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 ملخص البحث:

العصر  وخصوصا فً الم اإلسالمًالع التً تمت فً الفلكٌة إلى اإلسهامات  علم الفلك اإلسالمي ، ٌشٌرتارٌخ الفلك فً

وآسٌا  الشرق األوسط وقعت أؼلب هذه اإلسهامات فً .باللؽة العربٌة لباوالتً كتبت ؼا 15-8القرون  اإلسالمً الذهبً

العلوم  علم الفلك مثله مثلنشؤ  . والهند الشرق األقصى بعض األحٌان فًو وشمال أفرٌقٌا واألندلس الوسطى

بم األخرى عن طرٌق استٌعاب المواد األجنبٌة ودمج العناصر المتباٌنة لتلك المواد إلٌجاد علم ٌتال اإلسالمٌة

التً ترجمت وجمعت معا ؛ وفً  والهنود والهٌلٌنٌٌن الساسانٌٌن تمثلت هذه المواد األجنبٌة فً أعمال .اإلسالم وخصابص

 .  والصٌنً واألوروبً والهندي البٌزانطً المقابل كان لعلم الفلك اإلسالمً تؤثٌر واضح فً نظٌره

حٌث لعب الفن اإلسالمً دورا مهما فً تقدم علوم الفلك عبر إنتاج المخطوطات التً زودت دابما بالرسوم واألشكال 

 . التوضٌحٌة وبقٌام الفنانٌن المسلمٌن بعمل وزخرفة المنتجات التطبٌقٌة التً تعتمد على المعارؾ الفلكٌة

وٌتعرض هذا البحث إلى دراسة المناظر التصوٌرٌة التى رسمها الفنان على المخطوطات وترجمة صور النجوم 

والكواكب فى علم الفلك و وصفها و تحلٌلها من الناحٌة الفنٌة والتصمٌمٌة لما إشتملت علٌه تلك المخطوطات من رسوم 

هندسٌة والنباتٌة ،حٌث ربط الفنان المسلم كل تلك األشٌاء بالنظر آدمٌة وحٌوانٌة وكابنات خرافٌة باإلضافة إلى الزخارؾ ال

 الى السماء ومافٌها من نجوم والحظ العالقة الوثٌقة بٌن األرض والسماء وبدأ فى ترجمة ذلك من خالل تلك التصاوٌر.

ث كان الفنان ٌراعى وٌهدؾ هذا البحث إلى توضٌح السمات التى تمٌز هذه الرسوم بإعتبارها رسمت على وثٌقة فلكٌة حٌ

الؽرض األصلى من رسمها وهو رصد أجرام السماء ومكوناتها، مما أطلق ٌد الفنان إلى حد كبٌر فى إظهار قدراته كما 

 ٌظهر فى تلك التصاوٌر.

ومما سبق جاء اهتمام الباحثة بدراسة البحث الحالى و اإلفادة منه فى تحلٌل وتوضٌح السمات الفنٌة للرسوم التصوٌرٌة 

 لنجوم والبعد الفلسفى لدور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى وهو ما اتجهت الٌه مشكلة البحث الحالى :ل

تتمركز فى محاولة اإلستفادة من دور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى للنجوم ورموزها وسماتها الفنٌة  مشكلة البحث:

 إلثراء مجال التصمٌم.

 أهمية البحث:

 ك بالمخطوطات االسالمٌة و أهم المخطوطات التى عنٌت بالتصوٌر اإلسالمى للنجوم واألبراج.معرفة عالقة علم الفل
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 أهداف البحث:

 ٌهدؾ هذا البحث إلى دراسة المناظر التصوٌرٌة للنجوم واألبراج التى رسمها الفنان المسلم على المخطوطات. -1

 جال التصمٌم من خالل الشكل واللون.تحدٌد السمات الفنٌة والعوامل التصمٌمٌة التى تساهم فى إثراء م -2

 إكتشاؾ أبعاد جدٌدة لدور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى للنجوم ورموزها الفنٌة واإلستفادة منها فى مجال التصمٌم. -3

 منهجية البحث:

التصوٌر ٌتبع البحث الحالى المنهج الوصفى التحلٌلى الذى ٌتم من خالل دراسة وتحلٌل السمات الفنٌة للمخطوطات فى 

اإلسالمى لم اشتملت علٌه من رسوم آدمٌة وحٌوانٌة وكابنات خرافٌة باإلضافة إلى الزخارؾ الهندسٌة والنباتٌة والمناظر 

 الطبٌعٌة.

 أتت نتائج البحث كاآلتى:و

حد تتعدد الصٌاؼات التصمٌمٌة فى الرموز الفنٌة فى التصوٌر اإلسالمى حٌث إقترن كل برج من البروج اإلثنى عشر بؤ

الكواكب السٌارة ، وتلك العالقة اإلٌجابٌة فى دراسة أبعاد وجمالٌات وسمات التصوٌر اإلسالمى من خالل الصور 

 واألشكال المختلفة التى ظهرت فى بعض المخطوطات.

 الكلمات المفتاحية:

 الكواكب السٌارة. –النجوم  –الرموز الفنٌة  –الفلك  –التصوٌر اإلسالمى 

Abstract  

In the history of the astronomy, Islamic astronomy or Arab astronomy refers to the 

astronomical contributions made in the Islamic world, especially in the Golden Islamic Era, 

ages 8-15, often written in Arabic. Most of these contributions occurred in the Middle East, 

Central Asia, Andalusia, North Africa and sometimes in the Far East and India. Like other 

Islamic sciences, astronomy was created by assimilating foreign materials and integrating the 

disparate elements of those materials to find a science that suited the characteristics of Islam. 

These foreign materials were in the works of the Sassanians, Hellenists and Indians, who were 

translated and grouped together. In contrast, Islamic astronomy had a clear influence on the 

Byzantines, Indians, Europeans and Chinese. 

Where Islamic art played an important role in the advancement of astronomy through the 

production of manuscripts, which were always provided with illustrations and illustrations 

and by the Muslim artists work and decoration of applied products that rely on astronomical 

knowledge. 

This research deals with the study of the pictorial scenes drawn by the artist on the 

manuscripts and the translation of the images of stars and planets in astronomy and its 

description and analysis of the artistic and design aspects of the manuscripts included human 

and animal drawings and superstitious objects as well as geometric and vegetal motifs. Things 

looked at the sky and its stars and observed the close relationship between earth and heaven 

and began to translate it through those Painting. 

The aim of this research is to clarify the characteristics that characterize these drawings as 

they were drawn on an astronomical document, where the artist took into consideration the 

original purpose of drawing, which is the monitoring of the heavenly bodies and their 

components, thus releasing the artist's hand to a great extent in showing his abilities as shown 

in those Painting.  

The researcher's interest in studying the current research and its use in the analysis and 

clarification of the artistic features of the Painting of stars and the philosophical dimension of 

the role of astronomy in Islamic Painting, which is the problem of the current research: 
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Research Problem: Is focused on trying to take advantage of the philosophical dimension 

of the role of astronomy in the Islamic Painting of stars and symbols and their artistic features 

to enrich the design field. 

Research Importance: Knowledge of the relationship of astronomy with Islamic 

manuscripts and the most important manuscripts that meant the Islamic Painting of stars. 

Research goals: 

1- This research aims to study the scenes of the stars that the Muslim artist drew on the 

manuscripts.  

2- Identification of artistic features and design factors that contribute to enrich the design 

through shape and color. 

3- Discover new dimensions of the role of astronomy in the Islamic Painting of stars and their 

symbols and artistic use in the design. 

Research Methodology: Current research follows the descriptive and analytical approach. 

- Conclusion Research results and discussion. 

Keywords: 

- Islamic Painting  – Astronomy - Arts Symbols – Stars - Planets. 

