فصل هشتم :نگاهی به فضا

تحوالتـی کـه علـوم طبیعـی و ریاضـی در قرنهـای شـانزدهم و هفدهـم میالدی
بـه خـو د دید ،تغییراتی شـگرف در دید انسـان نسـبت به کیهـان و جایـگاه او در عالم
پدیـد آورد .علـم نجـوم در کانـون ایـن تحـوالت قـرار داشـت .اما بـا این همـه ،این
تحـوالت ،مثـل هر انقلاب دیگری ،در یک شـب روی نداد ،بلکه مقدمـات آن از قرنها
پیـش آماده شـده بود .یعنـی از یونانیـان بگیرید تـا ،بهویژه ،مسـلمانان کـه دادههای
بسـیاری از آسـمان ثبـت کـرده ،بـه تفسـیر و نظریهپـردازی پرداختهبودند،همـه در
آغـاز آن انقلاب علمی سـهمی انـکار ناپذیر داشـتهاند.

علم نجوم در گذر تاریخ

شـای د برخـی نیکـوالس کپرنیکـوس 1را آغـاز کننـدۀ ایـن تحـوالت انقالبـی در نجـو ِم جدیـد آن عصـر
یدانسـتند ،او دریافت کـه خورشـید میتواند در
یداننـد .چـون برخلاف پیشـینیان کـه زمیـن را مرکـز عالـم م 
م
مبانـی علمی ،متکی بـه نجوم بطلمیوسـی و دورۀ اسلامی
مرکـز عالـم باشـد .امـا وی همچنـان در بسـیاری از
ِ
2
بـود .مثلا وی ُکرویـت زمیـن و روش محاسـبات علمـی و رصـ د سـیارات را از بطلمیـوس و منجمـان تمـدن
اسلامی ،آموختـه بود.
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 Nicolaus Copernicus -1او در سال  1473میالدی متولد ش د و در سال  1543درگذشت.
 -2کالودیــوس بَطلَمیــوس ( ۱۶۸ - ۹۰میــادی) :یکــی از فیلســوفان و اخترشناســان یونــان باســتان بــود کــه بــه احتمــال زیــاد دراســکندریه واقــع در مصــر
میزیســت .وی الگویــی را بــرای کیهــان شــناخته ش ـده روزگار خــود ،کــه همــان منظومــۀ خورشــیدی ماســت ،ارائــه کــرد کــه در آن زمیــن در مرکــز گیتــی قــرار
داشــت و خورشــی د و مــاه و بقیــۀ ســیارات بــه دورش میچرخیــد.

حـال میخواهیـم در بخشـی کوچـک از ایـن تاریـخ پرفراز و نشـیب بـا دالیل منجمـان قدیم دربـارۀ کروی
بودن زمین آشـنا شـویم.
زمین ُک َروی
ِ
زمیــن آرام و مهربــان مــا کــه همچــون فرشــی زیــر پایمــان گســترده ش ـده اســت ،پیــش از آن کــه بــه
موضــوع پژوهشهــای خشــک علمــی مب ـدل شــود ،در اســطورههای فرهنگهــای مختلــف نقشــی درخــور
ای مــادر را بــازی میکــرد.
توجــه داشــت و در بعضــی اســطورهها نقــش خ ـد ِ
ـن مســطح و ســاکن ،هــر چنـد بــا فــراز و نشــیبهایی در چیســتیاش همــراه بــود ،امــا تــا
 ...و آن زمیـ ِ
ـاب علمــی بــه زندگــی اســطورهای خــود ادامــه داد.
پیــش از ظهــور انقـ ِ
کرویــت زمیــن در بســیاری از متــون علمــی و حتــی فلســفی یونــان باســتان خــود را نشــان میده ـد.
گویــا اولیــن بــار فیثاغورســیان بودهان ـد کــه کرویــت زمیــن را بــا مشــاهدۀ ســایۀ دایــرهای شــکل بــر روی
مــاه در زمــان خســوف ،فهمی ـده بودن ـد.

 ............................................................................................فعالیتهای عملی

؟ آیا سایه هر شکل مانن د خودش است؟
؟ آیــا میتوانیـ د بــا کمــک یــک منبــع نــور از یــک جســم تخــت و مســطح ســایهای دایــرهوار روی
پــرده ایجــا د کنیـد؟
با کمک یک منبع نور شکل سایۀ اجسام مختلف را بر روی یک پرده بررسی کنید.
ارســطو نیــز در کتــاب «در آســمان» بــر اســاس فلســفۀ طبیعــی ،کرویــت زمیــن را «اثبــات» کــرد.
البتــه ایــن نــوع اثبــات بیشــتر از آن کــه بــر مشــاهدۀ اســتوار باشـد ،بــر اســاس قوانیــن فیزیکــی موجــود
در فلســفۀ طبیعــی ارســطو بــود.

بعدهــا در دوران هلنــی 3مآبــی دانشــمندان حتــی شــعاع زمیــن را بــا دقــت خیلــی خوبــی انــدازه
گرفتنــد .ریاضیدانــی بــه نــام ا ِراتســتن ( 195-276ق.م) نــه تنهــا کرویــت زمیــن ،بلکــه شــعاع آن را
نیــز انـدازه گرفــت .وی متوجــه شـد کــه در یــک روز خــاص از تابســتان ،کــه خورشــید بیشــترین ارتفــاع
را در شــهر اســکندریه پیــدا میکنــد ،امــا همچنــان مایــل میتابــد ،در شــهری دیگــر بــه نــام ســین
کــه در جنــوب اســکندریه قــرار دارد ،خورشــید چنــان عمــود میتاب ـد کــه تَ ـ ِه چاههــا را میتــوان دی ـد.
اراتســتن نتیجــه گرفــت کــه ســطح زمیــن انحنــا دارد ،و میتــوان از روی تفــاوت زاویــۀ خورشــید بــا
افــق ایــن دو شــهر ،شــعاع ایــن انحنــا را بدســت آورد.
 - 3ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﻠﻨﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎﯼ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ســلطۀ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺁﺳﯿﺎﯼ ﺻﻐﯿﺮ ﻭ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽﺍﻧﺠﺎﻣﺪ(ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﺳﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺗﺎ ﺍﻭﻝ
خدان ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1836ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻭﺍﮊۀ
ﻣﯿﻼﺩﯼ) .ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻤﺪﻥ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ(ﯾﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ) ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﯾﮏ تاریـ 
«ﻫﻠﻨﯿﺴﻢ» ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﮐﻪ مشــخصۀ ﺁﻥ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭلتهــا ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﺮﮒ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻃﻼﻕ ﮔﺮﺩﯾﺪ .ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  330پیــش از میــاد ﺗﺎ ســال  27پیــش از میــا د حضــرت مســیح ﺗﺪﺍﻭﻡ ﯾﺎﻓﺖ.

99

همانطــور کــه در شــکل میبینیــ د شــعاعهای نــوری از خورشــید بــه صــورت مــوازی بــه دو شــهر
اســکندریه و ســین میرســند ،ولــی در ســین عمــو د بــر ســطح زمیــن و در اســکندریه بــا  7درجــه انحــراف.
بنابرایــن زمیــن کــروی اســت و میتــوان شــعاع آن را بــا دانســتن فاصلــۀ بیــن دو شــهر و روابــط هندســی
محاســبه کــرد .مقــداری کــه وی بــرای محیــط زمیــن ب هدســت آور د نزدیــک بــه  40.233کیلومتــر بــود.
یدانیــم محیــط نصــف النهــاری زمیــن نزدیــک بــه  40،008کیلومتــر اســت.
اکنــون م 
همانگونــه کــه میبینیـ د ایــن روش نــه تنهــا دقــت باالیــی دارد ،بلکــه کامـ ً
ا بــر اســاس مشــاهدات ک ّمــی
(مشــاهدات قابــل ثبــت ،تکرارپذیــر و اندازهگیــری کــه اســاس علــم تجربیســت) و اصــول همــه فهــم هندســی
بنــا ش ـده اســت .ایــن ســطح از نبــوغ فکــری بــا ترجمــۀ متــون یونانــی بــه عربــی ،4ش ـدی داً مــور د اســتقبال
عالقمنـدان بــه علــم در دورۀ اســامی قــرار گرفــت .احتمــا ًال همیــن موضــوع کمــک کــر د تــا عقالنیــت مبتنــی
بــر تجربــه و ریاضیــات بــه طــور گســترده مــور د پذیــرش مســلمانان کــه بــه کســب علــم توصیــه شـده بودنـد،
قــرار گیــرد .ایــن عالقــه و شــیفتگی بــه علــوم تــا حـدی بــو د کــه برخــی از فرقههــای اســامی ماننـ د متکلمــان
اشــعری نیــز نمیتوانســتن د بــه حقانیــت بخشهــای ریاضــی و مشــاهداتی نجــوم اعتراضــی داشــته باشــند .بــه
عنــوان نمونــه غزالــی بــا تمــام حملههایــی کــه بــه وجــو د افــاک و ماهیــت آنهــا میکن ـ د و اســتداللهای
یدانــد ،ولــی میپذیــر د کــه پدی دههایــی چــون کســوف و خســوف ،کرویــت
مربــوط بــه آنهــا را سســت م 
زمیــن و  ...کــه توســط ریاضیــات و هندســه اثبــات شـده ،واقعیــت دارنـ د و بــا ظاهــر شــرع نیــز تعارضــی ندارنـد.
بنابرایــن کرویــت زمیــن مفهومــی بــو د کــه بــه طــور گســترده در میــان اقشــار مختلــف علمــی و فلســفی و
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 -4در سال  ۱۴۱هجری قمری ،در زمان منصور خلیفۀ دوم عباسی و به راهنمایی خالدبن برمک ایرانی ،نقشۀ بغدا د را مهندسان ایرانی طراحی کردن د و آن را نزدیک
یکی از آبا دیهای قدیم ایران به نام بغداد ،به معنای شهر خدا ،ساختند .برمکیان آیین کشورداری را همراه خو د به بغدا د بردن د و پایههای تمدن اسالمی را بنیان نهادند.
بغدا د در زمان هارون الرشی د به اوج شکوفایی خو د رسید .هارون عالوه بر دعوت از دانشمندان ،به گردآوری و ترجمۀ کتابهای خطی از زبان یونانی ،سریانی و پهلوی
به عربی فرمان داد.
پس از هارون ،پسرش مامون ،بیتالحکمه (خانۀ دانش) بغدا د را بنیان نها د و به ساختن رصدخانه فرمان داد .این کارها باعث جذب دانشمندان از جایجای جهان به
سوی بغدا د و رونق گرفتن آموزش و پژوهش شد .نتیجۀ این فعالیتها شکوفایی فعالیتهای علمی و آموزشی در قرن سوم و چهارم هجری ش د که از آن با عنوان «عصر
طالیی اسالم» یا د میشود.

