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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل السجمة البحهث العمسية التي تقع في تخررات: -ٔ

 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
 بميجاتيا و الدراسات السقارنة. القديسة المغات -
 . القديسةو الخطهط  السدسارية الكتابات -
 . والحزارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيهلهجيا -
 . اآلثاري السدح  تقشيات -
 . ةياالنثروبهلهج الدراسات -
 . والترميم الريانة -

 تقدم البحهث الى السجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبسدافات مفردة بين Microsoft Word(، وبشظام )A4يطبع البحث عمى ورق ) -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ

E-mail: uom.atharalrafedain@gmail.com 
  



 ثثد احملروٌاخ
 

 العنهان اسم الباحث الصفحة
 تهطئة إسساعيلخالد سالم  ٔ

 زىراء محسهد دمحم نظام ٖٙ-ٖ 
 اآلمثال الخاصة بالحيهان في السرادر السدسارية الدهمرية خالد سالم إسساعيل

 -ٜٓٛنشهرتا )الثاني( -الحس التاريخي عشد السمك اآلشهري تهكمتي احسد زيدان الحديدي ٓٙ-ٖٚ
 ق.م ٗٛٛ

 حدشين حيدر عبد الهاحد ٓٛ-ٔٙ
 مؤيد دمحم سميسان

السدسارية عمى طبعات َأختام حكام السدن من عرر أور الكتابات 
 الثالثة

ٛٔ-ٜٛ 
 دمحم أحسد دمحم

 سالم يحيى الجبهري 
 أثر الحهاس في الرهرة الذعرية عشد أدباء بالد الرافدين

 نجاة عمي دمحم التسيسي ٕٙٔ-ٜٜ
 فاتن مشرهر دمحم الغانسي

 ٕٛٓٓ-الفخار الفرثّي من تل مدكن السهسم اأَلول

 دراسة مقارنة مع المغة العربّية القمب السكانّي في المغة األكدّية عباس إبراهيم صابر ٛٗٔ-ٕٚٔ

ٜٔٗ-ٔٙٙ 
 مشاىل أسامة جارهللا الخيرو

 شكيب راشد آل فتاح
 مرويات عّز الدين ابن األثير عن معارك قهات السهصل

 م(٘ٚٔٔ-ٗٚٔٔىـ/ٔٚ٘-ٓٚ٘مع صالح الدين األيهبّي )

ٔٙٚ-ٕٔٛ 
 دمحم عميسميسان 

 سفيان ياسين إبراهيم
 ممكية األراضي الزراعية وجبايتيا في اليشد

 م(ٗٔ –م ٓٔىـ /ٛ -ىـ ٗ)القرن 
 عمم الفمك في الترهير العثساني شيساء جاسم البدري  ٕٙٓ-ٖٛٔ
 "دراسٌة لشرهص مدساريَّة غير مشذهرة من العرر الدهمرّي الحديث" حدين دمحم رضا الِحْسَيري  ٕٕٙ-ٕٚٓ
 اإلنكميزي القدم 

 إليهنهرا مارياني ٗٔ-ٖ
نساذج فخار من العرر البرونزي السبكر )الدور الرابع( من ام 

 الحفريات في جشهب بالد الرافدين

نظرة عمى الريف االشهري الحديث: مدتهطشة العرر الحديدي الثالث  كابراييل جاكهزا ٕٗ-٘ٔ
 لسشطقة تل تاسمي جيدك في وادي اصالحية )تركيا(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تهطئة

          خالد سالم إسماعيل  . أ

    رئيس التحرير                                                                

 

ثار الرافدين الذي يتزامن مع آن ُأقدم الجزء األول من السجمد الثامن من مجمة أيدرني  

التي تردرها  2112عام  السجمد األول مشها  صدور ذكرى مرور عذر سشهات عمى 

 إلىثار بجامعة السهصل، فزال عن حرهل السجمة عمى مهافقة لالنزسام اآلكمية 

وهه انجاز هام من ضسن الخطهات  22/8/2122العالسي بتاريخ  DOAJمدتهعب 

 لسهاكبة التطهر الدريع الحاصل ؛لتي رسسشاها لمشههض بهاقع السجمةالطسهحة والدديدة ا

في الشذر العمسي وااللكتروني في العراق والعالم. نذكر كل من ساهم ودعم وساند في 

 ثار الرافدين.آالتقدم الذي حرل في مجمة 

 ن يهفقشا ويددد خطانا.أندأل هللا                 
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  علم الفلك في التصو�ر العثماني
 

  *شیماء جاسم البدري
 

 ۱۰/٥/۲۰۲۲تاریخ قبول النشر:                            ۱۰/٤/۲۰۲۲تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 
 
 :ملخصال

تفكیر االنسان واص�ح ی�حث في ماهیتها واسرارها لقد شغلت حر�ة االجرام السماو�ة 
فأص�ح یرصد تحر�اتها و�فسر تلك الحر�ات و�ر�طها �التغییرات الكون�ة الجو�ة التي  ،ومكنوناتها

وهو ما دفعه الى ان عكف على دراستها وتسجیل مالحظاته  ،تحدث امام عین�ه و�ع�ش تقل�اتها
بذاته له ه�كلیته وعلمائه ودارس�ه الذین دونوا �افة  وتدو�نها حتى انتظم علم الفلك علما قائما

س�ما وان علم الفلك من العلوم المهمة ذات  ،متعلقاته واثروا المكت�ات �مؤلفاتهم الفلك�ة الرصینة
فهذا العلم هو ما �حدد اوقاته و�نظم مسیرة ح�اته الزمن�ة في  ،االرت�اط الوثیق �ح�اة االنسان

�ما انه العلم الذي ترت�ط �ه شعائر االنسان المسلم المتعلقة  ،نینحساب اال�ام والشهور والس
 .بل وترت�ط �ه شعائر اد�ان اخرى  ،�الصالة والص�ام والحج وغیرها

ولم ُ�كتفوا بتدو�ن مالحظاتهم ونتائج  دراستهم الفلك�ة العلم�ة فقط بل رفدوها �الرسوم 
ذلك ما اتحفتنا �ه المدرسة العثمان�ة  وخیر مثال على ،التي عززت ق�مة ومكانة تلك الدراسات

إذ اولى سالطین آل عثمان اهتماما منقطع النظیر �علم الفلك حتى  ،في تصو�ر المخطوطات
اتحفتنا بها المنمنمات التصو�ر�ة الجمیلة التي انتجتها  ،خصصوا له مؤسسات تعل�م�ة �بیرة

درسة العثمان�ة الفن�ة الكثیر الذي حفظ فلقد وصلتنا من منمنمات الم ،المراسم السلطان�ة العثمان�ة
لنا ظواهر فلك�ة مختلفة واز�اج فلك�ة �ثیرة بل وصل االمر الى رسم المرصد الفلكي �كادره 

وما صفحات هذا ال�حث إال للوقوف على جم�ع ما مـر ذ�ره  ،العلمي وُ�ال عاكف على عمله ف�ه
 �الدالئل التار�خ�ة.

 التصو�ر العثماني، المخطوطات، المنمنمات، المراسم السلطان�ة.، علم الفلك الكلمات المفتاح�ة:

Astronomy in Ottoman Painting 
 
 

Shaymaa Jasim Albadri 
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Abstract: 
       Celestial bodies have occupied human beings' thinking and become a 
target to examine their essence and composition. Human beings started 
observing their movements and tried to explain these movements and 
connect them with global climate change occurring around. Basically، 
this led man to study them and record observations. Hence، astronomy 
becomes a science with its own structure، scientists and students who 
recorded all relevant events and enriched the libraries with their original 
contributions.  

        Astronomy is an important science that is associated with human 
life. It organizes the temporal life in accounting days، months and years. 
It is also the science to which Muslim rituals such as: prayer، fasting، 
pilgrimages are related closely to human life، as many other rituals do. 
Many other religions' rituals are related with it as well. People did not 
only record their observations and results of their scientific studies in 
astronomy، but also provided them with paintings that supported the 
value and role of these studies. A good example is what the Ottoman 
school contributed in manuscripts painting; as Ottoman Sultans had a 
profound interest in Astronomy. They devoted great educational 
institutions to it as expressed in beautiful miniature paintings of Ottoman 
Sultans' ceremonies.  

      Artistic Ottoman school miniatures that we attained are many. They 
maintain to us different astronomical phenomena and paths.  They even 
depict the astronomical observatory with its scientific staff engaged in 
work. The paper would examine all what has been mentioned with 
historical evidences.  

Keywords: Astronomy, Ottoman painting, Manuscripts, Miniatures, 
Royal Ceremony.    

 
  :المقدمة

وعرفه  ،)١(جرام الفلك�ة وحر�تها ومواقعهاعّرف علم الفلك �أنه العلم الذي یدرس نشأة األ�ُ 
جرام السماو�ة وما تحو�ه وما تنتظمه من نجوم و�واكب وما نه العلم الذي ی�حث عن األأ�احث آخر �

وأشار الد�تور احمد  .)٢(�حدث في الكون من ر�اح و�رق ورعد واللیل والنهار وتعاقبهما واختالفهما
ألنه ارت�ط  ،أةنه حتى عصر النهضة االسالم�ة �ان �عرف علم الفلك �اسم علم اله�أفؤاد �اشا الى 

فضال و  ،)٣(قسام البروج وا�عادها وعظمها وحر�تها وما یت�عهاأو�م�ة الكواكب و فالك بدراسة تر�یب األ
هذه التسم�ة اطلق ُ�ّتاب العرب على علم الفلك تسم�ات عدیدة في القرون الوسطى �ان من  عن

ابرزها "علم النجوم" و "صناعة النجوم" و "علم التنج�م" و "صناعة التنج�م" وان اطالق هذه التسم�ات 
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فقد �ان اغلب �تاب العصور الوسطى  ،ن ارت�اط حر�ات الكواكب �الحوادث الدنیو�ة المستقبل�ةجاء م
وعلم التنج�م بل على العكس �انا �عن�ان عندهم علما واحدا �شتمل على  أةال �فرقون بین علم اله�

من خواص النفس التي یتمكن بها  ألنه �عدّ  ،قسمین احدهما علم دالالت الكواكب على المستقبل
والثاني هو علم النجوم التعل�مي الذي ی�حث  ،االنسان من معرفة ما س�حدث في العالم قبل حصوله

ضمن علم  أةف�ما جرى تقس�م مغایر لذلك وهو �ضم علم اله� ،جرام السماو�ة وعن االرضف�ه عن األ
الذي �ختص �معرفة تر�یب  أةعلم اله� :قسامأ خوان الصفا جرى التقس�م الى ثالثةإالنجوم ففي رسائل 

وقسم  ،�عادها وعظمها وحر�اتها وما یت�عها من هذا القبیلأقسام البروج و أاالفالك و�م�ة الكواكب و 
وقسم خاص �أحكام النجوم وط�ائعها و��ف�ة  ،خاص �عمل التقاو�م واستخراج التوار�خ وما شاكل ذلك

