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اﯾﻠﻬــﺎرد وﯾــﺪﻣﺎن ) ٢ﺑــﺮﻟﯿﻦ١٨٥٢ ،م  -ارﻻﻧﮕــﻦ١٩٢٨ ،م( داﻧﺸــﻤﻨﺪی آﻟﻤــﺎﻧﯽ در رﺷــﺘﮥ ﻓﯿﺰﯾــﮏ و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .او در ﺧﺎﻧﻮادهای داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿــﺎ آﻣــﺪ و ﭘــﺮورش ﯾﺎﻓــﺖ .ﭘــﺪرش ﮔﻮﺳــﺘﺎو
وﯾﺪﻣﺎن از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر ﻓﯿﺰﯾﮏ آﻟﻤﺎن در ﻗﺮن ١٩م ﺑﻮد .ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺎدری او ﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﯿﻤﯽ
و ﮐﺎﺷﻒ ﻫﻢرﯾﺨﺘﯽ ٣ﺑﻮد .ﺑﺮادرش آﻟﻔﺮد ﻣﺼﺮﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
وی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در رﺷﺘﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ و ﺳــﭙﺲ ﻻﯾﭙﺰﯾــﮓ ﺑــﺎ اﺧــﺬ درﺟــﮥ
دﮐﺘﺮا در  ٢١ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش »ﻗﻄﺒﺶ ﺑﯿﻀﻮی ﻧﻮر« ﺑﻮد .وﯾــﺪﻣﺎن ﭘــﺲ از
اﺧــﺬ درﺟــﮥ دﮐﺘ ـﺮا ﺑــﻪ ﺗــﺪرﯾﺲ در داﻧﺸــﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾــﮓ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ارﻻﻧﮕــﻦ رﻓــﺖ و
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ آن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ.
او ﺿﻤﻦ ﮐﺎر و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺸﺮده در رﺷــﺘﮥ ﺗﺨﺼﺼــﯽ
ﺧــﻮد ﯾﻌﻨــﯽ ﻓﯿﺰﯾــﮏ ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم ﺑــﻪوﯾﮋه در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ.
وﯾــﺪﻣﺎن ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﺧــﻮد را در ﺳــﺎلﻧﺎﻣﮥ
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺎلﻧﺎﻣﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ۱۹م
آﻏﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺮد از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠــﻢ ﻓﯿﺰﯾــﮏ ﺑــﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .وﯾﺪﻣﺎن ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ اﻧﺘﺸــﺎر ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی
ﺧﻮد در رﺷﺘﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ از ﺳﺎل ۱۸۷۶م ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ آﻏــﺎز ﺑــﻪ
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اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلﻧﺎﻣﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐــﺮد .ﻃﺒﯿﻌــﯽ اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ او در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ در رﺷﺘﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۸۸۲م در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﺎلﻧﺎﻣﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ در زﻣﯿﻨــﮥ ﻋﻠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ در  ۸ﺷــﻤﺎره
اﻧﺘﺸﺎر داد .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻣﻌــﺮوف ﻋﺼــﺮ زرﯾــﻦ
اﺳﻼم در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .وﯾﺪﻣﺎن ﺑــﻪ ﻧﻘﺸــﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﮥ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻋﻠــﻢ ﻓﯿﺰﯾــﮏ )اﭘﺘﯿــﮏ( در اروﭘــﺎ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و آن را ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ در اروﭘﺎ داﻧﺴﺖ .وﯾﺪﻣﺎن ﺑــﺮ آن ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮات اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣــﺎﮐﻢ ﺑــﻮد
رد ﮐﺮد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر از ﭼﺸﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺷﯿﺎء ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑــﻪ ﺗﻮﺟــﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐــﺮد و از آن ﻣﯿــﺎن ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺟﺎن ﺗﯿﻨﺪال ١را ﺷﺎﻫﺪ آورد .اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮﻟﻨﺪی دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺎرﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﯿﻨﺪال در ﺳﺎل ۱۸۷۴م در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﻣﺴــﻠﻤﺎن در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻮم در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢﺻﺪا ﺑﺎ اﺑــﻦ ﻫﯿــﺜﻢ ﻣﯽﮔــﻮﯾﻢ ﮐــﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣــﺖ
ﻟﻄﻒ ﭘﺮودﮔﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮدی از ﺗﺒــﺎر ﺑﺸــﺮ ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای وزن ﻣﺨﺼﻮصﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ«.
وﯾﺪﻣﺎن ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﯿﻨﺪال در اﺛﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اداﻣــﻪ ﻣﯽدﻫــﺪ»:ﺗﯿﻨــﺪال ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﺑــﺮ
ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ( در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد«.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وﯾﺪﻣﺎن در ﺳﻤﯿﻨﺎر زﺑﺎنﻫــﺎی ﺧــﺎور ﻣﯿﺎﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ۱۸۹۰م در ﺑــﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷــﺪ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻈﺮاﺗﺶ را درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