کالمــی مــور د قبــول واقــع ش ـد .تــا ح ـدی کــه مفســرین در تفســیر آیــات ارض و ســماء و فقهــا در اســتخراج
احــکا ِم رؤیــت هــال مــاه ایــن اصــل را مســلم میپنداشــتند .در حالــی کــه در آیــات و روایــات اســامی بــه
کــروی یــا مســطح بــودن زمیــن اشــارهای آشــکار نشـده اســت.
ـان مســلمان مباحــث مرتبــط بــا کــروی بــودن زمیــن را مــورد بررســی و کنــکاش
در ایــن میــان منجمـ ِ
بیشــتری قــرار دادن ـد .در قــرن ســوم هجــری بــرای اولیــن بــار در دورۀ اســامی ،منجمــان بــه اندازهگیــری
محیــط زمیــن پرداختنـد .گروهــی از منجمــان بــه فرمــان مأمــون ،خلیفــۀ عباســی ،بــا پیــاده روی در بیابــان و
رص ـد تغییــرات ارتفــاع ســتارگان ،محیــط زمیــن را  40249کیلومتــر بدســت آوردن ـد.
ابوریحــان بیرونــی 5منجــم قــرن پنجــم هجــری روشــی ســا دهتر بــرای اندازهگیــری شــعاع کــرۀ زمیــن
پیشــنها د داد .دادۀ اولیــه بــرای ایــن محاســبه ،بــه جــای فاصلــۀ بیــن دو شــهر ،ارتفــاع یــک کــوه بــود .روش وی
در ایــن کار بســیار قابــل تحســین اســت:
زمانــی کــه خورشــید در حــال غــروب اســت و آخریــن شــعاعهای نــور خورشــی د بــه چشــم شــما میرسـد
و ســپس کام ـ ً
ا در زیــر افــق محــو میشــود ،میتوانی ـد دوبــاره غــروب خورشــید را ببینی ـد .بــرای ایــن کار
کافــی اســت ،بعـ د از اینکــه آخریــن نقطــه از قــرص خورشــی د غــروب کــرد ،ســریعا از جــای خــود برخیزیـد! در
ایــن صــورت دوبــاره لبــۀ خورشــید را خواهیـد دیـد کــه هنــوز در زیــر افــق پنهــان نشـده اســت .ایــن پدیـده
یدهــ د کــه بعــد از پنهــان شــدن خورشــید در پشــت افــق ،بــه دلیــل کرویــت زمیــن،
بدیــن علــت روی م 
هنــوز خطــی کــه از خورشــید میآیـ د و بــر زمیــن ممــاس میشــود ،اگــر شــما ایســتاده باشــید ،ممکــن اســت
بــه چشــم شــما برس ـ د و شــما دوبــاره شــاهد غــروب قســمتهای باالیــی قــرص خورشــید باش ـد.
ابوریحــان بیرونــی از همیــن پدی ـده اســتفاده کــرد .ولــی بــه جــای اینکــه از ارتفــاع ق ـ د خــودش اســتفاده
کنـد ،ارتفــاع یــک کــوه را بـهکار گرفــت .اگــر زمیــن مســطح بــود ،غــروب خورشــی د در تمــام نقــاط زمیــن و بــا
یداد .امــا بــه دلیــل کرویــت زمیــن ،اگــر غــروب خورشــی د در ســطح زمیــن
ی مـ 
هــر ارتفاعــی در یــک لحظــه رو 
روی ده ـد ،بــرای ســاکنین نــوک کوههــا چن ـ د دقیقــه دیرتــر رخ خواه ـ د داد .در واقــع همیشــه بع ـ د از غــروب
خورشــی د میتــوان دیـ د کــه نــوک قلههــای مجــاور هنــوز روشــن اســت .بیرونــی بــا دانســتن ارتفــاع یــک کــوه
در محــل اقامتــش ،و رص ـ د ایــن پدی ـده شــعاع کــرۀ زمیــن را بــا دقــت خوبــی ب هدســت آورد.

 ............................................................................................فعالیتهای عملی

؟ زمان طلوع و غروب خورشی د را در شهرهای مختلف بدست آورید.
؟ با مقایسه زمان طلوع و یا غروب خورشی د در شهرهای هم عرض جغرافیایی چه نتیجهای می گیرید؟
؟ در شهرهای ساحلی علت اختالف زمان طلوع یا غروب خورشی د چیست؟
یدان،ستارهشناس،
 -5ابوریحان محم د بن احم د بیرونی در سال  ۳۵۲خورشیدی در خوارزم به دنیا آم د و در سال  ۴۲۷در غزنین درگذشت .وی دانشمندی ریاض 
تقویمشناس ،انسانشناس ،هندشناس و تاریخنگا ِر ِ
ان
بزرگ
ایرانی قرون چهارم و پنجم هجری است .بیرونی را بزرگترین دانشمن د ِمسلمان و یکی از بزرگترین دانشمند ِ
ِ
یدانند .وی به زبان خوارزمی ،زبان فارسی ،زبان عربی و زبان سانسکریت مسلط بو د و با زبان
یدانند .همچنین او را پ د ِر انسانشناسی و هندشناسیم 
ایرانی در همۀ اعصار م 
یونانی باستان ،عبری توراتی و زبان سریانی آشنایی داشت .کتابها و مقالههای او را بیش از  ۱۴۶گزارش کر دهاند .مهمترین آثار او التنجیم در ریاضیات و نجوم ،آثار الباقیه
در تاریخ و جغرافیا ،قانون مسعودی که نوعی دانشنامهاست و کتاب تحقیق ماللهن ددربارۀ اوضاع این سرزمین از تاریخ و جغرافیا تا عادات و رسوم و طبقات اجتماعی آن.
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چنانچــه در تصویــر زیــر دیــده میشــو د اگــر ناظــر در
نقطــۀ  Aدر قلــۀ کــوه قــرار داشــته باشـد ،بــا اندازهگیــری زاویــۀ
 αبــه وســیلۀ اســطرالب و ارتفــاع کــوه  ،hمیتــوان شــعاع
زمیــن  rرا بدســت آورد .ایــن روش ایــن مزیــت را دارد کــه
بــه جــای اندازهگیــری نادقیــق فواصــل بیــن شــهرها ،میتــوان
ارتفــاع کــوه را بــا دقــت بیشــتری از طریــق هندســه و زاویــه ســنجی ب هدســت آورد .بیرونــی در کتــاب قانــون
مســعودی ،میگویـد« :مــن در کوهســتانهای هنـ د مقـدار انحطــاط افــق را رصـد کــردم و طــول هــر درجــه
را تقریبــا  57میــل بــه دســت آوردم و اعتمــادم بــه رص ـد موصــل (بــه فرمــان مأمــون) بیشــتر ش ـد».

 ............................................................................................فعالیتهای عملی
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؟ اگر مقداری که بیرونی برای محیط زمین بدست آورد برابر با  40485کیلومتر باشد .شعاع زمین
را چقدر به دست آورده است؟
؟ این اندازه با مقدار واقعی شعاع زمین در محل اندازهگیری او چقدر اختالف دارد؟
؟ این مقدار خطا با مقدار واقعی چند درصد اختالف دارد؟
؟ چرا اندازهگیری فاصله دو شهر با اندازهگیری ارتفاع یک کوه خطاهای متفاوتی را به دنبال دارد؟
طول کالس خو د را چن د بار با خطکش  30سانتیمتری و یک بار به کمک متر بنایی اندازهگیری
کنید.
؟ حاصل این دو تفاوتی دارد؟ چرا؟ برای کاهش این تفاوت چه راه حلی دارید؟

تــا اینجــا تنهــا دربــارۀ کیهانشناســی علمــی ســخن گفتیــم .ب ـد نیســت کمــی هــم بــه کیهانشناســی
فلســفی اشــاره کنیــم .چــرا کــه فالســفه از دی ـدی کام ـ ً
ا متفــاوت بــه کیهانشناســی یــا چگونگــی شــکل
عالــم نظــر میکردنــد.
فالســفۀ یونانــی از جملــه فیلســوف مشــهور آن دوره ،ارســطو ،در آثــار فلســفی خــو د از جملــه «درآســمان»
بــه بحــث کرویــت زمیــن پرداخــت .فالســفه از طریقــی کامــ ً
یدانــان کرویــی بــودن
ا متفــاوت بــا ریاض 
زمیــن را اثبــات میکردن ـد .آنهــا بــه جــای اســتفاده از مشــاهدات و اســتداللهای هندســی ،کــروی بــودن
زمیــن را بــر اســاس علتهــای طبیعــی بیــان میکردنــد .مثــا ارســطو بحــث میکنــد کــه زمیــن بایــد
کــروی باشـد ،چــون زمیــن در مرکــز عالــم قــرار دارد و تمایــل اجســام بــرای حرکــت بــه ســمت مرکــز عالــم
بــا هــم برابــر اســت .در نتیجــه تمامــی اجــزای زمیــن بــه یــک نســبت بــه ســمت مرکــز زمیــن (= مرکــز
عالــم) متمایلانـد و بــه حالــت تعــادل میرســند .بنابرایــن زمیــن بایـد کــروی باشـد .ارســطو معتقـد بــود کــه
یده ـد.
معرفــت حقیقــی بــه عالــم از طریــق معرفــت بــه علــل روی م 

چارپاره -عناصر چهارگانه

خوب است بدانید!