 .)٤(دالئلها على الكائنات
الخاص  أةوقام العلماء العرب بتأل�ف �تب عدیدة ُعدت سلسلة من المحاوالت لتخل�ص علم اله�      

القرون في  اعتمدوارب ن علماء الفلك العأذلك  ،من الشوائب المنهج�ة التي ألمت �ه )٥(ب�طل�موس
 ،"المنشورات"ه التي وصفها �طل�موس القلوذي �كتا�ه "المجسطي" واكملها في �تا� أةالوسطى على اله�

خرى هي من تدور حولها جرام السماو�ة األن االرض ال تتحرك وان الشمس واالأعلى مبدأ  معتمداً 
 ،)٦(ن االرض تدور حول محورها وتدور حول الشمس في نفس الوقت أمر غیر مقبولأذلك ان فكرة 

حد هؤالء أن أفعلى سبیل المثال  ،)۷(أةلذا فقد حاول علماء الفلك العرب وضع أسس جدیدة لعلم اله�
ن سنة یرصد النجوم یحدى وار�عإالعلماء وهو المعروف �محمد بن جابر بن سنان �قي ما �قارب 

والقمر والكواكب في مرصد الرقة في ارض الشام حتى تمكن من تصح�ح �عض نتائج �طل�موس إذ 
 .)٨(تقانحكام واإلرصاده غا�ة في الدقة والض�ط واإلأجاءت نتائج 

�انت �عض تلك الحضارات  نْ أوقد عرفت الحضارات القد�مة علم الفلك واشتغلت �ه �عد 
واخذ علم الفلك یتدرج في  ،تعبد العدید من الظواهر الفلك�ة وجعلت منها آلهة تعبدها وتخشى نقمتها

�انوا  قدماءحتى ان علماء الفلك ال طط ودراسات دق�قةمدارج التطور العلمي المدروس المتقن وفق خُ 
 ،قد توصلوا الى ان االرض هي مر�ز الكون وان شكلها �روي تتحرك حولها االجرام السماو�ة االخرى 

واشتغلت �ل حضارة من تلك  ،الیونان �الد كما وعرفته صر�ون القدماء والهنودال�ابلیون والم هفقد عرف
فلك�ة معینة تحدث في  ئه معرفة ظواهرلدافع من ورامعین ر�ما �ان ا الحضارات على جانب فلكيّ 

و�ذلك اص�ح لكل منهم نصیب في تطور هذا  ،ذلك البلد ت�عا لموقعه من خطوط الطول والعرض
  .العلم

استطاع الفلكیون ال�ابلیون بواسطة الحسا�ات الر�اض�ة ان یتنبؤوا عن وقوع �عض  ف�ما
طوال اللیل والنهار �حسب أالتقو�م السنوي والفصول و الظواهر الفلك�ة مثل الخسوف والكسوف وض�ط 

 ذلك ان وجهات النظر ال�ابل�ة الفلك�ة أثرت على مرّ  )٩(الى الیونان ائقالفصول وقد انتقلت تلك الطر 
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رحلته الى �ابل �مـا ذ�ر ذلك  فينهم فیثاغورس م�ما وتعلم  ،لفالسفة الیونانیون القرون و�عمق على ا
  .)١٠(دیوجین الرتیوس

 علم الفلك عند العرب:
اما عند العرب فكان علم الفلك من العلوم التي حظیت �اهتمامهم سواء في الجاهل�ة إذ �ان  

اهل ال�اد�ة أحوج الناس الى معرفة الكواكب الثابتة ومواقع طلوعها وغرو�ها لیهتدوا بها في متاهات 
ن أ�عد االسالم اال  �ذلك و ،)١١(لهاالصحراء  فكانت معرفة النجوم مستمدة من مالحظاتهم المستمرة 

فمعرفة عرب الجاهل�ة �الفلك لم تكن تعتمد  ،االهتمام بهذا العلم اختلف وتفاوتت درجاته �مرور الزمن
حداث الفلك�ة فكان اهتمامهم بهذا العلم في الجاهل�ة نا�ع من ر�ــط األ ،)١٢(على دراسات منظمة

وتأثیر ذلك على مجر�ات ح�اتهم الیوم�ة �رحالتهم  الر�اح كحر�ة الطب�ع�ة �الظواهر والنجومب للكــواك
الناس من سل�قتهم  نّ أل؛ غرو في ذلك وال، لى الفلكإنـه أقـرب الى التنج�م منه إومناس�اتهم �افة اي 

ن أال إ ،مولعین �الحكا�ات العجی�ة ومعرفة الحوادث المستقبل�ة و�شف مـا �ظنونه سـرًا غر��ًا مكتوماً 
ن الغیب ال �علمه ال ،لموقف الدین االسالمي منه وذلك ،سالمالتنج�م تراجعت �عد مجيء اإلشعب�ة 

 .ال هللا وحده س�حانه وتعالىإ
وافرًا من إذ إنهم عرفوا عددا عد معرفة عن السماء اص�حت لدیهم ف�ما �  _العرب _ ال انهم إ
وذهبوا في جعلها اشكاال او صورا مذه�ا �ختلف عن  مطالعها ومغار�هاثابتة مع مواضع الكواكب ال

ثم انهم عرفوا الكواكب الس�ارة ومنازل القمر وانفردوا عن سائر الشعوب في طرائق األمم األخرى 
�الهندسة ولعدم االعتناء  ال س�ماولكن لعدم معرفتهم �الر�اض�ات و  ،استعمال تلك المنازل واخذ انوائها

�العلوم االخرى ا�ضا لم یتوصلوا الى تعیین السنین �حساب دقیق مستقصى فاقتصروا على ما ُیدرك 
 .)١٣(�مجرد الع�ان

ومن المشهور ان العلوم مع تداول اال�ام ومرور الزمان تزداد مواض�عها سعة وتتغیر م�احثها 
بدأت النظر�ات الفلك�ة �التطور حتى اخذ علماء الفلك  ان هنوم ،ما �ستلزمه التقدم فیها جزئ�ا �حسب

�االعتماد على عدة عوامل لوضع التقو�م السنوي ومنها اللیل والنهار "دورة االرض حول  قدماءال
 .)١٤(ر�عة "دورة االرض حول الشمس"والشهر القمري "دورة القمر حول االرض" والفصول األ ،نفسها"

 
 االسالمي:علم الفلك في العصر 

في المقابل حظي علم الفلك �منزلة �بیرة في الدین االسالمي فما ان بزغت شمس االسالم حتى بدأت  
ذلك ان هللا ت�ارك وتعالى  ،كثر جد�ة من ذي قبلأمراق�ة السماء والنظر في ملكوتها تأخذ منحى آخر 

الرض والتفكر بهذا الكون وفي اكثر من آ�ة قرآن�ة م�ار�ة دعا الى التأمل في ملكوت السموات وا
ُ ِمْن  "فقد جاء في قوله ت�ارك وتعالى  ،العظ�م َماَواِت َواْألَْرِض َوَما َخَلَق �َّ َأَوَلْم َیْنُظُروا ِفي َمَلُكوِت السَّ

ت النظر�ة الفلك�ة غدحتى  )١٥(َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َ�ُكوَن َقِد اْقَتَرَب َأَجُلُهْم َفِ�َأيِّ َحِدیٍث َ�ْعَدُه ُیْؤِمُنوَن"
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اآل�ات  هابینتو  ،الدراسات واال�حاث العلم�ةعلى حقائق اوردها القرآن الكر�م واثبتتها  ستنداالسالم�ة ت
جرام السماو�ة والكواكب �عضها ب�عض �ما في قوله ت�ارك عالقة األمن خالل القرآن�ة الم�ار�ة 

ْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ   * َوآَ�ٌة لَُّهُم اللَّْیُل َنْسَلُخ ِمْنُه النََّهاَر َفِإَذا ُهم مُّْظِلُمونَ "وتعالى  ِلَك  َوالشَّ لََّها ذَٰ
ْرَناُه َمَناِزَل َحتَّٰى َعاَد َ�اْلُعْرُجوِن اْلَقِد�مِ   * َتْقِدیُر اْلَعِز�ِز اْلَعِل�مِ  ْمُس َینَ�ِغي َلَها َأن  *  َواْلَقَمَر َقدَّ َال الشَّ

 )١٦("َوَال اللَّْیُل َساِبُق النََّهاِر * َوُ�لٌّ ِفي َفَلٍك َ�ْسَ�ُحونَ ُتْدِرَك اْلَقَمَر 
حولنا في التحري واالستقصاء ف�ما یدور كما حث س�حانه وتعالى في آ�ات قرآن�ة اخرى على       

االمر الذي یز�د المسلمین عقیدة راسخة وا�مانا مطلقا �ا�  ،ظواهر فلك�ة مختلفةمن هذا الكون العظ�م 
ان یتأمل و�فكر  إلى فجاء ذلك الحث �ص�غة التعجب الذي یدفع �اإلنسان ،)١٧(خالق الكون وحده

مـاِء َفْوَقـُهْم َ�ْ�َف َبَنْیناها "  إذ جاء في القرآن الكر�م ،و��حث  َوَز�َّنَّاها َومـا َلها َأَفَلــْم َیْنُظُروا ِإَلى السَّ
دعا القرآن الكر�م الى التفكر في اللیل والنهار فقد ورد في سورة ال�قرة  وفي سورة اخرى  ،)١٨("ِمْن ُفــُروج

َماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَ�ْحِر ِ�مَ  " ا َیْنَفُع النَّاَس ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ
َماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَ�ا ِ�ِه اْألَْرَض َ�ْعَد َمْوِتَها َوَ�ثَّ ِفیَها ِمنْ  ُ ِمَن السَّ ُ�لِّ َدا�ٍَّة َوَتْصِر�ِف  َوَما َأْنَزَل �َّ

َماِء َواْألَْرِض َآلَ�اٍت ِلَقْوٍم َ�ْعِقُلوَن" ِر َبْیَن السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ َ�اِح َوالسَّ �ما دعا ت�ارك وتعالى  ،)١٩(الرِّ
"ُهَو الَِّذي االنسان الى مراق�ة حر�ة الشمس والقمر ل�حتسب عن طر�قها السنوات فقال ت�ارك وتعالى 

ُ َذلِ َجَعَل  ِنیَن َواْلِحَساَب َما َخَلَق �َّ َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد السِّ ْمَس ِضَ�اًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ َك ِإالَّ الشَّ
ُل اْآلَ�اِت ِلَقْوٍم َ�ْعَلُمونَ  ُ فِ  *ِ�اْلَحقِّ ُ�َفصِّ َماَواِت ِإنَّ ِفي اْخِتَالِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر َوَما َخَلَق �َّ ي السَّ

