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  نگاهی به دو نرشیۀ مرتبط با تاریخ علوم دورۀ اسالمی

  ١افشار غالمحسین صدری

های اسالمی در  سرزمین ای که گهگاه برای معرفی دستاوردهای دانشمندانگریختههای جسته تالش
صورت فهرست مدونی درآید تا کار پژوهشگران تاریخ علم  باید بهگیرد، سرانجام ایران صورت می
های دو نشریۀ مرتبط با تاریخ علــوم تر کند. با توجه به چنین هدفی، در اینجا مقاله را در آینده آسان

  شود.دورۀ اسالمی معرفی می

  تحقیقات اسالم
یۀ بنیاد دایرةالمعارف اسالمی. سال  یخ علم.، ویژۀ ۱۳۷۲، ۲و۱، شمارۀ ۸نشر   تار

 ۱۱زبان فارسی و   صفحه به ۲۵۹این نشریه در 
  زبان انگلیسی در قطع وزیری است. صفحه به

. سیر تحول علم مکانیک نزد مســلمانان .۱
  .۵۹ -۱۱از مصطفی میرسلیم، ص 

ای پیرامــون تــاریخ از بیــان مقدمــه  مؤلف پــس
ترین دانشمندان اسالم و عرضۀ فهرستی از برجسته

دورۀ اسالمی، در فصــل اول بــه بررســی آرای آنــان 
پــردازد و در فصــل دوم برخــی مکانیک مــی ۀدربار

کنــد (ماننــد هــای مکــانیکی را معرفــی مــی اسباب
آسیای بادی و آبی، چرخ چاه، چرخ دنگ، ســاعت 

سازی)، سپس از کاربرد بــاروت  آبی، دستگاه کاغذ
با  و در جنگ های صلیبی توسط مسلمانان در جنگ

ــروزی مغــوالن ســخن مــی گویــد و آن را عامــل پی

                                                    
  .میراث علمینویس، مترجم، ویراستار  نگار علم، فرهنگ تاریخ .١



 

  

١٠٠ 

داند. نویسنده در فصل سوم چند عامل نوآوری مســلمانان در دانــش فنــی را بررســی  مسلمانان می
عنوان عامل یکپارچگی جهان اسالم؛ ب) نهضــت  کند که عبارت است از: الف) دین اسالم به می

عنوان وسیلۀ ارتبــاط میــان دانشــمندان؛ ت)  ان عربی بههای دیگر؛ پ) زب ترجمۀ آثار علمی از زبان
ها و نهادهای علمی گوناگون؛ ث) پشتیبانی مادی و معنوی از دانشمندان و ایجاد مدارس، کتابخانه

  های علمی. فعالیت

 .۱۰۱ – ۶۱صلیبا، ترجمۀ حسن طارمی راد، ص جرج. از مکتب نجومی مراغه .۲
 ابن شاطر از دستاورد نجومی ابن هیثم، مجریطی، جابر الّسؤلنهایة نویسنده با استناد به کتاب 

ح، مؤیدالدین ُعرضی، نصیرالدین طوسی و قطب
َ
فل

َ
الدین شیرازی زیر عنوان مکتــب نجــومی بن ا

وجود آوردند. او سپس  متفاوت با مدل بطلمیوس به ییها مدل ها آنگوید، کند و میمراغه بحث می
ه باید بر روی آثار دانشمندان بعد از مکتب مراغه صورت گیرد، کند کاز کارهای بیشتری بحث می

بن خلیل چلبــی و  زادۀ رومی، منصور دشتکی، شیخ بهایی، احمدعلی قوشچی، قاضی از قبیل مال
  بن صادق حسینی. محمد

پــور، ای. اس. کندی، ترجمۀ بهناز هاشمی -صلیبا جرجاز  حالت کروی جفِت طوسی. .۳
  .۱۲۰ – ۱۰۳ص 

موضوعی که در حوزۀ مکتب مراغه مطرح شد پذیرفتن دو فلک تدویر جدید برای هر ترین  مهم
معــروف اســت، از » جفــِت طوســی«سیاره توسط خواجه نصیرالدین طوسی بود. این نظریه که به 

