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المشروع « السماء ،إرث مشترك » بكلمتين
* تھدف ھذه الدراسة ذات البعدين العلمي والتربوي إلى إبراز المتخيالت والصور
المتعلقة بالسماء والنجوم والخاصة بمختلف الحضارات التي ساھمت في وضع قبة
السماء .وتم تبينيھا دوليا وھي:
 الحضارة الرافدية الحضارة اإلغريقية الحضارة العربيةالحضارة األوروبيةسنستعين بمختلف وسائل اإلعالم كالقبب الفلكية والكرات والمراصد وخرائط الكرة
األرضية وخرائط السماء واألقراص المضغوطة وأقراص الفيديو المضغوطة
.....والمواقع اإللكترونية واألفالم ومجموعات الكتب الخ
* يتطلب تحقيق ھذه األھداف
 تجميع المتخيالت والتصورات الخاصة بمختلف الشعوب مع التأكيد الخاص علىالمتخيل العربي المتعلق بقبة السماء.
 وضع إيكونوغرافيا أصلية خصوصا بالنسبة لقباب السماء لبالد ما بين النھرينوالحضارة العربية
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الشخصيات التي تدعم المشروع
● نيقوال ألكان ،فنّان ،نحات؛
● بول بالتا ،صحفي وكاتب ،الرئيس الفخري لمـركـــز دراســات الشـرق المعـاصــر فــي السوربون
الجديدة ،رئيس سيليفا  /باريس؛
● إنعام بيوض؛ كاتبة والمديرة العامة للمعھد العالي العربي للترجمة /جامعة الدول العربية ،الجزائر؛
● بيير بوردوي؛ مدير أبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي؛ مختبر الدراسات السامية
القديمة في الكوليج دو فرانس ،آثاري ،باحث في لغات غربي البالد السامية؛
● أحمد جبّار ،عالم رياضيات ،أستاذ في جامعة ليل  ،1باحث في تاريخ العلوم ،المشرف العلمي على
معرض العصر الذھبي للعلوم العربية ،معھد العالم العربي /باريس :من أكتوبر /تشرين األول 2005
إلى مارس /آذار 2006؛
●عبد المجيد الحوسي ،عضو الھيئة العلمية لنشرة سيليفا ،أستاذ اللسنيات ،جامعة كافوسكاري  /البندقية؛
● صالح فضل؛ أستاذ شرف األدب العربي بجامعة عين شمس ،عضو مجمع اللغة العربية بالقاھرة،
وعضو المجلس األعلى للثقافة بمصر؛
● جان بيير فاي؛ فيلسوف ،رئيس الجامعة األوروبية لألبحاث؛
● مارك غيلر ،أستاذ في معھد لندن الجامعي .باحث في الشرق األوسط القديم .نشر باإلشتراك مع
البروفسور إرفينغ فينكل )اآللھة السومرية وتمثيلھا) (1997؛
● جان جاك غالسنر ،مدير بحث في المركز الوطني للبحوث العلمية؛ أستاذ في المدرسة العليا للعلوم
اإلجتماعية؛ أستاذ متخصص في بالد الرافدين؛
● دوني غيدج ،كاتب؛ أستاذ تاريخ العلم ومنھجياته ،جامعة باريس 8؛
● جان لوي ھودييه ،عالم فلك في مرصد نيس )فرنسا( ،ومدير أرصاد؛
● جان بيير ھينيري ،رائد فضاء؛
● ھرمان ھنغر؛ أستاذ في معھد الدراسات الشرقية بفيينا ،النمسا .مؤلف العديد من الكتب حول الفلك في
بالد الرافدين؛
● كريستيان جوليان روبن ،عضو معھد فرنسا ،مدير مختبر الدراسات السامية القديمة في المركز
الوطني الفرنسي للبحث العلمي والكوليج دو فرانس ،ورئيس جمعية آثاريي ولغويي ومؤرخي جزيرة
العرب؛
● خوليو سمسو ،أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية ،جامعة برشلونة ،مؤلف في تاريخ الفلك لدى
العرب واإلسبان؛
● أنجيلو سكارابيل ،أستاذ اللغة واألدب العربي ،جامعة كا فوسكاري /البندقية؛
● خافيير تكسيدور؛ أستاذ الساميات القديمة ،كوليج دو فرانس؛
● غابرييل ياريد ،فنان ،عازف بيانو ومؤلف موسيقي؛
● جيفا فيزال ،باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية ،متخصص في العالمين الفارسي والھندي،
تراث المخطوطات اإليرانية ،مؤلف :صور السماء في الشرق في العصور الوسطى؛
غابرييل ياريد ،فنان ،عازف بيانو ومؤلف موسيقي.
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 .1مبررات المشروع
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نحن شاھدون وباألخص منا الفلكيون الھواة على األھمية القصوى لدراسة تاريخ علم الفلكْ ،
إن في
جانبه العلمي البحت ،أي الرياضي والفيزيائي ،أو في جانبه الثقافي ،أي التمثالت المختلفة للسماء كما
برزت في التشخيصات واللوحات المعبرة عن النجوم والكواكب.

