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 الملخص:

يتناول البحث دراسة أحد أنواع الساعات الميكانيكية )الُمنبهات( الواردة بمخطوط الكواكب الدرية في البنكامات  
، رئيس الفلكيين في عهد السلطان م1585ه/993المتوفى عام  ي الدين بن معروف الراصدم( لمؤلفه تق16 -ه10الدورية)ق

 .تحت إشرافه ئشن  م(، ومدير مرصد اسطنبول الذي أُ 1595-1574ه/ 1003-982مراد الثالث )

في  همةمفي أحد فروع علم الهندسة الميكانيكية العربية، حيث يعد المخطوط حلقة  مهمهدف البحث دراسة مخطوط ستي   
ة تعمل بمفردها بنظام ذاتي الحركة، كما يتاريخ علم البنكامات)الساعات(، فنستوضح منه تصاوير أجزاء ألنواع ساعات ميكانيك

من التصاوير العلمية بالدراسة والتحليل من حيث أجزاء الساعة ووظيفتها وطريقة عملها، ُمتبعا في  ا  جديد ايعالج البحث نوع  
 التحليلي. ذلك المنهج الوصفي و

  الكلمات الدالة:

 مخطوط؛ بنكامات؛ ميكانيكا؛  ُمنبهات؛ الساعات

Abstract:  

The research deals with the study of one of the types of mechanical clocks (alerts) 

contained in the manuscript of the Al-kwakb Aldoria fi Albankamat Aldwria (10 AH - 16 AD) 

by its author Taqi al-Din bn Maarouf al-Rasid died in 993 AH / 1585 AD, a head of astronomers 
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during the reign of Sultan Murad III (982-1003 AH / 1574-1595 AD) and Director of the Istanbul 

Observatory Which was established under his supervision. 

        The research aims to study an important manuscript in one of the branches of Arab 

mechanical engineering science, as the manuscript is an important episode in the history of 

clock science, so we can clarify from it portrayals of parts for types of mechanical watches that 

work with automatic system, and the research also deals with a new type of scientific 

representation through study and analysis in terms of the parts of the clock, its function and 

method of work, following the descriptive and analytical approach. 

 Keywords: 

Manuscript, Banka mat, Mechanical, Alarm clocks, Clocks. 

 المقدمة:

 اهتمامهم قاصر  اترك لنا العلماء العرب إرث ا ليس بالقليل من تاريخ العلوم العربية اإلسالمية، فلم يكن     
لكثير من أفرع العلم والتي قامت  ا  علمي ا  على العلوم الدينية فحسب، ولكنهم صنعوا حضارة عظيمة وأساس

شمس العلم عن الحضارة العربية، وبالرغم من ذلك  بية، في الوقت الذي غربتو على أساسها النهضة األور 
 ال ينضب من آثار علماء العرب في شتى العلوم. ا  ستظل الكتب المخطوطة نبع

 ختيار موضوع البحث رسوم أجزاء الُمنبهات الميكانيكية فيال الباحثة من أهم األسباب التي دفعتفكان     
ندرة الدراسات التي تتناول هذا النوع من ( م 16هـ/10ق)ورية رية في البنكامات الدمخطوط الكواكب الد   ضوء

بالتحقيق فقط وليس بالدراسة والتحليل، فكان يجب قدر منها  ا  الباحثين بعض بعضالمخطوطات، حيث تناول 
تكمن أهمية البحث في أنه يتناول دراسة  نماذج لتصاوير ، كما اإلمكان معالجة هذا النوع من التصاوير

يتضمن  (، حيثم16هـ/10)في تاريخ علم الساعات  وخاصة في فترة القرن   مهمةحلقة  مخطوط يمثل
البنكامة  -عتبارينبه االمُ ال -نبه الحقيقيمُ لا –ربعة من أنواع الساعات الميكانيكية )السرياقية أالمخطوط 

 سن سير عملها.المطوية( وطريقة عملها بالعمليات الرياضية وأفضل الطرق لحُ 
 المخطوط: التعريف ب

بخط النسخ، وهي مؤلفة  تبتعربي، كُ  (2478 )يحتفظ بهذه النسخة المكتبة الوطنية الفرنسية تحت رقم
، ورقة، وتضم أكثر من خمسين صورة ألجزاء أربعة أنواع من الساعات الميكانيكية السرياقية (173)من 

دقيقة، كما يتناول طريقة صنعها والتحذيرات البنكامة المطوية بتفاصيلها ال، عتباريالمنبه اال، المنبه الحقيقي
بدأ المؤلف في مقدمة قد  ي خطأ علمي، وألصناع مثل هذا النوع من الساعات لعدم الوقوع في   مهمةال

