استشارة واستنارة
للدكتور عبدالرحيم بدر

توطئة
في سنة  1891أصدرت لي و ازرة الثقافة و ِ
اإلعالم العراقية كتاب "دليل السماا
فممي ال ل م

والنجمموم"و و ممو – علممح ّم ممد علاممي -أول كتمماب فممي الللممة العرحيممة يحّ م
مي أا أ كممر أسمماا النجمموم
العالمميأ أف فممي ممموا الاراقحممة والرصممدو وكمماا ل ازامما علم م
والكوكحمماتأ كامما يجممب أا تكتممبأ وكامما كر مما ال لكيمموا العممرب فممي كتممب الت م ار و

وعلمح المر م اما د ارسماتي الطويلمة فمي م ا الاو،ممو أ م أننمي كنمت أى مح الوقممو

ف ممي الىط مماأ انا مما ك مماا الىط مما حس مميطاو ولنم م ا لج ممات ل ممح ال ممدكتور ح ممول ك ممونيت أ
مو

وطلحت انه اراجعة الاىطوطة قحل الطحاعةو ف عل ا مكو ارو والمدكتور كمونيت

أستا الد ارسمات السمااية فمي جااعمة ايمونيضأ وع،مو أكاديايمة العلموم الحافاريمةأ وقمد

تىصم مما فم ممي الكتاحم ممة عم مما ال ل م م العرحم ممي وأسم مماا النجم مموم وعالقم ممة ل م م حال ل م م
م
اإل ريقيو
وحتصممّيا الممدكتور كممونيت

للكتممابأ يصممحا لممي

كتمماب دلي مل لرصممد السمماا

وّسمبأ وانامما كتاحمما فممي التم ار العرحممي أي،مماو ف يممه قمد كممرت اع ممم أسمماا النجمموم

كامما عرفنمما ال لكيمموا العممربأ وأاممام ك م مل نجممم اسمماه حارجنحيممة كامما ممو اعممرو
ال ل الّدي و

فممي

وفممي م اآونممةأ أ،مما كتاحمما فممي ال لم العالممي أي،مماأ سم ممايته "رصممد السمماا "
وقممد أ مرفت علممح ا نتنمما انممهو يممر أننممي فممي أثنمما العاممل فيممه صممادفت كثيم ار امما
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الق ،م ممايا الت م ممي اعتر ،م ممتنيأ سم م موا ف م ممي التم م م ار أو ف م ممي أص م ممول الترجا م ممة وو ،م مما

تصرفت في ك مل ق،ية حال كل ال ف رأيته اناسحاو
الاصطلّاتو وقد م
وّي

العالمأ وّي

نني أّرا الّرا كلمه علح حمراز التم ار فمي اجالمه الواسما فمي م ا
نني أماا حالللة العرحية كللة التدري

جايمما الجااعممات فممي العممالم العرحمميأ وّي م

الوّيدة في جايا العلوم وفي

ا الكتمماب او،ممو الّممدي

ممو أول

كتاب اال في ال ل العالي في الللة العرحيةأ لن ا كلمهأ أّححت أا أعرض حعض
الق،ممايا التممي واجنتنممي فيممه علممح علامما الللممة العرحيممة وعلامما الت م ار أ أست ممير م

عنمي سمكوت الر،مح ا
واستنير حآرائنمأ فيكحّوا جااّي ا ططتأ ويسمكنوا م
أّسنتو
مميزات علم الفلك
تتايم ممز العلم مموم التجريحيم ممة وال كريم ممة عم مما اآداب وال نم مموا حم مماا تاريىنم مما ات م مراحط
م
ايتنما
يتكوا اما ّلقمات كم مل ّلقمة تعتامد علمح سماحقتناو وكم مل ّلقمة لنما أ م
اتااس أ م
لو تاىرت ّلقة عا ال نور في اوعد ا فمنا العلمم ن سمه

ولنا دور ا ال معالأ حّي
يتاىر في اسيرتهأ انت ار نور ا لكي يواصمل اندفاعمهو م ا التمراحط الاتسلسمل قمد
نجممد مميئا انممه فممي اآداب وال نممواأ لكنممه

العلومو

يصممل لممح الدرجممة التممي ممو علينمما فممي

ويتايممز ال ل م عمما يممر امما العلمموم ارى مرى حمماا تاريىممه ي نممر ل م امما حمميا
م
السطور في أثنا د ارسمتهو وا ا فعلمت فننم سمترى أا أسماا الكوكحمات ريقيمة وأا
أساا النجوم عرحيةأ وسمتجد أسماا العلاما اما اىتلم

ارامم انت مرة نما و نما و

فننا أقاار اليلو وقوانيا كحلر وىط كاسيني وارقب نمويتا ودليمل اسمييه ونطما

فاا ألاووو وا ا فات اسم عالم في

الد ارسمة فننم سمتجد اسماه فمي اللالمب علمح

فو ات القارو
فو ة اا م
م
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ا دراسة ال ل حطحيعتنا أو طحيعة ال ل ن سه تنداج اا اا فيه اا ت ار و
مر ّمميا أقممول لممه ننممي فممي الحدايممة كنممت – و أزال –
و أكممتم عمما القمماري سم ما

ولاا كاا يتع م ر وجود الاراجا القيامة فمي الللمة العرحيمةأ فقمد رّمت ألجما
اوف فل و م
لممح الللممة اإلنجليزيممةو وكانممت أسمماا النجمموم العرحيممة تتالعممب أاممام عينممي حممارّر
الننم ممارأ س م موا عنم ممد الق م م ار ة فم ممي الكتم ممب والاجم ممالت

الالتينيم ممة نم مما الليم ممل وأط م م ار

مي أا أفمت
اإلنجليزية أو عند الرصد واراجعة ارطال و وكاا ل ازاما عل م
ارساا و
الت ار وأحّ عا أصول
و م القصممة لممم تّممد