او از ﺳﺎل ۱۸۷۶م ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮﺑﯽﻧﻮﯾﺲ
ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫــﺎی ﺣﺮﻓــﻪای و وﺿــﻊ ﺟﺴــﻤﺎﻧﯽاش ﻣﻮﺟــﺐ ﺷــﺪ ﺗــﺎ در اواﺧــﺮ ﻗــﺮن ﮐﺎرﻫــﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽاش را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﯾﮑﺴﺮه ﺻــﺮف ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨــﺪ.
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻠﻂ او ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴــﯿﺎر
ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﺪﻣﺎن را در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎری داد .او ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑــﺎ
ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،روﺷﻨﮕﺮ داﻧﺶ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از آﺛﺎر ﺑﺎ ﻋﻨــﻮان »ﻣﻘــﺎﻻﺗﯽ در ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم ﻃﺒﯿﻌــﯽ« ) ۱۹۰۳ﺗــﺎ ۱۹۲۸م( در۷۸
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آﺛﺎر اﯾﻠﻬﺎرد وﯾﺪﻣﺎن در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﻤﺎره ،اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽﺧــﻮاﻧﯿﻢ" :ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ در
ﻣﻮرد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ اﯾــﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳــﺖ .ﺗﻨﻬــﺎ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐــﻪ داﻧــﺶ وﺳــﯿﻊﺗﺮی در اﯾــﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﯿﻢ".
او در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮش ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐــﺮد .در اﯾﻨﺠــﺎ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﻣﺜﺎل از ﻧﻮﺷﺘﻪاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳــﺎﻋﺖ در ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﺳــﻼﻣﯽ« ﻧــﺎم ﺑــﺮد .وﯾــﺪﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳــﯽ دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧــﺖ .وﯾــﺪﻣﺎن ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻫــﺪف ﮐــﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎﻫﻨﺎﻣــﮥ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ زد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﯾﺪﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧــﻮد را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وﯾﺪﻣﺎن در ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اروﭘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .او در ﺳﺎل ۱۹۲۰م
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺮوﻧﯽ و آﺛﺎرش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎرۀ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﺴــﻠﻪ اﻧﺘﺸــﺎرات
»ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﺑــﺎ ﻣﻄﻠﺒــﯽ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان »درﺑــﺎرۀ ﺗﻌﯿــﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼــﻮص« آﻏــﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾــﻦ
اﻃﻼﻋﺎت را از دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ارﺗﻮدوﮐﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺷــﻬﺮ
ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑــﻪ دﺳــﺖ او رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .در ﺿــﻤﻦ ذﮐــﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در دﺳﺖﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎی ﺧــﻮد ﺟــﺪوﻟﯽ از وزن ﻣﺨﺼــﻮصﻫﺎ را ﻫــﻢ آورده .ﺳــﭙﺲ ﺑــﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺟﺰء در ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘــﺮدازد .وﯾــﺪﻣﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی ﭘﺮداﺧﺖ.
وﯾﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ داﺷــﺖ و  ٢٠٠ﻣﻄﻠــﺐ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از او در »ﻣــﻮزۀ آﻟﻤــﺎن« در ﻣــﻮﻧﯿﺦ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﮥ وﯾﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« در ﺳﺎل ١٩٢٢م در ﺷﻤﺎرۀ  ٥ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﻘــﺎﻻﺗﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ در ارﻻﻧﮕﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎوی ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﺑﺨﺸــﯽ از ﮐﺘــﺎب
ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن اﺛﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷــﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳــﺘﯽ اﺳــﺖ از ﻣﻬﻤﺘــﺮﯾﻦ آﺛــﺎر
اﯾﺮاﻧﯽ
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﻠﺪﮐﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ اﯾﺮ
اﻧﯽ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ .او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻘــﻞ ﻗــﻮل
از رازی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮده ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.

