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نشوء الفلك عند األقدمين
إن األقدمين من مختلف األمم ،نظ اًر لعدم وجود األنوار الكهربائية في الشوارع

والبيووو  ،كووانوا ي أووون ًوقات واً ةيوور قليلووة فووي العووراء إذا مووا خووج الجو لوو موون البوورد و
المط وور ،وك ووانوا ي وورون نجو وووم ال ووماء ال ابت ووة تت و لورك ركو ووة منتظم ووة ف ووي شو ووروقها
ومغيبهووا ،وقوود ل و انتبووا هم ًن نوواك ووبعة ًج ورام فووي ال ووماء تت و لورك بووين النجوووم
ال واب  .وفي ما بين النهرين ًخوذ النواي يورون فوي وذر األجورام نو واً مون ال د لوية،
وقالوا :إنها تت لمص ًرواح اآللهوة .ومنوذ تلوك الل ظوة بودً التنجويم يوربط بوين ركوا
ذر األجرام ومصير اإلن ان لى األرض من وفاته إلى مماته.

ووذر األجورام ال ووبعة ووي– الشوومي وال موور و طووارد والا ورخ والموري والمشووتر

وا و  .وموون نووا نشوور ت ووديي رقووم  )7وجعلووا األ ووبوع ووبعة ًيووام .وقوود كانو

معينة معروفة ،فرصبح لهوذر الكوكبوا
تمر بين كوكبا
ل
األجرام ل
ًيأاً ،و لمو ا بروجاً تميي اًا لها ن الكوكبا األخرى.

ووذر

شويء مون ال دا وة

وقوود ًخووذ اليونووان ووذا الم هوووم وونهم ،لكوونهم ا تبووروا ًن األجورام المت لركووة بووين
وواع بطليموووي و يبوواركوي كوكبووا البووروز التواي و
ال واب و ووي اآللهووة بن ووها ،ل
الذ نعرفها ليه اآلن.

نشوء الفلك عند الجاهلية
إذا كانو و و

والرو اني ووا

االختجف.

األم و ووم ال ديم و ووة ق و وود رفو و و

مب و وواد

ل و ووم ال ل و ووك ب و ووداف الغم و وووض

والتنج وويم ،فو و ن ال لو وك ن وود الع وورع نش وور وون ووبع خ وور يختل ووف كو و ل

ف وي الصو راء الوا وعة المتراميوة األطوراف ،يو ي و ل الكو والمواء يجو م لووى
صدر البدو ل خوف من الأياع ،والأياع يعنوي الموو جو واً و طشواً .ولهوذا فو ن
وون
وون دلي و يرشوودر ويهديووه ال ووبي  ،ولوويي م وورلة ب و
األموور لديووه كووان الب و
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ةموضً ،و اجتجء أل ورار ًجورام ت وير فوي ال وماء ،هوانموا وو اجوة يويوة مل ل وة
ال ةنى نها.
كان و

المعووالم لووى األرض متغي ورخ .فالرمووا قوود تغطووي الشووجي ار الص و راوية

الشوكية ،والتج قود تنت و ب عو
ل
ال اب ًمام البدو و ال ماء.

بووع الريواح مون مكوان إلوى خور .والودلي الو يود

وً ووه طري ووة ي ووظ بهووا النجوووم ووي ًن ي وورن نجمووين المعووين ويعوورف مو وود

اشوراقهما .فرصووبح نوود الجا ليووة ،فال رقوودان والن وران وال ووماكان الشووعريان والهو ارران

والم ن ان الم ل ان .هوان وجدوا نجماً المعاً قريباً من ن ود نجمي قرنور به ،كال لريا
والدبران.
ولكووي ال ين ووى البوودو

ووذر األاواز موون النجووومً ،خووذ يوورو

نهووا ال صووص

واأل وواطير التووي ت بتهووا فووي ذ نووه .فالوودبران ،و ووو الوونجم الجم و فووي كوكبووه ال ووور،

و لومار بهووذا اال ووم ألنووه يوودبر ال رليووا ،فيشوورو بعوود إشوراقها ويغيووع بعوود مغيبهووا .وال رليووا
ن ووود نجوووم فريوود فووي شووكله فووي ال ووماء فووي ًوائ و الشووتاء ،ال يخط و إن ووان فووي

مرخ وا دخ من قب .
معرفته إذا كان قد رر ل

ي ووو الصوووفي " :)1ال رليووا ...م و ن ووود العنووع ...و و لومو ا الوونجم) و ال لريووا)
وي لمونها ال رليا ألنهم يتبركون بهوا وبطلو هوا ويا موون ًن المطور نود نوئهوا يكوون
وصغرو ا لت ارع كواكبها".
منه ال روخ و ي تصغير روى،
ل
هواذا نظرنووا إلووى الخارطووة التووي تبو لوين ال ووماء فووي فصو الشووتاء شووك  ،)1نجوود
ًن الشعريين و وهيجً لوى خوط وا ود ت ريبواً .ونهور المجورخ يم لور مون بوين الشوعريين.
تاوز
وي د نا الصوفي ًن العرع يا مون ًن الشعريين ما ًختا هي  .وًن هيجً ل
من الجوااء ،فنا لوى اوجتوه بالأورع وك ور ف ار وا ،وم ولوى اربواً إلوى الجنووع
 )1صورخ الكواكع ال مانية واألربعين ،ص.151
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يو و

ووو اآلن .وخش ووية ًن تطال ووع األخت ووان بم ووا فعل ووه ًخو م ووا ،ب

ووع الم ه وووم

العش ووائر تبعت ووار وواربتين .ك ووان ووهي ق وود قطو و نه وور المجو ورخ إل ووى الجن وووع وابتع وود

ًمووا األختووان ف وود وجوودتا صووعوبة فووي قط و النهوور .لكوون الشووعرى
وًصووبح فووي موورمن ،ل
اليمانيووة تمكنو موون بووورر ،فرصووبح لهووا ا ووم خوور وو الشووعر العبووور) .ةيوور ًن
تبكوي توى ةمأو

الشعر الشامية لم ت وتط ذلوك ،فرخوذ
ا م خر و الشعر الغميصاء).

ينا وا ،وًصوبح لهوا

بطري ووة النجوووم المادوجووة وال صووص والنووادر نهووا ًت وون العوورع معرفووة النجوووم

ب صوود اال ووتدال

لووى الجهووا

إت انواً فائ واً .ي ووو ابوون قتيبووة فووي كتوواع "األنوواء" :)2

(صحبني رجل من األعراب في فالة ليالا ،فأقبلت أسأله عن محاّل قوم منن الرنرب

ومينناه.مو وجرننل ينندلّني علننل ن ّل محلننة بنننجم ،وعلننل كو أووياء– ولعلهووا خبوواء–
بنجم) .فربما ًشار إلى نجم و لمار ،وربما قا لي :تورار ،وربموا قوا لوي :و ل وجهوك
نجووم كووذا ً ،اجع و م وويرك بووين – ولعلهووا لووى– نجووم كووذا ،تووى توورتيهم .ف ًري و

النجوم ت ود إلى موأ

اجاتهم كما ت ود مهاي الطرو الك العما ار  .ول اجتهم

إلووى الت لووع فووي الووبجد والتصو لورف فووي المعووا  ،و لمهووم ًن ال ت لووع وال تصو لورف فووي
ال لو ووا إالل بمعرف ووة النج وووم ،نو وواً بمعرف ووة مناظر ووا .ول وواجتهم إل ووى االنت ووا وون
م اأ وور م إل ووى المي ووار ،و لمه ووم ًن ال ن ل ووة إالل لوقو و
والك  ،نواً بمطالعها وم اقطها.
ووذا مو ال اجووة إلوى وقو

الطوورو ووقو

ميار األرض وايادتها ،وتربير النخ ووق

ووق

صو و يح يو ووو في ووه بالغيو و

النتوواز ،ووقو

ين ال مور ووقو

ال صووا  ،ووقو

جودادر ،ووقو

ال صواد

وباء ال نة في الناي ،وفي اإلب وةير ا من النعم بالطلوع والغروع.