أھمية دراسة المخيال المتعلق بقبة السماء
نظرا لألھمية التي يكتسيھا ھذا الموضوع ،يضع علماء الفلك في متناول الجمھور ھذه الكنوز من
الفكر البشري.
ومع أن شعوب الشرق األقصى اعتمدت قبة السماء الصينية ،وتبنت تصوراتھا وتخيالتھا الخاصة
بالنجوم والكواكب ،غير أنھا مازالت مجھولة لدى الشعوب والثقافات األخرى .ويجري حاليا ً التعريف
بھا بواسطة مواقع إلكترونية أع ﱠدھا باحثون جامعيون وساھمت في وضعھا المتاحف ومراكز علم الفلك
الصينية واليابانية والكورية .وھي تھتم بإبراز التشخيصات واللوحات التقليدية للنجوم إلى جانب اللوحات
العالمية المعاصرة.
مصوّر من كتاب تيانغوانشو لمؤلفه سيما كيانغ )أواخر
القرن الثاني ق.م( يصور بيدو )مكيال الشمال( حيث تكوّن
نجمات نعش وبناته السبع عربة اإلمبراطور إبّان جولتة
التفقدية للجھات األربع:

حجر من عصر الھان )القرن  2لميالد( مستمد من

،Zhongguo gudai tianwen wenwu tuji
بكينWenwu Press, 1980 :

مخطط للحرم األحمر يجمع مجموعات الكواكب القطبية
الشمالية ،مرسومة على لفافة تعود إلى عصر التانغ )القرن
السابع للميالد( عُثر عليھا في موقع دانغھوانغ ،في منطقة
غانسو .نالحظ في أسفل الرسم مجموعة بيدو )أنظر الشكل
المقابل(
(British Museum, London,
)ms. Oriental 8210/S.3326/R.2

م ن المالح ظ تزاي د اإلھتم ام الع المي بإثنولوجي ا عل م الفل ك س واء عل ى مس توى البح وث الجامعي ة أو
بالنسبة للعموم .والتخيالت األكثر دراسة ھي تلك التي تخص ھنود أمريكا وأفريقيا .وھي التعطيبنا س وى
بعض التسميات المحدودة للنجوم والكواكب.
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مصور لخرافة ھندية أمريكية تظھر فيھا نجمات الجبار على
صورة سباق بين قاربين.

صورة للمنطقة ذاتھا من السماء وضعتھا قبائل
"الخويخوي" )ببتسوانا وناميبيا والرأس األخضر( بحسب
باحثين من أفريقيا الجنوبية.

المفارقة :المساھمة الرافدية والعربية في اإلرث العالمي عظيمة
ولكنھا مجھولة
إن نصف مجموعات النجوم الثماني واألربعين التي اعتدنا على اعتبارأنھا يونانية وانتقلت إلينا عبر
العرب ھي في الحقيقة بابلية األصل .ونخص بالذكر منھا األفالك اإلثنى عشر التي يتكون منھا فلك
البروج .وتحيل الصور الفلكية إلى ميثولوجيا غنية تزخر بالمعاني التي لم يجر استغاللھا بتاتا  :على
سبيل المثال يمكن أن نقرأ على قبة السماء حكايات العشق المثيرة بين إنانا أوعشتار وبين دوموزي أو
تموز كما يمكن أن تصور لنا كيف أنقذ برشاوش أندروميديا )مجموعة المرأة المسلسلة( من الثعبان.
يعود الفضل للعرب في وضع أسماء ثلثي النجوم المعتمدة في قائمة الكواكب .لكن وبالمقابل ھناك
تجاھل تام للدالالت التي تقف وراء التصورات والتخيالت التي ارتكزت عليھا وذلك من قبل كل
المختصين الذين استعملوا ھذه التسميات المتداولة عالميا بما في ذلك في العالم العربي.
ھناك جانب آخر من المسألة وقع إھماله أال وھو التأثير المباشر لإلرث البابلي على علم الفلك العربي
وذلك دون المرور بعلم الفلك اإلغريقي .وجرى اعتماد جزء ھام من ھذا الموروث في الترتيب العالمي
المعاصر للنجوم.
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إنھا لمفارقة جد مثيرة وقد وجب التنبه لھا لتجاوزھا .اليوم ،تبدو ھذه المھمة يسيرة جدا
خصوصا ونحن في زمن عولمة وسائل اإلعالم .وقد أصبح بإمكان كل الشعوب التعريف
برصيدھا ومخزونھا الثقافي لشعوب العالم قاطبة كي يتبادلونھا.

اإلله إيا وھو أصل صورة الدلو كما تظھر على خاتم يعود إلى القرن الثامن عشر قبل الميالد.