المخطوط بتعريف نفسه، وحبه لصناعة اآلالت وتعريف علم البنكامات وأنواعها، وأهم مايميز النسخة أنها 
ف تقي الدين بن و فقر عباد اهلل الرؤ أحيث ورد "حرره مؤلفه  محمد بن معروفتحمل توقيع المؤلف تقي الدين 

السابع عشر من شهر شعبان المكرم عام معروف خويدم الشرع الشريف بقضاء نابلس عفى عنها وذلك في 
 بألوان زاهية ومتباينة. ةكما أنها غاية في التنسيق وملون (1لوحة رقم)ست وستين بمحروسة مصر"، 
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 خطوط:مؤلف الم

م(، ولد في دمشق، درس علوم عصره 1585ه/993هو تقي الدين محمد بن معروف المتوفى عام )
وأصبح قاضي ا، فجمع تقي الدين بين العلم ومركز القضاء الذي كان من أكبر الوظائف باستطاعة العلماء 

نكامات الدورية" إلى علي ، وقد أهدى تقي الدين كتابه " الكواكب الدرية في الب1العرب توليها في ذلك الوقت
 م( والذي أصبح الصدر األعظم في عام1549ه/956باشا الذي ُعين والي ا على مصر عام )

م(، فكانت العالقة وطيدة أثناء وجود علي باشا في مصر، ويبدو أن تقي الدين تولى 1560ه/986)  
لس أو توقيعه بمسماه الوظيفي القضاء في نابلس بعد إقامته في مصر، وكان قد حرر بعض مؤلفاته  في ناب

، (م1553ه/979، تولى رئاسة الفلكيين في عام )2قاضي نابلس كما هو موضح بالمخطوط محل الدراسة
ا في اسطنبول، فقام أراد بناء مرصد   م(1595-1574ه/ 1003-982في عهد السلطان مراد الثالث )و 

، وتم بناء المرصد تحت إشرافه وأصبح مدير ا احسن   بإعداد مشروع إلقامة مرصد جديد، والقى المشروع قبوال  
غير أن ، 4م( وبدأ العمل فيه بشكل منتظم1577ه/985، وانتهى بناء المرصد وتجهيزه في عام) 3للمرصد

 .5السلطان هدم المرصد بعد فترة بسبب التنافس الداخلي بين أفراد الحاشية في البالط الملكي

منها سدرة منتهى األفكار، الدر النظيم في تسهيل التقويم، ريحانة كان له العديد من المؤلفات الفلكية  
 .6م( وغيرها1572ه / 980الروح في رسم الساعات على مستوى السطوح  والذي انتهى منه في) 

هتم اإلنسان منذ أقدم العصور بقياس الوقت، فكان يقيس الوقت من خالل أربعة تقسيمات طبيعية، ا
. فنجد دعوة دائمة 7الظهر يليه الغسق ثم غروب الشمس ويأتي بعده الليل تبدأ منذ شروق الشمس وحتى

                                           
تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية مع كتاب الطرق السنية في اآلالت الروحانية من القرن السادس  ،يوسف أحمد الحسن، 1

 .18م، 1976امعة حلب، ج معهد التراث العلمي العربي، سوريا: عشر
نية لتاريخ العلوم العربية، دت، ، الجمعية اللبناتقي الدين محمد بن معروف الدمشقي حياته وأعماله، سنجقدار منى شعراني، 2
2. 
، : مؤسسة الكويت للتقدم العلميالكويت ،1.طعمر، ، ت عبداهلل الالمراصد الفلكية في العالم اإلسالمي ،آيدين صايلي، 3

 .400م، 1995
 .20، تقي الدين والهندسةالحسن،  4

، م2011مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة،  :، إنجلتراألف اختراع واختراع التراث اإلسالمي في عالمنا، سليم ،لحسنيا 5
289. 

، 763، 145دار إحياء التراث العربي، دت،  :، بيروتـ1ـ.، مجكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة، 6
940. 

  ،58ع.،مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد، "علم الميكانيك عند العرب في المصادر التاريخية واألثرية" ،حسين صالح العبيدي، 7
1. 
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، فقد حث القرآن الكريم المسلمين على مالحظة دوران 8للتأمل واإلشارة إلى بعض الحقائق وأسرار الكون
م رتبطت  معظا، كما 9نتظام تعاقب الليل والنهار، وعظم أبعاد النجوم في السماءاالكواكب على أفالكها، و 

هتم المسلمون بتحديد األشهر الحرم وأوائل الشهور الهجرية األمر الذي ابالوقت، ف مهمةالشعائر الدينية ال
، فكان المسلمون بحاجة إلى معرفة دخول أوقات الصالة ورفع اآلذان 10ةستوجب العناية برصد األهلا

