ليوناردو دا فينشي(أ) الكوردي في عصر الحروب الصليبية
الجزيري(ب) و أوائل الروبوتات اآللية الم برمجة
كتبه باالٌطالٌة المهندس المعماري البيرتو ارٌ َكك َكً )(Alberto Arecchi
ترجمة من االٌطالٌة المهندس المعماري عبدالجبار مصطفى باخه وان

(ج)

مقدمة
الشعب الكورد ي شعب قدٌم عاش و ٌعٌش منذ زمن لٌس بقلٌل على هذه البقعة من
االرض و التً تسمى كوردستان ،أي موطن االكراد ،و تعتبر جزء مهم من وادي الرافدٌن (
مٌزوبوتامٌا) ،مهد اولى الحضارات االنسانٌة و منها انطلقت نحو البقاع االخرى و ظهرت
حضارات كبٌرة و عرٌقة فً اعالً و وسط و جنوب وادي الرافدٌن كالبابلٌة و اآلشورٌة ،و
سجلت بؤسمائهم تلك الحضارات بكل استحقاقاتها.
الشعب الكوردي و منذ ظهوره على مسرح الحٌاة كشعب ذو خصائص متمٌزة من
حٌث اللغة و التكوٌن االجتماعً و االقتصادي و السٌاسً و الدٌنً و على مر الزمان قدم
لبلنسانٌة الكثٌر ،ولكن و السباب كثٌرة لم ٌسجل له على صفحات التارٌخ ،لن اقوم بتقدٌم اي
مبرر لهذه العملٌة سوى تبرٌر واحد ،اال وهو االهمال الكبٌر من جانب الكورد نفسه ،ابتداءاً من
السلطات و المإسسات الحكومٌة المسإولة عن الثقافة و الفن و العمارة ،الى المثقفٌن و
المإرخٌن و الباحثٌن في هذا المضمار ،حٌث ان الذٌن كتبوا او بحثوا عن حٌاة و اعمال عمالقة
الفن واالدب و اللغة و الهندسة و ما الى ذلك هم من غٌر االكراد ،فقط فً اآلونة االخٌرة بدأ
قسم من مثقفٌنا العمل لتسجٌل ما ٌستحقه كبارنا من العلماء و المفكرٌن و ا لمإرخٌن و ذلك
بقٌامهم بنشر المع لومات عنهم .و فً هذا السٌاق ٌجب ان ال ننسى الجهود الجبارة الذي قدمه
االستاذ عبدالرقٌب ٌوسف و الذي ٌعتبر اعماله كنوز ال ٌمكن االستغناء عنها لبلعتماد علٌها
عند دراسة التارٌخ الكوردي من جمٌع جوانبها  ،وأخص بالذكر فٌما ٌتعلق باآلثار و المنشآت
المعمارٌة الموجودة على ارض الوطن.
وفً هذا المقال المترجم من االٌطالٌة معلومات قٌمة عن شخصٌة علمٌة كوردٌة
مرموقة عاشت فً القرن الثانً عشر المٌبلدي و قدم الكثٌر لبلنسانٌة باختراعاتها العلمٌة
الكبٌرة ،حٌث سبقت رموز عصر النهضة االوروبٌة بعدة قرون ومنهم لٌوناردو دا فٌنشي (ج)
))Leonardo Da Vinciالفٌلسوف و الفنان و المهندس العبقري االٌطالً ،المكتبات و
المراكز الثقافٌة االوروبٌة و العالمٌة ملٌئة بالكتب و البحوث و الدراسات عن هذه الشخصٌة
وان اكبر المتاحف العالمٌة تحتفظ بلوحاته الفنٌة و اختراعاته الهندسٌة و العسكرٌة والذي ٌشبه
الى حد كبٌر ما قدمه الجز يري ،ولكن بعد ه بما ال ٌقل عن ثبلثة قرون من الزمن ،مما حدا
بكاتب هذه المقالة المهندس المعماري االٌطالً البٌرتو ارٌكً ي( ،( Alberto Arecchiان
ٌقارن الجز يري بلٌوناردو من حٌث التشابه الموجود بٌنهما و خاصة من ناحٌة االختراعات
العلمٌة ،لذا جاء عنوان المقالة كما مذكور اعبله.
التمرجم
أ  -لٌوناردو دافٌنشً الفٌلسوف و الفنان العبقري االٌطالً من رواد عصر النهضة اال وروبٌة التً انطلقت من مدٌنة فلورنسا
االٌطالٌة فً اواسط القرن السادس عشر وان كلمة دافٌنشً السائدة فً اللغة العربٌة هً فً االصل تلفظ دا فٌنجً وتبد أ
بحرف ( )Vالبلتٌنٌة و  Vinciهً اسم لمدٌنة فً وسط اٌطالٌا و قرٌبة من مدٌنة فلورنسا التً ع اش فٌها لٌوناردو و لكنه
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حمل اسم مدٌنته كلقب له كما ٌقال فً اللغة الكوردٌة على سبٌل المثال ( سربست كركوكً) او فً اللغة العربٌة ( حسن
البصري) ،اذن اصل الكلمة هً دا فٌنجً و معناها لٌوناردو الفٌنجً .
