ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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ﮔﺰﯾﺪۀ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮاﻟﺪی
رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )ﺣﻠﺐ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

ﺗﺤﺼﯿﻼت:

 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎر )۱۹۷۵م( ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋـﺎﻟﯽ )ﺷـﺎﺧﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ(،داﻧﺸﮕﺎه ﺳـﻮرﺑﻦ )۱۹۸۵م(؛ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ :ﻣﻌـﺎدﻻت
ﺟﺒﺮی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ و روش ﺧﻄﺄﯾﻦ.
 دﮐﺘـﺮا )رﺷــﺘﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿــﯿﺎت ﻋﺮﺑــﯽ( ،داﻧﺸــﮕﺎه ﺳــﻮرﺑﻦ)۱۹۸۹م(؛ ﻣﻮﺿــﻮع ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ :ﺟﺒــﺮ ﮐﻤﺎلاﻟــﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳــﯽ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺎﺿﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﭼﮑﯿﺪۀ آن در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮔﺎﻧﺘﯿـﺎ
ﺑﻬﺎراﺗﯽ )ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻨﺪ( ،ﺳﺎل  ،۱۶ﺷﻤﺎرۀ  ۱ﺗﺎ  (۱۹۹۴) ۴ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻮاﯾﺰ

 ﺟﺎﯾﺰۀ ﻋﻠﻢ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮔﻠﺒﻨﮕﯿﺎن )۱۹۷۵م( ﺟﺎﯾﺰۀ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﯾﺖ )۲۰۰۸م( در ﺣـﻮزۀ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم ﻋﺮﺑـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧﻘـﺶﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎری:

 اﺳﺘﺨﺪام در داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ ،از ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﺗﺎ ۱۹۷۶م. ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ ،از ۱۹۷۶م )ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ(. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر رﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم ﻋﺮﺑـﯽ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺣﻠـﺐ، ۱۹۸۰ﺗﺎ ۱۹۸۳م.
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 ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﺮﺑﯽ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻠـﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ )(CNRSﭘﺎرﯾﺲ )ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب از ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﺗﺎ ۱۹۸۹م(.
 ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿـﻖ وﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ) ،(REHSEISﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ) ۱۹۸۴ﺗﺎ ۱۹۸۹م(.
 ﻣﻌﺎون اداری ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ) ۱۹۹۱ﺗﺎ ۱۹۹۷م(. ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺳﻮرﯾﻪ ) ۱۹۹۱ﺗﺎ ۱۹۹۷م(. ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ ) ۲۰۰۵ﺗﺎ  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۹ﺗﺎ ۲۰۱۳م(. ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ )از ۲۰۱۱م ﺗﺎ ﮐﻨﻮن(. رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ) ۲۰۰۷ﺗﺎ  ۲۰۰۹و ۲۰۱۵م ﺗﺎ ﮐﻨﻮن(. ﻣﻌﺎون اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺳﻮرﯾﻪ )۲۰۰۸م ﺗﺎ ﮐﻨﻮن(.اﻧﺘﺸﺎرات:
ﮐﺘﺎب

 .۱اﺳﺎس اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )ﺗﺼﺤﯿﺢ( ،ﻣﺆﺳﺴﮥ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ،
ﻗﺎﻫﺮه ۱۹۹۴م.
 .۲ارﺷﺎد اﻟﻄﻼب اﻟﯽ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﺒﻂ ﻣﺎردﯾﻨﯽ )ﺗﺼـﺤﯿﺢ( ،ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم ﻋﺮﺑـﯽ،
ﺣﻠﺐ۲۰۰۴ ،م.
 .۳اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻓﯽ ﻋﻠـﻢ اﻟﻤﻨـﺎﻇﺮ ﮐﻤﺎلاﻟـﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳـﯽ )ﺗﺼـﺤﯿﺢ( ،ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﻮﯾـﺖ،
۲۰۰۹م.
 .۴ارﺷﺎد اﻟﻌﺠﻢ ﻻﻋﻤﺎل اﻟﺠﺬور اﻟﺼﻢ از ﺻﻮﻓﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺼﺮی )ﺗﺼﺤﯿﺢ( ،ﺑﻨﯿـﺎد ﻣﯿـﺮاث اﺳـﻼﻣﯽ
ﻓﺮﻗﺎن ،ﻟﻨﺪن۲۰۱۱ ،م.
 .۵رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ زاوﯾﻪ )ﺗﺼﺤﯿﺢ( ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻗﺎن ،ﻟﻨﺪن۲۰۱۴ ،م.
 .۶اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻬﻨﺪﺳﮥ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﺴﻮی )ﺗﺼـﺤﯿﺢ( ،ﺑﻨﯿـﺎد ﻣﯿـﺮاث اﺳـﻼﻣﯽ
ﻓﺮﻗﺎن ،ﻟﻨﺪن۲۰۱۵ ،م.
ﻣﻘﺎﻟﻪ

