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حممد بن مو�شى بن �شاكر
مهند�س احليل اأو امليكانيكا
ذكرنا يف (افتتاحية �سبتمرب  )2012اأن حتالف وحدات البحث والتط�ير اإمنا يهدف اإىل
تعزيز م�ستقبل م�ؤ�س�سات القت�ساد الإ�سالمي ،ه� اإ�سرتاتيجية.
حممد بن م��سى مهند�س يذكره العامل ،ويذكر ف�سله اإىل الي�م ،ولالأ�سف نحن دون العامل ل
نذكره ،بل مل ي�سم ْع كثري منا عنه.
ه� حممد بن م��سى بن �ساكر البغدادي املهند�س الفيل�س�ف (ت�يف  259هـ =  873م) ،طال
عمره وا�ستهر ذكره� ،سنف كتاب حركة الفلك ،وكتاب الثلث ،وكتاب اجلزء ،وكتاب ال�سكل
الهند�سي الذي ّبني (جالين��س) اأمره ،وكتاب اأولية العامل ،وكتاب املخروطيات ،وكتاب مائية
الكالم .
ً
كان اأب ّر النا�س بحُ نني بن اإ�سحاق الطبيب امل�سه�ر ،وقد نقل له حُ نني كثريا من الكتب الطبية .
له م�سنف يف امل�سطحات والكرويات ،وله كتاب يف اجلربُ ،طبع يف لندن �سنة 1831م مع
ترجمة انكليزية ،وقيل اأن هذا امل�سنف يع�د لأبي جعفر حممد بن م��سى اخل�ارزمي املت�فى
�سنة  205هـ .
برع م��سى بن �ساكر يف علم الهند�سة ه� وبن�ه ،حممد واأحمد واحل�سن ،وكان�ا جميعهم
متقدمني يف الريا�سيات وهيئة الأفالك وحركات النج�م .وكان م�سه�را لدى املاأم�ن ،وكان
بن�ه الثالثة اأب�سر النا�س بالهند�سة وعلم احليل ،ولهم يف ذلك تاآليف عجيبةُ ،تعرف بحيل
بني م��سى ،وهي (اأي احليل) �سريفة الأغرا�س عظيمة الفائدة م�سه�رة عند النا�س ،وهم
ممن تناهى يف طلب العل�م القدمية ،وبذل�ا فيها الرغائب وقد اأتعب�ا نف��سهم فيها .
لقد ات�سم ع�سر اخلليفة املاأم�ن بفتح باب الرتجمة على م�سراعيه ،وباأخذ الثقافة من
م�اردها الأ�سلية والبحث عنها يف منابتها القا�سية ،فقد كان يُ�سجع على ترجمة اأمهات
الكتب الأجنبية من اللغات الي�نانية وال�سريانية والفار�سية والقبطية ،يف خمتلف عل�م
الفل�سفة والطب والطبيعة والفلك والريا�سة.
وكان ً
ملفتا للنظر طلب اخلليفة املاأم�ن من الإمرباط�ر البيزنطي ميخائيل الثالث اأن يعطيه
مكتب ًة من مكتبات الأ�ستانة ،ك�سرط من �سروط عقد ال�سلح بينهما.
لكن النقل يف ذاك الع�سر مل يكن مق�س�ر ًا على الدولة ،بل كان لبع�س الأفراد من اأهل
الي�سار م�ساركاتهم الق�ية التي احتذوا فيها ما احتذاه املاأم�ن ،ومنهم بن� م��سى .
يُن�سب اإىل بني م��سى ما عُ رف بـ (حيل بني م��سى) ،فقد اعتن�ا بكتب الأوائل ،وبذل�ا يف
طلبها الأم�ال ،وبرع�ا يف علم الهند�سة وامل��سيقى ،ولهم عجائب يف احليل .بل قيل اإنهم
كان�ا من �سياطني العامل ،ا�ستعان بهم املاأم�ن يف عمل الر�سد  ،و�سنذكر ً
بع�سا من تفا�سيل
ذلك ً
لحقا.
