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 العربية  النجوم

 فلكية الحديثةيف تطبيقات املوبايالت ال

(أثر التطبيقات الفلكية ىلع تسميات النجوم)  

 

 دادعإ

 الضليعمحمد هاني 

 IAUمشارك باالتحاد الفلكي الدولي عضو 

 JAS األردنية الفلكية الجمعية

 AUASS  والفلك الفضاء لعلوم العربي االتحاد

  العلوم لتاريخ األردنية الجمعية
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 مقدمة
 العربية أو العربية الكلمات من الكثير سيرى وكوكباتها السماء بنجوم عنىت   سماوية خريطة أية إلى الناظر

 عربيا   اسما   260 من أكثر الكلمات هذه من ناأحصي وقد نجوم. أسماء وهي ،التينية بأحرف مكتوبة المحرفة

 التي النجوم من وغيرها ، Vega, Altair, Aldebaran, Suhail, Deneb, Alkaid, Dubheكأمثال محرفا   أو أصيل  

 السماء؟ إلى األسماء هذه وصلت فكيف، لغته غير إلى الضليع العربي القارئ ينسبها أن يمكن ال

 

 

 ش:كونيت باول البروفيسور يقول
 من خليط فهي الحديث الفلك علم في المستعملة النجوم أسماء أما 

 عربي اسم مائتي من أكثر بينها من سنة، ألف خلل المكونة األسماء

 النجوم غير إلى منقولة منها وكثيرا   بآخر، أو بشكل محرفة األصل ومعظمها

 أمثال المستشرقين الفلكيين أيدي على ذلك وتم أصل . بها خصت التي

 الثالث القرن في األندلس في الفونس وجداول وبوده وسكاليجر ألن ريتشارد

 عشر.

ها العرب في سماء الجزيرة العربية لوال بعض تكان من المحتمل أن تضيع التشكيلت النجمية التي عرفو

وقد شرحها  كتبهم،أصحاب األنواء ذكروها وحددوها في 

بدقة شديدة في كتابه صور الكواكب  ووصفها الصوفي

واسم كل نجمية عرفها كل نجم وموضعه واسمه  وحدد

  العربية.العرب أو عرفتها العامة في الجزيرة 
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 كتاب ومنها الفلك علم وفي األسطرالب في المترجمة الكتب عدد ازداد عشر الثاني القرن وفي

 لبطلميوس، المجسطي

 النجوم، أحكام وعلم والزيجات

 النجوم أسماء فيها وردت وكلها

 اللتينية إلى ونقلت  العربية.

 إلى أدى مما متعددة نقلت

 لهذه متعددة أشكال ظهور

 هذه في عليهم االلتباس وازداد ونجومها، األسماء هذه كل يتبينون الغرب في الناس يكد لم بحيث األسماء

 هذه بتحقيق خاصة كتب هذا يومنا وحتى الميلدي عشر السادس القرن منذ تظهر بدأت حتى األسماء

 النجوم. من عليه تدل ما وبيان أصولها وإثبات األسماء

 

 يف كتابه صور الكواكب الثمانية واألربعين يقول الصويفو
وإنما قسمت دور الفلك على مقدار األيام التي يقطع القمر  حقيقتها،لم تستعمل صورة البروج على والعرب 

أبعاد ما بينها في رأي العين وهي ثمانية وعشرون يوما  وطلبت في كل قسم منها علمة تكون  الفلك،فيها 

 . . هذه هي منازل القمروليلة.مقدار سير القمر في يوم 
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وم لدى العرب يف عن أهمية النج العرب(األنواء يف مواسم يف كتابه )ل ابن قتيبة الدينوري يقوو
: الجزيرة العربية  

وجعل يدلني  ومياههم،رجل من األعراب في فلة ليل  فأقبلت أسأله عن محاّل قوم من العرب  )صحبني

قال  وربما ؟تراه لي:فربما أشار إلى النجم وسّماه وربما قال  بنجم،وعلى كل ضياء  بنجم،على كل محلة 