اولیــن مدلهایــی کــه بــرای درک حرکــت اجســام در
فیزیــک بنــا نهــاده شــد را ارســطو ۳۸۴( 1ق.م ۳۲۲- .ق.م)
بیــان کــرد.
در آن زمــان معتق ـ د بودن ـد عالــم (تــا زیــر مــاه) از عناصــر
چهارگانــۀ خــاک (زمیــن) ،آب (دریاهــا و اقیانوسهــا) ،هــوا
(جــو) و آتــش ســاخته شــده اســت .ایــن عناصــر بــه صــورت
کراتــی در پیرامــون مرکــز عالــم هســتند .معمــو ًال در تمــام آثــار
هیئــت تمـدن اســامی شــکل کلــی عالــم بــه صــورت دوایــر تــو

در تــو کــه در شــکل بعــد دیـده میشــود ،نمایــش داده میشـد.
ارســطو موجــودات عالــم را بــر اســاس ســبکی و ســنگینی
تقســیم کــرد .طبــق طبیعیــات ارســطویی اجســام ســنگین اجســامی هســتن د کــه از آب یــا خــاک ســاخته
شــدهان د و حرکــت طبیعــی آنهــا در مســیر مســتقیم بــه ســمت مرکــز عالــم اســت .اجســام ســبک
اجســامی هســتن د کــه از هــوا یــا آتــش ســاخته شـدهاند و حرکــت طبیعــی آنهــا بــه ســمت محیــط عالــم
اســت .آتــش بــه طــور طبیعــی بــه ســمت بــاال حرکــت میکن ـ د و ســنگ بــه طــور طبیعــی بــه ســمت
مرکــز عالــم کــه منطبــق بــر مرکــز زمیــن اســت ،ســقوط میکن ـد .اجســام زمینــی ،حتــی حیوانــات و

 -1او در ســن هجــده ســالگی بــه آکادمــی افالطــون راه یافــت و بــه مــدت بیســت ســال در مکتــب افالطــون کســب دانــش کــرد و
آموزگاراســکندر مقدونــی بــود .تالیفــات او در زمینههــا و رشــتههای گوناگــون منجملــه فیزیــک ،متافیزیــک ،شــعر ،زیستشناســی،
منطــق ،علــم بیــان ،سیاســت ،دولــت واخــاق بودهانــد .ارســطو بــه همــراه ســقراط و افالطــون از تأثیرگذارتریــن و بزرگتریــن فیلســوفان
یونــان باســتان بودهاســت.
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گیاهــان ،از همیــن چهــار عنصــر آب ،آتــش ،خــاک و هــوا ســاخته ش ـدهاند.

بــه طــور خالصــه او میگفــت« :اجســام از چهــار عنصــر خــاک ،آب ،بــاد ،آتــش تشــکیل شـده اســت.

طبیعــت هــر جســم را ایــن عناصــر یــا ترکیبــی از آنهــا میســازد .اجســام بنــا بــه طبیعــت خــو د تمایــل
دارن ـ د بــه جایــگاه خــو د برســند .یــک تکــه ســنگ را اگــر رهــا کنیــم بــه زمیــن میافت ـد ،زیــرا ســنگ از
خــاک تشــکیل شـده و تمایــل دار د بــه جایــگاه طبیعـیاش خــاک  -کــه در اینجــا زمیــن اســت -برگــر دد.
ایــن کــه چــرا دو د ناشــی از آتــش بــه هــوا مــیرو د را همینگونــه تفســیر میکردنــد .دو د را از آتــش
یدانســتن د بنابرایــن دو د تمایــل دار د بــه جایــگاه اصلــی خــو د آتــش ( بــه بــاال) بــرود».
م
ارســطو دربــارۀ ســقوط اجســام میگفــت کــه هــر چــه جســم ســنگینتر باشــد ســریعتر ســقوط
میکنـد بنابــر ایــن اگــر فیــل و پَــری را بــا هــم رهــا کنیــم ،فیــل بــرای رســیدن بــه زمیــن (طبیعتــش)
عجلــۀ بیشــتری دارد چــون ســنگینتر اســت .از طرفــی بخشــی از پــر را هــوا تشــکیل داده بــرای همیــن
هــم ســبک اســت امــا چــون بیشــتر طبیعتــش از خــاک اســت باالخــره بــه زمیــن میرســد امــا بــا
تنــدی کمتــر.
ارســطو اعتقــاد داشــت حرکــت همــۀ اجســام
کدامیک زودتر سقوط میکند؟
بــر روی زمیــن مســتقیم اســت یــا رو بــه بــاال یــا
آنکه نیروی مقاومت کمتری
به آن وارد میشود؟
رو بــه پاییــن.
امــا نــوع دیگــری حرکت هــم بو د که مســتقیم
نبــود ،حرکــت اجــرام آســمانی .آنهــا در مدارهــای
دایــرهای یــا منحنحیهایــی حرکــت میکردنــد.
ویژگــی حرکــت اجــرام آســمانی تکــرار شـدن آنهــا
بــود ،گویــی انتهــا و ابتدایــی ندارنــد.
بنابرایــن ارســطو ادعــا کــرد در آســمان
اتفــاق دیگــری حکمفرماســت کــه مانن ـد زمیــن
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نیســت .او میگفــت اجرامآســمانی از مــاده پنجمــی بــه نــام اثیــر (اِتِــر) ســاخته ش ـدهان د و هیــچ عنصــر
دیگــری در آنهــا راه نـدارد .اجســام زمینــی میتواننـد بــه هــم تبدیــل شــوند ،ولــی افــاک کــه از عنصــر
پنجــم ســاخته ش ـدهاند ،دارای هیــچ ناخالص ـیای نیســتن د و تغییــر و تحولــی در آنهــا راه ن ـدارد .افــاک
و ســتارگان هی ـچگاه متراکــم تــر یــا رقیــق تــر از آنچــه هســتند نمیشــوند .آنهــا هی ـچگاه نــه بــزرگ و
کوچــک میشــوند ،نــه شــکافته میشــون د و نــه بــه هــم میچســبند .در حقیقــت هرگونــه تغییــری بــه
جــز حرکــت دورانــی بــرای افــاک ناممکــن اســت.
• آنهــا اجــرام آســمانی را بــه شــکل کرههــای کاملــی میدانســتند کــه تغییــری

در آنهــا رخ نمیدهــد .آیــا میتوانیــ د بگوییــ د آنهــا بــرای تغییراتــی کــه در مــاه
دیــده میشــو د چــه توجیهــی داشــتند؟
ارســطو اســتدالل میکــرد کــه اجســام همگــی تمایــل دارن ـ د ســاکن باشــند ،البتــه آســمانیها کــه
از عنصــر پنجمــی ســاخته شــدهاند از ایــن قاعــده مســتثنی بودنــد .او میگفــت بــرای همیــن هــم
هســت کــه از توپــی را روی زمیــن رهــا کنیــم باالخــره میایســتد.
امــا او بــه نــوع دیگــری از حرکــت معتقـد بــود کــه بــه آن حرکــت قســری ( در برابــر واژه طبیعــی)
یدهیــد یــا در بــازی
میگوییــم .وقتــی شــما بــه توپــی لگــد میزنیــد یــا ماشــینتان را هــل م 
دوســتتان را بــه ســمت خــود میکِشــید ،حرکتــی را بــه جســم دیگــری تحمیــل میکنیــد کــه بــر
خــاف طبیعتــش اســت.
خــوب! ممکــن اســت بخواهی ـد از جنــاب ارســطو پرسشــی داشــته باشــید :چــرا وقتــی توپــم را بــا
دســت پرتــاب میکنــم بــا رهــا ش ـدن از دســتم بــاز هــم م ـیرود امــا نــه مســتقیم.
جنــاب ارســطو هــم میفرماین ـد اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه عامــل حرکــت تــوپ پــس از رهــا
ش ـدن از دســت شــما چیســت؟ بای ـد بگویــم تــوپ هــوا را میشــکاف د و موجــب میشــود پشــت تــوپ
یده ـد!
خــاء ایجــاد شــو د هــوا بــه آن ســمت هجــوم م ـیآور د و تــوپ را بــه جلــو ُهــل م 
شــاید ایــن حرفهــا و ایــن نــوع مــدل اکنــون بــرای شــما کودکانــه و باورپذیــر نباشــد .امــا تــا
 2000ســال چیــزی نتوانســت آن را نقــض کن ـ د و یــا بهتــر از آن پاس ـخگوی پدیدههــای طبیعــت مــا
باش ـد.
بنابــر ایــن بــاور زمیــن بــه ایــن بزرگــی ،بــرای حرکــت کــردن نیرویــی بســیار زیــا د الزم دارد ،نیرویــی
کــه مافــوق تصــور اســت ،پــس جــای زمیــن مناســب
اســت و حرکتــی نـدارد!
ســرانجام در ســال  1543و در روز مــرگ نیکــوالس
کپرنیــک کتابــی از او چــاپ شــد بــه نــام «چرخــش
فلکهــای آســمانی» کــه در آن او اســتدالل کــرده
بــود بــا چرخی ـدن زمیــن و دیگــر ســیارهها و ســتارهها
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بــه دور خورشــید تحلیــل و توجیــه پدیدههــای جــوی آســانتر و ســادهتر هســتند.
او هم از تنبیه کلیسا میترسید و دوست نداشت ،آخر
عمری گرفتار مجازات و زندان و اعدام و  ...شود .هم
اینکه خودش هم ت ِه دلش تردیدی به کشفش داشت ،چرا
که هنوز نیوتن و چهارچوب گرانشیاش از راه نرسیده بودند
و کشف او با مدلهای روزش جمعپذیر نبود...
تا اینکه ص د سال بعد ،ایزاک نیوتن (1727-1642
میالدی) توانست با مدل گرانشی خود ،درستی گفتههای
کپرنیک را هم اثبات کند و هم مدلی جدی د به جای عناصر
اربعه  -خاک ،باد ،آتش و باد  -بنا کند.