ب  -أبو العز أبن اسماعٌل ابن الرزاز الجز يري العبقري الكوردي ولد فً مدٌنة الجزٌرة فً اعالً مٌزوبوتامٌا ( ببلد ما بٌن
النهرٌن) فً النصف االول من القرن الثانً عشر ،فً معظم المصادر تذكر اللقب بالجزري  ،و لكن المتداول هً
الجزٌري او الجزر اوي حسب بعض اللهجات الكوردٌة فً كوردستان تركٌا او العراق كما ٌسمى المطرب الكوردي
الراحل ( محمد عارف جزراوي) و نحن ارتؤٌنا ان نستعمل الكلمة االكثر استعماال فً كوردستان تركٌا و هً الجزٌري .
ً
اضافة الى عمله كمهندس معماري ،له دراسات و كتابا ت كثٌرة و عدد من الكتب حول
ت  -مهندس معماري اٌطالً،
المواضٌع الفنٌة التارٌخٌة و هندسة العمارة فً البلدان النامٌة ،نشر هذا المقال فً احدى المجبلت االٌطالٌة و ارسل لً
نسخة ،حٌث اعجبنً المقال و قررت ان اترجمه الى اللغة العربٌة بعد ان استؤذنت منه و قبل مشكوراً .
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الجزيري
قبل لٌوناردو دافنشً كان يوجد الجزيري ،3عبقرٌة الهندسة فً العالم اإلسبلمً فً
العصور الوسطى  :انه م خترع عمود الحدبات  ،صمم وبنى مجموعة من الروبوتات( المكائن
اآللٌة)  ،بما فً ذلك أول روبوت بشري ٌمكن برمجته  .احدى االلٌات المصنوعة من قبل
اً
زورق مع أربعة موسٌقٌٌن مٌكانٌكًٌن الذي كان ٌطفو على بحٌرة للترفٌه عن
الجزيري كان
الضٌوف خبلل عطلة الهداٌا .اثنان من الموسٌقٌٌن كانا قارعً الطبول  .........،وعازف الناي
 .وكان جوهر اآللٌة عموداً اسطوانً الشكل ٌدور حول نفسه مع أوتاد (الحدب) نحو الخارج.
وكانوا ٌعملون على العتبلت التً كانت تإدي الى عمل اإلٌقاعات .البطارٌة كانت بؤمكانها ان
تلقائً الحركة
ة
تعزف اٌقاعات مختلفة ،كان ٌكفً تحرٌك االوتاد .وبعبارة أخرى كانت البطارٌة
،مع امكانٌة برمجتها.
"سٌكون من الم ثٌر لبلهتمام معرفة ما إذا كان الجزيري ٌبرم ج الٌا ً مكائنه المخترعة " ،
أن استعمل هذا النظام  ،على
وٌقول نوٌل شاركً  ،أستاذ علوم الحاسوب " ،من المرجح جدا ه
األقل  ،لتنظٌم اٌقاع الموسٌقٌٌن".
الجزيري ()1206-1136

الشٌخ الرٌس األمل بدٌع الزمان أبو العز أبن اسماعٌل ابن الرزاز الجزيري (-1136
 1206م) عاش فً العصر الذهبً لئلسبلم (القرن السادس الهجري)( ،عصورنا الوسطى :
االوروبً .).كان مهم اً  ،عالم متعدد ا لعلوم  ،مخترع  ،مهندس مٌكانٌكً  ،وهو حرفً م اهر ،
وفنان  ،وعالم الرٌاضٌات والفلك .االسمٌ ،دل على مجموعة الصفات المهنٌة  ،كما هو منسوب
الٌه ٌعنً  " :رئٌس المهندسٌن العجوز  ،و االفضل فً كل العصور  ،االبن المحترم السماعٌل
 ،حفٌد الرزاز الجزيري  .وبقً مشهوراً وإسما ً المعا ً فً تارٌخ العلوم والتكنولوجٌا ،لكونه كتب
و شرح كتاب " الجمع بٌن العلم و العمل النافع فً صناعة الحٌاة " و كتاب (معرفة الحٌل
الهندسٌة ) ،حٌث اتم اكماله فً نهاٌة حٌاته ،بعد سبع سنوات من الكتابة  ،فً بداٌة  .1206فً
هذا العمل وصف حوالً  50مشروعاً لألجهزة المٌكانٌكٌة اضافة الى تعلٌمات دقٌقة حول
.
