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  *دند؟یستارگان چگونه به غرب رس یعرب یها نام
  ١پل کونیچ

 ٢ترجمۀ مریم زمان

م الحوت«، »الدبران«چون  غریبیهای واژه
ُ
 نگرهاشناسان و ستاره اختربرای همۀ  »ابط الجوزا« و »ف

 -αمـاهی جنـوبی و  -αگـاو نـر،  -αهـای سـتاره اند و بـه ترتیـب نـامشناخته شده در جهان غرب
  اند.که عربی دانیممیشکارچی هستند و بیشتِر ما 

هـا، سـالنماها و دیگـر های غربی و جدید ستارگان، اطلسها در نقشهتا از این نام ۲۰۰بیش از 
بسـیاری از ایـن  افتن اصل ریشـۀیشناسان معاصر عرب که، ستارهاند. شگفت آنها به کار رفتهنوشته

بسیاری از آثار غربـی نیـز  ،دانند. افزون بر آنزبان مادری عربی سخت یا غیر ممکن میرا در ها واژه
  انگیزد.  می ها شک براین نام أمنشدر مورد  که کنند می عرضهها برای این ناممتفاوتی توضیحات 
 
ً
انـد. اسـتثناهای روشـنی هـم شناسـی عربـیواژهها از نظر تـاریخی و بسیاری از این نام مطمئنا

 بـره)، -γ( ٣»مثـارتیم« چـون نـام عبـریای دیگـری دارنـد، هـمهای خاورمیانههستند که خاستگاه
هـا، تر این نامخرس کوچک). بیش -d( ترکی ٥»یلدون« عقاب) و -β( ارسی[شاهین] ف ٤»آلشاین«

راه نجـوم غربـی  بهبیستم از چندین منبع خاص یل قرن اطی هزار سال از قرن دهم پس از میالد تا او
  اند. یافته

  گیریشان.: اصلیتشان و فرایند تاریخی انتقال و وامنگریماز دو منظرمتفاوت بباید ها به این نام

  هاخاستگاه
 ترتیبدر این نوشته به هریک اند که ها از یکی از سه راه کامال متفاوت سرچشمه گرفتهبیشتر این نام

م الحوت«، ٦»الدبران«نمونۀ با 
ُ
  شود. توضیح داده می ٨)عقربگزیدگی ( »لسعه«و  ٧»ف

                                                    
  منتشر شده است. ۲۲- ۲۰، ص ۱۹۸۳، ژانویۀ Sky and Telescopeاین مقاله در مجلۀ  *

1. Paul Kunitzsch, Institute for Semitic Studies, University of Munich ) های سامی، دانشگاه مونیخ زبانپژوهشکدۀ(  
  maryam.zamani@ut.ac.ir کارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  .٢

3. Mesartim 
4. Alshain 
5. Yildun 
6. Aldebaran 
7. Fomalhaut 
8. Lesath 
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ر در  واکبصورت فل دوپی ، نسخۀ کتابخانۀ مل مصر، قاهره صور ال   عبدالرحمن صوف

  »الدبران«هایی چون نام
ً
در   ١)مشایعت کننـدگاِن دختـر اطلـس( »الدبران«  ناماند. عربی کامال

برای سـتارۀ هم  و، ٢شتران مادهای گروه ستاره ایبر همعربی و پیش از هرگونه تماسی با علوم یونانی، 
α- ٣»عذاری« از این دست های دیگررفته است. مثال گاو نر به کار می )e-  ،(٤»عنـاق«سگ بزرگ 

)γ -  ،(٥»فرد الشجاع«زن به زنجیر کشیده شده )α -  ( ٦»بنات نعش«مارآبی) وh - .خرس بزرگ) هستند  

ها را برای ستاره آنها. ندشناخت، اما آسمان را به خوبی میندب قدیم اخترشناسی علمی نداشتاعرا
نشـینی بنـا  بردند، از ایـن رو نـوعی تقـویم بادیـهها به کار مییابی در بیابان و تشخیص فصلجهت