 .11حتفال باألعياد وأداء فريضة الحجبالمساجد، كذلك فريضة الصيام، واال

رتباط ا وثيق ا بالفلك واألرصاد إال أن العلم المعني بصناعة آالت ارتباط تلك الشعائر الدينية اورغم   
قياس الوقت ُعرف في ُكتب تصنيف العلوم كأحد أفرع علم الهندسة، فتعد تلك الصناعة من التقنيات الدقيقة 

، فالتكنولوجيا التقنية لتلك النماذج من 12حديثةالمعنية بالتدابير الفنية وضوابط التحكم المعقدة قبل العصور ال
اآلالت أو األدوات التي كان تصميمها بقصد إضفاء البهجة والسرور على أوساط البالط أو بقصد حفظ 

 كانت متفرعة من علوم الهندسة الميكانيكية العربية.      13الوقت أو من أجل األغراض الفلكية
إلى علم عقود األبنية، علم المناظر، علم المرايا المحرقة، علم  سةعلم الهندالعلماء العرب  و قد قسَّم

مراكز األثقال، علم جر األثقال، علم المساحة، علم أنباط المياه، علم اآلالت الحربية، علم الرمي، علم 
 ، علم المالحة، علم السباحة، علم األوزان والموازين، وعلم اآلالت المبنية علىعلم البنكاماتالتعديل، 

 .14ضرورة عدم الخالء

لعلم البنكامات وكل  افي بداية مؤلفه تعريف   تقي الدين محمد بن معروف الراصدمؤلف المخطوط ذكر 
وخصصه  خر نونآلفظ فارسي معرب أصله بنكان بباء فارسية مكسورة و   البنكام" :، فيقول مايتعلق به

عمال فى العربية فى كل ما يعرف به ستصاحب الصحاح الفارسية بزجاج الساعات الرملية وهو عام اال
                                           

دار المعارف،  :، القاهرة2ط.، التراث العلمي للحضارة اإلسالمية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة أحمد، باشا، فؤاد 8
 .98م، 1984

، 302.، عوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية مجلة الوعي اإلسالمي، "فضل المسلمين على علم الفلك" ،سعد ان،شعب 9
 .93م، 1989

 .93، فضل المسلمين، شعبان 10

 .15، ألف اختراع ،الحسني 11
ي للثقافة والفنون ، ت أحمد فؤاد باشا، الكويت: المجلس الوطنالعلوم والهندسة في الحضارة اإلسالمية، دونالد ر.هيل، 12

 .163م، 2004واآلداب، يوليو 
، ت التأثير العربي في أوربا الوسطى التكنولوجيا العربية الراقية وتأثيرها على الهندسة الميكانيكية األوربية ،دونالد ر.هيل، 13

 .43م، 2009قاسم عبده قاسم، القاهرة: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية، 
 :القاهرة ،عمر محمد عبدالمنعم تحقيق ،إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، األنصاري ساعد بن إبراهيم بن محمد ،األكفاني 14

 .191، 190دار الفكر العربي،
م، 1985، 1ـ.، بيروت: دار الكتب العلمية، مج1.، طمفتاح السعادة ومصباح السيادة، مصطفى بن أحمد زاده، كبرى طاش
352 ،356. 
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البنك أصل شىء أو  :قال صاحب القاموس حيث ،األوقات من اآلالت ولمادة هذا اللفظ أصل فى العربية
 15الساعة من الليل انتهي" خالصه أو

آالت يقدر بها  إيجادكيفية  تبين بهفهو علم يعلم البنكامات )علم آالت الساعة(  تعريفأما 
معرفة  والهدف منه، حركات معينة فى بعض األجسام تنقضي بقطع مسافات محددة هموضوع، 16الزمان

وكذلك معرفة  ،17رتفاعهاات معرفة إلى آالاللجوء  من غير مالحظة حركات الكواكب وال ةأوقات الصال
 ةيعيوالطب ةالرياضي العلوممن يستمد هذا العلم وخرى، أألمور و أما للتهجد إاألوقات المفروضة لقيام الليل 

 .18علم الكيمياء فمنه ةفمنه علم العدد وعلم الهندسة وعلم النسبة وأما الطبيعي ةأما الرياضي
، فكان معروف عنه اهتمامه ببناء 19هو عمدة هذا العلم أرشميدس ذكرت المؤلفات أن العالم اليوناني

توجد مقالة له  هية، غير أناآلالت وعلى الرغم من ذلك لم تصلنا مؤلفات تحمل اسمه في علم الميكانيكا العمل
 .20عن الساعات المائية