١١٧

١١٨

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﯾــﺪﻣﺎن اﯾــﻦ آﺛــﺎر را ﮐــﻪ اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﻪ
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ ﻋﺮبﻫــﺎ ﻧﺴــﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾــﻦ ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن
١
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﻋﺮاب ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
وﯾــﺪﻣﺎن در اﺛــﺮ دﯾﮕــﺮ ﺧــﻮد »ﺳــﺎﻋﺖ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﺑــﯽ ﺳــﺪۀ
 ۸ﻫﺠــﺮی در ﻣﺼــﺮ ﻣﯽﭘــﺮدازد .او در اﯾــﻦ اﺛــﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﺤﻔﻈــﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آب ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ داﺧــﻞ ﯾــﺎ از آﻧﻬــﺎ ﺧــﺎرج
ﻣﯽﺷﺪ .زﻣﺎن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ آب
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﻮﻧﺎن اﯾﻦ ﺳــﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑـﺮای ﻧﮕــﺎه
داﺷﺘﻦ وﻗﺖ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .او در اﯾﻦ
اﺛﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳــﺎﻋﺖ
ﻓﯿﻞﻧﺸﺎن ﺟﺰری رﯾﺎﺿﯽدان و ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﻣﺸﻬﻮر
ﺳﺪۀ  ۶ﻫﺠﺮی از ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﺰﯾﺮه ٢و ﺳــﺎﻋﺖ آﺑــﯽ
ﺧﻮدﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ در ﺳﺎل ۱۹۲ق ﺑﻪ ﮐﺎرل ﮐﺒﯿﺮ )ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ( ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد.
اﺛﺮ دﯾﮕﺮ وﯾﺪﻣﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ ﻧــﺎم دارد ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ۱۹۰۹م در ﻻﯾﭙﺰﯾــﮓ
۵۹۱ق
ﭼﺎپ ﺷﺪ .او در اﯾﻦ اﺛﺮ از اﺑﻦ رﺷﺪ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس و رﯾﺎﺿﯽدان اﻧﺪﻟﺴﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳــﺎل ۹۱
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮد ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﺪﻣﺎن ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻣﺘﻨﯽ را ﮐﻪ اﺑﻦ رﺷﺪ در اﯾﻦﺑــﺎره ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺑــﻮد در اﺛــﺮ ﺧــﻮد ﻣــﯽآورد .او ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ از اﺑﻮاﻟﺤﺴــﻦ ﻋﻠــﯽ
ﻣﺴﻌﻮدی ﺗﺎرﯾﺦدان ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﻫﻞ ﺑﻐﺪاد ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺴﻌﻮدی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧــﺎم ﻣــﺮوج
اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮﻫﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺮه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
اﺛﺮ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ وﯾﺪﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰد اﻋـﺮاب ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ۱۸۹۰م در
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .وﯾﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و اروﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ دورۀ رﮐــﻮد
 .١در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی »اﻋﺮاب« در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢ.
 .٢ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻋﻠﯿﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ.

-

ﺳﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ]اﻋﺮاب[ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ۶ﻣﻘﺎﻟﻪ(۱۸۸۲-۱۸۷۶ ،
ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ]ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ[ )(۱۸۷۸
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۸۷۹
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺧﺖ در آﺛﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۸۸۲
در ﺑﺎب »ﺷﺮح رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﻮر« اﺛﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )(۱۸۸۳
ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۸۸۳
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر ﺳﺎﺧﺖ )(۱۸۸۴
رﺳﺎﻟﻪ »درﺑﺎرۀ ﻧﻮر« از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )(۱۸۸۴
ﻣﺤﺘﻮای ﻇﺮوف ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﺷﺎن از ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ ،ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺧﺎزﻧﯽ و راﺟﺮ ﺑﯿﮑﻦ )(۱۸۹۰
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮﯾﮥ رؤﯾﺖ )(۱۸۹۰
رؤﯾﺖ از درون ﮐﺮه ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۸۹۰
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان )(۱۸۹۰
ﻧﻮر ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )(۱۸۹۰
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۸۹۰
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان )(۱۸۹۱
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )(۱۸۹۲
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ رؤﯾﺖ )(۱۸۹۳
اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ]ﻋﺮب[ )(۱۹۰۶
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۰۶

 .١ﺑﺮای اﻃﻼع از ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﺮ:

Seeman, H. J., “Eilhard Wiedemann geb. 1. August 1852- gest. 7. Januar 1928”, Isis,
Isis, vol. 14, no. 1 (May 1930),
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آﺛﺎر اﯾﻠﻬﺎرد وﯾﺪﻣﺎن در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

در اروﭘــﺎ ﺷــﻤﺮده ﻣﯽﺷــﻮد و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ اﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﻤــﯿﻦ دوره ﻧﺘــﺎﯾﺞ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اروﭘﺎ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤــﮏ ﺑــﺎ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد«.
وﯾﺪﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺑﺰار ﻧﻈﺎرهﮔﺮی ﺳﺎﺧﺘﮥ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ« ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ اﺑﺰارﺷﻨﺎﺳــﯽ در ﺳــﺎل
۱۹۲۵م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺑـﺰار ﻣﯽﭘــﺮدازد .اﯾــﻦ وﺳــﯿﻠﻪ را اﺑــﻦ ﺳـﯿﻨﺎ ﺑـﺮای رﺻــﺪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻘﺎﻻت وﯾﺪﻣﺎن درﺑﺎرۀ آﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳــﺎلﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ
١
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

