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 حلوان جامعة-التطبیقیة الفنون كلیة -الصناعى التصمیم بقسم مدرس
 :البحث ملخص

 حضارتنا بناء فى وائلاأل المسلمون أسھم فقد .أسالفھا بإنجازات غذیت قد تكون وأن البد حضارة كل جذور إن

 بإنجازات الكون أعمروا فقد .قرون عدة المعاصرة حضارتنا لتأخرت سالمیةاإل الحضارة إبداعات فلوال .الحالیة

 وكان .وفنیة وفكریة وأدبیة علمیة artifices“ والتقنیة العلمیة أسسه وضع الذى ”المیكانیكیة الفنون“ أو متالحقة

 فالنوافیر المنتجات؛ من للعدید ومعاصرة حدیثة جدیدة ابتكارات وضع فى األثر كبیر .نبالمسلم الحیل“ لعلم

 الطلمبات وأیضا .إلخ ... جراحیةال واألدوات الحرب، وآالت والساعات، والطواحین، المیاه رفع وآالت المائیة

 بھا نغلق التى األقفال أما .”البئر من الماء رفع آالت“ وھى سالمىإ اختراع صلاأل فى ھى اآلن الموجودة المائیة

 من حدیثا ظھرت والتى ”جھات ربعاأل من بواباأل غالق“ وھى سالمىإ اختراع األصل فى ھى اآلن األبواب

 الفنون ستخدمواا من أول وأنھم األصل إسالمیة عربیة األولى لبناتھا ختراعاتاو بتكاراتا ھى سنوات عدة

 فقد ”الحیل“ علیھا طلقأ التى ختراعاتاال تلك علیھا تعتمد التى المیكانیكیة الحركات ابداع فى الوظیفة المیكانیكیة

 من مستلھمة الصنع دقیقة فنیة أشكال داخل وإخفائھا غرابتھا شدة من السحرة ألعمال قربأ زمانھا فى كانت

 غسیل “ لوحدة تصمیم فى الحیوانات من االستلھام فى ”موسى بنو“ إبداعات فنالحظ الحیة الكائنات ومن الطبیعة

 ألعاب بعض أن الغریب ومن .للجزرى ”الفیل ساعة”و ”الزورق ساعة”و ،”الوضوء طاووس”و ”األیدى

 .المائیة موسى بنو إبداعات على تعتمد المعاصرین السحرة عروض

 

 :المرشدة الكلمات

 .   المیكانیكیة الفنون أو الحیل علم - الطبیعة ستلھاما
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Summery: 

The roots of each civilization must have fed the achievements of their predecessors. The early 

Muslims had contributed in building the current civilization. Without the creativity of Islamic 

civilization of contemporary civilization is delayed for several centuries. It has contributed the 

universe by successive achievements of scientific and literary intellectual and artistic. It was the 

flag of ‘ tricks ‘ or ‘ artifices mechanical arts ‘ which was developed by the scientific and technical 

foundations. Significant impact on the development of new innovations in modern and 

contemporary to many products, water fountains and water-raising machines, mills, watches, war 

machines and surgical instruments. Etc. And also pumps the water is originally an Islamic 

invention is ‘ auto lift water from the well. Either the locks closed by doors now are originally an 

Islamic invention is ‘ closure of four contacts ‘ and newly emerging from several years of 

innovations and inventions of Arab-Islamic origin and they first used the mechanical arts job in 

mechanical movements that rely on those inventions called ‘ tricks ‘ were at the time closer to 

the work of witches from the erratic and hide inside a minute-made art forms inspired by nature 

and living beings we note creations ‘ Banu Musa ‘ inspiration Animals in design alone ‘ hand 

wash ‘ and ‘ Peacock jug ‘, and ‘ boat ‘ and ‘ clock hour fil ‘ lljazri. Curiously, some of the Games 

offers contemporary magicians depend on the creativity of Banu Musa. 

Keywords: 

Artifices Science, Mechanical Arts. Nature Inspiration, 

 
 :Research Importantأهمية البحث 
ستلهام الطبیعة فى إبداع "الحیل االدمج بین الفنون المیكانیكیة و  وائل وفلسفتهم فىبداعات المسلمین األإالتعرف على 
ستفادة منها فى وضع تحت أعین المصممین الصناعیین لال اإلسالمیةبداعات وضع اإللى جانب ؛ ذلك إالمیكانیكیة"

 .ى اآلنتصمیمات معاصرة تنتمى بجذورها إلى تلك الحقب التى أثرت فى حیاتنا حت
 :Research  Objectiveهدف البحث 
من تاریخ التصمیم والتكنولوجیا عند العرب المسلمین، من  مهمحث إلى كشف الفلسفة وراء جانب یهدف هذا الب

خالل نماذج من إبداعات المبدعین العرب خاصة فى القرن الثانى عشر، فى شتى جوانب الفكر اإلنسانى فى وقت 
 هو :األولكان الغرب فیه مازال فى سبات عمیق قبل عصر النهضة فى القرن السادس عشر من جانبین: الجانب 

هو إستلهامهم الطبیعة ألشكال إبداعاتهم؛ وفلسفة الدمج  :الثانىالحركى "المیكانیكى الهندسى" والجانب التكوین 
  .بینهما رغم تناقضهما
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 Research Assumption:إدعاء البحث 
ستلهام الطبیعة ألشكال إبداعات ا"المیكانیكى الهندسى" المبتكر و  یدعى البحث أن الدمج بین التكوین الحركى

ن كان قد أسهم بشكل كبیر فى تطویر  المبدعین العرب لم یكن فقط تدعیما   لتلك اإلبداعات من الناحیة الجمالیة وا 
نما كان  والمتعة الفنیة ذلك وسیلة إلثارة العجب واإلبهار وتحسین تقبل تلك المبتكرات المیكانیكیة الهندسیة البحتة؛ وا 

خفائها داخل أشكال فنیة  ةظائف أقرب ألعمال السحر بأشكال تبدو طبیعیة، ولكنها تحمل داخلها و  من شدة غرابتها وا 
سم "الحیل ا. حتى أن مبدعیها أطلقوا علیها النباتیة والحیوانیة دقیقة الصنع مستلهمة من الطبیعة ومن الكائنات الحیة

artifices التى صنفها  "صناعة الحيلالجامع بين العلم والعمل النافع فى "" كما ورد فى مخطوطاتهم مثل مخطوطة
 ن من الكتاب والباحثین فى ذلك المجال.و ن والمعاصر و ها والمحدثو لعز اسماعیل الجزرى؛ وكذلك معاصر ا وأب

  :Methodologyمنهج البحث 
 Induction Approachستقرائى المنهج اال

 :Keywordsكلمات مرشدة 
 .Nature Inspirationستلهام الطبیعة او   Mechanical  Arts" أو "الفنون المیكانیكیة"  Artificesعلم "الحیل

