
 

 

١١١ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

شم
ش

رۀ 
 ش
،

ول
ا

 
پی

)
ی 
اپ

۱۱(، 
ار
به

 و 
تاب

ان
ست

 
۱۳
۹۶

 

  
  یئمصاحبه با پرویز اذکا

  ١مصاحبه کننده: محمد باقری

ها و  ای است که حوزۀ وسیع پژوهش : پرویز اذکایی از پژوهشگران پرکار و خودساختهاشاره

 ۱۳۹۶خــرداد  ۷شود. با هماهنگی قبلی، در تاریخ  انتشاراتش تاریخ علم را هم شامل می

یی با ایشان در کتابخانۀ مرکزی همدان انجام شــد. اذکــایی در یــک اقــدام  دیدار و گفتگو

نی و پرارزش خود را به کتابخانۀ مرکزی همدان وقف کرده است. تحسین برانگیز کتابخانۀ غ

شــود. درخشــش  ای به نام خــود ایشــان نگهــداری می نظیر در سالن ویژه این مجموعۀ کم

دیدگان و لحن جدی و در عین حال مهربان و طنزآلودش حاکی از استغنا و رضایتی درونی 

ها نتوانســته اســت  ا و ناسپاســیهــ مهری ها، بــیم و امیــدها و بی اســت کــه فــراز و نشــیب

  آید.  دارش کند. متن مصاحبه با حذف مطالب فرعی و با اندکی تلخیص در زیر می خدشه

  علت گرایش به تاریخ علم
است ولی از قرن » ام العلوم«گفتند فلسفه  یک وقتی می

شد؛ به علت » ام العلوم«نوزدهم به بعد رفته رفته تاریخ 
رســند و  های علمی که بــه منصــۀ ظهــور می اینکه پدیده

ای  رســند هــر کــدام ســابقه فرایندهایی که بــه نتیجــه می
ها مترتب بوده است. بررســی   ای بر آن اند و گذشته داشته
های علــوم و ســیر  ها و مطالعه دربــارۀ گذشــته شتهآن گذ

آید؛  تحول و تکاملشان جزو علوم تاریخی به حساب می
یعنی با تاریخ سروکار دارد. هر چیز که مربوط به گذشته 
شود با تاریخ سروکار دارد. من طلبۀ تاریخ بودم و تاریخ 

ها و رجــال و  تنها روایتگر تاریخ سیاسی و تاریخ خاندان

                                                    
  mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمیسردبیر مجلۀ  .١

یز اذکائی  پرو
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در دل آن  یــام گذشــته نبــود ووقایع ا
وقایع، جریانات علمــی و فنــی هــم 
بود. در میان آن رجال تاریخ گذشته، 
رجال علم هم بودند. دلیــل گــرایش 
من به این رشته هم این بوده است که 
تاریخ به طور کلی اشــراف دارد و ام 

ای  دانندش زیر ا هر پدیده العلوم می
  تاریخی دارد. 

زمانی بود که فلسفه این سمت و 
کند. هیچ پدیدۀ  حیثیت را داشت، ولی االن تاریخ ام العلوم است که انسان و طبیعت را مطالعه می

ای نباشد و این سابقه تحت عنوان تاریخ آن پدیــده، تــاریخ آن  ای نیست که مسبوق به سابقه علمی
دانید خلف صدق کیمیاست که از  ی علمی مثل شیمی چنان که میا آید. کما اینکه رشته علم درمی

علوم غریبه بوده است، همچون سیمیا و ریمیا و هیمیا. اما امروزه جزو خرافات و موهومات است. 
  رسید به همان کیمیا.  سیر تاریخی شیمی را که بررسی کنید می

ها و کشــتارها و متأســفانه  ندانگوییم تاریخ، برای اکثر مردم تاریخ سیاسی رجال و خا وقتی می
های علمی هم جــزو  شود. حال آنکه این طور نیست. تالش تاریخ خونبار بشری در نظر مجسم می

  همین فرایندهای تاریخی است. 

