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  برج رادکان
ری ری با نجوم و گاهش   پژوهشی بر وابستگی مع

  صفحه. ۷۲، ۱۳۹۴، مشهد: کتابکدۀ کرسی، منوچهر آرین (ضیاء)نوشتۀ 

  ١امیرمحمد گمین
یافتن کاربرد نجومی برای بناهای باستانی یکـی 

 یها رشته است که عالقمندان در ییها زهیانگاز 
، تـاریخ علـم و یشناسـ اسطوره، یشناس باستان

. در ایران نیـز کند یمرا به سوی خود جذب ... 
مانند جاهای دیگر دنیـا ایـن عالقمنـدی فقـط 
ــت، و  ــگاهی نیس ــگران دانش ــتص پژوهش مخ

کادمیک از افرادی خارج  دست بـه هم فضای آ
و افکـار خـود در ایـن  هـا پژوهشانتشار نتیجۀ 

. ایـن افـراد بـا اینکـه فداکارانـه زننـد یمـزمینه 
، شـوند یمـزحمات بسیاری در این راه متحمل 

 نتیجــۀ آرا
ً
خــود را بــه دســت داوران  یمعمــوال

و بـا انتشـار مسـتقیم و  سـپارند ینممتخصص 
ــک را د کادمی ــۀ آ ــان جامع ــی آثارش ور شخص

 ها یداور شیپزنند. بنابراین طبیعی است که  می
و تبادل  ها بحثای ندارند در  ناروایی وارد کارهایشان شود. این دوستان بزرگوار عالقه یها استنتاجو 

نظرهای موجود در فضای علمی دانشگاهی وارد شوند و اقبـال غیرمتخصصـان را دلیـل بـر صـحت 
وت و فن تفکـر کنند. ایشان بدون اینکه زیر نظر استاد راهنما کار کرده باشند تا ف آرای خود فرض می

کـه البتـه بـه تمـامی  کننـد یمـ ییها پژوهشرا صرف  هیما گرانانتقادی در آن رشته را بیاموزند، عمر 

                                                    
  gaminiamir@gmail.comعضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران  .١
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 فاقد منطق الزم در هر پژوهش علمی است. برخی آثار منتشـر  ارزش یب
ً
و مغلوط نیست، اما معموال

هستند که اشتباهات علمی و  از چنین آثاری ییها نمونهشده دربارۀ کعبۀ زرتشت و بنای نیمروز و ... 
  ١توجه متخصصان را هم به خود جلب کرده است. ها آنمنطقی موجود در 

نیز متأسفانه از این قاعده مستثنی نیست. قصد نویسنده در این کتاب آن است  برج رادکانکتاب 
) برجی که امروزه در نزدیکی روستای رادکان در استان خراسـان موجـود اسـت، بـه ۱که نشان دهد (
ی ) این بـرج ابـزار۲و ساخته شده است و ( طراحیق ۶۶۰طوسی در سال  نیرالدینصدست خواجه 
زمـان  تـوان یمـیا مراغه یا سمرقند که با آن نه تنهـا  یشهرر رصدخانۀ» ُسدس فخرِی «است در حد 

 یهـا ماه) زمان دقیق آغاز هـر کـدام از ۳( توان یمکرد، بلکه  یریگ اندازهدقیق اعتدالین و انقالبین را 
  دایرةالبروج را تعیین کرد. یها برجشمسی یا ورود خورشید به هر کدام از 

ق) کـه پـس از ۸۳۳ و( حافظ ابـرو تاریخادعاها عبارتی است از کتاب  شاهد متنی نویسنده برای این
قریۀ زادک، خواجه نصیر را آنجـا برجـی بـوده اسـت کـه دوازده دریچـه : «سدینو یمطوس  یها هیقرذکر 

زادک  معجـم البلـدانبه نوشتۀ  ٢»است. نموده یمداشته است، در هر برجی که ماه نو شدی از یک دریچه 
نویسنده اصرار دارد که این عبارت دربارۀ قریۀ رادک یا رادکـان اسـت و آن ایست در طوس خراسان اما  قریه

 اضافه شده است. در حالی که 
ً
خودش مدخلی جدا در کتـاب حـافظ ابـرو دارد و در » رادکان«نقطه سهوا
به صراحت از فعل ماضـی بعیـد از طرف دیگر در این عبارت  ٣به این برج نشده است. یا اشارهآنجا هیچ 

 در زمان حافظ ابرو هم اثری از این برج نبوده است. بنـابراین چطـور 
ً
 تـوان یمـاستفاده شده است و ظاهرا

  پذیرفت که زادک همان رادک و رادک همان رادکان و برج زادک همین برج رادکان باشد؟
سی ارشد نوشته بود، اسـتاد راهنمـا کارشنا ۀنام انیپااگر نویسندۀ محترم اثر خود را به عنوان یک 