 تمهيد:
وائل فقد أسهم المسلمون األ ،من الحضارات السابقة إن جذور كل حضارة البد وأن تكون قد غذیت بإنجازات أسالفها

وا الكون عمر  احضارتنا المعاصرة عدة قرون فقد  سالمیة لتأخرتلحالیة فلوال إبداعات الحضارة اإلفى بناء حضارتنا ا
فقد كرم اهلل اإلنسان بصفته عاقال، وجاء اإلسالم ورفع من شأن  ، بإنجازات متالحقة علمیة وأدبیة وفكریة وفنیة

 والفكر وذلك في أكثر من موضع من المصدر ستخدام العقلاو العقل وأعلى من مكانته، وحث على تعلم العلم، 
بل كیف خلقت لى اإلإ) أفال ینظرون لتشریع، والذي كان منه على سبیل المثال ال الحصر قوله تعالى: األول من ا

لى األوالى السماء كیف رف لى الجبال كیف نصبت وا   :، وقوله تعالى20-17رض كیف سطحت( الغاشیة آیة عت وا 
وما أنزل اهلل ـالبحر بما ینفع الناس رض واختالف اللیل والنهار والفلك التى تجرى فى )إن فى خلق السماوات واأل
سحاب المسخر بین وتصریف الریاح وال، رض بعد موتها وبث فیها من كل دابة ه األمن السماء من ماء فأحیا ب

 .164یات لقوم یعقلون( البقرة أیة السماء واألرض آل
 ]لعلكم تعقلون[.وغیرها الكثیر من اآلیات التي تنتهي بقوله تعالى: 

عمال العقل، فإن اإلسالم  ومن هنا ن أول ما كاكان علم الهندسة من العلوم الریاضیة العقلیة التي تستدعي الفكر وا 
 تى ثماره علیهم وعلى غیرهم من األمم والحضاراتأبلور علم الهندسة عند المسلمین و وقد ت ،یدعو ویحث علیه

 خرى.اآل
 :Introductionمقدمة   

كبیر األثر فى  "الفنون المیكانیكیة" الذى وضع أسسه العلمیة والتقنیة المسلمون" أو Artificesكان لعلم "الحیل 
وضع ابتكارات جدیدة حدیثة ومعاصرة للعدید من المنتجات؛ فالنوافیر المائیة وآالت رفع المیاه والطواحین، والساعات، 

سالمى إصل اختراع ألاآلن هى فى اوآالت الحرب، واألدوات الجراحیة ... إلخ. وأیضا الطلمبات المائیة الموجودة 
اسالمى وهى "غالق هى فى األصل اختراع ف"آالت رفع الماء من البئر". أما األقفال التى نغلق بها األبواب اآلن و
ختراعات لبناتها األولى عربیة إسالمیة ابتكارات و التى ظهرت حدیثا من عدة سنوات هى ربع جهات" وابواب من األاأل
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تعتمد علیها تلك بداع الحركات المیكانیكیة التى إالفنون المیكانیكیة الوظیفة فى  ستخدموااأول من  هماألصل، و 
خفائها داخل أشكال أاإلبداعات التى  طلق علیها "الحیل" فقد كانت فى زمانها اقرب ألعمال السحرة من شدة غرابتها وا 

ستلهام ابداعات "بنو موسى" و"الجزرى" فى فنالحظ إفنیة دقیقة الصنع مستلهمة من الطبیعة ومن الكائنات الحیة 
الحیوانات فى إبداعات حیل "غسیل األیدى" و"طاووس الوضوء"، و"ساعة الزورق" و"ساعة الفیل". ومن الغریب أن 
بعض ألعاب عروض السحرة المعاصرین تعتمد على إبداعات بنو موسى المائیة الخاصة بالجرار التى تعطى جرعات 

 قطعة. من الماء مت
 :بداية(الالخيال العلمى ) "علم الحيل"ر و ظه
فالم السینمائیة والروایات والقصص المطبوعة تقوم فكرتها حول الخیال العلمى العصر الحالى هناك العدید من األ فى

Science fictionأحیانا  أخرى و تصوریة أحیانا أوضوع قد یقومان على حقائق علمیة ، تلك الفكرة وذلك الم ،
جیبة، ومن ثم یأتى علماء فالم وروایات وقصص الخیال العلمى وعصر الفضاء والمخلوقات العأ ومثال ذلك

عمال ویستلهمون منها مبتكراتهم ومخترعاتهم، وذلك المفهوم لیس قاصرا على العصر تثیر عقولهم تلك األ ونومخترع
 الحالى بل هو قائم منذ قدیم الزمان.

عمال، ومع ساس تلك األأن الخیال هو أنسان نجد إسد برأس أول على شكل بو الهأن ن قدم قدماء المصرییأفمنذ 
ان لهم قیاسات عمرانیة هرامات فكال یكاد یدخلها الخطأ فى بناء األوجود الخیال كانت هناك الدقة المتناهیة التى 

طن وتتطابق  2 وكل حجر یزن، درجة  51وجه الهرم لها نفس المیل أهرامات قاعدتها مربعة تماما وكل دقیقة فاأل
 حجار على بعضها تماما.األ

ل أداة "آلة" القیام بعملها، مكن لكأذا إنه أیال فى كتابات " أرسطو" حیث ذكر كذلك عند الیونان نجد ذلك الخ
ن تهدیها أن تعزف على القیثارة دون أن ینسج، وللریشة أمكن للمكوك أذا إو توقعها، فأخرین لى رغبة اآلإنصات واإل
من الرخام تمشى ساطیر الرومان تماثیل أو عبید. كما تحتوى أیحتاج القائمون على العمل لخدام نسان فلن إید 

طریقة ن یستخدم كهنة المعابد عرائس متحركة بأعهود فى االمبراطوریة الرومانیة خر وكان من الموتنتقل من مكان آل
 قوى منه تسیرها.أان و نسعلى من قوة اإلأمیكانیكیة، وكأن هناك قوة 

وعند العرب قصص " ألف لیلة ولیلة" التى تحوى " الحصان األبنوس" الذى )یطیر دون أن یدوس(، و"الطاووس 
(، والننسى "بساط 2المیقاتى" الذى یعد الساعات ویرصد اآلتى، وكذا "الدیك الحارس" الذى یغنى عن الفوارس )شكل 

نس والجان، وهى ال تختلف كثیرا عن لذى یسخر اإل، " خاتم سلیمان" االریح" الذى یطوى، " المصباح السحرى"
 الخیال العلمى الحالى الذى یزاوج بین الحقیقة والخیال.

