
1 
 

 تقي الدين محمد بن معروف الدمشقي

  أعمالهحياته و

 بقلم منى سنجقدار شعراني 

 "فريق الدراسات والبحث في التراث العلمي العربي"

العلوم العربية( ختاريل)الجمعية اللبنانية    

 

  (1)سيرته – 1

 كما يلي : ورد اسمه على غالف مخطوط الطرق السنية في اآلالت الروحانية 

 حمد بن يوسف بن محمد..."أحمد بن محمد بن أتقي الدين محمد بن معروف بن  "

 المكتوبة بخط يده هكذا: (2)طوط ريحانة الروح وورد اسمه في نهاية مخ

ألمير ناصح الدين امير ناصر الدين منكويرس ابن ألاحمد بن يوسف ابن أحمد بن محمد بن محمد بن أ تقي الدين محمد بن معروف بن" 

 مير المجاهدين"أد العرين وألسرتكين اخما

 (3)ورد اسمه حاجي خليفة في بعض المواقع كما يلي أو

 تقي الدين بن معروف الراصد الشامي 

 : (5( )4)ورد كل من بروكلمن وجرجي زيدان اسمه هكذا أو

 مير المجاهدين الرصاد.أسدي ألمعروف بن مال الشامي ا تقي الدين محمد بن

  "مولدا  نه "الدمشقي أ "الطرق السنية في اآلالت الروحانية"ط يده على غالف كتابه خفقد وصف نفسه ب .ولد في دمشق بصورة محققة 

ذ يقول " ولما كنت ممن ولد ونشأ في البقاع إ، "سدرة منتهى األفكار"نقله عن تقي الدين من كتابه  نصا   ( 6)ويورد حاجي خليفة 

 المقدسة..." .

ختلف المؤرخون ا .حاجي خليفة ، بروكلمن ، وسوتر ((  7)ولد في دمشق ) فهرس الكتبخانة المصرية  نهإشارت معظم المراجع على أو

م ( وعلى األرجح في  1585جري )ه 993توفي عام نه أ جمعوا علىأم( لكنهم  1525-1520للهجرة ) 932او  927على تاريخ ميالده 

 القسطنطينية.

بيه. لم تحدد المراجع بدقة حياة تقي أصبح قاضيا مثل أبوه قاضيا ، ودرس هو كذلك علوم عصره و، فقد كان أتقي الدين في بيت علم  أنش

كان قاضيا في نه أ بعض المراجع التركية  تشارأقضى فترة من حياته في مصر فقد  نهإالدين قبل استقراره في القسطنطسنية  ويبدو 

 .في استنبول  مصر قبل استقراره

 باشا بعلي الدين تقي أشاد"  الدورية البنكامات في الدرية الكواكب" و"  الروحانية اآلالت في السنية الطرق" كتابيه من كل في

 كما.  م 1560 هجري 968 عام في عظماأل الصدر صبحأ والذي م 1594/ هجري 956 عام مصر على واليا ني  ع   الذي

 حاكما   خيراأل هذا  وجود ثناءأ كانت باشا بعلي الدين تقي عالقة نأ ويبدو.  خدمته في عمل نهأ فيهما وذكر كتابيه ليهإ هدىأ

  .مصر على
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م 1552هجري/ 959في عام  في االالت الروحانية" الطرق السنية"ن تقي الدين انتهى من تحرير كتابه أمن جهة أخرى نحن نعلم ب  

ي في فترة تولي علي باشا والية مصر تقريبا أم 1559هجري/ 966في عام في البنكامات الدورية " الكواكب الدرية "ومن تحرير كتاب 

 . 

ف كتابه "ريحانة ل  أن تقي الدين أب( 1)كان بعد إقامته في مصر حيث يذكر حاجي خليفة  نهإالقضاء في نابلس يبدو ما بالنسبة  لتوليه أ

 م . 1568هجري/975الروح في رسم الساعات على مستوى السطوح" في قرية من قرى نابلس عام 

عبارة "خويدم الشرع الشريف بقضاء  7566تحت رقم طوط الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق خونجد في الترجمة التركية لهذا الم

 .نابلس"

فقر عباد هللا الرؤف تقي الدين محمد بن معروف خويدم أنسخ كتاب الكواكب الدرية وردت العبارة التالية: "حرره مؤلفه  إحدى وفي نهاية

 وستين بمحروسة مصر" ست الشرع الشريف بقضاء نابلس وذلك في التاسع عشر من شهر شعبان المكرم عام 

 إحدىثناء أحرر كتابه  نهإوم 1559هجري /966ن تقي الدين كان قاضيا في نابلس عام أما إاالحتمالين ،  حدأن نفهم من ذلك أويمكننا 

كان يشير في ذلك النص  نهإين قاضيا في نابلس بعد ذلك وهجري ثم ع  966مرة في مصر عام  ألول ف كتابهل  أنه إ زياراته لمصر، او

 لى وظيفته الجديدة في نابلس عندما كان ينسخ من جديد كتابه فيها.ع

ثناء إقامته في مصر فهو يذكر في كتاب "الطرق السنية في اآلالت أن تقي الدين لم يكن بعيدا  كل البعد عن الخالفة العثمانية أدو ويب

"آلة لتدوير السيخ الذي  م في القسطنطينية حيث صمما معا  1546هجري/ 953عام بر في مع أخيه األك كان موجودا   نهأ الروحانية"

 يوضع فيه اللحم على النار فيدور من نفسه من غير حركة حيوان"

صبح من خواصه والمالزمين ألى معلم السلطان الخواجة سعد الدين وإنبول  انتسب طقامته في اسإن تقي الدين واثناء أتذكر المراجع ب

ي ف ،(3)لمصطفى جلبي خلفا   م رئيسا للفلكيين )منجم باشي( ،1571هجري / 979صبح في عام أدعم من الخواجة سعد الدين بو (2)له

 ثالث.لمان وقبل تولي السلطان مراد ايأواخر حكم السلطان سل

 أما بخصوص المرصد الذي بناه تقي الدين نجد قصته في قصيدة شعرية فارسية  نظمها عالء الدين المنصور ومخطوط هذه القصيدة 

شر زين بالرسوم الملونة الجميلة وقد ن  م   (. والمخطوط 1404نبول تحت رقم )طموجود في جامعة اس هنشاهنامة"ب "الشا تميالتي س  

، وفيها سجل م  1581هجري / 989عالء الدين المنصور في شيراز ببالد فارس باللغة الفارسية في عام لقصيدة م اظ  ن  . يلي جانبا منهيسا

ن عالء في قصيدته قصة مرصد دو   . وكذلكم1595و1574للفترة األولى من حكم السلطان مراد الثالث الذي تولى السلطنة ما بين عامي 

 ه تقي الدين .أنبول الذي انشطاس

  

 نبول طمرصد اسقصة 

واستطاع إقناع الصدر األعظم )الوزير األعظم ( محمد باشا وكذلك سعد الدين  نبول،طنشاء مرصد في اسإر تقي الدين عن رغبته في عب  

شراف تقي إقناع السلطان من أجل تاسيس المرصد الجديد تحت إدام نفوذهما في خبشكل خاص ، وقد استطاع هذان است  معلم السلطان

  الدين.

