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  سهیلمجلۀ 
  ١پویان رضوان

های تخصصی در زمینۀ تاریخ علم در تمدن اسالمی است که انتشار آن از سال یکی از مجله سهیلمجلۀ 
شـود، میالدی در بارسلون اسپانیا آغاز شده است. این مجله که تقریباً به صورت سالنامه منتشر می 2000

تـرین پژوهشـگران ایـن رشـته در های عرصۀ تاریخ علم است که همکاری سرشناسنشریهاز مهمترین 
 2انتشار آن، نشانگر ارزش علمی آن است. سردبیری سه شمارۀ نخست این مجله بر عهـدۀ خـوان وِرنِـت

در سِمت مشاوران  5و خولیو سامسو 4، مونیکا ریوس3لراساسوک خوسفبوده است و در شمارۀ نخست آن، 
تحریریۀ ایـن شـماره را امیلیـا کـالوو (دانشـگاه هیئت  اند. اعضایکردهسردبیر با این نشریه همکاری می

(دانشـگاه بارسـلون) خـوزه کابـاس خوسـف کاسـولراس بارسلون)، مارگاریتا کستلز (دانشگاه بارسـلون)، 
فورکـادا (دانشـگاه بارسـلون)  میگـللون)، ، بارسلون)، مرسه کومس (دانشگاه بارسـ6و فابرائ(دانشگاه پومپ

ل مِسْترِس (دانشگاه بارسلون)، خگرانادا)، ان های علمی انجمن عالی پژوهشاکسپیراسیون گارسیا سانچز (
روزِر پوژ (دانشگاه بارسلون)، مونیکا ریوس (دانشگاه بارسلون)، خولیو سامسو (دانشگاه بارسلون) و مرسـه 

  اند. دادهمی تشکیل ویالدریک (دانشگاه بارسلون) 
آقایان محمد باقری (ایران)، جان لنارت برگـرن (کانـادا)، چـارلز برنِـت (انگلسـتان)، محمـد الفـیض 

الـدین (مالزی)، یان پیتر هوخنـدایک (هلنـد)، اکمـل مارنه(مراکش)، برنارد گلد اشتاین (امریکا)، سامی ح
وارت کِنِدی (لبنان)، دیوید آنتـونی کینـگ (آلمـان)، (فرانسه)، ادوارد است ژاکار احسان اوغلو (ترکیه)، دانیل

، جـان نـورث (هلنـد)، دیویـد پینگـری (سـوریه)پاول کونیچ (آلمان)، ریچارد لورچ (آلمان)، خالد مـاغوط 
  اند. مشاوران این نشریه بودههیئت  (امریکا)، جمیل رجب (امریکا) و جرج صلیبا (امریکا) اعضای

  :م)٢٠٠١( جلد اولعناوین 

از ابوسـهل  فی نسبة ما یقـع بـین ثالثـة خطـوط مـن خـطّ واحـدح، ترجمه و شرح رسالۀ تصحی« -
                                                      

 pnrezvani@gmail.comتهران،  دانشگاهکارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم  1
2 Juan Vernet 
3 Josep Casulleras 
4 Mònica Rius 
5 Julio Samsȯ 
6 Pompeu Fabra University  
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، جان لنـارت برگـرن و گلـن ون »7کوهی
 بروملن.

در سنت ریاضی انـدلس و مصور اعداد « -
 ، احمد جبار. 8»مغرب

 زیج الکامل فی التعـالیمنظریۀ ماه در « -
 ، روزر پوژ.9»ابن هائم

هــای هــای سانســکریت مــتنترجمــه« -
ـــار  ـــی در درب ـــی و فارس ـــومی عرب نج

 ، دیوید پینگری.10»جیپور جایاسیمهای
مختصـر احکام نجوم و نجوم مردمی: « -

ــواء ــن االن ــارس م ــن ف ــد ب ، م. 11»از احم
فورکادا. او در این مقالـه پـس از نوشـتن 

ای مفصل دربارۀ رسـالۀ یـاد شـده، مقدمه
 این رساله را تصحیح کرده است. 