تخاطب صور الفلك ،واألساطير الثرية التي تشتمل عليھا وما تثيره من إحساس بالخارق
المجھول ،تخاطب مباشرة قلوب الناس في كل مكان وزمان .إنھا تتيح إبراز التراث
المشترك الذي ساھمت في خلقه كل حضارات ضفتي المتوسط من غير استثناء ،كما أنھا
تشكل وسيلة فعالة وأنيقة لتعرف الشعوب على بعضھا بشكل أفضل.
وفي الوقت الذي يتزايد الحديث عن "صدام الحضارات" ،يغدو تبيان التفاعل المتبادل
بين حضارات ضفتي المتوسط ضرورة ماسة.
يتيح توفير عناصر المقارنة العملية إنشاء مواد تدريبية تربوية تعطي لكل حضارة حقھا
الذي يعود إليھا في تراثنا الثقافي الحديث؛ وھو تراث ال يتعلق بشعوب البحر األبيض
المتوسط فقط بل بشعوب المعمورة قاطبة.
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 .2تقديم المشروع
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أ -مشروع ذو قسمين
القسم األول  :تجميع المصادر الخاصة بالمخيال المتعلق بقبة السماء
نعلم أن الميثولوجيا اإلغريقية المرتبطة باألجرام السماوية معروفة كلية .ومن المحتمل أنه ليس ثمة
مايمكن إضافته في ھذا المجال .أما بالنسبة للتخيالت التي تحكمت بتكوين مجموعات النجوم األربعين
في أوروبا فھي من طبيعة مغايرة وال تتطلب سوى بحث جزئي وھامشي.
وبخصوص بالد لرافدين ،فإن الوثائق الخاصة بقبة السماء معروفة بشكل حسن ،بيد أنه من الضروري
استخراج فھرست مبوب لميثولوجيا السماء.

أسطورة إنانا ودوموزي السومرية
يمكن أن نقرأ على قبة السماء لبالد ما بين النھرين التاريخ
الموغل في القدم لقصص الغرام بين إنانا أوعشتار ودوموزي
أو تموز التي أصبحت تُعرف في سوريا بـ عشتار وأدونيس.
فالحوت الغربي يرمز إلى أنونيتو وھي من أطوار إنانا ،إلھة
الحب .كما أن الحمل يرمز إلى دموزي راعي السماء.
عندما وقعت إنانا في أسر شقيقة أريشكيگال ،سيدة العالم
السفلي ،التي كان يحرس بابھا إلھان ھما مسلماتا-ٳيا
ولوگاليرا ،سارع رسول إنانا ،بابسوكال ،ويمثله الجبار ،إلى
تحذير اآللھة وإعالمھا بأنه في حالة غياب إلھة الخصوبة عن
األرض فستفقد الطبيعة دورة إخصابھا.
استجابت اآللھة المذعورة لنصائح الحكيم إنليل أو إيا الذي
تجسده صورة الجدي :كان على األسيرة أن تق ّدم شخصا قرباناً
مقابل تحررھا ،فأشارت إلى عشيقھا الذي لم يكن وفيا لھا طيلة
فترة غيابھا .لكنھا مع ذلك بكته بكاء مرا استلھمت منه العديد
من الكتابات والمنسوخات الرافدية ،التي تعد من أجمل
اللوحات الطينية.

إنانا ودموزي مستمدة من كتن،
in D. Wolkstein & Samuel N. Kramer,
Inanna, Queen of Heaven and Earth, IInd
mill. av. J.-C.

وبخصوص المتخيالت العربية المتصلة بقبة السماء فإن تجميعھا يتطلب جھداً كبيراً ذا
بعدين :بعد األدب الكالسيكي ،وبعد التراث الشعبي.
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 .1بعد األدب الكالسيكي ،وينبغي أن يتم انطالقا ً من المصادر التالية :المعاجم الكالسيكية،
نصوص األدب :الشعر والحكايا إلخ ،ونصوص علم الفلك الكالسيكي.
يمتد البحث على فترات متعددة منھا  :قبل اإلسالم ،العصران األموي والعباسي ،الخ؛ كما يمتد إلى
المناطق العربية المختلفة :المغرب ،مصر ،المشرق والجزيرة العربية إلخ.
إنه عمل يتوخى توثيق وتجميع األشكال والتشخيصات والصور األدبية من استعارات وإيحاءات
وأمثال شعبية متعلقة بأشكال وصور النجوم التي سيجري ترتيبھا وفق موقعھا في السماء.
 .2بعد التراث الشعبي :انطالقا ً من األدب الشعبي على وجه العموم والذاكرة الشفھية على
وجه الخصوص .إن ھذا التجميع ،الذي يتصل باإلتنوغرافيا وعلم اإلناسة ،يتحلى بعدد من األبعاد:
* تجميع المواد التي يوفرھا المستشرقون
والرحالة األوروبيون في المغرب كما في
المشرق
* كتب األنواء )وھي خصوصية عربية(.
* الحصول على المعطيات الخاصة
بالتجمعات السكانية والمھنية المعنية:
البحارة ،البدو ،المزارعون وسكان الحضر
أيضا ً .علما بأنه يوجد بالضرورة تراث
غنائي وأمثال ورموز وإيحاءات تحيل
للكواكب والنجوم.

© R. Laffitte

صورة لكوكب الجوزاء مرسومة باإلستناد إلى نصوص
عربية قديمة .وتشكل الجوزاء مادة لعديد من الخرافات التي
تقرنھا بسھيل.

إن األدب الشعبي والذاكرة الشفوية اليشرحان
صور السماء فحسب ،بل يسھمان كذلك في صيانة
التراث غير المادي للعرب وللبشرية جمعاء في آن.

