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بنو موىس بن اشكر هم ثالثة إخوة نأشوا يف بغداد يف القرن الثالث 

الهجري/التاسع الميالدي، إّبان العرص الذهيب للحضارة اإلسالمية: 

أكربهم ممد، وكان خمتّصًا بعلم الفلك وله اهتمامات علمية أخرى 

واسعة، وأوسطهم أمحد وكان شغوفًا بعلم الميكانيك، أّما أصغرهم 

احلسن فقد كان مولعًا بالرياضيات. وكان إلهساماهتم الفّعالة واحليوية 

يف احلركة العلمية والثقافية يف بغداد أثر عظيم. فقد سمح لهم شغفهم 

العلمي وتنّوع اختصاصاهتم بأن يشّكلوا فريقًا علميًا معرفيًا متكاماًل، 

فتعاونوا يف مهامهم البحثية إلمتام مرشوعاهتم الهندسية التطبيقية 

المهّمة ووضع مؤلفات علمية ُموّقعة باسم فريقهم الملّقب اختصارًا، 

بين موىس. ولهم أكرث من عرشين مؤّلفًا يف جماالت الرياضيات والفلك 

والميكانيك أهشرها كتاب احِلَيل. 

 نعم احِلَيل! هل لكم أن ختّمنوا عن أي نوع من احليل 

يتحّدث الكتاب؟ 

بنو موسى: 
فريق علمي متمّيز

اإلخوة بريشة رّسام معاصر 

ُيقال: "سيماهم في وجوههم"، برأيك، هل يدّل نوع االختصاص 
على صاحبه؟ يا ترى... أّي الثالثة محمد وأّي منهم أحمد وأّيهم الحسن؟

ال نعرف تاريخ ميالد أي من اإلخوة بني موسى، لكّننا نعرف أّن 
أكبرهم، محمد، توفي عام259هـ/873م عن عمر ناهز الـ 70عامًا.

ربما كان للشغف بالعلم دور في إطالة العمر!

معلومة ممتعة
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نال اإلخوة الثالثة رعاية واهتمامًا بالغني يف بغداد. فقد كان والدهم 
الُمنّجم وعالم الفلك موىس بن اشكر صديقًا مقّربًا للمأمون، وبعد وفاته 
توّل اخلليفة المأمون رعايهتم فأودعهم بيت احلكمة وشّجعهم يف حتصيلهم 

العلمي والمعريف. 

هناك تلّقى ممد وأمحد واحلسن تعليمًا ممتازًا وتأهياًل عاليًا، وأقبلوا 
عىل دراسة العلوم القدمية جبّد وهّمة، مستفيدين من خربات العلماء 

والباحثني ونقااشهتم ومناظراهتم يف علوم الرياضيات والهندسة والميكانيك 
والموسيقى والفلك. 

أساس معرفّي متين 

االحتكاك اليومي مع العلماء وّفر لهم فرصة نادرة إلشباع فضولهم العلمي 
باألسئلة الكثرية واالستفاسرات حول تفاصيل دقيقة تتعّلق باهتماماهتم، 
ودفعهم للتخّصص واإلبداع العلمي كّل يف جماله، اسعدهتم يف ذلك روح 
الدعابة اليت حتّلوا هبا، وقدرهتم عىل العمل اجلماعي كإخوة، والتعاون مع 

غريهم من أصحاب االختصاصات المتنوعة.

معلومة ممتعة

عرفت بغداد مركزًا علميًا وبحثيًا مهّمًا في عصر بني موسى هو بيت الحكمة. عمل فيه 
كثير من علماء ذلك العصر بالبحث والتأليف والترجمة، فشاركوا بمناظرات وقاموا بتجارب 
وتناولوا نظريات علمية تباحثوا حولها. كذلك ضّم بيت الحكمة مكتبة ضخمة احتوت على 

كتب كثيرة بلغات عّدة ُجلبت من أصقاع العالم كافة، وقد وصلنا منها القليل مما ُأنقذ 
بعد دمار مدينة بغداد في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميالدي. 
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ز  مناخ إبداعي ُمحفِّ
علمية هادفة، كتكليفهم مع فريق علمي من ِقبل اخلليفة المأمون بالتحري 

والتحّقق من دّقة قياس القدماء لمحيط األرض المعروف حيهنا. وإلمتام 

تلك المهّمة توّجهوا مع فريق كبري أواًل إل صحراء سنجار ثّم إل هسل 

الكوفة، أكرث األمكنة استواًء يف اجلوار، وفهيما أجروا عّدة عملّيات حاسبية 

لمقارنة البيانات اليت تّم مجعها، مستفيدين من معرفهتم بقياس الزوايا 

وعلوم الهندسة و الفلك واألرصاد.

هل وّفقوا يف مهمهتم هذه؟ 

وهل كان لتنوع اختصاصاهتم دور إجيايب يف جناحهم يا ترى؟ 

ع فيه المهتمون  ترعرع بنو موىس وشّبوا يف جّو يسوده اإلبداع واالبتكار، وُيشجَّ

بالعلم من كّل األجناس والمعتقدات واألعمار. فقد كانت بغداد حيهنا عاصمًة 

للعلوم والثقافة والمعرفة؛ كرثت فهيا المكتبات اخلاصة والعامة، وحرض إلهيا 

ألمع العلماء والباحثني والمفكرين من خمتلف أرجاء العالم، للبحث والعمل 

وتبادل المعارف. وقد ُعرف حّكامها والمقتدرون فهيا برعايهتم للعلم عرب 

متويلهم كلَّ ما يتعلق بالناشط المعريف بسخاء ال نظري له.

اخنرط بنو موىس يف تلك احلركة العلمية والفكرية وُشّجعوا عىل إظهار

إبداعاهتم العلمية الكثرية، وعىل الماشركة يف مرشوعات هندسية ومهّمات 
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كانت بغداد مركزًا لنقل المعارف القدمية إل العربية؛ أّي ترمجهتا. ُثّم دراسهتا 

والتحّقق مهنا ونقدها وتنقيحها وصقلها واإلضافة علهيا، وقد لعب بنو 

موىس دورًا فعااًل يف تلك احلركة العلمية. فبعد أن ازدادت هشرهتم وثروهتم 

واّتسعت اهتماماهتم العلمية، وّظفوا بعض ثروهتم يف دعم الناشط العلمي 

والفكري وشّجعوا غريهم من العلماء والباحثني. وكأمثالهم من ميب العلم، 

حرصوا عىل متويل اقتناء أّمهات الكتب اليت أنتجهتا احلضارات القدمية؛ 

اإلغريقية والهندية والصينية والفارسية والمرصية القدمية واآلرامية وترمجهتا 

وتعريهبا، خصوصًا تلك المتعّلقة بالرياضيات والميكانيك والفلك؛ فتعاونوا 

مع عدد من المرتمجني مهنم: حنني بن إسحق العبادي وثابت بن قرة.

ر
ّ
عطاٌء فكري ُمؤث

هل ذّكرتكم كلمة حيلة بيشء؟

كلمة ميكاني اإلغريقية mechane التي تعني 
آلة؛ وتشير إلى الّرافعة الخشبية التي كانت 
ُتستخدم في المسرح لتنفيذ خدع مسرحية 

كرفع الممثلين في الهواء ُترجمت إلى حيلة. 

معلومة ممتعة

شهدت مدينة ُطليطلة في األندلس في القرن السادس الهجري/الثاني 
عشر الميالدي حركة ترجمة أخرى واسعة، لكن هذه المرة من العربية إلى 

الالتينية بدأ من خاللها انتقال المعارف من العالم اإلسالمي إلى أوروبا.  
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علم احِلَيل أو الميكانيكا هو االسم القديم لعلم الميكانيك، الذي هيتّم 
بصناعة اآلالت وتشغيلها ووظائفها. وقد ارتبط اسم بين موىس هبذا 

العلم لرباعهتم فيه، فقد مجعوا عّدة تقنّيات يف أجهزهتم وآالهتم، بعضها 
كان معروفًا فصقلوه وطّوروه برباعة وذكاء، وبعضها اآلخر كان تقنيات 

جديدة. كان الهدف من صنعها ماسعدة الناس يف أداء أعمالهم اليومية 
الروتينية أو الصعبة، أي تلك اليت حتتاج إل قوة عضلية كبرية، وكان 

العديد مهنا ُمهبرًا. 

ولكن لماذا اسُتخدمت كلمة حيلة يا ترى؟
 هل هناك ِخداع أو سحر من نوع ما يف هذه األجهزة؟ 

علم الِحَيل

إّنه سحر علم احِلَيل الذي يعتمد عىل تطبيق مبادئ ونظريات العلوم 

األاسسية كالفيياء والرياضيات الكتاشف تقنّيات جديدة يف صناعة أجهزة 

وآالت مفيدة. 

معلومة ممتعة

على الرغم من أّن المعنى السائد للحيلة هو الخدعة والمكيدة، فإنها بالّلغة 
العربية تعني أيضًا الحذق والوسيلة واإلمكانية والقدرة على التصرف في 

األمور. فالشخص واسع الحيلة هو الماهر في تدبر أموره. فحين ُيقال: "ما باليد 
حيلة" أي ال يمكن لإلنسان عمل شيء أو أّنه فقد كّل وسيلة لعمل شيء.
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مشاهير علم الِحَيل
لم يكن بنو موىس أول من اهتم بعلم احليل أو الميكانيك وأبدع فيه،

فقد سبقهم العديد من الشعوب القدمية كالصينيني والمرصيني القدماء 
واإلغريق وعدد من علماء احلضارة اإلسالمية. وألهمت إهساماهتم العديد 

من المهتّمني هبذا العلم بعدهم، فلنتعّرف عىل بعضهم:

 من بغداد إلى آخن 
ً
ساعة بـ 12 فارسا

في أواخر القرن الثامن الميالدي، أهدى 
الخليفة هارون الرشيد )والد المأمون( ساعة 

مائية ميكانيكية عجيبة مع مجموعة من 
الهدايا إلى شارلمان ملك الفرنجة، "قارله" 

كما سماه العرب، في آخن الواقعة في 
ألمانيا اليوم. وكان من عادة الخلفاء والملوك 
تبادل الهدايا لتوطيد العالقات الدبلوماسية 
بينهم من جهة، وليظهروا مدى قوة وتطّور 

بالدهم من جهة أخرى. وقد أثارت هذه 
الساعة دهشًة واستغرابًا في بالط شارلمان، 

ففي الساعة كرات نحاسية تتساقط على صنج عند تمام كّل ساعة 
فُيسمع لها رّنة موسيقية عالية. وفيها أيضًا 12 نافذة )شّباكًا( ُتفتح 

تلقائيًا عند تمام كّل ساعة؛ فيخرج من كّل واحدة منها فارس على 
حصان ثّم يعود إلى مكانه وُتغَلق النافذة خلفه. وقد ظّن َمن في 

بالط شارلمان أّن في األمر سحرًا. 

Water wheel

Delivery pipe

Individual
delivery pipe

أحمد أو محمد بن خلف المرادي
)القرن 5هـ/11م، قرطبة(

استغربتم أّن له اسمين؟
لم يظهر الحرف األول من اسمه بوضوح في 
المخطوطات القديمة التي وصلتنا. أّلف كتاب 

األسرار، ووضع فيه تصاميم آلالت مدهشة 
فيها أجزاء تتحّرك وتلّف وتدور من ساعات مائية 

وألعاب ورافعات وآالت حربية. 

بديع الزمان أبو العز إسماعيل الجزري
)القرنان 6-7ه/12-13م، ديار بكر(

ربما سبق أن سمعتم بساعة الفيل التي صّممها؟ 
لقد أبدع الجزري في تصميم اآلالت الميكانيكية 

والهيدروليكية والمضخات والساعات المائية، والعديد منها 
أجهزة ذاتّية الحركة والتحّكم. من أهم ابتكاراته تطوير استخدام 
ذراع التدوير وعصا الوصل )الكرانك( التي سبق أن استخدمها 

بنو موسى. من أهم مؤلفاته كتاب الجامع بين العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل.

