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الكواكب الدرية في البنكامات الدورية
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في مقدمة هذا المخطوط وبعد أ ن ينتهي تقي الدين من التعريف بنفسه وشرح هواياته العلمية ومن ثم تعريف علم البنكامات
وما يتعلق بذلك يقول  ..." :وانقسمت البنكامات إلى ثالثة أقسام.
االول البنكامات الرملية وهي معروفة ومتداولة وليس فيها كبير طائل ألنها قل ان يستوي منها الزمان راسين على تقدير
الرسل وإال اختل العمل واستعمال الطويلة الزمان منها قد يحتاج إلى معرفة التفصيل وال
التساوي فيحتاج إلى مراقبة فراغ َ
يمكن ذلك بتقريب قريب أصالا
الثاني بنكامات الماء وهي أصناف متعددة ذكرت منها جانبا ا كبيراا في كتابي المسمى بالطرق السنية في اآلالت الروحانية وال
طائل في هذا أيضا بل مشقته أكثر من فائدته ويستحيل نقل أكثره من مكان إلى مكان .
الثالث ما نحن بصدده وهو البنكامات الدورية المعمولة من الدواليب من ال حديد أو الفوالذ او النحاس والخشب يدير بعضها
بعضا ا على نسب عددية في اسنانها او مقادير اقطارها واقربها من المحرك لها ابطؤها سيراا واشدها قوة في الجذب وابعدها عنه
اسرعها حركة واكثرها دورانا ا واضعفها قوة فلضرورة احتياج األب َعد منها إلى ازمنة يتمم فيها دوراته المتكثرة يشتد ُ
بطوء
حركة األقرب ومع هذا فيمكن ترتيب وضع آخر على المحرك بعكس الوضع األول ليشتد البطوء ومن هنا امكننا ان نعمل دوالبا ا
يدور في الشهر مرة او في السنة مرة مع دوام حركت ه وان يجذب مع ذلك سرياقه في السنة مرة كل ذلك بحسب سعة المجال
علما ا وصناعة واصل استنباط ذلك من آالت جر األثقال فإن المراد من ها جذب الثقيل بقوة قليلة ويلزم منه امتداد حركة الجاذب
زمانا طويال في مسافة بعيدة والمطلوب من هذه الساعات تلك الحركات الممتدة وان كانت مع ذلك ضعيفة ومحتاجة إلى م َُحرك
وج َعل المعتنون بهذه اآلالت فيها منبهات على األوقات بل على اعداد الساعات
شديد القوة فإن المنفعة من ازمانها ال من قوتها َ
بل بالغ البعض بان جعل لكل درجة او غير ذلك من اجزائها منبها يدل عليه وعلى عدة اجزائه بصوت مزمار او طبل او قرع
جرس او ناقوس بمطرقة بخصوصها او بيد شخ ص يبرز من احدى جوانبها او صورة كبش ناطح او برقص صورة وتصفير
من فيها وقد يوضع بنكام رملي في إحدى جوانبها فينقلب بحركة تصدر وقت تمامها إلى غير ذلك مما ال يحصى من اللطائف
وال يحتاج على التنصيص عليه وال على عمله الن من ات قن طرائق ما ذكرنا وحركاته امكنه تعديد ذلك ومن وقف على تذكرة
موالنا علي القوشجي قدست روحه في اآلالت الروحانية عرف فضل مخترع ذلك وباهلل اعتصم مما يشين ويصح قائالا "
_________________
 - 1راجع مقال تقي الدين بن معروف الدمشقي حياته واعماله في نفس الموقع .
نلفت نظر القارئ بأن المخطوط الذي بين ايدينا مميز لجهة الخط والتنسيق والتلوين لذلك عمدنا الى االلتزام بدقة نسخ النص دون اي تعديل بالتشكيل،وحافظنا ايضا على
التنسيق بتلوين العنوانين والكلمات كما ورد في المخطوط .من جهة أخر ان جميع الصور الملونة مأخوذة من المخطوط ما عدا الصور التي رسمت باألبعاد الثالثة.
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ثم ينتقل تقي الدين إلى وصف الساعات الميكانيكية فيقول:
"المقالة األولى في السرياقة منها وهي التي تدور بالسرياق وهوالخيط الذي يعلق في طرفه ثقالة من الرصاص فتجذب بثقلها
وهي مشتملة على خمسة أبواب.
الباب األول في اصول حركات فضل الدائر
اعلم أننا إذا عملنا دوالبا ا ووضعناه في محورين بين عضادتين واردنا ان يدور بسرياق في طرفه
ثقالة كل ساعة دورة فان ذلك ال يمكن إال بوضع ما يعطله عن سرعة الدوران وذلك بان نركب على
محيطه إفريزاا كطارة الغربال ذا عرض صالح لقطع اسنان ،له اسنان منشارية فردية العدد هكذا ..ثم
يشرح تقي الدين كيفية تثبيت محور هذا الدوالب على عضادتين متقابلتين ويتابع:
ثم نعمل ميالا اطول من قطر الدوالب كثيرا ونجعل في سطحه مجذافين عريضين بروز كل منهما
عن سطع الميل بقدر ا رتفاع سن من أسنان الدوالب وبينهما من البعد في طول اسطوانة الميل قدر
قطره ومن االنفراج على عرض سطح اسطوانة الميل بقدر ربع دور االسطوانة اي يكون قيام كل
منهما على سطح اآلخر لو فرض إلى جانيه على زاوية قائمة ويكون احد المجذافين بعيدا عن طرفه
الواحد بم قدار ما إنه إذا وضع في قطب لبنة مثبتة تحت محور الدوالب حاذى وسط المجذاف الذي
يليه السن الذي يقابله من اسنان الدوالب السفلي وبقي األعلى محاذيا ا لما قابله من العليا ويكون في
طرفه األعلى فوق محاذاة العضادة كرسي وما فوق الكرسي مربع معد لوضع مسطرة عريضة عليه
في خرق مربع سارفي عرض من سطحها إال في ثخانته والمسطرة متعادلة الطرفين ثقالا وبعضهم
يجعل في المسطرة طارة من حديد او نحاس اخ تصارا لطول المسطرة وتحسينا للعمل ويلحمها من
الطرفين بحيث تبقى المسطرة قطر لها ثم ُي َد ّور من الميل فوق المربع وبعده للقيام في قطب في
طرف يد معطوفة يمكن اثباتها في العارضة العليا وتقيدها بسمخ لتمكن ازالتها على ان يكون القطب
الذي في طرفها محاذيا لقطب اللبنة وفوقه سوا ونخرق طرف الميل االعلى وهذه صورته مع مسطرته" .