أنظر مشروع » تصور قبة السماء في المخيال العربي" صفحة  22من الملف وللمستزيد انظر المشروع المذكور على
الموقع اإللكتروني الخاص بـ"سيليفا" www.selefa.asso.fr :
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القسم الثاني :إعداد إيكونوغرافيا أصلية
نمتلك إيكونوغرافيا ثرية جدا تجسد صورا إغريقية ومعاصرة وھذا عكس اإليكونوغرافيا الخاصة
بحضارة بالد ما بين النھرين واإليكونوغرافيا العربية.
في عصر حضارة الصورة ،ال تقتصر أھمية اإليكونوغرافيا على الجانب الفني والثقافي المميزين.
فاعتمادھا يمثل عامل دفع قوي وأساسا لتعميم المعارف ونشرھا .لذلك يولي المشروع أھمية قصوى
ومميزة لھذه األداة التي لھا دور تربوي إضافي مشھود.

 أھمية إيكونوغرافيا الصور الخاصة ببالد ما بين النھرين
فم الكلب الجالس
φ Her

 τ Herاللسان
]يد الماعز اليسرى
المحجن α Lyr

]=اإلله گوال
θ Lyr

الساق
π Her
 assisالكلب β Her

الرجل

α Her

ε Her

الكرسي تحت
α Her

α Oph
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تجسيد صورة گوال والكلب الجالس باالستناد إلى وثائق رافدية فيھا يظھر
بيتا ھرقل الذي ھو الكلب بينما ھو لدى العرب يمثل كلب الراعي.

بالنسبة للحضارة البابلية ،ال نملك سوى إيكونوغرافيا واحدة كاملة لدائرة الكسوف التي وصلتنا عبر
صور منطقة البروج .بالمقابل تتوفر لدينا صوراً عديدة تجسد لآللھة المرتبطة بالنجوم وسلسلة طويلة من
أسماء النجوم تعود إلى  400-700سنة قبل الميالد ،وھي تبين مواقع النجوم في الصور المتخيلة في بالد
الرافدين .األمر الذي يتيح لنا إعادة صياغة وتص ّور جزء ھام من قبة السماء ،بحسب ما يبينه الرسم
أعاله.
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 متطلبات إنجاز مشروع التصور العربي للسماء
تتحلى الصور العربية بالنسبة لمشروعنا أھمية قصوى ألنھا تشكل األساس الذي اعتمدناه لتحديد
ثلثي النجوم؛ غير أننا نفتقد ھذه الصور تماما ً .أما الكتابات الكالسيكية فھي تقدم لنا تشخيصا
أسماء
ْ
ووصفا مدققا للصور كما تخيلتھا الشعوب العربية .ولكي نتمكن من صياغة ھذه الكتابات وتجسيدھا في
صور ال بد من األخذ بعين االعتبار مختلف الخاصيات التي تميز علم الفلك العربي واإلسالمي.

لم يص ّور العرب سوى اإليكونوغرافيا اإلغريقية للسماء

عبد الرحمن الصوفي  :كتاب صور
الكواكب الثابتة؛ مخطوط ألوغ بك ،بداية
القرن الخامس عشر )المكتبة الوطنية
الفرنسية ،باريس ،الوثائق العربية(5036 ،

أبو معشر البلخي  :كتاب المواليد،
وثيقة مصرية ،نھاية القرن الخامس
عشر )المكتبة الوطنية الفرنسية،
الوثائق العربية (2583

الدب األكبر على مجسم كرة محمد ابن ھالل،
الموصل ،القرن 13؛
)لندن ،المتحف البريطاني(

من سمات علم الفلك العربي أن
الفلكيين العرب الذين ظھروا في
العصر الذھبي للعلوم العربية تبنوا
التصورات إلغريقية للسماء ،مع
العلم أن ھؤالء األخيرين استمدوا
تصوراتھم من البابليين .يبدو ذلك
جليا في صورة الدب األكبر
المجسدة أدناه :حدد الفلكيون العرب
أسماء النجوم على الكواكب
اإلغريقية بما يتطابق مع التقاليد
الشعبية السائدة ،مثل نعش وبناته،
القائد ،والعناق ،وال َجوْ ن ،وسُھا
ومجموعة القفزات ،وكلھا ال تتصل
بصورة الدب.
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الضرورة الملحة لوضع إيكونوغرافيا للصور العربية *
ھكذا تكتسي معرفة الصور النابعة من المتخيالت العربية أھمية خاصة؛ تماما كما ھو الحال بالنسبة
لمتخيالت شعوب العالم األخرى .وتمتاز الوثائق الفلكية العربية بالوصف الدقيق لھذه الصور؛ كما
تظھره منطقة الدب األكبر حيث يتخيل الوعي الشعبي العربي مجموعتي نعش وبناته والظباء كما تبدو
في الرسم أدناه المستمد من الكتابات الكالسيكية.

© R. Laffitte

مصوران عربيان يمثالن نعش وبناته والظباء ،بحسب توصيف النصوص الكالسيكية.

