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  الدوافع واألھداف -أ
السماء إرث : "نوانتندرج دراسة تصور قبة السماء في المخيلة العربية ضمن مشروع بحث أوسع بع

والذي يھدف إلى إبراز مختلف المراحل )  fr.asso.selefa.www انظر الموقع اإللكتروني" (مشترك
مجموعة  88والمستويات التي مر بھا التصور العام للسماء وصوال إلى اعتماد االتحاد الدولي لعلم الفلك لـ 

  . نجمية
  

   دواعي إبراز المتخيالت الخاصة بقبة السماء .١

  أھمية دراسة المتخيالت الخاصة بقبة السماء. ١١
في    ْ إن   ،الفلكنحن شاھدون وباألخص منا الفلكيون الھواة على األھمية القصوى لدراسة تاريخ علم  *

أي التمثالت المختلفة للسماء كما  ،أو في جانبه الثقافي ،أي الرياضي والفيزيائي ،جانبه العلمي البحت
 .وحات المعبرة عن النجوم والكواكببرزت في التشخيصات والل

ھذه الكنوز من في متناول الجمھور يضع علماء الفلك   ،ھا ھذا الموضوعينظرا لألھمية التي يكتس *
  .الفكر البشري

ومع أن شعوب الشرق األقصى اعتمدت قبة السماء الصينية، وتبنت تصوراتھا وتخيالتھا الخاصة  *
           ً             ويجري حاليا  التعريف بھا . مجھولة لدى الشعوب والثقافات األخرى بالنجوم والكواكب، غير أنھا مازالت

ھا باحثون جامعيون وساھمت في وضعھا المتاحف ومراكز علم الفلك                    َّ مواقع إلكترونية أعد  بواسطة 
بإبراز التشخيصات واللوحات التقليدية للنجوم إلى جانب اللوحات وھي تھتم  .الصينية واليابانية والكورية

  .المعاصرةالعالمية 
سواء على مستوى البحوث الجامعية أو  إثنولوجيا علم الفلكمن المالحظ تزايد اإلھتمام العالمي ب *

وھي التعطيبنا سوى . والتخيالت األكثر دراسة ھي تلك التي تخص ھنود أمريكا وأفريقيا. بالنسبة للعموم
  .كببعض التسميات المحدودة للنجوم والكوا

  

  عظيمة  في اإلرث العالميالرافدية والعربية  مةمساھال: المفارقة .١٢
  ولكنھا مجھولة 

لكن وبالمقابل ھناك  . يعود الفضل للعرب في وضع أسماء ثلثي النجوم المعتمدة في قائمة الكواكب
كل قبل التي ارتكزت عليھا وذلك من تخيالت تجاھل تام للدالالت التي تقف وراء  التصورات وال

 .وا ھذه التسميات المتداولة عالميا بما في ذلك في العالم العربيالمختصين الذين استعمل
اليوم، تبدو ھذه المھمة يسيرة جدا خصوصا . إنھا لمفارقة جد مثيرة وقد وجب التنبه لھا لتجاوزھا

وقد أصبح بإمكان كل الشعوب التعريف برصيدھا ومخزونھا . ونحن في زمن عولمة وسائل اإلعالم
  .بادلونھاقاطبة كي يت الثقافي لشعوب العالم
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  األھداف .٢
  .تبرز إذن الضرورة الملحة لتجميع المعطيات والمعلومات حول تعبيرات ھذه المتخيالت

  :تتجسد ھذه األھداف كما يلي

سيمثل ھذا الموقع . إنشاء موقع إلكتروني يعتمد قاعدة بيانات مستفيضة: على المدى القصير. ١١
كذلك يعرض الموقع النتائج الجزئية . المعلومات المتعلقة بالمشروع األداة الرئيسية للتواصل وتبادل

  .والمرحلية التي خلصت إليھا البحوث واألفكار المختلفة حول منھجية العمل المعتمدة في الدراسة

سيقع تقديم النتائج التي خلصت إليھا الدراسة وتدوينھا في شكل مؤلف نقدي : على المدى البعيد. ١٢
  "ت قبة السماء في المخيلة العربيةتصورا"بعنوان 

  

  :الخطوط العامة للدراسة - ب 
لكن ھذا المشروع لن يتغافل عن . ستعتمد عملية تجميع المعلومات في البداية على الكتابات الكالسيكية