 مقدمة

من أقدم العلوم حٌث استخدم فى حساب الزمن وفصول السنة وفى التعرؾ على الطرٌق فى أسفار البر يعد علم الفلك 

والبحر وعلى أجرام السماء، وهو ٌعتمد أساسا على رصد مواقع أجرام السماء وتحركاتها ومكوناتها من النجوم والمجرات 

هو العلم الذى ٌعتمد على رصد الكون  الفلكأخرى علم والشمس والقمر والكواكب الثابتة والسٌارة والمذنبات ، وبعبارة 

 .(1،2-1)الفسٌح والتتبع والقٌاس

وتعد الحضارة المصرٌة القدٌمة احدى الحضارات األولى التى اهتمت بهذا العلم وٌظهر ذلك فى الرسومات التى ال تزال 

لٌونانٌٌن بالحضارة المصرٌة مما أدى الى موجودة ببعض المعابد المصرٌة القدٌمة عن طرٌق اتصال العدٌد من العلماء ا

 (20،21-14()70-9)ازدهار علم الفلك الٌونانى ، حتى توج هذا اإلزدهار بظهور كتاب العالم الفلكى السكندرى بطلٌموس

 .(1،2-23)،ثم قامت الحضارة اإلسالمٌة بتطوٌر هذا العلم بصورة مبهرة(26-5)"المجسطى"

العصر  وخصوصا فً العالم اإلسالمً التً تمت فً الفلكٌة إلى اإلسهامات علم الفلك اإلسالمي ، ٌشٌرتارٌخ الفلك فً

وآسٌا  الشرق األوسط وقعت أؼلب هذه اإلسهامات فً باللؽة العربٌة ، والتً كتبت ؼالبا 15-8القرون  اإلسالمً الذهبً

العلوم  نشؤ علم الفلك مثله مثل والهند، الشرق األقصى وبعض األحٌان فً وشمال أفرٌقٌا واألندلس الوسطى

عن طرٌق استٌعاب المواد األجنبٌة ودمج العناصر المتباٌنة لتلك المواد إلٌجاد علم ٌتالبم األخرى  اإلسالمٌة

التً ترجمت وجمعت معا ؛ وفً  والهنود والهٌلٌنٌٌن الساسانٌٌن تمثلت هذه المواد األجنبٌة فً أعمال،  اإلسالم وخصابص

 .  والصٌنً واألوروبً والهندي البٌزانطً المقابل كان لعلم الفلك اإلسالمً تؤثٌر واضح فً نظٌره

وكذلك بعض المصطلحات  بؤسمابها العربٌة والنسر الطابر كالدبران السماء فً النجوم حتى اآلن، احتفظت بعض

وعدد كبٌر من المإلفات الفلكٌة اإلسالمٌة بقٌت صامدة حتى اآلن وٌبلػ عددها حوالً  والمقنطرة والعهدة كالسمت لفلكٌةا

نتشرة حول العالم وكثٌر منها لم ٌقرأ أو ٌصنؾ ورؼم ذلك ٌمكن تقدٌر حجم النشاط اإلسالمً فً مخطوطة م 10000

 . علم الفلك
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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و  ، والقٌامة كالفصح من أجل االحتفال باألٌام المقدسة أطوار القمر ٌراقبون والٌهود المسٌحٌون وفً القرن السابع، كان

لحل هذا المشكل اتبع  ،للسنة الشمسٌة 365للشهور القمرٌة ال تتناسب واألٌام ال 29.5واجه المجتمعان حقٌقة أن األٌام ال

الدورة  ق.م. فً 430حوالً  مٌتون األثٌنً معتمدة على اكتشاؾ قام به العالم الفلكً المسٌحٌون والٌهود على خطة

قسمت التسعة عشر سنة إلى إثنتً عشرة سنة من إثنً عشر شهرا قمرٌا وسبع سنوات من ثالثة عشر شهرا  المٌتونٌة

 .دراج الدوري للشهور الثالثة عشر توارٌخ التقوٌم فً نفس التارٌخ مع المواسمقمرٌا، وأبقى اإل

كٌة و تعمل طرٌقة بطلٌموس على حل المثلثات الفل القمر لحساب مكان بطلٌموس طرٌقة الفلكٌون من جهة أخرى، استعمل

مبرهنة  متقاطعٌن؛ بتطبٌق قابمٌن فً القرن األول، وكانت الطرٌقة تشمل إنشاء مثلثٌن مٌنٌلوس من اإلسكندرٌة وقسمها

كان من الممكن حل واحد من األطراؾ الستة، ولكن فقط إذا كانت األطراؾ الخمس األخرى معروفة، ولمعرفة  مٌنالوس

أما بالنسبة لعلماء الفلك على سبٌل المثال، كان ٌجب تكرار تطبٌق مبرهنة مٌنالوس،  الشمس ارتفاع الوقت انطالقا من

 .(24)بسٌطة تحدٌا واضح مثلثٌة المسلمٌن فً العصور الوسطى، شكل إٌجاد طرٌقة

أى خالٌا من التجسٌم الملموس وفهم الشكل ٌتطلبب مبن المصبمم إسبتخدام المهبارة : تعنى وجود ذا بعدٌن (Shapeالشكل)

فى إستخالص األشكال وتحدٌد صفاتها لٌنسقها فى خطوط وحركات فى تصمٌماته وفى عمله حٌث ٌطور المصمم إحساسه 

 .(35-15)باإلنسجام والهندسة وٌتطلب هذا إحساس بقدرات الطبٌعة

 .(6-16)ى ٌرسم داخل حدود العمل الفنى للتعبٌر عن المضمون المطلوبٌقصد بالشكل أنه العنصر الذ

هبو العنصبر الثالبث مبن عناصبر التصبمٌم ،وٌشبٌر مصبطلح "العناصبر الشبكلٌة"،إلى كٌانبات أولٌبة مسبطحة )ذات بعببدٌن( 

عنصر مبن هبذه  وبسٌطة التركٌب مثل المربع و المستطٌل والدابرة واألشكال المضلعة...وتبعا لتعرٌؾ الجشطلت ،فإن كل

أو كٌان متكامل ٌتكون من مجموعة من األجزاء تتكامل فٌما بٌنها لتكسب الكبل صبفاته الممٌبزة لبه. وهبو  )كل(العناصر هو

كٌان أولبى ال ٌقببل التجزببة أو اإلضبافة أو الحبذؾ ،فهبى عملٌبات تبإدى إلبى تؽٌٌبر صبفات هبذا الكٌبان وإحالتبه إلبى كٌبان 

بؤنه أصؽر نظام متكامل ،ٌتخبذ هوٌتبه نتٌجبة لفاعلٌبة "نظرية النظم"،فه أٌضا فى ضوء آخر.و"العنصر الشكلى"ٌمكن تعرٌ

 العالقة التبادلٌة بٌن العناصر المكونة له.

كلمة شكل تعنى عنصبر مسبطح أولبى أكثبر تركٌببا مبن النقطبة والخبط ، فتبعبا للتعرٌبؾ الهندسبى ٌنشبؤ الشبكل عبن تتبابع  -

،حٌببث ٌببإدى ذلببك التتببابع إلببى تكببوٌن مسبباحة متجانسببة تختلببؾ مظهببر الحببدود مجموعببة متجبباورة ومتالحقببة مببن الخطببوط 

 .(17)الخارجٌة لها بإختالؾ تكوٌن الخط الذى تنشؤ عن تكراره وبإختالؾ إتجاه ونظام الحركة

نجد أن تحقٌق قٌم التصمٌم كمفتاح للتصور المكانى ٌستند إلى قدرتنا  التصميم والتصور المكانى فى التصوير اإلسالمى:

فى  (27)على التمٌٌز التى نجدها فى العناصر المستخدمة والرموز الشكلٌة واللونٌة وجمٌع الصٌاؼات اإلصطالحٌة

خارؾ الهندسٌة لما اشتملت علٌه من رسوم آدمٌة وحٌوانٌة وكابنات خرافٌة باإلضافة إلى الز، التصوٌر اإلسالمى 

 ،حٌث ٌتوافر فى كل ذلك مصادر إلثراء مجال التصمٌم.والنباتٌة والمناظر الطبٌعٌة

التصوٌر اإلسالمى ومن خالل هذا المنطلق نؤتى إلى فهم التصور المكانى، من خالل الرموز والصٌاؼات المستخدمة فى 

 للنجوم.