ستخدم في أثناء الليل، تعددت أنواع الساعات فمنها ساعات منوطة بقياس الوقت نهار ا، ومنها ما يُ 
، 21ختالف طول ظل الشمس لتقدير الوقتامنها تعرف بالساعات الظلية )المزاول( فتعتمد على و النهارية 

                                           
، المحفوظ بالمكتبة الوطنية الفرنسية مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية ،معروف بن محمد الدين يتق الراصد، 15

 .9، 8، 7، 6، 5وجه، السطور  4، ورقه عربي 2478تحت رقم 
 .6، 5، 4، 3، 2، 1ظهر السطور 4، ورقه 12وجه سطر  4، ورقه مخطوط الكواكب الدرية ،الراصد 16
 .199، إرشاد القاصد ، األكفاني :انظر 

 .354 ،مفتاح السعادة، زاده كبرى طاش 

 .255، كشف الظنون ،خليفة
في العصور  مهاارتفاعات عديدة فمنها آالت ذات أصول يونانية واستمر استخدعرف بها االيُ : التي الرصدية اآلالت 17

ضافة التحسينات بية خالصة مثال ذلك ذات الحلق، الحلقة وبعضها  مخترعات عر  عليها اإلسالمية بعد القيام بتطويرها وا 
مخطوط " وآخرون شيماء، جاسم، انظر:بالمناطق.  ةرتفاع، والمشبهختالف المنظر، ذات السمت واالاعتدالية، مسطرة اال

م، 2016، 3، ع.19مجـ. ،"، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانيةباريس-لزيج الشاهنشاهية نسخة المكتبة األهلية اآلالت الرصدية
520 ،523. 

اآلالت الفلكية والمراصد في ضوء مخطوط علم الفلك لكرنيليوس فانديك المحفوظ بدار الكتب المصرية " فاروق دعاء محمود،
م، 2017جامعة حلوان، /، كلية اآلداب رسالة ماجستير غير منشورة، "هيئة رصيد دراسة آثارية فنية 67بالقاهرة تحت رقم 

82. 
 .13، 12، 11، 10، 9ظهر، السطور  4، ورقه الدرية مخطوط الكواكب ،الراصد 18

 .199، رشاد القاصدإ؛ األكفاني، 354، مفتاح السعادة، زاده كبرى طاش 19
 .340م، 2016المركز القومي للترجمة،القاهرة: ، قاسم عبده قاسم ت، الرياضيات والعلوم التطبيقية، دونالد ليتل، 20
، 1.، طالكويت للتقدم العلمي مؤسسة :، الكويتة في الحضارة اإلسالميةالعلوم والمعارف الهندسي جالل، شوقي، 21

 .287م،1995
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القديمة واستمر العمل بها في العصور الوسطى، يتوقف العمل بها ليال  مثلها  وكانت معروفة عند الحضارات
.أما 24والربع المجيب 23والربع المقنطر 22مثل باقي آالت الرصد المرتبطة بوجود الشمس كاألسطرالب

الشمع، هي الساعات الرملية، وبنكامات الماء أو الزيت أو فالبنكامات المستخدمة في قياس الوقت ليال  ونهار ا 
 محل الدراسة. 25والبنكامات الدورية )الساعات الميكانيكية(

قد شاع استخدام الساعات بكافة أنواعها في  أرجاء العالم اإلسالمي، فاستخدمت البنكامات الرملية ول
، كما تطورت الساعة المائية الدقاقة حتى أنها 26بكثرة في عهد المماليك في مصر لتحديد أوقات الصلوات

، بعد أن كانت مجرد وعاء حجري 27عد من عجائب الدنيا في ذلك الوقت ومقصد الزوار والرحالةكانت تُ 
مخروطي الشكل مدرج ومزود بفتحة مقدرة مثقوبة في قاع الوعاء يخرج منه الماء وبذلك يدل الماء المتبقي 

 .28على الوقت

من الحديد ما إ 29عمولة  من الدواليبالمفيذكرها تقي الدين الراصد أنها البنكامات  البنكامات الدورية أما
قطارها أو مقادير أسنانها أعلى نسب عددية فى ، و الخشب يدير بعضها بعضاأو النحاس أو الفوالذ  أ
شدها في قوة الجذب، واألبعد أسرع في الحركة وأكثر في الدوران أضعفها أا و سير   أبطأها قربها من المحركأو 

 .30في قوة الجذب

على األوقات و أعداد الساعات بل بالغ بعضهم بأن جعل لكل درجة منبهات  يهاكما جعل الصناع ف 
و ناقوس أو قرع جرس أو طبل أجزائه بصوت مزمار أجزائها منبها يدل عليه وعلى عدة أو غير ذلك من أ