وينتقل تقي الدين الى تفسيركيفية تركيب الميل ومسطرته امام دوالب فضل الدائر
ثم يتابع فيقول "إذا تقرر ذلك فال خفاء انه إذا أدير هذا الدوالب إلى جهة ميل ألسنان دفع السن األعلى مجذافه فمال معه وبميله
القى المجذاف األسفل السن األسفل فاماله عكس الميل األول وانتقل الحال إلى األعلى ثم إلى األسفل فحصل في حركته بطؤ
ويزداد هذا البطؤ بطول المسطرة وثقلها ويخف بعكس ذلك إلى ان يحصل المطلوب منه من الحركة في زمان معين .واعلم انه
لم يستعمل في هذا الفن بدوالب واحد لنه يلزم منه تطويل المسطرة او تكبير الدوالب وتكثير اسنانه بحيث يكون نحو األلف
وخمسماية سن ومنه من المشقة ما ال يخفى وهذا العدد هو عدة االسنان المتحركة في زمان ساعة واحدة ولنسمه باالساس اذ
نبني االعمال عليه ونسمي الميل ومسطرته بالرقاص ونقول لو طلبنا جعل ذلك بآلة صغيرة لتقليل كلفة العمل وتخفيف مونة
الخمل فانه ال يمكننا ذلك إال بعمل دوالبين ...ولنسمي كل دوالب دورته ساعة تامة او اثنتين
او اكثر بدوالب التقسيط ( بعد ان يشرح طريقة العمل بالدوالبين ينهي الوصف بعبارة)...
وهذا االسلوب مهجور .وال يستعمل إال فيما يعمل منها من الخشب  "...ثم يتابع " وقد استقر
عمل الناس على ثالثة دواليب اختصارا وليكن التقسيط اربعة وخمسين سنا والدوالب الذي
فوقه ثمانية واربعين ولنسمه الرديف وتكون عدة دندانجته ستة وعدة أسنان دوالب الرقاص
احد وعشرون ودندانجته ستة أيضا ويحصل بهذا العدد ما طلبناه وزيادة بيانه ان دوالب
التقسيط اذا دار دورة كاملة دار الرديف تسع دورات وبكل دورة من دورات الرديف يدور
دوالب الرقاص ثمانية دورات وحاصل مضروبها في تسعة اثنان وسبعون وهي عدة دورات
دوالب الرقاص لدورة تامة من دورات دوالب التقسيط وعلى هذا فحاصل مضروب اسنانه
في دوراته المذكورة الف وخمسمائة واثني عشر وهو المطلوب .وهذه صورته ".
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شرح لما تقدم به تقي الدين :
حيث ان اسنان دوالب التقسيط تتشابك مع أسنان الدنداجة األولى التي ُثبتت على محور الرديف فإن هذا األخير يدور تسع
دورات لكل دورة من دوالب التقسيط وذلك ألن نسبة عدد أسنان دوالب التقسيط على أسنان الدندانجة هي تسعة ()54 :6=9
وكذلك فإن أسنان دوالب الرديف تتشابك مع أ سنان دندانجة دوالب الرقاص (او دوالب فضل الدائر) لذلك فلكل دورة من
الرديف يدور دوالب الرقاص ثماني دورات (  ، ) 48 :6=8اي ان دوالب الرقاص يدور اثنتين وسبعين دورة لكل دورة من
دوالب التقسيط ( .) 9x8=72وبذلك يكون ما يمر على احد مجذافي الميل األسنان المتكرر دورها الف سن وخمسمائة سن
واثني عشرة سنا وهي محصول ( )72x21=1512وهذا هو المطلوب.

الرسم الحديث لألجزاء األساسية للسرياقة كما وصفها تقي الدين
بعد وصف األجزاء األساسية ل لسرياقة يتجه تقي الدين إلى عرض عدة تنبيهات لحسن سير عملها فيقول ":تنبيه ال ينبغي فرض
األساس اقل من االلف وخمسمائة وان فُرض اكثر فهو اولى ألن المائة من االساس قليل في حصة درجة واحدة وفرض األكثر
يوجب صغر المسطرة والطارة وحفتهما وذلك اولى من كونهما على الضد مما ذكرناه".
ثم يتابع " :تنبيه آخر مهم وهو انه قد اتضح مما تقدم ان الدوالب األبعد من المحرك تكون حركته ضعيفة خصوصا ا إذا اضيف
إلى ذلك صغر الدندانجات فان اضيف اليه مع ذلك عدم التحرير في شق اال سنان او قياسها او وضعها مع الدندانجة في القرب
والبعد المتجاوزين عن ما ينبغي وعدم المطابقة بين اسنان الدوالب والدندانجة او ثقل احد جانبي محيط الدوالب عن الجانب
اآلخر او عوج المحور او استقامته او عدم تحرير قيامه او ثقب العضادة مايال او صحته مع ميل وضعها او انحرافه وقع الخلل
وتعوقت الدواليب عن الدوران او دارت من جهة وتعوقت في اخرى او اسرعت ثم ابطأت فال تغفل عن هذه االحوال كلها واعلم
ان كل دوالب ادار آخر فإن ا سنان المدير يجب ان يكون ما بينها من المسافة اكثر ما بين اسنان المدار بقليل ال يكاد يقع الفرق
فيه بالبصر فإنه موجب كبير لسالسة الدوران".