در ایــن  لحاظ دقت نه تنها از مدل بطلمیوس چیزی کم نداشت، بلکه دارای کارآیی بیشــتری بــود.
  جه نصیر بررسی شده است.مقاله جزئیات نظریۀ خوا

  .۱۳۸ -۱۲۱پور، ص از ایرج ملک تقویم سال یکم هجری شمسی. .۴
شمسی، قمری و میالدی، شامل تقــویم ســال  یها میتقوبارۀ این مقاله ضمن بحث کوتاهی در

شــود. هجرت آغاز مــی از شیپاول هجری شمسی است که از روز جمعه سوم شعبان آخرین سال 
 (ص)تیر همان سال است و حرکت حضرت رســول ۲۷مری روز جمعه اول محرم سال اول هجری ق

و ورودشان به مدینه روز جمعه دوم مهر برابر  االول عیربشهریور برابر با اول  ۲۴از مکه روز دوشنبه 
  ربیع اول بوده است. ۱۲با 

از کونگ فانگ ژن، ترجمۀ محمد باقری،  هایی از گاهشماری ایران در چین باستان. واژه .۵
  . ۱۴۳ -۱۳۹ص 

شود هایی نام برده می جمله از هیئت در این مقاله با اشاره به روابط تاریخی میان ایران و چین، از 
ین رفتند و از نــام ســیارات و روزهــای هفتــۀ چینــی یــاد هجری از ایران به چ ۸و  ۷های که در سده

  اند.که دارای منشأ ایرانی شود می
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ل از اوقات غروب ماه .۶
َّ

از ماشــاءالله علــی احیــایی، ص  و خورشــید. محاسبۀ ُبعد معد
۱۴۵- ۱۶۴.  

طلــوع  از شیپــ بار نیآخرغروب و  پس از بار نینخستدوره،   هر  این مقاله از رؤیت سیارات در
  ویژه از لحاظ رؤیت هالل اهمیت زیادی دارد.  کند، که در جهان اسالم بهخورشید بحث می

. از ماشاءالله علی احیــایی، ص منوره بحثی دربارۀ قبلۀ مدینۀ - آموز صد مدرسمسئله .۷
۱۶۵- ۱۷۸.  

  .۱۸۲ -۱۷۹حسن طارمی راد. ص از آموز صد مدرس.  ذیلی بر مسئله .۸
، از (ص)ذکر تعیین جهت قبله در مسجد مدینــه توســط حضــرت رســول پس ازدر این دو مقاله 

  دست آوردن آن بحث شده است. موضوع تعیین جهت قبله و اصول به

یاضیات اســالم .۹ یخ ر ِیفســکایا، ترجمــۀ  پژوهشــی در ازبکســتان. - یتار از گ. پ. ماتِو
  .۱۹۷ -۱۸۳فر، ص  مهران اخباری

  های میانه. مقاله حاوی مطالبی است کلی دربارۀ فعالیت علمی دانشمندان آسیای مرکزی در سده

از محمدرضــا  خواجه عبدالرحمان خازنی مروزی پیشاهنگ اصالح تقــویم در ایــران. .۱۰
  .۲۱۴ -۱۹۹صیاد، ص 

یم سلطانیبارۀ معرفی کوتاه خازنی و آثارش در پس ازویسنده ن او و روشی که برای محاسبۀ  تقو
  داند.پایۀ تقویم ملکی یا جاللی می آن راکند و دست آورده بود، بحث می های کبیسه به سال

  . ۲۲۴ -۲۱۵از محسن مسعود انصاری، ص  عبدالرزاق بغایری. .۱۱
ش) و نقشی کــه در ۱۳۳۲ -۱۲۴۸عبدالرزاق بغایری ( دربارۀ زندگی و فعالیت علمی مهندس 

  کشی داشته است. های خطوط مرزی ایران و آموزش نقشه های جغرافیایی و نقشهتهیۀ نقشه

  .۲۳۳ -۲۲۵از پرویز شهریاری، ص  زندگی و آثار ابوالوفای بوزجانی. .۱۲
  گزارشی است کوتاه از زندگی و فعالیت بوزجانی.

