ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪریاﻓﺸﺎر
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ﺗﻼشﻫﺎی ﺟﺴﺘﻪﮔﺮﯾﺨﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪوﻧﯽ درآﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
را در آﯾﻨﺪه آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی دو ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دو ﻧﴩﯾﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣ

ﻧﺸﺮ ﯾﮥ ﺑﻨﯿﺎد داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ .ﺳﺎل  ،۸ﺷﻤﺎرۀ ۱و ،۱۳۷۲ ،۲وﯾﮋۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در  ۲۵۹ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ۱۱
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪزﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی اﺳﺖ.
 .۱ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻧﺰد ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن.
از ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻢ ،ص .۵۹ -۱۱
ﻣﺆﻟﻒ ﭘــﺲ از ﺑﯿــﺎن ﻣﻘﺪﻣــﻪای ﭘﯿﺮاﻣــﻮن ﺗــﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم و ﻋﺮﺿﮥ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻓﺼــﻞ اول ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ آرای آﻧــﺎن
درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣــﯽﭘــﺮدازد و در ﻓﺼــﻞ دوم ﺑﺮﺧــﯽ
اﺳﺒﺎبﻫــﺎی ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ را ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ )ﻣﺎﻧﻨــﺪ
آﺳﯿﺎی ﺑﺎدی و آﺑﯽ ،ﭼﺮخ ﭼﺎه ،ﭼﺮخ دﻧﮓ ،ﺳــﺎﻋﺖ
آﺑﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزی( ،ﺳﭙﺲ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺑــﺎروت
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﻐــﻮﻻن ﺳــﺨﻦ ﻣــﯽﮔﻮﯾــﺪ و آن را ﻋﺎﻣــﻞ ﭘﯿــﺮوزی
 .١ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺲ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ،وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮآوری ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن در داﻧــﺶ ﻓﻨــﯽ را ﺑﺮرﺳــﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﻟﻒ( دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم؛ ب( ﻧﻬﻀــﺖ
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ؛ پ( زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮥ ارﺗﺒــﺎط ﻣﯿــﺎن داﻧﺸــﻤﻨﺪان؛ ت(
اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن؛ ث( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ.
 .۲ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺮاﻏﻪ .از ﺟﺮج ﺻﻠﯿﺒﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﻃﺎرﻣﯽ راد ،ص.۱۰۱ – ۶۱
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺎﯾﺔ ّ
اﻟﺴﺆل اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ از دﺳﺘﺎورد ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ ،ﺟﺎﺑﺮ
َ َ
ُ
ﺑﻦ اﻓﻠﺢ ،ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺿﯽ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺘــﺐ ﻧﺠــﻮﻣﯽ
ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،آنﻫﺎ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺪل ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ .او ﺳﭙﺲ
از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی آﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻼﻋﻠﯽ ﻗﻮﺷﭽﯽ ،ﻗﺎﺿﯽزادۀ روﻣﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر دﺷﺘﮑﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ ﭼﻠﺒــﯽ و
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎدق ﺣﺴﯿﻨﯽ.
ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ .از ﺟﺮج ﺻﻠﯿﺒﺎ -ای .اس .ﮐﻨﺪی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﻬﻨﺎز ﻫﺎﺷﻤﯽﭘــﻮر،
 .۳ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺮوی
ِ
ص .۱۲۰ – ۱۰۳
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دو ﻓﻠﮏ ﺗﺪوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ
ـﺖ ﻃﻮﺳــﯽ« ﻣﻌــﺮوف اﺳــﺖ ،از
ﺳﯿﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺟﻔـ ِ
ﻟﺤﺎظ دﻗﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺪل ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دارای ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑــﻮد .در اﯾــﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۴ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺎل ﯾﮑﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ .از اﯾﺮج ﻣﻠﮏﭘﻮر ،ص .۱۳۸ -۱۲۱
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻘﻮ ﯾﻢﻫﺎی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻗﻤﺮی و ﻣﯿﻼدی ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘــﻮﯾﻢ ﺳــﺎل
اول ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻮم ﺷﻌﺒﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻫﺠﺮت آﻏﺎز ﻣــﯽﺷــﻮد.
)ص(
اول ﻣﺤﺮم ﺳﺎل اول ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی روز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۷ﺗﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت رﺳــﻮل
از ﻣﮑﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۴ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اول رﺑﯿﻊاﻻول و ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۱۲رﺑﯿﻊ اول ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۵واژهﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری اﯾﺮان در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن .از ﮐﻮﻧﮓ ﻓﺎﻧﮓ ژن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی،
ص .۱۴۳ -۱۳۹
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﯿﺌﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی  ۷و  ۸ﻫﺠﺮی از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼ ﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و از ﻧــﺎم ﺳــﯿﺎرات و روزﻫــﺎی ﻫﻔﺘــﮥ ﭼﯿﻨــﯽ ﯾــﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺸﺄ اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ.

