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 فيها والنظر االهتمامتستحق  اليت لعقلية يف الدولة العثمانية من املواضيعايعد موضوع العلوم         
منذ  االهتمام اهذ ازدادو  ،لتأسيسهابالعلوم العقلية منذ البدايات األوىل  اهتمتفالدولة العثمانية 

هي الفرتة اليت سوف أتطرق  النصف األول للقرن اخلامس عشر وبلغ ذروته يف القرن السادس عشر و
  . لدراستها

 والتنجيمعلم اجلغرافيا واهلندسة والطب  نذكر: العثمانيني اليت برع فيها العقلية من العلوم        
وقد ركزت يف دراسيت هذه على ثالثة  ،وغريها من العلوم والكيمياءالفلك والرياضيات و الفيزياء و 

ويظهر من خالل املوروث الثقايف العلمي الذي يعود  علم الطب واجلغرافية واهلندسة، :هيجماالت 
و النصف الثاين من القرن السادس عشر أن الدولة العثمانية النصف الثاين من القرن اخلامس عشر 

ا منها قد اهتمت بالعلوم العقلية   حتت محايتها .ت الواليات العربية اليت دخل يف كل واليا

فكانت  رات،ان تعمر ملدة ستة قرون و تتوسع يف ثالث قأن الدولة العثمانية  استطاعت إو         
ن تعمر كل هذه لفرتة لو مل تكن قائمة أي دولة و ليس من املمكن أل، دون منازع دولة قارية وحبرية

   .أقوى وأهم ركائزها أحد على حضارة اليت تعترب العلوم

  دواعي اختيار املوضوع :

املوضوع   اار هذتخن ناعدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية جعلتجاء لاملوضوع  اهلذ ناإن اختيار         
  ذكر منها:نكمذكرة لنيل شهادة املاسرت يف التاريخ احلديث واملعاصر 

  عن اجلانب العسكري والسياسي . االشخصي لدراسة تاريخ الدولة العثمانية بعيد لناميو  -

  الضوء على أدبيات العلوم العقلية يف الدولة العثمانية . إلغاءالعلمية يف  نارغبت -

  العثمانية.املوضوع الذي مل يلقى صدرا رحبا لدى مؤرخي الدولة  اتقدمي دراسة شاملة حول هذ -

  . املوضوع  ااجلامعية حول هذ حباثاألندرة  -

ليه بطريقة منهجية ع الضوءاملوضوع و إلقاء  التناول هذ اوشجعن ه من األسباب اليت دفعتناهذ    
   والباحث معا . القارئيستفيد منها  أكادميية
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  أمهية الدراسة:

ا تعاجل موضوع قل التطرق إليه رغم أمهيته الكبرية . -   تكمن أمهية هذه الدراسة يف كو

  ).ال عالقة هلا باجلانب احلضاري تفنيد مقولة (الدولة العثمانية  دولة عسكرية  -

  سات فيما خيص اجلانب العلمي للدولة .اسد النقص الذي تعاين منه الدر  -

 اتوسعاب تاليت متيز  هذه الدولة علمي يف الدولة العثمانية،ربط اجلانب العسكري باجلانب ال -
ا الطويلة، الكثري تم بعلم الطب حىت تتمكن من معاجلة مرضاها وجرحاها،  نفكان عليها أ وحرو

ويف تقوية العلم يساعدها يف اجلهاد البحري  األن هذ والطبوغرافياعلم اجلغرافيا ل امتمتويل االهأن و 
واهلندسة حىت تتمكن من بناء احلصون والقالع و  ةر اتم بالعم أن من الضروريكان كما   أسطوهلا،
بالعلوم العقلية فإن  االهتماممل يكن للعثمانيني نية  افرتضناوهنا أردت أن أبني أنه حىت ولو  اجلسور،
  .باعتبارها دولة عسكرية  هي اليت ستملي عليهم ذالك الضرورة

يعين أن  اكما تفتقد إىل التعمق والتحليل وهذ  واالختصارأن املتوفر من الدراسات تتميز بالشمولية  -
  بعد.املوضوع مل يعطى له حقه 

  اإلشكالية:

أن تعمر أكثر  استطاعتعلى إشكالية رئيسية هي :هل يعقل  لدولة  ناويقوم موضوع دراست        
تم باجلانب العلمي  تساؤالتعدة  ىلوهذه اإلشكالية تتفرع إ ،؟ من ستة قرون أن تقوم دون أن 

  :هيفرعية 

  . ؟ العثمانية بالعلوم النقلية وأمهلت العلوم العقليةهل حقا اهتمت الدولة  -

ا وقيل عن الدولة العثمانية  ماحيكهل صحيح  -  دولة حمتلة للواليات العربية ،دولة عسكريةمن أ
ا دولة مفرتى عليها   ؟. ودولة ال عالقة هلا بالعلوم العقلية أم أ

  .؟ العربية العثمانيةسببا يف ختلف الواليات هل الدولة العثمانية كانت  -
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  املنهج املتبع:

على منهج "التحليل التارخيي" القائم  نااعتمدفقد  فيما خيص املنهج املتبع إلجناز هذه املذكرة،        
يف ذلك على  يناعلى حتليل احلوادث و الظواهر مث إعادة تركيبها وصياغتها بشكل علمي معتمد

  التسلسل الزمين والتارخيي للشخصيات واحلوادث.

  خطة البحث :

على مقدمة حتتوي  حمكمة،على خطة  نااعتمدخذ شكله النهائي أوحىت يكتمل العمل وي        
  . والفهرسة  ويف كل مبحث ثالثة عناصر فضال عن اخلامتة واملالحق ومتهيد وثالث مباحث،

املوضوع وأمهية  اختياردواعي  التعريف باملوضوع، فتتضمن عدة نقاط هي: للمقدمةفبالنسبة         
 واملراجع أهم املصادرفضال عن واملنهج املتبع يف الدراسة واخلطة  اإلشكاليةإىل  باإلضافةالدراسة 
  .املعتمدة

حممد هد السلطان احلياة الفكرية يف الدولة العثمانية من ع"فهو معنون ب  التمهيدأما عن         
أراء بعض املؤرخني العرب الذين يرون أن  فيه إىل ناوتطرق ،"الفاتح إىل عهد السلطان سليمان القانوين

ا سببا يف ختلف العرب، "هلا حضارة ال"الدولة العثمانية  تم بالعلوم العقلية و أ  ابعدها بين ومل 
أن الدولة العثمانية قد برعت يف العلوم العقلية من طب  طبعا على بعض املصادر واملراجع باالعتماد

اية  ناتطرقكما  و فلك ورياضيات وغريها من العلوم العقلية، اوهندسة وجغرافي إىل العلوم النقلية يف 
  التمهيد يف بضعة أسطر.

فيه بعض  االذي حيمل عنوان "الطب العثماين ومؤسساته"  فبين للمبحث األولوبالنسبة         
  هذه األمراض مواجهةتفنن العثمانيني يف األمراض اليت عرفتها الدولة العثمانية خالل الفرتة املدروسة و 

ا الدولة مثل  اليت  املؤسسات الطبيةباإلضافة إىل  كل دور الشفاء اليت أقامها  املدارس الطبية و أنشأ
اليت وغريها من دور الشفاء  وسليمان القانوين السلطان حممد الفاتح وبايزيد الثاين وسليم األولمن 

إىل أطباء عامون  ناهموقسم العثمانيني إىل األطباء ناكما تطرق  ،بنيت داخل اسطنبول وخارجها
،حىت  احلقبة املدروسةاملبحث باملوروث الطيب العثماين الذي يعود إىل  اهذ ناوختم ن،اوأطباء السلط

  .  حقا بعلوم الطب بني أن الدولة العثمانية قد اهتمتن
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يف الدولة العثمانية "للحديث  وغرافيةطبوالاملعنون ب"علم اجلغرافيا  املبحث الثاين ناوخصص        
وعن املصنفات اجلغرافية  س وكمال ريس ...،يعن أهم اجلغرافيني العثمانيني مثل ابن ماجد وبريي ر 

القرن الذي  والبحرية العثمانية يف القرن اخلامس عشر تطور اليت تركوها وماهلا من أثر على   واخلرائط
  .عن هذ التطور من انتصارات و فتوحات  وما نتج يليه

ه للحديث عن نافقد خصص" اآومنشعلم اهلندسة "واألخري املعنون ب: املبحث الثالثأما         
والفن السلجوقي واإلسالمي و عن تاريخ الفن املعماري العثماين وعن تأثره بالفن املعماري البيزنطي  

 تفننوااملبحث بعض املعماريني العثمانيني الذين  ايف هذ ناكما ذكر   الطابع الزخريف يف العمارة العثمانية،
 اأما عن العنصر األخري من هذ قائما إىل اليوم، منها بعضال الزال يتاملعمارية وال تآاملنش يف بناء

العثماين الذي ميثل كمال الفن من قصور  الفن املعماري املبحث فقد خصصته للحديث عن روائع
 إسطنبوليف  العثمانينيمعمارية أقامها  تآمنشوما إىل ذلك من وجسور وقالع ومساجد وجوامع 

  العربية . اتوالوالي

إليه من نتائج  ناللموضوع وهي عبارة عن حوصلة ملا توصل خامتة ناوبعد املباحث وضع        
 مبالحق هلا عالقة مبوضوع البحث من صور وخرائط مث قائمة املصادر واملراجع، وأخر ماها ناوأتبع
  حتتويه الدراسة . ه فهرس شامل لكل ماب ناختم

  املعتمدة: و املراجع املصادرأهم 

  :أمهها هلا عالقة باملوضوع واملراجع على جمموعة من املصادر هذه الدراسةيف اجنازي  نااعتمد        

ويعترب هذا  ،للمؤلف طاشكربى زاده "الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية"كتاب         
يقل  ال آخر مصدركما يوجد   ،أهم مصدر عايش الفرتة وكتب عن سالطينها وعلمائها صنفامل

 "نون عن أسامي الكتب والفنونظكشف ال"أمهية عن سابقه لدراسة هذا املوضوع وهو كتاب 
يف هام له مكانته يف الدراسات العربية واإلسالمية مجع فيه اليوغر بللكاتب حاجي خليفة وهو كتاب ب
علم 300وتناول فيه حنو  مؤلف9500كتاب ومن املؤلفني 14500احلاجي خليفة من أمساء الكتب 

لدراسة  مامه  امصدر يعد و مكتوب بالعثمانية  عبارة عن خمطوط آخر مصدريوجد  من العلوم، و
  .للعامل اجلغرايف بريي ريس" البحرية"هو كتاب و وضوع امل
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حتدثا بإسهاب عن العلوم العقلية  كتابان مرتمجان من الرتكية إىل العربيةاملراجع فيوجد  أما عن         
و كتب  كمل الدين إحسان أوغلي،أل "الدولة العثمانية يف التاريخ واحلضارة" مها:  يف الدولة العثمانية

  .وزتونا أليلماز  "تاريخ الدولة العثمانية"

   :ذكرنعليها  ناومن املراجع األجنبية اليت اعتمد        
- Ayduz salim , Suleymaniye medical madrasa (d’ar al-tibe) in the history of 
ottoman medicine. 

         -M.moris ,Relation des voyages de sidi-aly, fils d’housain ,Nommé 
ordinairement katibi roumi .  

منها:     وعاليت هلا عالقة باملوض على عدد من املقالت املنشورة باجملالت أيضا ناواعتمد         

مقال ألمة امللك إمساعيل قاسم الثور بعنوان الوالة العثمانيون وأبرز أعماهلم اإلنشائية يف فرتيت احلكم 
، ومقال جملة جامعة امللك سعوديف ) م1918-1872م، 1645-1538والثانية لليمن (العثماين األوىل 

جملة  يفريس  رييمن أعالم اجلغرافيا البحرية العثمانية حمي الدي ببعنوان خضري  حممد راحبةآخر ل
.الرتبية والعلم  

بتسام كشمريي  ذكر: أطروحة دكتوراه النعليها  نامن رسائل الدكتوراه واملاجستري اليت اعتمد        
اية القرنإبعنوان مكة املكرمة من بداية احلكم العثماين   نيرفياحلرف واحل وأطروحة ،م16ه/10ىل 

   عائشة غطاس.للدكتورة مبدينة اجلزائر 

  



 
 متهيد

د السلطان حممد احلياة الفكرية والثقافية يف الدولة العثمانية من عه
 الفاتح إىل عهد السلطان سليمان القانوين 
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ا دولة ال          هلا  حضارةمعظم املؤرخني والباحثني العرب الذين أرخوا للدولة العثمانية يرون أ
هي احلضارة اليت كان عليها  ولكن ما « :يقول الشأنيف هذا  ،اطوم من بينهمحوكان نور الدين 

وال حضارة خاصة  أيام الفتح؟ ال شيء وفاقد الشيء ال يعطيه، مل يكن للرتك دين خاص نيالعثماني
ين اإلسالمي والكتابة العربية وتركوا العرب دوقد أخذوا عن العرب ال ،وكل ما عندهم لغتهم الرتكية

م بعد أن أثقلوهم بالضرائب من كل نوع وحكموهم حكما عسكريا . ويف مقال آخر يصف  » وشأ
حىت أن   ،تابة يعترب عاملا...إن الرتكي الذي يعرف القراءة والك «ن باجلهل واألمية فيقول :و العثماني

   .)1(  » ين قراءة الرسائل املوجهة إليهمكبار املوظفني كانوا يطلبون إىل آخر 

أن الدولة العثمانية هي دولة  "تاريخ العرب احلديث"كتاب   ايذكر مؤلفو  سياقويف نفس ال
 يرون أن الدولة العثمانية هي السبب يف ختلف و، )2(ودولة طبقية ودينية ال أكثر وإقطاعيةعسكرية 

قل االقتصادي والثقايف ثمركز ال نتقلاالواليات العربية فبعد أن مت ضم هذه الواليات للدولة العثمانية 
وكان من نتائج هذه التبعية فقدان الكثري من النواحي العلمية والثقافية وانتشار  ،والسياسي إىل تركيا

  والتفكري  اإلبداعاألمية واجلهل بني العرب، أما بالنسبة للعلماء فقد عاشوا حياة مستقلة بعيدة عن 
وأما  ،ب املعرفة فهو عصر مجود وعقم)بب الركود امليت الذي أبعدهم عن حث بس( فجمد البح

كما انتشرت الكثري من األفكار البعيدة عن   ،تعليم فلم تعطي الدولة العثمانية الفرصة جلميع الناسال
      .)3(اإلسالم كالتسامح بالقبور والسحر واخلرافات الدينية كل هذا كان بسبب السيطرة العثمانية

ات العربية هو عثماين للواليوذهب الكثري من مؤرخي الدولة العربية احلديثة إىل أن احلكم ال
، ويتضح هذا )4(احلضارة العربية وأن الدولة العثمانية كانت مبثابة عائق يف سبيل التطور زدهارا اية

                                            
، العثمانيون يف التاريخ واحلضارةحممد حرب، ، نقال عن  2-57،ص 235، والعدد 1-57،ص225جملة العريب ،العدد  -)1(

نزار قزان، _ وانظر أيضا:،305- 299م، ص1994د ط، املركز املصري للدراسات العثمانية وحبوث العامل الرتكي، القاهرة، 
عاشق  _ وما بعدها،06، ص1996، دار الفكر اللبناين، لبنان، 1، طسالطني بين عثمان بني قتال األخوة وفتنة االنكشارية

وما  3ص ،م 2008مصر ، دار اهلداية،، 1، تح :عبد الرزاق بركات ،طالدولة العثمانية ذيل الشقائق النعمانية يف علماءجليب، 
   .بعدها

  . 20 -19، ص ص م1991، دار األمل، 1، طتاريخ العرب احلديثوآخرون،  ونمجيل بيض -)2(
  وما بعدها. 53نفسه، ص_  )3(
  .08م، ص2003، دار الشروق، القاهرة، 3، طأصول التاريخ العثماينرمحن مصطفى، أمحد عبد ال _ )4(
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القول أكثر فيما كتبه املؤرخ رأفت الشيخ إذ يذكر أن الدولة العثمانية هي دولة رجعية ال عالقة هلا 
والثقافية  قتصاديةواالويقصد بذلك أن الدولة العثمانية أبقت على األوضاع االجتماعية  ،ديدجبالت

وأن الدولة العثمانية أدخلت  ،السائدة يف الواليات العربية ومل حتدث عليها أي تطورات أو جتديدات
  ضارة األوربيةوكانت سببا يف تأخر العرب عن مواكبة احل ،الواليات العربية يف عزلة عن العامل اخلارجي
بل أكثر من ذلك الدولة العثمانية سلبت األقطار العربية  ،كما كانت سببا يف ختلفهم مئات السنني
ا على استعادة جمدها بعض  نفصلتاولعل خري دليل على ذلك أنه عندما  ،ثقتها بنفسها وقدر

 )2(مثل مصر يف زمن حممد علي )1(االلتحاق بركب احلضارة ستطاعتاالواليات عن الدولة العثمانية 
، وحىت احلركة العلمية مبصر توقفت منذ وطئت أقدام )3(عن الدولة العثمانية نفصالاال إعالنهبعد 

ا ودام هذا الركود واجلمود حنو قرنني من الزمن وذكر رأفت الشيخ أيضا أن ما ساعد  ،)4( األتراك 
العثمانيني لرصيد حضاري يقدمونه  متالكاعلى سلبية احلكم العثماين للواليات العربية هو عدم 

  . )5(للحياة العلمية يف خمتلف الواليات العربية

 أحاطوا الوطن العريب بسياج من نييف حني ذهبت جمموعة من املؤرخني للقول بأن العثماني
اتصاالت العرب  نقطعتاوبذلك  هموحكم مالوطن العريب حتت سيطر  إبقاءة منهم يف العزلة رغب

ذا فاحلكم العثماين للوطن العريب هو حكم ،احلضارية عن كل العامل اخلارجي أجنيب يرتكز على  و

                                            
ضوية ومل يحتت احلكم العثماين مل  همع العلم أن املغرب األقصى رغم عدم دخول -)1( كون أحسن تشهد أي طفرة أو صحوة 

 حال مما كانت عليه باقي الواليات العربية يف العهد العثمانية. 
لتحق اشتغل بتجارة التبغ يف طفولته و امبدينة " كافالة" بإقليم مقدونيا، عاش طفولة قاسية،  م 1769ولد حممد علي سنة  _ )2(

ستطاع تكوين جيش وأسطول ابكتيبة ألبانية يف شبابه، خطط لكي يكون وايل على مصر فتحالف مع املماليك وكان له ذلك، 
م حروب كثرية يف الرب والبحر، للمزيد أنظر:  ، د ط، اهليئة املصرية رؤية حلادثة القلعة حممد علي، حسني كفايف_قوي خاض 

م، 1997، دار الشروق، عمان، 1، طتكوين العرب احلديثسيار اجلميل:  - وما بعدها،  72، ص م1992العامة للكتاب، 
  وما بعدها. 312ص

-41 صم، ص 1994مصر، ، د ط، عني الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، تاريخ العرب احلديثرأفت الشيخ،  -)3(
42.  

  .29، د ط، مكتبة اآلداب واجلماهري، مصر، د س، صالتصوف يف مصر إبان العصر العثماينتوفيق الطويل، _  )4(
  .42ص نفسه، الشيخ، -)5(
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وال بد من كلمة أخرية ( ،)1(إىل ظهور الوجود العثماين وكأنه دولة حمتلةوهذا ما أدى القوة العسكرية 
عن تلك الدولة اليت جثمت على صدر أمتنا ما يزيد على أربعة قرون ومنعت عنها رياح التقدم 
وظلت تأخذ دون أن تعطي شيء... إنين ال أريد تشويه السمعة بل قول احلقيقة اجملردة لوضع األمور 

  .)2( ) يف مناصبها

ا بعض املؤ  نطالقاا رخني العرب، هل يعقل لدولة استطاعت أن تعمر من هذه اآلراء اليت أدل 
حيك وقبل عن الدولة العثمانية أم الدولة اأكثر من ستة قرون أن تقوم دون حضارة؟ وهل صحيح م

هل  الدولة بالعلوم النقلية وأمهلت العلوم العقلية و  هتمتاالعثمانية دولة مفرتى عليها؟ وهل حقا 
  سبب يف ختلف الواليات العربية.ال كانت

جل املؤرخني األوربيني الذين كتبوا عن تاريخ الدولة العثمانية كتبوا بتحيز وذاتية وابتعدوا عن 
 نوذهبوا لوصف السلطان العثماين بالسلطا )3(السالطني العثمانيني نتقدوااو وا مجوها املوضوعية كثري

رب ولكن العتب ليس على ، واتبعهم يف ذلك املؤرخني الع)4(اتهذاملسلم اجلاهل املترببر املنغمس يف مل
يني ناسني أو متناسني نملهامجة العثما املؤرخني األوربيني بل العتب على املؤرخني العرب الذين ذهبوا

  .)5(حماسنهم واخلدمات اليت قدموها للواليات العربية

إال أن هذا ال يعين تسجل عليها مع أننا ال ننكر بأن لكل دولة فضائل تكتب هلا ومساوئ 
الناقدة واجملحفة يف حق العثمانيني قد طلق العنان لذم العثمانيني، ولكن املؤسف أكثر أن هذه النظرة 

                                            
  وما بعدها. 33، صم1989ط، األهلية، عمان،  ، دتاريخ العرب احلديثحممد عبد هللا عودة وآخرون، _  )1(
  .06سابق، صالرجع امل نزار، _ )2(
  .05، ص1998، مكتبة العبيكان، الرياض، 2، طالدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديثإمساعيل أمحد ياغي،  _)3(
مكتبة األجنلو املصرية،  ط،  ، د1ج ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها عبد العزيز حممد الشناوي،_ )4(

  . 7، ص م1980القاهرة،
  . 6 -5ياغي، نفسه، ص ص  _ )5(
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اليت قامت على أنقاض الدولة العثمانية وقاموا مبهامجة وذم  )1(انتقلت إىل مؤرخي تركيا احلديثة
  .)2( أجدادهم العثمانيني

اليت برع فيها  )3(العلوم العقليةنبني جمرد افرتاء  العثمانيةة أن ما قيل عن الدول وحىت نثبت
  .إىل عهد السلطان سليمان القانوين )4(عهد السلطان حممد الفاتح ذالعثمانيني من

  :علم الرياضيات_1

ولقد برع العثمانيون يف هذا العلم منذ وقت مبكر،  "علم رياضية"تسمى عند العثمانيني و       
 كانت تستند إىل علم الرياضيات واحلساب، وحىت نيوالسفن اليت صنعها العثمانياملدافع أن  حيث

الذي كان يدرس يف  البندقية وفلورنسيا وبولونيا كانت تدرس نفس اجلرب جامعةاجلامعات األوربية مثل 
 . )5( مدارس السلطان الفاتح

                                            
م وأصبحت تعرف باجلمهورية الرتكية وعني مصطفى كمال أتاتوك رئيسا هلا 1923 أكتوبر 29مت اإلعالن عن تركيا احلديثة يف _  )1(

معجم ومت إلغاء اخلالفة اإلسالمية وأصبحت دولة علمانية دميقراطية تسري وفق الربنامج األوريب، للمزيد أنظر: _حممد عرتيس، 
  وما بعدها. 212م، ص2002، القاهرة، دار الثقافة، 1، طبلدان العامل

م، 2013، دار النفائس، بريوت ، 3، ط تاريخ العثمانيني من قيام الدولة إىل االنقالب على اخلالفةسهيل طقوش، _  )2(
  .08ص

مبلة من امللل أو بشعب من الشعوب فقط العلوم العقلية هي طبيعة يف اإلنسان من حيث أنه ذو فكر وهي غري متخصصة  _ )3(
ه تدرك النفس العلوم بف ،ورا روحانيانوتتطلب جهدا فكريا وتعتمد على العقل  الذي يعترب  ،والعلوم العقلية موجودة منذ القدم

عبد _الضرورية، وتقسم العلوم العقلية إىل أربعة أقسام هي: علم املنطق والعلم الطبيعي والعلم اإلهلي وعلم التعاليم، للمزيد أنظر: 
       وما بعدها،  537ط، الدار الذهبية، القاهرة، د س، ص  ، تح: عبد الرمحن عادل بن سعد، داملقدمةالرمحن ابن خلدون، 

  .18ه، ص1301، اهليئة املصرية، 3، ط4، ج، قاموس احمليطالفريوز آبادي -
م، دام 1523نة سنة، ولد س 20، كان عمره آنذاك ه856هو ابن السلطان مراد الثالث توىل العرش يف حياة والده سنة _  )4(

ويعترب فتحه للقسطنطينية أكرب حدث وأعظم سنة، كان من أشد األعداء للطغاة والكفرة، وعلى يده كان الفتح املبني  31حكمه 
ا الف ، خمطوط نية يف الدولة العثمانيةااملنح الرمحم)، 1545أبو السرور البكري الصديقي ( ت _تح، للمزيد أنظر: امهمة قام 

 Mesut Uyar, Edward Erickson, Amilitary History of-  ، 9- 8، املكتبة الوطنية، اجلزائر، الورقة: 1105رقم 

the Othmans  , Greemmood publishing group, 2009, p p31-32. 
، د ط، شركة اهلالل واملسامهة، 2، تر: عدنان حممود سليمان، مر: حممود األنصاري، ج، تاريخ الدولة العثمانيةيلماز أوزتونا_  )5(

  .535م، ص1990اسطنبول، 
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بعلم الرياضيات هي تلك املؤلفات اليت تناولت هذا  العثمانيني هتماماولعل أكثر ما يدل على 
 علماء الرياضيات يفالذي يعترب من أملع  إبراهيمبن خليل العلم، ونذكر على سبيل املثال  خري الدين 

