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  ١مؤسسۀ تاریخ علوم عربی دانشگاه حلب
  ٢محمد باهر

میالدی با هدف شناسایی، پـژوهش و  ۱۹۷۶عربی دانشگاه حلب در سال  تاریخ علوممؤسسۀ 
انتشار میراث علمی دورۀ اسالمی و تربیـت پژوهشـگران تـاریخ علـم، بنیـان نهـاده شـد. ایـن 
مؤسسه دارای گروههای آموزشـی تـاریخ علـوم پایـه، تـاریخ علـوم کـاربردی، و تـاریخ علـوم 

رشناسی ارشد و دکتری بـه تربیـت پژوهشـگران پزشکی است و با پذیرش دانشجو در مقاطع کا
  .ورزد تاریخ علم اهتمام می

ــود  ــت خ ــاز فعالی ــین از آغ ــه همچن ــن مؤسس ای
منتشـر  مجلة تاریخ العلوم العربیـةای با عنوان  نشریه

م. بـوده ۱۹۷۷کرده که نخستین شمارۀ آن در مـاه مـه 
است. این مجلـه دو فصـلنامه، چندزبانـه و دارای دو 

ربی و غیر عربی) است کـه تـاکنون بخش (مقاالت ع
  ٣شماره از آن انتشار یافته است. ۱۵

ای نیـز بـه مؤسسۀ تـاریخ علـوم عربـی، خبرنامـه
رسانی در مورد فعالیتهای خـود و سـایر منظور اطالع

 ر حـوزۀ تـاریخ علـم در دورۀ اسـالمیمراکز فعـال د
) در ۸۵کنـد کـه آخـرین شـمارۀ آن (ش: منتشر مـی

شـده اسـت. در ایـن شـماره از  م. منتشر۲۰۱۵اکتبر 

                                                    
عربی و گزارشی دربارۀ این مؤسسـه بـا مشخصـات زیـر،  تاریخ علوماین نوشتار بر اساس اطالعات مندرج در آخرین خبرنامۀ مؤسسۀ  .١

  گزینش، ترجمه و تنظیم شده است:
  م.۲۰۱۵هـ /  ۱۷۳۷، ۸۵، السنة الرابعة والثالثون، العدد: رسالة معهد التراث العلمی العربیــ 
  م.۲۰۱۶ـ  ۲۰۱۵هـ/  ۱۴۳۷ـ  ۱۴۳۶، جامعة حلب، التراث العلمی العربی (نشرة تعریفیة)معهد ــ 
  m.baher1491@gmail.com مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب .٢
  این مجله در مقالۀ زیر معرفی شده است:  .٣

  . ۱۲۵-۱۲۳، ص ۱۳۹۰، بهار و تابستان ۱، شمارۀ میراث علمی، »نگاهی به دو مجلۀ تاریخ علم«افشار،  غالمحسین صدری
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خبرنامــه، ضــمن اعــالم خبــر انتصــاب دکتــر 
مصطفی افیونی به عنوان رئیس جدید دانشـگاه 
حلب، و دکتر مصطفی موالدی به عنوان رئیس 
جدید مؤسسۀ تاریخ علوم عربـی، گزارشـی از 
نشستهای علمی و جلسات دفاعیۀ دانشجویان 

های مصـّوب و دفـاع شـده عرضـه نامهو پایان
  ده است.ش

جــای شــگفتی و تحســین اســت کــه ایــن 
مؤسسۀ پیشگام و پرکار در حوزۀ تـاریخ علـوم 
دورۀ اسالمی، در شرایطی کـه جنـگ خانمـان 
سوز زندگی شهروندان سوری را بسـیار دشـوار 
ــه  ــود ادام ــار خ ــه ک ــان ب ــت، همچن کــرده اس

دهد. مؤسسۀ تاریخ علوم عربی تاکنون آثار  می
کرده است کـه و پژوهشهای ارزشمندی منتشر 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:از جملۀ آنها می

یخ علوم پایه   الف ـ تار

م.) [پژوهشی دربـارۀ کتـاب ۱۶۲۲ـ  ۱۵۴۷هـ /  ۱۰۳۱ـ  ۹۵۳( ریاضیات بهاءالدین العاملی .۱
]، تحقیـق و پـژوهش: جـالل شـوقی، الخالصة فی علم الحساب والهندسة والجبر والمقابلـة

 م.۱۹۷۶
 م.۱۹۷۶، تحقیق، ترجمه و شرح: ادوارد کندی، أمر الظاللإفراد المقال فی  .۲
 م.۱۹۷۹، بلینوس الحکیم، تحقیق: اورسوال وایسر، )کتاب العلل(سّر الخلیقة وصنعة الطبیعة  .۳
، یعیش بن ابراهیم اموی، تحقیق: احمـد سـلیم سـعیدان، مراسم االنتساب فی معالم الحساب .۴

 م.۱۹۸۱
ابراهیم الخیامی، تحقیق، ترجمـه و پـژوهش: رشـدی راشـد و ، عمر بن رسائل الخیام الجبریة .۵

 م.۱۹۸۱احمد جبار، 
بغیة الطالب فی شرح منیة الحساب، ابن غـازی مکناسـی فاسـی، تحقیـق  و تقـدیم: محمـد  .۶