  وض تاریخ علم در ایران امروز
اش همین نشریۀ میراث علمی و کارهــای دیگــری کــه از  بینم. نمونه در یک کلمه وضع را خوب می

آید که وضــع نســبت بــه چنــد ســال پــیش  اند. به نظر می دکتر معصومی همدانی انجام دادهجمله 
  کرده و بهتر شده است و بهتر هم خواهد شد. پیشرفت 

  ها برای نسل جدید توصیه
درست است که گفتم در تاریخ علم پیشرفت حاصل شده است و کســانی در ایــن رشــته تــالش و 

اما اگر نخواهید که مجامله کــنم یــا دروغ بگــویم، بــه نظــر دهند.  کوششی در حد جهاد انجام می
رسد شما چند نفر (از جمله دکتر معصومی) بقیة الماضیین هستید. اما در سطح کلی، در مورد  می

کنیم. مــا از  خورد. ما تالش خودمان را می جوانان، حاال دنیای دیگری شده و چشمم زیاد آب نمی
تــوانیم بــرای  ولــی نمی». ایم! به پنــاه آمــدهاینجا از بد حادثه «م و نسلی هستیم که در این راه افتادی

ها بیایند علم بیاموزند، دود چراغ  دیگران نسخه پیچی کنیم و به جوانان توصیه کنیم، به قول قدیمی

 تابخانۀ مرکزی همدانتابلو سالن اذکایی ک
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بخورند، عربی یاد بگیرند تا مواد و مصالح تاریخ 
علم ما را تحقیق و تتبع و به جامعه عرضــه کننــد. 

 پژوهشکدههمین قدر ک
ً
ای برای تاریخ علم  ه فعال

  هست، خوب است. 

اه   ها در پرورش مورخان علم نقش دانش
ــگاه ــت نمی ها دانش ــالم تربی ــق و ع ــد.  محق کنن

اشــخاص بــه صــرافت طبــع و بــه صــورت خــود 
آیند و رفته رفته از وســایل موجــود  خواسته بار می

 کتاب بود و امروزه وسایل و  استفاده می
ً
کنند. قبال

برند. اول باید  ر مجازی هست که از آن بهره میابزا
دید محقق کیست. کار محقق جستجوی حقیقت 

خواهنــد  ای دارنــد کــه می است. محققان دغدغه
چیزی را بفهمند و کشف کنند؛ خودشان در درجۀ 

شود که در نتیجۀ آن گــاهی  اول بفهمند و بعد به دیگران منتقل کنند. با این کار ممارستی ایجاد می
تواند راه و  آیند. دانشگاه حداکثر می ققانی بار میمح

های تحقیق را عرضه و لوازم آن را فــراهم کنــد.  روش
  اند:  اینکه گفته

  خواهد  شاعری طبع روان می
  دـخواه یـان مـانی نه بیـنه مع

تحقیق هم آن طبع روان و آن صــرافت طبــع را 
ــد  خواهــد. معــانی و بیــان را دانشــگاه می می توان

  عرضه کند. 

ونــه م تــوان بــه نســل بعــدی  آن شعلۀ درونــ را چ
  منتقل کرد؟

دانیم چه خواهد شد، ولی طبق آنچــه تــاریخ  ما نمی
محتاج تغییراتی بنیادی هستیم تا شــرایطی آموزد،  می

راد به ایــن مســائل بپردازنــد؛ وگرنــه فراهم شود که اف
امروزه چنان که شاهدید ظواهر زنــدگی و رفــاه مــادی و تعیشــات و انتعاشــات بیشــتر بــرای افــراد 
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 بخواهند ببینند خواجه نصیرالدین طوسی چــه گفتــه، ابوریحــان 
ً
اهمیت دارد تا تاریخ علم که مثال

تــوانیم آرزوهــای خودمــان را القــا و  نمیبیرونی چه گفته یا عمر خیام چه معادالتی آورده است. ما 
یند و آتــش درونــی  یان بگو تحمیل کنیم. شاید مدرسان بتوانند تا جایی که ممکن است به دانشجو