فادة منه فى تحلٌل وتوضٌح السمات الفنٌة للرسوم التصوٌرٌة ومما سبق جاء اهتمام الباحثة بدراسة البحث الحالى و اإل

للنجوم والبعد الفلسفى لدور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى ،حٌث وجدت الباحثة مصادر لها قٌمتها فى التعبٌر عن 

هت الٌه التصور الكافى وتوضٌح السمات الفنٌة للنجوم ورموزها،وذلك مصدر ؼنى إلثراء مجال التصمٌم وهو ما اتج

 مشكلة البحث الحالى :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA
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تتمركز فى محاولة اإلستفادة من دور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى للنجوم ورموزها وسماتها الفنٌة  مشكلة البحث:

 إلثراء مجال التصمٌم.

 معرفة عالقة علم الفلك بالمخطوطات االسالمٌة و أهم المخطوطات التى عنٌت بالتصوٌر اإلسالمى أهمية البحث:

 للنجوم واألبراج.

 أهداف البحث:

 ٌهدؾ هذا البحث إلى دراسة المناظر التصوٌرٌة للنجوم واألبراج التى رسمها الفنان المسلم على المخطوطات. -1

 تحدٌد السمات الفنٌة والعوامل التصمٌمٌة التى تساهم فى إثراء مجال التصمٌم من خالل الشكل واللون. -2

 الفلك فى التصوٌر اإلسالمى للنجوم ورموزها الفنٌة واإلستفادة منها فى مجال التصمٌم.إكتشاؾ أبعاد جدٌدة لدور علم  -3

ٌتبع البحث الحالى المنهج الوصفى التحلٌلى الذى ٌتم من خالل دراسة وتحلٌل السمات الفنٌة  منهجية البحث:

خرافٌة باإلضافة إلى الزخارؾ  للمخطوطات فى التصوٌر اإلسالمى لما اشتملت علٌه من رسوم آدمٌة وحٌوانٌة وكابنات

الهندسٌة والنباتٌة والمناظر الطبٌعٌة ،والمنهج التجرٌبى  الذى ٌقوم على التحلٌل والتجرٌب خالل تجربة عملٌة تقوم بها 

 الباحثة.

اهتمت الحضارة اإلسالمٌة منذ وقت مبكر بعلم الفلك لدواٍع مختلفة ٌتصل بعضها  الحضارة اإلسالمية وعلم الفلك:

ن األمم التً تقطن دٌار اإلسالم كان لها إرث كبٌر فً هذا العلم، وأضٌؾ إلى ذلك أن الحاجة لتحدٌد اتجاه القبلة كان بؤ

أمراً الزماً لبناء المساجد ولصحة صالة المسلمٌن، الذٌن ٌتوجب علٌهم التوجه فً صلواتهم للبٌت الحرام بمكة المكرمة، 

لم الفلك جاءت فً الحضارة اإلسالمٌة ممزوجة بالتنجٌم ومحاولة معرفة الطوالع، وعلى الرؼم من أن البداٌات األولى لع

فإن ذلك لم ٌستؽرق وقتا طوٌال إذ سرعان ما اتخذ االهتمام بالتؤلٌؾ فً علم الفلك اتجاها علمٌا قابما على المالحظة 

 .والمعرفة

المخطوطات التً زودت دابما بالرسوم واألشكال ولعب الفن اإلسالمً دورا مهما فً تقدم علوم الفلك عبر إنتاج 

التوضٌحٌة وبقٌام الفنانٌن المسلمٌن بعمل وزخرفة المنتجات التطبٌقٌة التً تعتمد على المعارؾ الفلكٌة مثل اإلسطرالبات 

دو السماء آلة فلكٌة قدٌمة وأطلق علٌه العرب ذات الصفابح، وهو نموذج ثنابً البعد للقبة السماوٌة، وهو ٌظهر كٌؾ تب»

 .بؤنواعها المختلفة ثم البوصالت، التً تعٌن االتجاهات الربٌسٌة وخصوصا اتجاه القبلة« فً مكان محدد عند وقت محدد

هـ 272ومن بواكٌر المساهمات الفنٌة فً علم الفلك بعض نسخ من كتاب الشهٌر أبً جعفر بن محمد البلخً المتوفى عام 

الصور النجمٌة تتراءى فً السماء مع حلول العشور أي عقود الشهور الستة  زودت بتصاوٌر لتؤٌٌد نظرٌته فً أن

والثالثٌن، والتً ٌشكل كل منها ثلث برج من األبراج االثنى عشر، وعلى الرؼم من أن هناك مإلفات عدة أكثر دقة من 

ونقلت المخطوطات  كتاب أبً معشر فقد لقً رواجا واضحا فً أوروبا وتمت ترجمته للؽات عدة فً العصور الوسطى

 .األوروبٌة من هذا الكتاب ذات الرسوم التً زود بها المسلمون النسخ العربٌة األولى من كتاب أبً معشر

وتحتفظ مكتبات عالمٌة عدة بنسخ مصورة من كتاب الصوفً المعروؾ باسم صور الكواكب والنجوم الثابتة، وهً تعتمد 

حٌوانٌة بحسب مسمٌاتها، وتمثل تلك الصور طابع مدارس التصوٌر اإلسالمً على رسم األبراج الفلكٌة فً هٌبات آدمٌة و

التً عرفتها فنون اإلسالم والسٌما مدرسة التصوٌر العربٌة، حٌث دأب النساخ على نقل هذه الصور بشكل حرفً فً 

 .(26)النسخ المتؤخرة من هذا المخطوط الذابع الصٌت



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

844 

أحكام النجوم أو التنجٌم ؛ وهو العلم الذى ٌنظر إلى النجوم والكواكب : فقد اصطلح على تسمٌته علم أحكام النجوم

باعتبارها ذات عالقة وثٌقة بما ٌحدث على األرض ، وهو ٌبحث عن العالقة بٌن اقترانات الكواكب والبروج وبٌن ما 

ألمور مثل مدى ٌجرى على األرض من حوادث مثل المرض والصحة والموت والحٌاة واإلنتصار والهزٌمة وؼٌرها من ا

 .(2-1)سعادة االنسان فى حٌاته بل وما ٌكون لالنسان من صفات شخصٌة

حٌث أنه منذ القدم اتجه اإلنسان بنظره للسماء ومافٌها من نجوم وكواكب والحظ العالقة الوثٌقة بٌن األرض والسماء 

السنٌن وٌسترشدون بالنجوم فى ظلمات كصلة المد والجزر المرتبطة بالقمر، حٌث عن طرٌق السماء بدأ فى معرفة عدد 

البر والبحر وعن طرٌق الشمس والقمر تحدٌد مواقٌت الصالة والصٌام والحج  والزكاة ،ومن هنا جاءت عناٌة المسلمٌن 

 . (577-6)بالفلك فى دراساتهم العلمٌة والفنٌة المتصلة بالفلك

شمس والقمر ٌدرك مدى ما ٌمكن أن تشكله تلك اآلٌات من ومن ٌتدبر آٌات القرآن الكرٌم التى ورد فٌها ذكر النجوم وال

 ،" أفلم ٌنظروا إلى السماء فوقهم كٌؾ بنٌناها  وزٌناها".(98-12)تؤثٌر إٌجابى ملهم فى الفنانٌن المسلمٌن بصفة خاصة

ت الكواكب فى كتابه إحصاء العلوم إن "علم النجوم ٌشتمل على قسمٌن علم دالال أبو نصر الفارابىوقد قال الفٌلسوؾ 

على المستقبل والثانى العلم التعلٌمى وهذا القسم الثانى هو الذى ٌعد من العلوم وأما األول فهو من خواص النفس التى 

 .(23-13)تمكن اإلنسان من معرفة ما سٌحدث ، وذلك نوع من الفراسة والطرق بالحصى وؼٌر ذلك

الرسطوطالٌس "تشارك الطبٌعى والمنجم فى النظر فى هذه  معلى كتاب السماء والعال فى شرحه المطولابن رشد وٌقول 

