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ابوالعّز اسماعیل ابن َجَزری

ابوالعّز اســماعیل  ابن رّزاز جزری، ملقب بــه بدیع الزمان، 
مکانیک دان، مبتکر مسلمان و پدر علم مهندسی در اوایل قرن 
هفتم هجری در عصر سلجوقیان، حدود 602 ق/ 1206 م در 
دیار بکر، در کشور عثمانی، در شمال عراق کنونی، می زیست. 
او مدت 25 سال در خدمت ناصرالدین، امیر ارتقی دیار بکر 
بود و پدر و برادر ناصر الدین را هم خدمت کرده است. ارتقیان 
سلسله ای از ترکمانان بودند که در سراسر قرن ششم/ دوازدهم 
میالدی سلطنت نیم مبدأ و کم دوامی در بین النهرین داشتند 

)زندگی نامة علمی دانشوران(. 
جزری به دستور ناصرالدین  کتاب فی معرفئ الحیل الهندسه 
]الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعئ الحیل[ را تألیف 

و تضیف کرده است. 
چنان که او در مقدمه کتاب می نویسد، از کارهای مهم علمی 
و عملی که دانشمندان و صنعتگران پیش از وی انجام داده اند 
با خبر بوده و خود را ادامه دهندة آنان می دانسته و بر این کار 
افتخار می کند.  از آن جمله ســاعت آبــی بزرگی را که خود 
ساخته بر مبنای کار ارشــمیدس می شمارد و از بنوموسی و 
فواره های آنان نام می برد و در کار های دیگر از دســتگاه هایی 

که ســازندگان پیشین ساخته اند بدون نام بردن آن ها ذکری 
دارد. 

کتاب جزری بــا »عنوان مبانی نظری و عملی مهندســی 
مکانیک در تمدن اســالمی« ترجمه شــده و در مرکز نشر 
دانشگاهی به چاپ رسیده است )1380(. مترجمان این کتاب 
مهندسی آقایان چاوشی، محمد جواد ناطق، حمید رضا نفیسی 

و سعید رفعت جاه هستند. 
کتاب جزری را یوسف الحسن ابتدا در دانشگاه حلب سوریه 
چاپ و منتشــر کرد. او توانســته بود 15 نسخه خطی از این 
کتاب را به دست آورد و بر مبنای نسخه های جمع آوری شده 
کتاب را منتشــر کند. مترجمان فارســی کتاب در کتابخانة 
مدرسة عالی شــهید مطهری )سپهساالر( توانسته بودند سه 
نسخة خطی از کتاب جزری را به دست آورند و ترجمه خود 
را براساس کتاب یوسف الحسن و سه نسخة شهید مطهری و 
یکی از نسخه های موجود در کتابخانه پاریس، ترجمه  کنند. 
وجود نســخه های متعدد کتاب جزری نشان دهنده  آن است 
که پیش از انقالب مشــروطیت این کتاب در ایران شناخته 

شده بوده است. 

اسفندیار معتمدی

تاریخ علم
نابغة فیزیک کاربردی

مروری بر ابداعات شگفت انگیز ابن َجَزری
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جالب آن است که دو نســخه ترجمة فارسی کتاب جزری 
کتابخانة مدرسه عالی شــهید مطهری و نسخة پاریس قابل 
استفاده فارسی زبانان نیســت، زیرا بسیاری از واژه های عربی 
که در این ترجمة فارســی به کار رفته مفهوم نیست و بعضی 
از بخش ها نیز به طور کامل ترجمه نشــده  اســت. جالب تر 
آنکه در متن عربی این کتاب به شــمار بســیاری از واژه های 
فنی فارسی برمی خوریم که نشان دهندة تأثیر بزرگ ایرانیان 
در فناوری های جهان اسالم اســت. این کتاب بهترین کتب 
اسالمی در مکانیک  عملی است و کاری را که بنوموسی شروع 
کرده بودند توانست به اوج برســاند )مصاحب دایرئ المعارف 
مالشــی( جزری کتاب خود را بر شــش نوع تقسیم کرده که 

مهم ترین نوع آن به اقسام ساعت آبی است. 
نوع اول: ساختن ســاعت هایی که با آن ها گذشت 
ســاعت های مســتوی و زمانی با آب و شمع معلوم 

می شود. شامل ده دستگاه است. 
دستگاه اول: »ساعت بنکام« که با آن گذشت ساعت های 

زمانی با آب معلوم می  شود. 
دســتگاه دوم: »ســاعت آبی طبال ها« که با آن گذشت 

ساعت های زمانی معلوم می شود. 
دستگاه سوم: »ساعت آبی قایل«

دستگاه چهارم: »ساعت آبی فیل« که با آن ساعت های 
مستوی معلوم می شود. 

