
كتاب األسرار يكشف إلى العالم بعد ألف عام:
اآلالت كانت موجودة فى القرن الحادى عشر!

وهى  ١٠٠٠م،  عام  إلى  ترجع  مخطوطة  هو  األسرار  كتاب   -  ٢٠٠٨ نوفمبر   - الدوحة 
مخطوطة قيمة للغاية ألنها تضم نصوصا ورسومات تصف أكثر من ثالثين آلة عبقرية منها 
المخطوطة  وتعد  وآالت حربية.  أوتوماتيكية  مائية وروزنامات  ميكانيكية وساعات  آالت 
ذات أهمية خاصة فى مجال تاريخ العلوم، لكونها تمثل واحدة من أقدم الشهادات المكتوبة 

والمرسومة التى لم يسبق دراستها أو نشرها عن اآلالت المركبة القديمة.

وقد سمحت رعاية سمو األمير حمد بن خليفة آل ثانى، أمير قطر، بتمويل المجموعة البحثية 
التى تمكنت بعد أشهر من البحث من التوصل إلى  نتائج رائعة، حيث حال تعقيد المخطوطة 
األبحاث  مركز  جدارة  ساعدت  وقد  قبل.  من  تأويلها  على  الخبراء  من  العديد  قدرة  دون 
التى استخدمها على  التكنولوجيا  ليوناردو٣ )www.leonardo3.net( وكفاءة  اإليطالى 
إعادة نسخ المخطوطة بالعربية وترجمتها إلى اإليطالية واإلنجليزية والفرنسية، كما ساعدتا 

على تأويل وإعادة تركيب كافة اآلالت.

وسيتم عرض كافة النتائج التى تم التوصل إليها فى معرض دائم بمتحف 
بالدوحة )www.qma.com.qa(، مما سيمثل واحدا  الفن اإلسالمى 
من  والعشرين  الثانى  فى  افتتاحه  مراسم  أثناء  الجذب  معالم  أهم  من 
من  وتفاعلية  رقمية  نسخة  المعرض  وسيضم  الجارى.  نوفمبر  شهر 
ثالثية  نماذج  باستخدام  للجمهور  آالتها  كافة  المخطوطة، توضح 
تم  كما  هولوجرافية.  لمس  شاشة  بفضل  تحريكها  يتم  األبعاد 
هادم  وهما  مجسمتين،  األسرار  كتاب  من  آلتين  تركيب  إعادة 
األشخاص  ذات  والساعة   )٣٥v صفحة   ،٢٣ )الشكل  القالع 
نسخة  نشر  سيساعد  كما   .)٢١r صفحة   ،١١ )الشكل  الثالثة 
من المخطوطة فى شكل صندوق يضم الكتاب بالعربية واإلنجليزية 
والفرنسية واإليطالية ونسخة مصورة من المخطوطة األصلية وقرص 

DVD على تقديم هذا العمل الفريد للعالم أجمع.

قام بإنجاز هذا العمل مؤسسو مركز ليوناردو٣ وهم ماسيميليانو ليزا 
وماريو تاداى وإدواردو زانون، واألخيران هما اللذان قاما بتأويل 
اآلالت. أما تمويل المشروع فقد قامت به هيئة متاحف قطر تحت 

رئاسة السيد عبد هللا النجار. 

