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امَ األثقال واحليل يف الغرب اإلسالمي الوسيط: لْ عِ
دراسة يف أحد جوانب التقليد العريب يف امليكانيكا النظرية والتطبيقية

حممد أبطوي
جامعة حممد اخلامس بالرباط

يف  املعروفة  امليكانيكا ومكانتها،  علوم  وضعية  لدراسة  املقالة1  هذه  نخصص 
اإلسالمي  الغرب  يف  واحليل،2  األثقال  بعلوم  الكالسيكي  العريب  العلمي  التقليد 
حسب   .1 التاليتني:  املالحظتني  يف  اإلشكالية  الوضعية  هذه  إمجال  ويمكن  الوسيط.3 
يف  ومؤثّرة  هامة  تآليف  عىل  نتوفر  ال  العريب  األثقال  لعلم  العريض  للمتن  استطالعنا 
هذا امليدان تنتمي للغرب اإلسالمي الوسيط، فكل النصوص العربية املعروفة يف هذا 
مثل  األندلس،  إىل  وصل  وبعضها  اإلسالمي،  املرشق  من  علامء  إىل  تأليفها  يعود  املتن 
كتاب يف القرسطون لثابت بن قرة الذي ترمجه جريار الكريموين إىل الالتينية بطليطلة 
ملختلف  قويا  حضورا  التارخيية  الدراسات  ل  تسجّ ثانية،  ناحية  من   .2 XIIم.  القرن  يف 
الغرب  حضارة  مظاهر  خمتلف  يف  احليل  علم  حتت  الداخلة  التطبيقيـة  امليكانيكا  فروع 
هذا  يف  وسنعمل  والتقنيات.  والعامرة  والفالحة  الصناعة  يف  الوسيط،  اإلسالمي 
خاصيات  من  خاصية  باعتباره  املزدوج  اإلشكايل  الوضع  هذا  استجالء  عىل  البحث 

املامرسة العلمية هبذه املنطقة من العامل اإلسالمي يف املرحلة الكالسيكية.

أولية،“  دراسة  الوسيط:  اإلسالمي  بالغرب  امليكانيكا  ”علوم  أبطوي،  حممد  يف:  املقالة  هلذه  أوىل  صيغة  صدرت   .1
الفكر العلمي يف املغرب: العرص الوسيط املتأخر (الرباط: منشورات كلية اآلداب، 2003)، 91 - 121، وقد أخضعنا النص 

املنشور سابقا للمراجعة والتحيني والتوسيع يف هذه املقالة.
2. سنوضح الحقا داللة التمييز بني األثقال واحليل. 

الذي  والثقايف  والسيايس  اجلغرايف  الكيان  ذلک  أي  واملغارب،  األندلس  بالد  الوسيط  اإلسالمي  بالغرب  نعني   .3
بالد  عن  مستقلة  بصفة  بدراسته  تسمح  بخصوصيات  تارخييا  متيّز  والذي  اإلسالمية  احلضارة  من  يتجزأ  ال  جزءً  شكل 

املرشق اإلسالمي.
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يف  للميكانيكا  القلق  الوضع  عن  حديثنا  أن  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة  وتنبغي 
اإلنجاز،  طور  يف  زال  ما  بحث  نتائج  تقديم  يتوخى  اإلسالمي  للغرب  العلمي  الرتاث 
ونحن نتخذ هذا املدخل األويل حجةً لفتح النقاش حول خصوصيات املامرسة العلمية 
هبذه املنطقة من العامل اإلسالمي يف املرحلة الوسيطة. إن تقدم الدراسات يف تاريخ العلوم 
تِّامن اليوم اللجوء إىل  العربية وما يستلزمه احرتام الرصامة املنهجية يف البحث التارخيي حيُ
نَــة قصد الكشف عن البنيات الداخلية للتقاليد العلمية  إنجاز دراسات قطاعية ومقارِ
العربية يف املرشق واملغرب وإظهار الفروق والتباينات التي خترتقها، إضافة إىل تسجيل 

عنارص الوحدة والتشابه التي تؤطرها.
1. اإلعالن عن علم جديد

إطار  يف  بالعربية  املكتوب  العلمي  الرتاث  يف  امليكانيكا  بموضوع  اهتاممنا  يندرج 
بحث أنجزناه منذ عدة سنوات بالتعاون مع معهد ماكس بالنک لتاريخ العلوم بربلني 
هذا  سياق  ويف   .(Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin)
األمر  ويتعلق  العربية.  النظرية  امليكانيكا  ملتن  األساسية  املكونات  بناء  أعدنا  البحث 
بمجموعة من املؤلفات التي تتمحور حول املسائل النظرية والعملية لألثقال واملوازين 
وتطرح إشكاالهتا الرياضية والفيزيائية، تشكل متنا علميا فريدا من نوعه يضم نصوصا 
تنتمي إىل تاريخ العلوم كام متثل مصدرا أساسيا للتأريخ للتقنيات يف البالد اإلسالمية. 
ويف سياق هذا البحث، اكتشفنا نصوصا مل تكن معروفة من قبل وحققنا ما كان معروفا 
كام  معروفا،  يكن  مل  معظمها  بينها،  فيام  ومتباينة  خمطوطة  نسخ  عىل  اعتامدا  نقديا  حتقيقا 
هذا  ويوجد  مستفيضة،  بتعاليق  وأرفقناها  اإلنجليزية  إىل  املحققة  النصوص  كل  ترمجنا 

العمل يف مرحلة اإلعداد للنرش.
يتألف التقليد العريب يف ميدان علم األثقال واملوازين من عرشات املؤلفات التي 
 - IX / للهجرة XIII إىل القرن III تغطي حوايل ألف سنة من اإلنتاج العلمي (من القرن
وحممد  أعامل ثابت بن قرة واألهـوازي  من  املؤلفات  هذه  وتتكون  امليالد).  بعد   XIX

اإلسفزاري وعبد  واملظفر  اخليام  وعمر  املطران  وإيليا  اهليثم  وابن  والقوهي  الرازي 
اخلزرجي  أيب الفتح الصـويف وحييى  بن  األموي وحممد  يعيش  اخلازين وابن  الرمحن 
اجلربيت  وحسن  الدمشقي  امللک  وابن  الغمري  وحممد  القباين  والربليس  اج  الرسّ وابن 
واحلسني العطار وغريهم. ويتعلق األمر إذن بعرشات الرسائل العلمية التي تغطي كل 
مرحلة اإلنتاج العلمي التي عرفها العامل اإلسالمي، وضعها علامء رياضيات وفيزيائيون 
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ومهندسون وصنّاع. وفضال عن الكتابات األصلية التي وضعت بالعربية، يتضمن هذا 
الرتاث جمموعة نادرة من النسخ العربية ألصول إغريقية ضاع أغلبها ومل تبق إال ترمجاهتا 

إىل لغة الضاد.4
حول  العريب  امليكانيكي  للمتن  والفيلولوجي  النيص  التقليد  بناء  إىل  وباإلضافة 
األثقال واملوازين، عملنا عىل تأطري هذا املتن نظريا وموقعته يف تاريخ األفكار الفيزيائية. 
من  مرة  ألول  ن  مكّ بكثافة  والثقل  الوزن  بمسائل  املتعلقة  العربية  النصوص  توفُّر  إن 
الكم  هذا  أن  االكتشاف  هذا  بفعل  وتبني  د.  وحَّ مُ علمي  كتقليد  التارخيية  داللتها  حتليل 
لقد  واملوازين.  األثقال  علم  هو  جديد،  علم  نشأة  عىل  دليل  هو  النصوص  من  املدهش 
األمريكيان  إىل   ،(Pierre Duhem) دوهيم بيري  الفرنيس  –منذ  الغربيون  املؤرخون  كان 
إرنست مودي (Ernest Moody)، ومارشال كالكيط (Marshall Clagett)– يؤكدون 
جوردانوس  مدرسة  يد  عىل  األوروبية  الوسطى  القرون  يف  بزغ  العلم  هذا  أن  عىل 
(Jordanus) (القرن XIIIم). بيد أن الوقائع تثبت أنه بزغ إىل الوجود قرونا قبل ذلک. 
ورثها  كام  امليكانيكا  تاريخ  يف  نوعية  نقلة  مثّل  الذي  العلم،  هذا  أن  اآلن  الواضح  ومن 
العرب واملسلمون عن اإلغريق، علم عريب بامتياز، ظهر يف املرشق اإلسالمي يف القرن 
البوهيية  الدول  ظل  ويف  األول  العبايس  العرص  يف  وترعرع  امليالدي،   IX /اهلجريIII 
 VI والسلجوقية والفاطمية واستمر انتاج نصوص أصيلة يف هذا الباب إىل بداية القرن

هـ/ XIIم.5

”املظفر  أبطوي،  حممد  انظر  سابقا:  نرشناها  وأبحاث  دراسات  مادة  العلمي  الرتاث  هذا  جوانب  بعض  شكلت   .4
اإلسفزاري عاملِ وميكانيكي من القرنني 5 / 6هـ- 11 / 12 م، مؤلِّف’إرشاد ذوي العرفان إىل صناعة القفان، يف: جوانب من 
تطور األفكار العلمية حتى العرص الوسيط (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية، 2000)، 35 - 175؛ حممد 
كلية  منشورات  (الرباط:  العلم  يف  التقدم  للميكانيكا،“ مفهوم  ثانية  والدة  األثقال:  علم  إىل  احليل  علم  ”من  أبطوي، 
اآلداب، 2004)، 89 - 109؛ حممد أبطوي، ”املظفر اإلسفزاري عاملِ األثقال واحليل: دراسة تارخيية حول سريته العلمية 
والقواعد  التاريخ  للمخطوطات:  النقدي  امليكانيكا،“ التحقيق  يف  ملؤلفاته  والنظرية  التارخيية  الداللة  حول  ومقدمات 
واملشكالت (لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،2013)، 357 - 404؛ أبطوي، ”التقدم يف العلم كتحول يف املعرفة 
وأبحاث  شهادات  املغربية.  اجلامعة  يف  الفلسفة  لقيم  انتصارا  العريب،“  العلمي  التقليد  يف  األثقال  علم  نشأة  العلمية: 
ر  املظفَّ متن  احلسني،  وسليم  أبطوي  ؛   206  -  181  ،(2013 اآلداب،  كلية  منشورات  يفوت (الرباط:  سامل  لألستاذ  مهداة 
زاري يف عِلمي األثقال واحليّل: حتقيق نقدي ودراسة تارخيية لنصوص جديدة يف تقليد امليكانيكا العربية (لندن:  األسفِ
مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 2013)، 13 - 73، وانظر أيضا املنشورات األخر ذات العالقة يف الئحة املراجع يف 

هناية هذه املقالة.
املؤلفات  حمتويات  فإن  امليالدي،   XIX القرن  حتى  استمر  العريب  األثقال  علم  نصوص  إنتاج  أن  من  الرغم  عىل   .5

سة األوىل، انظر: املتأخرة هي جمرد اجرتار ملحتويات املؤلفات املؤسِّ
Mohammed Abattouy, “Greek Mechanics in Arabic Context: Thābit ibn Qurra, al - Isfizārī and the 

Arabic Traditions of Aristotelian and Euclidean Mechanics,” Science in Context XIV (1) (2) (2001): 
242 - 43.
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يتوافق هذا التحليل مع إعادة االعتبار الواسعة اجلارية اآلن للعلم العريب يف تاريخ 
العلوم عامة، بعدما متت تنحية املقاربة االسترشاقية –التي تبحث عن أجوبة سهلة عىل 
أسئلة معقدة– كام يساير، من ناحية ثانية، االجتهادات املعارصة التي تنظر إىل نشأة العلم 
يف العامل اإلسالمي وعالقتها بعملية انتقال العلوم اإلغريقية إىل الثقافة العربية كصريورة 
بصفة  ييل  فيام  وسنقدم  األوجه.  متعددة  وجمتمعية  وعلمية  ثقافية  دينامية  يعكس  معقدة 
األثقال  لعلم  العريب  األصل  أطروحة  تسند  التي  والقرائن  الدالئل  من  عددا  خمترصة 

واملوازين.
وإيرون   ،(Aristote) أرسطو  إىل  املنسوبة  اإلغريقية  املؤلفات  يف  امليكانيكا  تبدو 
صورة  وتأخذ  ووظائفها،  اآلالت  لوصف  كمجال   6(Pappus)وبابوس  ،(Heron)
دون  لكن  والوفرة  التنوع  من  بدرجة  والعملية  النظرية  امليكانيكا  قضايا  يتناول  مبحث 
تنسيق مفهومي أو تنظيم نظري حمكم.7 ويف مقابل ذلک، طور العلامء العرب واملسلمون 
لوه تدرجييا إىل علمٍ لألثقال واملوازين،  ما ورثوه عن اإلغريق من تراث ميكانيكي وحوَّ
وعىل  املوازين،  يف  العملية  وتطبيقاته  األثقال  لعلم  النظرية  املبادئ  أساس  عىل  شيَّد  مُ
رأسها امليزان القرسطون أو القبان ذو الذراعان الالمتساويان، الذي حظي بنصيب وافر 
والتنظريات  الكتابات  من  الوفري  الكم  ذلک  عىل  يدل  كام  اإلسالم  دار  علامء  اهتامم  من 
نشأت  التي  اجلديدة  اإلبيستيمولوجية  الوضعية  عن  الفارايب  عربّ  وقد  له.  املخصصة 
العلوم  عن  وميّزه  للميكانيكا  نظرية  قاعدة  األثقال  علم  فاعترب  امليكانيكا،  ميدان  يف 
والصنائع العملية الداخلة حتت نطاق احليل واآلالت.8 ويعود الفضل يف ابتداع عبارة 

”علم األثقال“ وتعريفها بطريقة تشري إىل العلم الناشئ إىل أيب نرص.9

الثقافة  يف  يعرف  مل  أنه  يبدو  الذي  Iم)  (Vitruve)، (ق.  لفيرتوڤيوس   (De Architectura) العامرة  كتاب  وحتى   .6
العربية الكالسيكية.

