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ملخص البحث:

تعد اصتزيرة الفراتية من االقاليم اليت اسهمت بدور فاعل ومؤثر يف االحداث التارمتية سياسيا وحضاراي عرب العصور
االسبلمية ،فقد كانت منطقة جاذبة شكلت مركزا استيطانيا للقبائل العربية منذ البداايت االوىل للفتح االسبلمي وتكونت
فيها تركيبة سكانية متنوعة،وقد انتسب اىل اصتزيرة الفراتية علماء ومفكرون كانت عتم اسهاماهتم وابداعاهتم اضتضارية ،وىذا
البحث يسلط الضوء على واحد من بُت ابرز علماء اصتزيرة الذين كانت عتم مثل تلك االبتكارات وىو العامل بديع الزمان
ابو العز بن إشتاعيل بن الرزاز اصتزري035( ،ه256-ه3652-3332/م ،وقد قسم البحث اىل عدة ػتاور تناولت
سَتة ىذا العامل وبداايت حياتو ومؤلفاتو واىم اؾتازاتو وأثرىا على اضتضارة الغربية.
الكلمات ادلفتاحية  :الفراتية – اصتزري – ابتكارات – اضتضارة

Abstract
Al-Djazīra is one of the regions that have played an active and
influential role in the historical events, politically and culturally throughout
the Islamic ages.
Scientists and thinkers have belonged to Al-Djazīra, who had their
contributions and civilizational innovations, and this research sheds light
on one of the most prominent scholars of Al-Djazīra who had such
innovations, the scientist Badi’uzzaman Abu Al-Izz bin Ismail bin AlRazzaz Al-Jazari (530 AH-602 AH / 1136-1206 AD). The research was
divided into several axes that dealt with the biography of this scientist, the
beginnings of his life, his writings, his most important achievements and
their impact on Western civilization, historical sources on this subject.
Keywords: Al-Djazīra, Al-Jazari , innovations , civilization

سريتو الشخصية والعلمية :
امسو ونسبو :

ىو بديع الزمان ابو العز بن إشتاعيل بن الرزاز اصتزري ،ولقب (اصتزري) نسبةً إىل موطنو اصتزيرة الفراتية ،وابلتحديد
جزيرة ابن عمر ،الواقعة بُت هنري دجلة والفرات يف مشايل العراق ،واصتدير ابلذكر ان اظتعلومات اظتتوافرة حول حياتو قليلة
جدا ،إذ مل تذكر كتب الًتاجم من حياتو شيئاً ،وكل ما يعرف عنو ؾتده يف مقدمة كتابو ( :اصتامع بُت العلم والعمل النافع
يف صناعة اضتيل)( ،)3ويعتقد أنّو ولد عام (035ىـ3332/م) ،و تويف عام (256ىـ3652/م) علماً أ ّن بعض الرواايت
( ) 3ينظر :يوسف ،حسن دمحم ،شدو النواعَت لو حكاية ،غتلة العريب ،العدد  ،373كانون الثاٍل  ،3995ص 383؛ بوعزي ،أزتد ،اعتندسة
اظتيكانيكية عند العرب واظت سلمُت بُت القرن التاسع والقرن السادس عرر ،غتلة اظتهندس التونسي ،عدد  33ديسمرب -نوفمرب  3996؛
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ترَت إيل أنّو تويف عام (257ىـ3635/م(( ، )6وقربه اآلن يف جزيرة بوطان جنوب تركيا(( )3جزيرة ابن عمر سابقا)
ويضيف بعض الباحثُت أنو كردي االصل كونو ولد ونرأ يف جزيرة ابن عمر( )3؛ كما أن اصتزري كثَتاً ما كان يسمى
(.)0
مصطلحاتو بلغتو االم الكردية

نشأتو العلمية :

تلقى اصتزري تعليمو األويل يف بلدتو جزيرة عمر ،وال تــذكر األخبــار كثي ـراً عــن تعليمــو ،ويذكر انو حفظ القرآن الكرَل
واألحاديث الرريفة ،واطّلع على مؤلفات من سبقوه يف ميدان اعتندسة (علم اضتيل) ،فقرأ كتب علماء اليوانن واعتند ،وقرأ
مؤلفات إقليدس وأرستيدس ،وقرأ ما كتبة العلماء العرب ومنهم البَتوٍل واطتوارزمي ،والفارايب وابن سينا وابن اعتيثم وغَتىم
الررّتي ،وجيو ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،غتلة عامل اظتخطوطات والنوادر ،مج ،0ع ،3مايو -اكتوبر  ،6555ص-337
 338؛ غتموعة مؤلفُت ،موسوعة اعبلم العلماء العرب واظتسلمُت ،ط ،3دار اصتيل ،بَتوت 603/0 ،6550،؛ الغراري ،حليمة ،بـناة الفكر
العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية  :مبلمح من سَت علماء مسلمُت من عصور ؼتتلفة ،اظتنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلوم والثقافة،6556 ،

تسلسل ،33ص 3؛ علي ،حسُت ،ابن الزاز اصتزري رائد علم اظتيكانيكْ ،تث منرور ضمن وقائع مؤدتر ازتد اطتاٍل الدويل الثالث ،تركيا،
 ،6539/35/2-0ص 733؛ ابن الرزاز اصتزري mawdoo3.com ،؛ وينظر عنو :
Hayes, John Richard,The Genius of Arab Civilization: The Source of the Renaissance.
 Marco Ceccarelli؛ 2nd Edition. Massachusetts Institute of Technology Press, 1983. p. 205
, Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science: Their Contributions and
 Norman SMITH, The Arabian Legacy. New؛ Legacies, Part 2, 2009 , Vol. 1. P6.
 Lance Day, Ian McNeil, Biographical Dictionary of the History of؛ Scientist , 1974
 Kuzu,Ali, El- Cezeri Dünyanın Ilk؛Technology, Al-Jazari, Ibn Al-Razzaz , 2013
Mühendisi,Paraf Yayinlari,Istanbul1.Basim,2013, p,11.
( )6الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص  338؛ الزركلي ،خَت الدين ،االعبلم ،ط ،30دار العلم للمبليُت،6556 ،
30/3؛ م راد ،بركات دمحم ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ،مقال منرور على موقع قصة
االسبلم/االعبلم 6533/6/36،؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ،حتقيق دمحم سعيد ،مقال يف جريدة
اصتمهورية أونبلين ،علماء مسلمون غَتوا وجو العامل  56 ،35-9مايو  6565؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع :
.com.baytdz://http
( )3ميتاٍل  ،برادوست ،ؼتًتع االنسان اآليل ...اظتخًتع بديع الزمان اصتزري ،مقال منرور على موقع وكالة (صدى الواقع السوري) االعبلمية /
6565/ 6/32 ،Vedeng News؛ بديع الزمان اصتزري أحد أعظم ميكانيكيّي وؼتًتعي التاريخ ،مقال منرور يف صحيفة روانىي
(صحيفة الكًتونية سياسية اجتماعية ثقافية) إعداد :غاندي إسكندر.6539/8/66 ،
( ) 3الصويركي ،دمحم ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري (257-023ه3652-3332/م) ،مقال منرور يف موقع sema :
 ،kurd.netلندن  60شباط  6533؛ وينظر ايضا  :ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل....
( )0ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل....
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واتثر بكتب بٍت موسى ودتيز يف دراسة علم اضتيل ودتكن من اخًتاع بعض االالت اظتيكانيكية اليت تساىم يف توفَت جهد
اإلنسان كاالت رفع اظتياه والنوافَت والساعات وأواٍل اضتيل وغَتىا(.)2
دائما يقرن
ومن اظترجــح أنـّـو درس الرايضيات ،وما توافر يف عصره من معلومات فيزايئية وتطبيقات صناعية ،فكان ً
الدراسة النظرية ابلتجريب العملي والتطبيقي ،وال يثق ابلنظرايت اعتندسية ما مل تؤكدىا التجارب العملية( ،)7وتقع رتيع
إؾتازاتو يف دائرة االخًتاعات اظتيكانيكية ،وصناعة اآلالت ،فكان ْتق مهندساً ابرعاً معنيًّا  -بصفة خاصة -ابستخدام
وملما بكل الفنون
اضتقائق العلمية واطتربة التكنولوجية يف صناعة ما ينفع اجملتمع من آالت مبتكرة ،فأصبح راسخاً يف فنوًّ ،
قواي( ،)8ويعد اصتزري من مراىَت العلماء اظتسلمُت يف ىندسة اضتركات واالالت
إظتاما ًّ
اظتيكانيكية واعتيدروليكية ً
الروحانية(.)9

ادلهام اليت توالىا :

حظي ابن الرزاز اصتزري مبكانة وعناية من قبل حكام عصره االراتقة يف منطقة امد بداير بكر من اصتزيرة الفراتية ،وقد
اشار اىل ذ لك يف كتابو حيث يقول  ..." :وامتدت ايل ابواع ذوي اعتمم الرفيعة الستطبلع انواع اضتكم البديعة ،فعناٍل
من عناية ملوك زماٍل وفبلسفة اواٍل ما أذتر بو غرس اعتدادي ، )35(" ...ويروى أ ّن اصتزري عمل كمهندس يف داير بكر
الواقعة يف مشال اصتزيرة الفراتية ،يف عهد ملكها اظتلك الصا ح الناصر أيب الفتح ػتمود بن دمحم بن أرسبلن بن داود بن
سكمان بن أرتق ،الذي توىل اضتكم ما بُت عامي (239-023ه  3666 - 3320 /م) ،وىو من ملوك الًتكمان
التابعُت للدولة األيوبية يف عهد مؤسسها صبلح الدين األيويب ،ويذكر أنو عمل قبل ذلك يف خدمة والده ،ويف خدمة
أخيو ،وأن خدمتو تلك بدأت يف عام (075ىـ 3373/م) ،حيث حظي برعاية ملوك بٍت أرتق يف داير بكر وقضى ؿتو