 م.۱۹۸۳السویسی، 
، احمد بن ابـراهیم اقلیدسـی، تحقیـق: احمـد سـلیم سـعیدان، الفصول فی الحساب الهندی .۷
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 م.۱۹۸۵
، ابـوبکر محمـد ابالکافی فی الحس .۸

بــن حســن کرجــی، تحقیــق و شــرح: 
 م.۱۹۸۶سامی شلهوب، 

، ابوکامـل شـجاع بـن الجبر والمقابلة .۹
اســلم، تحقیــق: ســامی شــلهوب، 

 م.۲۰۰۴
، إرشاد الطالب إلی وسـیلة الحسـاب .۱۰

ســبط المــاردینی، تحقیــق و تحلیــل: 
 م.۲۰۰۴مصطفی موالدی، 

نظریة الخطوط المتوازیة فی المصادر  .۱۱
ــین ــا ب ــة م ــرنین  العربی م. ۱۴ـ ۹الق

ویچ، ترجمۀ یتألیف: روزنفلد و یوشک
 م.۲۰۱۰سامی شلهوب، 

، عبـداألمیر المـؤمن، التراث الفلکی عند العرب والمسلمین وأثره فـی علـم الفلـک الحـدیث .۱۲
 م.۱۹۹۲

یخ علوم کاربردی   ب ـ تار

الروحانیـة مـن الدین والهندسة المیکانیکیة العربیة مع کتـاب الطـرق السـنیة فـی اآلالت تقی .۱
 م.۱۹۷۶، احمد یوسف الحسن، القرن السادس عشر

، ابوالعّز بن اسماعیل جزری، تحقیق: احمد الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیل .۲
 م.۱۹۷۹یوسف الحسن، 

 م.۱۹۸۱، بنوموسی بن شاکر، احمد یوسف الحسن، کتاب الحیل .۳
 م.۱۹۸۵یق: احسان هندی، ، ابن ارنبغا الزردکاش، تحقاألنیق فی المناجیق .۴

یخ علوم پزشکی ج ـ   تار

 م.۱۹۷۸، ابوبکر محمد بن زکریای رازی، تحقیق و شرح: سلمان قطایه، ما الفارق .۱
 م.۱۹۸۳، ابوبکر محمد بن زکریای رازی، تحقیق: صبحی محمود حمامی، القولنج .۲
 م.۱۹۸۳، بدرالدین قالنسی، تحقیق: محمد زهیر البابا، االقرباذین .۳
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دفع المضار الکلیة عن األبدان اإلنسـانیة؛ األرجـوزة فـی الطـب؛ کتـاب (سینا ابنمن مؤلفات  .۴
 م.۱۹۸۴، تحقیق: محمد زهیر البابا، )األدویة القلبیة

، ابوبکر محمد بن زکریای رازی، تحقیق: صـبحی محمـود )تقاسیم العلل(التقسیم والتشجیر  .۵
 م.۱۹۹۲حمامی، 

، ابـوبکر بـن البـدر بیطـار، »الناصـری«روف بــ کامل الصناعتین فی البیطرة والزردقـة، المعـ .۶
 م.۱۹۹۳تحقیق: عبدالرحمن ابریق، 

تحقیـق و ترجمـه بـه فرانسـوی، صـبحب حمـامی،  ،الدولة ابن التلمیذ، امینمقالة فی الفصد .۷
 م.۱۹۹۷

 م.۲۰۰۰، محمدکمال شحادة، تاریخ التعلیم الطبی فی البالد العربیة .۸

  د ـ فهرست، کتابشناسی و ...

 م.۱۹۷۶، سلمان قطایة، الطب والصیدلة فی المکتبات العامةمخطوطات  .۱
 م.۱۹۸۰، سامی حمارنة، دلیل الباحثین فی تاریخ العلوم عند العرب والمسلمین .۲

  های کارشناسی ارشد و دکتری (دفاع شده)نامههـ ـ پایان

 (دکتری). ظاهرة النقد العلمی فی مؤلفات ابن البیطار األندلسی فی األدویة المفردة .۱
تحقیق ودراسة فصول مخطوطات األمراض النسائیة والتولید وجراحتها عند األطباء العرب، فی  .۲

 / العاشر المیالدی (دکتری).القرن الرابع الهجری
 (کارشناسی ارشد). سیناتطور علم الحیوان بین أرسطو وابن .۳
اشـر المـیالدی علم اآلثار العلویة عند العلماء العرب المسلمین فی القرن الرابع الهجری/ الع .۴

 (کارشناسی ارشد). »ثؤفرسطس«وتحقیق ودراسة مخطوطة اآلثار العلویة لـ 
دراسة تحلیلیة للمضلعات المنتظمة عند الریاضیین العرب فی القرن الرابع الهجـری/ العاشـر  .۵

 (کارشناسی ارشد). المیالدی
 رشد).(کارشناسی ابطالن  تحقیق ودراسة مخطوط تقویم الصحة باألسباب الستة البن .۶
، ابـوالعّز دراسة تحلیلیة للساعات فی کتاب الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیـل .۷

  رزاز بن اسماعیل جزری (کارشناسی ارشد). 
  




