
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علوم و فناوری دورۀ اسالمدوفصلنامـۀ تاریـ 
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یش ساالنۀ تاریخ علوم نزد عرب   گزارش سی و چهارمین ه

ل الدین فارسی ریاضی   دان کیدان و فیز و مراسم یادبود هفتصدمین سال درگذشت ک

  م۲۰۱۹مؤسسۀ میراث علمی عربی دانشگاه حلب ـ آوریل 

  ١باهر ترجمۀ محمد

سی و چهارمین همایش ساالنۀ تاریخ علوم نزد عرب و مراسم یادبود هفتصــدمین ســال درگذشــت 
دان، از سوی مؤسسۀ میراث علمی عربی دانشگاه حلب، و  دان و فیزیک کمال الدین فارسی ریاضی

 ۱۹ـ  ۱۷زیر نظر استاد دکتر مصطفی افیونی در آمفی تئاتر استاد دکتــر احمــد یوســف الحســن در 
 برگزار شد.] ۱۳۹۸فروردین  ۵-۳[ ۲۰۱۹آوریل  ۲۵ـ  ۲۳هـ /  ۱۴۴۰عبان ش

  اهداف همایش:
مقــاالت و پژوهشــهای منتشــر نشــده در زمینــۀ تــاریخ علــوم، عرضۀهدف از برگزاری این همایش 

میــراث پزشکی، فناوری، میراث عمرانی و تمّدنی در میان عرب بود که در راستای اهداف مؤسســۀ 
بر انجام پژوهشهای مربوط به تاریخ علوم و پژوهشها و تحقیقــات بنیــادین و بــه علمی عربی مبنی 

ســازی  منظور نشان دادن جایگاه علوم عربی و میزان نقش دانشمندان عرب در پیشــبرد علــوم و غنی
  تمّدن انسانی برگزار شد.

  محورهای همایش:
تاریخ علوم پایه (ریاضیات، فیزیک، شیمی، اخترشناسی و...). .۱

 علوم پزشکی، داروسازی و دامپزشکی. تاریخ .۲
 های مهندسی). (تمامی رشتهکاربردی تاریخ علوم  .۳
 علوم محیط زیست در میراث علمی عربی و اسالمی. .۴

m.baher1491@gmail.com ،مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب. ١
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 علوم میراث عمرانی. .۵
 تاریخ شهر کهن حلب و بازارهای آن. .۶
 بازسازی و نوسازی حلب، شهر کهن. .۷
 دان. دان و فیزیک ریاضی پژوهشهای مربوط به دستاوردهای علمی کمال الدین فارسی، .۸
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  اسامی رئیسان جلسه و سخنرانان
  سخنران   رئیس جلسه  جلسه

  مها الشعار   نوار کعدان   نشست علمی اول 

  وفاء النعسان  فؤاد عویله  نشست علمی دوم 
  محمد هشام النعسان  بثینه جلخي  نشست علمی سوم

  حامد زیاد جبان  محسن الخیر  نشست علمی چهارم
  یمحمد العصیر  مصطفی موالدی  پنجمنشست علمی 
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  : ها نامه گواه افتتاحیه و اختتامیه، عرضۀ
  ـ مصطفی أفیونی، رئیس دانشگاه .

ه برکات،
ّ
  ر آموزش عالی.تعضو هیئت رئیسه شعبۀ دانشگاه حلب، رئیس دف ـ عبدالل

  نایب رئیس امور علمی دانشگاه. ،ـ نوار کعدان
  تحصیالت عالی دانشگاه. پژوهشی و، نایب رئیس امور یـ جورج جانج

یی دانشگاه. ه، نایب رئیس امور اداری و دانشجو
ّ
  ـ محمد عبدالل

 ـ سهیل الشیخ، نایب رئیس امور آموزشی و آموزش آزاد.
 ـ مصطفی موالدی، رئیس مؤسسۀ میراث علمی عربی.

د و پس از نشست افتتاحیه با سخنرانی استاد دکتر مصطفی افیونی، رئیس دانشگاه حلب آغاز ش
  کرد. عرضهدی، رئیس میراث علمی عربی گزارشی از این مؤسسه لاو استاد دکتر مصطفی موا

تاریخ علوم عربی، آثار چاپی مؤسسه میراث علمی عربی،  ۀپس از مراسم افتتاحیه، آثار موز
مؤسسۀ میراث علمی عربی، آثار چاپی مربوط به  کارشناسی ارشدهای دکتری و  نامه پایان
لدین فارسی، و گیاهان دارویی به نمایش گذاشته شد. در این همایش چهل و چهار تن از ا کمال

  متخصصان تاریخ علم مشارکت داشتند.
روزه، پنج نشست علمی و یک نشست اختتامیه برگزار شد، و در نشست  در این همایش سه

شده از سوی  اختتامیه پیام تشکر دکتر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، و پیشنهادهای مطرح
  .شدهای شرکت در همایش به افراد تقدیم  نامه کنندگان قرائت، و گواهی شرکت

  موضوعات و مقاالت همایش:
شد، و در پایان هر یک  عرضهدقیقه)  ۱۵الب سخنرانی (هر سخنرانی قمقاله در  ۳۷در این همایش 