                                           
 حل المشكالت المتعلقة  بالوقت ومواضع الشمس والنجوم في السماء.تعادل الكمبيوتر في  أقدم آلة فلكية ُيعد :األسطرالب 22

MAHMOOD, S.A., Astronomical Instruments in Islamic Age in Egypt from the Arab Conquest until the End of the 

Ottoman Period (21-1222 A.H /641-1805 A.D) the Collection of the Museum of Islamic Art in Cairo, M.A, 

Faculty of Tourism and Hotels Tourist Guidance Section, Minia University, 1999, 70. 
طور من األسطرالب، آلة فلكية بسيطة غير معقدة في تركيبها، غير معروف الفلكي مخترع هذا هو الربع الم :المقنطر الربع 23

 النوع من األرباع.
A.KING , DAVID, Islamic Mathematical astronomy, London: variorum Reprints, 1986, 533 

R.TURNER, HOWARD, Science in Medieval Islam, University of Texas press Austin, 67.  
 

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :، القاهرةتاريخ العلوم والتكنولوجيا في العصور القديمة والوسطى، محمود مصطفى سليمان، 24
 .421م، 1995

 .288 ،العلوم والمعارف الهندسية ،شوقي 25

26 MAHMOOD, Astronomical Instruments, 105. 
 .424، ياتاريخ العلوم والتكنولوج، سليمان 27
 .287، العلوم والمعارف الهندسية ،شوقي 28
، 7.، طمعجم الرائد، ور وجمعها دواليب، مسعود، جبرانآلة مستديرة من حديد أو خشب أو مطاط  تدور حول مح :الدوالب 29

 .368، م1992، دار العلم للماليين :بيروت
 .13، 12، 11، 10، 9، 8، 7ظهر، السطور  5، ورقة مخطوط الكواكب الدرية ،الراصد 30
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و برقص صورة وتصفير تبرز من أو صورة كبش ناطح أحدى جوانبها إو بيد شخص يبرز من أبمطرقة 
 . 31حدى جوانبها فينقلب تحركه تصدر وقت تمامها أصواتإفى  ي ارمل اضيف إليه بنكام  فيها، وقد ي

:" وهي على قسمين قسم ُيطلب منه النوع األول عن ورد بالمخطوط نوعان من المنبهات، فيقول المؤلف
 لحقيقيبالمنبه اي وقت أردت ويسمى األول أالتنبيه على عدد الساعات في وقته المعين وقسم ُيطلب منه 

 ".عتباريبالمنبه االوالثاني 

محمول  32يقوم بالتنبيه من خالل وضع ناقوس على هيئة قبة بداخلها رقاص الُمنبه الحقيقي القسم األول
بثالثة أرجل أو أربعة، وبعض الصناع يجعلها محمولة على رجل واحدة محنية مثبتة في عارضة مقابلة 

اعة األولى وعند الساعة الثانية ضربتان، وعند الساعة الثالثة لمطرقة، فتصدر صوت ا بالضرب عند مضي الس
 .33خرى لنقطة البدايةأثالث وهكذا إلى تمام الساعات ثم تعود مرة 

عين للطرق في أجزاء من الساعة واألخرى ُتعين لألعداد الصحيحة من تُ هما احدإمطرقتان للُمنبه و يكون أ
ما إويكون ضبطها  بالُمنبه التفصيلي،محددة من الساعة الساعة،  وُيسمي ما يعين للطرق عند أجزاء 

ثنى عشر ساعة فقط وَعرفها سم الدور الكامل، أو االالألربعة وعشرين ساعة والذي عرفها تقي الدين الراصد ب
 .34بالنصف دور

 يقاظ في وقت محدد، ويتم ذلكوهو مايكون المقصود منه اإل عتباريالُمنبه االفهو  القسم الثانيأما   
بإضافة دوالب صغير ويسمى دوالب الُمنبه ويتم تركيبه على محور باقى دواليب الساعة الميكانيكي مضافا  

سم التنين اإليه بعض األجزاء التي تعيق حركة الدوالب في غير الوقت المطلوب التنبيه فيه عرفا ب
 .35والعصفورة

مود  طرفه معوج كاعوجاج  يد سيخ اللحم في ع جرس ُمعلقعبارة عن  من أنواع الُمنبهات النوع الثاني  
 .36الذي يشوى متصل ببكرة إذا اشتد الخيط الواصل بين العمود والبكرة تحرك رقاص الجرس وأحدث صوت ا

                                           
 .1،2ظهر السطور 6، ورقة13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6وجه، السطور  6، ورقةمخطوط الكواكب الدرية ،الراصد 31
، ولكن الفضل في اختراعه العالم ض أنه من مخترعات العالم جاليليوهو بندول الساعة والذي كان يعتقد البع :الرقاص 32