» .۱اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻫﺮون«  ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،ﺳـﺎل  ، ۳ﺷـﻤﺎرۀ ۱۹۷۹ ،۱م )ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ا.س.ﮐﻨﺪی(.
» .۲روش ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه۱۹۹۲ ،م .
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» .۳آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺒﻂ ﻣﺎردﯾﻨﯽ« ،ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺳﺒﻂ ﻣﺎردﯾﻨﯽ ،دﻣﺸﻖ۱۹۹۳ ،م.
» .۴وزن زﻣﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﮥ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم ﻋﺮﺑـﯽ ،ﺳـﺎل  ،۱۰ﺷـﻤﺎرۀ  ۱و ،۲
 ۱۹۹۲ﺗﺎ ۱۹۹۴م.
» .۵آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﭼﺮﺧﮥ آﺑﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳـﺪهﻫﺎی دوم و ﺳـﻮم ﻫﺠـﺮی« ،ﻧﺸـﺮﯾﮥ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ ،ﺳﺎل ۱۹۹۲ ،۱۳م.
» .۶ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ۱۹۹۵ ،م.
» .۷ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺑﺎ ﮐﺴﺮﻫﺎ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه۱۹۹۶ ،م.
» .۸ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ ﻧﺰد اﻋﺮاب« ،ﻧﺸﺮﯾﮥ زﻫﺮا ،ﺳﺎل  ،۳ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳اردن۱۹۹۶ ،م.
» .۹ﺗﻤﯿﻤﯽ و رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ آب در ﺳﺪۀ  ۴ﻫﺠﺮی« ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۱۹۹۶ ،م.
» .۱۰ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺶ :اﺳﺎس اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﻘـﺎﻻت ﺳـﻮﻣﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﻐﺮب ،ﺗﯿﭙﺎزا )اﻟﺠﺰاﯾﺮ(۱۹۹۸ ،م.
» .۱۱آﺛﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺷﺎﮐﺮ« ،ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺷﺎﮐﺮ ،دﻣﺸﻖ۱۹۹۸ ،م.
» .۱۲روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤـﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻣﺴـﻠﻤﺎن و ﻋـﺮب« ،آﻓـﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ
واﻟﺘﺮاث ،ﺳﺎل  ،۶ﺷﻤﺎرۀ  ۲۲و ۱۹۹۸ ،۲۳م.
» .۱۳رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ درﺑﺎرۀ زاوﯾﻪ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه۱۹۹۸ ،م.
» .۱۴ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴـﺦ ﺧﻄـﯽ :ﺗﺼـﺤﯿﺢ دو ﺑﺮﻫـﺎن ﻣﻌﺎدﻟـﮥ ﻫـﺮون ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻘـﯽ اﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﻦ
ﻣﻌﺮوف« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﻐﺮب ،ﺗﻮﻧﺲ۱۹۹۸ ،م.
» .۱۵روش ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﮐﻤﺎلاﻟـﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳـﯽ« ،ﻋﻠـﻢ در ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﯽ )ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﻘـﺎﻻت
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل۱۹۹۴ ،م( ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل۲۰۰۰ ،م.
» .۱۶ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗـﺎﻫﺮه،
۲۰۰۰م.
» .۱۷ﺗﺨﺼﺺ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ :روشﻫﺎی ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺸـﺮ،
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه۲۰۰۰ ،م.
» .۱۸ارﺷﺎد اﻟﻄﻼب اﻟﯽ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﺛﺮ ﺳﺒﻂ ﻣﺎردﯾﻨﯽ« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﻧﺴـﺦ ﺧﻄـﯽ ﻋﺮﺑـﯽ،
ﻗﺎﻫﺮه۲۰۰۲ ،م.
» .۱۹دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ و ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،ﺳﺎل  ،۱۲ﺷﻤﺎرۀ  ۱و .۲۰۰۱ ،۲

