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 تنارةاستشارة واس  

 للدكتور عبدالرحيم بدر       

 

 توطئة

أصدرت لي وزارة الثقافة واإِلعالم العراقية كتاب "دليل السماا   1891في سنة 
أول كتمماب فممي الللممة العرحيممة يحّمم  فممي ال لمم   -علممح ّممدم علاممي –والنجمموم"و و ممو 

النجمموم أسمماا   العالمميأ أف فممي  ممموا الاراقحممة والرصممدو وكمماا لزاامما  علمميم أا أ كممر
ل لكيممموا العمممرب فمممي كتمممب التمممرا و والكوكحممماتأ كاممما يجمممب أا تكتمممبأ وكاممما  كر ممما ا

أننمي كنمت أى مح الوقممو   اتي الطويلمة فمي  م ا الاو،ممو أ   م وعلمح المر م اما دراسمم
فمممي الىطممماأ اناممما كممماا الىطممما حسممميطا و ولنممم ا لجمممات  لمممح المممدكتور حمممول كمممونيت أ 

حاعةو ف عل ا مكورا و والمدكتور كمونيت   مو وطلحت انه اراجعة الاىطوطة قحل الط
أستا  الدراسمات السمااية فمي جااعمة ايمونيضأ وع،مو أكاديايمة العلموم الحافاريمةأ وقمد 
ممممما فمممممي الكتاحمممممة عممممما ال لممممم  العرحمممممي وأسممممماا  النجممممموم وعالقمممممة  لممممم  حال لممممم   تىصم

 اإل ريقيو

ل لرصممد السمماا  يمموحتصممّيا الممدكتور كممونيت  للكتممابأ يصممحا لممي  كتمماب دل
سمب نامما كتاحمما  فممي التمرا  العرحممي أي،مما و ف يممه قمد  كممرت اع ممم أسمماا  النجمموم ّو أ وا 

كامما عرفنمما ال لكيمموا العممربأ وأاممام كمملم نجممم اسمماه حارجنحيممة كامما  ممو اعممرو  فممي 
 ال ل  الّدي و

ونممةأ أ،مما كتاحمما  فممي ال لمم  العالممي أي،مما أ سمماميته "رصممد السمماا " وفممي  مم   اآ
أننممي فممي أثنمما  العاممل فيممه صممادفت كثيممرا  امما  وقممد أ ممرفت علممح ا نتنمما  انممهو  يممر
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الق،مممممايا التمممممي اعتر،مممممتنيأ سممممموا  فمممممي التمممممرا  أو فمممممي أصمممممول الترجامممممة وو،ممممما 
 الاصطلّاتو وقد تصرمفت في كلم ق،ية حال كل ال ف رأيته اناسحا و

ي   المه الواسما فمي  م ا كلمه علح  حمراز التمرا  فمي اج نني أّرا الّرا ّو
ي    يدة في جايا العلوم وفي نني أماا حالالعالمأ ّو للة العرحية كللة التدري  الّو

يممم   ا الكتممماب او،مممو  الّمممدي   مممو أول  جايمما الجااعمممات فمممي العمممالم العرحممميأ ّو
كتاب  اال في ال ل  العالي في الللة العرحيةأ لن ا كلمهأ أّححت أا أعرض حعض 

ست مممير م أالق،مممايا التمممي واجنتنمممي فيمممه علمممح علاممما  الللمممة العرحيمممة وعلاممما  التمممرا أ 
واستنير حآرائنمأ فيكحّوا جااّي  ا  ططتأ ويسمكنوا عنممي سمكوت الر،مح   ا 

 أّسنتو

 مميزات علم الفلك

تتايمممممز العلمممموم التجريحيممممة وال كريممممة عمممما اآداب وال نمممموا حمممماا تاريىنمممما اتممممراحط 
ا اما ّلقمات كملم ّلقمة تعتامد علمح سماحقتناو وكملم ّلقمة لنما أ ايم  نما تاتااس أ يتكوم

ال عمالأ حّي  لو تاىرت ّلقة عا ال نور في اوعد ا فمنا العلمم ن سمه  ولنا دور ا
يتاىر في اسيرتهأ انت را   نور ا لكي يواصمل اندفاعمهو  م ا التمراحط الاتسلسمل قمد 
نجممد  مميئا  انممه فممي اآداب وال نممواأ لكنممه   يصممل  لممح الدرجممة التممي  ممو علينمما فممي 

 العلومو

رى حمماا تاريىمممه ي نمممر لمم  اممما حممميا ويتايمممز ال لممم  عمما  يمممر  اممما العلمموم ارىممم
نم  سمترى أا أسماا  الكوكحمات   ريقيمة وأا ور في أثنا  دراسمتهو وا  ا فعلمت فنالسط

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  

 علمحنم  سمتجد اسماه فمي اللالمب سم عالم في     الدراسمة فنووو وا  ا فات  افاا ألا
 اا فوم ات القارو ةفوم 
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 ا دراسة ال ل  حطحيعتنا أو طحيعة ال ل  ن سه تنداج اا اا فيه اا ترا و 

 –و  أزال  –أقمممول لمممه  ننمممي فمممي الحدايمممة كنمممت كمممتم عممما القممماري سمممرما  ّممميا أو  
مت ألجما  اوف فل و ولاما كاا يتع مر  وجود الاراجا القيامة فمي الللمة العرحيمةأ فقمد ّر

 لممح الللممة اإلنجليزيممةو وكانممت أسمماا  النجمموم العرحيممة تتالعممب أاممام عينممي حممارّر  
الالتينيممممة  نمممما  الليممممل وأطممممرا  الننممممارأ سمممموا  عنممممد القممممرا ة فممممي الكتممممب والاجممممالت 

أفمت  علمح كتمب  اإلنجليزية أو عند الرصد واراجعة ارطال و وكاا لزااما  علميم أا
 الترا  وأحّ  عا أصول     ارساا و

ممدفو حمممل  ننمما ّمممدثت امما ارسمممتا  أامميا فنمممد  و مم   القصممة لمممم تّممد  اعمممي ّو
اعلو أ و و ي كر  ل  في اقداة كتاحه "الاعجم ال لكي" احيمنا  أننا  ي التي دفعته 
لو،مما الاعجمممو وكمم ل  قممد ّممدثت امما ارسممتا  انصممور ّنممما جممردا أ ويمم كر ا فممي 

