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المحاضرة االولى في ھذا الفصل الدراساتي في  ٣سبتمبر  ٢٠٠٩في غرفة  ٤٩٠في مارشال.

كانت عنوانھا >>االنواء و التنقية االسالمية لعلم الفلك العربي القديم<< .كانت المحاضرة برعاية قسم الدراسات الشرق
االوسط و مركز دراسات الشرق االوسط .حضر المحاضرة حوالي  ٣٠شخص.
و كان المتحدث ،سيد بن ادامز ،و ھو مرشح للدكتوراه في قسم دراسات الشرق االوسط و علم االنسان .و
ھو متخصص في علم االنسان و في علم التنجيم الثقافي في منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا.
بدأ المحاضرة مع وصف لمصادره ،مثل الشعر الكالسيكي ،النثر المقفي و علم التنجيم قبل ظھور االسالم.
ثم ،عرف >>االنواء<< بأنھا النجوم الموسمية و اشار الى المغزيى الثقافي منھا .و شرح الخالفات بين تقويم االنواء ،و منازل
القمر .و بعد ظھور االسالم في القرن  ٧ميالدي ،بدأ علماء الفلك عملية اصالح و تنقية االنواء ،استمرت ھذه العملية في
عصر العباسيين و ،في رأي المتحدث ،مازالت عملية االصالح مستمرة الى اليوم مع اعادة تقييم الحداثة في معظم العالم
العربي.
ولكن ماذا نعني عندما نقول >>االنواء<<؟ يحددھا بن ادامز بأنھا نظام تقويم ،يتركز على النجوم ،و ليس
الكواكب ،او القمر او الشمس .و االنواء ،ھي االرصاد و تتبع حركة النجوم الفردية والجماعية .و يختلف نوع علم الفلك يختلف
اعتمادا على المصادر --يصف الشعر ظھور بعد النجوم في الغرب قبل شروق الشمس ،و ظھو _ d1الشمس في الشرق .و قال
المتحدث بأن ھذا النظام ليس نظام علمي ،ولكن المتحدث مھتم بھذا النظام كظاھرة ثقافية و اداة نصية ،و تقويم رسمي .
عبد العرب قبل االسالم النجوم ،و يتضح ھذا في صالة االستسقاء ،او صالة المطر .و بعد نزول القرآن و
الحديث ،كانت االنواء موضوع شجب للعلماء .بالنسبة لتنقية االنواء في ھذا العصر ،قرر العلماء ما كان اسالميا ،و ما كان
غير اسالميا .و ھاجم العلماء تقديس كثير من الشعراء و افكارھم عن االنواء تقديس في محاولة لنزع شرعيتھا .و كانت ھذه
االجراءات جزء من محاولة اكبر السكات التاريخ قبل االسالم.
كانت

االستجابة من الجمھور مختلطة .تساءل بعض الحاضرين السيد ادامز عن منھجية المتحدث في

دراسته .ولكن عبر االستاذ جمال عن شكوكه عن دعوى ادامز ان العلماء ھاجموا على كثير من الشعراء بعد ظھور االسالم.
ركزت معظم االسئلة على قضية العالج باالنواء و المؤرخين في عصر الجاھلية ولكن بعض الحاضرين اھتمو بافكار علم
الفلك و علم التنجيم .في وجھة نظري ،يبدو ان سيد ادامز لم يكون مستعدا لالسئلة العميقة عن العالقة بين االسالم و االنواء.
ولكن االسئلة كانت صعبة جدا ،كأنه اضطر الى ان يدافع عن اطروحته

.

لم اعرف كثيرا عن ھذا موضوع قبل المحاضرة ،فاھتممت بالتاريخ و افكار علم الفلك و علم التنجيم و دور
االنواء في الثقافة و الفولكلور .احسست بان بنية المحاضرة مربكة قليال ،ولكن كان واضحا ان سيد ادامز متحمسا بموضوعه،
فالبنية المربكة كانت غير مھمة .فوجئت المؤيدون لالنواء بانھم استخدمو ھذه االفكار و المفاھيم االبداعية من اجل شرح
واقعھم .و انا مفتون بعلم الكونيات و علم الفلك ايضا ،فالطريقة التي تطورت ھذه العلوم ،خاصة بدون استخدام المعدات
التكنولوجية المعاصرة ،ممتعة جدا ،و في رأيي .ال اظن انني قادر على أنفق بقية حياتي في ھذا الموضوع ،و لكن ھذا التقاطع
بين العلوم و النصوص ،و السماء و االرض ،يدھشني حقا!

