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  الملخص
ـــــــة  ـــــــروف العلميَّ انبثقـــــــت موضـــــــوعات علـــــــم الهيئـــــــة المختلفـــــــة مـــــــن الظُّ
 ، ــائدة فــي العصــر الحضــاري العربــّيِ اإلســالمّيِ ينيــة السَّ واالجتماعيــة والّدِ

ـــروف  ًا فـــي توجيـــه هـــذا العلـــم وتفريعـــه إلـــى ولعبـــت تلـــك الظُّ دورًا ٔاساســـيَّ
الفروع المناسبة ومن مجمل الموضوعات الكـثيرة التي يتحدث عنها هـذا 

ة ــة اإلســالميَّ علــم صــور الكواكــب الــذي يصــف : العلــم فــي الحضــارة العربيَّ
ـــول والعــــرض ــــماوية ويعـــين مواضــــع نجومهـــا فــــي الطُّ ـــور السَّ وتــــٔاتي  .الصُّ

يبحث فــي العالقــة بــين هــذا الفــرع مــن فــروع علــم ٔاهميــة البحــث كونــه ســ
جــــوم  ــــماويةمــــن خــــالل دراســــة الهيئــــة وعلــــم ٔاحكــــام النُّ ــــور السَّ فــــي  الصُّ

البــن هبنتــى ومــن كونــه ســيكون " جــومالمغنــي فــي ٔاحكــام النُّ "مخطــوط 
نجيميَّ  دراستهرافدًا لما تّم  صوص التَّ ة والتي ال تـزال لغايـة من النُّ ة العربيَّ

  . اليوم قليلة جداً 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
Abstract 

 
Various astronomy subjects arose from 
scientific, social, and religious circumstances 
which were ruling in Islamic Arabic Civilized 
Age. These circumstances played basic role in 
directing this science and branching it into 
suitable branches. 
One of the plenty subjects which this science 
discuss it in Islamic, Arabic civilization is 
planet figure science which describe celestial 
figure and pinpoint the location of stars in 
length and width. 
The importance of this research comes out that 
it will study the relation between this branch 
of astrology's branches and astronomy through 
studying celestial figures in sign of the zodiac 
in the Comprehensive Reference to Rules in 
Ibn Hibinta's Manuscript of Astrology (Al-
Mughni Fi Ahkam Al- Nujum) to support  
studied Arabic astrological texts which is till 
nowadays still very few. 

  سامي شلهوب.د
  قسم تاريخ العلوم األساسية
  معهد التراث العلمي العربي

  الجمهورية العربية السورية -لب ـجامعة ح
   

  : دراسةاالستشهاد المرجعي بال
دراســة الصــور الســماوية ، علــيهــالل  ســامي شــلهوب، رلــى

 -.هبنتـــيالبـــن " المغنـــي فـــي ٔاحكـــام النجـــوم"فـــي مخطـــوط 
  .٢٠٠٩ديسمبر ؛سادسالعدد ال -.رية كان التاريخيةدو 

  )www.historicalkan.co.nr( .١٦ - ٨ص 

samch47@scs-net.org

  هالل علي رلى
  قسم تاريخ العلوم األساسية
  معهد التراث العلمي العربي

  الجمهورية العربية السورية -لب ـجامعة ح
   

afraa78@scs-net.org



٩ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
س
ساد
 ال
دد
الع

 

 دراسات 

  :المقدمة
لــم يــرد اســم ابــن هبنتــى فــي الكـتــب المتخصصــة، ولكــن االســتفادة 

جــوم"مــن غــالف مخطوطــه  مكـتبــة  المحفــوظ فــي" المغنــي فــي ٔاحكــام النُّ
ــه عــاش فــي بغــداد وتــوفي  لكــن ) م ٨٢٩/ هـــ ٢١٤(عــام ميــونيخ تبــين ٔانَّ

هــذه المعلومــة ال تتفــق مــع القــرائن الموجــودة فــي هــذا المخطــوط، فمــع 
ــه يتحــدث فــي موضــع ٢والِكنــدي ١ٔانــه يحيــل إلــى مؤلفــات ٔابــي معشــر ، فإنَّ

، وفـي )م٩٠٧/هـ ٢٩٥(ٓاخر من كـتابه عن مالحظات فلكية للبتاني عام 
 ٩٢٩/ هــ  ٣١٧(بـين عـامي  ٤ؤابو الهيجـا ٣ٓاخر يذكر حادثة نازوك موضع

فـــــي عهـــــد الخليفـــــة المقتـــــدر الـــــذي تـــــوفي عـــــام ) م ٩٣٠/ هــــــ ٣١٨(و) م
وبنـــاء علـــى دراســـة ) ٦٤٢، ص٢٠٠٠المســـعودي، ) (م٩٣٢/ هــــ٣٢٠(

ذلك القسم من المخطوط فإنَّ ابن هبنتـى كـان علـى قيـد الحيـاة فـي عهـد 
  ).، مقدمة الناشر١٩٨٧، ١تى،مابن هبن.(الخليفة المذكور 

 ,Suter)م٨٢٩/هـــ٢١٤(ويــذكر ســوتر ٔانَّ ابــن هبنتــى قــد وجــد عــام
1986, p16) ( ــه قــد ٔالــف كـتــاب المغنــي بعــد ، بينمــا بروكلمــان يقــول ٔانَّ

 ,Brockelmann, , Erster Band, 1943) (م٩٤٠/هـــ٣٣٠(ســنة 
P252.(  جـوم " ونجد في مخطوطه الضخم مكانـًا  "الُمغني في ٔاحكـام النُّ

فســـيحًا لعلـــم الهيئـــة ولعلـــم األنـــواء الفلكـــي، كمـــا يعـــدُّ مـــن ٔاهـــم مصـــادر 
جـــــوم والهيئـــــة العربيـــــان، ومـــــن خـــــالل استشـــــهاداته  علمـــــي ٔاحكـــــام النُّ
جـوم  المتنوعة الكـثيرة، فيتبـين ٔانَّ مؤلفـه قـد عـرف كـل دقـائق ٔاحكـام النُّ

ه لم يعرض مادته عرضًا منظماً  ظرية في زمانه إال ٔانَّ   . النَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
اشــتغل فــي علــم ) م٨٨٥-٧٨٨/هـــ٢٧٢-١٧٢(جعفــر بــن محمــد بــن عمــر البلخــي  ١

، ١حميـدان م".(المواليد الكبير" ، "كـتاب المواليد الصغير: "األحكام من كـتبه
٢٨٠، ١٩٩٥ .( 

يســـــمى ) م٨٧٣-٨٠١/هــــــ٢٦٠-١٨٥(ٔابـــــو يوســـــف يعقـــــوب بـــــن إســـــحاق الكنـــــدي ٢
رســالته فــي : "تبــهفيلســوف العــرب اشــتغل بعلــم النجــوم رغبــة بهــذا العلم،مــن كـ

ــــديم،".(عمــــل نمــــوذارات المواليــــد والهــــيالج والكدخــــداه -١٩٧١،٣١٥ابــــن النَّ
٣١٨ .( 

 ٣١٧(حاجــب الخليفــة المقتــدر بــاهلل العباســي وثــار عليــه ســنة : نــازوك المعتضــدي ٣
 ).، مقدمة الناشر١،١٩٨٧ابن هبنتى،م(.فانهزم بعد مدة) م٩٢٩/هـ
حمـدون شـارك مـع نـازوك فـي خلـع الخليفـة ٔابو الهيجا هو عبـد هللا بـن حمـدان بـن  ٤

 ).٦٤٢، ٢٠٠٠، ٢المسعودي ج.(المقتدر باهلل

  :وصف المخطوط
  :المخطوط مؤلف من ثالثة مجلدات ضخمة

ـــاني محفـــوظ فـــي دمشـــق ل وجـــزء مـــن المجلـــد الثَّ اهريـــة : المجلـــد األوَّ الظَّ
ورقــة ) ١٨١(فــي ) م١٢٤٤/هـــ٦٤١(نســخ فــي عــام )  ٩٣٥٤(تحــت رقــم 

هــــــ، ١٤١٠ســـــزكين، (يـــــنقص تســـــع ٔاوراق مـــــن المقدمـــــة والجـــــزء األول 
ٔاحرفه كبيرة، وبعض عناوينه ٔاوائل فقره كـتب بخط نسخي، ). ٢٤٢ص

  ).٢٩٣، ص١٩٦٩خوري، (بالحمرة
ــاني نســخ فــي القــرن )  ٨٥٢( محفــوظ فــي ميــونيخ تحــت رقــم: المجلــد الثَّ

ــابع الهجــري فــي مــن األوراق األولــى منــه ) ٧٢(ورقــة وتتــداخل ) ٢٤٠(السَّ
اهرية في دمشق) ٦٦(مع    . ورقة من األوراق األخيرة من مخطوط الظَّ

ـاني ٔانَّ المجلـد الثالـث مـن الكـتـاب يبـدٔا يستفا د من ٓاخر كـالم المجلـد الثَّ
ســزكين، (وقــد ضــاع" الجــدي إذا دخلــه زحــل لحــق الــديلم وطبرســتان:"بـــ

  ).٢٤٢هـ، ص١٤١٠
المجلدان غير منقطين في معظم ٔاجزائهما كمـا ال يحتويـان علـى رسـوم ٔاو 

اني  الـذي يتنـاول مخططات توضيحية إال في الجزء األخير من المجلد الثَّ
   ٥.مخطط توضيحي) ١٦(قرانات ما شاء هللا حيث يوجد 

  :أهمية البحث
ـــــن هبنتـــــى فـــــي المصـــــادر  ـــــف اب ـــــه ال يوجـــــد ٔاي ذكـــــر للمؤل حيـــــث ٔانَّ
العربيـــة، ولـــم يقـــم ٔاحـــد بدراســـة مخطوطـــه، ومـــا تـــم حتـــى اآلن إشـــارات 
ــٔاتي ٔاهميــة البحــث مــن كونــه  بســيطة وتعليقــات مــن بعــض البــاحثين، ت

عر يف بـــالمؤلف وبمخطوطـــه، وسيوضـــح العالقـــة بـــين علـــم ســـيقوم بـــالتَّ
جوم ومقـدار هـذا االرتبـاط، وخصوصـًا ٔان علـم  صور الكواكب ؤاحكام النُّ

  .صور الكواكب هو علم مشترك بين علمي الهيئة واألحكام
  :هدف البحث

ـــور الفلكيـــة  ـــوء علـــى حقيقـــة الصُّ يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى إلقـــاء الضَّ
جـوم، وهـي مسـٔالة ال يمكـن واإلشارة إلى رموزها في طوايـ ا علـم ٔاحكـام النُّ