وﻗﻒ ﻣﯿﺮاث ﺟﺎوﯾﺪان

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ .ﺳﺎل  ،۴ﺷﻤﺎرۀ  ،۴- ۳ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۷۵
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در  ۱۸۹ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ دو زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ و
ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻗﻄﻊ رﺣﻠﯽ اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دو ﻧﴩﯾﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﱠ
 .۶ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ُﺑﻌﺪ ﻣﻌﺪل از اوﻗﺎت ﻏﺮوب ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷــﯿﺪ .از ﻣﺎﺷــﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﻠــﯽ اﺣﯿــﺎﯾﯽ ،ص
.۱۶۴ -۱۴۵
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از رؤﯾﺖ ﺳﯿﺎرات در ﻫﺮ دوره ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻏﺮوب و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﭘـ ﯿﺶ از ﻃﻠــﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪوﯾﮋه از ﻟﺤﺎظ رؤﯾﺖ ﻫﻼل اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد.
 .۷ﻣﺴﺌﻠﻪآﻣﻮز ﺻﺪ ﻣﺪرس -ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻣﻨﻮره .از ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﯿــﺎﯾﯽ ،ص
.۱۷۸ -۱۶۵
 .۸ذﯾﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪآﻣﻮز ﺻﺪ ﻣﺪرس .از ﺣﺴﻦ ﻃﺎرﻣﯽ راد .ص .۱۸۲ -۱۷۹
)ص(
در اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﯾﻨــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺣﻀــﺮت رﺳــﻮل  ،از
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ و اﺻﻮل ﺑﻪدﺳﺖ آوردن آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﺗﻮ ِﯾﻔﺴــﮑﺎﯾﺎ ،ﺗﺮﺟﻤــﮥ
 .۹ﺗﺎر ﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳــﻼﻣﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸــﯽ در ازﺑﮑﺴــﺘﺎن .از گ .پِ .
ﻣﻬﺮان اﺧﺒﺎریﻓﺮ ،ص .۱۹۷ -۱۸۳
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ.
 .۱۰ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﺮوزی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ اﺻﻼح ﺗﻘــﻮﯾﻢ در اﯾــﺮان .از ﻣﺤﻤﺪرﺿــﺎ
ﺻﯿﺎد ،ص .۲۱۴ -۱۹۹
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺎزﻧﯽ و آﺛﺎرش درﺑﺎرۀ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ او و روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺒﯿﺴﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
 .۱۱ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐﺎﯾﺮی .از ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ،ص .۲۲۴ -۲۱۵
درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻐﺎﯾﺮی ) ۱۳۳۲ -۱۲۴۸ش( و ﻧﻘﺸﯽ ﮐــﻪ در
ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی اﯾﺮان و آﻣﻮزش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۱۲زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ .از ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ،ص .۲۳۳ -۲۲۵
ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه از زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ.
در ﺻﻔﺤﺎت  ۲۳۸ -۲۳۵رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﻮار ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺨﺮاج آبﻫﺎی ﭘﻨﻬــﺎﻧﯽ ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮﺟــﯽ و
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪﯾﻮﺟﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐــﺮده اﺳــﺖ و در ﺻــﻔﺤﺎت  ۲۴۵ -۲۳۹ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮی ﮐﺘــﺎب
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﺪی را ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮد او آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
در ﺻﻔﺤﺎت  ۲۴۵ – ۲۳۹ﺗﻌﺪادی ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٠١

