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پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران

١حنیف قلندری

های نخســتیِن ســدۀ گذشــته  ای طوالنی دارد و پژوهشگرانی از دهه مطالعۀ تاریخ علم در ایران سابقه

(سدۀ چهاردهم هجری) برای حفظ میراث مکتوِب ایرانیان دست به کار انتشار و تحقیق در بارۀ آثــار 

الــدین همــایی،  ل زاده، جال آورانی چــون حســن تقــی د. نــاماســالمی شــدن- علمی دانشمندان ایرانی

اکبــر  ،افشــار غالمحســین صــدری ی، پرویــز شــهریاری،غالمحســین مصــاحب، ابوالقاســم قربــان

ایــن  ۵۰های دهــۀ  و نظایر ایشان از پیشگامان این حوزه هستند. در ســال داناسرشت، هوشنگ اعلم

های دانشگاهی به خــود  شتر به پژوه شد و صورتی نزدیک ها نیز دنبال می فعالیت در برخی دانشگاه

گرایانه در بارۀ علم دورۀ اســالمی  گرفت و برخی استادان حوزۀ فلسفۀ اسالمی، بیشتر با نگاهی سنت

های پــس از  کردند، با این حال تأسیس یک مرکز پژوهشی مختص بــه ایــن امــر تــا ســال تحقیق می

نویسی در ایران یعنــی بنیــاد  شنامههمراه با آغاز به کار مراکز دان ۶۰انقالب محقق نشد. از میانۀ دهۀ 

اســالمی)، - هــای ایرانــی دائرةالمعارف اسالمی و مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی (مرکــز پژوهش

عفــری نــائینی، های تاریخ علم در هر دو مرکز دایر شدند. مرحوم مولوی عربشاهی، علیرضا ج گروه

دها یــونس کرامتــی، حمیدرضــا های آغــازین و بعــ محمد باقری از سال همدانی و حسین معصومی

هــا بــه  از جملــۀ محققــانی هســتند کــه در ایــن بخش ۷۰ هــۀگیاهی یزدی و فرید قاسملو از اوایل د

پژوهش در تاریخ علم دورۀ اسالمی مشغول بودند.

شــورای گســترش آمــوزش عــالی مــورخ  ۲۲/۵۰۹۷بر اســاس مجــوز شــمارۀ  ۷۰در میانۀ دهۀ 

شگاه تهــران تأســیس شــد. ریاســت آن را در بــدو تأســیس پژوهشکدۀ تاریخ علم دان ۱۲/۰۹/۱۳۷۵

در ایــن  ۵۰غالمعلی حداد عادل بر عهده داشت. او که از نسل همان محققــانی اســت کــه در دهــۀ 

در مراســم بزرگداشــت پــانزدهمین ســالگرد تأســیس  ۱۳۹۰کردنــد، در ســال  موضــوع پــژوهش می

: طــور روایــت کــرده اســت ایــنرا  پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، روند تأســیس پژوهشــکده

هــایی همــراه بــا  بعد از انقالب، موضوع تأسیس رشتۀ تاریخ علم را مطرح کردیم امــا مخالفــت«... 

hanif.ghalandari@ut.ac.ir تاریخ علم، مدیر داخلی و ویراستار علمی مجلۀ ه تهرانپژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگا. ١
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تشکیک در ضرورت انجام چنین کاری صورت گرفت و به همین دلیل این کار بــه تعویــق افتــاد. تــا 

ی و مهندس طــارمی آشــنا شــدیم کــه که در بنیاد دائرةالمعارف اسالمی با دوستانی مثل دکتر باقر آن

تاریخ علم برایشان جدی بود. حضور این دوستان باعث شد به این نتیجه برسم که باید این رشــته در 

 به عنوان یک قاعدۀ کلی معتقــدم هــر علمــی را اگــر بخــواهیم در جامعــه 
ً
ایران آموزشی شود. اصال

آن ایجــاد کنــیم و در ایــن مســیر، نهادینه کنیم باید یک رشتۀ آموزشــی بــرای تربیــت متخصــص در 

شود به تصادف و نیروهای متخصص و حتی ُپرکار پراکنده امیدوار بود. در زمــان ریاســت دکتــر  نمی

ای تنظیم شد و ســرانجام  نامه عارف و با قبول ایشان و با همکاری دوستان و آقای دکتر محقق، اساس

ن نبود که پژوهشکدۀ تاریخ علم چه کاری درستی روش در آغاِز کار به...» پژوهشکده تأسیس گردید 

را در جامعۀ پژوهشی ایران پیش خواهد برد و نیز اینکه فعالیت پژوهشی خود را با تکیه بر کدام گروه 

مــدیریت  ۸۰از محققان آغاز خواهد کرد. بعد از چند سال فعالیِت نه چندان رسمی، از آغــاز دهــۀ 

وه تــاریخ و تمــدن ملــل اســالمی در دانشــکدۀ الهیــات زاده، استاد گــر این پژوهشکده به هادی عالم

تــرین  بایــد مهم اادامه داشت. این پنج ســال ر ۱۳۸۵ دانشگاه تهران سپرده شد و این مدیریت تا سال

تــریْن دســتاوردهای ایــن  دوران پژوهشکدۀ تاریخ علم در تعیین اهداف و نقشۀ راه آن دانست. از مهم

توان اشاره کرد:  دوره به اینها می

تأسیس رشتۀ آموزشی تاریخ علم؛- 

های آموزشی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در چهار گرایش تــاریخ  تدوین سرفصل - 

ریاضیات در جهان اسالم، تاریخ نجوم در جهان اسالم، تاریخ فیزیک و فناوری در جهــان 

 ها در شورای گسترش آمــوزش عــالی اسالم و تاریخ پزشکی در جهان اسالم و تصویب آن

کشور؛

؛تاریخ علمپژوهشی - آغاز انتشار مجلۀ علمی - 

.پذیرفتن نخستین دورۀ دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ علم در پژوهشکده- 

زاده بازنشســته شــد و  پس از پذیرش دومین گروه از دانشــجویان، هــادی عــالم ۱۳۸۵در سال 

- ۱۳۸۵بــه هــزاوه (مسئولیتش در پژوهشکده پایان یافت. ســپس بــه ترتیــب آقایــان احمــد بادکو

) ریاست پژوهشکده را ۱۴۰۰- ۱۳۹۴) و مسعود صادقی (۱۳۹۴- ۱۳۸۸)، اصغر قائدان (۱۳۸۸

صورت منظم همراه با افت و خیزهایی  های پژوهشکده به اند و در این دوران فعالیت بر عهده داشته

 برآمده از سیاست
ً
با  ۱۳۸۵ل های باالدستی آموزش عالی بود، ادامه داشته است. در سا که عمدتا

های گستردۀ پژوهشکده، محل آن از ساختمان واقــع  توجه به کمبود فضای مورد نیاز برای فعالیت

در خیابان انقالب (بین ولیعصر و حافظ) به محل کنونی در خیابان قدس، کوچۀ فرهنگی (بهنــام 

سابق) منتقل شد. 
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مستقلی نداشت. در  پژوهشکدۀ تاریخ علم در آغاز کار آموزشی خود هیچ عضو هیئت علمی

زاده با همکاری اعضای هیأت علمی گروه تاریخ و تمــدن دانشــکدۀ الهیــات  آن زمان هادی عالم

همــدانی، موســی اکرمــی، احمــد پــاکتچی و  دانشگاه تهران و استادان بزرگوار حســین معصــومی

شــجویان، مرحوم مولوی عربشاهی کار خود را آغاز کرد. در نیمسال دوم از اولین دورۀ پذیرش دان

سرشت که به تازگی مدرک دکتری خود را گرفته بود به عنوان اولین عضو هیأت علمی در  ایرج نیک

این رشتۀ تازه تأسیس پذیرفته شد. تا بیش از یک دهه پس از این تاریخ کســی بــه اعضــای هیــأت 

 ها پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم اضافه نشد. در ایــن ســال

تاریخ علم دورۀ «فرهنگی و مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران دو دورۀ دکتری برگزار کردند، 

در مؤسسۀ پژوهشی حکمــت و فلســفۀ  ١»مطالعات علم«در پژوهشگاه علوم انسانی و » اسالمی

هــا بــه اعضــای هیــأت  التحصــیالن ایــن دوره چهار تن از فارغ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۳های  ایران. در سال

حسن امینی، حنیــف قلنــدری و امیــر محمــد - ها  کده اضافه شدند که سه تن از آنعلمی پژوهش

- تر دورۀ کارشناسی ارشد تاریخ علم را در پژوهشــکده گذرانــده بودنــد و یــک نفــر  پیش - گمینی

از جملــۀ کســانی بــود کــه  - یونس کرامتــی

ها در عرصۀ دانشنامه نویسی به مطالعه  سال

حاضــر در تاریخ علم مشغول بود. در حال 

پژوهشــکدۀ تــاریخ علــم بــا ایــن پــنج نفــر 

هــای پژوهشــی و آموزشــی خــود را  فعالیت

برد و امید است که در آینده بتوانــد  پیش می

های دیگر پژوهشگران این عرصه  از توانایی

نیز استفاده کند.

های دروس  رغم آنکه تدوین سرفصــل به

در رشتۀ تاریخ علم در چهار گــرایش انجــام 

نخستین دورۀ  ۱۳۸۴مهر ماه شده بود اما در 

ـــاریخ علـــم در دو گـــرایش  دانشـــجویان ت

ریاضیات در جهان اسالم و نجوم در جهــان 

در  ۱۳۸۹اسالم پذیرفتــه شــدند. بعــدها در 

گرایش فیزیک و فناوری نیز دانشجو پذیرفتــه 

اند. التحصیالن این رشته مدرک دکتری فلسفۀ علم گرفته تغییر کرد و فارغ» فلسفۀ علم«نوان دکتری این رشته بعدها به . ع١
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پــذیرد. در  پژوهشکده در رشتۀ تاریخ پزشکی در دورۀ اسالمی نیــز دانشــجو می ۱۳۹۷شد و از سال 

برنامــۀ دورۀ دکتــری  ۱۳۹۹شــود. در ســال  حال حاضر در هر سال در دو گرایش دانشجو پذیرفته می

های آینــده  تاریخ علم در پژوهشکده نیز در شورای گسترش آموزش عــالی تصــویب شــد و در ســال

پژوهشکده در این مقطع نیز دانشجو خواهد پذیرفت.

نامــه در دورۀ  پایان ۹۰حــدود  ۱۴۰۰هــر مــاه از آغاز به کار دورۀ آموزشی در پژوهشکده تا بــه م

 ۱های مختلف تاریخ علوم دورۀ اسالمی به انجام رسیده است. در جــدول  کارشناسی ارشد در حوزه

 به همــراه نــام اســتادان راهنمــای ۱۴۰۰های دفاع شده تا سال  نامه در پایان این گزارش فهرست پایان

ها آمده است. آن

مجلۀ تاریخ علم
 تــاریخ علــمترین دستاوردهای پژوهشکدۀ تاریخ علم در طول دوران فعالیــت آن مجلــۀ  یکی از مهم

زاده، رئیس وقت پژوهشکدۀ تاریخ علم  با سردبیری هادی عالم ۱۳۸۲بوده است. مجله از پاییز سال 

توان جــزء معــدود مجــالت تــاریخ علــوم دورۀ اســالمی بــه  کار کرد. این مجله را امروز می شروع به

در نخستین شماره چنین آمده است:» سخن سردبیر«در  حساب آورد.