 جـا نیهم، اما متأسفانه وضع بدین قرار نبوده است. کـار بـه کرد یمتمام نکات باال را به وی گوشزد 
ها در  و نویسنده زحمات بسیاری در راه اثبات ارزش نجومی این بنا کشیده است و ماه شود ینمختم 

ید به داخل بنـا و پـی گیـری مسـیر حرکـت آن روی زوایای ورود نور خورش یریگ اندازههوای سرد به 
الگویی برای بسـیاری از  تواند یمداخلی آن پرداخته است، که این پیگیری خستگی ناپذیر  یوارهاید

  دانشجویان و پژوهشگران باشد.
با دقتـی در حـد یـک ُسـدس فخـری لحظـات  تواند یمکه  داند یمنویسنده برج رادکان را بنایی 

اعتدالین و انقالبین را نشان دهد. سدس فخری ابزاری است که اولین بار خجندی آن را بـرای تعیـین 

                                                    
 .۱۳۸۴ ایران، فیزیک کنفرانس ، مقالۀ عرضه شده در»زرتشت کعبۀ بنای نجومی کاربرد بررسی« مرضیه، تنها، ؛الله نعمت ریاضی، .١
. ۵۹ ص ،۱۳۷۰اطالعات،  نشر ورهرام، غالمرضا دکتر تعلیق و تصحیح مقدمه، ،ابرو حافظ تاریخ در خراسان جغرافیای ،ابرو حافظ .٢

 به نسخ خطی ارجاع  برج رادکاننویسندۀ 
ً
 .داده استبه جای متون چاپ شده معموال

 ام آقای مهدی گلچین عارفی که این نکته را یادآوری کردند. با تشکر از دوست گرامی ،۶۰همان، ص  .٣
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ارتفاع خورشید در لحظۀ ظهر حقیقی ابداع کرد. این ابزار از یک ُسدس دایرۀ عظـیم مـدرج سـاخته 
، اما برج رادکان مثل هـر بـرج افتد یمروی آن  شده است که نور خورشید از یک روزنه در مرکز دایره

است. با این حال نویسنده معتقد است چون ایـن بـرج دوازده دریچـه دارد،  یبند درجهدیگری فاقد 
کند و بـا مشـخص  و روی دیوارهای داخلی آن حرکت می شود یموارد  ها چهیدرنور خورشید از این 

ن لحظات اعتدالین و انقالبـین و همچنـین آغـاز تمـام توا ها می کردن محل افتادن نور از این دریچه
  شمسی را یافت. یها ماه

تمـام  یها چـهیدرو  هـا پنجرهکه حرکـت پرتوهـای داخـل شـده از  دهد یمیک تأمل ساده نشان 
 ۱۰ای هستند. پرتو نوری که از پنجرۀ دفتر کار بنده در سـاعت  دنیا دارای چنین ویژگی یها ساختمان

و  افتـد یمدوم فروردین  ۱۰که ساعت  افتد ینم یا نقطه، بر همان شود یماه وارد صبح اول فروردین م
اگر آن نقطه را عالمت بگذاریم سال بعد نیز در همان ساعت و همان روز پرتـو نـور در همـان نقطـه 

ای مثال زدنی  شود. نویسنده با عالقه» رصدخانه«شود که این ساختمان  . ولی این باعث نمیافتد یم
و  هـا یبنـد درجهسیاری را صرف دنبال کردن این پرتوها داخل برج کـرده و امـروزه بـه لطـف وقت ب
بر اساس مسیر حرکت این نورهـا از بـرج  توان یمایشان روی آجرهای داخلی برج،  یها یگذار نشانه

همین کار را در هـر سـاختمانی انجـام  توان یمرادکان به عنوان یک تقویم نجومی استفاده کرد. ولی 
داد و آن را به یک تقویم نجومی تبدیل کرد. این بیت از مثنوی معنـوی، کـه در مطلـع کتـاب آمـده، 

  گویای همین سخن است:
  رود میزانکه خور برجی به برجی     دود یمنور روزن گرد خانه 

کـه ایـن همـان  دهد یمنویسنده معتقد است که وجود دوازده دریچه بر دیوارهای این برج نشان 
توان یافت. امـا ایـن  ها می سال را با این دریچه یها ماهبرج مذکور در کتاب حافظ ابرو است و آغاز 

ال، مثـل رو بـه شـم یها چـهیدرو نور خورشید از بعضـی از  اند گرفتهدور تا دور برج قرار  ها چهیدر

هـای  ، از بعضی دریچهشود ینموجه وارد نسبت به شمال، به هیچ  330oو  30o های به زاویۀ دریچه