مالحظة – راجع الفيديو لفهم حركة الرقاص
http://sanjakdar-chaarani.com/new_sai_j3x/index.php/lesvideo -1
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بعد شرح التنبيهات الالزمة لحسن سير عمل السرياقة يستعرض تقي الدين الطريقة الرياضية للحصول على قطر دوالب تتطابق
اسنانه مع دوالب آخر قطره معلوم فيقول  " :تتمة وهي اننا إذا اردنا ان نعمل دوالبا ا تطابق اسنانه اآلخر موجود والعدة مختلفة
والقطر المطلوب مجهول  .فاننا نبني استخراجه على ما قرره وقربه ارشميدس من ان نسبة المحيط إلى القطر نسبة اثنين
وعشرين من سبعة وهنا اربعة اعداد متناسبة اثنان وعشرون وهو األول وعدة اسنان المجهول القطر وهي الثاني وسبعة وهو
الثالث والقطر المجهول وهو الرابع  ،ومن المقرر ان مسطح الوسطين إذا قسم على احد الطرفين حصل اآلخر  .وقد جعلت لك
المجهول رابعا كما ترى
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فلو كان الدوالب المجهول القطر عدد اسنانه ستة وثالثون فإننا نضربها في سبعة ونقسم الحاصل وهو مائتان واثنان وخمسون
على اثنين وعشرين يحصل المطلوب وهو احدى عشر وخمسة اجزاء من احد عشر وذلك نصف جزء تقريبا ا .ولو كان ذو الستة
عشر هو المجهول القطر فإننا نقسم مضروبها في ستة عشر وهو مائة واثني عشر على اثنين وعشرين يحصل خمسة اجزاء
وجزء من احد عشر وهو كسر جزئي ال يعتد به  .فننشئ من مقادير اسنان الدوالب
المعلوم مسطرة ونسمها الدستور ونأخذ منها حاصل القسمة يكون المطلوب وهذه صورة
ذلك ".
بعد ذلك ينتقل تقي الدين إلى عرض األجزاء المكملة للسرياقة حيث يقول , ":إذا أتممت
عمل ما ذكرنا واتقنته صناعة وتركيبا ال خلل فيه فاعمد إلى بكرة تركبها من صفيحتين
( ...هنا يشرح تقي الدين كيفية صنع البكرة التي سوف يلف عليه السرياق ) وبعدها ينتقل إلى وصف الطوق الذي يدير دوالب
التقسيط ويمنعه من الدوران عكس مساره فيقول ":اعمل طوقا من الحديد قطره قدر قطر احدى
الصفيحتين وسمر احد طرفيه بمسمارين متقاربين على سطح الصفيحة المسطحة ويكون رقيق البدن
عرضا وفي سطحه مقابل للمسمارين سن منشاري ميله إلى الجهة التي تقتضي ان البكرة إذا ركبت
في محو ر دوالب التقسيط ...واديرت جذب السن المنشاري ما حاذاه من أيدي صليب دوالب التقسيط
فكان دور الرقاص إلى جهة ميل أسنانه وهذه صورته .
ثم يتابع  ":واعلم ان من المقرر ان الدوالب الذي يلي المحرك يدور إلى خالف دوره والثالث يدور
إلى جهته وكذا األمر فيما تركب اكثرمن ذلك فإن األفراد متوافقة في الدوران من جهة واألزواج متوافقة في خالفها وعلى هذا
فإذا وضعت هذه اآللة في مكان عال وادرت السرياق على البكرة وعملت في كل من طرفيه ّ
كالبا وعلقت في الذي من جهة
ميل سن الطوق ثقاال يمكن تحريك الرق اص به وفي طرفه اآلخر ثقالة صغيرة تمنع السرياق من انجراره على متن البكرة حصل
المطلوب من تحريك الرقاص وامكن تحرير دورة دوالب الرقاص على ساعة واحدة بالتثقيل والتخفيف من الثقالين ومسطرة
الرقاص مع دقة النظر حينئذ فإذا نزل الثقال الكبير ارتفع الصغير فإذا جذب الصغير ارتفع الكبير بانقسار الطوق واذا اطلق لم
يعد سريعا وجذب الكبير وهكذا".
يختتم تقي الدين وصف السرياقة بشرح الطرق المختلفة التي يمكن اتباعها لصنع البكرة ومن ثم عرّ ج على تعليق مهم يعود إلى
طول السرياق فيقول ":تهذيب قد تقرر ان طول السرياق يكون على عدد الساعات وذلك في الدور الكامل اربعة وعشرون وهو
كثير فمتى أريد اختصارها إلى ثالثة مثالا فإننا نجعل تح ت دوالب التقسيط دوالبا آخر وننزع البكرة من دوالب التقسيط وننظمها
فيه وتكون عدة اسنانه اربعة وستين ولنسمه بالمدير ونعمل على محور دوالب التقسيط دندانجة عدة اسنانها ثمانية ونغير العضادة
وصفيحة الوجه كما نحتاج اليه حينئذ فال يخفى ان المدير إ ذا دار دورة دار التقسيط ثمانية وتتم الساعات األربعة عشرون
بدورانه ثالث دوراة تامة وكفى من الجذب ثمن السرياق  ...الخ "
مالحظة :حيث ان تقي الدين لم يترك في المخطوط صورة جامعة لجميع أجزاء الساعة  ،عمدنا لجمعها وفقا للرسم الصناعي
الحديث.
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الباب الثاني في وضع المنبهات
يقول تقي الدين  ":وهي على قسمين قسم ُيطلب منه التنبيه على عدد الساعات في وقته المعين وقسم ُيطلب منه اعالم ما في
اي وقت اردت ويسمى األول بالمنبه الحقيقي والثاني بالمنبه االعتباري .اما القسم االول اعني المنبه الحقيقي وهو ما يكون
تعيينه بوضع ناقوس على هيئة قبة فوق الرقاص على حمالة بثالثة ارجل او اربعة والبعض يجعلها برجل واحدة محنية مثبته
في العارضة ثم ت نصب قبالته مطرقة على ما سنصفه فتضرب عند مضي الساعة االولى واحدة وعند الساعة الثانية ثنتين وعند
الثالثة ثالثة وهكذا الى تمام الساعات ثم تبدأ بالواحد ،او تكون لها مطرقتان احدهما تعين اجزاء الساعة واالخرى تعين اعدادها
ويسمى ما يعين اجزاءالساعة بالنبه التفصيلي وال يخلو اما ان يفرضها لالربعة وعشرين وهي الدور الكامل او االثني عشر
ساعة وهي نصف الدور واني متكلم على كل واحدة منها بمفرده في فصول ثالثة"
يتابع تقي الدين
"الفصل األول في الكالم عن نصف الدور وانما قدمناه لسهولة عمله وكونه كالوسيلة الى عمل الدور الكامل وذلك متوقف على
مقدمة وهي اننا نعتبر جملة الضربات التي تقع على الناقوس من ابتداء الضرب والى تمام اثني عشرة ساعة فنجدها ثمانية
وسبعين ونسميها باالصل الناقص وطريق استخراج هذا العدد بالحساب ان نضرب نصف عدد الساعات االثني عشر "وهو ستة
في جملته بزيادة واحد و وذلك ثالثة عشر" تحصل ثمانية وسبعون وهو المطلوب ثم ننظر إلى االضالع التي يتركب منها
فتجدها اثنين مع تسعة وثالثين ،وثالثة مع ستة وعشرين  ،وستة مع ثالثة عشر ،نختر منها االقرب الى الجذر وهو الستة مع
الثالث عشر ولنا ان نختارغيره واالنسب من ذلك فاالنسب االقرب منه إلى الجذر فاالقرب ولنسميهما المبدئين.