ن أصبحت قديمة وغير قادرة على مجابهة متطلبات العصر وأن الجداول الفلكية الموجودة بألقد أعد تقي الدين تقريرا  للسلطان شرح فيه 

الجديدة، وقد استجاب السلطان لطلب تقي الدين استجابة حسنة لحة لعمل جداول فلكية جديدة تستند إلى المشاهدات الحاجة اصبحت م  

المرصد وقد انتهى بناء  .م1575/هجري983عام نشاء المرصد وذلك في األشهر األولى من إووافق الديوان )مجلس الوزراء ( على 

 م .1577هجري / 985عام  هوتجهيز

ب في ذن  في أواخر نفس العام ظهر شهب م  ولكن  ،االنتهاء من تجهيزهبصورة كاملة فور  في المرصد ابتدأ العمل بالمشاهدات الفلكية

ن أومع  ،علم السلطان بأنه سوف ينتصر على بالد فارسأولهذه الظاهرة  هل ذلك الزمان تفسيرا  ألنبول وأعد تقي الدين كعادته طسماء اس

كما  الذي اجتاح البالد، ببعض الخسائر ورافق ذلك أيضا مرض الطاعون ني  الجيش العثماني انتصر فعال في حربه مع الفرس إال أنه م  

 ات المهمة توفيت في فترات قصيرة .ن بعض الشخصيأ

عظم ألوجماعته في منافسة مع الصدر ا . وكان شيخ االسالم قاضي زادهبلقد خلق ذلك كله جوا  سلبيا  نحو المرصد وغذى ميول التعص

وقد  ن ينجح في إقناع السلطان بهدمه.أذكي الحملة المعادية للمرصد ون ي  أستطاع شيخ االسالم الذلك ، دينمحمد باشا ومع الخواجة سعد ال

  م  1580في عام  هتم فعال هدم

 _____________ 
 940 صفحة 1الحاجي خليفة  مجلد  -1

   1958بغداد –المجمع العلمي العراقي  –باالقطار اإلسالمية   تاريخ علم الفلك في العراق وعالقاته –عباس غزاوي ال -2
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 .(1)لى ذلك في كتابه سدرة منتهى األفكارإفي أخذ بعض المشاهدات الفلكية، وهو يشير  نجح تقي الدينحياة المرصد رغم قصر 

ر عليه دخال  كبيرا . وتقديرا نشائه المرصد بمنحه راتب القضاة بصفته قاضيا كما منحه مقاطعة تد  إكافأ السلطان مراد تقي الدين على لقد 

 دين  فقد عمد الصدر األعظم محمد باشا إلى تعيين أخيه نجم حاكما ألحد السناجق. اللتقي 

 م1585هجري/ 993في بعد ذلك بخمس سنوات في عام عمر تقي الدين طويال  بعد هدم المرصد . فقد تولم ي  

 

 صرين لهامكانته العلمية من وصف المع – 2 

طلقها عليه مؤلف كشف الظنون الذي اقاب التي لدين  بين معاصريه من استعراض األلتقي ا ةن علو  مكانعيمكننا أخذ  فكرة واضحة 

: الشيخ ... القاضي... الفاضل... المحقق  أنهيشير إلى تقي الدين على حاجي خليفة  ن  إ وذلك( .. 2)بناء الجيل الثاني بعد تقي الدينأكان من 

 ...العالمة ... الراصد 

بأحد خدمة العلم " "الطرق السنية في االالت الروحانية ويلقب تقي الدين نفسه في كتابه  ( 4( )3)مير المجاهدين الرصادأوهو كذلك : 

 منظوم بالفارسية يقول عنه عالء الدين : وفي شعر عالء المنصورالالشريف. 

وجاء قاٍض من القاهرة ذو مزايا عالية تعود براعته في الرياضيات إلى أجداده األولين وهذا الرجل يستخدم القلم بسرعة متناهية واسمه "

  "تقي الدين ...

باألرقام واألشكال، وقد تفوق على إبن الشاطر المطواع وبكل وضوح يمأل الصفحات األمين ن قلمه كالخادم اوفي عمل الحسابات "

 "اقليدس بة للمجسطي فقد أوضح كثيرا  من أجزائه المعقدة وحل كثيرا من العقد الصعبة في مبادئنسواحتل المكانة األولى منه . وبال

 

 تقي الدين المهندس الميكانيكي الفيزيائي والرياضي والفلكي: -3 

 حيث يقول :  العلمي في مقدمة كتابه "الكواكب الدرية في البنكامات الدورية"له ييتحدث تقي الدين عن تأه

ت الظلية والشعاعية عمال  تقنت اآلالأن أكتب سائر الرياضيات إلى  ةبمطالع غرما  بعلم الوضعيات م   فا  ل  " وبعد فإني كنت في زمن الصبا ك  

اودوسية ول من الرسائل الوضعية واألكر الثونظرت في المتدا  تما  ء  وخاها وخطوطها بدواطلعت على أسرار نسب أشكال   وعلما  

لى غير إ   والميزان وجر األثقالرسطون قورسائل علم ال  األعمال ب الحيل الدقيقةت  وك   ألرشيميدية االتسطحات و  األشكال االقليديسيةو

بكثير  مالحظا لمعرفة األوقات ليال  ونهارا  وكنت مع ذلك  .ووسائل ونهايات والحمد هلل    ذلك من االستقصاء في هذا الفن مبادئ وغايات

لما فيها من الفوائد الجمة والصنايع الدقيقة النظرية ولم أجد في شتى    البنكامات الدوريةي  لدها ميز  أ ن أخصها عنديمن اآلالت ومن م  

".... ثم يتابع قوله "  ويرفع نقاب نفايس مدخراتها سوى الشئ اليسير   من تلك الرسائل والكتب ما يكشف القناع عن عرايس مخدراتها

النظام الوزير ...دستور الدولة السليمانية ...   الحمد صنافأ المستحق لسائر وكنت في مدة إقامتي في خدمة، صاحب الدولة والمجد 

حث الحذاق من أرباب هذا العمل من باأ  و ...في خزانته المعمورة من تلك اآلالت المختلفة األوضاع تأمل أ، األعظم ... حضرة علي باشا 

المبنية  وظهر لي جميع أصولها   الرسوم منما فيها  ن انتقش عنديأجتني ثمار فوايد الدانية القطوف واألفنان إلى أو   سائر األديان