المظّفر اإلسفزاري )القرن 6هـ/12م، خراسان( 
اهتم بعلم األثقال وعلم الحيل، أي الميكانيك النظري 

والتطبيقي، وأّلف كتبًا في الرياضيات والميكانيك منها كتاب 
مجموع الحيل الذي يتضّمن ملخصات وتحريرًا لكتابات عن 

الميكانيكا اإلغريقية والعربية بما فيها كتاب الحيل لبني موسى. 

تقي الدين بن معروف الدمشقي )القرن 10هـ/16م، 
ولد في دمشق وتوفي في إسطنبول( 

برع في علم الفلك وعلم الحيل وصناعة الساعات. من 
أهم كتبه كتاب الطرق السنية في اآلالت الروحانية. 

وصف فيه ساعات وآالت لجر األثقال ومضخات 
15ونوافير ماء وآالت كثيرة أخرى. 1414



كتاب الِحَيل
ُيعّد هذا الكتاب من أهشر مؤلفات بين موىس الذي ُعرف بني 

الناس حِبَيل بين موىس. وصف فيه اإلخوة الثالثة 100 جهاز 

ميكانيكي برشوح تفصيلية ورسوم توضيحية لطرائق تركيهبا وصنعها 

وتشغيلها ووظائفها.

     يا ترى ما أنواع األجهزة اليت حيتوهيا الكتاب وألي غرض صّمموها؟

يف كتاهبم وصف ألباريق ختتلف طريقة عملها باختالف طريقة حتّكم 

المستخدم هبا، وِجرار ُتصّب فهيا سوائل متنوعة فال ختتلط، وأخرى 

ُتصّب مهنا كميات مددة من الماء تلقائيًا بانتظام، وفوانيس ال ينقص 

زيهتا، ونوافري تغرّي أشكالها تلقائيًا، ومتاثيل تترصف كأّنا ترى، وأحواض 

لسقاية الموايش ال ينقص ماؤها، إضافة إل جهاز لرفع األغراض الملقاة 

يف قيعان اآلبار واألنار، وصفارة تصدر صوتًا إذا ما غطست يف الماء 

وغريها كثري من األجهزة. 

يف اختيار تلك األجهزة وآلّية عملها كثري من الذكاء والمعرفة العلمية 

الميكانيكية، وهذه صفات متّي هبا بنو موىس، خصوصًا أوسطهم أمحد.

ُتقّدم بعض األجهزة حلواًل عملية مفيدة ونافعة تاسعد الناس يف حياهتم 

اليومية، أّما بعضها اآلخر فهو ُمهبر للناظر كأّنا من صنع اسحر. لقد 

ّية الظاهر تعتمد يف جوهرها  قّدم بنو موىس يف تصاميمهم أجهزة سحر

عىل سحر العلوم األاسسية مببادهئا وقوانيهنا، كمبادئ علم سكون 

السوائل ومبادئ علم حركة الهواء والمبادئ المتعّلقة بأعمدة المرافق 

والصّمامات ذاتّية التشغيل. 
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ألغاز بني موسى
السّدادة/الصّمام: ُتستخدم في خّزانات الماء 

والوقود. غالبًا ما تكون مّتصلة بعّوامة تسحبها 
أو تدفعها؛ فتفتح أو ُتغلق )أي تسّد( الثقب الذي 
يدخل أو يخرج منه الماء أو الوقود بطريقة تلقائّية.

ما القوة اليت تنقل السوائل يف السيفون يا ترى؟

19

انصّب اهتمام بين موىس عىل الميكانيك التطبيقي؛ أي عىل صنع األجهزة 

وجتريهبا وتعديلها. ويبدو ذلك واضحًا يف كتاهبم، فعند البدء باحلديث عن 

كّل جهاز يقولون: "نريد أن نبنّي كيف نعمل )أي نصنع(..." ويذكرون

ما هو اجلهاز ثّم يتابعون وصفه وآلّية عمله وطرق تشغيله.

ماذا لو لم يرشح اإلخوة كيفية صنع وآلّية عمل كّل جهاز،

 هل تعتقدون أّن بإمكانكم اكتاشف آلّية عمله بأنفسكم؟

قد حتتاجون إل معرفة بعض األرسار اليت أخفاها بنو موىس داخل أجهزهتم 

أواًل، فقد كان لها وقع مدهش يثري العجب؛ لنتعّرف عىل بعضها:

العلم التطبيقي: هو استخدام المعارف النظرّية في 
تطبيقات لحّل مشكالت عملّية. فاالختراعات والتقنية 
الهندسية هي في أغلبها تطبيق لمبادئ في العلوم 

األساسية )الطبيعية( كالرياضيات والفيزياء وغيرها.

العّوامة: ُتسّمى في بعض اللهجات فّواشة أو طّوافة. 
وقد ُيذكركم االسم بالطوق الذي يلبسه األطفال الصغار 

في المسابح، وهذه العّوامة شبيهة به. فهي كرة 
عائمة تطفو على سطح السائل، تعمل كمؤشر؛ 

فتدّل على مستوى السائل داخل الحوض، ومهمتها 
األساسية إغالق الصّمام عند امتالء الحوض. 

السيفون/الَمثعب/السّحارة: األسماء الثالثة تشير إلى 
مجموعة أنابيب ذات أشكال وأنواع متعددة؛ منها المعقوف 

على شكل شبيه بحرف M أو حرف V مقلوبًا، ومنها له 
غطاء شبه مفتوح، ولكّل شكل اسم كالسّحارة المخنوقة أو 

السيفون المتمركز. يمكن بواسطته نقل سائل من مستوى 
معين إلى مستوى منخفض ومن وعاء إلى آخر. 

كيف تعمل السحارة المخنوقة )كأس العدل(
انظروا وتأّملوا هذا الشكل وفيه تظهر ثالثة أجزاء: حوض، 

وأنبوب طويل يمّر عبر الحوض، وكأس مقلوب يغطيه. 
عندما نصبُّ الماء في الحوض، فإّنه يرتفع فيه ليصل 
إلى مستوى أعلى األنبوب، فإذا زاد الصب ونزلت من 
األنبوب ولو نقطة واحدة من الماء فإّنه يتدّفق بشكل 

مستمر وسريع في األنبوب إلى أن ينخفض مستوى الماء في الحوض 
إلى مستوى فم الكأس المقلوب. تجدون صعوبة في تصديق ذلك؟ لم ال 

ُتجّربون صنعه بأنفسكم مستعينين باإلرشادات في الصفحتين 58 و 59. 

كأس 
مقلوب

أنبوب طويل

حوض
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البكرة: 
أداة على شكل عجلة خشبية أو حديدية تدور حول 

محور ثابت ويلتف حول محيطها حبل, تساعد 
في تقليل القوة الالزمة لرفع األثقال. نراها 

في بعض الرافعات اليدوية البسيطة، أو فوق 
اآلبار القديمة. 

لماذا ُتعترب ذراع التدوير مكّونًا أاسسيًا يف حتريك اآلالت اليوم؟ 

ذراع التدوير وعصا الوصل/ذراع تشغيل المحّرك/الكرانك:

ال بّد أّنكم شاهدتموها كثيرًا في حياتكم اليومية. سبق 
أن استعملتم المبراة )البراّية( اليدوية التي فيها ذراع 

تدوير يدوية بسيطة تحّول الحركة الدائرية إلى 
مستقيمة وبالعكس وتنقلها. كما أّنها موجودة 

في معظم اآلالت والمحّركات كالسيارات 
والقطارات وغيرها.

المسّنن/الترس:
جسم إطاره الخارجي مسّنن ذو أحجام وأشكال 

مختلفة. ال بّد أّنكم شاهدتم مسّننات خفاقة البيض 
اليدوية، أو مسّننات الدّراجة الهوائية؛ األقراص 

المستديرة والحبل الدائري المرن )السير( التي تترابط 
أسنانها لتسهيل نقل الحركة المطلوبة. 

حسنًا، قد تعّرفتم اآلن وصف معظم األدوات المستخدمة يف هذه 

احليل ووظائفها. 

يف الصفحات التالية عرض لعدد من أجهزة حيل بين موىس، هل أنتم 

مستعدون خلوض التحدي وماولة حل ألغاز هذه احليل وآلّية عملها؟

حاولوا أن ختّمنوا ُطرق تشغيلها. لماسعدتكم يف مهمتكم وضعنا الرشح 

الذي قّدمه اإلخوة ممد وأمحد واحلسن لستة مهنا، رمبا تدفعكم قراءة 

تفاصيل آلّية عملها وطرق تشغيلها إل ماولة صنعها بأنفسكم! 

حاولوا أيضًا أن ختّمنوا هدفهم من صنع كّل من هذه األجهزة؛

أهو لتقديم خدمة جمتمعّية، أم لتهسيل حياة الناس، أم للتسلية واإلهبار؟ 

21

استعمل بنو موسى نموذجًا بسيطًا 
من ذراع التدوير في بعض أجهزتهم. 
وقديمًا كان تحريكها يتّم بقوة الدفع 

الناتجة عن الحركة اليدوية أو حركة 
الهواء والريح أو حركة الماء والسوائل. 

وفي علم الميكانيك الحديث تطوير ذراع الوصل 
مستمر مع استثمار هذه القوى وأخرى جديدة كالبخار واالحتراق 

والكهرباء كما في القطارات والسيارات. 

القوة المحّركة 
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هذا احلوض سحري بآلّية عمله، واسحر مبا يقّدمه من خدمة للمجتمع. 

ختّيلوا أّنكم يف قرية صغرية فهيا نر جاٍر يصعب عىل الناس والموايش وغريها 

من احليوانات أخذ الماء منه مبارشة. ماذا تقرتحون كحّل لماسعدهتم؟ أجل، 

بناء سد أو قنوات مائية مغطاة جتّر مياه الهنر هي أفكار جّيدة، إاّل أّن حّل 

بين موىس كان أقّل تكلفة وجهدًا من بناء سد أو حفر قناة، فقد استخدموا 

حيلة ذكية مبتكرة، إذ وضعوا حوضًا ُقرب الهنر كّلما نقص منه ماء ميأل نفسه 

تلقائيًا، حبيث يبقى منسوب الماء فيه عاليًا. 

عجيب.. حوض ميتلئ بنفسه من دون أن يفيض؟ 

كيف يعرف مىت عليه أن ميأل نفسه؟

الحوض السحري
قد تاسعدكم معرفة المكونات السحرية اليت استخدمها أبناء موىس يف 

تصميمهم عىل إجياد إجابة، لرَن ما هي:

هل صار لديكم تصّور أفضل لما مُيكن أن تكون "احليلة" 

اليت استخدمها اإلخوة الثالثة؟ لنكتشفها معًا:

1   صّمام/صنبور/حنفّية. نعم، شبهية بتلك الموجودة يف مّحام المزنل

من حيث مبدأ عملها.

2   ذراع تدوير. أصبحتم تعرفون ما هي اآلن، مهمهتا حتويل احلركة 

الدائرية إل حركة مستقيمة وبالعكس. 

3   عّوامة.

احلوض الذي يبدو يف الصورة لم يكن 

احلوض الوحيد عىل طرف الهنر، إذ أخفوا 

خلفه حوضًا آخر.

فقد وضعوا أنبوبًا يصل احلوض المخفي باحلوض الرئييس، 

وكذلك وصلوا احلوض المخفي بالهنر عن طريق أنبوب آخر 

)أنبوب الهنر(، حبيث ينتقل الماء إليه من الهنر. 