ها
ٌة بناء
كًف
وال يعرف سوى القلٌل عن حٌاة الجز يري  ،ومعظم المعلومات عن السٌرة الذاتٌة تؤتً
من عرضه الخاص فً "كتاب المعرفة العبقرٌة لألجهزة المٌكانٌكٌة  .مثل والده من قبله  ،كان
كبٌر مهندسً لدى قصر اتا تورك  ،إقامة فرع اورتوق التركٌة فً دٌار بكر أو سبللة
األرتقٌون  ،التً حكمت شرق األناضول باكملها ،فً البداٌة تحت راٌة امراء الزنكًدٌٌن فً
الموصل و بعدها تحت اوامر الجنرال صبلح الدٌن (صبلح الدٌن ٌوسف بن أٌوب ) )]1[ .كان
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ٌعمل فً خدمة ثبلثة امراء ه م  :نور الدٌن محمد بن أرسبلن ( ، )1185-1174قطب الدٌن
سكمان ابن محمد( ( 1200-1185و ناصر الدٌن محمود بن محمد (.)1222-1200
فً  2أكتوبر  1187 ،استسلم ت القدس لصبلح الدٌن األٌوبً .تبعتها الحملة الصلٌبٌة
الثالثة والرابعة  ،من  1189الى .1204
لقب "الجزيري" ٌؤتً من مكان الوالدة  ،الجزٌرة ،االسم العربً لببلد ما بٌن النهرٌن ،
شمال غرب العراق ( ،جنوب شرق تركيا في الوقت الحاضر ،المترجم)  ،المنطقة المحصورة
كجزٌرة بٌن مجرى نهري دجلة والفرات ،وطن للشعب الكردي .سمة الجزيري كانت تعطى
لساكني المدٌنة من قبل اهالً المناطق المحٌطة بها وذلك للتعرف على الشخصٌات من اصل
كوردي .ولهذا السببب ،ولكونه كان ٌعمل داخل المحكمة فً قلب االناضول ،هناك من ٌعتقد
بان الجزيري ،مثل الجنرال صبلح الدٌنٌ ،جوز ان ٌكون من العشائر الكوردٌة التابعة لقبٌلة
بوتان الكوردٌة .
ورث الجزيري تقلٌد عائلً من الحرفٌٌن  ،اذاً كان ذلك ٌعنً انه أكثر من مهندس ومخترع
رائع ]2 [ .وٌبدو انه كان "اكثر اهتماما فً الحرفٌة البلزمة لبناء ا آللٌات الخ اصة بها  ،ولٌس
للتكنولوجٌا التً كانت تجد نفسها وراءها ".وكانت آلٌاتها عادة " تتم تجمٌعها من خبلل
التجارب التصحٌحٌة و تجارب األخطاء المتتالٌة  ،ولٌست مستمدة من الحسابات النظرٌة ]3[ .
اً
شعبً جدا  ،والذي تم ا عادة طبعه ونشره
"كتاب معرفة األجهزة المٌكانٌكٌة الرائعة  "،أصبح
باعداد كبٌر ة من المخطوطات  .وفقا ما ٌقوله ماٌر ،ان أسلوبه ٌشبه الى حد "كتاب تعلٌم ي
"،اعمل االشٌاء بنفسك " ]4[ .ومثلما ٌشرح فً كثير من المناسبات ،المإلف ٌصف فقط اآللًات
المصنوعة او المخترعة التً كان ٌعرفه بنفسه  .بعض منه ا كانت مستلهمة من األجهزة
قاعدة أرخمٌدس]5 [ .
فنٌة ،على أساس
الموجودة سابقا ً  ،مثل الساعة المائٌة ال
االعمال الكبيرة
" الجمع بٌن العلم و العمل النافع فً صناعة الحٌل "ٌعتبرهذا الكتاب للجز يري حتى اآلن
األكثر إثارة لبلهتمام  .وقد كلف لكتابته من قبل ناصر الدٌن محمود بن محمد ابن قورة  ،و احد
من سبلطٌن سبللة اورتوق فً دٌار بكرٌ .عتبر من أجمل الكتب المنشورة فً العصور
الوسطى الذي ٌتناول المحركات المٌكانٌكٌة والهٌدرولٌكٌة  .حٌث قضى 25عاما من البحث و
الدراسات المكثفة فً مٌكانٌكٌة الساعات  ،ونوافٌر و مبلعٌب المٌاه ومحركات لرفع األ ثقال.
نسخ عدٌدة من هذا الكتاب محفوظة فً مختلف متاحف العالم  ،مثل توب قابً فً
اسطنبول  ،ومتحف الفنون الجمٌلة فً بوسطن  ،ومتحف اللوفر فً فرنسا ومكتبة اكس فورد.
هذا الكتاب كان له شهرة واسعة فً الغرب  .وخبلل القرن العشرٌن تم ترجمته جزئٌا إلى
األلمانً  ،وبعده قام دونالد هٌل المتخصص فً تارٌخ التكنولوجٌا العربٌة بترجم ة الكتاب
ة
اللغة
الى اللغة االنكلٌزٌة  ،وقد نشر معهد التراث العلمً فً اللغة العربٌة النسخة الحدٌثة باللغة
أحمد ٌوسف.