 هسـتار اصـیل عربـی نـام ۳۲۹ ،ایطـی پـژوهش ویـژه ،) ق۱۳۸۰مـیالدی ( ۱۹۶۱ سال کردند. در
رفتنـد. ، انتقال یافته بودند و به کار میرواج داشتندگردآوردم که پیش از اسالم یا اوایل دورۀ اسالمی 

  .تری پیدا کردمهای فراوان از آن پس با یافتن سندهای بیشتر نام

                                                    
  م.- .آسمانخواهران، اشاره به افسانۀ یونانی فرار دختر اطلس از دست اوریون به هفت  .١
 م.-  .گفتند می )شتران مادهقالئص (های اطرافش نامیدند و به ستاره میها دبران را فنیق ( شتر نر بزرگ) نیز عرب .٢

3. Adhara 
4. Almach 
5. Alphard 
6. Benetnasch 
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 کلـی بـه طـورو هـا ( ، عـربۀ عربسـتاناسالم به بیرون از مرزهـای شـبه جزیـر شپس از گستر
 ۀترجمـ بـا آنهـاعلوم یونانی و هلنیستی را به ارث بردند.  ،) در سوریه، مصر، عراق و ایرانمسلمانان

های علمی و نتایجشان را نیز دریافتند. از اواخر قرن هشتم تـا اواخـر قـرن آثار یونانی به عربی روش
ار بـه عربـی چنـدین بـ -بطلمیـوس مجسـطی -) مشهورترین کتاب نجـومی ه۳تا  ۲نهم میالدی ( 

  ترجمه شد.
صورت فلکی مرتب شده بود. طـول و  ۴۸که در   داشتستارۀ ثابت  ۱۰۲۵فهرستی از  مجسطی

 البروجی هر ستاره به عالوۀ موقعیتش در یک صورت فلکی مشخص شده بود عرض دایرة
ً
 -α  . مـثال

 توصیف شده بود:، چنین سازندترین ستاره در گروهی که ماهی جنوبی را می ماهی جنوبی، برجسته
ای در ایـن صـورت این سـتاره شـماره ١».است کنارۀ آب آن که بر دهان [ماهی] است، همان که بر«

و  از آب [سـتاره] آخـرین« است: دلوفلکی ندارد، چون همزمان چهل و دومین ستارۀ صورت فلکی 
  .»دهان ماهی جنوبی بر واقع

 بی ترجمه شد. این توصـیفستارگان به عریکایک های بطلمیوس از موقعیت توصیف
ً
 هـا غالبـا

ـم الحـوِت « ای برای مشخص کردن یا نامگذاری ستارگان بودند. بنابراینچکیده
َ
عربـی (دهـان  ٢»ف

ـم « ماهی جنوبی گرفته شده اسـت کـه بعـدها در غـرب -αماهی) از توصیف بطلمیوس از ستارۀ 
ُ
ف

جنب « رود) ، -α( ٤»آخر النهر« چونی های ستارگانهای دیگری از این نوع ناممثال شد. ٣»الحوت
برزانـو  -c( ٧»مرفـق الجـاثی« ُبرندۀ سـر دیـو) و -β( ٦»س الغولأر« ُبرندۀ سر دیو)، -α( ٥»الفرس

  مارافسای) هستند. -λنشسته و 
انـد. اسـالمی بـه کـار رفتـه -های این دو دسته در آثار اخترشناسی و اختربینی  عربینامتمامی 

  گرفتند. وامرا  هاآن انیاروپای هم بعدها
در آثار  اما (گزیدگی عقرب) واژۀ اصیل عربی است »لسعه« .است ٨»لسعه«ه دستسومین نمونۀ 

ای در صـورت فلکـی کـژدم بـه کـار نرفتـه اسـت. اخترشناسی و اختربینی عربی بـرای هـیچ سـتاره
 واژ ٩رژمیالدی ژوزف اسکالی ۱۶۰۰درحقیقت نخستین بار در 