على فكرة، السر 
كّله في الحوض 

المخفي.
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لكن يا ترى من يتحّكم بفتح الصّمام وإغالقه؟ 

وصلوا الصّمام بذراع تدوير. ومن الطبيعي أّنه 

كّلما حتّركت ذراع التدوير يدور الصّمام معها 

أو يغلق.  فيفتح 

ية إل  تذكروا أّن ذراع التدوير حتّول احلركة الدائر

مستقيمة وبالعكس. ولكن ما الذي حيّرك الذراع؟ 

إّنه المكّون السحري الثالث: العّوامة اليت وضعوها يف احلوض الثاين؟

بعد ذلك وضعوا الصّمام حبيث يتحّكم بأنبوب الهنر، أي أّنه يتحّكم بتدفق 

الماء من الهنر إل احلوض المخفي. 

هنا تبدأ الحيل

ذراع تدوير

إذن، يف هذه احلالة ينقص منسوب الماء يف احلوض المخفي. 

ماذا حيدث للعّوامة عند اخنفاض منسوب الماء؟ 

هتبط تدرجييًا وحتّرك بزنولها ذراع التدوير

اليت حتّرك بدورها الصّمام فتفتحه؛ مما يسمح لماء 

الهنر بالتدّفق إل احلوض المخفي. 

ما الذي حيدث للعّوامة عندما ميتلئ

احلوض المخفي؟

صحيح، ترتفع وتعود لتطفو عىل سطح الماء 

يف ذلك احلوض كما كانت يف األصل؛ مّما حيّرك 

الصّمام مرة أخرى ويغلقه. 

حسنًا، كيف يعمل هذا اجلهاز إذًا؟

عندما يأخذ شخص ما ماًء أو يرشب حيوان من احلوض الرئييس، فإّن 

منسوب الماء فيه ينقص، ولكن رسعان ما يعّوض احلوض المخفي تلك 

الكمية عن طريق األنبوب الواصل بني احلوضني. 

فكرة بسيطة وخاّلقة، أال توافقون؟ 

هل لكم أن تذكروا أحد األجهزة اليت تعمل بالطريقة نفهسا وتوجد

 يف معظم المنازل واألماكن العامة؟ )تلميح: عادة ما توجد يف احلّمامات(.

ذراع 
تدوير

ذراع 
تدوير

صّمام

صّمام
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اإلبريق المزاجي
يف هذا اجلهاز حيلة عجيبة قد ينفع استخدامها إلهبار أصدقائكم.

إبريق مزاجي يصبُّ الماء لَمن يروق له، وال يصّبه لَمن ال يعجبه. وقد رأى 

بنو موىس أّنه يصلح لالستعمال كإبريق الوضوء.

وهذا مفتاح اللغز

ما الرس يا ترى؟

كّل ما يف األمر أّن اإلخوة الثالثة 

وّظفوا بعض مبادئ الفيياء يف 

تصميم اإلبريق، واعتمدوا عىل 

مبدأ كأس العدل أو السيفون 

المتمركز المتعلق بدخول الهواء 

إل اإلبريق.

فهل لألباريق أحاسيس مثل البرش تستلطف 

البعض دون اآلخر؟ أم يف اإلبريق نوع من الذكاء 

يتمّكن به من المالحظة والتحليل واالختيار؟ 

لرَن ما اللغز المتعلق بدخول الهواء:

إذن، نستنتج أّن دخول الهواء إل وعاء مغلق فيه اسئل رضوري خلروج 
الاسئل من الوعاء. ال بد أّن فهم طريقة عمل اإلبريق صارت أهسل اآلن. 

فلننظر يف تفاصيل ما فعله بنو موىس، فقد فّكروا بذكاء وأضافوا إل 
التصميم ثالثة عنارص مهمة:

هل سبق أن حاولتم إخراج صلصة الطماطم )الكتشب( المعّبأة في زجاجة 
خصوصًا عند فتحها للمرة األولى؟ 

األمر بالغ الصعوبة في أغلب الحاالت، خاصة إذا كنتم
تحاولون إخراج الصلصة والزجاجة رأسًا على عقب. ولكن

إن حاولتم خّض الزجاجة وهي في وضع مائل بنحو
45 درجة؛ فستتدّفق الصلصة. هل سبق أن تساءلتم عن السبب؟

عند إمالة الزجاجة يتسّرب الهواء عبر فتحتها؛ فينساب السائل بكمية تعادل 
كمية الهواء الذي دخل الزجاجة. أّما عندما تكون في وضع عمودي فإّن 

دخول الهواء يصبح أصعب وانسياب السائل كذلك. إذ إّن السائل يشّكل 
قوة ضغط باّتجاه فتحة الزجاجة تقابلها قوة ضغط الهواء خارج الزجاجة، وعند 
إمالة الزجاجة َيحدث خلل في توزع قوة الضغط على سطح السائل؛ فيدخل 

الهواء. ولهذا تّم ابتكار ُطرق أخرى لتسهيل صّب الصلصة كاستعمال عبوات 
بالستيكية تسمح لنا بالضغط على السائل إلحداث الخلل.

 1   جمموعة من األنابيب يف أعىل اإلبريق عند مكان صّب الماء فيه مهمهتا 

منع الهواء من دخول اإلبريق عند تعبئته.

 2   كأس العدل يف بلبلة اإلبريق، وهي القناة اليت نسكب مهنا الماء، ألّن 

كأس العدل مينع الهواء من الدخول إل اإلبريق عند صّب الماء منه.

 3   عروة، أي مقبض، اإلبريق.
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ثقب

ثقب

البلبلةكأس العدلالعروة

ثقب

فكيف، إذًا، يستطيع اإلبريق أن يصّب الماء لمن يروق له؟ 

لننظر إل عروة اإلبريق: العروة جمّوفة
)أي فارغة من داخلها( وفهيا ثقب عند نقطة 

اتصالها ببطن اإلبريق، وثقب آخر خفي 
يبًا، واحليلة كّلها فيه.  يف أعالها تقر

هل صارت لديكم صورة أوضح عن 

طريقة عمل هذا اإلبريق المزاجي؟

السر في عروة اإلبريق

فَمن المزاجّي يف هذه احلالة؟ حامل اإلبريق بالطبع وليس اإلبريق نفسه. 

هل هناك تطبيقات لمبدأ عمل
 هذا اإلبريق يف حياتنا اليوم؟ 

 

عندما ال يروق الشخص لمن حيمل 
اإلبريق، فإّنه يسّد بإصبعه - رسًا - 

الثقب الصغري يف أعىل العروة، ومن 
ثمَّ مينع الهواء من دخول اإلبريق، فال 

خيرج الماء منه.

وعندما ُيعَجب حامل اإلبريق بأحدهم، 
يرفع إصبعه عن الثقب الصغري؛ فيخرج 

الماء من مكان الّصب. 
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الجّرة الصديقة للبيئة
كان المهندسون يف احلضارة 

اإلسالمية عىل وعي بأهمية 

احلفاظ عىل الموارد الطبيعية، 

فهي أمانة بني أيدي البرش. 

ال بّد أّنكم تفّكرون اآلن 

باألجهزة العديدة يف حياتكم 

اليومية اليت هتدف إل ترشيد 

اسهتالك الطاقة من ماء 

وكهرباء ووقود. جّرة بين موىس 

هذه ال ختتلف كثريًا عن تلك 

األجهزة من حيث الهدف 

الذي ُصّممت من أجله.

صّمم بنو موىس هذه اجلّرة حبيث خيرج الماء مهنا مبقدار مّدد عند فتح 

الزّبال، أي الصنبور، ثّم ينقطع، وبعد فاصل زمين معني يناسب الماء 

جمّددًا. يتكّرر األمر حىت يفرغ متوى اجلّرة من الماء. 

أصبتم، هذا األمر ُيشبه ما نراه يف مغاسل احلّمامات العامة احلديثة 
وراّشش االستحمام يف الماسحب. 

لكن هل تعمل باآللّية نفهسا اليت اتبعها بنو موىس يف أجهزهتم. 
أم أّن المبدأ الُمستخدم خمتلف؟ 

صار واضحًا أّن أرسار اإلخوة أبناء موىس هي مبادئ علمية خمفّية داخل 
أجهزهتم. لرَن بعض التفاصيل الداخلية لهذه اجلّرة وممَّ يتكّون تصميمها.  

ترشيد االستهالك: اتباع أساليب ووسائل الستخدام 
الموارد كالماء والوقود والكهرباء بشكل أمثل، بحيث ال ُتهدر 

بل ُتستخدم عند الحاجة وبالقدر الاّلزم. 

1   سّدادة.

2   عّوامة.

3   صفيحة فاصلة لتفصل اجلّرة إل جزأين: علوي يعمل كخّزان، 
وسفيّل فيه حوضان.

4   أنبوب معقوف، أي سيفون يصل بني احلوضني يف جسم اجلّرة. 

تعتمد المغاسل الحديثة على حساسات ضوئية 
في عملها. لَم ال تستعينون ببعض المصادر 
الرقمّية الموثوق بها لتكتشفوا طريقة عملها؟
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 هل اسعدكم الرسم التوضيحي
عىل معرفة آلّية عمل اجلّرة؟ 

سّدادة

صفيحة فاصلة

عّوامة

سيفون

بّزال

1
2 الحوض

الحوض

ماذا حيدث للعّوامة الموجودة داخل احلوض 2؟ 

نعم، ترتفع عىل سطح الماء وترفع بذلك السّدادة المتّصلة فهيا؛ 
فيسّد الثقب يف الصفيحة الفاصلة.

ما الذي حيّدد المّدة الزمنّية اليت جيب 
عىل مستخدم اجلّرة انتظارها حىت تتدّفق كمّية جديدة من الماء؟ 

تلعب أحجام األحواض دورًا رئيسيًا يف حتديد المّدة الزمنّية، وبشكل 
خاص األحواض الداخلية السفىل الموجودة يف جسم اجلّرة.

عند صّب الماء يف اجلّرة، فإّنه يدخل 
عرب الثقب يف الصفيحة الفاصلة

ويزنل إل احلوض 1. وعندما يصل مستوى 
الماء يف ذلك احلوض إل حد أعىل نقطة 

يف السيفون الواصل بني احلوضني 1 و 2، 
فإّنه يبدأ مبلء احلوض 2.

عند استخدام اجلّرة، ُيفتح الزّبال، فيخرج 
الماء الموجود يف احلوضني 2 و 1؛ مما يعين أّن 

مستوى العّوامة يف احلوض 2 سينخفض، وهذا 
بدوره يفتح السّدادة؛ فيترّسب الماء الموجود 

يف اخلّزان العلوي إل احلوض 1، وهكذا حىت 
ُتستخدم كّل كمّية الماء الموجودة يف اجلّرة.  

لفهم سبب وكيفّية انتقال الماء في السيفون 
اطلعوا على التجربة في الصفحة 60.
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عّوامة

سّدادة

بّزال

الحوضسيفون
1

الحوض
2

بّزال

عّوامة

سيفون
2

سّدادة

الحوض
1

الحوض



القمقم المسكون

أنبوب كبير

أنبوب صغير معقوف

21

صفيحة فاصلة

ر يف بعض القصص اخليالّية عىل  القمقم هو إناء من حناس رأسه ضيق، وُصوِّ

أّنه مسكن ومبس للعفاريت والشياطني والمردة. 

من أين أتت هذه الفكرة يا ترى؟ 

وهل لعلم احليل دور يف انتاشر قصص خيالّية كهذه بني الناس عىل مّر العصور؟

رمبا جند اجلواب يف هذا اإلناء العجيب الذي صّممه بنو موىس.
 