 .......................................................................................فعالیتهای عملی
دو تــا ســه پدیــدهای را پیــدا کنیــد کــه بــا مــدل ارســطویی نمیتــوان بــه آن پاســخ
قابــل قبولــی داد.
؟ آیا پدی دههای درستی را انتخاب کردید؟
؟ آنها را در کالس درس به بحث بگذارید.
ً
ای یک شـکل را ،به نفت یا الکل آغشـته کنیم و یکـی را آتش بزنیم
مثلا اگـر دو گلولـۀ پارچه ِ
؟
و هـر دو را رهـا کنیم آیا بای د با هم سـقوط کنند؟ نظر شـما چیسـت جنـاب افالطون؟!
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ایــن دو نــوع دیــدگاه بیــن فالســفه و منجمــان بــا اینکــه بــه یــک نتیجــۀ یکســان میرســی د
ندهندۀ دو روش متفــاوت در مطالعــۀ طبیعــت بــود .گاهــی فالســفه روشهــای منجمــان ریاضی ـدان را
نشــا 
نقــد میکردنــ د و گاهــی برعکــس.
حتــی گاهــی دانشــمندانی پیــدا میشــدن د کــه بــا دیدگاهــی باریکاندیشــانه بــه نقــ د و بررســی هــر
دو روش میپرداختنــد .قطبالدیــن شــیرازی منجــم قــرن هفتــم هجــری ،در آثــار نجومــی خــود روش
یدانــان و روش طبیعــی فالســفه را مــور د نقــد قــرار داده اســت .وی در کتــاب اختیــارات
ســی ریاض 
هند ِ
مظفــری ،معتق ـد اســت تمــام رصدهایــی کــه تــا بــه حــال بــرای اثبــات کــروی بــودن زمیــن انجــام گرفتــه
اســت ،در روی خشــکیهای شــناخته ش ـدۀ زمیــن بــوده ،کــه تنهــا یــک ربــع از ســطح زمیــن را فــرا گرفتــه
اســت .تــا بــه حــال هیــچ کســی بــه ســمت دیگــر زمیــن نرفتــه و از آنجــا بــه رصـ د نپرداختــه تــا بدانـد آیــا
ســطح آن طــرف زمیــن نیــز مســتدیر و کــروی اســت یــا نــه .بنابرایــن مــا هیــچ معرفتــی از نظــر هندســی و
رص ـدی نســبت بــه شــکل ســطح زمیــن در نقــاط دیگــر زمیــن نداریــم و نمیتوانیــم از ایــن نظــر مطمئــن
باشــیم کــه زمیــن کامـ ً
ا کــروی اســت .شــاید طــرف دیگــر زمیــن مربعــی باشـد!

یدانهــا نیــز پــی میگیــرد .همانطــور کــه گفتــه شــ د
شــیرازی انتقــادات خــو د را خطــاب بــه طبیع 
فالســفۀ طبیعــی ،تمایــل طبیعــی اجــزای زمیــن را بــه ســمت مرکــز عالــم ،علــت کرویــت زمیــن میدانســتند.
ولــی شــیرازی بــا توجــه بــه دانــش کانیشناســی و اختــاف چگالــی مــواد و کانیهــای مختلــف و اختــاف
آنهــا در تخلخــل ایــن اســتدالل را نیــز مــورد نقــد قــرار میدهــد .وی میگویــد درســت اســت کــه همــۀ
اجــزای زمیــن بــه ســمت مرکــز تمایــل دارنـ د ولــی احتمــال دارد بخــش کوچکــی از زمیــن کــه چگالــی باالیــی
دارد بــا بخــش بزرگــی از زمیــن کــه چگالــی کمــی دارد ،در تمایــل بــه ســمت مرکــز عالــم بــه تعــادل برســند.
منظــور شــیرازی ایــن اســت کــه امــکان دار د زمیــن کــروی نباشـد بلکــه مثــا ســیبزمینی شــکل باشـد ،ولــی
تمایــل طبیعــی اجــزای آن بــه ســمت مرکــز ،بــه تعــادل رســیده باشـد.
ایــن نــوع اســتدالل بســیار قابــل توجــه و در نــوع خــود پیشــرفته بــه حســاب میآم ـده اســت .چــرا کــه
تــا آن زمــان بــه ایــن ان ـدازه بــر مشــاهده (عنصــر و اصــل اساســی در علــم تجربــی) پافشــاری نش ـده بــود.
در واقــع اصــل کالم شــیرازی ایــن اســت کــه بایـ د هــر نظریـهای بــر اســاس شــواهد و مـدارک و مبتنــی بــر
تجربــه بیــان شــود .از ســوی دیگــر یافتههــای پیشــین ( بــه عنــوان نمونــه علــم او از خــواص مــواد) نیــز بایـد
پاسـخگوی نظریــه زمیــن کــروی باشـد ،کــه بــا اســتدالل او میتوانـد چنیــن نباشـد ،پــس بایـد رفــت و دیـد.
قطب الدین شیرازی:
شاید زمین کروی نباشد ولی ما در
قسمتی از آن زندگی می کنیم که
شبیه کره است!

پــس نبای ـ د انتقــادات شــیرازی را در جهــت تخریــب علــوم نجومــی و طبیعــی دانســت .چــرا کــه ایــن
انتقــادات از روح دقیــق و کنجکاوانــۀ نجــوم دورۀ اســامی ســربرآورده اســت ،و بیــش از آنکــه مخــرب باشــند،
رشــد دهندهانــد.
بــا اینکــه در منابــع تاریــخ علــم بــه طــور صریــح مشــخص شـده اســت کــه کرویت زمیــن مفهومــی بوده اســت
ـی قــرن هفدهــم میــادی دانســته شـده بــود ،ولــی هنــوز در تصــور عمــوم دربــارۀ
کــه قرنهــا پیــش از انقـ ِ
ـاب علمـ ِ
بعضــی از ســردمداران انقــاب علمــی ماننـ د گالیلــه ایــن تصــور وجود دارد که ایشــان نخســتین کاشــف کرویــت زمین
بودنـد! در حالــی کــه آنچــه ایــن دانشــمندان بــر آن تأکیـ د داشــتن د مرکزیــت خورشــی د در عالــم و حرکــت زمیــن بــه
دور آن بــود ،مباحثــی کــه تــا پیــش از ایــن در نجــوم یونانــی و اســامی بــه دلیــل نبــود شــواه د کافــی مــردود اعــام
شـده بــود .کپرنیــک اولیــن کســی بــو د کــه شــواه د بهتــری بــرای مرکزیــت خورشــی د آورد ،ولــی همانطــور کــه
گفتیــم کپرنیــک خیلــی چیزهــا از منجمــان قدیــم یــا د گرفتــه بــود .مثــا وی عــاوه بــر کرویــت زمیــن ،روش
محاســبات نجومــی و نظریــۀ حــرکات ســیارات را از بطلمیــوس و منجمــان اســامی فراگرفتــه بــود.
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ـناس پیــش از کپرنیــک معتق ـ د بودن ـد کــه ســیارات و ســتارگان بــه وســیلۀ
بیشــتر دانشــمندان کیهانشـ ِ
اجســام کــروی جامــدی بــه نــام «فلــک» کــه بــه دور خــود میگردن ـ د و ســیارات و ســتارگان را بــا خــود
میگردانن ـ د اعتقــاد داشــت .بــرای اینکــه بــا بخشــی کوچــک از نظریههــای نجومــی آن دوره آشــنا شــویم
نیــاز اســت اول بدانیــم فلــک چــه بــوده اســت.

نظریۀ حرکات سیارات

در دورۀ اسالمی ،منجمان و دانشمندان برای اینکه حرکات پیچیده و به ظاهر نامنظم سیارات و ماه و خورشی د
قیق «فلک» 6استفاده میکردند .نکتۀ
را به یک الگوی ریاضی سادۀ هندسی تبدیل کنند ،از مفهوم ساده ولی د ِ
سازی پدیدههای پیچیده با کمک و تکیه بر اصول سادۀ ریاضی هدفی است که علم
مهم اینجا است که ساده ِ
تا به امروز نیز دنبال میکند .به عبارت دیگر هرچه یک مدل فیزیکی سادهتر باشد از مقبولیت بیشتری برخوردار
است در برابر مدلی که آن نیز هم جوابگوی چگونگی پدیده مورد نظر است .برای این که این مطلب مهم را بهتر
درک کنیم بحث را پیش میبریم.
در نجوم باستان و نیز اسالمی افالک نقش بسیار مهمی به عهده داشتند« .فلک» یک پوستۀ کروی جامد
نامرئی مثل شیشه دانسته میش د که با سرعت یکنواخت به دور خو د میگر د د و هر چه را درون ضخامت پوستهاش
قرار داشته باشد ،میچرخاند .اگر سیاره را درون پوستۀ یک فلک فرض کنیم که توسط یک فلک دیگر حرکت
داده میشود ،آنگاه میتوان حرکت نایکنواخت و بعض ًا بازگشتی سیارات را توضیحداد ،بدینگونه که این افالک با
سرعتها ،اندازهها و موقعیتهای مختلف ه مدیگر را بچرخانن د و حرکات نامنظم سیارات را ایجاد کنند .در شکل
زیر یک فلک حامل که یک فلک تدویر را در پوستۀ خود دارد دیده میشود.
استوای فلک حامل
محور چرخش فلک

استوای فلک تدویر

زمین

فلک تدویر درون پوستۀ فلک حامل قرار دارد.
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 -6در واقع ما فلک را یک مدل علمی برای توجیه آنچه دیده شده است میدانیم .مدلهای علمی تالش دارن د تا پدیدههای مشاهده شده را توجیه و تفسیر
کنند .شاید بتوان گفت مدل خالصهای از واقعیت مشاهده شده است .به بیان دیگر ،نمایش فیزیکی یک شیء یا سیستم (سامانه) را هم (از یک دیدگاه و
نگاه خاص) مدل مینامند .مدلها ،انواع گوناگون داشته (مثل مدل فیزیکی ،مدل ریاضی ،مدل آماری ،مدل گرافی ،نرمافزاری ،و  )...و کاربردهای حیاتی
متن ّوع و فراوانی در همه زمینههای علوم وفنآوری دارند .تبدیل یک مفهوم ،به زبان تصویر یا ریاضی ،نوعی از مدلسازی است.