 )2كتاع األنواء البن قتيبة ،ص.2
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ةووور

وي ووو ابوون قتيبووة فووي الكتوواع ن ووه  :)1إن ً لووم العوورع بووالنجوم ،كلووع وبنووو

مرخ.
شيبان .وًن العلم من كلع في بني ماوية ،ومن بني شيبان في ل

ولم يكن العرع يعرفون البروز التي رفها اليونان ً ،ني الكوكبوا التوي تم لور
فيها الكواكع ال يارخ والشمي وال مر .ي و الصوفي  :)4والررب لم تسترمل صورة

البروج علنل حيييت.نا) .وي وو ًبوو العوجء  :)5أمنا بنروج السنماء فلنم ت نن الرنرب
تررف.ننا فنني اليننديم) ،وقوود جوواء ذكر ووا فووي الكتوواع العايووا ،وكلمووة البووروز الوواردخ فووي
ال وورن الكوريم ووج
تلك التي ت

ورد

مو ار ي صوود بهووا المجمو ووا

النجوميووة ً الكوكبووا  ،ولي و

في نطاو مرور الكواكع ال يارخ .الشيء ن وه ي وا

ون الكلموة التوي

داج ون.ار ساج وسماء ذات أبراجو
في خطبة قي بن ا دخ األياد  .ليل ّ

وم ا تماد م األ ا ي لى النجوم المادوجة لج تدال  ،ةير ًنهم لم يتركوا

شكجً من ًشكا النجوم في ال وماء دون ًن يطل ووا ليوه مون خيوالهم ا وماً يتنا وع
معه مما يعرفون .فالنجوم ال بعة الجمعة من الدع األكبر انظر شك ً ،)2طل ووا
نع ) ،وال ج ة

النيرخ في الرب الم تطي
ليها ا م بنا نع الكبرى) .األربعة ل
التووي لووى الووذنع بنووا ) .وفووي صووورخ الوودع األكبوور ن ووه ،و لوموا النجوووم التووي فووي

الو ورًي وال ووم الظب وواء) ،والنج وووم الت ووي ف ووي الرقب ووة وً ل ووى الرجو و األمامي ووة اليمن ووى
ال وووض)ً .مووا النجوووم المر ووومة لووى ًقوودام الوودع ف وود و لومو ا ال و اا – األولووى
وال انيووة وال ال ووة ،و ووم لووم يعرفووا ووذا الشووك المر وووم لووى ًنووه الوودع ،فهووذر الصووورخ
ووي التووي ر وومها بطليموووي ون لهووا ال لكيووون العوورع نووه .وال و اا ال يعنووون بهووا

ووع

ق و و اا ال وودع هوانم ووا ق و و اا الظب وواء .وبالم و و و لوموا كو و مجمو ووة نجومي ووة ب
م ووا يمهم .وكان و األشووكا التووي تصو لوورو ا فووي النجوووم تختلووف وون األشووكا التووي
 )1األنواء ص.2
 )4صورخ الكواكع ص.11
 )5ناللينو ص.119
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تصو لوور ا اليونووان ومووا بووين النه ورين ،و ووي تختلووف وون األشووكا فووي ال لووك ال وودي
ًيأواً .فوالع رع نود م كوان يشوم كوكبوة الميواان ال اليوة ًيأواً ،بداللوة ًن نجموين
فووي ال لووك ال وودي

موون كوكبووة المي واان ت ووميان اآلن الابوواني الشوومالي) و الابوواني

الجنوبي)  )Zubene genubiو  .)zubenechemaliانظر الشك .)1
وقود مو ًشووكا ال وماء بر ووماء مون الباديوة ،فنجوود بنوا

نعو

الصوغر ًيأواً

العنوواا
التووي ووي الوودع األصووغر) ،والناقووة والنعووام الصوودر والنعووام ال ووارد ،والعنووا و ل

وكلووع ال ار ووي والبوويض وال وويض ومووا إلووى ذلووك .وكان و

المادوجة التي يعتمدون ليها وتايد ا في ذ نهم ر وخاً.

ووذر األشووكا ت والين النجوووم

منازل اليمر
إن النطاو الذ ت ير فيه الكواكع والشومي وال مور وو نطواو م ودد معوروف

وف ووو الك ورخ ال ووماوية فووي  161درجووة .و ووذر األج ورام الم د ووة نوود ال وودماء ال
يلو ل
تتعوودى وودودر .تووى ًن المجمو ووا النجوميووة الموجووودخ فووي ووذا النطوواو ً طو ووا

النجوميووة األخوورى

ا ووماً خاصواً بهووا .ف و لومو ا البووروز) ،تمييو اًا لهووا وون المجمو ووا
التووي و لوما ا العوورع كوكبووا  .و ووذا النطوواو كووان ال بو لود موون ت وويمه لت ديوود مواق و
األج ورام .كووان ت وويمه فيمووا بووين النه ورين مختلط واً ةيوور م وودد .ولكوون يبوواركوي ووم
بطليموي ق ل مار بالت ديد إلوى ا نوي شور ق وماً ،فوي كو ل ق وم مجمو وة م وددخ مون
النجوم لمو ا برجا) .وكان ك ل ق م  11درجة ت ريباً.
ووع موورور ال موور فيووه.

ةيوور ًن العوورع ق ل ووموا ووذا النطوواو إلووى  28من واالً ب
فووال مر ي وودور فووي ووذا النط وواو فووي و ووالي  28يوم واً .إذن فه ووو ين ووا ك و ي وووم ف ووي
منا ).
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و ووذا الت وويم فووي ال ي ووة ًخووذور وون الهنووود .ي ووو البيرونووي فووي ت يووو مووا

للهند:

)6

..مرخذ المناا

ند م كمرخذ البروز في ان ام منط ة البوروز بهوا ب وبعة

و شرين ق ماً مت اوية .وتكوون صوة كو ل منوا مون الودرز ج وة شورخ و ل واً ومون
وردد ب ووالعرض ف ووي ش وومالها
ال وودقائو مانمئ ووة .فالكواك ووع تلو و فيه ووا وتخ وورز منه ووا وتت و ل
وجنوبها.

نرى مون وذا ًن الهنوود كوانوا ي ومون وذا النطواو إلوى  27ق وماًً .موا العورع

ف د ق لمور إلى  .28وبهذا يكون ك ل ق م ًق ل من  11درجة بشيء قلي .

والواق و ًن ت وويم نطوواو البووروز بوور ل شووك  ،وواء بطري ووة البووروز ًم بطري ووة
يؤد الغرض ن ه .ولك ل طري ة من اتين الطري تين ماايا ا ون ائأها.
المناا  ،ل
والم و ووافا

بو ووين المنو وواا ةيو وور مت و وواوية .فمنو ووا النعو ووائم) ،ومنو ووا البلو وودخ)

وكج ما في برز الرامي) ،يكاد يطغى ً د ما لوى اآلخور لش لودخ تجصو هما .بينموا
نجد م افة وا عة بين البلدخ) و عد الذابح) الموجود في برز الجد ).
مت اوية،

وقد او البتاني في اي الصابي)ً ،ن ي ل م المناا إلى م افا
)7
لمنا
مما ً ار ليه نو البيروني ،فهاجمه جومواً ني واً ،وقوا " :و نذلك البتناني ّ
أحب أن يم.ر من نفسه مررفة منازل اليمر وال وا نب علنل منذهب الرنرب ،وأ نذ
ّ
في.ا ما لم ي ن من شأنه ،ظ.ر نيصه"و

 )6ت يو ما للهند ص.411
 )7صورخ الكواكع ص.14
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األ نننننان
ووو لووم وفو لون ً تكنولوجيووا) قووائم بذاتووه ،كووان ي ووتعمله الب ووارخ العوورع فووي
الم وويط الهنوود لمعرفووة االتجا ووا  .كتووع نووه معالمووه الب وور فووي ال وورن الخووامي
شوور وال ووادي ويبوودو ًنووه كووان قووديماً جووداً ،ولهووذا نووذكرر فووي ووذر ال تورخ ألنووه ت وويم

لوودائرخ األفووو ب

بروز ومناا .

ووع النجوووم .و ووو يشووبه فووي ووذا الصوودد ت وويم منط ووة البووروز إلووى

ويب وودو ًن لًو م وون ا ووتعم البوص وولة ف ووي المج ووة ووم الع وورع .ي ووو تيب ووتي
)8
الرحالننننننة
 )Tibettsف و ووي كتاب و ووه المج و ووة العربي و ووة ف و ووي الم و وويط الهن و وود )  :إن ّ

األوروبيين األوائل في المحيط ال.ندي (مراصنري ابنن ماجند) ،يؤ ندون أن الرنرب
لم يسترملوا البوصلة في المالحنة ،ول نن الندلئل النواردة فني النصنوك الم توبنة
تثبت أن هذا طأ ل ال طأو فإما أن ي ون الرحالة األوروبينون قليلني المالحظنة

أو أن الرننرب قنند اسننتطاعوا أن ي ف نوا هلت.ننم هننذ ب ن ّل براعننة عننن أعننين مننن ل
يثيون ب.مو
كووان المعالمووة ،الووذين ووم خب وراء فووي الب وور والمج ظووة ،ي و لومون الجهوواا الووذ
توأ و فيووه البوصوولة ال لووة) .و ووو ي تووو لووى اإلب ورخ المغناطي ووية) فووي بي و

اإلب ورخ) .و ووذر رفهووا المج ووون فووي األمووم األخوورى ،ولكوون العوورع ا ووتعملوا ولهووا

لو ة ًشا ار دقي ة جداً ،تشير إلى األخنان .وفي ذا ي وو شوهاع الودين ً مود بون

ماجد :)9

"ونحن أ ناننا اثنان وثالثون ّن ا ،ولنا ترفّات وأزوام وقياسات ل ييدرون

علي.ا وليست هي عندهم ،ول ييدرون أن يحملوا َد َرَ نا ونحن نحمل َد َرَ .م،
 Arab Navigation in the Indain Ocean )8ص.291
 )9كتاع ال وائد في ًصو