تــألیف کرجــی و  های پنهــانی استخراج آبه استوار کتاب الل رحمت ۲۳۸ -۲۳۵در صفحات 
محمــد بــاقری کتــاب  ۲۴۵ -۲۳۹ی کــرده اســت و در صــفحات جم را بررس ترجمۀ حسین خدیو

  کندی را، که بعدها خود او آن را به فارسی ترجمه کرد. های دورۀ اسالمی زیجپژوهشی در 
  علم معرفی شده است.تعدادی کتاب فرنگی مربوط به تاریخ  ۲۴۵ – ۲۳۹در صفحات 

  وقف میراث جاویدان
یه. سال    .۱۳۷۵، پاییز و زمستان ۴- ۳، شمارۀ ۴فصلنامۀ سازمان اوقاف و امور خیر

صفحه به زبان فارسی، با فهرست مطالب به دو زبــان عربــی و انگلیســی و  ۱۸۹نشریه در این 
  صفحۀ عنوان انگلیسی در قطع رحلی است.
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بنـــای مســـجد مدینـــه و قواعـــد  .۱
زادۀ  از حســن حســن ط از آن.مستنب

  .۱۶ -۷آملی، ص 
رفتــه در  کارنویسنده از قواعد ریاضــی بــه

  کند.ساختمان مسجدالنبی در مدینه بحث می

فی االحتیــال  تأملی دیگر در رسالۀ .۲
 ةالــذهب َوالِفضــ مقــداری ةلمعرف

از حکــیم  فی جسم ُمَرکــب ِمنُهمــا
از حسن فقیه عبداللهی،  خیام.  عمر
  .۲۴ -۱۷ص 

ای کوتــاه بــه تاریخچــۀ نویسنده با اشــاره
ــه ــام و  ب ــوص اجس ــت آوردن وزن مخص دس

ترجمۀ رسالۀ خیام در تعیین نسبت هریــک از 
  پردازد.شرح آن می مواد در آلیاژ طال و نقره، به

از رشــدی راشــد، ترجمــۀ محمــدهادی  هــای نــوری.از هندسۀ دید تا ریاضیات پدیده .۳
  .۳۴ -۲۵شفیعیها، ص 

بیان تاریخ نورشناسی در یونان و اسکندریه، به ذکر کارهای پیشگام کندی و ابن نویسنده پس از 
  دهد.های ابن هیثم را توضیح می کند و در پایان نوآوریسهل اشاره می

از اســگر آبــو، ترجمــۀ  درجه به روش تکراری. جمشید کاشانی و محاسبۀ سینوس یک .۴
  .۵۶ -۵۱محمد باقری، ص 

دست یافتن به معادلۀ تثلیث زاویه توانست روشــی بــرای یــافتن ق) با  ۸۳۲جمشید کاشانی (د 
شرح های مثلثاتی را در حد زیادی بهبود بخشد. میرم چلبی در  درجه ابداع کند و جدول سینوس یک

  روش کاشانی را توضیح داده است. نویسنده به توضیح ریاضی این روش پرداخته است. زیج الغ بیگ

  .۵۰ -۳۹از هایده الله. ص  نظری و کاربرد عملی آن.معماران دورۀ اسالمی، دانش  .۵
دارد تا های تشریحی معماری کهن ما را بر آن میدر دست نبودن رساله«نویسنده بر آن است که 

شده در آثار مکتوب در فن معماری و از ســوی دیگــر بــا  سو با جستجوی نکات پراکندۀ ثبت از یک
  شده بیابیم. پاسخی برای پرسش یاد -مانده و خوِد بناها زها، نقوش با از قبیل نقشه –بررسی اسناد 

ها و آثــار جغرافیــایی و ادبــی از یــک طــرف و منــابع  نگاریدر این راستا متون تاریخی، وقایع«
ویژه متون علمی ریاضی و هندســی از طــرف دیگــر، نیــز ها، به مربوط به تاریخ علم، دایرةالمعارف
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 هــا هــا و بایگــانیبناها و تزیینات معماری محفــوظ در کتابخانــهآثار مصور و اسنادی از قبیل نقشۀ 
  .»ای دارندجایگاه ویژه