ولم يشتهر به بشر من    مالم يجتمع ألحد ممن يتعاطى هذا الفن في ديار اإلسل اذلك موصار عندي من     عليها من ظاهر ومكتوم

في ما تبقى من العمر إليه  ها المواظبة عليه وال صرف الهمة بكميت ، مع العلوم الشرعية،وعلمت أنني ال يمكنني   الخواص والعوام

 (5)ته من ذلك وتحريره وبيانه وتقريره "ملسمه وانطمس . فأحببت تسطير ما عسي واندسر وعفا  روإنني إن أهملت ما حصلته منه ن  

نشأ ولد و مخطوط " سدرة منتهى األفكار في ملكوت الملك الدوار" ويقول : ولما كنت ممنويتحدث تقي الدين عن نفسه كفلكي في مقدمة 

افعة ورأيت ما في الزيجات المتداولة من دمانعة والممغلقات حصونها بعد الكمل مطالعة فتحت م  أين يصلفي البقاع المقدسة وطالعت األ

ن  الخلل الواضح والزلل الفاضح تعلق بالبال والخ   لي   لد بتجديد تحرير الرصد وم  ة من بتلقي جملة الطرائق الرصدي هللا سبحانه وتعالى ع 

 من بها يتعاطى ما صحة على قمتأمن المهمات بطريق التوفيق وأخر العظام ، واخترعت آالت  فواه المشايخأالكتب المعتبرة ومن 

 الشريفة الحضرة لقنم   افندي الدين سعد حضرة األعظم األستاذ وبإشارة خان مراد السلطان من بأمر ونصبتها والبراهين األرصاد

 ..."الكبير المعلم أثر النصيرومقتفيا   العالمة حذو حاذيا   الجديدة الرصدية التحريرات تقرير في وشرعت

 

________ 
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ياضيات رلقد اهتم  بال .ه كمعظم العلماء العربعلوم الشرعية اعتنى بعلوم أخرى شأنن تقي الدين مع اهتمامه بالأ يتضح من مقدمات كتبه،

 مؤلفاته.وعلم الفلك والفيزياء والميكانيكا وغيرها ويظهر ذلك واضحا وجليا في 

 

 مؤلفاته – 4

 الدر النظيم في تسهيل التقويم  – 1

في استخراج  رج زيجا  وجيزا  من زيج اولوغ بك وجعله مدخال  خان " اوله الحمد هلل واهب المنن ..." ذكر فيه انه استيقول حاجي خليفة 

 التقويم .

 ويذكر سوتر ان هذه المخطوطة موجودة في المكتبات التالية: 

  Leiden 1140  

Oxford II 277     

                                                                                                                             وتوجد نسخة في دار الكتب المصرية

                                                                                                                                                                                            

 الطرق السنية في اآلالت الروحانية – 2

ذكره الحاجي خليفة ولم يرد ذكره في كتاب سوتر او في كتاب بروكلمن . عثر عليه الدكتور أحمد يوسف الحسن في مكتبة تشستر بيتي 

 في دبلن :

5232 0 Chester Beatty Library  N 

 يحمل عنوان :لقد تم نشر المخطوط في كتاب للدكتور أحمد يوسف الحسن 

  1976 -سوريا–جامعة حلب  –معهد التراث العلمي العربي  –"تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية " 

 لمائية لكنه لم يتطرق لبقية اآلالت المذكورة في المخطوط .ات احسن في دراسته على شرح علمي للمضخاقتصر الدكتور أحمد يوسف ال 

مع دراسة تحليلية شاملة لجميع اآلالت الواردة فيه  كما تم إعادة رسم معظمها باألبعاد الثالثة  ومن ثم اللجؤ إلى مجددا  شر المخطوط ن  

 ت تحت عنوان :الكوي –صدر الكتاب عن دار اآلثار اإلسالمية إعطاء الحركة المناسبة لبعضها. 

 منى سنجقدار شعراني  د. -دراسة تحليلية لمخطوط "الطرق السنية في اآلالت الروحانية " لتقي الدين بن معروف الدمشقي -

 رسالة في علم البنكامات – 3

Paris 2478 fond arabe  : يذكر بروكلمان أنها موجودة في باريس  

:)مكرر( الكواكب الدرية في البنكامات الدورية  -3   

تحت رقم  وردوجد في اكسفتأشار إليها حاجي خليفة وذكرها بروكلمان مشيرا إلى أنها نفس الرسالة السابقة )رسالة في علم البنكامات(.  

Istanbul 966     : وفي ااسطنبول      Bodl. I, 968     

  1965معتمدة على مخطوطي اكسفورد وباريس. نشرت التحقيق جامعة انقرة عام  المخطوط تكلي سفيمحققت 

The Clocks in Ottoman Empire in 16th And Taqi Din’s  “The Brightest Stars for the construction of The 
Mechanical Clocks”   -     Sevim Tekeli      

، يلي دراسة عامة عن الساعات باللغة التركية يتبعها ترجمة المخطوط ايضا باللغة التركيةضمن بعد اطالعنا على الكتاب تبين لنا بأنه يت 
هذا وقد خلت الدراسة من أي شرح او  ذلك مقدمة باللغة اإلنكليزية تشرح محتوى الكتاب ويتبعها ترجمة للمخطوط باللغة اإلنكليزية أيضا .

 لساعات التي وصفها تقي الدين.لتفصيل 
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  السطوح مستوى على الساعات رسم في الروح ريحانة -4

دمة وثالثة في كتابه كشف الظنون إن أولها  " يا من أبرز من أفق اإلبداع شموس العقول ...الخ " ونظمها في مق (1)يقول حاجي خليفة

محمد الفارسكوري شرحا   رية من قرى نابلس ثم شرحها العالمة عمر بنق( ب975مسة وسبعين وتسعمائة )أبواب وفرغ منها عام خ

. اوله الحمد هلل الذي نظم جواهر الكواكب الزواهر ...الخ "نفح الفيوح بشرح ريحانة الروح " بسيطا  ممزوجا  بإشارة من المصنف وسماه

 هجري    1018ثمانين وتسعمائة وتوفي في عام  980وفرغ في ربيع األول سنة 

 :يذكر سوتر أن هذه المخطوطة موجودة في 
0 1 ,Oxford I 881 

Oxford I 927 ,  )مع شرح الفارسكوري ( 

Cairo 257  
Asa’ad 2500 
Pet,Amk 933 

 Va, 1424 ويذكر بروكلمان أنها موجودة في  :

  7566ولها ترجمة تركية موجودة في المكتبة الظاهرية تحت رقم 

 سدرة منتهى األفكار في ملكوت الملك الدوار – 5

م ال همقتطفات عديدة منه وأوله " الل (  3)ي الدين ألف هذا الكتاب في المرحلة األخيرة من حياته وأورد حاجي خليفة تق بأن (2)يذكر فيدمان