این نشریه برای تحقق برخی از اهداف مندرج در اساسنامۀ پژوهشکده و خاصه بنــد 

ای تخصصی و ادواری  آن بنیاد یافته و در صدد است تا جای خالی مجله ۳از مادۀ  ۷

در حوزۀ تاریخ علم را در ایران پر کند.

پژوهشــی کــرد و -ز انتشار پنجمین شمارۀ آن درخواست مجوز علمیو پس ا ۱۳۸۵مجله در سال 

در کمیسیون بررسی نشــریات علمــی کشــور  ۲۹/۰۳/۱۳۸۷مورخ  ۳٫۲۵۹۵بر اساس مصوبۀ شمارۀ 

محمــد  ۱۳۹۰تا پایان شمارۀ بهار و تابستان  ۱۳۸۷دست آورد. از  این مجوز را برای نشر دو فصلنامه به

تا به امروز این مسئولیت بر عهــدۀ  ۱۳۹۰د و از شمارۀ پاییز و زمستان دار سردبیری مجله بو باقری عهده

عنــوان مقالــه منتشــر شــده  ۲۲۳شمارۀ پیاپی از مجله با  ۳۰حسین معصومی همدانی است. تا امروز 

هــای  مقالــهکنــد.  های فارسی و انگلیسی منتشــر مــی مجلۀ تاریخ علم مقاالتی به زباناست. فهرست 

پایان این گزارش آمده است.در  ۲بندی موضوعی در جدول  با دسته خ علمتاریچاپ شده در مجلۀ 

کتابخانۀ پژوهشكده
نامۀ پژوهشکده به آن اشاره شده، ایجاد کتابخانۀ تخصصی تاریخ  یکی دیگر از وظایفی که در اساس

اولیــاء  ۸۰علم است. امری که از بدو تأسیس پژوهشکده بــه آن توجــه شــده اســت و از اوایــل دهــۀ 

اند. امروز کتابخانۀ پژوهشکدۀ تــاریخ علــم کــه از مجموعــۀ  طور جدی پیگیر آن بوده وهشکده بهپژ
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جلد کتــاب دارد و گنجینــۀ قابــل  ۷۰۰۰رود بیش از  شمار می های اقماری دانشگاه تهران به کتابخانه

در کنــار توان  ها و مجالت مرتبط با تاریخ علم را در خود جای داده است و آن را می توجهی از کتاب

های  های مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی و بنیاد دائرةالمعارف اسالمی از معدود کتابخانه کتابخانه

تخصصی در تاریخ علم دانست. 

هــای  نــۀ مجموعــهیجگن«ش محمــد بــاقری بخشــی بــا عنــوان با تال ۱۳۸۶عالوه بر این از سال 

ه پژوهشــکده در محــل کتابخانــه در نظــر منظور نگهداری آثار اهــدایی بــ  طور خاص به  به» اهدایی

اســت   های خطی و آثاری که محمد باقری به پژوهشکده اهدا کرده گرفته شده است. تصاویر نسخه

به همراه بخشی از کتابخانۀ شخصی مرحــوم ابوالقاســم قربــانی و کتابخانــۀ مرحــوم محمــد هــادی 

شود. شفیعیها در این گنجینه نگهداری می

خبرنامۀ تاریخ علم
التحصــیالن پژوهشــکدۀ  به همت جمعی از دانشــجویان و فارغ ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۰های  در فاصلۀ سال

شــد. ســه شــمارۀ نخســت ایــن نشــریه  منتشــر می خبرنامۀ تاریخ علــمای با عنوان  تاریخ علم نشریه

نامه منتشــر  در قالــب فصــل ۱۳۹۴های بعــدی تــا زمســتان  نامه منتشر شد و شــماره صورت دوماه به

 از این قرار بود: خبــر و گــزارش از همایششدند. مطا
ً
المللــی و  هــای ملــی و بین لب خبرنامه عمدتا

هایی بــا  های مرتبط با تاریخ علم، مصاحبه کارگاه

ــوزه، یادداشــت ــن ح ــتادان ای های کوچــک و  اس

هایی کــه در آن زمــان بــه پایــان  نامــه معرفی پایان

رســیده بودنــد یــا در شــورای پژوهشــی مصــوب 

لیت سردبیری این نشــریه از آغــاز وئشدند. مس می

بر عهدۀ حمید بهلول بود کــه  ۱۳۹۲تا پایان سال 

التحصـــیالن پژوهشـــکده اســـت و در آن  از فارغ

زمان دانشجوی دکتری تاریخ علــم دورۀ اســالمی 

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعــات فرهنگــی 

پور  این کار را ابوذر فرض ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۲بود. از 

ریم زمانی بر عهده داشتند کــه م ۱۳۹۴و در سال 

التحصیالن پژوهشــکده هســتند. از  هر دو از فارغ

هایی که در خبرنامه منتشــر  ترین گزارش خواندنی

نامــۀ  ویژه«هــا اشــاره کــرد:  توان به این اند می شده
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)؛ گزارشی از مراســم پــانزدهمین ســالگرد تأســیس ۱۳۹۰در شمارۀ چهارم (پاییز » ابوالقاسم قربانی

)؛ گزارشــی از روز ۱۳۹۰در شــمارۀ پــنجم (زمســتان  ۱۳۹۰ۀ تاریخ علــم در بهمــن مــاه پژوهشکد

)؛ گزارشــی از ۱۳۹۲در شمارۀ دهم (بهار  ۱۳۹۱بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در اسفند ماه 

).۱۳۹۲(پاییز  ۱۲در شمارۀ  ۱۳۹۲سالگی دکتر حسین معصومی همدانی در پاییز  ۶۵نکوداشت 

المللی تاریخ علم نهمكاری با مؤسسات بی
پژوهشکده از آغاز دورۀ آموزشی خود تالش کرده است ارتباط مســتمری بــا دیگــر مراکــز پژوهشــی 

ویژه تاریخ علم دورۀ اسالمی، برقرار کند. این امر شاید بــیش از همــه از طریــق ادامــۀ  تاریخ علم، به
ها  ا و نیز برگزاری نشســتالتحصیالن پژوهشکده در مراکز پژوهشی معتبر دنی تحصیل برخی از فارغ

های علمی مشترک محقق شده است. این همکاری بیش از همه با مرکــز تحقیقــات ملــی  و همایش
گیل بوده است. تــا پــیش  )، دانشگاه اوترخت و گروه مطالعات اسالمی دانشگاه مکCNRSفرانسه (
هــای متعــددی  همایش ،ویژه در دورۀ ریاست آقای دکتر صادقی بر پژوهشکده گیری کرونا، به از همه

هــای انجــام  المللی برگزار شد که در اشتراک نتایج پژوهش در پژوهشکده با همکاری مؤسسات بین
ثر بوده است.ؤشده در پژوهشکده با دیگر محققان بسیار م

تا کنون ١٣٧۵های برگزار شده در پژوهشكده از سال  فهرست همایش
١٣٧٥، سال »ه نصیرالدین طوسیعلم و فلسفه در آثار خواج«المللی  همایش بین.
١٣٧٧، سال »تاریخ علم در ایران«المللی  همایش بین.
 بــا »تــاریخ ریاضــیات، بزرگداشــت عالمــه عبــدالعلی بیرجنــدی«همایش بــین المللــی ،

.١٣٨١همکاری دانشگاه بیرجند و چندین مرکز دیگر، 
 با مشارکت دفتــر  »کمال الدین فارسی و دیتریش دو فرایبرگ دو نورشناس معاصر«همایش

.١٣٨٤های فرهنگی سفارت فرانسه در ایران اردیبهشت  همکاری
دســامبر  ١٦و  ١٥المللی تاریخ علم به دعوت یونسکو در پــاریس ( شرکت در کنفرانس بین

برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد در چهار گرایش مــذکور، بــا  ۀ)، برای ارائ٢٠٠٥
های درســی آمــوزش عــالی  در برنامه» س تاریخ علمدر«ریزی برای گنجاندن  هدف برنامه

.١٣٨٤آذر  ٢٥و  ٢٤کشورهای مسلمان، 
و بــا » علــم ۀتــاریخ و فلســف«ـ پژوهشی دانشجویی، بــا موضــوع   علمی ۀروز همایش یک

های مقــاالت:  حضور اساتید تاریخ علم و دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ علم، زمینــه
.١٣٨٦خرداد  ٧ فلسفه و تاریخ علم، ۀمی و رابطاسال ۀریاضیات، فیزیک، نجوم دور

نجوم اسالمی: نمایش ماکت ابزارهای نجومی و سخنرانی، مکان: واحــد علــوم  ۀروز سمینار دو
.١٣٨٦خرداد  ١٣و  ١٢تاریخ علم،  ۀو تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، با همکاری پژوهشکد
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مرکــز ، برگزارکننــده: »دین طوســیمیراث علمی و فلسفی خواجــه نصــیرال«المللی  همایش بین

.١٣٨٩اسفند  ٥و  ٤میراث مکتوب، با همکاری و مشارکت پژوهشکده تاریخ علم، پژوهشی 

بــا همکــاری دانشــگاه »الدین جمیشد کاشــانی میراث علمی غیاث«المللی  همایش بین ،

.١٣٩٠اسفند  ٤و  ٣کاشان و مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 

المللــی  همایش بین«Conference on the History of Science: Islam, Europe and

China» ،April -201627 -25 ١٣٩٥(ششم تا هشتم اردیبهشت.(

 ١٣٩٥خرداد  ٩و  ٨، »رویارویی علم قدیم و جدید در عصر قاجار«همایش ملی.

 ١٣، »نقش دانشــمندان ایرانــی اســالمی در پیشــبرد علــوم تجربــی«پنجمین همایش ملی 

.١٣٩٥خرداد 

 تاریخ علــوم طبیعــی در «همایش دو روزه

، با همکــاری مرکــز »تمدن ایران و اسالم

 ٣و  ٢ )،CNRSتحقیقات ملی فرانســه (

. ١٣٩٦خرداد 

 تاریخنگاری علم: نظریه و «همایش ملی

. ١٣٩٦دی  ٢٠ ،»روش

 طبیعــی در تمــدن  ۀفلســف«همایش ملــی

. ١٣٩٦اسفند  ١٦ ،»اسالمی

یات در تاریخ ریاضــ«المللی  همایش بین

اردیبهشت  ١٩ ،»بزرگداشت رشدی راشد

١٣٩٧. 