تعليق  :طريقة الحصول على عدد الضربات خالل اثنتي عشرة ساعة .
أن عدد الضربات هو 78 = 12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 :
وقد اتبع تقي الدين نفس الطريقة التي نعتمدها حاليا في الحصول على مجموع هذه األعداد
مجموع حدود المتتالية العدديّة من واحد إلى أي عدد  nهو نصف ضرب العدد األخير  nفي ما يليه ):(n+1
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إذا تقرر ذلك فنعمل دوالبا ا كدوالب التقسيط بعينه صورة غير اننا نجعل على سطحه من خالف جهة البكرة اعمدة قائمة على
سطح محيط دايرة دون اسنانه بمقدار يسير ولتكن عدتها بعدة احد المبدئين واالولى ان تكون بعدة اقلهما وهو الستة في مثالنا
ولتكن عدة اسنان محيطه ثمانية واربعين سنا ا ولنسمه بالحامل ثم نعمل دوالبا آخر على النهج المألوف من الرديف عدة اسنانه
اثنان واربعون وعدة اسنان دندانجته التي يديرها الحام ل ثمانية ويجعل على محوره صفيحة مستديرة ثابتة في المحور محيطها
قدر نصف محيطه متجافية عنه وتفرض في احد جوانبها فرضا عميقا بحيث انه إذا سقط فيه شئ منعها من الدوران فمنعت
الدوالب لثباتها في محوره ولنسمها بالفلكة ونُ َعرّ ف دوالبها بها  ،ثم نعمل دوالبا آخر على النهج المذكور عدة اسنانه ستة وثالثون
ودندا نجته ستة ونجعل على سطحه من جهة الفلكة عمودا قائما عليه قريبا من المحيط ولنسم هذا الدوالب بالماسك حيث كان
االمر محتاجا إلى وضع العمود عليه واال فيسمى رديف الفلكة ثم نعمل محور آخر فيه دندانجة عدتها ستة يديرها هذا الدوالب
وفي بقيت ه جناحان عريضان او اربعة عرضهما وثقلهما بقدر ما يحتاج األمر
اليه في تعويق ما تحته عن سرعة الدوران ولنسمه بالفرارة وحينئذ فال خفاء
إذا دارالحامل دورة دار دوالب الفلكة ست دورات وبكل دورة منه يدير الماسك
سبع دورات فيكون جملة دوره ب َد َوران الحامل دورة واحدة اثنين واربعين
دورة وهو حاصل مضروب عدة دورات دوالب الفلكة في عدة دورات
الماسك .وقد تقرر ان الفرارة تدور بدور الماسك دورة واحدة ست دورات
وحاصل مضروبها فيها تضاعف من دورات الماسك االثنين واالربعين مائتان
واثنان وخمسون دورة حصة كل دورة منها اثنان واربعون دورة وهذا العدد
يسمى اساس التقسيم وهو عدد وسطي ويجوز فرض اقل منه في الجلي من
البنكامات واكثر ما يكون االساس في البنكامات السرياقية خمسون واقلها
ثالثون وكلما كثر االساس تمكنت من تصغير الجناح وبعدت المسافة بين
ضربتي المطرقة .ثم اعمل سهما ا احد راسيه فيه لبنة لتثبيته بها في مكانه
والراس اآلخر مثبت فيه دون الراس قليالا عمود عرضي وضعه في تربيع
وضع اللبنة من السهم واعمل مطرقة في اسفل نصابها ماسورة ملحومة فيها
معدة للدخول في عمود السهم وفي نصفها لسان بارز ملحوم وراسه داخل بين
االعمدة التي على سطح الحامل وهو معطوف الى اسفل وفي اسفله حلقة معدة
لربط شريط فيها وام تداد طرفه اآلخر الى طرف قوس مثبت الطرف اآلخر
ليكون منه جذب لنصاب المطرقة فيحصل الضرب منها  .وهذه صورة ذلك
واوضاعه بالنسبة الى بعضه فان تصوره سهل وغير محتاج الى بسط الكالم
عليه إذا تقرر ذلك وطلبنا تركيبه في صورة الئقة نعمل قفصا من الحديد مركبا
من اربع اسطوانات وقاعدة وسقف يتركب بعضها في بعض باسطوانات "...