 السلطان مراد وسعد أفندي " .  هسهل إال ما جعلته سهال  ..." .  " باشرفي كتابة محصول الرصد الجديد إلى هدمه وذكر في

 Sbath, 496,I  سبات مكتبة في موجود الكتاب هذا طوطمخ أن بروكلمن وذكر  

   ( مودع اآلن في الفاتيكان. 752إلى الرقم  1وقسم من مكتبة سبات )من رقم  

  465و توبكابي سراي رقم  2930خزانة نور عثمانية رقم  –وتوجد نسختان من هذا المخطوط في استنبول 

 بغية الطالب في علم الحساب  – 6

 وقال عنه أنه مختصر " أوله الحمد هلل اسرع الحاسبين ...الخ " . بالغ في التقريب والتوضيح والتهذيب والتنقيح ( 4)أورده حاجي خليفة 

تب على ثالث مقاالت ، األولى في الحساب الهندي و الثانية في النجومي والثالثة في استخراج المجهوالت والمتفرقات. و  ر 

 طوطات المودعة في الفاتيكان. وبين المخ  496,  2با ت تحت رقم  مكتبة سويقول بروكلمان ان هذا المخطوط موجود في 

 في قطوف اآللة الجامعة الثمار اليانعة – 7

Oxford I 881,  20  وهو يبحث في اآللة الجامعة ، ذكره سوتر على انه  موجود في اكسفورد                    

جريدة الدرر وجريدة الفكر – 8  

ا ان نسخة من يشرح المعارف األساسية لتحديد أوقات الصالة واتجاهاتها ، ويذكر سوتر أيض وهو كتاب في علم الفلك اشار إليه سوتر .

  5699المخطوط موجودة في برلين تحت رقم 

 

_____________  

  940صفحة  1مجلد  –حاجي خليفة  -1
Wiedemann, Eilhard – Aufsätze zur Arabichen Wissenschafts- geschichte, Hildeshein, 1970 2 -  

  982صفحة  2مجلد  –حاجي خليفة  3

  249 صفحة 1مجلد –حاجي حليفة  -4
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كتاب النسب المتشاكلة – 9  

Oxford I.  881, 30  : ذكره  سوتر)1( وهو في علم الجبر موجود في 

كتاب نور حديقة األبصار ونور حديقة األنظار  – 10  

Oxford I 930    ذكره سوتر وهو كناب في البصريات موجود في اكسفورد 

المصابيح المزهرة -11  

Gotha 2094 ,  933   : ذكره بروكلمن والمخطوط موجود في  

رجز في  ربع الدستور المعروف بالمجيب – 12  

Berlin 5834 – Cairo 2628    ذكره سوتر وعليه تعليق مجهول والمخطوط موجود في برلين وفي القاهرة    

                دستور الترجيح لقواعد التسطيح -13                   

ذكره حاجي خليفة )2( في كشف الظنون حيث قال: "أوله يا من بسط بسيط بساط األرض على ماء جمد... فهذه عجالة جامعة لعبارات 

تتمة. المقدمة في هديتها إلى المولى األعظم رئيس الدولة العثمانية سعد الدين أفندي وجعلتها مرتبة على مقدمة ومقالتين وأاالكر  حتسطي

انية في رسم ما الحدود  واالصطالحات . المقالة األولى في رسم فلك على بسيط مستو بالخطوط الهندسية وفيه ثالثة أبواب ، المقالة الث

مكان   يحدد أحد من الباحثين حسب علمنا لمو" اربع وثمانين وتسعمائة.  984بالحساب على مقدمة وستة أبواب . ألفه سنة تقدم رسمه 

 وجود مخطوطات هذا الكتاب.

  وهناك رسائل أخرى اشار إليها حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون لكنه لم يحدد مكان وجودها وهي:

رسالة في الربع الشكازي -14  

 يقول حاجي خليفة )3( "وهي وجيزة تشتمل على عشرة أبواب"

شرح كتاب التجنيس في الحساب للسجاوندي -15  

يقول حاجي خليفة)4( : إن تقي الدين وضع" شرحا لطيفا ممزوجا " لمتن كتاب التجنيس في الحساب للشيخ اإلمام سراج الدين أبي طاهر 

.محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي  

 

 

 

___________________ 

Suter – Die Mathematiker ubd Astronomen der Araber  und ihre werke. Teubner, Leibzig,1900   1 -  
753صفحة  1حاجي خليفة مجلد  -2  
866صفحة  1مجلد  -3  
756 صفحة 1مجلد  – 4  
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 مصداقية تقي الدين العلمية –5

سبقه اليه عالم آخر بل ، فلم ينسب لنفسه اي اكتشاف واألمانة العلمية  بالمصداقيةصنف تقي الدين بين العلماء العرب الذين عرفوا ي  

 يالحظ دائما في كتبه  وجود عبارات تشير إلى إنجازاته الجديدة. 

"في عمل السيخ الذي يوضع فيه اللحم على في مخطوط "الطرق السنية في اآلت الروحانية " يقول تقي الدين في مطلع الباب السادس : 

ثم يتابع بعد ان  النار فيدور بنفسه من غير حركة حيوان  وقد عمله الناس على أنحاء شتى منها أن يكون في طرفه دوالب بفراشات ..."

مسين وتسعماية بدار اإلسالم في خفي سنة ثالث و بعة من غيره ممن سبقوه في هذا المجال فيقول:" غير أنه يشرح الطرق المت

قل والتحويل من جهة إلى جهة أخرى قابل للن القسطنطينية العظمى فكرت أنا وأخي األكبر في عمل ذلك على أسلوب غير هذه األساليب

 ..."  غير متوقف على امر خارج عن ذلك 

كتابه " الكواكب الدرية في وضع البنكامات الدورية " نجد أيضا عبارات مماثلة على سبيل المثال يقول " وهي من مخترعات وفي 

محرره" وذلك بعد وصف كامل آللة جديدة  ويردد عبارة "ومما اخترعته في ذلك " عندما يستحدث جزءا  من آلة او ي عدل في قسم من 

 التغيير الكامل . او لجهة  أقسامها سواء كان لجهة الحركة

 أهم إنجازاته – 6

حيث كان قاضيا  ، علوم الشرعية للتقانه إباإلضافة إلى إذ انه  نه موسوعي الفكر ،أطوطات تقي الدين نجد بالئحة مخبإمعان طالعنا إذا ما 

رغم ذلك  .يعمل به لفترة وجيزة قبل هدمهقنع الصدر األعظم ببناء مرصد في اسطنبول وفلكيا مميزا ي  فإذا به ، لفترة مهمة من حياته 

وفي مخطوط "سدرة منتهى األفكار " يتحدث تقي الدين عن نفسه كفلكي فيقول:"  كانت له مشاهدات مهمة دونها في مخطوطاته الفلكية.