یاضیات. .۶   .۵۶ -۵۱از محمد باقری، ص  فواید، اهمیت و ضرورت پرداختن به تاریخ ر
بــودن،  بخش لــذتشود که مطالعۀ تــاریخ ریاضــیات عــالوه بــر جــذاب و نویسنده یادآور می

هــای  شــود. در عــین حــال راهکاری میکند و مانع دوبارهشده آشنا می پژوهشگر را با کارهای انجام
  دهد. ناشده را به او نشان میناپیموده و قلمروهای کشف

  .۶۲ -۵۷. از ماشاءالله علی احیایی، ص اختالف در وقت طلوع فجر .۷
و آغــاز روزه اهمیــت خاصــی دارد.  شناختن زمان طلوع فجر از لحاظ دانستن وقت نماز صبح

هایی است که ممکن است شخص را دچــار اشــتباه  صبح کاذب از عامل وجود هوای ابری و پدیدۀ
اند و نویسندۀ مقاله  کند. به همین دلیل دانشمندان اسالمی از دیرباز در این زمینه به تحقیق پرداخته

  این تحقیقات را عرضه کرده است. گزارشی از

  .۷۲ -۶۳از دیوید ا. کینگ، ترجمۀ لیال هوشنگی، ص  اسالمی.نجوم  .۸
نویسنده تاریخ نجوم اسالمی را به چهار دوره تقسیم کرده است: نخست دورۀ همگونی و تلفیق 

 ۲۰۰ -۷۵اسالم ( از شیپنجوم ریاضی یونان باستان، هند و ایران ساسانی با نجوم عامیانۀ اعراب 
ق)، در پی آن پیدایش ۴۲۵-۲۰۰های ارصاد ( شرفت روشو پی مجسطیق)، سپس رسمیت یافتن 

هــا و ) و سرانجام دوران رکود. نویسنده به بررسی هریک از این دورهق۸۵۰ -۴۲۵نجوم اسالمی (
  پردازد.نتایج و دستاوردهایش می

  .۸۳ - ۷۳از توفیق حیدرزاده، ص  .کیکپرن شیپهای غیر بطلمیوسی  نظام بطلمیوس و مدل .۹
بن قره آغاز و با قبیصی و دیگــران  گیری بر کار بطلمیوس با ثابت خرده دهدنویسنده توضیح می

ای در نقد نجوم بطلمیوسی در جهــان موج تازهکتاب الشکوک علی بطلمیوس دنبال شد، تا آنکه با 
را هــم در » حالت کروی جفِت طوســی«و  »مکتب مراغه«راه افتاد. در این مورد دو مقالۀ  اسالم به

  باال ببینید.

  .۸۶ -۸۴ فر، ص از زهره روح اسطرالب، کرۀ فلکی، شاخ حجامت. .۱۰
ق کار  ۵۵۸ترین اسطرالب موجود در موزۀ ملی ایران مربوط به سال  نویسنده در این مقاله قدیم

بــن عبداللــه و دو شــاخ  ق ساخت بــدر ۵۳۵بن حامد اصفهانی، کرۀ فلکی مربوط به سال  محمد
  موجود در همان موزه را توصیف کرده است.هجری  ۱۳ای متعلق به سدۀ حجامت شیشه

  .۱۰۰ -۸۷زاده، ص از و. ب. هنینگ، ترجمۀ همایون صنعتی فصل نجومی بندهش. .۱۱
شناسی موجود در اوستا، که در اواخــر دورۀ ای است دربارۀ مطالب کیهان گونه دانشنامه بندهش

  ساسانی به زبان پهلوی تألیف شده است.
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یخ تحوالت تقویم در ایران  .۱۲  -۱۰۱از محمــد محــیط طباطبــایی، ص  از نظر نجومی.تار
۱۰۸.   

  در این مقاله تاریخ تقویم در ایران از روزگار هخامنشیان تا به امروز بررسی شده است.