طــور العلمــي فــي زمننــا الحاضــر غم مــن التَّ مازالــت هــذه  تجاهلهــا فعلــى الــرَّ
ة بـل وتحظـى باهتمـام المنجمـين والكـثيـر مـن العامـة بمـا فيهـا  ور حيَّ الصُّ

ــحيحة ــة الصَّ بــدون ٔان يتوقفــوا  مــن امتــزاج بــين األفكــار الخاطئــة والعلميَّ
فكير بحجم  حةللتَّ   .الخطٔا ٔاو الّصِ

  :طريقة العمل
لقـــد قمنـــا بتحقيـــق األجـــزاء المتعلقـــة بعلـــم الهيئـــة مـــن المخطـــوط، 
رة، واقتصــرنا فــي هــذه المقالــة علــى  واعتمــدنا علــى نســخة ســزكين المصــوَّ
ـــماوية فـــي مخطـــوط المغنـــي فـــي  ـــور السَّ موضـــوع واحـــد وهـــو دراســـة الصُّ

جوم تحت عنوان  كـّلِ وجـٍه مـن وجـوه  القول على ما يطلع في"ٔاحكام النُّ
وم والهنــد ومــا تــدلُّ  ماثيــل علــى قــول الفــرس والــرُّ ــور والتَّ البــروج مــن الصُّ
عليــه بخواصــها إذا كانــت فــي طــالع مولــوٍد ومــا تــدلُّ عليــه فــي الكواكــب 
ــورة  ـبعة إذا حــلَّ كــلُّ واحــٍد منهــا فــي وجــٍه مــن هــذه الوجــوه مقارنــًا لصُّ السَّ

ور  اني مـن المخطـوط، وهذه الفقرة " من هذه الصُّ موجودة في المجلد الثَّ
  .وقد غطت حوالي مئة ؤاربعة عشرة صفحة منه

: اعتمــــــدنا فــــــي تحقيــــــق ٔاهــــــداف البحــــــث علــــــى ثالثــــــة منــــــاهج وهــــــي
االســتردادي واالســتداللي والعلمــي، وســنتناول كمثــال بــرج الحمــل فقــط 
في دراسة ما يطلع من الصور في وجوه البروج، فال يمكن عرض البـروج 

                                                            
فــي معهــد تــاريخ العلــوم ) م١٩٨٧/ هـــ١٤٠٧(قــام ســزكين بنشــر المجلــدين فــي عــام ٥

العربيــة واإلســالمية، فــي إطــار جامعــة فرانكـفــورت، وهــذه النســخة وحيــدة إذ لــم 
 .يتبين وجود نسخ ٔاخرى 
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ريقـة نفسـها  كاملةً  نظرًا لكبر حجمها نسبيًا، كما ٔانَّ ابن هبنتى انـتهج الطَّ
بعرض األفكار في البروج جميعها، ولكن تضمنت مقدمة هذا الجـزء فـي 
مخطــوط ابــن هبنتــى عبــارات تخــص بــرج الحمــل، كمــا رفــده بخاتمــة علــى 

  .  الرغم ٔانها تناسب كل البروج، وال تخص برج الحمل فقط
  : مةالرُّموز المستخد

نقتــــرح < > . نقتــــرح حــــذف مــــا بينهمــــا.[ ] مخطــــوط مكـتبــــة ميــــونيخ) م(
  ).م(بداية صفحة جديدة في مخطوط . إضافة ما بينهما

  ): العاشر الميالدي/ المتوفى في القرن الرابع الهجري (ابن هبنتى 
ة الكلدانيــة " هبنتــى" بــّين البحــث عــن معنــى اســم  ئيســيَّ فــي المعــاجم الرَّ

ة ما يل   :يوالعربيَّ
، ١٩٧٥منـــــا، (قابلـــــة، دايـــــة، مربيـــــة : ٔاصـــــل الكلمـــــة ســـــريانّيِ وتعنـــــي

ـــة الجـــذر  ).٢٥٦ص ـــتفخ " حـــبط"ويقابـــل فـــي العربيَّ ـــِبَط بطنـــه إذا ان وَح
ابــن (الممتلــىء غضــبًا ٔاو ِبْطَنــة : والَحَبْنطــى) ٥٧، ص١ابــن منظــور، ج(

تيجــة معنــى لقــب  ).٢٧١، ص٧منظــور، ج ابــن (هــو ) ابــن هبنتــى(وبالنَّ
وبعــد العــودة إلــى المراجــع بــرز بشــكل واضــح يوســف بــن إبــراهيم ) الدايــة

  ٦.وولده ٔاحمد الذين حمل كالهما اللقب
  مفهوم الصُّورة السَّماويَّة -١ 

بات -١-١ ة تسميتها بالثَّ   :تعريف الكواكب الثابتة وعلَّ
ابتـــة هــي ارة وســميت ثابتـــة : الكواكــب الثَّ ـــيَّ هــا مـــا خــال السَّ جـــوم كلُّ النُّ

ها تحفظ ٔابعادها على نظام واحد وال تسير عرضـًا وقيـل ألنَّ سـيرها إذا  ألنَّ
ـــبعة فهـــو يســـير جـــدًا  -١٢٢هــــ، ص١٣٢٤الخـــوارزمي، (قـــيس بســـير السَّ

ثابتـة : وتبعًا لذلك تنقسم الكواكب من حيث الحركة إلـى نـوعين). ١٢٣
ارة .ومتحركـــة ى : والمتحركـــة تســـمى الســـيَّ ـــَرى فـــي جهـــاٍت شـــتَّ وهـــي التـــي ُت
قــــدم  خلــــف، وهــــي زحــــل والمشــــتري والمــــريخ بالتَّ ــــبق والتَّ ــــٔاخر والسَّ والتَّ

ابتة بالثبات .والشمس والزهرة وعطارد والقمر ة تسمية الثَّ   :وعلَّ
  .ثبات ما بينها من األبعاد على وتيرٍة واحدٍة  -١ 
  . ثبات عروضها عن منطقة البروج على مقدار واحد -٢

ورد عــــــن  ولكــــــن لهــــــذه الكواكــــــب حركــــــة إلــــــى تــــــوالي البــــــروج فقــــــد
، ٣البيرونــــي،ج" (ٔانهــــا فــــي كــــل مائــــة ســــنة درجــــة واحــــدة: "بطلميــــوس

  ":ابن هبنتى"وقد وردت هذه الفكرة في مخطوط ). ٩٨٨، ص١٩٥٥
هــا تنتقــل  ٧وذكــر عطــارد الحاســب" ــورة ٔانَّ فــي كـتابــه الــذي ٔاخــذنا هــذه الصُّ

عــن مواضــعها فــي كــل مائــة ســنة درجــة بحســب انتقــال الكواكــب ذوات 
هور األقدار التي في ها وإن جميع كواكبها مقيـد بعضـه إلـى بعـض سـائر الـدُّ

ابـــــن هبنتـــــى، .."(واألبـــــد ألنَّ انتقالهـــــا انتقـــــال فـــــال تتغيـــــر ٔابعادهـــــا ٔابـــــداً 
  ). ٤١٤-٤١٣، ص١٩٨٧

ٔانَّ مقـــــدار :" ورٔاى ٔاصـــــحاب الممـــــتحن فـــــي عهـــــد الخليفـــــة المـــــٔامون
جــــــــوم يكـــــــــون درجــــــــة كــــــــل ســــــــت وســـــــــتين  االنزيــــــــاح فــــــــي مواقــــــــع النُّ

ابتــة )٩، ص١٩٥٤الصــوفي، "(ســنة ، ولــذلك نعلــل ٔايضــًا تســميتها بالثَّ

                                                            
ٔاحمــد بــن يوســف بــن إبــراهيم بغــدادي مصــري، كانــت لــه معرفــة بــاألدب والتــاريخ  ٦

والطب والفلك والحساب، ٔاصله من بغداد، هاجر منها ٔابوه يوسف بـن إبـراهيم 
ٔاخبــار " و" ٔاخبــار المنجمــين: " لــه كـتــب عديــدة منهــا.إلــى دمشــق واســتقر بمصــر

 ).٢٧٢، ٢٠٠٥الزركلي،(، وقد نسب الكـتابان ألبيه يوسف ٔايضاً "األطباء
ابع  ٧ الث والرَّ عطارد بن محمد من علماء الفلك في القرن الثَّ

جوم).٢٠٠٢،١٤٢موسى،(الهجري  سزكين (وكذلك اشتغل بٔاحكام النُّ
 ).١٩٧هـ،٧،١٤١٠م

ــــير  ــــريعة السَّ ألنَّ حركاتهــــا بطيئــــة بإضــــافتها إلــــى حركــــات الكواكــــب السَّ
  )٨، ص١٩٥٤الصوفي، (
ماوية -٢-١ ور السَّ ابتة في الصُّ   :حصر الكواكب الثَّ

ابتـــــة كـثيـــــرة جـــــدًا، رصـــــد القـــــدماء الكـثيـــــر منهـــــا ،  إنَّ الكواكـــــب الثَّ
واًل وعرضًا وقدرًا، ولكن العدد المضبوط كـان قلـياًل وضبطوا مواضعها ط

بالنســـبة إلـــى عـــددها الكبيـــر، وبســـبب عجـــز اآللـــة كمـــا البصـــر قبلهـــا عـــن 
ف األوقـــات  صـــد، وحاجـــة البشـــر لضـــبط األوقـــات، وَتَعـــرُّ إتمـــام عمليـــة الرَّ
ى كــلُّ واحــٍد مــن األمــم عــدة  منهــا  ــة منهــا، وغيــره مــن األمــور، ســمَّ الحوليَّ

غاتهـــا، وتصـــوروا منهـــا صـــورًا مختلفـــة، ؤانشـــؤوا لهـــا ٔاخبـــارًا بٔاســـماء مـــن ل
ـــة توارثوهـــا  ، فكـــان لكـــّلِ كوكـــٍب )١٠١٠، ص١٩٥٥البيرونـــي، (خرافيَّ

ــورة،  اســم يعــرف بــه، ويشــار بــه ٔايضــًا إليــه، كمــا ذكــروا موقعــه مــن الصُّ
ابتــة . وموضــعه مــن فلــك البــروج وقــد عــرف العــرب عــدة مــن الكواكــب الثَّ