علمح كتمب

اعممي وّممدفو حممل ننمما ّممدثت امما ارسممتا أامميا فنممد

احينا أننا ي التي دفعته
اعلو أ و و ي كر ل في اقداة كتاحه "الاعجم ال لكي" م
ّنمما جممردا أ وي م كر ا فممي
لو،مما الاعجمممو وك م ل قممد ّممدثت امما ارسممتا انصممور م

اقداة كتاحه "القااو

احينا أننا ي التي دفعته لو،ا القااو و
ال لكي" م

وامما الجممدير حال م كر أا الاعجممم والقممااو
ارول اا

الا م كوريا قممد و،ممعا فممي النص م

ا القرا الع رياو

ير أا نا أا ار يدعو لح ا ستلراب فعالو
الظاهرة الغريبة
تّول كحير في العمالم العرحميأ
كاا النص الثاني اا القرا الع ريا حداية م
امما الناّيممة السياسممية واسممتقالل الممدول وّسممبأ حممل امما الناّيممة الّ،ممارية والثقافيممة

أي ،مماو فق ممد ازد ممرت الثقاف ممة وازداد ع ممدد الجااع ممات ف ممي ط م مرة واس ممعة وكث ممر الم م يا
يتقنوا الللات اللرحية ويّصلوا علح نادات عالية في العلوم وال نوا الاىتل ةو
لكا يحدو أا أّدا اا
الاالييا الاثق ة لم يق أر يئا عا ال ل ولم يست م
اا ىالل ق ار اته أا للعرب يدا فيهأ وحصاة علح ك مل ص ّة اا ص ّاتهو
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وكاا ال ل في وسط
م

اراواج الزاىرة اا الثقافة

يح ممدو أا ان مملال الع ممالم العرح ممي حارّ ممدا
اتاحعة الحّ

والدراسة في

فممي م ا اإل اممال ممو التممدري

وجود لهو

السياس ممية ق ممد ص ممر العلا مما ع مما

ا الاو،و أ اا ناّيةأ لكني أرى أا السحب الرئيسي
فممي الجااعممات حالللممات ارجنحيممةو فقممد است ممرى م ا

الممدا الىحي م فممي ك م مل الجااعممات العرحيممة – حاسممتثنا جااعممة دا م  -حّي م
اجرد عار سياسي
اا انتاا العلاا والاثق يا لح العروحةأ التي أصحّت م

له في الن و و

ى مم

أثر

ويجب أا أ كر فمي م ا الصمدد ارسمتا قمدرف ّماف طوقمااأ فقمد كماا ي متلل

فممي م ا الّقمملأ لكمما كتاحممه "الت م ار العرح مي فممي ال ل م والريا،مميات" ن ممرت الطحعممة
ارولح انه في النص

ارول اا

ا القراو

وفي م ا الصمدد أي،ما يجمب أا أ كمر ارسمتا عحدالّايمد سمااّةأ فقمط كانمت

حّوثه وأرصاد في ارصد ّلواا ات قياة كحيرةأ واّاولة و،معه حعمض ارسماا

العرحيممة لنجمموم فممي كوكحممات جنوحيممة تنسممجم امما ا مما يم العممرب عمما تلم الكوكحمماتأ

جنممد يجممب أا يقم ممدر لممه الحمماّثوا فممي الت م ار و لكمما اع ممم حّوثممه كانممت أي،مما ف مي

النص

ارول اا

ا القراو

الفلك في العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين:
علممح القمماري أا ياى م اعلوامماتي فممي م ال ق مرة حّ م رو ف ممي م ال ت مرة ن ممحت

ىالفممات حمميا اع ممم الممدول العرحيممة أدت لممح انقطمما أىحممار الن مماط الثقممافي حمميا حلممد
و ىرأ وكانت الكتب والاجالت تصل اتقطعةأ وا ا وصل اننا ي فنمو أقم مل اما
أا ي ي حالّاجةو
ىصية التي أّالنا اآاو
وحنا علح ل فنا ّديثي و اا اعلوااتي ال
م
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عالي علح اا أعر و وّميا أتيّمت لمي ال رصمة أا أزور
لم يكا نا رصد
م
ارصد ّلواا لمم أجمد فيمه حرنااجما للعاملو (كماا لم سمنة )1891و ولمم أعمر ا
مي  ،ممي أ م
كاا نا في العالم العرحي اا يزاول الرصمد ولمو علمح نطما ىص م
فلكيمما واّممدا اسمماه ايىائيممل عحدارّممد امما الحصمرةأ كمماا يرصممد ال مما ون ممر عمما
ل في اجلة "الساا والارقب" اراريكيةو ولم أستطا ا تصال حهو
وقممد قاممت حنّممت ارقحممي سممنة  1891وأقاممت ارصممدا فممي ادينممة أريّمماو كمماا

الارصمد صمملي ارأ ولكنمي كنممت أتعمماوا اما الجاعيممة ال لكيممة ارلاانيمةأ فارصممد حعممض
ال موا ر ال لكيممة – لكمما علممح أسمما
في ال ل و

ال لم اللرحمميو فقممد كنممت أجنممل التم ار العرحممي

كلية حيرزيت (التي أصحّت فياا حعمد جااعمة حيرزيمت)
ويجب أا أ كر نا أا م
قد سا ات في ا الىطو فقمد قمام طلحمة ال يزيما حنّمت ارقمب اثمل ارقحميأ حتوجيمه
اا ارستا جاحي حرااكيأ وكنا نتعاوا اعا في رصد حعض ال وا ر ال لكيةو

وقد سماعت عما قاامة ارصمد كحيمر فمي سمينا – اصمرو و أعلمم فمي الّقيقمة

تم في أار و
اا م

وا ا كانت اعلوااتي

العاليو
ىال اا ال ل
م

قريحة اا الّقيقمةأ كماا اعنمح لم أا العمالم العرحمي

و يزال ك ل ّتح اآاو
وفي

الّالمة لما يكموا نما

ارساا والاصطلّاتو

لّما علمح التم ار العرحمي فمي ال لم ِإلدىمال

فممي التم ار ال لكممي فقممد كمماا اقتصم ار علممح امما تصممدر اجممااا

أامما ح مماا الحّم
م
مي أا أ كمر نما سلسملة "العلموم
الللة العرحية اا تّقيقات علمح فتمرات اتحاعمدةو وعل م
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الحّريمة عنممد العممرب" التمي أصممدر ا اجامما الللمة العرحيممة فممي دا م فممي السممحعيناتو