لكن  االستداليل،  التنسيق  من  عالية  بدرجة  متتاز  التي  امليكانيكية  أرشميدس  مؤلفات  عىل  احلكم  هذا  ينطبق  ال   .7
امليكانيكا األرشميدية مل تُعرف يف املجال الثقايف اإلسالمي الوسيط، انظر حول هذه النقطة :

Mohammed. Abattouy, “The Arabic Tradition of Mechanics: Textual and Historical Characterization,” 
Majallat kulliyyat al - ādāb wa al - ʿ ulūm al - ‘insāniyya bi - Fās 12 (1) (1999): 83 - 84.

8. عن التمييز بني احليل واألثقال وداللة ”حيلة“ كآلة يف الرتاث العلمي واللغوي العريب الكالسيكي، انظر:
Mohammed Abattouy, “Mechané vs. ḥiyal: Essai d’analyse sémantique et conceptuelle,” in Al - 

khayāl wa al - ʿilm. L’Imagination dans les sciences (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres, 
2000), 127- 51; Mohammed Abattouy, “Ḥiyal” (vol. 1, 288- 90); “Weights” (vol. 2, 424 - 26), in The 
Oxford Encyclopaedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam. Edited by Ibrahim Kalin (New 
York: Oxford University Press), 2014, 2 vols.

9. يقول الفارايب يف إحصاء العلوم (أبو نرص الفارايب [1949]، إحصاء العلوم، حتقيق عثامن أمني، (القاهرة: مطبعة 
االعتامد، 1948)، 88 - 89: ”أما علم األثقال فإنه يشتمل [من النظر يف]* األثقال عىل شيئني: إما عىل النظر يف األثقال من 
ک هبا،  ک أو حيرَّ ر هبا، وهو الفحص عن أصول القول يف املوازين؛ وإما عىل النظر يف األثقال التي حترِّ ر أو يقدَّ حيث تقدَّ
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وامليزان  الوزن  مسائل  به  اضطلعت  الذي  املتنامي  االقتصادي  الدور  لعب  وقد 
كا يف توفري رشوط انطالقة العلم اجلديد. ففي إمرباطوريةٍ  رِّ يف البالد اإلسالمية دورا حمُ
شاسعةٍ تضمُّ بلدانا متعددةً ومتنوعةِ الثقافاتِ واللغاتِ وتتبادل فيام بينها املنتوجات يف 
املرتي  النظام  (مثل  للمقاييـس  وحـّدٍ  مُ نظامٍ  عىل  تتوفر  أن  ودون  نشطة،  جتارية  حركة 
ة ملوازينٍ دقيقةٍ تقيسُ كمياتُ البضائع  احلديث)، كان من الطبيعي أن تربز احلاجة امللحّ
د أثمنة املعادن النفيسة. وبالتايل انكبّ باحثوا  وتدقق نظام الرصف بني العمالت، وحتدّ
وكيفية  واألثقال  املوازين  لوصف  الرسائل  من  كبري  عدد  تأليف  عىل  اإلسالمي  العامل 
والفيزيائية  الرياضية  املبادئ  حول  مستفيضة  بدراسات  وأرفقوها  وتركيبها،  صنعها 
سنة  وضعه  من  (انتهى  للخازين  احلكمة  ميزان  كتاب  واحتل  عملياهتا.  يف  املتحكمة 
ع ال مثيل له كل ما يتعلق  515هـ / 1121م) قمة هذا التقليد العلمي، حيث عرض بتوسّ

بميزانٍ جامع اعتربه أداةً علميةً يف خدمة التجارة، ميزان بمقدوره قياس األوزان املطلقة 
األرض،  مساحة  وحساب  العمالت،  رصف  وحساب  والسوائل،  للجوامد  والنوعية 
وحتديد الزمان. ولرشح كيفية صنع امليزان اجلامع وتفسري خمتلف وظائفه، جنّد اخلازين 
كل املعرفة امليكانيكية املتوفرة يف عرصه، من تنظريات أوقليدس وأرشميدس والكوهي 
لعب  السياق  هذا  ويف  واخليَّام.  واإلسفزاري  قرة  بن  ثابت  مؤلفات  إىل  اهليثم  وابن 
التنظري حول نظرية ووظائف املوازين وظيفة إدماجية وتوحيدية مجعت معارف التقليد 
وتوضيح  احلكمة  ميزان  نظرية  بناء  هو  حمدد  هدف  خلدمة  ووظَّفتها  العريب  امليكانيكي 

خمتلف أوجه اشتغاله.10
وعىل مد أوسع، مل يكن االهتامم بامليزان ومسائله يف التقليد العلمي العريب حكرا 
املعطيات للقول بأن رمزيته  فقط بل إننا نتوفر عىل ما يكفي من  امليكانيكي  املجال  عىل 
الختيارات  باستمرار  ومثّلت  العام  بمعناها  العربية  الثقافة  من  يتجزأ  ال  جزءً  شكلت 
ثقافية وفكرية كرب. لقد وجد االهتامم بامليزان دعام قويا يف خمتلف مظاهر احتفاء الفكر 
والفكرية  الروحية  األبعاد  وشكلت  واحلق،  العدل  ملعاين  كرمز  به  واإلسالمي  العريب 
يف  ويمكن  اجلديد.  واملوازين  األثقال  لعلم  ثقافية  قاعدة  بدورها  للميزان  واالجتامعية 

وهو الفحص عىل أصول اآلالت التي ترفع هبا األشياء الثقيلة وتنقل من مكان إىل مكان،“ *(غري واضحة يف األصل). 
عن داللة التمييز بني األثقال واحليل، انظر اإلحاالت الواردة يف اهلامش السابق.

10. حول األبعاد اإلجتامعية للتقليد العريب لعلم األثقال، انظر:
Mohammed Abattouy, “Science des poids et ḥisba: Prolégomènes à l’étude des structures sociales 

de la mécanique arabe médiévale,” Les éléments paradigmatiques, thématiques et stylistiques dans la 
pensée scientifique (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres, 2004), 119 - 30.
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هذا الصدد اإلشارة إىل رسائل إخوان الصفا التي تعيل إىل حد كبري من شأن امليزان كرمز 
فكري، وإىل املرشوع النظري الواسع جلابر بن حيـــان الذي محل بالضبط عنوان ”علم 
امليزان“ وسعى إىل تأويل العامل تأويال ميتافيزيقيا باعتامد بعض معاين امليزان املنغرسة يف 

التصورات اهلرمسية ويف الرتاث األخليميائي القديم.

الشكل 1: صورة مليزان قباين عريب يوجد بمتحف برتي (Petrie Museum) بلندن11
الوسط  يف  واملوازين  األثقال  علم  لتأسيس   القصو التارخيية  األمهية  تتجىل 
العلمي العريب يف االعتبارين األساسيني التاليني: إعادة ربط الصلة بني الفلسفة الطبيعية 
ففي  د.  موحّ علمي  تقليد  يف  والالتيني  العريب  األثقال  علم  تقليدا  وإدماج  وامليكانيكا، 
العلم اليوناين كانت امليكانيكا منفصلة متاما عن الفيزياء، وأخذت شكل دراسة رياضية 
جمردة كام لد أرشميدس (Archimedes)، أو انزوت ضمن االهتاممات اهلامشية للعلامء 
للصناع  عمل  مادة  كانت  أو   (Pappus وبابوس   Heron هريون   لد احلال  هو  (مثلام 
واحلرفيني. ويف مقابل ذلک، أقام علم األثقال العريب عالقة وطيدة مع الفلسفة الطبيعية 
واستنار بمبادئها، وترجم بطريقة مبدعة التقدم احلاصل يف ميدان األفكار الفيزيائية. يف 
هذا السياق طُبّقت نظرية احلركة املزدوجة –الطبيعية والقرسية– عىل حركات املوازين 

11. انظر وصف هذه اآللة يف:
F. G. Skinner, Weights and Measures: Their Ancient Origins and Their Development in Great Britain 

Up to AD 1855 (London: Her Majesty’s Stationary Office, 1967), 87.
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د لوظيفة القوة يف حركة النزول  واستتبع ذلک نفي التضاد بينهام، واستخدم املبدأ املحدِّ
إىل أسفل كمبدأ ديناميكي.

مرحلة ”علم  واملوازين ليغطي  األثقال  الزمني لعلم   املد يمتد  ثانية،  ناحية  من 
وإن  األوروبية.  الوسطى  القرون  يف   (scientia de ponderibus) الالتينية  األثقال“ 
نُ عادة بأعامل جوردانوس يف القرن XIIIم–  ـرَ ـقْ بدايات علم األثقال الالتيني –والتي تُ
 (scientia de ما هي يف حقيقة األمر إال نتيجة لعاملني آتيني من مصدر عريب. إن عبارة
استخدمها  من  وأول  للفارايب،12  العلوم  إحصاء  ترمجة  من  مستقاة  نفسها   ponderibus)

يف   ،(Dominicus Gundissalinus) جونديسالينوس  دومينيكوس  هو  املعنى  هبذا 
الفن  هبذا  االهتامم  رشارة  أن  كام  الفلسفة.13  أقسام  الواسع  األثر  وذو  املعروف  كتابه 
يف  قرة  بن  ثابت  لكتاب  الالتينية  الرتمجة  بعد  بالضبط  انطلقت  األوربيني  الباحثني   لد
القرسطون، الكتاب املؤسس لتقليد علم األثقال يف امليكانيكا العربية.14 وبصفة عامة، إذا 
كانت امليكانيكا قد لعبت دور الريادة املعروف يف الثورة العلمية احلديثة، فإن هذا الدور 
بدأ يف التبلور قرونا قبل ذلک وكان نتيجة لتضافر عوامل مرتتبة عن مبادرتني علميتني 
متعاقبتني: حتويل امليكانيكا اإلغريقيـة من جزء هاميش من الفلسفة والرياضيات إىل علم 
أثقال مستقل يف التقليدين العريب والالتيني، وتطوير هذا العلم ليصري نظرية ميكانيكية 

للطبيعة يف القرن XVIIم.15

 .(De scientiis) :بطليطلة حتت عنوان (Gerard of Cremona, d. 1187) 12. أنجز هذه الرتمجة جريار الكريموين
حول هذه الرتمجة وأمهيتها يف إنجاز ”برنامج الرتمجات العربية - الالتينية،“ انظر:

Charles Burnett, “The Coherence of the Arabic - Latin Translation Programme in Toledo in the Twelfth 
Century,” Science in Context XIV (2001) 249 - 88.