وها مثــــل ــــوق وغيرهــــا، فبلغــــت ٔاســــماء الفر : وســــمُّ َبَران والَعيُّ ــــدَّ قــــدين وال
، ١٩١١نلينـو، (الكواكب المستعملة عند العرب نحو مئتين وخمسـين 

  ).١٠٧ص
مـام  ور التي حصرت الكواكب بشكل ٔاقـرب إلـى التَّ وقد تجسدت الصُّ
ــناعة، فــي ثمــان ؤاربعــين صــورة يتوســط منهــا علــى منطقــة البــروج  والّصِ

دى وعشــرون صــورة منهــا شــمالية وخمــس عشــرة وحولهــا اثنتــا عشــرة وإحــ
ــيء المشــبه بهــا، فوجــد بعضــها  يت كــلُّ صــورٍة باســم الشَّ جنوبيــة، وســّمِ
مــــثاًل علــــى صــــورة اإلنســــان كــــالجوزاء، وبعضــــها علــــى صــــورة الحيوانــــات 

رطان   .الخ... البحرية كالسَّ
  السَّماوية الثَّماني واألربعون الصُّور-٢

فصـــيل  ـــور بالتَّ فـــي مخطـــوط ابـــن هبنتـــى فـــي ثـــالث جـــاءت هـــذه الصُّ
هـــا  مجموعـــات  فـــي ختـــام حديثـــه عـــن وجـــوه البـــروج الـــذي جـــاء ٔاواًل وكٔانَّ
ــور التــي وردت فــي معــرض حديثــه عنهــا، فقــد  معجــم يوضــح مختلــف الصُّ

ـمال إحـدى وعشـرين صـورة : "قال ـور فـي ناحيـة الشَّ فمن جملة هـذه الصُّ
ـــاني عــدد كواكبهـــا ثالثمائـــة وســتون كوكبـــًا فـــي القــدر األوَّ  ل ثالثـــة وفـــي الثَّ

ابــع مائــة وســبعة  الــث إحــدى وثمــانون كوكبــًا وفــي الرَّ ثمانيــة عشــر وفــي الثَّ
ـادس ثالثـة عشـر  وسبعون كوكبًا وفي الخامس ثمانية وخمسون وفـي السَّ

ـــــحابية واحـــــد ـــــة تســـــعة ومـــــن السَّ ، ١٩٨٧ابـــــن هبنتـــــى، " (ومـــــن الخفيَّ
  )٤٠٣-٤٠٢ص

لًة واحدة ور مفصَّ ب  ثمَّ جاءت هذه الصُّ تلـو ٔاخـرى فقـال مـثاًل فـي الـدُّ
ـمالي صـورته كصـورة دب وجهـه : "األصغر ـا يلـي القطـب الشَّ لهـا ممَّ وهـو ٔاوَّ

 ٩) ١١ ٢٠( وموقعــه مــن ٨)٤ ١ ٢ ١(نحــو القطــب وفيــه ثمانيــة كواكــب 
، ١٩٨٧ابـــــــن هبنتـــــــى، "(مـــــــن األســـــــد ١٠) ٥٠ ٢٠(مـــــــن الجـــــــوزاء إلـــــــى 

  ).٤٠٣ص
                                                            

الي ٨ كل التَّ ل على الشَّ ، وقمنا بتحويلها )ا ب اد: (وردت في المخطوط بٔارقام الُجمَّ
قم إلى شكل األرقام المستخدمة حاليًا  عدد الكواكب في القدر ) ٤(ونقصد بالرَّ

ابع والرقم الث) ١(الرَّ وقد . وهكذا..الذي يليه من اليسار عدد الكواكب في القدر الثَّ
وفي،  استنتجنا ذلك بمقارنة طريقة ورود هذه األرقام مع طريقة ورودها عند الصُّ

  . وذلك ألنَّ ابن هبنتى لم يفسر هذه األرقام في مخطوطه
اليوردت ف ٩ كل التَّ ل على الشَّ وقمنا بتحويلها إلى ) يا كـ: (ي المخطوط بٔارقام الُجمَّ

دقيقة، وقد ) ٢٠(درجة و) ١١: (شكل األرقام المستخدمة حاليًا وهو يعني 
ياق الوارد في المخطوط ألن ابن هبنتى لم يشر إلى ذلك في  استنتجنا ذلك من السَّ

كل  المخطوط، وقد وردت كل األرقام في المخطوط   .بهذا الشَّ
الي ١٠ كل التَّ ل على الشَّ وهذه الصيغة خطٔا ) نكـ: (وردت في المخطوط بٔارقام الُجمَّ

: وقمنا بتحويلها إلى شكل األرقام المستخدمة حاليًا وهو يعني ) ن كـ(والصحيح 
  .دقيقة) ٢٠(درجة و) ٥٠(



١١ 
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 دراسات 

ســبة ريقــة بالّنِ ــور الخاصــة بمنطقــة  وتــابع ابــن هبنتــى بــنفس الطَّ للصُّ
ــور وعــدد كواكبهــا  ــة ٔايضــًا، ثــمَّ خــتمَّ إحصــاءه للصُّ ــور الجنوبيَّ البـروج والصُّ

مالية والجنوبيـة ومنطقـة : "بقوله ورة الشَّ ابتة في الصُّ فجميع الكواكب الثَّ
ل خمســة  البــروج ٔالــف كوكــب واثنــان وعشــرون كوكبــًا منهــا فــي القــدر األوَّ

اني خمسة ١١عشر  الـث مائـتـان وثمانيـة وفـي  وفي الثَّ ؤاربعـين وفـي الثَّ
ابع ٔاربع مائة ؤاربعة وسبعون وفي الخامس مائـتان وسـبعة عشـر وفـي  الرَّ
ـــــادس تســـــعة ؤاربعـــــون وخمســـــة ســـــحابية وتســـــعة مظلمـــــة وواحـــــد  السَّ

  .)٤٢٠-٤١٩، ص١٩٨٧ابن هبنتى، " (غير داخل في العدد١٢ذوائبي
معن فيمــا ورد عنــد ابــن هبنتــى  ومقارنتــه بمــا جــاء عنــد ونجــد بعــد الــتَّ

وفي ـف كـتابـًا  ١٣الصُّ الذي جاء بعـده، وبـرع كعـالم فـي صـور الكواكـب ؤالَّ
مانية واألربعين" فيها وهو   " :صور الكواكب الثَّ

ـــاًل غيـــر -١ جـــاء فـــرز الكواكـــب مـــن حيـــث ٔاقـــدارها عنـــد ابـــن هبنتـــى ُمْجَم
ـــمالية والجنوبيـــة ومنطقـــة البـــروج،  ـــور الشَّ ـــل فـــي كـــّلٍ مـــن الصُّ فلـــم ُمفصَّ

ـور لوحـدها، فـاهتمَّ بعـدد كـل منهـا فـي كـّلِ  يفرزها في كل صـورة مـن الصُّ
ـورة  وفي دقـق فـي كـّلِ كوكـٍب مـن كواكـب الصُّ قدٍر من األقدار، بينما الصُّ
ونســبه إلـــى قـــدره، كمـــا ٔانَّ عـــدد الكواكــب الـــذي ٔاورده ابـــن هبنتـــى لكـــل 

ــوفي، حيــث قــال  : مــثاًل ٔانَّ صــورة، ولكــّلِ قــدٍر منهــا جــاء مختلفــًا عــن الصُّ
ــوفي ســبعة، وممــا  ب األصــغر ثمانيــة بينمــا هــي عنــد الصُّ عــدد كواكــب الــدُّ

ب األصــغر ــوفي فــي الــدُّ ــاهر : "جــاء عنــد الصُّ فــٔاقرب كوكبــة إلــى القطــب الظَّ
ـــورة ســـبعة منهـــا  ب األصـــغر وكواكبهـــا مـــن نفـــس الصُّ ـــمالي كوكبـــة الـــدُّ الشَّ

الث و اني والثَّ ل والثَّ ل وهو علـى طـرف ثالثة على ذنبه وهو األوَّ ٔانورها األوَّ
الث نب من القدر الثَّ   ). ٢٧، ص١٩٥٤الصوفي، ...." (الذَّ

ـــوفي اعتمـــد  وذلـــك ألنَّ مصـــدر معلومـــات كـــل منهمـــا مختلـــف، فالصُّ
علـــى رصـــد البتـــاني وعطـــارد علـــى " ابـــن هبنتـــى"علـــى بطلميـــوس، بينمـــا 

غم ٔانَّ بطلميــوس كــان ٔاحــد ٔاهــم مصــادره فــي المخطــوط بشــكل عــام . الــرَّ
بب يعود لكون البتاني ٔاحـد ٔاهـم علمـاء عصـره، فقـد قـالو : ٔاعتقد ٔانَّ السَّ
ــمال وفــي الجنــوب العادلــة عــن منطقــة البــروج " ــور التــي فــي الشَّ فٔامــا الصُّ

ــاِنّيِ  ــا ٔاثبتناهــا علــى رصــد الَبتَّ ــه رصــد فيــه  ١٤فإنَّ فــي الوقــت الــذي حكينــا ٔانَّ
رناها علـى مـا ثبـت فـي كـتـاب عطـارد مـن مواقعهـا إال  ؤاما صور البروج فقدَّ

ـــاِنّيِ للوقـــت  ـــا ســـيرناها علـــى تســـيير الَبتَّ ـــعود فإنَّ ســـعد األخبيـــة وســـعد السُّ
ابـن ".(الذي عمـل رصـده فيـه لسـبب ٔاحببنـا ٔان نفعـل ذلـك بـه مـن ٔاجلـه

  .)٤١٤، ص١٩٨٧هبنتى، 
ـــــورة فجـــــاءت األســـــماء عنـــــده دقيقـــــة  -٢ ـــــن هبنتـــــى باســـــم الصُّ اعتنـــــى اب

وصــــــحيحة ومتعــــــددة جمعهــــــا مــــــن كــــــل ناحيــــــة وهــــــي كمــــــا وردت فــــــي 
ـــــــمالية -١:المخطـــــــوط ـــــــين، : الشَّ ّنِ كبـــــــر، الّتِ ب األ ب األصـــــــغر، الـــــــدُّ الـــــــدُّ

جاجــة، ذات  ــوزا، الدَّ ا، الفكــة، الجــاثي علــى ركبتيــه، اللَّ الملتهــب، العــوَّ
اء الكرســي، الفــارس  اء ممســك األعنــة، الحــوَّ الحامــل رٔاس الغــول، الحــوَّ

