ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﴩ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﻬﺎر ۱۳۹۵
ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری

١

ً
ﻧﺠـﻮم ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن را ﮐـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎ از آن ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
»ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷـﻮد در زﻣـﺮۀ ﻋﻠـﻮم
ً
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪۀ ﺑﺸﺮ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﻃـﻮر
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ و درک ﻧﻮ از ﮐﯿﻬﺎن
ﺑــﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻗﻮاﻋــﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ ﮐــﻪ ﻣﺆﯾــﺪ آﻧﻬﺎﺳــﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮات ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن در ﺑـﺎرۀ
ﺟﻬــﺎن و ﺣﺮﮐــﺎت ﺳــﯿﺎرات ﺑــﻪ ﯾــﮏ ﺑــﺎره ﮐﻨــﺎر
ـﯽ درﺳــﺖ
ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷــﻮﻧﺪ و اﯾــﻦ ﺻــﻮرت ﯾﻘﯿﻨـ ِ
اﻓــﺎت
ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺻــﻮرت آﻣﯿﺨﺘــﻪ ﺑــﻪ ﺧﺮ ِ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﺑﺎره رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿـﺎن ﺗﺼـﻮر
اﻣــﺮوزی از ﮐﯿﻬــﺎن و رﺧــﺪادﻫﺎی آن و ﺗﺼــﻮر
داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻔــﺎوت ﺑﺴــﯿﺎر اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮏ )ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت( و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﺻﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﺳﻤﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺮام آن ﻣﯽﺑﺎﯾـﺪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ و ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺳﻮق داد ﮐﻪ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی )ﺣـﺪاﻗﻞ  ۱۵ﻗـﺮن( در
ﺑﺎرۀ آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن آﺛﺎری ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دورۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﻧﺸـﻤﻨﺪاﻧﯽ از اﻗـﻮام ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺎ
 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮزۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ hanif.ghalandari@gmail.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۷ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒَ ،
ﺳﺮدﻣﺪار ُﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺳﻬﻢ ﺳﻪ ﮔﺮوه در اﯾﻦ راه ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺒﺪع اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دوم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در ﻋﺮﺿﮥ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ آن و رﻓـﻊ
ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮم اروﭘﺎﯾﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ واﺳﻄﮥ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻧﺠـﻮم ﮔﺬﺷـﺘﻪ و
ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ آﺷـﮑﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺎلﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ،روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزۀ ﻧﺠﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺮاثﺑـﺎن
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑـﻪ در ﺗـﺪﻗﯿﻖ و ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﻧﺠـﻮم ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﻫـﻢ ﺳـﻬﻢ اﺻـﻠﯽ را داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ.
آﻏﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻗﻮام ﮔﺬﺷـﺘﻪ را در اﺧﺘﯿـﺎر
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ در ِ
داﺷﺘﻨﺪ :روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺠﻮم ﻫﻨﺪی ،ﺟﺪاول ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و آﺛﺎر ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿـﺎن
ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻼک و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ .داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﺳـﻼﻣﯽ در
ﻫﺮ دو ﺣﻮزۀ ﻧﺠﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ زدﻧـﺪ .زﯾﺞﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری در ﺣـﻮزۀ
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮدن روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺑﺪاع ﺗﻮاﺑـﻊ
و راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از ﺟﺪولﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻮزۀ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﻧﺸـﻤﻨﺪان
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﻧﻈﺮﯾـﮥ اﻓـﻼک ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽﻫـﺎ را رﻓـﻊ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺳـﺎده،
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ
اﻣﺮ واﻗﻌﯽ در آﺳﻤﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ دﺳﺘﻪای از آﺛﺎر ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را »ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻫﯿﺌـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه در دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ،در ﻫﺮ ﻗﺮن ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان دو ﮐﺘـﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار در ﻫﯿﺌـﺖ
ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﯿﺌـﺖ،
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻧﮕﺎرﺷـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪ ،اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺰرگﺗـﺮﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﺛﺎری در ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺿـﻤﻦ
ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ.
»ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﯾﻮﻧﺎن و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ« ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺼـﻞ
ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎش در ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺳﻨﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﮕـﺎری و ﭘﺎﯾـﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ )ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ( اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ از ﻋﻠـﻢ ﻧﺠـﻮم
اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻓﻼﺳﻔﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﺛﺎر ﺧـﻮد ﻧﻮﺷـﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ داﻧـﺶ ﻧﺠـﻮم ﭼﯿـﺰی ﻣﯿـﺎن رﯾﺎﺿـﯿﺎت و
ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎدی ﻫﺮ دو را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط
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ﻣﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت و رﯾﺎﺿﯿﺎت در آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐـﺖ ﯾـﮏ ﺟـﺮم
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺪﺳﮥ ﮐﺮه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در ﻧﺠﻮم رﺻـﺪی از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد
ﻣﻐﺎﯾﺮت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺼـﻞ اول ﺑـﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ اﯾـﻦ ﻣﺒـﺎدی ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ» .ﻓﻠـﮏ
ﭼﯿﺴﺖ؟«» ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ« و »ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ آﻧﻬـﺎ در
آﺛﺎر ﻫﯿﺌﺖ« ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺼﻞ اول ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﮐﯿﻬﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ درک درﺳﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﻫﯿﺌﺔ اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﺑـﻦ ﻫﯿـﺜﻢ در ﺳـﻨﺖ ﻫﯿﺌﺖﻧﻮﯾﺴـﯽ ،در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﯿﺎرهای ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺴـﻢ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس در
ﻣﺠﺴﻄﯽ را ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺠﺴﻢ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎورد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﮑﺎﻻت اﺑﻦ ﻫﯿـﺜﻢ ﺑـﺮ
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﮑﻮک ﻋﻠﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس آورده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد و ﻓﻬـﻢ
دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑـﺎ ﻧﺠـﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳـﯽ آﺷـﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﻣـﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺳﺨﻦ در ﻋﺮﺿﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃـﺮح
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.
در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻫﯿﺌﺖ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را از آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آﺛﺎر ﭘﺴﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪی در ﺳﻨﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﮕﺎری ﭘﺲ از ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺷـﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ آﺛـﺎر
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﭘﺎﯾـﺎن ﻓﺼـﻞ اول ﺑـﺎ آوردن اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﮐـﻪ »ﺧﻮاﺟـﻪ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺿﯽ و ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤـﻮﻻت و ﻧﻮآوریﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری
در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﻫﯿﺌﺖ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ« ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻓﺼـﻞ دوم ﻣـﯽرود .در
ﻓﺼﻞ دوم ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﯿﺌﺖ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻋﺮﺿﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی در ﺑـﺎرۀ آﻧﻬـﺎ،
از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رخ دادن ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻇـﻮاﻫﺮ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌـﺖ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺼﻞ را »ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ﻧﺰد ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺮاﻏـﻪ« ﻧـﺎم
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی آن ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ :اﻟﻒ( ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﺳـﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮای
اﺛﺒﺎت ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و ﺳﮑﻮن زﻣﯿﻦ در آﺛﺎر ﻫﯿﺌﺖ؛ ب( ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻈـﺎم ﮐﯿﻬـﺎن ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﮥ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎرات در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﺌﺖ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه آﺛﺎر ﻋﺮﺿﯽ و ﺷﯿﺮازی )اﯾـﻦ ﻫـﺮ
دو ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی در آﺛﺎرﺷﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ(؛ ج(
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮاﮐﺐ و ﺗﻮﺻﯿﻒ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﻈـﺎم
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