13. انظر:
Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, édité par L. Baur, Beiträge zur Geschichte der 

Philosophie des Mittelalters, 4.2 - 3, (Münster: Aschendorff, 1903).
 14. جريار الكريموين هو الذي ترجم كتاب يف القرسطون حتت عنوان: ( Liber karastonis)، انظر هذه الرتمجة يف: 

Ernst Moody and Marshall Clagett, The Medieval Science of Weights (Scientia de Ponderibus). 
Treatises ascribed to Euclid, Archimedes, Thabit ibn Qurra, Jordanus and Blasius of Parma, (Madison: 
The University of Wisconsin Press, 1952), 88 - 117.

15. حول التقليد امليكانيكي العريب، نحيل إىل املراجع املشار اليها يف اهلامش 4 أعاله وإىل مقاالتنا التالية: 
Abattouy, “Greek Mechanics;” Abattouy et al., “Transmission as Transformation: The Translation 

Movements in the Medieval East and West in a Comparative Perspective,” Science in Context, vol. 
14 (2001): 1- 12; Abattouy, “The Aristotelian Foundations of Arabic Mechanics: From the Ninth to the 
Twelfth Century,” The Dynamics of Aristotelian Natural Philosphy from Antiquity to the Seventeenth 
Century (Leiden: Brill, 2002), 109-40; idem., “The Arabic Science of weights: A Report on an Ongoing 
Research Project,” BRIIFS. The Bulletin of the Royal Institute for Inter - Faith Studies (Amman) 4 
(1) (2002): 109- 30; idem., “The Arabic Science of Weights (‛ilm al - athqāl): Textual Tradition and 
Significance in the History of Mechanics,” A Shared Legacy: Islamic Science East and West (Barcelona: 
Universitat de Barcelona, 2008), 83- 114.
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2. شهادات دامغة عن سوق كاسدة
امليكانيكي  املتن  اكتشاف  إعادة  عن  املرتتبة   الكرب النتائج  هي  هذه  كانت  إذا 
العريب يف كامل مداه، فام هي مسامهة علامء الغرب اإلسالمي يف هذا اإلنجاز العلمي؟ يف 
احلقيقة، أثار انتباهنا أن هذه املسامهة تكاد تكون منعدمة، أو عىل األقل ال نعرف هلا أثرا، 
ومع مرور السنني حتولت حريتنا هبذا الشأن إىل تسليم باألمر الواقع. ذلک أن األبحاث 
نفسها التي جعلتنا نعثر عىل عرشات الرسائل املرشقية اجلديدة يف مكتبات العامل، مل متكننا 
اعتربناه  ما  ضمن  تصنيفها  يمكن  واحدة  أندلسية  أو  مغربيةٍ  رسالةٍ  عىل  اليد  وضع  من 
تقليداً عربياً لألثقال واملوازين. كل ما يشذ عن هذه القاعدة هو أن كتاب ثابت بن قرة يف 
القرسطون راج باألندلس وتُـرجم إىل الالتينية يف طليطلة بعد سقوطها بيد االسبان سنة 
دت كامدة هلا األعامل العربية  1085. وبام أن قسطا كبريا من الرتمجات الالتينية األوىل اعتمَ

باألندلس  موجودا  كان  ثابت  كتاب  بأن  نستنتج  أن  الطبيعي  فمن  باألندلس،  املوجودة 
قبل ترمجته.

وعىل خالف ما جر يف الرياضيات والفلک، حيث أسهم الباحثون املغاربيون 
اإلسالمية،  املرحلة  يف  العلوم  هذه  عرفته  الذي  التقدم  يف  بارزا  إسهاما  واألندلسيون 
من  لَم  عَ أيّ  أعاله  حددنا  كام  األثقال  علم  أسس  وضعوا  الذين  العلامء  ضمن  نجد  ال 
األعالم املنتمية إىل الغرب اإلسالمي. ويزداد الوضع سوءً إذا أضفنا بأن البحث املضني 
يف املصادر األندلسية واملغربية عن مؤلفات ميكانيكية ال يشفي الغليل سو بشذرات 
قليلة وضعيفة القيمة من الناحية النظرية أو التارخيية، باعتبار أهنا تعود إىل فرتات متأخرة 
املحتمل  من  كان  وإذا  فيها.  أُلِّفت  التي  املنطقة  خارج  تَداول  تُ ومل  القرن XVIIم)  (بعد 
األثقال  فنون  حول  قيمة  ذات  اإلسالمي  الغرب  من  كتابات  املستقبل  يف  تكتشف  أن 
واملوازين، فإن املعلومات املتوفرة حتى اآلن تسمح باستنتاج خالصات أولية، خصوصا 
باملقارنة مع عدد ونوعية املؤلفات العربية املرشقية املشار إليها آنفا. وعىل هذا األساس 
نعترب بأن قلة أو ربام انعدام املصنفات امليكانيكية ذات الطابع النظري يف تراث الغرب 
اإلسالمي يمثل عنرصا من عنارص خصوصية املامرسة العلمية يف هذه املنطقة يف العرص 

الوسيط.
ويف الواقع، يبدو أن مسامهة الغرب اإلسالمي يف امليكانيكا النظرية كانت مرشوعا 
مل يكتمل. فحسب عامل إيراين هو شمس الدين حممد ابن رسطق (القرنان XIV - XIIIم)، 
ر كتاب االستكامل للريايض األندليس املؤمتن بن هود (القرن XI م)، يبدو أن  الذي حرّ
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الربنامج الريايض للمؤمتن كان يتضمن تأليف كتابني، األول خمصص للهندسة النظرية 
األول  اجلزء  وكتب  مرشوعه  يكمل  مل  املؤمتن  لكن  العملية.  أو  املادية  للهندسة  والثاين 
فقط، وهو كل ما وصلنا.16 وربام يعود سبب هذا التوقف إىل تقلّده عرش رسقسطة التي 
كانت حتكمها عائلته، بنو هود. لكن حسب ما خيربنا به ابن رسطق، الذي يبدو أنه اطلع 
عىل مقدمة كتاب االستكامل التي سقطت من النسخ املتوفرة اليوم، فإن اجلزء الثاين كان 

سيتضمن:
ها، مفردة ومضافة.“17 ”أوال: علم األثقال واحليل وما يعرض من خواصِّ

العلمي  مرشوعه  ذ  نفّ املؤمتن  أن  لو  خمتلفا  الوضع  سيكون  كم  نتصور  أن  يمكن 
كامال. وإذا افرتضنا أن ابن رسطق استعمل يف عرضه ملقدمة االستكامل نفس عبارات 
علوم  تصنيف  حول  الفارايب  نظرية  عىل  اطلع  أن األخري  عىل  دليال  ذلک  يقوم  املؤمتن، 
امليكانيكا،  فرعي  إىل  اإلشارة  يف  نرص  أيب  عبارة  نفس  استخدم  فقد  واحليل.  األثقال 
األثقال  آالت  تناول  سيكون  غرضه  أن  يضيف  لكنه  الرتتيب،  بنفس  أوردمها  اللذان 
بة فيام بينها،  واحليل ”مفردة ومضافة،“ أي حتليلها كل واحدة عىل حدة قبل دراستها مركّ

كام فعل مؤلف كتاب معيار العقول.18
ولتعزيز حتليلنا ملكانة امليكانيكا يف علوم الغرب اإلسالمي بوقائع إضافية وحمددة، 
سنركز فيام ييل عىل وضعية هذا العلم يف أحد املصادر األساسية للتاريخ الفكري للغرب 
ابن  أوىل  فقد   .(1406  -  1332) خلدون  ابن  الرمحان  عبد  ”مقدمة“  وهو  اإلسالمي، 
التجارة،  وضمنه  وللكسب  جهة،  من  للصنائع،  خاصة  عناية  معلوم،  هو  كام  خلدون، 
من كالمه عن  مستقلة  فقرة  واألوزان ولو  خيصص للموازين  مل  غري أنه  ثانية.  جهة  من 
فقرتان  جتمله  املوضوع  هبذا  يتصل  فيام  لديه  نجده  ما  وكل  للعمران،  الالزمة  الصنائع 

سنأيت اآلن عىل ذكرمها.

16. انظر:
Ahmed Djebbar, “La Rédaction de L’Istikmāl d’al - Muʾtaman (XIe s.) par Ibn Sarṭaq, un mathématicien 

des XIIIème - XIVème siècles,” Historia Mathematica XXIV (1997): 185 - 92.
17. إضافة اىل علم املوسيقى وعلم املناظر وعلم اهليئة وعلم التحليل والرتكيب، انظر:

 Djebbar, “La Rédaction,” 191, 197.
18. معيار العقول در جر اثقال هو عنوان نص بالفارسية حول امليكانيكا منسوب إىل ابن سينا، انظر نرشة طهران يف: 

Ibn Sīnā, Miʿyār al - ʿ uqūl, taṣnīf Shaykh Rẚīs abū ʿAlī Sīnā. Persian text edited with introduction and 
notes by Jalāl al - Dīn Humāʾī (Tehran: Anjumān - ī Asār - ī Mīllī, 1952).
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عن  متحدثا  ييل  ما  خلدون  ابن  يقول  البناء،  لصناعة  املخصص  الفصل  هناية  يف 
معرفة الصنّاع املهرة لبعض اهلندسة:

”وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من اهلندسة مثل تسوية احليطان 
بالوزن، وإجراء املياه بأخذ االرتفاع وأمثال ذلک، فيحتاج إىل البرص بيشء من 
يّدت  شُ إذا  العظيمة  األجرام  فإن  باهلندام،  األثقال  جر  يف  وكذلک  مسائله. 
فيُتحيَّل  احلائط،  من  مكاهنا  إىل  رفعها  عن  ةِ  لَ عَ الفَ رُ  دَّ قُ يعجز  الكبرية  باحلجارة 
نسب  عىل  رة  مقدّ أثقاب  من  املعالِق  يف  بإدخاله  احلبل  قوة  بمضاعفة  لذلک 
بامليخال.  اآللة  تلک  ى  وتسمّ خفيفا،  فع  الرّ عاناة  مُ عند  الثقيل  تصريِّ  هندسية 
تداولة  مُ معروفة  هندسية  بأصول  يتم  إنام  وهذا  كِلفة.  بغري  ذلک  من  املراد  فيتمُّ 

بني البرش.“19
تدل إشارة ابن خلدون املقتضبة إىل درايته بفرع امليكانيكا املختص يف رفع األثقال 
بالقوة اليسرية بتوسط البكرات واملعالق واحلبال، كام تبنيّ أنه كان عىل معرفة بأن وظائف 
هذه اآلالت تقوم عىل مبادئ نظرية و”أصول هندسية.“ لكنه ال خيربنا إن كان يعني أن 
هذه األصول توجد معروضة يف أدبيات حمددة، مثل كتايب هريون وبابوس اللذان ترمجا 
ميدان  يف  واإلسفزاري  ثابت  بن  سنان  ومؤلفات  م،   IX القرن  يف  بغداد  يف  العربية  إىل 
احليل واآلالت.20 كام ال تشفي الفقرة السالفة غليلنا فيام يتعلق بوجود أدبيات مماثلة قد 

تكون كتبت خصيصا يف بالد الغرب اإلسالمي.
ويتكرر هذا املوقف املرتدد نفسه يف موقع آخر من املقدمة. ففي حديثه عن فروع 
فائدة  أن  ويضيف  روطات  واملخْ ر  األُكَ من  تتكون  أهنا  خلدون  ابن  يذكر  اهلندسة،  علم 

املخروطات تتبني يف:

19. انظر عىل التوايل: ابن خلدون ، املقدمة (بريوت: دار القلم، الطبعة احلادية عرشة، 1992)، 409 وابن خلدون ، 
مقدمة ابن خلدون، حتقيق عبد السالم الشدادي (الدار البيضاء: بيت الفنون و العلوم و اآلداب، 2005)، مج. 2، 294. 