السلسلة أا الحّمارة العمرب فمي الاّميط الننمدف قمد اسمتللموا اطمالا

تحيا اا
وقد م
ماا حن ممم س م مماو (ا ىن مماا) ك مماا عل ممح أرق ممح
النج مموم والارحن مما ف ممي و ،مما ن ممام ى م م
التقنيةو
الاستويات
م
الفلكية في النصف الثاني من القرن العشرين
المعاجم
ّ
فلكية في كتب استقلمةأ وامناا نرت الاعاجم التالية في اجلة
لم ت نر اعاجم م
"اللساا العرحي" التي تصدر في الرحاط عا اكتب تنسي التعريبو
 -1اعجم ال ل  -في العدد الىاا

ع ر اا الاجلةو

 -1اصممطلّات ال ل م فممي التعلمميم العممالي – فممي العممدد الىمماا

ع ممر أي،مماو

وكال ا مما يس ممتّقماا أا يس م ممايا حنم م ا ا س مممو فنا مما اج ممرد و ،مما أّ ممر
عرحية أاام ارّر ارجنحية لالسم دوا أف تعري ا يدو

 -1اصممطلّات ال لم – فرنسمميأ نجليممزفأ عرحممي لمسممتا اّاممد حنممي زميممااأ
ن ر في العدديا  11و  19اا اجلة اللساا العرحيو

ويحدو التعب والعناية فمي عمداد م ا الاعجممو لكما يحمدو أا ارسمتا زميماا يمر
،ممليا فممي علممم ال ل م أ ولممم يطملمما علممح الكتممب الان ممورة فممي الت م ار العرحمميو ولن م ا
نجد فيه أىطما كثيمرةأ اننما اما يتعلمم حال لم ن سمه كعلمم لمه اصمطلّاته واننما اما

يتعلمم م حاىطم مما فم ممي أسم مماا النجم مموم والكواكم ممبو وا ا أصم مملّت م م ارىطم مما فيم ممه

قياا ا فائدة كحيرةو
فسيكوا اعجاا م

نرى اا ا كلمهأ أا الت ار العرحي الان ور في العالم العرحي و أق مل اما أا
عا مما قدا ممه ال لكي مموا الع ممرب ا مما ناّي ممة وع مما الاص ممطلّات
يعطين مما فكم مرة مماالة م
وارسمماا التممي كممانوا يسممتعالواو يممر أا ال م ف أعطممح الدفعممة الكحممرى ل نانمما عنممه
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واعطائنا فكمرة ماالة قريحمة اما الّقيقمةأ مو اما قاامت حن مر وتّقيقمه يئمات يمر

عرحيةو

التراث العربي الذي نشره غير العرب في النصف الثاني من القرن العشرين
ف م ممي م م م ا ال م ممااأ ك م مماا الح م مما الطوي م ممل لاجلم م م

دائم م مرة الاع م ممار العثااني م ممة

حّيمممدر أحم مماد – الم ممدكا -الننم ممدو فقم ممد قاامممت فم ممي الىاسم ممينات حن م ممر تّقيقم ممات ام مما
عي مموا التم م ار أ ل ممي

ف ممي ال لم م وّس ممبأ ح ممل ف ممي العل مموم ارى ممرى أي ،مما كالط ممب

والريا ،م مميات والنندس م ممةأ وف م ممي اآداب ودواوي م مما ال م ممعرووو نن م مما ف م ممي الواق م مما ق م ممد

ن رت اكتحة منية ح تمح أنوا الت ار العرحيو

وكماا ااما ن مرته فمي ال لم القمانوا الاسمعودف للحيرونميأ و مو اوسموعة كاالممة

عمما علممم النيئممة (ال لم ) تعطينمما فكمرة كاالممة مماالة عمما م ا العلممم عنممد العممرب امما

نوا كثيرة كن رتنم لح اراور وطمر اعالجتنما وارسماليب الاحتكمرة لّم مل الاسمائل
توصمملوا
التممي تصممادفنمو م ا حممالطحا حاإل،ممافة لممح اممدى الاعلواممات ال م
لكيممة التممي م
ليناو

ااا ن رته دائرة الاعار اإلسالاية أي،اأ كتاب "صور الكواكب الثاانية
كاا م
واررحعمميا" للصمموفيو وامما م ا الكتمماب وامما القممانوا الاسممعودف عرفنمما الكوكحممات

السااوية واا فينا اا نجومأ ك مل نجم في الساا ّددوا طوله وعر،ه (اا يساونه
في ال ل الصعود الاستقيم والايل)أ وحن ا أصحا ك مل نجم اعروفما اجمال للىطما
فيممه حين ممه وح مميا نج ممم ى ممرو لق ممد دىلنمما اآا ف ممي ال لم م العال ممي والقياس ممات والرص ممد

الدقي وقد وجدنا علاا له قواعد وأصوله ونستطيا أا نقارا حيا أرصماد وأرصماد

ال ل الّدي و
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والواقمما أا م يا الكتمماحيا يجممب أا ي م ممال الارجمما ارساسممي لك م مل امما يريممد أا
يكت م م ممب ف م م ممي ال لم م م م الّ م م ممدي اتوىي م م مما أا يج م م ممارف ال لم م م م العرح م م ممي ف م م ممي ارس م م مماا
والاصطلّاتو
نا كتب أىرى في ال ل العرحمي ن مرتنا دائمرة الاعمار العثاانيمة فمي الننمدأ
حما قم ممرة واحمما النيممثم والانصمور حمما عم ار وكو مميار الجيلمي و يممر مأ أعطتنمما فكمرة
جيمدة عما الحّمو العرحيمة فمي ال لم و لكما الكتمماحيا الام كوريا سماحقا اما ارسمما
م
في تّديد الاصطلّات وأساا النجومو