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وهنا يتابع تقي الدين شرحه لعمل صندوق الساعة وكيفية تركيب أجزائها مجموعة في داخله ومن ثم ينتقل الى ما هو أهم تقنيا ا
فيقول ":ثم اعلم اننا نحتاج إلى ما يمسك الدواليب عند الدق من استرسالها زيادة عن القدر المطلوب فنعمد إلى سهم ونضعه في
قطبين متقابلين في اسطوانتي وح في علو ذروة دوالب التقسيط ونثبت فيه في محاذاة الفلكة عمودا ممتدا منه إلى ما فوق الفلكة
ونسميه بزند العارضة ونسمر في رأسه العارضة وهي صفيحة ذات ثخن يليق بها بحيث انها اذا سقطت في شق الفلكة منعتها
من الدوران ونجعل رأسها األعلى طويال معطوفا إلى حيث يستند عليه عمود الماسك فيقع قطعها عن الحركة بلطف ال يؤدي
إلى ضرر في الدواليب بخالف ما إذا كان الماسك في الفلكة فقط وإذا كانت
على محيط الفلكة حال دورانها ال تدفع سن الماسك حتى يحصل المطلوب
ونسمي هذا السهم وعارضته بالفراش ثم نثبت على سطح دوالب التقسيط
او في احد ايدي صليبه عمود ا بارزا إلى خالف جهة البكرة ولنسمه
بالفاصل ثم نعمل سهما آخر نضعه على قطبين متقابلين تحت األول ونبرز
منه في موازاة سطح دوالب التقسيط وبالقرب منه في خالف جهة البكرة
زندا غلى محل يقتضي ان الفاصل إذا دار بدوران التقسيط رفع هذا الزند
مقدارا ما ثم اطلقه ويخرج من جهة زند العارضة زندا آخر طول زند
العارضة بحيث انه يعتمد على محور دوالب الفلكة والدوالب ونعطف راسه
تحته ولنسم السهم مع زنديه بالمخلص وزنده األول باالصبع األول والثاني
بالثانية ونبرز من محل والى انعطاف إلى جهة العلو عمودا في مقدار من
الطول يقتضي انه اذا رفع الزند األول بالفاصل وارتفع اآلخر بالتبعية له
فرفع زند العارضة إلى ان تخلصت العارضة من شق الفلكة وتخلص عمود
الماسك من راسها المعطوف دار دورة وصدم العمود الذي على محل
االنعطاف منع الدواليب من الحركة إلى ان يتخلص الزند األول من المقسط
فيسقط على محور دوالب الفلكة ويتخلص سن الماسك فتدور الدواليب ويقع
ما يتوقع من ضربات المطرقة ".
تعليق  :حيث انه ال توجد صورة توضح الوصف عمدنا إلى المراجع األجنية
حيث ان هذا الوصف يوافق وصف(  )la détenteبجميع اجزائها في
الساعات الميكانيكية .
يتابع تقي الدين كالمه قائالا":وانما تكلفوا هذه المشقة ألنه لم يمكنهم تحرير تخلص الزند اآلول من الفاصل في زمن ضربة
واحدة للمطرقة بل وال في ثالث فضال عن اثنتين فتكلفا إلى ذلك ثم جاء المتأخرون فاحتالوا لذلك بحيل شتى عبر هذا الطريق
وانني مبينها انشاء هللا تعالى ههنا في ستة طرق " .
وهنا يستعرض الطرق الستة الواحدة تلو األخرى وتستوقفنا الطريق السادس حيث يقول  ":وهو من مخترعات محرره وذلك
انني رأيت ساعة ال تاني لها حسنا وقد جعل دوالبها بصليب يركب على سطحه متجاف عنه وفي مقعره شقان متقابالن ليعوضان
عن الفلكة ويلزمه المخلص والفراش والساقطة كما ال يخفي وطلبت عمله بالمخلص النرماذجي
والراحة من الفراش والساقطة فجعلت مقعر هذا الدوالب اهليجي الشكل والشقان في راس االهليلجي
كما ترى في هذه الصورة وازلت الساقطة وعملت المخلص النرماذجي وجعلت الزند الثاني داخال
بين سطح هذا الدوالب وعضادة التقسيم وابرزت من راس الزند لسانين احدهما الى داخل هذا
الدوالب ليقوم مقام العارضة والثاني بارز من شق العضادة الى خارج الجل التقسيم فحصل المقصود
من ارتفاع الزند وانخ فاضه بذلك وال يخفى ان دوالب التقسيم في هذه الصورة يجب كون اسنانه من
خارج وهللا تبارك وتعالى "
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بعد ذلك ينتقل تقي الدين إلى شرح طريقة تقسيم ضربات المطرقة وفقا لعدد الساعات المنصرمة فيقول :
"اعلم وحيث تقررت هذه األصول فلنعد إلى بيان تقسيم الضربات على عدد الساعات اي بان تضرب للساعة األولى ضربة
واحدة وللثانية ثنتين وللثالثة ثالثة الى الثانية عشر فتضرب فيها اثني عشر ويعود االمر الى الواحد هكذا وتقول انه لم يخف
عنك ان االعمدة الموضوعة على سطح الح امل تكون بعدة عدد المبدئين فاجعل محور الحامل البارز من عضادة (ه) مشقوق
بسنين او ثالثة او اربعة او خمسة او ستة ال ينبغي اقل من هذا وال اكثر اذا كانت االعمدة ستة واعمل من حاصل مضروب
عددها الذي اخترته في المبدا االخر وهو في تقديرنا هذا ثالثة عشر ولنختر االربعة وهو طريق وسطي فيتحصل من مضروب
األربعة فيه اثنان وخمسون فنعمل دوالبا قطره بقدر قطر الحامل ونشق اسنانه ونجعل له
صليبا مركبا على اربعة اعمدة بارزة في سطحه ليبقى متجافيا عنه ويكون شق اسنانه في
المقعر ال المحدب ونسميه بدوالب التقسيم ونثقبه في وسطه ونركبه على محور ثابت في
عضادة (ه) في محل يقتضي اشتباك اسنان الحامل به وينبغي ان يلحم على قطبه قصبة قدر
المحور تدور فيه بسهولة لتمنع التقسيم من االضطراب يمينا ويسارا او بسط له في الجهتين
قطعة صفيحة تبقى مع العضادة كصليب فتمنع االضطراب ايضا ونكون قد ابرزنا من
العارضة جانبا يركب على ذروة محيط هذا الدوالب من شق في العضادة وإن لم نفعل ذلك
وابرزنا من جانب الزند عارضة اخرى مماسة لحرف العضادة وواقعة على المحيط جاز
واسترحنا من شق العضادة واألول اولى" .
ثم يشرح كيفية تحديد موقع كل شق من الشقوق التي يجب ان تكون على محيط دوالب التقسيم كما يتبين في الصورة المرفقة
على يسار النص.
مالحظة  :لم يرفق تقي الدين شرحه بصورة جامعة لجميع اجزاء الساعة لذلك عمدنا الى التوضيح بالرسم الهندسي الصناعي
يالحظ في الرسم ادناه بان المنبه الحقيقي يحتوي على قسمين داخل الصندوق المعد له  .القسم األول إلى اليسار يضم جميع
أجزاء السرياقة اما القسم الثاني فيجمع جميع اجزاء المنبه وهي :البكرة والسرياق الحامل لثقلين وجميع الدواليب الالزمة لتحديد
ضربات الساعات مع دندانجاتها .