هو " مفتاح كنوز أرباب قلم  هذا اجملالزيد الثاين وأول كتاب ألفه يف يعهد الفاتح وعهد السلطان با
" ولطف هللا التوقادي املشهور بـ " املنال لطفي" الذي له مؤلف ضخم يف أصحاب رقم زمو ر ومصباح 

علم احلساب بعنوان " مسألة زيادة املكعب إىل الضعفني" واملعروف باسم " مسألة ديلوس" وحسن 
م) صاحب كتاب " حتفة احلساب يف احلساب" الذي قدمه للسلطان بايزيد 1514احلسين ( ت

   ذاع صيتهم أيام السلطان القانوين عالء الدين يوسف صاحب كتاب ن الذيالثاين، ومن الرياضيني 
  . )1("مرشد احملاسبني"

  :عماراال_2

عمار العثماين" وتتميز العمارة العثمانية بطابع اال امتيازعمار بالعثمانية " تسمى حركة اال        
ومدارس خاص وأسلوب متميز، ولقد تنوعت العمارة العثمانية من مساجد وجوامع وجسور وأضرحة 

  ذروة العمارة العثمانية جامع السليمية بأدرنة وجامع السليمانيةتربفمن اجلوامع اليت تع،وكليات...
إىل اجلوامع واملدارس اليت بناها السالطني العثمانيني يف  باإلضافة )2(سنان باشا املعمار  ابنامه انذلال

بدمشق وغريه من  )3(السلطان سليمان القانوين أقامهعدد من الواليات العربية مثل اجلامع الذي 
  .)4(اليت ال يزال البعض منها قائما إىل اليوماملعمارية  املنشآت

                                            
، د ط، مركز األحباث للتاريخ 1، ج ، تر: صاحل سعداويالتاريخ واحلضارةالدولة العثمانية يف أكمل الدين إحسان أوغلي، _  )1(

  وما بعدها. 18م، ص1999والفنون والثقافة اإلسالمية، اسطنبول، 
  .538، ص 2سابق، جالرجع املأوزتونا، _  )2(
- 1520ه حكم ما بني  900شعبان  1م/1495أفريل  27يعد السلطان سليمان القانوين عاشر ملوك آل عثمان، ولد يف  _ )3(

 _أنظر:  دسنة. وصلت الدولة العثمانية يف عهده إىل أوج اتساعها برا وحبرا، للمزي 72وعمره  1566سبتمرب  7، وتويف يف م1566
إدريس الناصر _، 78م، ص1988، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 1ط تاريخ الدولة العثمانية العلية،إبراهيم بك حليم، 

  .256 -255م، ص ص  2007، دار اهلادي، 1، طاألوربية يف القرن السادس عشر -ت العثمانيةالعالقارائسي، 
-Metinkunt, Christine woodheard, Suleyman the Magnificement and his age, Longman 

group limied, New York, 1995, p p 3-4. 
  وما بعدها. 314، ص2سابق، جالرجع املأوغلي،  _ )4(
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حىت  ياإلمرباطور قايب وقصر أدرنة ب قصر طو ومن القصور الفاخرة اليت شيدها السالطني 
وكانت اجلسور اليت بناها القانوين بأوربا  ،اجلسور العثمانية كانت متثل لوحدها قمة العمارة العثمانية

 الطرقاتيف نفوس الناظرين إليها، أما بالنسبة ملنشآت توزيع املياه وشبكت  واإلعجاب تثري الدهشة
ويف كل الواليات العربية واألوربية مثل  ،)1(عماري العثماين يف اسطنبولفكانت متثل كمال الفن امل

  .) 2(طريق حج اسطنبول مكة 

  الطب:_3

 كثريا وعملت على أن تكون دور الشفاء يف القمة من يبالدولة العثمانية باجلانب الط هتمتا
من االعتناء مبرضاها  حيث التنظيم والتسيري، وهذا شيء طبيعي لدولة ختوض احلروب ألنه البد عليها

دور الشفاء  سالطني بين عثمان العديد من لعلوم الطب بىنلالفائقة  لألمهية، ونظرا )3(وجرحاها
السليمانية  مع العلم  ومدرسة الطب القانون ، بيمارستانو الفاتح،  )4(بيمارستانواملدارس الطبية، مثل 

م وأطلقوا عليها اسم "دار الطب"  14أن أول كلية لعلوم الطب بناها العثمانيني تعود إىل أواخر القرن 
بل اهتموا حىت  ،باملرضى بدنيا فقطالعثمانيني  هتماماأما من ناحية االهتمام باملرضى فلم يقتصر 

جلتهم يف الوقت الذي كانت فيه أوروبا حترق باملرضى نفسيا وعقليا وبنيت هلم دور شفاء خاصة ملعا
   .)5(املرضى عقليا وبدنيا

                                            
عبد  _و تعين قبلة اإلسالم، للمزيد أنظر: ،م 1453هو االسم الذي أطلقه حممد الفاتح على القسطنطينية  بعد فتحها سنة _  )1(

د ط، مركز الدراسات والبحوث العثمانية و املورسكية و ، 1918 -1453دراسات يف التاريخ العريب العثماين اجلليل التميمي، 
  .29-28ص ص  ،م1994زغوان،  ،التوثيق واملعلومات

  .دهاو ما بع 542، ص 2سابق، جالع جر املأوزتونا،  _ )2(
  .532نفسه، ص _ )3(
ثاين وهو " ستان " ويعين ار " ويعين " املريض " واملقطع الفظ فارسي ذو مقطعني املقطع األول وهو " بيملالبيمارستان هو  _)4(

ذا يكون معىن البيمارستان هو مكان املريض أو م أو الدار املكان للمزيد  ،ضع املريض، ويسمى باملستشفى يف الوقت احلايلو و
- 13( من القرن السابع اهلجري إىل القرن العاشر للهجري الفكرية ببجاية احلياةسيدي موسى، _حممد الشريف أنظر: 

 كلية العلوم اإلنسانية، جامعة اجلزائر،  إشراف :عبد احلميد حاجيات،ماجستري يف التاريخ اإلسالمي ،(مرقونة) ،  أطروحة، م)16
  . 216ص م،2001- 2000

  .دهابعوما  341، ص 2سابق، جالرجع امللي، أوغ _ )5(
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أما الواليات العربية العثمانية فقد كانت متقدمة يف جمال الطب حىت قبل الفتح العثماين فمثال   
لشفاء وكانت هناك مؤسسات تعليمية تقدم حلقات تدريسية يف ل كان يف كل بلدة داريف بالد الشام  
أحد األطباء  ىبدأولقد  ،يف بالد الشام فقط بل يف كل الواليات العربية العثمانيةالطب وليس 

 )1(يف دمشق  الطبهنة دمشق يف القرن السادس عشر على مدى إعجابه مب زارواالفرنسيني الذين 
ائيا  حىت عامة الناس كانوا يعتربون وذكر بأن الطبيب اليتقاض أجره من عند املريض حىت يشفى 

بطرق خمتلفة حىت يتسىن هلم معرفة األمراض اليت الطب  نمن العلوم املستحسنة وكانوا يدرسو الطب 
  . )2(يشتكون منها ويقومون مبعاجلتها

ويف اجلزائر مثال كانت العناية بالعلوم الطبية أكثر من العناية بالعلوم األخرى وكان الطبيب 
األدوية وكانت تصدر  هاما لتحضريتعترب مركزا  كانتفالقاهرة  أما ،)3(وتبجيل بني الناس حرتاماحمل 

 هتماماواألوروبية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى  العربية األدوية ملختلف الواليات
  . )4(الواليات العربية بعلوم الطب

  :  والتنجيم علم الفلك_4

 الفلك والتنجيم أكثر من براعتهم يف علوم الطب واجلغرافيا علم قد برعوا يف نيرمبا يكون العثماني
هذا اجملال منذ  قتحموااألن العثمانيني  ،يف عهد السلطان الفاتحاجلديد  بالشيءومل يكن علم الفلك 

الرتاجم واملؤلفات الفلكية  ازدادتإال أنه يف عهد الفاتح  ،وقت مبكر وألفوا الكثري من الكتب فيه

                                            
و هي مدينة تقليدية تطورت  فعلى األرجح معناها األرض الزاهرة، )دمشق(كلمة التعد من أعرق املدن السورية أما عن معىن  _)1(

وعرفت  أن دخلها خالد بن الوليد، أصبحت عاصمة األمويني، وتدهورت يف عصر الفاطميني، دألكسندر املقدوين، وبعيف زمن 
 :، يفمدينة دمشق ومواجهة االستعمار الفرنسيأكرم حممد عدوان، _ماين لبالد الشام، للمزيد أنظر : عثهار كبري بعد الفتح الدز ا

احلياة الثقافية يف دمشق  حممد أمحد، _، 1033، ص2010كلية اآلداب ، فلسطني،   ،2،ع:18، مج:  اجلامعة اإلسالميةجملة 
  .303م، ص 2011، جامعة دمشق، 2و1، ع:27مج:  ،جامعة دمشقجملة  : يف ،)1918-1876( يف العصر العثماين

  .343، ص2سابق، جالرجع املأوغلي،  _)2(
  .410صم، 1998، دار الغرب اإلسالمي، 1، ط2، ج1830-1500تاريخ اجلزائر الثقايفأبو القاسم سعد هللا،  _)3(
  .290سابق، صالرجع املحرب،  _)4(
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ا يف عهد السلطان  ثمانية حىت الواليات العربية الع ،)1(الثاين والسلطان سليم األول يزيدباوبلغت ذرو
ومن اهليئات العلمية يف علم الفلك نذكر: منصب رئاسة املنجمني  لعلم اأولت عناية خاصة هلذا 

  ي). (منجم باشيلق ) و دور التوقيت (موقتخانة) ومرصد اسطنبول (اسطنبول رصدخانة س

س املنجمني هي إدارة األنشطة اخلاصة بالفلك والتنجيم يف يكانت مهمة رئ  :املنجمني ةسارئ_1
من  املنجمنيويعد رئيس  ،املنصب ظهر أول مرة يف عهد السلطان بايزيد الثاين االسراي العثماين وهذ

ويتم تعيينهم من طرف شيخ اإلسالم والصدر األعظم إىل جانب موافقة للهيئة العلمية  املنسوبني
ة لرئيس يإعداد التقاومي السنوية وهي املهمة الرئيس فتتمثل يف  س املنجمنييمهام رئ عن أماالسلطان 
باإلضافة إىل تنظيم إمساكية رمضان كل سنة وإعداد الزيرجة أي خريطة النجوم للكشف  ،املنجمني

 ا يقوم أيضا بتحديد ساعة السعد وترصد الظواهر الفلكية مثل الزالزل واخلسوفكم،  عن الطالع
  . )2(الشمس والكسوف القمر 

 ةوالسيما وقت الصال يطلق على الشخص الذي يتوىل مهمة تعيني الوقت :دور التوقيت_2
ذه املهنة يف دار تسمى "بدر التوقيتاسم "مؤقت"  مرة  أول أقيمتاليت  )3((مؤقتخانة) "وكان يقوم 

بعد فتح  إاليف العهد العثماين فلم تظهر  أما بدمشق، األمويه يف اجلامع 661 األموينييف عهد 
 أشهرغرفتني ومن  أوشكل غرفة يف داخل حدائق اجلوامع  أو اجلوامعوكانت تقام داخل  ،اسطنبول

الثاين وحظيت بشهرة كبرية  امع بايزيدجب أقيمتدار التوقيت يف العهد العثماين هي دار التوقيت اليت 
ا حممد  وجوامع األولللتوقيت يف جوامع سليم  أخرىكما توجد دور   ،لدقة الساعات املوجودة 

                                            
كبري للعلم والثقافة، توىل احلكم والسلطة يوم   هتماماأوىل  0147السلطان بايزيد الثاين ولد سنة  نهو السلطان سليم األول اب _)1(

حممد بن حممود احلليب ابن آجا، _للمزيد أنظر:  ،واالنتصارات العظيمةكما متيز عهده بالفتوحات الكثرية   ،م 1512أفريل  25
الدر ول، هجم - ،58م، ص1986، دار الفكر، دمشق، 1: حممد أمحد دمهان، طتح، العراك بني املماليك والعثمانيني األتراك

  .08ص، م1962، تح: هانسيس أرنست، دار إحياء الكتب العربية، املصان يف سرية املظفر سليم خان
 .491_904 ص ، ص2سابق، جالرجع املأوغلي، _ )2(
اية الدولة العثمانية وأغلقت دور التوقيت التقليدية يف  ظلت _)3(  ، م1952سبتمرب  20دور التوقيت تواصل عملها إىل غاية 

 .493، صنفسه _:للمزيد انظر
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التقاومي السنوية  وإعداد واتومن مهام دور التوقيت حتديد أوقات الصل ،يف اسطنبول الفاتح
  . )1(رمضان وإعطاء بعض الدروس يف الفلك ملن يريد وإمساكية

من قبل تقي الدين  أقيم مرصد اسطنبول يف عهد السلطان مراد الثالث :مرصد اسطنبول_3
وجهزه تقي الدين مبختلف آالت الرصد كما زوده مبكتبة حتتوي  ،"طوب خانة"الراصد فوق سفوح 

وقبل أن يبىن هذا املرصد كان الفلكيني واملنجمني   ،يف الغالب على كتب يف الفلك والرياضيات
م يف يعملون عبد الرمحن خالل الفرتة املدروسة   علماء علم الفلك منو )2(دور التوقيت أو يف بيو

زاده حسام الدين التوقادي (ت  و )4(صاحب مؤلف "شرح السراج" يف علم الفلك  ) 3(األخضري
قوشجي زادة عالء الدين  ال لطفي مؤلف كتاب "رسالة يف قوس قزح"وم) املعروف باملن 1456

ألف تسعة أعمال كاملة يف علم الفلك منها "التحفة يف علم الفلك" و"رسالة در  الذي )1475ت(
إال أنه يف فرتة ما بني القرن اخلامس  ،املقال يف هذا املقام لذكرهم مجيعا اال يسعنو ، يف علم هيئة"

مؤلف  207كتابا منها   325عشر والقرن السادس عشر  ظهر عدد كبري من الكتب الفلكية قدرة بــ 
  .)5(سية بالفار  52بالرتكية و 66لعربية وبا

   :اجلغرافيا علم _5

 وفاقوا اإليرانيني يف هذا اجملال ،كان علم اجلغرافيا عند العثمانيني على مستوى عال من التطور
م كانوا على دراية بكروية األرض يف الوقت الذي كانت فيه أوربا و  ل العامل يؤكدون على أن كحىت أ

                                            
 .493_ 492ص ص  ،2ج املرجع السابق، أوغلي، -)1(
 .494_  349ص ص  ،نفسه _)2(
) هو عبد الرمحان بن حممد بن عامر األخضري من أعالم اجلزائر وعلمائها برع يف 1512-1546( عبد الرمحن األخضري  _)3(

' و 'السلم املرونق' و 'خمتصر العبادات' و'رسالة يف التحذير من هرالعلوم العقلية كما برع يف العلوم النقلية ومن كتبه 'شرح اجلو 
يف   منشور اهلدايةعبد الكرمي الفكون، _ان بعنوان " اجلوهر املكنون يف صدق الثالث فنون" للمزيد أنظر: البدع' وكتاب يف البي

 122، ص 1987، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1، تح: أبو القاسم سعد هللا، طكشف حال من ادعى العلم والوالية
، مؤسسة نويهض الثقافية، بريوت، 2، طإىل العصر احلاضرمعجم أعالم اجلزائر من عصر اإلسالم عادل نويهض، _ بعدها،وما

  .15_14ص م، ص 1980
  .15نفسه، ص _ )4(
  .146ص  ،2ج سابق،الرجع املأوغلي،  _ )5(
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عجائب "كتابه    يف من قال بكروية األرض من العثمانيني هو ركن الدين أمحد األرض مسطحة وأول
 أيضا ، وظهر يف عصر السلطان سليم األولاألول عاش يف زمن السلطان حممد"الذي املخلوقات 

جغرايف عثماين عد من خرية علماء بين عثمان هو بريي ريس الذي ملع يف جمال رسم اخلرائط والذي 
نبغ ومل يكن هو الوحيد الذي  ،مبا توصل إليه والطبوغرافية وعلم البحار اجلغرافيا فاق عصره يف علم

من اجلغرافيني من أمثال ابن ماجد وكمال ريس ومطرقجي نصوح بك ذا اجملال بل يوجد الكثري هيف 
)1(.   

م يف  ،العلوم التجريبية وعلم الفيزياء والكيمياءوكان للعثمانيني نصيب يف  ولو أن إبداعا
احليوان  معل نبداعهم يف جمال الطب واجلغرافيا، ومل يغفل العثمانيني عهذا اجملال كانت أقل من إ
  ألفه ابن طولونا م ومن بني أهم املؤلفات معللا اهذ طيب ووفري يفوالنبات وكان لديهم إنتاج 

الزهور يف منافع الزهور"، وله مؤلف أخر بعنوان " عرف البان يف ما ورد يف  ابتسام" )2(الدمشقي
 رسالة يف البيان والصراحة بتلخيص كتاب"م ) 1529زي (ت غكما ألف رضي الدين ال  ،الباذجنان"
  .)3("الفالحة املالحة يف

   فن صناعة املدافع (التكنولوجيا):_6

من خالل صناعة  ،ويظهر التفوق التكنولوجي العثماينكان هلم جانبا فيها حىت يف التكنولوجيا  
، وإن رن السابع عشرحىت القو اليت اعتربت أرقى مدافع العامل خالل القرن اخلامس عشر املدفعية 
وهلذا  ،قذيفة يف الدقيقة 15صاروخ خارق يقذف  ثماين كان يستخدم يف حروبه مدفعاجليش الع

دافع األوروبية، حىت العثمانية أفضل بكثري من امل )4(ملدافعكبرية ضد العدو وكانت احققوا انتصارات  
                                            

  . 529 -528، ص ص 2سابق، جالرجع املأورتونا، _  )1(
ه، عرف مبؤلفاته الكثرية  953ه وتويف سنة  880هو حممد بن علي بن مخارويه بن طولون الدمشقي الصاحلي ولد سنة  _ )2(

حممد بن طولون الصاحلي _مؤلف ومن أمهها مفاكهة اخلالف يف حوادث الزمان، للمزيد أنظر:  764واليت بلغت حوايل 
م، 1984، دار الفكر، دمشق، 2، تح: أمحد دهان، طن ويل نائبا من األتراك بدمشق الشام الكربىإعالم الورى مب الدمشقي،

  وما بعدها. 19ص 
  .352-351ص ، ص 2جسابق، الرجع امل أوغلي،_  )3(
واقعة السلطان الغوري مع سليم ابن زنبل الرمال، _م باملكاحل، للمزيد أنظر:  16و 15كانت املدافع تعرف يف القرن   _ )4( 

  .25م، ص1998، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2، تح: عبد املنعم عامر، تق: عبد الرمحان الشيخ، طالثاين
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األوروبيني إىل أمهية املدافع العثمانية اليت حققت هلم انتصارات باهرة ضدهم نبه    )1( فليأن مكيا
أن قصف Courtland Hanby مدافع األسلحة الشهريعامل ولقد (ذكر  ،وضد سلطان املماليك

 ستخدمأقصف ناري مدفعي منتظم يف التاريخ ) وإن مدفع هاون  أولم هو 1453البيزنطيني سنة 
ويعود تاريخ أكرب معمل ومصنع للمدافع يف ،مرة من قبل العثمانيني يف عهد السلطان الفاتح أول

  . )2(املدافع " باسطنبول دار صناعة" نةالعامل إىل أواسط القرن السادس عشر وهو مصنع طوخبا

ن أالذي ذكر ب ،محد ياغيأليه املؤرخ الدكتور إمساعيل وهذه املعطيات تفند ما ذهب إ
السلطان حممد الفاتح  د تطوروا يف جمال األسلحة واملدفعية يف عهد السلطان مراد الثاين والنيلعثمانيا
باألوروبيني الذين كانوا قد بلغوا درجة كبرية من التطور والتقدم  حتكاكهما) نتيجة  م1421-1451(

  .)3( املدافع األوروبية ستخدامان السلطان مراد الثالث درب جيشه على أيف جمال األسلحة واملدفعية و 

من  أكثربالعلوم النقلية  اهتمامهاكان كثريا و )4( الدولة العثمانية بالعلوم النقلية هتمتالقد 
خمتلفة  أنواعالرتكي كان يغلب عليه طابع الرتمجة وكان على  لألدببالعلوم العقلية، فبالنسبة  هتمامهاا

ف والسري و قصص األنبياء، وتذاكر األولياء و والفقه والتصالنبوية الشريفة والعقائد  األحاديثمن 

                                            
كما عمل كمبعوث دبلوماسي إىل ،  م بفلورنسا بإيطاليا عمل سكرتريا للمستشارية الثانية جلمهورية فلورنسيا1469ولد سنة  _ )1(

م وترجم إىل عدة لفات، كما له كتاب أخرى منها  1513قيصر "جورجيا"، عرف واشتهر مبؤلفه " كتاب األمري" الذي كتبه سنة 
نيقوال _م، للمزيد أنظر: 1572تويف مكيافللي سنة ،جذور تفاح اجلن وكتاب تاريخ فلورنسياكتاب فن احلرب وكتاب األحاديث و 

  . 16 -15ص ص ، م2004، تر: أكرم مؤمن، د ط، مكتبة الساعي، القاهرة، األمريميكيافللي، 
  .383، ص 2سابق، جالرجع املأورتونا،  _ )2(
  .17، صم1997، مكتبة العبيكان، الرياض، 1، طاحلديثالعامل العريب يف التاريخ إمساعيل أمحد ياغي،  _ )3(
ال للعقل فيها إال عند هي علوم ينقلها اإلنسان أو الشخص عمن وضعها وتتوارثها األجيال هلذا مسيت بالعلوم النقلية وال جم _ )4(

ساعدة هلا مثل علم اللغة والنحو إحلاق الفروع باألصول، وتسعى العلوم النقلية لشرح كتاب هللا تعاىل كما ترتبط ببعض العلوم امل
أطروحة ماجستري يف اآلداب، ، علوم العمران والرتبية والتعليم عند ابن خلدونرىل نبيه خملوطة، _وغريها، للمزيد أنظر: 

  .43م، ص1998ة)، إشراف: عدنان األمني، اجلامعة األمريكية، بريوت، (مرقون
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ب الرحالت وكتب اء وكتشعر واملالحم واحلكايات والتواريخ وتذاكر ال )1(والقصص البطولية واملناقب 
  . )2(األخالق وكتب السياسة وكتب السفرات ...