لقد عُ رفت (احليل) يف التطبيقات ال�سرعية ،واأحدثت اأق�ا ًل كثرية ،لكن احليل التي
نق�سدها هي علم عرفه العرب وامل�سلم�ن بغري ما عرفته التطبيقات امل�سار اإليها ،فقد اأطلق
قدامى الإغريق ا�سم "امليكانيكا" على علم احليل ،ول يزال يحمل هذه الت�سمية حتى الآن.
ازدهر علم احليل يف العامل الإ�سالمي بني القرنني الثالث وال�سابع الهجريني امل�افقني
للقرنني التا�سع والثالث ع�سر امليالديني ،وا�ستمر عطاء امل�سلمني فيه حتى القرن ال�ساد�س
ع�سر امليالدي تقريبا .وميثل علم "احليل النافعة" اجلانب التقني املتقدم يف عل�م احل�سارة
الإ�سالمية حيث كان املهند�س�ن والتقني�ن يق�م�ن بتطبيق معارفهم النظرية لالإفادة منها
تقنيا يف كل ما يخدم الدين ويحقق مظاهر املدنية والإعمار .وقد جعل�ا الغاية من هذا العلم
احل�س�ل على الفعل الكبري من اجلهد الي�سري ،بق�سد:

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

 tا�ستعمال احليلة مكان الق�ة.
 tالعقل مكان الع�سالت.
 tالآلة بدل البدن.
فال�سع�ب ال�سابقة كانت تعتمد على العبيد ،وتلجاأ اإىل نظام ال�سخرة يف اإجناز الأعمال التي حتتاج اإىل جمه�د
ج�سماين كبري ،وملا جاء الإ�سالم نهى عن ال�سخرة واإرهاق اخلدم والعبيد وحتميلهم ف�ق ما يطيق الإن�سان
العادي ،اإىل جانب حترميه امل�سقة على احلي�ان ،فاجته امل�سلم�ن اإىل تط�ير الآلت لتق�م بالأعمال ال�ساقة.
كانت احل�سارات ال�سابقة لالإ�سالم ت�ستخدم علم "احليل" يف التاأثري الديني والروحي على اإتباع مذاهبهم،
كا�ستعمال التماثيل املتحركة اأو الناطقة ب�ا�سطة الكهان ،وا�ستعمال الأرغن امل��سيقى وغريه من الآلت امل�س�تة
يف املعابد .وملا جاء الإ�سالم جعل ال�سلة بني العبد وربه بغري حاجة اإىل و�سائل و�سيطة اأو خداع ح�سي اأو ب�سري،
فاأ�سبح لعلم "احليل النافعة" هدف جديد ه� التي�سري على الإن�سان با�ستعمال اآلت متحركة.
وقد ظهر هذا الت�جه عند امل�سلمني الأوائل على اأيدي نفر من العلماء الأعالم ،لعل اأ�سهرهم اأبناء م��سى بن �ساكر
الذين عا�س�ا يف القرن الثالث الهجري ،واألف�ا كتابهم املعروف با�سم "حيل بني م��سى" .وقد قام دونالد هيل
برتجمته اإىل الإجنليزية كامال يف عام 1979م ،واحت�ى الكتاب على مائة تركيب ميكانيكي مع �سروح تف�سيلية
ور�س�م ت��سيحه لطرائق الرتكيب والت�سغيل ،وه� ما يدخل الي�م يف نطاق علم "الهند�سة امليكانيكية" املعتمدة
على حركة اله�اء ،اأو حركة ال�س�ائل والتزامها .وقد ا�ستعمل�ا نظام ال�سمامات الآلية ذات الت�سغيل املتباطئ
وعَ ِرف�ا طريقة التحكم الآيل والت�سغيل عن بعد.