دیگـر  یها چـهیدر، و از بعضـی شـود یمای از نور وارد  باریکه 120oو  300oهای  دیگر مثل دریچه
. خوب اگر منظور سازنده از این برج کـاربرد شود یمفقط در ساعات ابتدایی و انتهایی روز نور وارد 

را به این سبک ساخته است. چرا طوری نساخته است که طبق  ها چهیدرنجومی بوده است، چرا این 
  ود؟سال نمایان ش یها ماهگفتۀ حافظ ابرو از هر دریچه نو شدن هر کدام از 

شاید تنها ادعایی که از سوی نویسندۀ محترم در این کتاب جای توجه و تأمل دارد، وجود درهای 
و بنـابراین بـدین وسـیله  انـد گرفتهاز شرق و غرب قرار  یا درجه ۳۰ورودی برج است که در راستای 

ی خورشـید حدود آغاز زمستان و آغاز تابستان را در لحظۀ طلوع زمستانی و غـروب تابسـتان توان یم
مشاهده کرد. اما معلوم نیست که آیا استقرار درها در این جهات تعمدی بوده است یا خیر، زیرا اگـر 



 

  

١۴۶ 

نیز قرار گیرد تا طلوع تابستانی  ها آنکه دو در دیگر در راستای مقابل  رفت یمعمدی در کار بود توقع 
نین برجی بـرای آنکـه و غروب زمستانی خورشید نیز مشخص شود. به هر حال عجیب نیست اگر چ

آغاز حدودی تابستان و زمستان را به کشاورزان یادآوری کند به این نحو ساخته شده باشد. اما چنین 
است و نه برای طراحی آن نیاز اسـت کـه یـک  یا شرفتهیپساختمانی نه نشانۀ دانش عجیب و غریِب 

ا نجوم کروی آشـنایی داشـته، که ب یا سادهمنجم طراز اول مثل طوسی در آنجا حاضر شود. هر طلبۀ 
تـوان  و غروب خورشید را بیابد. حتی می ای انجام دهد و محل طلوع است چنین محاسبه توانسته یم

  .کشف شده باشندمحاسبات نجومی  بدونو  تجربه بهفرض کرد که این دو نقطه 

  

  
، بلکه آن را یک ساعت آفتـابی کند ینمبنای برج رادکان را تنها با سدس فخری مقایسه  ،نویسنده

. این ادعا به خودی خود اشتباه نیست، زیرا هر بنایی که در دهد یمکه زمان و فصول را نشان  داند یم
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ای داشته باشد. سایۀ برج در زمین اطـراف  چنین کارایی تواند یمیک زمین مسطح ساخته شده باشد 
ت آفتابی عمل کند. ولـی هـیچ عالمـت یـا مثل یک ساع تواند یمو طول و جهت سایه  افتد یمبرج 

چنین ادعا کرد که قصـد از سـاختن بـرج  توان یم، پس چطور شود ینمدر اطراف برج دیده  یا درجه
این بوده است. نویسندۀ محترم برای تأیید سخن خود شکل برج را بـا شـکل شـاخص یـک سـاعت 

در این ابـزار : «سدینو یمو  کند یممقایسه  شود یمآفتابی کوچک که در موزۀ آستان قدس نگهداری 
... نمای بزرگ شـدۀ حجمـی آن بـا شـکل نمـای شود یمنوک تیز دیده  ۀبه خوبی دو مقیاس یا نشان

حجمی برج رادکان یکی است. چنانچه این مقیاس را بزرگ کرده و با آجر بسازیم برابر بـرج رادکـان 
  است؟یا رصدخانه آیا چنین شباهتی به معنای آن است که این برج یک ساعت آفتابی  ١.»شود یم

  
                                                    

  ۲۸ص  .١



 

  

١۴٨ 

. این مقایسه از این جهت نامربوط است داند یماستون هنج  نویسنده برج رادکان را بنایی در حد
از آن بـوده اسـت کـه سـاخته  تر شـرفتهیپکه علم نجوم در قرن هفتم هجری / سیزدهم میالدی بسیار 

برج با درهایی در راستای نقاط طلوع و غروب تابستانی و زمستانی خورشید، کار عجیبـی  شدن یک
 
ً
به این منظور ساخته شده باشد، نکتۀ جدیدی را دربارۀ تاریخ علم آن روزگار  باشد. اگر این برج واقعا

بوط بـه جالب توجه باشد. ولی بنای استون هنج مر تواند یمدهد، اما به خودی خود  به ما نشان نمی
سال قبل ولو با سـعی و خطـا بـه جهـت  ۵۰۰۰مردمی در  که نیهمهزاره سوم پیش از میالد است و 

  طلوع و غروب خورشید در نقاط انقالبین توجه کرده باشند، اهمیت بسیاری در تاریخ علم دارد.




