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أالت قياس الوقت منذ أقدم العصور وصوالا ألربرا الااة العمماني


د .اهام ةربدهللا جاد
الملخص:

تهتم هذه الدراسة بأدوات وطرق حساب الزمن ,فإذ رجعنا إلى عصور
التاریخ األولى نجد أن الوقت لم یکن له أهمیة تذکر عند اإلنسان البدائي  ,ثم بدأ
العصر الحجري الحدیث وفیه استقر االنسان نسبیا ,وبدأت نظرة اإلنسان للوقت
تختلف ,ومع العصر البرونزي بدأت الحضارات القدیمة الکبرى فی النشوء ,وعرف
اإلنسان الکتابة ,ثم وضعت الحضارة المصریة تقویما خاصا یناسب احتیاجاتها,
ی ,وبدأ المصری القدیم یصنع ساعاته الخاصة,
حیث وضع االنسان أول
تقویم مصر ٍ
ٍ
أنواع الساعات ,فاخترع أفالطون
ف
ثم َّ
طورت الحضارات الیونانیة والرومانیة م ُْخ َتلَ َ
ِ
فی أثینا– ساع ٍة مائ َّی ٍة و ُم َّن ِب ٍه مائیٍّ أیضاً ,ونصل للعصر القبطی ونجد أنه لم یکن لهم
آالت مختلفة عن تلك التی کانت موجودة عند المصریین القدماء ,وعندما جاء
اإلسالم کان المسلمون بأمس الحاجة إلى تحدید مواقیت الصالة بصوره دقیقة ومن
هنا استطاع العرب تطویر أالت الوقت حیث شید الفلکیون المسلمون مجموعة من
الساعات الفلکیة عالیة الدقة الستخدامها فی المساجد والمراصد الفلکیة ,حتى ظهرت
أبراج الساعات فی القرن (9ه15/م) ,عبارة عن أبراج عالیة اتخذت موقعها بجوار
المساجد الرئیسیة فی کل مدینة  ,وکان تخطیطها عبارة عن برج ضخم ذو قاعدة
مربعة ,وأسفل البرج فتحة باب تؤدی إلی الداخل الذی یشتمل على سلم خشبی یتم
عن طریقه الصعود ألعلى البرج حیث توجد اآللة الخاصة بتشغیل الساعة  ,وقد بدأ
تشیید مبانی من هذا النوع فی اإلمبراطوریة العثمانیة فی منتصف القرن
(10ه16/م) ,وقد قام العثمانیون ببناء أبراج فی مدن عدیدة سواء داخل ترکیا أو
البالد الخاضعة لحکمهم وتلك األبراج سأتناولها بالدراسة والبحث .
الكلمات الدال :
التقویم ؛ المزولة؛ اآللة؛ أبراج الساعة؛ المیقاتي.

 مدرس الكتاربات والنقوش األمري ربقام اآلمار -كلي اآلداب – جامع المنيا -جمهوري مصر
العرربي Sehamgd@yahoo.com
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تهتم هذه الدراسة بأدوات وطرق حساب الزمن ,فإذا رجعنا إلى عصور
التاریخ األولى نجد أن الوقت لم یكن له أهمیة تذكر عند اإلنسان البدائي فقد كان
یعتمد على ساعته البیولوجیة وكانت حیاته بسیطة( ,)1ومع تطور الحیاة وتغیرات
الظواهر الطبیعیة والمناخیة التي راقبها وعایشها اإلنسان البدائي ,مثل التعاقب بین
الصیف والشتاء ,وبین الجاف والمطیر مع حركات الریاح الموسمیة وهجرة الطیور
والحیوانات ,وتكرار فیضانات األنهار بشكل منتظم  ,كلها كانت عالمات یعتمد علیها
اإلنسان البدائي في تقسیم الوقت(. )2
ثم بدأ العصر الحجري الحدیث وفیه استقر االنسان نسبیا ,مع االعتماد على الزراعة
وقد اختلفت نظرته للوقت ,وذلك ألن إتقان الزراعة یحتاج لمعرفة توالي الفصول
بدقة وموعد مجيء الفیضان وظهور نجم الشعرى( ,)3ویرى بعض العلماء مثل
"زیته ,بورخارت وإدوارد مایر" أن هذه الخطوة ترجع إلي دولة أونو القدیمة حوالي
 4241ق.م  ,بینما یرد البعض هذه الخطوة الحضاریة إلي عهد الملك زوسر" في
األسرة الثالثة حوالي 2773ق.م( ,)4ومع العصر البرونزي ,بدأت الحضارات القدیمة
الكبرى في النشوء ,وعرف اإلنسان الكتابة وبدأ تسجیل التاریخ  ,وكانت الحضارة
المصریة القدیمة وحضارة بالد الرافدین من أهم الحضارات في ذلك الوقت,
وطورت كال منهما تقویما خاصا یناسب احتیاجاتهما(. )5
تقویم مصريٍ قُسم فیه العام لستة
وضع االنسان في الحضارة المصریة القدیمة أول
ٍ
وثالثین قسما متساویا كل منهم عشرة أیام ,وفي  2773ق .م تبنى المصریون
تقویما مكونا ً من  365یوما ,مقسما إلى اثني عشر شهرا كل منهم مكونٌّ من ثالثین
یوماً ,واحتسبوا األیام الخمسة األخیرة أیام أعیاد تحتفل فیها الدولة بمولد األرباب
"أوزیر ,إیسه ,ست ونبت حت ,وحور" ,وهي أیام النسئ في السنة القبطیة( )6وكان
الشهر مقسما إلى ثالثة أقسام ,كل منها عشرة أیام ,یقسم الیوم فیها إلى فترتین ,كل
فتر ٍة تقسم إلى اثنيْ عشر ساعة ,وكان العام المصري القدیم مقسما لثالثة فصول:
”“akhetموسم الفیضان ”peret” ,موسم الشتاء وانتظار نمو النباتات”shemu” ,
موسم الصیف والحصاد ,وبسبب نبوغ كهنة المصریین القدماء في علم الفلك ومراقبة
یوم
النجوم ,كان التقویم المصري دقیقا حتى أنه كان یفرق عن التقویم الشمسي بربع ٍ
)(1

T. K, Derry:, A Short History of Technology: From the Earliest Times to A.D. 1900,
Courier Dover Publications, 1993, p. 293.

( )2علي حسن موسى :علم الفلك في التراث العربي ,دار الفكر ,دمشق 2001م ,ص158
( )3محمد باسل الطائي :علم الفلك والتقاویم ,دار النفائس ,بیروت ,2007ص234
( )4عبد العزیز صالح  :حضارة مصر القدیمة وأثارها ,ج ,1القاهرة 1962م ,ص. 315 ,200

()5

E.G, Richard:, Mapping Time: The Calendar and its History, Oxford University Press
1998.
()6
عبد العزیز صالح  :حضارة مصر القدیمة وأثارها ,ص. 315
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فقط في السنة( ,لوحة  )7()1وظل الفالح المصري یعتمد على التقویم المصري في
زراعته وفي تحدید مواعید فیضان النیل(. )8
وبدأ المصري القدیم یصنع ساعاته الخاصة  ,وتعود أقدم الساعات المعروفة
للحضارة المصریة القدیمة  ,فقد ُعثِر على أقدم مزولة( )9في العالم في وادي الملوك
باألقصر ,ویعود تاریخها إلى العام  1500قبل المیالد (لوحة , )2وقد قسمت ساعات
الظل المصریة الیوم إلى  10أجزاء ,مع  4ساعات إضافیة تسمى ساعات "الشفق",
اثنتان منهما في الصباح ,واثنتان في المساء ,كما اخترع ساعات أخرى كالساعة
المائیة التي وجدت في مقبرة الملك أمنحتب األول( 1504-1525ق.م) وتعتم ُد على
ومرسوم علیه مقیاسا ً لمستوى
معدل تسرب الما ِء في وعا ٍء مثقوب بشكل دقیق,
ٍ
الماء(( , )10لوحة  , )3وهناك طریقة أخرى استخدمها المصریون لتحدید الوقت لیالً
عن طریق استخدام خطوط رأسیة تدعى "مرخت" ,ویتم قیاس الوقت بدقة من خالل
مراقبة نجوم معینة عند عبورها هذا الخط  ,و ُ
شرحت طریقة استخدامها على جدران
معبدي دندرة وأدفو(( )11لوحة . )4
آالت الوقت ةند اليونان وروما :
ف
أنواع الساعات ,فقد قا َم الفلكيُّ
َّ
طورت الحضارات الیونانیة والرومانیة م ُْخ َت َل َ
ِ
الیونانيُّ أندرونیكوس “ ”Andronicusفي القرن األول قبل المیالد ببناء برج الریاح
ك
بأثینا (لوحة  ,)5وكان البرج عبارة عن ساعة مائیة عمالقة ,ویعلوهُ تمثا ٌل متحرِّ ُ
لإلله ترایتون “ ”Tritonابن بوسیدون “ ”Poseidonإله البحر ,وكان التمثا ُل یُس َت ْخ َد ُم
()7

Otto E. Neugebauer :, A history of ancient mathematical astronomy, Birkhäuser1975,
ISBN 354006995X .
()8
Gerald, Whitrow:, Time in History: Views of Time from Prehistory to the Present Day,
Oxford University Press1989,p.6.
- Alexander, Hellemans ; Bryan H, Bunch:, The History of Science and Technology: A
Browser's Guide to the Great Discoveries, Inventions, and the People Who Made Them
From the Dawn of Time to Today, Boston 2004, p.65 .

()9
اول ,هي أداة توقیت نهاري ,تتكون من عدة نقاط وخطوط ,رسمت على
الجمع :م ِْز َو َالتَ ,م َز ِ
صفیحة عریضة ,وفي وسطها عصا مستقیمة أفقیة ,یتحدد الوقت من طول ظلها الناتج عن وقوع
اشعة الشمس علیها ,حیث تترك ظال متحركا على النقاط والخطوط ,وهي من أقدم آالت قیاس
الوقت ألن تاریخها یرجع إلى عام  3500قبل المیالد .
 جیمس  ,جیسبرسن  -جین فیتز ,راندولف :من المزولة الي الساعة الذریة (مفهوم الوقت) ,ترجمة /محمد محمود عمار ,أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا 1994م  ,ص . 14

()10

Eric, Bruton:, The History of Clocks and Watches , Crescent Books, New York 1979 ,
p.102 .
-Ancient Calendars:, National Institute of Standards and Technology, 2008