حاسبۀ جدیـدی م آشپز که دو تا شد...« -
های مسـلمانان گیریترین اندازهاز قدیمی

هـای محاسـباتی برخـی از ، پروفسور دیوید کینگ. مؤلف در این مقالـه بـه روش12»در زمینۀ مساحی
منجمان متقدم دورۀ اسالمی برای سنجش فواصل و زوایای نجومی (مثل عرض جغرافیـایی، جهـت 

 قبله و...) پرداخته است.
مـیالدی) دربـارۀ کـاربرد  1000ارگان در یک رسالۀ اروپایی قـدیمی (حـدود فصل مربوط به ست«  -

 چ. ، پاول کونی13»اسطرالب
 ریچارد لورچ. ،14»برخی از نخستین کاربردهای ربع مجیب« -
های میانـه و های جغرافیایی خاص در دورۀ اسالمی سدههای ساعتی ساخته شده برای عرضربع« -

   .کویالدریمرسه  ،15»ها بر سنت اروپاییتأثیر آن

                                                      
7 Abū Sahl al-Kūhī's “on the ratio of the segments of a single line that falls on three lines” 
8 Figurate numbers in the mathematical tradition of al-Andalus and the Maghrib 
9 The theory of the moon in the al-Zīj al-Kāmil fi’l-Taʿālīm of Ibn al-Hāʾim  
10 Sanskrit translations of Arabic and Persian astronomical texts at the court of Jayasimha of Jayapura 
11 Astrology and folk astronomy: the Mukhtaṣar min al-Anwāʾ of Aḥmad b. Fāris  
12 Too many cooks . . . A new account of the earliest Muslim geodetic measurements 
13 The chapter on the stars in an early European treatise on the use of the astrolabe (ca. AD 1000)  
14 Some early applications of the sine quadrant  
15 Medieval Islamic horary quadrants for specific latitudes and their influence on the European tradition  
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  نقد و معرف کتاب

ان و علـوم در یـدیهواین بخش شامل سه مقاله است. اولین مقالۀ این بخش مربـوط بـه معرفـی کتـاب 
، تألیف وای. النگرمن است و به قلم خولیو سامسو نوشته شده. دومین مقاله دربـارۀ کتـاب های میانه سده

اندرژات است کـه آن را مرسـه کـومس نوشـته اسـت. در تألیف لودی نایوتا و آرجو و میان اثبات و تصور
اثری از یـان پیتـر هوخنـدایک را معرفـی کـرده کـه در آن  ویالدریچآخرین مطلب از این بخش، مرسه 

  سایه تصحیح و ترجمه شده است. اهیم بن سنان بن ثابت دربارۀ ابزارهای کار باای از ابر رساله

 :م)٢٠٠١وم (جلد دعناوین 

تحریریۀ مجله افزوده شده است. همچنین هیئت  نیز به مشاوران سردبیر و 16نام ژوزف بِلوِردر این شماره 
  اند.مشاوران این شماره پیوستههیئت  عالءالدین لولَح (سوریه) و مصطفی موالدی (سوریه) نیز به جمع

، دیویـد 17»م.): یـک گـزارش موقـت 750-1900های نجومی جهان اسـالم (و جدول ها دستنامه« -
 کینگ، خولیو سامسو و برنارد گلد اشتاین.

سنجی بر اساس ستارگان، طراحی شده توسط حبش حاسب: مـتن، یک صفحۀ جهانی برای زمان« -
 .، فرانسوا شارت و پِترا اشمیل18»ترجمه و شرح

از  کتاب اخراج الخطین من نقطـة علـی زاویـة معلومـة بطریـق التحلیـلتصحیح، ترجمه و شرح « -
 ن لنارت برگرن و گلن ون بروملن.، جا19»ابوسهل کوهی

انتقادهای ابن هیثم و جابربن افلح از مقدارهای تعیین شده برای پارامترهای حرکتی عطارد توسط « -
 ، خولیو سامسو.20»بطلمیوس