المسابل ولكن المنجم فى األؼلب ٌشرح الكٌفٌة أما الطبٌعى فٌشرح العلة وما ٌعطٌه المنجم فى األؼلب هو ما ٌظهر للحس 

 .(34-13)من ترتٌب الكواكب وكٌفٌة حركاتها وعددها ووضعها إلى بعض أما الطبٌعى فٌشؽل بتعلٌل ذلك"

ٌلحق بذلك كتاب مهم ألفه العالم القٌروانً علً أبً الرجال فً علم أحكام النجوم والمعروؾ باسم البارع فً أحكام و

النجوم، وقد ترجم هذا الكتاب فً حٌاة المإلؾ إلى اإلسبانٌة بؤمر الملك الفونسو العاشر فً الثلث األول من القرن الخامس 

 .لى الصور التً استخدمت فً مإلفات علماء طلٌطلة خالل العصور الوسطىالهجري، وتركت تصاوٌره أثرا ال ٌمحى ع

( و كتاب التفهٌم ألوابل 1وأٌضا ألبو الرٌحان محمد بن أحمد البٌرونً  أطوار القمر فً كتاب التفهٌم للبٌرونً شكل رقم )

وٌؤتً فً شكل أسبلة وإجابات وقد  و هو دلٌل حول علوم الفلك والتنجٌم،(3))فهم مبادئ فنون علم الفلك(  صناعة التنجٌم

ُكتب بناء على طلب سٌدة مسماة رٌحانة بنت الحسن، وربما تكون واحدة من أفراد العابلة الحاكمة الخوارزمٌة، وقد صدر 

هذا الكتاب بنسختٌن: باللؽة العربٌة والفارسٌة ، ورؼم عنوان هذا الكتاب، إال أن موضوع علم الفلك ٌؽطً فقط ثلث 

ألّن  ما الثلثان المتبقٌان فقد تناوال علم الهندسة والحساب والجبر وركزا على علم الفلك حٌث ٌقول البٌرونًالكتاب. أ

وٌعتبر هذا الكتاب مقدمة ممتازة إلى علم الفلك والتنجٌم  ،اإلنسان ال يستحّق سمة التنجيم إاّل باستيفاء هذه الفنون األربعة

 دٌد األهمٌة فً تعرٌفات المصطلحات الفنٌة فً ذلك المجال.اإلسالمً فً العصور الوسطى وهو مصدر ش

ربما كان البٌرونً أكثر العلماء إلماماً بتارٌخ الحضارة اإلسالمٌة، حٌث نذر حٌاته كلها فً البحث العلمً رؼم تنقله 

ي طوقته أعمال الذ ، لبطلٌموس للمجسطً هو المساوي فً العصور الوسطى القانون المسعودي الكثٌر طوال حٌاته، فهذا

التحلٌل والنقد فً العالم اإلسالمً ما بٌن القرن الثانً هـ/الثامن م والقرن الخامس هـ/الحادي عشر م، وهو ٌمثل ذروة هذا 

المجال، ولألسؾ لم ٌصل هذا الكتاب وال كتب البٌرونً األخرى إلى األندلس )أسبانٌا اإلسالمٌة(، ولهذا لم ُتترجم أبداً إلى 

 ظلت أوروبا القرون الوسطىالالتٌنٌة و

 .(595-21)ؼٌر عالمة بسطوع البٌرونى
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 ظ١٣، ص. Or. 8349 .( رسم إيضاحي ألطوار القمر في كتاب التفهيم للبيروني1شكل رقم )

،  (165،166-2)و من أهم المخطوطات التى عنٌت بصور الموالٌد مخطوط كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى :مخطوطات

 .(526-22)ومخطوط كتاب البلهان ومخطوط مطالع السعادة ومنابع السٌادة

عاش جعفر بن محمد البلخً، المعروؾ بؤبً معشر، فً بؽداد فً القرن التاسع، وبٌنما كان فً األصل عالما مسلما فً 

نسبٌا، السابعة واألربعٌن. علم الحدٌث ومعاصرا للفٌلسوؾ الشهٌر الكندي، نمى عنده اهتمام بعلم الفلك فً سن متؤخرة 

وأصبح أهم وأوفر الكتاب إنتاجا فً علم الفلك فً القرون الوسطى، وقد ضمت أعماله وتوسعت لتشمل الدراسات القدٌمة 

للعلماء السابقٌن من أصل مسلم، وفارسً، وإؼرٌقً، ومن بالد النهرٌن. ُترجمت أعماله إلى الالتٌنٌة فً القرن الثانً 

ؤثٌر كبٌر على العلماء فً الؽرب من خالل توزٌعها على نطاق واسع فً شكل مخطوطة، وهذا الكتاب عشر، وكان لها ت

هو الطبعة األولى لتحاوٌل سنً العالم )المعروؾ أٌضا باسم كتاب النكت( ألبً معشر، وقد ترجم إلى اللؽة الالتٌنٌة من 

الثانً عشر، وٌتعلق النص بطبٌعة السنة )أو الشهر أو  قبل الترجمان ٌوهانٌس هٌسبالٌنسٌس )ٌوحنا اإلشبٌلً( فً القرن

ٌُقصد به أن ٌكون دلٌال لتعلٌم وتدرٌب المنجمٌن، وٌشمل الكتاب رسوما توضٌحٌة  الٌوم(، حسب تحدٌد األبراج، وكان 

 .(28) عدٌدة للكواكب واألبراج

بمتحؾ األرمٌتاج بروسٌا االتحادٌة و أٌضا من نسخ مخطوط الصوفً عن صور النجوم والكواكب الثابتة نسخة محفوظة 

، وقد  (2شكل رقم ) نرى من بٌنها رسما لبرج الجوزاء وقد رسم تقلٌدٌا على هٌبة جارٌتٌن ملتصقتٌن من ناحٌة األكتاؾ

 .حرص الفنان على تجنب رسم التفاصٌل األنثوٌة، مكتفٌا بتسجٌل البٌانات العلمٌة التً توضح منازل هذا البرج وصفاته

المخطوط ذاته نجد أٌضا رسما لكوكبة الفرس العظٌم وقد رسمت بدقة بالؽة على هٌبة فرس مجنح أو البٌجاسوس ومن 

 .مواضع المنازل الخاصة بتلك الكوكبة أ،ب،ج(3ووضعت على الصورة باللون الذهبً شكل رقم ) 
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  أبي معشر الثمان نسخة مصورة من كتاب ( 2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 أبي معشر الثمان نسخة مصورة من كتاب أ( -3شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسات أبي معشر الثمان حول االقترانات الكبرى وتحاويل السنين وأصولهانسخة مصورة من كتاب ( ب-3شكل رقم )

https://www.wdl.org/ar/item/10681/
https://www.wdl.org/ar/item/10681/
https://www.wdl.org/ar/item/10681/
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 وتحاويل السنين وأصولها دراسات أبي معشر الثمان حول االقترانات الكبرىنسخة مصورة من كتاب  جـ( -3شكل رقم )

وقد ترك الفن اإلسالمً برسومه بكتب التنجٌم والفلك أثرا ال ٌمكن تجاهله على رسوم النجوم والكواكب بؤوروبا خالل 

 .عصورها الوسطى، وهو ما ٌبدو واضحا على سبٌل المثال فً رسوم كواكب مثل التنٌن وقٌفاوس

أخذت المخطوطات التً أنتجت فً علم الفلك سواء « م16»العاشر الهجري ومع نمو المعارؾ الفلكٌة بدءاً من القرن 

 .باللؽة العربٌة أو باللؽتٌن الفارسٌة والتركٌة تهتم بؤن تؤخذ صورها الفنٌة هٌبات أكثر دقة وتعقٌدا

وزع ، وقد «م16»ومن أمثلة ذلك رسوم فلكٌة بمخطوط تركً للفلكً مصطفى بن عبد هللا من القرن العاشر الهجري 

األبراج فٌه بهٌباتها التقلٌدٌة على دابرتٌن تمثالن النصؾ الجنوبً والنصؾ الشمالً للكرة األرضٌة، ومن الفترة العثمانٌة 

