ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌ ری ﺑﺎ ﻧﺠﻮم و ﮔﺎﻫﺸ ری
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آرﯾﻦ )ﺿﯿﺎء( ،ﻣﺸﻬﺪ :ﮐﺘﺎﺑﮑﺪۀ ﮐﴪی ۷۲ ،۱۳۹۴ ،ﺻﻔﺤﻪ.
اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﯿﻨ

١

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑـﯽ
از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان در رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ و
 ...را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان ﻧﯿـﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿـﺎ اﯾـﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪی ﻓﻘـﻂ
ﻣﺨــﺘﺺ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ،و
اﻓﺮادی ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑـﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ و اﻓﮑـﺎر ﺧـﻮد در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣـﯽزﻧﻨـﺪ .اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﺪاﮐﺎراﻧـﻪ
زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ راه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ،
ً
ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﻧﺘﯿﺠــﮥ آرای ﺧــﻮد را ﺑــﻪ دﺳــﺖ داوران
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻤﯽﺳـﭙﺎرﻧﺪ و ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و
ﺷﺨﺼــﯽ آﺛﺎرﺷــﺎن ﺟﺎﻣﻌــﮥ آﮐﺎدﻣﯿــﮏ را دور
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶداوریﻫﺎ
و اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎی ﻧﺎرواﯾﯽ وارد ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﻧﺪ در ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ و اﻗﺒـﺎل ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن را دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮ ﺻـﺤﺖ
آرای ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻮت و ﻓﻦ ﺗﻔﮑـﺮ
اﻧﺘﻘﺎدی در آن رﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﺮانﻣﺎﯾﻪ را ﺻﺮف ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان gaminiamir@gmail.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۷ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﺑﺮج رادﮐﺎن

١۴٣

١۴۴

ً
ﺑﯽارزش و ﻣﻐﻠﻮط ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﻻزم در ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺷﺪه درﺑﺎرۀ ﮐﻌﺒﮥ زرﺗﺸﺖ و ﺑﻨﺎی ﻧﯿﻤﺮوز و  ...ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﯿﻦ آﺛﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
١
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺑﺮج رادﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺼﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ) (۱ﺑﺮﺟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎی رادﮐﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺳﺎل ۶۶۰ق ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ) (۲اﯾﻦ ﺑـﺮج اﺑـﺰاری
ﻓﺨﺮی« رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮری ﯾﺎ ﻣﺮاﻏﻪ ﯾﺎ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان زﻣـﺎن
اﺳﺖ در ﺣﺪ » ُﺳﺪس
ِ
دﻗﯿﻖ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ) (۳زﻣﺎن دﻗﯿﻖ آﻏﺎز ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺎهﻫـﺎی
ﺷﻤﺴﯽ ﯾﺎ ورود ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺮجﻫﺎی داﯾﺮةاﻟﺒﺮوج را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑـﺮو )و ۸۳۳ق( ﮐـﻪ ﭘـﺲ از
ذﮐﺮ ﻗﺮﯾﻪﻫﺎی ﻃﻮس ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﻗﺮﯾﮥ زادک ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ را آﻧﺠـﺎ ﺑﺮﺟـﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ دوازده درﯾﭽـﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﺑﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻧﻮ ﺷﺪی از ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ ٢«.ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﺒﻠـﺪان زادک
ﻗﺮﯾﻪاﯾﺴﺖ در ﻃﻮس ﺧﺮاﺳﺎن اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت درﺑﺎرۀ ﻗﺮﯾﮥ رادک ﯾﺎ رادﮐـﺎن اﺳـﺖ و آن
ً
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻬﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »رادﮐﺎن« ﺧﻮدش ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺟﺪا در ﮐﺘـﺎب ﺣـﺎﻓﻆ اﺑـﺮو دارد و در
آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ٣.از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿـﯽ ﺑﻌﯿـﺪ
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا در زﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ﻫﻢ اﺛﺮی از اﯾﻦ ﺑﺮج ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻄـﻮر ﻣـﯽﺗـﻮان
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ زادک ﻫﻤﺎن رادک و رادک ﻫﻤﺎن رادﮐﺎن و ﺑﺮج زادک ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮج رادﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺤﺘﺮم اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ
ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ وی ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﺿﻊ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟـﺎ
ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری در راه اﺛﺒﺎت ارزش ﻧﺠﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎهﻫﺎ در
ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زواﯾﺎی ورود ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻨـﺎ و ﭘـﯽ ﮔﯿـﺮی ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ آن روی
دﯾﻮارﻫﺎی داﺧﻠﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ُ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮج رادﮐﺎن را ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺘـﯽ در ﺣـﺪ ﯾـﮏ ﺳـﺪس ﻓﺨـﺮی ﻟﺤﻈـﺎت
اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺳﺪس ﻓﺨﺮی اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺠﻨﺪی آن را ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ
 .١رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎی ﮐﻌﺒﮥ زرﺗﺸﺖ« ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﺮان.۱۳۸۴ ،
اﺑﺮو ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ورﻫﺮام ،ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،۱۳۷۰ ،ص .۵۹
 .٢ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﺮاﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ ً
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺑﺮج رادﮐﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺘﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
 .٣ﻫﻤﺎن ،ص  ،۶۰ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽام آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﻧﺪ.

درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺑﻪ زاوﯾﮥ  30oو  330oﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از ﺑﻌﻀﯽ درﯾﭽﻪﻫـﺎی

دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ درﯾﭽﻪﻫﺎی  300oو  120oﺑﺎرﯾﮑﻪای از ﻧﻮر وارد ﻣﯽﺷـﻮد ،و از ﺑﻌﻀـﯽ درﯾﭽـﻪﻫﺎی دﯾﮕـﺮ
ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ روز ﻧﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮب اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻧﺪه از اﯾﻦ ﺑﺮج ﮐـﺎرﺑﺮد
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا اﯾﻦ درﯾﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻃﻮری ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﮥ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو از ﻫﺮ درﯾﭽﻪ ﻧﻮ ﺷﺪن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺤﺘﺮم در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻣﻞ دارد ،وﺟﻮد درﻫﺎی
ورودی ﺑﺮج اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی  ۳۰درﺟﻪای از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪود آﻏﺎز زﻣﺴﺘﺎن و آﻏﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ﻟﺤﻈﮥ ﻃﻠﻮع زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻏـﺮوب ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮار درﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎت ﺗﻌﻤﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،زﯾﺮا اﮔـﺮ
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ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻟﺤﻈﮥ ﻇﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار از ﯾﮏ ُﺳﺪس داﯾﺮۀ ﻋﻈـﯿﻢ ﻣـﺪرج ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﯾﮏ روزﻧﻪ در ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه روی آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮج رادﮐﺎن ﻣﺜﻞ ﻫـﺮ ﺑـﺮج
دﯾﮕﺮی ﻓﺎﻗﺪ درﺟﻪﺑﻨﺪی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾـﻦ ﺑـﺮج دوازده درﯾﭽـﻪ دارد،
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از اﯾﻦ درﯾﭽﻪﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد و روی دﯾﻮارﻫﺎی داﺧﻠﯽ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ
ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ اﻓﺘﺎدن ﻧﻮر از اﯾﻦ درﯾﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻟﺤﻈﺎت اﻋﺘﺪاﻟﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑـﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آﻏـﺎز ﺗﻤـﺎم
ﻣﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﮏ ﺗﺄﻣﻞ ﺳﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎی داﺧـﻞ ﺷـﺪه از ﭘﻨﺠﺮهﻫـﺎ و درﯾﭽـﻪﻫﺎی ﺗﻤـﺎم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ دارای ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺮۀ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﻨﺪه در ﺳـﺎﻋﺖ ۱۰
ﺻﺒﺢ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪای ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﯽاﻓﺘـﺪ و
اﮔﺮ آن ﻧﻘﻄﻪ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ و ﻫﻤﺎن روز ﭘﺮﺗـﻮ ﻧـﻮر در ﻫﻤـﺎن ﻧﻘﻄـﻪ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن »رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ« ﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ
وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری را ﺻﺮف دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ داﺧﻞ ﺑﺮج ﮐـﺮده و اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﻟﻄـﻒ درﺟﻪﺑﻨـﺪیﻫـﺎ و
ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﯾﺸﺎن روی آﺟﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮج ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﻮرﻫـﺎ از ﺑـﺮج
رادﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در ﻫـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠـﺎم
داد و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨـﻮی ،ﮐـﻪ در ﻣﻄﻠـﻊ ﮐﺘـﺎب آﻣـﺪه،
ﮔﻮﯾﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ:
زاﻧﮑﻪ ﺧﻮر ﺑﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﯽ ﻣﯽرود
ﻧﻮر روزن ﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽدود
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دوازده درﯾﭽﻪ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮج ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎن
ﺑﺮج ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو اﺳﺖ و آﻏﺎز ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل را ﺑﺎ اﯾﻦ درﯾﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ
درﯾﭽﻪﻫﺎ دور ﺗﺎ دور ﺑﺮج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺑﻌﻀـﯽ از درﯾﭽـﻪﻫﺎی رو ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎل ،ﻣﺜـﻞ
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ﻋﻤﺪی در ﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ دو در دﯾﮕﺮ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
و ﻏﺮوب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺟﯽ ﺑـﺮای آﻧﮑـﻪ
آﻏﺎز ﺣﺪودی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻏﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ داﻧﺶ ﻋﺠﯿﺐ و
ِ
ﻣﻨﺠﻢ ﻃﺮاز اول ﻣﺜﻞ ﻃﻮﺳﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻃﻠﺒﮥ ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی آﺷـﻨﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺤﻞ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗـﻮان
ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺑﻨﺎی ﺑﺮج رادﮐﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺪس ﻓﺨﺮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻓﺼﻮل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
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ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﮥ ﺑﺮج در زﻣﯿﻦ اﻃـﺮاف
ﺑﺮج ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻃﻮل و ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .وﻟـﯽ ﻫـﯿﭻ ﻋﻼﻣـﺖ ﯾـﺎ
درﺟﻪای در اﻃﺮاف ﺑﺮج دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ از ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑـﺮج
اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﺑﺮج را ﺑـﺎ ﺷـﮑﻞ ﺷـﺎﺧﺺ ﯾـﮏ ﺳـﺎﻋﺖ
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﻣﻮزۀ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :در اﯾﻦ اﺑـﺰار
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دو ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ...ﻧﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷـﺪۀ ﺣﺠﻤـﯽ آن ﺑـﺎ ﺷـﮑﻞ ﻧﻤـﺎی
ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺮج رادﮐﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﺰرگ ﮐﺮده و ﺑﺎ آﺟﺮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺮج رادﮐـﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ١«.آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮج ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟

١۴٧

 .١ص ۲۸

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮج رادﮐﺎن را ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺣﺪ اﺳﺘﻮن ﻫﻨﺞ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی  /ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از آن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ﯾﮏ ﺑﺮج ﺑﺎ درﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺎط ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﮐﺎر ﻋﺠﯿﺒـﯽ
ً
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮج واﻗﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺪﯾﺪی را درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ آن روزﮔﺎر
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻨﺎی اﺳﺘﻮن ﻫﻨﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ﻫﺰاره ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ در  ۵۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺳـﻌﯽ و ﺧﻄـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ
ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻧﻘﺎط اﻧﻘﻼﺑﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دارد.

١۴٨