دستگاه پنجم: »ســاعت آبی جام« که با آن ساعت های 
مستوی و اجرای آن معلوم می شود.

دستگاه ششم:»ساعت شمشــیرزن« که با آن به کمک 
شمع گذشت ساعت های مستوی معلوم می شود. 

دســتگاه هفتم:  »ســاعت منشــی« که با آن گذشت 
ساعت های مستوی و اجرای آن به وسیله شمع معلوم می شود. 
دستگاه هشتم: »ســاعت میمون« که با آن  ساعت های 

مستوی و اجزای آن به وسیلة شمع معلوم می شود. 
دستگاه نهم: »ساعت درها« که با آن گذشت ساعت های 

مستوی به وسیلة شمع معلوم می شود. 

مجسمه های  و  ظرف ها  ساختن  دوم:  نوع 
مناسب مجالس شربت خوری 

اول: جامی که در مجالس شربت خوری حکم می کند. 
دوم: جامی که در مجالس شربت خوری حکم می کند و من 

شکل ظاهری و طرز کار آن را توصیف می کنم. 
سوم: حکم مجالس شربت خوری 

چهارم: قایقی که در مجالس شربت خوری درون یک آبگیر 
قرار می گیرد. 

پنجم: ظرف شربتی که گوشة مجلس شربت خوری گذاشته 
شــود و در آن رنگ هایی از شربت و آب ریخته می شود. یک 

شیر دارد که از آن می توان تنها یک رنگ گرفت. 
ششم: مجلس ندیم مردی که باقی ماندة شربت شاه، یعنی 

شربتی را که در ته جام می ماند، می نوشد. 
هفتم: غالم ایستاده ای که در دستش یک ماهی و یک جام 

قرار دارد و از آن شربت به شاه می نوشد. 
هشتم: آدمکی که در دستش یک جام و یک صراحی قرار 
دارد، از صراحی به درون جام شربت می ریزد و آن را می نوشد. 
نهم: تختی که دو شبح روی آن قرار دارند، در دست های هر 
یک از آن دو جام و یک صراحی است که از آن به درون جام 

رفیقش شربت می ریزد و آن را می نوشد.
دهم: کنیزکی که هر از گاهی در  حالی که در دستش یک 

جام حاوی شربت قرار دارد از گنجه ای خارج می شود. 

نوع سوم: ساختن آفتابه ها، تشت ها و مانند 
آن ها

دســتگاه اول: آفتابه ای که از آن آب داغ، آب سرد و آب 
مخلوط می ریزد. 

دســتگاه دوم: آفتابه ای که خدمتکار در کنار یک تشت 
روی پایــه ای زیبا جلو حاکم می گذارد. خدمتکار از آن فاصله 
می گیرد، ســپس پرنده روی آن ســوت می زند و آب بیش از 
اندازه ای که برای وضو گرفتن است از لوله آن خارج می شود. 
دستگاه سوم: غالمی که بر دست های حاکم آب  می ریزد 

تا وضو بگیرد. 
دستگاه چهارم: طاووســی که از منقارش آب می ریزد و 

کتاب جزری با 
عنوان »مبانی 
نظری و عملی 

مهندسی 
مکانیک در 

تمدن اسالمی« 
ترجمه شده 
و مرکز نشر 

دانشگاهی به 
چاپ رسیده 
است )1380(
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خواجه با آن وضو می گیرد. 
دستگاه پنجم: تشت راهب که با آن مقدار  خون ریخته 

شده در آن معلوم می شود. 
دستگاه ششم: تشت منشــی ها بــرای رگ زنی که با آن 

مقدار خون جمع شده در آن مشخص می شود. 
دستگاه هفتم: تشت مســاحت برای رگ زنی است با آن 

مقدار خون جمع شده در آن مشخص می شود. 
دستگاه هشتم:تشــت قصر که با آن مقدار خون ریخته 

شده در آن معلوم می شود. 
دستگاه نهم: تشت طاووس برای شستن دست ها 

دستگاه دهم:  تشت عام

 نوع چهارم: فواره هایی که در فاصله های زمانی  
معین تغییر شکل می دهند و طرز کار نی دایمی

دســتگاه اول: فواره ای که دو کفه دارد و در فاصلة زمانی 
معین تغییر شکل می یابد. 