يث استخدمه في الساعات الدقاقه كان من أهم الفلكيين في مصر، وبنوا له مرصد ا م ح1009العربي ابن يونس المتوفى سنة
، 142م، 1993إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم المصرية، القاهرة: ، العلوم عند العرب األلف كتابعلى جبل المقطم، 

143. 
 .13، 12، 11، 10 ،9، 8، 7، 6وجه ، السطور 16، ورقه الكواكب الدرية ،الراصد 33
 .4، 3، 2، 1، السطور ظهر 16، ورقه الكواكب الدرية ،الراصد 34

 12، 11، 2، 1سطور وجه  37، ورقة 10، 9ظهر سطور  36، ورقه الكواكب الدرية ،الراصد 35
 .4، 3، 2، 1، السطور وجه39، ورقه الكواكب الدرية ،الراصد 36
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وأسماء أيام كل ، القمر بالدواليب وصفائح بالرسوم المتعلقة  اجزء  مخطوط الكواكب الُدرية  خصص مؤلف
ُليعلم منها تحديد بداية  ة ؛ضاف إلى الساعات الميكانيكة الُمنبالتي تُ ، تلك الدواليب وحساب الدرجات ،شهر

 الشهر العربي وأيام األسبوع.

 ة )الُمنبه الحقيقي(:ي( أجزاء الساعة الميكانيك2لوحة )

 ظهر 18رقم الصفحة بالمخطوط: ورقة 

مام عملية التنبيه خالل دواليب لساعة ميكانيكية مضاف إليها بعض األجزاء إلت ةتمثل الصورة أربع الوصف:
ساعات اليوم المختلفة، في مقدمة الصورة دوالب التقسيط، يليه دوالب الرديف، ثم دوالب الفلكة، و دوالب 

 الماسك.

مثبت على سطح محيط دائرته ستة أعمدة دون عبر عنه المصور بدائرة باللون األزرق،   دوالب التقسيط:
ن لها عدد ثمانية وأربعون سن ا أورد المؤلف أسم الحامل اعرف بتُ ، وفي مركز الدوالب دائرة صغيرة أسنان

 نها في الجهة المقابلة للدوالب.أولكنها لم تظهر في الصور على اعتبار 

باللون األحمر، ثم دوالب  ثمانيةمحيط دائرته أقل من دوالب التقسيط وعدد أسنانه  37دوالب الرديفيليه 
 حين عريضينوهي عبارة عن جناالفرارة ُمثبت في نهايته  ،6أسنانه  وعدد الماسك الفلكة، وينتهي بدوالب

لتعوق سرعة الدوران إذا لزم األمر لذلك، يظهر في الجانب األيسر للناظر للصورة من أسفل سهم باللون 
و مثبت في أعاله أسفل الرأس قليال  عمود عرضي  اللبنة سماعرف باألسود ينتهي من أسفل بشكل مربع يُ 

مود آخر باللون األحمر على رأسه مطرقة وفي أسفله لسان بارز معطوف ألسفل متصل بدوالب متصل بع
تدير الدواليب بعضها بعضا من خالل األسنان بنسب عددية محددة وتحرك ذراع المطرقة للطرق ، التقسيط

صدار الصوت على رأس كل ساعة.  وا 
 تنين(:عتباري )دوالب المنبه والعصفورة وال( الُمنبه اال3لوحة)

 وجه 38ورقة  رقم الصفحة بالمخطوط:

تبدأ من الجهة  12إلى 1ثنى عشر قسم ا ُكتب عليها األرقام من اعبارة عن دوالب ُقسم محيطه إلى  الوصف:
لوضع مسامير بارزة للداخل،  احدى عشر دائرة بيضاء تمثل ثقوب  إخرى ُرسم عليها أاليسرى  بداخله دائرة 

منعها من  ةإذا وضع أمامه المطرق، وظيفته  عرف بالتنينشبه السكين يُ ك يُ ماس محور الدائرةمثبت في 
فمن خالل دوران الدوالب ، عرف بالعصفورة، ويعلوه ماسك آخر يُ التحرك في غير األوقات المحددة للتنبيه

                                           
ذا تتابع شيء خلف شىء فهو الترادف، ابن ردف ماتبع الشيء، وكل شيء لغوي ا :  الرديف 37 تبع شيئ ا  فهو ردفه ، وا 

 .1625، دت، دار المعارف القاهرة:، لسان العربالمنظور، 

ففي كل مواضع ذكر دوالب الرديف في المخطوط لم ، أن دوالب الرديف يعني أنه يتبع دوالب التقسيط  ونستوضح من ذلك
 ع دوالب التقسيط ثم يليه دوالب الفلكة.البد وأن يتب، يكن في مقدمة الدواليب 
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ات المسامير فيزيح المسمار طرف العصفورة بعيد ا عن التنين بعد مضي عدد من الساع اتذ للساعة الداخلي
 .من خالل مطرقة داخلية فيدور المنبه في الساعة المطلوبة ويحدث صوت ا للتنبيه