لم الب ر وال وا د ص.114
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ال.ندي هو مترلّق بالبحر المحيط،
وندرك مررفت.م ونسافر بم ار ب.م ،ألن البحر
ّ
وله علم في ال تب ،وقياس علم.م ليس له قياس ،ول علم ول تاب إلّ في

قنباك (يرني البوصلة) وعدة أميال ،وليس له قيدو ونحن يس.ل علينا أن

نسافر بم ار ب.م في بحورهم ،وقد َاب َرنا برض.م في ذلك حتل طلروا عندنا،
البر وعلومه والح م علل النجوم في أودية البحر ،ومررفة
فأقروا لنا بالمررفة في ّ
ّ

قطع المر ب طولا وعرض ا ،ألن طولنا وعرضنا له قيود في اإلبرة ،وهي الحيّة

لى صدر المركع،

واليياس"و وليي ند م وى ال لة يهتدون بها في ال ط
ًقروا لنا بالمعرفة
وليي ند م قياي يهتدون به في المي يميناً وشماالً ،فبهذا ل
والداللة.
و ذا ال رو الوا

بين المج ين العرع وةير م من المج ين في األمم

األخرى ،ارج إلى ال ياي كما ي و ابن ماجدً ،

لو ة اإلشا ار

التي ت يط

اختر ها العرع وا تعملو ا و د م.

بال لة .ذر اللو ة التي تد ل لى االتجا ا
تعين الشما تعييناً ةير دقيو ،فالشما المغناطي ي ةير الشما
فالبوصلة قد ل
مر قرع شاط فيه ديد ً ...شياء ك يرخ
ال طبي ،وقد ل
يتغير اتجا ها قليجً إذا ل

بدقة ال
تعين االتجا ا ل
قد تخ ل بعم البوصلة ةير الدقيو ًصجً .وتلك اللو ة ل
تخط  .فهي ت دد االتجار في األفو ب ع مشرو النجوم ومغيبها .انظر الشك

خناً ب تح الخاء وتشديد النون) ،وكلمة الخن في
 -2ع) .و ي م ل مة إلى  12ل
في ذر اللو ة لى
األص تعني الركن من ًركان ال ينة ،ولكنها ًطل
االتجا ا
ي وو

ًيأاً.

ووليمان بوون ً موود بوون ووليمان المهوور  .)11ات ووو لموواء الب وور لووى تجائووة

خاصووة ،ك و ل جوواء
الوودورخ بووا نين و ج ووين جوواءاً .و و لوموا ً ،معالمووة الب وور الهنوود
ل
 )11كتاع شرح ت ة ال و ص.58
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ألن ال لووة إذا جل و فووي المركووع كووان كو ل جوواء موون دائورخ ال ووة م ووابجً
منهوا ل
خنواً ،ل
خناً.
لخن من ًخنان المركع .فلهذا لمي ك ل جاء من الدائرخ ل
ل
والناقو ووة

فرأو وويف ك و و ل خو و لون لكوكبو ووه المعو ووروف نو وود المعالمو ووه ،كال ارقو وود والو وونع
العب و وووو والواقو و و وال و ووماك وال لري و ووا والط و ووائر والج و وووااء والتي و وور واإلكليو و و والع و وورع
و ل
وال مووارين و ووهي  .و نوود ال وودماء موأ و

ووهي المربو الت تووي وال وولبار ،فصووار

تلك األجااء ً جماً باإلأافة إليها ً ،الكواكع المذكورخ.

ونج ووظ فووي الشووك وفووي كووجم المهوور ًن نوواك ً ووماء ةريبووة لووبعض النجوووم

يظهوور ًنهووم ًخووذو ا موون األمووم التووي اختلط ووا بهووا فووي و راتهم فووي الم وويط الهنوود .
فالجووار) ووو ال طووع الشوومالي) ،و التيوور) و الشووعر اليمانيووة ًو الشووعر العبووور)

و ال ما ارن) ما

أارخ والوان) و ال لبار) و الظليم).

والخن بناء لى ذلك و  11.25درجة.
و ذا النظام ال يصلح كدلي رائ إالل للمعالموة الوذين يب ورون فوي منواطو شومالي

خط اال تواء مباشورخ .ألن مون يب ورون فوي الب ور األبويض المتو وط ويرون الونجم

طبي الياً جداً في ال ماء ال يصلح كدلي  ،والمب رون جنوبي خط اال وتواء لون
ال ل
يروا النجم ال طبي.
وتطور ند العرع و ود م ولوم تعرفوه ًموة ًخورى.
ويبدو ًن ذا النظام قد نشر
ل
ي ووو تيبووتي" )11 :إن أصننل هننذا النظننام الرربنني ريننر مرننرو و وأن برننا الرلمنناء

يرتينندون أن هننذا النظننام أقنندم مننن ا تشننا

اسننترمال البوصننلةو ف ننل األمننم التنني

اشنت.رت بالمالحنة نان ل.نا نظنام نناك ب.نا لترينين التجاهنات"و إن ال وايكن قوود
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ا تعملوا اتجا ا

الرياح وشروو الشمي وةروبها .ولكن الهنود والعرع والصينيين

فووي الم وويط الهنوود ا ووتعملوا النجوووم كوودلي  .و ووذا النظووام العربووي األخنووان) قووديم

ك ألن بعوض النجووم التوي
جداً ،وقد نشر
وتطور في الم يط الهند ما في ذلوك شو ل
ل
يعتموودون ليهووا التووي ت م و بعووض األخنووان ً ووماء ا ،ال تظهوور فووي مصوور وال فووي
الب ر األبيض المتو ط .ذا إلى ًن بعض النجوم ،م

ال رقدين تكوون فوي مصور

والب وور األب وويض المتو ووط الي ووة ف ووي كب وود ال ووماء ،وال يع ووود ف ووي اإلمك ووان ًخ ووذ ا

كوودلي  .لكنهووا فووي المنوواطو اال ووتوائية تكووون منخ أووة جووداً قريبووة موون األفووو ،وتوود ل
لى جهتها الم لددخ".
وي ووو ًيأ واً " :)12إنننننا ل نجننند فننني تنننب األمنننم األ نننر التننني ترننني

حنننول

المحيط ال.ندي ما يشير إلل مررفت.م ب.نذا النظنام ،ل.نذا يجنب أن ي نون قند نشنأ

وتطور عند الررب وحدهم ،الررب الذين يريشون حول المحيط ال.ندي وال ليج"و
ّ

 )12المرج ن ه ص.296
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في اإلسننننالم
الم ووا يم ال لكيووة الجا ليووة ووي ال ووائدخ نوود الم وولمين تووى بعوود ظهووور

ظل و

اإل وجم ب ورن ونصووف قورن موون الوامن .ف وود كانو
وفتو ا

ًيووام الخل واء ال ارشوودين ًيوام قجقو

و روعً .موا الخل واء األمويوون فلوم يولووا لوم ال لوك والعلووم األخورى ك يو اًر

منصباً لى العمران والشعر واألدع والمج ي والصيد.
من اال تمام إذ كان لمهم
ل

الو ي وود ال ووذ ك ووان ل ووه ا تم ووام ب ووالعلوم م وون األم ووويين ووو خال وود ب وون ياي وود ب وون

معاويووة ،)11

يوود معاويووة مؤ ووي الدولووة األمويووة .فهووو ًو موون نووي بو خراز كتووع

اليونووان ال وودماء وًو م ون توورجم لووه كتووع فووي الطووع والنجوووم والكيميوواء ،تووى و لومي
كوويم

مووروان .ويبوودو ًن وه قوود كان و

نوواك مجهووودا

ًخوورى ال نعلووم نهووا شوويئاً

في و كارلو ناللينو :إنه وجد في مكتبة امبروايانا في ميجنو ،من بين ما يايد لى

ًلووف و ووتمئة مخطوطووة ربيووة ،ترجمووة لكتوواع وورض م توواح النجوووم المن وووع إلووى
وورمي ال كوويم ،وقوود كتووع فووي خر ووا" ،و انننت ترجمننة هننذا ال تنناب فنني ذي اليرنندة

سنننة مننس وعشننرين ومئننة هجريننة"و معنووى ذلووك ًن الكتوواع توورجم قب و ان وراض
الدولة األموية ب ب

نوا .)14

ةيوور ًن الب ووو الجووادخ فووي لووم ال لووك بوودً

م و بدايووة الدولووة العبا ووية .وقوود

يكووون ال ووبع فووي ذلووك ووو ااد ووار لووم صوونا ة التنجوويم ،فالخل وواء كووانوا يكرمووون

وتنبؤاتهم ،وي ا ًن ًبا جع ر المنصور
المنجمين ،ويعتمدون لى كشوف طوالعهم ل
ندما بنى بغداد وأ ً اي المدينة في وق اختارر مجمو ه من المنجموين مونهم
نوبخ  ،المنجم وما شاء اهلل البصر وةير ما.