ِ
معرفـی  alascha ۀآن را برای توضیح

  ای در دم کژدم به کار رفته بود.ستاره »سحابی« های اختربینی برایکرد که در برخی متن

                                                    
  م.-اشاره به افسانۀ آفرودیت و پسرش که هنگام گریز از دست تایفون در کنارۀ دریا به ماهی تبدیل شدند و نجات یافتند. .١

2. Fam al-ḥūt 
3. Fomalhaut 
4. Achernar 
5. Algenib 
6. Algol 
7. Marfik 
8. Lesath 

٩. Joseph Scaliger ) ( دربـارۀ اصـالحکتـاب  ، مؤلفشناس فرانسویم)، باستان۱۵۴۰-۱۶۰۹ژوزف اسکالیژرDe emendatione ( در
  .شماری گاهتقویم و  مورد
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آثـار  (نقطۀ ابـری یـا ابـر) عربـی بـود کـه در ترجمـۀ عربـی »لطخه« تحریفی التینی از ما اینا
اربـع در  و مجسـطیرفت. این عبـارت در یا تودۀ ابری به کار می ١برای نمایش ابر فشرده بطلمیوس

کرد که در چشـمانش تـار یـا  ، اثر اختربینی بطلمیوس، چندین ستارۀ گوناگون  را معرفی میمقاالت
  آمدند. مبهم به دید می

های اصیل عربی است که در آثار اخترشناسی و اختربینی عربی یافت نشد. یکی از واژه »لسعه«
بـه منـابع اصـیل عربـی ارجـاع  اماکردند را معرفی  ییهانام چنینپژوهشگران غربی در اروپا، بارها 

هایی که اشـتباهی نـام ها هستند (یا واژههای عربی ستارههایی محض در ریشهها حدس ندادند. این
اژدهـا)،  -d( ٢»نسـر طـایر«: عبارتنـد از های بیشـتر در ایـن دسـتهنمونه .اند)شده ها پنداشتهستاره

چنـگ  -β( ٦»شـلیاق«، ٥»ابـط الجـوزا«گـاوران)،  -m( ٤»بوسالقطر«رود)،  -h( ٣»ادعی النعام«
  اژدها). -α( ٧»ثعبان«رومی) و 

  انتقال
ها با معرفتـی رکود بود. عرب در حال )  ه۴یالدی (م ۱۰قرن  دراخترشناسی و عموما علوم، در اروپا 

بیدار کردند. اسپانیا موثرترین مرکز انتقـال  انکه از خاورمیانه آوردند عالقمندی به علوم را در اورپایی
هـا افتـاد. در ناحیـۀ ق) بـه دسـت عـرب۹۲-۳مـیالدی ( ۷۱۱شد و مناطق وسـیعی از اسـپانیا در 

هـایی از ترجمـه )  ه۷تـا  ۴مـیالدی ( جداماندۀ مسیحی اسپانیا، از اواخر قرن دهم تا قـرن سـیزدهم
  عربی به التینی انجام شد.

هـای یونـانی کالسـیک را تغذیـه ه حکمرانان غـرب بودنـد، غالبـا سـنتها در این دوره کعرب
بـه  طبیعتـا هـاهای فنی و نـام، برخی اصطالحهم های التینِی آثار علمی عربیترجمه درکردند.  می

  .شدداشته می همان صورت عربی نگه
، ٨الغـولالـدبران، هایی چـون اسطرالب اهمیت خاصی داشتند. دنیای غرب نام بارۀهای در متن

چنـگ رومـی)، بـه عـالوه  -α( Vega  بـه جـای Wega شـکارچی)، و امـالی  -β( ٩رجل الجبار
  ست.آنهارا مدیون  ١١»المقنطره« و ١٠»نظیر السمت« های فنیاصطالح

                                                    
1. nepheloeides systrophe 
2. Al Tais 
3. Azha 
4. Alkalurops 
5. Betelgeuse 
6. Sheliak 
7. Thuban 
8. Algol 
9. Rigel 
10. Nadir 