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الفصل الثاني في الكالم على الدور الكامل
"اعلم اننا اذا اعتبرنا جملة الضربات التي تحصل في تمام االربعة وعشرين وجدناها ثلثمائة ضربة ولنسمها باالصل التام
وذلك حاصل من ضرب نصف االربعة والعشرين في جملتها بزيادة واحد كما تقدم ثم نظرنا الى اضالعه التي يتركب منها
فوجدناها متعددة واالقرب منها الى الجذر خمسة عشر مع عشرين  ...ونجعلها مبدئين في هذا المثال ونجعل عدة اسنان دوالب
الحامل ستين واالعمدة القائمة على سطحه خمسة عشر  ...ونكمل فوقه الدواليب على ما عرفت من دوالب الفلكة والماسك
والفرارة  ...وكذلك دوالب التقسيم وال مطرقة والفراش والمخلص وتوابع ذلك ونختار ان يكون ضرب المطرقة من داخل
الناقوس"...
يتابع تقي الدين الشرح والتحليل كما ورد في النصف دور مع تحديد عدد اسنان كل دوالب وكذلك اسنان الدندانجات ليصح
تشابك االسنان بعضها مع بعض ثم يشرح كل ما يلزم عن دوالب التقسيم  .وهنا نكتفي بالصور المعبرة .

اسطوانة دوالب التقسيط

دوالب التقسيط
اجزاء من المنبه الحقيق للدور الكامل

القسم الثاني في المنبه االعتباري
"وهو ما يكون المقصود منه االيقاظ في وقت مفروض من اي مبدء فرض وطريق عمله اننا ناخذ
دوالب رقاص صغير يمكن عمله في الفضا الذي فوق محور الرقاص األصلي بين عضادة فضل
الدائر وقطعة عضادة اخرى متدلية من االعلى في محاذاة دوالب الرقاص ونعمل على محوره بكرة
كبكرة دوالب التقسيط ولنسمه بدوالب المنبه ونجعل له ميال واقفا على لبنة مسمورة في عضادة
فضل الدائروبارزا من الصفيحة او العارضة مسطرة من جهة واحدة داخل راسها تحت الناقوس
وفي طرفه مطرقة براسين قائمة على نصاب على القدر المحتاج اليه ويكون وضعها بحيث انه اذا
ادير الدوالب وتحرك الميل صدم الراسان من المطرقة جانبي الطاسة وال يخفى عليك كيف تفتل
وضعه في الميل اذا رايته يصدم في جانب دون جانب على ما يظهره وقت العمل ونعمل له ماسكا
معترضا على محور بحيث انه اذا وضع قبالة المطرقة منعها من التحرك واذا اطلق فارقه من
احدى الجهات الست اما بثقل جاذب او قوس دافع ولنسمه بالتنين اذ يعمل غالبا على صورته ونجعل
للتنين ماسكا على محور متدليا بحذا عضادة فضل الداير من خارج بحيث ان التني ن اذا حرك للمسك وعلق به منعه العود فمنع
مطرقة المنبه عن التحرك وبذلك يتعوق دوالب المنبه ونسم هذا الماسك بالعصفورة .ثم نقسم دوالب فضل الدائر على دايره
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دون اسنانه بيسير على عدة ساعه ونثقب في كل قسم ثقبا بحيث انه اذا وضع في احد تلك الثقوب مسمار بارز الى داخل وتحرك
الدوالب صدم طرف المسمار العصفورة فازاحها عن جانب التنين المعتمد عليها فيرجع الى محله بالقاسر الذي تقرر امره
فامكن تحركه واضطرابه.
فمن الواضح اننا اذا وضعنا في البكرة سرياقا و جعلنا له ثقالين على ما ينبغي وعوقناه عن الحركة كما تقدم ثم جذبنا
السر ياق حتى عال االثقل منهما وابعدنا عن محاذاة طرف العصفورة الحد االثقاب الى جهة اقبال الحركة بثقبين او ثالثة او
اربعة او اكثر ووضعنا فيه قطع ميل يبرز منها الى الداخل ما يمكن ان دوالب فضل الدائر اذا دار ودار هذا المسمار معه
ووصل الى طرف العصفورة ازاحها عن محلها وكان فضل الدائر متحركا فانه بعد مضي ساعات بتلك العدة يزيح المسمار
طرف العصفورة فيتخلص الطرف االخر المقابل الماسك للتنين فيدور المنبه ويحصل المطلوب وهذه صورة فضل الدائر
والعصفورة والتنين واما الباقي فمعلوم الصورة مما تقدم وهللا اعلم بالصواب" .واعلم انه الجل وضوح تصوير العصفورة
جعلتها على وجه دوالب فضل الدائر وان كان من حقها عند العمل ان تكون وراه وقسمته باثني عشر بناء على انه لنصف
الدور وقس عليه الدور الكامل".