وقد ن ر حالللات ارجنحية الكتب التالية:
 Star Names: Their Lore and meaning – Richard -1أسماا
النجومأ واعانينما ورواياتنماو و،معه ريت مارد نكلمي ألما  Hinckly Allenون مر

للارة ارولح سنة 1988أ وأعيدت طحعته سنة 1891و

يتطر لح أصول
عااة وكاا لزااا عليه أا م
والكتاب يحّ في أساا النجوم م
العرحيممة اننمماو وفممي لنجممة الكتمماب ممي امما التّاامملأ وفيممه الكثيممر امما ارىطمما أ

اع انا يرجا لح أا الامل

كاا يجنل الللة العرحيةو

 Arabische Sternnamaen In Europa- Paul Kunitzch -1أسماا

النجوم العرحية في أوروحاو للدكتور حول كونيت و نر 1818.

Unter Suchungen Zur Sternnomen Klatur Der Araber -1
حّم م

ف ممي تس مماية النج مموم عن ممد الع ممربو لل ممدكتور ح ممول ك ممونيت

1891و

حن الكتب الثالثة يصحا أاام الحاّ

التي سح

ىيرة است ي،ة عما النجمومأ وحالكتمب

كر ا يصحا لديه ىيرة عا الاصطلّات والتعاحيرو
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أي ،مماو ن ممر س ممنة

القضايا المطروحة
اناا أتقا الار اعرفة الاصطلّات وارساا التي استعالنا ال لكيوا العمربأ

متار عليمه ا ماكل لمم يكما يتوقمعنماو وسمتحرز
فننه عند التطحي وفي أثنما الكتاحمة س م
الا اكل ا كاا ي،ا أاام عينيه ار دا التالية:
-1

أا يعممر دائامما أنممه يكتممب فممي ال ل م الّممدي

علممح أسسممه الاعروفممة

اآاأ وأا كتاحه اما مو م ّمدى الىطمح التمي سميعتاد علينما القماري
لالنطممال ف ممي د ارس ممته وحّوث ممهو وأن ممه ينت ممر ا مما قارئ ممه حع ممد لم م أا
يتصممل امما الجاعيممات والاعا ممد ال لكيممة العالايممة ليتعمماوا اعنمماأ ولنم ا
يجب أا يكوا علح علمم حالاصمطلّات وارسماا التمي تعمار علينما

ك مل ال لكييا في العالمو
-1

مردد
أا يكمموا الاصممطلا دائامما امما كلاممة واّممدةأ
ىاصممة ل م ال م ف يتم م
م
كثي ارو

-1

فمي

ا كاا الاصطلا الاوجود في الت ار العرحي يدعو لح ا لتحما

مما القمماريأ عليممه أا يّمماول تلييممر لممح اصممطلا عرحممي ىممر يممر

ل الاوجود في الت ار و

وحنا علح ل أطر الق،ايا التالية:
أوالً – الكوكبة:
اعينمماو
الكوكحممة ممي ح،ممعة (أو عممدة) نجمموم اتقارحممة فممي السمماا تعطممي ممكال م

ع ممر ارق ممداوا م م ار ممكال وأطلقم موا علين مما أس مماا تتناس ممب اعن مماأ اث ممل ال ممدب
م ار ممكال فممي (الاجسممطي)

مجل حطلاي مو
والعقممرب وارسممد وامما لممح ل م وو سم م
ورسم علينا صورة تد مل علح اا و ا نوم اا ل ال كلو وكاا عنمد  89صمورة
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أو ممكالوو وقممد أى م العممرب م ا التقسمميم ن سممهأ وسم مماوا ك م مل صممورة (كوكحممة)أ فكمماا
لدينم  89كوكحةو
سممار علممح التقسمميم ن سممه أي،مماأ م أنممه أجممرى حعممض

ولامما جمما ال لم الّممدي
م
فقسم ممم الكوكحم ممات الكحي م مرةأ وو،م مما النجم مموم الىافتم ممة التم ممي كانم ممت حم مميا
التعم ممديالتأ م
الكوكحات الساحقة في أ كال أف كوكحمات جديمدةأ وكانمت الّ،مارة قمد وصملت لمح

الانمماط الجنوحيممة فرتمممب الكوكحممات التممي أىم ت ت نممر لممه فممي السمماا الجنوحيممة فممي
كوكح ممات جدي ممدة أى ممرىأ وأص ممحا ل ممدينا ف ممي ال لم م اآا  99كوكح ممةأ حّ ممدود دقيق ممة
اعروفم م م م ممة فيام م م م مما حيننم م م م مماو وأصم م م م ممحّت الكوكحم م م م ممة فم م م م ممي ال ل م م م م م الّم م م م ممدي

()Constellationو

تسم م م م م مماح

وعلممح الممر م امما جاممال كلاممة (كوكحممة) وصممد د لتنمما علممح الاعنممح الاقصممود

اننا م أا استعاالنا يثير لحسا اا نوا كثيرةو

فالكوكب الثاحت و اا يعر اآا حالنجمو
السيار (أو كلاة كوكب في ال ل الّدي ) و الجرم ال ف يمدور
والكوكب م
ّول ال ا أ كاررض وعطارد والز رة والاريضو
والن ممام الكمموكحي ممو ل م الن ممام ال م ف يكمموا فيممه نجممم فممي الاركممز تممدور

ّوله كواكب سيارةو

والس ممديم الك مموكحي ممو الس ممديم الّلقم مي الم م ف يك مموا في ممه الل مماز عل ممح ممكل
دائرةأ في اركز ا نجمو
والكويكحممات ممي تل م ارج مرام الصمملحة امما الصممىور التممي تممدور فممي اممدار
ّول ال ا

يقا حيا ادارف الا ترى والاريضو
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ن ممرى ا مما م م ا أا ن مما أج ارا مما كثيم مرة تق مما تّ ممت اس ممم كوكح ممة أو كوك ممب