ﮔﺰﯾﺪۀ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮاﻟﺪی

» .۲۰ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ داﯾﺮه :رد ﻣﻐﻠﻄـﮥ اﺑﻮﺳـﻬﻞ ﮐـﻮﻫﯽ ﺗﻮﺳـﻂ اﺑـﻦ
ﺻﻼح« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم ﻋﺮﺑـﯽ )۲۰۰۱م( ،داﻧﺸـﮕﺎه
ﺣﻠﺐ.۲۰۰۳ ،
» .۲۱ﺑﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺐ ﺟﻮان در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻄﺮه درﺑﺎرۀ داﻣﭙﺰﺷـﮑﯽ« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه
ﺣﻠﺐ.۲۰۰۲ ،
 .۲۲ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻋﺮب ،رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺳـﻮرﯾﻪ ،دﻣﺸـﻖ» :ﺣﺎﻣـﺪ ﺑـﻦ
ﺧﻀﺮ ﺧﺠﻨﺪی« )ج » ،(۸رﺿﻮان ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ« )ج » ،(۱۰ﺻﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ« )ج » ،(۱۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾـﻮﻧﺲ
ﺻﺪﻓﯽ« )ج » ،(۱۳ﺳﺒﻂ ﻣﺎردﯾﻨﯽ« )ج » ،(۱۳ﻗﺎﺿـﯽزادۀ روﻣـﯽ« )ج » ،(۱۵ﻋﻼءاﻟـﺪﯾﻦ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﺷﭽﯽ« )ج » ،(۱۵اﺑـﻦ ﻗﺎﺿـﯽ« )ج » ،(۱۵ﮐﻤﺎلاﻟـﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳـﯽ« )ج » ،(۱۶ﮐﺮﺟـﯽ« )ج
» ،(۱۶ﻣﺒﺸﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ« )ج » ،(۱۷اﺑﻦ ﻣﺠﺪی« )ج » ،(۱۷اﺑﻦ ﻣﻨﻌـﻪ« )ج » ،(۲۰ﯾﺤﯿـﯽ اﻟﺤﻄـﺎب
اﻟﺮوﺋﯿﻨﯽ« )ج » ،(۲۲ﯾﻌﯿﺶ اﻟﻤﻠﻘﯽ« )ج .(۲۲
» .۲۳ﺧﻮارزﻣﯽ :ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺗـﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ،داﻧﺸـﮕﺎه
ﺑﻌﺚ ،ﺣﻤﺺ )ﺳﻮرﯾﻪ(.۲۰۰۳ ،
» .۲۴ﺣﺠﻢ ﮐﺮه از دﯾﺪﮔﺎه رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﻮری-ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )ﺑﯿﺮوت۲۰۰۰ ،م( ،ﺑﯿﺮوت۲۰۰۴ ،م.
» .۲۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ آﺛﺎر اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن« ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم ﻋﺮﺑـﯽ،
ﺳﺎل  ،۱۳ﺷﻤﺎرۀ  ۱و ۲۰۰۵ ،۲م.
» .۲۶ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽاش« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،ادﻟﺐ )ﺳﻮرﯾﻪ۱۹۹۰ ،م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۵ ،م.
» .۲۷آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ داوود اﻧﻄﺎﮐﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﻋﻤـﺪه« ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﻘـﺎﻻت ﻫﻤـﺎﯾﺶ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ داود اﻧﻄﺎﮐﯽ ﭘﺰﺷﮏ )۲۰۰۴م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۵ ،م.
» .۲۸ﺗﻄﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻋﻠـﻮم در ﺗﻤـﺪن ﻋﺮﺑـﯽ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﻘـﺎﻻت ﺑﯿﺴـﺘﻤﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )۱۹۹۹م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۶ ،م.
» .۲۹ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ اﺳـﺎس اﻟﻘﻮاﻋـﺪ ﻓـﯽ اﺻـﻮل اﻟﻔﻮاﺋـﺪ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﻘـﺎﻻت
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )۱۹۹۱م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۶ ،م.
» .۳۰ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه در ﺟﺒﺮ و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد او« ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﻘـﺎﻻت ﺑﯿﺴـﺖ و ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ
ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )۲۰۰۳م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۶ ،م.
» .۳۱ﻧﻘﺶ ﺣﻠﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ« ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺳﺎل  ،۱۳ﺷﻤﺎرۀ ۲۰۰۶ ،۴۱م.
» .۳۲اﺳﺐﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ« ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺮاث ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ۲۰۰۷ ،م.
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» .۳۳اﻋﻤﺎل رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﻨﮓ در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﻤﯿﺎب« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ )اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ۲۰۰۴م( ،ﺣﻠﺐ .۲۰۰۶