دستگاه دوم: دو فواره یا دو کفه و یک لوله با چهار خروجی 
دستگاه سوم: فواره  ای با دو شناور که تغییر شکل می دهد. 

دستگاه چهارم: دو فواره با دو شناور 
دستگاه پنجم: فواره ای با طرح ها که در فاصله های زمانی 

معین تغییر شکل می دهد. 
دستگاه ششم: فواره ای با دو کفه که در فاصله  های زمانی 

معین تغییر شکل می دهد. 

دستگاه هفتم: ابراز نی زنی دایمی با استفاده از دو گوی 
دستگاه هشتم: ابراز نی زنی دایمی با استفاده از دو کفه

دستگاه نهم: ابزاری با یک ترازو برای نی زنی دایمی 
دستگاه دهم: ابزاری با دو شناور برای نی زنی دایمی 

نوع پنجم:  دسـتگاه هایی کـه آب را از آبگیر، 
چـاه کم عمـق و رود جاری بـاال می آورند

دستگاه اول: دستگاهی کــه با اســتفاده از چهارپایی که 
بازویــی را می چرخاند، آب را از یــک آبگیر به مکانی مرتفع 

می رساند. 
دستگاه دوم: دستگاهی که با استفاده از چهارپایی که آن 

را می چرخاند آب را از یک آبگیر یا چاه باال می آ ورد. 
دستگاه سوم: آبگیری که ستونی توخالی در وسطش است 
و قرصی روی آن ستون قرار دارد و روی قرص مجسمه گاوی 
اســت که چرخی را می چرخاند و چرخ آب را از آبگیر حدود 

ده وجب باال می آ ورد. 
دستگاه چهارم: دستگاهی که آب را از چاه باال می آورد. 

دستگاه پنجم: دستگاهی که آب را با استفاده از یک چرخ 
حدود بیست ذرع از آب روان باال می آرود. 

نوع ششـم: در موضوع های گوناگون اسـت و 
دسـتگاه های آن شبیه هم نیستند. 

دستگاه اول: دری که از برنج ریخته گری شده سرای ملک 
در شهر»آمد« ســاختم و شاهکاری است که برای تماشایش 
سفرها می شود. به درســتی چون مرواریدی است بی همتا و 

کاالیی گران بها. 
دســتگاه دوم: ابزاری که با آن بدون استثنا مرکز هر سه 
نقطة دلخواه  واقع بر ســطح یک کــره یا بر صفحه ای موازی 
افق به جز وقتی که بر یک خط مســتقیم واقع می شوند، به 

دست می آید.  
دستگاه سوم: قفلی که با دوازده حروف از حروف الفبا، در 

یک صندوق را قفل می کند. 
دستگاه چهارم: چهار کلون پشت یک در. 

دســتگاه پنجم: قایقی زیبا که با آن گذشت یک ساعت 
مستوی معلوم می شود. 

کار مهم جزری ساختن این دستگاه و نوشتن شرح کار آن ها 
در کتابش اســت اما به نظر نمی رسد که خودش مخترع همة 
این دستگاه ها بوده باشد. مثاًل اولین ساعتی که وی در کتابش 
شــرح داده است بسیار به ساعت »باب جیرون« که در دمشق 
اســت و پیش از او ساخته شده بوده شباهت دارد. این ساعت 
را محمد ساعاتی که پیش از جزری زیسته، ساخته است و آن 
را رضوان ابن ساعاتی پسر محمد ساعاتی در کتاب ساعت های 
ساخت پدرش نوشته اســت. ساعت باب جیرون را ابن بطوطه 

اما به نظر 
نمی رسد که 
خودش مخترع 
همة این 
دستگاه ها بوده 
باشد. مثاًل اولین 
ساعتی که 
وی در کتابش 
شرح داده است 
بسیار به ساعت 
»باب جیرون« 
که در دمشق 
است و پیش از 
او ساخته شده 
بوده شباهت 
دارد
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جهانگرد مراکشی دیده و در سفرنامة خود از آن یاد کرده است. 
اشــکالی که بــر کتاب جــزری می گیرند آن اســت که از 
گذشــتگانی که مخترع این دستگاه ها و الهام بخش او بود ه اند 

نام نبرده و یادی نکرده است. 
با وجود ترجمة قبلی این کتاب به زبان فارسی کمتر کسی از 
پژوهشگران ایرانی با این کتاب آشنا شدند و از کارهای او الهام 
گرفتند از این رو ترجمة این کتاب برای دانشجویان مهندسی 
و مکانیک و فلز شناســان و صنعتگران اهمیت فراوان دارد و 