الكنوز التي توفرھا الكتابات الشعبية والذاكرة المنطوقة خصوصا منھا المتوفرة في أوساط البحارة 
ل الذين يعتمدون على حركة النجوم في أسفارھم وفي تحديد اتجاه  والمزارعين ّ                                                            ورجال البادية والرح                    

ال ينحصر دور الذاكرة والكتابات الشعبية الشفھية في توفير أدوات ھامة . حركتھم، األمر الذي بدأنا نفتقده
لوحات المعبرة عن ونفيسة ونادرة الستجالء الدالالت التي تختفي وراء مختلف األشكال والتشخيصات وال

الكواكب والنجوم، لكنه يمثل بالضرورة نقطة ارتكاز ومنطلقا لفھمنا الحاضر والراھن لھذه المخيلة  
وبالتالي إرث  ةكما أنه يسھم في حفظ ذاكرة الشعوب العربية غير المدون. وتقديمھا للمواطن العربي

  .البشرية جمعاء

  : الكتابات العربية الكالسيكية .١
نجمع مختلف التصورات المدونة في الكتابات العربية والتي تمثل المتخيالت الخاصة يمكن أن 

بالشعوب العربية حول قبة السماء باعتماد مصادر متعددة كمثل الكتابات األدبية من شعر وقصص 
  .وغيرھا والكتابات الخاصة بعلم الفلك الكالسيكي، وغيرھا

البلدان، وأن تسھم فيھا عدة مؤسسات؛ ويتوجب توزيع                                      ً   ومن الممكن أن تشمل ھذه الفعالية عددا  من
، اإلمكانيات )انظر أعاله(توثيق األدبيات : المھام بين مختلف الفرق المساھمة وذلك طبقا للمقاييس التالية

، الزمان ...المحلية المتاحة للحصول على المصادر،  المكتبات العمومية، مراكز البحوث، المراصد، الخ
، المجال ....مراحل التاريخية ما قبل اإلسالمية، العصر األموي، العصر العباسي، الخوالمكان أي ال

  ....المصري، المغربي  الخ
يتلخص ھذا العمل في تجميع األشكال والتشخيصات والصور األدبية من استعارات وإيحاءات وأمثال 

  .ا في السماءشعبية متعلقة بمختلف أشكال وصور النجوم التي سيقع ترتيبھا وفق موقعھ
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  :األدب الشعبي والمخزون الشفوي .٢
انظر الملحق الخاص بإثنولوجيا (يتقاسم علما اإلثنولوجيا واألنثروبولوجيا مھمة تجميع الذاكرة الشفوية 

  :                                              ً              ً    ويمكن لھذه الفعالية المحلية والمحدودة جغرافيا  أن تتخذ أوجھا  عدة). علم الفلك
  تشرقون والرحالة األوروبيون في المغرب كما في المشرقتجميع المواد التي يوفرھا المس* 
 ). وھي خصوصية عربية( كتب األنواء* 

 البحارة، البدو،: الحصول على المعطيات الخاصة بالتجمعات السكانية والمھنية المعنية* 
علما بأنه يوجد بالضرورة تراث غنائي وأمثال ورموز .                           ً المزارعون وسكان الحضر أيضا  

 .يل للكواكب والنجوموإيحاءات تح
لكن ھذا يستوجب أيضا .  في ھذا اإلطار، يتمتع المشاركون في ھذه الدراسة و في كل بلد باستقاللية

والمفيدة بين مختلف األعضاء المشاركين في الدراسة حتى  ةضمان نقل وتبادل المعلومات الضروري
عمل لتجربتھا وذلك إلثراء العمل وتحقيق يتسنى لھم مقارنة النتائج التي توصلوا لھا وتعميم كل مجموعة 

  .الفائدة المرتجاة منھا
  

  اإلعداد للمشروع والشروع في إنجازه -ج
  : يتطلب الشروع في إنجاز ھذا المشروع شرطين

االتفاق حول صيغة االشتراك في المشروع بين مختلف المؤسسات المساھمة في الدراسة  مما * 
  اص بالمشروعيفترض وجود ھيكل أو إطار قانوني خ

  .توفير االعتمادات المالية الضرورية إلنجاز المشروع وضمان نجاحه* 
  : نحن اآلن في مرحلة إعداد المشروع الذي تتلخص مھماته في ما يلي

  تكوين مختلف فرق العمل  .١
من مختلف ) أساتذة وطلبة(يشكل فرق العمل في كل بلد شخص مسؤول  يجمع حوله باحثين 

