
 

 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
، ب

ول
ۀ ا

مار
 ش

ل،
 او

ال
 س

ن،
یرا

و ا
الم 

اس
 

لم
 ع

ث
یرا

م
١٣

٩١
 

149 

  

 گرامیداشت یاد پروفسور احمد یوسف الحسن
  ١محمدجواد ناطق

نگـاران حـوزۀ علـم و ترین تاریخاحمد یوسف الحسن یکی از شاخص
اردیبهشـت  9( 2012ریـل وآ 28تـازگی در تـاریخ فناوری اسالمی به

  سالگی درگذشت.  86در سن  )کانادا( ش) در تورنتو1391
ــن  25یوســف الحســن در  ــۀ 1304تیــر  5( 1925ژوئ ش) در قری

های یوسف و َصلحا از قبیلۀ در فلسطین از پدر و مادری به نام مُشَیرفة
رین به دنیا آمد. فقر باعث مهاجرت خانوادۀ وی بـه حیفـا شـد. در ابج

لج عربـی در بیـتآنجا توانست برای گذراندن دورۀ دبیرسـتان در کـا
المقــدس بــورس تحصــیلی کســب کنــد. ســپس در دانشــگاه قــاهره 

پس از اتمـام  .گرفتتحصیالت خود را در رشتۀ مهندسی مکانیک پی
دیگـر نتوانسـت بـه وطـن خـود  1948تحصیالت دانشگاهی در سال 

ناسی ارشـد بازگردد و در سوریه ساکن شد. در آنجا به دانشکدۀ مهندسی پیوست و پس از اخذ درجۀ کارش
 1978تـا  1973هـای رئیس دانشکده شد. در سال ،از امپریال کالج و درجۀ دکتری از کالج دانشگاه لندن

(معهد التـراث العلمـی العربـی) را در  »م عربیوعل تاریخ«مؤسسۀ  1974. در سال بودرئیس دانشگاه حلب 
اکنـون کـه هـم کنـدم را جـذب دانشگاه حلب تأسیس کرد و توانست تعداد زیادی از مورخان برجستۀ عل

  روند. شمار میبسیاری از آنها از دانشمندان شاخص به
نظر در تاریخ علـم و فنـاوری در جهـان احمد یوسف الحسن پروفسور در مهندسی مکانیک و صاحب

ای خود مدتی نیز وزیر پیشین نفت، برق و صنعت در دولت سوریه پـیش اسالم بود. وی در مشاغل حرفه

                                                      
 nategh@modares.ac.irمهندسی مکانیک؛  ۀدانشکد -ضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسع 1



 

 

150 

  بود.ش)  1350م ( 1971از سال 
 های علمی خود جوایز بسـیاری از جملـه نشـانخاطر تالشبه کانادا مهاجرت کرد. به 1982در سال 

ملی لژیون دونور جمهوری فرانسه را دریافت کرد. مدتی در کمیتۀ مشورتی دانشـگاه ملـل متحـد توکیـو 
ای را دربـارۀ هـای گسـتردهبود که پـژوهش طرحیالمللی یونسکو در خدمت کرد. عضو کمیتۀ علمی بین

پروفسور مدعو در بخـش تـاریخ و فلسـفۀ علـم در کـالج  ؛عهده داردهای گوناگون تمدن اسالمی بهجنبه
ای دانشگاه تورنتو و عضو انستیتوی دانشگاه لندن، پروفسور مدعو در بخش مطالعات اسالمی و خاورمیانه

 2تاریخ علوم عربـیگاه بود. او همچنین عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ تاریخ و فلسفۀ علم و فناوری این دانش
  بود.

توان بـه کتـاب جا گذاشت؛ از آن جمله میزیادی از خود بههای  هو مقال ها یوسف الحسن کتاباحمد 
اتفاق پروفسور دونالد هیل به رشتۀ تحریـر اشاره کرد که به تاریخ مصور علم و فناوری در اسالمارزشمند 
  3ش) توسط یونسکو به چاپ رسید.1365( 1986در سال  درآورد و

ای منقح های مختلف جهان، نسخهوی همچنین با یافتن و استفاده از پانزده نسخۀ خطی در کتابخانه
نوشـتۀ بـدیع الزمـان  الجامع بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیـلاز کتاب تاریخی و بسیار ارزشمند 
مبـانی نظـری و عملـی مهندسـی . این کتاب با عنوان فراهم کردجری جزری از مهندسان سدۀ ششم ه

به فارسی ترجمه و منتشر شده است (به کوشش محمدجواد ناطق، مرکز نشـر  مکانیک در تمدن اسالمی
  ).1380دانشگاهی، تهران 

هـای مختلـف فرهنـگ جنبـه« طرحانتشاراتی است که حاصل  ۀاو سرویراستار جلد چهارم از مجموع
در دو  علـم و فنـاوری در اسـالمزیر نظر یونسکو است. جلد چهارم این مجموعه تحت عنـوان » اسالمی

الدین والهندسة المیکانیکیة العربیة مع کتاب الطرق السـنیة تقیاثر مشهور دیگر او  4قسمت به چاپ رسید.
ش)  1355( 1976دانشگاه حلب در سال  عربی در تاریخ علومبود که توسط مؤسسۀ  فی اآلالت الروحانیة

  به چاپ رسید.
در » هجـریهـم دعوامل افول علوم دورۀ اسالمی پس از سدۀ «ای از او با عنوان ترجمۀ فارسی مقاله

 ۀرسد. متن اصلی مقالـه را خـود او بـرای ترجمـه و نشـر در مجلـبه چاپ می میراث علمیاین شماره از 
  او به دیار دیگری پرکشیده بود.  ،مقاله دریافت شد فرستاد. دریغا که وقتی میراث علمی

یادش گرام باد
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