١١.  almucantar ارتفاع  دایرۀ   
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 های اخترشناسی و اختربینیای به موجودی نامتازه های عربی ) واژه ه۵( میالدی قرن یازدهمدر 
هـایی در ها و مقالـهاسپانیا، کتاب اندر هم )، ه۶( میالدی ا در قرن دوازدهم. امافزوده نشد یدر التین

هـای ها به دست پژوهشگران متفـاوتی در ترجمـههای ستاره. بارها و بارها نامانتشار یافتاین زمینه 
هـای التینـی، توضـیحی بـرای در نسـخه نـاهمخوانی. ایـن تنـوع افـزون بـر ظاهر شدتازۀ گوناگون 

 مـیالدی چنـین در قـرن دوازدهـم. هـمهای اروپایی اسـت در زبان هاستارهاین گوناگونی امالی نام 
هـای مربـوط بـه نوشـته با ٢»السموت« اش و جمع عربی ١»سمت الراس« ، دو اصطالح مهم) ه۶(

  شدند. واردالتینی به زبان اسطرالب 
و  لغــت شناســانهــا موضــوع مطالعــات )، نــام ســتاره  ه۱۰قــرن شــانزدهم مــیالدی (اوایــل در 

 زنـی گمانـهنظریـه و  مبتنی بربیشتر توضیحاتشان را  ،زبانشناسان غربی شد. کمبود منابع دست اول
 ٤بیـگ الغزیج مقالۀ اول در شرح ارزشمندش بر  ٣ای به نام توماس هایدشکل داد. نویسندۀ برجسته

  کار برد. ای و عربی را بههای خاورمیانهمتن
در  مـیالدی ۱۸۰۹در  زبـانش بود که ازجملۀ منابعش در کتاب آلمـانی ٥دیگری لودویگ ایدلر

کـه  ایرانیبود. این مولف  ٦قزوینیزکریای  عجایب المخلوقات ،هامورد خاستگاه و معنای نام ستاره
تراز اول  ایهنویسند که ،صوفی گرفتعبدالرحمان ] الکواکب صورها را از [درگذشت نام ق۶۸۲در 

  درگذشت.  ق۳۷۶در  و ،بود های فلکیها و صورتدر مورد نام ستاره
 ٧هـا و معنایشـاننام سـتارهمیالدی ۱۸۸۹آخرین کتاب مهم به انگلیسی در مورد نام ستارگان در 

میالدی  و بـا عنـوان  ۱۹۶۳را دوباره در  آن ٩وراد[موسسۀ انتشارات] بود.   ٨اثر ریچارد هینکلی آلن
 هـای عربـی ایـن اثـرچاپ کرد. امـا قسـمت ١٠شناخت و معنایشان –ها نام ستارهتجدید نظر شدۀ:  

  داشت. زیادیتاریخی شناسی و  لغتبود و کمبودهای ن اصیل

                                                    
1. Zenith 
2. Azimuth 

٣. Thomas Hyde ) م، شرحی بر کار الغ بیگ به نام ۱۶۶۵های شرقی عالقمند بود. در ) که به زبانم۱۶۳۶ – ۱۷۰۳خاورشناس انگلیسی
 Tabulae longitudinum et latitudinum stellarum fixarum ex( های ستارگان ثابتشاهزاده الغ بیگ از عرض های رصداز 

observatione principis Ulugh Beighi.نوشت (  

هایی از این زیج که خشباز آثار اوست.  زیج سلطانی (گورکانی)دان و منجم تیموری بود. )، شاهزادۀ ریاضی  ق۷۹۵ – ۸۵۳( الغ بیگ. 4
  های مهم بود به صورت جداگانه به التینی ترجمه شد.دربارۀ جدول ستارگان و تاریخ

  
5. Ludwig ldeler ) ( مطالعۀ خاستگاه و معنای نام ستارگانرش کتاب )، که از آثام۱۷۶۶ – ۱۸۴۶خاورشناس آلمانیUntersuchungen 

über der Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen ( است. م ۱۸۰۹در  
دان و فیلسوف ایرانی تبار و شاگرد اثیر الدین ابهری است. )، جغرافیق۶۸۲ – ۶۰۰قزوینی ( زکریا بن محمد بن محمود انصاری کمونی .6