اإلناء برأسني، إذا ُصّب ماء

يف أحد الرأسني، وعصري  

برتقال يف الرأس الثاين، ماذا 

تتوقعون أن حيصل؟ ال، ال 

خيتلط الاسئالن. عجيب 

أليس كذلك؟ واألعجب منه 

أّنه إن أردنا سكب الاسئلني 

من اإلناء، وجدنا أّن الماء 

خيرج من الرأس الذي ُصّب 

فيه العصري، والعكس بالنسبة 

إل العصري؛ فسيخرج من 

الرأس الذي ُصّب فيه الماء.

ال شّك يف أّن غرابة هذا اإلناء وسحره متعة للناظر ولمن يستخدمه، 

فقصص الموروث الشعيب غنّية بأغراض ُمهّبرة وخّداعة وشخصيات 

ّية خارقة كالمارد واجلين والعفريت. سحر

لكن كما عّودنا اإلخوة أبناء موىس، فلكل حيلة عجيبة وغريبة تفسري 

علمي ذكي.  

 فما تفسري ما حيدث يف هذا اإلناء؟ 

ال خيتلط الاسئالن؛ ألّن بين موىس وضعوا بشكل عمودي صفيحة فاصلة

يف وسط اإلناء تقسم جوفه إل حجرتني منفصلتني.
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وقد متّكنوا من قلب فتحة خروج الاسئل حني أضافوا أنبوبني كبريين 

واسعني؛ واحدًا يف كّل حجرة من اإلناء وبداخل كّل مهنما وضعوا أنبوبًا 

صغريًا معقوفًا من طرفه األعىل. وجعلوا طرفه األسفل ينهتي يف نصف 

اإلناء المقابل، أّي أّن األنبوب المعقوف يف القسم 1 ينهتي يف القسم 2 

وبالعكس؛ األنبوب المعقوف يف القسم 2 ينهتي يف القسم 1. 

         يبدو األمر معقدًا إل حد كبري، أليس كذلك؟ 

ختّيلوا أّنكم صببتم الماء يف احلجرة 1 وعصري الربتقال يف احلجرة 2. وجاءكم 

ضيف تريدون أن تقدموا إليه الماء. ما الذي ستفعلونه؟ ستمسكون باإلناء 

ومتيلونه جهة الياسر )من طرف 1( ألّنكم وضعتم الماء يف تلك احلجرة. 

ولكن المفاجأة أّن عصري الربتقال هو الذي سيتدفق يف الكأس! إذا نظرتم

إل الشكل جيدًا؛ فستكتشفون رّس هذا اللغز.

تساعد هذه األنابيب 
على خروج الهواء

من الحجرتين عند صّب 
السائل فيهما.

الماء الياسر: سيميل  اإلناء حنو  إمالة  الماء عند  لنتابع ماسر 
يف قعر احلجرة اليرسى حنو الياسر ولن جيد منفذًا له خارج اإلناء.

الياسر  الربتقال يف قعر حجرته حنو  الوقت نفسه سيميل عصري  ويف 
الصغري،  األنبوب  يق  اإلناء عن طر لكّنه سيجد منفذًا خارج  أيضًا 

1 يف أعىل اإلناء.  ومنه إل فتحة احلجرة 
اإلناء حنو  بإمالة  العصري  يدون صّب  تر والعكس سيحدث عندما 

اليمني. جهة 

يا ترى أين ميكن استخدام هذا المبدأ يف يومنا هذا؟

وهذا ما أردنا 
أن نبّينه لكم.
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السراج الُمريح
التشغيل الذاتي:

آلّية تستخدم في األجهزة واآلالت تمّكنها من العمل 
بشكل تلقائي. 

ثقل
مسّنن

يف أّيامنا هذه عادة ما ُتستخدم الكهرباء لإلنارة، أّما رُسج )مفردها رساج( 

الزيت فقّل استعمالها كثريًا. فالرساج يشبه الشمعة إل حٍد ما؛ ففي 

كلهيما فتيلة أي خيط اشتعال ووقود أو مادة قابلة لالشتعال )الزيت يف 

رساج الزيت، وشمع الربافني يف الشمعة(. 

لكي يعمل الرساج 

كان ال بّد من تعبئته بالزيت 

وتبديل فتيلته اليت

 حترتق نتيجة االشتعال

 باستمرار. وتطّلب ذلك من دون 

شك وقتًا وجهدًا، خصوصًا إذا 

اضطر أحدهم للعمل اسعات طويلة يف الليل أو يف مكان معتم.

 فكيف حّل بنو موىس هذه المشكلة؟ 

 ميأل هذا الرساج ذاته تلقائيًا بالكمّية اليت حيتاجها من الزيت، وجيّدد فتيلته 

كّلما احرتقت وكأّنه آلة ُبرجمت عىل أداء مهّمة معينة.

اآلن وقد اعتدتم عىل أسلوب بين موىس يف صناعة احليل، صار بإمكانكم 

تّوقع األدوات المستخدمة فيه وآلّية عمله.

وضع بنو موىس يف الرساج خّزانًا للزيت له ثالث فتحات أاسّسية: الفتحة 

اليت نصّب مهنا الزيت يف اخلّزان، والفتحة اليت خيرج مهنا الزيت إل جوف 

الرساج، وفتحة يف أسفل اخلّزان علهيا شكل ٭ مّتصلة بأنبوب يسمح بدخول 

الهواء إل اخلّزان.

هل يف الرساج مكان كاٍف لتخزين الزيت؟
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الزيت
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بكرة

بكرة

فتحة



بعد إشعال الفتيلة لفرتة معينة، ُيسهتلك الزيت الموجود يف وسط الرساج.  

 لكن مىت يبدأ الرساج بتعبئة ذاته تلقائيًا مرة أخرى؟

عند صّب الزيت يف فتحة اخلّزان 
يترّسب مهنا إل وسط الرساج حىت 
يصل مستوى يغطي الفتحة اليت 

علهيا شكل ٭. طبعًا السبب وراء 
خروج الزيت هو دخول الهواء عرب 

تلك الفتحة ليحل مل الاسئل. 

عندما ينقص مستوى الزيت 
عن الفتحة اليت علهيا شكل ٭، 
يدخل الهواء عربها إل اخلّزان؛ 

مّما يدفع بالزيت الموجود 
هناك إل اخلروج تلقائيًا من 
مصّب الزيت مبقدار حجم 

الهواء الذي دخل، وتتكّرر هذه 
العملية حىت ينفد كّل الزيت 

الموجود يف اخلّزان. 

فكروا في الفتحة 
التي عليها شكل ٭

يا ترى مىت يتوقف اجلهاز عن جتديد فتيلته؟

عندما ُيصّب 
الزيت يف اخلّزان، 

ماذا حيدث 
للعّوامة؟ ترتفع من 

دون شك. 
وعندما ينقص 
مستوى الزيت 

هتبط، أي يف كلتا 
احلالتني تتحّرك. 

حركة العّوامة تعين 
أّن الثقل يف ناية 
السلسلة يتحّرر، 

أي يزنل ويسحب 
معه السلسلة اليت 

حتّرك بكرة وسط 
الرساج. والبكرة 

حتّرك بدورها 
الدوالب المسّن 

المتّصل هبا. 

عندما يتحّرك 
الدوالب المسّن 

حيّرك قضيبًا عليه 
مسّننات وتتصل 
به فتيلة طويلة. 
وينتج عن ذلك 

حركة تدفع الفتيلة 
باجتاه طرف الرساج 
األمين وهو المكان 
الذي ُتشعل منه. 

فما لغز الفتيلة يا ترى؟ كيف يبّدل الرساج فتيلته تلقائيًا؟  

قد يهسل استنتاج احلل إن عرفتم أّن اإلخوة الثالثة قد استخدموا بكرة 

ومسّننات وسلسلة وثقاًل يف تنفيذ هذه احليلة. لننظر إل التفاصيل 

مستعينني بالشكل يف الصفحة 39. 
الحظوا أّن العّوامة مرتبطة بسلسلة مثّبتة عىل بكرتني؛ واحدة يف اخلّزان 

والثانية يف وسط الرساج، ويف ناية السلسة ثقل صغري. 
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النافورة العجيبة
زاد االهتمام 

بالنوافري يف العرص 

الذهيب للحضارة 

اإلسالمية كجانب 

من االهتمام 

باحلدائق، وحاول 

المهندسون إجياد 

طرق جديدة 

وأاسليب عّدة 

جلعل النوافري مجيلة 

المنظر ومرحية 

لألعصاب عند 

سماع خرير ماهئا.

ومبا أّن بين موىس 

كانوا أصحاب أفكار 

خاّلقة ومبدعة، كان ال بّد لهم من وضع بصمهتم عىل تصميم النوافري. 

فقد صّمموا نوافري تغرّي أشكالها، وكان من أشن ذلك أن ُيهبر الناس 

ومُيّتعهم وُيشعرهم بالراحة واالسرتخاء.

يف إحدى النوافري خيرج الماء تارة بشكل زهرة السوسن وتارة بشكل قناة. 

وقد استغّل اإلخوة الثالثة الطاقة النظيفة يف طريقة تشغيل هذه النافورة 

الفريدة، حيث اعتمدت عىل قوة الماء.

يبدو األمر بسيطًا جدًا، أليس كذلك؟ لنكتشف التفاصيل:

ختيلوا أّنكم يف جوف النافورة، ستجدون أنبوبني متداخلني متّصلني هبا من 

األسفل. وإن تتبعتم خط مسري األنبوبني؛ لوجدتم أّنما يتصالن خبّزاين 

ماء؛ كّل أنبوب يتّصل خبّزان خمتلف. 
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فوق اخلّزانني يوجد خّزان ثالث فيه ثقب وُمثّبت عليه دوالب ماء. فماذا 
حيدث لهذا اخلّزان عندما يدور الدوالب؟ صحيح، يدور معه. 

لكن كيف يدور دوالب الماء؟ 

ال بد من وجود مصدر يسمح بزنول الماء عليه 
ليتحّرك، قد يكون خّزانًا رابعًا رئيسيًا أو جمرى ماء.  

إذن، يبدأ عمل النافورة عندما خيرج الماء من اخلّزان 
الرئييس. فالماء يقوم مبهمتني: ميأل اخلّزان الثالث وحيّرك دوالب الماء.

عندما يدور دوالب الماء يسّبب حركة مرافقة؛ فيدور اخلّزان الثالث 
به.  الموصول 

فإذا دار اخلّزان 

الثالث حبيث يكون 

ثقبه فوق اخلّزان 2؛ 

ميتلئ 2 بالماء ثّم 

يانه  يتابع الماء جر

عرب األنبوب الداخيل 

ليخرج بشكل قناة 

يا ترى ما األاسليب الممّية اليت يّتبعها مصّممو النوافري يف يومنا هذا؟من النافورة.

 وهل يعتمدون يف تشغيلها عىل الطاقة النظيفة؟  

لم تكن هذه النافورة الوحيدة اليت صّممها بنو موىس، فقد 

رشحوا آلّية عمل سبع نوافري يف كتاهبم، لكّل مهنا أسلوب 

عمل خاّص هبا.

أّما إذا دار حبيث يكون ثقبه فوق 

اخلّزان 1؛ ميتلئ 1 بالماء ليتابع 

يانه عرب األنبوب اخلارجي؛  الماء جر

فيخرج عىل شكل سوسنة من 

األنابيب الصغرية داخل جسم 

النافورة )اجلّرة(.