( )11أحمد فؤاد باشا :التراث العلمي للحضارة االسالمیة ومكانته في تاریخ العلم والحضارة  ,دار
المعارف 1984م ,ص.95
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ت المحاكم وفي األماكن
لتحدیدَ اتجا َه الریاح ,وكانت الساعات المائیة ُتسْ َت ْخدَ ُم في قاعا ِ
ً
الرسمیة جمیعِها ,وكانت مشكلتها الرئیسی ُّة هي عد َم الدق َة مقارنة بالمزولة
“ ,”sundialلك َّنها تعم ُل لیالً وبداخل األماكن المغلقة ,لذا اتجَّ َه الیونانیون لتطویر
التغلب على ُّ
تأث ِرها باختالفِ ضغطِ الماء وسرع ِة تد ُّفقِه
محاولین
ت المائیة
الساعا ِ
َ
َ
بعض الدیكورات ,كاألبواب التي
واستخدموا بعض األجزا ِء المیكانیكیّة ,وأضافوا لها
َ
ت م َُح َّدد ,وبجانب
مرور وق ٍ
أجراس ُتصْ دِرُ أصواتا ً عندَ
ُص َّغرة أو
تفت ُح على تماثی َل م َ
ٍ
ِ
ّ
المسالت ,وبفضل القوة
المزاول و
الساعات المائیة ,استمرَّ الرومان في استخدام
ِ
ّ
المسالت من المناطق التي
الكثیر من
العسكریة الرومانیة قامت روما بسرق ِة
ِ
رون علیها ,وكانت أو َّل مسل ٍة مسروق ٍة تص ُل لروما من مدینة ”“Catania
ی َُسیْطِ َ
اإلیطالیة عام  264ق.م ,والتي بناها في القرن السادس ق.م الملك بسماتیك الثاني
ملك األسرة السادسة والعشرین ,في هلیوبلس بمصر الفرعونیة ,ولم تكن ٌتعطي
ب موق َِع روما
توقیتا ً مضبوطاً ,حتى قام العلما ُء بضبطِ العالما ِ
ت والزوایا علیها لتناسِ َ
الفلكي  ,وقا َم اإلمبراطو ُر أغسطس ” “Augustusفي القرن األول قب َل المیالدي ببنا ِء
َ
()12
”. “Solarium Augusti
أكبر مِزول ٍة حینئذ
َ
آالت الوقت في الفن القربطي:
لم یكن لألقباط آالت مختلفة عن تلك التي كانت موجودة عند المصریین القدماء  ,بل
أنهم تناقلوا نفس اآلالت واستخدموها في حساب الوقت مثل المزولة المائیة وهي
عبارة عن إناء محفور علیه حزوز یقطر به الماء ببطيء وعندما یصل الماء لكل حد
یساوي ذلك مدة من الزمن ,كما وجد في ذلك العصر مزولة ,كالمزولة األرضیة
الضخمة التي تصنع خصیصا لمعرفة الوقت وتكون بناء ضخم ذو قاعدة مستدیرة
مرتفعة عن األرض بمقدار1.50م ولها إبرة حدیدیة وبانعكاس اإلضاءة علیها صباحا
أو لیال یتم معرفة الوقت من ظل اإلبرة ,كذلك وجد في العصر القبطي مزولة شمسیة
توضع علي واجهات المباني یتوسطها صلیب فتمثل أذرع الصلیب أربع أجزاء من
النهار بین كل ذراعین یتم تقسیم هذه الفترة إلي أوقات وعندما ینعكس الضوء علیها
یحدد الظل الساقط علي الصلیب الوقت( , )13على سبیل المثال المزولة الموجودة في
الجانب الشمالي من حصن الدیر المحرق(( )14لوحة .)6
()12

John William, Humphrey:, Greek and Roman Technology, A Sourcebook, Routledge
1998, p.518-519
- J.J, O'Connor :, School of Mathematics and Statistics, "Theodosius biography", University
of St. Andrews .
()13
Collectanea: Studia Orientalia Egyptica, Cairo1970, No. 14, pp. 377-379.

( )14بناه األنبا باخومیوس أبو الشركة في القرن الرابع المیالدي " ,الذي عاش ما بین405-294م ,
ومن تفسیرات هذا االسـم بالمحرق أن األحواض الزراعیة في وسط الدیر ,كانت تنمو فیها أعشاب
الحلفا والحشائش الجبلیة بغزارة فكانوا یحرقونها كعادة فالحى مصر لیتخلصوا منها ,ولكن كانت
164

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جملة االحتاد العام لآلثاريني العرب

آالت الوقت ةربر الحضـــارة اإلاــالميــ :
كان عرب الجاهلیة یتعرفون على األوقات بظالل الجدران والجبال وقامة اإلنسان,
وعندما جاء اإلسالم كان المسلمون بأمس الحاجة إلى تحدید مواقیت الصالة بصوره
دقیقة ومن هنا استطاع العرب تطویر المزولة الكلدانیة واالغریقیة وقسموها إلى اثني
عشر قسما ,وقد عني العرب بالمزاول من أفقیة ورأسیة واعتدالیة فنصبوها في
المساجد والمدارس فهي بمثابة ساعة التوقیت المحلي ,وكان العرب المسلمون
یعرفون نوعین من الساعات فقد سموا الساعة التي هي 24/1من الیوم ساعة معتدلة,
وسموا الساعة التي هي12/1من اللیل أو النهار ساعة معوجة الختالف مدتها بالنسبة
إلى الفصول( , )15تعتمد المزولة على الشمس وزاویة انحرافها عن األفق وتتألف في
أبسط إشكالها على عصا عمودیة مغروسة في األرض وتحدد الزمن بتحدید طول
الظل الساقط للعامود على األرض ,ومع تطور الزمن أصبح من المألوف أن یقسم
الوقت إلى  12جزءاً متساویا أي  12ساعة  ,ولكن للمزولة ثالثة عیوب:
-1ال یمكن استخدامها إال نهار عندما یكون الطقس صحوا
 -2یجب استخدامها في المكان الذي تم صنعها فیه حسب خط العرض
 -3الوقت الذي تقیسه غیر متساوي الن األیام تختلف أطوالها باختالف الفصول(. )16
الااة المائي :
ولهذه العیوب لم تكن الساعات الشمسیة مفیدة ولذلك ظهرت الساعات المائیة فقد
أدرك اإلنسان أن تدفق الماء من ثقب في الوعاء یحدث بمعدل ثابت وأدت هذه الفكرة
إلى اختراع الساعة المائیة وكانت العالمات المحفورة على جدران الوعاء تبین
الساعات بحیث یعرف الناس الوقت إلى كمیة الماء المتبقیة في الوعاء ,ولم تكن هذه
الساعة تشیر إلى ساعات متساویة الواحد منها ستون دقیقة بل إلى ساعات وقتیة أي
تنمو مرة أخرى فیحرقونها ,ومن تكرار الحرق سمیت المنطقة بالمحرقة وسمى الدیر باسم المنطقة
"الدیر المحرق"  ,أنظر ,مخطوط رقم 13د : 19/طقس من مخطوطات دیر المحرق وهو محفوظ
حالیا ً بخزانة الكتب بكنیسة العذراء األثریة ,المخطوط ورقة ,19األنبا غریغوریوس :الدیر
المحرق -تاریخه ووصفه ,وكل مشتمالته ,دار الجیل للطباعة 1992م  ,ص ,.100دیر السیدة
العذراء بالمحرق :جبل قسقام ,قدس وتراث ,عبر عشرین قرن من الزمن ,الطبعة الثانیة 1990م,
ص .14
()15مؤید الدین العرضي(ت664ه) :تاریخ علم الفلك العربي ,تحقیق/جورج صلیبا ,ط ,1بیروت
1990م ,ص350
( )16جمال عبد العاطي خیرهللا  :الساعات الشمسیة في مصر االسالمیة ,رسالة دكتوراه – كلیة
اآلداب -جامعة طنطا1995م ,ص ,.192حنفي عبد الرحیم عبدالرحیم :منجانات (مزاول) المساجد
التونسیة في الفترة من القرنیین (13-12هـ19-18/م) ,رسالة ماجستیر ,كلیة اآلثار -جامعة القاهرة
2013م ,ص. 68-65
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أن ساعات النهار وساعات الظلمة كانت تقسم على العدد 12لتعطي ساعات تتغیر
مدتها مع الفصول( ,)17ومن أشهرها الساعة المائیة التي أرسلها الخلیفة "هارون
الرشید" إلى اإلمبراطور "شارلمان" (لوحة  )7كانت مصنوعة من النحاس األصفر
بارتفاع نحو أربعة أمتار وتتحرك بواسطة قوة مائیة وعند تمام كل ساعة یسقط منها
عدد من الكرات المعدنیة بحسب عدد الساعات فوق قاعدة نحاسیة فتحدث رنینا ,
كانت الساعة مصممة بحیث یفتح باب من األبواب ویخرج منه فارس یدور حول
الساعة وعندما تحین الساعة الثانیة عشر یخرج اثنى عشر فارسا مرة واحدة ,أثارت
الساعة دهشة الملك وحاشیته ,واعتقد الرهبان أن في داخل الساعة شیطان یسكنها
فحطموها وقد حزن الملك شارلمان واستدعى العلماء والصناع المهرة لمحاولة
إصالح الساعة ,لكنهم فشلوا"( , )18ثم الساعة التي صنعها الجزري( )19عام ,1206
ففي مخطوطته ,وصف إحدى تصمیماته وهي "ساعة الفیل"( ,لوحة  )8والتي كان
معدل تدفقها یتغیر یومیًا لیتناسب مع اختالف أطوال األیام خالل العام  ,وتتكون من
ٌ
شخصیات مختلفة تقوم بإصدار
ساعة تعمل بالماء على شكل فیل ,توضع على ظهره
أصوات عند ك ِّل نصف ساعة ,تعتمد آلیة التوقیت في هذه الساعة على دلو مملوء
بالماء مخبئ داخل الفیل ,بداخله وعاء عمیق عائم في الماء ذو ثقب صغیر في
الوسط ,یستغرق الوعاء نصف ساعة لیعبئ بالماء ,ثم بسحب سلسلة متصلة فیه مما
یؤدي لسقوط كرة في فم الثعبان فیتأرجح ویقوم نظام السالسل هذا بسحب ید سائق
الفیل لیقرع الطبل معلنا ً عن مرور نصف ساعة ,وبالنهایة فإن المكونات المیكانیكیة
والفنیة المختلفة لساعة الفیل تعكس إسهامات الحضارات المصریة ,الیونانیة,
الهندیة ,الصینیة واإلسالمیة( , )20فالساعة في حد ذاتها تعتبر مثاال مبكرا في التعددیة
()17

Donald. R, Hill,:, Arabic Water Clocks, University of Aleppo, Institute for the History
of Arabic Science, Syria 1981, p.9 .

( )18أحمد مختار العبادي :في التاریخ العباسي واألندلسي ,دار النهضة العربیة للطباعة والنشر,
بیروت ,ص ,.90منصور عبد الحكیم :هارون الرشید الخلیفة الذي شوه تاریخه عمدا ,دار الكتاب
العربي ,ص. 292
( )19بدیع الزمان أَبو العز بن إسماعیل بن الرزاز الجزري الملقب بـ الجزري ()1206-1136
عالم مسلم عربي ,ولد الجزري في منطقة جزیرة ابن عمر بسوریا ,ثم عمل كرئیس المهندسین في
دیار بكر (آمد) ,حظي الجزري برعایة حكام دیار بكر من بني أرتق ,ودخل في خدمة ملوكهم لمدة
خمس وعشرین سنة ,فأصبح كبیر مهندسي المیكانیكا في البالط صمم الجزري آالت كثیرة ذات
أهمیة كبیرة ,من آالته :آالت رفع الماء وساعات مائیة ذات نظام تنبیه ذاتي وصمامات تحویل
وأنظمة تحكم ذاتي وكثیر غیرها شرحها في مؤلفه الرائع المزود برسومات توضیحیة الذي أسماه
"الجامع بین العلم والعمل النافع في صناعة الحیل".