) (2عنب ،دمحم ازتد عبد الرزتن ،العامل اظتسلم بديع الزمان اصتزري مؤسس علم الروبوت ،غتلة افكار ،العدد ،370االردن ،تررين االول
 ،6538ص.36
( ) 7ينظر  :اصتزري ،ابو العز بديع الزمان بن اشتاعيل ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،ؼتطوط معهد الثراث العلمي العريب -
حلب( ،نسخة بصيغة  )pdfمكتبة نور ،Noor-Book.com ،ص  .3-3ينظر فتاذج من صورة اظتخطوط اظتبلحق ص.30-35
( ) 8اضتسن ،ازتد يوسف ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،غتلة اتريخ العلوم العربية ،العدد  ،3أاير  ،3977ص65
؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛ بديع الزمان اصتزري
عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع . com.baytdz://http:
( )9شوقي ،جبلل ،العلوم واظتعارف اعتندسية يف اضتضارة االسبلمية ،ط ،3الكويت ،3990 ،ص.607-602
( )35اصتزري ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،ص 3-6؛ مطلوب ،ازتد ،علم اضتيل عند العرب ،غتلة اظتورد ،العدد ،3
 ،6555ص.32
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عاما يف خدمتهم( ،)33وىكذا رفعتو خربتو العلمية وقدراتو االبتكارية يف االخًتاع إىل مرتبة "رئيس األعمال"
ستسة وعررين ً
أي كبَت مهندسي الدولة يف مدينة داير بكر (آمد)(.)36

مؤلفاتو :

صنف ابن الرزاز اصتزري مؤلفا ضمن ختصصو اعتندسة اظتيكانيكية ،وىو  :كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف
صناعة اضتيل ،وشتاه حاجي خليفة كتاب :اآلالت الروحانية ،لبديع الزمان :أيب العز بن إشتاعيل بن الرزاز اصتزري ،وقال

انو ألفو :لقره أرسبلن األرتقي( ،)33كما لتمل الكتاب اسم اخر وىو :كتاب "معرفة اضتيل اعتندسية"( ،)24وقد امت اصتزري
(.)30

اتليف كتابو ىذا عام 256ىـ3652/م

أمهية الكتاب :

وىذا الكتاب يعد من أىم اظتؤلفات يف علم اضتيل او اعتندسة اظتيكانيكية ،ويفهم من مقدمة الكتاب ان ابن الرزاز
اصتزري ألفو بطلب من اظتلك الصا ح الناصر أيب الفتح ػتمود بن دمحم بن أرسبلن بن داود بن سكمان بن أرتق،
عام072ىـ  3383 /م ،وىو أحد سبلطُت بٍت أرتق يف داير ،يف عهد اطتليفة العباسي الناصر لدين هللا (-070
266ىـ 3660-3385 /م)(.)32

( )33اصتزري ،اصتامع 3-6 ،؛ اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63؛ ىيل ،دوانلد .ر ،العلوم واعتندسة
يف اضتضارة االسبلمية ،تررتة  :ازتد فؤاد ابشا ،مطابع السياسة ،الكويت ،6553 ،ص.332
( )36بوعزي ،اعتندسة اظتيكانيكية ؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن
الرزاز اصتزري ؛ علي ،ابن الزاز اصتزري رائد علم اظتيكانيك ،ص 733؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع :
com.baytdz://http؛ ينظر  :اصتزري ،اصتامع ،ص.3-3
( )33مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيٍت (ت3527ىـ) ،كرف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مكتبة اظتثٌت ،بغداد،
3933م . 3390/6 ،وىذه الطبعة (صورهتا عدة دور لبنانية ،بنفس ترقيم صفحاهتا ،مثل :دار إحياء الًتاث العريب ،ودار العلوم اضتديثة ،ودار
الكتب العلمية).
( ) 33صورة من كتاب  :اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون ؛ وينظر  :ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل...
؛ وينظر  :الزركلي ،االعبلم.30/3 ،
( )30الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص.335-339
( )32اصتزري ،اصتامع ،ص 2-3؛ اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63؛ بوعزي ،اعتندسة اظتيكانيكية ؛
الغراري ،بـناة الفكر العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية ،تسلسل ،33ص 6؛ غتموعة مؤلفُت ،موسوعة اعبلم العلماء العرب واظتسلمُت 603/0 ،؛
م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ؛ ابن الرزاز
اصتزري ،مقال منرور على موقع  com.baytdz://http:؛
Kuzu,Ali, El- Cezeri Dünyanın Ilk Mühendisi, , p,11.
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يضم كتاب اصتزري اظتذكور رسوماً متقنة ظتا اخًتعو ،مع وصف دقيق ألجزائها وكيفية العمل هبا واالستفادة منها ،بلغ
ُّ
()37
ورشتت صوره بيد اظتؤلف .
عدد ؼتًتعاتو ( )370ؼتًتعاً ،بُت جهاز وأداةُ ،
وتكمن اقتية الكتاب يف الرد على الذين عابوا التقنية االلية العربية ،الكتاب الذي عده اظتؤرخ االمريكي جورج سارتون
( )38( )George Sartonأبنو  ":اكثر االعمال تفصيبل يف غتالو بل ىو الذروة يف ىذا اجملال من إؾتازات اظتسلمُت ".
وعد كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري من اوسع الكتب اليت ْتثت يف اظتيكانيك او (علم
اضتيل) ( ،)39والكتاب من ابرز كتب اعتندسة اظتيكانيكية العربية على االطبلق ،ونتثل قمة منجزات اظتهندس العريب اصتزري،
(.)65
ويقدم وصفا دقيقا جملموعة من االليات اليت اخًتعها
مهما،
مسلما ً
ويف ذكرى مرور  855عام على وفاة اصتزري قال اضتسٍت  " :كان اصتزري ( )3652-3332عاظتًا عربيًا ً
وغتدا مع كتابو الرهَت يف اظتيكانيكا "اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف
ؼتًتعا
ومهندسا ميكانيكيًا ذائع الصيت ً
كان ً
ً
صناعة اضتيل ،أىم االؾتازات اإلسبلمية للهندسة اظتيكانيكية وعمل رائد يف اتريخ التكنولوجيا "(.)63
وكتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل يعد من أىم اظتؤلفات العربية يف صناعة الساعات اظتائية بصفة
خاصة ،واالت اضتيل بصفة عامة ،وال أدل على أقتيتو يف استعراض األْتاث اليت كتبت عن ابن الرزاز(.)66
وأرتع كثَت من الباحثُت وعلماء التكنولوجيا التطبيقية ،أن ىذا الكتاب أىم مؤلف ىندسي وصل إلينا من رتيع
اضتض ارات القدنتة والوسيطة اليت عرفها العامل حىت عصر النهضة األوربية ،وال ترجع ىذه األقتية فقطط الشتمال الكتاب
أيضا إىل اشتمالو على طرائق صنعها؛ فقد
على أوصاف مهمة لآلالت اظتيكانيكية اليت ابتكرىا ووصفها اصتزري ،بل ترجع ً
وصفت ىذه الطرق بتفاصيل وافية وإرشادات دقيقة أمكن معها صنعها يف عصران أبيدي الفنيُت ،وكل ذلك قد أكسب
كتاب اصتزري شهرة واسعة ،وظفر لو ابىتمام كبَت يف الغرب( ،)63وقد اشار اصتزري يف مقدمة كتابو اىل انو قدم توضيحا
(.)63
ظتا صنع يف " الوصف والكيفية "

( )37صورة من كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون.
)18 (Introduction to the History of Science , 1927, vol. 2, p. 510.
) (39مطلوب ،علم اضتيل عن العرب ،ص.30
( )65الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص.339
(21) Al Hassani,Salim , 800 Years Later: In Memory of Al-Jazari, A Genius Mechanical
Engineer , Published on: 30th January 2008, muslim heritage.com.
) (66ص ـاضتية ،دمحم عيســى ،الفي ـزايء واضتي ــل عنــد العــرب ،غتل ــة عــامل الفكــر ،مــج ،33ع  ،6يولي ــو-اغســطس -ســبتمرب ،الكوي ــت،3983 ،
ص.630
( )63م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛
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وعن أقتية الكتاب الكبَتة ،قال اظتستررق اظتهندس التكنولوجي اإلؾتليزي دوانلد ىيل ( " :)Hillمل تصلنا حىت
العصور اضتديثة وثيقة من أية حضارة أخرى يف العامل ،فيها ما يناظر ما يف كتاب اصتزري من ثراء يف التصميمات والرروح
اعتندسية اطتاصة بطرق صناعة وجتميع اآلالت"( ،)60ويف موضع اخر قال ىيل عن الكتاب ايضا  ":ومن االعمال ابلغة
االقتية يف اعتندسة على مدى العصور قبل عصر النهضة االوربية يربز كتاب االالت البن الرزاز اصتزري ...يلخص الكتاب
معظم اظتعارف اظتًتاكمة عن اعتندسة اظتيكانيكية حىت ذلك الوقت ،مع تطويرات وابداعات اصتزري نفسو ،وتكمن اقتية
الكتاب جزئيا فيما تضمنو من وصف الالت ومكوانت وافكار ،وابلقدر نفسو من االقتية تبدو حقيقة ان اصتزري صنف
كتابو مع اصرار معلن عن دتكُت الصناع من بعده من اعادة تركيب االتو ،حيث قدم وصفا مدققا لكل من اطتمسُت الة،
يتضمن صناعتها وتركيبها واالجزاء اظتكونة عتا ،وزودان بثروة من اظتعلومات اظتتعلقة بطرق ومناىج اظتهندسُت اظتيكانيكيُت يف
العامل االسبلمي"(.)62
وقال عنو ألدو مييلي( ..." : )67ختصص بدراسة االت قياس الزمن ...ابو العز اشتاعيل بن الرزاز بديع الزمان اصتزري
الذي نبغ ْتدود 3650م ولكنو اىتم كذلك ابظتسائل العلمية لعلم اعتيدروليكا ،ولبلالت اظتتحركة بذاهتا ،ولو كتاب يف
معرفة اضتيل اعتندسية ،ورمبا كان ىذا الكتاب احسن الكتب العربية اليت عرفتنا مببلغ النمو الذي وصل اليو علم اظتيكانيكا
اليوانٍل يف البلدان االسبلمية ".
لقد أودع اصتزري اخًتاعاتو السابقة يف كتابو الرهَت ":اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل" الذي ألفو
عام (256ىـ3652/م) ،بعد عمل استغرق منو ستسة وعررين عاماً من الدراسة والبحث ،فجاء ْتق موسوعة علمية
تتحدث عن اآلالت اظتيكانيكية واعتيدروليكية يف ىذا العمل قدم اصتزري عددا كبَتا من التصاميم والوسائل اظتيكانيكية،
إذ قام بتصنيف اآلالت يف ست فئات حسب االستخدام وطريقة الصنع ،وكانت ىذه أساسا للتصنيفات األوروبية
يف عصر النهضة ،ويف الكتاب دراساتو وأْتاثو يف الساعات ،والفوارات اظتائية ،واآلالت الرافعة للماء واألثقال ،حىت يعد
من أروع ما كتب يف القرون الوسطي عن اآلالت اظتيكانيكية واعتيدروليكية ،بل ومن أىم اظتؤلفات اعتندسية اليت وصلت
إليهم من رتيع اضتضارات القدنتة والوسيطة اليت عرفها العامل حىت عصر النهضة األوربية ،وقد أهبرت
Al Hassani, 800 Years Later؛