                                                            
فحة  ١١ ر )  ٤٢٠( بداية الصَّ   .  من المخطوط المصوَّ
َؤاَبةُ  ١٢ ٔاس ُذؤاَبٌة وهو في ُذؤابة َقْومه ٔاي ٔاْعالُهم ش :الذَّ عٌر َمْضُفوٌر وَمْوِضُعها من الرَّ

ٔاس ِخُذوا من ُذَؤاَبة الرَّ َؤابة. أُ اصيِة من : الذُّ َؤابة َمْنِبُت النَّ اِصيُة ِلَنوساِنها وقيل الذُّ النَّ
واِئب ٔاس والجمع الذَّ   ).٣٨٠- ٣٧٩، ص١٩٩٢، ١ابن منظور، ج(الرَّ

وفئابي الحسين ع ١٣ - ٢٩١(بد الرحمن بن عمر الرازي المعروف بالصُّ
كـتاب : عالم فلكي عاش في كنف عضد الدولة البويهي وله) م٩٨٦- ٩٠٣/هـ٣٧٦

 ). ١٢٧-١٢٦، ٢٠٠٢موسى، (وغيرها.... كـتاب التذكرة- مطارح الشعاعات
-٨٤٩/هـ٣١٧- ٢٣٥(ٔابو عبد هللا محمد بن جابر بن سنان البتاني الحراني  ١٤

واستمر إلى سنة ) هـ٢٦٤(ابتدٔا الرصد في سنة . من حران صابئيكان ٔاصله ) م٩٢٩
  ). ٢٠٠٢،١٠٧موسى،  )(هـ٣٠٦(

ة التي يمسكها ا ة، الحيَّ سر الطّ ممسك الحيَّ اء، اوراسطوس، النَّ ائر، لحوَّ
لفين، مقدم الفرس، الفرس، المرٔاة التي لم ترى بعاًل، المثلث   .الدُّ

ـنبلة، : منطقة البروج-٢ رطان، األسد، السُّ ور، الجوزاء، السَّ الحمل، الثَّ
لو، الحوتال   .ميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدَّ
كبـــر، الكلـــب : الجنوبيـــة -٣ هر،األرنـــب، الكلـــب األ ار،النَّ قـــيطس، الجبَّ

ـــــجاع، قيراطيـــــروس، الغـــــراب ـــــفينة، الشُّ ، قنطـــــورس، ١٥األصـــــغر، السَّ
بع الظليم، المجمرة، اإلكليل الجنوبي، الحوت الجنوبي   .   السَّ

ة ا ـة التـي وقد تطابقت األسماء العربيَّ لتـي وردت عنـده مـع األسـماء العربيَّ
ة منها، وبـرزت عنـده بعـض  وفي الذي اعتنى بجمع العربيَّ جاءت عند الصُّ
ــوفي المتخصــص بهــذا الموضــوع  األســماء األعجميــة التــي لــم تــرد عنــد الصُّ

  :مثاًل جاء عند ابن هبنتى
فه بقوله"اوراسطوس"  ه :" الذي عرَّ ول على خلقة سهم كٔانَّ ـابة وهو النَّ ُنشَّ

وفي ذكره بشكل مباشر "لها فوق وَنْصل هم" ، بينما الصُّ   .وفقط" السَّ
ــور بالكلمــات فقــط، فلــم يــٔاتي برســمها، بينمــا  -٣ وصــف ابــن هبنتــى الصُّ

ــور، ولكــن جــاء وصــفه شــبه صــحيح وتطــابق  ــوفي اعتنــى برســم الصُّ الصُّ
وفي، فقال مثاًل في  في الحيوان الخرا قيطسبشكل تقريبي مع صور الصُّ

وهـــو ســـبع البحـــر ورٔاســـه كـــرٔاس ثـــور لـــه : "الغيـــر معـــروف لـــدى الكـثيـــرين
ٔاذنــان كبيرتــان ولــيس لــه قرنــان ولــه عــرف وحاجــب وذنبــه كــذنب ســمكة 

  .)٤١٤، ص١٩٨٧ابن هبنتى، "(ويداه ورجاله غير بينتين
ــوفي  ســم الــوارد عنــد الصُّ ولكــن ال يبــدو ِعــْرُف قــيطس وتبــدو رجــاله فــي الرَّ

  ).١الشكل رقم(
سـبة ٔاور -٤ رجات بالّنِ ماني واألربعين بالـدَّ ور الثَّ د موقع كل صورة من الصُّ

ـور عنـده،  ور منطقة البروج التي كانـت األسـاس فـي الحـديث عـن الصُّ لصُّ
ــــوفي وغيــــره مــــن  فقــــد ٔاوالهــــا كــــلَّ األهميــــة وهــــذا مــــا لــــم نجــــده عنــــد الصُّ

ور ممن اطلعنا على كـتبهم   . المهتمين بموضوع الصُّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مــاني واألربعــين -٥ ــور الثَّ ) ١٠٢٢(ذكــر ابــن هبنتــى ٔانَّ عــدد كواكــب الصُّ

ـوفي وغيــره، ولكنـه لــم يميــز  كوكبـًا وهــو عـدد يتطــابق مـع مــا ورد عنــد الصُّ
ـــور والكواكـــب الخارجـــة عنهـــا ثـــمَّ خـــتمَّ . بـــين الكواكـــب التـــي تحصـــر الصُّ

ــور بقــول لبطلميــوس وٓاخــر للبتــاني فــي مقــادير الكواكــ ب حديثــه عــن الصُّ
ابتة فقال   :الثَّ

                                                            
اسخ" الغراف" وردت في المخطوط ١٥   .ومن المحتمل خطٔا ورد من النَّ
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 دراسات 

ل مثـــل : وذكـــر بطلميـــوس ٔانَّ "  تعـــداد كـــل كوكـــب مـــن ذوات القـــدر األوَّ
األرض ست وتسعون مرة ثم ينحط من قدر إلى قدر ست عشـرة مـرة إلـى 
ــهى، وهــو ٔاصــغر كوكــب فــي فلــك البــروج ُيــرى، فيكــون  ٔان يبلــغ إلــى السُّ

ـا محمـ. قدره مثل األرض ست عشرة مـرة ولـيس بعـده شـيء ُيـرى  د بـن فٔامَّ
ـــة فـــي ســـنة خمـــس وتســـعين ومـــائـتين  قَّ ـــاِنيُّ الـــذي رصـــد فـــي الرَّ جـــابر الَبتَّ
ل مثـــل األرض  ـــه حكـــى ٔان كـــل كوكـــب مـــن ذوات القـــدر األوَّ للهجـــرة، فإنَّ
ـهى فيجعلـه مثـل  مائة مرة وثماني مـرات ويـنحط علـى ترتيـب حـي إلـى السُّ

  .)٤٢٠، ص١٩٨٧ابن هبنتى، ".(األرض ثماني عشرة منه
سبة لحديثه عن رصد البتاني فقد جـاء عنـد  وما ورد عنده صحيح بالّنِ
ـــــفا ابتـــــة وهـــــي:" ١٦إخـــــوان الصَّ ٔالـــــف واثنـــــان : فـــــي مقـــــادير الكواكـــــب الثَّ

وعشـــرون كوكبـــًا، خمســـة عشـــرة منهـــا كـــل واحـــد مثـــل األرض مائـــة مـــرة 
قم ال يبتعــد كـثــرًا )٨٢، ص٢٠٠٥موســى، ...".(وثمــاني مــرات ، وهــذا الــرَّ

  .سبق األخيرين بسنوات طويلةعما ورد عند بطلميوس الذي 
ابتــــة  ســــب المعطــــاة ألجــــرام الكواكــــب الثَّ ومــــن الواضــــح ٔانَّ هــــذه الّنِ
المرئيــة بــالعين المجــردة ال تتوافــق مــع الحســابات الحاليــة لتلــك األجــرام 
ـمس بـٓاالف المـرات فـي حـين يبـدو مـن األرقـام  ففي الكون نجوم تكبر الشَّ

مسالواردة ٔاعالها ٔان معظم هذه الكواكب ٔاصغ   .  ر من الشَّ
  ور السَّماوية على منطقة البروجالصُّ-٣

اهريــــة حــــول األرض دائــــرة تــــدعى  ــــمس فــــي حركـتهــــا الظَّ تشــــكل الشَّ
ـــة، وقـــد  ـــة وليســـت حقيقيَّ ـــدائرة البـــروج وهـــذه الحركـــة افتراضـــية تخيليَّ ب
انطلقت من فكرة مركزية األرض للكون التـي اعتقـد القـدماء بهـا، فكانـت 

ـمس فـي مسـارها  في نظرهم حركـة فعليـة ـل لهـم ٔانَّ الشَّ حقيقيـة، كمـا ُخّيِ
فـت بـالبروج متخـذة منهـا  ـة والتـي ُعّرِ هذا تمرُّ عبر اثنتا عشرة صورة ُنجوميَّ

  )٢الشكل رقم ( ، )٧٤-٧٣، ص٢٠٠٣موسى، .(منازل ٔاو بروج لها
ت الـــدائرة إلـــى اثنتـــي عشـــرة منطقـــة عـــرض كـــل منهـــا  ) ٣٠(ولـــذلك ُقِســـمَّ

ــمس كــل منهــا خــالل درجــة تقريبــًا بحيــث تج يومــًا تقريبــًا، ) ٣٠(تــاز الشَّ
ـــيس نفســـه فـــي  ـــمس فـــي ٔاحـــد البـــروج  ل ـــذي تقضـــيه الشَّ من ال ـــزَّ ولكـــن ال
اآلخر، وذلك بسبب عدم تساوي الكوكبات في االتسـاع ٔاواًل، وثانيـًا ألنَّ 
مالي ٔاطـول ممـا تقتضـيها  مس في نصف الكرة الشَّ المدة التي تقضيها الشَّ

ت، .موســــى، د.(ســــبب شــــكل األرض البيضــــويفــــي نصــــفها الجنــــوبي ب
غيـر فيهـا ) ٢٨ص ـماء ليسـت ثابتـة، وهـذا التَّ ولكنَّ مواقع البروج فـي السَّ

ــبب إلــى االنتقــال المســتمر فــي محــور دوران  يصــعب رصــده، ويعــود السَّ
)  ٣٢(ٔالف سنة وبزاوية قـدرها ) ٢٦(األرض في دورة مغزلية تكـتمل كل 

