العودة بعلم الفلك إلى جذوره
د .جوناثان جريندالي
أستاذ كرسي روبرت بين  ،قسم الفلك ،جامعة ھارفارد
إن علم الفلك ھو أقدم العلوم الطبيعية ،فھو يعد أساسا ً لعلم الفيزياء حيث يسعى إلى فھم الظواھر الكونية .ومبدأ ھذا العلم ،الذي
يُمارَ س في جميع فروعه عبر تاريخه الطويل ،ھو فھم األرصاد بإستخدام القوانين و الحقائق و النظريات البسيطة ،و التي من شأنھا
أن تتيح لنا توقع ظواھر أكثر تعقيدا .إذاً ،فكيف ومتى بدأ ھذا العلم؟ لقد بدأ بشكل كبير في مصر ،ذات الثقافات والسماء المبھرة ،و
كذلك على يد عالم الفلك والھندسة اليوناني ،إيراتوسينس ،الذي قام بعمل قياسات مھمة استنتج من خاللھا أن أعلى نقطة لطلوع
الشمس في فصل الصيف تختلف عن تلك في أسوان واألخرى في اإلسكندرية بفارق  7.2درجة ،و قاده ھذا اإلكتشاف إلى الحصول
على طول قطر األرض ،وإستنتاج بأن الشمس و األرض البد أن تسيرا في مسارات دائرية .و قد أدت األرصاد التي قام بھا
بطليموس إلى صنع نماذج للكون على شكل كور كريستالية و مدارات يمكنھا محاكاة الحركة الكونية في إطار إستخدام النماذج
الدائرية .إذاً ،فلماذا ُدحضت ھذه النماذج بو ٍاسطة كوبرينكوس بعد ألفية و نصف من الزمان ،وبمالحظات تيكوبراھى األكثر شموالً
بعد ذلك؟ السبب ھو أن ھذه النظريات الجديدة قد أتاحت للعالم كبلر أن يقوم بإنتاج قوانينه ،و التي ألھمت نيوتن بعد ذلك في وضع
القوانين األساسية للفيزيائية.
إن التعاليم الحديثة لفروع العلوم ،بما فيھا علم الفيزياء ،قد فارقت جانبھا اإلستكشافي والرصدى على وجة اإلجمال .فبدالً من
المالحظات الدقيقة للظواھر ،يقوم طلبة علوم الفلك منذ ما ينيف عن نصف قرن بعمل المالحظات للظواھر من خالل اإلطالع على
الكتب المطبوعة ،والتسجيالت المرئية ،بدالً من اإلطالع مباشرة على األجرام السماوية – وذلك إما بإستخدام العين المجردة أو
أجھزة اإلستكشاف الفلكي .إن معظم علماء الفلك في العصر الحديث ال "يعرفون" السماء ،و العديد منا ،كعلماء للفيزياء الفلكية ،ال
يستطيع تحديد أكثر بضعة نقاط بعد برج الجوزاء والدب األكبر .وفي مصر ،بل وفي منطقة الشرق األوسط بأكملھا ،يمكن رصد
بزوغ األبراج السماوية الموسمية ،و حركة الكواكب ،و النظام الطبيعي في حركة األجرام ،في المناطق النائية التي تتيح أفا ًقا
منبسطة و سما ًء ساطعة .إن دروس األرصاد و اإلستنتاجات ھي دروس عميقة ،و ليس من شأنھا مجرد تطوير رؤية العالم
بالنواميس الطبيعية ،بل ويمكنھا أيضًا أن تنتقل إلى الظروف اإلنسانية .إن األستكشاف يجلب الفھم ،والفھم يجلب الفضول و الرغبة
في المعرفة ،فيتم الوصول إلى معارف لم يمكن الوصول إليھا من قبل .إن إرجاع علم الفلك إلى ما كان عليه سيمكن نجوم جديدة من
السطوع.
أقوم بتدريس مادة جامعية في جامعة ھارفارد بعنوان "إستكشاف الشمس و النجوم ".إن تلك المادة ليست لعلماء الفلك الفيزيائي
مستقبالً ،بل يتم تدريسھا لطلبة الفنون واإلقتصاد واللغات ،وسائر أفرع المعارف فيما عدا العلوم الطبيعية .لماذا؟ ألن قوة المالحظة
في فرع أكاديمي يمكنھا إثارة إستنتاجات ومالحطات في فرع أكاديمي مختلف تمامًا .وھذا قد يشجع على اإلبداع ،لتصميم وتطوير
ً
مجازا( ،والتي يمكن بھا القيام باإلستكشاف ،بالمعنى العام .وقد يؤدي ھذا إلى فھم جديد
أداة إستكشافية أفضل )إما بھذا المعنى ،أو
لفضائل الصبر ،و الذي نحتاج إليه عادة عند القيام بعمل اإلستكشاف أو التجربة )إما إستكشاف بالعين المجردة ،أو كما ھو معتاد
اليوم ،بإستخدام األجھزة اآللية المتطورة( .إن اإلستكشاف و الفھم ھما في غاية األھمية ،ليس فقط لفھم ظواھر العالم الطبيعي ،بل
أيضًا لتحسين الظروف اإلنسانية )من خالل المالحظة و التفكر(.
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