١۵١

١۵٢

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺎمآوری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد ،ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ را ﺑﯿﻔﺰاﯾـﺪ.
ً
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪۀ ﻋﻤـﻮﻣﯽ را ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺪلﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻋﻨﻮان » ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﺮاﻏﻪ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪۀ داﯾﺮهﻫـﺎی
ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟـﻪرو ﺳـﻨﺖ ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﻣﺮاﻏـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ را از ﺳﻨﺖ ﻧﻘﺪ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻣﯽآورد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾـﻦ
ﻓﺼﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ در آن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ رﺻـﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏـﻪ ،ﭘﺎﯾـﺎن دوران
ﻧﻘﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﺷـﺘﺒﺎه اﺳـﺖ و ﺳـﻨﺖ ﻧﺠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ را ﺑـﺎ
ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوز در دﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮان دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ وامﮔﯿﺮی از ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
»اﺻﻄﻼحﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﻣﺎس ﮐﻮون در ]ﮐﺘـﺎب[ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﻧﻘﻼبﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ« ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻨﺖ
ﻧﻘﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻋﺮﺿـﮥ راهﺣﻞﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻧـﺰد ﻣﻨﺠﻤـﺎن ﻣﺮاﻏـﻪ و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﭘـﺲ از آﻧﻬـﺎ ﻧـﻪ »ﻋﻠـﻢ
ﺑﻬﻨﺠﺎر« اﺳﺖ و ﻧﻪ »ﻋﻠﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ« .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوران را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺗﻮﻣـﺎس ﮐـﻮون
دوران »ﺑﺤﺮان« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﺛـﺎر ﻫﯿﺌـﺖ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣـﺪلﻫﺎی
ﺟﺪﯾــﺪ ﻫﯿﭻﮔــﺎه ﭘــﺎ ﻓﺮاﺗــﺮ از »ﭘــﺎراداﯾﻢ« ﺣــﺎﮐﻢ ﺑــﺮ ﻣﺤــﯿﻂ ﻋﻠﻤــﯽ ﺧــﻮد ﯾﻌﻨــﯽ ﻧﻈــﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳــﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ دوﺑﺎرۀ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻼش
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻫﻢﻧﻮا ﮐﺮدن ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯿﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ ارﺳﻄﻮﯾﯽ در واﻗﻊ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﻬـﻢ درﺳـﺖ اﯾﺸـﺎن
از اﺻﻮل ﻋﻠﻤـﯽ روزﮔﺎرﺷـﺎن اﺳـﺖ .ﺗﻨﻬـﺎ دﺳـﺘﻤﺎﯾﮥ اﯾﺸـﺎن ﺑـﺮای ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﻓﯿﺰﯾـﮏ
ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ آﻧﭽـﻪ را در ﺟﻬـﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﻓﯿﺰﯾﮏ و اﺻﻮل آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰاف ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﻧﺠـﻮم دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﯾﮏ ﻧﺎﺷﺮ در اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﭼﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑـﺮای ﻓﻬﻤﺎﻧـﺪن ﺑﻬﺘـﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ اﻣﺎ ﮔﺎه ﺷﮑﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﯾـﺎی
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب رﻧﮕﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﭼـﺎپ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ در
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ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪا ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺎرۀ ﭼﺎپ آﻧﻬﺎ ﺑـﯿﺶ از اﯾـﻦ دﺳـﺖ و دل ﺑـﺎزی ﮐﻨﻨـﺪ.
اﺷﮑﺎل ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻻﺑﻪﻻی ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺘـﺎب ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ آﻣـﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺠﻮم و ﺗﺎرﯾﺦ آن از ﺟﻤﻠﮥ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در ﺑﻌﻀـﯽ ﻣﻮاﺿـﻊ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿـﺪه و دﺷـﻮار اﺳـﺖ و ﻓﻬـﻢ آن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ .ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ درﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ﺑـﺮای داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﯾﺮاد را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر داد ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ
و ﺟﺪی در ﺣﻮزۀ ﻧﺠﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳـﺖ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﻫﻨـﻮز اﻧﺘﻈـﺎر آﺛـﺎر
ِ
ﺳﺎدهﺗﺮی داﺷﺖ!
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب در ﮐﻨـﺎر ﻫﻤـﮥ ﺧﻮﺑﯽﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد دارد ﺑـﻪ زﯾـﻮری
آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ را در اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺳـﻮی آن ﺟﻠـﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﺳـﺘﺎد دﮐﺘـﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧـﺪۀ اﯾـﻦ ﺳـﻄﻮر ﻧﯿـﺰ اﻓﺘﺨـﺎر ﺷـﺎﮔﺮدی اﯾﺸـﺎن را دارد ،ﻣﻘﺪﻣـﻪای
ﺷﯿﻮا ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ دﯾـﺪی ﮔﺸـﺎده و ذﻫﻨـﯽ آﻣـﺎده ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﺑـﺎﻗﯽ
ﮐﺘﺎب ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﮥ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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