  ) نیز مشهور است. Cosmography( نگاریکیهانهای اروپایی به  از آثار اوست که در زبان المخلوقات و غرایب الموجوداتعجایب 
7. Star Names and Their Meanings 

٨. Richard Hinckley Allen )۱۹۰۸ – ۱۸۳۸.م، دانشمند امریکایی   
9. Dover 
10. Star Names, Their Lore and Meaning 
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بسـیار دلیل دیگر تنوع  ،های گوناگونی انجام شدهها، کشورها و زبانچنین مطالعاتی که در زمان 
سرآغازی بود برای اخترشناسانی  ،م۱۶۰۳در  ١یوهان بایر اطلس ستارگانهاست. در امالی نام ستاره

نـد ردک می اقتباسها رسالهاین ها را از نام ودانستند  میکه عربی یا جزئیات شرح و بسط تاریخی را ن
  .افزودند میها و فهرست ستارهایشان ها، اطلسو به کره
وزپه ج چنینهم و بسیاری از منابع نخستین التینی را به تاراج برد. ٢سشیر، گروژاسکالی آثاربایر 

م ۱۸۱۴ بیگ برای ویراسـت ها را از ویراست هاید از الغنزدیک به صد نام تازه و عربِی ستاره ٣یسپیات
 رسـالۀ ف. و.م ۱۸۰۱خـود در  ٥کیهـان نگـاریدر  ٤برداشت کرد.  ج. ای. بوده شستارگان فهرست

  استناد کردند. م)۱۸۰۹(که باقی ستاره شناسان آلمانی به کتاب ایدلر را مد نظر داشت درحالی ٦الچ
کـه یابی چندین نام فاش کـرد ریشه ٧تازگی به زیرا ،این شیوه حتی در قرن ما هم ادامه یافته است 

بنـابراین مـا  مبتنـی بـر آن اسـت. هـایآلن و حتـی فهرسـت اثر خاستگاهشان منابع جدیدی مانند
Alnithamرا گونــۀ متفــاوتی از  ٨ Alnilam)e- چــون یهمچنــین مــوارد بینــیم و شــکارچی) مــی  

منکـب « انسـان)، -اسـب -β(  ١١»حصـار« درنـا) ،  -α( ١٠»النـأیر« انسان)، -اسب -ζ( ٩»النیر«
فـین« سـیمرغ) ،  -α( ١٣»نیـر الـزروق« انسـان)، -اسـب  -n( ١٢»القنطورس

ّ
 -اسـب -γ( ١٤»مَحل

  بادبان). -λ( ١٥»سهیل« انسان)،
شـناخت و  اسـت کـه آلـن آن را نمـی به کار رفتهسیمرغ)  -α( برای »عنقا« Ankaaتازگی هم  به

اثر اخترشناس معاصـر  »های عربی ستارگاننام«در مقالۀ  اشیبا امالی التین ۱۹۳۶نخستین بار در 
ای، بـرای ، نـام پرنـدۀ افسـانهعربـیی »عنقـا« ازاین ریخت غربی  .دیده شد ١٦م. سمه ه. مصری ا.

 
ً
نزدیک بـه پایـان قـرن  ریخت عربی صورت جدید فلکی سیمرغ پیشنهاد شده است که زمانی تقریبا

  شد. اریذگنام) در خاورمیانه   ه۱۳میالدی ( ۱۹

                                                    
١. Johannes  Bayer )۱۶۲۵ – ۱۵۷۲( م)، نقشه بردار آسمان بود و اطلسی از ستارگانUranometriaم منتشر کرد.۱۶۰۳ ) در   

2. Grotius 
٣. Giuseppe Piazzi ) که به ریاست رصدخانۀ پالرمو رسید.  م۱۷۴۶ – ۱۸۲۶اخترشناس ایتالیایی (  

4.  J. E. Bode 
5.  Uranographia 
6.  F. W. V. Lach' s 

  م.-به چاپ رسیده است. ۱۹۸۳این مقاله در  .٧
  نظام الجوزا .٨

9. Alnair 
10. Aln’ir 
11. Hadar 
12. Menkent 
13. Nair al Zaurak 
14. Muhilifan 
15. Suhail 
16.  A. H. M. Samaha 
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  چند نام آشنا
کنیم. امالی آن نگاهی می ١»ابط الجوزا« برای آنکه نتیجۀ مقاله کمتر نظری باشد به نام ستارۀ آشنای