» .۳۴از آﺛﺎر ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ )و  ۳۸۸ق( :دو ﮐﺘﺎب ﮐﻤﯿﺎب در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻠـﯽ« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﻧﺴـﺦ
ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه۲۰۰۴ ،م.
» .۳۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ :رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ذﻫﻨﯽ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺗﺒﯽ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﻐﺮب )ﻓﺎس۱۹۹۲ ،م( ،ﮐﺎزاﺑﻼﻧﮑﺎ۲۰۰۷ ،م.
» .۳۶اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻓﯽ اﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴـﻮی« ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﻘـﺎﻻت ﺑﯿﺴـﺖ و ﺳـﻮﻣﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )ﺣﻤﺺ۲۰۰۲ ،م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۷ ،م.
» .۳۷ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺴـﺨﮥ ﺧﻄـﯽ :رﺳـﺎﻟﮥ ﻧﺴـﺒﺖﻫﺎی ﻣﺘﺸـﺎﮐﻠﻪ در ﺟﺒـﺮ از ﺗﻘـﯽ اﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﻦ
ﻣﻌﺮوف« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )ﺳـﻮﯾﺪا ،(۱۹۹۳ ،ﺣﻠـﺐ،
۲۰۰۷م.
» .۳۸ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ در ﺣﻠﺐ  :داﻧﺸﻤﻨﺪان و آﺛﺎرﺷﺎن« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘـﺎﻻت ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻠﺐ ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎ :دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﺣﻠﺐ۲۰۰۶ ،م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۷ ،م.
» .۳۹داﻧﺶ ﺟﺒﺮ ﻧﺰد ﺟﺒﺮ داﻧﺎن ﻋﺮب« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤـﺎﯾﺶ رﯾﺎﺿـﯿﺎت و ﺗـﺎرﯾﺦ آن )ﺣﻠـﺐ،
۲۰۰۶م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۷ ،م.
» .۴۰ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ داﯾﺮه« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ :ﺗﺒﺎدل ﻋﻠﻤـﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎ ،ﻣﺮﮐـﺰ
ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﯿﺮوت۲۰۰۷ ،م.
» .۴۱ﻋﻠﻢ ﺑﺎزداری در ﻣﯿﺮاث ﻋﺮﺑﯽ« ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺮاث ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ۲۰۰۷ ،م.
» .۴۲ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺮرﯾﺰی در رﺳﺎﻟﮥ ﺿـﻮاری اﻟﻄﯿـﺮ ﻏﻄﺮﯾـﻒ ﺑـﻦ ﻗﺪاﻣـﻪ اﻟﻐﺴـﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻠـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۰۷ ،م.
» .۴۳ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ  :ﺑﺮﻫﺎن اﺑﻬﺮی ﺑﺮای اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرۀ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی
در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺠـﺪﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﻻﻧﮥ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم ﻋﺮﺑـﯽ
)۱۹۹۵م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۸ ،م.
» .۴۴ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ آﺛﺎر داود اﻧﻄﺎﮐﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘـﺎﻻت ﻫﻤـﺎﯾﺶ داود
اﻧﻄﺎﮐﯽ ،اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ )ﺗﺮﮐﯿﻪ(۲۰۰۸ ،م.
» .۴۵ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق از ﺧـﻼل زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣـﮥ داﻧﺸـﻤﻨﺪان« ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋـﺮاق در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ :ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪﻫﺎ و
ﺗﺤﻮﻻت )ﺣﻠﺐ۲۰۰۸ ،م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۹ ،م.
» .۴۶اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ او« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺴـﺖ و ﻫﺸـﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﻻﻧﮥ

ﮔﺰﯾﺪۀ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮاﻟﺪی

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )۲۰۰۷م( ،ﺣﻠﺐ۲۰۰۹ ،م.
» .۴۷ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﺮب اﻫﻞ ﻣﺎدرﯾﺪ« ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺮاث ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ۲۰۰۸ ،م.
» .۴۸ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸﺘﯽ« ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺮاث ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ۲۰۰۸ ،م.
» .۴۹ﺑﻮی دﻫﺎن در ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺑﻘﺮاط اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺒـﺮی« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺣﻠـﺐ،
۲۰۰۸م.
َ
ﻨﯽ و ُﻣ ٰ
» .۵۰ﺟﻮش دﻫﺎن در ﻧﺴﺨﮥ ﻏ ٰ
ﻨﯽ از اﺑﻮﻣﻨﺼـﻮر ﻗﻤـﺮی« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺣﻠـﺐ،
۲۰۰۸م.
» .۵۱ﺿﻤﺎدﻫﺎ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﻮﯾﻨﺪه در ﻧﺴﺨﮥ اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﮑﻪ ﻓﯽ دﻓﻊ ﻣﻀﺎر اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻤﻬﻠﮑﻪ از اﺑﻦ
ﻣﺒﺎرک« ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۰۸ ،م.
» .۵۲ﻣﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﺼﺎﯾﺪ واﻟﻤﻄﺎرد اﺛﺮ ﮐﺸﺎﺟﻢ از ﺿﻮاری اﻟﻄﯿﺮ ﻏﻄﺮﯾﻒ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ اﻟﻐﺴﺎﻧﯽ« ،ﻣﺠﻠـﮥ
زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت اردنَ ،ﮐﺮک )اردن(۲۰۰۹ ،م.
» .۵۳ﺗﻄﻮر روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺿﯽ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ،
داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ۲۰۰۸ ،م.
» .۵۴ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ دﻧﺪان در ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ« ،ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ،م.
 » .۵۵ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺑﻮﺑﺮﻫﺎ و ﻋﺮق زداﻫﺎ در ﻣﯿﺮاث ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺮﺑـﯽ« ،ﻣﺠﻠـﮥ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ۲۰۱۰-۲۰۰۹ ،م.
»» .۵۶ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻧﺪان در رﺳﺎﻟﮥ ﺣـﻞ اﻟﻤـﻮﺟﺰ اﺛـﺮ آﻗﺼـﺮاﯾﯽ« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺣﻠـﺐ،
۲۰۰۹م.
» .۵۷ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎب ﺳﻮم در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ و ُربﻫـﺎ از اﻗﺮاﺑـﺎذﯾﻦ ﺷـﺎﭘﻮر ﺑـﻦ ﺳـﻬﻞ«،
ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۰۹ ،م.
» .۵۸ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻧﺪان در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﻮﺟﺰ اﺛﺮ ﮐـﺎزروﻧﯽ« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه
ﺣﻠﺐ۲۰۰۹ ،م.
» .۵۹ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ داروﻫﺎی ﻣﺴﻬﻞ در آﺛﺎر ﺷـﺎﭘﻮر و اﺑـﻦ ﺗﻠﻤﯿـﺬ« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه
ﺣﻠﺐ۲۰۰۹ ،م.
 .۶۰روش ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﺟﻔﺖ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻪ )اﻟﻤﻠﮑﯽ( اﺛـﺮ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۱۰ ،م.
» .۶۱ﻋﻠﺖﻫــﺎی ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از ﺑــﺎرداری در ﻣــﺮد و زن و ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑــﺎرداری در رﺳــﺎﻟﮥ اﻟﺸﻤﯿﺴ ـﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﻪ اﺛﺮ ﻗﻤﺮی« ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۱۰ ،م.

٩١

» .۶۲دﺳﺘﻮر اﻋﻤﺎل ﺑﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﻨﮓ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ درک درﺳﺘﯽ از آن ﻧﺪارﻧﺪ ،در رﺳـﺎﻟﮥ ﺗﻀـﻌﯿﻒ و
اﻓﺮاز رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻋﺪاد اﺛﺮ ﺻﻮﻓﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه۲۰۱۰ ،م.
» .۶۳واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺎﺻﻮل اﻟﺤﺴـﺎب واﻟﻔـﺮاﺋﺾ وﻋﻮﻟﻬـﺎ وﺗﺼـﺤﯿﺤﻬﺎ از
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﻗﺮﺷﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۱۲ ،م.
» .۶۴ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺠﺮۀ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬـﻢ« ،ﻣﺠﻠـﮥ
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻫﺮه۲۰۱۲ ،م.
» .۶۵اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ]ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ[ ﻓﺎرﺳﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ اﻟﺨﻄﺎب ،اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ۲۰۱۳ ،م.