  ها را تیز کنند.  آن

  به کجا کشید؟ قانون مسعودیکار ترجمۀ فارس 
ها و  شاهکار نجومی بیرونی و متضمن زیج اوست. در واقع بیرونی مجموع داده القانون المسعودی
مختلف از عهد بطلمیوس تا زمان خودش را جمــع کــرده و کتــاب جــامعی  یها اکتشافات در زیج

یند کتاب  فراهم آورده است. همان طور که می سینا کتابی جامع از آثار پیشــین اســت.  ابن قانونگو
 بیرونی هم به

ً
دانید که  سینا نظر داشته است. او در طب، این در نجوم. می ابن القانوناین کلمۀ  ظاهرا

غیــر از  قــانون مســعودیدر گذشته دو علم طب و نجوم در کنار هم سرآمد علوم بودند. بیرونی در 
افراد المقال و  تحدید نهایات االماکنها نقل کرده، کشفیات خودش در آثار دیگر مثل  آنچه از زیج

ها آورده  و قضایای مثلثات کروی را هم جمع کرده و زیج جامعی شامل مبادی تاریخ امر الظاللفی 
  ها را ذکر کرده است.  اش هم آن آثار الباقیهکه در 

 های ترجمه شــده  هایی دسترسی داشته که امروزه موجود نیست. عالوه بر کتاب بیرونی به کتاب
  هم بــود. مثــال برجســته هایی به یونانی به عربی یا سریانی، کتاب

ُ
بیوس کــه تــاریخ ِســاش تــاریخ ا

مسیحیت یا تاریخ کلیسا بود که امروز باقی نمانده ولی بیرونی متن یونانی آن را در دسترس داشــته 
هم بود کــه بیرونــی همــۀ  عاماست. این مجموعۀ شش جلدی عالوه بر تاریخ کلیسا شامل تواریخ 

 آورده است. یکی دیگر این
ً
تاریخ بروسوس پژوهشگر یونانی قرن سوم پــیش از مــیالد  ها را ملخصا
ها (جانشینان اسکندر) بــه بابــل رفــت و دیــن بــابلی را پــذیرفت و خــود یکــی از  بود که با سلوکی

کاهنان بابل شد. او تاریخی به نام تاریخ بابل نوشت و منابعش به خط میخی بود که تا قــرن پــیش 
کرده است. زیــج انده و فهرست سالطین و حاکمان را ذکر ها را خو قرائت نشده بود. بروسوس این

ِس 
ُ
ها استفاده کردند. بیرونی به آثــار ایــن  بیوس از این تاریخنگاران و مورخان از جمله بطلمیوس و ا

بــرای مبــادی تــاریخ و فهرســت شــاهان و ســالطین و  قــانون مســعودیدو دسترســی داشــت و در 
شناسان، ایــران شناســان و زیــج شناســان اروپــایی هــم  قها استفاده کرده است. شر ها از آن سالله
  های ممتعی در این باره نوشته مقاله

ً
کــه  تاریخ دینورییا  تاریخ طبریاند. تواریخ دورۀ اسالمی مثال

امــا بیرونــی  .انــد های ایــران باســتان را ذکــر نکرده ترین تواریخ هستند هیچ کدام ســالله از قدیمی
دانســته و از آن منــابع کــه عــرض  رتیب آورده، چون زبــان یونــانی میتواریخ دورۀ هخامنشی را به ت

  کردم استفاده کرده است. 
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کــه مقالــۀ  شامل یازده مقالــه اســت قانون مسعودی
چهارمش فقط مثلثــات کــروی اســت کــه بــرای تعیــین 
مسافات و اوساط نجومی و مواضع کواکب تا آخر کتاب 

تر از رود. کارل شــوی و دیویــد پینگــری بیشــ به کار می
  اند.  دیگران دربارۀ این مقاله کار کرده

ترجمــۀ فارســی قــانون مســعودی پیشــنهاد مرحــوم 
زاده بود که عالقۀ زیادی به نجوم داشت.  همایون صنعتی

من به ایرج افشار گفت که مایل  آثار الباقیۀپس از دیدن 
به این کار است و از موقوفات خودش قراردادی بــا مــن 

را به فارســی ترجمــه و منتشــر  یقانون مسعودبستند که 
ف رکه مــن دارم چــاپ دایرةالمعــا قانون مسعودیکنم. 