 أننا  ي التي دفعته لو،ا القااو و قداة كتاحه "القااو  ال لكي" احيمنا  ا

وامما الجممدير حالمم كر أا الاعجممم والقممااو  الامم كوريا قممد و،ممعا فممي النصمم  
 ارول اا   ا القرا الع رياو

  ير أا  نا  أارا  يدعو  لح ا ستلراب فعال و

 الظاهرة الغريبة

داية تّومل كحير في العمالم العرحميأ   كاا النص  الثاني اا القرا الع ريا ح
سممبأ حممل امما الناّيممة الّ،ممارية والثقافيممة  امما الناّيممة السياسممية واسممتقالل الممدول ّو
أي،ممما و فقمممد ازد مممرت الثقافمممة وازداد عمممدد الجااعمممات فمممي ط مممرة واسمممعة وكثمممر الممم يا 
 يتقنوا الللات اللرحية ويّصلوا علح  نادات عالية في العلوم وال نوا الاىتل ةو

لكا يحدو أا أّدا  اا     الاالييا الاثق ة لم يقرأ  يئا  عا ال ل  ولم يست  م 
 اا ىالل قرا اته أا للعرب يدا  فيهأ وحصاة علح كلم ص ّة اا ص ّاتهو
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 وكاام ال ل  في وسط     اراواج الزاىرة اا الثقافة   وجود لهو

  العلاممما  عممما العمممالم العرحمممي حارّمممدا  السياسمممية قمممد صمممر  يحمممدو أا ان ممملال
اتاحعة الحّ  والدراسة في   ا الاو،و أ اا ناّيةأ لكني أرى أا السحب الرئيسي 
فممي  مم ا اإل اممال  ممو التممدري  فممي الجااعممات حالللممات ارجنحيممةو فقممد است ممرى  مم ا 

حّيمم  ى ممم   -حاسممتثنا  جااعممة دا مم  –الممدا  الىحيمم  فممي كمملم الجااعممات العرحيممة 
 لح العروحةأ التي أصحّت اجرمد  عار سياسي   أثر اا انتاا  العلاا  والاثق يا 

 له في الن و و

ويجب أا أ كر فمي  م ا الصمدد ارسمتا  قمدرف ّماف  طوقمااأ فقمد كماا ي متلل 
ي فممي ال لمم  والريا،مميات" ن ممرت الطحعممة حممفممي  مم ا الّقمملأ لكمما كتاحممه "التممرا  العر 

 ارولح انه في النص  ارول اا   ا القراو

ا  يجمب أا أ كمر ارسمتا  عحدالّايمد سمااّةأ فقمط كانمت وفي  م ا الصمدد أي،م
في ارصد ّلواا  ات قياة كحيرةأ واّاولة و،معه حعمض ارسماا    حّوثه وأرصاد

العرحيممة لنجمموم فممي كوكحممات جنوحيممة تنسممجم امما ا مما يم العممرب عمما تلمم  الكوكحمماتأ 
ي جنممد يجممب أا يقممدمر  لممه الحمماّثوا فممي التممرا و لكمما اع ممم حّوثممه كانممت أي،مما  فمم

 النص  ارول اا   ا القراو
 الفلك في العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين:

علممح القمماري أا ياىمم  اعلوامماتي فممي  مم   ال قممرة حّمم رو ف ممي  مم   ال تممرة ن ممحت 
ىالفممات حمميا اع ممم الممدول العرحيممة أدت  لممح انقطمما  أىحممار الن مماط الثقممافي حمميا حلممد 

ل اتقطعةأ وا  ا وصل اننا  ي  فنمو أقملم اما و ىرأ وكانت الكتب والاجالت تص
 أا ي ي حالّاجةو

 ا ّديثي  و اا اعلوااتي ال ىصيمة التي أّالنا اآاووحنا  علح  ل  فن
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ميا أتيّمت لمي ال رصمة أا أزور علح لم يكا  نا  رصد عاليم  اا أعر و ّو
 ولمم أعمر    ا و(1891)كماا  لم  سمنة  وارصد ّلواا لمم أجمد فيمه حرنااجما  للعامل

 كاا  نا  في العالم العرحي اا يزاول الرصمد ولمو علمح نطما   ىصميم ،ميم أ   م 
فلكيمما  واّممدا  اسمماه ايىائيممل عحدارّممد امما الحصممرةأ كمماا يرصممد ال مما  ون ممر عمما 

 ستطا ا تصال حهوأ ل  في اجلة "الساا  والارقب" اراريكيةو ولم 

يّممماو كممماا وأقامممت ارصمممدا  فمممي ادينمممة أر  1891وقمممد قامممت حنّمممت ارقحمممي سمممنة 
الارصمد صممليرا أ ولكنمي كنممت أتعمماوا اما الجاعيممة ال لكيممة ارلاانيمةأ فارصممد حعممض 

لكمما علممح أسمما  ال لمم  اللرحمميو فقممد كنممت أجنممل التممرا  العرحممي  –ال مموا ر ال لكيممة 
 في ال ل و

ويجب أا أ كر  نا أا كليمة حيرزيت )التي أصحّت فياا حعمد جااعمة حيرزيمت( 
ارقحميأ حتوجيمه  قمام طلحمة ال يزيما  حنّمت ارقمب اثمل قد سا ات في   ا الىطو فقمد

 اا ارستا  جاحي حرااكيأ وكنا نتعاوا اعا  في رصد حعض ال وا ر ال لكيةو

اصمرو و  أعلمم فمي الّقيقمة  –وقد سماعت عما  قاامة ارصمد كحيمر فمي سمينا  
 اا تمم في أار و

الم العرحمي وا  ا كانت اعلوااتي     قريحة اا الّقيقمةأ كماا اعنمح  لم  أا العم
و  ىال اا ال ل  العاليم

 و  يزال ك ل  ّتح اآاو

دىمال وفي     الّالمة لما يكموا  نما   لّما  علمح التمرا  العرحمي فمي ال لم  إلِ 
 ارساا  والاصطلّاتو