١٠٢

 .۱ﺑﻨـــﺎی ﻣﺴـــﺠﺪ ﻣﺪﯾﻨـــﻪ و ﻗﻮاﻋـــﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از آن .از ﺣﺴــﻦ ﺣﺴــﻦزادۀ
آﻣﻠﯽ ،ص .۱۶ -۷
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻗﻮاﻋﺪ رﯾﺎﺿــﯽ ﺑــﻪﮐﺎررﻓﺘــﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۲ﺗﺄﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ در رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯽ اﻻﺣﺘﯿــﺎل
َ
اﻟﻔﻀـﺔ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘــﺪاری اﻟــﺬﻫﺐ و ِ
ﻓﯽ ﺟﺴﻢ ُﻣ َﺮﮐــﺐ ِﻣ ُﻨﻬﻤــﺎ از ﺣﮑــﯿﻢ
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم .از ﺣﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ،
ص .۲۴ -۱۷
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺷــﺎره ای ﮐﻮﺗــﺎه ﺑــﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽــﮥ
ﺑــﻪدﺳــﺖ آوردن وزن ﻣﺨﺼــﻮص اﺟﺴــﺎم و
ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﯿﺎم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﯾــﮏ از
ﻣﻮاد در آﻟﯿﺎژ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﺑﻪﺷﺮح آن ﻣﯽﭘﺮدازد.
 .۳از ﻫﻨﺪﺳﮥ دﯾﺪ ﺗﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﺪﯾﺪهﻫــﺎی ﻧــﻮری .از رﺷــﺪی راﺷــﺪ ،ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻣﺤﻤــﺪﻫﺎدی
ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ ،ص .۳۴ -۲۵
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﻨﺪی و اﺑﻦ
ﺳﻬﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮآوریﻫﺎی اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
 .۴ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﯿﻨﻮس ﯾﮏدرﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﮑﺮاری .از اﺳــﮕﺮ آﺑــﻮ ،ﺗﺮﺟﻤــﮥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ص .۵۶ -۵۱
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )د  ۸۳۲ق( ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روﺷــﯽ ﺑـﺮای ﯾــﺎﻓﺘﻦ
ﺳﯿﻨﻮس ﯾﮏدرﺟﻪ اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ و ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ را در ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﯿﺮم ﭼﻠﺒﯽ در ﺷﺮح
زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ روش ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﻦ روش ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۵ﻣﻌﻤﺎران دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ آن .از ﻫﺎﯾﺪه ﻻﻟﻪ .ص .۵۰ -۳۹
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »در دﺳﺖ ﻧﺒﻮدن رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻬﻦ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﺗﺎ
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﮑﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ﺛﺒﺖﺷﺪه در آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب در ﻓﻦ ﻣﻌﻤﺎری و از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﺑــﺎ
ﺧﻮد ﺑﻨﺎﻫﺎ -ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد – از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﻧﻘﻮش ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ِ
»در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎری ﻫﺎ و آﺛــﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ و ادﺑــﯽ از ﯾــﮏ ﻃــﺮف و ﻣﻨــﺎﺑﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳــﯽ از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ،ﻧﯿــﺰ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دو ﻧﴩﯾﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

آﺛﺎر ﻣﺼﻮر و اﺳﻨﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺤﻔــﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪﻫــﺎ و ﺑﺎﯾﮕــﺎﻧﯽﻫــﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارﻧﺪ«.
 .۶ﻓﻮاﯾﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت .از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ص .۵۶ -۵۱
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿــﯿﺎت ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺟــﺬاب و ﻟــﺬتﺑﺨﺶ ﺑــﻮدن،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ دوﺑﺎرهﮐﺎری ﻣﯽﺷــﻮد .در ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل راهﻫــﺎی
ﻧﺎﭘﯿﻤﻮده و ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﮐﺸﻒﻧﺎﺷﺪه را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 .۷اﺧﺘﻼف در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ .از ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﯿﺎﯾﯽ ،ص .۶۲ -۵۷
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ از ﻟﺤﺎظ داﻧﺴﺘﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و آﻏــﺎز روزه اﻫﻤﯿــﺖ ﺧﺎﺻــﯽ دارد.
وﺟﻮد ﻫﻮای اﺑﺮی و ﭘﺪﯾﺪۀ ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ را دﭼــﺎر اﺷــﺘﺒﺎه
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺮﺑﺎز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۸ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ .از دﯾﻮﯾﺪ ا .ﮐﯿﻨﮓ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻟﯿﻼ ﻫﻮﺷﻨﮕﯽ ،ص .۷۲ -۶۳
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ دورۀ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ اﻋﺮاب ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم )۲۰۰ -۷۵
ق( ،ﺳﭙﺲ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﺴﻄﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روشﻫﺎی ارﺻﺎد )۴۲۵-۲۰۰ق( ،در ﭘﯽ آن ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ )۸۵۰ -۴۲۵ق( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوران رﮐﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دورهﻫــﺎ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد.
 .۹ﻧﻈﺎم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﻣﺪلﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﭙﺮﻧﯿﮏ .از ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﯿﺪرزاده ،ص .۸۳ -۷۳
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻗﺒﯿﺼﯽ و دﯾﮕــﺮان
دﻧﺒﺎل ﺷﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﮑﻮک ﻋﻠﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻣﻮج ﺗﺎزهای در ﻧﻘﺪ ﻧﺠﻮم ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ در ﺟﻬــﺎن
ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳــﯽ« را ﻫــﻢ در
اﺳﻼم ﺑﻪراه اﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد دو ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ« و » ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺮوی ِ
ﺑﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
 .۱۰اﺳﻄﺮﻻب ،ﮐﺮۀ ﻓﻠﮑﯽ ،ﺷﺎخ ﺣﺠﺎﻣﺖ .از زﻫﺮه روحﻓﺮ ،ص .۸۶ -۸۴
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﻄﺮﻻب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۵۸ق ﮐﺎر
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﺮۀ ﻓﻠﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۳۵ق ﺳﺎﺧﺖ ﺑــﺪر ﺑــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ و دو ﺷــﺎخ
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪۀ  ۱۳ﻫﺠﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﻣﻮزه را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۱۱ﻓﺼﻞ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻨﺪﻫﺶ .از و .ب .ﻫﻨﯿﻨﮓ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽزاده ،ص .۱۰۰ -۸۷
ﺑﻨﺪﻫﺶ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اوﺳﺘﺎ ،ﮐﻪ در اواﺧــﺮ دورۀ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٠٣