مزيد من الخّزانات

الطاقة النظيفة: طاقة نحصل عليها من مصادر 

متجددة على مقياس الزمن البشري، وهي ال 

ُتضيف مزيدًا من التلّوث للبيئة الطبيعية وُتسّمى 

أيضًا الطاقة الُمتجددة.
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رب الّنبيه
ْ

الَمش
هل من الممكن وصف مكان للرشب بأّنه نبيه؟ رمبا يصح الوصف عندما 

يتدخل بنو موىس بتصميمه. كيف؟

صّمم اإلخوة الثالثة مرشبًا ُيستخدم يف المزارع. هو عبارة عن حوض ُتصّب 

فيه جّرة واحدة من الماء ويرشب منه عرشون خروفًا من دون أن ينقص 

الماء. لكن إن اقرتب منه ثور فرشب، خيتفي كّل الماء من احلوض حىت لو 

كان الثور أول الاشربني. 

كيف يعرف احلوض أّن ثورًا أىت ليرشب فيجعل الماء خيتفي؟

وكيف لعرشين خروفًا أن ترشب من دون أن ينقص مستوى الماء؟ 

ال بّد أّن يف األمر حيلة أو جمموعة من احليل. يا ترى ما األدوات اليت اعتمدها 

بنو موىس يف تصميم هذا المرشب؟ هل بإمكانكم ختمني ما هي؟  

فكروا باحلوض السحري )صفحة 22( ..

فقد أعادوا استخدام بعض المبادئ يف هذا التصميم.

رمّبا سمعتم بروبوتات تقّلد بعض حركات 

الناس وكالمهم مثل "ميكانو ميكانويد" 

Meccano MeccaNoid وغريه، وتقوم 

هذه الروبوتات بذلك بفضل برجمهتا وفق نظام 

حتّكم معنّي. لكن هل كان باإلمكان وضع نظام 

حتّكم يف القرن التاسع؟ 

اّتبع بنو موىس مبادئ يف علم الميكانيك متكنوا 

من خاللها من إجياد نوع من ُنظم التحّكم لتمثال قادر عىل تقليد الناس يف 

أمر واحد، وهو صّب الماء يف حوض. 

فقد صّمموا حوضًا فوقه متثال. إذا بدأ أحدهم بصّب الماء يف احلوض، فإّن 

التمثال يبارش بصّب الماء أيضًا. وعندما يتوقف الشخص عن صّب الماء، 

فإّن التمثال يتوقف بدوره عن الصّب. 

ما هو نظام التحّكم الذي وضعوه يف احلوض يا ترى؟

د ِّ
التمثال المقل

نظام التحّكم: هو جهاز يقوم بإعطاء أوامر إلدارة عمل أجهزة 
أخرى، وفي الجسم البشري يعّد الدماغ نظام تحّكم. 
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ال بأس أن يكون هناك ثور عطاشن، ليس هناك أي غرابة يف األمر. 

لكن ماذا ستكون ردة فعلكم عندما تعرفون

 أّن الثور المقصود هو متثال وليس ثورًا حقيقيًا؟ 

م إليه الماء فيرشب، ثّم خُيرج صوتًا  فتمثال الثور الذي صّممه بنو موىس ُيقدَّ

يدّل عىل ارتوائه حىت يظن من يراه أّنه كان عطاشن وأصدر الصوت بعد أن 

رشب وارتوى. وهذا يدّل عىل أّنه قد ُبرجم وفق آلّية ما. 

الثور العطشان

استخدم اإلخوة الثالثة أدواهتم السحرية المعتادة يف التصميم: عّوامات 

وخّزانات وصّمامات وبكرات وسالسل وأوعية تفريغ، ومنافذ لدخول 

الهواء وخروجه. وكان 

الهدف من هذا التصميم 

التسلية واإلهبار وإمتاع 

الماشهدين، متامًا كما 

حيصل اليوم يف كّل مرة 

ُتعرض فهيا آلة جديدة ممّية 

فريدة من نوعها. 

كيف تبدو اخُلّطافات احلديثة يا ترى؟

 وهل ختتلف أشكالها عن ُخّطاف بين موىس؟

ابتكر بنو موىس ُخّطافًا ُيستخدم الستخراج المحار الذي حيمل اللؤلؤ يف 

جوفه من البحار، أو النتاشل األشياء الغارقة يف قيعان األنار والبحار 

وأجواف اآلبار. 

اف اآللي
ّ
الُخط

 من ناحية المبدأ ال 

خيتلف ُخّطافهم كثريًا

عن اخُلّطافات الميكانيكية 

احلديثة. فقد صنعوه 

من نصفي كرة مرتبطني 

بعضهما ببعض عن 

طريق سالسل ُتستخدم 

للتحّكم حبركهتما.
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هي خارقة ألّن السوائل المختلفة اليت ُتصبُّ فهيا ال ختتلط، وخترج مهنا كما 

دخلت منفصلة. 

ال بّد أّن هذه احليلة لم تفاجئكم، فقد أصبحتم اآلن عىل معرفة جيدة بأنواع 

األلغاز اليت أتقهنا بنو موىس. 

الجّرة الخارقة

ال بّد أّنكم مّخنتم أّنم اعتمدوا يف تصميمهم عىل وضع خّزانات 

منفصلة داخل اجلّرة، وعىل استخدام بعض العّوامات لتتحّكم 

خبروج السوائل من خّزاناهتا.

القمقم 
     أتذكرتم جهازًا آخر من أجهزهتم؟ المسكون

هل سبق أن قمتم بتجربة البالون الذي يصدر صوتًا؟ بكّل باسطة تنفخون 

البالون وبداًل من أن تسّدوا فتحته، حاولوا إخراج الهواء )تنفيسه( بضم طريف 

فتحته قلياًل؛ فُيسمع له صوت يشبه الصفري. 

ِلَم ُيسمع صوت الصفري هذا؟

 إّنه ناجت عن خروج الهواء من البالون. 

الصّفارة المائّية

صفارة بين موىس 

ال ختتلف كثريًا من 

حيث المبدأ عن 

جتربة البالون. لكن 

هنا توضع صفارة يف 

ثقب جّرة ويصدر 

صوت الصفري عندما 

ُتغمس اجلّرة بالماء. 

لماذا يا ترى؟ 

هل ُيّتبع المبدأ نفسه 

يف صنع صفارات 

اإلنذار احلديثة؟ 
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صّمم بنو موىس أجهزة وآالت ألهداف جمتمعّية كما يفعل المهندسون 

والعلماء يف يومنا هذا مهنا: 

تسهيل حياة الناس اليومية: فقد صّمموا أجهزة 
تسّهل أداء بعض المهام اليومية وتخّفف العبء 

عن الناس. ال بّد أّنكم تفّكرون اآلن بالسراج المريح 
والحوض السحري. 

التسلية واإلبهار: رّبما ال نظن أّن مستوى اإلبهار 
في أجهزة اإلخوة الثالثة يصل إلى مستوى 
اإلبهار الذي نشعر به عند رؤية أوركسترا من 

الروبوتات تعزف الموسيقا مثاًل، لكن ال بّد أّن 
الناس في عصرهم وجدوا أّن أجهزتهم غاية في 

اإلبهار. وكما تعرفون، فإّن التسلية والترفيه 
مهّمان لخلق حياة متوازنة.

المحافظة على البيئة وترشيد االستهالك: 
كما ينشغل العلماء اليوم بإيجاد حلول لترشيد 
استهالك الموارد كالمياه والكهرباء والوقود، 

فّكر بنو موسى بأساليب تمّكنهم من 
المحافظة على الموارد المتاحة لهم، كما فعلوا 

عند تصميمهم للجّرة الصديقة للبيئة. 

بنو موسى 
وخدمة المجتمع

وقد متّكن اإلخوة ممد وأمحد واحلسن من توظيف إمكاناهتم الفّذة يف عملهم، 
حيث إّنم حرصوا عىل:

تطبيق المبادئ العلمية:
لم تعتمد أّي من حيلهم على سحر 

أو شعوذة. فما صّمموه اعتمد على 
مبادئ العلوم األساسية، وعلى 

أدوات ميكانيكية بسيطة. ولكّنهم 
جمعوا أكثر من مبدأ وأداة في بعض 

أجهزتهم؛ فبدت معّقدة. 

المثابرة واإلصرار: 
تطّلب عملهم جهدًا وإصرارًا ومثابرة وتعاونًا. وهذه 

المزايا ضرورية جدًا في العمل بشكل عام واألبحاث 
العلمية بشكل خاص. 

التفكير في احتياجات اآلخرين:
يقول المثل:" الحاجة ُأّم االختراع". ومثل 
كثير من المخترعين والمبتكرين، اهتم بنو 

موسى بتطوير وبرمجة أجهزة تعمل لتّلبي 
بعض احتياجات الناس. رّبما كان بعٌض 
من أجهزتهم تلبية الحتياجات أعمالهم 

الهندسية واإلنشائية. 
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ماذا ستكون رّدة فعل بين موىس لو رأوا أحد الروبوتات احلديثة يا ترى؟ 

ال بّد أّن فضولهم العلمي سيدفعهم لفحصها وماولة فهم آلّية عملها 

وكيفية تشغيلها.

بنو موسى 
والروبوتات الحديثة
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مناخ مناسب
لن يغيب عنهم أّن هناك 

مناخًا مناسبًا لتطوير 
العلوم والتكنولوجيا؛ 
تمويل ورعاية، ومراكز 

بحثية وعلمية، وتعاون بين 
العلماء كما كانت الحال 

عليه في عصرهم. 

عنصر مفاجأة
ولكن سيفاجؤون بأّن نظم تشغيل 

الروبوتات أكثر تعقيدًا وتنوعًا مما 
اعتمدوا عليه في تشغيل أجهزتهم، 

وأّن أشكال الروبوتات تبدو غريبة 
نوعًا ما.. فليس فيها جرار وال 

أحواض وال نوافير.

شعور بالفخر
وقد يشعرون بالفخر ألّنهم كما أوجدوا أساليب لبرمجة 

أجهزتهم وإدخال نظم تحّكم للتشغيل الذاتي بما يتماشى 
مع عصرهم، أوجد العلماء والمهندسون اليوم أساليب حديثة 

للبرمجة ونظم التحّكم. وأّن أهدافهم من تصميم أجهزتهم 
ُتماثل بل وتتطابق مع أهداف العلماء اليوم. وأّن بعضًا من 

المبادئ العلمية التي استخدموها في أجهزتهم ما زالت 
ف في تصميم اآلالت وصناعتها في يومنا هذا.   ُتوظَّ
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حقائق مدهشة 
عن بني موسى

أغلب الظن أن بني موسى استمّروا 
بالعطاء حتى شيخوختهم، فليس 

للشغف بالعلم حدود.
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وصف بنو موسى آلة موسيقية بالغة 
التعقيد ذات تشغيل ذاتي، قائمة 

على آلّية عمل األرغن اليدوي، وقد 
أضافوا إليه كثيرًا مما سبق أن طّوروه 

في أجهزتهم كالتروس وأذرع التدوير 
والصّمامات وأشكال مختلفة من 

السيفون والروافع، ووضعوا تصورًا 
لربط عمل هذا الجهاز بجسم عازف مزمار.

اّطلعوا على أعمال من سبقهم 
من المهتمين بعلم الميكانيك. 

ومن هذه األعمال كتاب في رفع 
األشياء الثقيلة للمفّكر اإلغريقي 

هيرون اإلسكندري، والذي نقله 
إلى العربية المترجم المشهور 
قسطا بن لوقا البعلبكي في 

القرن التاسع الميالدي. 

استخدموا معارفهم الرياضية 
في أمور عملية كاستخدامهم 

طريقة مبتكرة ما زال الطلبة 
يستخدمونها اليوم في رسم 

الشكل اإلهليليجي/البيضاوي، 
وذلك باستخدام دبوسين

وخيط وقلم رصاص/مرسم 
) انظر الصفحة 62(.

من أهم أعمالهم
في الرياضيات كتاب 

معرفة مساحة األشكال 
البسيطة والكرية، 

وقد اعتمد عليه كثير 
من الرياضيين 

والفلكيين فيما بعد 
في الغرب.