مما ح مماا الحّمم  فممي التممرا  ال لكممي فقممد كمماا اقتصممرا  علممح امما تصممدر  اجممااا  أام
و وعلميم أا أ كمر  نما سلسملة "العلموم الللة العرحية اا تّقيقات علمح فتمرات اتحاعمدة
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الحّريمة عنممد العممرب" التمي أصممدر ا اجامما الللمة العرحيممة فممي دا م  فممي السممحعيناتو 
وقد تحيما اا     السلسلة أا الحّمارة العمرب فمي الاّميط الننمدف قمد اسمتللموا اطمالا 
النجممموم والارحنممما فمممي و،ممما ن مممام ىممماام حنمممم سمممامو  )ا ىنممماا( كممماا علمممح أرقمممح 

 ات التقنيمةوالاستوي

 المعاجم الفلكّية في النصف الثاني من القرن العشرين

نماا  نرت الاعاجم التالية في اجلة  لم ت نر اعاجم فلكيمة في كتب استقلمةأ وا 
 "اللساا العرحي" التي تصدر في الرحاط عا اكتب تنسي  التعريبو

 في العدد الىاا  ع ر اا الاجلةو - اعجم ال ل  -1

فممي العممدد الىمماا  ع ممر أي،مما و  –التعلمميم العممالي اصممطلّات ال لمم  فممي  -1
وكال اممما   يسمممتّقماا أا يسممماميا حنممم ا ا سممممو فناممما اجمممرد و،ممما أّمممر  

 عرحية أاام ارّر  ارجنحية لالسم دوا أف تعري  ا يدو

فرنسمميأ  نجليممزفأ عرحممي لمسممتا  اّاممد حنممي زيمممااأ  –اصممطلّات ال لمم   -1
 العرحيواا اجلة اللساا  19و  11ن ر في العدديا 

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

والكواكممممبو وا  ا أصمممملّت  مممم   ارىطمممما  فيممممه يتعلممممم  حاىطمممما  فممممي أسمممماا  النجمممموم 
 فسيكوا اعجاا  قيماا   ا فائدة كحيرةو

نرى اا   ا كلمهأ أا الترا  العرحي الان ور في العالم العرحي  و أقلم اما أا 
مممما قداممممه ال لكيمممموا العممممرب امممما ناّيممممة وعمممما الاصممممطلّات  يعطينمممما فكممممرة  مممماالة عام

عطممح الدفعممة الكحممرى ل نانمما عنممه وارسمماا  التممي كممانوا يسممتعالواو  يممر أا المم ف أ
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عطائنا فكمرة  ماالة قريحمة اما الّقيقمةأ  مو اما قاامت حن مر  وتّقيقمه  يئمات  يمر ا  و 
 عرحيةو

 التراث العربي الذي نشره غير العرب في النصف الثاني من القرن العشرين

فمممممي  مممممم ا ال مممممااأ كمممممماا الحممممما  الطويممممممل لاجلممممم  دائممممممرة الاعمممممار  العثاانيممممممة  
الننممممدو فقممممد قااممممت فممممي الىاسممممينات حن ممممر تّقيقممممات امممما  -الممممدكا – حممممادأحّيممممدر 

سممممبأ حمممل فممممي العلمممموم ارىممممرى أي،مممما  كالطممممب  عيممموا التممممرا أ لممممي  فممممي ال لمممم  ّو
ننمممممما فممممممي الواقمممممما قممممممد  والريا،مممممميات والنندسممممممةأ وفممممممي اآداب ودواويمممممما ال ممممممعرووو 

 ن رت اكتحة  نيمة ح تمح أنوا  الترا  العرحيو

اسمعودف للحيرونميأ و مو اوسموعة كاالممة وكماا ااما ن مرته فمي ال لم  القمانوا ال
عمما علممم النيئممة )ال لمم ( تعطينمما فكممرة كاالممة  مماالة عمما  مم ا العلممم عنممد العممرب امما 
نوا  كثيرة كن رتنم  لح اراور وطمر  اعالجتنما وارسماليب الاحتكمرة لّملم الاسمائل 
مملوا  التممي تصممادفنمو  مم ا حممالطحا حاإل،ممافة  لممح اممدى الاعلواممات ال لكيمممة التممي توصم

  ليناو

كاا ااما ن رته دائرة الاعار  اإلسالاية أي،ا أ كتاب "صور الكواكب الثاانية 
واررحعمميا" للصمموفيو وامما  مم ا الكتمماب وامما القممانوا الاسممعودف عرفنمما الكوكحممات 
السااوية واا فينا اا نجومأ كلم نجم في الساا  ّددوا طوله وعر،ه )اا يساونه 

وحن ا أصحا كلم نجم اعروفما    اجمال للىطما  في ال ل  الصعود الاستقيم والايل(أ
فيمممه حينمممه وحممميا نجمممم  ىمممرو لقمممد دىلنممما اآا فمممي ال لممم  العالمممي والقياسمممات والرصمممد 
الدقي  وقد وجدنا علاا  له قواعد  وأصوله ونستطيا أا نقارا حيا أرصماد  وأرصماد 

 ال ل  الّدي و
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كمملم امما يريممد أا الارجمما ارساسممي ل والواقمما أا  مم يا الكتمماحيا يجممب أا ي ممالم 
يكتمممممممب فمممممممي ال لممممممم  الّمممممممدي  اتوىيممممممما  أا يجمممممممارف ال لممممممم  العرحمممممممي فمممممممي ارسممممممماا  

 والاصطلّاتو

 نا  كتب أىرى في ال ل  العرحمي ن مرتنا دائمرة الاعمار  العثاانيمة فمي الننمدأ 
 حما قممرمة واحمما النيممثم والانصمور حمما عممرا  وكو مميار الجيلمي و يممر مأ أعطتنمما فكممرة 

ة فمي ال لم و لكما الكتمماحيا الام كوريا سماحقا   اما ارسمما  جيممدة عما الحّمو  العرحيمم
 في تّديد الاصطلّات وأساا  النجومو

 وقد ن ر حالللات ارجنحية الكتب التالية:

1-Star Names: Their Lore and meaning – Richard    أسماا
ون مر  Hinckly Allenالنجومأ واعانينما ورواياتنماو و،معه ريت مارد  نكلمي ألما 

 و1891أ وأعيدت طحعته سنة 1988ارولح سنة  للارة

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

 ا الامل  كاا يجنل الللة العرحيةوألح  اع انا يرجا 

1- Arabische Sternnamaen In Europa- Paul Kunitzch   أسماا
 .1818و  نر يت النجوم العرحية في أوروحاو للدكتور حول كون

1- Unter Suchungen Zur Sternnomen Klatur Der Araber 
حّممم  فمممي تسممماية النجممموم عنمممد العمممربو للمممدكتور حمممول كمممونيت  أي،ممما و  نمممر سمممنة 

 و1891

 ي،ة عما النجمومأ وحالكتمب حن   الكتب الثالثة يصحا أاام الحاّ   ىيرة است
 التي سح   كر ا يصحا لديه  ىيرة عا الاصطلّات والتعاحيرو
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 القضايا المطروحة

اناا أتقا الار  اعرفة الاصطلّات وارساا  التي استعالنا ال لكيوا العمربأ 
نه عند التطحي  وفي أثنما  الكتاحمة سمتارم عليمه ا ماكل لمم يكما يتوقمعنماو وسمتحرز نف

  ا كاا ي،ا أاام عينيه ار دا  التالية:    الا اكل  

أا يعممر  دائاممما  أنمممه يكتمممب فمممي ال لممم  الّمممدي  علمممح أسسمممه الاعروفمممة  -1
 ّمدى الىطمح التمي سميعتاد علينما القماري  اآاأ وأا كتاحه اما  مو   م 

لالنطمممال  فمممي دراسمممته وحّوثمممهو وأنمممه ينت مممر اممما قارئمممه حعمممد  لممم  أا 
لايممة ليتعمماوا اعنمماأ ولنمم ا يتصممل امما الجاعيممات والاعا ممد ال لكيممة العا

يجب أا يكوا علح علمم حالاصمطلّات وارسماا  التمي تعمار  علينما 
 كلم ال لكييا في العالمو

ممة  لمم  المم ف يتممردمد  -1 أا يكمموا الاصممطلا دائامما  امما كلاممة واّممدةأ ىاصم
 كثيرا و

  ا كاا الاصطلا الاوجود في الترا  العرحي يدعو  لح ا لتحما  فمي  -1
يّمماول تلييممر   لممح اصممطلا عرحممي  ىممر  يممر   مما القمماريأ عليممه أا 
  ل  الاوجود في الترا و

   علح  ل  أطر  الق،ايا التالية:وحنا

 الكوكبة: –أواًل 

الكوكحممة  ممي ح،ممعة )أو عممدة( نجمموم اتقارحممة فممي السمماا  تعطممي  ممكال  اعيمنمما و 
عمممر  ارقمممداوا  ممم   ار مممكال وأطلقممموا علينممما أسممماا  تتناسمممب اعنممماأ اثمممل المممدب 

و   مم   ار ممكال فممي )الاجسممطي( ايمموو سممجمل حطلوامما  لممح  لمم  ارسممدوالعقممرب و 
صمورة  89ورسم علينا صورة تدلم علح اا  و ا نوم اا  ل  ال كلو وكاا عنمد  
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أو  ممكال وو وقممد أىمم  العممرب  مم ا التقسمميم ن سممهأ وسمماموا كمملم صممورة )كوكحممة(أ فكمماا 
 كوكحةو 89لدينم 

مما جمما  ال لمم  الّممدي  سممار علممح التقسمميم ن أنممه أجممرى حعممض  أي،مما أ   م   سممهولام
التعممممديالتأ فقسممممممم الكوكحممممات الكحيمممممرةأ وو،ممممما النجمممموم الىافتمممممة التممممي كانمممممت حممممميا 
الكوكحات الساحقة في أ كال أف كوكحمات جديمدةأ وكانمت الّ،مارة قمد وصملت  لمح 
الانمماط  الجنوحيممة فرتمممب الكوكحممات التممي أىمم ت ت نممر لممه فممي السمماا  الجنوحيممة فممي 

كوكحمممةأ حّمممدود دقيقمممة  99أ وأصمممحا لمممدينا فمممي ال لممم  اآا كوكحمممات جديمممدة أىمممرى
اعروفممممممممممة فيامممممممممما حيننمممممممممماو وأصممممممممممحّت الكوكحممممممممممة فممممممممممي ال لمممممممممم  الّممممممممممدي  تسممممممممممامح                  

(Constellation)و 

وعلممح الممر م امما جاممال كلاممة )كوكحممة( وصممد  د لتنمما علممح الاعنممح الاقصممود 
 أا استعاالنا يثير لحسا  اا نوا  كثيرةو اننا   م 

 كوكب الثاحت  و اا يعر  اآا حالنجموفال

والكوكب السيمار )أو كلاة كوكب في ال ل  الّدي (  و الجرم ال ف يمدور 
 ّول ال ا أ كاررض وعطارد والز رة والاريضو

والن ممام الكمموكحي  ممو  لمم  الن ممام المم ف يكمموا فيممه نجممم فممي الاركممز تممدور 
 ّوله كواكب سيارةو

ي الممم ف يكممموا فيمممه اللممماز علمممح  مممكل والسمممديم الكممموكحي  مممو السمممديم الّلقممم
 دائرةأ في اركز ا نجمو

لكويكحممات  ممي تلمم  ارجممرام الصمملحة امما الصممىور التممي تممدور فممي اممدار او 
 ّول ال ا  يقا حيا ادارف الا ترى والاريضو
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نمممرى اممما  ممم ا أا  نمممما  أجرااممما  كثيمممرة تقممما تّممممت اسمممم كوكحمممة أو كوكممممب 
 وا تقاتناو و  ا اا قد يسحمب ت وي ا  للقاري   سيماا   ا كاا في حداية دراستهو

ونجممد أا حعممض الكتممب الجممادمة فممي علممم ال لمم  تّمماول أا تسممتعال تعمماحير 
 (وConstellationأىرى للد لة علح كلاة )