المدافعة ورأيت ما في وولما كنت ممن ولد في البقاع المقدسة  وطالعت األصلين  أكمل مطالعة فتحت مغلقات حصونها بعد الممانعة 

  بتجديد تحرير الرصد..." المتداولة من الخلل الواضح والزلل الفاضح تعلق البال والخلد الزيجات

مغرما  بهذا العلم حيث يقول :" وبعد فإني كنت في زمن الصبا كلفا  بعلم كان تقي الدين  يبدو أن و الرياضيات قرين لعلم الفلكان علم 

لك أبحر في هذا العلم وترك عدة لذ  لعة كتب سائر الرياضيات إلى أن اتقنت اآلالت الظلية والشعاعية..."بمطا مغرما  الوضعيات

   في علم الجبر وغيرها. ومخطوط  منها "بغية الطالب في علم الحساب "  طوطاتمخ

لمتداول من الرسائل الوضعية ...وكتب رى حيث يقول :"ونظرت في امن العلوم بل كانت تستهويه كتب أخلم يكتف تقي الدين بهذا القدر 

الحيل الدقيقة ووسائل علم القرسطون والميزان وجر األثقال إلى غير ذلك من اآلستقصاء في هذا الفن مبادئ وغايات ووسائل ونهايات 

 كان يبحث في علم الفيزياء أيضا .وهلل الحمد." كل تلك العبارات تفيد بأن تقي الدين 

يقول : " ...وكنت مع ذلك مالحظا فبعلم البنكامات الدورية حيث كان ولعا  ان تقي الدين مهندسا  ميكانيكيا  بارعا  لى كل ذلك كباإلضافة إ

   أميزها لدي البنكامات الدورية..."ها عندي خصبكثير من اآلالت وكان من أ لمعرفة األوقات ليال  ونهارا  

ي الفيزياء والميكانيكا التطبيقية  تاريكين الحقول األخرى للمختصين بها  لم  وذلك في تحليل مضمون سوف نستعرض أهم إنجازاته في ع 

 الكواكب الدرية في وضع البنكامات الدورية""كل من كتاب " الطرق السنية في اآلالت الروحانية " وكتاب 

 "انيةلطرق السنية في االالت الروحكتاب " ا – 1

  :يستهل تقي الدين كتابه بهذه المقدمة

ب ر " ب ب ر خير ... وسم هللا الرحمن الرحيم. ان خير  خ  بِّر خ  ب لغ رسالتك ... صلي وأسلمأخ   آمين   على خاتم أنبيائك وم 

المنيعة ، الظاهرة التألق الت البديعة ذوات الطرق آل...هذا الكتاب صغير الحجم غزير العلم يشمل على غرر فوائد ودرر فرايد من ا

فة باألوقات المعينة للدرج والساعات وكالحركات الشبيهة بالروحانيات وج عر  ر واللمعان العري ة عن العلة والبرهان وذلك كالبنكامات الم 

والمواد العجيبة  ف اللطيفةة وما ينخرط في هذا السلك من التحخراج الماء إلى الجهات العلويقسرية وإاألثقال بالقوى المتضاعفة ال

ف العصر والزمان ودستور صاحب القرآن ناشر لواء العدل واألمان كاسر جناح الجور والطغيان ذي الشيم خ    .الشريفة دمة لحضرة اص 

لي ة والسمات الظاهرة المرضية ...   "الملكية والهمم الفلكية والصفات الطاهرة الع 

 ، رغم ان عبارة "وهذهالتي رسمها تقي الدين   ينقصها مجموعة من الصور ن يدينا مالحظة: إن نسخة المخطوط الموجودة بي       
  .تظهر دائما عند نهاية الشرح "صورته
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لشرح تقي الدين. وفقا  األكبرلقد اعدنا رسم القسم   
                      

    الصفحة الثانية من المقدمة                   الصفحة األولى من المخطوط ) المقدمة(                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشرح اول آلة فيقول:" ...إن جميع آالت الساعات يتوقف على معرفة تقويم درجة الشمس بطريق بعد إنهاء المقدمة يبدأ تقي الدين 

وجب تقديمها عليه واإلشارة  اإلجمال ، ولما كانت هذه اآللة بذلك كفيلة ولكامنه) هكذا وردت في المخطوط ( وغامضة معطية ومضلة 

 إليها فأقول وباهلل التوفيق .. " أوال  

األبراج ، أشهر السنة الهجرية  : تقويم الشمس ، تقويم القمر،ساعة فلكية سماها "حق القمر"  وفيها يمكن معرفة  صف ينتقل لوومن ثم 

 ، األيام بتواريخها واسمائها وغير ذلك 

 بمقال الحق. اآلالت المذكورة في هذا المخطوط من  سوف يتم شرح مفصل عن قسم 

                        

ساعة حق القمر ) من المخطوط(                            

 

   

 

 

 

 يقسم تقي الدين كتابه إلى أبواب بعد وصف ساعة حق القمر 
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 الباب األول في البنكامات

وفيه فصول :  يقول تقي الدين  

وتظهر في بعض الصفحات  16إلى  10من الصفحة  وصفا  دقيقا  ... " حيث يبدأ بوصف هذا البنكام في بنكام الفيل  -الفصل األول "

 صورة جزء من أجزاء الساعة لكن صورة الساعة مكتملة ت رك مكانها أبيض دون أي رسم. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (المخطوط )منبعض أجزاء ساعة الفيل                                          

وح من عمدة وفي وسطها هيئة كاتب وحوله لالفيل ما يلي:" وهو صورة فيل من نحاس عليه قبة بأربعة أيقول تقي الدين في وصف بنكام 

النحاس عليه أعداد درج الساعات وباصبعه يشير إلى األعداد، وبأعلى القبة صورة بازين وشخص جالس وكل يد من يديه على رأس 

ي ال راكب ويده فأس إذا مضى من النهار درجة دارت يد الكاتب على اللوح الذي زين ثعبان فاغر فاه وعلى رقبة الفيل ف  ابازي  وتحت الب

ص درجة درجة إلى أن يكمل بحملة الخمسة عشر درجة ساعة فيرفع الشخ فيه أجزاء الساعة على درجة ثم ال يزال يمشي بيده على

طنين مليح ، لى طاسة من االسفيدروي فيسمع لها األعلى يده الماسكة رأس البازي الواحد فينزل من فمه بندقة من الرصاص فتقع ع

س الفيل فيسمع له طنين أيضا  . وفي الساعة الثانية يرفع يده عن الذي وضعها عليه ويضعها على الذي رأ بويرفع الفي ال فأسه فيضر

ل ه الخلفاء والملوك وفي طريقة حركاته أصول ..."  م   رفعها عنه وهو من أحسن البنكامات وأعظمها ع 

