ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺧﱰﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از زاﯾﺶ در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ آن ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺟﺎن ام .اﺳﺘﯿﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﺎﺷﻢ ﺳﯿ ب ،رﻗﻌﯽ۱۶۸ ،
ﺻﻔﺤﻪ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺒﺰان.۱۳۹۶ ،
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر
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ً
ﻣﺎ ﻣــﺮدم ﺷﻬﺮﻧﺸــﯿﻦ ﮐــﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻ آﺳــﻤﺎن را از ﻗــﺎب
دودﮔﺮﻓﺘﮥ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﺷــﮑﺎف ﺑــﺮجﻫــﺎ ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ ،از
ﺷﮑﻮه و ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﮕﯽ آﺳــﻤﺎن و درﺧﺸــﺶ ﭼﺸــﻢﻧــﻮاز
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﯾــﻢ .ﭼـﺮاغﻫــﺎی ﻧﺌــﻮن و دود و
ﮔﺮدوﻏﺒﺎر اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻓﺮو ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﺑﺎ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰ ،رازآﻣﯿﺰ
و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳــﺎﻃﯿﺮ و اﻓﺴــﺎﻧﻪﻫــﺎ ﺑــﻮد؛ آﯾﻨــﺪه و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را در آن ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑــﻪ
ﺳــﺘﺎرﮔﺎن راه ﺧ ـﻮد را ﭘﯿــﺪا ﻣــﯽﮐﺮدﻧــﺪ و ﻓﺮارﺳــﯿﺪن
ﻓﺼﻞﻫﺎ را درﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﻼل ﻣﺎه در اﻓﻖ
ﻣﻐﺮب ﺣﺴﺎب روزﻫﺎی ﻣﺎه را ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﺎه از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ،اﻧﺴــﺎن ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ
ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﭼﺮﺧﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺎه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺳــﺎل
را ﺑﻪ  ۱۲ﻣﺎه و  ۴ﻓﺼﻞ و  ۵۲ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در داﯾﺮه ای از  ۱۲ﺻﻮرت
ﻓﻠﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ؟
 .١ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺲ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ،وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

اﺧﱰﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
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در روزﮔﺎری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﺎوﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣــﺮﯾﺦ و زﺣــﻞ در آنﻫــﺎ ﺑــﻪ ﮐــﺎوش
ﻣﯽﭘﺮدازد و زﻣﺎن را ﺗﺎ ﺟﺰء ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳــﺶﻫــﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧــﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏــﺎز ﺷــﺪه
ً
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ  ۲۶۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ آﺳﻤﺎن را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن را ﺑﺮ
ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻟﻮﺣﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸــﺎﻫﺪات در دﺳــﺖ اﺳــﺖ ،ﮐــﻪ از
ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻣﺼﺮ و ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ )و اﻟﺒﺘﻪ در
ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ( ﺑﻪ ﮐﺎوش در آﺳﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﻗﺎﻋــﺪهﻫــﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ ،ﺑــﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮ
ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎه ،ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ )ﮐﺴﻮف و ﺧﺴﻮف( زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪه ﺷــﺪن ﺑﺮﺧــﯽ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﯿﻞ و ﺷﻌﺮای ﯾﻤﺎﻧﯽ( ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﯾﻮﻧﺎﻧﯿــﺎن ﮐﻮﺷــﯿﺪﻧﺪ اﯾــﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﺮای اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ
 ۱۵ﻗﺮن دوام آورد.
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رﺻﺪﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐــﻢﮐــﻢ اﻋﺘ ﺒــﺎر ﻧﻈــﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳــﯽ را ﺑــﻪ ﭼــﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎم ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪای روان و ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻫﻤﮥ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑــﻪزﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺎن ﻣــﯽﮐﻨــﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮردﻫﺎ در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ درﺑﺎرۀ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺘﺎب ﺑــﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ و رﺳﻢﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﯿــﺰ در واژهﻧﺎﻣــﮥ ﭘﺎﯾــﺎن
ﮐﺘﺎب ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