Kuzu,Ali , El- Cezeri Dünyanın Ilk Mühendisi , p,11
:InMemory of Al-Jazari

( )63ينظر  :ص .33-3
(25) D. R. Hill, Studies in Medieval Islamic Technology, edited by D. A. King , Ashgate,
 Donald Hill, Mechanical Engineering in the Medieval Near East؛ 1998,11, p. 231
, Scientific American, May 1991, pp. 64-9.
) (62العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.329-328
( ) 67العلم عند العرب ،واثره يف تطور العلم العاظتي ،تررتة  :عبد اضتليم النجار و دمحم يوسف موسى ،دار القلم ،د .ت ،ص.350
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اخًتاعاتو اظتهندسُت على مِّر العصور ،واكتسب شهرة واسعة ،واىتمام ابلغ لدى علماء الغرب ،وانل الباحث واظتستررق
(دوانلد ىيل) جائزة (دكسًت) الدولية اليت دتنح ألصحاب اإلؾتازات اظتتميزة يف غتاالت التكنولوجيا ؛ عن تررتتو لكتاب
اصتزري إىل اإلؾتليزية ،وكتابة رسالة شاملة عنو بعنوان( :بديع الزمان اصتزري واتريخ التكنولوجيا اإلسبلمية) (.)68
وىناك ابحث ايابٍل اىتم ابصتانب التركيلي يف كتاب اصتزري وتوفر على دراستو ،ونرر دراسات عن الرسوم اعتندسية
واألشكال التوضيحية اليت حفلت هبا إحدى ؼتطوطات الكتاب ،وىي اظتخطوطة احملفوظة ابظتكتبة السليمانية ّتامع "
أايصوفيا " إبسطنبول ،وتوجد عدة نسخ من كتاب اصتزري يف عدد من اظتتاحف العاظتية كالباب
العايل يف إسطنبول ومتحف الفنون اصتميلة يف بوسطن ومتحف اللوفر يف فرنسا ومكتبة جامعة أوكسفورد ،وقد اشتهر
الكتاب كثَتاً يف الغرب ،وقام بًترتة بعض فصولو إىل األظتانية كل من فيدمان  Wiedmannوىاوسر Hawser
يف الربع األول من القرن العررين ،ومن اظتؤسف أن النص العريب الكامل عتذا الكتاب ،مل ينرر إال بعد نقلو إىل األظتانية
واإلؾتليزية ،وقام معهد الًتاث العلمي العريب إبصدار نصو العريب الكامل ،حيث قام بتحقيقو الدكتور اظتهندس أزتد
اعتمادا على صورة كافة ؼتطوطات اصتزري اظتعروفة
يوسف اضتسن ابلتعاون مع الدكتور عماد غاًل ومالك ملوحي،
ً
واظتوجودة يف اظتكتبات العاظتية اظتختلفة ،وأفضلها ؼتطوطات إسطنبول (ؼتطوطة طوب قايب َسرايِي ،رقم  ،)69()3376وقال
حاجي خليفة عن الكتاب  ":وتررتو بعضهم للسلطان ابن سليم خان ابلًتكية"(.)35
وللك تاب العديد من اظتخطوطات أيضا  ،اضافة اىل ما ذكر سابقا منها ما ذكره اظتؤرخ السوري برادوست ميتاٍل ،وىي
ؼتطوطة بيعت يف مزاد لندن عام  3978مببلغ قدره  325555جنيو سًتليٍت من قبل مؤسسة كيفوركيان وؼتطوطة يف
مكتبة سليماٍل التابعة ظتتحف آية سوفيا يف اسطنبول وكانت من أفخم فنون اإلسبلم وكذلك لو ثبلث ؼتطوطات يف
مكتبة توبكاي سراي اسطنبول وؼتطوطة يف مكتبة بودليان اكسفورد وأيضاً يف مكتبة جامعة لندن و يف مكتبة ترسًتبيت

( ) 68اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63-65؛ ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو
العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري ؛ يوسف ،شدو النواعَت ،ص 387 - 382؛ مطلوب ،علم اضتيل عن العرب ،ص 37؛
الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص 339-338؛ الغراري ،بـناة الفكر العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية ،تسلسل،33
ص 6؛ ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل...
( )69اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63-65؛ الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري،
ص 339-338؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛
بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )35كرف الظنون.3390/6 ،
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يف دبلن ابيرلندا واظتكتبة الوطنية يف ابريس ومكتبة لينينغراد بروسيا( ،)33وذكر جبلل شوقي  30ؼتطوطة للكتاب موزعة
(.)36
على ؼتلف اظتكتبات واظتتاحف العاظتية

حمتوايت الكتاب :

احتوى كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ذترة ما اؾتزه وصممو اصتزري يف علم اضتيل او اعتندسة
اظتيكانيكية ،وخَت من وصف الكتاب وػتتوايتو ودوافع أتليفو ومنهجو ىو مؤلفو ،حيث يقول يف مقدمة كتابو اصتامع
وبسطت القول يف الصفة والكيفية
 .." .:ورتعت ذلك يف مقدمة تتضمن ستسُت شكبل ،وقسمتها إىل أنواع ستةّ ،
واستعملت فيما وضعتو أشتاء أعجمية أتى هبا السابق من القوم واستمر عليها البلحق إىل اليوم ،وألفاظا أخر يقتضيها
الزمان إذ كان ألىل كل عصر لسان ولكل طائفة من أىل العلم اصطبلحات بينهم معروفة واتفاقات عندىم مألوفة،
وصورت لكل شكل مثاال وأشرت إليو ابضتروف استدالال وجعلت عليو من تلك اضتروف أبداال:
النوع األول  :يف عمل بناكيم وقيل فناكُت يعرف منها مضي ساعات مستوية وزمانية وىو عررة أشكال.
النوع الثاٍل  :يف عمل أواٍل وصور تليق مبجالس الرراب وىو عررة أشكال.
النوع الثالث  :يف عمل أابريق وطساس للفصد والوضوء وىو عررة أشكال.
النوع الرابع  :يف عمل فوارات يف برك تتبدل وآالت الزمر الدائم وىو عررة أشكال.
النوع اطتامس  :يف عمل آالت ترفع ماء من غمرة وبئر ليست بعميقة وهنر جار وىو ستسة أشكال.
النوع السادس  :يف عمل أشكال ؼتتلفة غَت متراهبة وىو ستسة أشكال"(.)33
وقد ضمن اصتزري  -كما ىو واضح  -يف الكتاب عددا كبَتا من التصاميم والوسائل اظتيكانيكية ،ويف الكتاب دراساتو
وأْتاثو يف الساعات ،والفوارات اظتائية ،واآلالت الرافعة للماء واألثقال.
وىو عمل موسوعي غَت مسبوق يف التصاميم والوسائل اظتيكانيكية ،إذ قام فيو بتصنيف اآلالت يف ست فئات حسب
االستخدام وطريقة الصنع ،وكانت ىذه أساسا للتصنيفات األوروبية يف عصر النهضة(.)33