وت�سمنت ابتكارات امل�سلمني الأوائل يف علم احليل النافعة ت�سميمات متن�عة ل�ساعات وروافع اآلية يتم فيها نقل
احلركة اخلطية اإىل حركة دائرية ب�ا�سطة نظام يعتمد على الرتو�س امل�سننة وه� الأ�سا�س الذي تق�م عليه جميع
املحركات الع�سرية .ويعترب كتاب "اجلامع بني العلم والعمل النافع يف �سناعة احليل" ،لبديع الزمان الرزاز
اجلزري الذي عا�س يف القرنني ال�ساد�س وال�سابع الهجريني امل�افق ل الثاين ع�سر والثالث ع�سر امليالديني من
امل�ؤلفات الرتاثية الرائدة يف هذا املجال .وو�سفه امل�ؤرخ املعا�سر "ج�رج �سارت�ن" باأنه اأكرث الكتب من ن�عه
و�س�حا ،بل ميكن اعتباره الذروة يف هذا الن�ع من اإجنازات امل�سلمني .
كانت لالأخ�ة الثالثة همم عالية يف حت�سيل العل�م القدمية ،اأنفذوا اإىل بالد الروم من اأح�سرها لهم واأح�سروا
ال�سني ،وكان الغالب عليهم الهند�سة واحليل يف جر الأثقال وامل��سيقى والنج�م.
النقلة من اأطراف البالد بالبذل َ
ً
وكان املاأم�ن مغرم بعل�م الأوائل وحتقيقها ،وقد راأى مثال اأن دورة كرة الأر�س اأربعة وع�سرين األف ميل ،كل
ثالثة اأميال فر�سخ ،فيك�ن املجم�ع ثمانية اآلف فر�سخ ،بحيث ل� و�سع طرف حبل على اأي نقطة كانت ،واأدير
احلبل على كرة الأر�س لنتهى بالطرف الآخر اإىل تلك النقطة .ومُ�سح احلبل ،فكان ط�له اأربعة وع�سرين األف
ميل .ف�ساأل اخلليفة املاأم�ن بني م��سى عن حقيقة ذلك ،فقال�ا له :نعم هذا قطعي ،فقال :اعمل�ا الطريق التي
ذكرها املتقدم�ن حتى يتحرر لنا ذلك ،ف�ساأل�ا عن الأر�س املت�ساوية فدُل�ا على �سحراء ب�سنجار ،اأو وطاأة الك�فة،
فاأخذوا معهم جماعة يثق بهم املاأم�ن ومبعرفتهم ،وت�جه�ا اإىل �سحراء �سنجار ،ف�قف�ا يف م��سع منها ،واأخذوا
ارتفاع القطب ال�سمايل ،وجعل�ا يف ذلك امل��سع وتد ًا ،وربط�ا فيه حب ًال ط�ي ًال ،ثم ت�جه�ا اإىل اجلهة ال�سمالية
على ال�ست�اء من غري انحراف ح�سب الإمكان ،فلما فرغ احلبل ن�سب�ا وتد ًا اآخر ،وربط�ا فيه حب ًال اآخر ،وفعل�ا
فعلهم الأول ،ومل يزال�ا كذلك اإىل م��سع اأخذوا فيه ارتفاع القطب املذك�ر ف�جدوه قد زاد درجة فم�سح�ا ذلك
القدر الذي قدروه من الأر�س باحلبال فبلغ �ستة و�ستني مي ًال وثلثي ميل .فعلم�ا اأن كل درجة من الفلك يقابلها من
الأر�س �ستة و�ست�ن مي ًال وثلثا ميل ،ثم عادوا اإىل امل��سع الأول وفعل�ا يف جهة اجلن�ب كما فعل�ه يف جهة ال�سمال،
واأخذوا الرتفاع يف م��سع ف�جدوا القطب فيه قد نق�س درجة ،وم�سح�ا احلبال ف�جدوا القدر الثاين من اجلن�ب
كالقدر الأول من ال�سمال ،فعلم�ا اأن ح�سابهم �سحيح واأن الذي ذكره اأرباب الهيئة يف ذلك حمقق .فح�سروا اإىل
املاأم�ن ،وعرف�ه ما اتفق ،فجهزهم اإىل وطاأة الك�فة ،وقال :افعل�ا فيها كما فعلتم يف �سحراء �سنجار ،فت�جه�ا
وفعل�ا ما فعل�ه هناك فطابق فعلهم ما راأوه يف �سحراء �سنجار وت�افق احل�سابان .فعادوا اإىل املاأم�ن واأعلم�ه ما
�سح معهم فعلم �سحة ما حرره القدماء.