ونشري إىل وجود فروق يف القراءات املعتمدة يف النرشتني ختص هذه الفقرة.
اخل يف  20. يسميها سنان بن ثابت، املتوىف سنة 942م، ”أصول لصناعة احليل ... وهي مخسة وألقاهبا هي: املِحور الدّ
 ،MS Orient fol. 3306 ،خمطوط املكتبة العامة بربلني نَة (اإلسفني) ، اللّولَب“:  فع، األَجَ ل، اآللة الكثرية الرّ ة، املُحْ لَكَ فَ

ورقة 132، انظر:
Mohammed Abattouy, “A New Arabic text of Mechanics: Sinān ibn Thābit on the Theory of Simple 

Machines,” Studies on the History of Sciences from Antiquity to the XVIIth Century, edited by Jafar 
Aghayani Chavoshi (Tehran: Miras - e Maktoob, 2011), 19 - 38.
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وكيف  والبناء،  النِّجارة  مثل  األجسام،  موادها  التي  العملية  ”الصنائع 
ونقل  األثقال  جر  عىل  تحيَّل  يُ وكيف  النادرة،  واهلياكل  الغريبة  التامثيل  تصنع 
اهلياكل باهلندام واملنخال وأمثال ذلک. وقد أفرد بعض املؤلفني يف هذا الفن كتابا 
عجيب.  كل  املستطرفة  واحليل  الغريبة  الصناعات  من  يتضمن  العملية  احليل  يف 
وربام استغلق عىل الفهوم لصعوبة براهينه اهلندسية. وهو موجود بأيدي الناس، 

وينسبونه لبني شاكر.“21
أن  غري  واآلالت،  املخروطات  بني  بيّـنة  عالقة  توجد  ال  أنه  وهلة  ألول  يبدو  قد 
امليكانيكا  ملوقعة  املؤلف  ارتآها  التي  املضطربة  الوسيلة  تكون  أن  يمكن  اإلشارة  هذه 
ضمن فروع اهلندسة مثل األكر واملخروطات وتسوية األرض واملناظر. من ناحية ثانية، 
لنالحظ أن إشارة ابن خلدون إىل ”الرباهني اهلندسية“ يف كتاب بني موسى يف احليل ال 
تسمح بالتأكد إن كان يعني براهينا موجودة يف الكتاب أم املعطيات اهلندسية التي تستند 
إليها اآلالت التي وصفها بنو موسى. ويف كل احلاالت، ال يتضمن كتاب بني موسى كام 
وصل إلينا براهينا باملعنى الريايض للكلمة بل هو عبارة عن أوصاف وصور لعدد من 
اآلالت؛ كام خيلو، وخالفا ملا يذكره ابن خلدون، من كل إشارة إىل فنون النِّجارة والبناء 
معروضة  توجد  الصنائع  فهذه  ونقلها.  األثقال  وجر  النادرة  واهلياكل  التامثيل  وصناعة 
كتاب  ويف  ذكرها،  سبق  التي  واإلسفزاري  وبابوس  هريون  كتايب  يف  واستفاضة  بتوسع 
اجلزري الذي سنأيت عىل ذكره. ومن هنا نستخلص أن معلومات ابن خلدون حول هذا 

الكتاب وحول التقليد امليكانيكي العريب مل تكن دقيقة بام يكفي. 
ر  تذكِّ فإهنا  الفهم،  عىل  ومستغلق  صعب  موسى  بني  كتاب  أن  عن  حديثه  أما 
بمالحظة مماثلة وردت يف املقدمة التي وضعها املظفر اإلسفزاري لتحريره لنفس الكتاب. 

يقول هذا العامل امليكانيكي الذي عاش يف خراسـان يف القرنني VI/V هـ - XII/XI م:
هم  الذين  اإلخوان  عملها  التي  احليل  ر  صوّ بحكايات  أوال  ”وابتدأنا 
بأوجز  حكيْناها  اهللا،  رمحه  املنجم  شاكر  بن  موسى  بنو  واحلسن  وأمحد  حممد 
غاية  يف  وجدناها  أن  بعد  والربهان،  مقصودهم  عىل  الصور  ل  وأدخَ العبارة 
الواقعة  حيفات  والتصْ أشكاهلا  تصوير  يف  الناسخني  تقصري  جهة  من  االختالف 
أتوا  ما  وتصوير  قصدوه  ما  تسهيل  وتكلّفنا  مقصودهم،  عىل  الدالة  احلروف  يف 

21. ابن خلدون، املقدمة، 486 - 7 ؛ وابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ( الشدادي)، مج. 3، 86، ونشري مرة ثانية هنا 
أيضا إىل وجود فروق يف القراءات املعتمدة يف النرشتني ختص هذه الفقرة.



Mohammed Abattouy98

تلک  علل  إىل  وأرشنا  احليل  تلک  عدد  يف  يقع  نقصان  غري  من  رتبوه  ما  عىل  به 
األسباب يف بعض املواضع.“22

يمكن أن تكون الصعوبات التي أشار إليها ابن خلدون تعود لنفس هذه األسباب. 
من ناحية أخر، ال يذكر مؤلف املقدمة من كتب امليكانيكا إال كتاب احليل لبني موسى. 
غري أن التقليد امليكانيكي العريب يتضمن كتابات عديدة أخر، سواء يف ميدان األثقال 
واملوازين أو يف ميدان احليل واآلالت. وعىل رأس املؤلفات يف هذا امليدان األخري كان 
يوجد يف عرص ابن خلدون كتاب من أهم كتب الفيزياء يف العرص الوسيط هو موسوعة 
بديع الزمان اجلزري امليكانيكية والفنية، اجلامع بني العلم والعمل النافع يف صناعة احليل 
(انتهى تأليفه سنة 1206م بديار بكر يف شامل اجلزيرة باجلنوب الرشقي لرتكيا احلالية). 
تداول يف بالد املغرب كام  لكن يبدو أن صاحبنا مل يطّلع عىل هذا الكتاب، الذي ربام مل يُ
م من النسخ املخطوطة املتبقية منه والتي نُسخت كلها يف املرشق اإلسالمي.23 كام  توسّ يُ
يعرفه  يكن  مل  بأنه  موسى  بني  كتاب  عىل  اإلحالة  يف  املرتددة  خلدون  ابن  طريقة  توحي 
الرباهني  صعوبة  حول  مالحظته  اجلد  بمأخذ  أخذنا  إذا  األحوال،  كل  ويف  مبارشة. 
اهلندسية للكتاب واستغالقها عىل معارصيه، نستنتج أن املعرفة هبذا الفن يف بالد الغرب 

اإلسالمي يف زمن ابن خلدون كان ضعيفا ودون املستو املطلوب.24
ص، يف اجلزء الذي أفرده لتصنيف العلوم،  ونشري أخريا إىل أن ابن خلدون مل خيصّ
السحر  عن  للحديث  طويلة  صفحات  أفرد  فيام  واحليل،  األثقال  لعلوم  عابرا  ذكرا  ولو 
والطالسم واألخليميا. إن مغز هذا السهو واضح للعيان. إنه يمثل أحد أوجه املامرسة 
نني  العلمية للغرب اإلسالمي التي مل تعر اهتامما يذكر للجانب النظري هلذين الفنني املكوِّ

ما كبريا يف التقليد امليكانيكي العريب. للميكانيكا القديمة والوسيطة واللذان عرفا تقدّ

 94 ورقة   ،419 خمطوط   ،(John Ryland) رايالند جون  مكتبة  مانشسرت،  مخ.  احليل،  يف  جمموع  اإلسفزاري،   .22
يف  الكتاب  هذا  حتقيق  وانظر   .1 ص.  ج،   20 س  ع  ق  خمطوط  بحيدرآباد،  العثامنية  اجلامعة  مكتبة  حيدرآباد،  مخ.  ب؛ 
يف  جديدة  لنصوص  تارخيية  ودراسة  نقدي  حتقيق  واحليّل:  األثقال  عِلمي  يف  زاري  األسفِ ر  املظفَّ متن  واحلسني،  أبطوي 

تقليد امليكانيكا العربية (لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 2013)، 131. وحول اإلسفزاري وأعامله، انظر:
Mohammed Abattouy, “The Corpus of Mechanics of Al - Isfizārī: Its Structure And Signification in the 

Context of Arabic Mechanics,” Micrologus XXIV (2013) 121 - 72.
23. انظر اجلزري، اجلامع بني العلم والعمل النافع يف صناعة احليل، حتقيق وتقديم أمحد يوسف احلسن (حلب: معهد 

الرتاث العلمي العريب،1979 )، وأيضا :
Ibn al - Razzaz al - Jazarī, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. An annotated 

translation of al - Jazarī’s Treatise. Translated by Donald R. Hill (Dordrecht: D. Reidel,1974 ), 3 - 6.
24. حول التقنيات والصنائع يف مقدمة ابن خلدون، انظر نبيل الشهايب، ”تاريخ املعارف والصنائع يف املقدمة،“ أعامل 

ندوة ابن خلدون (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1981) 55-219.
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وبوسعنا استشفاف نفس اخلالصة مما أورده مؤلف مغريب من سبتة عاش يف القرن 
XIIIم هو أبو بكر عتيق بن احلسني بن رشيق التغلبي. ففي رسالة كتبها حول تصنيف 

العلوم،25 يقسم هاته األخرية إىل علوم تدرس الكمية املتصلة وأخر تنكبُّ عىل الكمية 
فروعها  بعض  تدرس  التي  اهلندسية،  العلوم  املتصلة  الكمية  علوم  بني  ومن  املنفصلة. 
هذه  يدرس  الذي  والعلم  املستقيمة.  باحلركة   أخر فروع  ختتص  بينام  الدائرية  احلركة 

األخرية هو علم األثقال واملوازين واملجانيق. يقول ابن رشيق:
”وأما [احلركة] الثانية فحركة األثقال إىل األسفل، وخيتص هبا من العلوم 
لكها.  التي نحن بسبيلها علم األثقال واملوازين واملجانيق وغريها مما ينخرط يف سِ
عسرية.  الطبيعيات  ومقدماهتا بمشاركتها يف  يسرية  هذا الفن  إال أن التواليف يف 
مثل  عجيبة  وتفريعات  غريبة  نتائج  وله  احليل،  علم  األثقال  علم  عىل  يرتتب  ثم 
األكر املتحركة وغريها. وقد أفرد الناس هلا مصنفات فرعيات وأبرزت التجربة 

منها شواهد قطعيات.“26
بني  جتمع  التي  فعبارته  باالهتامم.  جديرة  عنارص  عدة  رشيق  ابن  شهادة  تتضمن 
ال  لكنها  آنفا،  وصفناه  الذي  املرشقي  العريب  التقليد  مع  متاما  تتناغم  واملوازين  األثقال 
بني  امليدان  هذا  يف  علمية  ممارسة  وجود  إىل  تؤرش  وال  معزوال  عنوانا  تكون  أن  تعدو 
علم  باعتباره  احليل،  لعلم  رشيق  ابن  يفرد  ذلک  بعد  اإلسالمي.  الغرب  يف  معارصيه 
يف  الفارايب  وضعه  الذي  التصنيف  نفس  يتبع  أنه  مبينا  خاصة،  فقرة  املتحركة،  اآلالت 
إحصاء العلوم. لكن مل يذكر صاحبنا أي مؤلَّـف مغريب يف أحد فروع الفن امليكانيكي، 
من جهة النظر أو من جهة العمل، بل نجده يقرّ أن ”التواليف يف هذا الفن يسرية،“ وهذا 

عىل كل حال هو مبلغ علمه باألمر.
يف األخري، تنبغي اإلشارة إىل تأكيد ابن رشيق أن مقدمات علم األثقال واملوازين 
تشارک يف الطبيعيات، وهذا ما جيعلها ”عسرية.“ إن يف هذا تأكيد عىل مكانتها الوسطى 
حيث  العلوم،  إحصاء  يف  الفارايب   لد األمر  هو  مثلام  والطبيعية،  الرياضية  العلوم  بني 
اعترب فرعا امليكانيكا من أثقال وحيل يف موضع وسط بني الرياضيات والطبيعيات. غري 

25. نرش إدريس الـمرابط مؤخرا رسالة ابن رشيق يف تصنيف العلوم، انظر:
Driss Lamrabet, “Ibn Rashīq (XIIIème siècle) et la classification des sciences mathématiques,” Science 

et pensée scientifique en Occident musulman au moyen - âge (Rabat: Publications de la Faculté des 
Lettres, 2002).