«فلــک» ماننــد هــر مفهــوم علمــی دیگــری یــک موجــود غیرقابــل مشــاهده اســت کــه دانشــمندان
بــا فــرض آن میتوانســتند پدیدههــای مشــاهدهپذیر را توضیــح دهنــد .بــه عبــارت دیگــر فلــک مدلــی
بــوده اســت بــرای توجیــه اتفاقــات و پدیدههــای نجومــی .م ـدل مشــهوری کــه شــما بــه احتمــال زیــاد آن
را میشناســید ،م ـدل منظومــه شمســی بــرای ســاختار اتمــی اســت کــه در آن پروتــون را در مرکــز منظومــه،
ماننــ د خورشــید و الکترونهــا را همچــون ســیارات بــه دور آن میپنداشــتند.
از ایــن منظــر فلــک در کنــار دیگــر موجــودات مشــاهدهناپذیر علمــی مثــل الکتــرون ،ژن ،نیــروی گرانــش
و  ...قــرار میگیــرد کــه نقــش توضیحــی آنهــا معلــوم میکنـد کــه آیــا بایـ د وجودشــان را پذیرفــت یــا خیــر.
مثـ ً
ا نیــروی گرانــش موجــودی اســت کــه علــی االصــول مشــاهدهناپذیر اســت ،امــا نیوتــن نشــان دا د کــه بــا
فــرض آن میتــوان ســقوط اجســام بــه ســمت زمیــن چرخــش ســیارات را توضیــح داد ،بنابرایــن دانشــمندان
وجــود ایــن نیــرو را پذیرفتنـد .البتــه نیوتــن چارچــوب دقیقتــری از گرانــش بیــان کــر د کــه خــارج از حوصلــه
بحــث ماســت.7
امــا تــا پیــش از قــرن هفدهــم میــادی (دهــم هجــری) از کشــف نیــروی گرانــش نیوتنــی ( و در واقــع
چارچــوب امــروزی آن ) خبــری نبــو د و نظریــۀ دیگــری بــو د کــه علــت ســقوط اجســام بــه ســمت زمیــن
یداد .بنابرایــن بــرای توضیــح حرکــت نایکنواخــت ســیارات نیــاز بــه نظری ـهای بــو د کــه بتوان ـد
را توضیــح م ـ 
رصدهــای دقیــق آن روزگار را توضیــح ده ـد .افــاک ســا دهترین موجــودات فیزیکــی (م ـدل فیزیکــی) بودن ـد
کــه میتوانســت ایــن حــرکات را توضیــح دهنــد ،دانشــمندان ستارهشــناس بــا تســلط بــر خــواص هندســی
دایرههــا و کرههــا ،میتوانســتن د هــر گونــه برهــان و محاســبهای را بــر اســاس ایــن اشــکال انجــام دهنــد.

حرکت بازگشتی مریخ در آسمان

بطلمیــوس ،نشــان دا د کــه بــرای توضیــح ناهنجاریهــای حرکتــی ســیارات میتــوان از ترکیبــی از فلکهــا
اســتفاده کــر د و م دلهــای فلکــی خــو د را در کتــاب مجســطی عرضــه کــرد .مثـ ً
ا ســیارات خارجــی ،یعنــی مریخ،
مشــتری و زحــل ،عــاوه بــر حرکــت روزانــۀ خــو د از شــرق بــه غــرب و حرکــت آهســتۀ خــو د از غــرب بــه شــرق،
کدیگـر را جـذب میکنن د و
 -7ایـن کـه اجسـام تقریبـا همگـی بـه زمیـن سـقوط میکننـ د را همـه دیـده و دی دهایم در واقـع نیوتـن دریافت همه اجسـام ی 
انـدازه ایـن جـذب یعنـی میـزان نیـروی گرانـش بین دو جـرم ،به عواملـی همچون مقـدار جـرم آن دو و فاصلۀ آنهـا از هم بسـتگی دارد.
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یدهن ـد )1( :حرکــت بازگشــتی )2( ،متغیــر بــودن فاصلــۀ بیــن حــرکات
ناهنجاریهــای دیگــری نیــز نشــان م 
بازگشــتی و ( )3جابجایــی نقطــۀ اوج ســیاره بــا حرکــت تقدیمــی.
بطلمیــوس بــرای توضیــح ایــن ناهنجاریهــا از م ـدل خــارج مرکــز و م ـدل تدویــر اســتفاده کــرد کــه در
شــکل زیــر دی ـده میشــوند .در ایــن م ـدل زمیــن در نقطــۀ  Oقــرار دار د و ســیارۀ  Pتوســط فلــک تدویــر
بــه مرکــز  Cدر حــال چرخــش اســت ،در همیــن حــال فلــک تدویــر نیــز توســط فلــک حامــل بــه دور مرکــز
 Dمیچرخــد .فلــک تدویــر حرکــت بازگشــتی را ایجــاد میکنــ د و فلــک خــارج مرکــز باعــث میشــود
کــه فاصلــۀ ظاهــری بیــن حــرکات بازگشــتی ســیاره تغییــر کنـد .جایــی کــه بیشــترین فاصلــه بیــن حــرکات
بازگشــتی وجــود دار د نقطــۀ اوج  Aو جایــی کــه کمتریــن فاصلــه بیــن حــرکات بازگشــتی وجــود دار د نقطــۀ
حضیــض  Bخوان ـده میشــود .عــاوه بــر ایــن چــون همیــن نقــاط اوج و حضیــض نیــز همــراه بــا حرکــت
تقدیمــی جابهجــا میشــوند ،نیــاز اســت کــه کل فلــک خــارج مرکــز نیــز توســط فلکــی دیگــر بــه مرکــز O
بــه نــام فلــک « ُم َم َثــل» گــردش کن ـد .بطلمیــوس بــر اســاس اندازهگیریهــای موقعیــت ســیارات توانســت
مق ـدار خــروج از مرکــز (خــط  )ODو شــعاع فلــک تدویــر ( )CPهــر ک ـدام از ســیارات را محاســبه کن ـد و
همچنیــن ســرعت حرکــت هــر ک ـدام از ایــن افــاک را بدســت بیــاورد .بنابرایــن روش بطلمیــوس روشــی
اســت مبتنــی بــر رص ـد ،برهــان هندســی و محاســبۀ ریاضــی.
فلک خارج مرکز

فلک تدویر

فلک ممثل

مقطع افالکی که به عقیدۀ بطلمیوس میتوانند ناهنجاریهای حرکتی هر کدام از سیارات خارجی را توضیح دهند.
مسیر نقطهچین قرمز مسیر نهایی سیارۀ  Pرا نشان میدهد.
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بطلمیــوس عــاوه بــر ایــن یــک ناهنجــاری دیگــر را نیــز در نظــر میگیــرد :متغیــر بــودن مقـدار بازگشــت
هــر کــدام از ســیارات ،یعنــی بــر اســاس رصدهــا کمــان بازگشــت ســیارات در نزدیکــی نقطــۀ اوج A
بزرگتــر و در نزدیکــی نقطــۀ حضیــض  Bکوچکتــر اســت (شــکل زیــر) ،در حالــی کــه توقــع م ـیرود کــه
ایــن کمــان در نزدیکــی نقطــۀ اوج بــه دلیــل دوری ســیاره از زمیــن کوچکتــر بــه نظــر برس ـد .بطلمیــوس
بــرای توضیــح ایــن ناهنجــاری فــرض میکن ـ د کــه ســرعت حرکــت فلــک خــارج مرکــز متغیــر اســت و در
نزدیــک نقطــۀ اوج ایــن ســرعت کاهــش و در نزدیکــی نقطــۀ حضیــض افزایــش پیــدا میکنــد .بدیــن
منظــور نقطـهای را در نظــر میگیــر د کــه ســرعت مرکــز فلــک تدویــر نســبت بــه آن نقطــه یکنواخــت باشـد.
المســیر» نامیـده میشـد کــه در شــکل زیــر بــا حــرف E
ایــن نقطــه در نجــوم دورۀ اســامی نقطــۀ « ُمعـدّل َ
نمایــش داده شـده اســت .فلــک خــارج مرکــز ،فلــک تدویــر را بــه نحــوی میچرخانـد کــه ســرعت زاویـهای
خــط  ECبــه دور  Eهمیشــه یکنواخــت و بـدون تغییــر باقــی میمانـد .در نتیجــه ســرعت فلــک خــارج مرکــز
زمانــی کــه مرکــز تدویــر  Cبــه اوج  Aنزدیــک میشــودُ ،کندتــر و زمانــی کــه بــه حضیــض  Bمیرســد
تندتــر میشــود .بنابرایــن همانطــور کــه در شــکل زیــر دیــده میشــود انــدازۀ کمــان بازگشــت در ایــن
یدهنــد انطبــاق پیــدا میکنــد .بنابرایــن میبینیــم کــه مــدل ســیارهای
مــدل بــا آنچــه رصدهــا نشــان م 
بطلمیــوس تــا چــه حــدی نســبت بــه رصدهــا و اندازهگیریهــای تجربــی حســاس بــود ،زیــرا بطلمیــوس
تــاش کــرده بــود در مدلــش تــا جایــی کــه میتوان ـد مشــاهدات را دخیــل کن ـد.