حکــیم خیــام «روزه  نشســت علمــی یــک

ـــاعر ـــیدان ش ـــابوری ریاض ـــا»نیش  ، (ب

ــــاری  ٢٤ دانشــــگاه نیشــــابور)، همک

. ١٣٩٦اردیبهشت 

 بــا همکــاری دانشــکده هنرهــای تجســمی »نظریه و تاریخ :خوشنویسی«نشست علمی ،

.١٣٩٧ذر آ ٢٤پردیس هنرهای زیبا و فرهنگستان هنر، 

به مناسبت روز جهانی داروین، مشــترک بــا »تکامل: تاریخ و آموزش« ۀهمایش یک روز ،

.١٣٩٧بهمن  ٢٨ شناسی دانشگاه تهران، دانشکده زیست

 ١٣٩٨فروردین  ٢٨ ،»هنر و معماری از منظر تاریخ علم«نشست علمی .
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 همــایش ملــی»Topics on History of Greek and Islamic Mathematics«  بــا ،

.١٣٩٨اردیبهشت  ٤و  ٣غربی یونان،  ۀهمکاری دانشگاه مقدونی

١٠ -  ٧، بــا همکــاری بنیــاد پژمــان، »علم، مدرنیته و محیط زیســت«المللی  همایش بین 

.١٣٩٨اردیبهشت 

»بــا همکــاری اداره »الدوله قاجار: عبدالغفار نجم ۀدومین همایش تخصصی علم در دور ،

.١٣٩٨اردیبهشت  ١١و  ١٠ان تهران، کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است

»با همکاری دانشگاه صــنعتی شــریف، »علم ۀسومین همایش دانشجویی تاریخ و فلسف ،

.١٣٩٨اردیبهشت  ١٥و  ١٤

١٣٩٦شهریور  ٣، »نگاری در تمدن اسالمی و هیئتشناسی  کیهان«المللی  همایش بین.

 بــا همکــاری دانشــکده »ویــنبررسی آراء و آثار داروین: میراث دار« دومین همایش ملی ،

.١٣٩٨بهمن  ٢٨و  ٢٧شناسی دانشگاه تهران،  زیست

 بــا همکــاری دانشــکده » ها بررسی آراء و آثار دارویــن: منشــأ گونــه«سومین همایش ملی

.١٣٩٩بهمن  ٢٧ -  ٢٤شناسی دانشگاه تهران به صورت مجازی،  زیست

انتشار کتاب
طور مستقل کتاب منتشر  تواند به انشگاه تهران نمیهر چند پژوهشکدۀ تاریخ علم بر اساس ضوابط د

های اعضای هیأت علمی خود را به شــرح  کند اما در همکاری با برخی انتشارات بخشی از پژوهش
زیر منتشر کرده است.
چاپ عکســی ســه نســخه از آثــار فلکــی و ریاضــی ثابــت بــن قــره،  قره بن سه رساله از ثابت

التحصــیالن  ای از پویــان رضــوانی، از فارغ ت که بــا مقدمــهدان مشهور سدۀ سوم هجری اس ریاضی
پویــان  در همکاری با انتشارات میراث مکتــوب منتشــر شــد. ۱۳۹۳پژوهشکدۀ تاریخ علم، در سال 

 ساکنــون در پــروژۀ بطلمیــو رضوانی سپس در دانشگاه اوترخت هلنــد دکتــری خــود را گرفــت و هم
)Ptolemaus Arabus et Latinusاست. ) مشغول به کار

پژوهشی از امیرمحمد گمینــی کــه بــا همکــاری انتشــارات حکمــت در ســال های مینایی  دایره
های گردش سیارات نــزد دانشــمندان دورۀ  به تحقیق در بارۀ مدلاین کتاب منتشر شده است.  ۱۳۹۵

ها بر اساس بنیان نهــاده  پردازد. توصیف الگوهای ریاضی حرکت، طبیعیاتی که این مدل اسالمی می
هــای دانشــمندان اســالمی بــرای رفــع ایــن مشــکالت  های موجــود و تالش اند، اشکاالت مدل هشد

موضوعات اصلی مطالب این کتاب هستند.



١٠۶

مجموعــۀ مقــاالتی  تــاریخ و فلســفۀ علــم

است که در بزرگداشت کارهــای علمــی رشــدی 

راشــد بــا همکــاری انتشــارات هــرمس در ســال 

ایــن کتــاب دو بخــش منتشر شده است.  ۱۳۹۷

راشد اســت کــه  هایکار ۀد. بخش اول در باردار

 ۀبــار ای بــا او و دو مقالــه در مشتمل بر مصاحبه

جایگــاه آثــار او در تــاریخ نورشناســی و تــاریخ 

همــدانی  بــه قلــم حســین معصــومیریاضــیات 

ای را دارد بــر  . ایــن بخــش حکــم مقدمــهاســت

هشــت مقالــه از راشــد در  ۀبخش دوم که ترجمــ

علم است.  ۀلسفحوزه های مختلف تاریخ و ف

ــالک ــیم األف ــی تقاس ــی اإلدراک ف  منته
ــاله ــد  رس ــتۀ ابومحم ــالک نوش ــت اف ای در هیئ

ای در  ق) که حنیف قلندری آن را تصحیح کرده است و بــه همــراه مقدمــه۵۵۳عبدالجبار خرقی (د 
نویسی در دورۀ اسالمی با همکاری انتشارات میــراث مکتــوب در  نامۀ خرقی و سیر هیئت بارۀ زندگی

هــایی در تــاریخ  متــون و پژوهش«منتشر کرده است. این کتاب اولین کتاب از مجموعۀ  ۱۳۹۹ل سا
نظر حسین معصومی همدانی و با همکــاری مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب و  است که زیر» علم

پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران منتشر خواهند شد.
طوســی در هیئــت کــه فاطمــه ســوادی و  اثر فارسی مشهور خواجه نصیرالدین الرسالة المعینیة

هــایی در تــاریخ  متــون و پژوهش«انــد و در مجموعــۀ  روان آن را تصحیح کرده فهم خوب سجاد نیک

گیــل کــه  های اوکالهمــا و مک منتشر شده است. جمیل رجب، استاد دانشگاه ۱۳۹۹در سال » علم

همدانی بر ایــن  سین معصومی، و حها در بارۀ آثار نجومی خواجه نصیرالدین تحقیق کرده است سال

. فاطمه ســوادی از دانشــجویان دورۀ کارشناســی ارشــد تــاریخ و تمــدن ملــل اند کتاب مقدمه نوشته

های پژوهشکده نقــش بســزایی بــر عهــده  زاده در فعالیت اسالمی بود که در دورۀ ریاست هادی عالم

نامــۀ دکتــری  از پایان ۱۳۹۸داشت و بعدها برای تحصیل در دورۀ دکتری به کانادا رفــت. او در ســال 

الــدین شــیرازی دفــاع کــرد. ســجاد  نوشــتۀ قطب نهایةاإلدراکخود در موضوع بخش جغرافی کتاب 

گیــل  فهم از دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشکده بود و او نیز در دورۀ دکتری در دانشگاه مک نیک

پذیرفته شد و مشغول انجام پژوهش رسالۀ دکتری است.
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تاریخ علم ۀکدوهشژسیس پأبه مناسبت تکندی  ای. اس.تبریک پیام 

تاریخ علم ۀمجل ۀاولین شمارانتشار  به مناسبتکندی  تبریک ای. اس.پیام 
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علم کارشناسی ارشد تاریخ ۀهای دفاع شد نامه پایان. ١جدول 
١

هنمااستاد رادانشجونامه عنوان پایانردیف

١
کید بر متون  مبانی ریاضیات و کاربردهای اسطرالب با تأ

الدین مغربی محیی تسطیح االسطرالب کهن؛
حسین معصومی همدانیسید محمد مظفری

حسین معصومی همدانیمحمد پسندیدهآموزش ریاضی در دارالفنون (عصر قاجار)٢

٣
نصیرالدین طوسی: تصحیح و  رسالة الزبدة فی الهیئة

قیقتح
موسی اکرمیحنیف قلندری

٤
 ها) کتاب تصحیح، ترجمه و شرح باب ششم (محلول

منسوب به جابر بن حیان الکبیر الریاض
سعید اکبری شاد

جعفر آقایانی چاوشی و 

حسین مهدوی

٥
خواجه نصیرالدین طوسی: تصحیح و الرسالة المعینیة

تحقیق
سرشت ایرج نیکحسن امینی

م السماء٦
ّ
سرشت ایرج نیکحمید بهلولح، ترجمه و تحقیق: تصحیسل

٧
تحلیل روش ابوریحان بیرونی در محاسبة تسییر [ویرایش، 

]قانون مسعودیترجمه و شرح باب پنجم از مقالة یازدهم
محمد باقریاللهی حسین روح

٨
از مسعود  الحساب البدیع فی علمۀ شرح و تصحیح رسال

بن احمد خاصبکی
ن معصومی همدانیحسیبگی مرجان خان

موسی اکرمیبنفشه افتخاریفخر رازیطبیعیاتجزء الیتجزی در ۀنظری٩

١٠
ویرایش متن عربی، ترجمه فارسی و شرح باب چهارم از 

الدین جمشید کاشانی غیاث مفتاح الحسابپنجم  ۀمقال
محمد باقریمحمدرضا عرشی

١١
تناسب در ریاضیات هندی: تصحیح، ترجمه و شرح 

ابوریحان بیرونی »راشیکات الهند يلة فمقا«
محمد باقریمهدی کاوه یزدی

١٢
علم  يالبصائر فویرایش، ترجمه و شرح فصل اول از کتاب 

الدین فارسی کمال المناظر

مریم فرحمند
معصومی همدانیحسین 

١٣
الدین شیرازی برای سیارات علوی  ای قطب مدل سیاره

اختیارات مظفریاب (زحل، مشتری و مریخ) بر اساس کت
معصومی همدانیحسین امیرمحمد گمینی

سرشت نیکایرج رحیم سودانییشرح حال مهندسان دورۀ اسالم١٤

زاده سید حمید طالبسجاد هجریتناهی ابعاد در جهان اسالم١٥

١٦
الرسطرخوس:  بعدیهماجرمی النیرین و يفکتاب 

تصحیح، ترجمه و شرح
معصومی همدانی حسینحمید پروانه چالرسی

محمد باقریفهم سجاد نیکاسطرالب خطی، ساختار و کاربرد١٧

 تاریخ علم) و مجلۀ https://utihs.ut.ac.irسایت رسمی پژوهشکدۀ تاریخ علم ( ،ها و اطالعات عرضه شده منبع جدول. ١
)https://jihs.ut.ac.ir (/.است
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١٨
ویرایش، ترجمه و شرح فصل : علم المناظر يالبصائر ف