26. خمطوط املكتبة العامة بالرباط رقم 416 ق، 422، ونشكر مؤرخ العلوم العربية أمحد جبار عىل توفري نسخة مصورة 
من صفحة املخطوط التي استقينا منها هذا املقتطف.
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أن بعض عنارص نظرية ابن رشيق تربز تقدما ال يستهان به باملقارنة مع نظرية الفارايب. 
بني  تصنيفا  يضع  وهذا  األثقال،  عىل  ترتتب  احليل  أن  عىل  التنصيص  يف  أوال  هذا  يبدو 
والصدارة عىل الثاين. عند الفارايب أيضا  هذين املبحثني يكون بموجبه لألول األولوية 
يبدو أن هناک ترتيب ما، لكن األولوية املعطاة لعلم األثقال بقيت ضمنية. كام أن عبارة 
لكها،“  سِ يف  ينخرط  مما  ”وغريها  واملجانيق  واملوازين  األثقال  بني  بجمعها  رشيق،  ابن 
د هذه املباحث وجيعل منها ميدانا واحدا هو كوهنا ختتص بدراسة حركة  توحي أن ما يوحّ
األجسام إىل األسفل. من جهته مل يقارب الفارايب إال بني األثقال واملوازين فقط، وعىل 
األثقال  رفع  عىل  العاملة  اآلالت  هبا  فخص  احلركة  مقولة  أما  القياس،  مقولة  أساس 
ونقلها.27 عىل مستو آخر، يوقف ابن رشيق دراسة احلركة املستقيمة عىل ”علم األثقال 
كان  إن  نعرف  األسفل.“ ال  إىل  األجسام  ”حركة  بالذكر  وخيص  واملجانيق“  واملوازين 
صاحبنا عىل وعي بالنتائج املرتتبة عىل موقفه هذا، غري أن حتليله يمثل خروجا عن إطار 
متيز  كانت  املشائية−التي  املنظومة  وحي  من  عرصه−وهي  يف  السائدة  الطبيعية  الفلسفة 
للمجانيق  ذكره  وأن  خصوصا  األعىل،  إىل  و  األسفل  إىل  احلركة  اجتاه  بني  أساسيا  متييزا 
النظرية  الداللة  أن  كام  بسيط.  نزول  حركة  ليست  وهي  والدفع  الرمي  حركة  يستحرض 
تتواجد  حيث  املوازين،  يف  أكرب  بوضوح  تبدو  احلركة  اجتاهي  بني  اجلمع  هلذا  الواسعة 

احلركتان معا دون أن تتعارضان، بل متثالن رشطا الشتغال امليزان.28
األثقال  ”علم  عبارة  استقى  ربام  رشيق  ابن  أن  إىل  األخري  يف  اإلشارة  وجتدر 
واملوازين“ من مصادر مرشقية. ففي رسالة أقسام العلوم العقلية البن سينا، يذكر الشيخ 
للرياضيات.29  الفرعية  األقسام  نات  مكوّ ضمن  واملوازين“  األوزان  ”علم  الرئيس 
وبالتايل فإن عبارة العاملِ السبتي، عىل الرغم من إشارهتا بدقة إىل موضوع العلم اجلديد، 
املؤرشات  كل  غياب  ظل  يف  اإلسالمي  للغرب  بالنسبة   حمتو دون  فارغا  عنوانا  تبقى 

الدالة عىل وجود مؤلفات حملية يف هذا العلم.
27. الفارايب [1949]، إحصاء العلوم، 88 - 89، انظر اهلامش 9 أعاله.

28. بنى ثابت بن قرة حتليله الريايض خلصائص امليزان القباين يف كتابه يف القرسطون عىل التسليم بأن حركة ذراعي 
امليزان مها نتيجة حلركة واحدة مزدوجة جتمع بني صعود ذراع ونزول آخر، انظر حول هذه النقطة:

Mohammed Abattouy,“La tradition arabe de la balance: Thābit ibn Qurra et al - Khāzinī,” Quelques 
aspects de l’évolution des idées scientifiques: Antiquité et moyen âge (Rabat: Publications de la Faculté 
des Lettres, 2000), 72 - 74; Abattouy, “Greek Mechanics,” 206 - 9.

29. ابن سينا، تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات (القاهرة: دار العرب للبستاين، 1989)، 112. 
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3. ميزان للرصف… يتيم
وقفنا يف الفقرات السابقة عىل املنزلة القلقة للميكانيكا النظرية يف بعض املصادر 
املغاربية. ويعكس هذا القلق الوضع التايل: حضور االسم وغياب التأليف العلمي ممثال 
التي  املوالية،  الفقرة  يف   سنر كام  مطلقا،  يكن  مل  الغياب  هذا  لكن  عينيّة.  مؤلفات  يف 
سنعرض فيها نصا قصريا يصف ميزانا للرصف يبدو أنه من مصدر مغاريب. وهذا العمل 
عبارة عن ورقتني أدرجتا بدون ترقيم بني ورقتي 57 ظ و58 ظ يف املخطوط رقم 8297 

املحفوظ باملكتبة الوطنية بتونس.30 يقول هذا النص القصري:
م عموده بعدد املرصوف واملرصوف به، وتوضع  ”وأما ميزان الرصف فيقسَّ
م كل جزء من املرصوف به بام يمكن القسمة  قبّته31 بني القسمني املفروضني ويقسّ
لز  فيه من كسور الدرهم الواحد. وتوضع32 كفة الفضة يف الطرف األقرص مثبتة بحِ
الَّب، ويُعمل شاقول بوزهنا وبكالّب  ة الذهب يف الطرف األطول منتقلة بكُ وكفّ
مسامر  جهة  إىل  بالشاقول  نتقل  ويُ األقسام.  وسط  من  هبام  الكفة  وتُعادل  مثلها، 
ة إىل جهة طرف العمود، ويعادَل كل قسم بنظريه إىل النهايتني. وأما  بّة وبالكفّ القُ
الّهبا يف القسم الذي وقع الرصف عليه  ة ويوضع كُ الوزن به فيُجعل الذهب يف كفّ
من صحيح أو من كرس، والشاقول يف نظري ذلک القسم من جهة القبّة. وتوضع 
ر الوزن. وما كان كل واحد منهام فهو  الفضة يف كفتها إىل أن يصح التعادل ويتحرَّ
كفة  ثقل  إىل  األقسام  وسط  من  الذهب  وكفة  اقول  الشّ ثقل  نسبة  ألن  املطلوب، 
املذكور  املسامر  بني  البعد  إىل  الفضة  وكفة  القبة  مسامر  بني  البعد  كنسبة  الفضة، 

وخط األقسام املذكورة. وهذه صورة امليزان. واهللا ويل التوفيق وهو املستعان.
صد ويكون الشاقول بكفة الذهب. وهو أن يُعادَل  ويصح أيضا عمله بالرّ
املثقال بأقل ما يمكن رصفه من الدراهم، والثقل من ذلک املوضع إىل جهة طرف 
العمود بزيادة نصف درهم أو بربع أو بثمن أو بحبة أو بام أمكن من التدقيق، إىل 
ف يف املثقال الواحد. وحتفظ مقادير الدراهم املوافِقة بالنّقش  أكثر ما يمكن به رصَ

يّز عن كسورها. عليه يف العمود ومتُ

30. لفت نظرنا إىل وجود هذا النص القصري الزميل أمحد جبار.
31. قبتها يف األصل.
32. تضع يف األصل.
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الفضة  بكفة  معالقه  وزن  عن  ويُكتفى  القبَّـان  بطريقة  أيضا  مل  عُ وإن 
يف  الذهب  فيجعل  به  الوزن  وأما  ذلک.  أمكن  الذهب  بكفة  مثقاله  وزن  وعن 
كرس،  من  أو  صحيح  من  عليه  ف  الرصَّ وقع  الذي  القسم  يف  كالهبا  ويوضع  كفة 
وتوضع الفضة يف كفتها إىل أن يصح التعادل ويتحرر الوزن، وما كان كل واحد 
منهام فهو املطلوب. ألن نسبة كفة الذهب يف أي األقسام كانت بام فيها من الدنانري 
إىل كفة الفضة بام فيها من الدراهم كنسبة البعد بني مسامر القبة وكفة الفضة إىل 
البعد بني املسامر املذكور والقسم الذي فيه كفة الذهب. وهذه صورة امليزان. واهللا 

ويل التوفيق وهو املستعان.“33

ف من مصدر مغاريب، خمطوط رقم 8297، املكتبة الوطنية التونسية بتونس34 الشكل 2: ميزان للرصّ
33. خمطوط رقم 8297، املكتبة الوطنية بتونس، ورقتان موضوعتان بدون ترقيم بني ورقتي 57 ظ و58 ظ.

34. يضم املخطوط رقم 8297 املحفوظ باملكتبة الوطنية بتونس كتاب الريايض املغريب املعروف ابن البنا املراكيش يف 
رفع احلجاب عن وجوه أعامل احلساب، أوراق 58 و87 ظ، نسخه عيل بن سليامن بن عبد املوىل يف 1293 هـ (1809). 
وحتقيق  دراسة  املراكيش،  البناء  البن  احلساب  أعامل  وجوه  عن  احلجاب  رفع  أبالغ،  حممد  انظر  املخطوط،  هذا  حول 

(فاس: منشورات كلية اآلداب، 1994)، 51.
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لتحويل  أوال  الرصف  ميزان  استخدام  كيفية  خمترصة  بصورة  النص  هذا  يصف 
الذهب إىل فضة أو العكس، وثانيا لتحويل الدراهم والدنانري، وهي املقاييس املعتمدة 
وشديدة  مبترسة  الصفحتني  يف  الواردة  الرشوح  وتبدو  التوايل.  عىل  والفضة  للذهب 
التلخيص، ربام ألهنا تعتمد عىل حتاليل مستفيضة سابقة. ويف وصفه لكيفية صنع امليزان، 
تثبَّت  ثم  امليزان،  وجه  صفحة  عىل  وكسور  وحدات  إىل  العمود  بتقسيم  الكاتب  يبدأ 
األطول  الطرف  يف  الذهب  كفة  توضع  بينام  العمود  من  األقرص  الطرف  يف  الفضة  كفة 
انة  مّ الَّب. بعد ذلک، يُعمل شاقول أو وزن متنقل هو رُ وتنتقِل عىل طول هذا الطرف بكُ
يف  والرمانة  العمود  طرف  اجتاه  يف  الذهب  كفة  حتريک  يتم  التوازن،  ولتحقيق  امليزان. 
الة عىل اعتدال الوزن فهي كالعادة عالقة التناسب  اجتاه املعالق. أما العبارة التناسبية الدّ
ل املعروف أو قانون الرافعة  ”املتكافئ“ بني األثقال واملسافات التي تعرب عن قانون املُحْ
(Law of the lever): نسبة ثقل الشاقول وكفة الذهب إىل ثقل كفة الفضة تساوي نسبة 
لقت منها  سامر القبّة وكفة الفضة إىل البعد بني املسامر املذكور والنقطة التي عُ البُعد بني مِ

كفة الذهب. 35
ويسمي النص رمانة امليزان بالشاقول، وهي كلمة تؤدي املعنى اهلنديس لوظيفة 
الرمانة، أي حتقيق التعادل بني األثقال، حني تكون متعامدة مع عمود امليزان الذي يرمز 
للتوازن عندما يكون موازيا لألفق. أما التوازن فهو ”حترير الوزن،“ ولسان امليزان هو 
خطأً،  يتضمن  امليزان  رسم  أن  نالحظ  التقنية،  الناحية  من  القبّة.  هو  عالقه  ومِ املسامر 
وليس  اليمني  إىل  أكثر  يكون  أن  ينبغي  للفضة  املخصصة  اليمنى  الكفة  موقع  أن  حيث 
حتت املعالق مبارشة. كام أن احلديدتني اللتني يتحرک بينهام لسان امليزان (واملعروفتان 
بالفيّارين) يظهران يف الرسم عىل سبيل التقريب فقط، ألنه عندما يكون امليزان يف حال 

تعادل حتجِب احلديدتان اللسان.