الخ؛ وذلك طبقا لمتطلبات ...لسنية، اآلداب، علم اإلثنولوجيا، علم الفلك، علم التاريخ االختصاصات، األ
  :يتعھد كل فريق عمل بما يلي. العمل وتماشيا مع اإلمكانيات المتاحة

  توضيح طبيعة العمل الذي ستقوم به ووضع اقتراحات عملية لذلك* 
وتدوينھا في االتفاقية  ةيات الضروريتحديد مضمون المشروع مع إبراز مختلف المطالب والحاج* 
  الموقعة
توفير مقاربة لالعتمادات المالية الخاصة بإنجاز المشروع وذلك لوضع تقدير أولي لكل المشروع * 

أتعاب الباحثين، المتطلبات المالية : ويتضمن ھذا التقييم الجوانب التالية. من طرف الجھات الممولة
، كلفة البعثات )الخ...والكتابات المدونة والوثائق، االشتراكات الخشراء البحوث (المتعلقة بالتوثيق 

االتصاالت والمراسالت والكتبة واإلدارة، تكاليف : الخاصة وجمع المعلومات، كلفة اإلدارة والتسيير
  ...الحواسيب، األنظمة الخبيرة، الخ: التجھيزات
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  . البحث عن المصادر الممكنة للتمويل المحلي* 
لعمل القادرة على الشروع في عملية جمع المعلومات بتمويل ذاتي وفي إطار المؤسسة يمكن لفرق ا

  . التي تنتمي إليھا أن تبدأ في العمل حتى قبل الشروع في اإلنجاز الكلي للمشروع
 

  تكوين لجنة إشراف .٢
ير تتكون لجنة اإلشراف من مسؤولين عن مختلف فرق العمل الراغبين في المساھمة في شبكة التسي

وتضمن ھذه اللجنة تنسيق النشاط الخاص بالمرحلة اإلعدادية للمشروع وذلك تحت إدارة السيد روالن 
  .الفيت

تقوم اللجنة بدور اللجنة العلمية وتسھر على تقريب وجھات النظر وتقر المقترحات العملية المشتركة 
ھذا النشاط وباألخص في  كما تسھر على البحث عن أطراف جديدة إلشراكھا في. بين مجموعات العمل

تعمل اللجنة أيضا على توفير التمويل الضروري من طرف المؤسسات الدولية ومؤسسات . العالم العربي
من المعلوم أن ھذه المؤسسة قد ". سيليفا"البحث والدراسات والمراكز الثقافية وذلك بالتعاون مع مؤسسة 

تھا اللجنة القومية الفرنسية للتضامن االجتماعي وفرت االعتمادات األولية للمشروع من خالل ھبة قدم
السماء، إرث "والمساواة بين الفرص وھي مؤسسة فرنسية عمومية، وقد كان ذلك في إطار دعم مشروع 

  .بالقيام بمختلف المساعي لدى المؤسسات األوروبية" سيليفا"كما تتعھد مؤسسة ". مشترك
أتعاب : يرية إلدارة المشروع وتسييره والتي تشملتلتزم لجنة اإلشراف بوضع ميزانية مؤقتة وتقد

، تكاليف مقر المؤسسة، ...المدير واألعوان اإلداريين، تكاليف التجھيزات من حواسيب وأنظمة خبيرة الخ
بعث موقع إلكتروني، تكاليف النشر، تكاليف التنقل، تكاليف اإلدارة من اتصاالت وكتابة كما تتعھد بوضع 

  .لة للمشروعميزانية نھائية وشام
         ّ                                                                                أخيرا تقي م اللجنة بصفة مستمرة االتصاالت التي قامت بھا في إطار مھمتھا ومدى التقدم الحاصل في 

 . اإلعداد للمشروع
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  حول إثنولوجيا علم الفلك: ملحق األولال
ّ                                                                                        تقد م إثنولوجيا علم الفلك تصورات مختلفة للقبة الزرقاء من خالل مقاربة إثنغرافية وأنثروبولوجية    .