١٠۴

 .۱۲ﺗﺎر ﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻘﻮﯾﻢ در اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻧﺠﻮﻣﯽ .از ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺤــﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،ص -۱۰۱
.۱۰۸
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﻮﯾﻢ در اﯾﺮان از روزﮔﺎر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۱۳ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ .از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺎد ،ص .۱۱۸ -۱۰۹
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از رواج ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ از ﺳــﺎل  ۱۲۶۵ﺷﻤﺴــﯽ ﺑــﻪﻫﻤﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﻤﻠﮏ ) ﻧﺠﻢ اﻟﺪوﻟﮥ ﺑﻌﺪی( ﺗﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ دوﻟــﺖ اﯾــﺮان در
ﺳﺎل ۱۲۸۹ش و اﻋﻼم آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۰۴ش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۱۴آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﺎن .از ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ص .۱۲۴ -۱۱۹
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق درﺑﺎرۀ ﻟﺰوم آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﺎرهای ﺑــﻪ
رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس و رازی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ.
 .۱۵ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ .از آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﯾﯿﻠﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽرﺿﺎ
ﻋﺴﮕﺮی ،ص .۱۳۴ -۱۲۵
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﻬــﻢ رﮐــﻮد ﻋﻠــﻢ در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۱۶ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ )ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و از ﻋﺮﺑﯽ( و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ .از ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ،
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﻃﺎرﻣﯽراد ،ص .۱۴۲ -۱۳۵
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﭘﻬﻠﻮی و ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤــﮥ
آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۱۷ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن ﺟﺰری )ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻬﻮر ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠــﺮی( .از ﻣﺤﻤــﺪﺟﻮاد ﻧــﺎﻃﻖ ،ص
.۱۵۶ -۱۴۳
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺟﺰری ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ او و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ
ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﮐﯿﺰهای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
 .۱۸ﯾﺎدی از ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﯾﯿﻠﯽ .از ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎناوﻏﻠﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﮕــﺎر ﻧــﺎدری،
ص .۱۶۴ -۱۵۷
ُ
آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﯾﯿﻠﯽ ) ۱۳۷۲ -۱۲۹۲ش( ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر ﻋﻠﻮم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷــﺎﮔﺮد ﺷــﺮﻗﯽ ﺟــﺮج ﺳــﺎرﺗ ﻦ در
رﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در اﺳﻼم او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
َ
 .۱۹ﺷﺮح ﺣﺎل اﺳﺘﺎد ُ
ﮐﺮﯾﻤﻒ ﺑﻪﻗﻠﻢ ﺧﻮد وی .از ﻋﺒﯿﺪا ّﻟﻠﻪ ُ
ﮐﺮﯾﻤﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻮﺷــﻨﮓ اﻋﻠــﻢ،
ِ
ص .۱۶۶ -۱۶۵

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دو ﻧﴩﯾﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

َ
ُ
ﮐﺮﯾﻤ ﻒ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ ازﺑﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎّ ،
ﺳﺮاﻻﺳﺮار رازی و ﺻﯿﺪﻧﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ.
 .۲۰ﮐﺘﺎب َ
اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ.از ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ،ص .۱۷۲ -۱۶۷
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪ س و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب داروﻫﺎی ﻣﻔﺮدۀ
ِ
َ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪای از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎباﻟﺤﺸﺎﺋﺶ از ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﺑـﻪ ﻧــﺎم ﻣﻬـﺮان ﺑــﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﻬﺮان در ﺳﺎل  ۵۵۳ق ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
.۲۱ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﺑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت .ص .۱۸۳ -۱۷۳
 .۲۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ .ص .۱۸۹ - ۱۸۴
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