  .غیرها من اآل�ات الم�ار�ات فضال عن )٢٠(َواْألَْرِض َآلَ�اٍت ِلَقْوٍم َیتَُّقوَن"
فاإلنسان المسلم  ،و�رت�ط تنظ�م وتحدید الشعائر الدین�ة �علم الفلك عند المسلمین ارت�اطا وث�قا

�مارس في �ل یوم شعیرة الصالة والتي �ستلزم الق�ام بها االتجاه الى الكع�ة المشرفة ف�شترط ذلك 
عالوة  ،الكروي مبن�ة على حساب المثلثات أةمعرفة سمت القبلة اي حل مسألة من مسائل علم اله�

في اول  قمر عند صیرورته هالالً الشعائر السنو�ة �الصوم والحج واللتان تحددهما تحري حر�ة ال على
حتى ان احكام الشر�عة االسالم�ة في الصوم حملت الفلكیین على ال�حث عن المسائل  ،كل شهر

ق بد�عة ائالعو�صة المتصلة �شروط رؤ�ة الهالل واحوال الشفق فبرزوا في ذلك واخترعوا حسا�ات وطر 
ب معرفة وتحدید وقت الكسوف والخسوف �ذلك وج ،لم �س�قهم الیها احد من الیونان والهند والفرس

للتأهب للصالة وال یتم ذلك إال �معرفة حساب حر�ات النّیر�ن واستعمال االز�اج المتقنة وغیرها من 
وقد ر�ط هللا ت�ارك وتعالى  ،أمور تمس ح�اة اإلنسان المسلم �لها أمور دفعت لالهتمام �علم الفلك

رض فمعرفة حر�ة هذه االجرام معرفة لوقت دخول تلك الع�ادات السا�قة �حر�ة الشمس والقمر واال
 . )٢١(ألنها اس�اب تدل على دخول وقتها وال �صح اداؤها اال �عد وجود سببها ؛الع�ادات
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 :المراصد الفلك�ة االسالم�ة
طاقم علمي سالم�ة مؤسسات علم�ة دینام�ك�ة متخصصة بها وتعد المراصد الفلك�ة اإل 
و�انت تلك  ،دوات فلك�ة �بیرة تضمهم جم�عا بنا�ة �بیرةأوله مدیره و�رنامج فلكي و  ،خاص بها

�إجراء عمل�ات رصد دق�قة للسماء وانتجوا جداول فلك�ة  بوساطتها�حاث قاموا أرصاد و إالمراصد مراكز 
دق أفضل و ألى إل�خلصوا  ؛و�انت جم�ع تلك اال�حاث �ص�غة جماع�ة ،دق�قة

النتائج فلقد ظهرت المراصد الفلك�ة في �ل مر�ز مهم من مراكز االمبراطور�ة االسالم�ة المترام�ة 
وسمرقند والرقة ومراغة شهرة فائقة �قي أثرها  واكتسبت �غداد والقاهرة وقرط�ة وطل�طلة ،)٢٢(االطراف

 .)٢٣(مئات السنین و�انت نتائج ا�حاثها هي المرجع والمعتمد عن علماء الفلك في القد�م والحدیث
موارد عالم فلك هندي �لفه  الىمستندا  أةح�اء علم اله�إفقد �ادر ابو جعفر المنصور الى 

للغة السنسكر�ت�ة من تأل�ف الر�اضي الشهیر المنصور �إمالء مختصر �تاب في علم الفلك �ا
ثم أمر بترجمته الى اللغة العر��ة واستخراج �تاب منه تتخذه العرب اصال في حساب  ،برهمكبت

اشتهر بین علماء  )٢٤(فتولى ذلك الفزاري وعمل منه ز�جا ،حر�ات الكواكب وما یتعلق �ه من االعمال
الذي وقف علماء عصره على �تاب المجسطي  )٢٥(المأمون  ال �ه الى ا�امإالعرب حتى انهم لم �عملوا 

وفهموا صورة آالت الرصد الموصوفة ف�ه وامرهم ان �ضعوا مثلها وان �ق�سوا بها الكواكب و�تعرفوا 
وُ�عد مرصد المأمون المشهور �مرصد   ،)٢٦(منها احوالها �ما صنع �طل�موس ومن قبله ففعلوا

 )٢٨(م والذي یرت�ط تنظ�مه االداري ببیت الحكمة ٨٢٨هـ/ ١٨٦ الذي بناه عام )٢٧(الشماس�ة في �غداد
وقد حفظت مكت�ة هذا البیت صورة  ،تلك االكاد�م�ة العلم�ة المتكاملة اول مرصد فلكي ُبني في العالم

 ،)٢٩(مم والمدن وقد عرفت �الصورة المأمون�ةُرسم فیها العالم �أفالكه ونجومه و�ره و�حره ومساكن األ
وقد اشتغل العلماء ف�ه  ،)٣٠(رصاد الفلك�ة"رصاد "مدیر األو�ان مسؤول المرصد �سمى صاحب األ

وسجلوا مالحظاتهم عن اوضاع وحر�ات الشمس والقمر والكواكب في �تاب حمل عنوان 
رصاد التا�عة لبیت الحكمة هذا و�ان من بین علماء الفلك الذین عملوا في مؤسسة األ ،)٣١(الممتحن
 فضال عن ،)٣٢(موسى الخوارزمي الذي �انت له مؤلفات عدة عن عمل االسطرالب وعن الز�جدمحم بن 

احمد بن دمحم الفرغاني وهو احد منجمي المأمون الذي ألف له �تاب المدخل الى علم الهیئة و�تاب 
 .)٣٣(وح�ش بـن عبدهللا الحاجب الذي ألف �تاب الز�ج المأموني ،اً حر�ات النجوم بثالثین �ا�

ول رصد وضع في االسالم �ان في دمشق أن أورد حاجي خل�فة في �تا�ه �شف الظنون أو 
�عیدا عن الخرافات معتمدا على  ص�ح علم الفلك علما ر�اض�اً أو�ذا  ،)٣٤(سنة ار�ع عشرة ومائتین

ساس علمي سل�م �استخدام االجهزة واآلالت الرصد�ة ووضع أرصاد الدق�قة على الحسا�ات واأل
وتحقق هذا االنجاز العظ�م �فضل الكثیر من العلماء الذین  ،) والجداول الفلك�ة١صورة ال( )٣٥(االز�اج

 نّ أحتى  ،)٣٦(ألفوا في الفلك واالرصاد وعملوا ارصادا واز�اجا امثال البوزجاني والهمداني وغیرهم
اضـ�ة �عضهم قام بتصن�ع اآلالت الفلك�ة التي �ق�س بها ارتفاعات الشمس �ما اجرى الحسا�ات الر�
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البیروني الذي �انت له مؤلفات فلك�ة  العـــــالم الفلك �ما فعل�الخسوف القمري  بوساطتهاالتي یتنبــأ 
و�لغ من اهتمام علماء الفلك هؤالء انهم  ،)٣٧(غا�ة في االهم�ة مثل "الرصد الفلكي" و"االسطرالب"

او�ة وتعیینهم لمواقع النجوم ابتدعوا أخذ االرصاد الفلك�ة �طر�قة منتظمة ومستمرة لألجرام السم
و�لغ من اهتمامهم بتصح�ح االرصاد الفلك�ة انهم �انوا �سجلونها  ،و�عدهالمعروفة قبل ظواهر الكسوف 

 .)٣٨(في سجالت رسم�ة تحفظها الدولة و�قسم الراصدون �صحتها أمام هیئة من الفلكیین والقضاة
و�إنشاء المراصد فقد أنشأ الخل�فة العز�ز �ا�  أةوأهتم خلفاء الدولة الفاطم�ة ووزرائها �علم اله�

-٣٨٦م) رصدا فوق جبل المقطم وأتمه الخل�فة الحاكم �أمر هللا (٩٩٦-٩٧٥هـ/٣٨٦-٣٦٥(
كما أقام الوز�ر الفاطمي االفضل بن  ،م) لذا ُعرف �الرصد الحاكمي نس�ة إل�ه١٠٢٠-٩٩٦هـ/٤١١

بدر الجمالي رصدا آخر �مسجد الرصد �جوار مشهد الجیوشي �جبل المقطم ونقل ف�ما �عد �أمر 
 .)٣٩(الوز�ر المأمون ال�طائحي واطلق عل�ه الرصد المأموني نس�ة إل�ه

  م)١٠٩٢-١٠٧٢هـ/٤٨٥-٤٦٥( وفي القرن الحادي عشر بنى السلطان السلجوقي ملك شاه
�مــا أنشأ  ،والذي اشتهر �علمه وتقر�ه للعــلماء مــرصدا اكثر تقدمــا استمر عمــله لــمدة عشر�ن سنة

الطوسي الى  ــــلصــرصده و مجـل أومــــــن  ،)٢صورة ال( )٤٠(نصیر الــدین الطوسي مــرصدا فـــي مراغة
ألجل المرصد الذي بناه في تلك �غداد وانحدر الى واسط وال�صرة وجمع من العراق �ت�ا �ثیرة 

حتى ُعّد �مثا�ة معهد لأل�حاث الفلك�ة جمع له الطوسي جماعة من الحكماء من دمشق  ،)٤١(المدینة
وألحق �ه مكت�ة ضخمة وزوده �أدق اآلالت الفلك�ة وانجز تقاو�م فلك�ة جدیدة  ،)٤٢(والموصل وتفل�س

�ما عمل له ق�ة تنفذ منها  ،)٤٣(ولاالیلخان األ وصفهعرفت �الز�ج االیلخاني نس�ة الى هوالكو ب
 ) ١منمنمة رقم ال. ()٤٤(الشمس لتقابل الخطوط لكي تبین ارتفاع الشمس ومیلها �الدرجات

وعمل ت�مورلنك على جمع علماء الفلك العرب في مدینة سمرقند التي اتخذها عاصمة 
ولم �كد ابنه اولوغ ب�ك یتسلم مقالید الحكم  ،)٤٥(المشتملة على تر�ستان وفارس والهند هإلمبراطور�ت

فلقد  ،)٣صورة ال( ١٤٢٤ سنة �حدودحتى بلغ علم الفلك عصره الذهبي إذ شید مرصدا في سمرقند 
آخر ممثلي مدرسة بیت الحكمة في �غداد وألف �تا�ا �عد  عدّ و�ُ  ،كرس نفسه لدراسة علم الفلك

في الفلك وعلم الفلك  قدماءالوصل بین علم الحلقة  هواستعراضا شامال لعلم الفلك المعاصر و 
وألف العلماء العرب العدید من الكتب العلم�ة في علم الفلك ومنها ُ�تیب "إرشاد القاصد  ،)٤٦(الحدیث

عـددا )٤٧(كما سخرت جماعة اخوان الصفا ،الى أسنى المقاصد" لمحمد بن ابراه�م االنصاري االكفائي
 .مــن رسائلها العلم�ة االثنتین وخمسین للحدیث عن الفلك 