اا فممي كتمماب )قصممة الاممادة السمميحرنية والكمموا( رلحيممر ه السممام يممفارسممتا  وج
 دوكرو أ يترجاناا )الصورة النجاية(و

والممممدكتور اّاممممد ر،مممما اممممدور فممممي كتاحممممه )علممممم ال لمممم ( يترجانمممما )كوكحممممة 
 نجواية(و

وفممي كتمماب )حممدائا السمماا ( المم ف قاممت حترجاتممه لجيرالممد  مموكنزأ ترجاتنمما 
 )اجاوعة(و

 نجوم( ترجاتنا )اجاوعة(ووك ل  في كتاحي )دليل الساا  وال

مما فممي الكتمماب المم ف  ممو او،مما ا ست ممارةأ فمم ني أترجانمما )كوكحممة( كامما نأام
قالتنممما العمممربأ وأّممماول أا أفمممرم  حيننممما وحممميا الكوكمممب السممميمار فمممي صممميلة الجاممماو 
فمماجاا الكوكممب السمميمار علممح كواكممبأ حينامما أجامما الكوكحممة علممح كوكحمماتو ولكنممي 

اكب( فني واردة في اسمم كتاحمه )صمور الكواكمب أجد أا الصوفي يجاعنا علح )كو 
 الثاانية واررحعيا(و وحن ا ت  ل اّاولتي في الت حم  حن   الكلاةو

ا ا لتحاسممات التممي تترتممب علممح اسممتعاال كلاممة )كوكحممة( تسممتدعي الحّمم   
عمممممممممما كلاممممممممممة  ير مممممممممما تممممممممممدلم علممممممممممح الاقصممممممممممود اننمممممممممما وتكمممممممممموا ترجاممممممممممة لكلاممممممممممة                   

(Consterllation)و 

وقمممد رأيمممت أا المممدكتور فمممايز فمممو  العمممادة فمممي كتاحمممه )ارتّمممال  لمممح أعاممما  
 الكوا( يستعال كلاة )حرج( للد لة علح )الكوكحة(و
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ا كلاممة )حممرج( تطلمم  علممح تلمم  الكوكحممات التممي تقمما علممح اممدار الحممروجأ  
وعدد ا اثنا ع ر حرجا أ وقد أعطا ا الانجاوا   ا ا سم تاييزا  لنا عا الكوكحات 

مما كمماا الّسمماب فممي ارىمم رى را الكواكممب السمميمارة وال مما  والقاممر تاممرم فينمماو ولام
التنجمميم يقمموم علممح اواقمما  مم   ارجممرام فممي  مم   الكوكحمماتأ لنمم ا رأى الانجامموا أا 

فماحقوا كلامة  أيعطو ا   ا ا سم الاايمزو وقد كاا ال لكيموا العمرب يمانموا حمالتنجيم
 ا الاممدارو فنجممد حمميا الكوكحممات الثاانيممة حممرج لتممدلم علممح الكوكحممة التممي تقمما علممح  مم

ع ر حرجا و والحرج في اإلنجليزيمة  ستا  وثالثيا كوكحة واثني عرفو اواررحعيا التي 
( و  أجمد اما الاناسمب اسمتعاال كلامة )حمرج( للد لمة Sing of the Zodiac و )
 (وConsterllationعلح )

يوجمممب أا  -و كتاحمممةّمممديثا  أ – ا كثمممرة اسمممتعاال  ممم ا التعحيمممر فمممي ال لممم  
يكمممموا امممما كلاممممة واّممممدة فقممممطو و  أرى أااانمممما  يممممر أرحعممممة اصممممطالّات: كوكحممممةأ 

 اجاوعةأ صورأ حرجو

فالاو،و    ا جدير حاا يطر  أاام العلاا  في الللة والاجااا العلايمةأ  
 لادم يد العواو

 أسماء الكوكبات -ثانياً 

والواقمما أا  رحعممواوو  وال لكيمميا العممرب  ممي ثاانيممة وأيمماالكوكحممات عنممد حطل
 ريقيممةو يممو  وترجامموا أسمماا  اأ وحقيممت أسمماا  ارعممالم  االعممرب أىمم و ا عمما حطل

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

 

 داالسم عن في الفلك الحديث االسم
 الفلكيين العرب

 مالحظات
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 داالسم عن في الفلك الحديث االسم
 الفلكيين العرب

 مالحظات

1) 

 

Ursa Minor 

 

 

  الدب ارصلر

1) 

 

Ursa major  اركحرالدب 

 

 

1) 

 

Draco  ياالتنم 

 

 

8) Cepheus يجممممب أا تكمممموا قي مممماو  )الّممممر   يقاو ق
اروسممممممممممط فمممممممممما ( وسممممممممممامو  أي،مممممممممما  

 و)الالتنب(

 

1) Boötes 

Borealis 

أسمممممممممممممماام  ارىممممممممممممممرى )الصممممممممممممممحما (  العوما 
و)الحقممممممممممار( و)ّمممممممممار  ال مممممممممماال(أ 

 والحيروني يسايمه )الصايا(و

9) Corona و(و ي )ال كمة ال االي لليكاإل 

7) Hercules   الجمممممممممماثي علممممممممممح
 ركحتيه

 ويسامح )الراقا( أي،ا و 

9) Lyra الحيرونمممممممي )اللمممممممورا (و نقمممممممل عنمممممممد  اللورا
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 داالسم عن في الفلك الحديث االسم
 الفلكيين العرب

 مالحظات

 ريقممممميو وتسمممممامح ّرفمممممي لالسمممممم اإل
)الصمممممممممممنج( و)اروز( و)السممممممممممملحا ( 

 و)الاعزقة( و)السلّ اة(و

8)  Cygnus  سممممممممممممماما ا العمممممممممممممرب )الطمممممممممممممائر( أو  الدجاجة
م )الدجاجمممممممة( أف أننمممممممم قمممممممدماوا اسممممممم

)الطمائر(و أف،ممل )الدجاجمة( ى ممية 
 و(19ا لتحا  اا كوكحة رقم )