»دوم
سرشت ایرج نیکمحسن دهش

١٩
: تصحیح، ترجمه قانون مسعودیمبحث رؤیت هالل در «

»از مقالت هشتم ١٤و شرح باب 

حسین شیرازی 

ها میری حاجی
وسی اکرمیم

٢٠

ویرایش و شرح باب سوم و چهارم و پنجم نسخه فارسی 

خواجه  کشف القناع عن اسرار شکل القطاعکتاب 

»صیرالدین طوسین

حسین معصومی همدانییونس مهدوی

٢١
 ۀ؛ تصحیح، شرح و تحقیق بر نخستین مقالزیج اشرفی

در معرفت تواریخ زیج اشرفی
موسی اکرمیرجبی محمد طالب

٢٢
رجمه و تحقیق منازل قمر نزد اعراب و هندوان بر اساس ت

ماللهندو  قانون مسعودی
موسی اکرمیالله جعفری حبیب

سرشت نیکایرج صادق شهریارآثار و آراء قوشچی در نجوم٢٣

رضا کوهکنمحمد جوهرچیعلم میزان نزد جابر بن حّیان٢٤

٢٥
لیف تأ تئودوسیوس اکرویرایش، ترجمه و شرح تحریر 

خواجه نصیرالدین طوسی
حسین معصومی همدانیمعصومه امیری مقدم

٢٦
بندی علوم ریاضی  مقایسۀ آراء فارابی و ابن خلدون در طبقه

و طبیعی
موسی اکرمینسب رضا محمدی

سرشت ایرج نیکمرجان اکبریاثر قاسم علی قاینی مناظر و مرایا ۀرسال٢٧

٢٨
منسوب به کوشیار اناتالقرویرایش، ترجمه و شرح کتاب

بن لّبان گیلی
محمد باقریمینا مزیدی

اسطرالب زورقی ۀپژوهشی در بار٢٩
حسینی  سیدجواد

طباطبایی
سرشت ایرج نیک

٣٠
های آبی به انضمام ترجمه و  بررسی سازوکارهای ساعت

خازنیمیزان الحکمهتحقیق مقالت هشتم از کتاب
سرشت نیک ایرجسمیرا دباغ منش

٣١
های آفتابی در تمدن اسالمی به  مبانی نظری ساعت

از  رسالة فی الّرخامات االفقیهانضمام ترجمه و شرح متن 
ابن هیثم

محمد باقریپویان رضوانی

٣٢
حرکت با توجه به جزء اول از  ۀابوالبرکات بغدادی و مسئل

المعتبر فی الحکمهکتاب دوم جلد
سرشت ایرج نیکمجتبی بهروزی نژاد

٣٣
ایه های نظری، ساختمان و عملکرد پرگار تاّم به انضمام پ

نوشته هبة مقالة فی البرکار التامتصحیح، ترجمه و شرح
الله بدیع اسطرالبی

حسین معصومی همدانیمحمود شهیدی
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34

تصحیح، ترجمه و شرح بخش هایی از 
 ةاثر محمدمهدی نراقی ( از باب هیئالمستقصیکتاب

ضاعها و مایلزمها و مایتعلق بها تا االجرام البسیطه و او
بحث ترتیب االجرام و نضدها)

موسی اکرمیمحمد زندیه

سیدجمال موسویرضا دادگرتاریخ آموزش علوم پزشکی در دارالفنون35

36
علم االبصار): تصحیح، شرح و  ۀ(خزین جامع بهادرخانی

نقد

ایرجنعیم شرافت

سرشت نیک

37
از  معرفت ربع اسطرالب رساله درتصحیح و تحلیل 

عبدالقادر رویانی
حمیدرضا گیاهی یزدیروح الله متقیان

38
اسطرالب مسرطن: ساختمان و کاربرد، بر مبنای تصحیح 

ای از سجزی و تصحیح و شرح یک و ترجمه و شرح رساله
فارسی از قرن نهم هجری ۀرسال

محمد باقریپویان شهیدی

39

در آثار ریاضی های هذلولی  بررسی بحث مجانب

 ۀاسالمی (به همراه ترجمه و تحقیق رسال ۀدانشمندان دور

ابوسعید  فی کیفیه تصورالخطین الذین یقربان والیلتقیان

سجزی)

حسین معصومی همدانیزینب کریمیان

40
ارشمیدس تألیف  تحریر مأخوذاتویرایش، ترجمه و شرح 

خواجه نصیرالدین طوسی
محمد باقریراحیل فارابی

41
اقلیدس: فارسی، اصولبررسی مفاهیم بنیادی هندسه در

عربی و یونانی
احمد پاکتچیمحمد میثاق محمدی

42
 اقلیدساصولدهم لۀشرح مقاویرایش، ترجمه و شرح 

تألیف محمدباقر یزدی
معصومی همدانیحسین زهرا پورنجف

43
کید بر مقاله  ۀسیر علم اوزان و مقادیر در دور اسالمی با تأ

خازنی (تحقیق، ترجمه و شرح)ۀ میزان الحکم تم کتابهف
حسین فالح یخدانی

ایرج

سرشت نیک

44
کمال الدین  الکسوف صورةۀ تصحیح و تحلیل تحریر مقال

فارسی
حمیدرضا گیاهی یزدیفرهنگ رضانیا

محمدجواد اسماعیلیناصر کریمی لقبتطبیقی ۀمکان در نظر ابن سینا و مالصدرا: مطالع45

46
 شرح السماع الطبیعیترجمه و شرح فصل هفتم کتاب 

الرسطوطالیس
سید عباس موسوی

ایرج

سرشت نیک

47

تصحیح انتقادی، ترجمه و تحلیل باب چهارم (فی معرفة 

قطب الدین  التحفة الشاهیةمقادیراالبعاد واالجرام) کتاب 

شیرازی

حمیدرضا گیاهی یزدیفریبا پایروند ثابت
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هنمااستاد رادانشجونامه عنوان پایانردیف

48

اثر غیاث الدین  رساله در ِابصارو شرح تصحیح، ترجمه 
منصور دشتکی و مقایسه آراء و نظرات وی با آراء 

البصائر فی الدین فارسی در موضوع ابصار از کتاب کمال
علم المناظر

مسعوده حسینی 

مصطفوی

ایرج

سرشت نیک

49
تصحیح انتقادی و تحلیل بخش آثار علوی (ده فصل و 

از غیاث الدین جهان ۀدانشنامبیست اصل نخست) در
علی ابن امیران حسینی اصفهانی

حمیدرضا گیاهی یزدینفیسه سادات دهقانی

50
ورود نجوم جدید به ایران پیش از دارالفنون و تصحیح 

رسالۀ علم النجوم
موسی اکرمیسید هادی طباطبایی

51
 الالمع فی امثلة فصل اول چهارویرایش، ترجمه و شرح 
علی بن احمد نسوی تألیف الزیج الجامع

محمد باقریمریم زمانی

52
کتاب های ریاضی تصحیح، ترجمه و شرح بخش

، متون برگزیده از العدلی، ابوبکر الصولی و الشطرنج
دیگران

مجیده قاضی زاده
محمد باقری و 

سیدعبادالله محمودیان

53
دوم و سوم از مقصد اول  ۀتصحیح، ترجمه و شرح مقال

منصور دشتکی در قبلهالدین غیاث ۀرسال
حمیدرضا گیاهی یزدیراضیه سادات موسوی

54
 تحریرنهم کتاب  ۀویرایش انتقادی، ترجمه و شرح مقال

تألیف خواجه نصیرالدین طوسی المجسطی
موسی اکرمیمحمدصادق انصاری

55

غیاث  لوامع النوریه ۀهای سیارات علوی در رسال مدل

الدین منصور دشتکی

هادی  سیدمحمد

باطبایی یزدیط
امیرمحمد گمینی

56
بندی علوم از زمان  جایگاه ریاضیات و نجوم در طبقه

شمس الدین آملی یزدی تا پایان دوره صفوی
علیرضا موحدنژادمصطفی زارع اردکانی

57
(در  قانون ناصریتصحیح و شرح باب پنجم و ششم کتاب 

دار) و جایگاه این های دنبالهخصوص سیارات و ستاره
١٣تاب در نجوم قرن ک

سیدامیر سادات 

موسوی
حسین معصومی همدانی

58
االدراک  ةغایۀ تصحیح، ترجمه و تحلیل فصل دوم از رسال

اثیرالدین ابهریاالفالک ةدرای يف
محمد باقریفاطمه گنجی

رضا کوهکنطاهره باقری چیمهشیمی در دارالفنون59

60
نجی از عالم یونانی تحول کارکرد و کاربرد ترازو و معیارس

به عالم اسالمی (تا قرن پنجم)
ابوذر فرض پور 

ماچیانی
یونس کرامتی

61

تبیین جایگاه خواص اجسام بسیط و موضع آنها در جهان 
 کشف الحقایق فی تحریر ۀدوم از رسال ۀبر اساس مقال

 يمنتهی االفکار ف ۀو مقاصد سوم و چهارم از رسال الدقائق
لدین ابهریاثیرا االسرار ةابان

حنیف قلندریمحمدحسین میری



١١٢

هنمااستاد رادانشجونامه عنوان پایانردیف

62
اثر غیاث الدین منصور دشتکی:  ةالهیئ يالسفیر ف ۀرسال

ترجمه، تصحیح و شرح
امیرمحمد گمینیفاطمه کیقبادی

63
اثر  بیان النجومتصحیح و تحقیق در بخش هیأت کتاب 

حبیش تفلیسی
موسی اکرمیبتول لطفی

64
وی بر اساس شرح نجوم غیربطلمیوسی در دوران صف

محمدکاظم تنکابنی به همراه تصحیح،  تشریح االفالک
ترجمه و تحلیل فصل سوم آن

امیرمحمد گمینیداود احمدی

65

تصحیح انتقادی و تحلیل باب اول از جمله دوم از کتاب 

صدوم 
ّ
اثر نجم الدین دبیران  المنّصص فی شرح المخل

کاتبی قزوینی

همدانیحسین معصومی محمدحسین چوپانی

66
از طبیعیات تا فیزیک جدید: چگونگی ورود فیزیک جدید 

به ایران از زمان دارالفنون
سرشت ایرج نیکتبار محمد سلیمانی

سیدحسین میثمیمحمد عواطف رستمی: تصحیح، ترجمه و شرحقانون جزء التألیف من الموسیقی67

68
مواجهه با نجوم جدید در عصر قاجار: بررسی آراء 

الدین شهرستانی ةمخان کرمانی، اعتضادالسلطنه و هبکری
امیرمحمد گمینیرضا آقایی

69

حساب الفرائض در آثار فقهی شیعه تا زمان شیخ بهایی به 

 حساب الفرائض ۀهمراه تصحیح، ترجمه و شرح رسال

منسوب به عالمه حلی

محمدجواد محمد 

حسینی
جمال موسوی

ه. ق١٣تا قرن  واژگان علم حساب در آثار فارسی70
فاطمه سادات 

سعادتمند
یونس کرامتی

71

مقدمه، تصحیح  مکان و زمان از نظر سیف الدین آِمدی:

الباهر فی الحکم  النورو شرح بخش مکان و زمان کتاب 

الزواهر

محمدجواد اسماعیلیمنصوره شکیبا طرقی

72

استخراج آهن و خواص و ساخت آلیاژهای آن بر اساس 

بن  عزالدین ایدمیر ن فی اسرار علم المیزانکتاب البرها

کتاب دوم از  ۀعلی جلدکی، به همراه تصحیح و ترجم

قسمت سوم آن

عمادالدین شریف 

عسگری
امیرمحمد گمینی

73

 ۀورود تلگراف به ایران به همراه تصحیح انتقادی نسخ

اثر عبدالغفار اصفهانی  رسالة فی قواعد تلگراف

)الدوله (نجم

پور احسان محمود

مطلق
حسین معصومی همدانی

74
ابونصر احصاء االیقاعاتتصحیح، ترجمه و شرح کتاب

محمد بن محمد فارابی
آزیتا صادقین

هومان اسعدی و آذرتاش 

آذرنوش
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75
خواجه نصیرالدین طوسی: ویرایش انتقادی و  سی فصل