 ، 1979مع مبلحظات
 ،فً عام
العربٌة فً حلب بسورٌا

آليات ,تصاميم و أساليب أنشائية
ابن الرزاز بامكانه الجمع بٌن العلوم النظرٌة ا لمٌكانٌكٌة المعروفة آنداك و الخصائص
العملٌة التطبٌقٌة .صمم عددا من المحركات المٌكانٌكٌة المختلفة مثل ضاغط  ،رافعة  ،الشرٌط
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والحزام الناقل  .وقدم وصفا دقٌقا للتركٌب الدقٌق للساعات  ،والتً أخذت أسماءه ا من أشكالها
الخاصة :فٌل  ،قرد  ،وهو آرتشر  ،ممثل  ،أو قارع الطبول  ...نستنتج من هذا الكتاب بؤنه
ي اعداد كبٌرة من النماذج المٌكانٌكٌة  ،ولكنه حدد نفسه بوصف ما ٌقارب خمسٌن
صم م
وضع ت ا
منها فقط.
دونالد هٌل ٌإكد ان الجزيري عمل فً صناعة الساعات المائٌة باستخدام فتائل المصابٌح،
موسٌقً ومضخات لرفع المٌاه  .انه صمم أٌضا غبلٌة مع
ة
أجهزة قٌاس  ،ونافورات  ،آآلت
غطاء على شكل عصفور  ،والتً كانت يصدر همسة قصٌرة كل مرة عند غلٌان الماء .ألدو
مٌللي يإكد أٌضا ان الجزيري اخترع ساعة مائٌة ذو ذراعٌن ٌإشران الى الوقت (مثل
سهمٌن).
الجزيري كان ٌتبع التقلٌد كتٌسٌبٌو الٌونانً و هٌرون من االسكندرٌة .العدٌد من اختراعاته
لٌات هو المٌكانٌكٌة  ،العناصر،
ٌمكن ان ٌظهر اآلن بسٌطا ً  ،ولكن الجانب األكثر أهمٌة من ا ه
تصمٌم االنشائٌة الم مٌزة التً استخدمتها]1[ .
األفكار واألسالٌب وال ا
شجرة تحمل سلسلة من الحدب ٌظهر ألول مرة فً كتابه  ،للتشغٌل الذاتً [ ]6الساعات التً
تعمل بالماء والساعات ذات الشمعة وأجهزة أخرىٌ .بدو [ ]6العمود ذات الحدبات بدأ بالظهور
الرابع عشر ]7 [ .
بدأً من القرن
فً وقت الحق فقط ،
فً مٌكانٌكٌات اوروبا
ذراع الطاحونة المحمولة الدوارة ،و الموضوعة مركزٌاً ،مفهوم هذه الطاحونة التً كانت
موجودة فً اسبانٌا فً القرن الخامس ق.م ،بدأت تنتشر فً جمٌع أنحاء اإلمبراطورٌة الرومانٌة
 .هذه السواعد او الكرنكات كانت معروفة فً الصٌن اٌضا ً فً عهد هان و كذلك فً تصامٌم
األخوة بنو موسى ومن المعروف أٌضا [ 8السواعد]  ،بٌنما تبٌن الشواهد االولى لمٌكانٌكٌة
بٌٌبل -سواعد ترجع الى القرن الثالث ق .م (منشرة فً هٌرابولٌس  ،فً عصر اإلمبراطورٌة
المرفقً ]10[ ]9[ ،
ة
الرومانٌة) ]8[ .وفً  ، 1206اخترع الجزيري واحدة من أوائل االعمدة
مع كرنك الذي كا ن ٌربط م ٌكانٌكٌة الشفت مع مضخة ذ ات اسطوانتٌن  ، )]11 [ .والعمود
المرفقً من تصمٌم الجز يري [ٌ ]9 [ ]10حول الحركة الترددٌة الدوارة المستمر ة الى حركة
خطٌة متبادلة  ، )]11و هو أمر أساسً لآلالت الحدٌثة ،مثل المحرك البخاري  ،والمحرك ذات
التلقائً  ، )]12[ ]10[ .كما هو الحال فً مشغل شجرة حدٌثة ،
ة
االحتراق الداخلً و السٌطرات
فً آلٌة الجزري عجلة واحدة كانت تعمل على تحرٌك سلسلة متصلة من السواعد  .وكانت
حركة العجلة دائرٌة  ،فً حٌن أن السو اعد كانت تتحرك الى االمام والى الخلف فً خط
مستقٌم ]9[ .وفً اثنتٌن من اآلته ،الجزيري كان يستخدم رود لرفع المٌاه  .وهً عبلقة ساعد
مضخة متسلسلة ٌساعد على الري  ،ومكبس ازدواجٌة العمل بدٌلة للمضخة الساحبة]11 [ .
[]13
كتب دونالد هٌل روتلٌدج ما ٌلً ٌ" :بلحظ ألول مرة فً عمل الجزيري عدة مفاهٌم هامة
سواءاً للتصمٌم او للصنع  :فً التصفٌح الخشبي للحد من التشوهات الى ادنى حد  ،وموازنة
ي لتحدٌد التصمٌم  ،وا عطاء مقاٌٌس
ثابتة للعجبلت  ،و ' استخدام نماذج وأنماط خشبٌة ورقة
مع مسحوق
متساوٌة للثقوب  ،واال عمال االنهائٌة للمقاعد ولمقابس الصمام ات
الصنفرة للحصول على نتٌجة ثابتة  ،والمعادن  ،وذوبان المعادن فً قوالب محكم اإلغبلق ،
]1
بالرمال [ " .