خاص ومن بني الشعراء  وكان للشعر مثال مكانة خاصة عند العثمانيني عامة والسالطني بشكل
)والشاعر خيايل م 1600 - 1527والشاعر باقي (م)  1556-1480(يتهم  الشاعر فضويل صالذين ذاع 

اتح والسلطان بايزيد الثاين وسليم األول وسليمان القانوين  م ) حىت السلطان حممد الف1557(ت 
كما ظهرت أعمال تارخيية هامة أرخت لسالطني بين   ،)3(مبختلف اللغات كانت هلم دواوين شعر

م  م وغزوا كمال وجيهان نامة لنشري لمؤرخ  مثل "سالطيننامة"لعثمان وحلرو
خمطوط يف املتحف الربيطاين  الزالم)و"سليماننامة" الدريس البدلسي والذي 1520(ت

كما توجد   خمطوط باملكتبة الوطنية بباريس، األخرهو  والزالجليب  للمؤرخ إسحاق ننامة"او"سليم
قطب الدين حممد بن أمحد (ت  ايلالنهر كتب و عثمان" ملؤلف جمهول  آلحولية شعبية بعنوان "تواريخ 

وابن زنبل  "،الربق اليماين يف الفتح العثماين" عن تاريخ العثمانيني يف مؤلفهأيضا  ) م1580 -ه988
  .)5("واقعة السلطان الغوري"صاحب مؤلف   )4(الرمال

أما بالنسبة حلركة الرتاجم فكانت على نطاق واسع ونذكر على سبيل املثال طاشكربى زاد الذي 
ية يف علماء اننعمعاصر زمن السلطان سليم األول والسلطان القانوين واملعروف مبؤلفه الشقائق ال

                                            
م، للمزيد أنظر:  _ )1( رابعة مزهر شاكر، حممد عبد _املناقب هي املؤلفات اليت أرخت للسالطني وكتبت عن أعماهلم وبطوال

، الدراسات جملة:، يفالكتابة التارخيية عند العثمانيني يف القرن العاشر هجري/ السادس عشر ميالديالقادر خريسات، 
  .70صم، 2014، األردن، جامعة األردن ،1،ع:41مج:

  .36، ص2سابق، جالرجع املأوغلي،   _ )2(
  وما بعدها.59، ص  نفسه _ )3(
ومسي بالرمال ألنه كان يضرب خط الرمل( السحر) وكان يكشف الطالع، تويف سنة  ،زنبل هو الشيخ أمحد الرمال ابن_  )4(

، للمزيد "ع سليم العثماينمواقعة السلطان الغوري " من أهم مؤلفاتهم، عاصر وقائع وأحداث املماليك مع سليم األول، 1552
، س، بريوتئ، دار النفا1ط فياض حرفوش، عبد العزيز:تح ،حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران _ابن احلمصي،أنظر: 
  . 20_  7 سابق، صالصدر املالرمال، _ ،13م، ص 2000

  .ومابعدها 72 سابق، صالرجع املشاكر،  _ )5(
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) 1567، واملؤرخ النشائي (ت وعاشق جليب صاحب مؤلف "ذيل الشقائق النعمانية" الدولة العثمانية
   .)1(عن السري والرتاجم االذين كتبو  م ) وغريهم من املؤرخني1523والبدليسي (ت 

دولة  الدولة العثمانية بعلوم الدين كثريا باعتبارها هتمتاأما فيما خيص اجلانب الديين فقد 
ومن بني املؤلفات اليت ألفت يف هذا امليدان يف الواليات العربية علم تفسري  ،ةعإسالمية طبقت الشري
م)، وبدر الدين الغزي الدمشقي (ت 1545الصديقي املصري (ت  ياحلسن البكر  القرآن الكرمي أليب

  . )2(م) الذي له ثالث تفاسري للقرآن الكرمي 1577

لية اليت كانت متداولة عند العثمانيني والعرب من عقعلى العلوم ال ألقت هذه املعطيات الضوء
مان القانوين، كما بينت واقع احلياة الفكرية يف الواليات يغاية السلطان سل إىلأيام الفتح العثماين 

بالتدهور واالحنطاط الفكري   ة ياحلياة العلمية يف الدولة العثمانانية لذلك ال جيوز وصف عثمالعربية ال
بل  خرآعلم  ايهملو  ما وصفها بعض املؤرخني، وامللفت للنظر أن العثمانيني مل يهتموا بعلم وك

  .مبختلف العلوم وإن كانت بدرجات متفاوتة ويف خمتلف الواليات العربيةاهتموا 

   

                                            
  .75_ 47ص ، صاملرجع السابق شاكر، _ )1(
   .338، ص2سابق، جالرجع املأوغلي،  _ )2(
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وقامت ببناء املدارس  عناية خاصة هلذا العلمالدولة العثمانية أولت نظرا ألمهية علوم الطب 
وعملت على أن تكون هذه  ،الطبية ودور الشفاء يف اسطنبول ويف الواليات العربية العثمانية

املدارس واملستشفيات يف املستوى من حيث اخلدمات والتنظيم والتسيري، كما ظهر عدد كبري من 
  على قدر عال من املهارة تفننوا يف التطبيب ويف التصدي  لألمراض اليت انتشرت بالدولة.و األطباء 

  األمراض املنتشرة وطرق عالجها: -1

 األطباء تفننأمراض مثلها مثل أي دولة ويف أي عصر، ولقد ة الدولة العثمانية عد عرفت
  ومن األمراض اليت انتشرت بالدولة خالل الفرتة املدروسة نذكر منها: ،يف التصدي هلا نيالعثماني

 : األمراض العقلية والنفسية والعصبية -1-1

وهي عبارة عن اضطرابات شديدة تصيب تكامل شخصية الفرد فتأثر على عالقاته 
وكانت األمراض اليت عرفتها الدولة العثمانية من وتعترب هذه األمراض  ،)1(الشخصية واالجتماعية

إىل فتأثر على نفسيته وتؤدي به  رتصيب خاصة اجليش نظرا للحروب اليت كان خيوضها باستمرا
لقد اهتم العثمانيون باملرضى عقليا ونفسيا وعصبيا وخصصوا هلم و  ،اجلنون يف الكثري من املرات

م  منذمستشفيات ملعاجلتهم  عهد السلطان حممد  يفعهد السلطان مراد الثالث وازداد االهتمام 
ن املرضى، حىت أنه مت ختصيص مالفاتح، إذ مت بناء عدة مستشفيات ملعاجلة هذه الفئة 

يا من النساء ومستشفيات أخرى ملعاجلة املرضى عقليا من مستشفيات خاصة ملعاجلة املرضى عقل
  .)2(ذه الفئة من املرضىهل أن الدولة العثمانية قد أولت عناية كبرية بنييا الرجال، وهذ

يف الوقت الذي كانت فيه أوربا تسخر من األتراك عندما يدخلون املرضى عقليا إىل هذا 
م دون طعام وشراب  ،املستشفيات ألن األوروبيون كانوا يقومون بضرب املرضى عقليا ويرتكو

                                                            

  (1)_عبد اجمليد اخلليدي،كمال حسن وهيب، األمراض النفسية والعقلية، ط1 ، دار الفكر العريب، بريوت،1997م،ص117 .
  .309سابق، صالرجع املحرب،  - )2 (
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م م  )1(بقصد إخراج اجلن الساكن  يف سجون مظلمة وهم مقيدون بالسالسل يف  أو يضعو
وتسلط عليهم أشد  "القفص العجيب" أو "برج اجملانني"أيديهم وأرجلهم وتسمى هذه السجون ب

حبرقهم واستمرت أوربا يف هذا التصرف  يقومون البغيف الإن كانوا و  ،)2(ةأنواع التعذيب مدى احليا
من  والوسائل قلطر اتفنن العثمانيون يف معاجلة مرضاهم بشىت  يف حني ،من عشراثالحىت القرن 

  .)4(يف معاجلة املريض عقليا )3(بينها استخدام املوسيقى

أمراض االنفصام  نذكر أيضا، العثمانيةومن األمراض النفسية والعقلية اليت عرفتها الدولة 
عون يني يستطي، وكان األطباء العثمان)5(واهلوس (اهلسرتيا) (الشيزوفرانيا) وداء السوداء (املاليخوليا)

دل على تطور علم الطب عند ي ذاالتفريق بني هذه األمراض وهلم أسلوب خاص يف مداولتها، وه
  .)6(نيالعثماني

  :واألوبئةاألمراض املعدية  -1-2

دية واليت كانت عولقد شهدت الدولة العثمانية خالل الفرتة املدروسة بعض األمراض امل
 )7(مشس الدينأق تسببت يف وفاة اآلالف من األرواح ويعترب الشيخ  إذ ،اخلطرية األمراضتعترب من 

                                                            
  .534، ص2سابق، جالرجع املتونا، ز أو  - )1(
، 7مر: هارون عيسى اخلوري، ط ،، تر: فاروق بيضون، كمال دسوقي، مشس العرب تسطع على الغربزيغريد هونكة - )2(

  .255ص م،1982دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 
 (3)- وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أمريكا مل تعاجل مرضاها باملوسيقى إال يف عام 1956م، للمزيد انظر: حرب، املرجع السابق، 

  ص 329.
   نفسه. - )4(

( 5)- هي كلمة التينية تعين الرحم وكان االعتقاد السائد يف القدمي هو أن هذا املرض يصيب النساء فقط ولكن مع تطور العلم
 من  بأنهيب يعرف و النساء بدرجة اكرب واهلستريية هو مرض عص ،املرض يصيب الرجال والنساء على حد سواء اهذ أنتبني 
.113_اخلليدي، املرجع السابق، صللمزيد انظر:  القلق، أمراض أنواع   

  . 534 ، ص2 سابق، جالرجع املأوزتونا،  - )6(
يف علوم الدين وعلوم  علماء عصره كان متبحرا  كبار  حممد الفاتح، يعد منمعلم السلطان  هو الشيخ آق مشس الدين  - )7(

وبلغت شهرته يف علوم الطب والنبات إىل درجة أن الناس أصبحوا يقولون عنه " إن النبات ليحدث أق مشس  ،الطب والنبات
  وما بعدها. 267سابق، صالرجع املحرب، _للمزيد أنظر:  م،1459الدين " توىف سنة 
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احلياة"  وذكر فيه من األطباء الذين أولوا اهتمام كبري هلذه األمراض، وألف فيها كتابا مساه"  مادة 
 من اخلطأ تصور أن األمراض تظهر على األشخاص تلقائيا « أسباب األمراض املعدية فقال:

دقيقة إىل درجة عدم القدرة  و صغرية ىفاألمراض تنتقل إىل اآلخر بطريقة العدوى، وهذه العدو 
أق أن من هذا الكالم نفهم ، و »حية  ذورببسبب لكن هذا حيدث  على رؤيتها بالعني اجملرد،

 ةيف النصف الثاين عن القرن اخلامس عشر وبدون أجهزة متطور  )1(مشس الدين قد عرف امليكروب
وبعد أربعة قرون كاملة يصل الكيميائي ، وبدون امليكروسكوب الذي مل يكن قد اكتشف بعد

  ) .3(ا أق مشس الديننفس النتيجة اليت توصل هلوهي  تعريف امليكروب إىل )2(والبيولوجي باستور

ا الدولة العثمانية وباء الطاعونايت شهلومن األوبئة ا   الذي يعترب من األمراض املعدية )4(د
يعد من ، و )5(وتعين املوت األسود pestisatraمن العبارة الالتينية   ذو مأخوهو مرض جرثومي 

 عشرون سنة،مخسة و  وأمرة كل مخسة عشر سنة أمخسة  اخلطرية يظهر بصفة دورية األوبئة 

                                                            
نتيجة تطفلها كالبكترييا يف اململكة احليوانية والفريوسات يف اململكة  معدية وهي كائنات حية تسبب يف الغالب أمراض - )1(

أيضا على خاليا بذور النباتات وما حتمله من أجنة كجرثومة القمح، للمزيد  )جرثومةميكروب (النباتية، كما تطلق كلمة 
  .1180 م، ص2009، شركة أبناء شريف األنصاري، بريوت، 3ج ،سرةاملوسوعة العربية املي، أنظر: على موال

 اداء كولري  رثم، إ1895سبتمرب  28م وتويف يف 1822ديسمرب  17يف   " leodولد لويس باستور مبدينة دول "  - )2(
 تأسيس معهد ملعاجلة املصابني بداء الكلب حيمل امسه عرف مبعهد متالدجاج، كان عبقريا فذ يف العلوم الرياضية والطب 

 من األوضاع الصحية للجزائريني يف منطقة واد سوفللمزيد أنظر: بن سامل أمحد،  _م،1888نوفمرب  14باستور يف 
فلة  : إشراف أطروحة ماجستري يف التاريخ املعاصر، (مرقونة)،،  )1939-1919خالل دورية أرشيف معهدباستور باجلزائر(

  وما بعدها. 10م، ص2009- 2008كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، ،ي عشاق
  . 270 -269سابق، ص ص الرجع املحرب،  - )3(
الطاعون رجز، أرسل على طائفة من بين إسرائيل أو على من كان   «عن الطاعون قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: - )4(

ا فال خترجوا فرارا منه  اقبلكم، فإذا مسعتهم به بأرض فال تدخلو  الطاعون وخز « وقال أيضا: ، »عليه وإذا وقع بأرض وأنتم 
واألدباء يف االحرتاس  احتاف املنصفنيمحدان خوجة،  :صحيح البخاري، نقال عن، »أعدائكم من اجلن وهو لكم شهادة 

  . 85 - 84ط، دخائر املغرب العريب، اجلزائر، د س، ص ص  :حممد بن عبد الكرمي، دتع، تح، من الوباء
  .18ص د س،،anepحضرية يوسفي، د ط، منشورات  تر: ،األوبئة واجملاعات باجلزائرمصطفى اخلياط،  - )5(
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أما التعريف احلديث له فهو مرض تسببه جرثومة  ،)1(كثريا  واملغاربة عانت منه الدول املتوسطية
من جثث املقابر أو من اجلراد ة م اجلو بفعل الرائحة الكريهمالناجتة عن التلوث وتس )2("يارسني"

  . )3(فئرانلامليت واملتعفن والطاعون أكثر ما يصيب القوارض من ا

الواليات العربية العثمانية من وباء الطاعون قبل وبعد انضمامها للدولة العثمانية  تانع
ا  هذا الوباء سنة  طاعونا  بالد الشام وكان إليها منوكان قد انتقل  ،م1460مثل مصر اليت حل 

الواحد م و إذ قدر عدد اجلنائز يف الي ،الف من األرواح خاصة النساء واألطفالعظيما زهق اآل
كما ضرب هذا الوباء مصر مرة أخرى قبيل انضمامها للدولة العثمانية يف   ،)4(ألف جنازة 12ب

ظهر وباء و ،)5(م وكان وباءا مل تشهد له مصر مثيال فتك بأرواح اآلالف من الناس9114سنة 
م واستمر بالظهور إىل 1552م وسنة1551الطاعون باجلزائر العثمانية أيضا وكان أول ظهور له سنة 

حبياة الكثري من الناس وكان قد انتقل إىل  1552ولقد أودى طاعون سنة  ،م1822غاية سنة 
  . )6(طريق األسطول العثماين الذي جاء من تركيا عن رئاجلزا

ام وجند أن الدولة ذعثمانية خالل الفرتة املدروسة أيضا انتشار مرض اجللوعرفت الدولة ا
ذه الفئة من املرضى، وقامت ببناء  مستشفيات خاصة ملعاجلتهم مثل العثمانية قد اهتمت 

                                                            
) مرموقة( ،، أطروحة دكتورة دولة يف التاريخ احلديث )م1830 - 1700اجلزائر(احلرف واحلرفيون مبدينة عائشة غطاس،  - )1(

  .61م، ص2001-2000، إشراف: موالي بلحميسي، كلية العلوم اإلنسانية، بوزريعة، 
 جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية يف بايلك قسنطينة من خالل نوازل ابن فكون خاللبلخوص الدراجي،  - )2(

إشراف: خمتاري حساين، كلية العلوم االجتماعية  )،مرقونة(، أطروحة ماجستري يف التاريخ احلديث، م17-16القرنني 
  .66 م، ص2012واإلنسانية، اجلزائر 

، أطروحة ماجستري يف التاريخ املعاصر، (مرقونة)  م1930_1830الوضع الصحي يف مقاطعة اجلزائر عالمة صليحة ،  - )3(
   .  81، ص  2001-2000،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة اجلزائر، ،إشراف :ناصر الدين سعيدوين 

  .370-369م، ص ص 1960، د ط، مطابع الشعب، بدائع الزهور يف وقائع الدهورإياس،  حممد ابن أمحد ابن - )4(
  .568 نفسه، ص - )5(
دولة يف التاريخ  هأطروحة دكتورا،  م1830 -1519اجملتمع اجلزائري وفعالياته يف العهد العثماين أرزقي شويتام،  - )6(

-2005جامعة اجلزائر، ، عمار بن خروف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية : احلديث واملعاصر، (مرقونة)، إشراف
  .283 م، ص2006
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م يف عهد السلطان حممد الفاتح بأدرنة وهو خمصص لعالج 1415ستشفى الذي بين سنة امل
أعضاء ة اليت تؤيد إىل تلف ثام من األمراض اخلبيذويعترب مرض اجل )1(م من النساءاجلذامرضى 

كما يؤدي أيضا إىل تعفن أعضاء اجلسم   ،رضاملاجلسم وذلك عن طريق اجلفاف الذي يسببه 
املنتشر اليوم  )2(سرطانوجتعد الشعر، ويشبه اجلذام مرض الجها ومن أعراضه حبوح الصوت نوتش
  . )3(بكثرة

على  باإلضافة إىل مرض الدملة الذي تويف به السلطان سليم األول وكان األتراك يطلقون
وهو مرض قاتل مل يعثر العثمانيون على دواء له يف ذلك العصر  ،مرض الدملة اسم " شريبنجه "

ويظهر على اجلسم يف شكل  ،وهو إحدى الدمائل الدموية حيدث بسبب جرثومة " رستافيلوك "
كما عرفت الدولة أيضا مرض النقرس الذي   ،جلسماحب يتميز بالصالبة وحيدث آالم شديدة ب

وهو مرض التهاب املفاصل ويسمى بداء  ،)5( 1488 - 1487يف سنة  )4(ه " ابن خوجة "تويف ب
  . )6(امللوك أيضا

  :األمراض املومسية -1-2

                                                            
مر: ، تر: عدنان حممود سلمان: موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية السياسي والعسكري واحلضارييوملاز أوزتونا،  - )1(

  .494م، ص2010، الدار العربية، بريوت، 1 ، ط 4 حممود األنصاري، ج
من األمراض اخلطرية يصيب اإلنسان واحليوان وحىت النبات، وهو عبارة عن ورم خبيث يصيب  سرطانليعد مرض ا - )2 (

ا وحىت األعضا ،لبشرية وجيعلها تنموا وتتكاثر بسرعةااخلاليا  ء البعيد عنها مثل الرئتني والكبد وتقوم بغزو األنسجة احملاطة 
_ يف اجلسم،  اوتسمى هذه الظاهرة باإلبذار لألورام اخلبيثة مبعىن انفصال بعض اخلاليا السرطانية من الورم األساسي وانتشاره

م، 2009، شركة أبناء شريف األنصاري، بريوت، 3 ، ط4 ، جاملوسوعة العربية امليسرةعلي موال، _للمزيد أنظر: 
  م.1829ص

  .230 م، ص2013، اجلزائر، رم للنشفط، مر  ، داجلراحة الطبية عند املسلمني يف العصور الوسطىشرقي الرزقي،  - )3(
ألف كتب كثرية منها   ،هـ893هو مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صاحل الربوسري املشهور باملوىل خوجة تويف سنة  - )4(

 الشقائق النعمانيةطاشكربى زاده، _شرح هدية احلكمة، للمزيد أنظر:  كتاب: التهافت وحواشي شرح املواقف وحواشي على
  . 76 م، ص1975، بريوت ، ، دار الكتاب العريب ، د طيف علماء الدولة العثمانية

  .623، ص2، جبقساالرجع امل ،أوغلي - )5(
  .239سابق، صالرجع املالزرقي،  - )6(
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يت ال تزال لكما انتشر يف الدولة العثمانية أيضا بعض األمراض املومسية املعروفة منذ القدم وا
لزكام وهي ليست باألمراض اخلطرية تنتشر يف أي زمان ويف أي اإىل اليوم مثل احلمى والسعال و 

لقرن ا مكان، ويذكر ابن احلمصي أن هذه األمراض قد اجتاحت مصر وبالد الشام بكثرة مطلعا
  . )1(السادس عشر

ريني خالل العهد العثماين قد تفتنون يف ناسبة احلديث عن احلمى والزكام جند أن اجلزائمبو 
أشجار وهو دواء يتم استخراجه من  ،ةينالكني أو الكي صون بأقراو افكانوا يتدمعاجلة احلمى 

مت اكتشافها  يف القرن السادس عشر من قبل  يةئاالستواالكينة، وهي موجدة بكثرة يف املناطق 
طب احلديث مل يكن منتشر يف ومن خالل املصادر يتبني لنا أن اليف القارة األمريكية،  نياألوروبي

اء كان قليال، ولكن هذا راجع إىل قلة األمراض اخلطرية وانعدام باجلزائري وأن عدد األطمع تاجمل
ائيا،  أما عن األعضاء املصابة  ،للتداوياألعشاب  وكان اجلزائريون يعتمدون كثريا علىبعضها 

القطع يتم بضربة سيف أما الكي فكان حبديد متوهج يوضع على ففكانوا يقومون بقطعها أو كيها 
ملنطقة املصابة من اجلسم مث يوضع عليها القطران وتتم هذه العملية مرارا إىل أن يشفى املريض ا

  . )2(كي عالجا فعااللوكان التداوي با

ولكن ما مييزها  ،ي دولة ويف عصركأ  ضدولة العثمانية شهدت عدة أمراوعلى العموم ال
الدولة مثل  ازارو هو تفتنها يف مواجهة األمراض، ويشهد على ذلك األوروبيون أنفسهم الذين 

jean de thèvenot  الذي زار اسطنبول واألناضول الغربية وعرب عن إعجابه باحلالة الصحية اليت
قليال، يعتنون ميرضون  األتراك... هم أناس أصحاء البدن.... « التمسها عن األتراك فقال:

م باهتمام بالغ... كثري من األمراض املوجودة يف أوروبا ليست موجودة لديهم   مبرضاهم يف بيو
  . )3(»مثال أحجار الكلى 

                                                            
  .22 ص سابق،الصدر امل ابن احلمصي، - )1(

  (2)- شويتام ،املرجع السابق، ص278 ومابعدها.
  .569، ص 2أوزتونا، تاريخ الدولة...،ج- )3(
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  املؤسسات الطبية يف الدولة العثمانية: -2

 (املستشفيات) من دور الشفاءاملؤسسات الصحية بالدولة العثمانية  وتعددت تنوعت        
، ومن بني دور الشفاء واملدارس الطبية وكل مؤسسة كان هلا دورها اخلاصومدارس لتعليم الطب 

           من عهد السلطان حممد الفاتح إىل عهد السلطان القانوين  نذكر :  تاليت أقيم

  : دور الشفاء (البيمار ستانات) -2-1

تم بالشؤون الصحية  دار  ، : دار الشفاءمنها اءعدة أمسأطلق العثمانيون على األبنية اليت 
ني يأما مصطلح (خستة خانه) فإن العثمان، ةانرخابيمارخانة، تيم ،ستانبيمار  ،الصحة، شفاخانة

اية القرن الثامن عشر ودور الشفاء هي مؤسسات وقفية  ،مل يستخدموا هذا املصطلح إال بعد 
ومتارس دور الشفاء العثمانية نفس الوظيفة اليت متارسها  ،مهمتها العناية بصحة األهايل

ومن البيمارستانات اليت أقيمت من عهد السلطان حممد الفاتح إىل عهد  املستشفات اليوم،
  : )1(السلطان سليمان القانوين نذكر

  دار الشفاء حممد الفاتح: -2-1-1

غرفة تعلوها  70م باسطنبول ويضم 1470هو مستشفى بناه السلطان حممد الفاتح يف سنة 
وهو خاص ملداواة املرضى عقليا ويف هذا املستشفى كان األطباء يستخدمون املوسيقى  ،ةقب 70

وهو خاص  م،1451سنة  ة يفنى اجلذام بأدر رضاتح مستشفى آخر ملكما بىن الف ،)2(ملداواة املرضى

                                                            
  .484-483، ص ص2سابق، جالرجع املأوغلي،  - )1(

mpact of ottoman scientific  I, mmalina dalillaah mohd lsa A -)2(

advancement in the era of sultan muhammed al-fatih , in the :  
Mediterranean  journal of social scienes, vol :05, N : 29, italy, 2014, p 83. 
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شفاء حيث وضع لمهتما كثريا بالبيمارستانات ودور ا حاتفوكان السلطان حممد ال ،)1(بالنساء فقط
من أشهر األطباء ويساعده يف عمله   اثنانفجعل لكل دور طبيا أو  ،دقةلهلا نظام يف غاية ا

عالج واألدوية فكان جمانا لوجراح وصيديل باإلضافة إىل العديد من اخلدم أما عن ا )2(كحال
م   . )3(ومواطنهم ويستفيد منه مجيع الناس على اختالف أديا

  دار الشفاء بايزيد دار الشفاسي: -2-1-2

، وكان يعاجل عدة )4(م1488   ةيف أدرنة سن ينالثااملستشفى الذي بناه السلطان بايزيد  ووه
عترب أثرا معماريا رائعا وفريدا من يأمراض منها أمراض العيون واألمراض العقلية، فضال عن ذلك 

  . )5(نوعه من الناحية اجلمالية

  دار شفاء عايشة حفصة سلطان: -2-1-3

السلطان سليم األول ووالدة السلطان سليمان وهو املستشفى الذي أقامته عائشة زوجة 
يعاجل املرضى لفرتة طويلة من  ظل حجم إال أنه ن مميزاته صغرمم، 1522القانوين يف مغنيسا سنة 

ستان خمصص لعالج اية القرن التاسع عشر، وكان هذا البيمار  حىتواستمر يف خدمته  ،الزمن
  ال يزال إىل اليوم. متحف إىل هالعشرين مت حتويل القرن ومع بداية ،املرضى عقليا

  دار الشفاء " مارستان " -2-1-4

بيمارستان يف القرن السادس عشر، وذلك نتيجة للخدمة اليت كان الضل يعترب من أف
ركن الغريب من الكلية سلطان سليمان القانوين ويقع يف الم من طرف ال 1550سنة  يقدمها، بين

                                                            
 .494، ص4أوزتونا، موسوعة تاريخ اإلمرباطورية...، ج - )1(
_ ويسمى الذي يتعاطى هذه املهنة بالكحالباشي، للمزيد أنظر:  ،نييطلق لفظ كحال على طبيب العيون عند العثماني - )2(

  .322 ، ص2 تاريخ الدولة....، ج ،أوزتونا
  .184 م، ص2001،  ط، دار اإلميان، اإلسكندرية ، دينة السلطان حممد الفاتحنطفاتح القسنطعلي حممد الصاليب،  - )3(

  (4)-  انظر امللحق رقم :01. 
  .485، ص2سابق، جالرجع املأوغلي،   - )5(
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خمصص ملعاجلة مجيع  وهو السليمانية، وحيتوي على ساحتني ومبىن ضخم فيه ثالثني غرفة
م وكان الطلبة 1861ولقد ظلت دار الشفاء " مارستان " قائمة وتقوم بدورها حىت سنة  األمراض،

لطب السليمانية يتلقون الدروس النظرية يف مدرسة الطب أم الدروس الذين يدرسون يف مدرسة ا
  .)1(العملية والتطبيقية فكانت تتم يف هذا البيمارستان

  دار الشفا خاصكي: -2-1-5

زوجة السلطان القانوين يف اسطنبول  "انطرم سلحخاصكي "وهو البيمارستان الذي بنته 
 عدم، وب1884وكان يداوي األمراض النسائية حىت سنة  ،وعرف بامسها " دار شفا خاصكي "

هذه السنة أصبح خمصصا لعالج األمراض العقلية واجلميل يف هذا البيمارستان أنه ال يزال قائما 
  . إىل اليوم وباسم " خاصكي  خسته خانه سى " مبعىن مستشفى خاصكي

  :دار الشفاء جارية لرخسته خانة سى -2-1-6

وب قايب وكان احلكيمباشي هو طاملقيمات داخل السراي  ياجلوار وهو خمصص ملعاجلة 
  .) 2(املشرف عليه