- John Richard, Hayes:, The Genius of Arab Civilization: Source of Renaissance. 2nd
edition, MIT Press p. 205.
()20
Ibn al-Razzaz Al-Jazari:, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices.
Translated and annotated by Donald R, Hill, 1974 .
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الثقافیة ممثلة في التكنولوجیا ,الفیل یمثل ثقافات الهنود واألفارقة ,والتنین یمثل الثقافة
الصینیة ,وطائر الفینیق یمثل الثقافة المصریة القدیمة ,ویمثل عمل المیاه الثقافة
الیونانیة القدیمة ,والعمامة تمثل الثقافة اإلسالمیة(. )21
الااة الرملي :
كانت تلك الساعات تعمل بنفس أسلوب الساعات المائیة ,تتكون من انتفاخین
زجاجیین یتصالن معا ً من خالل عنق صغیر ,تنساب الرمال من العنق العلوي إلى
السفلي ,وقد صنعت تلك الساعات لقیاس ربع ونصف الساعة والساعة واألربع
ساعات ,وتتعلق دقة تلك الساعات بمدى انتظام مرور الرمل بین الوعائین ولذلك
یجب أن تكون الرمال ذات حبیبات متساویة وجافة بحیث ال تتكتل عتد العنق ,لذلك
استخدم صانعو الساعات في القرن (12هـ18/م) مزیج من الرمل وغبار المرمر بعد
غلیهما على النار مع كمیة من النبیذ وحمض اللیمون وتجفیفه عدة مرات  ,ولعل
الجیش الروماني كان أول من استخدمها لقیاس مدة الحراسات اللیلیة(( , )22لوحة .)9
الااةات الشمعي :
هي شمعة رفیعة علیها عالمات ذات مسافات ثابتة (عادة ما تكون مرقمة وعندما
تحرق تدل على مقدار الزمن الذي مضى وقد صممت على أساس استخدام شمعة
كبیره ذات وزن ومقطع عرضي ثابت وذات معدل احتراق معروف موضوعة في
غالف حدیدي والجزء السفلي من الشمعة یرقد في إناء عمیق له حلقة جانبیة متصلة
بثقل موازن من خالل بكرة وكلما احترقت الشمعة كلما دفعها الثقل إلى أعلي)(, )23
وأشهرها تطورً ا هي تلك التي صنعها الجزري عام ( ,1206لوحة )10وكانت تشمل
ترقیمًا یعرض الوقت ,وتحترق بمعدل معروف ,ویوضع الجزء األسفل من الشمعة
على طبق مسطح له حلقة على جانبه ویتصل من خالل بكرات بثقل موازن كلما
احترقت الشمعة دفعها الوزن إلى أعلى بسرعة ثابتة  ,ولم یعرف على مدار التاریخ
ساعات شمعیة تفوق هذا التطور(. )24

Donald R, Hill :, Islamic Technology: An Illustrated History,؛ - Ahmad Y, al-Hassan
Cambridge University Press1986,p.56 .
()21
Donald R, Hill :, "Mechanical Engineering in the Medieval Near East", Scientific
American,1991,pp. 9–11 .
Donald R, Hill:, Islamic Technology: An Illustrated History, p.59 .؛ - Ahmad Y, al-Hassan
))22
Eric, Bruton:, The History of Clocks and Watches. New York: Crescent Books,1979
()23
Keith, Flamer:, "History of Time". International Watch Magazine 2006.
- Encyclopædia Britannica:, Clockworks: Candle clock, Retrieved 16 March 2008.
()24
Donald R, Hill:, "Mechanical Engineering in the Medieval Near East", pp. 50–53 .
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الااةات الفلكي :
شید الفلكیون المسلمون المعاصرون الساعات الفلكیة عالیة الدقة الستخدامها في
المساجد والمراصد الفلكیة ,وكانت أكثر الساعات تطورً ا الساعة الفلكیة التي تعمل
بدفع الماء التي صنعها الجزري عام  ,1206كان ارتفاعها أحد عشر قدمًا ,وتقوم
بوظائف عدة إلى جانب تحدید الوقت ,كتحدید البروج ومساري الشمس والقمر ,إلى
جانب وجود مؤشر هاللي یتحرك عن طریق عربة خفیة لیفتح بابًا یُظهر منه دمیة
مختلفة كل ساعة ,وبها إمكانیة إعادة ضبط طول اللیل والنهار لمواكبة تغیرهما على
مدار العام ,وتمیزت هذه الساعة أیضًا بعدد من اآللیات ذاتیة التشغیل تشمل صقورً ا
وموسیقیین یعزفون حین یتم تحریكهم بواسطة رافعات تدار عن طریق عمود كامات
متصل بساقیة (ناعور)(( , )25لوحة. )11
الااةات الميكانيكي :
كان صانعي الساعات األوائل في العصور الوسطى في أوروبا من الرهبان
المسیحیین ,وكانت الطقوس الدینیة تتطلب معرفة الوقت لتحدید الصلوات وتنظیم
األعمال ,كانت الحاجة الدینیة ومهارة الرهبان من العوامل المؤثرة في تطور
ً
تعقیدا ,ففي القرن الرابع عشر ,بنى الراهب
الساعات ,وقد بنى الرهبان ساعات أكثر
"بیتر لیتفوت" في دیر غالستونبري إحدى أقدم الساعات المحفوظة في متحف العلوم
بلندن»( ,)26وبحلول القرن الخامس عشر ,بدأ استخدام الساعات ألغراض غیر دینیة
ففي عام(870هـ1466/م) ,وضعت ساعة أعلى مبنى المحكمة في دبلن لتحدید
الوقت ,ومع الزیادة المفرطة في بناء القالع ,زادت الحاجة إلى بناء أبراج الساعات,
ومنها ساعة قلعة لیدز التي تعود لعام(838هـ1435/م)( ,)27وقد أنشئ المهندس
العثماني "تقي الدین الشامي" بعد ذلك ساعة لمرصده في إسطنبول ,والتي استخدمها
في حساباته للمطلعات المستقیمة ,حیث قال" :صنعنا ساعة میكانیكیة بثالث مؤشرات
تظهر الساعات والدقائق والثوان ,وقد قسمنا كل دقیقة إلى خمس ثوان" كان ذلك
ابتكارً ا هامًا في القرن (10هـ16/م) في علم الفلك التطبیقي(. )28
()25