نفسها لدٌنا مخطوط فلكً ألفه العالم المصري الدمٌاطً لتوضٌح كٌفٌة االستدالل بالنجوم عند السفر وإن جاءت رسومه 

 .ركًأقل اتقانا وعناٌة من سابقه الت

أما المنتجات التطبٌقٌة التً اعتمدت على المعارؾ الفلكٌة فهً متعددة ومتنوعة  الطبيعة العلمية للمعارف الفلكية:

مثل اإلسطرالب والمزولة الشمسٌة وآالت رصد الكواكب والبوصالت، وقد حرص الفنان المسلم على إسباغ طابع من 

 .كتاباتها أو رسومها دونما إخالل بالطبٌعة العلمٌة لتلك المنتجاتالجمال الفنً على تلك المنتجات سواء فً 

م"نجد لوحة فنٌة 16ففً نسخة مخطوطة من كتاب الملوك الذي ألفه الفلكً العثمانً تقً الدٌن فً القرن العاشر الهجري"

لمكانتهم العلمٌة  توثٌقٌة للعمل فً مرصد اسطنبول، حٌث نرى مجموعة من األشخاص بمالبسهم وعماماتهم التً تشٌر

وقد انهمكوا فً العمل مستخدمٌن شتى المنتجات من أدوات للقٌاس وإسطرالبات كاملة وأخرى ربعٌة، فضال عن 

مجسمات الكرة األرضٌة والساعات الرملٌة، وقد حرص الفنان على توزٌع األشخاص فً ثالثة مستوٌات مختلفة، كل 

كبٌرة ٌعمل علٌها العلماء. وتوضح صورة أخرى من هذا المخطوط  بحسب تخصصه، مبٌنا أن المكان كانت به طاولة

 .عمل الفلكٌٌن بآلة رصد مبتكرة

ومن المخطوطات الفارسٌة نسخة من كتاب الفلكً الشهٌر نصٌر الدٌن الطوسً حافلة بالتصوٌر التً منتجات فلكية: 

 توضح

تخدام اإلسطرالب لعدد من معاونٌه، وذلك فً موضوعات الكتاب، ومن أهمها لوحة توضح قٌام الطوسً بشرح كٌفٌة اس

 .قاعة ذات قبة ومفتوحة على فناء، لالستفادة من الفضاء الخارجً فً شرح درس الطوسً

https://www.wdl.org/ar/item/10681/
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أما المنتجات التطبٌقٌة الفلكٌة فهً شابعة االنتشار فً المتاحؾ والمكتبات العالمٌة، ومن بٌنها إسطرالب ربعً، قام بعمله 

م، وتنم كتاباته وخطوطه المتقاطعة عن دقة علمٌة 14/هـ8الجامع األموي بدمشق فً القرن  ابن أحمد المٌزي مٌقاتً

 .(26) وفنٌة

وفٌما ٌلى سوؾ ٌتم عرض بالتوصٌؾ والتحلٌل لعناصر ومفردات بعض المخطوطات لتصاوٌر إقتران الكواكب مع 

 األبراج:

 (4شكل رقم ) (20)صورة الوجه األول من برج األسد والشمس من نظر زحل 

 كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى.المخطوط : 

 arabe 2583المكتبة األهلٌة ببارٌس تحت سجل رقم  مكان الحفظ :

 سم . 26× سم  35.5 المقاس :م.           13هــ /  7القرن  التاريخ :

تتكون الصورة من منظرٌن أحدهما علوى واآلخر سفلى ، ٌشمل المنظر العلوى التصوٌرة األساسٌة وٌعلوه عنوان بخط 

 "القول على الوجه األول من برج األسد والشمس من نظر زحل"النسخ األسود ونصه: 

صورة أسد ٌمشى فى عبر المصور بٌسار الصورة عن برج األسد مقترنا بكوكب الشمس ، حٌث ٌظهر برج ألسد فى 

وضع جانبى ٌعلوه النصؾ العلوى من قرص الشمس المستدٌر مشكال على هٌبة وجه آدمى تخرج منه أشعة الشمس ، 

وٌبدو على مالمح كوكب الشمس التؤثر بالمالمح السلجوقٌة من عٌون ضٌقة منحرفة وسوالؾ الشعر التى تنسدل أمام 

 7-6ص على الخزؾ السلجوقى "مٌنابى" والذى ٌرجع إلى القرنٌن )األذنٌن بؤسلوب قرٌب الشبه من رسوم األشخا

 .(175-2)م( 13-12هـ/

ٌظهر كوكب زحل بٌمٌن الصورة فى وضع ثالثى األرباع بهٌبة رجل عجوز أسود البشرة بلحٌة بٌضاء وهو عارى 

 ى تالمس أشعة الشمس.الرأس والجسد إال من سرواال ٌؽطى الجزء السفلى من جسمه حتى قدمٌه، وٌمد ٌده الٌمنى حت

وبؤقصى ٌمٌن الصورة مستطٌال رأسٌا رفٌعا ٌضم بداخله عشر دوابر متماسة ،أول خمس دوابر منها من أعلى باللون 

 األحمر،تلٌها خمس دوابر باللون األسود، و هى تعبر عن نوع من أنواع الجداول الفلكٌة التى ٌستخدمها الفلكٌون .

وهى كاآلتى  (123-4)أقسام مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكواكب الخمسة السٌارةوالمنظر السفلى مقسم إلى خمسة 

 من الٌمٌن إلى الٌسار : كوكب المشترى ، كوكب المرٌخ ، كوكب الزهرة ، كوكب عطارد ، كوكب زحل.

 (5شكل رقم )صورة الوجه الثانى من برج األسد والشمس من نظر المشترى  

 بى معشى البلخى.كتاب الموالٌد ألالمخطوط : 

 arabe 2583المكتبة األهلٌة ببارٌس  تحت سجل رقم مكان الحفظ : 

 سم . 26× سم  35.5 المقاس :م.           13ه /  7القرن  التاريخ :

تتكون الصورة من منظرٌن أحدهما علوى و اآلخر سفلى، وٌشمل المنظر العلوى التصـوٌرة األساسٌة  وٌعلوه عنوان 

 "القول على الثانى من برج األسد والشمس من نظر المشترى"بخط النسخ األسود ونصه : 

فى صورة أسد ٌمشى فى  عبر المصور بٌسار الصورة عن برج األسد مقترنا بكوكب الشمس ، حٌث ٌظهر برج األسد

 وضع جانبى ٌعلوه النصؾ العلوى من قرص الشمس المستدٌر مشكال على هٌبة وجه آدمى تخرج من أشعة الشمس.
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و ٌمٌن الصورة كوكب المشترى فى وضع المواجهة ، وٌنظر بوجهه الثالثى األرباع إلى برج األسد، وٌجلس المشترى 

مزخرفة  وفوق رأسه عمامة متعددة الطٌات، ومالبسه ٌدٌه إلى صدره متربعا على سجادة فى هدوء و وقار ، وٌضم

 تحصر بٌنها ورٌدات ذات ست بتالت. Yعلى هٌبة حرؾ  (32-7)بزخارؾ هندسٌة وهى زخرفة الدقماق

والمنظر السفلى مقسم إلى خمسة أقسام مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكواكب الخمسة السٌارة وهى كاآلتى من 

 ى الٌسار:الٌمٌن إل

 كوكب المرٌخ ، كوكب الزهرة ،كوكب المشترى ، كوكب عطارد ، كوكب زحل.