35. حول الربهنة عىل قانون املحل يف امليكانيكا اإلغريقية ويف امليكانيكا العربية، انظر: 
Mohammed Abattouy, “Sur quelques démonstrations grecques et arabes de la loi du levier: 

transmission et transformation,” Ᾱliyyāt al- istidlāl fī ‘l- ʿ ilm. Les Mécanismes de l’inférence dans les 
sciences (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres, 2000), 7- 43; idem., “Nisba mutakāfiʾa: Les 
fortunes d’une relation mathématique dans les traditions arabes de mécanique et de géométrie,” article 
à paraître dans: Al - Dalīl (Centre Ibn al - Banna d’histoire des sciences dans la civilisation islamique, 
Rabat, 2017), vol. 2, Juin 2017.
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4. كتابات مغربية حول األوزان واملوازين: نتائج مسح أويل
وللتأكد من مد وجود كتابات أخر حول األوزان واملوازين تنتمي إىل الغرب 
عىل  تشتمل  التي  املغربية  املكتبات  جل  فهارس  شمل  أوليا  مسحا  أجرينا  اإلسالمي، 
بالرباط.  الوطنية  باملكتبة  املحفوظة  املخطوطات  بعض  تصفحنا  كام  خمطوطة،  حمفوظات 
وسنعرض يف الفقرة املوالية نتائج هذا املسح األويل، الذي مازال حيتاج إىل املتابعة واإلغناء.

ونبدأ بذكر رسالتني تنسبان البن البنا املراكيش: رسالة يف العمل بامليزان واملعروفة 
ام بعد.36 كام يظهر من عنواهنام،  ب ومقالة يف املكاييل الرشعية مل يُعثر عليهِ بالكامل املُغرِ
من  عدد  وهناک  املكاييل.  وحتديد  امليزان  باستعامل  وتتعلقان  عميل  منحى  للرسالتني 
األعامل املشاهبة يف اخلزانة العامة بالرباط مثل رسالة حتمل عنوان تقييد يف املوازين والوزن 
وحتقيقها من تأليف عبد الرمحن بن عبد القادر الفايس (تويف يف 1096هـ) مؤلّف األقنوم 
ومقاالت   ،(1877 رقم  جمموع  امللكية،  األوزان (اخلزانة  يف  ومنظومة  العلوم،  مبادئ  يف 
وتنبيهات يف املكاييل واألوزان أليب بكر بن خلف املواق قايض فاس املتوىف يف 559هـ،37 
ومقالة يف األوزان واملكاييل لعيل بن حممد بن القطان الفايس (ت. 628 هـ / 1230م).38 
وبعض هذه النصوص يوجد جمموعا ضمن أعامل احلسبة، وهذا ما يبني أن الغرض من 

تأليفها كان هو إرشاد املحتسب وتسليحه بمعطيات كمية حمددة حول األوزان.39
كام نشري إىل تلخيص القول يف األكيال واألوزان والنصب الرشعية وتبيني مقاديرها 
من أقوال العلامء املعتنني بتحقيق ذلک. يضم التقييد مقدمة مقتضبة تعلن عن حمتويات 
مقتضبة  فقرات  بعضها  طول  يتجاوز  ال  الطول،  متباينة  فصالً  عرش  واثني  التأليف 
(خمطوط املكتبة الوطنية بالرباط رقم 416 ق، 434 - 49). ويعود تاريخ تأليف هذا النص 
أن  ويرجح  املريني.  يوسف  أيب  السلطان  وفاة  صادفت  التي  هـ / 1286م،   685 سنة  إىل 
36. يذكرمها رضوان ابن شقرون، ”مؤلفات ابن البناء املراكيش،“ املناهل، 33 (1985): 212، 222. من جهته يصنف 
العرص  مغرب  يف  الرياضية  الدراسات  ”نشاط  املنوين،  حممد  انظر:  املعامالت،  حساب  ضمن  الثانية  الرسالة  املنوين 
الوسيط الرابع (عرص بني مرين)،“ املناهل، 33، (1985): 95، ويرد ذكر املقالة يف عيل اخلزاعي الذي ينقل منها يف ختريج 
الدالالت السمعية، 603 - 16. وانظر كذلک أمحد بن القايض، جذوة االقتباس (الرباط: دار املنصور للطباعة والوراقة، 

1973)، ج 1، 151.
37. وقد اهتم بنرشها برانشـڤيک يف:

Robert Brunschvig, “Esquisse d’histoire monétaire almohado - hafside,” Etudes d’Islamologie, tome 
1, (Paris: Maisonnneuve et Larose, 1950), 97 - 98.
38. انظر ابن عبد امللک املراكيش، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، السفر الثامن (الرباط: أكاديمية اململكة 

املغربية، 1984)، 168؛ ابن القايض، جذوة االقتباس ، ج 2، 106.
د األسواق يف املكاييل واملوازين ملؤلف غري معروف، الرباط،  39. ويبدو ذلک بوضوح يف العمل التايل: تقييد يف تعهّ
املكتبة الوطنية (اخلزانة العامة سابقا)، خمطوط د 2231.9، 253 - 54. وحول احلسبة وامليزان يف التقليد اإلسالمي، انظر:

Abattouy, “Science des poids et ḥisba.” 
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يكون التأليف قد تمَّ يف هناية عهد السلطان أيب يوسف الذي اهتم اهتامماً خاصاً بالتنظيم 
املغربية  السكة  تنظيم  عىل  عمل  الذي  وهو  دولته،  يف  والكيل  الوزن  وبأدوات  النقدي 
مما  والوزن،  السكة  خمتلفة  املرينيني  قيام  عند  باملغرب  النقود  كانت  بعدما  جديداً  تنظيامً 

أد إىل حدوث فوىض يف قيمة النقود ويف املعامالت.40
إىل  معظمها  ينتمي  متفرقة   أخر عديدة  أعامل  هناک  ذكره،  سبق  عام  وفضال 
القرن XIX وتتعلق بمواضيع عملية شتى مثل رشح ألفاظ األوزان املستخدمة يف الطب 
(خمطوط املكتبة الوطنية 1035 د) أو بالدرهم الرشعي (خمطوط 642 ک) وأجزاء املثقال 
عبد  بن  الرمحن  عبد  تقييد  من  مقتطفات  ييل  فيام  ونقدم  وغريها.  ک)   1070 (خمطوط 
القادر الفايس يف الوزن واملوازين. حتمل هذه الرسالة املحفوظة باملكتبة الوطنية بالرباط 

رقم 3643.1 د (1 - 7)، وكتبها صاحبها بتاريخ 27 صفر 1300هـ / 6 يناير 1882:
”اعلم أن اخللل يقع يف امليزان من وجوه جيب النظر إليها فضال عن النظر 
فهو  امليزان  بشكل  يتعلق  ما  أما   . ينحرصِ ال  مما  فإنه  هم  وغشِّ يَلِهم  حِ يف  انني  للوزّ
 . ة. األول استقامة اللّسان والعمود، فإن االعوجاج أدناه يؤثر يف الغشّ أمور عدّ
قال  وقد  الفساد.  ب  يوجِ مما  ثقبه  سعة  فإن  للثّقب،  ومطابقته  املِسامر  متكني  الثاين 
صبة أو  ها للحق ما كان ثقبها يف اللّسان أو كان يف القَ قطي يف املوازين أخرسَ السّ
كان منهام رقيقا باإلضافة إىل ثقبه. الثالث أن تكون صناجه عىل عمل واحد، ألن 
فال  أصله  يف  اليسري  االختالف  كان  وربام  فينقص.  ويصدأ  يتآكل  عهده  تقادم  ما 
لة.  ثاالت عند األمني. اخلامس أن تكون مطبوعة معدّ ن. الرابع أن تكون هلا مِ حيسُ
وقال  عليه بعضهم  نصّ  يصدأ،  احلديد  ألن  ج  مزجّ ار  فخّ من  السادس أن تكون 
وقال  لة.  عدّ مُ طبوعة  مَ حديد  من  ثاالت  مِ األمني  عند  منها  يكون  أن  ينبغي  غريه 
األرباع  صنجات  تَّخذ  تُ أن  وينبغي  حديداً  الصناج  ر بعمل  يُؤمَ الرؤوف  عبد  ابن 
من حديد فإهنا أفضل إن أمكن. السابع أن يكون ميزان النّقد عموده طويال فهو 
أن  إال  كتابه.  يف  عبدون  ابن  عليه  نص   ، احلقّ أخذ  إىل  وأقرب  الوزن  عند  أخفّ 
د  فليتفقّ يمكن  مل  فإن  ج،  وْ العَ إليه  يرسع  لئال  غليظا  يكون  أن  جيب  الطويل  هذا 
عبدون  ابن  عليه  نص  خفيفتني،  تان  الكفّ تكون  أن  الثامن  عنه.  يُغفل  وال  جه  وْ عَ

40. حممد املنوين، ورقات عن احلضارة املغربية يف عرص بني مرين (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
.97 ،(1979
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علَّقا ال يف يده، فإن  أيضا ألنه أقرب إىل أخذ احلقّ هبام. التاسع أن يكون امليزان مُ
قة، نص عليه ابن عبدون أيضا. العارش أن ال  ان حركات وحيّال يف الرسّ ليد الوزّ
جارة. قال ابن عبدون وجيب أن تكون صنوجهم من رخام  تكون صناجه من حِ
لة بطابع األمني ظاهر فيها وال يُرتكوا أن يتّخذوها  كمة العمل معدّ أو من حديد حمُ
من احلجارة فتكون جمهولة. وقال ابن عبد الرؤوف فإن مل يمكن اختاذها من حديد 
بع من حجر واحد فان مل يتّفق فلتكن  فمن احلجارة، واألفضل أن تكون صنجة الرّ
الزيادة فيه من احلديد أو غريه. احلادي عرش قال ابن عبدون جيب أن تتعاهد أرطال 
تني أو ثالثة يف العام. الثاين عرش  الباعة وصنوج موازين البلد [و]كل صناعة مرّ
ة من ذلک.  لسَ صاص عليها، فإهنا ربام زالت فأمكنت الدّ أن يُـمنع من زوائد الرّ
تعدل  حبة  فربّ  وب،  واخلرّ عري  الشّ حبوب  يف  أحواهلم  تتعاهد  أن  عرش  الثالث 
باجلفاف.  خيفّ  باحلبة  الوزن  فإن  النّحاس،  من  فتكون  النّواة  وخصوصا  حبّات 
لسة. اخلامس عرش  الرابع عرش أن تُطال خيوط امليزان وال تُقرص فإنه أبعد من الدّ
بعد يده  ک منه فإنه يُ ه. وكذلک إذا أمسِ أن يُطال اخليط الذي يعلَّق منه وال يقرصِّ
ب.  املحتَسِ عند  أصحاهبا  بأسامء  زمام  يف  تكون  أن  عرش  السادس  العمود.  من 
فمتى عثر عىل غري مرضوب غري مطبوع أو مطبوع ليس يف زمانه عاقَب صاحبه. 
سوط.  ثالثامئة  من  نحوا  طابعه  عىل  ر  زوّ الذي  عنه  اهللا  ريض  عمر  رضب  وقد 
الثامن عرش أن تكون موازين الباعة أمامهم عىل بعد من الطعام الذي يكون بني 
فتشها  صاحبها  عىل  فشق  أيدهيم  بني  الدراهم  إسقاط  دوا  تعمّ ربام  فإهنم  أيدهيم، 
ظاهرٌ  القاع  مبسوط  يشء  أو  صحفة  عىل  امليزان  يكون  أن  عرش  التاسع  فرتكها. 
يف  الرجوع  العرشون  مكانه.  الردئ  ورفع  الطيّب  إسقاط  عىل  يقدرو  لئال  للعني 
امليزان إىل أصل يُعتمد عليه. فقد قال اإلمام أبو العباس بن عبد الرؤوف يف كتابه 
تها  صحّ يف  عليه  د  ويُعتمَ فيها  إليه  ع  يُرجَ أصل  هلا  يكون  أن  فينبغي  املوازين  أما 
وتعديل صناجها، ويكون عند من يوثق به بتعديل املوازين عىل العامة واخلاصة. 