فرهنگ اصطالحات
یونس کرامتیحسن کمار

76
زیج  جی سیارات درلۀ عرض دائرةالبروئبررسی مس

بیگ الغ
حنیف قلندریمصطفی یاوری

سرشت ایرج نیکسید مجید طلوع مقدمالدین راصد بررسی آالت رفع ماء در آثار جزری و تقی77

78
تقسیمات زمان در نجوم هندی و ردپای آن در آثار نجوم 

دورۀ اسالمی
حنیف قلندریالهدی عطاءاللهی بنت

79
اثر آالت الرصدیهدر رسالۀ بررسی ابزارهای رصدی

خازنی به همراه تصحیح، ترجمه و شرح رساله
حنیف قلندریرضا کیانی

80
 لۀنظریۀ کسوف و خسوف بطلمیوس به همراه تصحیح مقا

خواجه نصیرالدین طوسی تحریر المجسطی ششم
امیرمحمد گمینیزینب سیار

81

الُکّناش تصحیح انتقادی ترجمۀ عربی مقالۀ هفتم

یوحنا بن سرابیون و پژوهشی در جایگاه این اثر در غیرالص

سنت پزشکی اسالمی

یونس کرامتیسید احسان حسینی

82
 ة بالقو ةرفع االشیاء الثقیل يفمعانی کتاب هرون المخانیقی 

منسوب به ابوحاتم اسفزاری: تصحیح و شرح ةالیسیر
سرشت ایرج نیکزاده محمد صالح

83
رسی دورۀ اسالمی تا پایان سدۀ پزشکی در متون فا چشم

ق٧
یونس کرامتیمریم سادات نقیب

84
مدیریت پسماند در تهران عصر قاجار، با تکیه بر 

نوشتۀ میرزا عباس خان مهندس باشیایجاد بلدیهجزوۀ

سید مجتبی موسویان 

زاده شریف
سرشت ایرج نیک

85

ورود نجوم جدید به ایران در عصر فتحعلی شاه قاجار به 

 ای در علم هیئت خالصهمراه تصحیح و شرح رسالۀ ه

ق)١٣٣٣نوشتۀ میرزا مسعود بن عبدالرحیم انصاری (

امیرمحمد گمینیمحمدحسین پورعباس

86

مطلع «روش ساخت و عملکرد ابزاری نجومی موسوم به 

مطلع االنوار و مطمح به همراه تصحیح رسالۀ » االنوار

اثر مال محمدباقر یزدی االنظار

حنیف قلندریمنش بشارتی برات

87
تقویم پژوهش و ویرایش انتقادی ترجمه و تحریر فارسی 

عالئی مغربی ۀاالدوی
یونس کرامتیهدی اویارحسین

یونس کرامتیپور ماچیانی سارا فرضالصیدنه فی الطبپژوهشی در ترجمه و تحریر فارسی 88

89
بررسی مطالب و اخبار علمی و صنعتی در مطبوعات 

می ایران دورۀ قاجارعل
امیرمحمد گمینیمنا شاکریان



١١۴

تاریخ علم. فهرست موضوعی مقاالت مجلۀ ٢جدول 
١

تاریخ نام مؤلف نام مقاله ردیف

یاضیات/ هندسه ر

)١٣٨٢) ٢ آقایانی چاوشی جعفر سوم ۀت درجپرداز معادال نظریه ،حکیم عمر خیام ١

)١٣٨٢) ٢
 و محمدتقی میرابوالقاسمی

محمد باقری
پرگاری ۀهندس ۀبار عبدالرحمان صوفی در ۀرسال ٢

)١٣٨٣) ٢ ه انوار
ّ
عبدالل

الرئیس بوعلی  دسی از اقلیدس تا شیخاقلی ۀسیر هندس

سینا
٣

)١٣٨٧) ١ یان پیتر هوخندایک
 ۀزیبای هندسی از ابوسهل کوهی در یک ترجم ۀدو قضی

٢)E( م١٧ ۀهلندی سد
٤

)١٣٨٧) ٢ غالمحسین رحیمی ترازهای کرجی ٥

)١٣٨٧) ٢ گرگ دیونگ
 اصولپنجم  ۀجوهری بر مقال زیاداتفارسی  ۀترجم

)E( اقلیدس
٦

)١٣٨٨) ١ قرین فاطمه دوست رسالۀ میرزا ابوتراب نطنزی در تثلیث زاویه ٧

)١٣٨٩) ١ حسین معصومی همدانی وا جامع قوانین علم الهیئةالدین ساالر و  حسام ٨

)١٣٨٩) ١ سجاد هجری ای هندسی یا طبیعی؟ تناهی ابعاد، مسأله ٩

)١٣٨٩) ١ جی. ال. برگرن )E(آثار گم شدۀ کوهی  ۱۰

)١٣٩٠ )١ اریک فان لیت
 تکسیر دایرۀتحریر نصیرالدین طوسی از رسالۀ 

)E(تحریر متوسطات ارشمیدس در 
۱۱

)١٣٩٠) ٢ قرین فاطمه دوست
الدین شیرازی از اصول  نگاهی به ترجمۀ فارسی قطب

اقلیدس
١٢

)١٣٩٠) ٢ گرگ دیونگ
الدین شیرازی به ترجمۀ فارسی خود از  ضمیمۀ قطب

)E( اقلیدس: متن، محتوا، تأثیر اصولمقالۀ اول 
١٣

)١٣٩١) ٢ محمود شهیدی ی معاصر ایرانمخروطات در متون ریاضی نظام آموزش ١٤

)١٣٩٢) ١ حسین معصومی همدانی دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم متکلم و ریاضی ١٥

)١٣٩٢) ١ مقدم معصومه امیری َکرمقایسۀ شیوۀ تحریر طوسی و مغربی از 
ُ
تئودوسیوس ا ١٦

، شمارۀ ۱۷(دورۀ  ۲۶، این زحمت را کشیده بود و چنین فهرستی را تا مقاالت شمارۀ تاریخ علمفاطمه مهری، از همکاران مجلۀ تر  . پیش١
) به آن افزوده ۱۴۰۰، بهار و تابستان ۱، شمارۀ ۱۹(دورۀ  ۳۰) فراهم آورده بود. فهرست مقاالت تا پایان شمارۀ ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۱

ست.شده و اینجا آمده ا
مشخص شده است. Eهای انگلیسی با عالمت  . مقاله٢
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)١٣٩٢) ١ یحسن امین
األشکال تعبیر کروی هندسۀ مسطحه در بخش هندسی 

منالئوس الکریۀ
١٧

)١٣٩٢) ٢ محمدمهدی عبدالجواد
یر الدین فارسی بر مقالۀ سیزدهم از تحر های کمال افزوده

)E( طوسی اصول
١٨

)١٣٩٣) ١ زهرا پورنجف
های  اقلیدس و چالش اصولقضیۀ اول مقالۀ دهم 

پیرامون آن در بین دانشمندان اسالمی
١٩

)١٣٩٣) ٢ زهرا پورنجف
تعلیقۀ محمدکاظم بن رضا طبری بر شرح محمدباقر 

اقلیدس اصولالۀ دهم یزدی بر مق
٢٠

)١٣٩٦) ١ اکبر زمانی

هندسه و عملیات اصول اوائل حل چند قضیه از کتاب 

های منتظم و  آن نوشتۀ نجم الدوله در ترسیم چندضلعی

کاری و معماری کاربرد آنها در کاشی

٢١

)١٣٩٧) ٢ ینب سیارحسن امینی و ز
 اکرنویسی بر  معنای تاریخی اهمیت سنت شرح

الحواشی الباقریةتئودوسیوس: 
٢٢

)١٣٩٧) ٢ سید احسان حسینی
رسالة فی الزاویة ماهیت زاویه؛ زمینۀ تاریخی و تصحیح 

الدین محمد خفری اثر شمس
٢٣

)١٣٩٧) ٢ و اسامه عشره فهم نیکسجاد 
اوطولوقس  فی الکرة المتحرکةروایت عربی کتاب  پنج

)E( (قضیۀ هفتم)
٢٤

)١٣٩٩) ٢ رضا کیانی موحد
دستی برای برآورد فاصله در یک نسخۀ  استفاده از چوب

خطی قرن ششم هـ
٢٥

)١٣٩٩) ٢
ادگان و حسن نرگس عصارز

امینی

در بارۀ سه رسالۀ هندسی فارسی از مجموعۀ خطی 

کتابخانۀ ملی پاریس ٧٧٢شمارۀ 
٢٦

یاضیات/ معماری ر

)١٣٨٧) ٢ مهرداد حجازی یمقدس در طبیعت و معماری ایران ۀهندس ٢٧

)١٣٩٠) ١ جعفر طاهری دانان در معماری به روایت متون دورۀ اسالمی ضینقش ریا ٢٨

)١٣٩١) ٢ جعفر طاهری و هادی ندیمی بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری ٢٩

)١٣٩٢) ٢ محمد مشایخی و فرهاد تهرانی
(فراکتالی)  برخالی ۀهای تکرارشونده در هندس نسبت

رچین
ُ
گنبدهای ا

٣٠

)١٣٩٦) ٢
صمد  و مهدی بهشتی نژاد

امیر مازیار و سامانیان

گیری  نقش رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی در شکل

ندسی آثار دورۀ سلجوقیتزیینات ه
٣١

)١٣٩٦) ٢ مجید حیدری دلگرم
سه رون، شش جهت، هفت کشور: پژوهشی در تاریخ 

مفهوم رون معماری
٣٢
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تاریخ نام مؤلف نام مقاله ردیف

)١٣٩٦) ٢
 و مهرداد قیومی بیدهندی

 ال روح
ّ
ه مجتهدزادهل

علم عقود ابنیه: کلیدی برای فهم نسبت علم و معماری 

در جهان اسالم
٣٣

)١٣٩٦) ٢
 و نوشین نظریه و نیما ولی بیگ

ساناز رهروی

های ترسیم با  ای گره مادر در گسترۀ شیوه مطالعۀ مقایسه

ای نامکتوب ارائه و معرفی شیوه
٣٤

)١٣٩٩) ٢
و یعقوب مهدی گلچین عارفی 

آژند

خراج، ویرانی، آبادانی در نظام حقوقی و اقتصاد آبادانی 

در ایران و الزامات فنی و بازتاب فرهنگی آن بر پایۀ متون 

کهن پارسی

٣٥

)١٤٠٠) ١
نژاد و صمد  مهدی بهشتی

سامانیان و امیر مازیار

های ریاضی و الگوهای هندسی  واکاوی نسبت رساله

قرن سوم هجری تزئینات معماری سامرا در
٣٦

یاضیات/ حساب ر

)١٣٨٣) ٢ فاطمه سوادی

ای در استدالل بر روش ضرب و تقسیم  رساله

الدین طوسی (متوفی  گانی منسوب به شرف شصت

ق)٦١٠

٣٧

)١٣٨٤) ٢ فاطمه سوادی
 ۀدر باب انتساب یک رسال نقدی بر استدالل رزنفلد

ق)٨٥٣بیگ (د  ریاضی به الغ
٣٨

)١٣٩١) ١ مریم ربیعی گانی ای در حساب شصت حساب نزد اهل نجوم: رساله ٣٩

)١٣٩٢) ٢ یونس کرامتی
 ٣٤٤٧نویس  تویات و منابع و مأخذ دستنگاهی به مح

کتابخانۀ ملی تبریز
٤٠

)١٣٩٣) ١ محمدجواد محمدحسینی ات در فقه شیعییردپای ترکیب ٤١

)١٣٩٣) ٢ زینب کریمیان )E( محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد علی ٤٢