 أةوعلى الرغم من تعدد المحاوالت التي قام بها الفلكیون العرب في اثناء رَدهم على اله�
وعلى الرغم من ان اال�حاث الحدیثة قد �شفت عن اسماء  ،ال�طلم�ة او في اثناء تعدیلها ونقضها

ین من امثال ابن الهیثم وجابر بن افلح وال�طروجي ونصیر الدین الطوسي الفلكیین من العرب والمسلم
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 إال ان ،وضع أسس جدیدة لعلم الهیئة الذین حاولوا ،وقطب الدین الشیرازي وابن الشاطر الدمشقي
  .)٤٨(اعمال هؤالء الفلكیین قد �قیت حتى فترة قر��ة مهملة او غیر مدروسة �شكل �امل

 
 :العثمانیون وعلم الفلك

�ان ل�عضهم  ،ما الدولة العثمان�ة التي تعاقب على حكمها خمس وثالثون سلطانًا عثمان�اً أ 
فقد �ان لما  .أو في تنظ�م و�دارة الدولة ،أو في النهضة الفكر�ة ،دوره في أتساع ملك الدولة العثمان�ة

لعطا�ا األثر االكبر في یول�ه سالطینهم من اهتمام ورعا�ة �العلم والعلماء وما �غدقوا علیهم من جز�ل ا
فلو ألقینا نظرة سر�عة على التعل�م في العصر العثماني  .تطور وُرقي العلوم �ما فیها علم الفلك

فقد قامت المؤسسات التعل�م�ة  ،ومؤسساته المختلفة لشاهدنا مدى تطور تلك العلوم �خطوات سر�عة
د المستقرة في المؤسسات العلم�ة القد�مة العثمان�ة وظهرت وتطورت الح�اة العلم�ة فیها �فضل التقالی

ضفى العثمانیون على الح�اة الثقاف�ة والعلم�ة ثراء أو  ،في حواضر االناضول منذ عهد السالجقة
 ،الس�ما �عد ما وفد الیهم علماء سور�ا ومصر وایران وتر�ستانو  ،في القرن السادس عشر اً واضح

جانب مراكز الحضارة االسالم�ة القد�مة في بورصة �ذلك ظهرت مراكز علم�ة وثقاف�ة جدیدة الى و 
 إّ�انول في المدارس في المقام األ یینو�انت العلوم ُتدرس لدى العثمان ،)٤٩(وأدرنه واستانبول وغیرها

لكن �عض العلوم التطب�ق�ة ُدرست وط�قت عمل�ا �ما في علم الطب الذي طبق  ،العصر الكالس�كي
  .نس�ة لعلم الفلكفي المستشف�ات ودور التوقیت �ال

اشتمل االدب العلمي العثماني للمصنفات في الفترة الكالس�ك�ة على تصن�ف وترجمة  ف�ما
التأل�ف ومنها في علم الفلك والر�اض�ات  فضال عننصوص عدیدة عن اعمالها العلم�ة االصل�ة 

ت الثالث العر��ة والطب والقانون من اجل تلب�ة االحت�اجات االجتماع�ة والفكر�ة للمجتمع و�اللغا
الفارس�ة والتي ُ�طلق علیها االلسن الثالث او "اللغات الثالث" والتي �ان �عرفها قلیلة  والتر��ة و�نس�ة

 .)٥٠(العلماء العثمانیون جیدا
ن ومنذ وقت م�كر ُ�تب ألفت وُترجمت في علم یففي ما �خص علم الفلك �ان لدى العثمانی  

وازدادت اعمال التأل�ف  ،اعمال التوقیت في عهد السلطان مراد الثانيالفلك وعلم التنج�م وقد بدأت 
والترجمة واعداد التقاو�م في مجال علم الفلك في عهد السلطان دمحم الفاتح ثم لم تلبث ان تضاعفت 

وأولى االعمال التر��ة المترجمة عن الفارس�ة هي ترجمة  ،وانتشرت في عهد السلطان �ایز�د الثاني
تضمن مصطلحات فلك�ة موال )٥١(فلكي لنصیر الدین الطوسي والمعروف بـ"سي فصل" مختصرة لعمل

ونها لقرون عدة وهي تشكل اولى االمثلة المعروفة في تطو�ر لغة عمل�قي علماء الفلك العثمانیون �ست
 .)٥٢(علم�ة عثمان�ة

داخل  )٥٣(كما أولت السلطة العثمان�ة الحاكمة المنجم مكانة وجعلته من رجال الـ"البیرون"
العلم�ة و�ان یتم اخت�ارهم من بین علماء الفلك  أةوواحدًا من رجال اله� ،تشك�الت السراي العثماني
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التي �انت تتولى االعمال  أةالذین تخرجوا من احدى المدارس التي ُتدرس علم الفلك  وعرفت اله�
الرسم�ة في الفلك والنجوم والتي ظهرت في اواخر القرن الخامس عشر واوائل القرن السادس عشر 

مهمته عند  ،رئ�س المنجمین بـ"منجم �اشي" ف�ما ُعرف ،�اسم "منجم �اشیلق" اي رئاسة المنجمین
 ،و�عالن الحرب ،على �رسي العرشالعثمانیین العمل �الز�ج لتحدید أشرف الساعات لجلوس السلطان 

  .)٥٤(وتحرك الجیوش الى المیدان وغیر ذلك
ن مراصد فلك�ة والتي ُتعد المؤسسات االساس�ة التي �عمل فیها یولما لم �كن لدى العثمانی

لذا لم �كن في وسع الفلكیین اال العمل في دور التوقیت فقط او في بیوتهم حتى انبثقت فكرة  ،الفلكیون 
فتصدى عالم الفلك تقي  ،د فلكي ُ�عنى بدراسة الظواهر الفلك�ة لیتمم عمل علماء الفلكتأس�س مرص

الدین الراصد لهذا المشروع وتبنى تقد�م دراسة شاملة عنه الى السلطان مراد الثالث الذي رحب بهذا 
�ذ�ر و  .بنا�ة شاخصة على ارض الواقع أص�حالمشروع ووظف له امكان�ات اقتصاد�ة �بیرة حتى 

وهكذا خالل اال�ام المجیدة لملكنا الكبیر مراد الثالث �مساعدة الوز�ر الكبیر مؤلف مجهول ما نصه  "
..عندما قدم تقي الدین الراصد ودخل على السلطان .صوقللو دمحم �اشا تم تشیید اساس مرصد جدید

ألنه �ان على درا�ة  وتم ترقیته وتز�ینه �إقطاع�ة �بیرة ،مراد الثالث في قصره قام السلطان واستقبله
�ما ان النفقات الالزمة لعمله قد اعطیت من الخزانة االمبراطور�ة من اجل بدء العمل  ،حق�ق�ة �العلوم

 .)٥٥(�عون هللا" واعتمد هذا النص على اقوال تقي الدین في مؤلفه اآلالت الرصد�ة لز�ج الشاهنشاه�ة"
ص�ح رئ�سا للفلكیین في زمن السلطان أبرز علماء الفلك و أمن  )٥٦(وُ�عد تقي الدین الراصد

حیث یرجع الفضل لهذا العالم �إنشاء هذا المرصد الذي ُعرف �مرصد استانبول "استانبول  ،مراد الثالث
استخدامه اآلالت الرصد  عالوة علىرصدخانة سي" واختراعه لعدد من اآلالت الفلك�ة وتطو�ر أخرى 

في علم الفلك ومنها "الدر النظ�م في تسهیل التقو�م" ذ�ر  فضًال عن تأل�فه للعدید من الُكتب ،القد�مة
و"ر�حانة الروح في  ،انه استخرج ز�جا مختصرا من ز�ج "اولوغ �ك" وجعله مدخال في استخراج التقو�م

واراد تقي الدین وحسب ما �تب في مؤلفه  ،)٥٧(رسم الساعات على مستوى السطوح" وغیرها الكثیر
جداول فلك�ة جدیدة مستندة الى المالحظات الحدیثة  بدال من الجداول اآلالت الرصد�ة ان �ستخدم 
اد الثالث لتشیید ن استحصل تقي الدین الموافقة من السلطان مر أ�عد  ،القد�مة التي عفـا علیها الزمن

فقد رصد السلطان مبلغ  ،الدعم المادي الالزم ابتدأ تشیید المرصد و�عد أن قدم له األخیر المرصد
عشرة اآلالف عملة ذهب�ة إلنشائه وفي المقابل منح تقي الدین مبلغ ثالثة اآلالف عملة ذهب�ة سنو�ا 

 .لهذا المشروع
الرغم مما ذ�ره مؤلف �تاب "ذیل على وهناك تناقضات ف�ما یتعلق بتأر�خ تأس�س المرصد ف 

العلوم یتفقون  ين مؤرخأال إم ١٥٧٩هـ/ ٩٨٧الشقائق آلتاي" من ان تار�خ المرصد �عود الى سنة 
�سوق و  ،هذا التار�خب كومنهم البروف�سور س�فم تكلي الذي ُ�شك ،على ان هذا التار�خ هو تار�خ خاطئ

ن تأس�س المرصد یتوافق مع بدا�ة حكم السلطان مراد الثالث وهو ما أوضح أسب�ا لذلك وهو ان آلتاي 
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ذلك ان السلطان مراد الثالث اعتلى عرش السلطنة  ،)٥٨(سا�قایتعارض مع التار�خ الذي أشار ال�ه 
 Onuncu Asr-t Hicrideاما احمد رفیق ف�شیر في �تا�ه  ،م١٥٧٤هـ/٩٨٢العثمان�ة سنة 

Istanbul Hayati  م ورد ف�ه ان ١٥٧٨هـ/٩٨٦ن من ابر�ل سنة �الى فرمان عثماني مؤرخ في العشر
ان هذا المرصد �ان �عمل قبل سقوط المذنب في و�بدو  ،م١٥٧٨هـ/٩٨٦المرصد �ان �عمل سنة 

ن ا إلى خرى أف�ما أشارت مصادر  ،)٥٩(م١٥٧٨هـ/٩٨٦سماء استانبول وقبل و�اء الطاعون سنة 
�ما �فهم من قصائد عالء الدین منصور إذ یذ�ر ان  )٦٠(م١٥٧٧هـ/٩٨٥دوات المرصد ُصنعت سنة أ

من قصیدته ما نصه "  ١٠٦انشطة المرصد بدأت في هذه السنة فُ�شیر في الشطر الثاني من السطر 
بدأ تقي الدین مالحظاته في سنة تسعمائة  ،،مع �ل االستعدادات من حیث االهم�ة االولى والنهائ�ة 

لة ُتشیر الى ان تأس�س المرصد �ان في سنوات حكم السلطان مراد �ل تلك االد )٦١(وخمسة وثمــانین "
 .الثالث االولى

صورة العمـال الرصد مــن بـرج غلطـة (أالتشیید تلك �ان تقي الــدین �قــوم � مدةوفي اثناء 
م ١٥٧٩هـ/٩٨٧وأتم �شكل نهائي سنة  ،م١٥٧٧هـ/٩٨٥لى ان اكتمل قسم من المرصد سنة إ)  ٤رقم