فھي تدرس وظيفة تمثالت النجوم والكواكب وذلك بارتباط وثيق مع الحاجيات اليومية والعملية للمجتمع  
: كما تدرس المتخيل الذي تستند عليه ھذه التصورات  مثل. الرزنامة، وتحديد التوقيت والمكان: من ذلك

  . .لخاألشكال والصور التي ترمز للنجوم والعالقة بين مختلف النجوم والمقدس، إ
وإذ تبدو األھمية القصوى إلثنولوجيا علم الفلك جلية اليوم إن بالنسبة للبحوث الجامعية أو لما ينتظره 
عموم الناس من ھذا العلم، فإن تركيز البحوث على التمثالت الخاصة بھنود أمريكا وبشعوب أفريقية على 

  .وجه الخصوص اليوفر لنا سوى عدد محدود من أسماء الكواكب
  

 رائط السماء خ. ١

  
مصور لنفس المنطقة من السماء وضعتھا قبائل  
) ببتسوانا وناميبيا والرأس األخضر" (ويالخويخ"

 .بحسب  باحثين من أفريقيا الجنوبية

يظھر خلفه درب التبان حيث يربط " الكوتان"مصور وضعه ھنود 
وتظھر في الجانب ".  الجبار"الشعري اليمانية بالثريا عبر مجموعة 

 .اآلخر من درب التبان الشعرى الشامية وعدد من نجوم التوائم

  
 : ات نجوم الشمال السبعة تصوير. ٢

  مثال الشعوب الھندية ألمريكا الشمالية    

بكندا بوجود أشكال مستعارة من " برنسويك"التي تعيش في منطقة " المسكاكي"تتميز تصورات ھنود 
د من قبل الصيادين. الفصول َ                  تستعير ھذه الشعوب صورة الدب المطار  في شھر مايو يبدو نعش الذي .                                  

في منتصف فصل . بة لھم، كما لو كان يصعد الجھة الشرقية من السماء ويخرج من عرينهيمثل الدب بالنس
المطارد من طرف الصيادين السبعة ثالث ) الدب األكبر لدى العرب(الصيف، تجتمع في صورة الدب 

ن في مجملھا البق ار لدى العرب ّ                 ّ            نجوم ھي بنات نعش تتلوھا مجموعة من نجوم أربعة تكو  في الخريف .                                                
ة الغربية وھو واقف ومتھيئ للدفاع عن نفسه في مواجھة الصيادين، في الجھ) لدى الھنود(ز الدب يبر
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يقتل الصيادون الدب وتتلطخ أوراق األشجار بدمه . لكنه يبدو مرھقا وذلك لقرب مرحلة البيات الشتوي
  . ثم ينھض شرقا ليبدأ دورة طبيعية جديدة، وھكذا. أما الشتاء فيمثله الدب المستلقي على ظھره. األحمر

 : مصدر
MONROE, Jean Guard & WILLIAMSON, Ray A.,  They dance in the Sky. Native American 
Star Myths, Boston: Houghton Mifflin Co., 1987. 

 
  

  إثنولوجيا علم الفلك في العالم العربي. ٣

علم الفلك يتلخص الجزء األعظم واألھم من العمل الذي تم إنجازه في العالم العربي في مجال إثنولوجيا 
الخاصة " دانيال فاريسكو"و " شارل بال"نستند أساسا على أعمال كل من ". األنواء"       ُ          في ما ي عرف بتراث 

 .بالكتابات العربية الكالسيكية

* PELLAT, Charles, « Dictons rimés, anwā’ et mansions lunaires chez les Arabes », 
Arabica, vol. II, 1955, p. 17-41. 

* VARISCO, Daniel Martin, « The Anwā’ Stars according to Abū Is āq al-Zajjāj », 
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, vol. V, 1989, 
p. 145-166. 

* VARISCO, Daniel Martin, « The Origin of the anwā’ in Arab Tradition », Studia 
Islamica, n° 74, 1991, p. 5-28. 

. وقام ھذا األخير أيضا بتجميع مصادر إثنوغرافية من شبه الجزيرة العربية ومن اليمن بشكل خاص
 :وھذه بعض األمثلة عن ھذا العمل

* VARISCO, Daniel Martin, « The Rain Periods in Pre-Islamic Arabic », Arabica, vol. 34, 
p. 251-266. 

* VARISCO, Daniel Martin, « The agricultural marker stars in Yemeni folklore », Asian 
Folklore Studies, Vol. 52, p.119-142. 

 

 :إلى ذلك

* BAILEY, Clinton, « Bedouin Star-Lore in Sinai and the Neguev », Bulletin of the School 
of Oriental and Africain Studies, vol. XXXVII, Part 3, 1974, 580-597. 