تباروا مع أصدقائكم يف إفراغ كأس أو وعاء من الماء يف 

حوض أو كأس آخر من دون حتريك الكأس، أي من دون 
إمالته إل جانبه أو قلبه رأاًس عىل عقب. 

استغربتم من التحّدي؟ إذا اتبعتم أحد المبادئ اليت 
استخدمها بنو موىس يف تصاميمهم، فاألمر سيكون 

هساًل جدًا، لرَن ما المواد اليت حنتاج إلهيا:

أنبوب 
اختبار 

بالستيكي 
مثقوب من 

أعاله بثقبين متقابلين

مّصاصة بالستيكية 

)شلمونة أو شّراقة(

Mini Bell Siphon Experiment https://www.youtube.com/watch?v=tL0Ky8-xRKc   : المصدر

جزء من عبوة ماء 
بالستيكية )الجزء 
األعلى( مع غطاء 
العبوة أو كأس 

بالستيكي.

لغز الكأس
المملوء

حيل عملّية وتجاربحيل عملّية وتجارب
اثقبوا غطاء العبوة البالستيكية أو أسفل الكأس في 

حال استخدام كأس بالستيكي، بحيث يكون على قياس 
المّصاصة البالستيكية تمامًا. يجب أال يدخل الماء أو 

الهواء من الثقب حول المّصاصة. 

أدخلوا المّصاصة البالستيكية داخل الثقب، 
واجعلوا أعلى نقطة فيها أقصر ببضعة 

سنتمترات من الحد األعلى للكأس أو القنينة. 
إذا الحظتم أّن هناك تسريبًا للهواء أو الماء عند 
الفتحة، فبإمكانكم وضع الصق لزج للعزل التام. 

ضعوا كأسًا أو وعاًء آخر فارغًا تحت جزء 
المّصاصة البارز من غطاء العبوة، وصّبوا الماء 
حتى يصل إلى مستوى أدنى من أعلى طرف 

المّصاصة بقليل.

ضعوا أنبوب االختبار فوق المّصاصة، بحيث يكون 
الجزء المفتوح والمثقوب من الطرفين في األسفل 
ومغمورًا كليًا بالماء، ثّم أضيفوا قلياًل من الماء إلى 

العبوة المفتوحة، وترّقبوا سحر الفيزياء.  

سيبدأ الماء بالتصريف من العبوة أو الكأس إلى 
الوعاء اآلخر عبر المّصاصة. 

إضافة بضع قطرات 
من ملون طعام إلى 
الماء يساعدكم على 
مشاهدة ما يحدث 

بشكل أفضل.

عندما يبدأ الماء )حتى ولو قطرة واحدة( بالتسرب عبر المّصاصة البالستيكية 
عند الخطوة رقم 4، فإنه ُيشّكل منطقة من الضغط المنخفض في أعلى 

المّصاصة يساعد على سحب الماء حتى يفرغ محتوى العبوة أو الكأس.

لكن، ما التفسري العلمي لما حيدث؟ 
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اعتمد بنو موىس عىل مبدأ عمل هذا السيفون وسّموه 

كأس العدل. اليوم ُيستخدم مبدأ السيفون للتفريغ 

الرسيع للخّزانات وجممّعات المياه. 

لكن هناك طريقة ثانية أهسل 

لتنفيذ هذا التحدي وذلك 

باستخدام أنابيب معقوفة. 

Self Starting Siphon https://www.youtube.com/watch?v=4SEv_GxAo70 : المصدر

كأس فارغ

الصق

مصاصتا شراب 
من النوع الذي يمكن 

ثنيه عند العنق
كأس أو حوض فيه 
ماء يصل منسوبه
إلى أعلى الكأس

قّصوا عنق إحدى المّصاصات وأدخلوا الجزء
المقصوص في عنق المّصاصة األخرى وتأّكدوا 

من إحكام اللصق حتى ال يتّسرب ماء أو هواء. 
تأكدوا أّن إحدى الذراعين أطول من الذراع األخرى.

أصبح لديكم اآلن سيفون بسيط. 

أغلقوا فتحة الطرف األطول من األنبوب 
بإصبعكم، ثّم ضعوا الطرف الثاني في 

الحوض بحيث يكون مستوى الرأس 
المعقوف بمستوى الماء.

ضعوا جزء األنبوب الذي يسّد٥ إصبعكم 
في الكأس الفارغ، ثّم ارفعوا إصبعكم

عن الفتحة فيبدأ الماء بالتدفق إلى الكأس.

عندما رفعتم إصبعكم عن طرف األنبوب سمحتم للهواء بالدخول ومن 
ثّم يخرج الماء. أّما عندما كانت إصبعكم تمنع دخول الهواء إلى األنبوب؛ 

فلم يكن هناك منفذ لخروج الماء. 
نعم، هذا السيفون مزاجي أيضًا كاإلبريق المزاجي!

هل ذّكرتكم حركة اإلصبع بيشء؟
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Ellipse https://www.youtube.com/watch?v=Et3OdzEGX_w : المصدر

هل سبق أن حاولتم رسم دائرة بيدكم من دون 

االستعانة بفرجار )بيكار(؟ ستواجهكم مشكلتان: 

اخلط يتعّرج فتبدو أبعاد الدائرة غري دقيقة. 

ماذا عن رسم شكل شبه بيضاوي ويسمى أيضًا 

إهليليجيًا )إهـ – يل – يل – جي( أو قطعًا ناقصًا؟ 

كما رسم الدائرة. هل جّربتم رسمه؟ ال بد أّن األمر سيكون صعبًا 
لكن ماذا لو طبقنا األسلوب المبتكر

 الذي استخدمه بنو موىس؟

خيط

قلم رصاص 
)مرسم(

ورقة بيضاء

قطعة فلين 
بمساحة مساوية 

لمساحة الورقة

مسماران 
أو دبوسان

المسمارين
ضعوا الورقة فوق قطعة الفلين، ثّم حيلة 

ثّبتوا المسمارين أو الدبوسين على 

قابلتين.
الورقة في نقطتين مت

من طرفيه وضعوا قلم الرصاص في وسطه.من ضعف البعد بين المسمارين، بالمسمارين اربطوا الخيط، الذي يجب أن يكون طوله أكثر 

أديروا القلم، بحيث يرسم 

على الورقة؛ فيتكّون معكم

هليليجي.
 الشكل اإل
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تحّدي 
صفارة اإلنذار 

حسنًا، حسنًا.. رمبا تعتقدون اآلن أّن هذا التحدي 

تكرار للرشح الذي ُذكر يف صفحة الصّفارة المائية. 

لكن األمر خمتلف قلياًل، حيث إّن هناك خدعة بسيطة 

جتعل الصوت الناجت عن خروج الهواء من البالون أعىل 

وأقرب إل صوت صفارة اإلنذار. 

Loud Air Horn https://www.youtube.com/watch?v=ITpcVWrEbg0: المصدر

مقص

الصق

بالون

كأس بالستيك قوي
)تجنبوا الكأس

 الورقي الهش(

قطعة
من مّصاصة 

الشراب

حّركوا المّصاصة
 إل األعىل واألسفل 

وغرّيوا موضعها للحصول 
عىل تنوع أكرب من 
األصوات الصادرة.

قّصوا البالون بالنصف، 
ألّنكم ستحتاجون إلى الجزء 

الذي فيه فتحة النفخ.

ضعوا البالون المقصوص 
فوق الكأس من جهة 

القاعدة المنزوعة، وشّدوه 
ثّم ألصقوه جيدًا. 

أدخلوا المّصاصة في 
فتحة البالون وثّبتوها 

جيدًا بالالصق. 

انفخوا في المّصاصة 
وتذكروا أن تنّبهوا من 

حولكم أّنكم تقومون بتجربة، 
فاإلنذار ليس حقيقيًا. 

انزعوا قاعدة الكأس
 بحيث يصبح بال قاعدة.
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A4

 

ستصنعون رأس وحش من كرتون/ ورق مقوى. 
والتحدي هو أّنكم ستتمّكنون من فتح فكّي فم 
الوحش وإغالقهما من دون أن متسكوا الفكني 

بأيديكم وتبعدوهما بعضهما عن بعض.

الصق

مقص

محقنتان بحجمين
مختلفين 20 و10ملم 

ورق كرتون 
ملون مقوى

أنبوب مطاطي 
طري )3 ملم(

لوصل المحقنتين.  

أواًل نبدأ بصنع المحّرك،
حبيث ميكنكم استخدامه 

لتحريك أشياء عديدة 
وليس فم الوحش فقط. 

Moving Monster https://www.youtube.com/watch?v=5QqinrOcblM المصدر

 
اطّووا ورقة مقّواة بالنصف 

مرتين، ثّم قّصوا طرفها 
األعلى الحّر بشكل مائل.

م رأس  لنصمِّ
الوحش

أعيدوا فتح الورقة وقّصوا شقًا في جزء من كّل من طرفيها القصيرين. وبعد ذلك 
اطووا كّل األطراف الناتجة عن هذا القص إلى األعلى. 

وعند الجزء المغلق من الرأس قّصوا حلقة، بحيث يمكن إلصاق المحقنة )الصغيرة 
إن استخدمتم محقنتين بحجمين مختلفين( أسفل الرأس )الخطوات 7 إلى 12(.

اضغطوا المكبس إلى آخر حد في أول محقنة، بحيث 
تفرغ من الهواء، ثّم أدخلوا طرفها باألنبوب المطاطي.

اسحبوا المكبس إلى أقصى حد في المحقنة الثانية، 
بحيث تمتلئ هواء ثّم أدخلوا طرفها بالطرف الثاني 

لألنبوب المطاطي.

واآلن اضغطوا مكبس المحقنة المملوءة بالهواء.. 
ماذا يحدث؟

المحقنة األولى

المحقنة الثانية
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زّينوا الرأس كما ترونه مناسبًا بالورق المّلون: أضيفوا عينين )أو ربما ثالثة!(، 
وأذنين أو قرون استشعار، أو أسنانًا أو حواجب.

بعد أن صار رأس الوحش جاهزًا، ماذا سيحدث لو كّررتم اخلطوة 3 من 

القسم األول؛ أي الضغط عىل المكبس ثّم سحبه وضغطه مرة أخرى؟

 

 

ولكن ما عالقة بين موىس هبذا؟

يا ترى ماذا حيدث لو مألنا المحقنة بالماء عوضًا عن الهواء؟

) www.youtube.com/watch?v=BFw899OaD0s

ماذا لو ألصقنا إحدى 
المحقنتني برافعة يدوية 

عوضًا عن رأس الوحش؟

شة أو خّطاف؟
أو بكما

www.youtube.com/watch?v=Eh0kyhEa8g8

بالتأكيد لم يصنعوا وجوه وحوش وحيّركوها! بل طّبقوا مبادئ 

ماشهبة يف أجهزهتم تعتمد عىل قوة ضغط الهواء يف حتريك 

األشياء أو ما ُيسّمى اليوم علم النيوماتيك )أو علم خواص 

الغازات( الذي ُتستخدم مبادئه يف عمل بعض اآلالت ويف 

علم الروبوتيات.

69 68



ماولة صنع نافورة شبهية بالنافورة العجيبة اليت اطلعتم علهيا قد 
تتطلب جهدًا كبريًا. ولكْن هناك حل بسيط نسبيًا لصنع نافورة. 

وهذه النافورة شبهية نوعًا ما بنافورة هريون اإلسكندري الذي أّلف 
كتابًا مفصاًل عن الميكانيك كان قد اّطلع عليه أبناء موىس. 