عثمانیه (حیدرآباد هند) است که مثل بقیۀ کارهایشان از 
صوفی که والتر وینتر  صورالکواکبهایی است که در دنیا چاپ شده است. تنها  ترین کتاب مغلوط

  که از چاپ زاخائو استفاده کردند این وضع را ندارد.  تحقیق ماللهندویراستارش بود و 
در اختیار نداشتم و باید متن عربی را اول کلمــه بــه کلمــه و  قانون مسعودیمن نسخۀ خطی از 

کردم. این کار برایم خیلی کشنده بــود. بــه مقالــۀ چهــارم  سطر به سطر تصحیح و سپس ترجمه می
دانید خواندن آثاری مثل  کلی خسته و زده شدم. شما می(دربارۀ مثلثات کروی) که رسیدم دیگر به 

و مانند اینها کار آسانی  تمهید المستقر فی معنی الممر، افراد المقال فی امر الظالل، قانون مسعودی
کردم که خوب [وقتی هایی بسیار تخصصی هستند. بعد کاله خودم را قاضی  نیست زیرا اینها کتاب

خوانند. [در غرب] چند نفر بودند مثل پینگری و کندی  ها را می یا اینکار تمام شود] چند نفر در دن
 دیگر کسی نمانده است. این نسل جدید خاورشناسان که در تاریخ  که آن

ً
ها هم مرحوم شدند. واقعا

هــا هــم بقایــای نســل  هــا را بخواننــد. آن بتواننــد این -اال قلیلی -کنم کنند، گمان نمی علم کار می
یر قدیمیاند. در  گذشته را که در لندن  قانون مسعودیترین نسخۀ  این مرحله آقای صنعتی گفت تصو

  فرستم و رفت که بفرستد.  کنم و می غلطی است برایت تهیه می است و نسخۀ بی
 شدم. در پاسخ اعتراض آقای صنعتی هم به او  حکیم رازیدر این فاصله مشغول نگارش کتاب 

ترجمۀ عادی نیست. وقتی هم که ترجمه شود با احتساب خودش نوشتم که این کار پرزحمتی است و 
زاده از این وضع شاکی بود.  پرخواننده بود. اما آقای صنعتی حکیم رازیپنج نفر خواننده دارد. ولی 

اش به همدان آمد و سری به من زد. عادتش این بود که ساعت پنج  مرحوم ایرج افشار طبق روال ساالنه
نوشت. یک روز ساعت پنج صبح  هایش را می خواب سفرنامه ان توی رختشد و هم صبح بیدار می
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دستنوشتۀ ناتمام کتاب رازی را بــه او دادم و گفــتم از هــر 
خواهی بخوان. در اتاق را بستم و رفتم. نیم  جایش که می

ربع بعد که به اتاق رفتم گفت حق با توست،  سه -ساعت
  جواب صنعتی با من. این واجب است. 