ة أو انتفاع سنة.“ 41 عة عامّ ة من منفَ كمَ واملراد باألصل ما يُصطلح عليه حلِ

41. عبد الرمحن بن عبد القادر الفايس، تقييد يف الوزن واملوازين، خمطوط 3643.1 د، املكتبة الوطنية بالرباط، 7. يذكر 
كتاب فهرسة أسامء الكتب املخطوطة املحفوظة يف خزانة املدرسة العليا للغة العربية واللهجات الرببرية بعاصمة رباط 

الفتح املحروسة نسخة من هذا العمل بخط املؤلف أنجزها بتاريخ 27 صفر 1300هـ / 6 يناير 1882. 
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بعد ذلک يعدد عبد الرمحن الفايس أنواع املوازين واملكاييل التي كانت موجودة 
مستقلة  دراسة  الرسالة  هذه  وتستحق  فيها.  تستخدم  التي  واألوزان  عرصه  يف  بفاس 

42.XIX كوثيقة حول التاريخ االقتصادي واالجتامعي للمغرب يف أواسط القرن
5. بعض معامل امليكانيكا التطبيقية

يزخر  واألثقال،  املوازين  علم  ميدان  يف  املؤلفات  وندرة  النصوص  قلة  مقابل  يف 
توفر  الرتاث احلضاري للغرب اإلسالمي باملنجزات يف ميدان امليكانيكا التطبيقية. فام يَ
امليكانيكية  النشاطات  عن  ومتنوعة  غنية  صورة  بتكوين  يسمح  تارخيية  مادة  من  اليوم 
واإلنجازات التقنية يف بالد الغرب اإلسالمي الوسيط، سواء تلک التي ما زالت آثارها 
باقية إىل اليوم أو تلک التي نعرف عنها عن طريق الشهادات املوثّقة يف املصادر التارخيية. 
وسأقدم فيام ييل جمموعة خمتارة من الشواهد عن بعض مظاهر النشاط التكنولوجي يف 

الغرب اإلسالمي يف العرص الكالسيكي.
تقول بعض املصادر بأن حمراب مسجد الكتبية بمراكش يف العهد املوحدي كان ال 
رج من خمبئه بواسطة آالت ميكانيكية، ويكون  يُر يف اجلامع إال يف يوم اجلمعة عندما خيُ
أن  ويبدو  العجيب.  األمر  هذا  عىل  للتفرج  مراكش  أهل  يغتنمها  مناسبة  اإلخراج  هذا 
ها بدون جهد كبري  اآللية املستخدمة يف هذه العملية كانت تتألف من حبال وبكرات جيرّ
وحسب  خشب.43  من  دقيقة  عجالت  عىل  جيري  املحراب  بينام  الرجال  من  قليل  عدد 
42. ضمن املعلومات املتصلة بامليزان يف املغرب الوسيط، يشري املسترشق السويرسي دوزي إىل أنه كان يوجد بفاس 
حمل يسمى قرسطون، ربام ألنه كان حيتوي عىل ميزان عمومي كام هو عليه األمر اىل حد اآلن يف بعض ”فنادق“ املدينة 
القديمة. وهذه املعلومة تتقاطع مع أخر منترشة يف املصادر التارخيية حول حممد الصنهاجي املعروف أيضا بمحمد بن 
الصدينية الصنهاجي القرسطوين الذي أنشأ ساعة بجامع القرويني بفاس يف سنة 717هـ/ 1317م. ويمكن أن يكون لقب 

”القرسطوين“ مشتقا من وظيفته كمتعهد للقرسطون، انظر:
R. Dozy [1881], Supplément aux dictionnaires arabes, (Leiden: Brill, 1927), 2nd ed, 327.

43. يبدو أن هذا التقليد يف إدخال اآلالت احليّليّة إىل املساجد كان شائعا يف الغرب اإلسالمي، إذ يذكر فيدمان، املؤرخ 
األملاين املعروف للعلوم والتقنيات العربية، أنه عثر يف مصدر أندليس عىل وصف ”قاعة متحركة عىل عجالت يف مسجد 

ويُقال أهنا كانت تتسع أللف شخص“: 
Eilhard Wiedemann, Gesammelte Schriften zur arabisch - islamischen Wissenschaftsgeschichte. 3 

vols. (Frankfurt am Main: Institut für Geschichte der Arabisch - Islamischen Wissenschaften, 1984), 
vol. 2, 899 - 901.
العامل  عن  كى  حيُ ما  مثل  واملغرب،  األندلس  أهل  عند  األثقال  جر  تقنيات  عن  معلومات   أخر مصادر  تورد  كام 
إخراج  يف  فشله  إثر  بمرص  جن  سُ الذي   (1134  - العزيز (460 - 529 / 1068  عبد  بن  أمية  الصلت  أبو  األندليس  والريايض 
لّف باإلرشاف عىل إخراجها بوسائط ميكانيكية. ويعزو ابن أيب أصيبعة فشل هذه  سفينة غرقت يف قاع البحر كان قد كُ
العملية إىل هشاشة احلبال املستعملة يف اجلر، ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء يف طبقات األطباء، (بريوت: دار مكتبة احلياة، 
ب إىل أيب الصلت كتاب حيمل عنوان الوجيز يف احليل مل يُعثر عليه بعد، انظر حول أيب الصلت أمية  1965)، 501. ويُنسَ

بن عبد العزيز:
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املعلومات املتوفرة، يبدو أن املهندس املسؤول عن هذا االنجاز هو مهندس مغريب يعرف 
باحلاج يعيش، هو الذي أرشف عىل بناء جامع الكتبية وحدائق أگدال بمراكش يف العهد 

املوحدي.44
يف  مبكرا  استقرت  لكنها  باألندلس  مالقة  إىل  يعيش  احلاج  عائلة  أصل  يعود 
مراكش. وقد شغل احلاج يعيش منصب املهندس األكرب (أو ”رئيس األعامل“ حسب 
أبو  وابنه  املؤمن  عبد  اخلليفة  عهدي  يف  املوحدية  للدولة  الكالسيكية)  العربية  التسمية 
يعقوب يوسف، حيث أسندت إليه يف عهدمها مهمة تسيري األعامل اهلندسية يف املغرب 
ويف األندلس، وباألخص أعامل توصيل املياه إىل منجزاهتام العمرانية يف إشبيلية ومراكش.
كام حفظ لنا خمطوط فريد من نوعه شهادة قيّمة عن املعارف التقنية يف األندلس. 
بفلورنسا  اللورنسية  املكتبة  يف  املحفوظ   (Or 152) 152 رشقي  باملخطوط  األمر  يتعلق 
علمية  رسائل  الوثيقة  هذه  وتضم  مغريب.  بخط  واملكتوب   (Biblioteca Laurentiana)

نذكر  اهلامة  حمتوياته  ضمن  ومن  امليكانيكية.  اآلالت  حول  رسالة  من  وجزء  أندلسية 
كتاب يف قيس الكرة، وهي رسالة معروفة يف حساب املثلثات البن معاذ اجلياين، الريايض 
املعروف الذي عاش يف القرن XIم، ورسالتان يف امليكانيكا التطبيقية معنونتان عىل التوايل 
كتاب األرسار يف نتائج األفكار وكتاب الروايس والرحا والدواليب املتحركة. وسنصف 
فيام ييل حمتويات الرسالة األوىل. أما الرسالة الثانية فتعرض عددا من اآلالت الغامضة 
حتقيق  وهو  واآلالت  بامليكانيكا  املشتغلني  راود  طاملا  حلم  حتقيق  إىل  هتدف  كانت  التي 

احلركة الدائمة.
فصل  كل  ويقدم  واحلركات،45  الساعات  وصف  يف  األرسار  كتاب  يتخصص 
خلف  بن  أمحد  الكتاب  ألَّف  األخري.  يف  صورهتا  ويورد  وإجياز  بدقة  معينة  آللة  وصفا 

Mercé Comes, “Abū al - Ṣalt,” The Biographical Encyclopedia of Astronomers (New York: Springer, 
2007), 9 - 10; Julio Samso, Las Ciencias de los Antiguos en al - Andalus (Madrid: Mapfre, 1992), 310 - 17.

44. عن ابن يعيش، انظر:
Mohammed el - Faïz, Les jardins de Marrakech (Arles: Actes Sud, 2000), 48 - 62.

د املؤرخ الفرنيس گاستون دوڤيردان املصادر التارخيية املغربية التي أوردت هذه احلكاية، مثل احللل املوشية  كام يورِ
ملؤلف جمهول ونفح الطيب للمقري: 

Gaston Deverdun, Marrakech: des origines à 1912 (Rabat: Editions techniques nord- africaines, 
1959), 176 - 7.

45. احلركات بمعنى: (automata)، انظر:
Abattouy, “Mechané vs. ḥiyal: Essai d’analyse,” 139 - 40.
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امللک  بالط  يف  رسالته  خت  ونُسِ Vهـ / XIم،  القرن  يف  األندلس  يف  عاش  الذي  املرادي 
يف  الوحيد  العريب  املخطوط  ومتثل  1266م،  يف  طليطلة  يف  العارش  ألفونسو  االسباين 
اإلسباين.  امللک  هذا  بالط  يف  عملوا  الذين  العلامء  أعامل  من  وصلنا  الذي  التكنولوجيا 
كام أن كتاب األرسار يف نتائج األفكار هو العمل األندليس الوحيد حول اآلالت الذي 
نتوفر عليه. يف غياب مؤلفات أخر مماثلة، يمثل الكتاب جمموع الرتاث التكنولوجي 
األندليس الذي وصل إلينا ويعربّ عن تقليد متطور اندثرت آثاره وطوهتا عوائد الزمان.46
ال  اإلسالمي  الغرب  يف  العملية  امليكانيكا  مظاهر  بعض  عن  حديثنا  سياق  يف 
نغفل عن ذكر املنجزات التي تنسب إىل عباس بن فرناس (ت. 274 / 887)، الذي سبق 
ابن  اشتهر  للطريان.  تطبيقية  وسائل  يف  التفكري  إىل  األوروبية  النهضة  عرص  ميكانيكيي 
فرناس بكونه تصور آالت ميكانيكية للطريان جرهبا يف الرصافة بقرطبة، إذ صنع زوجا 
شمل  كام  هبا.  يطري  أن  وحاول  جلدية  وجيوب  خشبي  إطار  من  مكونة  األجنحة  من 

اهتامماته التكنولوجية صناعة جمسم للسامء تدور فيه الكواكب والنجوم.47
من ناحية أخر، تورد املصادر التارخيية معلومات هامة عن الساعات امليكانيكية 
التي أنشئت يف بعض ربوع الغرب اإلسالمي. نقرأ يف كتاب مسالک األبصار يف ممالک 
األمصار البن فضل اهللا العمري (املتوىف سنة 749هـ / 1349) عن ساعة كانت تعرف باملنجانة 
نصبت بباب جامع مراكش ترتفع يف اهلواء مخسون ذراعا، وعند انقضاء كل ساعة تنزل 
صنجة وزهنا مائة درهم تتحرک بنزوهلا أجراس يُسمع وقعها عن بُعد. ويضيف العمري 
أن هذه الساعة كانت ال تدور يف زمانه.48 كام تذكر مصادر أخر عددا من الساعات التي 
نصبت يف مدينة فاس، وبالذات يف القبة العليــا من منار جامـع القرويني، مثل سـاعة 

46. حول كتاب األرسار يف نتائج األفكار، انظر:
D. H. Hill, Arabic Water - Clocks (Aleppo: Institute for the History of Arabic Science,1981); D. H. Hill, 

“Tecnologia anadalusì,” El Legado cientifico andalusì (Madrid: Ministerio de Cultura, 1992), 157 - 72; 
J. Vernet, “Un texto arabe de la corte de Alfonso X el Sabio,” Al - Andalus, vol. 43 (1978): 405 - 21; J. 
Vernet, M. V. Villuendas, R. Casals, “El capitulo primero del Kitāb al - asrār fī natā’ij al - afkār,” Awraq 
5 - 6 (1982 - 83): 7 - 18; Samso, Las Ciencias, 249 - 57.

انظر أيضا بعض صفحات هذا املخطوط وصورة إلعادة تركيب حديثة لساعة ميكانيكية موصوفة يف املخطوط يف:
J. Vernet, J. Samsó, et al. 1992, El Legado cientifico andalusì, op. cit., 163 - 68, 304 - 09.