مجموعۀ حرکات بازگشتی مریخ .رصدها نشان میدهند که مقدار بازگشت مریخ در نزدیکی نقطۀ اوج A
بزرگتر از مقدار بازگشت در نزدیکی نقطۀ حضیض  Bاست.
بطلمیوس برای توضیح این مشاهده نقطۀ معدل المسیر را فرض میکند تا سرعت فلک حامل را تنظیم کند.
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نکت ـهای کــه بای ـد ب ـدان توجــه کــرد آن اســت کــه بطلمیــوس نمیتوانســت بــرای حرکــت ســیارات از
چیــزی بــه جــز افــاک کــروی اســتفاده کن ـد ،زیــرا چطــور میش ـد فــرض کــر د کــه ســیارات بــه خــودی
خــود در فضــا بـدون هیــچ دلیلــی دارای حــرکات مختلــف باشــند ،در حالــی کــه نــه نیــروی گرانــش شــناخته
شـده بــو د و نــه قانــون اینرســی معلــوم بــود .هیــچ نیــروی دوربــردی مثــل مغناطیــس نیــز بــه انـدازۀ کافــی
شــناخته نشـده بــو د کــه بتوانـد حــرکات ســیارات را ایجــاد کنـد .بنابرایــن بطلمیــوس بهتریــن توضیحــی را کــه
میتوانســت در روزگار خــو د پی ـدا کن ـ د عرضــه داشــت ،یعنــی اســتفاده از افالکــی کــه ســیارات را بــا نیــروی
تماســی حرکــت میدهن ـ د و تنهــا دارای حرکــت طبیعــی یکنواخــت بــه دور خــو د هســتند.
در علــم هــر چق ـدر کــه فرضهــای اولیــۀ کمتــر و ســادهتری وجــود داشــته باش ـد ،بهتــر اســت .ایــن
یکــی از اصــول روش علمــی و تفکــر معقــول اســت .ایــن اصلــی اســت کــه در تمامــی پژوهشهــای علمــی
و فلســفی در طــول تاریــخ بــوده اســت و ریشــه در تفکــر معقــول زندگــی روزمــره دارد .شــما اگــر بتوانی ـد
علــت یــک اتفــاق را بــا دو پیــش فــرض توضیــح دهی ـ د چــرا بای ـ د بــرای توضیــح آن اتفــاق  10پیشفــرض
را قبــول کنی ـد .بطلمیــوس هــم تنهــا چیــزی کــه فــرض کــر د وجــود افالکــی بــا شــکل ســادۀ کــروی بــود
کــه بــا ســرعت طبیعــی یکنواخــت بــه دور خــود میچرخن ـد( .البتــه نقطــۀ مع ـدل المســیر باعــث مــی شــود
کــه ســرعت فلــک حامــل نایکنواخــت باش ـد و منجمــان اســامی بعدهــا بــه ایــن موضــوع بــا تردی ـد نــگاه
کردنــ د و در نتیجــه راهحلهایــی بــرای توجیــه آن پیــدا کردنــد).

همۀ چیزهای نسبی ،حتی حرکت

خوب است بدانیم!

کارمــان را بــا یــک مثــال ســاده شــروع میکنیــم .در وســط کالس از دو نفــر از دوســتان خــود
بخواهی ـ د بــه فاصلــه یــک متــری پشــت بــه هــم بایســتند.
حــال از هــر دو ایــن ســوال را بپرســید کــه :دیگــری کجاســت؟ پاســخ هــر دو یکســان بــود؟ چــرا؟
کـدام یــک حرفشــان درســت اســت؟

شــبیه ایــن کار را مــی توانی ـ د بــار دیگــر
انجــام دهیــد .از هــر کــدام از دوســتانتان
کــه در جاهــای مختلــف نشســتهان د بخواهیـد
تــا جــای ممکــن آدرس تختهپاککــن
کالس را بیــان کننــد.
یدهد که با دیگری
هر کس آدرسی م 
متفاوت است نه! چرا این طور است؟
به شکل نگاهی بیندازید:
آ درس (مختصات) نقاط C,B,A
چیست ؟
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C

مبدأ ( 0و )0

2 3 4 5

B

O

1

5
4
3
2
1

A

-5 -4 -3 -2 -1
-1
-2
-3
-4
-5

آیا نقش نقطۀ  Oدر این میان مهم است؟
پس یک بار دیگر به شکل زیر نگاهی بیندازید .مختصات نقطۀ  Aچیست؟

A

حــاال متوجــه منظــور ســوال قبــل ش ـدید؟ بلــه اگــر مختصــات  Aرا از نظــر دســتگاه مختصــات بــا

مرکزیــت  Oبخواهیــم بیــان کنیــم ،جــواب بــا آدرس دیـدگاه  Oمتفــاوت اســت.
اما آیا نقطۀ  Aدر دو مکان است؟!
حال همان مکان نقطۀ  Aرا در دو دستگاه مختصات زیر ،بیان کنید:

هر دو دستگاه مختصات ما یک مبدأ دارند ،اما باز هم همان آش و کاسه میشود.
چرا که یکی از صفحات مختصات ما نسبت به دیگری چرخیده است.
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این را میتوانید در کالس آزمایش کنید.
چهــار نفرتــان در گوشـههای یــک مربــع بــه ضلــع حـدود یــک و نیــم متــری بایســتید و یــک نفــر
هــم وســط مربــع قــرار بگیــرد.
حاال هر نفر مختصات چهار نفر دیگر را گزارش کند.
از نفر وسط بخواهید حدود  90درجه بچرخد.
بــاز هــم آدرسهــا را گــزارش کنیـد ،آیــا همــه شــما نتایجتــان متفــاوت شـد؟ کـدام آدرسهــا ثابــت
مانـده بودنـد؟ کـدام نفــر همــۀ آدرسهایــش تغییــر کــرده بــود؟

حــال میتوانی ـد بــاز هــم ایــن کار را تکــرار کنی ـ د و از نفــر وســط بخواهی ـد یــک  90درجــه دیگــر
هــم بچرخـ د و دوبــاره هــر نفــر آدرس چهارتــای دیگرتــان را گــزارش کنـد.
کدام آدرسها ثابت مانده بودند؟ کدام نفر همۀ آدرسهایش تغییر کرده بود؟
آنچــه مــا میخواهیــم شــما بــه آن برســید ایــن اســت کــه مختصــات اجســام بــه مب ـدأء بســتگی
دارد .ایــن کــه کجــا را مب ـدأء بگیریــم خیلــی دعــوا برانگیــز نیســت ،بای ـد بــر ســر یــک نقطــه توافــق
کنیــم ،مهــم ایــن اســت کــه مب ـدأء وجــود داشــته باش ـد ایــن کــه کجــا باشــد خیلــی مهــم نیســت.
محورهــای مختصــات میتوانن ـد نســبت بــه هــم ســه حالــت داشــته باشــند .دو حالــت را در بــاال
دیدیــم .امــا ســومین حالــت چگونــه اســت؟

مختصات نقطۀ  Pبه چه چیزهایی بستگی دارد؟

بلــه .فاصلــه داشــته باشــند ،بچرخنـ د و حرکــت داشــته باشــند و یــا ترکیبــی از ایــن ســه حالــت .یعنــی
بــرای نمونــه هــم فاصلــه داشــته باشــند و هــم نســبت بــه هــم چرخیـده هــم باشــند.
اگر در یک اتومبیل نشسته باشید ،شما بیرون را چگونه میبینید؟
درختها به عقب میروند یا شما رو به جلو؟
ســعی کنیـ د عقلتــان را کنــار بگذاریـ د و فقــط چشــم باشــید .آیــا واقعــا میتــوان تشــخیص داد کــه
زمیــن بــه مشــتری نزدیــک میشــود یــا مشــتری بــه زمیــن؟
به نظر شما سرعت راننده چقدر است؟ برابر سرعت ماشین؟
یدیدیــد ،بــاز هــم میگفتیــد
اگــر شیشــههای ماشــین را ســیاه میکردیــم و شــما بیــرون را نم 
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راننـده حرکــت دارد؟
ما که میگوییم راننده نسبت به ما حرکتی ندارد ،پس ساکن است.
حــاال اگــر ماشــین هــم حرکــت داشــته باش ـد ،میشــود گفــت مــا هــم نســبت بــه اطرافیانمــان
حرکــت داشــتهایم.
A

O

O
A

O

O

درســت ماننـد ایــن خواهــر و بــرادر .یکــی نقطــه  Aرا ســاکن میبینـ د و دیگــری کــه خــود حرکــت
دار د نقطــۀ  Aرا در حرکــت میبین ـد ،امــا خــودش را ثابــت میپن ـدارد!
در واقــع آنچــه موجــب گردی ـد در مدلهــای اولیــه منظومــه شمســی م ـدار و یــا مســیر حرکــت
ســیارات و ســتارهها تــا ح ـدی پیچی ـده بــه نظــر برس ـد پافشــاری بــر ایــن نکتــه بــو د کــه زمیــن بای ـد
مرکــز عالــم باشـ د (کــه میتوانســت باشـد) و اگــر مــا (زمیــن) خــود را ثابــت فــرض کنیــم و خورشــید و
ســایر اجــرام متحــرک باشــند ،همــان میشــو د کــه در م ـدل افــاک بیــان ش ـد.
امــروزه میدانیــم کــه دیگــر نیــازی بــه فــرض وجــود فلــک بــرای حرکــت دادن ســیارات نیســت ،زیــرا
میتــوان حرکــت ســیارات را بــر اســاس مفاهیــم اینرســی و گرانــش نیوتنــی توضیــح داد ،امــا ایــن مفاهیــم
هنــوز در مکانیــک یونانــی و اســامی شــکل نگرفتــه بــود ،بنابرایــن دانشــمندان مجبــور بودن ـد کــه کــرات
جام ـدی مثــل افــاک را فــرض کنن ـد کــه ســیارات را حرکــت دهن ـ د و نمیتوانســتد فــرض کنن ـد کــه ایــن
ســیارات بــه خــودی خــود در فضــا در مســیر بیضــی بــه دور خورشــی د بگردنـد .امــا اگــر نجــوم بطلمیوســی را
بــا نجــوم کپلــری مقایســه کنیــم ،میبینیــم کــه بــا اینکــه در م ـدل کپلــر ســیارات در مســیر بیضــی بــه دور
خورشــید میگردنــد ولــی هنــوز شــباهتهای مهمــی بیــن مــدل بطلمیــوس و مــدل کپلــر وجــود دارد.
کپلــر قوانینــی را بــا کشــف م ـدل خــود بیــان کــرد .در قانــون اولــش ،کپلــر مســیر حرکــت ســیارات بــه
دور خورشــید را بیضــی دانســته اســت ،چــرا کــه ســیارات گاهــی بــه خورشــی د نزدیــک و گاهــی دور میشــوند،
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در مـدل بطلمیوســی نیــز فلــک خــارج مرکــز نقشــی مشــابه مســیر بیضــی دارد ،زیــرا باعــث میشــود ســیارات
گاهــی بــه زمیــن نزدیــک و گاهــی دور شــوند .بای ـ د توجــه داشــت کــه دقــت رصدهــای زمــان بطلمیــوس
و حتــی در دورۀ اســامی بــه انـدازهای نبــو د کــه بیــن حرکــت روی فلــک خــارج مرکــز و حرکــت روی مـدار
بیضــی تفــاوت چندانــی دیـده شــود .بنابرایــن نمیتــوان بــر دانشــمندان قدیــم خــرده گرفــت کــه چــرا دســت
از افــاک کــروی نکشــیدند و بــه قانــون اول کپلــر پــی نبردن ـد .کپلــر بــه رصدهــای بســیار دقیــق تیکــو
براهــه دسترســی داشــت .چــون بــه دلیــل فنــاوری مهندســی و ســرمایۀ هنگفتــی کــه در اختیــار تیکــو بــود
توانســته بــو د ابزارهــای بســیار دقیقــی بــرای رصـد آســمان بســازد.
میتــوان همیــن ســخن را دربــارۀ قانــون دوم کپلــر نیــز درســت دانســت .طبــق یــک بیــان تقریبــی از
قانــون دوم ،ســرعت ســیارات زمانــی کــه بــه خورشــی د نزدیــک میشــوند تندتــر و زمانــی کــه از آن دور
میشــوند کندتــر میشــود .نقــش نقطــۀ مع ـدل المســیر ( )Eدر م ـدل بطلمیــوس نیــز همیــن قانــون اســت.
زیــرا ایــن نقطــه باعــث میشــود کــه مرکــز فلــک تدویــر زمانــی کــه بــه زمیــن نزدیــک میشــود تندتــر
و زمانــی کــه از آن دور میشــود کندتــر حرکــت کن ـد (شــکل) .تفــاوت ایــن دو قانــون در رصدهــای دقیــق
خــود را نشــان میده ـد کــه در زمــان بطلیمــوس و دورۀ اســامی در دســترس نبــود.