 
 والدیك الحارس،  بنوس، الطاووس المیقاتى : الحصان األ2شكل 
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ة مجال الفنون المیكانیكیفالعلماء والمخترعون المسلمون أمثال " أبو موسى " و" الجزرى" وغیرهم، ممن عملوا فى 
فكارا خیالیة بالنسبة لذلك أدبیة الموجودة آنذاك، التى تحوى عمال األعمالهم من األأفكارهم و أقد استلهموا بعض 

 نسان والحیوان.ت تتحرك من تلقاء نفسها تحاكى اإلالعصر من عرائس أو آال
 :Mechanical  Arts" أو "الفنون الميكانيكية" artifices علم "الحيلأوال: 

 هناك عدة تعريفات لعلم "الحيل" منها:
  ما المنفصلة ا  المتصلة كالخط والسطح والجسم، و  ماإعلى أنه: هو النظر فى المقادیر، "ابن خلدون" عرفه

 .عدادكاأل
  ،فیبعد هو علم براهینه كلها بینة االنتظام، جلیة الترتیب، ال یكاد الخطأ یدخل فیها لترتیبها وانتظامها

 الفكر بممارسته عن الخطأ.
 میكا(، وحركة یعتمد البحث فیها على حركة الهواء )االیرودینا  ت وتجهیزات"الحیل النافعة" هى اآل

 الهیدرودینامیكا( و)الهیدروستاتیكا(.السوائل واتزانها )
في اإلمكانیات التي   ا  علم الحیل النافعة( ما ظهر واضحولعل من أهم إنجازات الهندسة المیكانیكیة )أو      

استخدمها المسلمون في رفع األحجار ومواد البناء إلتمام األبنیة العالیة من مساجد ومآذن وقناطر وسدود 
واالرتفاعات الشاهقة لمعالم العمارة اإلسالمیة في عصور غابت عنها الروافع اآللیة المعروفة في زماننا هذا 

خیر مثال و ، على إنجاز تلك األعمال الخالدة  ساعدتآلالت رفع براعة المهندسین المسلمین في التوصل 
"سور مجرى العیون" في القاهرة أیام صالح الدین األیوبي، والذي كان ینقل الماء من فم الخلیج على النیل 
 إلى القلعة فوق جبل المقطم، وكانت هناك ساقیة تدار بالحیوانات ترفع المیاه لعشرة أمتار لیتدفق في القناة

ومن هنا تتجلى عظمة المسلمین في ،  فوق السور وتسیر بطریقة األواني المستطرقة حتى تصل إلى القلعة
 .حدأهذا الفن، وال یستطیع أن ینكر دورهم في ذلك 

بتكروا تطبیقات ا" ووضعوا له قواعد علمیة جدیدة و قام العلماء والمهندسون الملسمون بتطویر " فن الحیل      
لى علم ینتفع به ... لذا سمى بعد ذلك " علم الحیل النافعة " فمن رائدة لال ستفادة منه وتحویله إلى واقع وا 

، تروض ا  ال مدخل فیها للوهم، تكسب الذهن حدة ونفاذ ةلتخلص من الجهل ألنها علوم یقینیجملة منافعها ا
 التى سوف نوضحها: عمالنماذج من األوفیما یلى بعض  ، الفكر 

 :لرياح اطواحين  -1
 ،م 640الخلیفة عمر بن الخطاب عام اهتم المسلمون بالتنمیة المستدامة فبنیت أول طاحونة هواء في عهد     

وأقیمت طواحین الهواء في المناطق الجافة بالصحراء العربیة حیث كانت الریاح تهب بشكل دوري، وقد استخدمت 
والقالع لدفع الهواء عبر قنوات إلى الداخل لتكون بمثابة في طحن الحبوب ورفع المیاه كما ُشیدت أعلى البیوت 

وكان یتم ثقب جدران الحجرة السفلیة بقنوات ُقمعیة الشكل بحیث یكون طرفها األضیق موجها  ،  تكییف بدائي
 إلى الداخل من أجل زیادة سرعة الریاح التي تضرب األشرعة.

مترا تقف بشكل رأسي،  3.5قطرها نحو نصف متر وطولها كانت الرحى تتصل من األسفل باسطوانة خشبیة یبلغ    
وعندما تهب الریاح فإنها تلف ، وكان ُیثبت بها األشرعة المصنوعة من أحزمة من أوراق الشجر أو النخل

 . ( 3) شكل األشرعة والتي بدورها تلف االسطوانة الرأسیة والرحى



 لعدد األولا                                                                                     العمارة والفنون مجلة 

- 6 - 

 

 

  
 ریاحطواحین ال : 3شكل

 :"الطيران"ساطير إلى حقيقة تحويل التصورات واأل -2
لى ما تعلموه إضافوا أت السابقة والمعاصرة لهم ولكنهم لم یقتصر دول العرب المسلمین على النقل عن الحضارا    

والشكل التالى ، وعرفوه من سابقیهم نظریات، نتائج وتقنیات جدیدة حولت الخیال والخرافات القدیمة إلى حقیقة
، خیال، فوقتها كانت الفكرة ضربا  من ال(4)شكلیوضح لوحة یونانیة تبین فكرة لــ "إیكاروس" الیونانى للطیران 

خترعها "عباس بن فرناس" ذات جناحین متحركین وطار بها فوق مئذنة مسجد ایوضح الطائرة التى  (5)شكلأما 
 التى كانت نواة لهندسة الطیران فى عصرنا الحالى. ،قرطبة فى األندلس

 
 الطائرة التى إخترعها "عباس بن فرناس": 5شكل    لوحة "إیكاروس" الیونانى : 4شكل                 

 -:آلة رفع الماء -3
هو نوع من آالت السقوط  "الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل"في كتابه  "الزنجیر والدالء"مضخة     

وتحتاج عادة مثل هذه اآلالت إلى رفع ، بفضل سقوط الماء على المغارف  احركی   ا  وهذه اآلالت تعطي مردود
 (.6)شكل منسوب الماء عن طریق سدود أو مصادر مائیة أخرى

 
 لة لرفع الماء من تصمیم الجزريآ: 6شكل
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 -الساعة الشمعية: -4
هذه الساعات صممت على أساس استخدام شمعة كبیرة  ، ساعاٍت شمعیٍة ُعرفت حتي اآلنوصف الجزري أعقد    

 ،ذات وزن ومقطع عرضي ثابت وذات معدل احتراق معروف، موضوعة في غالف حدیدي مع غطاء مالئم 
حترقت ارة كلما الجزء السفلي من الشمعة یرقد في إناء عمیق له حلقة جانبه متصلة بثقل موازن من خالل بك