) في الجانب tophaneوُعرف المرصد �اسم "دار الرصد الجدید" وقد اق�م فوق سفح تالل الطو�خانة (
و�ان یتشكل من بنائین  ،االور�ي من استانبول و�توقع ان �كون مكانه �القرب من مدرسة قصر غلطة

قامة لعلماء الفلك إماكن أف دراس�ة و واحتوى على غر  ،حدهما �بیر واآلخر صغیرأمنفصلین 
وضم  ،والموظفین االدار�ین ووضع داخل المرصد مكت�ة تحتوي في األغلب �تب الفلك والر�اض�ات

طاقمه مكون یتكون  ،ات التي �حتاجها الراصدون المرصد �ذلك ورشة صغیرة لتصم�م وتصن�ع االدو 
ف�ما ُتشیر وث�قة من مخطوط  ،ن دو ثمان رصدة وار�عة �ت�ة وار�عة مساع ،من ستة عشر موظفا

انه �ان هناك عشرة رجال �عملون مع تقي الدین الراصد �ان من بینهم الكاشف إلى نامة  الشاهنشاه
فلكي یهودي ُیدعى داوود الر�اضي عمل  فضال عن ،الثاني والثالث والمحاسب والخادم للمستكشفین

-١٥٧٧هـ/٩٨٥مع تقي الدین لجمع معلومات حول �سوف الشمس الذي حصل في استانبول سنة 
ن هناك صراعا قائما بین تقي أال إ ،م والذي لم یتم مالحظته �سبب الطقس الغائم في حینها١٥٧٨

 .�تا�ه "ر�حانة األل�ة"لى ذلك الخافقي في إشار أالدین الراصد وداوود الر�اضي �ما 
جر�ت في المرصد على رصد الشمس أوط�قا لما ساقته فاتن جو�مین ان المالحظات التي 

نها لم تكن �ذلك �النس�ة أال إوعلى الرغم من ان المالحظات حول الشمس قد اكتملت  ،والقمر محدودة
و�مراجعة العدید من الجداول الفلك�ة �فهم ان العمل في هذا المرصد لم �كن قاصرا على  ،)٦٢(للقمر

جرام السماو�ة �ضا �قوم برصد دوران العدید من األأولكنه �ان  ،رصد دوران الشمس والقمر فقط
عداد جدول �خطوط الطول والعرض لكواكب زحل والزهرة وعطارد �ان إ �ما وتم ا�ضا  ،)٦٣(االخرى 

 .)٦٤(جدول زحل ممتلئا ف�ما ُتر�ت �اقي الكواكب فارغةفیها 



 ش�ماء جاسم البدري                                                           علم الفلك في التصو�ر العثماني

١٩٣ 
 

وأص�ح لمرصد استانبول شهرة �بیرة تضاهي مراصد أخرى س�قته قدمًا �مرصد مراغة الذي 
ومرصد سمرقند الذي شیده "أولوغ ب�ك" في  ،)٦٥(شیده نصیر الدین الطوسي في القرن الثالث عشر

مة على قدم وساق مع مرصد "اورونیبورك" الذي بل انه اص�ح في منافسة دائ ،القرن الخامس عشر
 ،في القرن السادس عشر تحت رعا�ة الملك فر�در�ك الثاني )٦٦(شیده عالم الفلك الدنمار�ي تا�كو براهة

حتى ان تقي الدین استخدم له اكثر اآلالت والمعدات الفلك�ة الممیزة في القرن السادس عشر الم�الدي 
  .دوات و�ین مث�التها في مرصد "اورونیبورك"بین تلك األ والتي تظهر وتبین مدى التطابق

فقد ُهدم هذا المرصد �سبب �عض الصراعات  ،ولم ُ�كتب عمرًا طو�ًال لمرصد تقي الدین
�الحجج  الس�اس�ة والتنافس بین العلماء حیث أفتى ش�خ اإلسالم احمد شمس الدین افندي بذلك متذرعاً 

ن سبب هدم المرصد هو إلى أ Fatin Gokmenف�ما ُتشیر  ،م١٥٨٠هـ/٩٨٨والتحفظات الدین�ة عام 
بهم الى تظاهرات  اان الناس ثاروا �عد زلزال ضرب استانبول وقالوا ان سب�ه هو المرصد وهو ما حد

ء الطاعون فیها �ما انه في اعقاب رصد المذنب في سماء استانبول تفشى و�ا ،)٦٧(مام القصرأكبیرة 
م و�ان من ضحا�اه السلطانة مهرماه ابنة السلطان سل�مان القانوني وش�خ االسالم ١٥٧٨هـ/٩٨٦سنة 

مور تؤخذ على انها اشارات سلب�ة عن المرصد وتفسیر و�دأت تلك األ ،)٦٨(حمید افندي و�الي �اشا
وهو ما دفع �السلطان مراد الثالث الى  ،خرى ص�حت تتوالى واحدى تلو األأذلك على ان الكوارث 

إذ قام �قطع الحبل  ،)٦٩(وامره بهدم المرصد ونفذ الهدم قائد األسطول العثماني قل�ج علي �اشااصدار إ
متــر ٣٥-٢٥المعد من أجل مراق�ة ظالل الشمس والنجوم وملء البئر العم�قة التـي یبلغ عمقــها بیــن 

عماله االصل�ة التي عززت أ ن أال إرغم من قصر ح�اة المرصد وعلى ال .�الحجر وهدم المرصد )٧٠(
 .)٧١(العلوم الفلك�ة االسالم�ة التي انتجها هذا المرصد تم تسجیلها وتوث�قها في المخطوطات

وصنع تقي الدین ادوات مراق�ة مهمة استخدمها في مرصده وهناك ثالثة مصادر مهمة تم 
في المرصد ومنها رصد الز�ج الشاهنشاهي وقصائد عالء  االعتماد علیها لمعرفة االدوات المستخدمة

م والتي عملت ١٩٥٦اطروحة د�توراه س�ف�م تكلي عام  فضال عنالدین منصور و�تاب سدرة المنتهى 
ن أ�ما وُ�عتقد  ،)٧٢(فیها مقارنة بین اآلت رصد عالمي الفلك نصیر الدین الطوسي وتقي الدین الراصد

�صر�ة تقرب االش�اء ال�عیدة وهو ما ُ�طلق عل�ه في وقتنا الحاضر داة فلك�ة أتقي الدین استخدم 
�صار" انه قد صنع بلورة "عدسة" مشابهة لما �صار وحد�قة اإل�التلسكوب فیذ�ر في �تا�ه "حد�قة األ

صنعه العلماء الیونانیون قبله ووضعها في برج االسكندر�ة والتي تمكنه من رؤ�ة المسافات 
 .)٧٣(المتوسطة"
 

 : مات الفلك�ة العثمان�ةالمنمن
من المخطوطات والتي  عمالهم الفلك�ة �منمنمات ضمن عددٍ أ ولقد وّثق العثمانیون �عضا من 

والتي ُتعد واحدة من اهم االعمال التي  )٧٥(نامة ففي مخطوطة الشاهنشاه ،)٧٤(اتخذت الطا�ع العلمي
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قد اتحفتنا في جزئها االول والمؤرخ �عام  )٧٦(انتجت في السنوات االولى من حكم السلطان مراد الثالث
) نشاهد في �سارها عددا من ٢ممنمنمة رقالم �منمنمة مزدوجة لمرصد استانبول (١٥٨١هـ/ ٩٨٩

إذ جلس على طرف المنضدة في اعلى �مین المنمنمة  ،العلماء ومساعدیهم وهم منهمكون في العمل
صورة ال( )٧٧(ك بیده ال�سرى آلة االسطرالبالعالم تقي الدین وظهر وهو یتناقش مع عالم آخر امس

وانشغل �ق�ة العلماء ُ�ال �عمله بین من �قوم برسم الخطوط الب�ان�ة و�ین من �قوم �الق�اس  ،) ٥رقم
وقد ُملئت المنضدة �العدید من االدوات من مثلثات هندس�ة ومساطر وساعة رمل�ة وُ�رات  ،والتسجیل
متمفصل داخل حلقة دائر�ة ُثبتت على قاعدة خشب�ة مر�عة  مجسم للكرة االرض�ة فضال عن ،ومحابر

�قوم احد العلماء بتحر�كها واعطاء احداث�ات لعالم آخر جلس عن �ساره �قوم �ق�اس مسطرة طو�لة 
اما في الزاو�ة الشمال�ة الغر��ة فقد انتصبت مكت�ة �بیرة  ،صا�عه �الق�اسأامسكها بیده �استخدام 

اما �مین المنمنمة فقد تمثل �ق�ام مجموعة من علماء الفلك �عملهم على اآللة  ،)٧٨(عامرة �الكتب
وهي تستخدم لق�اس  ،دوات الفلك�ة اهم�ة في المرصدكثر األأالفلك�ة المعروفة بـ"ذات الحلق" وهي من 

خطوط الطول والعرض لألجرام السماو�ة وُتعرف في �تاب �طل�موس المسمى "المجسطي" �اسم 
 .)٦صورة رقمالهو �عرفها على انها مؤلفة من ستة عناصر (االسطرالب و 

ب) والتي تتعلق �كتا�ة  ٥فقد احتلت اولى منمنماته الصفحة ( )٧٩(اما مخطوط نصرت نامة
متنه والتي صور فیها مصطفى علي �اتب ورسام هذا العمل ظهور المذنب الكبیر الذي ظهر في 

ن هذا المذنب أفى علي ان الكثیر قد زعموا و�روي مصط ،م١٥٧٧هـ/  ٩٨٥سماء استانبول عام 
تحرك من الغرب الى الشرق وهي عالمة �شارة على نجاح العثمانیین ضد الحملة الصفو�ة فـي 

وقد أكد على ذلك النصر عالم الفلك تقي  ،والتي �انت في ق�ضة االمبراطور�ة الصفو�ة )٨٠(شـیروان
الدین الراصد والذي اشارت تنبؤاته بنجاح العثمانیین في القضاء على زحف الصفو�ین شارحا معنى 
تحرك المذنب من الغرب الى الشرق وانفجاره �سماء استانبول ولذا سجلت نبوءته في مقدمة المخطوط 

 .)٨١(وُعززت �منمنمة شارحة لهذه النبوءة
تقي الدین في حاش�ة المنمنمة وهو �مسك بیده اآللة الفلك�ة المعروفة بر�ع الدائرة إذ  صور

وهذه  ،)٨٢(نراه صور اثناء ق�امه بتسجیل ورصد ذلك الحدث الفلكي المهم بواسطة هذه اآللة الفلك�ة
ذروة و�تم بهذه اآللة ق�اس ارتفاع النجوم و  ،اآللة ع�ارة عن ر�ع دائرة مصنوعة من ألواح الخشب