A. King, David,:, The Astronomy of the Mamluks, Isis journal 1983.
- Donald. R ,Hill,:, "Mechanical Engineering in the Medieval Near East,p.69 .
()26
Payson, Usher :, A History of Mechanical Inventions, Courier Dover Publications 1988,
p.190 .
()27
John Lankford, Francis Taylor :, Time and timekeeping instruments", History of
astronomy, an encyclopedia, 1997.
()28
Sevim ,Tekeli :, "Taqi al-Din", Encyclopedia of the History of Science, Technology, and
Medicine in Non-Western Cultures 2008 , p. 2080 .
- Gordon Campbell :,The Grove encyclopedia of decorative arts, vol.1, Oxford University
Press, 2006 p. 249 .
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أربرا الااة العمماني :
ظهرت أبراج الساعات في القرن (9هـ15/م) كتأثر بأبراج األجراس اإلیطالیة ,
عبارة عن أبراج عالیة تأخذ عادة الشكل المربع وأحیانا المثمن  ,اتخذت موقعها
بجوار المساجد الرئیسیة في كل مدینة  ,وكان تخطیطها عبارة عن برج ضخم ذو
قاعدة مربعة  ,وأسفل البرج فتحة باب تؤدي إلي الداخل الذي یشتمل على سلم خشبي
یتم عن طریقه الصعود ألعلى البرج حیث توجد اآللة الخاصة بتشغیل الساعة  ,وقد
بدأ تشیید مباني من هذا النوع في اإلمبراطوریة العثمانیة في منتصف القرن
(10هـ16/م)( , )29وقد قام العثمانیون ببناء أبراج في مدن عدیدة سواء داخل تركیا أو
البالد الخاضعة لحكمهم  ,ومن أهم تلك األبراج :
بالنسبة ألبراج الساعة في تركیا فقد أمر السلطان "عبد الحمید الثاني"(-1257( )30
1336هـ1918-1842 /م) ببناء العدید من األبراج منها ,برج الساعة الكبیر في
أدرنة ,أول برج في تركیا (1296هـ1879/م) ,برج یلدیز في استانبول
(1306هـ1889/م) ,برج دولمة باهجة في استانبول(1312-1307هـ-1890/
1895م) ,برج ساعة كوروم(1311هـ1894/م) ,برج الساعة في أزمیر
(1318هـ1901/م) ,برج ساعة قیصریة (1337هـ1919/م)  ,برج ساعة أنطالیا
یعود ألواخر القرن(13هـ19/م) .
( )29آیة عبد العزیز إبراهیم  :عمائر غازي خسرو بك الباقیة بمدینة سراییفو  ,رسالة ماجستیر,
كلیة اآلثار -جامعة القاهرة 2016م  ,ص . 232 -231
( )30عبد الحمید الثاني :ولد (1258هـ1842/م) في "قصر جراغان" في إسطنبول ابنا ً للسلطان عبد
المجید األول والسلطانة "تیرمُجگان" الشركسیة األصل التي ماتت وهو في العاشرة من عمره,
فاحتضنته (كبیرة المحظیات) "برستو هانم" وتعهدت بتربیته ,هو السلطان الرابع والثالثون من
سال طین الدولة العثمانیة ,تقسم فترة حكمه إلى قسمین :الدور األول وقد دام مدة سنة ونصف ولم
تكن له سلطة فعلیة ,والدور الثاني وحكم خالله حكما ً فردیاً ,یسمیه معارضوه "دور االستبداد" وقد
ب سنة (1327هـ1909-م),
دام مدة ثالثین سنة ,تولى الحكم في (1293هـ1876 -م) ,و ُخلع بانقال ٍ
فوُ ضع رهن اإلقامة الجبریَّة ح ّتى وفاته في 1918م ,أطلقت علیه عدة ألقاب منها "السُلطان
المظلوم" ,و"السُلطان األحمر" ,شهدت خالفته عدداً من األحداث الهامة ,مثل مد خط حدید الحجاز
الذي ربط دمشق بالمدینة المنورة ,وسكة حدید بغداد وسكة حدید الروملي ,كما فقدت الدولة أجزا ًء
من أراضیها في البلقان خالل حكمه ,وكذلك قبرص ومصر وتونس ,وانفصلت بلغاریا والبوسنة
والهرسك في 1908م .
 محمد فرید بك :تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ,ط ,1دار النفائس ,بیروت1981م ,ص,. 99محمود شاكر :التاریخ اإلسالمي ,العهد العثماني ,ج ,2ط ,1المكتب اإلسالمي ,بیروت1987م ,.
یلماز أوزتونا :تاریخ الدولة العثمانیة ,مؤسسة فیصل للتمویل ,إسطنبول1990م  ,.صالح كولن:
سالطین الدولة العثمانیة ,ترجمة /منى جمال الدین ,دار النیل للطباعة والنشر ,القاهرة 2011م,
ص.130
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مننن أشننهر تلننك النمنناذج خننارج تركیننا ,بننرج السنناعة فنني طننرابلس الغننرب – لیبیننا
(1870-1866م)  ,ثم في لبنان برج الساعة الحمیدینة ببینروت (1316هنـ1899/م)
حرص السلطان العثماني "عبدالحمید الثاني" علنى
ثم أبراج الساعة في فلسطین  :فقد َ
توسیع دائرة الخدمات المق َّدمة للمواطنین فني اإلمبراطورینة العثمانینة برمتهنا ,ولنیس
ً
ممیننننزا باإلنجننننازات الكبننننرى
للمننننواطنین فنننني األناضننننول فحسننننب ,فكننننان عهننننده
واالسننتراتیجیة علننى مسننتوى التخطننیط والتنفیننذ  ,ففنني عننام (1318هننـ1901/م) بنندأ
العثمانیون ببناء سبعة أبراج ساعة في سبعة مدن فلسطینیة وهني( :العاصنمة القندس,
حیفننا ,عكننا ,یافننا ,صننفد ,الناصننرة ونننابلس) وذلننك احتفنناال لمننرور  25عا ًمننا العننتالء
السلطان عبد الحمید العرش العثماني  ,تعد هذه األبراج من أهم المعالم األثریة الباقیة
في فلسطین ,بقي منها ستة أبراج فقط ,فبرج سناعة القندس هدمتنه القنوات البریطانینة
بعنند احتاللهننا المدینننة  ,وخننالل فتننرة الحكننم العثمنناني للبوسنننة والهرسننك ,تننم بننناء مننا
یقرب من 21برجا للساعة في مختلف المراكز الحضاریة  ,ومنن أهنم تلنك األبنراج :
برج ساعة سراییفو في البوسنة والهرسك  ,أوائل القرن(11هـ17/م)(. )31
دراا ألهم أربرا الااةات العمماني :
 .1ربر غالط :
لیست هنالك معلومة أكیدة عن زمن بناء البرج ولكن یقال أنه بني
عام(146هـ507/م) في عهد االمبراطور ایوستینیانوس ,كان یطلق علیه البیزنطیون
اسم “البرج الكبیر” ,أخذ شكله القریب من الحالي عام(748هـ1348/م) في عهد
الجنویین ,رُ مّم البرج عام(914هـ1509/م) بعد الزلزال الذي ضربه من قبل
المعماري العثماني المشهور آنذاك "خیر الدین"( , )32وقد استخدم البرج في عهد
السلطان "سلیمان القانوني" كسجن للمحكومین الذین كانوا یعملون في ترسانة (مصنع
السفن) منطقة قاسم باشا ,وفي القرن (10هـ16/م) قام عالم التنجیم "تقي الدین
( )31آیة عبد العزیز إبراهیم :عمائر غازي خسرو بك الباقیة بمدینة سراییفو  ,ص . 345-344
( )32خیر الدین بربروس باشا ,ولد في جزیرة لسبوس -اسطنبول(1546–1470م) وزیر البحریة,
اسمه األصلي خضر بن یعقوب  ,ولَ َّقب ُه السلطان "سلیم األول" بخیر الدین باشا ,وعُرف لدى
األوروبیین بربروس أي ذو اللحیة الحمراء هو أحد أكبر قادة األساطیل العثمانیة ,وأحد رموز
الجهاد البحري  ,تولى منصب حاكم إیالة الجزائر ثم عینه السلطان "سلیمان القانوني" كأول قائد عام
لجمیع األساطیل البحریة للخالفة العثمانیة عام(940هـ1534/م) فانتقل إلى إسطنبول ,وعزز
وضع نظام
السیادة العثمانیة في البحر األبیض المتوسط ,حتى أصبح یشار إلیه "بالبحیرة التركیة"َ ,
مدفن خاصٍّ به في
حوض بناء السفن العثماني ,توفي و ُدفن في
السیاسة البحریة العثمانیة ون َظام
ِ
ٍ
منطقة بشكتاش ,بإسطنبول ,مالصق لمتحف إسطنبول البحري.
بسام العسلي :خیر الدین بربروس "والجهاد في البحر" 1547 -1470م ,الطبعة األولى ,دار
النفائس ,بیروت-لبنان1980م .
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أفندي"( )33ببناء مرصد على قمته ,وبعد أن استخدم كمرصد لمدة تم تحویله إلى
سجن وفي بدایات القرن (11هـ17/م) تم استخدام البرج كمكان لعناصر العرض
العسكري العثماني (مهتر) إلى أن تم تحویله في عام(1129هـ1717/م) إلى مرصد
لمراقبة منطقة إسطنبول بسبب ازدیاد الحرائق بشكل كبیر إال أنه ولألسف تعرض
البرج للحریق عام(1208هـ1794 /م)  ,ثم رُ مّم البرج في عهد السلطان "سلیم
الثالث"( , )34وفي عام(1246هـ1831/م) تعرض البرج لحریق آخر فقام نتیجة لذلك
السلطان "محمود الثاني"( )35بإغالق سطح البرج بسطح هرمي مؤلف من طابقین
على شكل قلنسوة  ,وكتب على البرج ذكرى عملیة الترمیم جهزها "برتو باشا" ,وفي
عام(1291هـ1875/م) ونتیجة لعاصفة شدیدة تحطم السقف الهرمي للبرج الذي تم
ترمیمه عام(1379هـ1960/م) من جدید ,یتكون البرج من تسعة طوابق  ,یتم
الصعود للطابق األول والثاني على األقدام ثم صعود الطوابق السبعة األخرى
بواسطة مصعد للوصول للطابق األخیر والشرفة الدائریة المحیطة بالبرج ویرتفع

( )33تقي الدین محمد بن معروف الشامي ,ولد في دمشق ( .)1585 -1526كان مصنفا ً عسكریا ً
عثمانیا ً وهو واحد من المسلمین العرب الذین أحاطوا بكل العلوم :كان عالماً ,فلكیا ً ومنجماً ,مهندسا ً
ومخترعاً ,وصانع ساعات الحائط والساعات الیدویة ,ریاضیا ً وفیزیائیاً ,خبیراً زراعیا ً وجنائنیاً,
طبیبا ً وصیدلیاً ,حاكما ً مسلما ً وحافظا ً لمواقیت الصالة في المسجد ,فیلسوفا ً مسلما ً وصاحب علم
الكالم ,ومعلم مدرسة .كان مؤلفا ً ألكثر من  90كتابا ً والتي تشمل :علم الفلك ,والتنجیم ,وصناعة
الساعات ,والهندسة ,والریاضیات ,والمیكانیكا ,والبصریات ,والفلسفة الطبیعیة؛ حظي بتقدیر واسع
بسبب شهرة سمعته التي عاصرت علماء عصره في الدولة العثمانیة كأعظم عالم على وجه
األرض.
- Ahmad .Y,al Hassan:, Taqi al-Din and Arabic Mechanical Engineering. Institute for the
History of Arabic Science, Aleppo University,1976.

( )34سلیم الثالث بن مصطفى الثالث أحمد الثالث بن محمد الرابع1175( ,هـ1761/م1222-هـ
1808/م) تولى السلطة بعد وفاة عمه عبد الحمید األول سنة 1203هـ وكانت المعارك الحربیة
مستمرة ,فأعطى وقته وجهده للقتال ,وكان من أصحاب الهمة العالیة والمصلحین في عصره .
صالح كولن :سالطین الدولة العثمانیة  ,ص. 259 -258
( )35السلطان محمود خان الثاني بن عبد الحمید األول بن أحمد الثالث ( )1839–1785كان
السلطان الثالثون للدولة العثمانیة ,شهد عصره خطوات إصالح واسعة في حركة التعمیر ,وصیانة
المرافق القدیمة التي أصابها اإلهمال ,فأنشأ في سنة (1241هـ1825/م) "جامع نصرت" أي جامع
النصر في إستانبول ,وأعاد تعمیر مسجد "آیا صوفیا" وغیره من مساجد العاصمة  ,عمل حتى على
إصالح المالبس ,حیث استحدث لباسا یشبه اللباس األوروبي واستبدل العمامة بالطربوش الذي كان
یرتدیه الرعایا العثمانیون .
محمد عبد اللطیف البحراوي :حركة اإلصالح العثماني ,دار التراث ,القاهرة  1978م ,.صالح
كولن :سالطین الدولة العثمانیة ص. 276-274
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البرج66.90م ,ویكون قطره الخارجي 16.45م  ,أما قطره الداخلي 8.95م ,
وسماكة الجدران 3.75م(( )36لوحة . )12
 .2ربر آضن

()37

:

یعتبر هذا البرج التاریخي أطول برج الساعة في تركیا ,إذ یبلغ ارتفاعه 32م
یقع في البلدة القدیمة في شارع علي منیف  ,تنم البندء ببنائنه عنام(1296هنـ1879/م)
منننننن قبنننننل الحننننناكم ضنننننیاء باشنننننا ,وأنجنننننز منننننن قبنننننل الحننننناكم العابننننندین باشنننننا
عام(1299هـ1882/م)  ,یعتبر منذ ذلك الوقت واحد من المعالم الرئیسیة للمدینة فني
مدینة أضنة الجمیلة(( )38لوحة . )13
 .3ربر يلديز :
برج الساعة في قصر یلدز ,هو برج تابع لمجمع “یلدز” في منطقة بشكتاش,
بإسطنبول ,ویقع في الجنوب الغربي من ساحة المسجد ,تم بناؤه في عهد السلطان
عبد الحمید الثاني ,ویعود تاریخ هذا البرج إلى(1306هـ1889/م) صمم بالطریقة
البنائیة الشرقیة الغربیة معا واتخذ الشكل المثمن  ,یتكون البرج من ثالثة طوابق
بارتفاع 20م مع ریشة الطقس في األعلى ,وتشیر مصادر كثیرة إلى أن المهندس
المعماري لهذا البرج "ساركیس بالیان" ,على السطح الخارجي للهیكل هناك بارومتر
ومقیاس حرارة ,مع عالمات في التركیة القدیمة تشیر إلى حالة الریاح والمطر ,
أصیب بأضرار بالغة نتیجة انفجار قنبلة قوي وعلى الرغم من اإلصالحات التي
أجریت في عام(1413هـ1993/م) ,فإن الساعات ومعدات القیاس األخرى في برج
الساعة هذا ال تعمل(( ,)39لوحة)14

()36

Katie Hallam :, The Traveler's Atlas, Europe, Barron's Educational Series, London 2009,
p. 118-119 .
تم االطالع بتاريخ 2018/1/5م -http://www.turkey-post.net/p-89829