،في حین وجود آلة ذاتیة التشغیل تعمل من اإلناء الذي هو في  الشمعة كلما دفعها الثقل إلى أعلى بسرعة ثابتة
،وهى تتكون من شمعة رفیعة علیها عالمات ذات مسافات ثابتة )عادة تكون مرقمة(، وعندما  أسفل الشمعة

ساعات الشمعیة لم تعد تستعمل اآلن، فهي على الرغم من أن ال، ُتحرق تدل على مقدار الزمن الذي مضي 
 .(7)شكل تقدم طریقة ذات كفاءة جیدة للداللة على الوقت في اللیل أو األیام الغائمة

 
 الساعة الشمعیة:  7شكل 

 -ساعة القلعة التلقائية: -5
 أول ساعة قلعة عمالقة على اإلطالق،یعتمد مبدأ عملها على تدفق منظم ومحدد للمیاه بنسبة معینة دتع    

 .(8)شكل
 

 
 ساعة القلعة التلقائیة : 8شكل
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 :Nature Inspiration ستلهام الطبيعة اثانيا: 
بأنواعها وأشكالها لى االستعانة بمصادر طبیعیة إنسانى الذى یسعى فیه المصمم االستلهام هو ذلك النشاط اإل

لهام، وال ندعى أن االستلهام مرادف لإل المختلفة فى التصمیم بصورة عامة وفى المنتج الصناعى بصورة خاصة،
ولكنه تولید ، نسانى له شروط محددة، فاالستلهام لیس والدة تلقائیةإبداعیة فهو سلوك إهو رؤیة معاصرة أو بنیة  نماإ

فعملیة الخلق من العدم ودون وجود نموذج سابق ، رف والوعى بأصول تصمیمیةموجه یقوم على الذكاء وحسن التص
، فقد خلق اهلل المخلوقات من  نسان فیقوم بتقلید هذه المخلوقاتباهلل عز وجل وحده، أما اإل للمخلوق هو أمر خاص

موجودات ولیس من العدم، بداع والتصمیم ولكن من نسان مهارات اإلوهب اإلنسان من روحه، و عدم، ونفخ فى اإلال
ال تلقید إا جاءت من التصمیم البشرى ما هى بداعات التى نعتقد انهكثیر من المنتجات والتصمیمات واإلفإن ال

البحث، كانت  التى تظهر بعد عدة سنوات من، حتى التقنیات المتطورة من صنع الخالق  لمخلوقات فى الطبیعة
مشكالت التصمیمیة من نین، فاالستلهام هو العلم الذى یبحث عن حل للرض منذ مالیین السموجودة سلفا  فى األ

 لى الطبیعة كمثال یحتذى به.إخالل النظر 
منطق، " علم الحیل" واحدا من العلوم الثمانیة وهى الفلسفة، العلم االلهى، ال عد  ن الخوارزمى أفى مفاتیح العلوم نجد 

یمیاء، ونجده یقسم علم " الحیل" سة، علم النجوم، الحیل، الموسیقى والكعداد"، علم الهندالطب، االرثماطیقى "علم اإل
 لى فرعین هما:إ

 جر األثقال بالقوة الیسیرة واآلالت الخاصة به. ول:الفرع األ 
 الت المتحركة  بذاتها.وانى العجیبة وما یتصل بها من اآلحیل حركات الماء واأل الفرع الثانى:

 تان:العربية تظهر فئتان رئيسكانيكية فى التكنولوجيا المي
 ت الحرب.آالخدام الیومى، ووسائل رفع الماء و الت الموجهة لالستفئة اآل ولى:الفئة األ 

   ثارة العجب والمتعة الفنیة. دوات الموجهة إلفئة األ الفئة الثانية:
  -التى سوف نوضحها : "رىز الج" عمال أوفيما يلى بعض 

 -طاووس الوضوء: -1
األسد، البطة،  :الحیوانات مثلالنباتیة و شكال ألوائل محاكاة كثیر من المخلوقات ، فقد استخدموا االمسلمون األحاول 

فقام العالم الشهیر الجزري باختراع آلة روبوتیة  ،...العقرب، الفیل، القرد والطاووس وغیرهم الثعبان، الجدى، الحوت،
على الشخص فقط أن یضغط  ،طاووس موضوع على صینیةعلى هیئة  خاصة للوضوء، وهى آلة محمولة تبدو

 .(9)شكل على رأس الطاووس والمیاه سوف تأتیه على ثماني دفعات كافیة إلتمام الوضوء تجنبا إلهدار المیاه

 
 : الة الوضوء على شكل طاووس9شكل        

 ف الدلو المحارى لـ " بنو موسى":خطا -2
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بداعاتهم بالشكل فقط ولكن اهتموا أیضا بالبناء الحركى " الوظیفى" فقد إجانب اآلخر لم یهتم المسلمون فى على ال
أبدع  فقد،فمثال الطیور التى تصطاد األسماء من البحار أو األنهار بمخالبها القویة ، استلهموا من الكائنات وظائفها 
نفس آلیة حركة نهار وكانت آلیة عمل تلك المعدة هى ار أو األالبحلتقاط األشیاء من "بنو موسى" أداة أو معدة ال

 .(10) شكل مساك باألسماك من الماء وتسمى " خطاف الدلو المحارى لبنو موسى"أرجل الطائر فى اإل

 
 خطاف الدلو المحارى لـ " بنو موسى" : 10شكل

 الثور الشارب: -3
المیكانیكیة للحیوانات التي ُتصدر أصواتا مصطنعة باستخدام ضغط طور المسلمون العدید من األلعاب و النماذج 

ومن أشهرها الثور الشارب وهى عبارة عن آلة على شكل ثور ُتصدر صوت ارتواء بعد أن  ، الهواء وانسیاب الماء
متصل علیه مجموعة من الدالء، وكانت هذه طویل و یتضمن وصف ا دقیق ا لمضخة تتألف من زنجیر  تشرب الماء

ا مصغر ا للتسلیة ، وكان محیط الدوالب الرأسي یدیر مسنن ا آخر أفقی ا متعامد ا  المضخة التي وصفها الجزري نموذج 
علیه، ثم تنتقل الحركة التي یسببها الماء الساقط على الدوالب عبر محور رأسي طویل إلى مسنن أفقي علوي، یدیر 

محور علوي أفقي یدیر الزنجیر، ویدور هذا الزنجیر المتصل ذو  بدوره مسنن ا رأسی ا آخر في األعلى، محموال  على
ا على المحور األفقي.ولما كان هذا النموذج للتسلیة فإن الجزري وضع صینیة  الدالء بواسطة دوالب رأسي مثبت أیض 

في المعتاد تدور  وذراعا ، وتمثاال  خشبی ا لبقرة تدور مع دوران العمود، ویهدف النموذج إلى تقلید السواقي التي كانت
 .(11)شكل بواسطة األبقار