يسحب ت وي ا للقاري
وا تقاتناو و ا اا قد م

سياا ا كاا في حداية دراستهو
م

مادة فممي علممم ال ل م تّمماول أا تسممتعال تعمماحير
ونجممد أا حعممض الكتممب الجم م
أىرى للد لة علح كلاة ()Constellationو
فارسممتا وجي مه السم ممااا فممي كتمماب (قصممة الاممادة السمميحرنية والكمموا) رلحيممر
دوكرو أ يترجاناا (الصورة النجاية)و
والم ممدكتور اّام ممد ر،م مما ام ممدور فم ممي كتاحم ممه (علم ممم ال ل م م ) يترجانم مما (كوكحم ممة
نجواية)و
وفممي كتمماب (حممدائا السمماا ) ال م ف قاممت حترجاتممه لجي ارلممد مموكنزأ ترجاتنمما
(اجاوعة)و
وك ل في كتاحي (دليل الساا والنجوم) ترجاتنا (اجاوعة)و
أامما فممي الكتمماب ال م ف ممو او،مما ا ست ممارةأ ف منني أترجانمما (كوكحممة) كامما
م
قالتنمما العممربأ وأّمماول أا أف م ممر حيننمما وحمميا الكوكممب الس م مميار فممي صمميلة الجا مماو
فمماجاا الكوكممب السم مميار علممح كواكممبأ حينامما أجامما الكوكحممة علممح كوكحمماتو ولكنممي
أجد أا الصوفي يجاعنا علح (كواكب) فني واردة في اسمم كتاحمه (صمور الكواكمب

الثاانية واررحعيا)و وحن ا ت ل اّاولتي في الت مح

حن الكلاةو

ا ا لتحاسممات التممي تترتممب علممح اسممتعاال كلاممة (كوكحممة) تسممتدعي الحّم
ع م م م مما كلا م م م ممة ير م م م مما ت م م م ممد مل عل م م م ممح الاقص م م م ممود انن م م م مما وتك م م م مموا ترجا م م م ممة لكلام م م م ممة
()Consterllationو
وق ممد أري ممت أا ال ممدكتور ف ممايز ف ممو الع ممادة ف ممي كتاح ممه (ارتّ ممال ل ممح أعا مما

الكوا) يستعال كلاة (حرج) للد لة علح (الكوكحة)و
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ا كلاممة (حممرج) تطل م علممح تل م الكوكحممات التممي تقمما علممح اممدار الحممروجأ

وعدد ا اثنا ع ر حرجاأ وقد أعطا ا الانجاوا

ا ا سم تايي از لنا عا الكوكحات

ولامما كمماا الّسمماب فممي
ارى مرى را الكواكممب السم مميارة وال مما والقاممر تام ممر فينمماو م
التنجمميم يقمموم علممح اواقمما م ارج مرام فممي م الكوكحمماتأ لنم ا رأى الانجامموا أا
الاايزو وقد كاا ال لكيموا العمرب يمانموا حمالتنجيمأ فماحقوا كلامة
يعطو ا ا ا سم
م
حممرج لتممد مل علممح الكوكحممة التممي تقمما علممح م ا الاممدارو فنجممد حمميا الكوكحممات الثاانيممة
واررحعيا التي عرفو ا ستا وثالثيا كوكحة واثني ع ر حرجاو والحرج في اإلنجليزيمة
و ( )Sing of the Zodiacو أجمد اما الاناسمب اسمتعاال كلامة (حمرج) للد لمة

علح ()Consterllationو

ا كث مرة اسممتعاال م ا التعحيممر فممي ال ل م – ّممديثا أو كتاحممة -يوجممب أا

يك مموا ا مما كلا ممة واّ ممدة فق ممطو و أرى أااان مما ي ممر أرحع ممة اص ممطالّات :كوكح ممةأ

اجاوعةأ صورأ حرجو
فالاو،و

لاد يد العواو
م

ا جدير حاا يطر أاام العلاا في الللة والاجااا العلايمةأ

ثانياً -أسماء الكوكبات
الكوكحممات عنممد حطلاي مو
العممرب أى م و ا عمما حطلايممو

وال لكيمميا العممرب ممي ثاانيممة وأرحعممواو والواقمما أا
وترجا موا أسمماا اأ وحقيممت أسمماا ارعممالم

وفياا يلي أساام ا كاا ي في ال ل الّدي أ وكاا عرفنا العربو

االسم

في الفلك الحديث

االسم عند
الفلكيين العرب
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مالحظات

ريقيممةو

االسم

في الفلك الحديث

االسم عند

مالحظات

الفلكيين العرب
)1

 Ursa Minorالدب ارصلر

)1

 Ursa majorالدب اركحر

)1

Draco
التنيا
م

)8

 Cepheusقيقاو

)1

Boötes
العوا
م
Borealis

يجم ممب أا تكم مموا قي م مماو

(الّم ممر

اروسم م م م ممط فم م م م مما ) وسم م م م م مماو أي،م م م م مما
(الالتنب)و

أسم م م م م م مماام ارىم م م م م م ممرى (الصم م م م م م م ممحا )
و(الحقم م م م ممار) و(ّ م م م ممار ال م م م مماال)أ
يسايه (الصايا)و
والحيروني
م

)9
)7
)9

 Coronaاإلكليل ال االي

و ي (ال مكة)و

ويساح (الراقا) أي،او
 Herculesالجم م م م مماثي علم م م م ممح
م
ركحتيه
عن م م ممد الحيرون م م ممي (الل م م ممو ار )و نق م م ممل

 Lyraاللو ار
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االسم

في الفلك الحديث

مالحظات

االسم عند
الفلكيين العرب

ّرفم ممي لالسم ممم اإل ريقم مميو وتسم م مماح
(الصم م م م ممنج) و(اروز) و(السم م م م مملحا )

و(الاعزقة) و(السلّ اة)و
)8

Cygnus

الدجاجة

س م م م م م م مماا ا الع م م م م م ممرب (الط م م م م م ممائر) أو
(الدجاجم م ممة) أف أننم م ممم قم م م ممداوا اس م م مم
(الطمائر)و أف،ممل (الدجاجمة) ى ممية
ا لتحا