بيمارستان "ولقد أقام العثمانيون عدة مستشفيات يف الواليات العربية العثمانية نذكر منها 
وهو أول  م،1550بن خري الدين يف سنة  )3(حسنالذي أقيم باجلزائر من طرف  "اخلرطني

مسي باخلرطني  ويقال بأنه لعالج املرضى واملصابني العسكرينيوكان خمصصا  ،مستشفى بين باجلزائر

                                                            

  (1)- أوغلي، املرجع السابق، ج2، ، ص ص486_487 . 
  .487، ص نفسه - )2(
م، توىل حكم اجلزائر بعد وفاة حسن 1544هو حسن باشا ابن البحارة خري الدين قدم من اسطنبول إىل اجلزائر سنة  - )3(

عمل على تنظيم إيالة اجلزائر تنظيما إداريا وعسكريا ولعب دورا كبري يف التصدي للهجمات الصليبية ، م 1545سنة  آغا
أحيكت ضده لدى السلطان  ناوشات، ولكن نتيجة ملالكبري ملرسىاسواحل اجلزائر كبجاية و ومنعها من احتالل العديد من 

الدولة للمزيد أنظر: عبد املنعم إبراهيم اجلميعي،  ،_م1552 عزله من منصبه وتولية صاحل ريس مكانه سنة متاين ثمالع
األتراك عزيز سامح ألرت،  _،11- 10ص ، ص م2008، دار الفكر العريب، القاهرة،  ، د ط واملغرب العريب العثمانية

  وما بعده. 173م، ص1989 ، دار النهضة العربية، بريوت ،1تر: حممود علي عامر، ط ، إفريقيا العثمانيون بشمال
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مستشفى برج األربعة  "خر عرف بـكما بىن العثمانيون أيضا مستشفى أ  ،نسبة إىل خري الدين
م، باإلضافة إىل العديد من املالجئ 1566ويسمى أيضا بربج باب الواد يف سنة  "ن ساعةو والعشر 

  .) 1(املرضى مثل ملجأ األمراض العقلية ويسمى مبلجأ شارع مارستاناليت خصصت ملداواة 

  املدارس الطبية: -2-2

  مدرسة األطباء بإيزيد الثاين: -2-2-1

ثاين دار الشفاء اليت بناها بايزيد ال ب تتصل بساحةيذكر أوليا جليب بأنه هناك مدرسة ط
املدرسة ذه وكان هناك العديد من الطلبة الذين يدرسون  ،ويذكر بأن امسها " مدرسة أطبا "

ي  ذوكانوا مقسمني إىل عدة شعب وكل شعبة تضم عددا من الطلبة، أما عن الربنامج الدراسي ال
م كانوا يدرسون العديد من  عنهطلبة الطب فأوليا جليب ال يذكر لنا  هكان يتلقا شيء سوى أ

و أبوبكر الرازي وجتدر اإلشارة إىل  )2(ابن سينا : كتبالكتب اليت ألفت حول الطب من قبل مثل
ا أي مصدر سوى  أوليا جليب، وهذا هل يزيد الثاين مل يشرامالحظة هامة هي أن مدرسة الطب ب

  . )3(ودة أم الما يؤدي إىل الشك حول ما إذا كانت هذه املدرسة موج

  مدرسة الطب السليمانية: -2-2-2

م، وتعترب أوىل 1555سلطان سليمان القانوين سنة وتسمى أيضا بدار الطب بناها ال
املسلمون من  ، وهي تشبه مدارس الطب اليت أقامهانياملدارس الطبية يف تاريخ األتراك العثماني

 وتضم ، القبل، وكان اهلدف من وراء إقامة هذه املدرسة هو تنشئة األطباء وإعداد أطباء ماهرين

                                                            
  .67 ص د س، ،، اجلزائرanep، منشورات  ، د طالطب واألطباء يف اجلزائر العثمانيةمصطفى خياط،  - )1(
م 1028هـ/328م وتويف يف  981هـ/370هو احلسن ابن عبد هللا ابن احلسني بن علي ابن سينا البخاري ولد يف صفر  - )2(

 ، جمهول: للمزيد أنظرمنها قانون الطب،  سنة، يعد من أطباء العرب املشهورين وله عدة مؤلفات يف هذا اجملال 58وعمره 
  .43 صم، 1995بريوت،  دار صادر،، 2ط ،التحفة السنية يف تاريخ القسنطنطينية 

  .486 -485، ص ص 2سابق، جالرجع املأوغلي،  - )3(
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أقجة يف  7300( )1(أقجة 20ى أجرا يوميا قدر بشر عامال منهم املدرس الذي يتقاضإحدى ع
قجتني باإلضافة إىل عمال مساعدين آخرين قد أجر كل واحد منهم يف اليوم أ نيةومثاالسنة)، 

  . )2(مهامهمآخرين ختتلف 

أمحد جليب ابن عيسى جليب هو أول مدرس يف دار الطب السليمانية الذي كان ويعترب 
 20يومي العادي للمدرس هو أن الراتب ال مع العلم akcasأوقجة  60يتقاضى راتبا يوميا قدر بـ 

 ملهاراته يف جمال الطب نظرا من املدرسنيأوقجة، وكان الطبيب أمحد جليب يتقاضى راتبا أعلى 
 buyukلطب السليمانية نذكر ايف مدرسة  ومن بني األطباء الذين مت تعيينهم كمدرسني 

hayatizade 3(ومصطفى فيضي وعمر أفندي وحسن أفندي( . 

تبني  الطبية السليمانية، فال توجد لدينا مصادرأما عن نظام التعليم املتبع يف املدرسة 
 لىع بشكل كامل ما كان يدرس أو الوسائل التعليمية املعتمدة يف املدرسة الطبية السليمانية إال أنه

م كانوا يدرسون على كتب الطب املؤلفة من قبل زري اوأبوبكر الر  )4(ابن سينا  كتب  مثل األرجح أ
ا علم التشريحومن العلوم اليت كانوا  يتم يف  النظري من التعليموكان القسم ، )1(واجلراحة  )5(يدرسو

  . )2(املدرسة أما القسم العملي فكان يف دار الشفاء

                                                            
درمها منها يساوي أربعة  مئةم، وكل 1327يف سنة  نأورخا السلطان هوها أول من سك ،فضية عملة عثمانية  هي - )1(
 =جملةيف:  ،يف الدولة العثمانية ملصطلحات املتداولةاحممود عامر،  -درمها من الفضة اخلالصة، للمزيد أنظر:  مثانونو 
األلقاب  ، مصطفى بركات_، 362 ص، 2012، قشدمجامعة ، ، قسم التاريخ118 -117،ع:  دراسات تارخيية=

  .106م، ص2000، د ط، دار غريب، القاهرة،  م1924-1518العثمانية  والوظائف
  .488، ص2سابق، جالرجع املأوغلي،  - )2(

tibe) in the history of ottoman -uleymaniye medical madrasa (d’aralSalim ayduz , S - )3(

medicine, Manchester, 2007, p-p 8-9. 
uduz , ibid,p12.A - )4( 

هو تقطيع جثة امليت وحتليلها إىل أجزاء صغرية من أجل الوقوف على بواطن أعضائها وكيفية تركيبها، وأول من شرح   - )5 (
رح اجلسم البشري هو مروفيلوس وأول من ش ،ق م 4طوطليس يف القرن ووصف األعضاء الدقيقة فيه هو أرساجلسم احليواين 

يت من أجل التعرف على أسباب تشريح جثة املأما اليوم فيقوم األطباء ب ، م ق 3وفيليوس يف مدرسة اإلسكندرية يف القرن  
، املوسوعة العربية امليسرة، علي موال، 75سابق، صالرجع املجمهول:  _للمزيد أنظر:_،  الوفاة مثال أو من أجل الدراسة

  .2370م، ص2009، شركة أبناء شريف األنصاري، بريوت، 3، ط5ج
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وعن أيام الدراسة وساعات التدريس يف مدرسة الطب، فإن السلطان سليمان القانوين قد 
نص على تدريس مخس دورات يف اليوم على مدار أربعة أيام من األسبوع، وهي يوم السبت 

ويذكر ،)3(نيعيد عند العثماني واألربعاء، على أساس أن األيام املتبقية هي أيام واالثننيواألحد 
 مل الدين إحسان أوغلي أنه من احملتمل أن تكون األيام الثالثة املتبقية يومرتكي أكالاملؤرخ 
ب املتخرج من الأعلى رتبة حيصل عليها الط، )4(للراحة ويومان للتدريب يف دار الشفاء خمصص

سياسية يف الدولة لوكان هلم احلق يف الرتقي يف املناصب ا ةقضاأو  ونمدرسة الطب هي مدرس
شي يف باالعظمى، كما يستطيعون الوصول إىل رتبة حكيم الصدارةومشيخة اإلسالم مثل منصب 

قرون  ثالثةواستمرت يف عملها مدة  ،السراي وإن هذه املدرسة كانت على قدر عال عن التطور
  .) 5(خمصصة لتوليد النساء يوال تزال قائمة إىل اليوم وه

فمثال ببالد الشام  ،العربية فقد اهتمت بالطب حىت قبل الدخول العثماينأما عن الواليات 
ا أربعة مدارس لتعليم الطب ومدارس أخرى حبلب وكان هناك عدد   ،ويف دمشق بالذات كان 

دمشق يف  او زار ولقد أبدى أحد األطباء الفرنسيني الذي  نات يف بالد الشام،تاكبري من البيمارس
وذكر بأن الطبيب يف دمشق  ،لطب بدمشقاهنة مدى إعجابه بتطور مسادس عشر على القرن ال

ائيا، كما بينت كتب الرتاجم بأنه كان يف بعض املدن  ال يأخذ األجر عن املريض حىت يشفى 
  .) 6(العربية كالقاهرة ودمشق طبيبات ماهرات

  

  

                                                                                                                                                                                    

  (1)_ انظر امللحق رقم : 02.
  .489ص ،2جسابق،الرجع املأوغلي،   - )2(

cit, p12.-yduz, opA ‐ )3( 
  .489ص، 2ج، املرجع السابقأوغلي،  - )4(
  . 490 -489 ، ص صنفسه - )5(
  .343 -342، ص ص نفسه  -)6(
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  األطباء: -2-3

م وأطباء  بالسالطنيكان األطباء بالدولة العثمانية على صنفني أطباء خاصني  وعائال
ة ومداواة فة أرجاء الدولة العثمانية يقومون مبعاجلاعامون منتشرون يف كلا ءابلعامة الناس، وكان األط
ة سائارستانات، أما أطباء اخلاصة السلطانية فكانوا ميثلون منصب  ر الناس وجندهم يف البيم

واستمر حىت عهد  ،)1(ان الغازيسلطان أورخ، ولقد ظهر هذا املنصب منذ عهد الاألطباء
م السلطان  حممد الفاتح، حيث كان للسالطني أطباء خاصني م ويرعون عائال ولكن  ،م يرعو

توىل إدارة  )2(يوأول حكيمباش، و بأطباء السلطانيمل يطلق عليه اسم " حكيمباشي " بل مس
)، وعمل 1505- 1504هـ/910الشؤون الصحية هو إزمرييل حممد حمي الدين أفندي (ت 

  .) 3(حكيمباشي يف أيام السلطان بإيزيد الثاين

وأطلق على رئيس األطباء عدة أمساء منها كبري أطباء السلطان وبالعثمانية " سر أطبا 
ة " يسر أطباء سلطاين " كما يسمى أيضا بـ كبري أطباء اخلاصة السلطانية وبالعثماني  ،سلطاين "

قد أما يف املكتبات الرمسية ف ،ندي "حكيمباشي أف"ايل فكانوا يسمون كبري األطباء باسم األه أما
  لراسخنيقني، خمتار األطباء ايمنها (افتخار احلكماء احلاد التعظيم وألقاب التقدير واصفاتمبنعت 

                                                            
سنة، قام  35هـ ملدة 726يف سنة  ههـ وهو ابن السلطان عثمان، توىل السلطة بعد وفاة والد 678ولد أروخان سنة  - )1(

لسلطنة كما فتح الكثري من القالع وقاد العديد من الغزوات، للمزيد لقرا مبالعديد من األعمال منها فتح مدينة بورسا وجعلها 
  .05ق، الورقة: بساالصدر املالصديقي، _أنظر: 

، أم اجلزء الثاين " باشي " وهو لفظ تركي فظ مركب من جزئني، اجلزء األول " حكيم " وهو لفظ عريبل وهحكيمباشي  - )2(
  استخدام هذا اللفظ العثمانيون األتراك ،تشريفيةلحلكيمباشي من األلقاب اويعين يف جممله رئيس األطباء، ويعترب لقب ا

، 1، طمعجم املصطلحات واأللقاب التارخيية،   مصطفى عبد الكرمي اخلطيب_ وأطلقوه على الطبيب، للمزيد أنظر: 
  .147م، ص1996مؤسسة الرسالة، بريوت، 

  .479-478، ص ص 2سابق، جالرجع املأوغلي، _ )3(
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سعادتنا، رئيس  يف سدة تمكنملاو ختص مبزيد عناية امللك امل زمان،يقراط األوان وجالينوس ال
  . )1( )ته...حذاف األطباء (فالن) دامت

ن الذين هلم خربة يف جمال الطب يهر اكيمباشي فكان يتم من األطباء املوعن اختيار احل
وبعد أن يتم اختيار احلكيمباشي جترى مراسم  ،والعارفني بفنون التداوي والدارسني لعلم الطب

السعادة واستمرت هذه  مث أصبحت جترى حبضور آغا دار ،) 2(إلباس اخللعة حبضور الصدر األعظم
اية القرن الثامن عشر صارت املراسيم جترى  العادة إىل غاية أواخر القرن الثامن عشر، ألنه بعد 

رؤس " لان نفسه، وبعد االنتهاء من املراسيم يسجل " احلكيمباشي " يف دفاتر الطحبضور الس
  . )3(الالقايب يف قسم امسه برج باش كيمباشي يقيم يف سراي طوب حلوكان ا

ا داخل القصر منها اإلشراف على صحة السلطان  كان للحكيمباشي عدة مهام يقوم 
بإعداد األدوية والعقاقري  سية املخولة إليه، كما يقوم أيضايئرب املهمة الر توأسرته وحاشيته وتع

وبعد  )4( للسلطان واملقربني له ويكون ذلك داخل صيدلته وحبضور كبري الصيادلة (أجزاجي باشى)
يقوم حبفظها يف قوارير ويلف عليها ورقة يكتب فيها كيفية  ،االنتهاء من حتضري األدوية والعقاقري

إىل  باإلضافةعاجني املقوية للسلطان استعمال هذا الدواء، كما يقوم احلكيمباشي أيضا بصنع امل
املوجودة داخل  )5(على اإلجزخانات أيضا يشرف و ،والصابون إعداد الشموع والعطور والبخور

                                                            
  .479، صنفسه - )1(
ت وقورئيس حكومة السلطان وهو مبثابة رئيس الوزراء يف ال ،ف األول يف اإلمرباطورية العثمانيةظيعد الصدر األعظم املو  - )2(

ا الدولية (يف ثالثينات وأربعينات القرن  ،ال السكندر، فناد ولينيناحلايل، للمزيد أنظر: ن اإلمرباطورية العثمانية وعالقا
  .175 م، ص1999ط، اجمللس األعلى للثقافة،  ور حممد إبراهيم، دتر: أنم)، 19
  .479، ص2املرجع السابق،ج ،أوغلي - )3 (
  .479، ص نفسه - )4(
صيديل، ويعين حمل ال ،األوىل لقيام الدولةهو تعبري بالدراجة العثمانية يستخدمه عامة الناس منذ العهود  كلمة إجزاخانة  - )5(

  .19سابق، صالرجع املاخلطيب، _ للمزيد أنظر: 
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كيمباشي حلطباء مبا يف ذلك أطباء القصر املسلمني واليهود وكان اكان يرأس كل األو  ،)1(القصر
  . )2(أرفعهم شأنا ومكانة

لطبيب  اومن األطباء الذين تولو مهنة رئاسة األطباء يف عهد السلطان حممد الفاتح 
 )4(الذي أسلم ومسى نفسه "يعقوب" وكان يعترب من بني أطباء اخلاصة السلطانية )3(ماسرتولكوب""

وكان الطبيب اخلاص لسلطان  "جوزيف هامون"ا الطبيب ضومن من توىل مهنة احلكيمباشي أي
من أطباء السلطان  "سنان الدين يوسف"كما يعترب احلكيم   ،)5(بايزيد الثاين والسلطان سليم األول

وعاش مئة سنة أو يزيد على  ه951منصبه هذا إىل أن تويف سنة يف يف عهد سليم األول وبقي 
   .)6(يزيد الثايناالسلطان بنصب يف أيام يب حمي الدين الطيب أيضا هذا املوتوىل الطب ،ذلك

كما توىل الشيخ حممود املصري املعروف باسم القوصوين رئاسة األطباء يف عهد السلطان 
ن مصر ملا مسليم األول وكان والده أيضا من أهل الطبابة، أحضره السلطان سليم األول معه 

القانوين فكان الطبيب موسى أما يف عهد سليمان ، )7(فتحها وجعله من أطباء اخلاصة السلطانية
  . )8(هامون طبيب القصر اخلاص

                                                            
  . 481-480، ص ص  نفسهأوغلي،  - )1(
م، 1982، دار السعودية، الرياض، 2تر: سيد رضوان علي، ط اسطنبول وحضارة اخلالفة اإلسالمية،برنارد لويس،  - )2(

  .100ص
ومسى نفسه يعقوب قربه السلطان الفاتح منه وجعله من  ،هو طبيب يهودي األصل أعلن إسالمه يف أيام السلطان الفاتح - )3(

فاتح بالسم يف حني تفند مصادر أخرى هذا هو من قتل السلطان ال سنة، ويقال بأنه 30أطبائه اخلاصني عمل يف القصر مدة 
، دار 1، ط1، جالعالقات الرتكية اليهودية ،هدى درويش_ن الفاتح قد تويف  مبرض النقرس، للمزيد أنظر: أالقول وتذكر ب

  .163م، ص2002القلم، دمشق، 
  نفسه. - )4(
م، 1993، دار الفكر للدراسات، القاهرة، 1، ط1سباعي، جل، تر: بشري اتاريخ الدولة العثمانيةروبري مانرتان،  - )5(

  .269ص
  بعدها. وما 205سابق، صالصدر املزاده،  - )6(

  (7)- جليب، املصدر السابق، ص83.
  .18ط، مكتبة اإلسكندرية، مصر، د س، ص  ، دمطوية من تاريخ مصر العثمانيةصفحات موسى نصر،  - )8(
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  أدبيات علوم الطب: -3

 ةكما قاموا برتمجة عد  ،ألف العثمانيون الكثري من الكتب واجمللدات حول علوم الطب
ات عدة إىل العثمانية خالل الفرتة غطبية، ومن بني الكتب اليت مت كتابتها أو ترمجتها من ل مؤلفات

  نذكر: دروسةامل

شرف  وهو كتاب يف الطب كتبه اجلراح أماسيايل صابوجني أوغلو" جراحيه إخيانية"كتاب 
ماسيايل فن علم اجلراحة م، ويف هذا الكتاب شرح أ1465لسلطان الفاتح يف سنة لالدين وقدمه 

ليب جكما كتب الطبيب مؤمن   ،كثرأح يامللونة للتوض الصوروبشكل رائع مع بعض  يف عصره
بابا لدراسة  25والسلطان حممد الفاتح كتابا خصص فيه )1(عاصر عهد السلطان مراد الثالثالذي 

  . )2(متخصصا يف هذا اجملال ومساه "الذخرية املرادية" باعتبارهاألمراض العقلية النفسية والعصبية 

 و "مادة احلياة"ا مهيف الطب  نق مشس الدين كتاباأت والطبيب املشهور لنباألف عامل ا و
د طيب آخر أظهر براعة جنو ، )3(ا عن األمراض املعدية ومرض السرطانموتكلم فيه "تاب الطب"ك

الثاين  يدفاتح وبايز ا لألطباء يف عهد السلطان حممد الوعمل رئيس ،الاجمل اهذ يف بريةك  ومهارة
 "خي جان"أسلطان سليم األول وسليمان القانوين هو الطبيب حممود بن كمال امللقب بـلوا

من أعماله قام برتمجة كتاب سنة،  96م) عاش 1524-1523(ت سنة  )4(ليبجاملشهور بـ أخي 
  . )5(بالرتكية مها رسالة يف الطب ومثنوي يف الطب نوله كتابا "حل املوجز"

                                                            
م، كان مياال إىل السلم 1451-1421م توىل السلطة ما بني 1451وتويف سنة  1403السلطان مراد الثاين يف سنة  ولد - )1(

م، خلفه 1430 على سالونيك سنة ءاليواالستونصريا للعلم حقق انتصارات كثرية على اجليوش األوروبية واستطاع غزو اليونان 
، شركة أبناء شريف 3، ط6، جاملوسوعة العربية امليسرةعلي موال، _م، للمزيد أنظر: 1451يف احلكم ابنه حممد األول سنة 

  .3084م،  ص2009األنصاري، بريوت، 
  (2)_ أوزتونا ،تاريخ الدولة ...،ج2، ص ص 532_533.

  .  270 -269 سابق، ص صالرجع املحرب،  - )3(
  .622-621، ص ص 2سابق، جالصدر املزادة،  - )4(
  .622-621، ص ص 2سابق، جالرجع املأوغلي،  - )5(
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حيث تظهر  ،الطب مري بأدبيات علكبوبعد عهد السلطان حممد الفاتح يلحق تطور  
حركة تراجم  ازدادتوطرق العالج، كما  واألمراضالكثري من الكتب اليت ألفت حول الطب 

 بعلوم الطب، ففي عهد السلطان بايزيد نيالكتب الطبية، وهذا يدل على مدى اهتمام العثماني
من طرف الطبيب اجلراح إبراهيم بن عبد هللا، كما ألف  "عالئم جراحني"الثاين متت ترمجة كتاب 

 أمهها) أربعة كتب يف الطب 1507-1506شكر هللا حممد بن حممود بن حاجي الشرواين (ت
روضة العطر يف "وله كتاب آخر بعنوان  "رشد يف الطبملا"وكتاب  "الرسالة السلطانية يف الطب"

م) كتابا يف 1502-1501احلافظ املنجم (تألف الطبيب عبد الرمحن ابن أيب يوسف و  "الطب
باإلضافة إىل  ،)1(ملؤلف جمهول "شاهى"طب  يف حفظ الصحة" وترجم كتاباجلوهر "الطب مساه 

لوم الطب عن طبيب عم) والذي أخذ 1544-1543الذي ولد سنة ( األنطاكيالطبيب داوود 
 ،)2(البيطار البنإيراين امسه حممد الشريف كما تعلم أيضا من الكتاب الطيب املسمى" اجلامع " 

ة ولكن أغلبها يف الطب العلوم من فلسفة ومنطلق وهندس فتلمؤلف يف خم 50ولألنطاكي حوايل 
  .)3(ومن أهم مؤلفاته "استسقاء العلل يف الطب عالج 1712ولقد ذكر األنطاكي 

للموىل إدريس البدلسي  "رسالة يف الطاعون"ل كما ألفت كتب حول الطاعون مث
لفارسي حممد بن سليمان املعروف بـفضويل البغدادي (ت  "ومرض ةصح"وكتاب  ،)4( هـ)927(ت
 )6(عبد هللا حممد الرضى الغزي وكتاب " عرف النفحة يف حفظ الصحة " للشيخ ابن، )5( هـ)970

                                                            
  ومابعدها. 641 ص ،2سابق، جالرجع املأوغلي، - )1(
 و ارحتل إىل بالد اإلغريق م سافر1248 نبات تويف بدمشق سنةلبيطار عامل ا بو حممد ابن عبد هللا بن أمحد ابنهو أ - )2(

 يف مفردات األدوية واألغذية " ويف هذا العقاقري ومن أهم مؤلفاته " اجلايبكتب كثريا عن األدوية و   ،وبالد الروم واملغرب
، شركة 3، ط1ج املوسوعة العربية امليسرة،علي موال، _ع من العقاقري، للمزيد أنظر: نو  1400الكتاب يصف ابن البيطار 

  .21ص م،2009بناء شريف األنصاري، بريوت، 
  . 79، ص1_خليفة، املصدر السابق ،ج ، وانظر أيضا :645، ص 2، جنفسهأغلي،  - )3(
  .876 ، صنفسه - )4(
، د س، ص  ، د ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت2، جكشف الظنون عن أسامي الكتب الفنونحاجي خليفة،  - )5(

1075.  
  .1122ص نفسه، - )6(
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انية أمحد بن إبراهيم احلليب الطبيب ن أراضي الدولة العثممالد الشام يف ب اظهرو ومن األطباء الذين 
أخذ الطب  م)1564-1563م) وتويف سنة (1495-1494املعروف بـابن النقيب ولد حبلب سنة (

  .)1(م عن ابن املكي بدمشق وله عدة مؤلفات يف الطب ويف خمتلف العلو 

وليس كما يدعى بعض  ،اهتمت حقا بعلوم الطبومن هنا نستنتج أن الدولة العثمانية 
  :يف ثالث نقاط أساسية هياملؤرخني، ويظهر هذا االهتمام بشكل واضح 

  .يف اسطنبول ويف الواليات العربية العثمانينيدور الشفاء اليت أقامها  -

  مهارة  األطباء  العثمانيني وتفننهم يف التطبيب. -

  إىل الفرتة املدرسة.املوروث الثقايف الطيب الذي يعود  -

جيب اإلشارة يف األخري إىل أنه حىت لو افرتضنا أن العثمانيني مل تكن هلم نية االهتمام 
 هلم مداواةذلك وإال كيف يتسن عليها  ستمليطبيعة الدولة العسكرية هي اليت ن إبعلوم الطب ف
ا موجرحاه مومعاجلة مرضاه   .نتيجة احلروب اليت كانوا خيوضو

                                                            
  .634، ص2جسابق،الرجع املأوغلي،  - )1(



 

:املبحث الثاين  
يف الدولة العثمانية طبوغرافياعلم اجلغرافيا وال  

._ رواد علم اجلغرافية وعلوم البحر1  

.أدبيات علم اجلغرافيا وعلوم البحر _2  

ر البحرية العثماين) على تطو الطوبوغرافياأثرعلم اجلغرافياواخلرائط ( _3  
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حيث ظهر بالدولة  ، علم اجلغرافيا والطبوغرافيانيمن العلوم العقلية اليت برع فيها العثماني       
م وخرائطهم البحرية  اليت كانت العثمانية حبارة وجغرافيني سامهوا يف تطوير البحرية العثمانية مبؤلفا

العثمانية الكثري من الفتوحات يف آسيا ولقد نتج عن تطور البحرية  مبثابة املرشد املالحي للبحارة،
  وأوربا وإفريقيا .