47. عن عباس بن فرناس، انظر:
E. Terés, “ʿAbbās ibn Firnās”, Al - Andalus, 25 (1960): 239 - 49; E. Terès, “Sobre el ‘vuelo’ de ʿAbbās 

ibn Firnās,” Al - Andalus 29 (1964): 365 - 9.
48. انظر:

Ibn Faḍl Allāh al - Omarī, Masālik al- abṣār fi mamālik al - amṣār, traduit et annoté par Gaudefroy 
Demombynes (Paris: P. Geuthner, 1927), 178.
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ابن  وساعة   ،(1317  /  717) القرسطوين  الصنهاجي  وساعة   ،(1286  /  685) احلباک  ابن 
.(1361  / اللجائي (763  وساعة   ،(1357  / الفحام (758  ابن  وساعة   (1346  / العريب (747 

الساعة  آثار  بعض  وبقيت  آثارها،  وضاعت  األوىل  األربعة  الساعات  انمحت 
صنعت  القرويني.  منار  جوانب  أحد  يف  اليوم  إىل  للعيان  ماثلة  زالت  ال  التي  اخلامسة 
هذه الساعة األخرية بأمر من السلطان املريني أيب سامل بن السلطان أيب احلسن (تويف يف 
762 / 1361). وكام يدل عىل ذلک التاريخ املثبت إىل جانب هذه املنجانة وبقايا أسطرالهبا، 

صنع  عىل  أرشف  وقد   .(1361 نونرب   20)  763 حمـرم   21 يف  وتركيبها  صنعها  متام  كان 
الساعة املؤقت أبو زيد عبد الرمحن بن سليامن اللجائي املتوىف عام 771 / 1370، وكان ملام 

بأصول علوم اهلندسة واحلساب واهليئة.
صغرية  خشبية  حجرة  من  احلالية−  بقاياها  من  تبدو  −كام  اللجائي  ساعة  تتألف 
صفيحة  للحجرة  الغربية  الواجهة  يف  توجد  سم.   120 وعرضها  سم   242 علوها  يبلغ 
الصفيحة  ترتبط  حمور.  عىل  تدور  شبكة  عىل  حتتوي  سم   71 قطرها  أنيقة  أسطرالب 
من  الثاين  الطرف  ظهر  وقد  بإسفني  طرفه  أغلق  معدين  قضيب  طريق  عن  بالساعة 
ة  رَ ببَكَ اتصل  وربام  بدوالب  يتصل  ما  وقت  يف  وكان  الصغرية،  احلجرة  داخل  القضيب 

أيضا، ينطلق عربها حبل يربط بني عائم الساعة املائية وبني ثقاالهتا. 49
دقيقة  حاشية  وعىل  الصغرية،  احلجرة  تلک  من  اجلنويب  الغريب  الركن  يف  توجد 
ومن  الساعة،  اشتغال  لنظام  الالزمة  املؤرشات  بعض  عىل  تدل  بقايا  منحرفة،  مائلة 
ضمنها مسطرة من نحاس عمودية كقوس امليزان من عرض 4 سم وبطول 67 سم. وقد 
قّمت من األسفل إىل األعىل عىل 24 قسام متساويا بعدد ساعات الليل  مت املسطرة ورُ قُسّ
صفيحة  أحيطت  جزءا. كام  مخسة عرش  إىل  واحد من تلک األقسام  ء كل  زّ وجُ والنهار، 
ومن  فوق  من  دت  دِّ وحُ بة،  حمدّ فضيّة  كرة  نصف  وعرشين  بأربع  الساعة  أسطرالب 

49. نعتمد يف وصفنا للساعة عىل ما أورده:
 Price 1964 (Derek J. de Solla Price, “Mechanical Water Clocks of the XIVth century in Fez, 

Morocco”, Proceedings of the Tenth International Congress of the History of Science (Ithaca, N. Y., 
1962) (Paris: Hermann, 1964), 599-602) 
به عبد اهلادي التازي من هذه املقالة: انظر عبد اهلادي التازي،“ساعة مائية ترجع للقرن الثامن اهلجري يف  وعىل ما عرّ

منار جامعة القرويني بفاس،“ البحث العلمي، 4 (1984)، 19 - 31. وعىل سبيل املقارنة، يمكن الرجوع إىل:
أرجاء  يف  منترشة  كانت  التي  امليكانيكية  الساعات  خصائص  عىل  لالطالع  ذكرمها)  وHill 1981 (سبق   Hill 1976

العامل اإلسالمي الوسيط.
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حتت بأربعة وعرشين بابا صغرية. لكن اآللية التي كانت تستخدم لتشغيل هذه الكرات 
ضاعت وانمحى أثرها.

اجلنويب،  جدارها  طول  وعىل  املنجانة  حلجرة  الغريب  اجلنويب  الركن  من  انطالقا 
توجد  باب  كل  وأمام  صغريا،  بابا  وعرشين  أربع  من  صفا  حتمل  خشبيّة  ضة  عارِ تظهر 
طاسات نحاسية وفوق كل طاسة، مسامتا عليها ومرشفا عليها، كانت توجد جعبة خفيّة 
عت عىل شكل بحيث يمكن لصنجة (أو بُندقة) أن تندرج منها  تقنة وضِ مغلّفة بطريقة مُ

وتنزل عىل الطاسة عند كل ساعة.
وراء  البرص  عن   تتوار التي  اخلشبية  العارضة  أعىل  يف  نكتشف  احلظ،  وحلسن 
إفريز مزخرف القسم األكرب من اآللية التي تنتج عنها دحرجة الكرات وانفتاح األبواب. 
وزعت  متعادلة  أجزاء  ذات  طويلة  قناة  عن  عبارة  الساعة  هذه  يف  الرئييس  العنرص  إن 
هذا  يف  تنطلق  األرز  خشب  من  قطعة  وهناک  كلها.  العارضة  امتداد  عرب  ودقة  بإتقان 
ب من طرف إىل آخر بواسطة حبل ينطلق من عائم الساعة املائية  ، تُسحَ األخدود أو الشقّ
رة متصلة به مارا عرب طول القناة، عائدا بواسطة بكرة إىل هناية القناة، ثم جيري  أو من بكَ
مرة أخر نحو الثقل املوازي داخل ركن احلجرة الصغرية. وعندما جتتاز قطعة اخلشب 
حبال  فتسحب  مستورة،  ة  رافِعَ مدخل  كل  عند  حترک  القناة  طول  عىل  العادية  طريقها 
ن يف نقطة مضبوطة كرة واحدة من العبور يف جعبة خفية جماورة. فتنزلق  يفتح الباب ومتكّ
منها الصنجة نحو الطاسة لتعلن الساعة. ومن هنا تأخذ الصنجة طريقها عرب ثقب يوجد 
ر  أسفل الطاسة حيث متر عرب جعبة خفية أخر نحو منحدر يرجع هبا إىل مستودع األُكَ

املوجود يف احلجرة الصغرية.50
توجد  شهرية  مغربية  ساعة  إىل  اإلشارة  املقالة،  هذه  نختم  ونحن  يفوتنا،  وال 
وصفها  البوعنانية.  املدرسة  ضمتها  التي  املائية  الساعة  وهي  فاس أيضا،  بمدينة  بقاياها 
عنان  أبو  املريني  السلطان  أن  إىل  وأشار  اآلس  زهرة  مؤلفه  يف  اجلزنائي  عيل  احلسن  أبو 
شيّد يف مواجهة الباب الشاميل للمدرسة اجلديدة بفاس ساعة بأقداح وجفان ونواقيس 
بأحد  الثقالة  نزول  خالل  من  للتوقيت  تؤرش  الساعة  وكانت  األصفر.  النحاس  من 
البوعنانية  املدرسة  لبناء  األخرية  األيام  يف  الساعة  أنجزت  النافذة.  وانبالج  األقداح 

50. جتدر اإلشارة هبذا الصدد إىل أن معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية بفرانكفورت أعاد صناعة هذه الساعة 
كام ورد وصفها يف املصادر القديمة، انظر فؤاد سزكني، عرض موجز ملتحف إستانبول لتاريخ العلوم والتكنولوجيا يف 

اإلسالم (فرانكفورت: منشورات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية، جامعة فرانكفورت، 2010)، 108.



Mohammed Abattouy112

هذه  وستشكل  1357م.  سنة  مايو  شهر  لبداية  املوافق  758هـ  سنة  من  األوىل   مجاد يف 
الساعة العجيبة موضوع دراسة مفصلة مقبلة سنحرص عىل هتييئها ونرشها.
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ʿilmā al-athqāl wa-‘l-ḥiyal fī al-Gharb al-Islāmī al-wasīṭ: Dirāsa fī aḥad jawānib al-
taqlīd al-ʿarabī fī al-mīkānīkā al-naẓariyya wa-‘l-taṭbīqiyya

امَ األثقال واحليل يف الغرب اإلسالمي الوسيط: لْ ملخص: عِ
دراسة يف أحد جوانب التقليد العريب يف امليكانيكا النظرية والتطبيقية

الغرب  يف  العريب−  العلمي  التقليد  يف  واحليل  األثقال  علام  يناظر  –ما  امليكانيكا  تاريخ  يتميز 
اإلسالمي الوسيط بغياب تام لتآليف مؤثّرة يف علم األثقال، حيث أن النصوص العربية املعروفة يف 
هذا امليدان كتبها علامء من الرشق اإلسالمي، وبعضها وصل إىل األندلس مثل كتاب يف القرسطون 
حضارة  يف  قويا  حضورا  هلا  جتد  التطبيقية  امليكانيكا  فروع  وخمتلف  احليل  علم  لكن  قرة.  بن  لثابت 
اإلشكايل  الوضع  هذا  سندرس  والتكنولوجيا.  والعامرة  الفالحة  يف  الوسيط،  اإلسالمي  الغرب 
املزدوج وسنعتربه خاصية من خاصيات املامرسة العلمية يف الغرب اإلسالمي يف املرحلة الكالسيكية.

الكلامت املفتاحية : تاريخ العلوم العربية، تاريخ امليكانيكا، علم األثقال، علم احليل، الغرب 
اإلسالمي، حممد أبطوي. 
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Résumé: Les sciences des poids et des machines dans l’Occident islamique 
médiéval: Etude de l’un des aspects de la tradition arabe de mécanique théorique et 
appliquée

L’histoire de la mécanique –englobant les sciences des poids et des machines− en 
occident islamique médiéval est marquée par l’absence totale de tout texte influent de la 
science des poids. Tous les textes connus de cet ordre ont été composés par des savants 
orientaux, et certains de ces textes sont parvenus à al-Andalus, comme Kitāb fī ‘l-qarasṭūn 
de Thābit ibn Qurra. Cependant, les traces de la science des machines et des différentes 
spécialités de la mécanique pratique ne se comptent pas dans l’agriculture, l’architecture et la 
technologie de l’occident islamique. Nous analyserons cette situation paradoxale, que nous 
interpréterons comme une caractéristique de la pratique scientifique en occident islamique à 
l’âge classique.

Mots clés: Histoire des sciences arabes, histoire de la mécanique, science des poids, 
science des machines, Occident islamique, Mohammed Abattouy.

Abstract: The Sciences of Weights and Machines in the Medieval Islamic West: A 
Study of an Aspect of the Arabic tradition of Theoretical and Applied Mechanics

The history of mechanics –comprising the sciences of weights and of machines− in 
the medieval Islamic West is characterised by the total absence of any seminal writing in 
the science of weights. All known such writings are attributed to Eastern scholars, and some 
of those texts reached the Andalus, like Kitāb fī ‘l-qarasṭūn by Thābit ibn Qurra. However, 
traces of the science of machines and of the different specialties of practical mechanics are 
so numerous in agriculture, architecture and technology of the Islamic west. We will analyse 
this paradoxical situation and interpret it as a distinctive feature of the scientific practice in 
the Islamic west in the classical age.

Keywords: History of Arabic sciences, history of mechanics, science of weights and 
science of machines, Islamic west, Mohammed Abattouy.

Resumen: Las ciencias de los pesos y las máquinas en el Oeste islámico medieval: 
un estudio de un aspecto de la tradición árabe de la mecánica teórica y aplicada

La historia de la mecánica -comprendiendo las ciencias de los pesos y las máquinas- 
en el Occidente islámico medieval se caracteriza por la ausencia total de cualquier escritura 
seminal en la ciencia de los pesos. Todos estos escritos se atribuyen a los eruditos orientales, 
y algunos de esos textos llegaron al Andalus, como Kitāb fī’l-qarasṭūn de Thābit ibn Qurra. 
Sin embargo, las huellas de la ciencia de las máquinas y de las diferentes especialidades de 
la mecánica práctica son tan numerosas en la agricultura, la arquitectura y la tecnología del 
oeste islámico. Analizaremos esta situación paradójica y la interpretaremos como un rasgo 
distintivo de la práctica científica en el Occidente islámico en la era clásica.

Palabras clave: Historia de las ciencias árabes, historia de la mecánica, ciencia de los 
pesos y ciencia de las máquinas, Occidente islámico, Mohammed Abattouy.