  عتباري:الصفيحة الخارجية للُمنبه األ (4لوحة)

 ظهر 38رقم الصفحة بالمخطوط: ورقة 

ثنى عشر قسم ا اعتباري، عبارة عن دائرة ُقسمت إلى الصورة تمثل الصفيحة الخارجية للُمنبه اال الوصف: 
تمثل الساعات، يتدلى من منتصف دائرة األرقام شكل عقرب صغير باللون األسود، الصفيحة  12إلى  1من 
من أحجار متراصة تنتهي من أعلى بشكل شرفات مسننة  اعلى شكل مبنى يشبه المسجد يظهر جدار   ةمثبت

ن يخرق الصفيحة عتباري كما وصفه فعليه أُمنبه االاليقدم المؤلف أنه عند عمل  .انوعلى جانبيه مآذنت
 لتظهر األسنان وهذه صورة ذلك. تهالُمنبه فقط واليجب توسع الوجه بمقدار محيط الساعات

 ( جرس )أحد أنواع الُمنبهات(:5لوحة)

 وجه 39رقم الصفحة بالمخطوط: ورقة 

تعبر الصورة عن جرس معلق بعمود عرضي له يد ويتصل بعمود مقابل له أصغر منه حجم ا به الوصف: 
)الرقاص(  38بواسطة شريط، عندما يدور عمود البكرة يدور معه عمود الجرس وبالتالي يتحرك السرياقبكرة 

 يمين ا ويسار ا ويحدث الصوت المطلوب للتنبيه.
 ( دائرة المحاق:6لوحة )

 ظهر 40رقم الصفحة بالمخطوط: ورقة 

لها دائرة باللون الفضي ُمقسمة سن ا وأسف ونالصورة تعبر عن دوالب له أسنان منشارية عددها ثالث الوصف:
أما في جهة ميل األسنان،  معبرة عن عدد أيام الشهر 30إلى  1مكتوب عليها األرقام من  اجزء   30إلى 

 تعبر عن القمر في المحاق حيث ينعدم الضوء المنبعث منه.فدائرة باللون األسود ال

 األسبوع: ( دوالب7لوحة )

 ظهر 41رقم الصفحة بالمخطوط: ورقة

هو دوالب لتعيين أسماء األسبوع، عبارة عن دوالب صغير مقسم محيطه بسبعة أقسام ُكتب عليها  الوصف:  
 .، خميس، له سبع أسنان منشاريةء، أربعاءثنين، ثالثااأسماء أيام األسبوع من يوم جمعة، سبت، أحد، 

 

 
                                           

 .لالخيط مربوط في طرفه ثق: السرياق 38
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 صفيحة األسبوع:( 8لوحة)

 وجه 42رقم الصفحة بالمخطوط: ورقة 

غير أن لها دائرة ذات أسنان منشارية في مركز  دوالب األسبوع به الصفيحة الخارجية مع شكلتشات الوصف:
  الصفيحة.

و على جانب بحيث يشتبك أسنانه مع  أسنان أيتم تركيب الدوالب مع محور ملتصق بدوالب القمر 
 ويدور بدورانه.    دوالب القمر

 : ب الواسطة( دوالب القمر وصفيحة أيام األسبوع ودوال9لوحة)

 وجه 44رقم الصفحة بالمخطوط: ورقة 

وعلى  محيط دائرة  أسنان ، دواليب مثبتة على محور واحد، يتوسطه دوالب القمر ةالصورة لثالث الوصف:
وأعاله صفيحة أيام األسبوع ُمقسمة إلى سبعة أقسام كتب عليها أيام األسبوع، وأسفله 16باللون األسود عددها 

 ي شأنه إدارة الدواليب.الذة دوالب الواسط

 : (: صفيحة الوجه للدور الكامل10لوحة)

 ظهر 48رقم الصفحة بالمخطوط: ورقة 

خرى للوجه )الخارجي( للُمنبهات الميكانيكة غير أن محيط الساعات ُيصنع أتمثل صورة لصفيحة  الوصف:
اعة وتعرف بالدور ما أربع وعشرين سا  و  ،ما أثنى عشر ساعة وُيعرف ذلك بالنصف دور إعلى وجهين 

وُكتب عليها األرقام باللون األحمر على  االكامل عبارة عن دائرة سطح محيطها ُقسم إلى أربع وعشرين جزء  
ويعلوه دائرة تمثل الجزء الظاهر من دوالب القمر  1و  24بين  أرضية باللون الذهبي، والعقرب مشير ا ما