( ) 33للتفاصيل عن ؼتطوطات الكتاب ينظر  :اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63؛ الررّتي ،اصتامع
بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص 335-339؛ ؼتًتع االنسان اآليل...
( )36شوقي ،العلوم واظتعارف.620-623 ،
( )33ينظر  :اصتامع ،ص 3-3؛ وينظر :حاجي خليفة ،كرف الظنون 3390/6 ،؛ شوقي ،العلوم واظتعارف 622-620،؛ كرف
الظنون 3390/6 ،؛ بوعزي ،اعتندسة اظتيكانيكية عند العرب واظتسلمُت ،الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص-335
.333
( )33بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
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وعلى ما ذكره اصتزري ،فالكتاب يضم ستسة أجزاء متتص كل منها بقسم من أقسام اضتيل أو تكنولوجيا الصناعات،
وكتمع بُت دفتيو اظتوضوعات التالية:
الساعات اظتائية ،السفن ،أحواض القياس ،النافورات ،آالت رفع اظتياه اليت تعمل بقوة جراين اظتاء ،بعض اآلالت اظتفيدة
أساسا
كاألبواب واألقفال… وقد ركز اصتزري يف كتابو ،على أقتية التجريب وأقتية اظتبلحظة الدقيقة للظواىر اليت تكون ً
لبلستنتاجات العملية(.)30
ويلخص الكتاب معظم اظتعارف اظتًتاكمة عن اعتندسة اظتيكانيكية حىت ذلك الوقت ،مع تطويرات وإبداعات للجزري
نفسو ،واىل ذلك يرَت اصتزري يف مقدمة كتابو انو اطلع على علوم وافكار وصنائع من سبقو فيقول  ..." " :وبعد فإٍل
تصفحت من كتب اظتتقدمُت وأعمال اظتتأخرين أسباب اضتيل يف اضتركات اظتربّهة ابلروحانية وآالت اظتاء اظتتخذة للساعات
اظتستوية والزمانية ونقل األجسام ابألجسام عن اظتقامات الطبيعية وأتملت يف اطتبلء واظتبلء لوازم مقاالت برىانية وابشرت
عبلج ىذه الصناعة برىة من الزمان وترقّيت يف عملها عن رتبة اطترب إىل العيان فأخذت فيها أخذ بعض من سلف وخلف
()32
واحتذيت حذو من عمل ما عرف"...
ويؤكد اصتزري على اقتية ربط النظرية ابلعمل والطبيق وىو ماسعى اليو يف تصميماهتا ونقلها اىل حيز التطبيق والعيان
متقدما على من سبقو يف ىذا اظتضمار ،فيقول ..." :وكنت وجدت ؽتن خبل من العلماء وتقدم من اضتكماء وضعوا
أشكاال وذكروا أعماال مل يباشروا صتملتها حتقيقا وال سلكوا إىل تصحيح رتعها طريقا وكل علم صناعي ال يتحقق ابلعمل
فهو مًتدد بُت الصحة واطتلل .فجمعت فصوال ؽتا ّفرقوه و ّفرعت أصوال ؽتا حققوه واستنبطت فنوان لطيفة اظتدارج خفيفة
اظتداخل واظتخارج  ...وألّفت ىذا الكتاب يرتمل على بعض خروق رقعتها وأصول فرعتها وأشكال اخًتعتها ومل أعلم أٍل
سبقت إليها "(.)37

اىم اخرتاعاتو :

عرف عن اصتزري أبنو من العلماء القبلئل الذين رتعوا بُت العمل والعلم ،ووظف علمو البتكار االت ميكانيكية
صممها ورشتها يف كتابو ىذا ،وىي قابلة لبلؾتاز واليت اصبحت فيما بعد اساسا لبلخًتاعات والصناعات اليت قدمتها
النهضة االوربية للعامل.

( )30ينظر :اصتزري ،ص 3-3؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية.
( )32اصتزري ،اصتامع ،ص 3-6؛ مطلوب ،علم اضتيل ،ص.32
( )37اصتزري ،اصتامع ،ص 3-6؛ مطلوب ،علم اضتيل ،ص.32
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مهندسا عمليًا أكثر من كونو ؼتًتعا ،حيث بدا أنو مهتم ابضترفية البلزمة لصنع األجهزة أكثر من
وقد عده البعض
ً
بدال من اضتساب النظري( ،)38اال ان
التكنولوجيا اليت تكمن خلفها ،وتكونت آالتو عادة عن طريق التجربة واطتطأ ً
اظتبلحظ من كتابو انو حرص على اصتمع بُت العلوم اظتيكانيكية النظرية اليت كانت معروفة يف زمانو ،وبُت النواحي التطبيقية
العملية(.)39
وقد اتصف اصتزري يف اؾتازاتو ابالمانة العلمية  ،حيث كانت بعض أجهزتو مستوحاة من األجهزة السابقة ،فبُت ذلك
فيما ذكره عن اؾتازاتو وتطويره لبعض اؾتازات من سبقوه ،ونتضي اصتزري يف وصف التحسينات اليت أجراىا على عمل
عددا من األجهزة والتقنيات واظتكوانت اليت تعد ابتكارات أصلية ال تظهر يف األعمال اليت قام هبا من
أسبلفو ،ويصف ً
سبقوه( ، )35وقد اشار اصتزري اىل ذلك بقولو  " :وكنت سلكت مذىب الفاضل ارمشيدس يف قسمة الربوج االثٍت عرر...
واٍل وقفت على فنكان يونس االسطراليب – رزتو هللا  ...-ومل أسلك يف ذلك (عمل الفوارات) مذىب بٍت موسى –
رزتهم هللا – والفضل عتم ابلسبق اىل موضوعات اظتعاٍل ...واٍل وقفت على مقالة ايلينوس النجار اعتندي وىي شهَتة...
ووقفت على مقالة استنبطها البديع الفاضل ىبة هللا بن اضتسُت االسطراليب ببغداد سنة 037ه ،ولقد ابدع فيها
ابضتقيقة"(.)33
فكان اصتزري صادقا فيما ذكر يف مقدمة كتابو ،اذ اعًتف ّتهود السابقُت واشار اليهم( ،)36وبُت اصتزري انو يكره عمل
شيء سبقو اليو غَته دون زايدة او تغيَت ،فقال ...":وكنت اكره ان اعمل شكبل سبقت اليو بغَت زايدة فرع او تغيَت
اصل"(.)33
وعمل اصتزري على حتسُت اخًتاعاتو وتطويرىا ،مراعيا يف تصاميمو اصتمالية يف الركل واضتجم ْتسب الغرض
الذي تصمم لو االلة ،فبُت يف وصف بعض االتو انو صنع بعض االالت بطلب وترجيع من اظتلك الصا ح ابو الفتح
ػتمود بن قرا ارسبلن ،مثل " الة معراة من السبلسل واظتوازين والبنادق وؽتا يسرع اليو التغيَت والفساد ،وليعلم منها مضي

(Marco Ceccarelli , Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science )38
 ،: Their Contributions and Legacies, Part 2. P1-21.عن  :ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو
العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري.
( )39ينظر  :اصتامع ،ص 2-3؛ الغراري ،بـناة الفكر العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية ،تسلسل ،33ص.3
( Hill , Mechanical Engineering in the Medieval Near East , pp. 64 -9.)35؛ بديع الزمان اصتزري عامل
مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )33اصتامع ،الصفحات .363-393،366 ،397 ،33 ،9 :
( )36مطلوب ،علم اضتيل عند العرب ،ص.32
( )33اصتامع ،ص.382
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ساعات واجزاء ساعات بغَت كلفة ،وتكون لطيفة الركل ،مستصحبة يف السفر واضتضر ،فامعنت الفكر وصنعت ابقًتاحو
ما اصفو " ،وكذلك صناعة زورق يوضع يف بركة يف غتلس الرراب(.)33
يتمثل اصتانب األكثر أقتية يف آالت اصتزري يف اآلليات واظتكوانت واألفكار واألساليب وميزات التصميم اليت
(.)30
يستخدمها ،ونتثل وصفو لآلالت وصف مهندس ؼتًتع مبدع عامل ابلعلوم النظرية والعملية
وقد جتاوزت اخًتاعات اصتزري اطتمسُت ،ونرَت ىنا اىل ابرز اؾتازات اصتزري وتصميماتو ،دون الدخول يف تفاصيلها
وطريقة عملها ؛ الن ذلك لتتاج اىل متخصص يف اعتندسة اظتيكانيكية ،وىذا البحث افتا ىو دراسة اترمتية ،ومن اىم تلك
االالت والتصاميم :
 -3تصميم وانراء غتموعة كبَتة من الساعات الدقاقة ذات الرخوص اظتتحركة.
 -6تصميم االواٍل العجيبة ،وترمل  :أابريق وطساس للوضوء وللفصد وأواٍل جملالس الرراب.
 -3فوارات (انفورات) اظتياه أبشكال ؼتتلفة.
 -3االت الزمر الدائم.
 -0االت رفع اظتياه ،وىي على أنواع :
أ -الة اظتغرفة الغامسة اظتدارة مبسنن جزئي.
ب -الة الدوالب ذي الكفات (تربينة دفعية على غرار تربينة بلتون الذي جاء من بعد اصتزري أبكثر من ستسة
قرون.
ت -مضخة الزؾتبَت والدالء اليت يديرىا دوالب اظتاء.
ث -اظتضخة ذات االسطوانتُت اظتتقابلتُت.
ج -الدواليب ذات االجنحة
ح -الدواليب ذات الكفات  /وىذه الدواليب بنوعيها تعرف يف عصران اضتاضر ابلًتبينات الدفعية ( Impulse
.)Turbines
خ -الدواليب ذات الريرات او االجنحة اظتوربة وتعرف ابلًتبينات الرد فعلية (.Reaction (Turbines
 -2الية حتويل اضتركة الدورانية اىل حركة ترددية*.
 -7أول مانع للتسرب يف كابسات االسطواانت.
وبتلك االؾتازات واالخًتاعات والتصاميم ؛ فأن ما جاء يف كتاب اصتزري يعد أعظم اؾتاز ىندسي ،ال يف اضتضارة
االسبلمية فحسب ،بل يف العصور الوسطى عموما(.)32
( )33اصتامع ،ص  607 ،303؛ وينظر  :مطلوب ،علم اضتيل ،ص 37؛ صاضتية ،الفيزايء واضتيل عند العرب ،ص .633
( )30اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص.65
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وهبذا قدم اصتزري للبررية أكثر من  05آلة ابتكرىا كلها ووصفها بدقة يف كتابو اظتسمى" :اصتامع بُت العلم والعمل
النافع يف صناعة اضتيل" الذي جاء مروقا ومصحواب ابلرسومات التفصيلية اظتلونة اليت الزالت ابقية وزاىية حىت اآلن ،وكان
مهتما مبوضوعات البيئة وضرورة اضتفاظ عليها يف سياق تكاملي مع وسائل اإلنتاج التقليدية كالزراعة ،وعدد من اآلالت
(.)37
ذات العبلقة ابجملال الصحي