تقود  فرأيت النجوم تقودهم كما تأتيهم.أي اجعل مسيرك بين نجم كذا حتى  كذا،: وّل وجهك نجم لي

  ات.العمار مهايع الطريق سالك

 إال الفلوات في تصرف وال تقلب الن أ وعلمهم المعاش إلى والتصرف البلد في التقلب إلى ولحاجتهم

 إال نقلة ال أن وعلمهم المياه إلى محاضرهم عن االنتقال إلى ولحاجاتهم مناظرها. بمعرفة عنوا بالنجوم،

 ومساقطها. بمطالعها عنوا والكأل، بالغيث فيه يوثق صحيح لوقت

علم العرب بالنجوم هو العلم الظاهر للعيان الصادق عند االمتحان النافع لنازل البر وراكب البحر  رأيتوإني 

وَ  ": يقول هللا عز وجل السبيل.وابن  ومَ  لَك م   َجَعلَ  الَِّذي َوه  وا النُّج  سورة ) " َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  ظ ل َماتِ  فِي بَِها لَِتْهَتد 

، حتى والقفاروفي المهامة  البحار،، فكم من قوم حاد بهم الليل عن سواء السبيل في لجج (97 ، اآليةاألنعام

  (.هم هللا بنجم أموه أو بريح استنشوها، ثم أحياكأشرفوا على الهل

 

 

  



5 
 

 النجوم لتسمياتاألصول العربية 
، منازل القمرأسماء هي:  رائط السماء الحديثة إلى خمسة أصولتسميات النجوم العربية في ختعود 

وأخيرا  العرب، ها حكتتخيلتها العرب، وقصص النجوم كما الكوكبات العربية التي والنجوم الزوجية، وتسميات 

واضع هنا بعض أمثلتها مما ورد اسمه في . العربية النجوم الفرادى المنتشرة هنا وهناك في السماء

 :عدم معرفة الناسخ للغة العربية وأ بسبب التصحيف الخرائط بحروف التينية ذات ألفاظ محرفة

 

 .. إلخ(ذابحالالجبهة، الشولة، سعد ، الدبران، الهقعة، الهنعةالبطين، )الشرطان،  منازل القمر .1

 

 

 

 .. إلخ(.الجوزاء سي، كرالخباء، الفوارس، الفكة، األسد، الجوزاءبنات نعش، ) العربية وكباتك .2
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 إلخ(. ..الظليمان، لمرزمان، االنسران، الفرقدانسماكان، الضفدعان، )النسقان، ال جيةالنجوم الزو .1

 

 

 العوائذ والذئبان.. إلخ(.قفزات الظباء، )الجوزاء، الفوارس، النعائم،  في السماء لقصص العربيةا .2

 

 

  كلب الراعي، مرفق الثريا، النصل.. إلخ(.النسر الواقع، سهيل، الدبران، يد الجوزاء، ) الفرادى النجوم .3
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 نجوم السماءسماء أل االتحاد الفلكي الدولي جدول

 -IAU)القسم سي ات األجرام السماوية إلى بتسميلق ب وكل ما يتعميات النجوم والكواكتعود تس

Division C ) .من االتحاد الفلكي الدولي، فهو المخول الوحيد أن يعترف باألسماء المعطاة للنجوم 

لتي اعترف بأسمائها بجدولة النجوم ا (2020 -2016) وقد قام القسم خلل السنوات الخمس األخيرة

والتي تقام ألجل رسميا، إلى جانب تلك النجوم الخارجية التي تدور حولها كواكب نجمية مكتشفة، 

المدن الفائزة نجوم  ية في العالم. وعلى الرغم من أنتسميتها مسابقة سنوية تظفر بها تلك المدن التاريخ

 أصبحت تحمل أسماء كما لو كانت مرئية في السماءها ، إال أن(9من القدر أقل عادة خافتة جدا )تكون عادة 

لها عدسات التلسكوبات بالعين المجردة، لكنها نجوم ال يعثر عليها بسهولة في البرمجيات الفلكية، وال تطا

 العادية. 