وهنا ال بد من المقارنة بين هذه الساعة وساعة الفيل التي وصفها الجزري في " كتاب العلم والعمل النافع في صناعة الحيل" في القرن 

ناك بعض التغييرات في هفي طريقة العمل إال أنه  الشكل الخارجي وكذلك ه ال خالف في الثالث عشر ميالدي. ، بحيث نالحظ بأن

 عمل الساعة.  المعتمدة لالتقنيات 

 ينقص العنوان في الصفحة  - الفصل الثاني 

من الليل او من النهار وذلك بتلوين الطاقات  المنقضية  ساعة ثانية يظهر فيها تقويم القمر باإلفضافة إلى عدد الساعاتيصف تقي الدين 

 .ننة الظاهرة في أعلى الساعة باألحمر او باألسود معتمدا في تركيبها على الدواليب المس
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الدوالب المسنن للساعة )من المخطوط(                     المظهر الخارجي للساعة )من المخطوط(           

في عمل بنكام السراج –الفصل الثالث   

 محيطها باثني عشر ساعة وفوقها شخص موهو علبة من النحاس مغطاة بصفيحة مقسو :" وهذه آلة لطيفة وتوقيتها تقريبييقول تقي الدين 

نف كالسراج وفيه فتيلة وزيت، إذا ش علت الفتيلة ومضى من شعلها ساعة تحرك الشخص على ساعة وال يزال جالس بيده قلم وباسفلها أ

 .تهصوروينتهي بعبارة وهذه ثم يسترسل بوصف طريقة العمل  "يدور إلى فراغ االثني عشرة ساعة  

    

 

 

 

 

                                           

     الشكل الخارجي . قسم من  يالحظ بان الرسم يقتصر على     

 رملي بنكام عمل في – الرابع الفصل

 له فك غير من درجة او خمسة او عشر مقدار على يسقط جعلته اردت فإن ساعة مقدار على رمله يسقط رملي بنكام: "الدين تقي يقول

 . تتردد في المخطوط ال توجد اية صورة علما  بان عبارة :" وهذه صورته "  ".تغيير وال

نه تفريع أنواع كثيرة من اآلالت عليها ،غيرأن  أعظم بعد وصف الساعات يقول تقي الدين :" أقول من نظر في أصول تلك الحركات أمك 

مل من الحركات للميقات هو الساعات اليونانية التي تدور بالدواليب المبنية على أصول جر األثقال وت ناس ب صوصا إذا حركاتها وخ ما ع 

دواليب فضل دائرها أربعة أوخمسة لقصر حبلها والتي تدور بالثقال القصير الحبل أقوى تناسبا من التي تدور بالصفيحة وإنما لم كانت 

ل ف أذكره آللة بين الناس كثيرا  واما غوامض رونقها وتشعب ترك)هكذا ورد في المخطوط( من تلك اإلشتهار بقدر المش ا في هذا المؤ 

طرايقها والتفننات فيها وما يترتب على ذلك من الحركات العجيبة فأمٌر كبير جدا  يحتاج إلى مؤلف مستقل والغرض من هذا المؤلف 

 ئب اآلالت وهللا الموفق"اللطيف كما تقدم ذكر غرا

عنوان "الكواكب الدرية في تحت  يتضح من هذا المقطع بأن تقي الدين كان يرمز إلى الساعات الميكانيكية التي خصص لها كتابا  خاصا  

  " كامات الدوريةنالب
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في آالت جر األثقال  –الباب الثاني   

 الطريق األول بالدواليب المتداخلة األسنان

 الطريق الثاني بتعداد البكر وتمشية الخيط الجاذب فيها 

  الطريق الثالث وهو  الجر باللولب 

 

 

 

 

                                 

 

 

تعداد البكر وتمشية الخيط الجاذب فيها                                                               الدواليب المتداخلة األسنان     

في حيل إخراج الماء إلى جهة العلو –لباب الثالث ا  

  في هذا الباب تظهر براعة تقي الدين كمهندس ميكانيكي حيث يصف أربع مضخات مهمة وهي  :
        

المضحة ذات االسطوانتين المتقابلتين . –اآللة األولى   
المضخة الحلزونية  –اآللة الثانية   
مضخة الحبل ذي اكر القماش  – اآللة الثالثة  
المضخة ذات األسطوانات السته  -اآللة الرابعة  

 سوف نشرح تقنيات تلك المضخات  في مقال آخر

                                                   
من المخطوط    –ة األولى من المخطوط                                                 المضخة الحلزونية خالمض     
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من المخطوط - المضخة ذات االسطوانات الست          من المخطوط                       -مضخة الحبل ذي االكر      

 

   المختلفة الفوارات من ذلك وغير والنقارات الدايم الزمر عمل في – الرابع الباب   
 

آالت موسيقية خفيفة تعمل بدون عازف : صف تقي الدينيفي هذا الباب   
 
آلة يخرج منها زمر دائم اآللة األولى :   

 اآللة الثانية : آلة زمر دائم ومعه نقارات 
ومعه نقارات موقعة على صوت الزمراآللة الثالثة : آلة زمر دائم   

   
طبعا إنها آالت للتسلية لكن تركيبها ال يخلو من التقنيات المهمة في حقل التكنولوجيا .   

                                                                              

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 ) من المخطوط( الت الزمر الدائم ومعه نقارات آ                                                
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 في أنواع شتى من الماليح واللطايف  –لباب الخامس ا

الى حقل اآلالت المسلية التي ال تخلو من الفائدة وهناك من سبقه وابدع في هذا الحقل مثل أبناء موسى بن ينتقل تقي الدين في هذا الباب 

شاكر والجزري . لكن يستوقفنا في هذا الباب تقنيات جديدة ظهرت في وصف "مبخرة الفرش " و "سرير العاشق" . والجدير بالذكر إن 

 لكن الشرح الدقيق سمح لنا بإعادة الرسم باألبعاد الثالثة. سوف نشرحها في مقال آخر. الرسومات الموضحة غير موجودة في المخطوط ، 

  في عمل السيخ الذي يوضع فيه اللحم على النار فيدور بنفسه من غير حركة حيوان  –دس الباب السا

ذه اآللة وكيفية تجميعها موضحا كل ما في هذا الباب تثبت عبقرية تقي الدين في مجال علم التكنولوجيا حيث يصف بدقة علمية أجزاء ه

 يحتاجه القارئ إلى إعادة التركيب إذ إن الرسومات غير موجودة في المخطوط .