ولبني م��سى املذك�رين اأو�ساع غريبة واأ�سياء عجيبة يف جر الأثقال ،وقال بع�س الأذكياء اإن الأعمال الثقيلة
والعمائر اجلبارة كلها عُ ملت بالطليات وال َبكر من ج ّر الأثقال .
ملاذا نذكر تاريخ اآل م��سى بن �ساكر؟ وما العربة من ذلك؟
اإن اليابانيني امل��س�ف�ن باأ�سحاب ثاين اقت�ساد يف العامل يدين�ن لـ (اأو�ساهري) ويذكرونه ويبجل�نه وي�سريون
على خطاه وه� الياباين الذي نقل ق�ة اأوروبا اإىل اليابان عندما �سنع اأول حمرك ياباين يف خم�سينيات القرن
غريت م�ازيني الق�ى القت�سادية يف العامل.
الع�سرين ،فاأحدث (اأو�ساهري) نقلة ّ
فلماذا اأهملنا النتائج التي و�سل اإليها مهند�سنا امليكانيكي الأول حممد بن م��سى بن �ساكر الذي مل نذكره
اأ�س ًال؟
لقد اأع ّز الياباني�ن مهند�سهم امليكانيكي الأول (اأو�ساهري) الذي ه� من ن�سل عائلة (ال�سام�راي) العريقة يف
اليابان ،فاأحدث�ا ث�رة اقت�سادية وتقنية هائلة جعلتهم يف املراتب الأوىل ً
عامليا ،فلماذا مل ُنحدث نقلة ن�عية
يف اقت�ساداتنا التي لي�س لها ترتيب يُذكر؟
لقد نقل املهند�س (اأو�ساهري) التقنية يف خم�سينيات القرن الع�سرين ،ونقل حممد بن م��سى التقنية يف القرن
التا�سع امليالدي ،لكن بعد ً 30
عاما �سار القت�ساد الياباين ثاين اقت�ساد يف العامل ،وبعد � 1200سنة ما فتئت
اقت�سادات العامل العربي والإ�سالمي من دون ت�سنيف يُذكر!
هل �سنبقى ق� ٌم ُتب ٌع خمالفني ن�سيحة نبينا �سلى اهلل عليه و�سلم (ل تكن اإمعة)؟ فتظل اقت�ساداتنا اإمعات
مت�سي مبعية الآخرين؟ واإىل متى؟
كنت قد ذكرت ذات مرة اأن املبادرات الفردية تلعب دورها يف تن�سيط ال��سع الراكد عندما تغيب املبادرات
اجلماعية املنظمة ،والأمة زاخرة باأولئك املبادرين ،لكن عدم الهتمام بهم ،بل الت�سييق عليهم ه� مبثابة
نبذ لهم ،يف حني اأن ع�امل جذبهم من البلدان الأخرى ت�سعى خلفهم ً
حثيثا.
عامل ٍ
لقد �ساهم اخلليفة املاأم�ن بن�سر العلم وقيامه ،كما �ساهم اآل م��سى وعلى نفقتهم بنقل العل�م واإعادة اإنتاجها،
وكذلك فعل اإمرباط�ر اليابان وعلى نفقته اخلا�سة ،وكذلك فعل (اأو�ساهري) وعلى نفقته اخلا�سة اأي�سا.
لذلك اإذا كنا راغبني عن املبادرات اجلماعية املنظمة ،فلنهتم باأ�سحاب املبادرات الفردية على اأقل تقدير
حتى نت�قع نهاية لنفق م�ستنقع اآ�سن يُراوح اأغلبيتنا فيه ،هذا اإن مل نقل جميعنا بال ا�ستثناء .ولنعمل على تفعيل
وحدات البحث والتط�ير تعزيز ًا ً
ودعما مل�ستقبل م�ؤ�س�سات القت�ساد الإ�سالمي ب��سفها اأدا ًة ا�سرتاتيجي ًة
�س�اء يف خمتلف امل�ؤ�س�سات ،واإن كان الأف�سل حتالف بع�سها فلنفعل لأن يف اجلماعة ق�ة.
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