حروفچینــی  قــانون مســعودیهای آماده از  این مقاله
اش پیش من هست. وقتی این طور شد آقای  شده و نمونه

زاده تقاضای تمدید مهلت کرد. طی این  افشار از صنعتی
مهلت مرحوم صنعتی نامه نوشت بــه دانشــگاه کرمــان و 

ها واگذار کرد و گفت بعد از این طرف  کار کتاب را به آن
شما دانشگاه کرمان است و دانشــگاه کرمــان هــم دیگــر 

ها بیشتر در حوزۀ  آن مطالعات ایرانییری نکرد. مجلۀ پیگ
شناسی و اساطیر است، نه این نوع مطالب. تا حال  زبان

ــۀ اول در حــدود  ــی ســه مقال  ۳۸۰-۳۷۰ترجمــۀ فارس
صفحه حروفچینی شده که همین طور مانده است. یــک 

دانش در نشریۀ » صفت دوایر سماوی«فصلش را در باب 
کرد، چاپ کــردم.  منتشر میکه مرحوم شهریاری  و مردم

ام.  ای نوشــته را در مقالــه فارسی مسعودیداستان ترجمۀ 
 هنــوز  نمونۀ چاپی که دو بــار تصــحیح کــرده

ً
ام و ظــاهرا

نهایی نیست، پیش من است. تعلیقات مفصلی هم دارد 
 با یک همکار جوان 

ً
که باید به آن افزوده شود. االن مرتبا

 ۵۰-۴۰تیم کــه هایم هســ بنــدی یادداشــت همشغول طبق
  شود.  کارتن می

چه کسان در زندگ و راه که در پیش گرفتیــد مــؤثر 
  بودند؟

سه نفر: پــدرم، ایــرج افشــار و مرحــوم آخونــد مالعلــی 
پــدرم ش). ۱۳۵۷ق/۱۳۹۸ -ش۱۲۷۲ق/۱۳۱۲  ،همدانی (پدر دکتــر حســین معصــومی همــدانی

ای در  حضور هست. من مقالــهرا داشت و دبیر ریاضی بود. ایرج افشار هم که معرف سمدرک دانش
های همدان دربارۀ عین القضات همدانی نوشته بودم که مورد توجه آقای آخوند قرار  یکی از روزنامه

رفت گفت که چقدر خوب بود ایشان  گرفت و به پدرم که به ایشان ارادتی داشت و خدمت ایشان می

 د مالعلی معصومی همدانیآخون
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) جوان ۱۳۳۹کردیم. من که آن وقت (سال  را زیارت می
ای بودم خدمتشان رفتم. از من خواستند عضــو  ساله ۲۱

بشوم که قــرار  پیک اسالمای به نام  هیئت تحریریۀ مجله
بود ارگان حوزۀ علمیۀ غرب (مدرسۀ آقای آخوند) باشد 
که پذیرفتم. بعد هم به عنوان سردبیر مجله بــرای چــاپ 

 به تهــران ســفر می
ً
کــردم. در همــین ســفرها بــا  آن مرتبا

آشــنا عر و ادب و اهــل مطبوعــات بسیاری از بزرگان شــ
  شدم و سری توی سرها در آوردم. 

اش چاپ شــد  شش شماره پیک اسالممجلۀ ماهانۀ 
هــای علمیــه را تعطیــل  خــرداد حوزه ۱۵که در قضایای 

کردند. در آن فاصله آقای آخوند کالس فلسفه تشــکیل 
کردند. مرحوم مفتح هــم  تدریس می اسفارو  ندداده بود

التعد و التحصی بود و شریعت سهله و  همدانیان بود. فضایل آقای آخوند مالعلی از شاگردان ایش
 خدمت ایشان مــی سمحه که می

ً
یند در وجود مقدس ایشان تبلور پیدا کرده بود. من مرتبا رفتم و  گو

  دادم.  گزارش کار مجله را می

ویید.   راج به کارهایتان در تاریخ علم ب
مقاالت تاریخ علم من جداگانه فهرست شده است (در 

ام  ). یک تاریخ طب مفصل هــم نوشــته١ماتیکانکتاب 
که منتشــر نشــده اســت.  پزشکی در ایران باستانبه نام 

بــا  فهرســت ماقبــل الفهرســتقرار شد دو جلد کتاب 
هایی یکجا در مشهد چاپ شود که االن مشغول  افزوده

  ها هستیم.  استفاده از فیش

ویید. دربارۀ مراحل تحصیل    تان ب
پــدرم در چنــد دبیرســتان در همــدان از جملــه اتحــاد 