٩٢

» .۶۶ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺟﺬر اﻋﺪاد ﮔﻨﮓ در ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،دﻣﺸﻖ۲۰۱۳ ،م.
» .۶۷ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺨﺶ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی داﯾﺮه در ﻏﻨﯿـﺔ ُ
اﻟﺤ ّﺴـﺎب ﻓـﯽ ﻋﻠـﻢ اﻟﺤﺴـﺎب اﺛـﺮ ﻗﺎﺿـﯽ
اﻟﻬﻤﺎﻣﯿﻪ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۱۴ ،م.
» .۶۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟـﮥ دوم ﻣﻨﺠـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑـﯿﻦ ﺑﺮﺧـﯽ
ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۱۴ ،م.
» .۶۹ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ اول ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۱۴ ،م.
» .۷۰ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﺗﻤﺪن ﭼﯿﻦ« ،ﻣﺠﻠﮥ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﯽ ،ﮐﻮﯾﺖ۲۰۱۴ ،م.
» .۷۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺰد اﻋﺮاب« ،ﻣﺠﻠﮥ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،دﻣﺸﻖ۲۰۱۵ ،م.
» .۷۲روش ﺿﺮب رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی آن در ﺗﻤـﺪن ﻋﺮﺑـﯽ« ،ﻣﺠﻠـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه
ﺣﻠﺐ۲۰۱۵ ،م.
» .۷۳روش ﮐﻌﺐ ﮔﯿﺮی ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی آن در ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ« ،ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ،
۲۰۱۶م.
» .۷۴ﺟﺒﺮ ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻏﺮب اروﭘﺎ« ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ۲۰۱۶ ،م
» .۷۵ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎب ’ارﻃﺎل‘ در رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺣﺴﻦ ﺑـﻦ ﻫﯿـﺜﻢ« ،ﻣﺠﻠـﮥ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ۲۰۱۶ ،م.
ﺑﺮرﺳ ﮐﺘﺎب

» .۱ﻫﺮون اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ :ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪۀ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ ﻗﺴـﻄﺎ ﺑـﻦ ﻟﻮﻗـﺎ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ و
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺎرا دوو ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر د.ر.ﻫﯿﻞ ،ﭘﺎرﯾﺲ۱۹۸۸ ،م« ،ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺳﺎل ،۳۹
ﺷﻤﺎرۀ ۱۹۸۹ ،۱۲۲م.

ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای داﻧﺸ ﺎﻫ

 وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ۱۹۷۶ ،ﺗﺎ  ۱۹۸۳و از ۱۹۹۰م. وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،از ۱۹۹۱م. ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،از ۱۹۹۳م. ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺎوران ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺳﻬﯿﻞ )ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ و ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳـﻼﻣﯽ(،ﺑﺎرﺳﻠﻮن )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ،از ۲۰۰۱م.
 ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ ،از ۲۰۰۷م. ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﻣﺠﻠﮥ ﻋﺎدﯾﺎت ﺣﻠﺐ ،از ۲۰۰۸م. ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﮥ اﻟﺨﻄﺎب ،اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،از ۲۰۰۸م. ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺎوران ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،از ۲۰۰۸م.ﻋﻨﺎوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺸﺎور ﯾﺎ داور(

» .۱ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺮاث ﻋﺮﺑﯽ«۱۹۹۳ ،م.
» .۲آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ اﺑﻦ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ«۱۹۹۳ ،م.
» .۳ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺷﺮح ﻣﻘﺎﻻت دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﺣﻞ ﺷﮑﻮک ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس ﻓﯽ اﻻﺻـﻮل وﺷـﺮح
ﻣﻌﺎﻧﯿﻪ از اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ۱۹۹۸ ،م.
» .۴ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻄﺮه در داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ«۲۰۰۳ ،م.
» .۵دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ رازی :ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ«۲۰۰۶ ،م.
» .۶ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻧﺪان و ﻟﺜﻪ در آﺛﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی«۲۰۰۹ ،م.
» .۷ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺨﺶ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ«۲۰۰۹ ،م.
» .۸اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﮑﻪ ﻓﯽ دﻓﻊ ﻣﻀﺎر اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻤﻬﻠﮑﻪ اﺛﺮ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک :ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘـﺎدی و ﺗﺤﻘﯿـﻖ«،
۲۰۰۹م.
» .۹ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻓﯽ اﻟﺘﺸﺮﯾﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ«۲۰۰۹ ،م.
» .۱۰ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم واﺻﻮل اﻟﺤﺮﮐﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﻪ اﺛﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ :ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ«۲۰۱۰ ،م.
» .۱۱رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻗﺮاﺑﺎذﯾﻦ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻦ ﺳﻬﻞ و اﻗﺮاﺑﺎذﯾﻦ اﺑﻦ ﺗﻠﻤﯿﺬ«۲۰۱۰ ،م.