* BERNUS, Edmond & AG-SIDIYENE, Eliya, « Étoiles et constellations chez les nomades », 
Awal, vol. V, 1989, p. 141-153. 

* HOLBROOK, Jarita, « Stellar Navigation of the Kerkennah Oslands, Tunisia », Archaeo-
astronomy & Ethnoastronomy News, n° 29, 1998. 

* MONTEIL, Vincent, « Notes sur la toponymie, l’astronomie et l’orientation chez les 
Maures », Hesperis, vol. 36, 1949, p. 180-219.  
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 التزام ودعم :الملحق الثاني
  

   ׃وع وھيحتى اليوم استجابت المؤسسات التالية لھذه المبادرة والتزمت بالمشاركة في المشر

بمكتبة اإلسكندرية وذلك من خالل مراسلة من مديرتھا ) PSC(المركز العلمي الفلكي  ׃في مصر .1
  .السيدة ھدى الميقاتي ومن مجموعة من الباحثين العاملين تحت إدارة األستاذ صالح فضل

 جامعة صفاقس من خالل رسالة التزام من رئيسھا السيد حامد بن ضياء وذلك في إطار ׃في تونس .2
وذلك تحت إدارة ) فريق الدراسات حول الحضارة واألدب بصفاقس ( ERCILIS وحدة الدراسات 

ربحي بلقاسم تحت إشراف عامر حلواني رسالة دكتوراه  السيديحضر  :ية عبد الكافيھادالسيدة 
  .״القرن الخامس/ ي العربيكاألنواء في الشعر الكالسي״عن 

ومديرته السيدة  )وھران/ ناسة اإلجتماعية والثقافيةمركز البحوث في اإل( CRASC: في الجزائر .3
ع السيد أحمد أمين دالعي من أجل اختيار المادة المتعلقة بتخيل  :ريماعون -نورية بن غبريت ّ                                                            تطو    

    .السماء في البرنامج قيد التحقيق حول التراث الشعبي في الغرب الجزائري

السيد جان  Observatorium فاتوريوممرصد الكوت دازور من خالل مدير األوبسر: في فرنسا .4
  . لويس ھودييه

من " السماء إرث مشترك"كذلك وصلتنا رسائل دعم موجھة لكامل فريق العمل الخاص بمشروع 
 .السيد الحبيب المالكي وزير التربية القومية والتعليم العالي والتكوين المھني بالمملكة المغربية׃طرف

  .مة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالسيد عبد العزيز بلخادم رئيس حكو

  :إلى ذلك
فقد وافقت على اإلنضمام إلى لجنة اإلشراف على المشروع السيدة نيكول رفيل ، مديرة األبحاث في  

في جزيرة باالوان  إثنولوجيا علم الفلكوالتي درست بشكل خاص  CNRSالمركز الوطني للبحوث العلمية 
 : أنظر .بالفيليبين

Fleurs de paroles – Histoire naturelle Palawan (Paris: Peeters/Selaf, Ethnosciences 
collection, 1990-1992, « La catégorisation du temps », vol. III, pp. 165-284 
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 المشرف على المشروع ،"سيليفا" :الملحق الثالث

 "سيلفيا"نبذة عن مؤسسة . ١
  

الفرنسية والعربية وھي ) اشتقاق الكلمات(عجمية وااليثيومولوجيا سيلفيا ھي مؤسسة البحوث الم
  . )باريس(" بانتين"ومقرھا مدينة  2002وقد وقع بعثھا في مارس  1901مصنفة بجمعية تخضع لقانون 

 IIIھو صحفي وكاتب ورئيس شرفي لمركز بحوث الشرق المعاصر بباريس " بول بالتا"رئيسھا السيد 
  .بالسربون الجديدة

 
 أھدافھا ھي التالية

لبحث في تبادل الدالالت اللغوية بين اللغات المكتوبة والشفوية، القديمة والحديثة، في ضفتي ا ●
  المتوسط؛

بما ھو وسيلة إلبراز الماضي : تشارك في الموروث الثقافي الذي تحتوي عليه الدالالت اللغوية ●
 .وروث الثقافي لمجتمعاتنا المعاصرةالمشترك لكبرى حضارات ضفتي المتوسط ولتمثل مجموع الم

  رھان تربوي

إن المتعة، بل والغبطة . تشكل الكلمات، واألسماء بشكل خاص، وسيلة من وسائل الوعي والتشارك
                                    ً وبما ھي ناتج تاريخي معقد، مشوب غالبا  .                              ً                نة جراء استخدامھا، تمثل رافعا  من روافع التعرفمكالم