 
 ا  آلة على شكل ثور ُتصدر صوت : 11شكل

 



 لعدد األولا                                                                                     العمارة والفنون مجلة 

- 10 - 

 

 الروبوت: -4
ال ننسى أن ندین  لروبوتیة واألجهزة ذاتیة التحكم،رغم غزارة الطفرة التكنولوجیة التي نعیشها في مجال الصناعات ا

حیث صنع الجزري العدید من ، في التاریخاتي الحركة للجزري عبقریته المیكانیكیة في صناعة أول روبوت ذ
هذا الجهاز یكون  فىفـ ،الروبوتات متعددة االستخدامات ومنها مثال روبوت لفتاة نادلة تُقدم الماء والشاي والمشروبات

وبعد بذلك بسبع دقائق ُیصب في كوب لتخرج الفتاة الروبوتیة بعد ذلك من ، المشروب مخزنا  بحیث یقطر في وعاء 
 .(12)شكل هاز لتقدم المشروبباب الج

     
 روبوت لفتاة نادلة تُقدم الماء والشاي والمشروبات : 12شكل

 
بـاإلضافة لذلك صنع الجزري فتاة روبوتیة أخرى لغسل الیدین متضمنة في جهاز یعمل بآلیات طرد مشابهة 

تقف الفتاة الروبوتیة إلى جانب حوض ماء وحینما یطرد  ،حیث آللیات الطرد الموجودة في دورات المیاه الیوم
 . (13)شكل المستخدم میاه الغسل من الحوض تقوم الفتاة بإعادة ملئه مرة أخرى

  
 غاسل الیدین المجدول من اختراعات الجزري : 13شكل
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كان جهاز الوضوء اآللي وهو یتكون من طاووس وروبوت بشري على فأما النسخة الُمطورة من جهاز غسل الیدین 
وعندما یصل ، ضغط على ذراع معینة فإن الماء یتدفق من فم الطاووس الفـعندما یقوم المستخدم ب، خادم هیئة 

م مستوى الماء في الحوض أسفله إلى مقدار معین فإنه ُیحرك رافعة لیفتح بابا  في الجهاز یخرج منه خادم لُیقد
الصابون، وبینما یستمر تدفق المیاه حتى یعلو مستواه في الحوض إلى مقدار أعلى هنا ُیحرك رافعة أخرى لتفتح 

 بابا  یخرج منه خادم آخر لیقدم المنشفة.
 ساعة الفيل: -5

من اآلالت المیكانیكیة المختلفة من ضاغطة، ورافعة، وناقلة، ومحركة كما أنه وصف بالتفصیل  ا  وصف الجذرى عدد
تركیب الساعات الدقیقة التي أخذت اسمها من الشكل الخاص الذي یظهر فوقها: ساعة القرد، وساعة الفیل، وساعة 

أهم اختراعاته و مصدر عزه و فخره  ةساعة الفیل الضخم دلكاتب، وساعة الطبال، إلخ. وتعالرامي البارع، وساعة ا
والعناصر  ،على الطاقة المائیة على شكل فیل تكون من وزن یعملت (1206-1136)عام الجزري  ااخترعهو 

صدار الصوت كل نصف ساعة.، المختلفة للساعة موجودة في بیت على ظهر الفیل   هذه الساعة مصممة لنقل وا 
في هذا الدلو وعاء عمیق عائم في المیاه، ولكن مع  ي دلو مخبأ داخل الفیلو آلیة التوقیت تعتمد على میاه معبأة ف

الوعاء یأخذ نصف ساعة لیمتلئ من خالل هذا الثقب في عملیة الغرق، الوعاء یسحب  وجود ثقب صغیر في الوسط
إلى دفع الثعبان سلسلة متصلة بآلیة متأرجحة بالبرج على ظهر الفیل هذه یطلق كرة تسقط في فم الثعبان، مما یأدى 

لسالسل یسبب في الوقت نفسه، نظام من ا إلى األمام، والذي یسحب الوعاء المغمور من المیاه عن طریق السالسل
هذا یشیر إلى مرور ، الطبول ما من ناحیة الیسرى أو الیمنى ویضرب الفیال )سائق الفیل(إفي ظهور شكل في برج 
الدورة، ما دام هناك كرات في الخزان العلوي لتساعد في تفریغ  هرر هذتكتثم یعود الثعبان و  نصف أو ساعة كاملة

 .(14)شكل  الوعاء
ویمكن العثور على ساعة مستنسخة حدیثة بالحجم الكامل باعتبارها حجر الزاویة في مول ابن بطوطة مركز تسوق 

في سویسرا وهناك نسخة خارج خر في الآویوجد هناك منتج مستنسخ  ،(15)شكل في دبي )اإلمارات العربیة المتحدة(
 .تقان في جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنیة في جدةاإلفى جدیة غایة 

     
 "دبي"ساعة الفیل مول ابن بطوطة : 15شكل         ساعة الفیل مخطوطة ل: 14شكل              
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 ،مثاال مبكرا في التعددیة الثقافیة ممثلة في التكنولوجیا عدالساعة في حد ذاتها تُ  باإلضافة إلى االبتكارات المیكانیكیة،
ویمثل  وطائر الفینیق یمثل الثقافة المصریة القدیمة، ،والتنین یمثل الثقافة الصینیة، الفیل یمثل ثقافات الهنود واألفارقة

 .والعمامة تمثل الثقافة اإلسالمیة عمل المیاه الثقافة الیونانیة القدیمة،
سلمين تكمن فى بعض النقاط ن الفلسفة وراء "علم الحيل" عند العرب المألى إن نصل أمما سبق نستطيع 

 ومنها:
 -:الكبير من الجهد اليسير لعملالحصول على ا -1
   .نسانتحایل على ضعف اإل وبهذا، لة مكان البدن والعقل مكان العضالت واآل ، استعمال الحیلة مكان القوة 
 -:لى حقيقةإساطير تحويل التصورات واأل -2

حیث النظریات والنتائج  والتقنیات حولت الخیال والخرافات علم " الحیل" هو علم قدیم اهتمت به الحضارات السابقة 
غریق والرومان، فمعظم هذه الشعوب كانت توظفه لألغراض ثل قدماء المصریین والصینیون واإلمالقدیمة إلى حقیقة 

المعابد أو فى ممارسة السحر أو فى التسلیة لدى الملوك، فكان الصینیون یستخدمون عرائس متحركة  الدینیة فى
على المسرح الدینى لها مفاصل یتحكم فیها الممثل بواسطة خیوط غیر مرئیة، وقد صنع قدماء المصریین فى 

 معابدهم تماثیل لها فك متحرك تخرج صوت صفیر عند هبوب الریح.
 :سالمىيم ومنهج الدين اإلتطبيق تعال -3

لغاء سخرة العبید ومجهودهم الجسمانى فعندما أتى اإلسالم حرم إرهاق الخدم والعبید بعدم تحملهم فوق ما إ حیث
لى تطویر اآلالت لتقوم عوضا عنهم بهذه األعمال الشاقة فلجأوا للطاقة المیكانیكیة إتجه المسلمون الذا  ؛ الیطیقونه

ة سالم منع نظام السخرة فى قضاء األمور المعیشیوأن اإل، كما لالستغناء عن الطاقة الحیویة التى تعتمد على العبید 
تقان العمل حیث طو ، التى تحتاج لمجهود جسمانى كبیر لى درجة رفیعة من إمیكانیكیة ور العرب علم الحیل الا 

ذا عمل أحدكم عمال أن إن اهلل یحب إاهلل علیه وسلم "  ىوهذا من شیم المسلم فقد قال رسول اهلل صل ،تقان اإل
 یتقنه".