)عبوة المشروبات الغازية 
1.5 أو 2 لتر مناسبة(

مقص

الصق

عصا رفيعة

دبوس

بالستسين 
– مادة عازلة

مّصاصتا شراب

الصق

Water Bottle Fountain https://www.youtube.com/watch?v=MQnlSRqScmE :المصدر

النافورة المتصلة

عبوتان/زجاجتان 
فارغتان متماثلتان

 

 . 

إن لم تكن المّصاصات طويلة بشكل كاٍف 
ستحتاجون لوصل مصاصتين مع بعضهما 

البعض لتصال إلى عمق العبوة. أي 
ستحتاجون إلى مصاصتين طويلتين، حيث 

ال بد أن تكون المّصاصة أقصر من عمق 
الزجاجة بنحو 15 سم. 

قبل أن تتابعوا العمل أدخلوا العصا الرفيعة 
داخل كّل مّصاصة على حدة لتتأكدوا أّن الماء 

سيمّر خاللهما بانسياب من دون عائق.  
واآلن اطلبوا مساعدة أحد الكبار لتنفيذ 

الخطوة التالية

املؤوا ثلثي العبوة الثانية بالماء، ثّم اقلبوا العبوة 
الفارغة وضعوا المّصاصة الثانية في العبوة 
المملوءة بالماء، بحيث تنضّم فتحتا الزجاجتين 

بعضهما إلى بعض. تأّكدوا أّن البالستسين يغطي 
عنقي العبوتين من الخارج ثّم أضيفوا الالصق، 
بحيث يشكل عازاًل لتسرب الماء ودخول الهواء. 

ضعوا إحدى المّصاصتين 
في إحدى العبوتين، وثبتوا 

البالستسين جيدًا، بحيث يحكم 
إغالق العبوة. أضيفوا مزيدًا 

من البالستسين إن كان هناك 
داٍع لذلك.

ضعوا المصاصتين الطويلتين بجانب 
بعضهما البعض، بحيث تتقاطعان 
بمقدار 3 سم، ثّم ألصقوهما مع 

بعضهما جيدًا. استخدموا البالستسين 
لصنع غطاء عازل يحيط بهما عند نقطة 
الوصل، بحيث يكون بدياًل عن الغطاء. 

استخدموا الدبوس لثقب 
محيط أحد أطراف كل من 

المّصاصتين. اثقبوا الطرف 
القريب من مكان وصل 

المصاصتين، واجعلوا في كل 
مّصاصة نحو 8 إلى 10 ثقوب. 

واآلن اقلبوا العبوتني؛ 
فتبدأ النافورة بالعمل! 

ها هو سحر الفيياء يهبرنا 
مرة أخرى! 

71 70



 

 

هل تصدقون أّن بإمكانكم ثقب حبة بطاطا 

)بطاطس( باستخدام مّصاصة رشاب؟ نعم 

مّصاصة بالستيكية عادية. قد يصعب تصديق 

األمر، فحبة البطاطا قاسية نوعًا ما والمّصاصة 

ليست عىل تلك الدرجة من القوة. 

مّصاصة بالستيكية عادية

حبة بطاطا غير مقّشرة

حاولوا غسل حبة 
البطاطا وتقشيرها 
وطهيها بعد هذه 
التجربة.من األفضل
 أال تهدروا الطعام. 

البطاطا المثقوبة
حيلة 

Poke a Potato https://www.youtube.com/watch?v=R8wPIiVDiw8 :المصدر

حسنًا، في البداية حاولوا إمساك المّصاصة بيدكم 
تنثني المّصاصة.وتصويبها نحو حبة البطاطا، ماذا يحدث؟ بالتأكيد، 

اآلن لنزد رّشة سحر الفيزياء.. 
يغطي إبهامكم طرفها أمسكوا المّصاصة بحيث 

العلوي، ثّم صّوبوها باتجاه 
حبة البطاطا بسرعة. ماذا 

يحدث؟ هل نفعت رّشة سحر 
الفيزياء في تنفيذ الحيلة؟ 

تغطية أحد الثقوب باإلبهام يمنع الهواء من الدخول 

إليها من ذلك الطرف، وعند مالمستها سطح حبة 

البطاطا، فإّن قوة ضغط الهواء الموجود داخلها هي 
التي تساعد على ثقبها للبطاطا. 
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3

أكمل الجمل التالية بعبارات صحيحة. 
“اإلجابات في أسفل الصفحة بالمقلوب“

علم الحيل هو علم:

صناعة اآلالت وتشغيلهاأ. 
صناعة الجرار واألباريقب. 
تركيب األنابيب	. 

بعد أن زادت ثروتهم اهتم بنو موسى بـ:

الترجمة والتعريبأ. 
األعمال اإلنشائيةب. 
الزراعة	. 

اشتهر بنو موسى في مجاالت:

الرياضيات والفلك والميكانيكأ. 
التاريخ والجغرافيا واألدبب. 
الطب والصيدلة والكيمياء	. 

1

2

األجوبة 1 أ، 2 أ، 3 أ، 4 	، 5 ب، 6 	، 7 ب. 

من أجهزة بني موسى التي كان هدفها 
خدمة المجتمع:

السرا	 المريح والنافورة العجيبةأ. 
الحوض السحري والجّرة الصديقة للبيئةب. 
كّل ما سبق	. 

من أجهزة بني موسى التي كان 
هدفها الفرجة واإلبهار:

القمقم المسكون أ. 
الثور العطشان ب. 
كّل ما سبق	. 

القوة المحركة في بعض آالت بني 
موسى هي قوة:

دفع يدويةأ. 
دفع مائية وهوائيةب. 
دفع بخارية	. 

تمّيزت آلة بني موسى التي 
تزمر بنفسها بأّنها:

قديمةأ. 
ذات تشغيل ذاتيب. 
خشبية	. 

4

5

6

7

مقياس المعرفة
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 قاموس المصطلحات
Mechanism  آلّية عمل

Programming  البرمجة

Tap البّزال /الصنبور

Pulley  البكرة

Investigation  التحري

Verification  التحقق

Translation  الترجمة والتعريب

Gear/Cogwheel  الترس/المسّنن

Conservation  ترشيد االستهالك

تشغيل ذاتي/آلة ذاتّية التشغيل /تشغيل 

Automation/Self Operating  آلي

Weight  الثقل

Service to Society  خدمة مجتمعّية

Water Wheel دوالب ماء

Crane  الرافعة

Plug/Valve  السّدادة

Chain  السلسلة

Siphon  السيفون

Bell Siphon  السيفون المتمركز

Elliptical/Oval  الشكل اإلهليليجي

Valve  الصّمام

Air Pressure  ضغط الهواء

Operating Method  طريقة تشغيل

 Renewable Energy  طاقة متجددة

Clean Energy  طاقة نظيفة

Applied Science  علم تطبيقي

Hydrostatics  علم سكون أو توازن السوائل

Float  العّوامة

Driving Force  القوة المحّركة

Bell Siphon  كأس العدل

الكرانك/ذراع التدوير وعصا الوصل

Crank and Connecting Rod 

Control System  نظام تحّكم

Hydraulic  الهيدروليكي

وفق ترتيب ورودهم في النص:

موسى بن شاكر: منجم وعالم فلك من خراسان كان صديقًا للمأمون. اشتهر أبناؤه محمد 
وأحمد والحسن من بعده في علوم الرياضيات والفلك والحيل. 

المأمون : من أشهر خلفاء العصر العباسي. اهتم بالعلوم وشّجع الحركة العلمية والفكرية 
في بغداد أثناء توليه الخالفة، وأغدق على العلماء والمترجمين. أنشأ مراصد فلكية وتوسع 

في عهده بيت الحكمة ببغداد ليصبح مركزًا بحثيًا مهّمًا. عاش في القرنين الثامن والتاسع 
الميالديين وهو ابن هارون الرشيد.

هارون الرشيد: سبق ابنه المأمون في رعاية العلم والعلماء، وأسس بيت الحكمة ببغداد 
واهتم بجلب أمهات الكتب والمخطوطات القديمة من مختلف أرجاء العالم المعروف وقتها، 

وشهرته تزيد على شهرة ابنه. ازدهرت بغداد في عصره كحاضرة للعلم والثقافة والتجارة. 
عاش في القرن الثامن الميالدي.

شارلمان: أو كارل الكبير باأللمانية وسّماه العرب "قارله". هو حاكم الفرنجة في القرن 
التاسع الميالدي، وكان إمبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة. اهتم بالتعليم وحاول 

الحد من انتشار األمية وشّجع التجارة ووضع نظامًا إلعانة الفقراء.

حنين بن إسحق: عالم ومترجم نسطوري أصله من الِحيرة. كان ُيجيد إضافة إلى العربية، 
السريانية والفارسية واليونانية. ترجم أعمال جالينوس وأرسطو وغيرهما من اليونانية، 

وعاصر المأمون. 

ثابت بن قرة: اشتهر بمعرفته بعلوم الرياضيات والفلك والهندسة. أصله من حّران وكان 
ُيجيد اللغات العربية والسريانية. ترجم أعمال أرخميدس وإقليدس وبطليموس وغيرهم إلى 

العربية، وعاصر حنين بن إسحق. 

هيرون اإلسكندري: يعرف أيضًا بـ )هيرو(. عالم رياضيات إغريقي أّلف ما يزيد على 14 
كتابًا. كان يكتب باللغتين الالتينية واليونانية. له مؤلفات في الرياضيات والميكانيك 

والمسح الجغرافي.  

قسطا بن لوقا البعلبكي: ولد في مدينة بعلبك فنسب إليها. ترجم كثيرًا من الكتب 
اليونانية إلى العربية ومن ضمنها كتاب هيرون اإلسكندري في الميكانيك. 

األعالم
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تّم االعتماد في تطوير هذا الكتاب على المراجع المذكورة أدناه إضافة إلى األبحاث التي 
أجرتها مؤسسة ألف اختراع واختراع ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة. قد يرغب 
بعض المدرسين واألهل أو الناشئة من ذوي االهتمام باالطالع على تفاصيل أكثر عن 

بني موسى وعلم الحيل مستعينين بهذه المراجع:

 Banu Musa bin Shakir, The Book of Ingenious Devices )Kitab al-Hiyal(, -
 Tranlated and annotated by Donald R. Hill, D.Reidel Publishing Company

.,Holland/U.S.A./England,1979
- بنو موسى، أبناء موسى بن شاكر، كتاب الحيل، تحقيق أحمد يوسف الحسن بالتعاون 

مع محمد علي خياطة ومصطفى تعمري، منشورات معهد التراث العلمي العربي 
بجامعة حلب، 1981.

- ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء في طبقات األطباء، صّححه محمد باسل العيون السود، 
دار الكتب العلمية، لبنان، 1998.

- ابن خّلكان، وفّيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور إحسان عّباس، دار صادر، 
بيروت، 2013.

- القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، عّلق عليه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب 
العلمية، لبنان، 2005. 

www.Muslimheritage.com -

مالحظة: إّن الدراسات واألبحاث في تاريخ الحضارات هي سيرورة دائمة، وعلى الرغم من الجهود 
المبذولة في إعداد هذا الكتاب، فإن الناشرين والمدققين مدركون أّن بعضًا من أجزائه قد تكون 

خاضعة لبحث مستمر. ويحتوي الكتاب على مجموعة من الرسوم المتخّيلة تحاول تصوير أجزاء من 
حياة بني موسى قد تكون درجة دقتها متباينة. حاول الناشرون توخي الدقة في رسم أجهزة بني 

موسى، لكن يد الفنان تّدخلت فيها لتقريب األشكال والشروح من الفئة العمرية المستهدفة.