( )37أصل الكلمة مشتقا من اسم إحدى مدن مملكة كیز وفاطنا "جنوب غرب األناضول" من زمن
الحیثیین تسمى أضنیا وبحسب األسطورة الیونانیة الرومانیة القدیمة فإن جذور اسم أضنة مقتبس
من أضانوس وسیروس ابني أورانوس الذي جاء إلى منطقة قریبة من نهر سیحان وأسس اضنة.
تم االطالع بتاريخ -https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A
2018/2/7م
االطالع بتاريخ 2018/2/10مhttp://www.adana.gov.tr/?sayfa=3&alt=nufus
()39
تم االطالع بتاريخ 2018/2/12م https://en.wikipedia.org/wiki/Yıldız_Clock_Tower
تم االطالع بتاريخ -http://www.turkishculture.org/picture_shower.php?ImageID=3805
2018/2/12م
()38
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 .4ربر ااة "دولم رباهج "(: )40
برج الساعة هو أحد الوحدات الداخلیة لقصر دولمة باهجة ,یقع بین بوابة السلطنة
وجامع الوالدة سلطان ,تم تشیید برج الساعة على ید المهندس المعماري "سركیس
عامرى بالیان" أخو مهندس القصر المعماري "غریغور بالیان"  ,بأمر السلطان "عبد
الحمید الثاني بن السلطان عبد المجید" ,الذي أمر بتشیید أكثر من برج ساعة في
بالزوار,
المدن الهامة باألناضول وقبل ذلك في استانبول في األماكن الهامة التي تعج
َ
وجعل هذه األبراج تفید في معرفة كم تبقى على وقت الصالة والتجهیز لها ,ولذا
زودها باألجراس لتنبه األهالي بوقت الصالة  ,ویعد برج الساعة بقصر دولمة باهجة
هو تحفة معماریة ,وقد كلف إنشاءه ملیون ومائتین وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسین
لیرة ٌ ,دفِعت من خزانة الدولة ُ ,
شرع في إنشاءه عام) 1307هـ1890 /م) وبعد أربع
سنوات انتهى تشیید البرج  ,تصل مساحته إلى 12×12م تقریبا ویبلغ ارتفاعه -30
40م ,وبنى على الطراز الباروكي على شكل مربع یستدق كلما اتجهنا إلى أعلى,
یتكون من أربعة طوابق ,وُ ضع وسط الواجهة المزخرفة بالطابق الثاني للبرج طغراء
السلطان عبد الحمید الذي أكمله السلطان بإضافة رمزي السالح والمیزان علیه ,وقد
ازدان بالرخام المزخرف البارز ,وبإزاء ارتفاع مستوي البوابة وضع أربعة
"بارومترات" مقیاس الضغط الجوي ,متفرقة على األربعة أركان الخارجیة للبرج,
ومن خالل البارومترات یتم رصد مستوى الضعط في الهواء ,جُلبت الساعات بذلك
البرج من فرنسا ,ووضعت الساعات التي صنعها كل من "جون میار" و"بول
جارنیر" ,على واجهة الطابق الرابع ,أما الماكینات فقد وضعت في الطابق الثالث,

( )40دولمة باهجة هو اسم مركب من كلمتي "دولمة" وهى كلمة تركیة األصل ,عرفها مجمع اللغة
التركیة بأنها ما أُقیم بالردم أو ما رُدم بالتراب ,أما كلمة "باهجة" فهى كلمة فارسیة األصل وتعنى
الحدیقة الصغیرة ,ودولمة باهجة تعني حرفیا ً باللغة العربیة "الحدیقة المردومة" ,وقد سمي القصر
بهذا االسم نظراً ألن األرض التي ُ
شید علیها القصر تم ردمها ,ألنها على شاطئ البوسفور ,ینطق
البعض كلمة دولمة باهجة "دولما باهتشة" وتارة یكتبونها "دولما باشا" ,لما هو أقرب لنطقها في
التركیة ,ولكن اإلمالء الصحیح لها هو ) (dolmaبشكل "طولمه" وذلك في قاموس اللغة العثمانیة
الدرارى الالمعات في منتخبات اللغات ,وكلمة ) (bahçeبشكل "باغجه .
 أحمد المرسى الصفصافى :استانبول عبق التاریخ ..روعة الحضارة ,دار األفاق ,ط ,1القاهرة1999م ,ص.131
-Nikolaus Himmler, Ruth Lochar, Hildegard Toma:, Museums of the World, Münih,
Türkiye2008, ss. 690- 695.
تم االطالع بتاريخ 2018/2/15م-http://www.denizce.com/dolmabahcesarayi1.asp
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تختلف الساعة الموجود بالواجهة المطلة على البحر عن الثالث ساعات
األخریات(( ,)41لوحة . )15
 .5ربر ااة

كوروم()42

:

تم بناء برج الساعة في عام (1311هـ1894/م) من قبل الحارس" بشیكتاش ییدي
سیكیز حسن باشا " على شكل مأذنة ,ارتفاعه 27.5م فوق قاعدة من الحجر الرملي
األصف  ,وقد بنیت القاعدة من ثمانیة أحجار قطرها 5,3م  ,یضم البرج أربع
ساعات في الواجهات األربع ال تزال تحافظ على شكلها التاریخي  ,ویعد البرج
رمزا للمدینة (لوحة . )16

 .6ربر ااة

أزمير()43

:

(التركیة  İzmir :سعت كولیزي) یقع في منطقة كوناك في  - İzmirتركیا ,تم
تصمیم برج الساعة من قبل المهندس المعماري الفرنسي المشرق "ریموند تشارلز
بیر" على ید الوزیر الكبیر "كوجاك ست باشا"  ,والذي بني في عام(1318هـ/
1901م) لالحتفال بالذكرى السنویة الخامسة والعشرین العتالء عبد الحمید الثاني
العرش ,الساعة نفسها كانت هدیة من اإلمبراطور األلماني فیلهلم الثاني (حكم
 ,)1918 -1888وهي مزینة بأسلوب معماري عثماني متطور ,هیكل البرج من

()41

Merey, Lemi Şevket:,"Boğaziçi'ndeki Millî Saraylarımızın Strüktürel Koruma
Problemleri ve Restorasyonları İçin Temel Öneriler", Millî Saraylar Sempozyumu, İstanbul,
1985, s. 262, 263.
-Dolmabahçe Camii (Bezm-i Alem Valide Sultan Camii) - Dini Mekanlar - istanbul.net.tr
تم االطالع بتاريخ 2018/2/20م
( )42جوروم (اللفظ التركي[ :توم] ؛ القرون الوسطى الیونانیة  Ευχάνεια :یوشانیا) هي مدینة شمال

األناضول وهي عاصمة مقاطعة كوروم في تركیا  ,تقع كوروم في منطقة البحر األسود في تركیا,
على بعد  244كم تقریبا من أنقرة  608 ,كم من اسطنبول ,على ارتفاع  801م فوق مستوى
سطح البحر .

تم االطالع بتاريخ 2018/2/20م - corum.kultur.gov.tr/yazdir

( )43التركیة ]izmiɾ[:هي مدینة حضریة في الطرف الغربي من األناضول وثالث أكبر مدینة سكانیة
في تركیا ,بعد اسطنبول وأنقرة ,ثاني أكثر المدن اكتظاظا بالسكان على بحر إیجة بعد أثینا,
الیونان ,في العصور القدیمة الكالسیكیة كانت المدینة تعرف باسم سمیرنا(الیونانیة:
[Σμύρνηزمیرني] ) ,وهو االسم الذي ال یزال قید االستخدام باللغة اإلنجلیزیة .
 دانیال هوفمان :ازمیر والعالم المشرقي ( ,)1650-1550جامعة واشنطن2000م  ,ص,. 295إدموند بوسورث :المدن التاریخیة في العالم اإلسالمي ,ازمیر ,األكادیمیة بریل 2008م  ,ص
221-218
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الحدید والرصاص ,ارتفاعه 25م (82قدم) ویتمیز بأربعة نوافیر للمیاه (,)şadırvan
والتي توضع حول القاعدة في نمط دائري(( , )44لوحة . )17

 .7ربر ااة أنطاليا

()45

:

برج الساعة الموجود في بوابة القلعة في مدینة أنطالیا  ,كان یعرف سابقا
باسم " "Kapuağzıفي وسط المدینة والتي تعرف اآلن باسم "بوابة القلعة"
"كومهوریت كادیسي" ,شید البرج الحالي في عام(1318هـ1901 /م) ,من قبل
الوزیر الكبیر "كوكوك سیت باشا" للسلطان "عبد الحمید الثاني"  ,ارتفاع البرج 14م
في حین أن ارتفاعه فوق القاعدة هو  8أمتار ,حیث تم استخدام قاعدة برج بیزنطي
خماسي للجزء السفلي ,وتم وضع درج في الخارج لیصعد إلى المبنى الرئیسي وهو
الطابق األخیر من برج الساعة ,تم تغییر الساعة من قبل "علي رزا سودوران" الي
ساعة آلیة في عام(1393هـ1974 /م)(( , )46لوحة . ) 18

()44

تم االطالغ بتاريخ 2018/2/22م https://en.wikipedia.org/wiki/İzmir
تم االطالع -http://www.turkishculture.org/architecture/clock-towers/clock-towers-in-780.htm
بتاريخ 2018/2/25م

(  )45انطالیا :المعروفة سابقا باسم أدالیا أو أتالیا؛ من الیونانیة البامفیلیة [اإلنجلیزیة]ّ :
أطالیا
 )Αττάλειαهي مدینة تقع على ساحل البحر األبیض المتوسط في جنوب غرب تركیا ,كانت
إحدى المدن الرئیسیة في اإلمبراطوریة البیزنطیة ,كانت عاصمة المقاطعة البیزنطیة كربیسني,
التي احتلت السواحل الجنوبیة من آسیا الصغرى وجزر بحر إیجه  ,في عهد اإلمبراطور یوحنا
الثاني كومنینوس ( )1118كانت أطالیا موقع معزول ضد األتراك ,ویمكن الوصول إلیها عن
طریق البحر فقط ,في السنة التالیة قاد "یوحنا بولس الثاني" األتراك من الطرق البریة المؤدیة إلى
انطالیا وأعاد ربط المدینة مع بقیة اإلمبراطوریة .
 -جون جولیوس :بیزنطة -انحطاط وسقوط  ,نیویورك 1996م  ,ص.68

تم االطالع بتاريخ 2018/2/28م - http://www.antalya.bel.tr/content.asp
()46
تم االطالع بتاريخ 2018/2/28مhttps://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya_Saat_Kulesi
تم االطالع بتاريخ 2018/2/28مhttps://www.adwhit.com/Antalya-Tarihi-Saat-Kulesi/
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 .8ربر ااة قيصري

()47

:

برج الساعة في وسط ساحة كومهوریت(الجمهوري) ,وموفاككیثان كایسیري
 Mutasarrıfıالمجاورة ,تم بناؤه (1323هـ1906/م) ,في عهد السلطان عبد الحمید
الثاني ,وموفاككیثان(المكان الذي یتم تحدید الوقت من خالل النظر إلى الشمس) ,وقد
تم استیفاء تكالیف بناء برج الساعة من قبل مكتب المحاسبة اإلقلیمي ,بإشراف
"تافلوسونلو صالح أوستا"  ,وقد تم استخدام هذا المبنى ألول مرة للعملیات المؤقتة
للمكاتب العسكریة القریبة  ,یتكون برج الساعة من بناء مربع 10م ,مقسم إلى ثالثة
أجزاء مغطي بمخروط هرمي من الزنك  ,مصنوع من قطع الحجر ,یتم الدخول من
باب مقوس مستدیر جهة الشرق ,مع الدرج المتعرج في الوسط  ,هناك أربعة أشرطة
على االجناب تبین االتجاهات ,مع سهم یشیر إلي اتجاه الریاح في الوسط  ,هناك
نوافذ مقوسة مدببة على جانبي غرفة الساعات ,التي بنیت بجوار الركن الشمالي
الغربي من الجناح ودخلت في مافاككیثان مع باب من الشمال(( , )48لوحة . )19
أربرا الااة الاربع العمماني في فلاطين :
في عام(1318هـ1901/م) بدأ العثمانیون ببناء سبعة أبراج ساعة في سبع مدن
فلسطینیة وهي( :القدس ,حیفا ,عكا ,یافا ,صفد ,الناصرة ونابلس) وذلك إحتفاالً
لمرور  25عامًا العتالء السلطان "عبد الحمید الثاني" العرش ,تعد هذه األبراج من
أهم المعالم األثریة الباقیة في فلسطین ,بقي منها ستة أبراج فقط ,فبرج ساعة القدس
هدمته القوات البریطانیة بعد احتاللها المدینة

( )47كایسیري (النطق التركي :كاجسي] هي مدینة كبیرة وصناعیة في وسط األناضول ,كان
یسمى أصال مازاكا من قبل هاتیانز وكان معروفا على هذا النحو سترابو ,وخالل ذلك الوقت كانت
عاصمة مقاطعة سیلیكیا الرومانیة ,والمعروفة أیضا باسم یوسبیا في أرجیوس ( Εὐσέβεια ἡ
 πρὸς τῶι Ἀργαίωιباللغة الیونانیة) ,تم تغییر االسم مرة أخرى من قبل أرتشیلوس ,آخر ملك
كابادوكیا (36ق.م14-م)إلى"قیساریة(لتمییزه عن المدن األخرى مع اسم قیساریة في اإلمبراطوریة
الرومانیة)  ,عندما وصل العرب المسلمون ,قاموا بتكییف النطق إلى كتاباتهم مما أدى إلى كیزریة,
وأصبح هذا في نهایة المطاف قیصري عندما سیطر األتراك السالجقة على المدینة في حوالي
 ,1080وتبقى على هذا النحو منذ ذلك الحین .
 جورج أوستروغورسكي :تاریخ الدولة البیزنطیة ,مطبعة جامعة روتجرز ,نیو جیرسي1969م,ص ,.116جون إیفرت -هیث" :قیصري"  ,قاموس موجز ألسماء األماكن العالمیة  ,مطبعة جامعة
أكسفورد 2005م .
()48

تم االطالع بتاريخ 2018/3/1م https://tr.wikipedia.org/wiki/Kayseri_Saat_Kulesi
تم االطالع بتاريخ 2018/3/1مhttp://kayseriden.biz/icerik.asp?ICID=260
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()49

 .9ربر ااة القدس

" رباب الخليل" :

شید العثمانیون عام(1393هـ1901/م) برج ساعة قلعة القدس ویقع في
الجهة الشمالیة الغربیة للبلدة القدیمة للقدس ,داخل باب الخلیل ,عبارة عن بناء مربع
یبلغ ارتفاعه 13م ,واستغرق بناؤه سبع سنوات وقد بلغت تكالیف إنشائه  20ألف
فرنك فرنسي ,وكان یشمل أربع ساعات یراها السكان من مختلف الجهات ,هدمته
ً
ممیزا یعود
القوات البریطانیة بعد احتاللها المدینة فلم یرق لها أن یكون هناك معلمًا
صلته باإلمبراطوریة العثمانیة التي حكمت المنطقة من قبلهم وأنّ القدس حینها كانت
تحت سیطرتهم فقاموا بهدمه ونقل الساعة إلى المتحف البریطاني(( , )50لوحة . )20

( )49أوّ ل اسم ثابت لمدینة القدس هو "أورسالم" الذي یظهر في رسائل تل العمارنة المصریة,
ویعني أسس سالم؛ وسالم أو شالم هو اسم اإلله الكنعاني حامي المدینة ,وقد ظهرت هذه التسمیة
مرتین في الوثائق المصریة القدیمة:حوالي سنة  2000ق.م  1330 ,ق.م ,ثم ما لبثت تلك المدینة,
وف ًقا لسفر الملوك الثاني ,أن أخذت اسم "یبوس" نسبة إلى الیبوسیون ,المتفرعین من الكنعانیین,
تذكر مصادر تاریخیة عن الملك الیبوسي أنه هو أول من بنى یبوس أو القدس ,وكان محبًا للسالم,
حتى أُطلق علیه "ملك السالم" ومن هنا جاء اسم المدینة وقد قیل أنه هو من سماها بأورسالم أي
ً
تحدیدا,
"مدینة سالم" ,ظهر االسم "أورشلیم" أوّ ل ما ظهر في الكتاب المقدس ,وفي سفر یشوع
ویقول الخبراء اللغویون أنه عبارة عن نحت ,أي دمج ,لكلمتيّ أور ,التي تعني "موقع مخصص
لعبادة هللا وخدمته" ,والجذر اللغوي س ل م ,الذي یعني على ما یُعتقد "سالم" ,أو یشیر إلى إله
كنعاني قدیم اسمه "شالیم" ,وهو إله الغسقُ ,ح ّرف اسم القدس من قبل اإلغریق خالل العصر
الهیلیني ,فأصبح یُلفظ "هیروسلیما" (بالیونانیة ،)Ἱεροσόλυμα :وعند سیطرة اإلمبراطوریة
الرومانیة على حوض البحر المتوسط ,أطلق الرومان على المدینة تسمیة "مستعمرة إیلیا
الكاپیتولینیّة" (بالالتینیةُ )Colonia Aelia Capitolina :ذكرت المدینة في فترة الحقة من
القرون الوسطى باسم "بیت المقدس" ,وهو مأخوذ من اآلرامیة בית מקדשא بمعنى "الكنیس .
تودیبود  ,بطرس :تاریخ الرحلة الى بیت المقدس ,ترجمه وعلق علیه الدكتور /حسین محمدعطیة ,ط , 1دار المعرفة الجامعیة 1998م  ,.بهنسي ,عفیف :هویة القدس من خالل منشآتها
المعماریة ,أفاق المعرفة ,العدد  ,544دمشق 2009م  ,ص. 327-322
تم االطالع بتاريخ 2018/3/5م -http://www.geopostcodes.com/Jerusalem
تم االطالع بتاريخ 2018/3/5م )50( https://ar.wikipedia.org/wiki/
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()51

 .11ربر ااة ناربلس

:

في أحد أحیاء البلدة القدیمة بمدینة نابلس في الضفة الغربیة المحتلة ,یرتفع
برج الساعة في حي المنارة ,أشرف على بناء برج الساعة القائممقام "حامد شاكر
فضلو"  ,أنشأت هذه المنارة سنة (1318هـــ1901/م) وذلك حسب النقش الرخامي
الكتابي الواقع على مدخلها الجنوبي وكان البرج قد أنشئ على أثر قیام "السلطان عبد
الحمید" بإهداء مدینة نابلس ساعة بمناسبة عید میالده ,هو عبارة عن بناء مربع
الشكل عالي االرتفاع یتكون من أربعة طوابق ,األول وهو األرضي وفیه مدخل
البرج ,والثاني له شرفة حجریة ونوافذ ,والثالث حیث توجد الساعة على الجهات
األربع ,واألخیر علقت فیه ثقاالت الساعة ,ویصل إلى أعلى البرج من خالل سلم
داخلي خشبي ,وقد كان لها دور كبیر في ضبط مواقیت أهل نابلس ,وكان لها موظف
خاص مسؤول عن صیانتها وهي اآلن شعار نابلس ورمزها(( , )52لوحة . )21

( )51نابلس أو شكیم بالكنعانیة ,مدینة من أقدم مدن العالم یعود تاریخها إلى (حوالي سنة 3600
ق.م) ,أسست عند ملتقى أقدام جبلي جرزیم في القسم الشرقي لمدینة نابلس الحالیة على ید العرب
الكنعانیین فوق تل كبیر یدعى اآلن تل بالطة ,وقد أسماها الكنعانیون في ذلك الوقت "شكیم" والتي
تعني المكان المرتفع ,أقدم من سكن "شكیم" من العرب هم الحویون والفرزیون  ,صارعت نابلس
الكثیر من الغزاة والمحتلین عبر تاریخها الطویل ,بحیث غزاها كل من الفراعنة المصریین والقبائل
العبریة واآلشوریین والفارسیین والیونانیین والسلوقیین ,إلى أن سقطت بید الرومان سنة  63قبل
المیالد
أكرم الرامیني :نابلس في القرن التاسع عشر ,رسالة ماجستیر غیر منشورة ,الجامعةاألردنیة1978م ,قسطنطین بازیلي :سوریة وفلسطین تحت الحكم العثماني ,دار التقدم,
موسكو1989م ,جبر خضیر :نابلس في كتب الجغرافیین والرحالة العرب والمسلمین2005,م,
ص. 40
( )52طارق محمد السویدان :فلسطین التاریخ المصور ,مجموعة المطابع العالمیة الكویتیة ,ط,4
ص.203
تم االطالع بتاریخ 2018/3/7م http://www.turkishculture.org/architecture/turkish-culture-portal-
-456.htm
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.11

ربر ااة ةكا

()53

(خان العمدان) :

برج الساعة في البلدة القدیمة عكا ,أقیم على مبنى خان العمدان الذي أقامه
"أحمد باشا الجزار" سنة 1785م ,أما برج الساعة األثري فیعود تاریخه للحقبة
العثمانیة في فلسطین ,ویعتبر أحد أهم األثار المعماریة الباقیة في عكا ,یتكون البرج
من أربع طوابق ,تحمل إحدى جهات الساعات عالمات حروف عبریة ,واألخرى
أرقام عربیة ,الثالثة تحمل أرقاما رومانیة ,والرابعة أرقاما عادیة ,ویحتوي على
لوحة منقوش علیها بیوت شعریة توضح بناء البرج تخلیدا للسلطان العثماني ,وفي
الطوابق العلیا تقع في كل جهة ساعة ,حیث حظیت المدینة ألول مرة بساعات عام
1901م(( , )54لوحة. )22