 رواد علم اجلغرافيا وعلوم البحر:-1

وكان هلم أثر كبري يف  ،ذاع صيتهم خالل الفرتة املدروسةمن اجلغرافيني العثمانيني الذين         
  تطوير البحرية العثمانية نذكر :

  ابن ماجد: -1-1

أمحد بن ماجد بن حممد بن عمر بن فضل بن دويك بن يوسف هو شهاب الدين ( 
ال يوجد تاريخ حمدد ملولده  ؛)حسن بن حسني بن أيب معلق السعدي بن أيب الركائب النجدي 

أنه من مواليد الثالثينيات من القرن اخلامس عشر للميالد مبنطقة تقع  حإال أن الرأي األغلب يرج
 وكان بن على الساحل اجلنويب من اخلليج العريب تدعى " جلفار " وتسمى اليوم برأس اخليمة.

بارعا يف خمتلف العلوم خاصة العلوم اليت هلا عالقة بالبحار واجلغرافيا فكان ملما بعلم  ماجد
إذا كانت أسرته من قبل قد ، وال غرابة يف ذلك )1(يف املالحة ومسالك البحارالفلك ونابغة عصره 

 ايلقب بـــــربان البحرين وحىت جده كان مالحا ماهر  ا " ون"ربا )2(اهتمت باملالحة فكان والده

                                                            
وانظر  ،616 -615م، ص ص 1995، دار الفكر، دمشق، 1، طأعالم اجلغرافيني العربعبد الرمحن محيدة،  -)1(

  . 201ص  م،1989،د ط ،عامل املعرفة ، أدب الرحالتأيضا:_حسني حممد فهيم ،
ة ز "اآلرجو  منها كتاب لد بن ماجد مهتما كثريا باملالحة وكتب مؤلفات ضخمة حول املالحة وجتاربه املالحية ن واكا  -)2( 

عند  املالحة وعلوم البحارأنور عبد العليم،  _للمزيد أنظر:، وهي على شكل شعر تضم ألف بيت شعريا ،احلجازية"
  .118، صم1978، د ط، عامل العرف، عامل املعرفةالعرب، 
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وناظم القبلتني ولقب ابن ماجد نفسه بعدة ألقاب منها: أسد البحار، وحاج احلرمني الشريفني )1(
  .)2(الليوث الثالثة واملعلم العريب وشهاب الدنيا والدينورابع 

وقد ألف كتب يف املالحة بلغ عددها أربعني مؤلف أمهها كتاب " الفوائد يف أصول علم 
فضال عن اخرتاعه للبوصلة هذا االخرتاع العظيم بالنسبة لذلك العصر ومع ، )3(البحر والقواعد"

ا اخرتاع ص ن رحيل أسد البحار ع، ورغم مرور مئات السنني )4(يينذلك جند الغرب يصرون على أ
 )6(العريب  ليجاخل ئوموانعلى روحه يف موانئ عدن  )5(الفاحتة تقرأابن ماجد إال أنه مازال إىل اليوم 

يف   )8(روايلهلناعلى طريق اهلند ويذكر هذا  )7(دي قاما ويقال بأن ابن ماجد هو من دل فاسكو
وهو من معاصري ابن ماجد، وهذا يدل على أنه لوال ابن  "الفتح العثمايناين يف يبالربق ال"كتابه 

ن الوصول إىل اهلند، ولقد أثار هذا املوضوع اجلدل والنقاش بني و ماجد ما استطاع الربتغالي

                                                            
  نفسه. - )1 (
  .280 م، ص1999، الرياض، دار العلوم،  3، طالرتاث اجلغرايف اإلسالميحممد حممود حممدين،  -)2(
عثمان هاشم، مر: ايغور  ،، تر: صالح الدينتاريخ األدب اجلغرايف العريبسكي، قتش كراتشكو قاغناطيوس يوليانو  - )3 (

  . 574م، ص1957، د ط، 2بليايف، ج
 236 م، ص1993التوبة،  ة، مكتب 2 ، طرواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية اإلسالميةعلي بن عبد هللا الدفاع،   -)4(
.  
  وهذا بناء على طلبه يف مؤلفه احلاوية إذ قال: - )5 (

  .إذا تلوت النظم واملعاين    أسأل الرمحن يا معواين -
  .تنفعين يف العرض واخلالص    إقرأ يل احلمد مع اإلخالص -

  .122 سابق، صالرجع املعبد العليم، _للمزيد أنظر: 
  . 5 م، ص1974، دار القدس، بريوت، 1، طابن ماجدأسد البحار رشيدي صاحل،   - )6 (
 ومتكن من الوصول  ،م1997ارتبط امسه باكتشاف الطريق البديل للهند وذلك بعد أن أحبر من ميناء لشبونة يف يوليو  - )7 ( 

ا هي  تطور ة كلوزيه، نيبري_على الساحل الغريب للهند، للمزيد أنظر:  "قاليوط"إىل مبتغاه بعد عناء كبري وأول منطقة نزل 
    .227 سابق، صالرجع امل، ينحممد_ ،58م، ص1982، دار الفكر، دمشق، 1، تر: عبد الرمحن محيدة، طاجلغرايف الفكر

م) عرف مبؤلفه " الربق اليماين يف الفتح العثماين " انتهى من تأليفه 1580هــ/988هو قطب الدين حممد بن أمحد (ت  - )8 (
 سابق، ص صالرجع املشاكر، _، للمزيد أنظر: "اإلعالم بأعالم بيت هللا احلرام"م، كما له كتاب أخر بعنوان 1514سنة 
72- 73.  
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على صدق املعلومة وهناك من يفندها وحىت ولو  يؤكداملؤرخني العرب واملستشرقني فهناك من 
  . )1(من عظمته شيء ينقصهذا ال يقلل من قيمة أسد البحار وال  أخذنا بالرأي األول فإن

  سليمان املهري: -1-2

يعترب من البحارة املاهرين يف جمال املالحة أصله من بالد حضر موت هذه املنطقة اليت 
عرفت باملالحة اليت توارثتها أبا عن جد، ومن املؤسف أننا ال نعرف عن حياة وسرية هذا البحار 

وأنه عاش يف بداية القرن السادس عشر، عرف مبهارته  )2(أنه كان معاصرا البن ماجدشيء سوى 
  .)3( يف رسم اخلرائط البحرية الدقيقة ومن أفضل ما خلفه هو كتاب " العمدة املهرية "

  :ريسكمال  -1-3

يعد من األمرياالت والبحارة العثمانيني الذين ملعوا يف جمال البحرية، امسه الكامل أمحد  
عمل كلواء  ،كمال الدين بك بن قاره مانلي علي ويعترب كمال ريس مؤسس البحرية العثمانية

ومتكن من االنتصار يف أول حرب )4(للبحرية وقام بعدة محالت يف غرب البحر األبيض املتوسط
، تويف )5(تركية خاضها العثمانيون يف البحار املفتوحة يف السنوات األخرية من القرن اخلامس عشر

نتيجة غرق السفينة اليت كان على متنها يف عرض البحر وهذا بعد أن خاض محلة ضد إسبانيا 
  .)6(م1511/جانفي/16ن غاليبويل يف مبالقرب 

  

                                                            
  . وما بعدها 278سابق، ص الرجع امل، ينحممد -)1(
  . 278، ص 2 سابق، جالرجع املكراتشكوقسكي،   -)2(
  . 241-240سابق، ص صالرجع املالدفاع،  - )3 (
، تر: عدنان )م1922-1231والعسكري واحلضاري ( يالسياس، موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية أورتونالماز ي -)4(

  .197م، ص2010، الدار العربية للموسوعات، بريوت،  1 ، ط1 حممود سلمان، مر: حممود األنصاري، ج
تر:  م)،1922-1231والعسكري واحلضاري ( يالسياسموسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية ماز أورتونا، يل -)5(

  .422 م، ص2010، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 1، ط3عدنان حممود سلمان، مر: حممود األنصاري، ج
  .197، صنفسه ونا، زتأو  -)6( 
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  بريي ريس: -1-4

أمحد بن احلاج حممد الكرماين، ال يوجد تاريخ حمدد لوالدته إال  ريسهو حمي الدين بريي 
وتذكر املصادر بأن أصله  ،م مبدينة غاليبويل1470و 1465أنه على األرجح يكون قد ولد ما بني 

 ، ومن أشهر)1(مشكوك فيه وقد يكون نصرانيا من أصل يوناين إال أنه يبقى حبار عثماين
 )3(ريسبين عثمان اكتسب مهارة املالحة واإلحبار منذ صغره عندما كان يرافق كمال  )2(داناتقابو 

مل حيصل على  ريسواجلدير بالذكر هو أن بريي ، )4(يف أسفاره اليت كانت يف عرض البحر املتوسط
يف م، مع أن خدماته للبحرية العثمانية كانت قبل هذا التاريخ 1500إال يف سنة  "ريس" اللقب
  .)6(ةبحريال )5(قراصنةال إطار

سفينة واستوىل  31أما عن قصة وفاته فكانت بعد أن قاد أسطول السويس املركب من 
وملا وصل إىل البصرة علم بقدوم الربتغاليني فرتك  ،على مسقط وهرمز واستحوذ على غنائم كثرية

                                                            
وانظر ،137ص ،م2011، ط خ، عامل املعرفة، اجلزائر،1ج،م1830 -5000، تاريخ اجلزائر الثقايف أبو القاسم سعد هللا - )1(

، 16، مج: الرتبية والعلم : جملة، يف ريسمن أعالم اجلغرافيا البحرية العثمانية حمي الدين بريي راحبة حممد خضري،  أيضا :_
  .62م، ص2009، كلية اآلداب، جامعة املوصل، 4ع: 

أمري البحر، والعثمانيون أطلقوا هذا اللفظ على أمري البحر منذ بدايات القرن السادس عشر، أما  ههو لفظ فارسي معنا -)2(
 "أمري السواحل"يف حني أطلقوا اسم  "رئيس البحر"يف عهد السالجقة فكانوا يطلقون على أمري أسطول البحر األسود اسم 

رجع املاخلطيب، ،_ 424، ص3، ج ...إمرباطوريةعة أوزتونا، موسو _: على أمريال أسطول البحر األبيض، للمزيد أنظر
  .347سابق، صال
فهناك من يذكر بأنه عمه وهناك من يقول أنه خاله،  ،ريسبكمال  ريساختلفت الروايات عن قرابة اليت تربط بريي  -)3(

  .271سابق، صالرجع املحرب، _للمزيد أنظر: 
  . 41 هــ، ص1312، مصر، 1 ، ط2 ، جحقائق األخبار عن دول البحارإمساعيل سرهنك،  -)4(
تعين القرصنة لصوصية البحر وهدفهم هو االستيالء على األموال واملمتلكات، ولكن هذا التعبري ال ينطبق على البحارة  -)5(

ا من الدفاع عن املسلمني و وجه  األندلسيني والوقوف يف ظانقا العثمانيني ألن املتمعن أكثر يف العمليات اليت كانوا يقومون 
تاريخ باتسيك ماخوفسكي، _حبري وليس قرصنة، للمزيد أنظر:  دجها وهاألعداء يتبني أن ما قام به البحارة العثمانيني 

جمهول، _ ،وما بعدها 89م، ص2008ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،  ، تر: أنور حممد إبراهيم، ديف العامل القرصنة
  .8م، ص2009، اجلزائر،  ، شركة األصالة1حممد دراج، ط، تر، خري الدين بربروس مذكرات

  .272سابق، صالرجع املحرب،  -)6(
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وأثناء عودته غرقت إحدى السفن الثالث  ،األسطول بالبصرة وأخذ معه ثالثة سفن مليئة بالغنائم
أمام البحرين فعاد إىل السويس بسفينتني فقط هلذا أمر بإعدامه ونفذ احلكم عليه بالقاهرة عام 

الدين إرثا جغرافيا عظيما متثل يف خريطتني يصف فيهما اجلزر والبحار  حميوترك ، )1(م1954
  .)2("البحرية"والقارات وكتاب امسه 

  م):1563سيدي علي ريس (ت  - 1-5

  علي بن حسيين عرف بعدة ألقاب منها ريس والقيودان كما لقب باجلليب هو سيد
 أوذاع صيته يف عهد السلطان سليمان القانوين مل يكن سيد علي بالعسكري  ،والكاتب الرومي

أصبح أمريال حىت  القانوين رجل دولة بل كان حبارا ماهرا عني بالقنصلية البحرية وارتقى يف عهد
ا شهرةن، له عدة أشعار  م1553مصر سنة  ن كان الشعر بالنسبة إو  يف األدب العثماين كبرية  ال 

ترمجة رسالة يف الفلك سنة من بينها  أيضا بالعلوم الدقيقة سيد علي اهتم، )3(له جمرد تسلية عابرة 
، اشرتك يف عدة محالت البحاريف معرفة فضال عن ذلك كان حبارا ماهرا ال يضاهيه أحد  )4(1549

اشرتك و  ،م 1522وشارك يف احلملة اليت انتهت بإخضاع جزيرة قربص  اجية حبر لأرخبيحبرية يف 
ا خري الدين بربروس على سواحل ال   . )5(إلفريقيا ةماليشأيضا يف احلمالت العسكرية اليت قام 

  ) هذه السنة غري مؤكدة.1564- 1480جي نصح بك (قمطر  -1-6

داخل  )6(ندروناأل، نشأ وترىب يف مدرسة اره كوز قهو مطرقجي نصوح بك ابن عبد هللا 
كان متخصصا يف رسم علوم العقلية خاصة الرياضيات واجلغرافيا  برع يف الكثري عن ال ،القصر

                                                            
 .41ص ، 2جسابق،الرجع امل سرهنك، -)1(
 .63ص  سابق،الرجع امل خضري،_  )2(

,nommé ordinairement ;Fils d’ housain Aly-des voyages de Sidi ;Relation M.moris _)3( 
katibi roumi :amiral de Soliman 2 écrite en (…) ,paris, 1827,p 1- 6 .  

  وما بعدها. 577، ص2 سابق، جالرجع املكراتشكوفسكي،   - )4 (
  .582 ، ص3... ، جاإلمرباطوريةأوزتونا، موسوعة  -)5(
العلوم اإلدارية يف  ةشبه كليتوهي مبثابة مدرسة يتخرج منها املوظفون و  ،هي القسم الداخلي من أبواب القصر طوب قايب - )6 (

 =الذين واألسرىة مدفشر لالندرون فكان يتم اختيارهم بعناية فائقة من أفراد ااالوقت احلاضر، أما عن األشخاص املنتمون إىل 
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  اخلرائط، عرف باسم املطرقجي ألنه صنع لعبة عسكرية مساها " املطراق " لذلك لقب باملطرقجي
  . )1(بالسالحي أيضا ألنه جييد صنع األسالحة واستخدامهاكما لقب 

  أديات علم اجلغرافيا وعلم البحار: -2

وأحلقوها  ،وعلم البحار )2(ن الكثري من الكتب واملصنفات حول علم اجلغرافيايو ألف العثمان
  خبرائط خمتلفة وعلى درجة كبرية من الدقة نذكر منها:

اجلغرافية واليت بلغ عددها أربعني مصنفا تناولت كلها مؤلفات أسد البحار ابن ماجد 
ويعد من أفضل ما   ،املالحة البحرية ومعظمها مكتوب بصيغة الشعر إال مصنف واحد كتبه نثرا

وميدان هذا  ،كتب أسد البحار وحيمل عنوان " كتاب الفوائد يف أصول علم البحر والقواعد "
اهلند الشرقية، أما عن  لوأرخبيالفارسي واحمليط اهلندي الكتاب الرئيسي هو البحر األمحر واخلليج 

م مث أعاد تصحيحه وتنقيحه مرتني األوىل 1475ابن ماجد كتبه يف عام  فعلى األرجحتاريخ تدوينه 
وأطلق على كل قسم منه  ،م وقسمه إىل اثين عشر قسم1489م والثانية يف سنة 1478يف سنة 

  .)3("فائدة"اسم 

ا مل تنظم يف كل  "األراجز"أما عن مصنفاته األخرى فمنظومة شعرا وحتمل اسم  رغم أ
، ويف هذا له أرجوزة نظمها وفاق عدد أبيات بعض مصنفاته األلف بيتاحلاالت ببحر الرجز، 

                                                                                                                                                                                    

سهيل صابان، _ بإذن خاص، للمزيد أنظر:  ة وكانوا يقيمون يف القصر وال ميكنهم اخلروج إاليلينتمون إىل أسر عريقة وأص=
ط، مكتبة امللك فهد الوطنية،  حسن بركات، د،، مر: عبد الرزاق حممد املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية

  . 364سابق، صالرجع املعامر،  _ ،40م، ص2000الرياض، 
  .627، ص 2املرجع السابق ،ج أوغلي، -)1(
وكلمة جغرافيا ذات االشتقاق اليوناين  ،املؤسسني األوائل لعلم اجلغرافيا باعتبار أنه مل يسبقهم إليها أحد يعترب اإلغريق هم -)2(

وتعين الوصف ويف جممل الكلمة تعين وصف األرض وهذا التعريف  graphiaوتعين األرض و GEالقدمي مركبة من مقطعني 
حممود حممد _هو أقدم تعريف للجغرافيا وال يزال سائدا إىل اليوم، رغم معارضة بعض الباحثني هلذا التعريف، للمزيد أنظر: 

اسات يف اجلغرافيا در حممد صبحي عبد الكرمي، _، 9س، ص ط، دار املعرفة اجلامعية، د ، دأسس البحث اجلغرايفسيف، 
  .18م، ص1980ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  ، دالعامة

 . 574 ص ،2 سابق،جالرجع امل كراتشكو فسكي،  ) _3(



	المبحث الثاني:                               علم الجغرافیا والطبوغرافیا في الدولة العثمانیة
 

46 
 

 ألفوالذي حيمل حوايل  "حاوية االختصار يف أصول علم البحار"قبل كتاب الفوائد وهو كتاب 
م، ويضم إحدى عشر فصل وموضوعه األساسي هو البحرية 1462كتابته سنة   بيت وانتهى من

العالمات اليت تشري إىل االقرتاب من اليابسة، والفصل عن واملالحة، فالفصل األول تكلم فيه 
الثاين حتدث فيه عن منازل وبيوت البوصلة، أما الفصل الثالث فيضم مسائل التوقيت، يف حني 

إىل الفصل الثامن فوصف  اخلامس اسم، أما الفصلو لحديث عن املجعل الفصل الرابع خاص ل
دور موضوع الفصل التاسع إىل يو  ،فيهم طرق املالحة املختلفة يف احمليط اهلندي وحباره وخلجانه

  . )1(الفصل احلادي عشر حول األرصاد واملسائل املختلفة اليت تتعلق باملالحة

  ومن مؤلفاته أيضا:

  .بيت  100وفيها  "خليج فارسأرجوزة بر العرب يف _"

   .بيت 17خممسة يف شؤون البحر وحتمل أرجوزة  _

  بيت.178 وتتكون مناألرجوزة املعربة _

  بيت. 1082كتاب حاوية االختصار يف أصول علم البحار ويتكون من _

  بيت. 307السجية يف سبعة علوم من علوم البحر وهي عبارة عن  -

  .بيت) 192الفلكية (ضريبة الضرائب يف القياسات  -

كتاب املول حول سواحل احمليط اهلندي، باإلضافة إىل كتاب كنز املعاملة يف علم _ 
  .)2(بيت) 71اجملهوالت يف البحر (

  مؤلفات سليمان املهري كان أمهها  أيضا ومن املؤلفات اليت ألفت حول املالحة والبحار
وإن كان مضمونه يشبه  ،م1511ملهرية يف ضبط العلوم البحرية " وكتبه سنة اة دكتاب " العم

وأهم  ،إىل سبعة أبواب وكل باب إىل فصول هذا همضمون مؤلفات ابن ماجد وقسم املهري كتاب
                                                            

  . 657_557 ص ص ،2ج،كراتشكرفاسكي، املرجع السابق  -)1(
  . 123_122ص  ص ،سابقالرجع امل عبد العليم، _)2(
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كما حتدث عن شؤون املالحة   ،ما جاء يف هذه الفصول أصول الفلك البحري والطرق البحرية
وقسم املهري  ،"كتاب املناهج الفاخر يف علم البحر الزاخر"نوان له كتاب أخر بع ووالقياسات 

له  و ،هذا الكتاب إىل سبعة أبواب تكلم فيها عن السواحل واجلزر الكربى والرياح والعواصف
صول فيف ستة  "القمري والشمسي والرومي والقطيب والفارسي "مؤلف أخر يف التقومي بعنوان

والذي يتطرق فيه إىل األفالك والنجوم واملغناطيس  ،فصول"حتفة الفصول يف متهيد ال"  كتابو 
  . )1(والطرق الساحلية والبحرية، ومتثل هذا املؤلفات البعض من أعمال املهري وليس كلها

ومن أدبيات علم اجلغرافيا وعلوم البحر ما أجنزه بريي ريس، ومتثلت إجنازاته يف خريطتني 
  قمة األدب اجلغرايف العثماين.ه " البحرية " مثال اوكتاب مس ،للعامل

  اخلريطتني: )1

م على جلد غزال ومبختلف األلوان 1513واليت أعدها بريي سنة  :)2(اخلريطة األوىل - أ
دد فيها كل من أمريكا اجلنوبية ومشال إفريقيا وأوربا ح، )3(مس 60x85 على ورقة من قياس

كان على علم بالعامل اجلديد " أمريكا "   ريسوهذا يدل على أن بريي  ،)antartica( ايكرتوأنتا
إن حبر املغرب (احمليط األطلسي) حبر  « :ويتضح هذا الكالم أكثر فيما كتبه يف كتابه البحرية 

ميل باجتاه الغرب من سبته، ويف طرف هذا البحر العظيم توجد قارة هي  2000عظيم ميتد بعرض 
يف قصر  مؤخرا يهاو مت العثور عل ،األولسليم  وقدم بريي هذه اخلريطة للسلطان ، »قارة أنتيال 

  مان.سم من طرف كل من بول كهل وأود ولف دي1929طوب قايب سنة 
                                                            

  .123 ، صسابقالرجع امل عبد العليم،،  - )1 (
اآلراء حول خريطة بريي ريس وشك الكثري من املؤرخني خاصة املستشرقني يف أن تكون اخلريطة من إعداد  بتتضار  - )2 (

وهناك من ذهب للقول  ،فهناك من يرى بأن بريي كان يعمل مع اإليطاليني واستفاد منهم يف جمال البحرية ،بريي ريس لوحده
وهناك حىت من ذهب لإلدعاء بأن زوار  ،فكريستو بأن بريي رمسها باالعتماد على خرائط أوربية مثل خريطة كولومبس  

يف صحن فضائي ورمسوا خرائط لألرض على أحجار ومتكن بريي ريس من احلصول عليها وأضاف هلا أمساء  اجاءو أجانب 
رد العثمانيني على عباس محداين،  _وما بعدها،  64سابق، صالرجع املخضري، _ر: بالرتكية حىت تنسب له، للمزيد أنظ

  وما بعدها. 5، صم 7/2006، جامعة وكانسون، أمريكا، اططالفسجملة ، يف: الطريق اجلديد إىل اهلند و اكتشاف أمريكا
 .03انظر امللحق رقم :   -)3(
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 68x69حدد عليها بريي رايس سواحل األطلسي ورمسها بقياس  اخلريطة الثانية: - ب

  .)1(وهي موجودة مبتحف طوب قايب باسطنبول مس

والدليل على ذلك هو الصور املأخوذة من القمر متيزت خرائط حمي الدين بالدقة الفائقة 
ريس على درجة كبرية من الدقة تذهل بريي اليت بينت أن خرائط  ،الصناعي يف القرن العشرين

ا تضاهي صور القمر الصناعي ،للدهشة واإلعجاب وتؤديالعقول  كما حتتوي خرائطه   ،حىت أ
م 1952مع العلم أن هذه اجلبال مل تكتشف إال حديثا يف سنة  ،على جبال القارة القطبية اجلنوبية

لقارة السادسة من القطب اجلنويب واملسماة اخرائطه  حدد يفولعل املدهش أكثر هو أن بريي 
  . )2(واليت مل تكتشف إال حديثا  a antaraticبــ

  ) كتاب البحرية: 2

م يف مدينة 1523م) وأمته سنة 1521-1520كتاب سنة (هذا البدأ بريي رايس كتابة 
تطرق  ،على معلومات مهمة يف جمال البحار واألدب اجلغرايف )4(، وحيتوي كتاب البحرية)3(اليبويلغ