التعامل معھا وسيلة بسيطة للوقوف في وجه الحواجز التي تنصبھا ويمثل . بالخارق، فإنھا تثير الفضول
ويتيح العمل بھا الترجمة الواقعية ومن غير . األحكام المسبقة بين مراحل التاريخ والثقافات المختلفة

 . القرية/ الكونادعاء ألفكار التشارك والتعايش في حياة 

  اإلنجازات
ورة منتظمة في دورية نصف سنوية، وتستند في ذلك على تصدر سيليفا نتائج أبحاثھا اللسنية بص ●

  ؛ شبكة علمية وعلى اجتماعات عمل تعقدھا بانتظام
     ً منصبا  ) التشارك في تراثنا(                                                           ً      وبما ھي ذات خبرة تربوية وثقافية حسنة، فإن سيليفا تنفذ نشاطا  اسمه  ●

نشطة الجامعية والثقافية من جھة على الشباب وغيرھم في الوسط الجامعي وفي المراكز الثقافية واأل
مدارس ثانوية وإعدادية، مراكز اجتماعية (المختلفة، ومن جھة ثانية على اليافعين في الوسط المدرسي 

 .وھذا على صورة محاضرات أو أنشطة تربوية وبيداغوجية) إلخ
  

  www.selefa.asso.fr:  ويمكن للمستزيد أن يعود إلى موقع جمعية سيليفا على شبكة االنترنيت على العنوان التالي
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  المشروع سؤولم،التعريف بروالند الفيت  .٢
والمشرف على دوريتھا متخصص في الكلمات  )SELEFA(له مؤلفات في اللسنيات ؛ سكرتير سيليفا 

وم والكواكب لدى البابليين واإلغريق العربية والشرقية في اللغات األوروبية وعلم الفلك القديم وأسماء النج
محاضر وأستاذ؛ مشرف على مشروعات تربوية عديدة حول العلوم عند العرب على  .واآلراميين والعرب
  وجه الخصوص

 
 علم في لاعمأ الفلك القديم

 منشورات
  كتب

* Des noms arabes pour les étoiles, Paris : Geuthner, 2001, revised 
edition, 2005. 

* Contribution to : Les Instruments mathématiques, XVIe -XVIIe 
siècle : cadrans solaires, astrolabes, globes, nécessaires de 
mathématiques, microscopes, etc., Camille Frémontier-Murphy, 
Paris : Musée du Louvre, Département des objets d’art, 2002: 
decipherment of the names of stars on the retes of astrolabes in the 
Louvre as well as tables of latitude and longitude on their 

tympanums. See ‘Les astrolabes du Louvre’ at www.selefa.asso.fr. 

  
 مقاالت

* ‘De l’akkadien Zibânîtu à l’arabe Al-Zubânâ, en passant par le mandéen zibânîtâ?’, Semitica 
(Cahiers de l’Institut d’Études Sémitiques du Collège de France, Paris), no 50, 2002. 
* ‘Les Noms sémitiques des signes du zodiaque, de Babylone à Baghdad’, Comptes Rendus 
du GLECS (Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitiques, Paris), vol. XXXIV, 2003. 
* ‘Sur le zodiaque sudarabique’, Arabia (a review of sabeology published by IREMAM, Aix-
en-Provence & ISIAO, Rome), n° 1, 2004. 
* ‘Sur l’origine du nom de la constellation de la Vierge’, Journal asiatique, Paris, vol. 
CCIXII, n° 1 & 2, 2004. 
* ‘D’où viennent nos constellations et nos noms d’étoiles’, Planétariums, review of the 
Association des Planétariums de langue française, May 2006. 
* ‘Ce que notre ciel doit aux Arabes’, Les Cahiers Clairaut, Bulletin du comité de liaison 
enseignants et astronomes, n° 109, Summer 2006. 
* « Précisions sur le noms des signes du zodiaque », Bulletin de la SELEFA, n° 7, June 2006. 
* « Naissance et diffusion du zodiaque mésopotamien », Étoiles dans la nuit des temps 
[Eurasie n° 18],  Paris : L’Harmattan, 2008.   
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  : للتعرف على أعمال ومنشورات روالند الفيت انظر الموقع اإللكتروني

 www..uranos.fr  و  www.selefa.asso.fr 

*** 