الفلك تا�كو براهة وتقي  اول من استخدم هذه اآللة هما عالمأ نّ فإفرة اوط�قا للمعلومات المتو  ،المسافات
استخدمت هذه اآللة  .واستنادا الى ما اشارت ال�ه المصادر �ان �طلق علیها "ر�ع مسطرة" ،الدین

نجمة  أةذنب الذي ُرسم به�ونشاهد الم .)٨٣(سم ٤٥٠الفلك�ة من قبل تقي الدین مع دائرة نصف قطرها 
خماس�ة �بیرة �خرج منها ذنب طو�ل جدا وقد تلون المذنب �اللون الذهبي هو و�ق�ة النجوم الكبیرة 
والصغیرة منها والتي تناثرت في سماء استانبول الزرقاء فوق المدینة التي توسط منازلها ومختلف 

  .)٣منمنمة رقم ال( .ابنیتها جامع �بیر
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م ١٥٨٦هـ/٩٩٤والمؤرخ �سنة  )٨٤(واعطتنا منمنمة اخرى ترجع الى مخطوط شجاعت نامة
هـ/ ٩٨٥صورة اكثر وضوحا لمذنب سنة  T6043رقم الوالمحفوظ �مكت�ة جامعة استانبول تحت 

نجمة �بیرة متعددة الرؤوس ینبثق منها ذنب طو�ل ینقسم في نهایته الى  أةإذ صور به� ،م١٥٧٧
مذنب وهو یهوي نحو االسفل وقد احاطته النجوم الذهب�ة المتعددة من �ل جانب صور ال ،اذناب عدة

 ) ٤منمنمة رقم ال( .وقد ز�نوا جم�عا السماء الزرقاء
نامة وهو یز�ن سماء استانبول  المذنب في منمنمة تعود لمخطوط الشاهنشاهذات وصور لنا 

ف�ما ُیز�ن الهالل مساحة من السماء  الزرقاء وقد احتضنته مجموعة من النجوم وهو یهوي نحو االرض
واعطتنا هذه المنمنمة منظرا جو�ا شاسعا الستانبول حتى ُ�خیل للناظر و�انه �حلق فوق  ،امام المذنب

 .وهو اسلوب رسم ُعرف �عین الطائر اشتهر �ه نصوح المطراقجي ،سماء هذه المدینة �طائرة
 )٥منمنمة رقم ال(

لتي زودتنا �معلومات عن علم الفلك في العصر العثماني على ان اهم المخطوطات المصورة ا
هم مؤلفات العالم تقي الدین في علم أ والذي ُ�عد  )٨٥(هو مخطوط اآلالت الرصد�ة لز�ج الشاهنشاه�ة

ومما زاد في  ،ففي مؤلفه هذا تناول جم�ع اآلالت الفلك�ة التي �ان �عمل علیها في مرصده .الفلك
اهمیته هو المنمنمات التي ضمها هذا المخطوط والتي صورت لنا جم�ع تلك اآلالت اثناء ق�ام الكادر 

وقد أفرد تقي الدین م�حثًا مصغرًا لكل آلة رصد�ة من اآلالت التي أوردها في  .الفلكي �العمل علیها
م یوضحها �منمنمة وهي �عرف �ل آلة منها ومن ث ،مخطوطه إذ تناول تسعًا من آالت الرصد

ذات  ،ر�ـع مسطرة ،ذات الشعبتین ،ذات السمت واالرتفاع ،اللبنة ،�التسلسل �التالي "ذات الحلق
حدى نسخ هذا المخطوط �الدراسة إوقد تناولنا  ،بنكام " ،مشبهـة �المناطق ،وتارذات األ ،الثقبتین
  .)٨٦(المفصلة

بین معظم آالت العالم تقي الدین والعالم  اً دق�ق اً وقد أظهرت األ�حاث األخیرة أن هناك تطا�ق
المجموعة األولى وتضم  ،وُتقسم هذه اآلالت الى ثالث مجموعات .الدنمار�ي تا�كو براهة الرصد�ة

والمجموعة  .وس ومنها آلة ذات الحلق�ماآلت ُبنیت من قبل علماء الفلك في وقت سابق منذ عهد �طل
شفت في وقت الحق اي في الفترة اإلسالم�ة ومنها اللبنة وذات الثان�ة وتضم تلك اآلالت التي اكت

و�ان تقي  .أما المجموعة الثالثة من اآلالت فهي تتضمن االكتشافات المعاصرة ،السمت واالرتفاع
مما حدا بهم الى التوصل الى اكتشافات  ،الدین وت�خو براهة غیر راضین عن علماء الفلك السا�قین

 .)٨٧(والساعة الفلك�ة ،ور�ع مسطرة "ر�ع�ة" ،هة �المناطق "السدس"ومنها آلة المشب ،جدیدة
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 / المرصد الفلكي في مراغة ٢صورة ال                            / الز�ج الفلكي ١ورة الص   

   Ihsanoglue&Kacar. "The Sources 
and early works of Ottoman science"                         

https://www.wikiwand.com/ar        
                                  

                   
 

 
 

لندن –الفلكي / المتحف البر�طاني / نصیر الدین الطوسي في مرصده ١منمنمة ال  
https://Nasir_al-Din_al-Tusi_at_observatory.jpg 

https://www.wikiwand.com/ar
https://www.wikiwand.com/ar
https://nasir_al-din_al-tusi_at_observatory.jpg/
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     / برج غلطة ٤صورة  ال            / مرصد اولوغ ب�ك في سمرقند  ٣ورة الص   

  https://www.travelerpedia.net               https://Samarkand_observatoire_ulugh_beg.jpg                                                          
                                                                  

                                                                
 

 
 / رسم توض�حي یبین تكو�ن االسطرالب٥ورة الص

رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة  ،التصو�ر العلمي في المخطوطات االسالم�ة .سهاد ،حمیدان
 ٣٠صورة  ،٢٠١١ ،االردن ،العلوم اإلسالم�ة

 
 

https://www.travelerpedia.net/
https://samarkand_observatoire_ulugh_beg.jpg/
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 / مرصد استانبول الفلكي وه�أته العلم�ة  ٢منمنمة ال   

Bagc&،Gagman&،Tanindi.Ottoman painting،pl.89 
 
 
 

   
 اآللة/ ٦صورة ال  

        / تقي الدین یرصد المذنب الكبیر٣منمنمة ال                           الفلك�ة ذات الحلق   

Fetvaci.Picturing history at the Ottoman court 
،pl.5.02     

Unat(Y.). "Takiyuddin and 
 the Istanbul Observatory" 
،pl.1   
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   مذنب استانبول/ ٤منمنمة ال
 / رسم آخر لمذنب استانبول٥منمنمة ال                         م١٥٧٧هـ/٩٨٥سنة    

Tanney.Istanbul vu par Matrakci،pl.67-68
 

 
 

 :الخاتمة
ول من أن العلماء المسلمین ألقد تبین لنا في الصفحات القلیلة السالفة اهم�ة علم الفلك و 

ول من أهتم أو  ،واول من ألف ف�ه الكتب والمصنفات الطوال ،قدماءاشتغل �علم الفلك �عد الیونانیین ال
لها االموال الطائلة من بیت مال المسلمین  تاهتماما �بیرا �إنشاء المراصد الفلك�ة في العالم وخصص

 .غ لها فطاحل العلماء یرصدون و�حققون و�ؤلفون و�نشرون وخزائن الدولة وفرّ 
ُعرف فقد  ،وتطورهفي نهضة هذا العلم  ألثر الكبیر ال�الغو�ان الهتمام السالطین العثمانیون ا

ن یتشج�ع المؤلفین ومن ثم الفنانإلى ن اهتمامهم �علم الفلك وهو ما دفعهم یسالطین العثمانیعن ال
 ،ام ما ُترجم منها عن لغات اخرى  هسواء �انت عثمان�ة صرف ،إلنتاج مخطوطات بهذا االختصاص

و�انت المخطوطات المزوقة �المنمنمات الوثائق المهمة التي اتحفتنا برسم تفاصیل المرصد وعلمائه 
المصادر التار�خ�ة التي أثبتت واقع�ة نتها �ما اورد عنها في الوثائق و س�ما �عد مقار وال ،وآالته الرصد�ة

 .وحق�قة ذلك
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مؤتمر الدولي ) الش�خ , نزار محمود قاسم . دور علماء المسلمین في تطو�ر المعاییر الفلك�ة لدورتي الشمس والقمر , ال٢١(

 ٩, ص ٢٠١٤الثاني في تار�خ العلوم عند العرب والمسلمین , الشارقة , 
) ابتنى بنو موسى مرصدا في �غداد , و�نى شرف الدولة ا�ضا مرصدا في �ستان دار المملكة و�قال ان الكوهي رصد ف�ه ٢٢(

ابن الشاطر �الشام ومرصد الدینوري  الكواكب الس�عة , و�ذلك أنشأ بنو األعلم مرصدا عرف �اسمهم , فضال عن مرصد
�اصبهان ومرصد البیروني ومرصد البتاني في الشام , و�ضاف الى �ل ما سبق ذ�ره وجود مراصد عموم�ة في مصر 
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واالندلس واصبهان ... طوقان , قدري حافظ . تراث العرب العلمي في الر�اض�ات والفلك ی�حث في اثر العرب في تقدم 

 ٦٥, ص  ١٩٤١بلس , , نا ١الر�اض�ات , ط
 ٣١, ص  ١٣٨٥) الصواف , دمحم محمود. المسلمون وعلم الفلك , الدار السعود�ة للنشر , جدة , ٢٣(
) الز�ج : وهي الكتب المعدة ألعمال الُحّساب والُرّصاد فقط المسماة از�اجا او ز�جات او ز�جة , ولفظ ز�ج اصله من ٢٤(

ا في زمن الملوك الساسانیین , وهي تعني عندهم الّسدى الذي ینسج ف�ه ُلحمة اللغة البهلو�ة التي �ان الفرس �ستخدمونه
النس�ج ثم اطلقت الفرس هذا االسم على الجداول العدد�ة لمشابهة خطوطها الرأس�ة �خیوط السدى . وهذه الكتب تشتمل على 

استعمالها مجردة في االغلب عن جم�ع الجداول الر�اض�ة التي ُیبنى علیها �ل حساب فلكي مع اضافة قوانین عملها و 
 البراهین الهندس�ة , وتشهد ألصحابها �الت�حر في دراسة حر�ات االجرام السماو�ة وحساب الظواهر الفلك�ة...