( )32شوقي ،العلوم واظتعارف ،ص ؛  622؛ و للتفاصيل عن تصاميم اصتزري واالتو وكيفية عملها ينظر  :كتابو  :اصتامع بُت العلم والعمل ،
بوعزي ،اعتندسة اظتيكانيكية ؛ ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص 333-332؛ مراد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو
اظتيكانيكية ؛ وينظر ايضا  :بديع الزمان اصتزري...عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع ( :اترمتكم)  taree5com.com؛
الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع com.baytdz://http:؛ ميتاٍل،
ؼتًتع االنسان اآليل...
* وىو ما يعرف ابلعمود اظترفقي "عامود الكرنك"  ،لتول اضتركة الدوارة اظتستمرة إىل حركة ترددية خطية ،وىو أساسي لآلالت اضتديثة مثل
احملرك البخاري وػترك االحًتاق الداخلي وأدوات التحكم اآللية .ينظر  :بديع الزمان اصتزري ..عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع
.taree5com.com :
( ) 37للتفاصيل ينظر  :بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ؛ بديع الزمان اصتزري ..عامل اظتيكانيكا واظتخًتع
اظتبهر ،مقال على موقع taree5com.com :
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غاسل اليدين اجملدول من اخًتاعات اصتزري

اشهر اجنازات اجلزري :

االنسان االيل  :اشتهر ابن الزاز اصتزري ابخًتاعاتو العجيبة ،واشهرىا واكثرىا اقتية االنسان االيل ،وعتذا االخًتاع

قصة يرويها اصتزري فيقول  " :ويف ذات ليلة قال األمَت نصَت الدين بن أرتق للجزري  " :كرىت أن يصب اظتاء على
يدي خادم أو جارية كي أتوضأ بو ،فهل لديك حيلة للوضوء ابظتاء دون أن يصبو أحد يل؟؟ " ؛ ومن ىنا جاءت فكرة

ى
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اإلنسان االيل الذي يعمل بطريقة ميكانيكية مربغتة لو مسبقا للمساعدة يف بعض األمور ،وابلفعل صنع لو بديع الزمان
اصتزري آلة على ىيئة غبلم يصب على يد اظتلك ماء" ليتوضأ بو ( ،)38وىي ما تسمى أبلة الوضوء او الة غسل اليدين
وكذلك االالت اظتوسيقية ،غَتىا من االالت اليت سبقت االشارة اليها ،اليت تعمل ذاتيا وتربو الية عمل الروبوت يف وقتنا
اضتاضر.
ساعات اجلزري  :كان عمل اصتزري ،كما يقول اضتسن سلسلة من أعمال اظتهندسُت العرب ومن سبقهم من مهندسي

اضتضارات السابقة لئلسبلم ،من يوانن ورومان وفرس ومسلمُت ؛ ولكن اصتزري مل يستوعب فقط فنون من سبقو بل اخًتع
كثَتاً من اآلالت والوسائل اظتيكانيكية واعتيدروليكية ،فمثبلً يف غتال الساعات صنع ساعة وصفها يف كتابو ،وىي تربو إىل
حد بعيد ساعة ابب جَتون( )39يف دمرق  -اليت صنعها دمحم الساعايت بُت عامي (020-033ىـ)  ،-وكذلك يف مدينة
فاس اظتغربية حتدث العامل برايس عن ساعتُت مائيتُت قائبلً  :أهنما تربهان ما اخًتعو اصتزري( ،)52وقد اشار ابن بطوطة

(اظتتوىف779 :ىـ) اىل مايربو ذلك يف حديثو عن وقفية اظتدرسة البوعنانية مبدينة فاس فبُت يف وصفو للمدرسة إهنا
اشتملت العديد من الغرف ،...ابإلضافة إىل رواقُت متقابلُت للدرس ،وصومعة تررف على اظتدينتُت :فاس القدَل وفاس
اصتديد ،وعلى قاعة للصبلة ازدانت مبنرب رائع بديع ...كما اشتملت على ساعة مائية كانت حديث الكتاب والرعراء
ردحا من الزمان ،نصبت قبالة ابب اظتدرسة الرئيسي يف شارع الطالعة الكربى ،)03("...حيث يعتقد اهنا رمبا تكون احد
)(38عبد الفتاح ،علي ،اعبلم اظتبدعُت من العرب واظتسلمُت ،مكتبة ابن كثَت ،دار ابن حزم ،ط.082-080/3 ،6535 ،3
( ) 39وىو أعظم ابواب اصتامع االموي بدمرق ،ويسمى ابب الساعات كما وصفو ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب
األمصار وعجائب األسفار) ،الناشر ،أكادنتية اظتملكة اظتغربية ،الرابط3337 ،ىـ ،336/3 ،وقال عنو ايقوت اضتموي  " :واظتعروف اليوم أن
اباب من أبواب اصتامع بدمرق ،وىو اببو الررقي ،يقال لو ابب جَتون ،وفيو ّفوارة ينزل عليها بدرج كثَتة يف حوض من رخام وقبّة خرب يعلو
ماؤىا ؿتو الرمح" ،معجم البلدان ،ط ،6دار صادر ،بَتوت.399/6 ،3990 ،
( )05ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل ...؛ ذكر ايقوت اضتموي يف وصفو لباب جَتون احد ابواب اصتامع االموي بدمرق  " :وفيو ّفوارة ينزل

عليها بدرج كثَتة يف حوض من رخام وقبّة خرب يعلو ماؤىا ؿتو الرمح" ،معجم البلدان ،ط ،6دار صادر ،بَتوت399/6 ،3990 ،؛ صورة
من كتاب «اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون.
( ) 03رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،الناشر ،أكادنتية اظتملكة اظتغربية ،الرابط3337 ،ىـ 330/3 ،؛
وينظر  :صاضتية ،الفيزايء واضتيل عند العرب ،ص.633-667
* ابن عريب  :ىو الفيلسوف الصويف دمحم بن علي ابن عريب ،اظتلقب ابلريخ االكرب (238-080ىـ3635-3320/م من اىل مرسية
ابالندلس رحل اىل اظتغرب ومصر والرام واستقر بدشق ،وىو من مراىَت الفبلسفة اظتسلمُت ودرس الفقو واضتديث ولو ؿتو  689كتااب ورسالة
ص ،387وعاش بدمرق وتويف فيها ودفن ابحمللة اليت عرفت ابشتو .الصفدي ،صبلح الدين خليل بن ايبك ،الوايف ابلوفيات ،حتقيق  :ازتد
االرانؤوط و تركي مصطفى ،دار احياء الًتاث ،بَتوت ، 362-363 / 3 ،واقيم على ضرلتو مزار بسيط ،بٌت عليو فيما بعد السطان العثماٍل
سليم  -عندما دخل دشق وزار قرب ابن عريب -جامعا ابلقرب منو ،وعد ختطيط اصتامع انتبو اظتهندسون اىل للمنرأة اظتائية (الناعور) فحملت
اشتو ،يوسف ،شدو النواعَت ،ص.388
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الساعات اليت صممها اصتزري  ،وقد صنع اصتزري وصمم العديد من الساعات ومنها ساعة الطاووس( ،)06اال ان اشهر
تلك الساعات ىي :
ساعة الفيل  :وىي أحد ساعاتو اظتائية اظتعروفة ابسم(ساعة الفيل) واليت تتكون من وزن يعمل على الطاقة اظتائية على

شكل فيل ،والعناصر اظتختلفة للساعة موجودة يف بيت على ظهر الفيل كتلس فيو دتثال برري معمم حولو دتاثيل صغَتة
لعصافَت ،ودتاثيل كبَتة نسبياً غتسمة لتنُت صيٍت وطائر الفينيق اظتصري ،وىذه الساعة تعترب الساعة األوىل اليت يكون لآللة
رد فعل صويت ْتيث تصدر أصوااتً مًتاكبة بطريقة ميكانيكية بعد فًتات معينة من الزمن ،ففي ىذه اآللة اإلنسان اآليل
يضرب الصنج ،وتغرد الطيور اظتيكانيكية ،بعد كل ساعة أو نصف ساعة(.)03
وتعد ساعة الفيل مثاالً مبكراً يف التعددية الثقافية ؽتثلة ابلتكنولوجيا ،فالفيل نتثل ثقافات اعتنود واألفارقة ،والتنُت نتثل
الثقافة الصينية ،وط ائر الفينيق نتثل الثقافة اظتصرية القدنتة ،ونتثل عمل اظتياه الثقافة اليواننية القدنتة ،والعمامة دتثل الثقافة
اإلسبلمية(.)03

) (06ينظر :اصتزري ،اصتامع ،ص 38وبعدىا ؛ وللتفاصيل عن ساعة الطاووس ينظر:
Salim Al-Hassani , Al-Jazari’s Peacock Clock (1206) CE), Published on: 29th december
2020, muslimheritage.com.
( Hill , Mechanical Engineering in the Medieval Near East, pp. 64-9.)03؛ غتموعـة مـؤلفُت ،الـف
اخًتاع واخًتاع ،الًتاث االسبلمي يف عاظتنا اظتعاصر ،حترير :سليم اضتسٍت ،تررتة  :ابراىيم لتِت شهايب ،6532 ،ص 37؛ ويكبيداي  :اظتوسـوعة
اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري ؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسـلم ابتكـر االنسـان اآليل مـن ألـف
سنة ؛ وينظر عن ساعات اصتزري  :ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.379 -373
( )03بديع الزمان اصتزري أحد أعظم ميكانيكيّي وؼتًتعي التاريخ ،مقال...
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ساعة الفيل كان واحداً من أعظم اخًتاعات اصتزري وأكثرىا شهرة.