 )11ناللينو ص.117
 )14ناللينو ص.142
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وراح الخل وواء العبا وويون يول ووون العل ووم والعلم وواء ا تمامو واً كبيو و اًر .وًخ ووذ العلم وواء

ي تلشون ن مايد من العلم والمعرفة في ال أارتين الشهيرتين بالعلوم نذاك .الهند
واليونووان .وقوود بوودً ترجمووة لووم ً كووام النجوووم منووذ خجفووة ًبووي جع وور المنصووور،
وترجم ًبو ي يى البطريو كتاع الم اال

األرب لبطلميوي.

وق وود ًص ووبح العلم وواء ج وواءاً م وون اش ووية الخلي ووة ،ين ووو ل وويهم ويهيو و له ووم م ووا
األخرى .ومو

ويوظف لهم المترجمين ين لون كنوا العلم من اللغا
ي تاجون إليه ،ل
مرور الامن ًصبح وجود م في ال اشية ًم اًر متعارفاً ليه في ال أارخ اإل جمية.

والتنجوويم الووذ كووان الووداف لنشوووء العلوووم كلهووا ،ي توواز إلووى د ار ووة ال لووك ،و لووم

ال لووك ي توواز إلووى د ار ووة لوووم ًرخوورى كووالجبر والهند ووة و وواع الم ل ووا  ،وي توواز

إلو ووى ال

للرص و وود ،فنشو وور

ال ماوية ،ونشر

ص و وونا ة اال و ووطرالع برنوا و ووه وذا

ال لو ووو والك و و ار

المراصد لمراقبة الكواكع ال ابتة ً النجوم) ،والكواكع ال يارخ.

ً ًن ل ووم فل ووك ًص ووي نش وور وتن ووامي ،وم ووا لبو و

ًن بلو و األوز ف ووي العص ووور

الو طى ،وًصبح العلماء العرع يأعون المراج للعالم كله.
ال ابوس الجاثم

إالل ًن كابو واً كووان يج و م لووى صوودر ال لووك العربووي منووذ نشوووئه تووى بلوةووه

درجو ووة الكمو ووا  .و ووذا الكو ووابوي و ووو بطلميو وووي وتعاليمو ووه .وم و و ًن العلمو وواء العو وورع

ًصوول وا الك يوور الك يوور موون ًخطوواء بطلميوووي ،وواء فووي قيا وواته ًو فووي فرأو لوياته
وا ووتنتاجاته ،إالل ًن قد ووية ال ك ورخ األ ا ووية وون مركايووة األرض ب ي و

الرةم من ظهور من طعنوا بها.
ونجوود فووي كتابووا

ابتووة لووى

البيرونووي والصوووفي نووا و نوواك ذك و اًر ألخطوواء بطليموووي و

تصو و ي اً له ووا .وق وود ًل ووف ًب ووو ال ت وووح ً م وود ب وون م م وود نج ووم ال وودين ب وون ال ووار )

المعروف بابن الصجح) ،والمتوفى نة 1154م ،ر الة لما ا "فني سنبب ال طنأ
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والتصحي

في جداول الميالتين السابرة والثامنة من تاب المجسطي ،وتصحيح

ما أم ن تصحيحه من ذلك" ،وقدم  88م االً من ذر األخطاء .ويص في النتيجوة
إلووى ًن ال ووبع قوود يعووود إلووى ًخطوواء النا ووخين ًو إلووى ترجمووة األ ووداد موون اليونانيووة
ذلك .)15

إلى العربيةً ،و ما ما

وفو ووي ال و وورن ال ال و و

"التذ رة"  ،)16و و ً

شو وور المو وويجد وأ و و نصو ووير الو وودين الطو و ووي كتو وواع

ون موا كتوع فوي شورح م الوع نظريوة بطلميووي ،وجواء ب بوا

ند ية تطعن في صلع النظرية ن ها ،مما ا اع ذر النظرية في يون ال لكيوين

وجعلهم يتطلعون إلى نظرية ةير م ًك ر تما كاً.

و ندما وأ كوبرنيكي كتابه التاريخي "دوران األجرام السماوية" كان ك ل ما
فيه من ابا فلكية ي ابا الطو ي ومن تجر.
وبالرةم من ذا كله ب ي الكابوي م يط اًر لى ال لك العربي.
عالمات علل الطريق
ل وود وجوود العوورع مخطوطووا

ك ي ورخ موون كتووع اإلةريووو والهنوود ،ولكنهووا لووم تكوون

كاملووة ،فترجمو ووا وصو

و ا وً ووادو كتابتهووا وًصوول وا مووا وجوودوا موون ًخطوواء وواء

و وواع الم ل ووا  ،ي و

بل و ال لووك فووي خوور ًيووام ال أووارخ العربيووة ً لووى م ووتوى

فووي النظريووا

ًو فووي الرصوود ،ووأووعوا قوا ووداً وًر

واً جديوودخ ،فووي الهند ووة والجبوور

يمكوون ًن يص و إليووه بغيوور ظهووور نظريووة كوووبرنيكي واكتشوواف المرقووع .وكووان ذلووك

نتيجووة إبووداع فووي ك و ل نا يووة موون ن ووا ي العلووم ي توواز ال لووك إليووه ،وواء فووي النا يووة
النظرية ًو في اختراع ال الرصد.

 )15الدكتور بو كونيت  Ibn Al- Salah and the Almagest ،ص.85
Dictionary of Scientific Biography vol 13, New York, 1976, p.511. )16
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وم وون العبو و

ًن ن وويط ،بالت ص ووي  ،به ووذا اإلنج وواا الأ ووخم ال ووذ ك ووان ينم ووو

بواراخ

ويتطور بر قرون .لكن ناك إنجا اا فو لذخ بور وذر الم ويرخ ت وف جموا
ل
لووى الطريووو ،يجووع اإلشووارخ إليهووا .و ووذر اإلنجووا اا ووي مووا رفنووار تووى اآلن موون
توى اآلن وو

المخطوطا التي طبعو  .هواذا رفنوا ًن موا طبو مون المخطوطوا
نووار ي ووير مم ووا ووو موجووود ف ووي المكاتووع المختل ووةً ،دركن ووا ًننووا ال نووذكر إالل ش وويئاً
أئيجً من ال ي ة.
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ايراتو ستينوس يييس محيط ال رة األرضية
ل د ورف العلمواء اليونوان بورن األرض م وتديرخ ،و بو

ًر طوطاليي بورن الخ ووف ال مور

ذلوك لوديهم منوذ ًن قوا

وو نتيجوة وقووع ظو األرض لوى ال مور ،وًن

افلة الخ وف دائماً م تديرخ ألنه ظ ل األرض الم تديرخ.

وبن و وواء ل و ووى و ووذر ال ي و ووة المعروف و ووة ،ق و ووام اي ارت و ووو و ووتينوي ،رئ و وويي مكتب و ووة

اإل كندرية ،ب ياي م يط األرض انطجقواً مون إ ودى ال وائو التوي رفهوا .قيو لوه
إن الشمي تكون مودية لى ً وان في  22ايران ،وًن اإلن ان نواك إذا نظور

في قعر بئر ميو في الظهيرخ ف نه يرى صورخ الشمي لى وطح المواء .وكو ل موا
ملووه ووو ًن قوواي الااويووة التووي ت و ط بهووا ًشووعة الشوومي لووى مووارخ اليووة فووي
اإل ووكندرية ف ووي الي وووم ن ووه .انظ وور ش ووك  ،)4وق وود وج وود ًنه ووا  7درج ووا  .و ووذر
و وواع الهند و ووي الب و وويط ت و وواو الااويو ووة التو ووي ًر و ووها مركو ووا األرض

الااويو ووة ،بال

وألعها ما الخطان اللوذان يصوجن بوين المركوا وبوين اإل وكندرية وً ووانً ً .ن

الم افة بوين واتين المودينتين ت واو  7مون  ،161وًر و مون قا ووا وذر الم وافة،
ووجوود بال

اليونان ،م

وواع م وويط الك ورخ األرأووية .كان و

ال ووتاديوم) ووي و وودخ ال يوواي نوود

الذراع ند العرع .وكان طو ال تاديوم يختلف بين البلدان اليونانية.

إنن ووا ال ن ووتطي ًن نع وورف اآلن النتيج ووة الت ووي وصو و إليه ووا بدقل ووة لع وودم معرفتن ووا ً ل
تاديوم قاي به ،ةير ًن الطري ة التي ا تعملها ص ي ة ك ل الص ة.