 . گلدشتاین، برنارد 21»زیج یهودا بن ورقه« -
  ، مرسه کومس. 22»ابن هائم تواترمدل « -

  نقد و معرف کتاب

نجـوم در شـبه جزیـرۀ اثر دیوید کینگ،  حروف رمزی راهبانهای تاب نیز کتابدر بخش معرفی و نقد ک
پزشـکی در ، گلدشـتاینخوزه کابـاس و برنـارد اثر  ایبری: ابراهام زاکوت و انتقال از نسخۀ خطی به چاپ

رالب مبطخ در نجـوم طاساثر مونیکا ریوس،  له در اندلسبقاثر لوئیس گارسیا بالستر،  جامعۀ چند فرهنگی
مطالعـاتی در  .پیش به سوی ستارگاننوشتۀ ادوارد استوارت کندی، پاول کونیچ و ریچارد لورچ، و  اسالمی

                                                      
16 Josep Bellver  
17 Astronomical handbooks and tables from the Islamic world (750-1900): an interim report  
18 A universal plate for timekeeping by the stars by Ḥabash al-Ḥāsib: text, translation and commentary   
19 Abū sahl al-Kūhī's "On drawing two lines from a point at a known angle"  
20 Ibn al-Haytham and Jābir b. Aflaḥ's criticism of Ptolemy's determination of the parameters of Mercury   
21 The astronomical tables of Judah ben Verga  
22 Ibn al-Hāʾim's trepidation model 
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ــۀ  ــی. یادنام ــوم طبیع ــیات و عل ــاریخ ریاض ت
نوشـتۀ  چپـاول کـونی ،پژوهشگر متون عربـی

  اند.مِنسو فولکِرت و ریچارد لورچ معرفی شده

  :م)٢٠٠٣-٢٠٠٢وم (جلد سعناوین 

بِلـوِر و مونیکـا ریـوس  در این شـماره ژوزف
  اند. مشاوره با سردبیر را بر عهده داشته

اسطرالبی از قرن چهـاردهم مـیالدی « -
های التینی،  در اسپانیای مسیحی با نوشته

عبری و عربی: یک شاهد منحصر به فرد 
، دیوید 23»هادر زمینۀ برخورد بین فرهنگ

 کینگ.
عـددی عربـی،  - گذاری حرفـینشانه« -

رومی، قبطی یا فقط یونانی؟ نمونۀ مربوط 
 عربـی -مسیحیبه نسخۀ خطی اندلسی 

 ، رزا کومس.24»قرن دهم
 ، پاول کونیچ.25»ابوبکر حصّاری البیانکتابیک نسخۀ جدید از « -
 .26»های محاسبه): روش1283الدین مغربی (درگذشته به سال محی االزیاجتاج« -
 ، توماس کلیک و سیمون ِتیکزِرا.27»آزایرا، الهتما: دو روش عربی در تقسیم آب«کارلوس دورچ؛  -
 ، جی. ل. مانچا.28»مورد ماه قمری متوسط بطلمیوسکوپرنیک در » تصحیح«یاداشتی بر « -
ضـوابط  ر اسـاسبـ آنهـا الدین طوسی دربارۀ رؤیت هالل ماه به همـراه تحلیـلنصیر هاینظریه« -

 حمیدرضا گیاهی یزدی.، 29»ارتفاعی جدید -سمت

                                                      
23 An astrolabe from 14th century Christian Spain with inscription in Latin, Hebrew and Arabic. A unique 
testimonial to an intercultural encounter     
24 Arabic, Rūmī, Coptic, or merely Greek alphanumerical notation? The case of a Mozarabic 10th century andalusī 
manuscript  
25A new manuscript of Abūbakr al-Ḥaṣṣār's Kitāb al-Bayān  
26 The Tāj al-azyāj of Muḥyī a-Dīn al-Maghribī (d. 1283): methods of computation  
27Azaria, alhetma: two medieval arabisms reflecting the allocation of irrigation water  
28 A note on Copernicus' 'correction' of Ptolemy's mean synodic month 
29 Naṣīr al-dīn al-Ṭūsī on lunar crescent visibility and an analysis with modern altitude-azimuth criteria 