كما يذكر فيه أيضا   ،يك واألحوال اجلوية وموانئ املغرب العريب بشكل مفصلتفيه إىل حبر االدريا
عن نسختني حيث قام بريي بإعادة نسخ   وهو عبارة املناطق اليت زارها والتجارب اليت خاضها،

القانوين، وضمت النسخة األوىل مائة  يمانكتابه بعد أن أعاد ترتيبه وتنقيحه مث قدمه للسلطان سل
 )5(فهي مليئة باخلرائط الثانيةوثالثني فصال وتكلم يف كل فصل على موقع جغرايف، أما النسخة 

                                                            
_  iri’world map of 1513 itsP ,Karen pinto  ايضا:. وانظر ومابعدها 63،ص املرجع السابقخضري ،_ )1(

,2012 , p 63. ornal of ottoman studiesJ : , in the nsoicnographic conneti slamicI 
  .67-66 نفسه، ص صخضري، -)2(
م 1254، متكن العثمانيون من االستيالء عليها سنة ةنطيز البيكانت تابعة لإلمرباطورية   مرمرهببحر  باحملاذاةهي مدينة تقع  - )3 (

 الفتح اإلسالمي للقسطنطينيةباربارو،  نيقولو_للمزيد أنظر:  ،اختذوها كقاعدة حبرية هلمو وأصبحت مدينة عثمانية 
م، 2008 ،، عني الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، مصر1، تر، تع: حامت عبد الرمحن الطحاوي، طم1453
  .82ص

 .04انظر امللحق رقم : _)4(
 .50امللحق رقم :انظر  -)5(
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كتاب البحرية بأنه أطلسا )2(كراتشكوفسكيويصف  ، )1( وصل عددها إىل مائتني وعشرة خريطة
ألن هذا الكتاب القيم حيتوي على وصف  ،مالحيا يستحق أن يكون دليال للمالحة الشراعية
  . )3(دقيق للخلجان واملوانئ والقالع والتيارات والشعوب

ادرا ومصدرا نعلي ريس إرثا  كتاب " احمليط يف علم األفالك واألحبر " ملؤلفه سيد  ويعترب
فهو املؤلف الوحيد الذي يتكلم عن املسائل البحرية يف الشرق مطلع العصر احلديث  ،مامه

وينقسم كل باب إىل عدد فصول ويف جممل  ،وحيتوي هذا املصدر على مقدمة وعشرة أبواب
لطرق البحرية والنجوم اهذا إىل االجتاهات اجلغرافية و  هاحلديث يتطرق سيدي علي ريس يف كتاب

كما يتحدث أيضا عن العامل اجلديد " أمريكا " ويصف فيه حوايل ثالثني طريقا   ،رواملوانئ واجلز 
  .)4(حبريا

بل كتب يف نفس املضمار كتابا أخر عرف بـــــ "  لكاتبه  املؤلف الوحيد "احمليط"ومل يكن 
اها حبرا  ،و كتب سيد علي هذا الكتاب أثناء رحلته إىل اهلند )5(" لبلدانمرآت ا  واليت بدءها برا وأ

وهو عبارة عن وصف ملا رآه  ،م1556م إىل 1553أربعة سنوات كاملة من  رحلته هذه و استغرقت
ضمن هذا املخطوط تيو .اهلند وما مر به من أمصار وأقطار وما شاهده من أحداث إىليف طريقه 

،وقد خصص  وغريها من املدن اسم املدن واألماكن اليت زارها مثل خوارزم وخرستان وكردستان
ن الظروف اليت عاشها يف اهلند أما اجلزء الثاين من هذا الكتاب للحديث ع األولسيد علي اجلزء 

                                                            
  . _ 6869 صص ، املرجع السابق خضري، -)1(
م بعاصمة ليتوانيا كان مشغوفا بتاريخ األدب 1883مارس  4امسه الكامل أغناطيوس يوليانو فتش كراتشكوفسكي ولد يف  -)2(

د كتابه تاريخ األدب اجلغرايف العريب يعالعريب و  األدبلفات يف ؤ وله عدة م ،م1904العريب وجغرافية العرب، بدأ التأليف سنة 
أغناطيوس _م قبل أن يطبع كتابه هذا، للمزيد أنظر: 1951 /جانفي/ 24م من أهل كتبه تويف يف 1954 الذي كتبه سنة

ط،  ، د1، ج بليابف ، مر: ايغورهاشم ، تر: صالح الدين عثمانتاريخ األدب اجلغرايف العريبيوليانوفتش كراتشكوفسكي، 
  وما بعدها. 2 م، ص1957

  .276سابق، صالرجع املحرب،  -)3(
 ومابعدها. 583ص  ،نفسه، كراتشكوفسكي _)4(
ملاين "شنايدر" وهذا بعد فحص املخطوط موجود مبكتبة جامعة "فراتكفورد" ولقد مت حتقيقه من طرف املستشرق األ_  )5(

 p1  _Moris,op.cit,الشرقية، للمزيد انظر :عشرات املخطوطات 
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نه  أعن رحلته إىل اهلند و  فيه فقد خصصه للحديث عن علم الفلك والبحرية و اجلزء األخري حتدث
  . )1(كان برفقته مخسون رجل من بينهم "احلاجي خليفة"

عراقني " يف اجلغرافيا وأثراه  رفك كتاب " بيان منازل سبألف الرتكي مطرقجي نصوح و 
، كما ألف عبد اللطيف القسطموين الذي )2(بالعديد من اخلرائط باعتباره متخصصا يف هذا الشأن

م مساه " أوصاف 1523عاش يف النصف األول من القرن السادس عشر كتابا بالرتكية سنة 
النيل يف أخبار القيم املديد " كتاب م) " صاحب  1525الدين بن أمحد (ت  وشهاب ،" اسطنبول
" حتفة امللوك يف هذا اجملال كتابألف الذي زنبل الرمال الغين عن التعريف ابن و ، )3(السعيد "

 )4(أعد علي بن أمحد بن حممد التونسي ووالرغائب ملا يف الرب والبحر من العجائب والغرائب"، 
وهذا املصور  ،سواحل البحر املتوسطل )5(مصورا جغرافيا رائعا يضم مثاين خرائط حبريةم 1551سنة 

  . )6(اجلغرايف حمفوظ اليوم باملكتبة األهلية بباريس

  

  

                                                            

,p 6.,op.cit Moris,_ )1( 
  .627، ص2 سابق، جالرجع املأوغلي،  -)2(
  وما بعدها. 650، صنفسه -)3(
ينتمي علي بن أمحد بن حممد إىل أسرة الشريف الصفاقسي وهي أسرة تونسية كانت مقيمة ما بني القريوان والقاهرة  -)4(
للمزيد أنظر: ، ريطة العاملخلم أربع مناذج 1551ابتداءا من سنة  وأجنزت،ت هذه األسرة برمسها للخرائط البحرية هر تشوا
  .218سابق، صالرجع امل، ينحممد_

ا من رسم و تعود إىل القرن الثالث عشر شواطئ البحر املتوسط يف عثر على أقدم خريطة حبرية  -)5( ويعتقد العلماء أ
اخلرائط عبارة عن رسم للبحار اليت أحبر فيها اجلنويني مثل البحر األبيض املتوسط وشواطئ أوربا الغربية، ويتضح اجلنويني وهذه 

م مل يرمسوا  أيضا من خالل كتب األسفار والرحالت البحرية اليت تعود لإلغريق والرومان الذين برعوا يف جمال اجلغرافيا أ
م عبارة عن  معجم بيارجورج، _ للمزيد أنظر:  ،تعاليم مالحية خالية من اخلرائط البحريةاخلرائط البحرية بل كتابا

، ص 2002، ، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت2 ، تر: حممد الطفيلي، مر: هيثم اللمع، طاجلغرافية املصطلحات
  . 329 -328ص

  .219، صنفسهحممدين،  -)6( 
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 :ثر علم اجلغرافيا والطبوغرافيا على تطور البحرية العثمانيةأ_3

كبري يف تطوير البحرية   العثمانيون دورالبحرية اليت أجنزها  جلغرافية واخلرائطا مؤلفاتلل
  نيحيث اعتربت هذه املؤلفات كدليل للمالحة البحرية اليت استند عليها البحارة العثماني ،العثمانية

م       .كثريا يف فتحا

العامل و يضرب به املثل يف القوى والعظمى حىت  أساطيل أقوىكان أسطول البنادقة هو 
تويل السلطان حممد الفاتح عرش الدولة  ولكن مع ،من القرن اخلامس عشر األولالنصف 

دار وهذا بفضل )2(العامل  أساطيل أقوىالعثماين  )1(األسطول وأصبح املوازين العثمانية انقلبت
حققت البحرية العثمانية يف أيامه حيث  ،بناها اليتوالسفن العظيمة  أقامهااليت  )3(الصناعة

الكثري من املدن والقالع فتح و  م1453فتح القسطنطينية  وأعظمها أجالهاانتصارات عظيمة كان 
  .العظيم  األسطولالبندقية صاحبة  ةمجهوريديد  و

قل من جهود والده يف تطور البحرية أبايزيد الثاين فلم تكن جهوده يف عهد السلطان  أما
ذراع نشأ عدد من السفن الضخمة منها سفينتان بلغ طول كل واحدة منهما سبعون أحيث 

                                                            
األرجح هو لفظ يوناين مت نقله إىل اللغة العربية ،ويعرف األسطول عند يطلق هذا اللفظ على جمموعة من السفن وعلى _ )1(

 ر يفئباجلزاتطور السفن البحرية للمزيد انظر :_سرحان حليم ، رمادة،العثمانيني بالدونامنة يف حني يعرف عند االسبان باأل
معهد اآلثار  إشراف:صاحل بن قربة، أطروحة ماجستري يف اآلثار اإلسالمية، (مرقونة)، )،1914_1830العهد العثماين (
 .117م، ص 2008_2007،جامعة اجلزائر،

 .422،ص  3ية ...،جور مرباطوزتونا ،موسوعة تاريخ اإلأ -)2(
وكان للدولة العثمانية العديد من الرتسانات  ،اليت تقوم بصناعة السفن تآاملنشتسمى بدار الصناعة أو الرتسانات وهي _ )3(

ا املاء من كل جهة، ا دولة حييط  والبحر  األبيضوحبر مرمرة والبحر  األسودالبحر  شواطئفبنت ترسانات على  باعتبار أ
ر  األمحر العامرة "بناها وعرفت باسم "الرتسانة  اسطنبول ترسانةكرب ترسانة بناها العثمانيون هي أوالفرات و  بالدانو وعلى 

،للمزيد  م وترسانة غلطة اليت بناها العثمانيون بعد فتح اسطنبول 1490باإلضافة إىل ترسانة غاليبويل اليت أقيمت سنة الفاتح 
مركز األحباث  ،د ط  ،1،ج، تر :صاحل سعداوي الدولة العثمانية تاريخ وحضارة  ،أوغلي إحسانأكمل الدين _ انظر :

 .731 -730 ص صم ،1999 اسطنبول، والثقافة اإلسالمية،للتاريخ والفنون 
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سفينة من احلجم  3000باإلضافة إىل  ،وعرضها ثالثون ذراع وسلحهما باملدافع العظيمة واملقاتلني
الضخم هو فتح سواحل  األسطولهذا  إنشاءوكان هدف بايزيد الثاين من  ،الصغري و الكبري

بينها  ومتكن أسطول بايزيد الثاين من قهر أساطيل البنادقة وفتح عدة مدن وجزر كان من )1(املور
 . )3( دقة يف غرب البلقانإىل حوزة الدولة العثمانية وحترير جزيرة املور من يد البنا )2(ضم مولدافيا

 موبلغت البحرية العثمانية قمة تطورها يف القرن السادس عشر حيث أوىل السالطني اهتما
لفت من قبل أخاص للبحرية العثمانية اليت ساعد على تطويرها اخلرائط والكتب املالحية اليت 

السلطان سليم  أيام، ويف )4(وابن ماجد  البحارة واجلغرافيني مثل كتاب سيد علي ريس وبريي ريس
العثماين الذي خاض معارك  األسطولوكان ذلك بفضل  ،العربية األقطارفتحت الكثري من  األول

أيام السلطان سليم األول من محاية يف العثماين  األسطولروج قائد أحبرية ضارية حيث متكن 
  مشال 

من فتح بالد  )5(سبان ومتكن قبودان القوات البحرية العثمانية خري الدين بربروسإفريقيا من يد اإل
 . )6(اجلزائر

                                                            
  .18ص  ، 1سابق،جالرجع امل سرهنك، _)1(
اسم  أما من القرن الرابع عشر للميالد، ألولايف النصف  إليهارجل يدعى بغدان هاجر  إىلبالبغدان نسبة  أيضاوتسمى  _ )2(

من ممتلكات الدولة  وأصبحتويف القرن السادس عشر فتحها السلطان سليمان القانوين  ر مولدافيا، إىلفنسبة  مولدافيا
 .524ص نفسه،  للمزيد انظر :_ تشكل دولة واحدة باسم رومانيا، وأصبحتالعثمانية واحتدت مع االفالق 

ص  م،9971القاهرة، دار الثقافة اجلديدة، ،1ط تر :عاصم الدسوقي، ،)1804_1354العثمانية ( أوربا بيرت شوجر، _)3(
86. 

 . 421ص ،1ج ،املرجع السابق، أوغلي  _)4(
عروج وخرسف و  ،إسحاق( إخوة أربعةيدعى يعقوب بن يوسف وله  أبوه م ،1470ولد خري الدين جبزيرة "مديلي"سنة _ )5(

 األندلسنقاض مسلمي إكما محل على عاتقه   اإلسبانخاصة  األعداءقام خري الدين بعدة محالت حبرية ضد  )، سااليحممد 
 _:، للمزيد انظر م1547وتويف سنة  اجلزائر بالدولة العثمانية إحلاقمت  أنبعد وهذ م 1518توىل خري الدين حكم اجلزائر سنة 

 .12ص  م،2006دار القصبة ،اجلزائر ، ط ، ،تر :عبد القادر زيادة ،د اجلزائر يف عهد رياس البحروليام سبنسر ،
 .423_422ص ص  ، 3...،ج اإلمرباطوريةموسوعة تاريخ  وزتونا،أ_  )6(
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املتوسط حبرية عثمانية وذلك  األبيضالبحر  أصبحويف عهد السلطان سليمان القانوين 
من جهة  ة العثمانيني وتنوع الكتب املالحية ومهارة البحار  األسطولمن جهة وقوة  هبفضل جهود

م متكن القانوين 1522ففي سنة  إذ متكن من فتح العديد من األمصار واألقطار واجلزر، ،أخرى
يف البحر األبيض املتوسط مستندا يف ذالك على كتاب البحرية ملؤلفه بريي  )1(من فتح جزيرة رودس

     .)2(ليال للمالحة الشراعية يف حبر اجيا والبحر األبيض املتوسطريس باعتباره أطلسا حبريا ود

فبفضل البحرية العثمانية متكن العثمانيون من طرد البنادقة من معظم السواحل الغربية 
وفتح العديد من البلدان و دعم احلصار الذي الذي فرضه فرنسوا األول حليف السلطان   ،للبلقان

العمليات  يف للبحرية العثمانية أيضاكما يعود الفضل   ،م1543سليمان القانوين على نيس سنة 
ا خري الدي بربروس يف السواحل اجلنوبية  ويف  ،الرومانية اإلمرباطوريةضد  األوربيةالبحرية اليت قام 

وكان األسطول العثماين ، )3(يف اخلليج العريب والبحر األمحر ضد الربتغالينيبحرية المالت جناح احل
 )4(الفرقاطة والعزابو املاعون تدل على مهارة صانعيها منها يتكون من سفن على أنواع خمتلفة 

                                                            
تعد  ،وإفريقياواسيا  أورباذات موقع اسرتاتيجي حيث تتوسط ثالثة قارات  اجية_  هي جزيرة صغرية تقع جنوب شرق حبر )1(
 أياميف  أخرىسفيان وفتحت مرة  أيبمرة يف زمن معاوية بن  أولمت فتحها  كم، 77قرب جزيرة للدولة العثمانية يبلغ طوهلا أ

 ،خلف بن دبالن بن خضر الوذينايل_للمزيد انظر : م،1522مرة فتحت على يد العثمانيني سنة  وآخرمسلمة بن عبد امللك 
 ومابعدها،7ص  م،1997مكة املكرمة، ،اإلسالميةمركز حبوث الدراسات  د ط، ،م1523الفتح العثماين جلزيرة رودس 

 .48ص م،1980دمشق، ،دار الفكر، 1،ط بن فرات أسدفتح صقلية بقيادة الفقيه خليل، أبوشوقي _
 ومابعدها . 590ص  ،2جسابق،الرجع امل كراتشوفسكي،_)2(
  .231ص  م،2010 عمان، دار املسرية، ،1ط ،تاريخ الدولة العثمانية زين العابدين مشس الدين، _)3(
العزاب فهي قطعة حبرية ولكن  أما ،وهي قطعة حبرية عسكرية حتوي محولة كبرية تفوق سفينة الكورقني frégateالفرقاطة   _)4(

(مرقونة )  )1830_1548(الصناعة العسكرية يف اجلزائر يف العهد العثماينجودي ، إمساعيل_ للمزيد انظر : ذات جماذيف،
- 2008 جامعة اجلزائر، واالجتماعية، اإلنسانيةكلية العلوم  ،احلديث خالتاريماجستري يف  أطروحةخمتار حساين ،: إشراف،

 ومابعدها .   184ص م،2009
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ين ذال األحيانوكان حتريك هذه السفن يتم باستخدام اجملاذيف والشراعات ويف غالب ، )1(والشانية
  .) 2(بالفرار ايلوذو  بالسالسل حىت ال أرجلهماحلرب ويتم تقييد  أسرىمن  التجديفيقومون بعملية 

يف   ةيف جمال الفنون املالحيتطور كبري  إحرازمن  العثمانية كما متكنت الواليات العربية
ضة علمية خارقة وهذا  ،احمليط اهلادي والبحار اجلنوبية و أن هذا التطور والتقدم كان مبثابة 

والدليل على ذالك هو أن البحرية  )3(بفضل املؤلفات املالحية مثل مؤلفات أسد البحار ابن ماجد
اجلزائرية بلغت مرحلة كبرية من التطور و أصبحت هلا هيبة يف ظل حكم الدولة العثمانية خاصة يف 

  .)4(القرن السادس عشر

ويذكر املستشرق  كراتشوفسكي فضل العرب يف تقدم الغرب يف جمال علم اجلغرافيا  
 ساملالحية العربية على أهل الغرب يف القرنني اخلامإن تأثري أدب اجلغرافيا  « :والبحار فيقول

ذا القدر   .)5( » ...عشر والقرن السادس عشر جليا 

سبق نستنتج أن الدولة العثمانية قد أولت عناية خاصة بعلم اجلغرافيا وعلوم  ومن خالل ما
  ويظهر هذا االهتمام يف ثالثة نقاط أساسية هي : البحر،

  على قدر عال من املهارة مثل كمال ريس .مالحني وحبارة ظهور  _1

ريس وكتاب  يكتب يف جمال البحرية واملالحة مثل :كتاب احمليط لسيد عل  تأليف_ 2
  البحرية لبريي ريس .

                                                            
م البحرية تتميز بطوهلا وتعتمد على   _)1(  األبراجتقام فيها ، اجملاديفهي من أنواع السفن اليت استخدمها األتراك يف حرو

 .83سابق ،ص الصدر امل نيقولو باربارو، للمزيد انظر، القيام باحلروب، أثناءوالقالع 
 .19ص  ،1سابق،جالرجع امل سرهنك، -)2(
 .166ص  القاهرة، د ط، دار الفكر العريب، ،تاريخ الشعوب اإلسالمية عبد العزيز سليمان نوار، _)3(
اجلزائر  دار البصائر، ،2ط  ،اينالعثميف تاريخ اجلزائر يف العهد  وأحباث تدراساورقات جزائرية  ناصر الدين سعيدوين، _)4(
 .136ص  م،2008،
  .581ص  ،2 ج سابق،الرجع املكراتشوفسكي، -)5(
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ملحوظ يف النصف الثاين من القرن  تقدما_ تطور البحرية العثمانية اليت شهدت 3
ن الفتوحات العظيمة اليت إيف القرن السادس عشر و  ة جمدهاوبلغت ذرو  ،اخلامس عشر ميالدي

  شاهد على ذالك . ألكرب  نيحققها العثماني

ا مل حتقق  اليت تعود للفرتة املدروسة ورغم قيمة املصنفات واملؤلفات البحرية واجلغرافية إال أ
 "الفوائد" البن ماجد الذي حققه خمطوطومن قبل مستشرقني مثل  ،وبعضها فقطإال مؤخرا 

 وخمطوط "احمليط" لسيدي علي ريس والذي حققه املستشرق األملاين "شنايدار"املستشرق "فريان"
ويتم  ،اللتان مت العثور عليهما من قبل املستشرقني بول كهل وادولف ديسمانوخريطيت بريي ريس 

هذا وال العرب  األتراكيف حني مل يويل  ،األمريكيةاليوم الدراسة على هذه اخلريطتني يف اجلامعات 
 .االهتمام هلاتني اخلريطتني 

  

  



 

 املبحث الثالث:
ا  علم اهلندسة ومنشأ

تاريخ العمارة العثمانية _1  

_ أشهر املعماريني العثمانيني 2  

العثمانية يةالعرب مناذج العمارة العثمانية يف إسطنبول والواليات _3  
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ا العثماني         ويظهر هذا االهتمام بوضوح يف  ،عمارواإل علم اهلندسة نيمن العلوم اليت اهتم 
املعمارية اليت بناها العثمانيون يف اسطنبول والواليات العربية العثمانية من مساجد  املنشآتروائع 

  املعمارية، اليت الزال البعض منها قائما إىل حد اليوم . املنشآتوجوامع  وقصور وغريها من 

  تاريخ العمارة العثمانية : -1

هي  ها طابعا جديد يف العمارةتأثر الفن املعماري العثماين بعدة فنون معمارية أخرى نتج عن       
    الرائعة . هلا وزخارفهااشكأاليت متيزت ب العمارة العثمانية

  العثماين :الفن املعماري  -1-1

 تأثركما   ،م14ه/8بالتقاليد السلجوقية منذ بداية منذ بداية القرن تأثر الفن املعماري العثماين         
من  أيضا ويعترب الفن املعماري العثماين فن إمرباطوري ،اإلسالمي باعتبارها دولة إسالمية بالفن

مدينة أدرنة واسطنبول اللتان بنية فيهما روائع  منطلق أينما يقيم السلطان تقام املباين الفخمة مثل:
الفن املعماري العثماين بعدة  تأثروقد  ،لسالطنيلهاتني املدينتني كانتا مقرا  ألنالقصور واملساجد 

الفن  هيخارجية فضال عن تأثريات الفن السلجوقي واإلسالمي أخرى  فنون أخرى داخلية و
  . )1(حىت الصيينالبيزنطي وااليطايل والسوري واإليراين و 

والعمارة العثمانية هي عمارة مدنية من حيث اجلوهر وليست عمارة ريفية ومع ذالك جند         
املسافرين واجلسور والقالع واملقابر، ويقام يف املدينة  )2(بعض العمائر املقامة يف الريف مثل خانات

العثمانية عادة عددا من العمائر ويكون مركزها املسجد الذي هو بيت هللا ويقام إىل جانب املسجد 
إىل الزوايا  باإلضافة واألسواق البازاراتاملراكز التجارية مثل  أيضاجند يف املدينة و قصر السلطان 

أم يف احلواضر واملناطق الريفية فيقل عدد املساجد واألسواق  ،احلمامات واألسبلةواملساجد الصغرية و 
                                                            

 351ص ، م1993 ،القاهرة، دار الفكر للدراسات، 1ط ،2ج ،بشري السباعي :تر ،تاريخ الدولة العثمانية، مانرتان روبري _)1(
ماجستري  أطروحة، الفرتة العثمانية فن الزخرفة يف املنشات الدينية بالشرق اجلزائري يف، _ كعرار مسريةوانظر أيضا: ومابعدها،

ص ،م 2008_2007،معة اجلزائراج اإلسالمية، اآلثارمعهد  ، (مرقونة)، إشراف: عبد العزيز حممود لعرج،اإلسالمية اآلثاريف 
48 . 

