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  نظریاتمعرّفی مجلۀ 
  ١محمود شهیدی

ه نظریات
ّ
که سالی دو بار در کشور ترکیـه منتشـر  ست ای در حوزۀ تاریخ فلسفه و علوم اسالمی مجل

انداز ایـن نشـریۀ دو زبانـۀ  چاپ شـده اسـت. در چشـم ۱۳۹۳شود. نخستین شمارۀ آن در پاییز  می
های بدیع، تصحیح انتقـادی متـون کهـن و معّرفـی و  ترکی و انگلیسی آمده است که انتشار پژوهش

ای نظـری تصـّوف و تـاریخ علـوم در ه های فلسفۀ اسـالمی، کـالم، جنبـه بررسی کتاب را در زمینه
  دستور کار دارد. 

ه، 
ّ
اوغلو، از دانشگاه مدنیت استانبول است. وی که دکترای فلسفه  حسان فضلیاسردبیر این مجل

کادمیــک خــود را در دانشــگاه اسـتانبول گذرانــده اســت. موضــوع پایان دارد تمـام دوره نامــۀ  هــای آ
  ابن خّوام بوده است. ٢الحسابّیة ئیة في القواعدالفوائد البهاکارشناسی ارشد وی مربوط به 

ه، استادانی از دانشگاه
ّ
 ایـن پایگـاه اینترنتـیو نشـانی  انـد های ترکیه اعضای هیأت تحریریۀ مجل

  است. http://nazariyat.orgنشریه 
از بررســــی چهــــار 

ای که تا کنون منتشر  شماره
آیـد  شده است، چنین برمی

که تمام مقاالت پژوهشـی 
و معّرفی و بررسـی کتـاب 

شده برای انتشار در  پذیرفته
ــات ــه نظری ــم ب  ه

ً
ــا ، نهایت

انگلیســی و هــم بــه ترکــی 
شوند (البته نه در  منتشر می

                                                    
 mahmoudshahidy@gmail.com پژوهشگر تاریخ علم ١
 شده توّسط مصطفی موالدی) و عمادالدین کاشانی بر این کتاب موجودند. (تصحیح ـ شاگرد ابن خوام ـالدین فارسی  های کمال شرح ٢
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ً
ه تا کنون کامال

ّ
د واحد)؛ به دیگر سخن، این مجل

ّ
داتدوزبانه بوده است.  یک مجل

ّ
این  کاغذی مجل

 شکیل و با کیفیتی 
ً
  شوند. وب عرضه میمرغنشریه نسبتا
ه شمارهپژوهشی و معّرفی و بررسی کتاب قاالت م عناوین

ّ
  شود: می آورده در زیر، های این مجل

  نخست: شمارۀ
 معـادالت بـا درجـ جست ·

ّ
ی برای حـل

ّ
ریاضـّیات دورۀ  خبـاال در تـاری اتجوی روشی کل

ب إلی علم الحسابإسالمی: 
ّ

  / الف باغا إرشاد الطال
  و ترجمه / اشرف آلتاش فخرالدین رازی: تصحیح و تحقیق الهیوال والصورةرسالۀ  ·
/ إحسـان  ن عینّیـت و ذهنّیـت: بـازنگری فلسـفۀ طبیعـی و ریاضـیات قـرن پـانزدهمنابیْ بیْ  ·

  اوغلو یفضلـ
ائشناسی  نقد کیهان کیهان: مرزهای زدن پس ·

ّ
/ إسحاق  و شروح آن حکمة اإلشراقی در مش

  ارسالن
وی  روان دنبالهفخرالدین رازی و هستی و معنا: در باب ماهّیت دانش و دانسته، با ارجاع به  ·

  رکرو/ عمر تـ

  :١و بررسی کتب معّرفی

در بـاب ای  گرا) : مطالعـه دین (اصـول زبان در تفّکر مسلمان راسـتبرنارد جورج وایس /  ·
ه یـ و توسعۀ آن» وضع اللغة«

ّ
  میریـلدی/ عبدالل

/  خدا و انسان در ماوراءالطبیعۀ اسالمی: إبن العربی و سّنت وحدت وجـوداکرم دمیرلی /  ·
  رحاجی بایرام باش

ل /  ·
ّ

  / حسن اوموت اسالم، علم و چالش تاریخاحمد دال
  انزتورو/ حمیرا ا فلسفۀ اسالمی: تاریخ و مسائلم. جنید کایا /  ·
/ ابـراهیم  فخرالـدین رازی در دورۀ دگرگـونی تفّکـر اسـالمیئر، عثمان دمیـر /  رکوعمر تـ ·

  چروخلیل ا
  / محمد زاهد تریاقی ِخرد و اخالق: منبع اخالق نزد اسطو و فارابیزتوران / وحمیرا ا ·
  یجیمستقیم آر/  های میانه پزشکی اسالمی سدهاسمیت / -پتر اي. ُپورمان، امیلی َسِوج ·

  دوم: شمارۀ
  / م. جنید کایا المجالس السبع بین الشیخ والعامریمنبعی تازه برای مطالعات العامری:  ·