 ٤٢, مكت�ة الدار العر��ة للكتاب , القاهرة,ص٢ط كرلونلینو,السنیور . علم الفلك تار�خه عند العرب في القرون الوسطى,
 ١٥٠-١٤٩, المصدر السابق , ص  ) �رلونلینو٢٥(
 ١٥٠-١٤٩) �رلونلینو , المصدر السابق , ص ٢٦(
 ٥٠, ص  ١٩١٢) االندلسي , ابوالقاسم بن صاعد . ط�قات االمم , المط�عة الكاثول�ك�ة لآل�اء ال�سوعیین , بیروت ٢٧(

(28) Charette(F.). The locales of Islamic astronomical instrumentation, Munich,2006,p.125 
 ) للمز�د من التفصیل عن بیت الحكمة ینظر ..٢٩(

االلوسي, عبدال�اسط و المحمدي,عثمان عبدالعز�ز . من روائع الحضارة العر��ة االسالم�ة مكت�ة بیت الحكمة انموذجا , مجلة 
 ٣٤, العدد ٢٠٠٩د�الى , العراق , 

 ٢٠٩م , القاهرة , �ال تار�خ , ص ) المدور , جمیل . حضارة االسالم في دار السال٣٠(
, دار الفكر العر�ي المعاصر , الد العراق ومصر في العصر الوس�ط) العش , یوسف . دور الكتب العر��ة ش�ه العامة ل�٣١(

 ٤٣٨, ص ١٩٩١بیروت , 
ب , ومن مشاهیر ) سجلت مدرسة �غداد الفلك�ة نتائج مالحظاتها من قبل �حیى بن ابي منصور المؤلف االول لهذا الكتا٣٢(

هذه المدرسة الش�خ البناني وابو الوفا والذي �قرن اسمه �إحدى قواعد علم الفلك اال وهي قاعدة االنحراف القمري الثالث , 
و�عتبر ابن یونس مخترع الرقاص والمزولة وهو الذي أسس مدرسة القاهرة , واو�ل ال�ه الخل�فة الفاطمي الحاكم أمر ادراة 

على جبل المقطم ونشر جداول فلك�ة فاقت دقتها �ل الجداول السا�قة , ولم تكن الدراسات الفلك�ة في  المرصد الذي بناه
االندلس �أقل تقدما منها في المشرق ذلك �أن أمیر قرط�ة عبدالرحمن الثاني وجه اهتماما خاصا �علم الفلك ... الصواف , 

 ٣٢-٣١المصدر السابق , ص 
 ٣٣٣, ص١٩٦٤حاق . الفهرست , مكت�ة الخ�اط , بیروت , ) ابن الند�م , دمحم بن اس٣٣(

 ٦٥, ص ١٩١٢ابن صاعد االندلسي , صاعد بن دمحم . ط�قات االمم , المط�عة الكاثیول�ك�ة , بیروت , 
  ١١٤و٦٥) القفطي, جمال الدین ابي المحاسن . اخ�ار الحكماء , مكت�ة المثنى , �غداد , ص ٣٤(

 ٣٣٤ابن الند�م , الفهرست , ص
 ٩٠٥) خل�فة ,حاجي . �شف الظنون عن اسامي الكتب والفنون , دار اح�اء التراث العر�ي , بیروت , لبنان , ص ٣٥(

 ٩٩ال�اشا , المصدر السابق , ص 
 ٢٢٨-٢٢٧, ص ١٩٤٩, ١سماحة,عبدالحمید محمود . مقدمة في علم الفلك , مط�عة دار الشرق , القاهرة , ط

 ١٠٠) احمد فؤاد �اشا , ص ٣٦(
 ١٠-٩, ص٢٠٠٣,  ١) دمحم,عاطف . رائد علم الفلك البیروني , دار اللطائف للنشر والتوز�ع , القاهرة , ط٣٧(
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 ٢٢٧) سماحة , المصدر السابق , ص ٣٨(
 ٧٢)  احمد , الحضارة االسالم�ة , ص ٣٩(
رة آرم�ة في الشمال ) هي بلدة مشهورة عظ�مة في �الد اذر��جان و�انت تسمى افرازهرود , تقع الى الشرق من �حی٤٠(

الغر�ي من ایران عسكر مروان بن دمحم بن مروان بن الحكم فیها , وقد تمرغت في مراعیها خیل المسلمین فسمیت مراغة , 
 ٩٣, ص ١٩٧٥, دار صادر و�یروت للط�اعة ,  ٥واص�حت عاصمة لهوالكو ...الحموي , �اقوت . معجم البلدان , مج

 ٢٨٣-٢٨٢, ص١٩٩٣, دار الفكر العر�ي , بیروت ,  ١��ة واالسالم�ة , طشامي, �حیى . موسوعة المدن العر 
) ابن الفوطي , ابو الفضل عبدالرزاق  .الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السا�عة , مط�عة الفرات , �غداد , ٤١(

 ٢٥٢, ص  ١٩٣٢
ان قرب �اب االبواب ... الحموي , شهاب الدین ابي ) تفل�س : �فتح اوله و�كسر بلد �أرمین�ة االولى , وهي قص�ة جرز ٤٢(

 ٣٥, دار صادر , بیروت , ص٢عبدهللا . معجم البلدان , المجلد 
 ٧٣) احمد , الحضارة االسالم�ة , ص ٤٣(
 ٨٥) السامرائي , المصدر السابق , ص ٤٤(
 ٩٠) السامرائي , المصدر نفسه , ص ٤٥(
 ٣٤) الصراف , المصدر السابق , ص ٤٦(
) اصل تسمیتهم انفسهم هكذا ع�ارة توجد في اول �اب الحمامة المطوقة من �تاب �لیلة ودمنة ، وذلك لظنهم أن تلك ٤٧(

الحكا�ة مثل ُضرب في احت�اجنا الى معاونة اخوان لنا نصحاء واصدقاء لنا فضالء مت�صر�ن �أمر الدین علماء �حقائق 
 ٢٥نا �جنا�ة ابینا آدم "ع" .. �رلونلینو , المصدر السابق ,ص طر�ق االمور لننجو من الورطة التي وقعنا فیها �ل

م من خالل ١٠هـ/٤ووردت أسماؤهم في موسوعتهم التي عرفت بـ"رسائل اخوان الصفا وخالن الوفا" والتي تعود الى القرن 
ال�منى اسماء المؤلفین الغرة المزدوجة لهذا المخطوط , حیث اورد اسم الكتاب في الصفحة ال�سرى منه ف�ما تعطینا الصفحة 

الخمسة وهم ابو سل�مان دمحم بن مسعر ال�ستني المعروف �المقدسي , وابو الحسن علي بن هارون الزنجاني , وابو احمد 
المهرجاني , والعوفي , وز�د بن رفاعة ... اتنغهاوزن , ر�تشارد . التصو�ر عند العرب , ترجمة وتعلیق د. ع�سى سلمان 

 ١٠٠, ص  ١٩٧٤, مط�عة االدیب ال�غداد�ة , �غداد , وسل�م طه التكر�تي 
للمز�د من التفصیل ینظر .. البدري , ش�ماء جاسم . استمرار تأثیر االسالیب الفن�ة للمدرسة العر��ة في التصو�ر على 

 ٣٥-٣٤, ص ٢٠٠٣المدرسة المغول�ة , رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة لمجلس �ل�ة االداب جامعة �غداد , 
 ١١العرضي , المصدر السابق , ص  )٤٨(
 ٤٤١, ص  ٢) اوغلو , المصدر السابق , مج٤٩(

(50) Ihsanoglue( E.),Kacar(M.). "The Sources and early works of Ottoman science"   The Turks 
3    Ottoman , V3, 2003,P. 758              

اطروحة  لعالم الفلك نصیر الدین الطوسي في علم الفلك العملي "تقو�م" مقسمة الى ثالثین قسما "سي فصل"  ألفت في  )٥١(
رسما ب�ان�ا وجدوال �املة , تحتفظ  المكت�ة البر�طان�ة في قسم المخطوطات الشرق�ة  ١٣م تحتوي على ١٢٦٠هـ/٦٥٨سنة 

 ... Add MS 23569�قسم منها تحت رقم 
https:www.qdl.qa 
52) Ihsanoglue( E.),Kacar(M.). "The Sources and early works of Ottoman science", P.759( 

, مط�عة دار المعارف ,  ١)  �اشا, احمد فؤاد . التراث العلمي للحضارة االسالم�ة ومكانته في تار�خ العلم والحضارة , ط٥٣(
 ٩٤, ص ١٩٨٣
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, ٢٠١٠,  ١, ط١لة العثمان�ة تار�خ وحضارة ,  نقله الى العر��ة صالح سعداوي , مج) اوغلي,اكمل الدین احسان . الدو ٥٤(

 ٣٠٥ص 
(55) FSTC Limited. Astronomical Instruments of Tycho Brahe and Taqi al-Din  
http://muslimheritage.com/article/astronomical-instruments-tycho-brahe-and-taqi-al-din 

م , و�عد أن اكمل تعل�مه في الشام ومصر ١٥٢٦یون�ه عام  ١٤وهو تقي الدین أبن معروف الراصد ولد في الشام في  )٥٦(
م قدم من مصر ١٥٧٠عمل مدة في التدر�س والقضاء وقام أثناء ذلك �أعمال هامة في مجال الفلك والر�اض�ات. وفي عام 

م , ثم قدمه الصدر األعظم ١٥٧١ص�ح رئ�س المنجمین بدا�ة عام الى أستانبول ودخل في خدمة السلطان سل�م الثاني وأ
م وهو ما فعله ١٥٧٩صوقللي �اشا الى السلطان مراد الثالث حیث �رمه ولمرات عدة وفوضه ببناء مرصد في أستانبول عام 
, وأستطاع أن �شرع  في غلطة سراي "الجزء األور�ي من أستانبول". وقد جمع تقي الدین بین مدارس الفلك في الشام وسمرقند

في تصح�ح ز�ج اولوغ �ك ألول مرة في المرصد , ونجح �ذلك في الق�ام �أرصاد مختلفة حول �سوف الشمس وخسوف القمر 
م برصد �و�ب المذنب الذي ظهر لمدة شهر فكان یتعق�ه لیل نهار دون نوم , ثم قدم أرصاده للسلطان ١٥٧٨حیث قام عام 

... Atasoy(N.) ,Gagman(F.) . Turkish miniature painting ,Istanbul,1974,pl.17 
Istanbul Gozlemevi. Unat(Y.), P.1-2     

 ١٠٥, ص ٢٠٠٢, دار العلم للمالیین , بیروت , لبنان , ١٥, ط ٧) الزر�لي, خیر الدین . االعالم , ج٥٧(
(58) Tekeli(S.)."Nasiruddin ,Takiyduddin ve Tycho Brahe'nin Rasat Aletlerinin Mukayesesi", 
Ankara Universitesi,Dil ve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi,Vol. XVI,Issue 3-4 
,Ankara,1958,p.311 
59) Tekeli,p.311( 

 ) لمز�د من التفاصیل عن تاس�س المرصد وهدمه ینظر ...٦٠(
Unat(Y.). "Takiyuddin and the Istanbul Observatory","   The Turks 3 Ottoman , V3, 2003,P.820 
(61) Sayili(A.). Alauddin Mansur'un Istanbul Rasathanesi Hakkindaki 
Siirleri,Ankara,1956,p.466 
62) Gokmen(F.)."Tarihi Muhasebe" , Cumhuriyet Gazetesi, 17Mayis,1341,p.2 ( 