  ترجمۀ این مقاله در منبع زیر چاپ شده است:
 هایی در زنـدگی، روزگـار، فلسـفه و علـم خواجـه نصـیرالدین طوسـی پژوهش: استاد بشرمعصومی همدانی، حسین و محمدجواد انواری، 

 .1391نتشارات میراث مکتوب، تهران ، اعۀ مقاالت) (مجمو



 

 

130 

  نقد و معرف کتاب

مـروری بـر  .زیـج طلیطلـهسـتوود، یاثر بروس ا نژیکارولاو پس کارولنژیای در اروپای احیاء نجوم سیاره
حیـات و مؤلفـات ابـن بنـا نوشـتۀ فریتـز پدرسـن،  های متنی همراه با تصحیحهای خطی و نمونهنسخه

 های نجـومی در دورۀ عثمـانیتاریخ نوشتهمحمد ابلّاق، از احمد جبار و  مراکشی مع نصوص غیر منشورة
 2( های جغرافی در دورۀ عثمانیتاریخ نوشتهجلد) و  2( های ریاضی در دورۀ عثمانیتاریخ نوشتهجلد)،  2(

  الدین احسان اغلو. جلد) نوشتۀ اکمل

  م):٢٠٠۴ارم (جلد چهعناوین 

ورنت و خولیو سامسو منتشر شد. در این شماره عالوه بر ژوزف بِلوِر، امیلیـا  خواناین شماره به سردبیری 
کالوو، ژوزف کسیولراس، مرسه کومس و روز پوژ مشاوران سردبیر بودند. همچنین در این شماره مونتسـه 

  تحریریۀ این مجله پیوست.هیئت  دیاز فجاردو از دانشگاه بارسلون به

 ون دالن. ، بنو30»زیج ممتحندومی از  نسخۀ« -
هایی بر تصحیح جدیـدی از یـک نسـخۀ خطـی دربـارۀ داروشناسـی در اسـپانیای دورۀ یادادشت« -

 ، فدریکو کورینت.31»اسالمی
تمدن اسالمی و آثارشان (قـرن  شناسان و دیگر دانشمنداندانان، ستارهریاضیای بر کتاب ضمیمه« -

 ، بوریس آبرامویچ روزنفلد.32»میالدی) 19تا  7های 
 ، کریستینا الوارز میالن.33»ها اثر ابن جلجلنامهای از زندگیهای پزشکی در مجموعهداستان« -
 ، ایملیا کالوو.34»میالدی) 15و  14های دو رساله از مغرب دربارۀ میقات (قرن« -
، خوزه کابـاس و برنـارد 35»م)1320های جان ویموند (نجوم اوایل دورۀ آلفونسی در پاریس: جدول« -

 .گلدشتاین
 ، مانوئال مارین.36»او رحلۀ) و 891/1486دان: قَلَصادی (درگذشته به سال یک ریاضیپیدایش « -
، گِـرِگ 37»رارد کرمونایی مربوط به دورۀ انتقـال عربـیگاقلیدس منسوب به  اصولترجمۀ التینی « -

 دِیونگ.
  سولراس. اک خوسف، 38»های احکام نجومیای از ابن معاذ دربارۀ شعاعرساله« -

                                                      
30 A second manuscript of the mumtaḥan zīj 
31 Notes on a recent edition of a morisco pharmacological MS 
32 A supplement to mathematicians, astronomers and other scholars of Islamic civilisation and their works (7th-
19th c.) 
33 Medical anecdotes in Ibn Juljul's biographical dictionary 
34 Two treatises on Mīqāt from the Maghrib (14th and 15th centuries A. D.) 
35 Early Alfonsine astronomy in Paris: the tables of John Vimond (1320)  
36 The making of a mathematician: al-Qalṣādī (d. 891/1486) and his Riḥla 
37 The Latin translation of Euqlid's elements attributed to Gerard of Cremona in relation to the Arabic transmition 
38 Ibn Muʿādh on the astrological rays  
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  نقد و معرف کتاب