داد و در ریاضیات متفرد بــود. مــن در  آلیانس درس می
ای دو روز تعطیل بود. آنجا به  آنجا درس خواندم. هفته

                                                    
  ها آمده است.  فهرست کتاباین فهرست مقاالت در پایان مصاحبۀ حاضر به دنبال  .١
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دادند که بعدها برایم خیلــی  ما فرانسه و عبری یاد می
پهلوی ســابق (امــام مفید واقع شد. بعد به دبیرستان 

ــاریخ  ــتۀ ت ــم در رش ــگاه ه ــتم. در دانش ــی) رف خمین
(دانشکدۀ ادبیات) تحصــیل کــردم. وقتــی در وزارت 
فرهنگ شاغل بودم، در کنگرۀ ابوریحان بیرونی که از 

ــگ در ســال  طــرف مرکــز مردم ــی وزارت فرهن شناس
برگزار شد شرکت کردم و دو کتاب از من ارائه  ۱۳۵۳

زندگینامــۀ اثــر بوالــو و  ونــیکارنامــۀ بیرشد: ترجمۀ 
اّبیاثر  بیرونی

ّ
در این کنگره پروفسور ادوارد  علی الش

گرانویل بویل مورخ برجستۀ تاریخ مغول هم شــرکت 
داشت و با دیدن آثارم فی المجلس به من پذیرش داد 
که در نتیجه توانستم به دانشگاه منچستر بــروم و ســه 

. مقارن شناسی تحصیل کنم سال و نیم در رشتۀ ایران
زمان انقالب به ایران برگشــتم و در دانشــگاه بــوعلی 

  همدان شاغل شدم. 

  در حوزۀ تاریخ علم ها فهرست کتاب
 ۱۱جلد ، ˂ها، و از مؤلفان بخشی از آن˃ فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس شورای ملی .۱

 ...؛-۱۳۴۵به بعد، 
  ˂ترجمۀ کتاب˃ نامۀ بیرونی زندگی .۲

ّ
های  انتشارات مرکز پژوهشی، تهران، ابّ دکتر علی الش

  ؛۱۳۵۲شناسی (وزارت فرهنگ)،  مردم
وزارت شناســی ( هــای مردم رات مرکــز پژوهش(تــاریخ و کتابنامــه)، تهــران، انتشــا نــوروز .۳

  ؛۱۳۵۲فرهنگ)، آبانماه 
فهرست بیرونی  ˂ترجمه و تألیف بر اساس˃(کتابشناسی و فهرست آثار)  کارنامۀ بیرونی .۴

شناسی (وزارت  های مردم نسه)، تهران، انتشارات مرکز پژوهشفهرست بوآلو (فرا -(عربی)
  ؛۱۳۵۳فرهنگ)، آبانماه 

های خطی  ، (در) فهرست نسخههای خطی چند کتابکدۀ خصوصی همدان فهرست نسخه .۵
، ص ۱۳۵۳زمین،  های رشت و همدان، تهران، انجمن آثــار ملــی/ فرهنــگ ایــران کتابخانه

  ؛۱۶۵۹-۱۷۱۶
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  ١؛۱۳۹۰، چاپ چهارم، ۱۳۷۴افکار)، تهران، انتشارات طرح نو،  (آراء و ابوریحان بیرونی .۶
هــای آســتان  (آثار ایرانی پیش از اسالم)، مشــهد، بنیــاد پژوهش فهرست ماقبل الفهرست .۷

  ؛)۱۳۷۸( : پزشکی در ایران باستان۲) و ج۱۳۷۵( ۱قدس رضوی، ج
پرویز اذکائی، تهــران، (ابوریحان بیرونی)، تحقق و تعلیق  اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه .۸

  ؛ص)۹۰۰، (ال+۱۳۸۰مرکز نشر میراث مکتوب، 
  ؛۱۳۸۰(بیست گفتار دربارۀ مادستان)، همدان، نشر مادستان،  نامه همدان .۹