مدل سیارهای بطلمیوس با نظام کپلری ،به غیر از مرکزیت زمین یا خورشید ،تفاوت ذاتی ندارد .فلک خارج مرکز نقشی
مشابه قانون اول و نقطۀ معدل المسیر نقشی مشابه قانون دوم کپلر بازی میکنند .در این تصویری میبینیم که مدار بیضی که خورشید S
در یکی از کانونها باشد با مدل خارج مرکز که زمین در  Sباش د و مرکز فلک در  Dتقریباً معادل اند .همچنین طبق قانون دوم کپلر
سرعت سیاره در نزدیک خورشید  Sزیاد میشو د و طبق مدل بطلمیوسی ،مرکز تدویر  Cدر دوری از معدل المسیر  Eتندتر حرکت میکند.
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باید توجه داشت که با گذار از مدل زمین مرکز به خورشید مرکز تنها تغییری که اتفاق میافت د حذف فلک تدویر است.

بنابرایــن افالکــی کــه در م ـدل هــای بطلمیــوس فــرض ش ـده بودن ـد ،مــی توانســتند بــه روش علمــی
و بــا دقــت خوبــی موقعیــت ســیارات و حــرکات آنهــا را توضیــح دهن ـ د و حتــی پیــش بینــی کنن ـد .پیــش
بینــی موقعیــت ســیارات هــدف نهایــی مدلهــای بطلمیوســی بــود .بــه همیــن دلیــل در نجــوم دوران
ِ
اســامی کتابهایــی نوشــته ش ـدند بــه نــام «زیــج» کــه شــامل ج ـداول ع ـ ددی بســیاری اســت .خوانن ـده
میتوانســت بــا اســتفاده از ایــن جدولهــا و محاســبات ســاده موقعیــت ســیاره در آســمان را در هــر زمــان و
مکانــی پی ـدا کن ـد .میبینیــم کــه نجــوم قدیــم بــه روش علــم امــروز بســیار نزدیــک بــوده اســت .امــا بــا
توجــه بــه محدودیــت دانســتهها ،ابزارهــا و فنآوریهــای دردســترس آنهــا ،بعضــی از پیــش فرضهــای
غیرعلمــی (غیــر قابــل تجربــه) در کار دانشــمندان وارد شـ د کــه تــا حـدی درک دقیقتــر آنهــا را تــا کپرنیــک
بــه تأخیــر انداخــت.

نظریۀ خورشید مرکزی

امــا کپرنیــک چگونــه متوجــه شـد کــه خورشــید در مرکــز عالــم اســت؟ کپرنیــک متوجــه شـد کــه در مـدل
خورشــی د مرکــز ،نیــازی بــه فلــک تدویــر بــرای توضیــح حرکــت بازگشــتی ســیارات نیســت ،بلکــه در ایــن
م ـدل حرکــت بازگشــتی ســیارات بدیــن نحــو توضیــح داده میشــو د کــه هــر زمــان زمیــن در م ـدار خــود
بــه دور خورشــید از یکــی از ســیارات خارجــی مثــل مریــخ جلــو میزنـد ،بــه نظــر میرسـ د کــه آن ســیاره بــه
ســمت عقــب حرکــت میکن ـد ،و در نتیجــه دیگــر نیــازی بــه فــرض فلــک تدویــر بــرای توضیــح حرکــت
بازگشــتی نخواهـ د بــو د (شــکل).

کپرنیک نشان داد که با فرض مرکزیت خورشید میتوان علت حرکت بازگشتی سیارات را بدون فرض فلک تدویر توضیح داد.
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بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایـ د توجــه داشــت کــه در نجــوم قدیــم فــرض حرکــت زمیــن بارهــا بررســی
شـده بــو د و دانشــمندان تقریبـ ًا همیشــه بــه ایــن موضــوع فکــر کــرده بودنـد ،در آثــار نجومــی دورۀ اســامی
بخشهایــی وجــود دار د کــه بــه ایــن بحــث پرداختهان ـد .امــا تقریب ـ ًا همیشــه بــه ایــن نکتــه میرســیدند کــه
حرکــت زمیــن بــا مشــاهدات روزمــره در تعــارض قــرار دارد .اگــر زمیــن حرکــت کنـد اجســامی کــه از آن جـدا
هســتند مثــا پرنـدگان و ابرهــا و تیرهــای جـدا شـده از کمــان بایـد از زمیــن عقــب بماننـد ،زیــرا نمیتواننـد
همــراه زمیــن حرکــت کننـد.
؟ اگــر زمیــن واقعــا در حــال حرکــت اســت کــه هســت و بــا ایــن ســرعت زیــا د (بیشــتر از  450متــر بــر
ثانیــه) اگــر بــه هــوا بپریــم چــرا ناگهــان دیــوار بــا مــا برخــورد نمیکنـد!؟
یدانیــم کــه اجســامی کــه بــه زمیــن متصــل هســتن د اگــر از زمیــن
مــا امــروزه بــر اســاس اصــل اینرســی م 
جـدا شــون د حرکــت اولیــۀ خــو د را حفــظ میکننـ د و همــراه آن حرکــت خواهنـ د کــرد .امــا در گذشــته دانشــمندان
هنــوز آن طــور کــه بایـ د بــه مکانیــک نپرداختــه بودنـ د و بنابرایــن از اصــل حرکتشــناختی اینرســی یــا لختــی
آگاهــی نداشــتن د و بــه همیــن دلیــل فکــر میکردنـ د کــه اگــر زمیــن حرکــت کنـد ،پرن دههــا و ابرهــا و اجســام
پرتابــه از حرکــت زمیــن عقــب خواهنـ د مانـد .در نتیجــه اگــر بتوانیــم فضــای فکــری علــم قدیــم را درک کنیــم،
کــه هنــوز علــم مکانیــک پیشــرفتی نکــرده بــود ،عاقالنــه خواهـ د بــو د کــه بپذیریــم زمیــن در مرکــز عالم ســاکن
اســت و بــرای حرکــت بازگشــتی ســیارات از فلــک تدویــر اســتفاده کنیــم.

 ............................................................................................فعالیتهای عملی
روی یک لیوان خالی یک تکه مقوا قرار دهید و روی آن یک سکه.
؟ آیا میتوانید بدون دست زدن به سکه آن را درون لیوان بیندازید؟
؟ اگر موفق شدی د روش خو د را در کالس ارائه دهید .اگر امکان پذیر نیست علت را بیان کنید.

 ............................................................................................فعالیتهای عملی
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؟ دو ترکــه ،ســوار دوچرخــه شــوید .یــا وقتــی ســوار ماشــین هســتید ایــن فعالیــت را بــا کمــک
راننـده انجــام دهیـد.
در حالی که با سرعت یک نواخت دوچرخه سوار آن را می ران د توپی را به هوا بیندازید.
؟ حرکــت تــوپ از دیــد شــما چگونــه اســت؟ حرکــت تــوپ را از دوســتتان کــه بیــرون
نشســته ،بخواهیــ د توصیــف کنــد.
؟ آیا به راحتی توپ را در بازگشت گرفتید؟
؟ حــال از دوســتتان بخواهی ـ د بــا عالمــت شــما کــه همزمــان بــا پرتــاب تــوپ بــه باالســت،
ترمــز کن ـ د یــا ســرعتش را زیــا د کن ـد .حرکــت تــوپ را از دی ـ د خــو د و دوســتتان بیــان کنی ـد.
؟ در گرفتن توپ مشکلی ایجاد شد؟

منجمان دورۀ اسالمی

خوب است بدانیم!