(63) Unat(Y.). "Takiyuddin and the Istanbul Observatory","   The Turks 3 Ottoman , V3, 
2003,P.828  
(64) Remzi(D.)."Istanbul rasathanesi'nde yapilmis olan Gozlemler",Bellete,Cilt 
LVII,Sayi218,Ankara,1993,s.168  
(65) Tekeli,Sevim.The Instruments of Istanbul Observatory…WWW.muslimheritage.com 

تا�كو براهة  عالم فلك دنمار�ي بنى أفضل مرصد في أورو�ا ووضع مع�اًرا جدیًدا لألرصاد السماو�ة الدق�قة في عصر (٦٦) 
�ارًعا جًدا في تصم�م األدوات العلم�ة و�بداء المالحظات أثناء رحالته الم�كرة في  ما قبل اختراع التلسكوب أص�ح تا�كو

أورو�ا. عند عودته إلى الدنمارك  سرعان ما القت ا�حاثه اعجاب الملك فر�در�ك الثاني الذي زوده �الدعم المالي الذي �حتاجه 
الصغیرة في المضائق الدنمار��ة ، وسرعان ما بدأ  Hven2م أعطاه الملك جز�رة ١٥٧٦لمواصلة أ�حاثه الفلك�ة. في عام 

ا على أدق المالحظات تا�كو في بناء مجمع مرصده . ومن أجل مرصده صمم أدوات ضخمة �ان �أمل أن �حصل بوساطته
, إال أن األحداث اخذت منعطفا نحو االسوء مع هذا العالم �عد وفاة الملك فر�در�ك الثاني ذلك انه لم �حظ على اإلطالق

�المقبول�ة من لدن الملك الدنمار�ي الجدید مما اضطره الى الهجرة الى المان�ا واستمر على انجاز ا�حاثه فیها حتى وفاته عام 
 م .١٦٠١

Brashear,Ronald. Tycho Brahe and the Mechanica 

https://www.sil.si.edu/DigitalCollections/hst/brahe/brahe-introduction.htm 
(67) Gokmen(F.)."Tarihi Muhasebe" , Cumhuriyet Gazetesi, 17Mayis,1341,p.4 
(68) Ihsanoglue( E.).Buyuk Cihaddan Frenk Fodulluguna,Istanbul,1996,p.111 

http://muslimheritage.com/article/astronomical-instruments-tycho-brahe-and-taqi-al-din
http://muslimheritage.com/article/astronomical-instruments-tycho-brahe-and-taqi-al-din
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 ٤٩٤,ص٢أوغلي ,المصدر السابق,مج )٦٩(

(70) Sayili(A.).The Observatory well,Ankara universitesi,dil ve Tarih cografya fakultesi 
dergisi,ciltXI,sayi1,Ankara,1953,p.151-152 
(71) Ihsanoglue( E.),Kacar(M.). "The Sources and early works of Ottoman science", P.773 
(72) Tekeli,p.393  
(73) Topdemir(H.G.).Takiyddin in Optik kitabi,Isigin Niteligi ve Gormenin 
Olusumu,Ankara,1999,p.340 

الرسومات العلم�ة او التصو�ر العلمي : هو ضرب من الفنون التي وجدت لخدمة العلم والعلماء وهو فن مليء  ٧٤)(
�المعلومات المختصة في المجاالت العلم�ة ال�حتة , و�نفذ هذا الفن بواسطة الفنان والعالم معا , فعادة ما �عمل "الرسامون 

م�ة" �شكل وثیق مع العلماء فمنهم من هو مختص �علم الكائنات والجیولوج�ا والفلك المختصین برسم الرسومات واالشكال العل
 والرسوم الن�ات�ة , وقد تم تعر�فه علم�ا على انه فن وجد ل�خدم النصوص العلم�ة و�سهل عملها من ناح�ة اال�ضاح والشرح ..

 
, رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة العلوم  حمیدان , سهاد حمدان مصطفى . التصو�ر العلمي في المخطوطات االسالم�ة

 ٥٧, ص٢٠١١االسالم�ة العالم�ة , 
) مخطوطة الشاهنشاهنامة من تأل�ف سید لقمان وتتضمن العدید من االحداث العثمان�ة , هذا الجزء �خط عالء الدین ٧٥(

م , تحتفظ �ه مكت�ة جامعة استانبول برقم ١٥٨١هـ/٩٨٩في العشر االوائل من شهر شوال  منصور الشیرازي �خط النستعلیق
F1404   ٢٤ورقة مقاس  ١٥٣, و�قع فيxمنمنمة رسمت بواسطة ثلة من الفنانین برئاسة االستاذ  ٥٨سم , و�ضم ٣٦
 عثمان ...

Bagci(S.),Gagman(F.),Tanindi(Z.).Ottoman painting,Turkey,2010,p.126 
(76) Gagman(F.).Osmanli sarayi tasvir sanati ,Istanbul,2016,p.54 

آلة فلك�ة تتألف من اجزاء عدة اولها الحلقة وتسمى العالقة وهي التي ُ�علق بها االسطرالب ألخذ االرتفاع ثم العروة  ٧٧)(
المتصلة بها ثم الكرسي ثم األم وهي الصف�حة الكبرى الجامعة للصفائح وفیها الطوق وتسمى "الحجرة" وهي مقسومة بثالث 

صفار . العمل �االسطرالب وذ�ر آالته واجزائه البن الصفار , مجلة المعهد المصري مائة وستین درجة "دور الفلك" ... ابن ال
 ٤٧, ص ١٩٥٥, ٣, العدد ١للدراسات االسالم�ة في مدر�د , تحقیق م�اس ب�اكروزا , مج 

م في ضوء ١٦٢٢-١٥٢٠هـ/١٠٣١-٩٢٧البدري , ش�ماء . مدرسة التصو�ر العثماني في عصر الوثائق التار�خ�ة ) ٧٨(
 ١١١, ص٢٠١٦, اطروحة د�توراه غیر منشورة مقدمة الى �ل�ة االثار جامعة القاهرة , المخطوطات صور

م) و�عرف ا�ضًا �كتاب النصر , و�عد واحدًا من االعمال االكثر ق�مة ١٦) مخطوط  یرجع لنها�ة القرن العاشر الهجري (٧٩(
-١٥٨٤هـ / ٩٩٢نسخة المخطوط  هذه مؤرخة �عام في التصو�ر التار�خي من تأل�ف المؤرخ مصطفى عالي الغالیبولي , 

 Hم , وهي من نسخ ناسخ ال�الط العثماني مصطفى عبد الجلیل . و�حتفظ  �المخطوط متحف طو�قابي سراي برقم ١٥٨٥
صورة , وتعد من اولى المخطوطات واالعمال  ٤١سم , تضم ٢٣x٣٨,٥ورقة مقاس  ٢٥٧. عدد اوراق المخطوط  1365

التي نفذت ال�طال غیر ملكیین "من غیر السلطان وابناءه" , فقد صورت الحمالت التي قام بها الال مصطفى الفن�ة المصورة و 
�اشا على جورج�ا واذر��جان وقبرص والتي دونها مؤرخ تلك الحملة مصطفى علي الذي سجل احداث الحملة یومًا بیوم والتي 

 المدن �قائمة في الصفحة األخیرة من المخطوط . صورت معظمها على صفحة �املة , وقد تم اإلشارة الى تلك
Bagci(S.),Gagman(F.),Renda(g.),Tanindi(Z.).Ottoman painting ,Turky,2010,p.168 
Fetvaci(E.).Picturing history at the Ottoman court,2013,p.193 

 ٣٠٤اصالن آ�ا , ص 



 ش�ماء جاسم البدري                                                           علم الفلك في التصو�ر العثماني

٢٠٥ 
 

                                                                                                                                                                          
, دار ٣... الحموي , شهاب الدین ابي عبدهللا �اقوت . معجم البلدان , المجلد  ) قر�ة �جنب �مجكث من نواحي �خارى ٨٠(

 ٣٨٢, ص ١٩٧٧صادر , بیروت , 
81) Fetvaci(E.).Picturing history at the Ottoman court,p.195  ( 

, ed. Cavid Baysun, mecâlis-nefâis fi kavâidi’l-Mevâidü’n Âli, Mustafa bin Ahmed, (82)
15-,p.14 bul 1956Istan 

(83) Unat(Y.). "Takiyuddin and the Istanbul Observatory","   The Turks 3 Ottoman , V3, 
2003,P.826         

م ونسخه الخطاط علي یوسف , سرد ف�ه ١٥٨٦هـ/٩٩٤) انجزه شعرا دال دمحم شلبي المعروف بـ"آصفي �اشا" سنة ٨٤(
م خالل حكم السلطان مراد ١٥٧٨هـ/٩٨٦المؤلف قصة الحملة العثمان�ة �ق�ادة اوزدمیر اوغلو عثمان �اشا والتي ابتدأت سنة 

 منمنمة , ولهذا المخطوط نسخ عدیدة ... ٧٧المخطوطة بـ  الثالث وطال امد هذا المعسكر الى عشر سنوات . زوقت
  ١٥٢البدري , المصدر السابق , ص 

, �ما وتحتفظ المكت�ة   Hazine 452) تحتفظ مكت�ة طو�قابي سراي �استانبول بنسخة من هذا المخطوط تحت الرقم ٨٥(
 . Supp. Turc 1126االهل�ة في �ار�س بنسخة اخرى تحت رقم 

�ار�س" , مجلة القادس�ة للعلوم  –�ماء . "مخطوط اآلالت الرصد�ة لز�ج الشاهنشاه�ة نسخة المكت�ة االهل�ة ) البدري , ش٨٦(
 ٥١٩, ص ٢٠١٦,  ٣, العدد  ١٩االنسان�ة , جامعة القادس�ة , �ل�ة اآلداب , مج 

(87) Tekeli,Sevim.The Instruments of Istanbul Observatory… WWW.muslimheritage.com 
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Preface  

 
I am pleased to present the first part of the eighth volume of Athar 

Al-Rafedain Journal which coincides with the tenth anniversary of 

publishing the first volume of Athar Al-Rafedain Journal in 2012. 

This journal is issued by College of Archeology at the University 

of Mosul and the journal has acquired the approval to join the 

DOAJ Global Container in 27/8/2022, which is considered an 

important achievement among the ambitious and correct steps that 

we have drawn to advance the reality of the Journal to keep the 

pace with the rapid development in scientific and electronic 

publishing in Iraq and worldwide. 

We would like to thank everyone who contributed and supported 

the progress that took place in Athar Al-Rafedain Journal. 

 

Prof. Khalid Salim Ismael 

                                                                   Editor-in-Chief    

                                                                                      1
st
 -Jan-2023  
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