ويف العصر العثماين  األيويباللغة العربية يف العصر  إىلدخل هذا اللفظ  ،املأوى أووهي لفظ فارسي يعين املنزل  "خانة"مفردها  _)2(
ة على مدرسة لكتب واملهندسخانة للدالمثل الكتاخبانة للداللة على امل ،للتعبري على مكان ما أخرى أمساء إىل "خانة"لفظ  يفضأ

 .158ص  ،سابقالرجع ، املاخلطيب_ :للمزيد انظر، _اهلندسة 
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ولقد اهتم العثمانيون بالنشاط  ،فيهابصفة عامة باعتبار أن عدد السكان قليل  املعمارية واملنشآت
جل إعادة احلياة للمدينة من جهة ومن أجل نشر أوهذا من  ،املعماري أكثر بعد فتح القسطنطينية

إال أن النشاط املعماري العثماين بلغ ذروته يف القرن السادس عشر للميالد  ،اإلسالم من جهة أخرى
وهذا يبني أن العمارة  ،مييز العمارة العثمانية هو حسها التنظيمي واعتمادها على التقنية ما أكثرولعل 

العثمانية قد أعطت  ليست جمرد دعامة لزخرفة كما يعتقد البعض ويثبت يف نفس الوقت أن احلضارة
    .)1(حقا الصدارة للعمارة

  :الزخرفة العثمانية  -1-2

 ادخلواعكس ذلك حبيث  فكانواالعثمانيون  أمايدخل السالجقة الزخرفة كثريا على العمارة  مل        
كما اعتمدوا   ،بشكل كبري واعتمدوا يف ذلك على التلوين وبتعدوا عن النحتالزخرفة على العمائر 

على احلجارة امللونة يف تركيب بالطات الرخام فالعثمانيون قبل فتحهم للقسطنطينية كانوا خيتارون 
ا األشكال ذات اللون الواحد أو ذات األلوان املختلفة  ولكن تكون جمردة من الرسومات  ،ال يهمفلو

  .يف بورصة مثل البالطات املستخدمة يف مسجد املرادية و البالطات املوجودة 

واستخدم العثمانيون الزهور يف  على البالطات)2(وبعد فتح اسطنبول مت إدخال الزخرفة النباتية         
ا قاربت الواقع  ،هذه الزخرفة اليت احتلت مكانة هامة ولقد تفنن العثمانيون يف الزخرفة النباتية حىت أ
ذيب األسلوب  جلأمن  وهازهرة القرنفل واليت استعمل وهاومن الزهور والورود اليت مت استخدم

ا الطويلة    )3(باإلضافة إىل زهرة الرمان والزهرة الياقوتية وزهرة العسل والشجرة املزهرة اليت تتميز بغصو

                                                            
 . ومابعدها 352ص ، 2ج،سابقالرجع ، املمانرتان _)1(
وحىت  واألشجار واألزهارتتكون من النباتات اليت و  ،ميز الزخرفة يف العهد العثماين هو طغيان الزخرفة النباتية عليها ما أكثر _)2(

وكان يتم  ،اليت استخدمها العثمانيون يف هذا النوع من الزخرفة هي زهرة القرنفل وزهرة الرمان وشقائق النعمان األزهارهم أالفواكه و 
، حممد منصوري  : _للمزيد انظر، يرى احلياة تدب فيها املتأملمبهارة فائقة يف شكل زخرفة جتعل  املزج بني هذه النباتات
 اآلثاريف  ماجستري أطروحة، اخلشبية بعمائر مدينيت اجلزائر وقسنطينة خالل العهد العثماين األبوابعلى  املشغوالت املعدنية

 .258ص ، م 2012_2011،جامعة اجلزائر ،ثاراآلمعهد  ،لطيفة بورابة :إشراف،  (مرقونة) ،العثمانية
 .358_357ص ص ، نفسه،مانرتان _)3(
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الزخرفة بأشجار كما استخدموا ،)1(وجند هذا النوع من الزخرفة يف مسجد رستم باشا وقرب روكسالن
غرفة مراد الثالث بقصر "طوب قايب" وتأثرت الزخرفة العثمانية يف زخرفة ال النوع منوجند هذا السرو 

ومت استخدام هذه الزخرفة يف  ،"شفاه بوذة"بزخارف الصني مثل زخرفة التشنتماين الصينية وتعين زخرفة
ن الزخرفة إقصر طوب قايب ومسجد رستم باشا و بالعمارة العثمانية وتظهر يف قاعات املخلفات 

لصينية مل تقتصر على اجلانب املعماري فقط بل استخدمت حىت يف قفاطني السالطني مثل قفاطني ا
ومتيزت الزخرفة العثمانية بطابع إسالمي بدليل أن  ،)2(السلطان سليم األول والسلطان بايزيد الثاين

كما مل يضعوا اجملسمات   ،يستخدموا يف زخارفهم العمرانية الصور البشرية وال احليوانية العثمانيني مل
   . )3(والتماثيل يف العمائر باعتبار أن هذا شيء حمرم وخمالف لتعاليم الدين اإلسالمي

  املعماريني العثمانيني  أشهر -2

ظهر بالدولة العثمانية معماريني ومهندسني على قدر عال من املهارة يف جمال اهلندسة         
أشهرهم املعمار خري الدين واملعمار كمال الدين واملعمار  ،االعمار خاصة بعد فتح القسطنطينيةو 

   يعقوب شاه وعجم علي وسنان باشا .

معماريون للعمارة السلطانية وكانت مهمتهم  املعماريني يف الدولة العثمانية كانوا على نوعني:        
أهل احلرف مثل  معماريون للعمارة يف املدن وهم منو  ،تتمثل يف إقامة العمائر اخلاصة بالدولة

املعماري اخلاصة السلطانية موجود  ocak )4(وكان أجاق ،النجارين واحلجارين والبنائني واخلشابني...
يف القسم املعروف باسم "البريون" يف القصر، وكانت مهمتهم تتمثل يف تكوين معماريني يتولون بناء 

وكان يشرف  ،يف اهلندسة والعمارة ةمدرسالعمائر الضخمة يف الدولة العثمانية وهذا يدل على وجود 

                                                            
وهي إحدى جواري السلطان سليمان القانوين تزوجها  ،امسها خرم سلطان أما ركسالن فهو لقبها وتلقب بالضاحكة أيضا _)1(

ويف الدولة العثمانية عامة ، استطاعت أن هلا مكان خاصة يف القصر كما أصبح   )سليم األول(القانوين وأصبحت  أم السلطان 
بن اابتسام بنت حممد صاحل _، للمزيد انظر : م1558/ ه966سنة  توفيتك ، لتتدخل يف سياسة الدولة وكان هلا اثر كبري يف ذا

ريخ احلديث دكتورة يف التا أطروحة، م 16ه /10اية القرن  إىلمكة املكرمة من بداية احلكم العثماين ،  عبد الرمحن كشمريي
 .  258ص ، م 2001، القرى أم ،اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات ،يوسف بن علي بن رابع الثقفي  : إشراف ) ،مرقونة( ،

 م . 358ص ، 2ج،سابقالرجع ، املمانرتان _)2(
  .352ص  نفسه، _)3(
أطلقوها أيضا  اكم  ،هي كلمة تركية هلا الكثري من املعاين أطلقها العثمانيون على اجلماعة اليت يلتقي أفرادها يف مكان واحد _)4(

  .42سابق، صالرجع املعلى صنف من اجلنود كالسباهية وعلى جمتمع أرباب احلرف ،_للمزيد انظر: _صابان، 
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رتبة رئيس معماري  إىل وايصل أن إىلويرتقى الطلبة يف الدرجات  ،على تدريسهم كبار املعماريني
من  خترجواومن املعماريني الذين "سر معماران خاصة "اخلاصة السلطانية ويسمى عند العثمانيني

املعمارية يف تاريخ  اآلثار أعظماللذان شيدا  أغاوود اد واملعمارسنان  املعمار مدرسة العمارة العثمانية 
أما الصنف الثاين من املعماريون فكانوا  ،ما خيص معماريو اخلاصة السلطانيةالعمارة العثمانية هذا في

كما كانوا يتمتعون ببعض الصالحيات مثل مراقبة    ،يتلقون بعض الدروس النظرية يف اهلندسة واالعمار
م مثل البناء والنجارة... املخططات املعمارية   .  )1(ومراقبة مواد البناء هذا فضال عن مهنتهم اخلاصة 

   :عجم علي -2-1

صيته  اعنه يعترب من كبار املعماريني العثمانيني  ذأن مل تكن لدينا معلومات كافية عنه إال إو         
توىل منصب املعماري يف البالد وملا تويف اقرتح الصدر  ،يف النصف الثاين من القرن اخلامس عشر

 .)2(تولية سنان باشا مكانه  "لطفي باشا" األعظم

  :سنان باشا  -2-2

وقد حاز على لقب "سر يعترب سنان باشا من أعظم املعماريني الذين أجنبتهم الدولة العثمانية         
التابعة  "أغري ناص"ولد يف قرية  ،معماري العامل معماران جهان قوجة سنان " مبعىن سنان الكبري رائد

 و األكواخكان حيب حفر وشق قنوات املياه وبناء ،م  1490من سنة  )3(ألناضولا يف لوالية قيصرية 
جندوا يف اجليش العثماين   الذيناملسحيني كان من بني الفتيان كما  ،منذ صغره  احليوانات رضواح

أصبح يف عهد السلطان سليمان القانوين يف عهد السلطان سليم األول و  )4("الدفشرمة"  باسم

                                                            

 .475_ 474ص ص ، 2ج سابق،الرجع امل أغلي،_ )1(

  .159)_نفسه، ص 2(

حيدها  الصغرى، بآسيايف وقت مضى تسمى  األناضولوكانت  أسياالرتكية الواقعة يف  األراضيعلى كل  األناضوليطلق اسم  _)3(
من الشرق فيحدها مرتفعات جبلية  أما ،املتوسط األبيضومن اجلنوب البحر  اجيةومن الغرب حبر  األسودمن الشمال البحر 

 .39ص سابق،الجع ر ، املصابان :_للمزيد انظر ية،الرتك األراضيمن  %97اليوم  األناضولوتشكل 
سنة من العائالت املسيحية فقط  18سنة إىل  14ويسمى أيضا بنظام التجميع حيث يتم جتميع الشباب البالغني من العمر   _)4(

التجميع يف البداية يتم من الواليات األوربية مثل ألبانيا وال ينطبق هذا النظام على الشباب املسلمني وال على شباب اليهود، وكان 
وكانت عملية  ضولنباألولكن بعد القرن اخلامس عشر أصبح التجميع من الشباب املسيحيني القاطنني  ، واليونان وبلغاريا

 =وقف د ط، ،اجملهولة الدولة العثمانية سعيد استورك، محد اق كوندز،_ أللمزيد انظر : التجميع ختضع لعدة شروط قانونية،
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 عجمي"والتحق مبدرسة عسكرية ابتدائية تسمى مدرسة سنة  23سلم وعمره ، أ1539انكشاريا سنة 
 اوغالنلر" وفيها تعلم القراءة والكتابة والفنون ، ويعترب املعمار سنان عبقرية فنية قل وجودها وأعماله

  . )1(الك فبفضله ارتقى الفن املعماري العثماينتشهد على ذ

 27مسجد و  24وقدرة  أعماله يف اسطنبول يف عهد السلطان سليمان القانوين فقط ب        
أما عن جممل أعماله املعمارية اليت  ،)2( مستشفيات 3عمارات و 4محامات و 8و ضريح20مدرسة و

معاهد لدراسة  7 ،مدرسة 55،مسجد صغري 52، جامع كبري 81( كانت كالتايل:ف فاقة كل وصف
 33 جسور  7 ،كتاتيب حلفظ القرءان الكرمي  7 ،مستشفيات 3 ،مطعم عمومي 17 ،القرءان الكرمي

كما شيد الكثري من األعمال اخلريية يف سبيل ،  )ضريح  19 ،محام 33 ،متاحف 5 ،خان  18 ،قصر
فحفر اآلبار وبىن بيوت للفقراء وشيد هللا باحلرمني الشريفني ويف عدد من الواليات العربية 

وترك إرثا  ،سنة املائةقارب سنه  أنم بعد 1577تويف املعمار سنان سنة ؛ )3(املستشفيات واملدارس
كل من السلطان بايزيد الثاين وسليم األول وسليمان وعاصر  معماريا الزال بعضه قائما إىل اليوم، 

  . )4(القانوين وسليم الثاين ومراد الثالث

  داوود اغا : -2-3

ومن أعظم  يد العمار سنان باشا، ىشهورين يف الدولة العثمانية تتلمذ عليعد من املعماريني امل        
خملفاته اجلامع اجلديد الذي بناه يف اسطنبول وعرف باسم "يين جامع "والزال هذا اجلامع من اآلثار 

  .)5(اليوم إىلاملعمارية الضخمة يف اسطنبول  

  

  

                                                                                                                                                                                          

مركز  د ط،، العثمانية اإلمرباطوريةاالنكشاريون يف  _ إيرينا بيرتوسيان، ،75ص  ،م 2008 اسطنبول،البحوث اإلسالمية =
 ومابعدها .  35، ص م 2008 ديب، مجعة املاجد للثقافة والرتاث،

 . ومابعدها 851ص  سابق ،الرجع امل حرب، _)1(
(2) John freely, Ahistory of ottoman architecture, Boston, 2001, p 269. 

  . 76، ص  الدولة العثمانية يف التاريخ ... ياغي، _)3(
 .169ص ،املرجع السابق حرب، _)4(
 . 160ص ، نفسه _)5(
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  :مناذج العمارة العثمانية يف اسطنبول والواليات العربية  -3

من مساجد ومدارس وقصور وجسور وأضرحة وحصون ...،ومل تكن تنوعت العمارة العثمانية        
  بل جندها يف الواليات العربية أيضا . مقتصرة على العاصمة اسطنبول فقط املنشآتهذه 

  املساجد واملدارس : -3-1

هو إقدامه على حتويل كنيسة آيا  )1(املساجد واجلوامعيدل على اهتمام الفاتح ب أكثر ما لعل        
ا السلطان حممد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينية وأصبحت  أولوهي  ،صوفيا إىل جامع خطوة يقوم 
ه الكنيسة وفقا حلاجات ذوقد طرقت بعض التعديالت على ه الرئيسي للعاصمة، آيا صوفيا اجلامع
فتم تغطيت الصور اليت كانت مرسومة على اجلدران الداخلية للكنيسة بطبقة من  ،الطوق اإلسالمية
منرب مصنوع من اخلشب املذهب وحمراب كما مت وضع   ينهى عن ذالك، اإلسالم أنالكلس باعتبار 

 عهد يف وسط جناح الكنيسة ،أما اجلانب اخلارجي للكنيسة فقد مت إنشاء أربعة مآذن أوهلا أقيم يف
 .)2(السلطان حممد الفاتح

كما بىن الفاتح جامعا جديدا يف اسطنبول عرف باجلامع الكبري وجبامع الفاتح يف سنة          
 اآلثار أروعمن هذا اجلامع  عتربوي ،من طرف املهندس اليوناين خريستو دولوسوصمم  م1569

عشرات املساجد  بىناجلامع الوحيد الذي بناه الفاتح بل  يكن اجلامع الكبري ملو  ،املعمارية العثمانية
  . )3(1459سنة  األنصاري أيوب أيباملسجد الذي بناه قرب ضريح الشهيد واجلوامع منها 

                                                            
عن الدين اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية ،ولقد أطلق  أخرتعترب املساجد أدلة حية وملموسة تعرب أكثر من أي شيء  _)1(

 أما كلمة مسجد فتطلق عادة على اجلوامع الصغرية واليت  ،"جامع"اجلمعة اسم  ةالعثمانيون على املساجد اليت تصلى فيها صال
، تح : حممد األندلس وثائق يف شؤون العمران يف للمزيد انظر :_ أيب االصبغ عيسى سهيل األندلسي، ام فيها صالة اجلمعة،قت

 8ص م،1983القاهرة، ،لإلعالماملركز العريب الدويل  ،1ط ،إمساعيلمصطفي كمال  مر:حممود علي مكي، عبد الوهاب خالف،
  . 497_ 496، ص ص 4،_أوزتونا، موسوعة اإلمرباطورية ...،ج

م 1968، بريوت ،دار العلم للماليني ، 5ط ،البعلبكيمنري ، نبدائني فارس :تر، تاريخ الشعوب االسالميةبروكلمان ، لكار   _)2(
 .433_ 432ص  ص

 (3) _نفسه، ص 433_ 434.     
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سم "مدارس الصحن االفاتح جبوار اجلامع الكبري كلية للتعليم العايل عرفت ب أقامولقد         
مبطعم خريي  وأحلقها "مدارس تتمة"عرفت باسم  أخرىمثانية مدارس  أمامها وأقام )1( "الثماين

كل العلوم من أدب عن العلوم املدرسة يف هذه املدارس فتقريبا   أما لطب،اومستشفى يتمرن فيه طلبة 
ورياضيات وهندسة وطب وفلك...،كما أقام الفاتح مدارس أخرى عرفت مبدارس القصر يف كل من 

وهذه املدارس خمصصة لتخريج  ،درنهأوقصره اجلديد طوب قايب وقصره املوجود بدرنه أقصره القدمي ب
الصدور العظام وقواد اجليش واإلداريني باإلضافة إىل املدرسة األهلية ومدرسة آيا صوفيا ومدرسة زيرك 

اهتم الصدور العظام أيضا ببناء اجلوامع يف و  ،)2(اليت بناها الفاتح مباشرة بعد مدارس القصر
  . )3(طينية مثل جامع حممود باشا وجامع مراد باشا حىت أصبحت اسطنبول تعرف مدينة اجلوامعقسطن

جامع بناها  184منها جامع  308الفاتح ب  وقدر عدد املساجد واجلوامع اليت بناها السلطان        
جامع كان يف األصل  17باإلضافة إىل  ،جامع أخر يف أدرنة 28جامع يف بورصة و  33يف اسطنبول و

مدرسة  57جامع يف مدن أخرى، أما عن املدارس اليت بناها الفاتح فقدرة ب  29كنيسة كما بنا 
مدرسة يف باقي 13مدارس أخرى يف أدرنة و  7مدرسة يف بورصة و 13مدرسة يف اسطنبول و 27منها 
ثر معماري شيده هو أولعل أهم  أيضا باملساجد واجلوامع )5(اهتم السلطان بايزيد الثاين و ،)4(املدن

باسطنبول أمام  م1503-1497املسجد الذي محل امسه"مسجد بايزيد الثاين "الذي بناه مابني سنة 
وقد متيز هذا املسجد بني كل مساجد املدينة بفخامته وبزخارفه الرائعة  ،السراي القدمي بقلب العاصمة

                                                            
ويتوسط هذه املدارس صحن كبري هلذا  "مبسجد الفاتح"الفاتح يف اسطنبول جبوار مسجده املعروف  أقامهاهي املدارس اليت   _)1(

عماد عبد العزيز  : _للمزيد انظر، التدريس فيها فطوال السنة أوقاتبالنسبة  أماوتتكون من مثانية أبنية، مسية مبدارس الصحن 
مج  ،األساسيةكلية الرتبية   أحباث جملة:يف،  م1520يف الدولة العثمانية حىت عام  واإلداريةاحلياة العدلية  اثر املدرسة يف، يوسف

 .811ص ، م2014، جامعة املوصل ،األساسيةكلية الرتبية ،2:ع ،13:
 75ص ، م1986، الرياض ،دار السعودية، 1ط ،حممد الفاتح بطل الفتح اإلسالمي يف أوربا الشرقية ،سيدي رضوان علي _)2(

 .ومابعدها
 .72نفسه، ص _)3(
 ص. ،2تاريخ الدولة العثمانية...، جوزتونا، أ _)4(

سنة ،  35توىل احلكم بعد وفاة والده السلطان حممد الفاتح وكان عمره  ،م1451ابن السلطان حممد الفاتح ولد سنة هو  _)5(
عزتلو يوسف بك _ سنة، للمزيد انظر: 67م وكان عمره 1518م وتويف سنة 1512تنازل عن العرش البنه سليم األول سنة 

م  أولتاريخ سالطني بين عثمان من  ،أصاف  ،م1995 ،مكتبة مدبويل، 1ط، تح :حممد زينهم حممد عزب ،ناآلحىت  إىلنشأ
  .55_54ص ص 
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عظيما يف اسطنبول عد من  )2(سليمان القانوين جامعاكما بىن السلطان   ،)1(على الطريقة الفارسية 
اجلامع  أن يكسب أنوار آيا صوفيا نفسها وشيد من طرف املعمار  اهلذ وقدر ،أمجل اآلثار املعمارية

 . )3(سنان باشا 

بل حىت يف الواليات  ،مل يقتصر اهتمام السالطني ببناء املساجد واملدارس يف اسطنبول فقط        
برتميم "جامع أيب حنيفة النعمان "ومدرسته يف بغداد  نيالعثماني فيها العربية مثل العراق اليت قام

وقامت ببناء مسجد عبد القادر اجليالين ومسجد الكاظمية الذي كان قد بدأ بناءه الشاه إمساعيل 
قام  فقد األوللدولة العثمانية يف عهد السلطان سليم ا إىلاليت مت ضمها بالد الشام  ويف ،الصفوي

"يف الصاحلية بدمشق وأصبح يسمى ب"املدرسة يبببناء "جامع الشيخ حمي الدين بن العر 
"التكية تكية عرفت بببناء  م1554يف سنة  كما قام السلطان سليمان القانوين  ؛)4(السليمية"

ومت تصميمها من طرف سنان ، إىل اليوم ةبدمشق وهي عبارة عن مسجد الزال قائم )5(السليمانية"
وتضم التكية قسمني :التكية الكربى وحتتوي  "،مال أغا"شرف على بنائها املهندس اإليراين أباشا و 

هي األخرى على حرم للصالة وباحة وغرفة تغطيها  على مسجد ومدرسة والتكية الصغرى وحتتوي
  . )6(متعددة قباب

املساجد اليت بنوها "مسجد  أهمببناء املساجد ومن  أيضادمشق يف واهتم الوالة العثمانيني         
الدولة العثمانية ويف حلب بىن الوايل  إىلالذي بين بعد فرتة قصرية من ضم بالد الشام  ،عيسى باشا "

فقد أقام أول وايل عثماين عن مصر  أما م،1531"خسرو باشا" جامع مع املدرسة اخلسروية سنة 
كما بىن الوايل سليمان باشا اخلادم"   ،م عرف باسم "جامع خري بك"1520عليها جامعا يف سنة 

عدة جوامع أمهها "جامع بوالق" و"جامع سيدي سارية "بقلعة اجلبل وحىت بعد انتهاء فرتة واليته 

                                                            
ا ، حممود السيد، _)1(  .189ص  م ،2011 ،اإلسكندرية مؤسسة شباب اجلامعة، د ط، تاريخ الدولة العثمانية وحضار
 .60 حق رقم:لانظر امل _)2(
 . 555ص  سابق،الرجع امل بروكلمان،_)3(
 .ومابعدها 314ص ، 2ج،سابقالرجع ، املأوغلي _)4(
 .70 حق رقم:لاملانظر  _)5(
    www.smart10.com:من موقع  ،80ص، العثمانيني املسلمني تظلموا املؤرخون ال أيها، غنيمة أبوزياد حممود  _)6(
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العثمانيون بالبناء فقط بل حىت على مصر بىن تكية مسية ب"التكية السليمانية" ومل يهتم الوالة 
  .  )1(بالرتميم مثل ترميم املساجد واجلوامع اليت تعود لعهد املماليك

املعمارية  املنشآتأيضا حبركة االعمار فأقاموا الكثري من  )2( يف اليمننيهتم الوالة العثمانياو         
خاصة املساجد واملدارس حيث بىن الوايل مصطفى باشا النشار الذي توىل احلكم مرتني يف اليمن املرة 

م عدة مدارس أمهها املدرسة 1556م إىل سنة 1555م والثانية من 1545م إىل 1540األوىل من سنة 
) جامعا م1555 -1547باشا" (كما بىن الوايل "ازدمر   اليت بناها يف الصنعاء واليت بناها يف الزبيد،

كما اهتم سالطني بين عثمان بعمارة مساجد احلرام وأبوابه منذ   ؛)3(ومدرسة يف حي باب الشعوب
ومن بني التعمريات اليت متت يف بالد احلجاز هي  م،1517العثمانية سنة   ضم احلجاز إىل الدولة

 ام اخلشبيةر املسجد احل أبواب إصالح و ،إعادة بناء باب السالم يف عهد السلطان سليمان القانوين
وكان السلطان سليمان  ،وقام ببناء أربعة مدارس لتدريس الفقه يف مكة املكرمة قبل سنتني من وفاته

  .   )4(املنية وافته قبل ذالك  أن إالعمارة شاملة للمسجد احلرام  إقامةالقانوين يرغب يف 

  

  

  

  

  

                                                            
 .ومابعدها 143ص  ،2املرجع السابق، ج ،أوغلي  _)1(
م يف زمن السلطان سليم األول واستمر احلكم العثماين لليمن إىل غاية 1517دخلت اليمن حتت احلكم العثماين سنة  _)2(

ولكن نتيجة لظروف الدولية كان للعثمانيني عودة ثانية حلكم اليمن يف سنة  ،م بعدها انفصلت اليمن عن الدولة العثمانية1645
يف  اإلنشائية أعماهلمبرز ألوالة العثمانيون و ا قاسم الثور، إمساعيلمة امللك _أ يد انظر:ز للم م،1918م إىل غاية ام الذي د1872

 ،واآلثارجامعة امللك سعود السياحة جملة  يف: )،م1918-1872/م1645-1538والثانية لليمن ( األوىلفرتيت احلكم العثماين 
 .128 -127ص ص  ،م2010، الرياض، جامعة الصنعاء 22 :مج

 .128_127 ص ص  ،نفسه _)3(
اية العصر العثماين، طه عبد القادر عمارة _)4( مركز أحباث احلج ، د ط ،تاريخ عمارة وأمساء أبواب املسجد احلرام حىت 

 و مابعدها. 74ص  ،د س، السعودية
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  القصور  -3-2

  : قصر طوب قايب -3-2-1

 أطرافم باسطنبول من طرف السلطان حممد الفاتح يف 1465القصر سنة  ابدأ تشييد هذ        
وأطلق عليه هذا االسم لكونه  باب املدفع، )1(ويعين اسم "طوب قايب"التل املطلة على حبر مرمرة 
طوب قايب مقر  )2(أما األوربيون فقد مسوه باسم "سراجيلو" وبقي سراي ،قريب من باب مدفع املدينة

م ورجال بالطهم من عهد السلطان الفاتح إىل غاية القرن التاسع عشر أي  سكن السالطني وعائال
مرت مربع ويتكون  700 ,000ويرتبع سراي طوب قايب على مساحة قدرها؛ )3(ما يقارب أربعة قرون 

هي الباب اهلمايوين  وله ثالثة أبواب رئيسية من ثالثة تشكيالت هي البريون واالندرون و احلرمي،
للحدائق وسور  باإلضافة ،ودائرة للحرمي أفنيةوباب السالم وباب السعادة وحياط بالقصر أربعة 