ی در تـاریخ آثـار موسـیقاز لیروال و پیورتـا؛  المعارف اندلسدایرةهای در بخش معرفی و نقد کتاب، کتاب
هـای میانـه: یونـانی، هانتقال درون فرهنگی دانش علمی در سـدالدین احسان اغلو؛  از اکمل دورۀ عثمانی

دانان،  ریاضی از ساوِیج اسمیت؛ گویی در آغاز اسالمو پیش گریجادواز آباتوی، ِرن و وِین؛  عربی و التین
ریاضی در  سازیابزاراز روزنفلد و احسان اوغلو؛  و آثارشان شناسان و دیگر دانشمندان تمدن اسالمیستاره

اوغلو؛  از احسـان در امپراتـوری عثمـانی آمـوزشعلم، فنـاوری و از شارت؛  مصر و سوریۀ قرن چهاردهم
از گارسـیا بالسـتر و  نـوزایی اروپـاپزشکی از دوران باستان تا گرایی. نظریه و اعمال جالینوس و جالینوس

  اند.از مِنسو فولکرت معرفی شده های میانه: سنت التینیهایی دربارۀ ریاضیات سدهمقاله

  :م)٢٠٠۵عناوین جلد پنجم (

سردبیری این شماره همچنان بر عهدۀ خوان ورنت و خولیو سامسو بوده است و آرنال بوژنا، امیلیا کـالوو، 
، مونیکا ریوس جمـع مشـاوران سـردبیر ایـن ژل فورکادا، روزر پوگ، مرسه کومس، میخوسف کاسولراس 

تحریریـۀ هیئـت  بین اعضایاند. نام آرنال بوژنا از دانشگاه بارسلون همچنین در دادهشماره را تشکیل می
هایی به زبان انگلیسـی و عربـی اسـت کـه در دو این شماره شامل مقاله خورد.این مجله نیز به چشم می

  اند.بخش جداگانه آمده

  های انگلیس مقاله

 ، ریچارد لورچ و خوزه مارتینز.39»الکرة المتحرکةقسطا بن لوقا: « -
 ، خولیو سامسو.40»ۀ کرۀ آسماننظریات قسطا بن لوقا و آلفونسوی دهم دربار« -
هـایی اضـافی بـر تصـحیح جدیـدی از یـک نسـخۀ خطـی به همراه یادداشـتیک متن موازی « -

 ، فدریکو کورینت.41»داروشناسی اسپانیای دورۀ اسالمی
 ، خولیو سامسو و حمید ِبرانی.42»ای دربارۀ تسییر و تسطیح شعاعات نوشتۀ ابو مروان اِستِجیرساله« -
، رُزا 43»فـاسدر ست آمده دبه  14عددی ارمنی بر یک اسطرالب ایرانی قرن  -نمادگذاری حرفی« -

  کومس. 

                                                      
39 Qusta ben Luca: De sphera uolubili 
40 Qusṭā ibn Lūqā and Alfonso X on the celestial globe 
41 A parallel text and further notes on a recent edition of a Morisco pharmacological Ms 
42 The Epistle on Tasyīr and the projection of rays by Abū Marwān al-Istijī 
43 Armenian alphanumerical notation on a 14th century Iranian astrolabe found in Fez 
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  عربیهای  مقاله

 ، احمد جبار.44»های پیشینی در سنت جبر عربیشاهدی بر فعالیترساله در تکسیر از ابن عبدون: « -
 والسنینالتبیین فی معرفة دخول الشهور ) و کتاب او به نام 12/6احمد بن محمد یحصبی قرطبی (« -