( )53تأسست المدینة في األلف الثالثة ق.م على ید الكنعانیین (الجرشانین) ,الذین جعلوا منها مركزاً
تجاریا ً ودعوها باسم (عكو) أي الرمل الحار ,أصبحت بعد ذلك جزءا من دولة الفینیقیین ,ثم احتلها
العدید من الغزاة كاإلغریق والرومان والفرس والفرنجة الصلیبیون ,دخل العرب المسلمون عكا
سنة 16هـ بقیادة شرحبیل بن حسنة ,وفي سنة 20هـ أنشأ فیها "معاویة بن أبي سفیان" داراً
لصناعة السفن ,ومنها انطلقت أول غزوة لجزیرة قبرص عام 28هـ  ,وتوالت علیها األحداث على
مر التاریخ ,ومن أشهر حكامها أحمد باشا الجزار ,بلغت أوج مجدها عام 1799م عندما أوقفت
زحف نابلیون الذي وصل إلیها بعد أن احتل مصر ,وساحل فلسطین ,وحاصرها مدة طویلة ولكنه
فشل في احتالها بفضل صمود أحمد باشا الجزار ,فتالشت أحالم نابلیون باالستیالء على الشرق,
وسحب جیوشه  ,اُطلق علیها زمن اإلغریق وفي فترة حكم تلمي الثاني ( )Ptolemaisنسبة إلى
بطلیموس ,أما في العهد البیزنطي فقد أطلق علیها اسم (سامریتیكا) نسبة إلى السامرة  ,وزمن
الحكم الصلیبي سمیت (سانت-جون -دإكار) وبقیت كذلك حتى استرجعها الممالیك بقیادة األشرف
خلیل بن قالوون سنة 1291م ,وعاد إلیها اسمها األصیل عكا .
 یاقوت بن عبد هللا الحموي :معجم البلدان ,ج , 4القاهرة 1993م ,ص . 144Moshe Gil, Ethel Broido: A History of Palestine, 634-1099,Cambridge University Press,
1992 .
()54
تم االطالع بتاريخ 2018/3/8م https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 .11ربر ااة يافا(: )55
برج الساعة في یافا أو ساحة الشهداء ,وهي ساحة عامة في قلب المدینة
تحوي الجامع الكبیر وسراي الحكومة والبنوك ,ویقوم وسطها البرج الذي یعود
تاریخه للحقبة العثمانیة في فلسطین ,في غضون عام تم بناء طابقین وبدأ بناء
الطابق الثالث ,في عام(1320هـ1903/م) تم بناء برج الساعة ,وهي تشبه برج
الساعة في خان العمدان في عكا التي تكرس لنفس الغرض ,في عام(1384هـ/
1965م) تم تجدید البرج ,وتم تركیب ساعات جدیدة ونوافذ فسیفساء ملونة صممها
آري كورین لوصف تاریخ یافا( ,لوحة  , )23وقد قامت "بلدیة تل أبیب -یافا
اإلسرائیلیة" بإطالق اسم ضابط إسرائیلي من الذین شاركوا في العملیات المسلحة
ضد الفلسطینیین خالل حرب(1367هـ1948 /م) ,یدعى "یوسي كرمیل" ,على
اسمه وذلك بعد أن تبرعت أسرته بمبلغ مالي كبیر ,وذلك في تحدي واضح لمشاعر
السكان العرب األصلیین في المدینة(. )56

(" )55یافا" مُشتق من االسم الكنعاني للمدینة "یافا" التي تعني المنظر الجمیل ,بعض المؤرخین
یذكرون أن اسم المدینة یُنسب إلى یافث ,أحد األبناء الثالثة للنبي نوح ,والذي قام بإنشاء المدینة بعد
نهایة الطوفان ,هذا وإن أقدم تسجیل السم یافا ,جاء باللغة الهیروغلیفیة ,من عهد تحتمس الثالث
حیث ورد اسمها "یبو" حوالي منتصف األلف الثاني قبل المیالد ,ضمن البالد اآلسیویة التي كانت
تحت سیطرة دولة الفراعنة ,أسس الكنعانیون المدینة في األلف الرابع قبل المیالد ,وكانت منذ ذلك
التاریخ مركزا تجاریا هاما للمنطقة ,حیث بدأ ساحل فلسطین في تلك الفترة یشهد وجود السكان
الذین بدت لهم رابیة یافا موقعا جذابًا ,فازدهرت المدینة عبر العصور القدیمة ,كما كان في عهد
الفراعنة الذین احتلوها وعهد الحكم األشوري والبابلي والفارسي قبل المیالد ,وكانت صلتها مع
الحضارة الیونانیة وثیقة ,ثم دخلت في حكم الرومان والبیزنطیین وكان سكانها من أوائل من اعتنق
المسیحیة ,ومن أهم األحداث التي شهدتها المدینة نزول النبي یونس شواطئها في القرن الثامن قبل
المیالد لیركب منها سفینة قاصداً ترشیش ,ولما دخل الفتح اإلسالمي إلى فلسطین فتح “عمرو بن
العاص” یافا في نفس عام دخول “عمر بن الخطاب” القدس ,ظلت یافا تحتل هذه المكانة الهامة بین
مدن فلسطین ,وبقیت مركزا تجاریا رئیسیا ومرفأ لبیت المقدس ومرسى للحجاج ,وفي الفترة
العثمانیة ,وتحدیدا عام  ,1885تأسس في یافا أول مجلس بلدي .
ریتشارد ,جیمیس :نصوص الشرق األدنى القدیمة المتعلقة بالعهد القدیم ,ج ,1ترجمة د /عبدالحمید زاید  ,مطبعة هیئة اآلثار ,القاهرة 1987م .
- S. Runciman :A History of the Crusades, Vol 2, The Kingdom of Jerusalem, London
1952, p,191

( )56علي الملیجي مسعود  :یافا مشروع تخطیط المدینة ,مطبعة مصر ,القاهرة.1998
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()57

 .13ربر ااة حيفا

:

یقع في البلدة القدیمة لمدینة حیفا على مسجد الجرینة القدیم أو مسجد النصر
الكبیر الذي أنشئ تكریما للقائد العثماني حسن باشا الذي كلفته السلطات العثمانیة
بالقضاء على حاكم الجلیل المتمرد ظاهر العمر عام(1188هـ1775 /م) ,ویعتبر
أحد أهم األثار المعماریة الباقیة ,بعد أن أقدمت إسرائیل على هدم معظم البلدة
القدیمة عام(1367هـ1948 /م) بحجة التطویر ,ومنعا لعودة الفلسطینیین  ,وقد أنشئ
الحقا برج الساعة فوق هذا المسجد ,إال انه ال عالقة بین المبنیین  ,تم بناء برج
الساعة المزخرف من ستة طوابق ,الطابق الرابع كان یحمل أربع ساعات في جوانبه
األربع ,لكنه الیوم یحمل بقایا ساعة وحیدة مستعادة(( , )58لوحة . )24
 .14ربر ااة صفد(: )59
تم بناء برج الساعة فوق "سرایا" ,الذي بني في(1297هـ1880/م) ,جنوب
البلدة القدیمة ,وهو عبارة عن هیكل من الحجر الجیري الثقیل مع فناء داخلي ,یحتوي
برج الساعة على أربع ساعات في الطابق الثالث وجرس كبیر في الطابق الرابع ,في
الماضي كان هناك سقف على شكل هرم(( , )60لوحة . )25
 .15ربر ااة الناصرة "الارايا" (: )61
"السرایا" وتعني القصر باللغة التركیة  ,هو مركز الحكم المحلي في الفترة
العثمانیة  ,یعتبر أحد المباني التاریخیة الهامة في المدینة  ,بنیت السرایا ما بین
( )57دعاها الصلیبیون "حیفا " أو "خیفاس" وأطلق علیها هذا االسم نسبة للكاهن الكبیر "قیافا" من
عهد یسوع ,وقد أسماها مؤرخ آخر "بورفیریا الجدیدة" للتفریق بینها وبین "بورفیریا القدیمة",
الواقعة على الشاطئ اللبناني ,ومعنى الكلمة " بورفیریا" األرجواني أو المحار واللؤلؤ ,كما ورد أن
أصل التسمیة مأخوذ من "حیفاء" ,وهي من الحیف بمعنى الجور والظلم.
نادر عبود  :حیفا على مر العصور ,حیفا 1985م  ,ص. 140-137تم االطالع بتاريخ 2018/3/8م https://ar.wikipedia.org/wiki

()58

( )59تم العثور خالل الحفریات األثریة حول قلعة صفد (برج الیتیم) على بقایا عمرانیة من العصر
الحدیدي وعلى مدافن من العصر البرونزي  ,ترد أول إشارة ال شك فیها إلى مدینة صفد في كتب
المؤرخ یوسیفوس فالفیوس ,إذ یذكرها كأحد المواقع التي حصنت استعدادا للتمرد الیهودي الفاشل
على اإلمبراطوریة الرومانیة في القرن األول للمیالد.
 محمود العابدي :صفد في التاریخ ,عمان 1977م  ,ص . 23تم االطالع بتاريخ 2018/3/9مhttp://www.safed-home.com/historical-sites-of-safed.html

()60

( )61الناصرة (باآلرامیة :ܢܨܪܬ؛ بالالتینیةNazara :؛ بالعبریة :נָצ ְַרת) من أهم مدن فلسطین
التاریخیة ,تقع الیوم في لواء الشمال اإلسرائیلي في منطقة الجلیل ,وتبعد عن القدس حوالي 105كم
إلى الشمال ,اسم الناصرة التاریخي ,معناه مركز أو برج الحراسة ,كما كان اسمها یعني الجبل
المرتفع أو منحدر الماء إلى مجراه  ,ولیس هذا بعی ًدا عن شكل جبالها المشرفة على جمیع األنحاء .
 نهى زعرب قعوار :تاریخ الناصرة  ,موقع الناصرة 2000م  ,ص . 320-317181
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االعوام 1740-1730م من قبل الحاكم الشهیر "ظاهر العمر الزیداني" الذي اتخذه
كمركز حكم أشرف منه على األمن في منطقة الناصرة ومرج ابن عامر ,بعد
مصادرة المبنى من قبل السلطة العثمانیة في منتصف القرن19م  ,تمت إضافة
"الرواق" في الطابق العلوي  ,وفي حوالي عام(1318هـ1901/م) أضیف "برج
الساعة متأثر بأسلوب عصر النهضة االیطالي المعماري ,استخدم المبنى مقر لقائم
مقام لواء الناصرة منذ عهد التنظیمات العثمانیة في منتصف القرن 19م  ,بعدها
استخدم كمبنى للسلطة المحلیة حیث تواجدت به مكاتب وإدارة بلدیة الناصرة حتى
عام(1411هـ1991/م)(( , )62لوحة. )26
.16

ربر ااة طراربلس

الغرب()63

:

برج الساعة بالمدینة القدیمة في طرابلس لیبیا ,من المعالم األثریة في مدینة طرابلس,
حیث أمر ببنائه الوالي آنذاك "علي رضا باشا" في الفترة بین عامي (-1282
1286هـ1870-1866/م) ویطل البرج على سوق المشیر ,تم بناؤه على الطراز
التركي ,یرتفع 18م فوق سطح األرض  ,مربع الشكل ومقسم إلى طابقین تعلوه
ساعة على كل واجهة من واجهاته األربع ,مزین بأعمدة رخامیة تعلوها التیجان ,
ظل البرج یعمل كساعة تنبه الناس بالوقت عند أول كل ساعة ,اال أنه توقف عن
ذلك بعد اصابته بأضرار أثناء الحرب العالمیة الثانیة(( , )64لوحة . )27
 .17ربر الااة الحميدي (ربيروت) :
شهدت بیروت في عهد السلطان "عبد الحمید الثاني" تطوراً عمرانیا ً بارزاً ,ومن بین
مالمحها العُمرانیّة برج الساعة في منطقة الثكنات العُثمانیّة (السراي الكبیر) وقد بدأ
التفكیر بتنفیذ هذا المشروع في عهد والي بیروت "رشید بك أفندي"  ,وت ّم تكلیف
"رفعتلو یوسف أفندي أفتیموس" ,أحد أفاضل طائفة الروم الكاثولیك بهندسة البرج ,
والمنارة مربعة الشكل یبلغ علوها 25م ,وهي مؤلفة من خمسة طوابق ,وفي أعلى
()62