اخترع الجزيري طرٌقة للسٌطرة على سرعة دوران عجلة مع آلٌة مٌزان الساعة  .ووفقا
لهٌل روتلٌدج دونالد  ،الجزيري  ،كان أول من وصف السيطرة المٌكانٌكٌة  ،بما فً ذلك "باب
معدني كبٌر  ،و قفل بالترهٌم و ٌدة أبربعة براغً ]1[ .سلسلة مسقٌمة و "قطعة الذي ٌتلقى أو
ذات اتصال
تبدأ حركة ترددٌة من أو نحو الرف  ،متكون من قطاع دائري ،أو حلقة،
هامشي  ،أو على السطح من ردود الفعل " .كتب [ ]14أالستاذ لٌن تاونسند واٌت االبن  " :إن
السبلسل ا لمستقٌمة تظهر ألول مرة بشكل واضح في الجزيري .فً الغرب  ،تظهر فً الساعة
الفلكٌة المصنوعة فً مدٌنة بافٌا ( )Paviaاالٌطالٌة من جٌوفانً دوندي البادوفً ،
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والمنتهٌة فً  ، 1364وفقط مع المهندس الكبٌر جورجٌو دي فرانشٌسكو مارتٌنً المولود فً
مدٌنة سٌٌنا االٌطالٌة ( )1501-1438تدخل ضمن القاموس العام للتصمٌم االلً األوروبً.
[]15
اآلالت الهيدروليكية
اخترع الجزيري خمس آالت ضخ المٌاه  ، )]16[ ،وكذلك م طاحن والعجبلت التً تعمل
بقوة الماء و أعمدة السواعد من أجل حركة اآللٌات  ]17 [ .وفً هذه اآلالت العاملة بالمٌاه
يعرض أفكاره وأهم مكوناتها .أول استخدام معروف من ا لفخذ فً "مضخة ذات سلسلة" نجده
فً واحدة من اآل ته المستخدمة فً الري .الجزيري صنع مضخة مسلسلة لرفع المٌاه  ،مدفوعا
بالقوة الهٌدرولٌكٌة نفسه ا  ،بدال من العمل الٌدوي  .وقد استخدم الصٌنٌون طوٌبل الطاقة المائٌة
سلسل لرفع المٌاه  ،مكائن لرفع المٌاه مثل تلك الموصوفة هنا كانت تس تخدم
ة
للمضخات الم
اً
ٌومً فً
لتزوٌد المٌاه من دمشق من القرن الثالث عشر حتى العصر الحدٌث وكانت تستعمل
جمٌع أنحاء العالم اإلسبلمً ]19 ، 18( .الجزري طور أول نظام المدادات المٌاهٌ ،عمل بالقوة
الهٌدرولٌكٌة ،مصنوعة فً القرن الثالث عشر فً دمشق المداد المساجد والمستشفٌات
(بٌمارستان) بالمٌاه.النظام كان ٌقوم بسحب المٌاه من بحٌرة  ،من خبلل سلسلة من العجبلت و
سواعد وٌقوم بصب الماء فً قناة  ،والتً بدورها توصلها الى المساجد و المستشفٌات فً
]23
المدٌنة[ .

جهازسحب و ضخ الماء

ساحب ثنائية العمل مع صمامات ذات حركة متبادلة للمكبس
ة
مضخات
وتعرف هذه المضخة أن ٌكون (على حد تعبٌر الجز يري نفسه ) نسخة من الفخ الكبٌر
6

]20
)[ .
(التً تستخدم لضخ النار الٌونانٌة
البٌزنطً
فً  ، 1206وصف الجز يري اولى المضخات ذات السحب الهوائً مع أنابٌب م فرغة
جزئٌا من الهواء ،والمضخات ذات العمل المزدوج  ،و تمكن من االستفادة فً وقت مبكر من
الصمامات و آلٌة السواعد – قضٌب ووضع مكبس ذات اسطو انتٌن ذات عمل تبادلً فً
مضخة ذات سحب هوائً .هذه المضخة تعمل عن طرٌق عجلة تدور بقوة الم اء  ،والتً تقود ،
من خبلل نظام من التر وس  ،ابرة ضبط المٌزان المتؤرجحة التً ترتبط قضبان المكبس ٌن.
المكابس يعملون فً اسطوانات افقٌة متعارضة  ،كل منها مزود بصمامات سحب وأنابٌب
التوصٌل .و هذه بدورها متحدات فوق مركز اآللة لتشكٌل منفذ واحد فً نظام الري .قد ٌكون
هذا الجهاز الوحٌد الذي ٌعمل بقوة الماء للجزري الذي كان له أهمٌة كبٌرة مباشرة فً تطوير
]22 [ ]21 [ ]1 [ :
الهندسة الحدٌثة  .هذه المضخة جدٌرة بالذكر لثبلثة أسباب
* أول استخدام معروف للمضخة من أنبوب حقٌقً ذات السحب الهوائً (التً تمتص السوائل
).