  ، سمیر قدوری.45»ها)ها و سال(روشنگری در زمینۀ تعیین آغاز ماه

  نقد و معرف کتاب

از  تـاریخ نجـوم شـرقی های لـهمجموعـه مقانوشتۀ دولد، داوبن، فولکرت و ون دالـن؛  چین به پاریس از
ن نوبخـت، کتـاب موسی بـت، یاماموتو و یانو؛ رناز ب ای بر احکام نجومی: مقدمهصالقبیرضاءاهللا انصاری؛ 

از عبدالحمیـد  هـای چهـارم و پـنجممقاله ،ابن هیثم: کتاب المناظراز البارتا و مِستِرس؛  االزمنه و الدهور
  اند.معرفی شده گلدشتایناز کاباس و  لفونسی تولدوآ زیجصبره و 

  :م)٢٠٠۶شم (جلد شعناوین 

  های انگلیسمقاله
شناسان و دیگر دانشمندان تمدن اسـالمی و آثارشـان دانان، ستارهدومین ضمیمه بر کتاب ریاضی« -

 ، روزنفلد.46»میالدی) 19تا  7های (قرن
-، گریـت بـوس47»، همراه با شرحی از حنین بن اسحقاالدویة المکتومةاثری جعلی از جالینوس، « -

 تزوی النگرمن.
 ، امیلیا کالوو و روزر پوژ.48»به صفحۀ جهانی نگاهی دوباره« -
هـای غیـر  ماهح دربارۀ روش چهار گرفتی بـرای پیـدا کـردن دورۀ هاللـی در اثری از جابر بن افل« -

 ، خوزه بِلوِر.49»عادی
 ، احمد جبار.50»گیری سطح: شاهدی بر سنت پیش از جبریاثری از ابن عبدون دربارۀ اندازه« -
 های عربی مقاله
 ، یوسف گرگور.51»ای بر فن هندسه از قسطا بن لوقا بعلبکیتصحیح رسالۀ] مقدمه«[ -
  ، احمد جبار.52»از ابن عبدون رساله در تکسیرمتمم « -

                                                      
  البن عبدون: شاهد علی الممارسات السابقة للتقلید الجبری العربی الرسالة فی التکسیر 44
  التبیین فی معرفة دخول الشهور والسنین) و کتابه 6/12احمد بن محمد الیحصبی القرطبی (القرن  45

46 A second supplement to mathematicians, astronomers, and other scholars of Islamic civilisation and their works 
(7th-19th c.)  
47  Pseudo-Galen, al-Adwiya ʾl-maktūma, with the commentary of Ḥunayn ibn Isḥāq 
48 The universal plate revisited 
49 Jābir b. Aflaḥ on the four-eclipse method for finding the lunar period in anomaly 
50 Ibn ʿAbdūn's epistle on surface measuring: a witness to the pre-algebraical tradition 

  )300/910لقسطا بن لوقا البعلبکی (ت.  المدخل ألی صناعة الهندسة 51
  البن عبدون الرسالة فی التکسیر تتمة 52
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  معرف و نقد کتاب

از ریچـارد لـورچ  انی، دربـارۀ اسـطرالبغـفراز لیروال و پیورتـا و  کتابخانۀ اندلسجلدهای سوم و چهارم 
  اند.معرفی شده

  :م)٢٠٠٧م (جلد هفتعناوین 

، بنـو 53»علمی کتابخانۀ ملـی مصـرهای خطی های نویسندگان برای بررسی نسخهای از نامنمایه« -
 ون دالن و دیوید کینگ.

 سولراس.اف کخوس، 54»هاهای نجومی سیاره شاخصابن عزّوز قسطنطینی برای محاسبۀ  زیج« -
) و نجـوم دورۀ 1510-1581علوم دروۀ اسالمی در اروپـای قـرن شـانزدهم: گـایالیوم پوسـتل (« -

 ، جرج صلیبا.55»اسالمی
رگِی دِمیــدُف، ماریــام 56)»2008آوریــل  5 -1917ت او 30لــد (یــادوارۀ اســتاد بــوریس روزنف« - ، ســِ

  روژانسکایا و الکساندر ولودارسکی.