 .3إنتاج إيكونوغرافيا أصلية
إن المھمة األولى التي يتوجب إنجازھا ،وفق طريقة مبتكرة وباالستناد إلى النصوص وغيرھا من
الوثائق التي بحوزتنا ،ھي أن نقوم بصنع مرتسمات منھجية للتشخيص البابلي والعربي
  60مجموعة نجمية بابلية يتوجب علينا من أجلھا اختيار رسوم توضيحية تتواءم وفن كل من
بابل ونينوى القديمتين.
  80مجموعة نجمية عربية وعلينا ھنا كذلك أن نختار أسلوبا ً بيانيا ً ينسجم والمخياال والتراث
العربيين واٳليرانيين في التصور ،بحيث أن تتناسب المقاييس ووصف أمكنة النجوم كما وصلتنا في
النصوص الفلكية والشعر الكالسيكي والشعبي.
  48مجموعة نجمية إغريقية وھي محددة المواضع واألشكال منذ وقت طويل وبحوزتنا
نماذج عديدة لھا ،غير أنه يتوجب علينا أن نجد تخطيطا ً جديداً يساعدنا في مسعانا الرامي إلى مقارنتھا
بالمرتسمات السابقة.
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  88مجموعة نجمية معاصرة وھي مألوفة وتعرض غالبا ً المجموعات اإلغريقية الـ 48التي
استكملت في عصر النھضة بأشكال تغطي تلك النواحي التي اعتبرت فارغة في قبة السماء ،ثم أضيف
إليھا خصوصا ً في القرن  18كوكبات جنوبي السماء.

النتيجة :مجموعات اللوحات الكرتونية
ھكذا يتوفر لدينا بعد الفراغ من اإلنتاج مجموعة متكاملة متكونة من  280شكالً متوزعة على فئتين
متمايزتين :
 280 /1لوحة أصلية ،يصار إلى رسم األشكال
التشخيصية كل على حدة وفق إحداثيات سمائية يتم
تحديدھا مسبقا ً ومن قبل رسامين متخصصين في
الرسم الفلكي .تنفذ اللوحات الكرتونية ھذه باأللوان
وفق معايير فنية عالية الجودة كيما توظف في
تشكيل التشخيصــات ،وقبــل عـرضــھا باللـغــات
المختلفة وكذلك قبل تكييفھا للوسائط العديدة :يمكن
لھذه المجموعة أن تكون على شكل مجموعة من
اللوحات التي ستوظف من أجل صناعة الكرة
السماوية ،أطلس السماء وخريطة السماء وفي
إنتاج الكتب.
© R. Laffitte

كوكب الثريا مرسوممن منظار الكتب العربية القديمة.

 280 /2لوحة مبسطة؛ تخط األشكال على
غرافيزمات مبسطة وفق اإلحداثيات السمائية نفسھا
التي سبق ذكرھا ولكن بشكل يتيح استخدامھــا فـي
التعليـم وكذلك فــي التوظيف السھل في الوسائط
كلھا.

© R. Laffitte

لوحة مبسطة لكوكب الثريا.
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ب .وضع نتائج البحوث في متناول الجمھور
توجد وسائل وطرق عديدة الطالع الجمھور الواسع على ھذه الكنوز الفريدة والقيمة من مخيال العرب
.لقبة السماء ولكل واحدة منھا خاصيات مميزة

 -1الوسائط البصرية والسمعية البصرية التقليدية ؛
 الوسائط التقليدية  :الكرة السماوية ،الخريطة ،المصور واألطلس الفلكي ،موجودة جميعھا منذ
القديم .إن القباب نصف الكروية )البالنيتاريوم – وأقدم قبة معروفة يرجع تاريخھا إلى سنة  ،720وھي
قبة حمام قصر عمرا في األردن –( تجمع حسنات كل من المجسمات الكروية والخرائط النصفية وتخفف
في الوقت نفسه من نقاط ضعفھا ،وھي توفر صورة أخاذة للسماء في الليل.

صوران يمثالن الحمل والثور باالستناد إلى المتخيل الشعبي العربي.

 الوسائط السمعية البصرية :أفالم توثيقية تتناول بأشكال متعددة تاريخ تشكيل السماء وتكشف
عن المتخيل الذي تشف عنه

 -2إعادة االعتبار للتراث العلمي واألدبي
ينسجم استثمار الصور مع مھمات النشر ويتكامل معه .ويمكن تنفيذ الخطوات التالية:
 السلسلة العلمية :ويمكن مثال أن تنشر في ھذه السلسلة نصوص عربية لم تترجم إلى اللغات
األوروبية بعد ،مثل كتاب "األنواء" البن قتيبة الذي يعود تاريخ تأليفه إلى القرن التاسع ،إلى جانب كتب
لمؤلفين عرب آخرين يندر توفرھا اليوم حتى بالعربية نفسھا.
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 سلسلة موجھة للجمھور الواسع :عن طريق ھذه السلسلة سيتم التعرف على النصوص الفلكية
الكالسيكية ومن بينھا على سبيل المثال ال الحصر" ،كتاب صور الكواكب الثابتة" للصوفي.
 المجموعة األدبية :ويتم نشرھا بلغات مختلفة :نصوص الشعر الشعبي العربي والفارسي المتعلق
بالنجوم ،ومجموعة من النصوص الشعرية األساسية التي تقارب الخيال العربي بخصوص السماء ) ثمة
على سبيل المثال حوالي  300مرادف للثريا في الشعر األندلسي(.
 سلسلة للشباب :وتتوجه ھذه السلسلة إلى فئة الشباب من بلدان ضفتي المتوسط لتعريفھم بأساطير
السماء في الحضارات المختلفة ).مص ّورات مقارنة لقبة السماء في بالد الرافدين وعند اليونان والعرب
والحاضر(.