)11

Cassiopeia

اا كوكحة رقم ()19و

ات الكرسي

)11

Persues

حر او

و و ّاال أر

)11

Auriga

ارعنة
ااس
م

ويسم مماح (العنمماا أي،مما وفممي القممانوا
الاسعودف (ااس العناا)و

)11
)18

اللولو

Ophiuchus
الّوا
م
Serpens

الّية
م
وفم ممي الق م ممانوا الاس م ممعودف (الن م ممول)

)11

 Sagittaالسنم

)19

 Aquilaالعقاب

)17

الدل يا

أي،او

)19
)18

Delphinus

و و (النسر الطائر)و

 Equuieusقطعة ال ر
 Pagasusال ر ارع م
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وف م ممي الق م ممانوا الاس م ممعودف (ال م ممر

االسم

في الفلك الحديث

مالحظات

االسم عند
الفلكيين العرب
الاجنا)و
م

)11
)11

 Andromedaالارأة الاسلسلة
Triangulum

الاثل

)11

 Ariesالّال

)11

Taurus

الثور

)18

Gemini

)11

Cancer

)19

Leo

في الاسعودف (الكح ) أي،او

التوأااا
السرطاا
ارسد

)17

 Virgoالع ار

)19

 Libraالايزاا

)18

 Scoupuisالعقرب

)11

Saggitarius

الرااي

)11

 Capricornusالجدف

)11

وفي الاسعودف (اندروايدا)

و ي (السنحلة)و

ويساح (القو
م

 Aquariusالدلو

أي،ا)و

و و (ساكب الاا )و

)11

 Piscesالّوت

و و (الساكتاا)و

)18

 Cetusقيط

وف م م ممي الاس م م ممعودف (ق م م مميط

(35

Orion
الجحم م م م م م ممار و م م م م م م ممو
م

الحّر)و
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ني أف،ل (الجو از )و

س م م ممحا

االسم

في الفلك الحديث

االسم عند

مالحظات

الفلكيين العرب
الجو از
)19
)17

 Eridanusالننر
Lepus

اررنب

)19

 Canis Majorالكلب اركحر

)18

 Canis Minorالكلب ارصلر

)81

قسممات فممي ال لم الّممدي
م الكوكحممة التممي سم مماا ا ال لكيمموا العممرب (السم ينة) م
لح أرحا كوكحاتأ فال داعي إلدىال اسانا في الجدولو

)81

 Hydraال جا

)81

 Craterالحاطنية

)81

 Corvusاللراب

)88

 Centaurusقنطور

)81

 Lupusالسحا

)89

 Araالاجارة

)87

 Coronaاإلكليل الجنوحي
Australis

)89

 Piscisالّوت الجنوحي
Austrinus

-711-

م م الكوكح ممات الس ممحا واررحع مموا (حع ممد اس ممتثنا كوكح ممة السم م ينة)
اوجودة فمي ال لم الّمدي أ تّمت

تم مزال

حاسماائنا ارجنحيمة الاوجمودة فمي العامود ارولو

وامما الواجممب أا تحقممح لنمما ارسمماا التممي و،ممعنا ال لكيمموا العممربأ و ممي الاوجممودة
فممي العاممود الثممانيو يممر أنممي سمماّت لن سممي عنممد الكتاحممة عننمما أا أقمموم حتجمماوز
حسمميط أعتحممر أا فيممه حعممض ال ائممدةو فننمما حعممض الكوكح مات يقممول عننمما ال لكيمموا
 ،ملوا ا سممم ارولأ ولكنممي
العممرب أا اسممانا ( ك م ا) و ممي (ك م ا)و ننممم حممالطحا ي م
ف،لت ا سم الثانيو وقد ّد ل في اراثلة التالية:
رسحاب سا كر ا م
أ -الكوكحم ممة رقم ممم ( )8فم ممي الالئّم ممةأ سم م مماا ا العم ممرب (الطم ممائر) أو (الدجاجم ممة)و
ف،لت استعاال الدجاجةأ را اسم الطائر قد يّد لحسا اا الكوكحة رقم
م
( )19العقاب أو النسر الطائرو

ف ،ملت اسممتعاال (الممدلو) علممح (سمماكب الامما ) رننمما
ب -الكوكحممة رقممم ()11أ م
كلاة واّدةأ وأكثر يوعاو
ف،مملت اسممتعاال (الّمموت) علممح (السمماكتيا)أ رننمما
ج -الكوكحممة رقممم ( )11م
أكثر يوعاو
ف،م مملت اسم ممتعاال (الجم ممو از ) علم ممح (الجحم ممار) اىافم ممة
د -الكوكحم ممة رقم ممم ( )11م
ا لتحا اا حر او الجحار و(كلب الجحار)و
ي الّدود التي ساّت لن سي أا أتصر حناو
أود أا أل ممت ا نتحمما لممح ىطممايا ممائعيا جممدا فممي اع ممم
وفممي م ا الاجممال م

الكتب ال لكية التي صدرت في العقود اررحعة ارىيرةأ يتعلمقاا حاساا الكوكحات:
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أ-

ا أقممرب نجممم لينمما ممو (أل مما قنطممور ) ( )Alpha Centauriو م ا
تكثمر اإل مارة ليمه فمي كثيمر اما الكتمب ال لكيمة التمي تصمدرأ عنمد كممر
أحعاد النجوم أو أقدار او واللالحية اا الكتماب يس مماونه (أل ما الصمنتورف)
أو (أل ا السمنتورف)و وانمي أعتمر أنمي فمي أول كتماحيا صمد ار لمي كنمت
أسممتعال م الصمميلةأ
فينا