می تواند سرچشمه کارهای نوآورانه و خالق باشد. 
خوشــبختانه مترجمان ارجمند فقط به ترجمة کتاب اکتفا 
نکرده اند و برخی از دستگاه های جزری را بازسازی کرده اند که 
هنوز هم کارایی دارند. آنان مجموعة توربین، پمپ آب رسانی 
از نهر جاری و قفل رمزی را با اســتفاده از کمک های فنی و 
تکنولوژی وزارت صنایع و معادن و ســازمان برنامه و بودجه 

ساختند که مورد آزمایش و تأیید قرار گرفت... 
موزة علوم و فناوری جمهوری اســالمی ایران که در محل 
کتابخانه ملی ســابق )خیابان ســی تیر( قرار دارد نمایشگاه 
جدیدی را تأسیس کرده اســت. این نمایشگاه شامل گالری 
تخصصی فناوری های بومی اســت. در این گالری بخشــی از 
فناوری های عظیم ایرانی که در دوره های مختلف ظهور یافته 
باز سازی شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است. بخشی 
از ایــن گالری اختصاص به اختراعــات و فناوری های ابداعی 
همین دانشمند، یعنی بدیع الزمان ابولعزبن اسماعیل بن رزاز 

الجزری اختصاص دارد. این اختراعات عبارت اند از: 

منابع 
۱. مبانــی نظــری و عملی 
در  مکانیــک  مهندســی 
 ،۱۳۸۰ اســالمی،  تمــدن 
اســماعیل ابن رزاز جزری، 
ناطق،  جواد  محمد  ترجمة 
حمید رضا نفیســی و سعید 
رفعت جاه. نشر دانشگاهی. 

۲. دایرئ ا لمعــارف فارســی 
دکتر  سرپرستی  به   ،۱۳۴۵
مصاحــب.  غالمحســین 
مؤسسة انتشارات فرانکلین 

علمــی  زندگی نامــة   .۳
زیرنظر   .۱۳۸۷ دانشــوران 
شــرکت  بیرشــک.  احمد 
فرهنگی  و  علمی  انتشارات 

جلد چهارم. 
علمــی  زندگی نامــة   .۴
دانشــمندان اسالمی۱۳۸۷ 
ویراســتار حسین معصومی 
همدانی، شــرکت انتشارات 

علمی فرهنگی جلد اول. 
یاد  بــه  دانش  جزیــرة   .۵

شاد روان حسن ساالری. 
۶. تاریــخ صنایع ایران بعد 
دکتــر   ،۱۳۶۳ اســالم  از 
ترجمه  حسن.  محمد  زکی 

محمدعلی خلیلی، اقبال. 

دستگاه آب 
باالبر الجزری، 
آب را از آبگیر 
چاه کم عمق و 
رودجاری باال 
می برد. اکنون 
نمونه بازسازی 

شدة آن در 
موزه علوم 
و فناوری 
به نمایش 

گذاشته شده 
است

بازسازی ساعت طاووس الجزری: جزری فن ساعت سازی 
را توســعه فراوان بخشید و در کتابش شرح  آن را نوشت. این 
ساعت موسوم به طاووس توسط موزه علوم و فناوری جمهوری 

اسالمی باز سازی شده و در معرض دید عموم قرار دارد. 

قفل مرکب  رمزی الجزری: نخســتین قفل رمزدار در 
ســال 1235 ش/1846 م در اروپا ساخته شد. جالب است 
کــه صفحات به کار رفته  در این قفل کاماًل به صفحات قفل 
مرکب جزری شباهت دارد. نمونه  بازسازی شده قفل جزری 
در دهة70 در وزارت صنایع و معادن و تجارت ســاخته شده 

که هم اکنون در موزه به نمایش گذاشته شده است. 

بازسازی دستگاه سوم از نوع پنجم آب باالبر الجزری:
این دســتگاه آب را از آبگیر چاه کم عمق و رودجاری باال 
می برد. اکنون نمونه بازســازی شــده در آن در موزه علوم و 

فناوری به نمایش گذاشته شده است.
امید است دبیران محترم فیزیک از این موزه و دیگر موزه ها 
بازدید کنند و از کارهای گذشتگان برای طراحی و ساختن 
وســایل جدید الهام بگیرند و از آنچه دیــده و یا خوانده اند 
دانش آ موزان را باخبر کنند تا رنســانس علمی و فناوری که 

مورد نیاز جامعه و خواست مردم ایران است تحقق یابد. 

https://www.roshdmag.ir/u/22q