 :عمال الخطرةنسان وحمايته من األوقاية اإل  -4
نسان اآللى" الذى نراه الیوم هو فى األصل اختراع اسالمى قدیم، فـ " بدیع الزمان الجزرى" هو و"اإلأن الروبوت إ 

مر ،حیث وكان للخدمة فى المنزل فى أول األنسان اآللى هو أول من اخترع اإلو أحد علماء ومخترعي المسلمین 
ثم تطور األمر الختراع  ، للصالةن یصنع له آلة تغنیه عن الخدم كلما رغب فى الوضوء أحد الخلفاء أطلب منه 
خدت الفكرة وطریقة الحركة لعمل " روبوتات " تحمى أ،ومن ثم  شیاء من قاع البحر لـ " بنو موسى"خراج األآالت إل

عماق ألى إالجراحیة الخطرة، روبوتات تنزل  لغام، و للعملیاتالمخاطر مثل روبوتات البحث عن األاالنسان من 
" وال  : ماكن الملوثة اشعاعیا... إلخ. قال اهلل تعالىفقد األتنتشال حطام السفن، وروبوتات تالبحار لالستكشاف أو ال

 ( .195ن اهلل یحب المحسنین"  سورة البقرة )إلى التهلكة وأحسنوا إتلقوا بأیدیكم 
 :أشكال وحركات وأصوات الكائنات الحيةاستلهام  -5

النراها مثل الجن، فقد استخدموا وائل محاكاة كثیر من المخلوقات سواء التى نراها أو التى ألوقد حاول المسلمون ا
شكال الحیوانات مثل األسد، البطة، الثعبان، الجدى، الحوت،  العقرب، الفیل، القرد والطاووس وغیرهم، واستخدموا أ
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بداعاتهم بالشكل فقط ولكن إالمسلمون فى  تمأیضا األشكال النباتیة )استلهام الطبیعة(، على الجانب اآلخر لم یه
 عمال "بنوموسى". أبالبناء الحركى " الوظیفى" مثل  اهتموا أیضا

 :ثارة العجب والدهشةا  بهار و اإل -6
ثارة العجب واحدة من فلسفات علم "الحیل" قدیما عند العرب المسلمین، فكانت هذه اآلالت والماكینات ا  بهار و یعد اإل

و ماكینات تفعل أو معدات أثارة دهشتهم، فهى آالت ا  بهارهم و وإل رضائهممراء لكسب لملوك واألوالساعات تهدى ل
 ن یعرف المشاهد كیفیة حركتها.أء وتتحرك وتؤدى وظائف معینة دون شیاأ
 :روح العمل الجماعى -7
"معرفة و العمل كفریق بحث متكامل من أهم ما یمیز "علم الحیل" فالكتاب المسمى أمبدأ )العمل الجماعى(  دیع

وهو كتاب ألفه "بنو موسى" من أصدق األدلة على روح الفریق، فكل جزء من  شكال البسيطة والكرية"مساحة األ
، ا  هندسوم ا  ن عالمیالت عمل بها أكثر من عشر قبل بنو موسى له متخصص، فبعض اآل اآلالت المصممة من

للریاضیات والفلك،  وزان وهناك منهمللمكاییل واأل ونندسفى كیفیة نقل الحركة بالتروس، وهناك مه ونفهناك مهندس
 فى الصمامات ... الخ. ونوهناك مهندس

 :ماتهالنافعة واستخدا "علم الحيل" ة فائد: ا  ثالث
 ةیل فإنهم لم یطبقوه في أمور علمیأن العرب رغم ولعهم الشدید بالمیكانیكا أو علم الح بیونو یتصور بعض األور 
ن التطبیق أیتصور بعضهم كما  ؛ختراعات العصریة الحدیثة كالقطار، والسیارة والطائرةوبا في االنافعة كما طبقته أور 

، وهذا تى تصدر أصوتاالمتحركة وال السائد عند العرب كان في تسلیة الخلفاء وفي بالط الحكام بصناعة الدمى
حتى وقتنا  ةلذي ال تزال آثاره موجودألن ما تركه المسلمون وا ؛ مخالف للواقع وینم عن قصور في الدراسة والبحث

المعمار المجال الواسع لتطبیق علم  دعلم وتطبیقاته المتعددة... ویعأبلغ شاهد على تطور هذا ال دالحاضر یع
إلى آثار العمارة اإلسالمیة الموجودة حتى عصرنا الحاضر  فاحصةاإلسالم المختلفة، فنظرة المیكانیكا في عصور 

ه علماء المسلمین من القباب من تطبیقات علمیة متطورة وما أنجز  تحملهما ب. تدل على ذلك شرق العالم وغربه في
لمآذن والسدود والقنوات، ف ا في حساباتها المعقدة التي تقوم على قد برع المسلمون في تشیید القباب الضخمة ونجحو وا 

اإلنشاءات المعقدة والمتطورة من القباب مثل قبة ف "تحلیل اإلنشاءات القشریة"ما یسمى في وقتنا الحاضر بطرق 
الصخرة في بیت المقدس وقباب مساجد األستانة والقاهرة واألندلس والتي تختلف اختالفا جذریا  عن القباب الرومانیة، 

لى جانب إنشاء السدود الضخمة إذلك   .على تمكنهم من هذا العلم الذي یقوم على الریاضیات المعقدة كل هذا یدل
ثم وسائل الري  العهد العباسي والفاطمي واألندلسي مثل سد النهروان وسد الرستن وسد الفرات. التي أقیمت فى

ماء النیل إلى قمة جبل والفالحة التي ابتكرها المسلمون مثل سور صالح الدین "سور مجرى العیون" الذي یجلب 
رتفاع إلى القلعة متار لكي یتدفق من هذا االرتفاع عشرة أاإلي  عوا في النیل آلة متطورة ترفع الماءضالمقطم فو 

ن تروس معشقة وعجالت وما فیها منفسها مصانع المصانع الورق و  وطواحین الهواء، واستعمالها في  .مباشرة
ستغالل العبقري لنظریة األنابیب المستطرقة في توصیل المیاه في شبكة من المواسیر إلى اال ذاكو  ضخمة متداخلة.