 -3الوسائط الرقمية
 البرامج المعلوماتية للبالنيتاريوم  :تتيح القبة نصف الكروية )البالنيتاريوم( إمكانية االنتقال إلى
العرض المتحرك الذي توفره البرامج المعلوماتية ،األمر الذي يضعھا في مقدم وسائط عرض قبة
السماء.
 األقراص المدمجة والـ  : DVDيمكن
اقتناؤھا من قبل األفراد والمؤسسات التربوية
والثقافية ،كما أنھا تتيح عرضا ً متحركا ً فعاالً
يمكن استكماله بتوثيق تاريخي وعلمي غني،
وبمصورات جذابة ،مما يضاعف من قيمتھا
التربوية خصوصا ً أنه يمكن توفرھا بلغات
مختلفة.
برجا العقرب والقوس :نقش على حجر يماني
من القرن الخامس.
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ج -إمكانية أن يتسع المشروع لمتخيالت مختلف شعوب العالم :
تھئ الوسائل المادية والبشرية التي يتطلبھا مشروع "السماء إرث مشترك" كما المعارف التي ستتوفـــر

لدينا ،تھئ لنا إمكانية أن نضع مشروعا ً أكبر
وأشمل ،غرضه أن يوفّر للجمھور الواسع على
الصعيد العالمي إمكانية التعرف على ھذه الكنوز
التي تختزنھا المتخيالت والتصورات الفلكية
لمختلف الشعوب والحضارات؛ وتلك التي تتميز
بھا الحضارات الصينية والھندية على وجه
الخصوص والحضارات والثقافات األخرى في
كل القارات بما تحتويه من ذخائر على وجه

العموم.

طائر الجنوب األحمر وھي صورة كالسيكية من علم الفلك الصيني ورثھا عنھم اليابانيون ،مرسومة في قبر نبكة كيتورا
وھي تعود إلى القرن السابع والثامن )عن المعھد الوطني للبحوث والدراسات الثقافية ،نارا /اليابان(

من بين مبررات توسيع المشروع وجود أسماء عديدة للنجوم مستقاة من آفاق وثقافات متعددة جرى
إدماجھا ضمن القائمة الدولية للنجوم والمعتمدة
حاليا .ھذا من شأنه أن يفتح األبواب لكل شعوب
العالم ويمكنھا من اكتشاف مجاالت عالمية
وثقافية جديدة ومتنوعة ويسمح بتبادل المعارف.
وبما أن المشروع سيسمح بالتعرف على
المتخيالت األصلية لشعوب مختلف القارات فھو
يساعد على التفاھم المتبادل والتدامج.

شيفا  /رودرا التي تبرز في السماء بصفتھا مريغافياضا وھو صياد الظباء،
الذي ھو االسم الھندي لنجم الشعرى اليمانية.
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 .3إعداد المشروع والبدء
في تنفيذه
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أ .مھمات مرحلة اإلعداد
 .1دراسة المشروع
تتجسد المھام الخاصة بدراسة المشروع في:
● البحـث المنھجـي عــن عالقــات مــع المؤسسات الثقافية
والتربوية المختلفة فــي بلدان ضفتي المتوسط )البالنيتاريومات،
الجامعات ،الوقفيات العامة والخاصة ،إلخ( التي يمكن لھا أن
تجتمع حول مشروع مشترك وأن تنتظم في إطار قانوني بيّن ؛
● إقامة موقع على شبكة االنترنيت لقياس مدى تطور إعداد
المشروع ؛
● سبر مصادر التمويل المحتملة ؛

© R. Laffitte

التوامان من لوحة طينية ٲشورية
من القرن  7ق .م.

 .2تنفيذ المشروع
تبدأ ھذه العملية بصفة فعلية من خالل تكوين فريقين:
● فريق اإليكونوغرافيا :ويتكون من رسامين إلنجاز الرسومات الكرتونية األصلية أو
المبسطة ومتخصصين بعلم الخرائط الفلكية .سيدعم ھذا الفريق متخصصون بتاريخ العلوم بغية
ضمان القيمة العلمية للمواد التي ستجمع والخاصة بمختلف المراحل التي سيمر بھا المشروع.