وقد صرح ماسيميليانو ليزا، أحد مؤسسى ليوناردو٣، أن ”المشروع قد 
‘كتاب  الهامة  العربية  المخطوطة  ليوناردو٣ لوجود  باكتشاف فريق  بدأ 
تم نسخها عام ١٢٦٦ فى طليطلة من  والذى  نتائج األفكار‘  األسرار فى 
أصل يعود إلى القرن الحادى عشر من تأليف المهندس األندلسى ابن خلف 
المرادى. والنسخة الوحيدة من هذه المخطوطة محفوظة فى مكتبة ميديشيا 
لورنسيانا فى فلورنسا، ولم يسبق لهذه المخطوطة أن درست أو نشرت من 
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قبل بسبب تعقيدها. إن هذه المخطوطة تعد مصدرا نادرا لدراسة التكنولوجيا العربية القديمة 
النهضة بأوروبا مثل مخترعات  إليها عند دراسة مخترعات عصر  ينبغى اإلشارة  والتى 
ليوناردو دافنشى“. ويقول إدواردو زانون ”إنه لشرف عظيم أن نقدم نتائج هذا العمل الشيق 
في معرض متحف الفن اإلسالمى بالدوحة. لقد واجهنا أثناء دراسة أعمال عالم عربى قديم 
مشكالت تختلف كثيرا عن تلك التى نواجهها عادة عند دراسة أعمال ليوناردو دافنشى أو 
مخترعات عصر النهضة بشكل عام. وقد اضطررنا بالفعل لتخطى العديد من الصعوبات 
أثناء عملنا من أجل تأويل آالت المخطوطة المعقدة للغاية، ولكن مكنتنا دراستها من التوصل 
الى نتائج هامة“. ويختتم ماريو تادى الحديث قائال ”من بين اآلالت المختلفة أود أن أخص 
بالذكر اآللة رقم ١٣ والتى تضم نظاما مركبا وعبقريا يقوم فى بداية كل ساعة بتحريك عدد 
من التماثيل الميكانيكية التى تضم ثعابين ونساء ورجاال فى تسلسل مذهل يعمل عن طريق 
نظام يعتمد على الماء والزئبق والبكرات. ولقد ساعدتنا مهمة التأويل الضخمة والصعبة على 
فهم جميع اآلليات المختلفة لجميع اآلالت وإعادة تركيبها جميعا، وأذهلنا كونها تعمل جميعا 

بكفاءة، وهذا ال يعنى بالطبع وجود عدد من األلغاز التى لم نتمكن من حلها بالكامل...“ 

إنها عملية تتخطى جميع الحدود وتشهد على قدرة الثقافة على توحيد الشعوب، فالمخطوطة 
عربية األصل، وهاجرت من أسبانيا إلى إيطاليا، وتعود اليوم أخيرا إلى العالم 
اإلسالمى بفضل معرض دائم فى الدوحة يقدم نسخة رقمية تفاعلية 
حصد  فى  التكنولوجيا  أهمية  على  يؤكد  مما  المخطوطة،  من 
ثمار المنتجات الثقافية. كما أن نشر المخطوطة سيسمح للعالم 
سيكتشف  وبذا  الرائعة،  المخطوطة  هذه  من  باالستفادة  أجمع 
مما  بكثير  أقدم  بتاريخ  تتمتع  التكنولوجيا  أن  الجمهور 
يعتقد الكثيرون، فمنذ ألف عام مضت تمكن المخترعون 
والمهندسون من خلق آالت ذات كفاءة عالية، واضعين 
بذلك أسس الميكانيكا الحديثة، فضال عن كون هذه اآلالت 

فى الكثير من الحاالت أعماال فنية رائعة بحق.

ويمتد متحف الفن اإلسالمى بالدوحة، الذى قام 
بتصميمه إيو مينج بى، على مساحة ٤٥٠٠٠ 
العالم  أرجاء  جميع  من  كنوزا  ويضم  م٢ 
والتاسع  السابع  القرنين  بين  اإلسالمى 
عشر الميالديين، وستمتد مراسم افتتاح 
المتحف على مدى أسبوع كامل تجتذب 
أثناءها العديد من المشاهير والمسئولين 

ووسائل اإلعالم من كافة أنحاء العالم.

ليوناردو٣ هى شركة إعالمية تجديدية 
مجهوداتها  تركز  أبحاث  ومركز 
الثقافية  المنتوجات  ونشر  دراسة  على 
باستعمال وسائل وتكنولوجيات تجديدية 
)لمزيد  بتطويرها.  نفسه  المركز  يقوم 

من المعلومات حول المشروع:
)www.leonardo3.net/secrets( 
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