)١٣٩٤) ١
پور  ابوذر فرضو نی حسن امی

ماچیانی

اثر  رسالۀ تألیفیهنسبت تألیفی: تحقیق و تصحیح 

ابواسحاق کوبنانی
٤٣

)١٣٩٨) ١ نفیسه ایرانی تبریزی و سه متن آموزشی کهن دانش استیفا فلک عالء ٤٤

)١٣٩٩) ١ محمدجواد محمدحسینی
ای در حساب الفرائض از  رساله رسالة فی الحساب

المه حلیحسن المکی منسوب به ع
٤٥

یاضیات، معاصر ر

)١٣٨٤) ٢ ارسالن شادمان ِبگ در انتگرال ۀمقال
ُ
تاریخی ل ٤٦

موسیقی

)١٣٨٧) ٢ بابک خضرایی
ز دیدگاه عبدالقادر مراغی بندی ساز ا تقسیم وتر و دستان

)االلحان  جامع(شرح باب دوم کتاب 
٤٧
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)١٣٩٠) ١ سعید کرد مافی
بررسی امکانات ترکیب واحدهای نغمگی و مالیمت 

کوستیکی آنها در موسیقی ایران آ
٤٨

)١٣٩٢) ٢ نرگس ذاکر جعفری
جایگاه ساز عود و انواع مختلف آن در تاریخ موسیقی 

ایراِن پس از اسالم
٤٩

)١٣٩٦) ٢ احسان رجبی
تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری با تکیه بر 

فیمفهوم تناسب تألی
٥٠

گاهشماری

)١٣٨٢) ٢ محمدرضا صیاد
سازی ریاضی برای استخراج تقویم هجری قمری  مدل

قراردادی
٥١

)١٣٨٢) ٢ ه علی
ّ
احیایی ماشاءالل سالی در تقویم هجری شمسی ٢٨٢٠ۀ ردو ۀبار بحثی در ٥٢

)١٣٨٢) ٢ رضا عبدالهی
سالی در گاهشماری هجری  ٢٨٢٠ۀ نقدی بر دور

شمسی
٥٣

)١٣٨٣) ٢ موسی اکرمی
بندی در گاهشماری  بهترین کبیسه ای رایانه اسبۀمح

هجری شمسی
٥٤

)١٣٨٥) ١ فرید قاسملو
ها و معادالت مختلف برای اعمال  مقایسة روش

های گاهشماری هجری خورشیدی کبیسه
٥٥

)١٣٨٨) ١ گریگور بروتیان
های عربی و ایرانی عرضه شده توسط آنانیا  تقویم

)E(شیراکاتسی 
۵۶

)١٣٨٨) ١ یوئیچی ایساهایا )E(زیج ایلخانی در » چینی«تاریخ و منشأ تقویم  ۵۷

)١٣٩١) ١ موسی اکرمی تحول گاهشماری ایرانی: مبانی تاریخی و اخترشناختی ٥٨

)١٣٩١) ١ ایالنا وارتنبرگ )E( تقویم زردشتی ایرانی در یک متن عبری ٥٩

)١٣٩٨) ١ رضا شعبانی و لی صفی پورع شماری زرتشتی بندی ایزدان و روزهای ماه در گاه دسته ٦٠

)١٣٩٨) ٢
محمود سادات بیدگلی و مریم 

مدنی جاوید
ش١٣٠٤روند اصالح تقویم هجری شمسی در  ٦١

)١٣٩٩) ١ حمیدرضا دالوند ر عدم جواز کبیسه در شریعت زردشتیهادلۀ قویه ب ٦٢

نجوم

)١٣٨٢) ٢ فرید قاسملو اسالمی ۀهای دور ای بر پژوهشی در زیج تکمله ٦٣

)١٣٨٢) ٢ حمیدرضا گیاهی یزدی
جایگاه و اهمیت آن در تاریخ نجوم  :معتبر سنجریزیج 

اسالمی ۀدور
٦٤

)١٣٨٢) ٢ محمد باقری زیج شستکهفارسی  ۀبررسی و تحلیل مقدماتی ترجم ٦٥

)١٣٨٤) ١ حسین علیزاده غریب صبح کاذب از چینوت پل تا بامستون ٦٦



١١٨

تاریخ نام مؤلف نام مقاله ردیف

)١٣٨٥) ١ حمیدرضا گیاهی یزدی
 ۀهای صبح کاذب در نجوم دور توصیف مقدماتی نظریه

اسالمی
٦٧

)١٣٨٥) ١ سیدمحمد مظفری
ریحان  تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة البی

ق)٤٤٠البیرونی (د.
٦٨

)١٣٨٥) ١ سیدمحمد مظفری
 ۀاسطرالب در کتابخان ۀبار ای خطی در ی نسخهشناسای

مرکزی دانشگاه تهران
٦٩

)١٣٨٧) ١ محمد باقری
  (براساس کوشیار گیالنی   جامع  زیجدر   تقویم  مبحث

) پنجم  از قرن  کهنی  فارسی ۀترجم
٧٠

)١٣٨٧) ١ یوکیو اوهاشی )E( ورود نجوم ایرانی به هند ٧١

)١٣٨٨) ١ امیرمحمد گمینی اختیارات مظفریالدین شیرازی در  ای قطب مدل سیاره ٧٢

)١٣٨٨) ١ پویان شهیدی و فهم سجاد نیک فارسی اسطرالب منسوب به عبدالرحمان صوفی ۀرسال ٧٣

)١٣٨٩) ١ محمد باقری و س. ر. سارما
نما و روزنما، ابزار کمیاب نجومی که دو نمونه از آن  شب

)E(باقی مانده است 
۷۴

)١٣٩٠) ١ کامران امیرارجمند
ای فارسی در تشریح  عهد صفوی رساله انتقال علم در

علم هیئت جدید بر اساس نظر تیکو براهه
٧٥

)١٣٩٠) ١ حنیف قلندری ماهیت فیزیکی افالک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت ٧٦

)١٣٩٠) ٢ امیرمحمد گمینی
بررسی دالیل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت دورۀ 

اسالمی
٧٧

)١٣٩٠) ٢ جمیل رجب )E( شیرازی یة اإلدارکنهامقدمه و مؤخرۀ  ٧٨

)١٣٩١) ١ امیرمحمد گمینی
نسبت به زمین در آثار هیئت  گذر زهره و ترتیب سیارات

دورۀ اسالمی
٧٩

)١٣٩١) ١ یونس مهدوی جامع شاهیابوسعید سجزی و  ٨٠

)١٣٩٢) ٢ امیرمحمد گمینی گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسالمی ٨١

)١٣٩٣) ١ حنیف قلندری

 جوامع علم النجومکوشیار و  زیج جامعمقالۀ سوم از 

فرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها 

های هیئت در میان رساله

٨٢

)١٣٩٣) ١ راضیه سادات موسوی )E( نمای متأخر ایرانی نما: یک قبله جام گیتی ٨٣

)١٣٩٣) ٢ سیدامیرسادات موسوی نجوم جدید پس از دارالفنون ٨٤

)١٣٩٤) ١
امیرمحمد گمینی و فاطمه 

کیقبادی

ای  الدین منصور دشتکی: خالصه غیاث یر فی الهیئةِ السف

از هیئت بطلمیوسی و اشکاالت آن در عهد صفوی
٨٤
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)١٣٩٤) ١
صادق و  سرشت ایرج نیک

شهریار

دالجهات و مناقشۀ قوشچی در   ۀلئمس
ّ
بساطت فلک محد

کید بر مقصد دّو  آن تجرید م از فصل دّوم شرح با تأ
االعتقاد

٨٥

)١٣٩٥) ٢
 حنیف قلندری و زاده فرشاد کرم

غالمحسین رحیمی و
جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسالمی ٨٦

)١٣٩٧) ١ امیرمحمد گمینیو  رضا آقایی
و شیخیه بر سر تفسیر دینِی نجوم  تقابل علمای امامیه

کرمانی  العابدین جدید: هبةالدین شهرستانی و زین
٨٧

)١٣٩٧) ١ امیرمحمد گمینی علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار ٨٨

)١٣٩٧) ١ مصطفی یاوری
از  قانون ناصریبررسی دالیل حرکت زمین در رسالۀ 

الدوله عبدالغفار نجم٩٠
٨٩

)١٣٩٨) ١ رضا کیانی موحد اثر عبدالرحمن خازنی فی اآلالت العجیبةمعرفی رسالۀ  ٩٠

)١٣٩٨) ٢ فهم سجاد نیک )Eالدین طوسی ( شاخص اسطرالب خطی شرف ٩١

)١٣٩٨) ٢
پور و محمدعلی  اعظم تقی

چلونگر و مسعود کثیری

عوامل رونق و شکوفایی علم مواقیت در عصر بنی نصر 

ق)٨٩٧- ٦٣٥در اندلس (
٩٢

)١٣٩٨) ٢
مصطفی یاوری و حنیف 

قلندری

راهکار بطلمیوس برای تبیین حرکات سیارات در عرض و 

تعبیر فیزیکی آنها
٩٣

)١٣٩٩) ١ زهرا توکل و امیرمحمد گمینی نوشتۀ اثیرالدین ابهری: متن و تحقیق رسالۀ فی الهیئة ٩٤