من خبلل فراغ جزئً
زدوج.
وأول تطبٌق لمبدأ التؤثٌر الم
*
آلٌة القضٌب وكرنك .
الى حركة ترددٌة من خبلل
* تحوٌل الحركة الدوارة
المضخة الساحبة عن طرٌق المكبس تستطٌع رفع المٌاه الى ارتفاع تصل إلى  13.6متر ،
وذلك بمساعدة انابٌب النقل .وكانت هذه اآللٌة تعتبر أكثر تقدما من مضخات ا لسحب التً
ظهرت فً أوروبا فً القرن .الخامس عشر  ،والتً كانت تفتقر الى أنابٌب النقل .ولم ٌكن  ،مع
ذلك  ،أكثر كفاءة ،التي شاع استخدامها فً العالم اإلسبلمً فً وقته]22[ .
اآلليات
بنى الجزيري طاووس تتحرك بالقوة الهٌدرولٌكٌة [  ]24و اخترع أقدم بوابة تتحرك ذاتٌا ً
بالطاقة الهٌدرولٌكٌة  ]23[ ،و اخترع أبواب آلٌة كؤجزاء من الساعات المائٌة  ]1[ ،وصمم و
أخترع عددا من اآللٌات االخرى ،بما فٌها اآلالت واألجهزة المنزلٌة واآلالت الموسٌقٌة المائٌة.
آلالت]17 [ .
العجبلت ال هٌدرولٌكٌة مع أعمدة الكامات لتشغٌل ا
اخترع أٌضا
ووفقا للموسوعة البرٌطانٌة ،لٌوناردو دا فٌنشً  ،المخترع االٌطالً الشهٌر فً عصر النهضة
الجزيري.
اٌطالً ٌ ،مكن انه كان متؤثراً باالالت التً اخترعتها
ا
االوروبٌة فً
مارك ئً .روشٌم ٌلخص التقدم الذي حصل فً مجال ا الالت التً اخترعت من قبل
المهندسٌن المسلمًن  ،وال سٌما من قبل الجزيري ،بهذه الجمل  " :وخبلفا للنماذج الٌونانٌة ،
األمثلة العربٌة تكشف عن االهتمام لٌس فقط من أجل القضاٌا المثٌرة  ،و انما فً معالجة البٌئة
للرفاه ا لبشري .ولذلك  ،فإن أكبر مساهمة للعرب  ،الى جانب الحفاظ على أعمال اإلغرٌق و
نشرها  ،كان الم فهوم هو التطبٌق العملً  .وكان هذ ا عنصرا رئٌسٌا ٌفتقدها الٌونانٌون فً علم
االالت "" ]25 [ .العرب  ،من جهة أخرى ،كان اهتمام اتهم فً خلق اإلنسان ٌة ،كآالالت
المصنوعة ألغراض عملٌة  ،ولكن تفتق رهم  ،كما فً غٌرها من المجتمعات ما قبل العصر
الصناعً  ،أي نوع من انواع الدفعات الحقٌقٌة لتطوٌر ا الالت وعلومها المٌكانٌكٌة ]26[ . ،
وكان من بٌن الربوتات المخترعة من قبل الجز يري تتكون من خادمة تقدم الماء ،الشاي أو
المشروبات األخرى  .هذه المشروبات كانت مخزونة فً دلو (خزان) والذي من خبلله ٌنزل
المشروب على شكل قطرات على وعاء ،وبعد سبع دقائق كانت تنزل الى الفنجان  ،وبعد ذلك
.
ئٌة الحركة لتقدم المشروبات
كانت الخادمة تبدو و كؤنها تخرج من بوابة تلقا
اخترع الجزيري روبوت لغسل األٌدي  ،مزودة بمٌكانٌكٌة متواصلة تشبه تلك المستعملة
فً اٌامنا هذه فً المرافق الصحٌة المعاصرة والتً تتمثل بآلٌة ذاتٌة الحركة مإنثة ،واقفة ،و
بٌدها وعاء مملوء بالماء  .حٌث عندما ٌقوم المستخدم بتنشٌط الرافعة ،تفرغ من الماء و بعدها
ً
]27[ .
ثانٌة
فان االلة المإنثة كانت تقوم بشحن او ملء الوعاء
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نافورة الطاووس " للجزيري كانت وسٌلة لغسل الٌدٌن أكثر تطورا  ،هذه ا آلالت تعمل
كخادمات فً تقدٌم الصابون والمناشف  .مارك اي روشٌم وصفها على النحو التالً :
["]25سحب رٌشة ذٌل الطاووس ٌإدي الى خروج الماء من منقاره  .المٌاه القذرة التً كانت
ع وتنشؤ اتصاالً ٌظهر بهٌئة خادم
جوف لطوافة ،والتً ترتف
تخرج من الحوض تمؤل القاعدة الم ة
من خلف باب تحت الطاووس و هذه التً تتؤلف منها شخصٌة خادمة من وراء الباب تحت
الطاووس  ،وأنها كانت تقدم الصابون  .عندما كانت المٌاه لم تعد تستخدم  ،طوافة ثانٌة كانت
ثانً من خادم وبٌده منشفة! "
ة
وتسبب فً ظهور ههٌئة
تتحرك الى مستوى اعلى
فً كتابه الجزيري يصف النوافٌر وا آلالت الموسٌقٌة  ،والذي يتدفق منها المٌاه بالتناوب
من خزان كبٌر الحجم آلخر على فترات محددة او شبه فترات الساعة أو نصف ساعة  .وهذه
ادل الهٌدرولٌكٌة]1 [ .