برنـد کـه رد آن بـه هنوز به کار مـی را Beteigeuzeها است اما آلمانی Betelgeuzeتر اروپا در بیش
  رسد.می )lبه جای i (تایپ  بایر اطلس ستارگاندر  غلط چاپییک 

 مجسـطیبود اما در ترجمه از (دست جوزا، شکارچی)  »ید الجوزا« ، این ستارهاصلی عربی نام
 به طور معمـول های عربی اسطرالبرساله که در برگردانده شد(شانۀ شکارچی)  »الجوزامنکب « به

و   Mancamalganzeی دیگـری چـونهـاریخت رفته است. بنابراین میبه کار به همین ریخت آخر 
Malgeuze های التینی اسطرالب راه یافت.نیز به بسیاری از مقاله  

میالدی در جـدولی  ۱۲۴۶نخستین بار در  ی پذیرفتند کهبه صورتاخترشناسان اروپایی این نام را 
نامیـده شـد. متـرجم در  Bedalgeuzeسیزدهمین سـتاره بـود و جدول در آن که  دیده شدها از ستاره

نوشت، کـه در عربـی  »یـ«را به جای  »ب«خواند و به اشتباه  »بد« عربی را )دست( »ید« آغاز واژۀ
  بی [تنها] یک نقطه دید. بی معناست. او به سادگی زیر حرف عر

عربـی درسـتش را  یرو شدند و کوشیدند معنـا و امـال همعنایی روب بعدها پژوهشگران با واژۀ بی
در  Bet تغییـر داد و مالحظـه کـرد Betelgeuzeاش را بـه امالی التینی م۱۶۰۰ر در ژبیابند. اسکالی

ای بـا ایـن واژههـا عـرب(زیر بغل) پنداشته شده است. البته  »باط« عربیواژۀ ترجمۀ التینی معادل 
توضیحات بسـیاری بـرای  است. »اباط« و جمع آن »ابط« اشریخت نداشتند. امالی درست عربی

 مقالـۀ اول شرح بر ویرایشـش از ۴۶اند که همه جز توضیح هاید اشتباهند. او در صفحۀ این نام داده
را تـا ایـن اواخـر  اشاره کرد که نویسـندگان، آن ٢»ید الجوزا« عربی عبارتدرستی به  به بیگ الغ زیج

  اند.نادیده گرفته
سـه  هـاعـربانـدازیم. عقاب) نگاهی مـی -γ( ٤»ترازو« عقاب) و -β( ٣»آلشاین« سپس به نام

قزوینـی گفتـه، صـوفی و ٥که ابن قتیبهند. چناندخوان(ترازو) می »المیزان« عقاب را  γو  α ،βستارۀ 
 ش ایـناسطرالب ۀدر رسال درگذشت، ق۶۷۲ که در، ایرانی دارامن. نصیرالدین طوسی اخترشناس اند

  ترجمه کرد. »شاهیِن ترازو« اسم رایج عربی را به پارسی
 اشـتباه بـه آن را »شاهیِن تـرازو« ارسی را در ابتدای اثر نقل کرد، اما متاسفانه در امالیفهاید نام 

عربی جور کـرد و در  »آلشاین« ی نخستین واژه را  باسنوشت. پیات ٦»دشاهین تراز« با حروف التینی،
                                                    

1. Betelgeuse 
2. yad al-jawzā 
3. Alshain 
4. Tarazed 

5. )  األنواءو کتاب  الرد علی رصد اإلصبهانیاز آثارش  و )، دانشمند ایرانی  ق۲۷۰ – ۲۱۳عبدالله بن مسلم دینوری مشهور به ابن قتیبه 
  است.