ب-

لممم أكمما أعممر ا سممم العرحممي للكوكحممة التممي

ا النجم (قنطور )و

أول نجم قما

ال لكيموا حعمد كماا ( 91الدجاجمة) ()61 Cygniو وقمد

قممام حن م ا العاممل ال لكممي ارلامماني حيسمميل سممنة 1919و وترجاممة ا سممم
ارجنحممي ( )Cygnusممي فممي الّقيقممة (الحجعممة)و ولن م ا نجممد فممي ك م مل
الكتب التي ت كر

الّادثة ( 91الحجعة)و و ا ير صّيا اا دام

نا اسم عرحي و
اقسمماة لممح ثامماا وثاممانيا كوكحممةو سممحا
القح مة ال لكيممة فممي ال ل م الّممدي
م
م
وأرحعوا اننا عا ال ل القديمأ و مي التمي لنما أسماا عرحيمةو أاما الكوكحمات الحاقيمة
وعدد ا واّد وأرحعواأ فاستعال أساا ا الاترجاةأ اننا اا ترجاته حن سمي واننما
اما وجممدت يمرف قممد ترجامهو واع ممم م الكوكحممات فمي الانمماط الجنوحيمة والكثيممر
اننمما فممي الممدائرة القطحيممة الجنوحيممة حّيم
عالقة لنا حالت ار ال لكي العرحيو
ثالثاً -أسماء النجوم
أ) -تساية النجوم حاررقام والّرو و
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ن ار مما امما حالدنمما العرحيممةو وترجاتنمما

انم أا و،مما حطلياممو

صممور الكوكحممات ورسممم النجمموم علممح كممل صممورةأ

أعطح النجموم فمي كم مل كوكحمة أرقااما اتسلسملة تحتمدي اما واّمد وتنتنمي حعمدد نجموم
تل الكوكحةو وا ا كانت نا نجوم ىارج الصورة أعطا ا أرقااا اتسلسلة أي،او
وقد أى العرب
اررقام حالّرو

الطريقة عا حطلايو

فرساوا الصور ن سنا وو،عوا

حّسب الطريقة الاتمحعة في تل اريامو

مي ف ممي العص ممور الوس ممطح ع مما ال ممنجم الس مماد
وعل ممح لم م ف ممن ا ق ممال فلك م م
والساحا اا كوكحمة المدب ارصملرأ فمنا الاسمتاا ليمه ين مر فمي الصمورة فيمرى أنمه
يتكلم عا ال رقدياو و ك او فك مل نجم اعرو

اعيا في كوكحتهو
حرقم م

واسممتارت م التسمماية ّتممح سممنة  1911ايالديممةو ن م ا أصممدر ال لكممي
ارلااني (حاير) أطلسمه ال منيرو فتمر طريقمة اررقمامأ ورامز لكمل نجمم فمي الكوكحمة
حّممر امما ارحجديممة اليونانيممةو وكمماا عممادة يطل م الّممر ارول (ال مما) علممح أ ممد
النجوم لاعانا في الكوكحةأ والّر الثاني (حيتا) علح النجم ال ف يليه في اللاعااأ
و ك او م أا ل لي

رطاو

وانم لم الّمميا أىم ال لكيمموا جايعمماأ وفممي جايمما أنّمما العممالمأ يسمماوا
النجوم حالّرو

اليونانية وقد أصحّت

التساية عالايةأ ولم يعمد لنما ىيمار م

فلكي اآا (حيتا الدب ارصلر) و(جااا المدب ارصملر) فمنا
في اتحاعناو فن ا قال م
أف فلكي ىر يعر أنه يعني ال رقدياو
وفم ممي الّالم ممة التم ممي تكم مموا فينم مما النجممموم فم ممي الكوكحم ممة أكثم ممر ام مما الّم ممرو
ارحجدية اليونانية فنم يستعالوا أرقاااو
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وقد وجدت في كتاب (قصة الاادة السيحرنية والكموا) الم ف ترجامه ارسمتا
لمح

وجيه الس ممااا عما ال رنسميةأ أا ارسمتا وجيمه يّماول أا يتمرجم م الّمرو
العرحيممةو فتممرجم (ال مما) لممح (أل م ) و(أحسمملوا) لممح ( مم) و(دلتمما) لممح (د)و وأنمما

أوافقممه علممح ل م و ف مالّر اليونممانيأ اقرونمما حاسممم الكوكحممةأ أصممحا اسمماا عالايمما
للنجمو و اجال لترجاتهو

ب) أسماء النجوم األعالم
ا تساية النجوم حالّرو

اليونانية واررقام ت ال ك مل نجم ت ار العيا فمي

تتعر علح النجوم الاتملئة في السماا
الساا و ير أا ال عوب ان القدم كانت م
وتطل علينا أساا ىاصةو فالعرب في الجا ليةأ قحل أا يعرفوا علم ال ل أ كمانوا
يعرف مموا نجوا مما كثيم مرة و ،ممعوا لن مما أس مماا جايل ممةو ا مما م م ارس مماا – ال ممدحرااأ
وال رقممدااأ والنسممر الواقمماأ والنسممر الطممائرأ وال ممعرى الياانيممةأ وال ممعرى ال مماايةأ
والسمماا ال مراااأ والسمماا ارعممزلووو لممضو م ارسمماا حقيممت صممقة حنجوانمماأ
ّمميا تطم ممور ال ل م عنممد العممربأ فاصممحا للممنجم اسممااا :اسممم حممالرقم ال م ف و،ممعه
حطلايو أ وا سم الىاا ال ف عر عنه في الجا ليةو
ولي