العملٌة تحققت م ن خبلل االستخدام المبتكر للتب
الجزيري اخترع آلة موسٌقٌة ،زورق مع أربعة موسٌقٌٌن تطفو على بحٌرة لٌرفه ضًوفه
فً الحفبلت الملكٌة  .البروفسور نوٌل شاركً اٌد فكرة أنه من األرجح ان تكون واحدة من
اآلالت الم برمجة ،وأنتجت احتمالٌة اعادة بناء المٌكانٌكٌة  ،طبل مٌكانٌكً م برمج مع أوتاد
(الحدب) المربوطة فً عتبلت صغٌرة التً تعمل على القرع .وقارع الطبل ٌمكن عمله بشكل
ٌمكنه القٌام بتقدٌم او عزف الحان متغٌرة و مختلفة ،فٌما لو تمت نقل االوتاد  ]28 [ .ووفقا
لتشارلز ب  .فاولر  ،كانت ا ألآلت مكونة من " مجموعة روبوتات " وكانوا قادرٌن على تقدٌم
"اكثر من خمسٌن من حركات الوجه و الجسم ،أثناء كل أداء موسٌقً]29[ ".

الساعات
صنع الجزيري عدة أنواع من الساعات الم ائٌة والشم عٌة .ومن بٌنها ،ساعة مائٌة محمولة
على شكل كاتب  ،ارتفاعها متر واحد وعرضها نصف متر  ،أعٌد بناإها بنجاح فً متحف
العلوم فً لندن فً عام  .1976هذه الساعة التً على شكل مكتب مع القلم وصف با عتبارها
معادال  ،فً تلك الحقبة من الزمن  ،كساعة ٌد عصرٌة ]30 ، 17[ .الجزيري اخترع ساعات
فلكٌة ذات جمالٌة فنٌة تعمل بطاقة المٌاه التً تتبع حركة الشمس والقمر والنجوم  .و وفقا ً ل
ً
معروفة ابداً من
دونالد روتلٌدج هٌل ،الجزيري صم م الساعة الشمعٌة االكثر تطوراً التً لم تكن
قبل  .وإلٌك كٌف ٌصف هٌل واحدة من هذه الساعات  " ]1 [ :الشمعة  ،التي سرعة احتراقها
معروفٌ ،ستند على القسم السفلً من الغطاء  ،و فتٌلها كانت تمر من خبلل الثقب .
ا
للوقود كان
الشمع الذي كان ٌنزل يتم جمعه و باالمكان إزالته بصورة دورٌة  ،حتى ال تتداخل مع الحرق
العادي له .قاعدة الشمعة كانت واقعة داخل طبق ضحل او مستوي  ،التً كان لها حلقة على
الحافة  ،متصلة عن طرٌق بكرة للموازنة .عندم ا كانت الشمعة تحترق بهدوء ،الوزن كان ٌدفع
نحو االعلى بسرعة ثابتة .وتنشٌط االالت من داخل الطبق كان على الجزء السفلً من الشمعة .
ي المعروفة بهذا التطور  " .الساعة الشمعٌة كانت
ال توجد انواع اخرى من الساعات الشمع ة
ً
تشمل اٌضا ً اطاراً ٌسمح لروإٌة الساعة و ألول مرة تستخدم تركٌبا على شكل حربة  ،آلٌة
.
ال تزال تستخدم فً العصور الحدٌثة
حمل
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ساعة الفٌل

الساعة مع الفٌل للجزيري تختلف عن ابتكارات االخرى .وكان هذا أول ساعة تتحرك
بآلٌة مٌكانٌكٌة و بفترات معٌنة من الزمن (فً هذه الحالة  ،الروبوت ٌضرب الوعاء و ٌصعد
حلقة عصافٌر ) والساعة المائٌة األولى التً تحدد الوقت بدقة وبالحان مختلفة عن الساعة
فً الصٌف والشتاء ]31 [ .