الرسم الحديث للمنبه االعتباري وفقا لوصف تقي الدين

10

المقالة الثانية في البنكامات المطوية
" وهو ما يكون بال سرياق او مطوي السرياق على بكرة في وسطه وذلك موقوف على
مقدمة ثم نذكر بعدها تعداد اآلالت النه قد تقدم من االصول واالوضاع ما يجذي عن
تكراره هنا .المقدمة اعلم اننا اذا عملنا حقة من الحديد او النحاس محكمة اللحام بثالث
شظايا في فمها او اربعة وعم لنا لها غطاء وخرقنا في دوره على محاذاة الشظايا خروقا
بعدتها بحيث ان الغطاء اذا ركب على فمها دخلت الشظايا في محالها دخوال محكما
وجعلنا حاق الوسط من قعر الحقة والغطاء قطبا ثم عملنا محورا وسطه فيه ثخن ما
كاالسطوانة بقدر عمق الحقة بحيث اننا اذا ادخلنا المحور في وسط الحقة واطبقنا الغطاء
بقي ثخن المحور ماسكا له من االنجذاب الى الجهتين وامكن دورانه بالسهولة ثم اخذنا سيرا من الحديد الصلب المتناسب الثخانة
وليكن عرضه اقل من فضاء الحقة بيسير وطوله بقدار ما انه اذا لف على المحور لفا ا فيه رخاوة ما وتخلخل بين دوراته امكن
دخوله في الحقة واثبتنا طرفه االخر في جانب الحقة وادخلناه بحيث برز المحور واطبقنا الغطاء وطرقنا روس الشظايا ولنسم
هذا السير بالجاذب .فحينئذ ال يخفى ان هذا المحور اذا ثبت في مكان واديرت الحقة الى جهة التفاف الجاذب ثم اطلقت عادت
بمقدار ما اديرت اذا كان الجاذب كما ينبغي وسياتيك في الخاتمة شروط عمله والوصية فيما يتعلق به فانه امر كبير وقد جعل
ارباب هذا الفن هذا االمر اصال وفرّ عوا عليه فروعا وهي بجملتها راجعة الى نوعين:
مالحظة :حيث ان تقي الدين لم يترك اي رسم للسير الحديدي وال للحقة أخذنا الرسم من المصادر األجنبية ألنه يوافق تماما ما
وصفه تقي الدين (الصورة تمثل السير داخل الحقة وملفوف حول محورها )
النوع االول ما ال يحتاج الى السرياق وهو الطلمسي وطريقته ان نجعل قعر هذه العلبة بارزا عن دورها بمقدار يمكن قسمته
وشقه باسنان ولتكن عدتها اربعة وخمسون وهو المدير ونثقب بين االسنان والحقة بل في مماسة الحقة اثقابا متقاربة اتفاقية العدد
ثم نعمل دوالب التقسيط باربعة وخمسين سنا ايضا ودندانجته تسعة وال
يخفى ان ال تقسيط يدور بدور المدير دورة واحدة ست دورات والن
مديرها ال يدور اال دورة واحدة جعلنا التقسيط الربع ساعات وجعلنا
على سطحه اربعة فواصل الننا فرضنا هذا البنكام للدور الكامل ويعلم
من ذلك اننا لو فرضنا لنصف الدور لكان لساعتين فنبني العمل على
انه الكامل ونقول اعمل رديفا اول عدة اسنانه خمسون ودنداجته ستة
ورديفا ثانى عدة اسنانه خمسة واربعون ودنداجته خمسة ودوالب
رقاص عدة اسنانه خمسة عشر ودندانجته خمسة فيكون االساس لساعة
واحدة ثالثة آالف وسبعة وثالثون وهذا االساس ال ينبغي ان يكون اال
في الجلي من الساعات المطوية واما الدقية منها فاالساس الوسطي لها
سبعة آالف وخمسمائة وعليك بتخفيف اجرام الدواليب اال في ثخانتها
فانها تكون في مقدار صالح لضبط قوة المدير ولكون مثل هذه البنكام
برديفين ومدير نحتاج ان نجعل عضائده عريضة ليمكننا بذرقة المحاور
محلها يمنة ويسرة ويكون طولها مناسبا لعرضها لكن يجب كون محور
دوالب الرقاص قريبا من الوسط مهما امكن وهذه صورة ذلك وهللا
اعلم".
" اذا تقرر ذلك فنقول انك اذا عملت هذه الدواليب واتقنتها عمال ووضعا بين سقف واسطوانات
وعضايد ...فمن المقرر ان ما بين الحقة والعضادة من محور التدوير اذا ما ركبنا في محل مربع
منه فرخة منشارية االسنان اتفاقية العدد ميل اسنانها الى خالف جهة التفاف الجاذب ولنسمها بالتدوير
وركبنا في الوجه الداخل من العضادة المذكورة في محل يقتضيه المدير منها اصبعا وقوسا لضبطه
اذا ادير الى خالف جهة الميل ثم اطلق منعته االصبع عن العودة اليها وهذه صورة ذلك .
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ومن لوازم هذا المحور ان يكون بارزا من العضادة والبارز منه منها بان يكون بحالة تقضي انه اذا ركب فيه شئ من المالوي
امكن ادارته به  ...ويسمى الملوى بالمفتاح"...

المفتاح

اسطوانة المفتاح

ثم يتابع تقي الدين الشرح فيقول... ":وعلى هذا فمن الواضح اننا اذا ادرنا المحور بالمفتاح دورة ونحن ماسكون لدوالب الرقاص
عن دورانه ثم اطلقناه ولم يمكن رجوع المحور فرجعت الحقة مع المدير فادار ما فوقه وحصل المطلوب فنرتب على ذلك ما
يقتضيه من فضل الدائر وتوابعه والرقاص وغير ذلك.
تنبيه ال خفا ان اول التفاف المحور يكون سهال لينا ال يمكن به ادارة الدواليب فنحتاج الى ادارته الى ان يمكن حصول االدارة
على ما ينبغي ويكون هذا المحل مبدا للدورة المذكورة مضبوطا بحدين بداية ونهاية بحيث ال يمكن انحالل الجاذب عن اقل ما
يحتاج اليه وال يمكن ادارة المحور اكثر من قدر االحتياج ايضا فنعمد الى صفيحة من الحديد النقي ذات ثحن صالح وندير فيها
دائرة قطرها قدر قطر الحقة ونجعل نصف هذا القطر خمسة اقسام وندير بقدر اربعة منه دائرة اخرى على المركز االول فيبقى
ما بين الدائرتين طوقا مسطحا ثم ندير قسمين منه دائرة اخرى ونخرق ما بين الطوق والدائرة الصغرى ما عدا مقدار يقع به
االتصال بينهما  .ونجعل في مقابلة جهة االتصال لسانا بارزا عرضه وطوله قدر قسم واحد ونخرق المركز خرقا مربعا لنركبه
في محور المدير بين التدوير وغطاء الحقة ولنسم هذه القطعة بالضابطة وهذه صورتها كما ترى .