ال ليفة الرالم
يب وودو ًن الم وورمون ل ووم يك وون خلي ووة و ووع ،هوانم ووا ك ووان المو واً ًيأو واً .فرر و و

تكر وه دولوة
وي ل
جبوار ل
ملتين ل يواي درجوة مون م ويط األرض .و وذا ًو مو لم ل
في وبي ال صوو لوى ي وة لميوة مجوردخ ،بور التواري  .ومموا ال ريوع فيوه ًن

الخلي وة الوذ يورمر بال يوام بهوذا العمو كوان يعورف ال ي وة التاليوة ،و ووي ًن األرض
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كروي ووة مم ووا ورد فو وي كت ووع اليون ووان .وبن وواء ل ووى ذل ووك فو و ن ال ووذ ي ووف ف ووي ال طو وع
ل
الشوومالي موون الكورخ األرأووية وويكون ال طووع ال لكووي الشوومالي فوووو ًر ووه تمامواً ،وًن
الذ ي ف لى خط اال تواء يكون ال طع ال لكي الشمالي في ًف ه .وبين ال طع

ال لكي الشمالي وبين خوط اال وتواء  )91درجوة مون م ويط األرض .انظور الشوك

 )5وال ووائر إلووى الشووما موون ً ب عووة موون االمبراطوريووة العربيووة وويجد ًن ال طووع

ال لكي الشومالي يرت و ون األفوو ،هواذا وار إلوى الجنووع ف نوه يجود العكويً ً ،ن
ال طع الشمالي ينخ ض ن األفو.
وبنواء لووى ذلووك ًصودر الموورمون ًمورر ب يوواي درجوة وا وودخ موون م وويط األرض.
وواتين ال ملت ووين ف ووي كت وواع "النننزيج

وجهل ووا ملت ووين ل ووذلك .وق وود ورد وص ووف مو و
خطيوة م وظوة
الحا مي ال بير" البن يوني المصر  ،و و اآلن لى شك ن خة ل
فووي مكتبووة ليوودن ،وفووي كتوواع "وفيننات األعيننان" البوون خلكووان .واألخيوور يرويهووا لووى

الشك التالي :)17

إن المننأمون ننان مبننر برلننوم األوائننل وتحييي.نناو و أر في.ننا أن دور ال ننرة

األرضية أربرة وعشرين أل
يي

مينل ،نل ثالثنة أمينال فرسن ووو فنأراد المنأمون أن

علل حييية ذلك ،فسأل بني موسل المذ ورين عنهو فيالوا نرم ،هذا قطريو

يتحنرر
وقال :أريد من م أن ترملوا الطريق الذي ذ ر المتيندمون حتنل نبصنر هنل
ّ

ذلننك أم لو فسننألوا عننن األراضنني المتسنناوية أي الننبالد هننيو فييننل ل.ننم صننحراء
سنجار في رابة الستواء ،و ذلك وطآت ال وفةو فأ ذوا مر.م جماعة ممنن يثنق

المأمون بأقوال.م وير ن إلل مررفت.م ب.ذ الصناعة ،و رجنوا إلنل سننجار وجناؤا

الصننحراء المننذ ورة ،فوقفننوا فنني موضننع من.ننا ،فأ ننذوا ارتفنناق اليطننب الشننمالي

ببرا اآللت ،وضربوا في ذلك الموضع وتدا ،وربطوا فيه حبالا طنويالا ،ثنم مشنوا
 )17ناللينو ،ص.281
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إلل الج.نة الشنمالية ،علنل اسنتواء األرا منن رينر انحن ار

إلنل اليمنين أو إلنل

اليسار حسب اإلم انو فلما فرغ الحبل نصبوا في األرا وتند ا ه نر ،وربطنوا فينه

حبالا طويالا ،ومشنوا إلنل ج.نة الشنمال أيضن ا فرل.نم األول ،ولنم ينزل ذلنك دأب.نم
حتننل انت.نوا إلننل موضننع أ ننذوا فيننه ارتفنناق اليطننب المننذ ور ،فوجنندو قنند زاد عننن

الرتفاق درجنة ،فمسنحوا ذلنك اليندر النذي قندرو منن األرا بالحبنال ،فبلن سنتة

وستين منيالا وثلثني مينلو فرلمنوا أن ن ّل درجنة منن درج الفلنك ييابل.نا منن سنطح
األرا سنتة وسنتون منيالا وثلثننا مينلو ثنم عنادوا إلننل الموضنوق النذي ضنربوا فيننه
وتوج .نوا إلننل الجنننوب ،ومش نوا علننل السننتيامة،
الوتنند األول ،وشن ّندوا فيننه حننبالا
ّ
وعملوا ما عملوا في ج.نة الشنمال ،ثنم أ نذوا الرتفناق فوجندوا اليطنب قند نينك

قدروا من ذلكو فلما عاد بننو
عن ارتفاعه األول درجةو
فصح حساب.م وحييوا ما ّ
ّ
موسل إلل المأمون ،وأ برو بما صنروا و ان موافين ا لمنا ره فني ال تنب اليديمنة
مننن اسننت راج األوائننل ،طلننب تحييننق ذلننك فنني موضننع ه ننر ،فسن ّنيرهم إلننل أرا
ال وفة ،وفرلنوا منا فرنوا فني سننجارو فتوافنق الحسنابان ،فرلنم المنأمون صنحة منا

حرر اليدماءو
ّ

و ناك خجف بين رواية ابن خلكان وابن يوني و ال لكيين الذين خرجوا في

الر لووة و

ووم بنووو مو ووى ًم ًص و اع ال وان الممووت ن ،و ووو الموأ و

ص راء نجار ًو وطر

و

ووو

الكوفوة ةيور ًن الت اصوي األخورى ةيور مختلوف ليهوا.

جبار قد ًنجا وقام
ومهما كان الخجف ف ن ذا العم ال ل

به ملتان.

وال ك ورخ ص و ي ة ك و ل الص و ة موون النا يووة العلميووة .إالل ًننووا ن و ف وي ي ورخ فووي
معرف ووة ط ووو الميو و الع وور  ،فل ووم يك وون ف ووي تل ووك األي ووام م ي وواي معي ووار ي ووددر لن ووا
بالأبط.
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متاعب هذ التجربة
الوق

لوون ًت وود

وون المتا ووع البدنيووة التووي انا ووا ال ووائمون لووى ووذر الر لووة ،وال

الذ ا تغرقهم ل ط المئا

من األميا وال دد الجموا الك يورخ التوي ت مو

ال با الطويلة جداً ،ل ياي ذر الم افا  ..هوانما يجع ًن ًذكر ًن ال طع ال لكوي
الشمالي في تلك اآلونة كان بعيداً ون الونجم ال طبوي المعوروف اآلن .انظور الشوك
 )6و ووو ًص ووعع ف ووي اال ووتدال

لي ووه م وون ووذر األي ووام ،فال ط ووع ال لك ووي الش وومالي
التوي كوانوا ي ي وون

يت لرك في ال ماء ب وبع ت ودم اال توداليين ،وذا إلوى ًن اآلال
ووجي دقيووو م و ووذر األيووام ،وت ديوود ال طووع ال لكووي
بهووا لووم تكوون لووى م ووتوى تكنولو ل

الش وومالي ف ووي تل ووك األي ووام وارت ا ووهً ،و انخ اأ ووه درج ووة وا وودخ ووو م وون المهم ووا

الشاقة ،ال يت نها إالل ال لكيون الكبار.

طري ة البيروني في قياي م يط األرض
نجو و وود البيرونو و ووي  ،فو و ووي ال و و ووانون الم و و ووعود

ايراتو تين) ،وقيا ا

و و ووائ اًر بو و ووين قيو و وواي ارط و و ووتانوي

المرمون ،فيريد ًن يعرف بن ه م يط األرض،

في و :)18
"لمننا وجنندت بننأرا ال.ننند جننبالا مشننرفا علننل ص نحراء متسنناوية الوجننه ،ننناب

استواؤها عن مالمسنة سنطح البحنرو فيسنت علنل ذروتنه ملتينل السنماء واألرا

فنني المنظننر ،أعننني دائننرة األفننق ،فوجدتننه منحط ن ا فنني اآللننة عننن ننط المشننرق

والمبنننرب ،بنننأنيك قلنننيالا منننن ثلننن وربنننع جنننزء ،فأ ذتنننه أربرنننا وثالثنننين دقيينننة،
واست رجت عمود الجبل بأ ذ ارتفاق ذروتنه فني موضنرين همنا منن أصنل الرمنود

علنل ننط مسنتييم فوجدتننه سننتمئة واثننين و مسننين ذراعن ا ونصن

 )18ال انون الم عود  ،ص.511
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عشننر الننذراقو

ويكم و بعوود ذلووك شووار اً كي يووة ال و ل بالطري ووة الهند ووية و وواع الم ل ووا " انظوور
الشك الخاص بذلك).

قود يكوون ًو مون قووا بودوران األرض وم جما ووة في واةوري .ولكونهم اأووطهدوا

لوذلك .وقود قوا بهوذا الو ًر فووي الهنود ًصو اع ًرجيهود) .ةيور ًن وذر اآلراء إذا لووم
و ووابا

تكو وون مد ل مو ووة ب
الم وويطرخ بشوورن دوران األرض ًو باتهووا ،ووي نظريووة بطلميوووي التووي وقو ال لكيووون

العوورع ت و

ًو نظريو ووة متكاملو ووة فلو وون ت ت و و دو اًر فو ووي العلو ووم .النظريو ووة

كابو ووها ،والتووي ت ووو ب بووا

كلها تدور ولها.