(رساله در روانشناسی اخالق) حکــیم محمــد بــن زکریــای رازی، وانوشــت  طب روحانی .۱۰
 ؛۱۳۸۱پارسی: پرویز اذکایی، تهران، اهل قلم، بهار 

  ؛۱۳۸۴، ، چاپ دوم۱۳۸۲(حکمت طبیعی و نظام فلسفی)، تهران، طرح نو،  حکیم رازی .۱۱
  ؛۱۳۸۳)، همدان، نشر نازلی، ۱(مشاهیر همدان، ش غمام و نثری .۱۲
  ؛۱۳۸۸(سی گفتار دربارۀ تاریخ علم)، مادستان،  ماتیکان علمی .۱۳
، همــدان ۱، جســینا های خطی در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه بوعلی فهرست توصیفی نسخه .۱۴

  ؛۱۳۷۰/۱۳۸۷
  ؛۱۳۹۱آثار)، تهران، مرکز تحقیقات طب سنتی ایران،  - اطباء - (تاریخ پزشکی در ایران باستان .۱۵
همــدان (در)  -ســینا های خطی کتابخانۀ مرکــزی دانشــگاه بوعلی فهرست توصیفی نسخه .۱۶

پژوهی)، به کوشش سید محمدحسین حکیم، تهران،  (مجموعۀ مطالعات متن اوراق عتیق
  ؛۴۳۲-۲۸۹، ص ۱۳۹۲شورای اسالمی، دفتر سوم،  کتابخانۀ مجلس

 . ۱۳۹۲، ابوریحان بیرونی، ترجمه و تعلیق پرویز سپیتمان (اذکائی)، تهران، نشر نی، آثار باقیه .۱۷

  در حوزۀ تاریخ علم ها فهرست مقاله
 نظری به تاریخ طب؛ .۱
ُبقراط ایران؛ .۲

َ
 سینا، ا

 مکتب پزشکی سینائی؛ .۳
 تشریح)؛های کهن فارسی (در باب  نوشته .۴
 میرزا نصرت قوچانی طبیب؛ .۵
 شناسی؛ چامۀ ستاره .۶

                                                    
اند. متن کامل این ترجمۀ در اینترنت به لطف یان پ. هوخندایک در  آرا به انگلیسی ترجمه کرده این اثر را منیژۀ اذکائی و جواد دانش .١

  های زیر قابل دسترسی است:  نشانی
www.jphogendijk.nl/biruni/Azkaei.pdf 
http://www.albiruni.nl 
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 تیشتریه= ِشعرای َیمانی؛ .۷
رض ایرانی؛ .۸

َ
ة اال بَّ

ُ
 ق

رالب؛ .۹
ُ

صط
ُ
رالب / ا

ُ
سط

َ
 ا

 احکام نجوم (=اخترگویی)؛ .۱۰
 اودوکسوس کنیدوسی؛ .۱۱
ر بلخی؛ .۱۲

َ
 ابوَمعش

 ابوریحان بیرونی؛ .۱۳
 اآلثار الباقیه (عن القرون الخالیه)؛ .۱۴
 (بیرونی)؛التحدید ... و التفهیم  .۱۵
 تحقیق ماللهند؛ .۱۶
 قانون مسعودی؛ .۱۷
 صفت دوایر سماوی (بیرونی)؛ .۱۸
 شناسی؛ بیرونی و ابزار ستاره .۱۹
 شناسی؛ بیرونی از دیدگاه مردم .۲۰
 بیرونی و طوسی؛ .۲۱
 علم الحَیل و فنون آن؛ .۲۲
ثقال (=گرانکش)؛ جّر  .۲۳

َ
 ا

۲۴.  
َ
شکال و ا

َ
 فاق؛وخواص ا

 خواص االشیاء؛ .۲۵
 خواص الحروف؛ .۲۶
  الحیوان.خواص  .۲۷