 (6شكل رقم )صورة الوجه األول من برج السرطان والقمر من نظر الزهرة  

 كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى.المخطوط : 

 arabe 2583المكتبة األهلٌة ببارٌس تحت سجل رقم  مكان الحفظ :

 سم. 26× سم  35.5 المقاس :م.          13هـ /  7القرن  التاريخ :

تحتوى الصورة على منظرٌن أحدهما علوى واآلخر سفلى ، ٌشمل المنظر العلوى التصوٌرة األساسٌة وٌعلوه عنوان 

 "القول على الوجه األول  من برج السرطان والقمر من نظر الزهرة"التصوٌرة بخط النسخ األسود ونصه : 

ور بٌمٌن الصورة عن برج السرطان مقترنا بكوكب القمر ، حٌث ٌظهر برج السرطان على هٌبة سرطان ٌؤخذ عبر المص

 شكال شبه دابرى وله كالبان فى المقدمة وتظهر خلفهما أربعة أزواج من األرجل وٌمسك بكالبٌه هالال بداخله رأس آدمى.

عة على سجادة زرقاء وتنظر بوجهها الثالثى األرباع وبٌسار الصورة كوكب الزهرة فى صورة سٌدة رشٌقة تجلس مترب

لألسفل ، وهى ترتدى عباءة قصٌرة األكمام مزخرفة بزخارؾ هندسٌة و أسفلها قمٌصا طوٌل األكمام ٌصل حتى المعصم 

 مزٌنا بخطوط أفقٌة ، وتمسك بٌدٌها آلة العود تعزؾ علٌه، وعلى رأسها طربوشا طوٌال نزٌنه خطوط مستقٌمة و معصوبا

بمندٌال معقودا من الخلؾ لٌثبته بالرأس ،ونالحظ هنا أن المصور قام بإضافة جناحٌن مزخرفٌن لكوكب الزهرة وهو 

 منظر فرٌد لم ٌتكرر على صفحات المخطوطات.

وبؤقصى ٌمٌن الصورة مستطٌال رأسٌا رفٌعا ٌضم بداخله عشر دوابر متماسة ، أول خمس دوابر منها من أعلى باللون 

 ثم تلٌٌها خمس دوابر باللون األسود ، وهى تعبر عن نوع من أنواع الجداول الفلكٌة التى ٌستخدمها الفلكٌون .األحمر ، 

المنظر السفلى مقسم إلى خمسة أقسام مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكواكب الخمسة السٌارة وهى كاآلتى من الٌمٌن 

 إلى الٌسار:

 ارد ،كوكب المشترى ، كوكب زحل.كوكب المرٌخ ، كوكب الزهرة ، كوكب عط

 (7شكل رقم )صورة الوجه الثانى من برج السرطان والقمر من نظر عطارد  

 كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى.المخطوط : 

 arabe 2583المكتبة األهلٌة ببارٌس تحت سجل رقم  مكان الحفظ :

 سم. 26× سم  35.5 المقاس :م.          13هـ /  7القرن  التاريخ :

تشمل الصورة منظرٌن أحدهما علوى واآلخر سفلى ، ٌحتوى المنظر العلوى على التصوٌرة األساسٌة وٌعلوه عنوان بخط 

 "القول على الوجه الثانى من برج السرطان والقمر من نظر عطارد"النسخ األسود ونصه : 
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القمر ، حٌث ٌظهر برج السرطان على هٌبة سرطان ٌؤخذ عبر المصور بٌسار الصورة عن برج السرطان مقترنا بكوكب 

شكال شبه دابرى و له كالبان فى المقدمة و تظهر خلفهما أربعة أزواج من األرجل ، وٌمسكا بكالبٌه هالال بداخله رأس 

 آدمى ، وبؤقصى الٌسار شجرة .

بعا على سجادة خضراء اللون، وبٌمٌن الصورة كوكب عطارد فى صورة رجل حكٌم فى وضع ثالثى األرباع ٌجلس متر

وٌرتدى عباءة طوٌلة األكمام ذات لون أحمر ، وعلى رأسه عمامة متعددة الطٌات وٌمسك باحدى ٌدٌه ورقة أو كتابا ، و 

هذا األسلوب الفنى فى طرٌقة رسم إمساك الكتاب هكذا قرٌبة الشبه بتصاوٌر المخطوطات العربٌة المرسومة بحسب 

-2)م( 13هـ/ 7مثل التصاوٌر التى تمثل العلماء فى مخطوطة الترٌاق لجالٌنوس من بداٌة القرن ) أسلوب المدرسة العربٌة

181). 

أما المنظر السفلى مقسم إلى خمسة أقسام مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكواكب الخمسة السٌارة وهى كاآلتى من 

 ، كوكب زحل ، كوكب المشترى.الٌمٌن إلى الٌسار: كوكب الزهرة ، كوكب المرٌخ ، كوكب عطارد 

 (8شكل رقم )صورة الوجه الثالث من برج السرطان والقمر من نظر القمر   

 كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى.المخطوط : 

 arabe 2583المكتبة األهلٌة ببارٌس تحت سجل رقم  مكان الحفظ :

 سم. 26× سم  35.5 المقاس :م.          13هـ /  7القرن  التاريخ :

تحتوى الصورة على منظرٌن أحدهما علوى واآلخر سفلى ، بالمنظر العلوى التصوٌرة األساسٌة وٌعلوها عنوان بخط 

 "القول على الوجه الثالث من برج السرطان والقمر من نظر القمر"النسخ األسود ونصه : 

تادة ، وبوسط الصورة رسم الفنان عبر المصور بٌسار الصورة عن برج السرطان مقترنا بكوكب القمر بنفس الهٌبة المع

 شجرة خالٌة من الفروع وال ٌوجد بها سوى بعض الثمار.

وٌظهر بٌمٌن الصورة كوكب القمر فى صورة سٌدة تجلس متربعة فى وضع المواجهة على سجادة بهٌبتها المعتادة فى 

ة األكمام مزٌنة بزخارؾ هندسٌة شكل إمرأة تحٌط بوجهها هالة دابرٌة مزخرفة بزخارؾ ورٌدات ، وترتدى عباءة قصٌر

تحصر بٌنهما مناطق سداسٌة بداخلها ورٌدات ذات ست بتالت ، وأسفله ترتدى   "Y""زخارؾ الدقماق" على هٌبة حرؾ 

 قمٌصا طوٌل األكمام ٌصل حتى المعصم .

ة وهى كاآلتى من أما المنظر السفلى مقسم إلى خمسة أقسام مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكواكب الخمسة السٌار

 الٌمٌن إلى الٌسار: كوكب الزهرة ، كوكب المرٌخ ، ككوكب عطارد ، كوكب المشترى ، كوكب زحل.

 (9شكل رقم )صورة القول على برج الدالى وزحل من ثانى وجه من نظر المشترى  

 كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى.المخطوط : 

 arabe 2583ل رقم المكتبة األهلٌة ببارٌس تحت سج مكان الحفظ :

 سم. 26× سم  35.5 المقاس :م.          13هـ /  7القرن  التاريخ :

تشمل الصورة منظرٌن أحدهما علوى واآلخر سفلى، المنظر العلوى ٌشمل التصوٌرة األساسٌة وٌعلوه عنوان بخط النسخ 

 "القول على برج الدالى وزحل من ثاانى وجه من نظر المشترى"األسود ونصه: 

عبر المصور بٌمٌن الصورة عن كوكب زحل بهٌبته المعتادة كرجل عجوز أسود البشرة ذو شعر ولحٌة بٌضاء وهو 

عارى الرأس والجسد إال من سرواال ٌؽطى الجزء السفلى منه مزخرفا بزخارؾ نباتٌة ، وٌمسك بٌده حبال ٌنتهى بدلو 
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الفنان بمبنى مزخرفا بزخارؾ هندسٌة وٌعلوه قابمان  ٌسحبه من داخل الببر الموجود بوسط الصورة ، والذى عبر عنه

خشبٌان ٌنتهى بما ٌشبه الجوسق ٌعلوه جوسق صؽٌر آخر ثم قبة تعلو هذا المبنى وهذا الشكل ٌعبر عن برج الدلو "ساكب 

 الماء".

مزخرفة  وبٌسار الصورة كوكب المشترى بهٌبته المعتادة فى صورة رجل هادئ المالمح، ٌرتدى جبه طوٌلة األكمام

 بزخارؾ نباتٌة طبٌعٌة وفوق رأسه عمامة متعددة الطٌات، وٌلبس بقدمٌه خفا برقبة أبٌض اللون.