 كتاب "الطرق السنية في اآلالت الروحانية" أهمية

 ينتقل ثم فلكية ساعة بوصف يبدأ.  متنوعة حقول في مختلفة مواضيع الدين تقي يعالج حيث المتنوع محتواه في تكمن الكتاب هذا أهمية إن

 ومنه األثقال جر علم إلى الدين تقي ينتقل الساعات علم ومن(. بالزيت تعمل تيلوا والرملية المائية) الساعات من أخرى أنواع وصف إلى

 آلالت بوصفه كتابه في الموسيقى الدين تقي ينس   لم.  األهمية غاية في مائية مضخات ألربع بوصفه العلو جهة إلى الماء جر حيل إلى

ج وبعدها النقارات مع الدائم الزمر  األوتوماتيكية اللحم لشوي السيخ آلة بوصف كتابه الدين تقي ختم.  الروحانية اآلالت بعض لوصف عر 

 .الوصف بهذا وانفرد

 (1)تعليق الدكتور أحمد يوسف الحسن على أهمية المخطوط

 لتكنولوجيا العربية وفي تاريخ الهندسة الميكانيكية العربية بشكل خاصمفقودة في تاريخ اا بأنه يكمل حلقة كتاب تقي الدين هذ تأتي أهمية"
فإلى جانب كتاب "الحيل"  لبني موسى بن شاكر )القرن التاسع الميالدي( وكتاب "الحيل الهندسية " للجزري )القرن الثالث عشر ميالدي( 

وكتاب تقي الدين استمرار لتقاليد الهندسة الميكانيكية   د إلى القرن السادس عشر ميالديفي اآلالت الروحانية يعو نجد بين أيدينا اآلن كتابا  

 العربية، فقد سار على اسلوب حيل بني موسى والجزري ولكنه وصف الكثير من اآلالت التي استجدت ولم يرد ذكر لها في الكتب السابقة

ة عصر النهضة في اوروبا. وقد انتهى تقي الدين من تحرير كتابه في عام وتأتي أهمية كتاب الطرق السنية أيضا في أنه ك تب في فتر

بفترة  (3)(1588ن تقي الدين قد سبق راميللي)م ، كما أ 1556الذي ظهر عام  (2)يكوالم( اي قبل نشر كتاب أغر1552هجري)959

أن يرد وصف ما يماثلها في  يكية الهامة قبلطويلة وبذلك يكون تقي الدين حسبما نعلم حتى اآلن قد وصف أنواعا من اآلالت الميكان

 .حتى اآلنواألجنبية ع العربية المراج

 

 

 

_________ 

. سوريا – حلب جامعة – العربي العلمي التراث معهد – العربية الميكانيكية والهندسة الدين تقي -الحسن يوسف أحمد -1  

  De Re Metallica (1556)عالم ألماني ، من أهم مؤلفاته  –( (Georgius Agricola )   (1494-1555جورجيوس اغريكوال   – 2

 Le diverse et artificiose machine. من أهم أعماله 1531( مهندس سويسري إيطالي ولد عام   Agostino Ramelliأغوستينو راميللي ) – 3
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  كتاب "الكواكب الدرية في البنكامات الدورية " – 2

كما يتحدث يبدأ تقي الدين كتابه بمقدمة طويلة يتحدث بها عن نفسه وكيف توصل إلى اإلهتمام بعلم الساعات الدورية  وكيفية إتقان صنعها 

... وكنت مع ذلك مالحظا لمعرفة األوقات ليال  ونهارا  بكثير من اآلالت وكان باب التي دعته لتأليف هذا الكتاب حيث يقول: " سعن األ

ا ولم أجد في شتى من تلك الرسائل والكتب م   لما فيها من الفوايد الجمة والصنايع الدقيقة النظرية  كامات الدورية نها عندي البمن أخص

سوى شئ يسير من رسائل حق القمر والصفيحة الكسوفية مما يشبه   ويرفع نقاب نفايس مدخراتها يكشف القناع عن عرايس مخدراتها   

أن مؤلفاته اندرست ألن  ىإل   بالتأليف فيه في سوالف األزمان اومما اعتنو  وهي وإن كانت من مختراعات الحكماء اليونان   صناعاتها

وتحتاج إلى أرباب صنايع    وهذه اآلالت في وضعها مشاق كثيرة   وبه تتوفر الدواعي على صونه عن طرق الخلل   نتيجة العلم العمل

 كان ماوفي أوائل الملة اإلسالمية رغبة إلى النظر في ما هو أسهل من ذلك من آالت المواقيت فضال  عنها  ومع ذلك لم يكن   حقيرة 

وغاية في   فإنه في نهاية اإلتقان والتحرير   ر والمانج  وم  الالن   ئفصوصا  ما كان من صناعة طوايصل إلى هذه الديار من آالتها وخ

ا   ويتيسر وجوده بالثمن اليسير  وال يمكن محاكاة مثله إال بتعب كبير  من الذهب الكثيرير مع ما تموه به آالته والحسن والتص هذا ولم 

ث ر  خبط المتعاطي لع    اع وجعلها أكابر العصر والفضالء من أفخر ما يقتنى من المتاع ن  أيدي الص   تداولها في هذا الزمن  ها بغير لموك 

وكنت في مدة إقامتي في خدمة صاحب الدولة   خصوصا  عند ضياع بعض دواليبها واالحتياج إلى ما يقوم مقامه   رامه قواعد يبلغ بها م  

وكنت مع ذلك أباحث الحذاق من أرباب هذا    ... النظام الوزير األعظم ...اتأمل في خزانته المعمورة من تلك اآلالت المختلفة األوضاع

 "وظهر لي جميع اصولها المبنية عليها من ظاهر ومكتوم...  عندي ما فيها من الرسوم حتى انتقش   العلم من سائر األديان 

 تعليق
لم بأنها موجودة ومصنعة في البالد  من هذا المقدمة نستنتج بأن تقي الدين كان مولعا  بالساعات الدورية )اي الميكانيكية( وكان على ع 

ظهر اي عطل فيها لذلك  إذا ما أو إصالحها  على فهم صناعتها و تركيبها هيقة تساعداألجنبية عن الدولة اإلسالمية لكنه لم يجد اية وث

اعتمد على ابحاثه الخاصة لجهة التأمل في اآلالت الموجودة في خزانة السلطان إضافة إلى التباحث مع أرباب هذا العمل من سائر األديان 

  وقرر تأليف كتاب يجمع جميع وسائل هذا الفن. 

لتي يجب التعريف بعلم البنكامات والعلوم ا مقدمة أخرى وهي  انتقل تقي الدين إلىوقبل البدء بشرح  وتعريف الساعات مقدمة بعد هذه ال
 ان يدخرها الصانع لها.

