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 إىل تعود اليدوية الرسمة هذه

 داخل واملوجودة سنة 17000

 ظهرت حيث بفرنسا، السكو  كهف

 واملعروفة النجوم من مجموعة

Pleiades(  الرثيا بحشد اليوم

cluster(.

 4000  قبل صنع أنه وقدر بأملانيا القرص هذا وجد

 جومن من والعديد القمر الشمس، فيه تظهر سنة،

 .الرثيا بينها من

 وقف بالنجوم مرصعة ليلة"

 اللوحة هي "الرون نهر

 ديالهولن للفنان املشهورة

 وغغ  فان فينسنت الكبري

)Vincent Van Gogh( اين 

 بالد كوكبة مشاهدة ميكن
.األكرب

 النجوم لك فستظهر صافية، ليلة يف السامء إىل نظرت إذا

.أشكاال ترسم وكأنها

 أثناء ةمتامثل تبقى وهي بالكوكبات، تسمى األشكال هذه

 تتحرك، األشكال كل ولكن .ألخرى ليلة من تتغري وال الليل

.لغربا يف وتغرب الرشق يف ترشق حيث الشمس، كحركة

 إىل تعود ولكن ألخرى ليلة من معا األشكال كل تنسحب

.بالضبط سنة بعد املكان نفس

 من الناس إهتم  العصور، أقدم منذ أنه املستغرب من ليس

 عىل عملت والتي بالسامء، كثب عن الثقافات جميع

.ومكانيا زمانيا توجيههم

.الفلك علم بداية كانت وهكذا
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 ةموصل الصياد كوكبة نجوم
.وهمية بخطوط
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 من 1687  سنة ُمِثل كام الصياد :األعىل يف

 يليوسهيف  يوهانس البولندي الفليك طرف

)Johannes Hevelius( سامءه أطلسيف.

 دونهوانغ  خريطة يف تفاصيل :اليمني عىل

)Dunhuang(، تعود نجوم خريطة وهي 

.ادالصي كوكبة تٌظهر السابع، القرن إىل

 تيوال للكوكبات، أسامء الناس أعطى األوىل، األزمنة منذ

.حولها أساطري ووضعوا ُحكَام، أو حيوانات معظمها

 كوكبة باسم اليوم نعرفها التي الكوكبة ذلك عىل وكمثال

 طرف من االسم هذا عليها أطلق ،)Orion(  الجبار أو الصياد

 ذاه عن األساطري من الكثري حكت وقد .القدماء اإلغريق
.الوسيم حاكم النصف

 أو صياد وهو ،)Shen(  شان باسم القدماء الصينيون يعرفه

.كبري محارب

 اكمهمح مع الكوكبة هذه القدامى املرصيون ربط هذا، وقبل

.أوزيريس

 ماس عليه أطلقوا وقد السوماريني، هم سامه من أول ولكن
Uru( أنا أورو An-na( السامء نور‘ أي’.

كوكبة مشهورة: الصياد
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 صفالن يف تظهر كام الصياد كوكبة

 ظهرت حيث األرضية،  للكرة الجنويب

.عقب عىل رأسا

 عند األساطري يف الكوكبة هذه  متثل

.اكببالرت  األسرتالية الشعوب بعض
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 هو العجوز الرجل

 يلاألص الربازييل االسم
 نم املكونة للكوكبة
 بةوكوك الصياد كوكبة

.معا الثور

 متحف من صورة(

).األمازون

.أخرى ثقافات يف األساطري تختلف

 كوكبة ليا،ألسرتا األصليني السكان من ،لليولنغو  بالنسبة

 إىل ذاهبون إخوة ثالث يحمل زورق عن عبارة هي الصياد

وقا الشمس فغضبت .محرمة سمكة أكل أحدهم .الصيد
 ىلإ الثالثة اإلخوة مع الزورق حمل مايئ عمود بصنع مت

.السامء

 الرجل بةكوك متثل :متاما مختلفة قصة الربازيل هنود يروي

 لبقت فقامت بأخيه، مهتمة زوجته كانت رجال العجوز
 هعلي باألسف الحكام شعر ساقيه، إحدى وقطعت زوجه
.كوكبة إىل بتحويله فقاموا

"عىل عقبرأسا "الصياد 
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 سامءال يف مختلفة كوكبات  نرى ولهذا .الشمس حول األرض تدور

 .السنة طيلة الليلية

 يقفون الذين األشخاص

 ألرض،ا نصفي يف متقابلني

 عضهملب بالنسبة مقلوبون

 نفس ويرون البعض،

.مقلوب بشكل الكوكبة
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 غطيهات النهار، فخالل :الليل يف إال النجوم رؤية ميكن ال