أما المنظر السفلى مقسم إلى خمسة أجزاء مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكوكب الخمسة السٌارة وهى كاآلتى من 

 ، كوكب الشمس ، كوكب عطارد.الٌمٌن إلى الٌسار:كوكب المرٌخ ، كوكب القمر ، كوكب المشترى 

 (10شكل رقم )صورة القول على برج القوس و المشترى من ثالث وجه من نظر زحل   

 كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى.المخطوط : 

 arabe 2583المكتبة األهلٌة ببارٌس تحت سجل رقم  مكان الحفظ :

 سم. 26× سم  35.5 المقاس :م.          13هـ /  7القرن  التاريخ :

تشمل الصورة منظرٌن أحدهما علوى واآلخر سفلى ، المنظر العلوى ٌشمل التصوٌرة األساسٌة وٌعلوه عنوان بخط النسخ 

 األسود ونصه:

 "القول على برج القوس والمشترى من ثالث وجه من نظر زحل"

فة بزخارؾ هندسٌة ، فى صورة رجل عبر الفنان بٌمٌن الصورة عن كوكب المشترى ٌجلس متربعا على سجادة مزخر

هادئ ٌضم كلنا ٌدٌه إلى صدره ، وٌرتدى جبة طوٌلة األكمام مزخرفة بزخارؾ نباتٌة طبٌعٌة وفوق رأسه عمامة متعددة 

الطٌات وحول وجهه شاال ، وبٌسار الصورة نجد كوكب زحل على هٌبة رجل عجوز ذو شعر ولحٌة بٌضاء عارى الجسد 

 لجزء السفلى منه مزخرفا بزخارؾ نباتٌة ، وٌقضم التنٌن ٌد زحل الٌسرى.إال من سرواال ٌؽطى ا

وصور الفنان بالوسط برج الرامى )القوس( فى شكل كابن خرافى ٌتؤلؾ من جسم أسد ٌخرج من رقبته جذع آدمى ٌمسك 

ب زحل منه ، وهذا بقوسا وٌلتفت إلى الخلؾ لٌصوب سهمه تجاه رأس تنٌن فاؼر فاه ٌنتهى به ذٌل األسد حتى ٌخلص كوك

األسد ذو جسم مزخرفا بزخارؾ نباتٌة بٌنما ٌرتدى اآلدمى قمٌصا تحتانٌا طوٌل األكمام ٌصل حتى المعصم فوقه قمٌصا 

 مزخرفا بزخارؾ نباتٌة وفوق رأسه عمامة مخروطٌة الشكل.

السٌارة وهى كاآلتى من  أما المنظر السفلى مقسم إلى خمسة أقسام مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكواكب الخمسة

 الٌمٌن إلى الٌسار: كوكب القمر ، كوكب عطارد ، كوكب الشمس ، كوكب المرٌخ ، كوكب المشترى.

 (11شكل رقم )صورة القول على الوجه األول من برج العقرب والمريخ من نظر المريخ   

 كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى.المخطوط : 

 arabe 2583ببارٌس تحت سجل رقم  المكتبة األهلٌة مكان الحفظ :

 سم. 26× سم  35.5 المقاس :م.          13هـ /  7القرن  التاريخ :

تتكون الصورة من منظرٌن إحداهما علوى واآلخر سفلى ، ٌشمل المنظر العلوى التصوٌرة األساسٌة موضوع الدراسة 

 ن برج العقرب والمريخ من نظر المريخ""القول على الوجه األول موٌعلوه عنوان بخط النسخ األسود ونصه : 

عبر المصور عن كوكب المرٌخ آلة حرب القاهر الذى ٌوجد بٌمٌن الصورة فى هٌبة فارس فى وضع المواجهة فى زى 

محارب مؽولى ، وٌنضح ذلم من مالمح وجههبسحنته المؽولٌة ذو الشارب الرفٌع الطوٌل واللحٌة القصٌرة ،و قد انتشرت 

-2)م( وكذلك ثٌابه 13هـ/ 7وطات المرسومة بحسب أسلوب المدرسة المؽولٌة فى إٌران حوالى القرن )فى تصاوٌر المخط
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. وٌلبس فوق راسه خوذة حدٌدٌة تخرج منها رٌشتان طوٌلتان مقوستان و هذه الخوذة مدببة ٌنسدل منها واقٌات العنق  (174

واألذنٌن و تمتد لكتفه ، وٌرتدى على جسده قمٌصا تحتانٌا أصفر ضٌق األكمام ٌصل حتى المعصم وحمى كلتا ٌدٌه 

وتزٌنه خطوط أفقٌة وٌرتدى باألسفل سرواال واسعا فضفاضا بالقفازات وفوقه قمٌصا أصفر تقفله من األمام أزرار 

مزخرفا بؤشكال هندسٌة وٌجلس متربعا على كرسى مرتفع ذو أربع أرجل . وٌرفع كوكب المرٌخ ٌداه ألعلى وٌمسك 

بعقربٌن ، بكل ٌد عقربا ذو لون أخضر ؼامق ٌعبر عن برج العقرب بهٌبة عقرب له جسم مخروطى الشكل ٌتكون من 

ة حلقات و ٌخرج من مقدمة جسم العقرب كالبان و أربعة أزواج من األرجل على الجانبٌن وٌظهر الذٌل من مجموع

مإخرة الجسم منعطفا ألعلى . ونالحظ أن العقرب الذى ٌمسكه كوكب المرٌخ بٌده الٌسرى له أربع أزواج من األرجل 

 اج من األرجل .بٌنما العقرب الذى ٌمسكه كوكب المرٌخ بٌده الٌمنى له خمسة أزو

وٌظهر بٌسار الصورة كوكب المرٌخ منفردا فى هٌبته المعتادة كفارس ، وهو ٌشبه تماما كوكب المرٌخ الموجود بٌمٌن 

الصورة من حٌث المالمح و الثٌاب فٌما عدا أن القمٌص الفوقانى هنا خالٌا من أى نوع من أنواع الزخارؾ وحول وسطه 

قدمٌه حذاء ذو رقبة طوٌلة، وٌمسك بإحدى ٌدٌه سٌفا و بالٌد األخرى رأس إنسان وهذه حزاما به جراب سٌفه ، و ٌرتدى ب

 هى الهٌبة العامة لتصوٌر كوكب المرٌخ منفردا بدون اإلقتران بؤى عالمة من عالمات البروج.

باألعلى باللون ونالحظ بؤقصى ٌمٌن الصورة مستطٌال رأسٌا رفٌعا ٌضم بداخله عشر دوابر ، أول ثالث دوابر منها 

األسود ، ثم خمس دوابر باللون األحمر ، ثم تلٌها دابرتان باللون األسود ، وهى تعبر عن نوع من أنواع الجداول الفلكٌة 

 التى ٌستخدمها الفلكٌون.

 أما المنظر السفلى فمقسم إلى خمسة أقسام مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكواكب الخمسة السٌارة و هى كاآلتى من

 الٌمٌن إلى الٌسار : كوكب القمر ، كوكب الشمس ، كوكب زحل ، كوكب المشترى ، كوكب الزهرة.