                                                    
ف در ابتدا و نام معّرفی ١

ّ
  کننده در انتها آورده شده است. نام مؤل
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دورۀ عثمـانی / در پژوهشی در باب معقوالت ثانویه در سّنت منطـق اسـالم و پـذیرش آن  ·
  عمر ماهر آلپر

 دورۀ عثمـانی: مطالعـۀ مـوردی رسـالۀ های آفتـابی افقـی در تحلیل ریاضی نظریۀ ساعت ·
  / آتیال بیر؛ شیناسی آجار؛ مصطفی کاچار رخامه

  سّید شریف جرجانی / محمد اوزتوران رسالة في تقسیم العلمتصحیح و تحقیق  ·
  :کتب بررسی و معّرفی

/ ابراهیم خلیل  استمرار و تغّیر در تفّکر اسالمی: مورِد سّید شریف جرجانیم. جنید کایا /  ·
  چروا

  آدا کویـو/ صمد بـ قیاِس ربطی و تاریخ منطق عربی خالد الرویهب /  ·
اسـالمی: وجـوه فلسـفی و -مسـیحی-میـراث یهـودیریچارد سی. تیلور، عرفان آ. عمر/  ·

  / رحیم آجار الهّیاتی
/  ها در متـون عربـی ای در بـاب تـذکره فلسفه، پزشکی و تاریخ: مطالعه/  یجـریمستقیم آ ·

  زوس وکخدیجه ت
/  ای بر خوانش آثار فلسفی إبـن سـینا سینا و سّنت ارسطویی: مقّدمهإبن دیمیتری گوتاس /  ·

  م. جنید کایا
مسـتقیم /  ۱۵۰۰-۱۷۰۰پزشـکی عثمـانی: مَؤّسسـات درمـانی ُزون /  ُموِسـن-میری شفر ·

  ریجـیآ
کران فضلی ·

ُ
شناختی: تصحیح و تحقیق المطالب اإللهّیة في  بندی علوم زبان طبقهاوغلو /  ش

 لطفی اثر ّیة موضوعات العلوم اللغو
ّ

ه مال
ّ
  ییلدیریم/ عبدالل

  سوم: شمارۀ
های ماوراءالطبیعـۀ اسـالمی /  ورزی در باب وجود: تحلیلی متعاقـِب سـّنت امکان اندیشه ·

  ررکوعمر تـ
طبیعی / ابـراهیم خلیـل  تهّیأو  استعدادارسطو: در باب درک سیَنوی از  دونامیسدگرگشِت  ·

  چروا
  فخرالدین رازی / اشرف آلتاش  الجوهر الفردتصحیح و تحقیق رسالۀ  ·

  :کتب بررسی و معّرفی
  / اشرف آلتاش فلسفۀ عثمانی: متون برگزیدهئر /  عمر ماهر آلپ ·
  / محمد زاهد تریاقی خودآگاهی در فلسفۀ اسالمی: ابن سینا و پس از وییاری کاوکوآ /  ·
  فرانک گریفل) / ۳۴های میانه  (فرهنگ و تمّدن در سدهسیاست غّزالی در متن یزید سعید /  ·
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: افـالک هیئـت و شـیرازی الـدین قطـبکاوه نیازی /  ·
  / دمین یانوس ها مدل و متون میان ای مقایسه

پرسـتان فاضـل: گفتمـان  میهنکایا /  نیر یالچم. آلپ ·
علم، دولت و جامعـه در امپراتـوری عثمـانی قـرن 

  / ارجمند اصیلنوزدهم 
 در نـوین دوران ابتـدای در وقتاستفن پ. بلیک /  ·

 نگـاری وقایع و جشـن، تقویم،: اسالمی کشورهای
ــای امپراطوری در ــول صــفوی، ه / عثمــانی و مغ

  یوئیچی ایساهایا
خانـۀ  فرهنـگ کتـاب عثمـانی: کتابل / یبرات آچ ·

ه افندی و یادداشت
ّ
  لیچ/ عبدالرحمان آ ای های حاشیه جارالل

  چهارم: شمارۀ
گری بـه مثابـه یـک  صـوفیگری: کشـاکش  بندی زمانی در مطالعات صـوفی لۀ تقسیمئمس ·

  / اکرم دمیرلی رشته، بین علوم دینی و ماوراءالطبیعه
  یجـیی / مستقیم آرایج الدین عضد نزد فضیلت و استعداد لۀمسئ ·
رسالة فـي تحقیـق رسالۀ محّمد أمین شروانی در باب معادشناسی: تصحیح و تحقیق متن  ·

  / احمد کامل جهان و آرسان طاهر المبدأ والمعاد
 الملوک هدّیة: مقنطرات در سّنت علم میقات ربع ساخت دستور از ای نمونه ان،زم تسخیر ·

 قونوی / طاها یاسین ارسالن محمد
  :کتب بررسی و معّرفی

ــاریخ ِخــَردَورزی اســالمی در قــرن هفــدهم: جریان خالــد الرویهــب / · هــای علمــی در  ت
  / نظیف مختاراوغلو امپراتوری عثمانی و مغرب