کتابهــای نجومــی در دورۀ اســامی انــواع مختلفــی دارنــد :کتابهــای زیــج ،کتابهــای
ابزارشناســی و کتابهــای هیئــت .کتابهــای زیــج مخصــوص محاســبات نجومــی و پیشبینــی موقعیــت
اجســام ســماوی اســت ،کتابهــای ابزارشناســی دربــارۀ طریقــۀ ســاخت ،اســتفاده و کاربــرد ابزارهــای
نجومــی مثــل اســطرالبُ ،ربــع ،ســاعتهای آفتابــی یــا ابزارهــای رصدخانــهای مثــل ذات الحلــق و
ربــع جــداری اســت .کتابهــای هیئــت ،همانطــور کــه از نامشــان برمیآیــد ،دربــارۀ کیهانشناســی

و ســاختار عالــم یعنــی شــکل و ترتیــب و موقعیــت افــاک بحــث میکننـد .البتــه گاهــی ممکــن اســت
یــک کتــاب هــم بــه محاســبات نجومــی و هــم بــه کیهانشناســی یــا ابزارســازی بپــردازد.
بحــث مرکزیــت و ســکون زمیــن موضوعــی اســت کــه مخصــوص کتابهــای هیئــت بــوده اســت،
زیــرا یــک مبحــث کیهانشــناختی محســوب میشــود و بــه موقعیــت زمیــن در میــان افــاک اشــاره دارد،
بــه ابزارســازی ربطــی ن ـدار د و بــه طــور مســتقیم ارتبــاط چندانــی بــا پیــش بینــی و محاســبۀ موقعیــت
اجــرام ســماوی نیــز ن ـدارد .ابوریحــان بیرونــی در کتــاب قانــون مســعودی ،خواجــه نصیرالدیــن طوســی
در کتــاب تذکــره در علــم هیئــت ،قطــب الدیــن شــیرازی در کتــاب اختیــارات مظفــری و ...همــه در
فصولــی جداگانــه مرکزیــت و ســکون زمیــن را اثبــات کردهانــد.
ابوریحــان بیرونــی در کتــاب «اســتعاب الوجــوه الممکنــه فــی صنعــه االســطرالب» دربــارۀ انــواع
اســطرالبها و طریقــۀ ســاخت و کاربــرد آنهــا توضیحاتــی داده اســت .یکــی از انــواع اســطرالبهایی کــه
یدان
بیرونــی در ایــن کتــاب معرفــی کــرده اســت ،اســطرالبی اســت کــه ابوســعید ســجزی ،منجــم و ریاض 
یدانیــم کــه اســطرالب
بــزرگ قــرن پنجــم هجــری ،اختــراع کــرده و نــام آن را زورقــی گذاشــته اســت .م 
ابــزاری اســت کــه میتــوان بــا آن زمــان طلــوع و غــروب ســتارگان و خورشــید را پیــش بینــی کــرد
و موقعیــت بــروج 1را نســبت بــه افــق در هــر زمــان تعییــن نمــود .اســطرالب معمولــی از یــک صفحــۀ
زیریــن ســاخته ش ـده اســت کــه مختصــات ســمتی و ارتفاعــی روی آن حکاکــی ش ـده اســت و صفحــۀ
دیگــری روی آن قــرار دارد بــه نــام عنکبوتــی کــه موقعیــت دایرةالبــروج و ســتارگان مشــهور آســمان را
یدهـد .عنکبوتــی طــوری ســاخته شـده اســت کــه بــه دور نقطــۀ قطــب شــمال ســماوی (کــه
نشــان م 
امــروزه نزدیــک ســتارۀ قطبــی اســت) میچرخــد .بنابرایــن میتــوان ســمت و ارتفــاع هــر کــدام از
ســتارگان و بــروج را بــا ایــن ابــزار تعییــن کــرد.
 -1بروج فلکی (برجهای دواز دهگانه) ،از نظر نجومی تقسیمات دواز دهگانه منطقةالبروج که هر قسمت یک برج فلکی نامیده میشود.
هـر بـرج فلکـی نواری به طول ۳۰درجه قوسـی همراسـتای دائرةالبروج (دایره مسـیر حرکت ظاهری سـاالنه خورشـی د در آسـمان) با عـرض ۱۶درجه
کـه دائرةالبـروج دقیقـاً مـدار مبدأ و میانی آن اسـت و هـر برج تا  ۸درجه شـمال و  ۸درجه جنـوب آن پهنا دارد.
هـر بـرج فلکـی بطـور متوسـط نماینـده ۳۰درجـه حرکت خورشـی د بـر دائرةالبروج اسـت کـه بهطور متوسـط با یکمـا ِه خورشـیدی در گاهشـماری
هجـری خورشـیدی هماهنـگ اسـت از ایـن رو ،بـرج بـه معنـی مـاه بهعنـوان یـک دوازدهم سـال نیز اطالق میشـود.
اسـامی برجهـای فلکـی دواز دهگانـۀ منطقةالبـروج که دانشـمن د ایرانـی عبدالرحمان صوفی در سـال  ۹۶۴میلادی در اصفهان تعیین و ترسـیم کرده
عبارت هسـت د از:
 -1بـرج حمـل؛ قـوچ  -2بـرج ثـور؛ گاو نـر  -3بـرج جـوزا؛ دو پیکـر  -4بـرج سـرطان؛ خرچنـگ  -5برج اسـد؛ شـیر  -6برج سـنبله؛ خوشـه  -7برج
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منشــاء دقیــق اختــراع اســطرالب معلــوم نیســت،
امــا طبــق ســخن بیرونــی نــوع جدیـدی از اســطرالب
توســط ابوســعی د ســجزی اختــراع شــ د کــه در آن
صفحــۀ ســتارگان و بــروج در زیــر ثابــت اســت و خــط
افــق روی آن میچرخــد .بنابرایــن بــه جــای آن کــه
موقعیــت ســتارگان روی صفحــۀ عنکبوتــی طراحــی
شــود و ایــن صفحــه بــه دور قطــب شــمال ســماوی

بچرخــد ،ســتارگان را روی صفحــۀ زیریــن بــه طــور
ثابــت طراحــی کــرده و دو خــط کــش مـدرج را ـ کــه
یک اسطرالب زیبای ایرانی
یکــی نماینـدۀ ارتفــاع و دیگــری نماینـدۀ افــق اســت
متعلق به قرن سیزدهم هجری شمسی
یدهــد کــه بــه دور قطــب بگردنــ د و روی هــر
ـ بــرای تعییــن ســمت و ارتفــاع روی آن قــرار م 
ســتارهای قــرار بگیرنـد .ایــن اســطرالب کــه ظاهــری شــبیه قایــق دار د و بــه همیــن دلیــل بــه آن زورقــی
میگوینـد ،میتوانـد یــادآور نظریــۀ حرکــت وضعــی زمیــن باشـد ،زیــرا در آن ســتارگان ثابتانـد و افــق
میچرخ ـد .ابوریحــان بیرونــی نیــز وقتــی میخواه ـد ایــن اســطرالب را معرفــی کن ـد بــه یــاد نظریــۀ
حرکــت زمیــن میافتــد ،کــه طبــق آن زمیــن در مرکــز عالــم بــه دور خــود میچرخــ د و شــبانه روز
را ایجــاد میکنــد ،بــه جــای آن کــه تمامــی افــاک بــه دور زمیــن بگردن ـد .بیرونــی اشــاره میکن ـد
کــه تصمیمگیــری دربــارۀ حرکــت وضعــی زمیــن بســیار دشــوار اســت و بنابرایــن بیرونــی خــود در ایــن
زمینــه نظــر قطعــی نـداده اســت و حتــی در کتــاب قانــون مســعودی دالیلــی بــرای ســکون زمیــن مطــرح
کــرده اســت.
امــا آیــا میتــوان اختــراع ایــن اســطرالب را
نشــان از آن دانســت کــه ســجزی معتقـد بــه حرکــت
وضعــی زمیــن بــوده اســت؟ هرچنـد ابزارســازی ارتباط
مســتقیمی بــا علــم هیئــت و کیهانشناســی قدیــم
نداشــته اســت ،بنابرایــن نمیتــوان گفــت کــه اگــر
کســی ابــزاری ســاخته اســت کــه یــادآور نظریــۀ
چرخــش وضعــی زمیــن اســت ،بــدان معنــا اســت
کــه بــه نظریــۀ چرخــش زمیــن معتقـد اســت .امــا بــه
راحتــی میتــوان پذیرفــت کــه دلیــل ســجزی بــرای
اسطرالب زورقی :به جای آن که صفحۀ ستارگان روی آن
اختــراع ایــن اســطرالب آن بــوده اســت کــه ســاخت و
بچرخد ،منحنیهای افق و ارتفاع میگردند( .این تصویر
برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارش د آقای جوا د حسینی
کار کــردن بــا ایــن اســطرالب بســیار ســادهتر اســت
طباطبایی به نام «پژوهشی دربارۀ اسطرالب زورقی» است که
در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران دفاع شده است).
و بــه هیــچ وجــه نمیتــوان آن را بــه معنــای ارائــۀ
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یــک نظریــۀ جدی ـد در هیئــت برشــمرد .هرچن ـ د کــه ایــن ســادهتر ش ـدن کار میتوانســته دانشــمندان
ـل فهمتــر
را بــه ایــن فکــر بین ـداز د کــه بــا خوشــید مرکــزی ش ـدن عالــم ،جهــان مدلــی ســادهتر و قابـ ِ
خواهـد داشــت .امــا بایـد میتوانســتند دالیلــی از روی دانســتههای حتمــی برایــش عنــوان کننـد ،شــاید
ایــن همــان دلیلــی اســت کــه بیرونــی را بــه شــک و تردی ـد انداختــه ،امــا بــه یقیــن نرســانده اســت.
آنچــه در خوانـدن تاریــخ علــم نبایـ د بــه آســانی دســت بــه قضــاوت زد ،بلکــه بایـد بــا دقــت و بــه
دور از هــر گونــه پیــش داوری فضــای ذهنــی و علمــی روزگار دانشــمندان قدیــم را بشناســیم و پــس از
مقایســه و فهــم دقیــق ســخنان ایشــان ،درکــی عمیقتــر از فراینـد تحــوالت علمــی در روزگاران گذشــته
بدســت آوریــم.

تذکــر :در ایــن بخــش بــی تردیــد ،فهــم م دلهایــی همچــون فلــک دشــوار
اســت ،آنچــه انتظــار م ـیرود ،حفـ ِ
ـظ اینگونــه م دلهــا نیســت ،بلکــه آشــنایی کلــی بــا
نظریههــای قدیمــی بهعنــوان مــروری بــر تاریــخ علــم نجــوم اســت .بنابرایــن هیــچ
انتظــار نمـیرود شــما بتوانیــد آنچــه در ایــن فصــل آمــد را حفــظ کنیــد! بلکــه کلیتــی از
آن را بدانیــد ،فراکافیاســت!
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