األرض فووي مركووا الكووون ،وًن األفووجك
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الجبو ووار ،يشو وورح و ووذر الظو ووا رخ فو ووي ال و ووانون
وي ل
ونجو وود البيرونو ووي ،ذا الع و و العلمو و ل
الم ووعود مؤيووداً بطلميوووي فووي مركايووة األرض لكنووه فووي ال ووانون الم ووعود وفووي
اال تيعاع) ،و ت يو ما للهند) ،نجدر يداف

ن ؤالء

كتبه المت لرقة األخرى م
الووذين ي ولووون بوودوران األرض ،ويكو لورر قووائجً بوورن ووذر النظريووة ال توون ض ً ووي لووم
الهيئة...
ي ووو " :فأمنننا بطلمينننوس فيننند اسنننتج.ل الينننائلين ب.نننا"  .)19وي ووو بع وود بأ ووعة

متطرقواً إلووى مووا يشووبه اختبووار فوكووو) الشووهير" ،وأمننا أنننا فينند شنناهدت مننن
ووطور،
ل

المبرزين في علم ال.يئة ،ولم يلتزم نزول الثييل إلل
مال إلل نصرة هذا الرأي من ّ
األرا عمود ا علل وج..ا ،بل منحرف ا علل زاوية م تلفة"و
فهوؤالء العلمواء الووذين ي ولوون بورن الج ووم ال يو ال ينوا

موووداً لوى األرض بو

ين رف في ااوية نظ اًر لدورانها ،م في نظر البيروني من المبراين.

ولما كان بعض لماء الهند قد قالوا بهذا ال ًر ًيأاً ،وًن األرض تودور ب ور ة

ن ي معتد من ًن اي الناي ،نجدر يداف

ونهم ب و اررخ في وو " :)21ون.نب أن ذلنك

صحيح وأن األرا تدور الندورة التامنة نحنو المشنرق فني هنذا الرندد منن أنفناس

الننناس ،مننا ينندورها السننماء عننند  ،فمننا الرننائق في.ننا عننن الموازنننة والم نوازة ثننم

ليست حر ة األرا دورا بيادحة في علم ال.يئة شيئ ا بل تطرد أمورها مر.ا علنل

س نواءو موانمننا تسننتحيل مننن ج.ننات أ ننر"و ولووذلك صووار ً

الباع ت ليجً.

وور الشووكوك فووي ووذا

وفي كتاع اال تيعاع) ي وو " :)21وقد رأيت ألبي سريد السنجزي اسنطرلب ا منن

سما الزورقيو فاستحسننه جندا
نوق واحد بسيط رير مر ب من شمالي وجنوبيّ ،
 )19ال انون الم عود  ،ص .51
) )21ت يو :ما للهند ،ص.212
 )21ص ،17من م دمة ال انون للم عود .
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ل تراعه إيا علل أصنل قنائم بذاتنه ،مسنت رج ممنا يرتيند برنا النناس منن أن

الحر ة ال لية المرئية الشرقية هي لألرا دون الفلك"و

المحق ،ليس للمرولين علنل ال طنوط
ولرمري هي شب.ة عسرة التحليل صربة
ّ
المساحية من نيض.ا في شيءو أعني ب.م الم.ندسنين وعلمناء ال.يئنةو علنل أن

الحر ة ال ّلية سواء انت لألرا أو انت للسماء ،فإن.ا فني لتنا الحنالتين رينر
قادحة في صناعت.م ،بل إن أم ن نيا هذا العتياد وتحليل هذ الشب.ة ،فنذلك
مو ول إلل الطبرتين من الفالسفةو

من ذا نرى ًن البيروني في أويو شوديد مون وذر ال أوية .ومو ًنوه فوي موق وه

الر مي كعوالم فلكوي ،يشورح فكورخ بطلميووي ،إال ًننوا نورار يوداف ب و اررخ ون كو مون
ي و برن الدورخ ي ل رض ال لل ماء.

ًمووا ًبووو ووعيد ال ووجا  ،ف وود كووان الم واً رياأووياً شووهي اًر ،وقوود طب و لووه كتوواع فووي

فلكي واً كبي و اًر لمووا ي و لود نا البيرونووي نووه ،قوود تكووون لووه
الرياأوويا  .وال بو لود ًن يكووون ل
مخطوطا في ال لك يشرح فيها رًيه ،لم تكتشف بعد.
األطلس الفل ي األول
لًو فلكووي رصوود النجوووم ،ووأو لهووا صووو اًر ووو يبووارخوي ،الووذ و لومته العوورع
ًبوورخي) وكووان ذلووك قب و الموويجد ب وورن موون الووامن .ةيوور ًن شووهرخ بطلميوووي فووي

كتابووه "المج ووطي" قوود طغ و

لووى ً مووا

يبووارخوي .لكوون بطلميوووي كووان نظرلي واً

ملياً ،وقد يكون ا تمد ا تماداً كبي اًر لى ً ما
ًك ر منه ل

يبارخوي.

وال ريووع ًن الصوووفي قوود وورف الصووور التووي وأووعها بطلميوووي .و نوودما وأ و

كتابوه "صور ال وا ب الثمانية واألربرنين" ،وأو الكوكبوا
ر وومه بطلميوووي ،و ووي الكوكبووا

بنواء لوى الشوك الوذ

التووي رفهووا اإلةريووو .لكوون تجوود فيووه اإلشووا ار

العديدخ جداً ألخطاء بطلميوي واء في ًقدار النجوم ًو مواأعها.
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و و ير م صورخ الكوكبة ًو المجمو وة النجوميوة) ،ويأو لوى كو ل نجوم رقمواً،
ن ك ل نجم .وبعد ذلك يذكر ما قالته العرع نها ،م يأ جدوالً خر
م يت د

األمو وور ،فيو ووه ك و و ل نجو ووم برقمو ووه وًمامو ووه طولو ووه و رأو ووه ً درجو ووة المي و و والصو ووعود
الم ت يم) م قدرر.
بدقة كبيرخ يصبح كتاباً لمياً يمكن
إنه بهذر الجداو التي ي دد فيها موق النجم ل

فلكي دي .
ًن ي تخدمه ً
ل

نرى من طري ته في وأ الكتاع ًنه ليي و األطلي بالمعنى المعاصر .فهوو

يبين جقتها م الكواكوع األخورى .لوى
يأ ك ل كوكبة ويشر ها وليي ناك ما ل
ًية وا فو ن النواظر إليوه يودرك األصوالة فوي وذا العمو الجليو ومودى ال ائودخ التوي

ا ت اد منها األقدمون وي ت يد منها المترخرون.

فه ووذر األخط وواء العدي وودخ ال ووذ ي ووذكر ا وون بطليم وووي يج ووع ًن توأو و موأو و

الد ار ة والم ارنة .ف ذا ذكر خطر بطلميوي ن موأ نجم يجع ًن نتاب موأو

ةيوور موأووعه تووى
ووذا الوونجم الي واً ،ف وود تكووون لووه ركووة بووين النجوووم ،فنجوود ًنووه ل
نتتب و ركتووه خووج ووذر األرصوواد ال ج ووة
بالن ووبة ألرصوواد الصوووفي .ون ووتطي ًن ل

الموجودخ ًمامنا.

وبالم و إذا نظرنووا إلووى األقوودار ،فوونجم ال ووهى) م و جً ،المجصووو للعنوواو) فووي

الدع األكبر ،ال يذكرر بطلميوي ،وفي الغالع ًنه لم يرر لخ وته ،ويذكرر
و ط ذنع ل
الصوفي لى ًنه نجم خاف يمت ن الناي به ًبصار مً ً ،نه من ال در ال ادي

ًو ًقو ل  ،ولكننوا نورار اآلن واأو اً موون ال ودر الخووامي .فهو يايوود وذا الوونجم قود اًر كو ل
و من النجوم المتغيرخ
ًلف نة م جً ...و

و وو ًو والم يصوف ال ودم ويع لوين مواقعهوا .إ ودى وذر ال ودم وي مجورخ المورًخ
الم ل لة التي تبعد لنا والي مليونين من ال نوا الأوئية.
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الموسوعة الفل ية ال بر
فووي ووذا العلووم ،م و ال رةوواني والبتوواني .لكوون

ل ود وأو ال لكيووون و لودخ مو ووو ا
قدر لهوا ًن ت تو مكانوة كبيورخ فوي األو واط
المو و ة ال لكية الجامعة المانعة التي ل
ال لكي و ووة ف و ووي العص و ووور الو و ووطى ،و ت و ووى ًوائو و و العص و ووور ال دي و ووة و ووي "ال و ووانون

الم عود " للبيروني .وقود لومار بهوذا اال وم ن وبة إلوى ال ولطان م وعود بون م موود
الغانو الذ كان يعي في ر ايته.