● فريق المتخيالت :متكون مجموعتين .من جھة ،من لغويين ومتخصصين في اآلداب من أجل
توثيق الشعر واألدب وغيرھما من المصادر بحسب المراحل التاريخية وخصوصا ً حضارة
الرافدين والحضارة العربية-اإلسالمية ،وانتقاء مجموعة منھا بغية ترجمتھا إلى اللغات
المختلفة ، .ومن جھة أخرى ،من متخصصين في األدب الشعبي واإلثنيات بغرض جمع
التراث الشعبي الذي سيدرسه متخصصون في علم الفلك وذلك إلبراز المعاني الكامنة فيھا على
أحسن وجه.
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ب -سيليفا :المشرف على المشروع
سيلفيا ھي مؤسسة البحوث المعجمية وااليثيومولوجيا )اشتقاق الكلمات( الفرنسية والعربية وھي
مصنفة بجمعية تخضع لقانون  1901وقد وقع بعثھا في مارس  2002ومقرھا مدينة "بانتين" )باريس(.
رئيسھا السيد "بول بالتا" ھو صحفي وكاتب ورئيس شرفي لمركز بحوث الشرق المعاصر بباريس
 IIIبالسربون الجديدة.

أھدافھا ھي التالية
● البحث في تبادل الدالالت اللغوية بين اللغات المكتوبة والشفوية ،القديمة والحديثة ،في ضفتي
المتوسط؛
● تشارك في الموروث الثقافي الذي تحتوي عليه الدالالت اللغوية :بما ھو وسيلة إلبراز الماضي
المشترك لكبرى حضارات ضفتي المتوسط ولتمثل مجموع الموروث الثقافي لمجتمعاتنا المعاصرة.

رھان تربوي
تشكل الكلمات ،واألسماء بشكل خاص ،وسيلة من وسائل الوعي والتشارك .إن المتعة ،بل والغبطة
الممكنة جراء استخدامھا ،تمثل رافعا ً من روافع التعرف .وبما ھي ناتج تاريخي معقد ،مشوب غالبا ً
بالخارق ،فإنھا تثير الفضول .ويمثل التعامل معھا وسيلة بسيطة للوقوف في وجه الحواجز التي تنصبھا
األحكام المسبقة بين مراحل التاريخ والثقافات المختلفة .ويتيح العمل بھا الترجمة الواقعية ومن غير
ادعاء ألفكار التشارك والتعايش في حياة الكون /القرية.

اإلنجازات
●تصدر سيليفا نتائج أبحاثھا اللسنية بصورة
منتظمة في دورية نصف سنوية ،وتستند في ذلك
على شبكة علمية وعلى اجتماعات عمل تعقدھا
بانتظام ؛
● وبما ھي ذات خبرة تربوية وثقافية حسنة،
فإن سيليفا تنفذ نشاطا ً اسمه )التشارك في تراثنا(
منصبا ً من جھة على الشباب وغيرھم في الوسط
الجامعي وفي المراكز الثقافية واألنشطة الجامعية
والثقافية المختلفة ،ومن جھة ثانية على اليافعين في
الوسط المدرسي )مدارس ثانوية وإعدادية ،مراكز
اجتماعية إلخ( وھذا على صورة محاضرات أو
أنشطة تربوية وبيداغوجية.

أطلس فارنيز :يمثل نسخة رومانية من كرة سماوية
.إغريقية من بداية العصر الميالدي

ويمكن للمستزيد أن يعود إلى موقع جمعية سيليفا على شبكة االنترنيت على العنوان التالي www.selefa.asso.fr :
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ج -تقويم إنجاز المشروع
 .1القيام بمحاضرة حول موضوع :
البابليون ودورھم في تحديد العرب لنجوم السماء وذلك في إطار مشروع أعدته اليونسكو
تحت إشراف السيد عبد الرزاق النفيسي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى اليونسكو وذلك
بباريس في  8آذار /مارس  .2007قدم السيد "روالن الفيت" عرضا ً عن مشروع "السماء
إرث مشترك" وذلك من خالل بث شريط فيديو .يتجسد الھدف من المشروع في تجميع
مختلف التمثالت والتصورات لقبة السماء بدءاً من بالد ما بين النھرين مرورا باليونان
القديم والعصر الھيليني والعرب والمسلمين ووصوال إلى الفترة المعاصرة.
يھدف المشروع أيضا ً إلى وضع إيكونوغرافيا مقارنَة وتجميع الصور من خالل
المصادر الشفھية والمكتوبة أو المدونة والرقمية لتمكين الجميع من التعرف عليھا .
تدخل السيد "جان جاك غالسنار" مدير الدراسات بالمركز القومي للبحوث العلمية
بفرنسا وأستاذ محاضر بمعھد الدراسات العليا وتعرّضا إلى العالقة التي تربط علم الفلك في
حضارة ما بين النھرين وعلم الفلك اليوناني وقد أ ّكد ذلك السيد محمد طاھر بن سعادة
األستاذ بالمعھد األعلى للدراسات والعلوم اإلجتماعية في مداخلته .أما السيدة "إيليا
بريغونين" من جامعة بروكسل فقد أكدت على التواصل الثقافي بين مختلف مناطق شرق
البحر األبيض المتوسط وذلك في مختلف المراحل التاريخية .ثم تواصل النقاش برئاسة
السيد "بيار بوردروي" المدير السابق للبحوث بالمركز القومي للبحوث العلمية بفرنسا
وبالكويج دوفرنسا والمسؤول عن مخبر للدراسات حول الشعوب السامية وقد تعرض إلى
الجانب التربوي وأھميته في إعداد المشروع.
 .2تكوين شبكة من الباحثين حول "مشروع دراسة تصور قبة السماء في المخيال العربي".
يشمل المشروع تجميع ورصد مختلف التمثالت والتصورات لقبة السماء باعتماد مصادر
متنوعة ووصوال إلى التصور المعاصر .في ما يخص الجانب العربي من البرنامج فإنه من
الضروري تجميع مختلف المصادر من كتابات أدبية )حكايات ،صور ،استعارات ،إيحاءات
 (....وموروث شفھي كما يشمل النشاط في بعض جوانبه بحوثا أنثروبولوجية وإثنغرافية.
حتى اليوم استجابت المؤسسات التالية لھذه المبادرة والتزمت بالمشاركة في المشروع وھي׃
في مصر׃ المركز العلمي الفلكي ) (PSCبمكتبة اإلسكندرية وذلك من خالل مراسلة من مديرتھا
السيدة ھدى الميقاتي ومن مجموعة من الباحثين العاملين تحت إدارة األستاذ صالح فضل.
في تونس׃ جامعة صفاقس من خالل رسالة التزام من رئيسھا السيد حامد بن ضياء وذلك في إطار
وحدة الدراسات ) ERCILISفريق الدراسات حول الحضارة واألدب بصفاقس ( وذلك تحت إدارة السيدة
ادية عبد الكافي :السيد ربحي بلقاسم يحضر تحت إشراف السيد عامر حلواني رسالة دكتوراه عن
״األنواء في الشعر الكالسيكي العربي /القرن الخامس״.