الكرنك  :يُعد بديع الزمان أول من ابتكر ،واستخدم نظام ذراع اإلدارة والتدوير (الكرنك) كجزء من االلة حيث حيث

استخدمو يف احد االتو اليت صنعها لرفع اظتياه( ،)00ويعد ىذا االؾتاز من أىم االكترافات اظتيكانيكية على اإلطبلق؛ ألنو
لتول اضتركة الدائرية إىل حركة مستقيمة ،ويستخدم الكرنك اليوم يف معظم اآلالت الصناعية كمحركات السيارات
والقطارات والبواخر والدراجات النارية ،واظتضخات والروبواتت.

( )00ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.333 -335

ى

(;)95

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
مس
الخا
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

االت رفع ادلياه  :كما اخًتع اصتزري أول آالت رفع اظتياه حيث استخدم فيها ألول مرة السلسلة اضتديدية اليت

تستخدم اليوم يف ػتركات السيارات(.)02
ومن االالت اظتنجزة اليت تعد شاىدا حيا على براعة اصتزري واؾتازاتو القابلة للتطبيق ىي مضخة الريخ ػتي الدين لرفع
اظتاء ،تقع إىل جانب جامع الريخ ػتيي الدين بن عريب* :
انعورة الشيخ حمي الدين  :ىي عبارة عن جهاز رفع اظتاء الثالث للجزري الذي وصفو يف ؼتطوطاتو وىي من فتوذج

اظتضخة الساقية أو (مضخة الزؾتَت والدالء) ،وىي عبارة عن انعورة التزال ْتالة جيدة  -لكنها متوقفة عن العمل ورفع
اظتاء منذ سنوات ،-توجد حاليا بدمرق يف بيت احد سكان اظتنطقة بزقاق يعرف بزقاق الريخ ػتي الدين  ،وىي تررف
على دمرق.
وىذه الناعورة نفذت بعد وفاة ؼتًتعها بـ  05 :عاما على وجو التقريب ،لرفع اظتاء للبيمارستان القيمري من هنر يزيد –
احد اىم فروع هنر بردى وانقاىا بسبب علوه – حيث ان سيف الدين القيمري بٌت البيمارستان وافتتحو سنة
223ىـ3603/م ،لذا يتبُت ان عمر اظتنرأة  7قرون ونصف.
ورغم اهنا ليست اىتم االخًتاعات يف كتاب اصتزري ،لكنها حتظى ابقتية استثنائية ابلنسبة ظتؤرخي التقنية ،ألنو لوال
منرأة الريخ ػتي الدين اليت ال تزال ْتالة جيدة حىت االن ،لبقي الظن لدى مؤرخي التقنية أبن اصتزري مل يصف اال
(.)07
فتوذجا مل مترج اىل حيز التطبيق العملي ،أي اهنا دليل على امكانية تنفيذ تصميمات اصتزري

( )02بديع الزمان اصتزري أحد أعظم ميكانيكيّي وؼتًتعي التاريخ ،مقال  ...؛ للتفاصيل عن االت رفع اظتياه ينظر  :اصتزري ،اصتامع ،الفصل
االول اىل الفصل اطتامس ؛ ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص 333 -332؛ اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف
صناعة اضتيل للجزري ،ص ،02-63حيث قدم شرحا وصورا صتزء من كتاب اصتامع وىو النوع اطتامس الذي يتناول االت رفع اظتاء .
( )07يوسف ،شدو النواعَت ،ص.387-380
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ويبدو من خبلل كتاب اصتزري انو اوىل يف اؾتازاتو وتصاميمو اىتماما ابلغا ابالت رفع اظتاء ،ولعل ذالك يعود اىل ان
حيواي يف الببلد العربية واإلسبلمية ؛ ومن ىنا
أمرا ًّ
أتمُت اظتاء من أجل الررب والري ولؤلغراض اظتنزلية والصناعية ،كان ً
حتتاج عمليات الري يف كثَت من األحيان ،إىل وسائل لرفع اظتاء لتلبية اضتاجات األساسية كالررب والطبخ ،أو لتزويد
األراضي الزراعية ابظتياه البلزمة للزراعة ( ،)08وىذا يرَت ان اصتزري ْتث يف صناعة كثَت ؽتا كان الناس لتتاجونو يف زمانو،
او ؽتا ىدتو اليو خربتو العلمية وجتربتو العملية(.)09

( )08م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية.
) (09مطلوب ،علم اضتيل ،ص.32
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فتاذج من االت رفع اظتاء للجزري.
اثر اخرتاعات ابن الرزاز اجلزري على احلضارة االسالمية والنهضة االوربية :

يعد بديع الزمان أبو العز بن إشتاعيل اصتزري (256-035ه 3652-3332/م) أبرز علماء اإلسبلم واضترفيُت
واظتهندسُت اظتيكانيكيُت واظتخًتعُت ،وذلك بسبب اخًتاعاتو اظتيكانيكية األساسية(،)25
ونتكن القول ان اصتزري ىو اول من استخدم اظتعرفة واطتربة التقنية (التكنلوجية) لصا ح االغراض اظتفيدة للمجتمع مثل
الساعات الزمنية والطواحُت واظتعاصر واالالت اظتيكانيكية اظتختلفة وادوات رفع اظتاء(.)23
ولذلك مت وصفو بـ“ أب ىندسة العصر احلديث “ ،وبسبب اخًتاعو للروبوت البرري القابل للربغتة يف وقت مبكر،

فقد مت وصفو أبنو“ أب الروبواتت“(.)26

وقد سبقت اؾتازات اصتزري شبيهاهتا الغربية بقرون عديدة ،فمثبل أقدم منرأة مائية مراهبة الالت اصتزري يف الغرب
ىي تلك اليت وصفها اغريكوال* عام 3002م أي بعد قرنُت ونصف من منرأة اصتزري اليت وصفها أبهنا ساقية ذات زؾتَت
ودالء تدور مبحرك مائي من اظتسننات اظتتعامدة(.)23
( )25الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )23الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص.338
( )26بديع الزمان اصتزري...عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع taree5com.com :
؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )23يوسف ،شدو النواعَت ،ص.395
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وابتكر اصتزري أكثر من  25آلة ميكانيكية وىيدروليكية تعتمد على الطاقة الكهرومائية ،وقد أتثر بو العديد من علماء
الغرب يف فًتة النهضة اظتبكرة ومن أبرزىم دافنري ،الذي قامت معظم اخًتاعاتو على ما ابتكره اصتزري(.)23
واعًتف اظتؤرخ)  Lynn Whiteلُت وايت( أن الًتوس القطعية ظهرت ألول مرة يف مؤلفات اصتزري ،وأهنا مل تظهر
يف أورواب إال بعد اصتزري بقرنُت يف ساعة جيوفاٍل دوندي الفلكية 3323م( )20؛ ويف غتال الساعات يبُت دوانلد ىيل
فضل اصتزري واسبقيتو يف اخًتاعها ومعرفة العامل االسبلمي هبا قبل الغرب حيث يقول  " :ان ىذا النوع من ساعات ضبط
معروفا يف العامل االسبلمي منذ القرن اضتادي عرر اظتيبلدي قبل اول ظهور لو يف الغرب مبائيت عام "(.)22
وقد تضمن كتاب اصتزري ذخَتة كبَتة من الوسائل اعتيدروليكية ،واظتهارات اظتيكانيكية العاظتية اليت ظهرت ااثرىا يف
اوراب عندما مت التوصل اىل اكتراف التصميم اظتيكانيكي للمحركات البخارية وػتركات االحًتاق الداخلي ومباديء التحكم
االيل ،وىذا التأثَت اليزال ظاىرا يف اعتندسة اظتيكانيكية اظتعاصرة ،ونتكن القول ان علم اصتزري كان أحد أسس النهضة
العلمية يف اضتضارة العربية اإلسبلمية اليت انتقلت فيما بعد إىل أورواب(.)27
كما كان اصتزري أول من حتدث عن ذراع الكرنك ((  Crankshaftالذي حول اضتركة الدائرية إىل أفقية دافعة لؤلمام،
وىي فكرة ػتركات القاطرات والسيارات ،ومل يظهر الكرنك كجزء من االلة يف اوراب اال يف القرن اطتامس عرر اظتيبلدي،
حيث فجر ثورة يف اعتندسة اظتيكانيكية( ،)28واألكثر عبقرية انو كان يستخدم اظتاء يف ترغيل ىذه اآلالت لعدم وجود
استخدامات فاعلة للوقود يف ىذا الوقت  ،كما ابتكر اصتزري آالت رفع اظتياه ،واستخدم الكرات اظتعدنية لئلشارة إىل
الوقت يف الساعات اظتائية ،وتكمن أقتية تصاميم اصتزري أبن كافة آالت رفع اظتاء اظتعقدة ذات الزؾتَت والدالء اظتوضوعة
قبل زمانو كانت تدور بقوة دفع اضتيواانت وليس بقوة اظتاء وىو الذي وضع أساس االستفادة من الطاقة الكامنة للمياه
بركل عملي و ؾتح يف تغيَت مفهوم الطاقة والنقل واضتركة فقبلو كان العامل يعتمد على اضتيواانت يف نقل اظتاء أو رفعو من
األهنار واظتصارف ،ليأيت ىو آبالتو وادواتو ويستخدم اآللة والًتوس وقوة تيار اظتاء اصتاري ليمثل ذلك نقلة نوعية بكل