11) Cassiopeia  ات الكرسي   

11) Persues   وو و ّاال رأ  اللول حر او 

11)  Auriga  ويسممامح )العنمماا أي،مما  وفممي القممانوا  ااس  ارعنمة
 الاسعودف )ااس  العناا(و

11) Ophiuchus  الّوما  

18) Serpens   ةالّيم  

11) Sagitta وفمممممي القمممممانوا الاسمممممعودف )النمممممول(  السنم
 وأي،ا  

19) Aquila وو و )النسر الطائر( العقاب 

17) Delphinus  الدل يا  

19) Equuieus  قطعة ال ر  

18) Pagasus وفمممممي القمممممانوا الاسمممممعودف )ال مممممر   ال ر  ارع م
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 داالسم عن في الفلك الحديث االسم
 الفلكيين العرب

 مالحظات

 والاجنما(

11) Andromeda اندروايدا( وفي الاسعودف الارأة الاسلسلة( 

11) Triangulum   الاثل  

11) Aries وفي الاسعودف )الكح ( أي،ا   الّال 

11) Taurus  الثور  

18)  Gemini التوأااا  

11) Cancer  السرطاا  

19) Leo  ارسد  

17) Virgo  وو ي )السنحلة(  الع را 

19) Libra الايزاا  

18) Scoupuis العقرب  

11)  Saggitarius وويسامح )القو  أي،ا (  الرااي 

11) Capricornus الجدف  

11) Aquarius وو و )ساكب الاا ( الدلو 

11) Pisces وو و )الساكتاا( الّوت 

18) Cetus  وفمممممممي الاسمممممممعودف )قممممممميط  سمممممممحا  قيط
 والحّر(

 (35 Orion  الجحمممممممممممممممار و ممممممممممممممو ) وني أف،ل )الجوزا 
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 داالسم عن في الفلك الحديث االسم
 الفلكيين العرب

 مالحظات

 الجوزا 

19) Eridanus الننر  

17)  Lepus اررنب  

19) Canis Major الكلب اركحر  

18) Canis Minor الكلب ارصلر  

 مم   الكوكحممة التممي سمماما ا ال لكيمموا العممرب )السمم ينة( قسمممات فممي ال لمم  الّممدي   (81
  لح أرحا كوكحاتأ فال داعي إلدىال اسانا في الجدولو

81) Hydra  ال جا  

81) Crater الحاطنية  

81) Corvus لرابال  

88) Centaurus  قنطور  

81) Lupus السحا  

89) Ara الاجارة  

87) Corona 

Australis 

  اإلكليل الجنوحي

89) Piscis 

Austrinus 

  الّوت الجنوحي
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 ممم   الكوكحممممات السممممحا واررحعمممموا )حعمممد اسممممتثنا  كوكحممممة السمممم ينة(   تممممزال 
لاوجمودة فمي العامود ارولو اوجودة فمي ال لم  الّمدي أ تّمت   حاسماائنا ارجنحيمة ا

وامما الواجممب أا تحقممح لنمما ارسمماا  التممي و،ممعنا ال لكيمموا العممربأ و ممي الاوجممودة 
كتاحممة عننممما أا أقمموم حتجممماوز فممي العاممود الثمممانيو  يممر أنمممي سمماّت لن سممي عنمممد ال

ات يقممول عننمما ال لكيمموا فننمما  حعممض الكوكحمم وعتحممر أا فيممه حعممض ال ائممدةحسمميط أ
مم و ممي )كمم ا(و سممانا ) كمم ا( العممرب أا ا لوا ا سممم ارولأ ولكنممي ننممم حممالطحا ي ،م

لت ا سم الثانيو وقد ّد   ل  في اراثلة التالية:  رسحاب سا كر ا ف،م

( فممممي الالئّممممةأ سمممماما ا العممممرب )الطممممائر( أو )الدجاجممممة(و 8الكوكحممممة رقممممم ) -أ
لت استعاال الدجاجةأ را اسم الطائر قد يّد  لحسا  اا الكوكحة رقم  ف،م

 قاب أو النسر الطائرو( الع19)

مم11الكوكحممة رقممم )  -ب لت اسممتعاال )الممدلو( علممح )سمماكب الامما ( رننمما (أ ف،م
 كلاة واّدةأ وأكثر  يوعا و

ممملت اسمممتعاال )الّممموت( علمممح )السممماكتيا(أ رننممما 11الكوكحمممة رقمممم )  -ج ( ف،م
 أكثر  يوعا و

مممملت اسممممتعاال )الجمممموزا ( علممممح )الجحممممار( اىافممممة 11الكوكحممممة رقممممم )  -د ( ف،م
 اا حر او  الجحار و)كلب الجحار(وا لتحا  

      ي الّدود التي ساّت لن سي أا أتصر  حناو

وفمممي  ممم ا الاجمممال أودم أا أل مممت ا نتحممما   لمممح ىطمممايا  مممائعيا جمممدا  فمممي اع مممم 
 :اا حاساا  الكوكحاتي العقود اررحعة ارىيرةأ يتعلمقالكتب ال لكية التي صدرت ف
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( و مم ا Alpha Centauriل مما قنطممور ( )نجممم  لينمما  ممو )أا أقممرب   -أ
تكثمر اإل مارة  ليمه فمي كثيمر اما الكتمب ال لكيمة التمي تصمدرأ عنمد  كممر 

أل ما الصمنتورف( قدار او واللالحية اا الكتماب يسمامونه )أأحعاد النجوم أو 
نمي  ل اأو )أ عتمر  أنمي فمي أول كتماحيا صمدرا لمي كنمت أالسمنتورف(و وا 

رحممي للكوكحممة التممي سممتعال  مم   الصمميلةأ    لممم أكمما أعممر  ا سممم العأ
 فينا   ا النجم )قنطور (و

(و وقمد Cygni 61الدجاجمة( ) 91أول نجم قما  ال لكيموا حعمد  كماا ) -ب
و وترجامممة ا سمممم 1919قمممام حنممم ا العامممل ال لكمممي ارلاممماني حيسممميل سمممنة 

نجممد فممي كمملم  ا(  ممي فممي الّقيقممة )الحجعممة(و ولنمم Cygnusارجنحممي )
ة(و و  ا  ير صّيا اا دام الحجع 91الكتب التي ت كر     الّادثة )