والمو ووو ة تتكو لوون موون إ وودى ش ورخ م الووة ًو ً وود شوور كتاب واً) ،وقوود ق ل ووم ك و ل
فلكي واً ًو يتعلووو
م الووة إلووى ًب وواع وك و ل بوواع إلووى فص وو  .و ووو ال يتوورك موأووو اً ل
بال ل ووك م وون الت وواري والت وواويم الت ووي ا ووتعملتها األم ووم المعروف ووة ن ووذاك إالل ويش وور ه

ويأ و و الجو وودو لو ووه .و نو وودما يب و و

الم و ووائ ال

و ووابية والهند و ووية يو ووورد الر و وووم

واألشكا التي ي تاز إليها الب و ً .موا ً ولوبه و وعة ًف وه وت وديرر للعلمواء اآلخورين

فهو الذ ً طار ذر المكانة المرموقة.

وواي بالتبعيووة لبطلميوووي فووي الم الووة ال اديووة شورخ

وي ال ووار بعووض اإل
قوود ي و ل
ن الكواكع ال ليارخ .لكنه ال يكاد ي لي ببطلميوي فوي الم الوة ال ال وة
ين يت د
التي يت د فيها ن اع الم ل ا  .فهنا ك ل شيء جديد ًصوي  .وفوي الم واال
األخرى يرى ال ار ًنه يتكلم دي اً منط لياً مع والً يد ل لى ا تيعاع ال م ي له.
إن ال ووانون الم ووعود

اخو) ي و

ووو ً وود كت ووع البيرون ووي الت ووي جعلو و

نه إنه ً ظم

لية لمية رفها التاري .
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الم ووؤر األلم وواني

اآلثنننار الباقينننة
بدً اخم الترجمة من العربية إلى الجتينية فوي ال ورن ال واد

شور وال واني شور

الميجد  ،وكان ذلك في إ بانيا .وقد ًخذ المترجمون ين لون ك ل شيء ت ريباً وجدور
فو ووي اللغو ووة العربيو ووة .وقو وود و وواا صو وونا ة اال و ووطرالع لو ووى جو وواء كبيو وور مو وون و ووذر
الترجما  .ون لوا الك ير من المصطل ا

التي تتعلو بهذا الشرن .كان في صونا ة

اال طرالع منها ًك ر من خم ين مصطل اً ،اا معظمها توى اآلن .ولكون ًربعوة
ب يو و

وم ووا تو و اا دارج ووة ف ووي ال ل ووك ال وودي

ف ووي معظ ووم اللغو وا

األوروبي ووة – و ووي

 )Zenithوًص وولها ال ووم ) ،و  )Nadirوًص وولها النظي وور) و  )Azimuthوًص وولها

ال مو ) و  )Almanacوًصلها المنا ).
أسماء النجوم
التسمية في الفلك الحدي

النجووم اليواً بواأل رف اليونانيوة –ال وا ،بيتوا ،جاموا ،دلتوا ..

ي لمى ال لك ال ودي
وواع األ وورف اليوناني ووة ل ووى نج وووم كو و كوكب ووة ،ت ووى إذا انتهو و األ وورف
الو و  .وت و ل
األربعو ووة والعشو وورون وكو ووان فو ووي الكوكبو ووة نجو وووم ًك و وورً ،كملو و ووا باألرقو ووام واأل و وورف

الجتينيووة .ولووو اقتصوور الت وومية لووى ذلووك ف و ن األموور وويبدو مم وجً .ولكنووك تجوود
األطووالي والخورائط والكتووع مليئووة بر ووماء إأووافية لك يوور موون النجوووم البوواراخ للعيووان.

ًصن ها كالتالي:
وقد يصلح ًن ل
-1

نجننوم ل.ننا أسننماء أجنبيننة صننرفة ،منهووا ً وود شوور لني و اًر موون ال وودر األو .

و ذر ا ت ظ

بر ماء معظمها التينية ،لم يجد العلماء األوربيون اجة إلى ترجمة

ا وومها العرب ووي إل ووى الجتيني ووة نظو و اًر لوج ووود ً ووماء معروف ووة له ووا ف ووي بجد ووم .م و و

ال ماكين والشعريين والعيوو و وهي  ...ونجود باإلأوافة إلوى ذلوك ا ومين فار ويين
وا ماً تركياً و خر برانياً.
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ونجد ًيأاً تة ً ماء التينية ي ترجمة لج م العربي.
 -2نجوم ل.ا أسماء عربية صرفةو منها ما و واأح م .
النياط) و و نياط ال لع في كوكبة الع رع...............
النص ) و و الذ

لى النص في كوكبة الرامي.......

الدبران) و و ًل ا كوكبة ال ور ..........................

Al Niyat
Al NASI
Al debaran

ومنها ما يلوح ألو و لة ًنه ةير ربي م :
جاما الدلو) و و من نجوم عد األخبية .................
 -3نجوم حد تحري

Sadachbia

في أسمائ.ا فأصبحت تبدو أن.ا رير عربية ،م :

يد الجوااء) و متها العرع ًيأاً منكع الجوااء .......
اب لون الجوااء) و ي النظام) ........................

Betelgeuse
Alnilam

 -4نجوم أ ذت أسماء عربية ان الررب قد وضروها لنجوم ريرها ،م :
ال ا الكلع األصغر) ،و ي الشعر الشامية ًو الشوعر الغميصواء نود العورع،
 .)Procyonولكوون الوونجم الظووا ر اآلخوور فووي ووذر

ت و لومى اآلن فووي ال لووك ال وودي
الكوكبة ،و و بيتا الكلع األصغر) ي لمى اآلن  ً )Gomeisaالغميصاء.

وبالم و  ،ال ووا ال ا وودخ) و لومته العوورع ووهي ) وي و لومى اآلن  )Canopusولكوون
ال لك ال دي يطلو ا م هي ) لى المدا الشراع) .)Suhail
 -5نجننوم ل.ننا أسننماء عربيننة وضننر.ا البنناحثون األوروبيننون لننم تننرد أص نالا عننن

الررب ،م جً:
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ًل ا التنين) ال ترد كلمة ال عبان نه ند العرع ...............

Thuban

ًوب وولون الع وورع) بووال رع موون الشووولة ،لووم يعوورف نووه العوورع ا ووم

Lesath

الل عة ...................................................

الدع األكبر) لم يعرف العرع نه ا م األلية .........
ًب لون ل

Alioth

ومن ًراد ًن يعرف ال بع الذ د ا إلى ت مية النجوم بهذر األ ماء الجص ة

بها اآلن ،ليه ًن ينظر إلى صورخ الكوكبة كما ر مها العرع وكما ًخذو ا بدور م
ن بطلميوي .فنجد في الدع األكبر ،ا م المراو) و وو الوذ

وال خووذ) و ووو الووذ

لوى موراو الوبطن،

لووى ال خووذ ،و المغوورا) و ووو الووذ فووي مغوورا الووذنع ،وطوورف

الذنع ا مه ال ائد) ألنه قائد بنا

الكبرى ند العرع  ...و كذا.

نع

و رأرع م جً لى ً ماء النجوم مبتدئاً بالدع األكبر الذ ًك ور مون ذكورر

فيما بو .انظر الشك

اآلن.

 ،)ً2و رذكر ًرقام الصوفي وما ي ابلهوا بوال رف اليونواني

ا م النجم بررقام

ا م النجم بال رف

الصوفي

اليوناني

ا مه ند العرع

ا مه في ال لك ال دي

ال رقم له

 81الدع األكبر

ال هى

Alcor

16

ًل ا الدع األكبر

الدبة

Dubhe

17

بيتا الدع األكبر

المراو

Merak

19

جامعا الدع األكبر

ال خذ ًو ال خذخ

Phecda
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18

دلتا الدع األكبر

المغرا مغرا الذنع)

Magrez

25

اب لون الدع األكبر

الجون األلية)

Alioth

26

ايتا الدع األكبر

العناو المئار)

Mizar

27

ًيتا األكبر

قائد بنا

نع

ال ائد)

Aikad, Benetnash

12

ايوتا الدع األكبر

ال اخ ال ال ة

Talita

21

المدا الدع األكبر

ال اخ ال انية الشمالية

Tania Borealis

21

ميو الدع األكبر

ال اخ ال انية الجنوبية

Tania Australis

21

نيو الدع األكبر

ال اخ األولى الشمالية

Alula Borealis

24

اا الدع األكبر

ال اخ األولى الجنوبية

Alula Australis

1

اوميكرون الدع األكبر

الذ

لى الخطم

Muscida

تغيو ار وون األصو
نوورى فووي ووذر الجئ ووة ًن نجووم الجووون) ونجووم العنوواو) قوود ل
العربووي .وقوود قووام بهووذا التغيوور العووالم ووكاليجر ،فغير مووا إلووى كلمتووين وربيتين ،مووا
األليو ووة) و المئو ووار)ً .مو ووا اال و ووم األخيو وور فهوووو ترجمو ووة كلم ووة خطو ووم العربي ووة باللغو ووة

الجتينية.