)١٣٩٩) ٢ مریم زمانی
حرکت بازگشتی سیارات در گفتاری منسوب به 

)E( رضیمؤیدالدین الُع 
٩٥

)١٣٩٩) ٢ پویان رضوانی دو رساله در اسطرالب از ابوریحان بیرونی ٩٦

)١٣٩٩) ٢ چیو یانو می )Eنجوم هندی (مطالعات یوکیو اوهاشی در بارۀ  ٩٧

)١٤٠٠) ١ حنیف قلندری
منتهی اإلدراک النهار بر اساس کتاب  تعیین خط نصف

نوشتۀ عبدالجبار خرقی فی تقاسیم األفالک
٩٨

پزشکی

)١٣٨٣) ٢ پژوه محمد دانش
آن از  تاریخ شناخت دستگاه گردش خون و بیماری های

ا پایان عصر جالینوستآغاز 
٩٩

)١٣٨٣) ٢ سیدحسین رضوی برقعی
ترین  کهن :فردوس الحکمهنقدی بر تصحیح کتاب 

پزشکی ۀدرسنام
١٠٠

)١٣٨٤) ١ مهرناز کاتوزیان صفدی
لیف مجلس، محلی برای تبادل نظر علمی و سرآغاز تأ

یک رساله از محمد زکریای رازی
١٠١

)١٣٨٤) ٢ پژوه محمد دانش
های آن در  تاریخ شناخت دستگاه گردش خون و بیماری

اسالمی ۀدور
١٠٢



١٢٠

تاریخ نام مؤلف نام مقاله ردیف

)١٣٨٥) ١ آن ماری مولن
نگارش تاریخ جراحی جدید در جهان اسالم و  ۀنحو

)E( عرب
١٠٣

)١٣٨٧) ٢ شهره روغنی عوامل مؤثر در توجه پزشکان اندلسی به داروشناسی ١٠٤

)١٣٩٠) ١
سید محمد حسین 

مریم ثقفی و منظوراالجداد
های سنتی تا داروسازی جدید در ایران از عطاری ١٠٥

)١٣٩١) ٢ پروین تقوایی زحمتکش بررسی آرای پزشکان تمدن اسالمی در بارۀ ورزش ١٠٦

)١٣٩١) ٢ مصطفی کریمخان زند
های وبا و طاعون در ایران  مواجهۀ طبابت بومی با بیماری

دورۀ قاجار
١٠٧

)١٣٩١) ٢ تارو میمورا )E( التحفة السعدیهالدین شیرازی در پزشکی،  اثر قطب ١٠٨

)١٣٩٢ )١ یونس کرامتی
رازی در سنت داروشناسی و  بدال األدویۀأجایگاه رسالۀ 

داروسازی دورۀ اسالمی
١٠٩

)١٣٩٣) ١ جعفر طاهری ی در طب دورۀ اسالمیهای مسکون تدابیر اقلیمی محیط ١١٠

)١٣٩٣) ١ حسن ساالری
نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش 

پزشکی نوین در ایران
١١١

)١٣٩٤) ١ یونس کرامتی دست و منابع آن زرین نورالعیون ١١٢

)١٣٩٥) ٢
د محم و سید جمال موسوی

تقوی

درآمدی بر تشکیل داروخانه و داروفروشی در 

های اسالمی سرزمین
١١٣

)١٣٩٨) ١

حسین  و فوزیه جوانمردی

 و حجت فالح توتکار و آبادیان

عبدالرفیع رحیمی

مشروطه و  ۀبازتاب گفتمان پزشکی در مطبوعات دور

پهلوی اول
١١٤

)١٣٩٨) ١

مسعود  و زهرا حسین هاشمی

 و اصغر منتظرالقائم و کثیری

آرمان زرگران

رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی ١١٥

)١٣٩٩) ٢ کرامتییونس 
حاجی زین العطار شیرازی: شناسایی منابع،  مفتاح الخزائن

اختیارات بدیعیها و ارتباط آن با  نویس تبارشناسی دست
١١٦

)١٤٠٠) ١ فاطمه زرگری ایران ۀنسبت احکام نجوم با طب جالینوسی در تاریخ میان ١١٧

)١٤٠٠) ١ فوزیه جوانمردی
اسناد بازتاب وضعیت بهداشت و پزشکی ایران در 

ش)١٣٢٠- ١٢٨٥آرشیوی (
١١٨

)١٤٠٠) ١

فرزانه عامری و غالمحسین 

مقدم حیدری و علیرضا 

منجمی

بررسی مقومات نظریۀ پزشکی بقراط: سالمتی، بیماری 

و درمان
١١٩
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دامپزشکی

)١٣٨٨) ١
 و پیمان میکائیلی و جالل شایق

عینی محمد علی

بیماری ِقیَصر در  ۀبار های دانشمندان مسلمان در دانسته

حیوانات
١٢٠

)١٣٩٢) ١
ی
ّ
 مهدی نوریان و زاده امین مجل

جمشید مظاهریو 
و اهمیت آن در تدوین تاریخ علم ملکشاهی ۀشکارنام ١٢١

اندیشه

)١٣٨٣) ٢ سید احمد هاشمی
های  های تفکر در نخستین سده تکوین و تطور شیوه

اسالمی
١٢٢

)١٣٨٤) ٢ سید احمد هاشمی حنین بن اسحاق ۀترجم ۀمدرس ١٢٣

)١٣٨٥) ١ سید حسین نصر
دستاوردهای ابن سینا در حوزۀ علم و خدمات او به 

فلسفۀ آن
١٢٤

)١٣٨٥) ١ سید احمد هاشمی سحاقآرا و آثار حنین بن ا ١٢٥

)١٣٩٩) ٢
امیرحسین دائمی و حسین 

نامدار و مجید خلیلی

کتابخانۀ دارالعلم شاپور در بغداد و تأثیر آن بر ارتقای 

سطح علوم در قرون چهار و پنج هجری (با تأکید بر 

دانش طب)

١٢٦

)١٤٠٠) ١
رحیم یوسفی اقدم و مقصود 

فراستخواه

و » معل«های جدید و دگرگونی معنایی  تکنولوژی

در دورۀ قاجار» صنعت«
١٢٧

فیزیک

)١٣٨٤) ١ احمد جبار )E( ردان نوآو دان و ریاضی الدین فارسی، فیزیک کمال ١٢٨

)١٣٨٤) ٢ برنارد مت
الدین فارسی و دیتریش دو  رنگین کمان آسمان: کمال

)E( فرایبرگ
١٢٩

)١٣٨٤) ٢ دنی ساووا
 ای عربی اسالمی بررسی یک ساعت خورشیدی استوانه

)E(
١٣٠

)١٣٨٧) ١ یونس کرامتی
سِفزاری و ابن

َ
ّمار در سنت آثار ُعلوی  جایگاه ابوحاتم ا

َ
خ

دوره اسالمی
١٣١

)١٣٨٧) ٢ مرجان اکبری
مناظر و  ۀآثار نورشناسی در رسالتداوم سنت نگارش 

علی قاینی قاسم مرایای
١٣٢

)١٣٨٩) ١ محسن مراثی
شناسی در تمدن اسالمی تا پایان سدۀ  سرآغاز دانش رنگ

ششم هجری
١٣٣

)١٣٩٠) ٢
 و عبدالرسول عمادی
غالمحسین رحیمی

سینا و ابوالبرکات بغدادی نحرکت از نگاه اب ١٣٤

)١٣٩٢) ٢ سهیال پازری لۀ حرکت موجی نورئالدین فارسی و مس هیثم، کمال ابن ١٣٥



١٢٢
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)١٣٩٣) ١
مصطفی و  محمدجواد ناطق

کریمی
های فارسی جّرثقیل بررسی اصالت نسخه ١٣٦

)١٣٩٣) ٢ تبار محمد سلیمانی
نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران 

ق١٣٠٠قاجار تا سال 
١٣٧

)١٣٩٤) ٢ پور ماچیانی ابوذر فرض
تأثیر روش احمد بن فضل بخاری برای ساخت اجسام 

شناسی بیرونی حجم در کانی هم
١٣٨

)١٣٩٤) ٢ یونس کرامتی و محسن قوسی
ای عربی در بارۀ عطرها از  در باب انتساب و عنوان رساله

سدۀ چهارم هجری
١٣٩

)١٣٩٦) ١ فر فاطمه اربابی

های درسی فیزیک در  آموزش فیزیک در نخستین کتاب

 جرالثقیِل ناظم العلوم و  اصول علم فیزیِک ایران: 

کریشیش

١٤٠

)١٣٩٧) ٢ محمدابراهیم مقصودی
پاسخ مناسبی به پرسش از آهنگ » یک ثانیه بر ثانیه«آیا 

کوگذر زمان است؟ پاسخی به برادفورد اس
١٤١

)١٣٩٩) ١
سرشت و محمد  ایرج نیک

تبار سلیمانی
الدوله و فیزیک نجم ١٤٢

)١٣٩٩) ٢ محسن قوسی و یونس کرامتی
نوشتۀ محمد بن  کتاب الطیبهای خطی  بررسی نسخه

حسن بن ابراهیم الخازن
١٤٣

)١٤٠٠) ١ محسن قوسی و یونس کرامتی
بارۀ نوشتۀ خازن: تصحیح متن و نکاتی در  الطیبکتاب 

متن
١٤٤

کیمیا

)١٣٨٤) ١ جعفر آقایانی چاوشی کیمیا از نظر ابو نصر فارابی ١٤٥

)١٣٨٤) ١ ری پی
ُ
یر ل )E( کیمیا در آثار جابر بن حیان ١٤٦

)١٣٨٧) ١ سعید اکبری شاد
منسوب به جابر بن  الریاض الکبیرها در  بررسی محلول

حیان
١٤٧

)١٣٩٤) ٢ عماد شریف
تاب مروری بر کیمیای جابری، تولید آهن و فوالد در ک

البرهان فی أسرار علم المیزان
١٤٨

)١٣٩٥) ١ رضا کوهکن
شناس: مطالعۀ موردی  مورخ یا کیمیاگر به مثابۀ ریشه

»اکیمی-ال«عنوان 
١٤٩

)١٣٩٥) ٢
و  حیدری غالمحسین مقدم

علی کاوسی رحیم

جایگاه تجربه و آزمون در منظومۀ کیمیایی حسن بن 

زاهد کرمانی
١٥٠

)١٣٩٥) ٢ امین متولیان
در رسالۀ » حل و عقد«شرحی بر دو مفهوم 

مؤیدالدین طغرایی الحکمة الرحمة ومیزان  مفاتیح 
١٥١
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)١٣٩٨) ٢
رضا کوهکن و محمد 