طول أ الٌام على مدار السنة ،
وتتكٌف مع تفاوت
االنلوجٌة
أكبر ساعة فلكٌة للجزيري  ،كانت ساعة "القلعة"  ،تعتبر اولى انواع الكومبٌوتر ا
المبرمجة ([ ]6جهاز معقد  ،ارتفاعه حوالً  3.40مترا  ،والتً كان لها العدٌد من المهام ،
باإلضافة إلى قٌاس الوقت  .تشمل عرضا لبلبراج ومدارات الشمس والقمر .جانب اخر من
التجدٌد كان المإشرالذي له شكل هبلل  ،والتً كانت تنتقل عبر الجزء العلوي من ممر مع
أبواب  ،مدفوعا بآلٌة م خفٌة  ،والتً تإدي الى فتح األبواب تلقائٌا  ،وراء كل واحدة منها تظهر
دمٌة  ،فً كل ساعة  )32 ، 1 [ .وثمة سمة أخرى مبتكرة لآللٌة كانت القدرة على التغٌٌر
ً
كاملة  .وثمة جانب آلً آخر
الٌومً لطول النهارو اللٌل ،بطرٌقة لتغٌر الطول خبلل السنة
مبتكر لخمسة موسٌقٌٌن آلٌٌن الذٌن كانوا ٌعزفون تلقائٌا ،عندما يتم نقله م بواسطة رافعات
تقودها عمود الحدبات الم خفٌة  ،متصلة بعجلة مائٌة ]6[ .مكونات أخرى للساعة على شكل قلعة
كانت تتضمن خزانا ً رئٌسٌا ً مع طوافة ،حوض صغٌر و منظم التدفق ،وعاء و صمام عبر
بكرتٌن ،قرص على شكل هبلل لمشاهدة االبراج و آلٌتٌن على شكل منجل ،اللذٌن كانا ٌعمبلن
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[.

السقاط الكرة فً االوانً

]33

ساعة القلعة

االستنتاجات
ت التً تم اعادة بناإها على مر الزمن
نجاح الجزيري ٌرجع إلى حقٌقة أن العدٌد من أجهز ه
 ،وفقا لتعلٌماته  .إضافة إلى تحقٌق نجاحا ت كبٌرة باعتباره المخترع والمهندس  ،كان كذلك
اً
فنان .فً "كتاب معرفة األجهزة المٌكانٌكٌة البارعة" ،ترك تعلٌمات دقٌقة ل عمل اختراعاته ،
ٌوضح من خبلل لوحات مصغرة ،فً أسلوب العصور اإلسبلمٌة الوسطى .المخترعٌن اآلخرٌن
فً اكثر االحٌان ما كانوا ٌستطٌعون اعطاء تفاصٌل كافٌة الجراء اعمالهم و مشارٌعهم  ،و ذلك
النهم لٌسوا حرفًٌ اعمالهم او النهم كانوا ٌرٌدون االبقاء على اسرار اعمالهم ،او اذا كانوا
حرفٌون امٌٌون .وكان الجزيري بهذا المعنى فرٌد من نوعه  ،وهذا ٌعطً العماله قٌمة هائلة.
ثروة مطلقة فً الهندسة المٌكا نٌكٌة للعالم اإلسبلمً .
ٌإكد هٌل ،بؤن كتابهٌ ،عتبر
قد تكون هناك أعمال أخرى بشؤن هذه المواضٌع  ،فً بعض من اآلالف من المخطوطات
العربٌة المحفوظة فً المكتبات  ،والتً تتطلب المزٌد من التحلٌل الدقٌق و عن قرب  ،وتتطلب
اتها.
تفك شفر
أن تقرأ و
من
و القضٌة االخرى مرتبطة ببث التكنولوجٌا المتطورة .وٌقول هٌل من خبلل استنتاجاته
عن أمله فً أن مع استمرار األبحاثٌ ،مكن ان ٌقدم دالئل اكثر قو ًة فً انتقال التكنولوجٌا من
المنطقة االسبلمٌة الى اوروبا  .هٌل ٌقدم كذلك بعض االقتراحات  :الطرٌق األكثر احتماال
لالنتقال كانت ٌجب ان تكون اسبانٌا .نمو التكنولوجٌا المتقدمة كان باستطاعته اتباع نفس
إضاف إلى
ة
الطرٌق للنشر و االسطرالب * ،الذي من جانبه ٌعتبر جزءا من التطور التكنولوجً.
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شبه الجزٌرة اإلٌبٌرٌة ** ،والبعض اآلخر من هذا النوع من وسائط النقل ٌمكن ان تكون صقلٌة
 ،والعالم البٌزنطً وسورٌا و عالم الحروب الصلٌبٌة.

األسطرالب انعربي نسىت 1208
األسطرالب هى آنت فهكيت لذيمت وأطهك عهيه انعرب راث انصفائح .وهى ومىرج ثىائي انبعذ نهمبت انسماويت ،وهى
يظهر كيف حبذو انسماء في مكان محذد عىذ ولج محذد .ولذ رسمج انسماء عهى وجه األسطرالب بحيث يسهم
إيجاد انمىاضع انسماويت عهيه .بعض األسطرالباث صغيرة انحجم وسههت انحم ل ،وبعضها ضخم يصم لطر
بعضها إنى عذة أمخار.
** شبه جزيرة أَ ْيبِي ِريَا أو شبه الجزيرة األَ ْيبِي ِريّت (كاوج حسمى جزيرة األندلس أثىاء فخرة انحكم اإلسالمي
نألوذنس )حمع في انجزء انجىىبي انغربي مه لارة أوروبا .حخكىن مه إسباويا وانبرحغال وأوذورا ومىطمت جبم
طارق.
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