تم االطالع بتاريخ http://www.coupony.com/nazareth-muni/articles.aspx?id=35&CatID=4
2018/3/10

( )63طرابلس الغرب :سمیت بذلك تمییزاً لها عن طرابلس الشرق الواقعة بالشام ( لبنان) وذلك
سابق على العصر العثماني وبسطهم سیطرتهم على الشام والمغرب األدنى واألوسط ,فكان البد
من التمییز بین المدینتین بداللة الجهة الجغرافیة الواقعة بها .
 مصطفى على هویدى :والیة طرابلس الغرب "االسم والمضمون" ,دراسة توثیقیة عن طرابلسالغرب مجلة الوثائق والمخطوطات ,مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة ,العددان السابع
والثامن ,1992 ,ص310
( )64نجم الدین غالب الكیب :مدینة طرابلس عبر التاریخ ,دار الجیل للطباعة ,بیروت 1975م,
على المیلودي عمورة  :طرابلس المدینة القدیمة ومعمارها اإلسالمي ,دار الفرجانى  ,طرابلس
2005م .
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المدخل صفیحة كبیرة من الرخامُ ,كتب علیها تاریخ إنشاء برج الساعة باللغة
التركیّة ,وهي من خط الكاتب عالَّم أفندي عالَّم ,وهذا نص الكتابة " :أنشيء برج
الساعة هذا من جانب من ازدانت به أریكة السلطنة السنیَّة العُثمانیّة ومقام الخالفة
اإلسالمیّة حضرة السلطان ابن السلطان السلطان الغازي عبد الحمید خان الثاني
عالو ًة على مؤسساته الملوكانیّة النافعة وذلك سنة 1316هــ 1314 /رومیة"  ,أما
الطابق الثاني من البرج فیزیّنه أربع شماسات كبرى من الرخام األبیض وفي الطابق
الثالث أربعة بلكونات كلها من الرخام األبیض المطعَّم باألسود ,وفي هذا الطابق ُعلّق
جرس الساعة  ,أما بیت الساعة ففي الطابق الرابع ,وفیها أربع مبوقات على جهاتها
األربع مصنوعة من الرخام األبیض المطعَّم بالحجر األسود واألحمر ,والطابق
الخامس مؤلف من أربعة شبابیك بُنیت بالحجر(( , )65لوحة . )28
 .18ربر ااة جامع الغازي خارو ربك

()66

"اراييفو" :

یقع في مبنى «اإلمارة» التابع ألوقاف جامع الغازي "خسرو بك" ,في سراییفو,
على بعد 50م الي الجهة الجنوبیة الغربیة من مسجد الغازي ,یعود ألواخر
القرن(10هـــ16/م) ,تم بناؤه من الحجر الجیري ویحتوي على أربع أوجه واألعداد
والعقارب في الساعات األربعة مطلیة بالذهب ,وقد تم اضافة الجزء العلوي للبرج
خالل فترة االحتالل النمساوي المجري ,یأخذ البرج الشكل المربع حیث تبلغ مساحته
3,20×3,32م ویبلغ ارتفاعه 30م ,یتناقص تدریجیا ألعلى ,فتحة الباب في الجهة
الجنوبیة تؤدي ألعلى البرج ,حیث تتشابه األوجه األربع مع بعضها من ناحیة أن كل
وجه عبارة عن نافذتین متماثلتین ,وأعلى كل نافذتین یوجد التجویف المستدیر
للساعة ,البرج مغطى من أعاله بشكل مخروطي بألواح من النحاس یعلوه قمة بها
ثالث انتفاخات ,یحتوي البرج على 76درجة مصنوعة من الخشب حیث یصعد
المؤقت الي أعلى الساعة لضبطها أسبوعیا ,وقد تم اضافة الجزء العلوي من برج
( )65طه الولي ,بیروت في التاریخ والحضارة والعمران ,دار العلم للمالیین1993م ,لویس شیخو,
بیروت تاریخها وآثارها ,دار المشرق ,بیروت 1993م .
-http://www.turkishculture.org/architecture/clock-towers/clock-towers-in-780.htm

تم االطالع بتاريخ 2018/3/14م

( )66ولد غازي خسرو في أحد المناطق الیونانیة ألب بوسني وهو فرهاد بك من ساللة عائلة
(تومافاتش) الذین كانوا ملوكا ً على منطقة البلقان قبل الفتح اإلسالمي وأمه هي األمیرة سالجكا بنت
السلطان العثماني بایزید الثاني وقد استشهد والده أثناء معرك (عدن) وتوفیت والدته أثناء زیارة لها
إلى إسطنبول ودفنت بجوار والدها ونشأ األمیر غازي تحت نظر خاله السلطان أي أنه كان حفید
السلطان العثماني وابن اخت السلطان العثماني مما أعطاه نوعا ً من القدرة على صنع القرار
والتصرف في سراییفو دون العودة إلى السلطة المركزیة في اسطنبول .
زامباور :معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاریخ االسالمي ,دار الرائد العربي 1980م ,ص . 261
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الساعة بعد االحتالل النمساوي المجري(1336-1294هـ1918-1878/م) مما أدى
لتغیر ارتفاع البرج بشكل مستمر ,تم جلب الساعة الحالیة اآللیة للبرج من لندن في
عام(1291هـ1875/م)من قبل تجار ساراجیفان",هاسیماجا غلوزو ومهاغا
كابیتانوفیتش" ,والساعاتي الشهیر من سراییفو" ,عبد هللا كاسوماجیتش" ,وقد تعرض
() 67
البرج للكثیر من األضرار على مدار الزمن وتم تجدیده أكثر من مرة
(لوحة . )29
الخاتم والنتائج:
 عرف االنسان القدیم الوقت وسعى الي تقسیمه منذ عصور ما قبل التاریخ ,وذلكربما في عهد مملكة أونو القدیمة .
 استخدم المصریون القدماء المسالت في تحدید الوقت عن طریق قیاس الظل ,كماعرفوا الساعة المائیة وصوروها على الجدران في بعض المقابر.
 طور الرومان الساعات المائیة وأضافوا الیها أجزاء میكانیكیة وعناصر جمالیة ,مع استمرار استخدامهم للمسالت المصریة التي سرقوها من المناطق التي سیطروا
علیها .
 تناقل األقباط نفس اآلالت المستخدمة في مصر الفرعونیة ,مثل المزولة المائیةوكذلك الشمسیة التي تمثلت على واجهة المباني كتلك التي في حصن الدیر المحرق ,
أو المزولة األرضیة الضخمة التي تصنع خصیصا لمعرفة الوقت .
 عرف المسلمون نوعین من الساعات ,الساعة المعتدلة وهي التي تقسم الوقت إلي 24ساعة والساعة الزمانیة أو المعوجة وهي مقسمة الي  12ساعة .
 برع المسلمون في صناعة وتطویر الساعة المائیة وكان أشهرها الساعة التيأهداها هارون الرشید" إلي إمبراطور فرنسا شارلمان"  ,ثم الساعة التي اخترعها
الجزري وأدخل أنظمة میكانیكیة لضبط تدفقها لیتناسب مع أطوال األیام خالل العام .
 ظهرت الساعات الرملیة لتعمل بنفس فكرة الساعات المائیة واستخدمها الرومانلقیاس مدة الحراسات اللیلیة  ,ثم ظهرت الساعات الشمعیة وكان أكثرها تطوراً تلك
التي صنعها الجزري عام 1206م .
 ظهر االحتیاج لبناء أبراج الساعات مع الزیادة المفرطة في بناء القالع في القرن(9هـ15/م) .
 تعددت استخدامات أبراج الساعات في العهد العثماني ,فاستخدم برج "غالطة"كمرصد ثم كسجن ثم كمكان لعناصر العرض العسكري  ,برج بیازید استخدم لمراقبة
( )67آیة عبد العزیز إبراهیم :عمائر غازي خسرو بك الباقیة بمدینة سراییفو  , 237-232 ,لوحة
554

-Noel, Malcolm:, Bosnia "A Short History, London: NYU Press1996,p,364
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الحرائق ,برج یلدیز استخدم لقیاس حالة الریاح والمطر ,برج دولمة باهجة استخدم
رصد مستوى الضعط في الهواء ,برج قیصریة استخدم للعملیات المؤقتة للمكاتب
العسكریة ,توضیح االتجاهات واتجاه الریاح ,برج الناصرة استخدم مقر لقائم مقام
لواء الناصرة ,مبنى للسلطة المحلیة  ,والكثیر من األبراج لمعرفة الوقت .
 تنوعت أشكال بناء األبراج  ,فمنها :هرمي ذو شرفة دائریة "غالطة " ,یلدیز"صمم بالطریقة البنائیة الشرقیة الغربیة معا واتخذ الشكل المثمن ,دولمة باهجة"
طوابق ذات شرفات تستدق كلما اتجهنا إلى أعلى" ,أزمیر" نوافیر للمیاه على طابقین
یعلوها برج مربع" ,أنطالیا" قاعدة خماسیة بیزنطیة تستدق ألعلى" ,الناصرة" ,
"الناصرة" طابق على طراز عصر النهضة ,وهناك المربع  ,المثمن  ,العمود ,
والطوابق المستدقة ألعلى .
 حرص المعمار على تأكید االرتباط الوظیفي بین الجامع وبرج الساعة من خاللموقع كال منهما بالنسبة لألخر ,فتعدد الغرض الوظیفي لتلك الوحدة وذلك في كونها
منارة إلطالق األذان وتبلیغ مواقیت الصالة ,والوظیفة األخرى كبرج للساعة .
 معظم الساعات فی األبراج المذکورة صناعة أوروبیة إما مشتراه أو مهداة لتوضعفی مواضعها.
 تطورت آالت الوقت منذ أقدم العصور حتى وصلت للعصر العثماني وتم بناءأبراج للساعات داخل االمبراطوریة التركیة أو البالد الخاضعة لحكمهم حتى یتمكن
المارة من رؤیتها ومعرفة الوقت .
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Evolution of time measuring instruments since
ancient times until the Ottoman clock towers
Dr. Seham Abdallah Gad
Abstract:
This study is concerned with the tools and methods of
calculating time. As we went back to the earliest times, we found
that time was not important for primitive man, and then the
modern age began, in which man settled relatively. The Egyptian
civilization began to make its own clocks, and then the Greek
and Roman civilizations developed various kinds of clocks. Plato
invented a water clock and an alarm clock in Athens, and when
we came to Islam, Muslims were in dire need of precisely
defining the prayers. Hence, the Arabs were able to develop the
time machines where the Muslim Philosophers set up a set of
religious clocks. (9h / 15m), high towers that were located next to
the main mosques in each city, The plan was a huge tower with a
square base, and a tower opening to the bottom of the tower
leading to the interior. Which includes a wooden ladder
Construction of the building began in the Ottoman Empire in the
middle of the 10th century AD? The Ottomans built towers in
many cities, whether inside Turkey or the countries under their
rule. Those towers which I will study and research
Key words:
clock towers ؛clocks ؛sundials ؛calendars
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