  نا  اسم عرحي و

ة ال لكيمممة فممي ال لممم  الّمممدي  اقسممماة  لمممح ثاممماا وثاممانيا كوكحمممةو سمممحا القحممم
الحاقيمة  حماتكوأرحعوا اننا عا ال ل  القديمأ و مي التمي لنما أسماا  عرحيمةو أاما الكو 

ا رجاةأ اننا اا ترجاته حن سمي واننمتستعال أساا  ا الاوعدد ا واّد وأرحعواأ فا
و واع ممم  م   الكوكحممات فمي الانمماط  الجنوحيمة والكثيممر جامهاما وجممدت  يمرف قممد تر 

حّيمم    نرا مما امما حالدنمما العرحيممةو وترجاتنمما    ننمما فممي الممدائرة القطحيممة الجنوحيممةا
 عالقة لنا حالترا  ال لكي العرحيو

 أسماء النجوم -ثالثاً 

 تساية النجوم حاررقام والّرو و -أ(
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  صممور الكوكحممات ورسممم النجمموم علممح كممل صممورةأ انمم  أا و،مما حطلياممو 
اتسلسملة تحتمدي اما واّمد وتنتنمي حعمدد نجموم  أعطح النجموم فمي كملم كوكحمة أرقااما  

 الصورة أعطا ا أرقااا  اتسلسلة أي،ا و جتل  الكوكحةو وا  ا كانت  نا  نجوم ىار 

وقد أى  العرب     الطريقة عا حطلايو  فرساوا الصور ن سنا وو،عوا 
 حعة في تل  ارياموم حالّرو  حّسب الطريقة الاتم اررقا

فممممي العصمممور الوسممممطح عممما الممممنجم السمممماد   وعلمممح  لمممم  فمممن ا قممممال فلكممميم 
ليمه ين مر فمي الصمورة فيمرى أنمه  ا الاسمتاا نالساحا اا كوكحمة المدب ارصملرأ فمو 

 ا في كوكحتهو نجم اعرو  حرقم اعيم  يتكلم عا ال رقدياو و ك او فكلم 

ا  أصممدر ال لكممي ايالديممةو  نمم  1911ية ّتممح سممنة واسممتارت  مم   التسمما
طلسمه ال منيرو فتمر  طريقمة اررقمامأ ورامز لكمل نجمم فمي الكوكحمة ارلااني )حاير( أ

حّممر  امما ارحجديممة اليونانيممةو وكمماا عممادة يطلمم  الّممر  ارول )ال مما( علممح أ ممد 
ي اللاعااأ م ال ف يليه ففي الكوكحةأ والّر  الثاني )حيتا( علح النج النجوم لاعانا  

 و ا  ل  لي   رطا   أ م و ك او  

أ وفممي جايمما أنّمما  العممالمأ يسمماوا وانمم   لمم  الّمميا أىمم  ال لكيمموا جايعمما  
 ية عالايةأ ولم يعمد لنما ىيمار   م النجوم حالّرو  اليونانية وقد أصحّت     التسا

نا المدب ارصملر( فم ااآا )حيتا الدب ارصلر( و)جاا في اتحاعناو فن ا قال فلكيم 
 أف فلكي  ىر يعر  أنه يعني ال رقدياو

وفممممي الّالممممة التممممي تكمممموا فينمممما النجمممموم فممممي الكوكحممممة أكثممممر امممما الّممممرو  
 ارحجدية اليونانية فنم يستعالوا أرقااا و
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ارسمتا   ادة السيحرنية والكموا( الم ف ترجامهوقد وجدت في كتاب )قصة الا
يتمرجم  م   الّمرو   لمح وجيه السماماا عما ال رنسميةأ أا ارسمتا  وجيمه يّماول أا 

لممم ( و)أحسممملوا(  لمممح ) مممم( و)دلتممما(  لمممح )د(و وأنممما   أالعرحيمممةو فتمممرجم )ال ممما(  لمممح )
الّر  اليونمممانيأ اقرونممما  حاسمممم الكوكحمممةأ أصمممحا اسممماا  عالايممما  فمممأوافقمممه علمممح  لممم و 

 للنجمو و  اجال لترجاتهو

 

 عالم ب( أسماء النجوم األ

نجم ترا  العيا فمي  لم واررقام ت ال ك ا تساية النجوم حالّرو  اليونانية 
الساا و  ير أا ال عوب ان  القدم كانت تتعرم  علح النجوم الاتملئة في السماا  

الجا ليةأ قحل أا يعرفوا علم ال ل أ كمانوا  وتطل  علينا أساا  ىاصةو فالعرب في
الممممدحرااأ  –يعرفمممموا نجوامممما  كثيممممرة و،ممممعوا لنمممما أسمممماا  جايلممممةو امممما  مممم   ارسمممماا  

ال ممماايةأ  لطمممائرأ وال مممعرى الياانيمممةأ وال مممعرىالنسمممر او ال رقمممدااأ والنسمممر الواقممماأ و 
لممضو  مم   ارسمماا  حقيممت  صممقة حنجوانمماأ  السمماا  الممراااأ والسمماا  ارعممزلووو و 

ّممميا تطمممومر ال لممم  عنمممد العمممربأ فاصمممحا للمممنجم اسمممااا: اسمممم حمممالرقم الممم ف و،مممعه 
 ليةويو أ وا سم الىاا ال ف عر  عنه في الجا احطل

سبو حل  ا ال لكييا العرب ّيا كانوا يكتحوا عما النجمومأ  ولي   ل  ّو
علمممح  أكممانوا يممم كروا رقمممم الممنجم ويصممم وا او،مممعه فممي الصمممورة قمممائليا  نممهأ امممثال  

 الصدر أو علح الارف  أو علح الجنا أ و ك او

وقممد أىمم  اروروحيمموا ال لمم  عمما العممرب احا ممرة دوا أا يكونمموا علممح علممم 
ياحطلح ا ترجاوا عا النجوم  كروا الص ات التي وص نا حنا العرب علمح يو و ّو
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ا ( والمم ف علممح الارفمم  سممامو  نممجلمم ف علممح الجنمما  اممثال أ سممامو  )الأننمما أسمماا و فا
الارفمم أ و كمم او وقممد ّممد  الكثيممر امما التّمموير والتلييممر والىطمما فممي النسممض علممح 