23

في الجزائر) CRASC :مركز البحوث في اإلناسة اإلجتماعية والثقافية /وھران( ومديرته السيدة
نورية بن غبريت -ريماعون :تط ّوع السيد أحمد أمين دالعي من أجل اختيار المادة المتعلقة بتخيل السماء
في البرنامج قيد التحقيق حول التراث الشعبي في الغرب الجزائري.
في فرنسا :مرصد الكوت دازور من خالل مدير األوبسرفاتوريوم  Observatoriumالسيد جان
لويس ھودييه .ومن جھة أخرى ،تجري حاليأ ً اتّصاالت مع الجامعة األوروبية لألبحاث ،التي يرئسُھا
السيد جان ـ بيير فاي ،ومع األكاديمية األوروبية العربية للثقافة واإلعالم ،التي يرئسھا السيّد عبد الغني
ِسباطة.
في بُلدان أُخرى :كذلك تجري اتصاالت راھنة مع كليّة العلوم في الشارقة ) اإلمارات العربية
ال ُمتّ ِحدة( عبْر عمي ِدھا ،السيد حميد النعيمي؛ وكذلك األمر مع مؤسﱠسات أخرى في بلدان عربية مختلفة.
إلى ذلك :فقد وافقت على اإلنضمام إلى لجنة اإلشراف على المشروع السيدة نيكول رفيل  ،مديرة
األبيحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية  CNRSوالتي درست بشكل خاص إثنولوجيا علم الفلكفي
جزيرة باالوان بالفيليبين.

القوس ،من ״كتاب صور الكواكب الثابتة״ للصوفي.

خريطة أشورية من القرن السابع ق.م.

 .3٣إعداد فيلم حول الصور المجسدة للنجوم عند العرب وھو في طور اإلنجاز وسيتم ذلك
في أواخر سنة  2007وقد وقع إنتاجه بالتعاون مع جمعية البحوث الفلكية الفرنسية وجمعية
البحوث الفلكية باإلسكندرية .اتفقت األطراف الثالثة على اقتصار توزيع ھذا الفيلم على
الجمعيات الفلكية وسيقع ذلك باللغة الفرنسية من طرف جمعية البحوث الفلكية الفرنسية .
").ويمكن لكم اإلطالع غليه في الموقع اإللكتروني الخاص ب"سيليفا(
 .4طبع مجموعة من الخرائط التي ستمثل مرجعا لألجرام والمجموعات النجمية فلقد وقّعت
"سيليفا" مع مرصد مدينة نيس اتفاقا إلنتاج مجموعة من الخرائط الفلكية التي ستكون مرجعا
للمجال التربوي والتعليمي .تقدم الخرائط معلومات فلكية وثقافية وسيتكفل مرصد نيس بتقديم
وعرض الخراط القديمة بينما تقوم "سيليفا" بتقديم الخرائط الجديدة وسيقع نشرھا في ربيع
2008.
)"ويمكن مشاھدة صورة أولية للمجموعة النجمية "سينيوس" على الموقع اإللكتروني ل–"سيليفا(
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مسؤول المشروع،  التعريف بروالند الفيت-د
( والمشرف على دوريتھا متخصص في الكلماتSELEFA) له مؤلفات في اللسنيات ؛ سكرتير سيليفا
العربية والشرقية في اللغات األوروبية وعلم الفلك القديم وأسماء النجوم والكواكب لدى البابليين
 محاضر وأستاذ؛ مشرف على مشروعات تربوية عديدة حول العلوم عند.واإلغريق واآلراميين والعرب
العرب على وجه الخصوص

القديم الفلك أعمال في علم
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