ل وّسبو حل ا ال لكييا العرب ّيا كانوا يكتحوا عما النجمومأ

كممانوا ي م كروا رقممم الممنجم ويص م وا او،ممعه فممي الصممورة قممائليا نممهأ اممثالأ علممح
الصدر أو علح الارف أو علح الجنا أ و ك او
وقممد أى م اروروحيمموا ال ل م عمما العممرب احا مرة دوا أا يكون موا علممح علممم
ححطلايو و وّيا ترجاوا عا النجوم كروا الص ات التي وص نا حنا العرب علمح
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أننمما أسمماا و فال م ف علممح الجنمما اممثالأ سم مماو (الجن ما ) وال م ف علممح الارف م سم مماو
الارف م أ و ك م او وقممد ّممد الكثيممر امما التّمموير والتلييممر والىطمما فممي النسممض علممح
ادى ارجيال العديمدة التمي تمم عننما نقمل م ا العلممو و نمر عنمد اروروحيميا علاما
يلي ممروا حع ممض ارس مماا العرحي ممة ل ممح
ف ممي اللل ممة العرحي ممة وف ممي ال لم م أي ،مماأ أروا أا م
أساا عرحية و،عو ا مو ونتيجة ل كلمه وصلت لينا فمي قالحنما الننمائي أسماا
للنجوم في ال ل الّدي و
ا نا أسماا عرحيمة صمرفة و،معنا ال لكيموا اللرحيموا ولمم يكما يعرفنما
ال لكيم م مموا العم م ممربأ اثم م ممل (اللسم م ممعة) المم م م ف و،م م ممعو للم م ممنجم (أوحسم م مملوا العق م م ممرب)
( )Lesuth( )Upsilon Scorpiiو م ا ا سمم لمي
لم يكا له اسم عند العرب ولي

حاو،ما است مارةأ را المنجم

أاااناو

لكمما ال لكيمميا قممااوا أي،مما حو،مما أسمماا عرحيممة لنجمموم كانممت لنمما أسمماا
عرحيةأ وقد درج ا سم الجديد ال ف و،عه ال لكيوا اروروحيوا في ال ل الّدي و
فممن ا ن رنمما فممي ارطممال

والكتممب لممح حع ممض م النجمموم نجممد أننمما تّاممل اس مماا

عر محياأ لكنه ير ا سم ال ف عرفه عنه ال لكيوا العربو اا أاثلة ل :
ساا العمرب (الم يض) و مو كمر
( -1أل ا م
التنيا) ( )Alpha Dracoفقد م
ال،مممحا ولك م ما ال كليم مميا اروروحم مميا سم م مماو (( )Thubanالثعحم مماا)أ
وأنت تجد حاساه

ا في كل ارطال

والكتبو

مدب اركح ممر اكم م موا ا مما ثالث ممة نج مموم ف ممي ى ممط الت مموو ال ممنجم
 -1ن ممب ال م م
اروس ممط ا مما م م الثالث ممة س م مماته الع ممرب (العن مما )أ و ممو اآا (زيت مما
الدب اركحر)و ولكا العالم جوزيم
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سمكاليجر الم ف كماا ،مليعا فمي

الللة العرحيمةأ و،ما لمه اسماا جديمدا مو (الائمزر) ()Mizarو و مي
قطعة القاما
في ك مل ارطال

التمي يلم م حنما اإلنسماا وسمطهو واسمم م ا المنجم اآا
ال لكية والكتبأ و ()Mizarو

 -1وحالاثمملأ فممالنجم الثالم

امما الم نب الم ف ممو امما جنممة جسممم الممدبأ

ساته العرب (الجوا)و ولكما سمكاليجر ن سمه
(احسلوا الدب اركحر) م
ساا ( )Aliothوي مسر (ألا) علح أنه ارليةأ أف الد ا في امىرة
م
الىرو و

ع مما م م

ونّ مما ا تصم م مّنا ارط ممال والكت ممب ال لكي ممة اآاأ وا م ممر ّ ممدي
النجومأ نجد أا ارساا العرحيمة أااانما مي تلم التمي و،معنا العلاما اروروحيموا
وليست تل التي عرفنا ال لكيوا العربو
وقممد اسممتعالت ىصم مميا فيامما كتحممت ارسمماا الجديممدة التممي و،ممعنا العلامما
اروروحيواأ وقصمدف اما لم مو تحسميط ارامور فمي عينمي طالمب ال لم العرحميو

فامما السممنل عليممه أا يعممر ( )Mizarحاننمما ِ
(الائممزر) و( )Aliothحاننمما (ارليممة)
و( )Thubanحانن م مما (الثعح م مماا)و وس م مميكوا ص م ممعحا علي م ممه أا يع م ممر أا م م م

م ممي

(العنا ) و(الجوا) و(ال يض)و
اناا يكا اا أارأ فنا الق،ية توجب ا ست ارة وا ستنارةو
تلخيص
مطر
عنداا يّاول ال لكي العرحي أا يكتب في ال ل الّدي أ يرى ن سه ا ،ما
لممح الرج ممو لممح التم م ار ال لكممي لكثم مرة امما يج ممد فممي اص ممادر ارجنحيممة ا مما أس مماا
واصممطلّات عرحيممةو ارحّمما

التممي قممام حنمما العممرب فممي التم ار ال لكممي العرحممي فممي
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القرا الع ريا قليلة جدا
في

تك ي لكي يتى الكاتمب اراجعمه اننماو اع مم ارحّما

ا الصدد واع م ن ر كتب الت ار ال لكي العرحي قام حه ير عربو
ا عممر الكاتممب م الّقممائ كلمنمما أو كثي م ار اننمماأ وعممزم علممح الكتاحممة فممي

ال لم م م اّ م مماو دى م ممال كم م م مل ا م مما ع م ممر ف م ممي التم م م ار ال لك م ممي العرح م ممي ا م مما أس م مماا

واصممطلّاتأ فننممه سمميجد أا حع،ممنا صممعب التطحي م وقممد يىل م التحاسمماأ أو أا
نا أساا عرحية أىرى و،عنا ال لكيوا اروروحيواو فنل يستعال

ارسماا

الاستّدثة أو تل التي عرفنا العرب؟
كامما أا النجمموم عنممد العممرب كانممت تعممر حاررقممامو لكننمما أصممحّت فممي ال لم
الّدي

تعر حارّر اليونانية علح استوى عالا ميو
ا ر

الق،ايا وارد في الاقالأ واوق

لكا اىال ة التم ار ال لكمي العرحمي فمي حعمض الاواقم
وا ستنارة حآرائنمو
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ق،يةو
الكاتب وا،ا في ك مل م
يّتماج لمح است مارة العلاما