  .۱۱۸ -۱۰۹از محمدرضا صیاد، ص  پیدایش تقویم و سیر تحول تقویم هجری شمسی. .۱۳
یم هجری شمسی از  همت  شمســی بــه ۱۲۶۵ســال نویسنده در این مقاله از رواج تدریجی تقو

در عنوان سال مالی دولــت ایــران  الدولۀ بعدی) تا رسمیت یافتن آن بهالملک ( نجمعبدالغفار نجم
  ش سخن گفته است. ۱۳۰۴عنوان تقویم رسمی ایران در سال  ش و اعالم آن به۱۲۸۹ سال

   .۱۲۴ -۱۱۹از مهدی محقق، ص  آزمایش پزشکان. .۱۴
ای بــه لزوم آزمایش پزشکان است، همراه با اشاره ۀدرباراق بن اسحترجمۀ فارسی رسالۀ حنین 

  زمینه. نیدر ارسالۀ جالینوس و رازی 

رضا . از آیدین صاییلی، ترجمۀ علیهای علمی در تمدن اسالمی عوامل کاهش فعالیت .۱۵
  .۱۳۴ -۱۲۵عسگری، ص 

علــم در نویسنده معتقد است، بدبینی متکلمان اسالمی نسبت به فلسفه از عوامــل مهــم رکــود 
  .جهان اسالم بوده است

یخ اندیشه. .۱۶ از پل کونیچ،  ترجمۀ متون علمی (به عربی و از عربی) و اهمیت آن در تار
  .۱۴۲ -۱۳۵راد، ص  ترجمۀ حسن طارمی

یونانی، سریانی، پهلوی و سانسکریت به عربی و ترجمــۀ  یها متندر این مقاله اهمیت ترجمۀ 
 .گرفته استآثار عربی به التینی مورد بررسی قرار 

از محمــدجواد نــاطق، ص الزمان جزری (مهندس مشهور قرن ششم هجــری). بدیع .۱۷
۱۴۳- ۱۵۶.  

یسنده پس از بیان شرح های خطی او و نسخهالحیل  حال کوتاهی از جزری، به معرفی کتاب نو
موجود از متن و ترجمۀ فارسی آن پرداخته است. او بعدها ترجمۀ فارسی این کتاب را تصحیح و به 

  ای منتشر کرد.ورت پاکیزهص

اوغلو، ترجمۀ نگــار نــادری، الدین احساناز کمال یادی از مرحوم استاد آیدین صاییلی. .۱۸
  .۱۶۴ -۱۵۷ص 

ن در  ۱۳۷۲ -۱۲۹۲آیدین صاییلی (
ُ
ش) تاریخنگار علوم نخستین شــاگرد شــرقی جــرج ســارت

  او بسیار معروف است. رصدخانه در اسالمرشتۀ تاریخ علم بود. کتاب 

یُمف به شرح .۱۹  ااز عبید قلم خوِد وی. حال استاد کر
ّ
علــم، لل

َ
ه کریُمف، ترجمۀ هوشــنگ ا

  .۱۶۶ -۱۶۵ص 
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  بیرونی است. صیَدنۀرازی و  سّراالسرار، نایس ابن قانونکریُمف دانشمند نامی ازبک مترجم 

  .۱۷۲ -۱۶۷از غالمعلی عرفانیان، ص .کتاب الَحشائش .۲۰
های مختلف آن  ها و ترجمهدیوسکوریِدس و نسخه داروهای مفردۀمعرفی کتاب  پس ازنویسنده 

بــن  مهــران نــامه بــاز مترجمی الَحشائش کتابای از ترجمۀ عربی آن تحت عنوان به معرفی نسخه
  ق موجود در کتابخانۀ آستان قدس پرداخته است. ۵۵۳بن مهران در سال  منصور

یخ علوم اسالمی و عربی وابسته به دانشگاه فرانکفورت. .۲۱   .۱۸۳ -۱۷۳ص  مؤسسۀ تار

یخ علم .۲۲   .۱۸۹ - ۱۸۴. ص معرفی چند اثر در زمینۀ تار