.الشمس

 هرتظ بحيث الشمس حول األرض تدور السنة، مدار عىل

 ىلإ أنظر(  مختلفة فصول يف السامء من مختلفة أجزاء
.)املقابلة الصفحة يف الرسم

 رض،األ  تتوسطها وهمية كرة عن عبارة هي الساموية الكرة

.تحركت وكأنها وتبدوا عليها النجوم كل اسقاط يتم بحيث

 عن عبارة هو الساموية الكرة يف الظاهر الشمس مسار

 دوران وىمست من القريبة الكوكبات من بعضا تقطع دائرة

.الربوج بدائرة املسار هذا ويسمى .الشمس حول األرض

السامء يف مختلف الفصول
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 الربوج عن جدا مختلفة التنبؤ، يف املستعملة الصينية، الربوج

.الغربية
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 خارفبز  الربوج عجلة السادس القرن من الفسيفساء هذه متثل

.يونانية

علم الفلك والتنجيم

 أي باألبراج، الرتباطها جدا معروفة كلمة الربوج كلمة

 النسبةب الشمس ملوقع وفقا مستقبلك مبعرفة التظاهر

 نيقومو  الذين األشخاص ويعرف والدتك، وقت لألبراج
 لامءع مع خلطهم يجب فال باملنجمني، األبراج بكتابة

!الفلك

 كل فهم ومحاولة بوصف يقوم علم هو الفلك علم

 كواكب،(  لألرض الجوي الغالف خارج املوجودة األجسام

 ضيفرت  فهو .علام ليس فهو التنجيم أما .)مجرات نجوم،
 .اسالن حياة مع والكواكب الشمس موقع بني عالقة وجود

 لب صحيحا، األمر هذا ليكون سبب أي هنالك ليس ولكن
 هذا أن تثبت التي األدلة من العديد هنالك العكس، عىل

.خطأ
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 الختيار 1927  سنة مسابقة أقيمت

 يبين هو الفائز وكان .أالسكا علم
 عمرال من يبلغ صبي وهو بينسون،

 النجمة "  :كتب وقد .عاما 13

 أالسكا لوالية هي الشاملية

 .اإلتحاد يف شاملية األكرث املستقبلية،

 الشاميل للدب فهي املقالة أما

."القوة ميثل والذي _ العظيم
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 الـ ومالنج متثل الربازيل، علم يف

 وهي ،27الـ الربازيل الواليات 27

 يف كام الرتتيب بنفس مرتبة
.للربازيل الليلية السامء

 أهمية تيثب مام الدول، أعالم عىل الكوكبات متثيل يتم ما غالبا

.الحديث العرص يف حتى للبرشية، السامء
الكوكبات وعلم الفلك

 رورم ومع .املجردة بالعلني مرئية النجوم من أالف بضعة

 رسوم عم السامء أطلس من العديد يف فهرستها تم السنني،

.للكوكبات جميلة توضيحية

 بني املسافات قياس كيفية العلامء يعرف هذه، أيامنا يف

 داج بعيدة الواحدة الكوكبة نجوم تكون ما عادة .النجوم

 أن نود لناالز  ولكن .فيزيائيا ترتبط وال البعض، بعضها عن

.السامء يف الكوكبات عىل نتعرف

 بواسطة األخرى النجوم من العديد رؤية ميكننا

 جزر يف الفلك علامء قام ،2014  عام ففي .التلسكوبات

 رصدت نجمة مليون 219  يظم قاموس بإطالق الكناري

.نيوتن إسحاق تلسكوب باستعامل
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 يف ظهرت كام التوأمان، كوكبة
 لقالخ عجائب من الفارسية النسخة

 القزويني كتبها والتي ،1537  عام

.1250 عام حوايل

 أورانومرتيا  يف ظهرت كام األسد، كوكبة

)Uranometria( هانيو  األملاين للفليك 

Johan( باير Bayer( 1603 سنة.

 لسامويا األطلس ظهرت كام البجعة، كوكبة

.1729 سنة يدفالمست جون اإلنجليزي للفليك

Treaty(  كتاب يف ظهرت كام العقرب، كوكبة of

spheres( نيغرو دي أندالوا  للفليك  )Andalo di

Negro( 1330 سنة حوايل.

بعض الكوكبات 
املشهورة
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البجعة
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 من العديد يف موجودة كوكبة وهي ،"السامء يف اإلمو  طائر"  الغالف صورة متثل

 الداكنة بالبقع نولك بالنجوم محددة ليست وهي .األصلية األسرتالية الثقافات

.التبانة درب مجرة خلفية يف املرئية

 ستاسينسكا  غراينا  قبل  من  2015  عام  يف  الكتيب  هذا  نُِرشَ 

)Grażyna Stasińska(  باريس  مرصد  من  )راجعهو   )فرنسا 

Stan(  كورتز  ستان Kurtz(  الفلك  علم  معهد  من 

.)املكسيك( موريليا يف UNAMالراديوي

وعن  ملعرفة املزيد حول هذه السلسلة
الكتيب  املوضوعات املعروضة يف هذا

:، يرجى زيارة املوقع
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