 (12شكل رقم )صورة القول على الوجه الثانى من برج العقرب والمريخ من نظر الشمس   

 كتاب الموالٌد ألبى معشر البلخى.المخطوط : 

 arabe 2583المكتبة األهلٌة ببارٌس تحت سجل رقم  مكان الحفظ :

 سم. 26× سم  35.5 المقاس :م.           13هـ /  7القرن  التاريخ :

تتكون الصورة من منظرٌن إحداهما علوى واآلخر سفلى ، ٌشمل المنظر العلوى التصوٌرة األساسٌة موضوع الدراسة 

 ن نظر الشمس""القول على الوجه الثانى من برج العقرب والمريخ موٌعلوه عنوان بخط النسخ األسود ونصه :

ٌظهر بٌسار الصورة كوكب المرٌخ آلة الحرب القاهر فى وضع ثالثى األرباع بهٌبته المعتادة كفارس ٌرتدى زى محارب 

مؽولى، فهو ٌلبس فوق رأسه خوذة حدٌدٌة تخرج منها رٌشة طوٌلة مقوسة وهذه الخوذة مدببة ٌنسدل منها واقٌات العنق و 

ٌرتدى على جسده قمٌصا تحتانٌا أصفر ضٌق األكمام ٌصل حتى المعصم وٌحمى ٌدٌه األذنٌن و تمتد حتى تصل كتفه، و

بالقفازات وٌرتدى فوقه قمٌصا أصفر تقفله من األمام أزرار وتعلوه ٌاقة دابرٌة ، وٌرتدى باألسفل سرواال واسعا فضفاضا 

و برج العقرب الذى ٌمسك به كوكب و فوقه حزام ٌتدلى منه جراب سهامه، وٌمسك بٌدٌه سهما ذو ٌد طوٌلة ٌصوب به نح

الشمس فى شكل مركب ، وهذا العقرب له جسم مخروطى الشكل ٌتكون من مجموعة حلقات وٌخرج من مقدمة جسم 

العقرب كالبان و أربعة أزواج من األرجل على الجانبٌن وٌظهر الذٌل من مإخرة الجسم منعطفا ألعلى . وهنا نجد كوكب 

لذى ٌبدو فى حالة حركة، حٌث نجد القدمٌن األمامٌتٌن مروعتٌن بٌنما ثنى القدم الٌسرى المرٌخ ٌمتطى صهوة جواده ا

الخلفٌة فى حٌن نجد القدم الٌمنى الخلفٌة مستقٌمة، ونجد النسب التشرٌحٌة للحصان تبدو مختلفة حٌث أن رأس الحصان 

 صؽٌرة بالنسبة لجسمه.
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تربعة تحٌط بوجهها هالة دابرٌة متألألة من أشعة الشمس ، وعبر المصور عن كوكب الشمس على هٌبة امرأة تجلس م

تحصر بٌنها ورٌدات سداسٌة   "Y"وهى ترتدى ثٌابا فاخرة مزٌنة بزخارؾ هندسٌة سداسٌة األضالع على هٌبة حرؾ 

 الشكل "زخرفة الدقماق.

ة السٌارة وهى كاآلتى من أما المنظر السفلى مقسم إلى خمسة أقسام مستطٌلة الشكل تحتوى على رسوم الكواكب الخمس

 الٌمٌن إلى الٌسار: كوكب عطارد ، كوكب المشترى ، كوكب القمر ، كوكب زحل ، كوكب الزهرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة الوجه األول من برج األسد والشمس

 (4من نظر زحل شكل رقم ) 
 صورة الوجه الثانى من برج األسد والشمس 

 (5من نظر المشترى شكل رقم )
 

 

صورة الوجه األول من برج 
 السرطان والقمر 

 (6من نظر الزهرة شكل رقم )
 

 

 صورة الوجه الثانى من برج السرطان والقمر
 (7من نظر عطارد شكل رقم ) 
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 صورة الوجه الثانى من برج السرطان والقمر
 (8من نظر القمر  شكل رقم ) 

 

 صورة القول على برج الدالى وزحل من ثانى وجه 
 (9من نظر المشترى شكل رقم )

 

صورة القول على برج القوس و المشترى من 
 ثالث وجه

 (10من نظر زحل  شكل رقم ) 
 

 صورة القول على الوجه األول من برج العقرب والمريخ
 (11من نظر المريخ  شكل رقم ) 
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بالتوصٌؾ والتحلٌل لعناصر ومفردات بعض المخطوطات لتصاوٌر ومن خالل ما تم عرضه مسبقا من نماذج مختارة 

التصمٌمٌة التى تساهم فى إثراء مجال التصمٌم من خالل و تحدٌد السمات الفنٌة و الشكلٌة و  إقتران الكواكب مع األبراج

، حٌث أنه من خالل إخضاع العملٌات الفكرٌة لنشاط عقلى ومهارى وتقنى وتخٌلى فى منظومة متداخلة  الشكل واللون

ط ابداعى للمختارات بالحذؾ او االضافة وعندها تنشؤ المتؽٌرات التشكلٌلة الجدٌدة كما أنة اسلوب فى األداء الفنى ونشا

ٌكون فى مجموعة التخطٌطات التى تسبق إنجاز العمل بحثا عن جوانب مختلفة او متؽٌرات تشكٌلٌة جدٌدة نتٌجة رإٌة 

التشكٌل من جوانب متعددة وقد ٌكون فى إطار تصمٌم العمل الفنى ذاتة ، فذلك ٌها العقل والحس للمارسة التصمٌمٌة و 

عددة ومتنوعة فٌقدم متؽٌرات تصمٌمٌة جدٌدة وتشكٌالت وترتٌبات مستحدثة ، إلبداعٌة بحثا عن حلول متواالتشكٌلٌة 

 فالتجرٌب لٌس وضع مخطط ثابت ال ٌتؽٌر أثناء الممارسة الفنٌة أنما الوعى بكل تشكٌل العمل الفنى.

عند تطبٌق التجربة لالستفادة بوجود العوامل االساسٌة التى ٌنشؤ عنها  ىلذلك فضلت الباحثة استخدام المدخل التجرٌب

 إكتشاؾ أبعاد جدٌدة لدور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى للنجوم ورموزها الفنٌة واإلستفادة منها فى مجال التصمٌم.

 و فٌما ٌلى سوؾ ٌتم عرض نموذجٌن من تجربة الباحثة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة القول على الوجه الثانى من برج 
العقرب والمريخ من نظر الشمس  شكل رقم 

(12)  

 

 

الباحثة بعنوان "مدد"عمل فنى من تصميم   
سم     الخامات : 40×40مساحة العمل : 

 ألوان أكريلك على توال
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 ومما سبق أتت نتابج البحث كاآلتى:

 نتائج البحث:

تتعدد الصٌاؼات التصمٌمٌة فى الرموز الفنٌة فى التصوٌر اإلسالمى حٌث إقترن كل برج من البروج اإلثنى عشر  .1

بؤحد الكواكب السٌارة ، وتلك العالقة اإلٌجابٌة فى دراسة أبعاد وجمالٌات وسمات التصوٌر اإلسالمى من خالل الصور 

 واألشكال المختلفة التى ظهرت فى بعض المخطوطات.

دد الصٌاؼات التصمٌمٌة فى الرموز الفنٌة فى التصوٌر اإلسالمى ،من رسوم آدمٌة وحٌوانٌة و كابنات خرافٌة و تتع .2

 زخارؾ نباتٌة وهندسٌة.

 جاء رسم التخطٌط الخارجى فى أؼلب الرسوم دقٌقا. .3

ٌمكن أن نلمحها  ال تخلو كل صورة من صور اقترانات الكواكب السٌارة بالبروج اإلثنى عشر من قٌمة فنٌة وجمالٌة .4

فى اإلطار البسٌط، و أوضاع األشخاص، وأرضٌة وخلفٌات الصور ،والهالة حٌث وجدت فى كثٌر من التصاوٌر 

اإلسالمٌة،و األشكال اآلدمٌة التى عبر بها الفنان عن الكواكب السبعة السٌارة، واألشكال الحٌوانٌة التى عبر المصور بها 

 افٌة ، واآلالت الموسٌقٌة واألسلحة.عن ؼالبٌة األبراج ،واألشكال الخر

ظهر العدٌد من التؤثٌرات المختلفة ،كالتؤثٌرات المؽولٌة فى رسوم األشخاص،والتؤثٌرات السلجوقٌة فى رسم وجوه  .5

النساء،كما أن تصاوٌر مخطوط مطالع السعادة ومنابع السٌادة تمثل أسلوب المدرسة الصفوٌة ، حٌث ظهر فى الوجوه 

 د األسٌوٌة، والعمامة الضخمة كثٌرة الطٌات.التؤثر بالتقالٌ

 

 

 

 

 "Leoعمل فنى من تصميم الباحثة بعنوان "
سم     الخامات : ألوان 40×40مساحة العمل : 

 أكريلك على توال
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