جوهرچی

رازی: تأملی بر دو مفهوم بنیادین صبغ  سّر اسرار کیمیای

و اکسیر در سنت صناعت
١٥٢

)١٣٩٩) ١ امین متولیان
کروتاکسیس زوسیموس و میکسیس ارسطویی؛ 

مفاهیمی برای فهم امکان تبدل فلزات به یکدیگر در 
های کیمیاگری سنت

١٥٣

یبه علوم غر

)١٣٨٤) ١ مصطفی ذاکری فردوس الحکمه تصحیح یک طلسم در ١٥٤

)١٣٨٤) ٢ نیا زاده و مریم معینی هادی عالم علم فراست در منابع اسالمی ١٥٥

)١٣٨٤) ٢
و  سیدحسین رضوی برقعی

زاده هادی عالم

  فخر رازی (اثر لطف استفر ۀای کهن از رسال ترجمه
ّ
ه الل

عزیز الهروی)
١٥٦

)١٣٩٤) ١ به فرخنده زاده محبو
های کهانت در  های تمثیلی و اندیشه روش

ابن ربن طبری الحکمۀ فردوس
١٥٧

)١٣٩٦) ١ مهرداد فردیار
جهانی اول  بررسی سند پیشگویی تاریخ پایان جنگ

الدوله تبریزی و معرفی او نوشتۀ عبدالعلی نجم
١٥٨

تاریخ/ فلسفۀ علم

)١٣٨٥) ١ بنفشه افتخاری
، از قاضی صاعد التعریف بطبقات االممنگاهی به کتاب 

ق)٤٦٢- ٤٢٠اندلسی (
١٥٩

)١٣٩٠) ٢ کاوه نیازی الدین شیرازی در منابع تاریخی متقدم توصیف قطب ١٦٠

)١٣٩٥) ١ امینیحسن  نگاری ریاضیات در بارۀ دو رویکرد اساسی در تاریخ ١٦١

)١٣٩٥) ١ کامران امیرارجمند
اری انتقال علوم جدید: پیشینه و نگ تاریخ ۀنکاتی در بار

روش
١٦٢

)١٣٩٥) ١ رضایی حسین شیخ
نگاری  به تاریخ» اجتماعی«و » عقالنی«رویکردهای 

بودن» غیرتاریخی«علم و معضل 
١٦٣

)١٣٩٥) ١ زاده امیراحسان کرباسی نگاری و انقالب علمی ، تاریخکوهن ١٦٤

)١٣٩٥) ١ میثم محمدامینی
علم و «لۀ ئنگاری علم و توجه به مس تحوالت در تاریخ

»شارز
١٦٥

)١٣٩٥) ١ ابوتراب یغمایی
گرایی نباید منحل  گرایی و درون را دوگانگی میان برونچ

تحلیلی از تاریخ تمایز علم محض/ علم کاربردی ؟شود
١٦٦

)١٣٩٦) ١ وردی امین شاه تأملی در باب ورود فلسفۀ غرب به ایراِن دورۀ قاجار ١٦٧

)١٣٩٧) ١ کامران امیرارجمند شناسی بومی و علوم جدید روش ١٦٨

)١٣٩٧) ١ محمد کشاورز بیضایی
اقدامات سیاسی و فرهنگی علیقلی خان مخبرالدوله و 

تأثیر آن در روند نوگرایی دورۀ قاجار
١٦٩



١٢۴

تاریخ نام مؤلف نام مقاله ردیف

)١٣٩٩) ١ میثم محمدامینی یت دانشمنداقتدار علم، مسئول ١٧٠

)١٣٩٩) ١ امیرمحمد گمینی
نگارانه در بارۀ موانع یا عوامل ایجاد انقالب  بحثی تاریخ

علمی در تمدن اسالمی و غرب
١٧١

)١٤٠٠) ١ هادی صمدی و محمد معصومی »اوولوشن«سازی علمی: مطالعۀ موردی  تأملی در واژه ١٧٢

)١٤٠٠) ١ امیرمحمد گمینی زنیم زنیم از چه حرف می حرف می وقتی از علم پیشامدرن ١٧٣

بندی علوم فلسفه و طبقه

)١٣٨٨) ١ هوشنگ اعلم فریغون اثر ابن العلوم عم جوا ١٧٤

)١٣٩٥) ٢ فاطمه مینایی طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا از نگاه متکلمان ١٧٥

)١٣٩٧) ٢ امیر مازیار سینا لۀ کیفیات ثانویه در فلسفۀ ابنئمس ١٧٦

)١٣٩٧) ٢ حامد بیکران بهشت
تاریخی - شناسی نظریۀ تکامل: رویکردی تحلیلی هستی

اعی تکامل؛ موردکاوی تکامل فرهنگیهای انتز به مدل
١٧٧

)١٣٩٧) ٢ دشتی وحیده صادقی خرم تأملی بر اصل اینهمانی تمایزناپذیرها بر اساس دفاع مولر ١٧٨

)١٣٩٨) ٢
سید محمود یوسف ثانی و 

غالمحسین مقدم حیدری و 
فائزه اسکندری

علل اربعه از دیدگاه ابن باجه: رفع دوگانگی موجود در 

و صورت ارسطویی تمایز ماده
١٧٩

)١٣٩٩) ١ حسین شیخ رضایی
های استعاری: نگاهی انتقادی  های داستانی و مدل مدل

های علمی انگاری مدل  به داستان
١٨٠

)١٣٩٩) ١ مهدی عظیمی تاریخ قاعدۀ عکس در منطق دورۀ اسالمی ١٨١

)١٣٩٩) ٢ فر شمامه محمدی
بندی  جایگاه و تقسیمات علوم طبیعی در منابع طبقه
علوم دورۀ اسالمی و عوامل مؤثر بر آن

١٨٢

آموزش

)١٣٩٣) ٢ مسعود تاره شیوۀ نوین آموزش ابتدایی در دورۀ قاجار ١٨٣

)١٣٩٤) ١
فوزیه و  سرشت محسن بهشتی

جوانمردی

های  وضعیت مدارس نوین در کردستان ایران در سال

ش١٣٢٠تا  ١٢٩٩
١٨٤

)١٣٩٦) ١ رضا رنجبر الدوله و اولین کتاب درسی فلسفۀ جدید در ایران نجم ١٨٥

)١٣٩٩) ٢ مریم کشمیری
گذار از نگاه سنتی به  دارالفنون و علم نقاشی در

پرسپکتیو
١٨٦

)١٤٠٠) ١
جمشید روستا و مهدی اسدی 
و محمدصادق صابرمنش

و پرورش کرمان در دورۀ پهلوی بررسی ساختار آموزش 

(عوامل رشد و موانع توسعه) اول
١٨٧

نگاری عجایب

)١٣٩٨) ١
سید  و محمدجعفر اشکواری

مسعود صادقی و جمال موسوی
ها نگاری شناسی در عجایب جهان ١٨٨
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)١٣٩٨) ٢
محمدمهدی طاهری و دنیا 

معصومی

حفاظِت تفویضی از شهرهای اسالمی در 
های میانه: کارکرد  های مسلمانان در سده نگاری عجایب

های شهری ورت طلسمو ص
١٨٩

شناسی گیاه

)١٣٨٩) ١ محمدرضا عرشی
دو رسالۀ نویافته از ابوحاتم اسفزاری در حساب و 

شناسی گیاه
١٩٠

)١٣٨٩) ١ فر شمامه محمدی خاستگاه، تاریخچه و مسیر تجارت دارچین ١٩١

)١٣٩١) ٢ پناهی سید ماهیار شریعت شناسی غافقی و دانش گیاهجامع  ١٩٢

)١٣٩٤) ٢ فر شمامه محمدی دیوسکوریدس الحشائشبندی گیاهان در کتاب  دانش رده ١٩٣

)١٣٩٤) ٢ فاطمه مهری
بندی گیاهان در تمدن اسالمی: مالحظاتی در باب  طبقه

برخی مفاهیم
١٩٤

)١٣٩٩) ٢ صادق حجتی خاک و بارورسازی آن در فالحت دورۀ اسالمی ١٩٥

)١٣٩٩) ٢ فاطمه مهری های زراعی سنتی در ایران ُبِنه: نظام ١٩٦

شناسی زیست

)١٣٩٣) ٢ عرفان خسروی و رفع یک سوءتفاهم تاریخی جانورنامه ١٩٧

)١٣٩٣) ٢ امیرمحمد گمینی
رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار: شیخ 

محمدرضا اصفهانی و تکامل انسان
١٩٨

)١٣٩٤) ٢ محمد معصومی
های  گزارشی از ترجمه» آنها«ین روو دا» ما«ین رودا

داروین اثر چارلز ها پیدایش گونهفارسی کتاب 
١٩٩

)١٣٩٥) ١ هادی صمدی
نگاری علم: مطالعۀ  گرایانه به تاریخ رویکردی طبیعت

موردی داروین
٢٠٠

)١٣٩٧) ١ محمد معصومی
گرایانه داروین  د نظریات مادیای در ر گزارشی از نسخه

ق)١٣٣٠( متعلق به دورۀ قاجاریه
٢٠١

)١٣٩٨) ١ کامران امیرارجمند جانورنامهباز هم  ٢٠٢

)١٣٩٨) ٢ محمد معصومی

معرفی و گزارشی از چند سند در بارۀ درخواست 
های دورۀ  ممنوعیت تدریس نظریۀ داروین در دبیرستان

های درسی با  تابش) با نگاهی به ک١٣٣٢پهلوی دوم (
موضوع تکامل جانداران

٢٠٣

)١٤٠٠) ١ مرضیه کاظمی
های جهنده  پا، مروری بر شرح عنکبوت یوزپلنگ هشت

جاحظ کتاب الحیواندر 
٢٠٤

جغرافی

)١٣٩٦) ١ امید رضایی
نویسی توصیفی و سهم مهندس  پایان سنت حدنامه

برداری مدرن ایران ُبغایری در نقشه
٢٠٥



١٢۶
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)١٣٩٦) ١ زاده اد کرمفرش
الدوله؛ گذر از جغرافیای سنتی به نوین در  عبدالغفار نجم

دورۀ قاجاریه
٢٠٦

)١٣٩٩) ١ پوریان اشکان اولی
های اروپایی و شبکۀ تجارت منابع گیاهی  دان طبیعی

ـه١٠م/١٦شرق مدیترانه و اقیانوس هند در قرن 
٢٠٧

فناوری

)١٣٨٧) ٢ ایوانا لورنکوا
 ۀپیشرفت فناوری شیمیایی در اروپا و آمریکا طی سد

)E( بیستم میالدی
٢٠٨

)١٣٩١) ١ مهدی محمدزادهو  سمیه اربابی
سازی سنتی  های فوالدی با مکانیزم ترکیبی در قفل قفل

ایران
٢٠٩

)١٣٩٢) ١
غالمحسین و  اکبر فالحی

رحیمی

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون 

نوین نظامی در عصر ناصری
٢١٠

)١٣٩٣) ١ مها شعار )E( ی تصفیۀ آب در تاریخ علوم عربی/اسالمیفناور ٢١١

)١٣٩٤) ١
غالمحسین و  اکبر فالحی

رحیمی
ارزیابی ساخت و کاربرد سالح آتشین در عصر صفوی ٢١٢

)١٣٩٥) ٢
غالمحسین و  ایرج سعادتمند

رحیمی
قدیم با تکیه بر ابزار پنگانمدیریت تقسیم آب در ایران  ٢١٣

)١٣٩٦) ٢ امیرحسین کریمی
های  کوشش برای ترسیم سیر تحول ساخت رنگدانه

نقاشی در ایران و تاریخچۀ مطالعات این عرصه
٢١٤

)١٣٩٧) ١ اکبر فالحی

بررسی عملکرد و نقش مستشاران اتریشی درآموزش 

قشون و انتقال دانش و فناوری نظامی به ایران در عصر 

ناصری

٢١٥

)١٣٩٨) ٢ اکبر فالحی
درآموزش  فرانسویبررسی عملکرد و نقش مستشاران 

نتقال دانش و فناوری نظامی در عصر ناصریقشون و ا
٢١٦

)١٣٩٩) ١
سحر ذکاوت و خشایار 

زاده قاضی

قلم در فلزکاری دورۀ سلجوقی و  مطالعۀ تحلیلی هند سیاه

کاربست آن در گسترش هنر دورۀ معاصر
٢١٧

)١٣٩٩) ١ آندیا نعمتی
تاریخچۀ سنگ الجورد و نقش علم شیمی در کشف 

حقایق آن
٢١٨

)١٤٠٠) ١

علی اعراب و بهمن فیروزمندی 

جین و پرستو مسجدی  شیره

گر و  خاک و آرمان شیشه

محمد هادیان علی

واکاوی تاریخ ساخت لعاب قلیایی در متون دورۀ 

اسالمی
٢١٩