ممــا يســبب ٔايضــًا " اهرة المبــادرةظــ"دقيقــة، وتعــرف باســم ) ٢٧(درجــة و
ة جديـدة لـم يكـن باسـتطاعة إنسـان مـا قبـل ثالثـة  ظهور مجموعات نجميَّ
ٓاالف ســـنة مـــثاًل مضـــت مشـــاهدتها، واختفـــاء مجموعـــات ٔاخـــرى تتـــوارى 

  ). ٨٥-٨٤، ص٢٠٠٣موسى، .(دون مستوى األفق
لــم يتوســع ابــن هبنتــى فــي هــذا االتجــاه، واكـتفــى فيمــا ٔاوردنــاه ســابقًا 

ــور تتحــرك فحســب: نَّ عنــه بــأ  ــوفي هــذه الحقيقــة فقــد . الصُّ بينمــا ذكــر الصُّ
ور التي على منطقـة البـروج منـذ ثالثـة ٓاالف : "قال كانت مواضع هذه الصُّ

وإنَّ صــورة . ســنة فــي غيــر هــذه األقســام وإنَّ ٔاســاميها كانــت بحســب ذلــك
ور كانـت فـي القسـم األوَّ  اني عشر وصورة الثَّ ل الحمل كانت في القسم الثَّ

                                                            
اني الهجري  ١٦ نخبة من كبار الدعاة والعلماء، يعود تاريخهم إلى نهاية القرن الثَّ

الث الهجري، عرفوا ، لم يفصحوا عن "إخوان الصفا وخالن الوفا" بـ وبداية القرن الثَّ
لفوا رسائل عرفت باسمهم ويبلغ  ٔانفسهم، ولهذا اختلفت اآلراء وتعددت حولهم، أَ

  ).٥٩- ٥٨، ٢٠٠٢موسى، ( رسالة) ٥٢(عددها 

الـــث  ـــاني الجـــوزاء والثَّ ـــور والثَّ ل مـــن البـــروج الثَّ فكـــان يســـمى القســـم األوَّ
رطان   ). ٩، ص١٩٥٤الصوفي، ...". (السَّ

وهـــذه الفكـــرة صـــحيحة علميـــًا كـــون مـــدار البـــروج يتقـــاطع مـــع خـــط 
حين يبدٔا االعتـدال الربيعـي ولـذلك " الحمل"االستواء الفلكي في كوكبة 

بعــــد ذلــــك األبــــراج األخــــرى، ويكــــون  اعتبــــر الحمــــل البــــرج األول وتليــــه
ــور، : ترتيبهــا بنــاء علــى ذلــك ، ؤاخيــرًا الحــوت، ومــع ٔانَّ .....الحمــل، الثَّ

نجـيم  بيعي قـد ٔاصـبحت اآلن فـي بـرج الحـوت إال ٔان التَّ نقطة االعتدال الرَّ
ل   ). ٥٥، ص١٩٩٢بدر، .(ال يزال يعتبر برج الحمل البرج األوَّ

ور  ١٧وقد صنف المجريطي   :تطلع في البروج على وجهينالتي الصُّ
ــور التــي تطلــع فــي البــروج وبعضــها وعــددها ثمانيــة ؤاربعــين وهــي -١  الصُّ

ابتــــة فتــــرى  خطيطــــات فــــي الكواكــــب الثَّ صــــور وهميــــة تظهــــر بســــبب التَّ
ــور  ابتــة وافتراقهــا مثــل صــور البــروج والصُّ متخايلــًة باجتمــاع الكواكــب الثَّ

ب   .األخرى كالكلب والدُّ
ة التي ذكرها الهند-٢ ور الوهميَّ  ). ٥٨، ص١٩٢٧المجريطي، .(الصُّ

ــور حيــث  صــنيف يتناســب مــع طريقــة ابــن هبنتــى فــي تنــاول الصُّ وهــذا التَّ
  .كما ٔاسلفنا قد ربط كل منها بصور منطقة البروج بطريقة ٔاو بٔاخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ور السَّماويَّة في وجوه البروجالصُّ-٤
في معرض حديثه عن مـا يطلـع فـي وجـوه البـروج  يتناول ابن هبنتى

ــور التــي ذكرناهــا فــي الفقــرات المتقدمــة فقــال ــور كــلَّ الصُّ ل :"مــن الصُّ فــٔاوَّ
ل منها للمريخ: البروج الحمل وله ثالثة وجوه ٔاذونا وهـو : ويطلع فيه األوَّ

َتـان، وهـي قـيطس ؤاول  ـة قيـل لهـا االَٔ رة وذنـب سـمكة بحريَّ رٔاس امرٔاة نّيِ
ـــل وصـــورة رٔاســـها رٔاس كلــــب ١٨رٔاس اليـــامور > و <المثلـــث  ، وهـــو ثـــور ٔاّيِ

  .  وباقتها صورة رجل في يده مفتاح وفي اليسرى سراج

                                                            
صف  ١٧ محمد بن إبراهيم بن عبد الدائم ٔابو مسلمة المجريطي الذي عاش في الّنِ

ل من القرن الخامس الهجري  سزكين، (القرن الحادي عشر الميالدي/  األوَّ
غاية الحكيم ؤاحق النتيجتين "وقد كـتب على غالف مخطوط .)٢٩٦هـ، ص١٤١٠
، وقد "هـ٣٤٣ألبو القاسم مسلمة بن ٔاحمد والذي بدٔا بتٔاليفه سنة : "ٔانه" بالتقديم

ٔاثبتت األبحاث ٔانه يوجد شخصين باسم المجريطي ٔاحدهما فلكي واآلخر كيميائي، 
  .  مر دراسة معمقة للفصل بينهماويلزم االٔ 

ل: اليامور بغير همز: ي م ر ١٨ َكر من األّيِ  ).  ٣٠٢، ص١٩٩٢، ٥ابن منظورج(الذَّ
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 دراسات 

ه يطلع فـي هـذا الوجـه رجـل ٔاسـود ٔاحمـر العينـين  ١٩ : وزعمت الهند ٔانَّ
ار غضبان عظيم الجثة عليه كساء ٔابيض ووسطه مشدود بحبٍل قائمًا  جبَّ

  .على رجليه كالحارس ٔاو الحافظ
ظهـر ذات الكرسـي : وعلى قـول بطلميـوس ٔانَّ الـذي يطلـع فـي هـذا الوجـه

وعجزهــا وركبتهــا ويــدها اليســرى وظهــر المــرٔاة التــي لــم تــر بعــاًل إلــى العجــز 
انيـــة وبعـــض الخـــيط الكـتـــان وهـــو  ـــمكة الثَّ يل والسَّ واألفخـــاذ ؤاطـــراف الـــذَّ

  ). ٣٠٨-٣٠٧، ص١٩٧٨ابن هبنتى، .(خيط قيطس
ــم ــاني للشَّ وهــو المــرٔاة التــي لــم تــر  ٢٠ٔاندروميــدا : يطلــع فيهــا سوالوجــه الثَّ

ــالي لمنكــب الفــرس ٔاحــد األربعــة المضــيئة التــي  بعــاًل ورٔاســها الكوكــب التَّ
لو وهـــي : ٔاربعـــة متســـاوية األبعـــاد، فالجنوبيـــان منهـــا: تســـمى صـــليب الـــدَّ

ــــماليان ر، والشَّ م والَفــــْرُغ الُمــــَؤخَّ ، ورٔاس ٢١منكــــب الفــــرس: الَفــــْرغ الُمَقــــدَّ
: ويطلع فيه ٔايضـاً . التي يقاس بها االرتفاع ٢٢وكالهما من البيبانية المرٔاة،

ـــــان َت ـــــة، ٢٣وســـــط االَٔ ، ووســـــط المثلـــــث، ووســـــط اليـــــامور، ونصـــــف حيَّ
فيــــه زرع، وســــفينة بحريــــة، وفــــارس بيــــده حربــــة، ودرع مــــن  ٢٤وَقــــَراح

رٔاس : حديــــد، وامــــرٔاة تمشــــط رٔاســــها، وتمثــــال يقــــال لــــه فيلســــوس وهــــو
  .الغول

ــه: وزعمــت الهنــد يطلــع فيــه امــرٔاة عليهــا ثيــاب حمــر ورجــل واحــدة كــٔانَّ  ٔانَّ
ياب والُحِلّيِ والولد   .صورتها صورة فرس محبة للّثِ

فخــذا ذات الكرســي وســاقاها وقــدماها : وعلــى قــول بطلميــوس يطلــع فيــه
وطـــرف كـتفـــه وهـــو حامـــل رٔاس الغـــول لليمـــين وبقيـــة  ٢٥ورٔاس برشـــاوش

ث ورٔاس الحمـل وقرنـاه والمثلـ ٢٦ذيل المرٔاة التي لـم تـر بعـاًل وقـدماها 
  ). ٣١١-٣١٠، ص١٩٧٨ابن هبنتى، .(وبقية خيط قيطس وصدرها

هرة الث للزُّ ابـن .(رجـل شـاب علـى كرسـي يقـال لـه: ويطلـع فيـه والوجه الثَّ
  ).٣١٣، ص١٩٧٨هبنتى، 

تيجتــــين بالتقــــديم"وقــــد جــــاء فــــي كـتــــاب  " غايــــة الحكــــيم ؤاحــــق النَّ
ـة خالصـة للمجريطي الذي تناول في كـتابه  كمـا ابـن هبنتـ ى مسـائل فلكيَّ

ل نموذجـــًا مميـــزًا لمؤلفـــات  ـــة، فشـــكَّ جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع مســـائل نجوميَّ
عين العرب الذين ظلـوا يعتمـدون علـى المؤلفـات المترجمـة  ٔاولئك المجّمِ
غم ممـــا بلغـــه مســـتوى العلـــوم فـــي  فـــي عهـــد القـــدماء المتـــٔاخرين علـــى الـــرَّ

ل مــــن الوجــــه ): "٢٩٦هـــــ، ص١٤١٠ســــزكين، (زمــــانهم مــــن تقــــدم  األوَّ
رجـــل ٔاحمـــر العينـــين عظـــيم الجثـــة رابـــط الجـــٔاش : يطلـــع فيـــه "الحمـــل "

متعاظم في نفسه عليه كساء ٔابيض كبير قد ٔاوثقه فـي وسـطه بحبـل وهـو 
  .غضبان قائم على فرد رجل وهو حارس حافظ

                                                            
فحة   ١٩ ر )  ٣٠٨( بداية الصَّ  .  من المخطوط المصوَّ
 ".ٔاندروميطا" وردت في كل المخطوط  ٢٠
ياق العام و" الفراس" وردت في المخطوط  ٢١ " : َفراسال" وهي كلمة ال تفيد الّسِ