اللها ستغنوافیر الراقصة في قصر الحمراء، هذا عالوة على االالبیوت، أو في بناء النوافیر داخل القصور كما في 
  بواب.األفي تحریك الدمى و 
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 : Resultsالبحث  نتائج
بداعات إستلهام الطبیعة ألشكال ا"المیكانیكى الهندسى" المبتكر و  فلسفة الدمج بین التكوین الحركى تكشف -1

تطبیق تعالیم ومنهج الدین  وائل والتى تمثلت فىالمسلمین األ المبدعین العرب"علم الحیل النافعة" عند 
 من خالل: من عدة نواحى  اإلسالمى

كات ثارة العجب والدهشة بإخفاء التفاصيل الميكانيكية المعقدة من خالل محاكاة أشكال وحرإاالبهار و◄ 

تقان العمل )إن هللا يحب إذا عمل إم فى مع تطبيق تعاليم األسال ؛ ساسىأوأصوات الكائنات الحية كهدف 

 أحدكم عمال أن يتقنه(.

لغاء سخرة العبيد ومجهودهم إنسان بإبداعات تهدف الى سالم فى تكريم بنى اإلتعاليم اإلتطبيق ◄ 

نسان وحمايته من االعمال الخطرة ووقاية اإلالجسمانى، التحايل على ضعف القوة الجسدية لالنسان 

 البحر(. دم وحملناهم فى البر و)ولقد كرمنا بنى آ

 لى جانب:ذلك إ
 علم الحیل نسانى وخاصة المسلمین فى شتى جوانب الفكر اإل نماذج من االبداع والمبدعین لىالتعرف ع

 (.التكنولوجیا المیكانیكیة)
   لى استغالل  الطاقات الطبیعیة المتجددة مثل الماء والریاح.إسبق العرب المسلمون 
  المخترع العربى هو واضع مبادىء التكنولوجیا الحدیثة ولیس الغربالمبدع و. 
 فكار غنى للمصمم الصناعى.أبنك  دمیمات الواردة فى المخطوطات تعالتص و بداعات واألفكاراإل 

 :Discussionالمناقشة 

فى  ستلهام الطبیعةافلسفة الدمج بین البناء الحركى و لى توضیح ما أضافه البحث فى مجال إتهدف المناقشة 
 .األوائل ین" عند المسلم Artifices Scienceإبداعات "علم الحیل

االت التى اختص بها تحدثت كل المراجع والمخطوطات والكتب التى تناولت علم "الحیل" عن تاریخ هذا العلم والمج
، لكن لم یتناول مرجع واحد الفلسفة وراء هذا العلم  ، مثلة للمخترعین والعلماء العرب وشرح مخترعاتهمهذا العلم، وأ

عمال والمخترعات، وتبین أن السبب األساسى هو ب الخفى وراء تلك األحث، وهو السبوهذا هو ما كشفه هذا الب
ذى كرمه اهلل تعالى فحرم نسان" المى السمحة التى تتمركز حول " اإلسبب دینى لتطبیق منهج وتعالیم الدین االسال

 رهاق الحیوانات.سخرة اإلنسان لإلنسان وأیضا تحریم إ
فه، فلإلنسان شأٌن لیس لسائر المخلوقات؛ اختص  اهلل عز  وجل الن وع اإلنسافقد  َله وشر  ني من بین خلقه بأْن كر مه وفض 

ظهار ا لفضله، وات خذ  سبحانه   فقد خَلَقه البارُئ تعالى بیده، ونفخ فیه من روحه، وأسجد له مالئكته؛ إكرام ا واحترام ا، وا 
 .حبار، وجعله َمْعِدَن أسراره، وَمحل  حكمته، وموِضَع مثوبتهمن هذا اإلنساِن الخلیَل والكلیَم، والوِلي  والخواص  واأل

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم ) : قال اهلل تعالى فى كتابه الكریم 
بل حرم إرهاق  لعبید ومجهودهم الجسمانىفألغى سخرة ا  ،   (70 آیة  إلسراء)ا)   "على كثیر ممن خلقنا تفضیال

" إن اهلل یحب إذا عمل  :فقد قال رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم، یضا الحیوانات، ودعا اإلسالم إلى إتقان العمل أ
(، وقد 2الملك: اآلیة) (ن عمالق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحس)الذى خل :" ، وقال تعالى أحد كم عمال  أن یتقنه

وأنفقوا فى سبیل  ) : عمال الخطرة فقال تعالىعدم تعریضه للخطر و وقایته من األو نسان اهتم اإلسالم بسالمة اإل
روح العمل  وال شك أن تعظیم (، 195:البقرة)   (ن اهلل یحب المحسنیناهلل وال تلقوا بأیدیكم إلى  التهلكة وأحسنوا إ
آیة عمران:  آل) (جمیعا وال تفرقواواعتصموا بحبل اهلل ) :تعالى قال الجماعى من تعالیم اإلسالم السمحة فقد
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 ( وغیرها كثیر من اآلیات واألحدایث.103
 :Validity of research resultsالتأكد من صالحية نتائج البحث 

ضوح الفلسفة وراء "علم لو Validating Enquiryللتأكد من صالحیة نتائج البحث، تم إجراء تحرى تقییمى 

 والتى تتمثل فى: وائللنافعة" عند المسلمون األالحيل ا
ثارة العجب والدھشة بإخفاء التفاصیل المیكانیكیة المعقدة من خالل محاكاة أشكال وحركات إبھار واإل◄ 

تقان العمل )إن هللا یحب إذا عمل إسالم فى مع تطبیق تعالیم اإل ؛وأصوات الكائنات الحیة كھدف اساسى

 أحدكم عمال أن یتقنه(.

الغاء سخرة العبید ومجھودھم الجسمانى، نسان بإبداعات تھدف الى فى تكریم بنى اإلسالم تطبیق تعالیم اإل◄ 

منا بنى عمال الخطرة )ولقد كرنسان وحمایته من األووقایة اإل، نسان لتحایل على ضعف القوة الجسدیة لإلا

 البحر(. آدم وحملناھم فى البر و
 اجراءات التحرى التقييمى:

الفن و فلسفة التصمیم، تاریخ التصمیم  جوانبممن لهم خبرة كبیرة فى   Judgesمجموعة من الحكام  ختیارا أوال :
 ، وهم:وائلن األی"علم الحیل النافعة" عند المسلم ضوح الفلسفة وراءولتقدیر ، وذلك سالمىاإل
 محمد عزت سعد محموداألستاذ الدكتور /  ▪

 جامعة حلوان –أستاذ متفرغ بقسم التصمیم الصناعى بكلیة الفنون التطبیقیة 
 أستاذ فلسفة التصمیم بقسم التصمیم الصناعى. 