  معرف و نقد کتاب

از  اروپـادر  نوزایی گیریعلوم دورۀ اسالمی و شکلاز خوان ورنت و پارِس رامون؛ علم در تاریخ کاتاالن  
(قـرن  التینی با منشأ عربـی یکهن احکام نجوم در چند اثرپژوهشی  های متقدم: اسکندرانیجرج صلیبا؛ 

، 5ها از قرن نهم تا یـازدهم مـیالدی: جلـد کوچکنهایت  ریاضیات بیتألیف دیوید ژوست؛  دهم میالدی)
از منسـو فـولکرت و  هـای میانـه: مسـلمانانگسترش ریاضی در اروپـای سـدهاز رشدی راشد؛  ابن هیثم

از  هـای میانـۀ مسـیحی و اسـالمیتصویرسازی جهان در سده های میانی دربارۀ کیهان:های سده دیدگاه
  است.  اِوِلین ادسون و اسمیت ساویج پرداخته شده

  م):٢٠٠٨(جلد هشتمعناوین 

 ، سیدُلی و کوسوبا.57»تئودوسیوس األکربر کتاب  تحریر نصیرالدین طوسی « -
 ، بِلوِر.58»رسالۀ جابر بن افلح دربارۀ ماه گرفتگی« -
 ، دیوید کینگ.59»میالدی 900محاسبات کلی ساختۀ نسطولوس در بغداد حدود سال ابزاری برای « -
 ، خولیو سامسو.60»سنجی در غرب جهان اسالممنازل قمر و زمان« -

                                                      
53 An index of authors to a survey of the scientific manuscripts in the Egyptian National Library 
54 Ibn ʿazzuz al-Qusanṭīnī's tables for computing planetary aspects 
55 Arabic science in sixteenth-century Europe: Guillaume Postel (1510-1581) and Arabic astronomy 
56 In memoriam: Professor Boris A. Rosenfeld (30th August 1917-5th April 2008) 
57 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī's revision of Theodosius's Spherics 
58 Jābir b. Aflaḥ on lunar eclipses 
59 An instrument of mass calculation made by Nasṭūlus in Baghdad ca. 900 
60 Lunar mansions and Timekeeping in western Islam 
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 ، پان پ. هوخندایک.61»ای بر هندسه از قسطا بن لوقا: ترجمه و شرحمقدمه« -
 ، مونیکا هِرِرا کَسِیس.62»های دریایی از علی شرفیاطلس« -
  ، بِرِین مارتین.63»ۀ جِی. دی. نورث: مورخ علوم دقیقیادوار« -

  معرف و نقد کتاب

مطالعـاتی دربـارۀ  :افـالکهمگام بـا اشبیلی،  ابوالخیراز  طبیب فی معرفة النبات لکل لبیبالکتاب عمدة 
پزشکی (در دو جلد) از دیوید کینگ و  های میانی تمدن اسالمیی در سدهساززمان سنجی نجومی و ابزار

  اند. از پیتر پورمن و امیلی ساویج اسمیت بررسی شده های میانی تمدن اسالمیسدهدر 

  :م)٢٠١٠-٢٠٠٩( جلد نهمعناوین 

هـای های علمی زیر فشار تهدید: واکنشی مشترک از سوی نویسندگان مقالهمجله«این شماره با سرمقالۀ 
  شود. آغاز می 64»تاریخ علم، فناوری و پزشکی

شـاگردان  ،، ادوارد اسـتوارت کنـدی65»پیغمبر و آغـاز دورۀ خالفـت از بتـانی تاریخ احکام نجومی« -
 .وی پیشین و همکاران

 ، حمیدرضا گیاهی یزدی.66»بینی رؤیت هالل ماههای پیچیدۀ خازنی در پیشجدول« -
 ، نورا و میشل کندی، دیوید کینگ و خولیو سامسو.67»یادوارۀ ادوارد استوارت کندی« -
  پوژ. رخولیو سامسو و روز ،68»یادوارۀ مرسه کومس« -