سود  مر االَٔ   ).١٦٢، ص١٩٩٢، ٦ابن منظور، ج(التَّ
ابتة ؤاما تسميتها بهذا االسم فإنه مشتق من نسبتها إلى اسم الفالة : البيبانية ٢٢ الثَّ

وهذه الكواكب مما يهتدى بها في الفالة فعرفت ) بيابان(والفالة بالفارسية 
  ).٣٧٦- ٣٧٥، ١٩٩٠العرضي، (بذلك
ياق العام، وفنا" ألفانا" وردت في المخطوط  ٢٣ : األفاني: وهي كلمة ال تفيد الّسِ

، ١٩٩٢، ١٥ابن منظور ج(نبت ما دام رطبًا فإذا يبس فهو الحماط واحدتها ٔافانية
 ).١٦٦ص
ب وقيل: الَحْقل: حقل ٢٤ ب ُيْزرع فيه: قراح طّيِ ، ١١ابن منظور، ج( قراح َطّيِ

  ).  ١٦، ص١٩٩٢
 .وهي صيغة غير مستعملة في المراجع األخرى " برشوش"وردت في المخطوط  ٢٥
فحة  ٢٦ ر )  ٣١١( بداية الصَّ   .  من المخطوط المصوَّ

ــاني امــرٔاة وعليهــا كســاء وثيــاب حمــر لهــا رجــل : ويطلــع فــي الوجــه الثَّ
تشـبه صـورتها صـورة الفـرس فـي نفسـها ٔان تـذهب فتطلـب الثيــاب  واحـدة

  .والحلي والولد
الـثويطلع فـي  رجـل ٔاصـهب اللـون ٔاحمـر الشـعر غضـبان : الوجـه الثَّ

لجـــوج فـــي يـــده ســـيف خشـــب وقضـــيب عليـــه ثيـــاب حمـــر رفيـــق بصـــناعة 
-٥٨، ص١٩٢٧المجريطـــي، (الحديـــد يريـــد عمـــل الخيـــر وال يســـتطيعه 

ـــه لـــم يـــذكر المجريطـــي ا. )٥٩ لـــذي جـــاء بعـــد ابـــن هبنتـــى بقـــرن تقريبـــًا ٔانَّ
استفاد في كـتابه منه، ولكن كـان هنـاك تطـابق شـبه حرفـي بـين مـا جـاء 
فــي كـتابــه مــن وجــوه البــروج، ومــا جــاء مــن صــور البــروج عنــد ابــن هبنتــى 
نقاًل عن قـدماء الهنـد الـذي تميـز عـن المجريطـي بنقـوالت عـن بطلميـوس 

  . وعن الفرس
ــكل لكــن ابــن هبنتــى لــم يو ــور بهــذا الشَّ بحــث بســبب ورود هــذه الصُّ

ـن سـبقه مـن علمـاء،  قـوالت عمَّ ـه جمـع ٔاكبـر عـدد ممكـن مـن النُّ فكان همُّ
ـــل بقولـــه : بينمـــا المجريطـــي الـــذي توقـــف عنـــد علمـــاء الهنـــد فقـــط فقـــد علَّ

توهموا هذه األشياء من طبائع الكواكب والبـروج وإنمـا قـالوا فـي الوجـه "
ــهاألول رجــل ٔاحمــر العينــين را بيــت المــريخ ووجهــه وهــو : بــط الجــٔاش ألنَّ

جــدة والجــرٔاة  ثــمَّ ). ٥٩، ص١٩٢٧المجريطــي، ...". (دليــل الحمــرة والنَّ
ـاني فقـال اًل ما جاء في الوجه الثَّ ـاني امـرٔاة : "تابع معّلِ وقـالوا فـي الوجـه الثَّ

ــه جــل ألنَّ حــدُّ عطــارد وعطــارد ٔاكـثــر دهــره مؤنــث وفيــه مــن حــّدِ : مكــان الرَّ
يـاب الحمـر مـن طبـاع المـريخ، وكونهـا بصـورة فـرس الّزهرة در  جتـان، والّثِ

وتـــابع علـــى  ).٥٩، ص١٩٢٧المجريطـــي، ( ......"هـــو مـــن طبـــاع المـــريخ
الث سق في تعليله صور الوجه الثَّ   .نفس النَّ

لــة ومــن المؤكــد          ــور المتخيَّ عاليــل تتنــاغم مــع الصُّ نالحــظ ٔانَّ هــذه التَّ
هـــا ال تهـــمُّ ســـوى المنجمـــين حيـــث ال ٔاســـاس علمـــي لهـــا وقـــد يكـــون لهـــا  ٔانَّ

ور  ة التي ٔاتت منها هذه الصُّ قافة الهنديَّ   .ٔاساس فلسفي ينبع من الثَّ
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــور ف  ســــبِة لبقيــــة الصُّ ــــا بالّنِ مــــاني ٔامَّ ــــور الثَّ هــــي عنــــد بطلميــــوس مــــن الصُّ
واألربعـــين، وعنـــد الفـــرس مـــزيج مـــن الصـــور الثمـــاني واألربعـــين وصـــور 
تشبه الصور الهندية من حيث طبيعتها الخرافيـة، حيـث جـاءت الثمـاني 
ـــــًا ومخالفـــــة لهـــــذه  واألربعـــــين مطابقـــــة لتســـــميتها عـــــن بطلميـــــوس ٔاحيان

لعـرب علـى مـا يبـدو عـن ترجمه ا" قيطس" التسميات ٔاحيانًا ٔاخرى فاسم 
، ؤاحيانــًا "فيلســوس" ورٔاس الغــول لــه اســم وهــو" األتــان" الفــرس باســم 

ــورة  ــور نقــف عــاجزين عــن الحكــم فيمــا إذا كانــت الصُّ مبتكــرة ٔام مــن الصُّ
، "امـرٔاة تمشـط شـعرها: " الثماني واألربعين ولكـن بتسـمية جديـدة مـثالً 

  ". قراح فيه زرع: " ٔاما المشابهة للهندية مثالً 
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 دراسات 

جـــوم  وهـــذا المـــزيج طبيعـــي عنـــد الفـــرس، فقـــد كـــان علمـــا ٔاحكـــام النُّ
ة من بـين مصـادر المنجمـين الّساسـانيين، ولـذلك فقـد  ة واليونانيَّ الهنديَّ
جـوم كمـا هـي حـال علـم الهيئـة عنـد  الفـرس بمـذهب  اتسم علم ٔاحكام النُّ
ن على مـا يظهـر قلـياًل مـن  الّتوفيق الذي يرجع إلى هاتين المدرستين وكوَّ
ـــمات الذاتيـــة التـــي تظهـــر بوضـــوح بوصـــفهم لمـــا يطلـــع فـــي كـــل بـــرج  الّسِ

   ). ٩٧، ص١٤١٠سزكين، (
   ربط الصُّور السَّماوية -٥

  في وجوه البروج بأحكام النُّجوم
ٔاورد ابــــن هبنتــــى نقــــوالت طويلــــة عــــن تنكلــــوس تحــــت عنــــوان بــــرج 
ــماوية فــي منطقــة البــروج  ــور السَّ قــوالت بــين الصُّ الحمــل ربطــت هــذه النُّ
جــوم، وقــد ظهــرت صــور الوجــوه فــي النقــوالت حســب مــا ٔاورد  ؤاحكــام النُّ

اليونــاني الــذي تــرجم " تــوكرس"هــو " تنكلــوس"عــن الفــرس، وذلــك ألن 
-١٩٦، ص١٩١١نلينــو، (" جــوه إلــى  الفارســيةصــور الو"الفــرس كـتابــه 

٢٠٣.(  
ـــــة التـــــي نقلهـــــا عـــــن علمـــــاء الهنـــــد وصـــــور  ـــــور الوهميَّ ســـــبة للصُّ وبالّنِ
ـور  الكواكب التي نقلها عن بطلميوس اكـتفى بذكرها مع مـا يطلـع مـن الصُّ
هــــا وصــــف للبــــرج  الثــــة فظهــــرت الهنديــــة وكٔانَّ فــــي وجــــوه بــــرج الحمــــل الثَّ

جـــوم التـــي تطلـــع فـــي فحســـب وصـــور بطلميـــوس كوصـــف لمج موعـــات النُّ
البــــرج، مــــا عــــدا صــــورة واحــــدة نقلــــت عــــن بطلميــــوس ظهــــرت فــــي هــــذه 

قوالت المتعلقة في هذا البرج    .النُّ
ٔاما في بقية البروج فقد ظهرت عـدة صـور نقـاًل عـن بطلميـوس والهنـد 
فقــط، فــي النقــوالت التــي عرضــها ابــن هبنتــى بــنفس الطريقــة، وهــي عــن 

ل الــذين لــم يــذكر اســمهم وجــاء مــا نقــل عــنهم تنكلــوس وغيــره مــن األوائــ
  . إضافات على ورد عن تنكلوس

ل مـــن الحمـــل قـــال تنكلـــوس :  "وممـــا قـــال تحـــت عنـــوان الوجـــه األوَّ
ــعاع دلَّ علــى ٔانَّ  فــإذا كــان زحــل فــي هــذا الجــزء، وهــو نقــيٌّ ظــاهر مــن الشُّ

فـي  المولود يصيب في ٓاخر عمره ٔاموااًل كـثيرة ويكون موسرًا وال ُيجَمـع إال
َتــان وإن كــان زحــل فيــه منحوســًا فــإنَّ . ٢٧تعــٍب وَنَصــٍب لمقارنتــه ذنــب االَٔ

عـب واألسـفار التـي  كبـات والتَّ اعًا ٔاو سائسًا كـثير النَّ المولود يكون فقيرًا زرَّ
ــان َت وإن كــان  ٢٨.ال تنفعــه، وال يفيــد منهــا خيــرًا بســبب مقارنتــه ذنــب االَٔ

ولـود يكـون مسـرورًا باألهـِل فيه المشتري وهو في حلبه في وتـٍد، فـإنَّ الم
ــــــه معــــــه يــــــدلُّ علــــــى القــــــوِة  والولــــــِد لمكــــــان ٔاذونــــــا مــــــع المشــــــتري، فإنَّ

  ).٣٠٨، ص١٩٨٧ابن هبنتى، ".(والكرامة
وهــذه الفقــرة جــزء مــن فقــرة طويلــة جــدًا تعبــر عــن جــزء مــن عنــوان 

