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دو مجلۀ تاریخ علم نگاه به  
  افشار غالمحسین صدری

ه دو حوزۀ زبانی در دو نشریۀ دانشگاهی متعلق ب تاریخ علمو مجلۀ  تاریخ العلوم العربیةمجلۀ 
کننـد. در ایـن نوشـتار بـه  های مشابهی را دنبـال می که هر دو موضوع هستند  جهان اسالم

  ها را بررسی کنیم.  واهیم یکایک مقالهآنکه بخ ایم، بی معرفی کوتاهی از این دو مجله پرداخته

  .تاریخ علم، تاریخ العلوم العربیة ها: کلیدواژه

میراث علمی عـرب در دانشـگاه حلـب کشـور سـوریه منتشـر  ۀاز سوی مؤسس تاریخ العلوم العربیة ۀمجل
با مدیریت احمد یوسـف الحسـن منتشـر  1356/ اردیبهشت 1977شود. نخستین شمارۀ آن در ماه مه  می

  وارد استوارت کندی.وسف الحسن، سامی خلف حمارنه و ادشد. دبیران آن عبارت بودند از احمد ی
های رشدی راشد، احمد سـعیدان، عبدالحمیـد صـبره و  نامدر هیئت تحریریه هم عالوه بر آن سه تن 

  شد. دانلد هیل دیده می
مجله در چهار سال نخست هر سال دو شماره منتشر شد. در سال پنجم خالد ماغوط به جـای سـامی 
خلف حمارنه در میان دبیران قرار گرفت و از آن پس مجله هر سال تنها یک شماره منتشر شد. در سـال 

ی در شمار دبیران نیست. در سال سیزدهم هیئت دبیران جز احمد یوسف الحسن همگـی ششم دیگر کند
اند و سامی شلهوب، مصطفی موالدی و جمیل رجب در شـمار دبیـران و عالءالـدین لـولح بـه  تغییر کرده

  اند. عنوان سردبیر معرفی شده
وجـود هایی  مجله مقاله شود از بسیاری پژوهشگران تاریخ علوم اسالمی در این به طوری که دیده می

اند از همکـاری پژوهشـگران و  از جمله از ایرانیـان و در مجمـوع بنیانگـذاران مجلـه انتظـار داشـته دارد،
اند. بـه  رسد در کارشان توفیق چنـدانی نداشـته نهادهای پژوهشی بسیاری برخوردار شوند، ولی به نظر می

از سال نهم هر سه سال یک شماره و از  ،شماره همین دلیل از سال پنجم ناگزیر شدند هر سال تنها یک
های چهارده و پانزده باز با فاصلۀ سه سـاله  سال دوازدهم هر چهار سال یک شماره منتشر کنند. ولی سال

  منتشر شده است.
صـفحه  280تـا  168سـانتیمتر) و در حجـم  5/22×5/16در قطع وزیـری ( تاریخ العلوم العربیةمجلۀ 

ماره دارای دو بخش عربی و فرنگی است که خالصۀ هر دو بخش به هر دو زبان منتشر شده است. هر ش
  های مختلف متفاوت است. عربی و فرنگی در شماره های هآورده شده است. نسبت مقال
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کیفیت چاپ مجله پایین تر از حد انتظـار 
توان نوعی پسـرفت را  است و در مجموع می

  در کار آن احساس کرد.
دورۀ مجله بـه  15ن های ای موضوع مقاله

مقالـه،  33این شرح اسـت: نجـوم و تنجـیم 
ــیات  ــکی  28ریاض ــه، پزش ــه،  27مقال مقال

مقاله، تاریخ علم  9مقاله، فناوری  10جغرافیا 
مقاله، مشـاهیر  8مقاله، تقویم  9به طور کلی 

بـه  1980از سال دوم  2مقاله (شمارۀ  7علم 
هــزارۀ ابــن ســینا اختصــاص یافتــه اســت)، 

 4مقالـه، تقـویم  4مقاله، اپتیک  5 ژیرمتالو
   مقاله. 3مقاله، فیزیک  3مقاله، شیمی 

***  

از سوی پژوهشـکدۀ تـاریخ  تاریخ علممجلۀ 
شود. نخسـتین  علم دانشگاه تهران منتشر می

  انتشار یافت. 2003/1382شمارۀ آن در پاییز سال 
اش حمیدرضا گیاهی یزدی بود  میزاده و مدیر اجرایی و مشاور عل مدیر و سردبیر آن دکتر هادی عالم

نفـر از محققـان ایرانـی و  12نفر کـاهش یافـت و  10نفر از افراد دانشگاهی در هیئت تحریریه به  18و 
  خارجی به عنوان مشاوران علمی معرفی شدند.

کرد، ولی تنها در سال سوم در دو شـماره  هر سال یک شماره منتشر می تاریخ علمتا سال دوم مجلۀ 
ای انتشار نیافـت و ظـاهراً دلیـل آن رفـتن آقـای دکتـر  هیچ شماره 1386. در عوض در سال منتشر شد

ای از  با سردبیری دکتر محمد باقری و ترکیب تازه 1386زاده از پژوهشکده بود. شمارۀ ششم در سال  عالم
  است. 1389ای که در دست است شمارۀ نهم متعلق به سال  هیئت تحریریه انتشار یافت و آخرین شماره

صـفحه یـا کمتـر و دارای چـاپ و صـحافی  200این مجله در قطع وزیری و بـه طـور میـانگین در 
سرمشـق  تـاریخ العلـوم العربیـةرسد در آغاز از مجلـۀ  ای است. از لحاظ شکل و شمایل به نظر می پاکیزه

نخست کمتـر و های  های فرنگی در شماره گرفته و مانند آن دارای دو بخش فارسی و فرنگی است. مقاله
  شود. بعدها بیشتر دیده می

 تـاریخ علـممجلۀ  ازرغم محدودیت قلمرو زبان فارسی نسبت به زبان عربی مشارکت و استقبال  علی
رسد و پیشرفت و تکامل چشـمگیری در فعالیـت ده سـالۀ  اش بیشتر به نظر می در قیاس به همتای عربی

  دهد.  نوید میآن نمایان است و تنوع و غنای باز هم بیشتری را 
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مقاله، نجـوم  8مقاله، پزشکی  11های این مجله در مقولۀ ریاضیات و تقویم هر یک با  بیشترین مقاله
مقاله، موسیقی، هواشناسی  2شناسی هر کدام  مقاله، اپتیک و روان 3مقاله، بزرگان علم  5مقاله، شیمی  7

  و فناوری هر کدام یک مقاله اختصاص دارد.
های فارسی به زبان انگلیسی آمده است. معرفی یا نقد کتاب هم در بیشـتر  چکیدۀ مقالهدر هر شماره 

  ها وجود دارد. شماره
  های زیر است:  جایش خالی است، از جمله مقوله تاریخ علمآنچه در مجلۀ 

  تاریخ فناوری (معماری، کشاورزی، آبیاری، ساخت ابزار و آالت) .1
  شناسی) جانورشناسی، زمینشناسی،  علوم طبیعی (گیاه .2
  جغرافیا .3
  های اقتصادی) سیاست و اقتصاد (آیین کشورداری، نظریه .4
 علم در ایران پیش از اسالم .5

های علمی با شـدت بیشـتری  رسد جا دارد مبحث کتاب شناسی و نقد و معرفی کتاب همچنین به نظر می
خواهد توانست در آینـده  تاریخ علم دهد که مجلۀ دنبال شود. وجود پژوهشکدۀ تاریخ علم این نوید را می

   پربارتر شود و بر فرایند پیشرفت تاریخ علم اثر خوبی بگذارد.