 بدون أسنان.
 ( دوالب منازل القمر:11لوحة)

 وجه 52لصفحة بالمخطوط: ورقة رقم ا

قد رأى تقي الدين الراصد بنكام فيه محيط عليه أسماء منازل القمر وكان يظهر فيه خطأ جسيم في  الوصف:
حساب دوران القمر، وقام بإيضاح  ذلك بعمل دوالب صحيح لمنازل القمر عبارة عن ثالث دوائر من الداخل 

اخلها أسماء منازل دن جزءا ُكتب بيم دائرة ُقسمت إلى ثمانية وعشر دائرة البروج األثني عشرية، ثم أرقام، ث
 القمر.
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 الخاتمة وأهم النتائج:

وقريب العهد بالنهضة األوروبية، في تاريخ علم الساعات  مهمألقى البحث الضوء على مخطوط 
بنكامات نبهات الوالتعرف على أجزاء من مُ أمكننا من خالله الوقوف على تعريف علم البنكامات وأنواعها، ف

ا ذلك بالتصاوير. االدورية وشرحها تفصيلي    مستوضح 

يشير موضوع المخطوط إلى اهتمام العلماء العرب بالتكنولوجيا الدقيقة والتفاصيل التقنية فمخطوط 
ي األجزاء فقط، فلم يرد ف امتخصص   احيث أفرد المؤلف كتاب   ،الكواكب الدرية في البنكامات الدورية خير دليل

بأشكال أجزاء الساعات الميكانيكية  ابالمخطوط تصويرة لساعة متكاملة األجزاء، فيبدو المخطوط يمثل بيان  
 الدورية ونسبها العددية.

 ةا انعكس ذلك على رسوم تصاويره فكانت عبارة عن رسوم إيضاحيتناول المخطوط موضوع ا علمي    
ذات ألوان زاهية ومتباينة  ةبرسوم متقن النصالدين الراصد على توضيح مدى حرص تقي للمتن أظهرت 

تعبير لاستخدام اللون األسود ل :مثال على ذلك، لإلشارة للتفاصيل بدقة واستخدام ألوان أقرب لحقيقة األشياء 
 عن القمر في المحاق حيث ينعدم الضوء المنبعث منه.

عبارة عن دواليب مسننة بأسنان عددية مقدرة بعلم النسبة  اتضح من خالل الدراسة أن البنكامات الدورية
ستكمال الشكل الخارجي للساعة، تحدد أنواع الدواليب على حسب الغرض المرجو من وصفائح خارجية ال

البنكام، أما التنيه فيضاف دوالب التنبيه، أو األجزاء الخاصة بالُمنبه كالجرس وغيره، أوتحديد بدايات الشهر 
اف دواليب القمر وهكذا، وتدير الدواليب بعضها البعض عن طريق أسنانها المنشارية وتحقق العربي فتض
 الغرض منها.

 الميكانيكية ن في تطوير الساعاتو مدى التقدم العلمي الذي وصل إليه العلماء المسلمكما أظهر 
انيكية قائمة على لتحسين سير عملها من خالل حركات ميك سواء دواليب أو صفائح أجزاء جديدة بتكاروا

 عمليات رياضية غاية في الدقة.
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 (1لوحة رقم)

 الورقة األولي واألخيرة 

 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f6.item 
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 (2لوحة رقم)
 أجزاء الساعة الميكانيكة )الُمنبهه الحقيقي(
 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f40.item 
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 (3)رقم  لوحة
 الُمنبه اإلعتباري )دوالب المنبه والعصفورة والتنين(

 وط الكواكب الدرية في البنكامات الدوريةمخط
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f79.item 
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 :(4)رقم لوحة
 الصفيحة الخارجية للُمنبه اإلعتباري

 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f80.item 
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 (5لوحة رقم)
 التنبيه بالجرس 

 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f81.item 
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 ( دوالب أيام األسبوع من مخطوط الكواكب الدرية من البنكامات الدورية7)لوحة رقم
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f86.item 

 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية  من ( دوالب المحاق6لوحة رقم)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f84.item 
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 ( صفيحة أيام األسبوع 8لوحة رقم)
 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f87.item 
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 ( دوالب القمر وصفيحة أيام األسبوع ودوالب الواسطة9لوحة)
 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f91.item 
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 (: صفيحة الوجه للدور الكامل10لوحة)
 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات في الدورية

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f100.item 
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 ( دوالب منازل القمر11لوحة) 
 مخطوط الكواكب الدرية في البنكامات الدورية

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406163s/f107.item 
 