  از نشستهای علمی جلسۀ پرسش و پاسخ و تبادل نظر برگزار گردید.
  ، به شرح زیر است:عرضهآن بر اساس ترتیب عرضه کنندۀ عناوین مقاالت و نام  فهرست

  مؤسسۀ او نام پژوهشگر و  عنوان مقاله   

١  
میانه دربارۀ بیماری  های سدهکهن از  پزشکی نسخۀ خطی

  جذام
دانشکدۀ پزشکی ـ ( محسن الخیر

  )دانشگاه تشرین ـ الذقیة

  دان و نورشناس ریاضی ،الدین فارسی کمال  ٢
مؤسسۀ میراث ( مصطفی موالدی

  )علمی ـ دانشگاه حلب

٣  
کمال الدین فارسی از نگاه خاورشناسان و پژوهشگران عرب/ 

  بررسی انتقادی
دانشکدۀ ادبیاتـ  دانشگاه ( هزار أبرم

  )حلب
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  مؤسسۀ او نام پژوهشگر و  عنوان مقاله   

  )حلب ـ سوریه( یحیی خراط  ابن جزار قیروانی پزشک داروشناس  ٤

٥  
به وسیلۀ  االصولبررسی مصادرۀ پنجم مقالۀ نخست کتاب 

  هثابت بن قر
ؤسسۀ میراث علمی ـ (مفؤاد عویله 

  )دانشگاه حلب

 جدول ضربهای میخی  ٦
دانشکدۀ ( محمد صالح األلوسي

  )ادبیات ـ دانشگاه حلب

  های جغرافیایی اسطرالب ساخت حلب برای همۀ عرض  ٧
انجمن ( محمد العصیري

  )سوری ـ دمشقاخترشناسان 

  های تاریخی از نظر عربان و مسلمانان بررسی و تحلیل مأذنه  ٨
دانشکدۀ مهندسی ( عمار کعدان

  )شهری ـ دانشگاه حلب

  میراث معماری و عمرانی اندلس در مدینة الزهراء  ٩
(مؤسسۀ  محمد هشام النعسان

  )جامعة حلب –  میراث علمی

  های عربی مصالح ساختمانی نادر در نوشته  ١٠
مؤسسۀ میراث علمی ـ ( مها الشعار

  )دانشگاه حلب

١١  
تحول استراتژیک در تأسیسات نظامی مملوکی در شهر 

  تاریخی حلب
  ه)حلب ـ سوری( عبد الهادي نصري

  ه)حلب ـ سوری( محمود سیکت  سازی مسجد جامع طرطوسی بازسازی و بهینه  ١٢

  مسجد جامع مالخانه در گذشته و حال  ١٣
زیر نظر مها  محمد کمال الشالش

مؤسسۀ میراث علمی ـ ( الشعار
  )دانشگاه حلب

  بافت عمرانی تاریخی شهر کهن حلب و ایرادات آن  ١٤
شورای ( ریم عبد المحسن خانجی

  )شهر حلب

  ه)حلب ـ سوری( محمد نبهان  بررسی تاریخی معماری مسجد جامع بهرمیه  ١٥

١٦  
شهر دیدۀ مسجد جامع بزرگ اموی در  تقویت ستونهای آسیب

  حلب
دانشکدۀ مهندسی ( نادر نبیل أنیس

  )شهری ـ دانشگاه حلب

١٧  
فناوریهای مهندسی در مساجد جامع حلب و چگونگی 

  نگهداری آنها ؛ بررسی موردی: مسجد جامع عادلیۀ حلب
مؤسسۀ میراث علمی ـ ( وفاء النعسان

  )دانشگاه حلب

بیان  ١٨   ه)ـ سوری هالذقی( هال أحمد أصالن  تاریخ و معماری شهر حلب در دوران زنگیان و ایو

١٩  
م و اسناد جدید تاریخی دربارۀ مشاهدات ١٨٢٢اوت  ١٣زلزلۀ 

  های زلزله خرابی

عدنان  ومحمد خیر عبد الواحد 
ای  کمیتۀ انرژی هسته( الحسن

  )سوریه ـ دمشق

  م حلب١٨٢٢سازی زلزلۀ تاریخی  شبیه  ٢٠
عدنان  ومحمد خیر عبد الواحد 

ای  کمیتۀ انرژی هسته( الحسن
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  مؤسسۀ او نام پژوهشگر و  عنوان مقاله   