و وورقدم م و جً خوور موون كوكبووة الجوووااء ألن فووي بعووض األ ووماء ت ري ووا

األص العربي:

ا م النجم بررقام

ا م النجم بال رف

ا م النجم ند العرع
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وون

ا م النجم في ال لك

الصوفي

اليوناني

2

ًل ا الجوااء

ال دي
يد الجوااء  ،منكع

Beteigeuse

الجوااء
35

بيتا الجوااء

رج الجوااء

Rigel

3

جاما الجوااء

الناجذ

Bellatrix

26

دلتا الجوااء

الذ في المنط ة

Mintaka

27

اب لون الجوااء

الذ في النظام

Alnilam

28

ايتا الجوااء

الذ في النطاو

Alnitak

18

كابا الجوااء

بال رع من ال يف

Saiph

1

المدا الجوااء

المي ان  ،و متها

Meissa

العرع اله عة

عدة تحريفات:
نر هنا ّ
 -1ينند الجننوزاء :ل هووا الوودكتور بووو كووونت  ،فوجوود ًن ً وود النا ووخين الغوربيين
شور ن و يود) فوأو بود) ً ًنووه ن وي ن طووة مون ت و
فوي ال ورن ال الو
اليوواء فرصووب
 .)Bedelgeuseو ووين جوواء العووالم ووكاليجر وًصوودر كتاب واً
ن ً ماء النجوم نة  ،16111وكوان المواً ًيأواً باللغوة العربيوة ،لوم يجود
.)Betlgeuse
معنو ووى للكلمو ووة .ف و ووام بتغيير و ووا وجع و و الو وودا تو وواء فرصو ووب
العاميووة م ون ابووط).
م اولووة منووه ًن ي وور الكلمووة برنهووا بوواط الجوووااء) ً
ل
و ذا خطر.
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-2

(النظام) (أو ابسلون الجوزاء) :و ي النجم الو ط فوي نطواو الجووااء .ف ود
ذكر ا ايد) نة  ،1665وكتبها  .)Alnidamوجاء بعدر ال لكي اإليطالي
بيات ووي) ،ون لهووا فووي ًطل ووه فووي  .)Alnilam ،1814ودرز ليهووا اال ووم
األخير تى اآلن.

 -1ال.يرننننة :ووي ج ووة كواك ووع ص ووغيرخ ج ووداً ف ووي رًي الج وووااء ،و ووي المن ووا
الخوامي موون منوواا ال موورً .مووا المي وان) ،فهووو فووي كوكبووة التووًمين ويشووك
الار منوا الهنعوة) .إذن يكوون وأو كلموة مي وان نوا
م نجم خر ا مه ل
خط وور .وق وود وج وود ًن ووذا الخط وور كل ووه ق ووام ب ووه ال ي ووروا ب وواد ن وودما وأو و
ق وواموي الم وويط .ف ووا ف ووي ش وورح كلم ووة مي ووان) :المتب تننننر ،ونجننننم فنننني
الجوزاء ،أو ل نجم زاهر ،وجمر.ا مياسينو وأحند نو بي ال.يرنةو والواقو
ًنه كان يجع ًن ي و " :واحد و بي ال.نرة"و
ونجد في الجئ ة ً جر نجماً وا داً ي ت ظ با م التيني ،و و جاما الجووااء).
ومعنى الكلمة الجتينية المورًخ الم اربوة) .وقود وجود وذا اال وم فوي جوداو ًل ووني،
وب ي دارجاً لآلن.
نوورى فووي األم لووة ال وواب ة نموواذز ل خطوواء التووي مو ذور بهووا األ ووماء منووذ ًن بوودً
األوربيون بن لها ن العربية .و ناك ًخطاء ديدخ ًخرى في النجوم العديدخ األخرى
تتبو الك يور مون وذر األخطواء إلوى
في مختلف الكوكبا  .ويعود معظم ال أو فوي ل
الوودكتور بووو كووونت ً ووتاذ اللغووا ال ووامية فووي جامعووة ميووون فووي المانيووا الغربيووة.
ولووه كتابووان يب ووان وون ً ووماء النجوووم وًصووولها،ةير ًب ووا ك ي ورخ فووي المجووج
العلمية المختل ة.
عرفننان الجميل
مووا ًن ًكتش ووف المرق ووع ف ووي بداي ووة ال وورن ال وواب

ش وور ،ت ووى انطل ووو العلم وواء

ي تعلمونه في ًنواع الرصد .وراح راصدو ال مر ير مون الخرائط ال مرية التي بد
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واأ و و ة جليو ووة فو ووي م و ورقبهم .ف و و ًروا فيو ووه التأو وواريي المختل و ووة ،الجبو ووا وال و ووهو و
ال مرية .ف د كان

ديودخ جوداً،

الوديان .ولكن الشيء الجديد الذ رًور و ال لو ا
مختل ة ال جوم والعمو .فرخذوا يطل ون ليها األ ماء من م كر الغرع وال ج و ة
اليونووان والعلموواء مموون يعورفهم ًولئووك الووذين يراقبووون وير وومون الخارطووة لل موور .وجوود
لى طح ال مر المرئي ج
انظر خارطة ال مر)

فو ة با م لماء رع وم لمين.
شرخ ل
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وً ماء ذر ال لو ا

كالتالي-

ً -1بو ال داAbulfeda -

وؤر ولويي فلكيواً ،موا وبع إطوجو ا ومه لوى وذر
ك ل لمي ًن ذا الرجو م ل
ال لو ة ال ًدر .

 -2البتاني – .Albatagnius

و ًبو بداهلل البتاني ،واأ اي الصابي ،من ال رن العاشر الميجد .
 -1ال رةاني – .Alfarganus
و ً مد بن م مد بن ك ير ،فلكي شهير في ال رن التا

الميجد .

 -4ابن الهي م .Alhazen -

و ال

ن بن ال

الميجد .

ن بون الهيو م ،بصور ل نايو مصور ،مون ال ورن ال واد

شور

 -5المرمون .Almanon-

الم صووود ووو الخلي ووة العبا ووي الموورمون بوون ووارون الرشوويد .ويكتبونهووا الموورنون

والمرمون اآلن.

 -6الارقالة  -Arzachelو ًبو إ

و إب ار يم بن ي يىً ،شهر ال لكيين الم لمين

في األندلي في ال رن ال ادي شر الميجد .

 -7الصوفي .Azophi -

و ًبو ال

ن بدالر من بن مر الراا الشهير بالصوفي.
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 -8جابر – .Gaber
و جابر بن األفلح ،ولد فوي إشوبيلية فوي ًواخور ال ورن ال وادي شور المويجد ،
ياأياً وفلكياً كبي اًر .اشتهر بت ير كتاع المج طي.
في قرطبة .كان ر ل

وما

 -9نصير الدين – .Nesireddin
و نصير الدين الطو ي .من ال رن ال ال
 -11اب
اب

شر الميجد .

.Thebit -

قرخ ،من ال رن التا
بن ل

الميجد .

 -11البطروجي –.Alpatragius
ووو ًبووو إ و و نووور الوودين البطروجووي ،موون لموواء األنوودلي فووي لووم الهيئووة موون
ال رن ال ال

شر.

 -12ما شاء اهلل – .Messala
و ما شاء اهلل البصر اليهود  .كان في بجط العبا يين األوائ ،
توفي والي 815م.
 -11ال بيك – .Ulug Beigh

ال بيك بن شار روح بن تيمور لنوك ،ولطان وراخ ،اشوتهر بوالاي ال ولطاني،

من ال رن الخامي شر.

ونرى من الجئ ة ً جر ًن بعض العلماء الكبار قد ً ملوا ،فلم تكن نواك فو وة

فو اتووه
وي و وورف ل
با وومهم .بيوود ًن االت وواد ال وووفيتي نوودما صو لوور وجووه ال موور الخ و ل
ًطلو خم ة ً ماء رع لى خمي من ال لو ا -:
 -1ابن ينا – .Avicenna
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و و الرئيي الجلي ابن ينا.
ً -2بو الوفا – .Abu Wafa

ًبووو الوفووا البواجوواني ،م موود بوون ً موود بوون م م ود بوون ي يووى بوون إ ووما ي بوون

العباي ،الم شهير في ال لك والرياأيا

من ال رن العاشر الميجد .

 -1البيروني .Albiruni -

ًبو الري ان م مد بن ً مد البيروني صا ع ال انون الم عود .
 -4ابن يوني – .Ibn Yunus

ابو وون يو وووني المصو وور واأ و و ال و واي ال و وواكمي ،مو وون ف و ووو العلمو وواء ويعتبو وورر
ارتون) ً ظم فلكي ظهر في مصر ،في ال رن العاشر الميجد .

الخيام – .Khayyam
 -5ل
وفلكي واً
ووو ن ووه موور الخيووام ،الشووا ر وصووا ع الربا يووا  ،وكووان رياأووياً
ل
ظيماً.
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