ﮔﺰﯾﺪۀ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮاﻟﺪی

ُ
» .۲ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس :اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ،ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﻞ ﮐﻮﻧﯿﭻ و
رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ،آﻟﻤﺎن ۲۰۱۰ ،م« ،ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ،ﺳﺎل  ،۱۵ﺷﻤﺎرۀ  ۱و۲۰۱۱ ،۲م.

٩٣

٩۴

» .۱۲رﺳﺎﻟﮥ ﺿﻮاری اﻟﻄﯿﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻏﻄﺮﯾﻒ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣـﻪ اﻟﻐﺴـﺎﻧﯽ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺣﺠـﺎج ﺑـﻦ ﺧﺜﯿﻤـﻪ:
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ«۲۰۱۰ ،م.
» .۱۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﻮﺳـﻂ رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن ﻋـﺮب در ﺳـﺪۀ ﭼﻬـﺎرم ﻫﺠـﺮی«،
۲۰۱۱م.
» .۱۴ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی زاﯾﻤﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺎن اﺛﺮ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻋـﺮب ﺳـﺪۀ ﭼﻬـﺎرم ﻫﺠـﺮی
)ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﻤﺮی ،ﻣﺠﻮﺳﯽ و ﺳﺠﺎﺳﯽ(«۲۰۱۲ ،م.
» .۱۵ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﮥ اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺎﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋﻮﻟﻬﺎ وﺗﺼﺤﯿﺤﻬﺎ اﺛﺮ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻗﺮﺷﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ«۲۰۱۲ ،م.
» .۱۶ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دو رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب و اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓـﯽ ﻋﻠـﻢ اﻟﺤﺴـﺎب اﻟﻤﻔﺘـﻮح
واﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﺴﺎﺣﻪ اﺛﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰی«۲۰۱۲ ،م.
» .۱۷ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻤﻐﻨﯽ اﻟﺠﻠﯽ ﻓـﯽ اﻟﺤﺴـﺎب اﻟﻬﻨـﺪی اﺛـﺮ ﻋﺒـﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻐـﺪادی«،
۲۰۱۳م.
» .۱۸ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺰد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب در ﺳﺪهﻫﺎی  ۳ﺗﺎ  ۶ﻫﺠﺮی«۲۰۱۳ ،م.
» .۱۹روش ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ـ ﻋﺮﺑـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﮐﺘـﺎب اﻧﺘﺨـﺎب اﻻﻗﺘﻀـﺎب«،
۲۰۱۳م.
ُ
ّ
» .۲۰ﻏﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب ،اﺛﺮ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻬﻤﺎﻣﯿﻪ :ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ«۲۰۱۴ ،م.
» .۲۱ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﻟﻪ در ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ«۲۰۱۴ ،م.
» .۲۲داروﻫﺎی ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺪة اﻟﮑﺤﻠﯿﻪ ﻓﯽ اﻻﻣﺮاض اﻟﺒﺼﺮﯾﻪ اﺛﺮ ﺻـﺪﻗﺔ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ
اﻟﺸﺎذﻟﯽ :ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ«۲۰۱۵ ،م.
» .۲۳ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدی واﻟﻐﺎﯾﺎت اﺛﺮ ﻣﺮاﮐﺸﯽ«۲۰۱۵ ،م.
» .۲۴ﺗﺤﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺠﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺮاث داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب از ﻗﺮن دوم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠـﺮی«،
۲۰۱۵م.
» .۲۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻢ اﻧﻮاء ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻋﺮب ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،و ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﻧـﻮاء
ﻧﺠﻮﻣﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻦ ﻫﺒﻨﺘﺎ«۲۰۱۶ ،م.
» .۲۶ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ در ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ«۲۰۱۶ ،م.