6. Shāhīn Tarāzed 



 

  

١١۴ 

داد. اختصـاص عقـاب  -γرا بـه  »تـرازو« نام وعقاب  -βخود، آن را به  )م۱۸۱۴ستارگان ( فهرست
بـه  یـای است که حدود صد واژۀ جدید را از کتاب هایـد برداشـت کـرد سچنین روشی مختص پیات

  به معنایشان در عربی، فارسی و ترکی توجه کند. کهآن ی، بداد نام های بیستاره
 در فارسـی بـه »شـاهین« واژۀ ؛آمیزنـد مـیآور نیست که مفسران جدید مسائل را در هم  شگفت

که البته جزئی از [واژۀ صید کردن] فرض شده  »ترازو«و واژۀ پارسی  هم هست پرندۀ شکاری معنای
(عقـاب  »نسـر طـایر« ) aعقاب ( بخصـوص خـوِد  -γو  α ،β کهن عربی نیست. چون نام درست

  .شدند سردرگماین نویسندگان  در نتیجه -Altair نام غربِی  شبیه -پرنده) بود
 به اشـتباه معـادل این نامنویسم انسان) می -اسب -α( ١در نهایت مختصری در مورد نام طلمان

ای، جفتی گروهی از نویسندگان قدیمی عرب نوشتند که ستاره در واقع دانسته شده است. ٢»طلسم«
لمان« (شترمرغ نر)، »ظلیم« انسان به ترتیب –یا گروهی از ستارگان را در [ صورت فلکی] اسب 

َ
 »ظ

لمان« (دو شترمرغ) و
ُ

  چند شترمرغ گفته شده است. »ظ
 همین نام به مجسطیاز  های عربیترجمهبرخی در رای نیستند، اما در این مورد منابع عربی هم

کـه دورۀ  میانـهآسـیای  اخترشـناس ٣. سپس فرغانیشده است انسان داده -همۀ صورت فلکی اسب
انسـان در فهرسـتی از  -اسب -αم) بود این واژه را برای توصیف ۸۵۰(  ق۲۳۵اش حدود  شکوفایی

  .آورد بود مجسطی مبتنی براش که ستارۀ قدر اول در کتابچۀ نجومی ۱۵نام 
و در ترجمــۀ  خوانــد را ، واژۀ عربــیکــردکتــاب فرغــانی را چــاپ  م۱۶۶۹در کــه  ٤گولیــوسج.

و بردنـد ویژه اخترشناسان آلمانی به کـار  را دیگران به نام این .برگرداند ٥»طلمان« به رااش آن التینی

   ٨بینیم. میو آثار مشابه  ٧لیترو ٦ۀاطلس آسمان پرستارانسان در  -اسب -αرا برای  Tolimân ما

                                                    
1. Toliman 
2. Talisman 

  به التینی ترجمه شد. م۱۲او در قرن  جوامع علم النجومدان ایرانی که شناس و ریاضی)، ستاره   ه محمد بن کثیر فرغانی (قرن سوم .٣
4. J. Golius )۱۶۶۷ – ۱۵۹۶فرغانی را در قرن هفدهم میالدی منتشر کرد. جوامع العلومدی، او  دان هلنم)، خاورشناس و ریاضی  

5. Talimân 
6. Atlas Des Gestirnten Himmels 
7.  Littrow 

   چاپ کرد. م۱۸۳۹را در  اطلس آسمان پر ستارهریشی که تم)، اخترشناس ا۱۷۸۱ – ۱۸۴۰وزف یوهان لیترو (ی
 نامۀ نجوم و احکام نجوم واژهتوانند به مقدمۀ ارزشمند  تر می ها و اطالعات بیشتر و مشروح عالقمندان به موضوع مقاله، برای نمونه .٨

تهران،  ۱۳۸۶، چاپ دوم ۱۳۷۰تهران، یاد محمد طباطبائی، انتشارات فرهنگان،  فارسی) تألیف زنده -انگلیسی، انگلیسی - (فارسی
  مراجعه کنند.