/  راَزوی؛ مطالعـۀ مـوردی: کـاتبی-تفّکـر مـاوراءالطبیعی در دورۀ َپسـا / یجــیمستقیم آر ·
  اوغلو إحسان فضلی

  / پتر آدامسون ارسطو و سنّت عربی ·
  ورلو/ تونجای ز علم نزد عثمانیان: آفرینش فرهنگی و تبادل دانش / ُزون ُموِسن-میری شفر ·
ّیت در کالم: طبیعت و انسان نزد نخستین  عثمان دمیر / ·

ّ
مانعل

ّ
  نیآید نو/ صالح گـ متکل
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  در بارۀ نشان مجلّه
 سخنان حکیمانه یا آیـهتا کنون 

ً
های کتابـت و  ای از قـرآن بـا پیچیـدگی روی جلد این مجله معموال

شـود تـا خواننـده  که توضیح آن در صفحۀ مشخصات مجله آورده می ه استدشنویسی درج  خوش
  .اشته باشددچه روی جلد مشاهده کرده است،  درک درستی از آن

ه که به صورتی خاص روی جلد درج شـده اسـت، نشریخوانندگان، در مورد نام شاید بعضی از 
هاین عنوان روند که چرا حرف هفتم  به فکر فرو 

ّ
نخسـتین  شـده اسـت؟ پرداختبه شکلی ویژه  مجل

ـی
ّ
تـر از  حدس این خواهد بود که الُبد این نشان در کشور ترکیه معنـایی خـاص دارد. در حالـت کل

های مشابه، مربوط به تاریخ ترکان و در واقع فرزندان اغوز خـان  کشور ترکیه، این نشان و دیگر نشان
) در کتب مربوط به تـاریخ ترکـان شد را (که تمغا/دامغا نامیده می هایشان ها و نشان است. اسامی آن

د  ۶۱تا  ۵۷. در صفحات التواریخ جامعتوان یافت از جمله  می
ّ
 جـامع التـواریخاز  غـوزتاریخ امجل

در ایـن مـتن  متأسـفانه ١تـوان دیـد. وچهارگانه را می های بیست انتشارات میراث مکتوب نام این تیره
یمن و مبارک (اونقـون)  ها خوش شده، تصویر تمغاهای این قبایل و نام پرندگانی که برای آن تصحیح

  ٢خورد. بوده، به چشم نمی

  
  ) انتشارات میراث مکتوبتاریخ اغوز( التواریخ جامعتصویری از 

                                                    
 شود. ضی از ایرانیان دیده میها در نام خانوادگی بع امروزه نیز برخی از این نام ١
های درست،  شد تا آوانگاری ویرایش می (Turkic languages) تبار های ترکی بایسته بود که این متن توّسط پژوهشگری آشنا به زبان ٢

ی به متن چاپی چیزی از قلم نیفتد توضیحات و شرح
ّ

 .های الزم برای واژگان ترکی عرضه شود و در انتقال از نسخ خط



 

  

٨٠ 

ی 
ّ

کتابخانـۀ مجلـس  ۲۲۹۴به شمارۀ  جامع التواریخاز همین رو، تصویری از یکی از نسخ خط
ص است، ارائه می

ّ
  شود: شورای اسالمی که در آن تصاویر تمغاها مشخ

  
ا در نظـر های قومی و نژادی و آداب و سنن و نیز بـ بر پایۀ برخی اسناد و مدارک تاریخی و بررسی

 یها، باور عمومی بر این اسـت کـه خانـدان عثمـانی از تیـرۀ قایــ گرفتن مهرهای موجود از عثمانی
   ١اند. اغوزها بوده

ۀ  پرداخت
ّ
ست کـه مرّکـب از دو  ی، در واقع تمغای تیرۀ قایــنظریاتشدۀ حرف هفتم عنوان مجل

  تیر و یک کمان با تیر است.

 

                                                    
 .۱۱۸-۱۱۷ ص، ۱، ج تاریخ عثمانی:  برای دیدن نظرات مخالف این باور، نک ١
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  منابع:
ی،  اوزون چارشی

ّ
، ترجمۀ ایرج نوبخـت، انتشـارات کیهـان، ج. تاریخ عثمانیلی، اسماعیل حق

  .۱۳۷۷یکم، چاپ دوم 
ه همدانی، رشیدالدین،  فضل

ّ
ی شـمارۀ جامع التواریخ،الل

ّ
خانـۀ مجلـس  کتاب ۲۱۳۱  نسخۀ خط

  شورای اسالمی.
ه همدانی، رشیدالدین،  فضل

ّ
تصـحیح و تحشـیۀ محّمـد )، بـه تـاریخ اغـوز( جامع التـواریخالل

  .۱۳۸۴روشن، انتشارات میراث مکتوب، چاپ اّول 
http://www.ihsanfazlioglu.net/EN/CV/ 
http://aves.medeniyet.edu.tr/ihsan.fazlioglu/ 
http://nazariyat.org 