ولكن الباب الرئيسي فيه هو الباب املقابل  أبوابمرت يسمى بالسور السلطاين وله عدة 1400بارتفاع 
  .  )4( صوفيا واملعروف باسم الباب اهلمايوينأليا 

  اهلمايوين : أدرنةسراي  -3-2-2

م كان هذا القصر موجود ،ومع 1362أنه يف سنة  إال ئهيعرف على وجه التحديد سنة بنا ال        
مربع  مرت 3000 000تويل السلطان حممد الفاتح احلكم عرف هذا القصر توسع كبري وبلغ حجمه 

قصر فضال عن اجلوامع واملساجد واجلسور واملدارس واحلمامات اليت أقيمت  75وكان حيتوي على 
 .) 5(نه نال شهرة كبرية قاربت شهرة قصر طوب قايبأبداخله حىت 

                                                            
نسمة من بينهم  40000 :م ب1640قدر عدد الساكنني به سنة  إذيعترب قصر طوب قايب مدينة قائمة حبد ذاته  _)1(

 إىلمتحف وال يزال قائما  إىلاصدر جملس الوزراء قرارا بتحويل سراي طوب قايب م 1924افريل  3ويف  حارس عسكري،12000
 .154ص  ،1ج ، سابقالرجع امل ،أوغلي ، _298ص  ،2ج،تاريخ الدولة ...، وزتونا_أ :للمزيد انظر، اليوم

مبعىن قصر السلطان أو دار السلطان ويشمل "السراي" كل املباين املبنية يف  ،هو لفظ فارسي استعمل يف العصر العثماين _)2(
واشتق األوربيون من كلمة سراي "سراييل"  القصر اإلمرباطوري من بالط ومنازل اليت تسكن فيها العائالت احلاكمة واملوظفون،

ا على اجلزء الذي تسكن فيه األسرة احلاكمة فقط، ، _ صابان ، 242سابق، ص الرجع امل طيب،للمزيد انظر: _ اخل ويطلقو
 .133سابق، ص الرجع امل
  .73سابق، ص الرجع امللي، رضوان ع_)3(
 .154_153، ص ص1سابق،جالرجع امل، أوغلي _)4(
 .303ص ، 2ج،تاريخ الدولة ...، وزتوناأ  _)5(
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    cinili kusk: قصر تشينيلي كشك (الكشك ذو الزخارف اخلزفية ) -3-2-3

م وهو من صنع 1372يعود إىل سنة إال أنه  ،ليست لدينا معلومات كافية عن هذا القصر        
  . )1(إيراين مبين على شكل مستطيل وحيتوي على زخارف رائعة هي اليت منحته هذا االسم

  احلصون والقالع: -3-3

عند العثمانيني  هو كثرة القالع واحلصون اليت بناها العثمانيون  )2(أكثر ما يربز فن التحصني        
اليت شيدها العثمانيون هي تلك احلصون اليت بنية على  )3(أمجل احلصونو من   ،يف الدولة العثمانية

أطلق الذي م و 1452م واحلصن الذي شيد سنة 1395الضفتني األسياوية واألوربية من البوسفور سنة 
  . )Andolu hisari )4عليه اسم "حصن األناضول"

  منها :القالع  عدةأما عن القالع فقد بىن العثمانيون          

شيدها السلطان حممد الفاتح وقدرة  ،واليت عرفت باسم "بوغاز كسن" :قلعة روميلي حصار_
  . ) وهلا ثالثة أبراج كبرية واثين عشر برج صغري م250×125مساحتها ب (

ومتيزت  م 1458يف عام  جل محاية مدينة اسطنبولأشيدها الفاتح أيضا من  : قلعة األبراج السبعة_
  .  أمتار 5م ومسكه 12هذه القلعة بسورها الذي بلغ ارتفاعه 

   . م مبضيق الدردنيل1452شيدت سنة  : القلعة السلطانية_

  أمر ببنائها السلطان حممد الفاتح .وهي مقابلة للقلعة السلطانية  :)5(قلعة كليت البحر_

                                                            
 . 397، ص2سابق، جالرجع املمانرتان،  _)1(
 .80 حق رقم:لانظر امل _)2(
القلعة فهي استحكام حريب يكون عادة يف  أمااعتداء  أياحلصون هي عبارة عن أبنية حتيط مبساحة معني قصد محايتها من  _)3(

واحلصون هي امشل من  يف حدود الدولة والقصد من وراء بناء القالع هي املراقبة والدفاع، أيضاكما تقام ،عالية  إسرتاتيجيةمناطق 
 . 82_81ص ص، سابقالرجع امل ،رزق للمزيد انظر: _ ،واألبراجون من جمموعة من القالع احلصون تتك أنالقالع باعتبار 

 .394ص  ،نفسه ،مانرتان _)4(
 .90 حق رقم:لانظر امل _)5(
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زهرة "كليت البحر على شكل   كما شيد السلطان القانوين أيضا قلعة أخرى داخل قلعة         
.ومن  )1(وطوابق عديدة كبرية  أسوارأيضا سبعة أبراج ضخمة ذات  بىن و ،م1551يف سنة " الربسم

يف زمن السلطان سليمان  ،م1528القالع ليت مت تشييدها باألقطار الداخلية قلعة اإلسكندرية سنة 
  . )2( القانوين ومن طرف بكلربك مصر املسمى "سليمان باشا"

  :توزيع املياه  تآومنشاحلمامات  -3-4

وكانت على قسمني منها ما هو  ،األحياءانتشرت احلمامات كثريا بالدولة العثمانية خاصة يف         
كما كانت هناك محامات خاصة بالسالطني وتسمى ،هو خمصص للنساء  خمصص للرجال ومنها ما

م باسطنبول 1553الذي بناه املعمار سنان سنة  "خاصكي محام"منها : )احلمامات السلطانية( ب
و بىن السلطان بايزيد الثاين محام خاص به عرف ب "محام  ،مرت75وهو محام كبري قدر طوله ب 

ذا احلمام قبة طوهلا  )3(دمرداش" م مسي ب"محام 1506مرت وبىن محام أخر سنة  16يف بورصة و
    . )4(ء بودبست"ووصفه أوليا جليب حبمام األعمدة اخلضرا

توزيع املياه فقد اهتم العثمانيون باجلداول وقناطري املياه والبنود اليت تعترب كلها  منشآتأما عن         
كما ،م 1552حيث أوصل السلطان سليمان القانوين املاء إىل القدس سنة  ،من املنشات املعمارية

مصلح الدين مندوب  أقامف إليهاسكان مكة منذ وصوهلم  إىلاملاء  بإيصال أيضااهتم العثمانيون 
كما أقام السلطان سليمان القانوين ،يف مكة حنفية يف احلرم جبانب بئر زمزم  األولالسلطان سليم 

  . )5(م بئر أمام بئر زمزم1526بعده سنة 

الفن املعماري العثماين هو مزيج مابني الفن املعماري اإلسالمي  أنوصفوت القول         
اليت تظهر بوضوح يف ذي نتج عنه روائع الفن املعماري العثماين لهذا التمازج ا ،والسلجوقي والبيزنطي

اليت الزال البعض منها قائما إىل اليوم مثل قصر طوب قايب  ،ور واملساجد واحلصون واجلسور ...القص

                                                            
 2008،  مصر ،احلديثة كادمييةاأل،  1ط ،عرب العصور اإلسالميعلى العمارة احلربية يف شرق العامل  إطاللة، حممد اجلهيين _)1(

 ومابعدها. 23، صم 
 .545ص ،2ج،تاريخ الدولة ...، وزتوناأ _)2(
 .10 حق رقم:لانظر امل _)3(
 .393_392، ص ص2مانرتان، تاريخ الدولة ...،ج _)4(
 مابعدها. و 225ص ، سابقالرجع ، امل_كشمريي وانظر أيضا : ،544ص  ، 2تاريخ الدولة... ، ج ،زوتوناأ _)5(
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ومل تقتصر العمارة العثمانية على اسطنبول العاصمة فقط بل جندها يف الواليات  صوفيا ومسجد آيا
املساجد العثمانية يف مصر واليمن واملدارس اليت أقيمت يف بالد الشام و العراق  مثلالعربية أيضا 

أقيمت يف ت املائية اليت شيدت يف بالد احلجاز وغريه من املنشات املعمارية العثمانية اليت أواملنش
على املقولة القائلة "احلضارة العثمانية أعطت الصدارة  يؤكد، وهذ خمتلف مدن وقرى الواليات

  للعمارة.
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البحث بالدراسة والتحليل موضوع العلوم العقلية يف الدولة العثمانية من  هذا  قد تناولت يفل        
واختذت كل من علوم الطب  ،عهد السلطان حممد الفاتح إىل عهد السلطان سليمان القانوين

  فيما يلي:واستنتجت من هذه الدراسة مجلة من النتائج ميكن تلخيصها  ،أمنوذجاا واجلغرافي

 تفننوا يف نيأن العثماني هاأفادتنا هذه الدراسة يف معرفة حقائق غائبة عن الدولة العثمانية من        
ية خاصة احيث أولت الدولة العثمانية عن معاجلة الكثري من األمراض العضوية و حىت النفسية،

كانت فيه أوربا تقوم حبرق باملرضى عقليا ونفسيا وخصصت مستشفيات ملعاجلتهم يف الوقت الذي  
استخدم العثمانيون املوسيقى كعالج أساسي ملداواة املرضى عقليا ونفسيا كما   ،هذه الفئة من املرضى

أي بعد ستة قرون كاملة من  ،م1956باملوسيقى إال يف عام  امع العلم أن أمريكا مل تعاجل مرضاه
على املكروب يف  تعرفوا قد نيأن العثماني بينت هذه الدراسةكما ؛ هلذا العالجنيانيمالعثم استخدا

س يميائي لو يوبعد أربعة قرون يصل الك متطورةالنصف الثاين من القرن اخلامس عشر وبدون أجهزة 
   .نياليت توصل إليها العثمانيباستور إىل نفس النتيجة 

مثل دور الشفاء  العثمانية أتاحت لنا هذه الدراسة التعرف على املؤسسات الطبية و الصحية        
بيمارستانات الفاتح  نذكر من بينها ،ويف الواليات العربية اسطنبولن يف و اليت بناها العثماني

  .وسليم األول وسليمان القانوين وحىت دور الشفاء اليت بنتها زوجات السالطني الثاينوبايزيد

تلف العلوم العقلية (الطب التعرف على املوروث الثقايف العثماين املتنوع من مصنفات يف خم        
  اجلغرافية ،اهلندسة والفلك...) واليت تعود إىل احلقبة املدروسة.

عامل اخلرائط بريي ريس واملالح  على أشهر اجلغرافيني مثل  أيضا الدراسة هولقد عرفتنا هذ        
هؤالئي اجلغرافيني الذي  ، بن ماجد وسليمان املهرياباإلضافة إىل  كمال ريس ومطرقجي نصوح بيك

كان هلم دور كبري يف تطوير البحرية العثمانية خالل الفرتة املدروسة وهذا بفضل ماتركوه من مؤلفات 
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ولقد نتج عن تطور البحرية العثمانية  ،نت مبثابة املرشد املالحي للعثمانينياجغرافية وخرائط حبرية ك
  . وإفريقيا وأوربا أسياالكثري من الفتوحات يف 

بفضل البحرية العثمانية متكن العثمانيون من طرد البنادقة من معظم السواحل الغربية للبلقان          
البلدان واجلزر مثل: مدينة القسطنطينية وجزيرة رودس وقربص وكريت و و من فتح الكثري من املدن 

ية اجلنوبية يف اخلليج العريب ومن القيام بالكثري من احلمالت البحرية يف املياه اإلسالم  ،وبالد اجلزائر
    والبحر االبيض املتوسط . والبحر األمحر

كما أظهرت هذه الدراسة أن الفن املعماري العثماين هو يف احلقيقة مزيج من عدة فنون مثل          
هذا التمازج الذي نتج عنه روائع الفن  ،الفن اإلسالمي والفن السلجوقي والبيزنطي وحىت الصيين

ولعل امللفت للنظر أكثر هو أن العمارة  ،العثماين من قصور وجسور ومساجد وحصون املعماري
العثمانية مل تقتصر على العاصمة إسطنبول فقط بل جندها يف الواليات العربية أيضا والزال البعض 

  منها قائما إىل اليوم .

الوقت أن الدولة العثمانية  يف نفس تبنيأن هذه املعطيات تفند ماقيل عن الدولة العثمانية و         
بل اهتمت بالعلوم العقلية كذالك مثل علوم  ،فقطاهتمت بكل العلوم ومل تقتصر على العلوم النقلية 

  والفلك و غريه من العلوم .  والتكنولوجياالطب واهلندسة واجلغرافية والرياضيات والفيزياء 

ولكن   ،هلا غبار يف القتال و املعارك صحيح أن الدولة العثمانية كانت دولة حرب اليشق        
أن تعمر ستة قرون كاملة و أن تتوسع يف ثالثة  هلا وإال كيف تسىن ،كانت كذلك دولة علم وحضارة

  علوم أقوى وأهم ركائزها .تقوم إال على حضارة اليت تعترب ال ألن أي دولة ال ؟.قارات

ية مل تكن سببا يف ختلف الواليات العربية من دراسة أيضا أن الدولة العثمانلوبينت لنا هذه ا        
الواليات مثل املساجد واجلوامع واملدارس  هذه اليت أقامها السالطني العثمانيني يف املنشآتخالل 

م 1551عام  أول مستشفى بين فيها كان من قبل العثمانيني على سبيل املثال فاجلزائر ،واملستشفيات
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أن  ادعواوهذا يفند ماذهب إليه بعض املؤرخني العرب عندما  ،)حسن بن خري الدين(مستشفى 
ا دولة حمتللعثالدولة ا   .منعت عنهم هبوب رياح التقدم  ةمانية هي سببا يف ختلف العرب و أ

الصواب حني نقول أن احلياة العلمية عند العثمانيني التزال تشكوا اإلمهال  وإعراض  نعدووال         
يبق  ولكن كانوا من املستشرقني أو من العرب أو حىت األتراك أحفاد العثمانيني،  سواء ،الباحثني عنها

   ؟.مابال هؤالء املؤرخني الذين يهامجون العثمانيني السؤال الذي يطرح نفسه

يف األخري أن أكون قد وفقت يف سد جانب من جوانب التاريخ العثماين وأن تكون  وأرجو        
تتناول  يف املستقبل كما أرجو أن تكون هناك دراسات أخرى  دراسيت هذه قد أعطت املوضوع حقه،

 الذين شرت ويكون يف نفس الوقت كرد علىأن أكما سبق و   اإلمهالهذا املوضوع الذي يشكو 
  مانيني للعلوم العقلية .العث بإمهالجيزمون 

      

  

  

  

    وهللا ويل التوفيق                                 
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01ملحق رقم:  
 دارالشفاء  السلطان بايزيد الثاين املوجودة بادرنة

 
_ Fuat Sezgin , Islam’da Bilim ve teknik, cilt 7 , Istanbul buyuk sehir,Istanbul , 
2008,p74. 
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 ملحق رقم :02
خدمها اجلراحية اليت است األدواتبعض 

 العثمانيون

 

 

 

 

_ Fuat Sezgin , Islam’da Bilim ve teknik, cilt 17 , Istanbul buyuk sehir,Istanbul, 
2008,p 46 50_  .  
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 ملحق رقم:03
م1513  سنة أعدهاخريطة بريي ريس اليت   

 

 

- Giancarlo casale,the ottoman ageof escploration,oxford yniversity press  , 
united states of america,2010,p 24. 
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.04ملحق رقم :  
. ورقة من مخطوط البحریة لبیري رایس  

 

  .6، الورقة :، البحريةبريي رايس  -  
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.0 5ملحق رقم:  
ريس يإحدى خرائط بري   

 

.47الورقة:  ،البحرية ،بريي ريس -  
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06 ملحق رقم :  

 جامع السليمانية

 

 
-Sezgin, op-cit ,cilt 7,p 84. 
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.07 قم:ملحق ر   

نات من القرن العشرين صورة للتكية السليمانية املوجودة يف دمشق  التقطت من اجلو يف بداية الثالثي
 وتبدو التكية الكربى يف الوسط واىل يسارها التكية الصغرى.

 

 

.80املوقع ، مرجع سابق ،ص  
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.80ملحق رقم :  

العثمانيني دعن صورة تبني التحصني  

 

 

  متحف اسطنبول -
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09 ملحق رقم :  

التي بناھا السلطان محمد الفاتحموقع قلعة كلیت البحر  تبین خریطة  

 

 

 

 _متحف اسطنبول .
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10: ملحق رقم  
 حمام السلطان بایزید الثاني

 
 

- Freely,op-cit ,p189. 
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 القران الكریم 

 السنة النبویة الشریفة   
 قائمة المصادر والمراجع

املخطوطات: -1  

. البحريةبريي  ، ريس -  

م ،خمطوط رقاملنح الرمحانية يف الدولة العثمانية م)، 1545الصديقي البكري أبو السرور(ت -
.  ، د س،املكتبة الوطنية ،اجلزائر1105  

املصادر: -2  

أمحد دهام  دح :حممت ،العراك بني املماليك والعثمانيني  األتراك حممود حممد،أجا احلليب بن ابن  -
. 9861 دمشق، دار الفكر، ،1،ط  

 "،ساجد والدورامل"وثائق يف شؤون العمران يف األندلس  سهيل عيسى أيب االصبغ، ندلسياأل -
، املركز العريب 1مر: حممود علي مكي، مصطفى كمال إمساعيل، ط تح: حممد عبد الوهاب خالف،

م. 1983الدويل لإلعالم، القاهرة ،   

.1960 مطابع الشعب، د ط، ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور محد حممد،أابن إياس  -  

 1ط حامت عبد الرمحن الطحاوي، تع: تر، ،م1453الفتح اإلسالمي للقسطنطينية  باربارو نيقولو، -
م.2002 مصر، ،عني الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،  

 1ط رزاق بركات،عبد ال :تح، ذيل الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية عاشق، جليب -
م.2008 ،دار اهلداية،مصر،  

 1ط رفوش،عبد العزيز فياض ح تح: ،حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران مصي،ابن احل -
م. 2000 بريوت، ،دار النفائس،  

القاهرة  ة،الدار الذهبي د ط، عبد الرمحن عادل بن سعد، تح: ،املقدمة خلدون عبد الرمحن،ابن  -
س. ،د  
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دار إحياء الرتاث  د ط، ،2_ج1ج،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،يخليفة احلاج -
 العريب ،بريوت،د س.

ق الشام بدمش إعالم الورى مبن ويل نائبا من األتراك لون حممد،و دمشقي الصاحلي بن طال -
م. 1984 دمشق، ، دار الفكر،2ط ، تح: أمحد دهان، الكربى  

عبد الرمحن  تق: عبد املنعم عامر، تح: ،واقعة السلطان الغوري مع سليم الثاين رمال بن زنبل،ال -
م. 1998 اهليئة املصرية العامة للكتاب، ،2ط الشيخ،  

بريوت  العريب، دار الكتاب د ط، ،الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية طاشكربى،زاده  -
م.1975،  

أبو القاسم  تح: ،العلم والوالية ادعىمنشور اهلداية يف كشف حال من  فكون عبد الكرمي،ال -
م. 1987 بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ،1ط سعد هللا،  

اء الكتب دار إحي هانسيس أرنيست، ، تح:املظفر سليم خانالدر املصان يف سرية جمهول،  -
م. 1962 العربية،  

م.2009، شركة األصالة، اجلزائر، 1ط تر: حممد دراج، ،مذكرات خري الدين بربروس جمهول، -  

م. 2004 القاهرة، مكتبة الساعي، د ط، أكرم مؤمن، تر: ،األمريمكيافللي نيقوال،  -  

املراجع: -3  

العربية:املراجع  -1- 3  

م إىل اآلنأصاف بك يوسف عزتلو،  - ق: حممد زينهم ، تتاريخ سالطني بين عثمان من أول نشأ
م.1995،مكتبة مدبويل، 1عزب، ط  

القاهرة  دار غريب، د ط، ،)1924_1518األلقاب والوظائف العثمانية ( بركات مصطفى، -
،2000.  

م.1991األمل،، دار 1ط ،تاريخ العرب احلديث بيضون مجيل وأخرون، -  
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مركز  د ط، ،م)1918 -1454دراسات يف التاريخ لعريب العثماين ( تميمي عبد اجلليل،ال -
م .1994زغوان، والبحوث العثمانية و املرسكية والتوثيق واملعلومات، الدراسات  

القاهرة  ر العريب،د ط ،دار الفك ،الدولة العثمانية واملغرب العريب اجلميعي إبراهيم عبد املنعم، -
م.2008،  

م. 1997 عمان، دار الشروق، ،1ط ،تكوين العرب احلديث ميل سيار،اجل -  

ثمانية وحبوث الع للدارساتاملركز املصري  ، د ط،العثمانيون يف التاريخ واحلضارة حرب حممد، -
م. 1994 القاهرة، العامل الرتكي،  

.  1988بريوت، مؤسسة الكتاب الثقافية، ،1ط تاريخ الدولة العثمانية العلية، ،حليم إبراهيم بك -  

.م1995 ،دمشق دار الفكر، ،1ط أعالم اجلغرافيني العرب، ،محيدة عبد الرمحن -  

 دار الفكر العريب، ،1ط ،األمراض النفسية والعقلية كما ل حسن وهيب،  اخلليدي عبد اجمليد، -
م.1997بريوت،   

الفكر، دمشق  ، دار1، طفتح صقلية بقيادة الفقيه اجملاهد أسد بن فرات أبو خليل شوقي، -
م.1980  

بن عبد الكرمي  حممد تح: تع، ،إحتاف املنصفني واألدباء يف االحرتاس من الوباء خوجة محدان، -
د س . دخائر املغرب العريب، ،د ط،  

د س. ط،د  حضري يوسفي، تر: ،األوبئة واجملاعات باجلزائر اخلياط مصطفى، -  

د س . اجلزائر، ، د ط ،الطب واألطباء يف اجلزائر العثمانية اخلياط مصطفى، -  

م. 2002 دمشق، دار القلم، ،1ط ،1،جالعالقات الرتكية اليهودية درويش هدى، -  

مكتبة التوبة  ،2ط ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية اإلسالمية ،دفاع بن عبد هللا عليال -
م.1993،  
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دار اهلادي  ،1ط ،يف القرن السادس عشر األوربيةقات العثمانية العال رائسي الناصر إدريس، -
م.2007،  

لنشر،اجلزائر مرفم ل د ط، ،اجلراحة الطبية عند املسلمني يف العصور الوسطى الرزقي شرقي، -
م.2013  

م.1312 مصر، ،1ط ،2ج- 1جحقائق األخبار عن دول البحار، ،سرهنك إمساعيل -  

 عامل املعرفة، ط خ، ،2ج-1،ج)م1830 -5000(تاريخ اجلزائر الثقايف سعد هللا أبو القاسم، -
م.2011اجلزائر ،  

لعهد العثماين ورقات جزائرية دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر يف ا سعيدوين ناصر الدين، -
م. 2008دار البصائر، اجلزائر،  ،2،ط  

اتاريخ الدولة العثمانية السيد حممد،  - كندرية، اإلس د ط، مؤسسة شباب اجلامعة، ،وحضار
م.2011  

د س . د ط، دار املعرفة اجلامعية، ،أسس البحث اجلغرايف سيف حممد حممود، -  

م.2010دار املسرية، عمان،  ،1ط ، تاريخ الدولة العثمانية،مشس الدين زين العابدين -  

مكتبة األجنلو  د ط، ،1،جدولة إسالمية مفرتى عليها العثمانيةالدولة  شناوي حممد عبد العزيز،ال -
.1980 القاهرة، املصرية،  

، جتماعيةاالو  اإلنسانيةوالبحوث  الدراساتعني  د ط، ،تاريخ العرب احلديث الشيخ رأفت، -
م.1994مصر،   

  م.1974 بريوت، دار القدس، ،1ط ،أسد البحار ابن ماجد صاحل رشيدي، -

اإلسكندرية  ان،دار اإلمي د ط، فاتح القسطنطينية السلطان حممد الفاتح، ،صاليب حممد عليال -
م.2001،  

 النفائس ردا ،3ط ،على اخلالفة االنقالبتاريخ العثمانيني من قيام الدولة إىل  طقوش سهيل، -
م.2013 ،،بريوت  
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   مصر، اجلماهري،مكتبة األدب و  د ط، ،التصوف يف مصر إبان العصر العثماين طويل توفيق،ال -
 د س.

م.1978 عامل املعرفة، د ط، ،املالحة وعلوم البحار عند العرب عبد العليم أنور، -  

 القاهرة، ،دارالنهضة العربية د ط، ،دراسات يف اجلغرافيا العامة عبد الكرمي صبحي حممد، -
م.1980  

السعودية، دار  ،1ط ،حممد الفاتح بطل الفتح اإلسالمي يف أوربا الشرقية علي رضوان سيد، -
م.1986 الرياض،  

اية العصرعمار عبد القادر طه،  - د  ،العثماين تاريخ عمارة وأمساء أبواب املسجد احلرام حىت 
مركز أحباث احلج، السعودية، د س . ط،  
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  م.2006 -2005جامعة اجلزائر، واالجتماعية،
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  ،األصالةمؤسسة  ،1ط ،معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية طيب عبد الكرمي مصطفى،اخل -
م.1996 بريوت،  
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م.2000 الرياض، الوطنية،مكتبة امللك الفهد  د ط، بركات،  
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    : من موقع ،، أيها املؤرخون ال تظلموا العثمانيني املسلمنيحممود زيادغنيمة  أبو -
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