المراجع
األسماء المعطاة ألجهزة بني موسى في هذا الكتاب هي أسماء وصفية لتقريب 

المادة من ذهن الناشئة. لم يطلق بنو موسى أسماء على أجهزتهم بل اكتفوا 
بترقيمها. في ما يلي الئحة بأرقام األجهزة المعروضة في هذا الكتاب مع ذكر 
الصفحات التي تظهر فيها بالمرجعين األساسين المعتمدين )الحسن و هيل(:

اسم الجهاز 
في هذا الكتاب

الثور العطشان )ص 48(

المشرب النبيه )ص 46(

اإلبريق المزاجي )ص 26(

الجّرة الخارقة )ص 50(

الصّفارة المائية )ص 51(

القمقم المسكون )ص 34(

الجّرة الصديقة للبيئة )ص 30(

الحوض السحري )ص 22(

د )ص 47( التمثال المقلِّ

الّنافورة العجيبة )ص 42(

السرا	 المريح )ص 38(

الخّطاف اآللي )ص 49(

رقم الجهاز
عند بني موسى

6

7

12

19

28

31

32

75

86

90

97

100

صفحة ورود الجهاز 
في كتاب الحسن

17

22

40

66

93

100

103

279

324

340

368

376

صفحة ورود الجهاز 
في كتاب هيل

52

54

64

78

95

99

100

192

214

222

236

242
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المؤشر - الفهرست
أ

آخن 14 
آلة/آالت  10, 12, 13, 15, 20, 38, 

 75 ,74 ,69 ,56 ,54 ,52 ,48 ,39
آلّية 16, 18, 21, 22, 31, 32, 39, 

 56 ,54 ,48 ,45
أجهزة )انظر جهاز(

إبريق/أباريق 16, 26 – 29, 61
اإلسفزاري 15

إبهار 12, 21, 26, 48, 52, 75 
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اشهُتر كثري من العلماء والمفكرين أمثال بين موىس وكانوا نتاج العرص 

الذهيب للحضارة اإلسالمية، إذ توافر لهم المناخ المالئم لإلبداع 

واالبتكار يف جماالت متنوعة يف: علوم الفلك والرياضيات والميكانيك 

والكيمياء والطب والصيدلة واجلغرافيا والهندسة المعمارية وعلم 

االجتماع والعلوم اإلناسنية المختلفة، ومن أهشرهم: احلسن بن الهيثم 

الذي كان له باع كبري يف علم البرصيات، وُستيتة المحاملية اليت أبدعت 

يف جمال الرياضيات، واجلاحظ، الباحث والكاتب الذي حبث يف ما 

علماء آخرون
نسميه اليوم علم السلوك، وجابر بن حيان والِكندي اللذان اشهترا 

هبما وأحباهثما يف الكيمياء، وأمحد بن ماجد الرّبان الذي ُعرف عنه  بتجار

مهارته يف علوم البحر والمالحة، والبريوين الذي كان عالمًا موسوعيًا 

أبدع يف علوم عدة، وفاطمة الفهرية اليت رعت العلم وبنت مسجدًا 

تعليميًا صار اليوم من أقدم اجلامعات يف العالم )جامعة القرويني 

يف فاس بالمغرب(، وغريهم كثريون كمريم األسطرالبية وابن سينا 

والزهراوي وابن خلدون والمقديس وابن الاشطر والرازي. 
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مؤّسسة تعليمّية مقّرها المملكة المتحدة الربيطانية تسعى إل إبراز 
العرص الذهيب للحضارة اإلسالمية ومنجزاته، وُتلقي الضوء عىل مبدعني 

من علماء ومفكرين وباحثني، لُتلهم اليافعني ليستنريوا من إبداعاهتم 
ويكونوا روادًا يف حتقيق إجنازات وابتكارات بدورهم. وتقوم المؤسسة 

بذلك عن طريق تطوير وإنتاج أفالم ومعارض وعروض حية وكتب 
ومواد تعليمية متنوعة.

ألف اختراع 
واختراع

www.1001inventions.com/education :54اّطلع على تفاصيل أكثر على الرابط

www.ibnalhaytham.com :شاهد الفيلم على الرابط
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الجاحظ وكتاب الحيوان
يأخذك الكتاب في رحلة استكشافية مذهلة بعيني الجاحظ، الباحث 

والمفكر من القرن التاسع الميالدي، لسبر أغوار عالم الحيوان والتفكر 
في ضرورة المحافظة على التناغم في الطبيعة.

الكتاب جزء من حملة تعليمية عالمية باسم »ألف اختراع واختراع وكتاب 
الحيوان« تهدف إلى توعية الناشئة بضرورة المحافظة على الطبيعة 
وحثهم على المشاركة الفعالة في حمايتها. تضم الحملة معروضات 

تفاعلية وعروضًا حّية ومواد تعليمية وورشات عمل وفيلمًا قصيرًا.

الجاحظ وكتاب الحيوان: رحلة استكشافية ممتعة

www.1001inventions.com/ALJAHIZ

يتوفر هذا الكتاب بسعر رمزي، حرصًا من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي على نشر المعرفة 

العلمية للجميع كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.

مستوى القراءة: لألطفال المتمكنين قرائيًا

RRP $5.00

فيلم عاَلم ابن الهيثم فيلم مكتبة األسرار

فيلم الجاحظ وعالم الحيوان
كتاب الطفل

كتاب األنشطة

مواد تعليمية للمدارس

كتاب ابن الهيثم
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كتاب الجاحظ

التراث اإلسالمي في عالمنا

 الستضافة فعاليات
بنو موسى
 وعلم الحيل

تواصلوا معنا على:
info@1001inventions.com
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تقوم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدعم الثقافة العلمية 

والتكنولوجيا والبحوث واإلبداع والموهبة والتعاون مع القطاع اخلاص 

هبدف إجياد رشاكة حقيقية يف التنمية االقتصادية القامئة عىل المعرفة.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 آفاق. إمكانات. تقدم

لالّطالع على المزيد زوروا: 
www.kfas.org \ shop.aspdkw.com

في هذا الكتاب، ستقوم بالعديد من األشياء 
الرياضيَّاتيَّة، ولكن ليس كتلك التي اعتدت عليها 
ك رموزاً  في صّف الرياضيَّات في المدرسة. وَستفُّ

وترسم أنماطاً رائعة وتصطاد أدوات وتّبل قدماك. 

ُكْن عبقري رياضيَّات. إذن، ارِم آلتك الحاسبة وغامر 
في الكتاب! 

تحذيٌر مهم:
نَضمن بأنَّك ستّحب الرياضيَّات 

بعد قراءة هذا الكتاب  

َّها،  هنالك أيضاً صفحات مختبر رياضيَّاتيَّة لتقص
تطويها وتلعب ألعاباً بها. وفي نهاية المطاف، 

ستصبح رسمياً عبقري رياضيات  بال حاجة إلى جمع 
2 زائد 2!
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شركة
التقدم العلمي

للنشر والتوزيع

 aspublishing.co

فّكر كمهندس
أطلق عنان أحالمك، كن مختلفاً، واستمتع

استخدام التفكير النُُظمي لحل التحديات اليومية 
وإطالق اإلمكانات

مشتاق العتّابي
ترجمة: عبد اإلله الديوه جي

كتابــاً  يكــون  أن  إىل  الكتــاب  يهــدف 

منهجيــاً لطلبــة الهندســة والعلــوم، ويف 

الوقــت نفســه، كتابــاً للقــراءة العامــة 

ــر  ــة، والتفك ــن بالهندس ــل املهتم ــن قب م

والتعليــم  النقــدي  والتفكــر  النُّظُمــي 

العــام  باملعنــى  فالهندســة،  الهنــديس. 

الواســع للكلمــة، تشــر إىل تنســيق املــوارد 

والعنــارص بشــكل ذيك ومبتكــر لتوفــر 

ولتحقيــق  مضافــة.  قيــم  ذات  حلــول 

ــر  ــوالً للتفك ــاب فص ــص الكت ــك، يخص ذل

وكيفيــة عمــل الدمــاغ، إضافــة إىل الــذكاء 

لرعايــة  الفنيــة  والوســائل  العاطفــي 

ــول  ــة إىل الفص ــة، إضاف ــف اإليجابي املواق

التــي فّصلــت التصــور والتصميــم والتنفيــذ 

بـــ 4ت. والتشــغيل املعروفــة اختصــاراً 

والطمــوح النهــايئ للكتــاب هــو توفــر 

إطــار عمــل موجــز، لكنــه كُّل ميكــن 

اســتخدامه مــن قبــل كل مــن يريــد حــل 

ويف  مضافــة.  قيمــة  وإضافــة  تحديــات 

الوقــت الــذي يحافــظ فيــه عــى منظــور 

ــان  ــح الحتض ــه يطم ــاة. فإن ــوازن للحي مت

التجديــد  التطويريــة لعمليــة  الطبيعــة 

ــان  ــاً لض ــنداً نُظمي ــر س ــي ويوف اإلبداع

التقــارب ثــم التالقــي عــى حــل مناســب. 

من مقدمة المؤلف

مشتاق العتايب
 مهندس و استاذ جامعي 

 ولد يف العراق يف العام 1970
 أستاذ الهندسة امليكانيكية و الرئيس 
التنفيذي الحايل يف جامعة هريوت-

وات، ماليزيا

 حصل شهادة الدكتوراه من جامعة 
شيفيلد، اململكة املتحدة

 شغل سابقا منصب عميد كلية الهندسة 
يف جامعة تايلور، ماليزيا

 من كتبه املطبوعة:
Shoot The Boss *  

Driving Performance *  
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أصل العلوم ما قبل التاريخ - 850 ق.م املجلد األول 

علوم العصر الكالسيكي وأوائل العصور الوسطى: 849 ق. م. – 999 ميالدي املجلد الثاني 

علوم العصور الوسطى املتأخرة وعصر النهضة: 1000–1624 املجلد الثالث 

عصر الثورة العلمية : 1625–1774 املجلد الرابع 

علوم العصور الوسطى املتأخرة وعصر النهضة : 1775 - 1839 املجلد اخلامس 

عصر البخار : 1840 - 1884 املجلد السادس 

عصر الكهرباء : 1885 - 1919 املجلد السابع 

عصر الذرة : 1920 - 1949 املجلد الثامن 

عصــر الفضــاء: 1950 - 1979 املجلد التاسع 

العصــــر الــــحديث :  1980 حتى احلاضر املجلد العاشر 

أصــــل العلـــوم
مـــا قبـــــل التاريـــــــــــخ - 850 ق. م.

لتقدم

امل�سار الزمني

العلوم والتكنولوجيا

املجلد األول

ترجمة: د. مصطفى معرفيتأليف: جون كالرك وآخرون

المسار الزمنيكن عبقري رياضّياتفّكر كمهندس

رابط الربنامج لنظام االندرويد

رابط الربنامج الجهزة االيفون وااليباد

1986

شركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع
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بنو موسى 
وعلم الِحَيل
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ال بّد أّنكم تتساءلون عن نوع الحيل التي تحتاج إلى علم خاص بها!

يدعوكم هذا الكتاب إلى التعّرف على بعض أسرار ومبادئ علم الحيل 
برفقة ثالثة من أكثر علماء العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية إبداعًا 

وابتكارًا: اإلخوة بني موسى. 

ويعرض الكتاب عددًا من األجهزة واآلالت التي صّممها بنو موسى 
في القرن التاسع الميالدي، وُيشرك القارئ في التفكير بكيفّية صنع 

تلك األجهزة وآلّية عملها واستخداماتها، ويعطيه الفرصة للقيام 
بتجارب عملّية ممتعة بأسلوب مبّسط يهدف إلى إيقاد شعلة اإلبداع 

والشغف بالعلوم في الناشئة.

بنو موسى وعلم الِحَيل

يتوفر هذا الكتاب بسعر رمزي، حرصًا من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي على نشر المعرفة 

العلمية للجميع كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.

مستوى القراءة: للناشئة واألطفال المتمكنين قرائيًا
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