ـبعة إذا : " الفقرة الواردة فـي المخطـوط وهـو ومـا تـدلُّ عليـه الكواكـب السَّ
ــورة مــن هــذه حــلَّ كــلُّ  واحــٍد منهــا فــي وجــه مــن هــذه الوجــوه مقارنــًا لصُّ

ــور  ــحة فلــيس هنــاك ٔايــة "الصُّ ، والكــالم الــوارد فيهــا ال ٔاســاس لــه مــن الّصِ
ـور المتشـكلة مـن اجتمـاع  ارة مـع الصُّ ـيَّ ٓاثار الجتماع ٔاي من الكواكـب السَّ
ابتــة علــى اإلنســان، فلــيس هــذا األمــر دليــل علــى شــيٍء ممــا  الكواكــب الثَّ

ب إنســان بســببه ٔاو يســتقر ٓاخــر، فهــو يحــ دث علــى ســطح األرض فــال يتغــرَّ
ليس دليل شؤم ٔاو بشـير سـعد، والكواكـب غيـر مسـخرة ألحـٍد مهمـا كـان 

اً  ًا ٔاو ملكًا ٔاو شخصًا عاديَّ   .هذا المخلوق األرضّيِ نبيَّ
ســـبة للـــوجهين اآلخـــرين  ســـق بالّنِ وتـــابع ابـــن هبنتـــى علـــى نفـــس النَّ

ــه متــى : "حديثــه عــن بــرج الحمــل قــالللحمــل وفــي بدايــة خاتمــة  واعلــم ٔانَّ

                                                            
ياق العام" األفان" وردت في المخطوط  ٢٧   .وهي كلمة ال تفيد الّسِ
ياق العام" األفان" وردت في المخطوط  ٢٨  .وهي كلمة ال تفيد الّسِ

ــور فــي درجــة طــالع مولــود مــن غيــر ٔان يكــون  كانــت صــورة مــن هــذه الصُّ
بعة دلَّت على مثل ٔاخالق المولود وخلقتـه  فيها كوكب من الكواكب السَّ
ـــورة وطبيعتـــه فـــي ســـالمة وســـكون ٔاو  علـــى مثـــل جـــوهر حيـــوان تلـــك الصُّ

وكذلك إن كانـت فـي درجـة وتـٍد . و قبٍح ٔاو حسٍن أ .... غرامٍة من مجوٍن ٔاو 
من األوتاد ٔاو مركز بيٍت من البيوت دلَّت على مثل ما تدلُّ عليه للمولوِد 

ــــالِع  -٣١٥، ص١٩٨٧ابــــن هبنتــــى، ".".(فــــي نفِســــِه إذا كانــــت فــــي الطَّ
٣١٦.(  

فٔاتمَّ ابن هبنتى بهذه العبارات ما جـاء بـه فـي كامـل حديثـه عـن بـرج 
ـــة  الحمـــل ولكنهـــا كســـابقتها مـــن العبـــارات غيـــر صـــحيحة فلـــيس هنـــاك ٔايَّ

عالقــة تــربط بــين نجــوم البــرج الواحــد ســوى اتفــاق وجودهــا فــي الفضــاء، 
هــا قريبــة مــن بعضــها الــبعض فــي المســتوي األفقــي، وهــي فــي  فتبــدو وكٔانَّ
الحقيقــــة تبعــــد عــــن بعضــــها ٔافقيــــًا فــــي البــــروج بمــــا ال يقــــلُّ عــــن ٔابعادهــــا 

ــاقولية الفاصــلة بعضــها عــن بعضــها وكــذا الكــالم ينطبــق علــى كامــل  الشَّ
جومية   .المجموعات النُّ

ث عـــن الكواكـــب بـــنفس طريقـــة حديثـــه عـــن  ثـــمَّ خـــتم حديثـــه فتحـــدَّ
ـور إذا كانـت فيهـا وفـي  ها تدلُّ على نفس ما دّلـت عليـه الصُّ ور فذكر ٔانَّ الصُّ

ي على ٔاساس غير صحيح ه ُبّنِ   .الوجه، وهو كالم غير صحيح ألنَّ
  تعريف المصطلحات الواردة -٦

  لمتعلقة بعلم الصُّور السَّماويةفي المقالة وا
ــــة والمتعلقــــة  ــــواردة فــــي هــــذه المقال قمنــــا بتعريــــف المصــــطلحات ال

، وبمـا ٔانَّ هـذا الموضـوع مشـترك بـين "الكواكـب  علـم صـور "بموضوعها 
عــاريف التــي تخــص كــل مــن  علمــي الهيئــة واألحكــام، لــم نفصــل بــين التَّ

 . سواء كانت مشتركة ٔاو غير مشتركةالعلمين 
ألنَّ  ٣٠والبيرونـــي ٢٩واســـتعنا فـــي تعريـــف المصـــطلحات بـــالخوارزمي

ابن هبنتى لم يعَن بتعريف المصطلحات وإنما استخدمها بشكل مباشـر 
  : في طرح ٔافكاره ٔاو في نقل ٔافكار من سبقه في معظم ٔاجزاء المخطوط

الع والغارب ووسط ال: األوتاد األربعة -١ ماء ووتد األرضالطَّ   .سَّ
ـــالع مـــن البـــروج نظيـــره الـــذي : الـــذي يطلـــع مـــن المشـــرق، والغـــارب: الطَّ

ماء ـماء، : يغرب في ٔافق المغرب، ووسط السَّ هو البرج الذي يتوسط السَّ
ـــــــذي تحـــــــت وســـــــط األرض: ووتـــــــد األرض الخـــــــوارزمي، (نظيـــــــره وهـــــــو ال

  ).١٣٢هـ، ص١٣٢٤
النيـرين بيـت واحـد بـرج ينسـب إليـه ولكـل واحـد مـن : بيت الكوكـب -٢

هـــــــ، ١٣٢٤الخــــــوارزمي، (ولكــــــل واحــــــد مــــــن الخمســــــة المتحيــــــرة بيتــــــا
  ).١٣٠ص
هــي ٔاقســام فــي البــروج مختلفــة، ينســب كــل قســم واحــد إلــى : الحــدود -٣

، ١٩٩٨البيرونــــــي، (كوكــــــب مــــــن المتحيــــــرة، وتســــــمى بالفارســــــية مــــــرز 
  .)٢١٣ص
 هــو تباعــد الكوكـب عــن نطــاق البــروج إلـى مــا يلــي قطــب: سـير العــرض -٤

ــمال ٔاو قطــب الجنــوب ــول الشَّ هــو ســيره فــي نطــاق البــروج : ٔامــا ســير الطَّ
  ).١٢٨هـ، ص١٣٢٤الخوارزمي، (

                                                            
باحـث عـالم مـن ٔاهـل ) م ٩٩٧ــ(ن ٔاحمد بن يوسـف الكاتـب ٔابو عبد هللا محمد ب ٢٩

 ). ٣١٣-٣١٢، ٢٠٠٥، ٥الزركلي ج(خرسان
عـــــالم ) ١٠٤٨-٩٧٣/هــــــ٤٤٠-٣٦٢(ٔابـــــو الريحـــــان البيرونـــــي محمـــــد بـــــن ٔاحمـــــد  ٣٠

كـتابــــــــًا ومقــــــــااًل فــــــــي ) ٥٠(موســــــــوعي محــــــــيط بعلــــــــوم عصــــــــره كافــــــــة لــــــــه نحــــــــو
  ).١٩٧-١٦٦، ٢٠٠٢موسى،(الهيئة
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كور واإلنــاث-٥ ــمس ذكــور، وزحــل : الكواكــب الــذُّ ــة مــع الشَّ الثــة العلويَّ الثَّ
كور ؤانثـى مـع  هرة والقمر إناث وعطارد ذكر مع الذُّ من بينها كالخصي والزُّ

كورة فـي ذاتـه إذا خـال بنفسـه اإلناث ولذلك هـو كـالخنثى،  وإن كانـت الـذُّ
  .)١٨٧، ص١٩٩٨البيروني، (
ــفلية. زحــل والمشــتري والمــريخ: الكواكــب العلويــة والســفلية -٦ : ٔامــا السُّ

  .)٦١، ص١٩٩٨البيروني، (الّزهرة وعطارد والقمر
هـــو البعـــد عـــن منطقـــة البـــروج فـــي إحـــدى الجهتـــين : عـــرض الكواكـــب-٧

ائرة المـارة علـى قطبـي فلـك البـروج، والعـرض ال يكـون إال  ويكون من الـدَّ
  .)٦٠-٥٩، ص١٩٩٨البيروني، (للقمر والكواكب 

هـــي نطـــاق البـــروج ووســـط البـــروج الـــذي فيـــه مســـير : منطقـــة البـــروج-٨
مس  ، ومنطقة البروج تسمى ٔايضـًا )١٢٨هـ، ص١٣٢٤الخوارزمي، (الشَّ

  ).٥٧، ص١٩٩٨البيروني، (فلك البروج 
وم، هــي ٔاثــالث البــ: الوجــوه -٩ روج متســاوية ؤاربابهــا باتفــاق الفــرس والــرُّ

الــث  ــمس، والثَّ ــاني للشَّ ل مــن الحمــل للمــريخ، والثَّ صــاحب المثلــث األوَّ
ـور هـي . للّزهرة، وينجز إلى ٓاخر البروج على ترتيب األفالك بانحـدار والصُّ

  .  )٢١١، ص١٩٩٨البيروني، ( الوجوه بعينها
 :النَّتائج

ــماوية بشــكل جيــد، فاســتطاع عــرض ابــن هبنتــى موضــوع -١ ــورة السَّ الصُّ
 .توظيفها باألحكام بطريقة مثالية تتوافق مع علم األحكام

ربـط "نقل ابن هبنتى فـي مخطوطـه مـا جـاء عنـد األقـدمين بخصـوص  -٢
جــــوم ــــماوية بٔاحكــــام النُّ ــــورة السَّ قــــوالت "الصُّ ــــم يعلــــق علــــى هــــذه النُّ ، ول

ما جاء فيها، وقـد يكـون  بشكل إيجابي ٔاو سلبي، فظهر كٔانه موافق على
ة علــى العكــس،  ــماويَّ ــورة السَّ فلــيس هنــاك ٔايــة ٓاثــار ســلبية ٔاو إيجابيــة للصُّ

قوالت... اإلنسان من موت ٔاو حياة ٔاو فقر ٔاو غنى   .كما جاء في هذه النُّ
ـور المسـتمدة منهـا -٣ ة وهميـة بعيـدة عـن حقيقـة الصُّ ـماويَّ ورة السَّ إنَّ الصُّ