( )23بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )20ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص  339؛ موسوعة اتريخ العلوم العربية Dona.R.Hill, .
 "Engineering", in Roshdi Rashed, ed , London and New York , Vol. 2 , pp. 751–795 ,؛
بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )22العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.379
(67) Hill, Studies in Medieval Islamic Technology, II, pp. 231-232.
( )28الف اخًتاع واخًتاع ،ص.330
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اظتقاييس يف مفاىيم العلم واتريخ اضتضارة اإلنسانية ،وابتكر اآلالت الضاغطة والرافعة والناقلة واحملركة ووصفها بكل دقة
وأوضح خصائص كل منها(.)29
ويف حديثو عن بعض االالت اظتتنوعة اليت تضمنها القسم االخَت من كتاب اصتزري  -وىي ترمل اقفال ومنبهات واباب
اثراي صمم لقصر االمَت يف مدينة امد – قال ىيل  " :اما الباب فهو ذو مغزى يف اتريخ التقنية ،النو تضمن طريقة صب
مل تكن معروفة قبل ذلك الوقت ،فقد كان مصنوعا من الصفر (النحاس االصفر) والنحاس ،وكانت بعض قطع الصفر
تصب يف قوالب مغلقة يف تربة رملية خضراء"(.)75
وقد تناول علماء الغرب اصتزري واسهاماتو ابلبحث والدراسة ،وأثنوا على اؾتازاتو وأشادوا هبا وبينوا اثرىا على النهضة
االوربية والثورة الصناعية اضتديثة ،ومنهم  :مؤرخ التكنولوجيا اإلؾتليزية اظتهندس دوانلد ىيل قال  " :نرى للمرة األوىل يف
عمل اصتزري عدة مفاىيم مهمة لكل من التصميم والبناء ،مثل تصفيح األخراب لتقليل التروه إىل أدٌل حد وحتقيق
التوازن الثابت بُت العجبلت ،واستخدام قوالب خربية (نوع من النماذج) وفتاذج الورق إلنراء التصاميم ،ومعايرة
الفتحات وطحن اظتقاعد واظتقابس للصمامات مع مسحوق الصنفرة ليبلئم اظتاء ،وصب اظتعادن يف صناديق مقفلة مغلقة
(.)73
ابلرمل"
()76
ويقول جورج سارتون((  ": George Sartonاصتزري مهندس وصانع نريط يدخل يف التفاصيل الدقيقة
للميكانيك وأقتيتها التقدر ابلثمن ،يف اتريخ اعتندسة يف العامل " ويقول ايضا " :إ ّن اخًتاعات اصتزري ما زالت تعزز أنظمة
وسائل النقل اضتديثة اطتاصة بنا ،لقد كانت اآلليات البلزمة للتدوير من األعاجيب اعتندسية يف زمانو ،وكذلك اليوم ،وىي
أيضاً تستمر يف ترغيل كل طائرة وقطار وسيارة على ىذا الكوكب".
ويف مهرجان العامل اإلسبلمي الذي عقد يف بريطانيا عام 3972م ،عرضت فتاذج لرفع اظتاء صنعت حسب إرشادات
بديع الزمان اصتزري ،وآلة لقياس كمية الدم اليت تؤخذ من اظتريض ،أما اخًتاعو الذي أاثر إعجاب اظتراىدين ودىرتهم،
فهو (الساعة الدقاقة) ،وىي ساعة مائية حتدد الوقت وتقدم إشارات  -تقوم أبدائها ُدمى -لدوران دائرة الربوج ،وتعاقب
الرمس والقمر يف فلكهما السرمدي الدائم الذي ال انقضاء لو ،وال انتهاء(.)73
( )29الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص 339؛ الف اخًتاع واخًتاع ،ص 330؛ ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة :
بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري ؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع  com.baytdz://http:؛
بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )75العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.392
( Hill , 1998, P:231-232.)73؛ ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب
ابصتزري.
)72( Introduction to the History of Science, vol. 2, p. 510
( )73م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية.
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ومل تقتصر اقتية اصتزري يف اؾتازاتو واالالت اليت صنعها واؾتزىا فحسب ،بل تعدى ذلك اىل تصاميمو وؼتطوطاتو اليت
اعتمدت ىي االخرى كاسس لبلخًتاعات البلحقة على يد من جاء بعده من العلماء ،حيث اظهر براعة يف فن الرسم
الصناعي ويف وصف ادق االالت واكثرىا تعقيدا بلغة علمية دقيقة واضحة(.)73
وقدم اصتزري وصفا طتمس آالت لرفع اظتياه تعمل بقوة جراين اظتاء يف غتراه الطبيعي ،وقد جعلها اصتزري ذات
تصميمات ؼتتلفة لتناسب االرتفاعات اظتتباينة اليت يلزم نقل اظتاء إليها… وقد تركت ىذه اآلالت بصمة واضحة على
اتريخ صناعة اآلالت يف العامل ،وكذلك وصف اصتزري النموذج األول للمضخة اظتائية اليت مهدت السبيل البتكار احملرك
البخاري وآالت الضخ اليت تعمل ابظتكابس أو األسطواانت اظتتداخلة(.)70
ويعد االنسان االيل (الروبوت) من أبرز اإلخًتاعات اليت أؾتزىا العلماء اظتسلمون يف ىذا اجملال ؛ واليت يرجع الفضل يف
اخًتاعو إىل عامل الرايضيات واعتندسة اظتيكانيكية العامل اظتسلم بديع الزمان اصتزري ،الذي أذىل علماء الغرب أبفكاره
(. )72
العلمية واخًتاعاتو اليت أحدثت ثورة يف اظتيكانيكا اعتندسية
واخَتا نتكن القول ابنو من األمور اظتثَتة للدىرة أن العامل بديع الزمان اصتزري كان حريصا أن يعطي يف اآلالت اليت
ابتكرىا اقتية للجانب اإلنساٍل يف التصميم والتنفيذ ،وقد دتيزت االتو ابلفعل ابلطابع االنساٍل ،كما وصفها مؤلف كتاب
اتريخ تطور اإلنسان اآليل  ، Mark E ،Rosheim ،الذي كان قد وصف الفرقة اظتوسيقية للجزري وقال عنها:
"على عكس اإلغريق ،فإن األمثلة العربية لئلنسان اآليل ال تعكس تطورا مفصليا يف التصميم فحسب ،بل تعكس توجها
الستخدام اظتوارد اظتتاحة لراحة اإلنسان"( ،)77فهو يرى أن علم اضتيل كتب أن متدم الناس وأال يصبح غترد تسلية ومرح
فحسب(.)78

( )73يوسف ،شدو النواعَت ،ص 395؛
Al Hassani,Salim , 800 Years Later: In Memory of Al-Jazari, A Genius Mechanical
 Engineer , Published on: 30th January 2008, muslim heritage.com؛ الصويركي ،العامل الكردي
الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛ صورة من كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون.
( )70ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص 333-333؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ الف اخًتاع
واخًتاع ،ص.337
) (72عنب ،العامل اظتسلم بديع الزمان اصتزري مؤسس علم الروبوت ،ص.36
(77) Rosheim ، Mark E. ،Robot Evolution : The Development of Anthrobotics ،WileyIEEE (1994) ،p. 9.
( )78بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
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وهبذا انل اصتزري لقب شيخ العلماء اظتسلمُت ألنو استطاع يف علم اضتيل أن لتقق الفائدة عندما وضع الفكر ػتل قوة
العضبلت ووضع اآللة ػتل جهد اصتسد(.)79

دلاذا ضاعت احلقيقة؟

رغم كل ابداعات اصتزري اظتيكانيكية مل تكن ىذه األفكار شائعة بُت األجيال الرابة ،وابلتايل بعد وفاتو ؛ مل يلحظ
أحد أعمالو ومت دفنها دون أن يلتفت عتا أحد من أبناء اضتضارة اإلسبلمية ،وىو ما قد يربر عدم االكًتاث هبا أو البناء
عليها حينذاك ،وبطريقة ما؛ وصلت أعمالو إىل العلماء الغربيُت خبلل فًتة عصر النهضة على األرجح ،وذلك عن طريق
العبلقات التجارية بُت األجزاء الررقية والغربية من البحر األبيض اظتتوسط ،واليت أصبحت فيما بعد قاعدة لدراسة أشهر
العلماء اظتعاصرين مثل  :دافنري ،إيفاؾتليستا توريتريللي (3258-3237م) ؼتًتع البارومًت ؛ فهل استفادت تلك
األشتاء األوروبية الرهَتة من منجزات اصتزري وجتاىلت إحالة الفضل ألصحابو أم ال ؟ ،تلك فرضية مل يثبت صحتها من
عدمها إىل اآلن.
أما يف العصر اضتديث ؛ فقد مت الكرف عن أعمالو من قبل اظتؤرخُت واظتهندسُت األظتان يف الربع األول من القرن التاسع
عرر(.)85

اخلامتة :
بعد دراسة موضوع العامل اظتسلم بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الرزاز اصتزري اظتتوىف سنة 256ىـ
 3652/م والبحث فيو ،ـتلص اىل النتائج االتية :

 -5عاش اصتزري يف مدينة امد قاعدة داير بكر من اقليم اصتزيرة الفراتية مابُت منتصف القرن السادس
اعتجري وحىت مطلع القرن السابع اعتجري ،وعاصر اثنُت من ملوك الدولة االرتقية وحظي عندىم
ابظتكانة الرفيعة واظتنزلة العالية ،وقدموا لو الدعم والترجيع حىت صار كبَت اظتهندسُت يف ببلطهم ،وقد
اشار اىل ذلك يف مقدمة كتابو اصتامع.