د اروروحيميا علاما  ادى ارجيال العديمدة التمي تمم عننما نقمل  م ا العلممو و نمر عنم
فمممي الللمممة العرحيمممة وفمممي ال لممم  أي،ممما أ رأوا أا يليممممروا حعمممض ارسممماا  العرحيمممة  لمممح 
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  
وحسممممممملوا العقمممممممرب(  أل لكيممممممموا العمممممممربأ اثمممممممل )اللسمممممممعة( الممممممم ف و،مممممممعو  للمممممممنجم )ا
(Upsilon Scorpii( )Lesuth و م ا ا سمم لمي  حاو،ما است مارةأ را المنجم )

 لم يكا له اسم عند العرب ولي  أاااناو

لكممما ال لكيممميا قمممااوا أي،ممما  حو،ممما أسممماا  عرحيمممة لنجممموم كانمممت لنممما أسممماا  
ال ل  الّدي و  د ال ف و،عه ال لكيوا اروروحيوا فيعرحيةأ وقد درج ا سم الجدي

طمممال  والكتمممب  لمممح حعمممض  ممم   النجممموم نجمممد أننممما تّامممل اسممماا  فمممن ا ن رنممما فمممي ار
 :عرحيما أ لكنه  ير ا سم ال ف عرفه عنه ال لكيوا العربو اا أاثلة  ل 

( فقد ساما  العمرب )الم يض( و مو  كمر Alpha Dracoا( )ل ا التنمي)أ -1
( )الثعحمممماا(أ Thubanا ال كليمممميا اروروحمممميا سممممامو  )ال،ممممحا  ولكمممم

 ووأنت تجد  حاساه   ا في كل ارطال  والكتب

ا اممما ثالثمممة نجممموم فمممي ىمممط التممموو المممنجم وم  نمممب المممدبم اركحمممر اكممم -1
اروسمممط اممما  ممم   الثالثمممة سمممامته العمممرب )العنممما (أ و مممو اآا )زيتممما 

ا  فمي الدب اركحر(و ولكا العالم جوزيم  سمكاليجر الم ف كماا ،مليع
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(و و مي Mizarالللة العرحيمةأ و،ما لمه اسماا  جديمدا   مو )الائمزر( )
قطعة القاما  التمي يلم م حنما اإلنسماا وسمطهو واسمم  م ا المنجم اآا 

 (وMizarي كلم ارطال  ال لكية والكتبأ  و )ف

لمم نب المم ف  ممو امما جنممة جسممم الممدبأ وحالاثمملأ فممالنجم الثالمم  امما ا -1
رب )الجوا(و ولكما سمكاليجر ن سمه حسلوا الدب اركحر( سامته العا)

ليةأ أف الد ا في امىرة ( وي سمر  )ألا( علح أنه ارAliothساما  )
 الىرو و

ونّممما   ا تصممم مّنا ارطمممال  والكتمممب ال لكيمممة اآاأ وامممرم ّمممدي  عممما  ممم   
النجومأ نجد أا ارساا  العرحيمة أااانما  مي تلم  التمي و،معنا العلاما  اروروحيموا 

 فنا ال لكيوا العربووليست تل  التي عر 

وقمممد اسمممتعالت  ىصممميما  فياممما كتحمممت ارسممماا  الجديمممدة التمممي و،مممعنا العلاممما  
اروروحيواأ وقصمدف اما  لم   مو تحسميط ارامور فمي عينمي طالمب ال لم  العرحميو 

( حاننمما )ارليممة( Alioth( حاننمما )الِائممزر( و)Mizarفامما السممنل عليممه أا يعممر  )
وا صمممممعحا  عليمممممه أا يعمممممر  أا  ممممم    مممممي ( حاننممممما )الثعحممممماا(و وسممممميكThubanو)

 )العنا ( و)الجوا( و)ال يض(و

 اناا يكا اا أارأ فنا الق،ية توجب ا ست ارة وا ستنارةو

 تلخيص

عنداا يّاول ال لكي العرحي أا يكتب في ال ل  الّدي أ يرى ن سه ا،مطرما  
ا   لمممح الرجمممو   لمممح التمممرا  ال لكمممي لكثمممرة اممما يجمممد فمممي اصمممادر  ارجنحيمممة اممما أسممما

واصممطلّات عرحيممةو ارحّمما  التممي قممام حنمما العممرب فممي التممرا  ال لكممي العرحممي فممي 
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القرا الع ريا قليلة جدا    تك ي لكي يتى  الكاتمب اراجعمه اننماو اع مم ارحّما  
 في   ا الصدد واع م ن ر كتب الترا  ال لكي العرحي قام حه  ير عربو

ننمماأ وعممزم علممح الكتاحممة فممي ا اتممب  مم   الّقممائ  كلمنمما أو كثيممرا    ا عممر  الك
ال لممممم  اّممممماو    دىمممممال كممممملم اممممما عمممممر  فمممممي التمممممرا  ال لكمممممي العرحمممممي اممممما أسممممماا  
واصمممطلّاتأ فننمممه سممميجد أا حع،مممنا صمممعب التطحيممم  وقمممد يىلممم  التحاسممما أ أو أا 
 نا  أساا  عرحية أىرى و،عنا ال لكيوا اروروحيواو فنل يستعال     ارسماا  

 لعرب؟الاستّدثة أو تل  التي عرفنا ا

كامما أا النجمموم عنممد العممرب كانممت تعممر  حاررقممامو لكننمما أصممحّت فممي ال لمم  
 ويم ارّر  اليونانية علح استوى عالاالّدي  تعر  ح

كلم ق،يمةو  ا  ر      الق،ايا وارد في الاقالأ واوق  الكاتب وا،ا في 
ا  لكا اىال ة التمرا  ال لكمي العرحمي فمي حعمض الاواقم  يّتماج  لمح است مارة العلام

 وا ستنارة حآرائنمو