من  %61=  (334من أصل  204)التحاد الدولي على ثلثي األسماء وقد حظيت النجوم العربية من جدول ا

، Fumalsamakahفم السمكة ظهرت أسماء عربية لنجوم لم تكن معروفة كذلك أمثال )قد و .مجموعها

 . (Athebyne الثعبان ،Fuyue الفلو ،Saclateniالسخلتين ، Iklilاإلكليل 

 وهذا الجدول هو اآلتي:
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  بحثالملخص 
التي ظهرت مع حول تلك األسماء الجديدة  "النجوم تسميات على الفلكية التطبيقات أثر"دراسة تدور 

الجيل الجديد من البرمجيات والتطبيقات الفلكية الخاصة بالموبايلت. حيث قمنا بعمل دراسة إحصائية 

ة والباقية التطبيقات، وجدنا أن أربعة منها فقط فعة (، واستهدفت الدراسة عشر2005بعد لألسماء الجديدة )

 .ةجديد أسماءليس فيها 

 ةوالبرازيلي ةالهندياللغة مختلفة للنجوم الجديدة ك ومن أهم النتائج التي خلصنا إليها في بحثنا وجود أصول

ليونانية والرومانية اللغات الموجودة أصل كالعربية واللتينية وا إلى جانب، ةواأللماني ةواإلسباني ةواإليطالي

 .ة، والتركية والعبرية والسومرية والفارسية والصينيةابليوالب

 وهذه التطبيقات هي: 

 

 اسم البرمجية  اسم البرمجية 
1 Stellarium 6 Sky Portal 

2 Sky View 7 Sky Guide 

3 Star Walk 8 Sky Chart 

4 Stars 9 Tracker 

5 Sky Rover 10 Starlight 
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 بحسب عدد النجوم، وهي على الترتيب:  جديدةسماء  أأدخلت برمجيات نستعرض هنا أهم ثلث و

  الريوميتسبرمجية 

مائة اسم جديد أكثرها يربو على ال ها مافيجديدة على نجومها، ف أسماءهي أكثر البرمجيات التي أدخلت و

 Deneb نب الدلفينذ)ن قبل: ومن بين النجوم العربية التي لم ترصد في الخرائط الفلكية مغير عربية. 

Dulfimالرخ ،Rukh الفكة الوسطى ،Alphekka Meridiana .) 

 

 

  سكاي بورتال ةبرمجي

سماء نجما تحمل أ 30فيها على ما ال يقل عن  ناوقد عثركوبات سلسترون، برمجية تابعة لشركة تلس هيو

 ,Alherem, Alfakhbir, Adid, Alkibash) ليس له مدلول واضح ي األصل، لكن لفظ بعضهاعربجديدة نصفها 

Alkirkab)مثل سماء الباقية فهي عربية واضحة، وأما األ (Alfawaris  Alnehushtan,  , Metalla) ( ،الفوارس

   النسقان، المثلث(.
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 برمجية ستار تشارت

  نجومها العربية أهم حوالي عشرين نجما جديدا غير المكررة في البرمجيات السابقة، ومنوفيها 

(Alwaid, Alkurud, Birdun) ،)وبقية النجوم غير عربية األصول. )طائر البردون، الفرود، العوائذ 

 

 

 

 

 صةالخال
 .أن تسميات النجوم ال زالت تحدث منذ عشرة قرون دون توقف •

 .كانت خافتة عدا بضعة منها أعطيت أسماء جديدةمعظم النجوم التي  •

 .تتأثر أسماء النجوم بظهور تكنولوجيات حديثة كبرمجيات الحاسوب والموبايل •

، مع إسداء من تسميات دون الخروج عن قواعده ا االلتزام بما يعترف به االتحاد الفلكي الدوليعلين •

 النصح له.

، ومن حقها أن تظهر هذه للحضارات واألمم الحق في تسمية النجوم بحسب ثقافتها وتاريخها •

 اء. األسماء على خريطة السم
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