وظيفتهـــا فيمـــا تحملـــه مـــن دالالت فـــي علـــم المعبــرة عنهـــا، فكـــي تكـتمـــل 
األحكــام ال بــدَّ ٔان يكــون هنــاك تــرابط عضــوي بــين مكوناتهــا، وهــذا غيــر 

ــــة فلــــو جردنــــا نجــــوم كــــّلِ تجمــــٍع مــــن , متــــوفر مطلقــــا ًفــــي ٔاي صــــورة نجميَّ
ـــورة ٔاو  جمـــع لهـــذه الصُّ صـــورتها لوجـــدنا صـــعوبة كبـــرى فـــي إعطـــاء هـــذه التَّ

  . تلك
ــــماوي-٤ ـــورة السَّ ة كانــــت وال زالــــت حاجــــة ملحــــة فــــي علــــم الهيئــــة إنَّ الصُّ

ـــمَّ ٔاصـــبحت قاعـــدة بنـــى عليهـــا علـــم  ابتـــة، ث لتحديـــد مواقـــع الكواكـــب الثَّ
مـــو  األحكـــام الكـثيـــر مـــن ٔاحكامـــه وقـــد ســـاعد ذلـــك علـــم الهيئـــة علـــى النُّ

طور   . والتَّ
  

  :التَّوصيات
جـــوم  -١ القيــام بتحقيــق ودراســـة المزيــد مـــن مخطوطــات علـــم ٔاحكــام النُّ

ـحيحة، والعمـل علـى  ـة الصَّ لفرز ما ورد فيها من ٔافكـار خاطئـة عـن العلميَّ
دحــض األفكــار الخاطئــة بشــكل علمــي، وخصوصــًا ٔانَّ الكـثيــر مــن هــذه 

  . األفكار ما زالت تتداوله العامة وتعتقد به حتى وقتنا الحاضر
  
  
  
  
  
  

  :المصادر والمراجع
  :المخطوطات -ٔا  
جــوم ١٩٨٧ابــن هبنتــى، .١ ــاني، . ـ المغنــي فــي ٔاحكــام النُّ المجلــد الثَّ

ة  ـة واإلسـالميَّ نشر وتقديم فـؤاد سـزكين، معهـد تـاريخ العلـوم العربيَّ
 .في إطار جامعة فرانكـفورت، جمهورية ٔالمانيا االتحادية

  :المراجع والمصادر -ب
 -١٩٩٢الــدين محمــد بــن مكــرم،  ابــن منظــور، ٔابــو الفضــل جمــال .٢

بعة الخامسة، دار صادر، بيروت. لسان العرب ل، الطَّ   .الجزء األوَّ
 -١٩٩٢ابــن منظــور، ٔابــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم،  .٣

بعــــة الخامســــة، دار صــــادر، . لســــان العــــرب الجــــزء الخــــامس، الطَّ
  .بيروت

 -١٩٩٢ابــن منظــور، ٔابــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم،  .٤
بعــــة الخامســــة، دار صــــادر، . ان العــــربلســــ ــــادس، الطَّ الجــــزء السَّ

  .بيروت
 -م ١٩٩٢ابــن منظــور، ٔابــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم، .٥

بعة الخامسة، دار صادر، بيروت.لسان العرب ابع، الطَّ   .الجزء السَّ
 - ١٩٩٢ابــن منظــور، ٔابــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم، .٦

بعـة الخامسـة، دار صـادر، الجـزء الحـادي عشـر. لسان العرب ، الطَّ
  .بيروت

 -١٩٩٢ابــن منظــور، ٔابــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم،  .٧
بعـة الخامسـة، دار صـادر، . لسان العرب الجزء الخامس عشر، الطَّ

  .بيروت
نشـر . الفهرسـت -١٩٧١ابن النـديم، محمـد بـن اسـحق ٔابـو الفـرج،  .٨

  . وتحقيق رضا تجدد
ــ -١٩٩٢بــدر، عبــد الــرحيم، .٩ تمهيــد لمعرفــة الكوكبــات : ماءرصــد السَّ

طلع إليها ماوية والتَّ   .مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان.السَّ
القـــــــانون  - ١٩٥٥البيرونــــــي، ٔابـــــــو الّريحـــــــان محمــــــد بـــــــن ٔاحمـــــــد،   .١٠

ـــة، . المســـعودي ـــى، المعـــارف العثمانيَّ ل بعـــة األوُّ الـــث، الطَّ الجـــزء الثَّ
  .الهند

فهــــيم ألوائــــل صــــناعة كـتــــاب  - ١٩٩٨البيرونــــي، ٔابــــو الّريحــــان،  .١١ التَّ
نجيم ة والفلـك اإلسـالمي، . التَّ دراسات في تاريخ الرياضيات اإلسالميَّ
ــــة ٢٩المجلــــد  ، يصــــدرها فــــؤاد ســــزكين، معهــــد تــــاريخ العلــــوم العربيَّ

ة في إطار جامعة فرانكـفورت، جمهورية ٔالمانيا االتحادية   .واإلسالميَّ
ـــة - ١٩٩٥حميـــدان، زهيـــر،  .١٢ ة فـــي  ٔاعـــالم الحضـــارة العربيَّ اإلســـالميَّ

ــــــــة طبيقيَّ ة والتَّ ــــــــوم األساســــــــيَّ ل، منشــــــــورات وزارة . العل ــــــــد األوَّ المجل
  . الثقافة، دمشق

هـــ ـ ١٣٢٤الخــوارزمي، ٔابــو عبــد هللا محمــد بــن ٔاحمــد بــن يوســف،  .١٣
ة، ، لبنان، بيروت. مفاتيح العلوم   .دار الكـتب العلميَّ

اهر - ١٩٦٩خوري، إبراهيم،  .١٤ يـة فهرس مخطوطـات دار الكـتـب الظَّ
ـــــة بدمشـــــق، . علــــم الهيئـــــة وملحقاتــــه مطبعـــــات مجمـــــع اللغــــة العربيَّ

  .سورية
ــــراجم ألشــــهر  - ٢٠٠٥الزركلــــي، خيــــر الــــدين،  .١٥ قــــاموس األعــــالم والتَّ

ســاء مــن العــرب والمســتعربين الجــزء األول، دار العلــم . الّرِجــال والّنِ
ادسة عشرة، لبنان، بيروت بع السَّ   .الماليين، الطَّ
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ــــراجم ألشــــهر  - ٢٠٠٥الزركلــــي، خيــــر الــــدين،  .١٦ قــــاموس األعــــالم والتَّ
ســــاء مــــن العــــرب والمســــتعربين جــــال والّنِ الجــــزء الخــــامس، دار . الّرِ

ادسة عشرة، لبنان، بيروت بع السَّ   .العلم الماليين، الطَّ
ــراث العربــّيِ  -هـــ  ١٤١٠ســزكين، فــؤاد،  .١٧ ــابع، . تــاريخ التُّ المجلــد السَّ

ســـعود، المملكـــة ترجمـــة عبـــد هللا حجـــازي، مطـــابع جامعـــة الملـــك 
  .العربية السعودية

ــ صــور ١٩٥٤الصــوفي، ٔابــو الحســين عبــد الــرحمن بــن عمــر الــرازي، .١٨ ـ
مانيـــة واألربعـــين الطبعـــة األولـــى، المعـــارف العثمانيـــة، .الكواكـــب الثَّ

 .الهند
ين، .١٩ تحقيـق وتقـديم جـورج . كـتاب الهيئة -١٩٩٠العرضي، مؤيد الّدِ

بعة األولى، مركز دراسات الوحدة   .العربية، بيروت صليبا، الطَّ
غايـــة الحكـــيم  -١٩٢٧المجريطـــي، ٔابـــو القاســـم مســـلمة بـــن ٔاحمـــد، .٢٠

ــــــــديم ق تيجتــــــــين بالتَّ مطبعــــــــة ٓاوكوســــــــتين، كليقشــــــــتاط . ؤاحــــــــقَّ النَّ
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  :في سطور علي الباحثة رلى

 حّضــــر لنيــــل درجــــة الماجســــتير بتــــاريخ الفلــــك فــــي قســــم تــــاريخ ت
العربـــي فـــي جامعـــة فـــي معهـــد التـــراث العلمـــي العلـــوم األساســـية  

" المغنـــي فـــي ٔاحكـــام النجـــوم"  :بحـــثالعنـــوان و ،ســـوريا -حلـــب
ــــــى( ــــــن هبنت ــــــع الهجــــــري ) الب ــــــي القــــــرن الراب العاشــــــر / المتــــــوفى ف

تحقيــــــق ودراســــــة بإشــــــراف األســــــتاذ الــــــدكـتور ســــــامي  -المــــــيالدي
  .شلهوب

  ــــاريخ العلــــوم حاصــــلة علــــى درجــــة دبلــــوم الدراســــات العليــــا فــــي ت
 -العلمـــي العربـــي فـــي جامعـــة حلـــبمعهـــد التـــراث مـــن  األساســـية

بتقــــدير  ٢٠٠٦ -٢٠٠٥نتيجــــة امتحانــــات العــــام الدراســــي  ســــوريا
  .امتياز

  حاصلة على درجة اإلجـازة فـي العلـوم الرياضـية شـعبة الرياضـيات
سوريا نتيجة امتحانات العـام الدراسـي  -البحتة من جامعة تشرين

 . بتقدير جيد ٢٠٠٤ -٢٠٠٣

  رات بكليـــة االقتصـــاد بجامعـــة شـــاركت بتـــدريس العديـــد مـــن المقـــر
تشــــرين فــــي ســــوريا والمعهــــد المتوســــط إلدارة األعمــــال والمعهــــد 
المتوسط التجاري  بجامعـة تشـرين فـي سـوريا منـذ العـام الدراسـي 

 .اآلن حتىو ٢٠٠٥ -٢٠٠٤

  دّرســت مــادة الرياضــيات فــي المــدارس التابعــة لمــديريات التربيــة
  ٢٠٠٥  - ٢٠٠٤فــــي المحافظــــات الســــورية منــــذ العــــام الدراســــي 

  .اآلن حتىو

  مخطـــوط فـــي  االســـتقبال فـــي القمـــر كســـوف( بحـــث بعنـــوان لهـــا 
قيــــد ) ودراســــة تحقيــــق -هبنتــــى البــــن النجــــوم ٔاحكــــام فــــي المغنـــي

  .النشر في مجلة بحوث جامعة حلب في سوريا
  
 