  رجب هالل عبد الجواداألستاذ الدكتور /  ▪
 جامعة حلوان –أستاذ بقسم التصمیم الصناعى بكلیة الفنون التطبیقیة 

 یا التصمیم بقسم التصمیم الصناعى. ستاذ التقنیة الجمالیة وتاریخ وتكنولوجأ
  يمان موسى البناإالدكتورة /  ▪

 جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم الزخرفة بكلیة الفنون التطبیقیة 
 سالمى حیث كانت رسالة الدكتوراه الخاصة بها فى هذا المجال. اهتمامها بالفن اإل

ئه رؤیة إلعطا الثالثة، وتفاصیله لكل عضو من مجموعة المحكمین ه ونتائجهجوانبموضوع البحث و عرض  ثانياً:
 .حول الجوانب المراد التحقق منھا وشرح وافٍ متكاملة عن موضوع التحرى، 

  .(1ستیفاء إستمارة التحرى )مرفق رقم واٍف ألسلوب اتقدیم شرح  ثالثا :
 وذلك على أسس إحصائیة.  ؛ نتائج البحثتحلیل نتائج التحرى  لتقدیر صالحیة  رابعا :

  .(1جدول ) على النحو التالى النتائج اإلحصائیة للتقییم عرض خامساً:
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 صدق نتائج البحثيوضح النتائج المختلفة لتقييم : 1جدول رقم 

 

 لجنة التحكيم جوانب القضية

 أ.م.د/ إيمان البنا أ.د/ رجب هالل أ.د/ محمد عزت 

"علم الحيل النافعة" عند  وضوح الفلسفة وراء

 والتى تتمثل فى: ن االوائليالمسلم

ثارة العجب إبھار واإل الجانب األول : ◄

والدھشة بإخفاء التفاصیل المیكانیكیة المعقدة من 

كات وأصوات خالل محاكاة أشكال وحر

مع تطبیق تعالیم  ؛ساسىأالكائنات الحیة كھدف 

إذا عمل تقان العمل )إن هللا یحب إسالم فى اإل

 أحدكم عمال أن یتقنه(.

 

الم فى ستطبیق تعالیم اإل الجانب الثانى: ◄

لغاء إلى إنسان بإبداعات تھدف تكریم بنى اإل

لتحایل سخرة العبید ومجھودھم الجسمانى، ا

ووقایة نسان على ضعف القوة الجسدیة لإل

عمال الخطرة )ولقد نسان وحمایته من األاإل

 البحر(. ومنا بنى آدم وحملناھم فى البر كر

   

 

یمن ة محكمین جاء كله فى الجزء األن التقییم للثالثجوانب القضیة أحصائیة للجنة التحكیم لتقییم توضح النتائج اإل

درجتان مما یدل على درجات و 3درجات التقییم ما بین  من جدول التقییم أى فى الجزء الموجب، ونالحظ  تقارب

سالمى الحنیف، فى تطبیق تعالیم ومنھج الدین اإل أھمیة الفلسفة وراء علم " الحیل النافعة " والتى تنصب كلھا

یدل  ساویان فى التقییم وھذا، فھما مت8( = 2+3+3فالجانبان اللذان یتم التقییم على أساسھما مجموع تقییم كل منھما )

كات والدھشة بإخفاء التفاصیل المیكانیكیة المعقدة من خالل محاكاة أشكال وحرثارة العجب على أن االبھار وإ

تطبیق تعالیم ھمیة عن ال یقل أ تقان العملإسالم فى مع تطبیق تعالیم اإل ؛ساسىأوأصوات الكائنات الحیة كھدف 

لتحایل على ضعف غاء سخرة العبید ومجھودھم الجسمانى، الإلى إنسان بإبداعات تھدف سالم فى تكریم بنى اإلاإل

 البحر(. ناھم فى البر ونسان وحمایته من االعمال الخطرة )ولقد كرمنا بنى آدم وحملووقایة اإلنسان القوة الجسدیة لإل
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 Recommendations اتالتوصي:ا  خامس
لما له  أسسه العلمیة والتقنیة المسلمون وضع " أو "الفنون المیكانیكیة" الذىartificesعلم "الحیل دراسة  -1

 ثیر عند وضع ابتكارات حدیثة للعدید من المنتجات.أمن ت
 التكنولوجیا ) الحیل نسانى وخاصة علم شتى جوانب الفكر اإلبداع المسلمین فى نماذج من اإل لىالتعرف ع -2

 ستفادة منها.المیكانیكیة( لال
العرب  خالل نماذج من إبداعات المسلمین والتكنولوجیا عند العرب المسلمین، منتاریخ التصمیم  دراسة  -3

 خاصة فى القرن الثانى عشر. 
حدیثة  فى وضع تصمیماتستفادة منها ن الصناعیین لالبداعات اإلسالمیة تحت أعین المصممیوضع اإل -4    

 معاصرة.
 ن فى مجال "الحیل النافعة".المرتبطة بإنجازات العرب المسلمی تحقیق وطبع المخطوطات -5    

 الكتب العربية: -أ  - References   : المراجعا  سادس
 م.1988تونس،  –ابراهیم الیازجى، العلوم عند العرب، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة  -1
 والهندسة فى الحضارة االسالمیة،أحمد فؤاد باشا )دكتور( ترجمة عن "دونالد ر.هیل" العلوم  -2
، معهد التراث 3احمد یوسف الحسن )دكتور(، كتاب الحیل، تصنیف بنو موسى بن شاكر، سلسلة تاریخ التكنولوجیا  -3

 م.1981العلمى العربى، جامعة حلب، سوریا، 
، كلیة الفنون التطبیقیة، محمد عزت سعد )دكتور(، النافع فى منابع التصمیم فى نور القران الكریم، جامعة حلوان -4

 م.2000
تألیف أبى العز اسماعیل الجزرى، تحقیق أحمد یوسف  " الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل"مخطوطة -5

، معهد 2سلسلة تاریخ التكتولوجیا  –میة الحسن )دكتور( مع آخرین، مصادر ودراسات فى تاریخ العلوم العربیة االسال
 م.1979العربى، جامعة حلب، سوریا،  التراث العلمى

تألیف رضوان بن محمد الخراسانى، مخطوطة مصورة ومحفوظة بدار الكتب  "علم الساعات والعمل بها"مخطوطة  -6
 صناعة تیمور. 24والوثائق المصریة تحت رقم 
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