ب أصله بنكان بباء فارسية مكسورة وآخره  عر  صصه نون وخالمقدمة :" في تعريف علم البنكامات وما يتعلق بذلك ولفظ بنكام فارسي م 
صاحب الصحاح الفارسية بزجاج الساعات الرملية وهو عام اإلستعمال في العربية في كل ما يعلم به األوقات من اآلالت ، ولمادة هذا 

لمٌ  ي عرف به كيفية إتخاذ آالت ي قدر بها الزمان، وموضوعه حركات مخصوصة في أجسام   اللفظ أصل في العربية ...أما تعريفه فهو ع 
ألن الحركة الدائمة لذاتها في هذا العالم أمر محال وغايته معرفة أوقات الصلوات وغيرها ع مسافات مخصوصة مخصوصة تنقضي بقط

لم من غير مالحظة حركات الكواكب... لم الهندسة وع  لم العدد وع   واستمداده من قسمي الحكمة الرياضي والطبيعي . أما الرياضي فمنه ع 
لم المساحة لم الحيل او النسبة وع  لم الكيمياء ع  لم النيرجات وع  لم الطلمسات وع  لم الموازين اما الطبيعي فمنه ع  لم جر الثقال وع  لمتحركة وع 

ومع ذلك فيحتاج إلى إدراك كثير وقوة تصرف ومهارة في كثير من الصنايع كصناعة الصياغة والحدادة والنجارة والسمكرة والوتارة 
 ا العلم يتوقف على كل ما ذكرت من علوم وقوة صنائع...والزردكاشية . وال يذهب عليك إن إتقان هذ

الكيمياء سلب الجواهر  أن الغرض من علم  ابو علي ابن سينا الرئيس ظاهر فأقول قد قرر الشيخ ه إلى علم الكيمياء غيرقلت احتياج   فإن
والقوس وال يستقيم لنا ذلك في شيء من واصها وإفادتها خواص غيرها وال شك اننا محتاجون إلى ذلك في عمل الجرس المعدنية خ

ر  عليها كما سيأتي تقريره  ". الفلذات إال بسلبه طبيعته وخاصته التي ف ط 

 تعليق

وفي هذه المقدمة أيضا تظهر مكونات الفكر الموسوعي عند تقي الدين فهو صانع محترف خبير بكل العلوم التي يحتاجها المهندس 
 الساعات الدورية .الميكانيكي لتصنيع وتركيب 

 .2478 رقم  باريس -طوط المكتبة الوطنية  على مخفي هذا المقال نعتمد  مالحظة: 

ت ب  عد هذا المخطوط ي    باإلضافة إلى الصور الملونة  بخط جميل جدا    من أفضل المخطوطات لجهة التزيين والزركشة والتقديم لقد ك 
  العائدة لكل جزء من أجزاء الساعة الموصوفة. لكن تقي الدين ، ولألسف الشديد ، لم يترك صورة مركبة  كاملة للساعة  بجميع أجزائها .
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الصفحة األخيرة من المخطوط                                                         الصفحة األولى من المخطوط                  

 محتوي كتاب "الكواكب الدرية في البنكامات الدورية  

  صفحة  170 يتألف هذا المخطوط من

في السرياقة وهذه المقالة مقسمة إلى خمسة ابواب وخاتمة  :لمقالة األولىا  

 الباب األول : في أصول حركات فضل الدائر 

 الباب الثاني: في وضع المنبهات 

وما يمضي من كل شهر ...الباب الثالث : في األعمال المتعلقة بالقمر وأسماء األيام   

 الباب الرابع : في وضع الدرجات

تصوير الباب الخامس : في تقرير أحوال بنكامات مخبورة الصيحة والتحرير متقنة الوضع وال  

كامات المطوية ن: في البالمقالة الثانية   

 الخاتمة 

  الخ "الخاتمة في الصناعات التي ال بد لمن يعاني هذا الفن من تعاطيها..."يقول تقي الدين : 
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صف كيفية ان ي ثالحديد ومن ثم ينتقل إلى لحام النحاس على الحديد ، وما يلب وهنا يشرح تقي الدين باسهاب طريقة لحام الحديد على

لصوت الصادر الناقوس والجرس موضحا نسب المواد المستعملة في تلك الصناعة. ثم ينتقل إلى الشكل الخارجي وأهميته بالنسبة ل عمل

 عن الجرس. كما ينتقل بعدها إلى طريقة عمل  الجاذب بوضوح تام . 

 أهمية كتاب "الكواكب الدرية في البنكامات الدورية "

الثالث )النصف الثاني من القرن في دراسة الساعات الميكانيكية علما  أنه في اوائل عربية كتاب بأنه أول موسوعة علمية تكمن أهمية ال

عبارة عن ساعات كبيرة الحجم تعلق في الكنائس  . وكانت في البدء انتشرت الساعات في البالد األوروبية بشكل ملحوظعشر ميالدي( 

ة من الدواليب المسننة باإلضافة إلى مجموع ،طرفه اآلخر على بكرة ف  اقط المتدلي في طرف حبل ل  وتقتصر آالتها على الوزن الس

 .باألعداد التي تنتهي بدوالب فضل الدائر مع الرقاص . أما قراءة الوقت فتتم بواسطة عقرب واحد يدورعلى المحيط المرقم المتشابكة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

      

       أجزاء ساعة ميكانيكية من القرن الرابع عشر                                                     

يكية في البالد والجدير بالذكر بأنه في الفترة الزمنية الواقعة ما بين القرن الثالث عشر والسادس عشر انتشرت صناعة الساعات الميكان

 .األوربية 

" ومع ذلك لم يكن في اوائل الملة اإلسالمية رغبة إلى النظر في ما هو أسهل من  تقي الدين يعي وجود تلك الساعات وذلك بقوله: كان 

والمان  وكان ما يصل إلى هذه الديار من آالتها وخصوصا ما كان من صناعة طوائف الالن ومجر فضال  عنها ذلك من آالت المواقيت

وه  به آالته من الذهب الكثير  ويتيسر وجوده بالثمن اليسير" فإنه في نهاية من اإلتقان والتحرير وغاية من الحسن والتصوير مع ما ت م 

ش الديار بكل ما فيها من نقو  هذه عدم إهتمامها بتلك الساعات التي كانت تصل إلىتقي الدين على الملة اإلسالمية  في هذا المقطع يعيب

 .لذلك حاول إيجاد مرجع لصيانة وتركيب تلك الساعات فلم يجد مرصعة بالذهب الثمين.

 : ومنهاعشرا بدورنا في هذا السياق فوجدنا بأن الموسوعات  في علم الساعات  لم تظهر قبل القرن الثامن نبحث 
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                                                                Traité de Dirham 1731                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traité de Le Paute – 1767                            Traité  de Thiout 1741                Traité de  Berthoud 1763    
 
 
 

  .موسوعة عربية في علم الساعات الميكانيكية  اول يعتبر " يتضح مما تقدم بأن كتاب تقي الدين "الكواكب الدرية في البنكامات الدورية 
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 مخطوط تقي الدين  هذه بعض الصفحات من 

                                                       

 

                                

 

 

 

 