  معرف و نقد کتاب

کتـاب از آریانـا بـورلی؛  در اروپای قرن دهم و یازدهم» تناسبات معماری«: هایی از کاربرد اسطرالبجنبه
از ماسیمیلیانو لیسا، مـاریو  ابن خلف مرادی سال پیش: 1000ای های افسانه. ماشینهارازها حاصل انگاره

 مترجمان، روشنفکران آنان و فضای اجتماعی های میانه.در سده یاز عربی به التینتادِئی و ادواردو زانون؛ 
  از خولیو سامسو. در اندلس و مغرب نجوم و احکام نجوماز چارلز برنت و 

  :م)٢٠١١( جلد دهمعناوین 

، اسـتاد بازنشسـتۀ گلدشـتایندر این شماره احمد جبار، استاد افتخاری دانشگاه لیـل فرانسـه، برنـارد 

                                                      
61 The introduction to Geometry by Qusṭā ibn Lūqā: translation and commentary 
62 The nautical atlases of ʿAlī al-Sharafī 
63 In memoriam: J. D. North: historian of the exact sciences 
64 A joint response from history of science, technology and medicine editors 
65  Colleagues and former students, al-Battānī's astrological history of the prophet and the early caliphate 
66 Al-Khāzinī's complex tables for determining lunar crescent visibility 
67 In memoriam: Edward S. Kennedy 
68 In memoriam: Mercè Comes 
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اوغلـو از دانشـگاه اسـتانبول ترکیـه، دیویـد کینـگ، اسـتاد الدین احسانورگ امریکا، اکملسبتدانشگاه پی
مان و امیلی ساویج اسمیت، بازنشستۀ دانشگاه گوته از فرانکفورت آلمان، ریچارد لورچ از دانشگاه مونیخ آل

  استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان و نمایندۀ دانشگاه بارسلون اسپانیا، مشاوران سردبیر هستند. 

قضیه  3از پاول کونیچ و ریچارد لورچ [این مقاله شامل متن عربی  69»األیام واللیاليتئودوسیوس، « -
 ی مختصری دربارۀ آنها است].ها ، ترجمۀ انگلیسی و یادداشتاألیام واللیالياز رسالۀ 

 ، جفری اوآکس.70»مرور علمی خیام بر جبر« -
 .گلدشتاین، برنارد 71»تواتراثر سولومون فرانکو دربارۀ نقطۀ صفر « -
، محمد ابوزید، دیوید کینگ 72»عربی -یهودیاز یک شعر عربی آسمانی تا یک اسطرالب معمایی « -

 و پترا اشمیل.
  و.، خولیو سامس73»یادوارۀ خوان ورنت« -

  معرف و نقد کتاب 

چ و ریچـارد لـورچ؛ از پـاول کـونی هـای میانـههای عربـی و التـین سـدهتئودوسیوس، المساکن. ترجمه
 کتاب النجارةو ریچارد لورچ؛  چاز پاول کونی های میانههای عربی و التین سده. ترجمهاألکرتئودوسیوس، 

از  های میانـه و رنسـانسدربارۀ نجوم سده هاهمقال ای ازهگزیدجعفر آقایانی چاوشی؛    (در هندسۀ عملی)
البحـران کتـاب ایـام از یونانی به عربی. تصحیحی انتقادی بـه همـراه ترجمـه و شـرحجرزی دوبرزیکی؛ 

  از فابیان کاس.مواد معدنی در داروشناسی دورۀ اسالمی نوشتۀ گلن کوپر، و  جالینوس از حنین بن اسحق

انجمـن تـاریخ علـم و فنـاوری در جوامـع «از دهمـین شـماره، بـه  لسـهیباید یاد آور شد که مجلۀ 
  پیوسته است. 74»اسالمی

                                                      
69 Theodosius, De diebus et noctibus 
70 Al-Khayyām's scientific revision of algebra 
71 Solomon Franco on the zero point for trepidation 
72 From a heavenly Arabic poem to an enigmatic Judeo-Arabic astrolabe 
73 In memoriam: Juan Vernet 
74 Commission on History of Science and Technology in Islamic Societies. 