 -6يعد اصتزري احد اشهر علماء اقليم اصتزيرة الفراتية ،بل علماء اظتسلمُت يف علم اضتيل (اعتندسة
اظتيكانيكية).
( )79ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل...
( )85بديع الزمان اصتزري ..عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع .taree5com.com :
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 -7رغم الرهرة واظتكانة اليت انعتا اصتزري وبراعتو يف علمو اال انو التوجد أي معلومات عن سَتتو وحياتو
واؾتازاتو يف كتب الًتاجم والطبقات والتاريخ سواء" من عاصره او من جاء بعده ؛ ومل نقف على علة
ذلك.

 -8كل مايتوفر عنو من معلومات ىي من خبلل كتابو الرهَت(اصتامع بنب العلم والعمل النافع يف صناعة
اضتيل) ،وقد انل ىذا الكتاب اىتماما ابلغا من الباحثُت واظتختصُت يف التاريخ واضتضارة واعتندسة
اظتيكانيكية واظتخًتعُت عراب ومسلمُت واجانب وتناولوا الكتاب ابلبحث والتحليل والدراسة والتحقيق
والًترتة اىل عدة لغات.

 -9اثٌت اظتستررقون على علم اصتزري واقتية كتابو من الناحية العلمية ظتا لتتويو من اخًتاعات وتصاميم
عدت اساسا للنهضة االوربية اضتديثة يف غتال اعتندسة اظتيكانيكية.
 -:اطلع اصتزري على علوم واؾتازات من سبقو وقد دتيز ابالمانة العلمية واشار اىل ذلك يف مقدمة كتابو
اصتامع ،وبُت انو اضاف على اؾتازات من سبقو وطور بعضها وابتكر اخرى مل يسبقو اليها احد.

; -شهد العلماء الغربيون للجزري ابنو سبق علماء الغرب يف كثَت من اخًتاعاتو وانو قدم للبررية خدمة
جليلو ابخًتاعاتو تلك ،واهنا كانت اساسا ومنطلقا للثورة الصناعية اليت شهدهتا اوراب فيما بعد.

< -يعد اصتزري من العلماء القبلئل الذين رتعوا بُت النظرية والتطبيق يف اعمالو وتصاميمو ،اليت كان عتا
الفضل يف اعتام من جاء بعده من العلماء.

= -افضل ماقدمو اصتزري يف غتال اعتندسة اظتيكانيكية ىو اخًتاعاتو وتصاميمو يف العديد من االالت
كالساعات ،واالت رفع اظتاء والكرنك واالالت اظتتحركة من دمى واجهزة صحية وموسيقية،جعلتو يعد
ؼتًتع االنسان االيل او ما يعرف اليوم ابلروبوت.
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مالحق
تضم صور دلخطوط كتاب اجلامع بني العلم والعمل النافع يف صناعة احليل ومناذج من االتو وتصاميمو
من ادلخطوط واليت رمسها بيده
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الصفة االوىل من خمطوط كتاب اجلامع بني العلم والعمل النافع يف صناعة احليل للجزري (مقدمة
ادلؤلف)
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اقسام الكتاب وحمتوايتو.
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من تصاميم اجلزري مع الشرح
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من تصاميم اجلزري مع الشرح
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قائمة ادلصادر وادلراجع :

اوال  :ادلصادر وادلراجع العربية :

-3
-6
-3
-3
-0
-2
-7
-8

ابن الرزاز اصتزريmawdoo3.com ،
ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع . com.baytdz://http:
ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،الناشر ،أكادنتية اظتملكة اظتغربية ،الرابط3337 ،ىـ.
بديع الزمان اصتزري أحد أعظم ميكانيكيّي وؼتًتعي التاريخ ،مقال منرور يف صحيفة روانىي (صحيفة الكًتونية سياسية اجتماعية ثقافية)
إعداد :غاندي إسكندر.6539/8/66 ،
بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ،حتقيق دمحم سعيد ،مقال يف جريدة اصتمهورية أونبلين ،علماء مسلمون
غَتوا وجو العامل  56 ،35-9مايو .6565
بديع الزمان اصتزري...عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع . taree5com.com :
بوعزي ،أزتد ،اعتندسة اظتيكانيكية عند العرب واظتسلمُت بُت القرن التاسع والقرن السادس عرر ،غتلة اظتهندس التونسي ،عدد 33
ديسمرب -نوفمرب .3996
اصتزري ،ابو العز بديع الزمان بن اشتاعيل ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،ؼتطوط معهد الثراث العلمي العريب  -حلب،

(نسخة بصيغة  )pdfمكتبة نور.Noor-Book.com ،
 -9حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيٍت (ت3527ىـ) ،كرف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مكتبة اظتثٌت،
بغداد3933 ،م.
 -35اضتسن ،ازتد يوسف ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،غتلة اتريخ العلوم العربية ،العدد  ،3أاير ،3977
ص.65
 -33الدو مييلي ،عند العرب ،واثره يف تطور العلم العاظتي ،تررتة  :عبد اضتليم النجار و دمحم يوسف موسى ،دار القلم ،د .ت.
 -36الزركلي ،خَت الدين ،االعبلم ،ط ،30دار العلم للمبليُت.6556 ،
 -33الررّتي ،وجيو ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،غتلة عامل اظتخطوطات والنوادر ،مج ،0ع ،3مايو -اكتوبر .6555
 -33شوقي ،جبلل ،العلوم واظتعارف اعتندسية يف اضتضارة االسبلمية ،ط ،3الكويت.3990 ،
 -30صاضتية ،دمحم عيسى ،الفيزايء واضتيل عند العرب ،غتلة عامل الفكر ،مج ،33ع  ،6يوليو -اغسطس -سبتمرب ،الكويت.3983 ،
 -32الصفدي ،صبلح الدين خليل بن ايبك ،الوايف ابلوفيات ،حتقيق  :ازتد االرانؤوط و تركي مصطفى ،دار احياء الًتاث ،بَتوت.
 -37صورة من كتاب  :اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون.
 -38الصويركي ،دمحم ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري (257-023ه3652-3332/م) ،مقال منرور يف موقع sema :
 ،kurd.netلندن  60شباط .6533
 -39عبد الفتاح ،علي ،اعبلم اظتبدعُت من العرب واظتسلمُت ،مكتبة ابن كثَت ،دار ابن حزم ،ط.6535 ،3
 -65علي ،حسُت ،ابن الزاز اصتزري رائد علم اظتيكانيكْ ،تث منرور ضمن وقائع مؤدتر ازتد اطتاٍل الدويل الثالث ،تركيا-0 ،
.6539/35/2
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 -63عنب ،دمحم ازتد عبد الرزتن ،العامل اظتسلم بديع الزمان اصتزري مؤسس علم الروبوت ،غتلة افكار ،العدد ،370االردن ،تررين االول
.6538
-66

الغراري ،حليمة ،بـناة الفكر العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية  :مبلمح من سَت علماء مسلمُت من عصور ؼتتلفة ،اظتنظمة اإلسبلمية

للًتبية والعلوم والثقافة.6556 ،

 -63غتموعة مؤلفُت ،الف اخًتاع واخًتاع ،الًتاث االسبلمي يف عاظتنا اظتعاصر ،حترير :سليم اضتسٍت ،تررتة  :ابراىيم لتِت شهايب.6532 ،
 -63غتموعة مؤلفُت ،موسوعة اعبلم العلماء العرب واظتسلمُت ،ط ،3دار اصتيل ،بَتوت.6550،
 -60م راد ،بركات دمحم ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ،مقال منرور على موقع قصة
االسبلم/االعبلم.6533/6/36،
 -62مطلوب ،ازتد ،علم اضتيل عند العرب ،غتلة اظتورد ،العدد .6555 ،3
 -67ميتاٍل ،برادوست ،ؼتًتع االنسان اآليل ...اظتخًتع بديع الزمان اصتزري ،مقال منرور على موقع وكالة (صدى الواقع السوري)
االعبلمية .6565/ 6/32 ،Vedeng News /
 -68ىيل ،دوانلد .ر ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،تررتة  :ازتد فؤاد ابشا ،مطابع السياسة ،الكويت.6553 ،
 -69ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري.
 -35ايقوت اضتموي ،معجم البلدان ،ط ،6دار صادر ،بَتوت.3990 ،
 -33يوسف ،حسن دمحم ،شدو النواعَت لو حكاية ،غتلة العريب ،العدد  ،373كانون الثاٍل .3995

اثنيا :ادلراجع االجنبية :

32- Al Hassani,Salim , 800 Years Later: In Memory of Al-Jazari, A Genius Mechanical
Engineer , Published on: 30th January 2008, muslim heritage.com.
33- Al Hassani,Salim, Al-Jazari’s Peacock Clock (1206) CE), Published on: 29th december
2020, muslimheritage.com.
34- Dona.R.Hill, "Engineering", in Roshdi Rashed, ed , London and New York.
35- Donald Hill, Mechanical Engineering in the Medieval Near East , Scientific
American, May 1991.
36- Donald. R. Hill, Studies in Medieval Islamic Technology, edite d by D. A. King,
Ashgate, 1998.
37- Hayes, John Richard,The Genius of Arab Civilization: The Source of the Renaissance.
2nd Edition. Massachusetts Institute of Technology Press, 1983. p. 205.
38- Kuzu,Ali, El- Cezeri Dünyanın Ilk Mühendisi,Paraf Yayinlari,Istanbul1.Basim,2013,
p,11.
39- Lance Day, Ian McNeil, Biographical Dictionary of the History of Technology, AlJazari, Ibn Al-Razzaz , 2013
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40- Marco Ceccarelli , Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science : Their
Contributions and Legacies, Part 2. P1-21.
41- Marco Ceccarelli , Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science: Their
Contributions and Legacies, Vol. 1. P6. Part 2, 2009.
42- Norman SMITH, The Arabian Legacy. New Scientist , 1974.
43- Rosheim ، Mark E. ،Robot Evolution : The Development of Anthrobotics ،
Wiley-IEEE (1994)
44- Sarton, George, Introduction to the History of Science , 1927.
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