  )سوریه ـ دمشق

 های کهن حلب شناختی در خانه های زیبایی ارزش  ٢١
مروة ماردینی زیر نظر محمد هشام 

مؤسسۀ میراث علمی ـ ( النعسان
  )دانشگاه حلب

  معماری باغ بامها در دورۀ فاطمی  ٢٢
محمد هشام  ریما یونس زیر نظر

مؤسسۀ میراث علمی ـ ( النعسان
  )دانشگاه حلب

  گیاه حنا در میراث علمی عربی  ٢٣
محمد البابا و محی الدین قواس 

 های کشاورزی و ه(دانشکد
  )دندانپزشکی دانشگاه حلب

  اثربخشی و سالمت زعفران در داروهای ترکیبی  ٢٤
دانشگاه ( میس قطایة و منتهی عون

  )حلب ودانشگاه ایبال

٢٥  
اسالمی؛ مفاهیم پزشکی فلسفی از نظر بزرگان تمدن عربی 

  سینا بررسی موردی: از نظر ابن

حامد زیاد جبان و وائل رودولف 
مؤسسۀ میراث علمی ـ (خولی 

  )دانشگاه حلب

٢٦  
های  ریزی در برخورد با زباله فعال سازی مدیریت برنامه

  بیمارستانی و تأثیر آن بر محیط زیست و بهداشت عمومی
دانشکدۀ ( منال البابامحمد البابا و 

 )و مدیریت بهداشتشکی زدندانپ

٢٧  
اثر  واالشربه االطعمةبررسی نوشیدنیها در نسخۀ خطی 

  مندویه اصفهانی ابن

مها الشعار و محمد تلرفادي زیر نظر 
مؤسسۀ میراث (جورج جانجی 

علمی و دانشکدۀ مهندسی 
  )کشاورزی دانشگاه حلب

٢٨  
های  ها در کتابهای کشاورزی عربی در سده تغییر رنگ شکوفه

ـ /  ١٢ـ  ٦   م ١٨ـ  ١٢ه

فاطمة عبد الرحمن زیر نظر محمد 
هشام النعسان مؤسسۀ میراث علمی (

  )ـ دانشگاه حلب

٢٩  
ه الشقوری،  نصیحة فی الوباءبررسی نسخۀ خطی 

ّ
اثر ابوعبدالل

  پزشک اندلسی

  زینب النیال
مؤسسۀ میراث ( زیر نظر بثینة جلخی

  )علمی ـ دانشگاه حلب
  ه)حلبـ  سوری( أیمن بنقسلی داروساز  کتاب الجامع فی االدویة المفردةبیطار در  منابع غیر عربی(فارسی) ابن  ٣٠

٣١  
برخی حوادث طبیعی و مدیریت آنها در تمدن عربی در 

  م١٦ـ١٧هـ /  ١٠ـ  ١های  سده
  ه)حلب ـ سوری( سائر بصمه جی

  دان نصیرالدین طوسی: فیلسوف، اخترشناس و ریاضی  ٣٢
انجمن اخترشناسان ( خالد العانی

  )سوری ـ دمشق
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  مؤسسۀ او نام پژوهشگر و  عنوان مقاله   

  دستگاه شمارش نزد بابلیان  ٣٣
اتحادیۀ ( محمد مجد الصاری

  )مهندسان حلب ـ سوریه

  اسطرالب  ٣٤
جاسم حمود زیر نظر  و دعاء عبد الله

مؤسسۀ میراث ( مصطفی موالدی
  )علمی ـ دانشگاه حلب

  )م١٣١٩هـ/  ٧١٩د روزگار کمال الدین فارسی( اخترشناسان هم  ٣٥
زیر نظر مصطفی  نغم مشارقة

مؤسسۀ میراث علمی ـ ( موالدی
  )دانشگاه حلب

  نقش وقف اسالمی در توسعۀ اقتصادی  ٣٦
(دانشگاه  محمد سهیل العبد الله

  )حلب

  گانه های دمشق و کواکب هفت دروازه  ٣٧
انجمن اخترشناسان ( ترکیه جبور

  )سوری ـ دمشق

  همایش):پیشنهادها (قطعنامۀ 
کنندگان در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت دانشگاه حلب و مؤسسۀ میراث  شرکت

کید کردند که با توجه به مقاالت  سازی و سازمان علمی عربی برای آماده دهی همایش، بر این نکته تأ
با  و پژوهشهای عرضه شده، همایش در رسیدن به اهداف علمی خود موفق بوده است. این همایش

  عرضۀ پیشنهادهای زیر به کار خود پایان داد:

م و پذیرش ۲۰۲۰ـ  ۲۰۱۹باز گشایی دورۀ تحصیالت عالی از سال تحصیلی  .۱
 پژوهشگران و از سرگیری پژوهشهای مربوط به نقش تمدن عربی در پیشرفت علمی.

ای آن در مؤسسه میراث علمی  سازی اشیاء موزه ادامۀ تأسیس موزۀ تاریخ علوم و غنی .۲
 ربی به منظور آمادگی برای بازید عمومی.ع

کید بر نقش  ای تاریخی به آیین افزودن مقدمه .۳ نامۀ آموزشی دانشگاه به منظور تأ
 دانشمندان عرب در پیشبرد علوم در تمدن انسانی.

 ، به صورت ادواری و الکترونیکی.تاریخ العلوم العربیةاقدام به انتشار مجلۀ  .۴
صدخانۀ مؤسسۀ میراث علمی عربی و بررسی اسطرالب اندازی ر ادامۀ تالش برای راه .۵

 ای از آن. سراج حلبی و بازسازی نمونه ابن
ای در زمینۀ زلزله، در پژوهشهای  گیری از دستاوردهای کمیتۀ انرژی هسته بهره .۶

 مهندسی ساختمان.