ثم نعمل طارة كالحقة في سعة يمكن بها ان تلبس على الحقة وتدور عليها بساللة من غير تخلخل وتنطبق شفتها على االثقاب
التي في المدير ونكون قد اعددنا سنا بارزا من شفتها المنطبقة داخال في احد االثقاب والشفة العليا اعال من الحقة بمقدار يمكن
فيه بروز سن منه ويمكن مع ذلك برد الطارة متنازال حلزونيا اال ان يكون عند انتهائه الى جنب السن مساويا لغطاء الحقة
ويكون التوجه بالمبرد الى خالف جهة ميل االسنان المنشاري ة في محل اشتباكه ونزيد في ذلك بمبرد دقيق حتى يدخل المبرد
تحت السن الذي بدانا من جانبه بالمبرد اوال الى محل يكون بقدر عرض لسان الضابطة وعرض السن وزيادة يسيرة وهذه
صورة ذلك ,
اذا تقرر ذلك فاعلم اننا اذا دخلنا الحقة في هذه الطارة وشبكنا سنها االول من احد اثقاب المدير وركبنا الضابطة في المحور
بحي ث يكون لسانها تحت سن الطارة في اخر الحلزون وفوقها التدوير على ما يقتضيه التفاف الجاذب وضبطناها بسمخ يدخل
في المحور وركبنا الدواليب في محلها فمن الواضح اننا اذا لوينا المحور بالمفتاح فان الضابطة تدور بلسانها منقسرة الى فوق
على الشفة الحلزونية الى ان تشتد الحركة ويتحرك الرقاص الحركة المطلوبة منه فحينئذ نرفع الطارة حتى يتخلص السن من
اثقاب المدير ونديرها الى ان يقع اللسان في موقعه االول ف هنالك يتحرك الميل هنية الى ان يستند اللسان في صدر المحل االول
فتسكن الدواليب ويتعين هذا المحل لبدئ الحركة من هنا اذا ادرنا ا لمحور بالمفتاح دورة تامة تخلص اللسان ودار حتى يلقى
سن الطارة وهو المنتهي فيقف ويحصل المطلوب من الحركة ومن انضباط الدورة مبدا ومنتهى".
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الرسم الحديث الجامع لجميع اجزاء الساعة المطوية األولى ( اي التي تكون بدون سرياق وتدعى بالطلمسي)

النوع الثاني ويسمى الرصدي لصحة حركاته وبنائه على االصل المطابق للتحقيق والمناسق للتدقيق
ولنذكر منه عدة آالت بعد تقديم مقدمة وهي اننا اذا عملنا الحقة خالية عن المدير ورتبنا عليها ما
يتبعها من الجاذب والتدوير وقوسه واصبعه ثم عملنا دوالب التقسيط لساعة واحدة ورتبنا عليه بقية
الدواليب غير اننا نجعل محور التقسيط من جهة عضادة (ا) ال يصل اليها بل اقصر منها يسيرا
ويكون مستديرا في ثخن المسلة راسه واسفله سواء كالشريط ثم نعمد الى حديدة مخروطية الشكل
صحيحة االستدارة طولها بمقدار ما بين سطح التقسيط وبطن العضادة ويكون راس المخروط محورا
ينتظم في قطب في العضادة اذا ثقب في مركز القاعدة ثقبا بقدر محور التقسيط وادخل فيه حتى
يصيران كمحور واحد وشرطه القيام على سطح التقسيط حق القيام ودوران هذا المخروط على
محوره بسهولة وجعل طرفه البارز من العضادة مربعا الجل المفتاح وجعل محيط القاعدة بارزا عن
سطح المخروط بقدار ما يشق باسنان منشارية ويجعل له على احد ايدي التقسيط اصبع وعلى االخرى
قوس يدفع االصبع الى جهة دوالب المخروط ولنسمه بجملته بال ُم َعدل لما يقع عليه من تعديل قوة
الجاذب ثم نثقبه في الفصل المشترك ما بين سطح المخروط والسطح البارز منه الجل االسنان وندير
عليه خطا حلزونيا عميقا في سطحه بمقدار ما يمكن عليه التفاف سرياق دقيق مبتدئا من الثقب
المذكور واخذا الى جهة ميل االسنان وملتفا عليه الى ان نختم بالقرب من طرفه المستند الى العضادة
على اربعة وعشرين لفة ونلحم ثمة قطعة تماس العضادة كسن منشاري على دورته ميله الى خالف
جهة ميل االسنان وهذه صورته وصورة دوالب التقسيط باصبعه وقوسه .
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وعلى هذا فمن الواضح اننا ا ذا ركبنا الدواليب في محالها والحقة تحت التقسيط بين عضادتي (ا ط) ونظمنا في ثقب المعدل
سرياقا من حرير او مصران كالوتر واخفينا عقدته في مكان وسعناه من الثقب من جهة القاعدة وكان طوله زيادة عن مقدار
يمكن ان يدور في الخط الحلزوني اربعة وعشرين دورة بمقدار اصبع ونظمنا طرفه اآلخر في ثقب في محيط غطا الحقة من
جهة عضادة (ا) وما زلنا ندير محور الحقة بالمفتاح الى ان التف السرياق على الحقة بجملته وزدنا في ادارة المحور بمقدار ما
يشتد به السرياق ثم نقلنا المفتاح غلى محور المعدل وادرناه به اربعة وعشرون دورة فانه ال شك ان الجاذب الذي في الحقة
يطلب العودالى حيزه فيجذب السر ياق الى ان يعود ملتفا على الحقة غير انك تراعي حركة الرقاص فان راته سريعا في انتهاء
االلتفاف رققت ذلك للجانب من المخروط وناسبت الوسط معه حتى تتناسق الحركة اوال واخرا وهو المطلوب وهذا امر مهم من
جهة فضل الدائر واما من جهة التقسيم فان االكثر يكتفي بما تقرر في النوع االول فان تواتر الضربات في اول السير دون اخره
ليس فيه خلل في العمل فال يلتفت اليه وان عملت الج هتين على هذا االسلوب فهو الكمال وهللا اعلم ".

الصورة تُظهر وضع الحِقة وال ُم َعدِل داخل البنكام الرصدي وفقا لوصف تقي الدين

الرسم الحديث لمجموعة دواليب البنكام الرصدي ويظهر فيه وضع الحقة وال ُم َعدل
وختاما ً
يستوقفنا في هذا المخطوط جودة الخط ،جمال التنسيق ،حسن التعبير ،دقة الوصف  ،االسترسال في الشرح  ،تعداد التنبيهات،
وضوح الرسومات كل ذلك يحملنا على منح تقي الدين لقب المهندس العربي األول في صناعة الساعات الميكانيكية .
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يستوقفنا في هذا المخطوط جودة الخط ،جمال التنسيق ،حسن التعبير ،دقة الوصف  ،االسترسال في الشرح  ،تعداد التنبيهات،
وضوح الرسومات كل ذلك يحملنا على منح تقي الدين لقب المهندس العربي األول في صناعة الساعات الميكانيكية .
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