١١٩

١٢٠

-

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راه ﺷﯿﺮی ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )(۱۹۰۶
ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۰۷
اﻧﻌﮑﺎس و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )(۱۹۰۷
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۰۷
ﻇﺮف اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص )(۱۹۰۸
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮاره ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن )(۱۹۰۸
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد رﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )(۱۹۰۸
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻼ و ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﻮﺑﺮی )(۱۹۰۸
ﻧﻈﺮات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ ) ۲ﻣﻘﺎﻟﻪ ۱۹۰۹ ،و (۱۹۱۲
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن )(۱۹۰۹
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۰۹
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )(۱۹۰۹
ﭼﻨﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪای از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن )(۱۹۰۹
ﻧﻈﺮات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﻮرد ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ )(۱۹۰۹
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۰۹
ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۰۹
ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺮمﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۰۹
ﮔﻔﺘﺎری درﻣﻮرد ﺷﯿﻤﯽداﻧﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻗﺰوﯾﻨﯽ )(۱۹۰۹
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ]ﭘﺪﯾﺪۀ[ ﻓﺴﻔﺮﺳﺎﻧﺲ )(۱۹۰۹
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻫﻤﺪاﻧﯽ )(۱۹۰۹
دﻻﯾﻞ درﺧﺸﺶ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺷﺐ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺸﺎن در روز ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻠﮑﺎ ﺑﻐﺪادی )(۱۹۰۹
اﺛﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ درﻣﻮرد آﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻘﻌﺮ ﮐﺮوی )(۱۹۱۰-۱۹۰۹
اﺛﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ درﻣﻮرد آﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻘﻌﺮ ﺳﻬﻤﻮی )(۱۹۱۰-۱۹۰۹
ﺳﺪس ]ﻓﺨﺮی[ ﺧﺠﻨﺪی )(۱۹۱۰
اﯾﺠﺎد آﺗﺶ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۰
داﻧﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ )(۱۹۱۰
اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۰
اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۰
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )(۱۹۱۰
رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻮﺑﺮی )(۱۹۱۰
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۰
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﻬﻤﯽﻫﺎ و آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻬﻤﻮی )(۱۹۱۰
ارزش ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﻬﺎدار ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۱

آﺛﺎر اﯾﻠﻬﺎرد وﯾﺪﻣﺎن در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

-

زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ و ]ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق[ ﮐﻨﺪی )(۱۹۱۱
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺧﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )(۱۹۱۲
ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﻮرد ﻧﺠﻮم و ﮐﯿﻤﯿﺎ )(۱۹۱۲
ﻧﻮرﺷﻨﺎﺧﺖ در آﺛﺎر ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ]ﻓﺎرﺳﯽ[ )(۱۹۱۲
داﻧﺶ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی درﺑﺎرۀ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺧﺖ )(۱۹۱۲
رﺳﺎﻟﮥ ]اﺑﻮ اﺳﺤﺎق[ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم )(۱۹۱۲
ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎرۀ اﺑﻌﺎد زﻣﯿﻦ )(۱۹۱۲
ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۲
ﺷﮑﻞ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ او )(۱۹۱۲
داﯾﺮۀ ﻫﻨﺪی )(۱۹۱۲
]اﺑﻮرﯾﺤﺎن[ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )(۱۹۱۲
ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب )(۱۹۱۲
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم )(۱۹۱۲
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻗﺰوﯾﻨﯽ )(۱۹۱۲
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﯿﻤﯿﺎ )(۱۹۱۲
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﺪۀ ۱۳م۷ /ﻫـ )(۱۹۱۳
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ )(۱۹۱۳
ﻃﺮز ﮐﺎر ﭼﺸﻢ از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )(۱۹۱۳
ﺳﺮاب در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۱۳
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن )(۱۹۱۳
داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻧﻮﯾﺮی درﻣﻮرد ﻋﻄﺮﻫﺎ )(۱۹۱۳
ﻓﺮﯾﺐﮐﺎران در ﺑﯿﻦ دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼل دﻧﺪان ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۴
رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎهﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )(۱۹۱۴
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻋﻠﻢ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )(۱۹۱۵
دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۵
ﻧﻈﺮات داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎرۀ رﻧﮓ آﺑﯽ آﺳﻤﺎن )(۱۹۱۵
ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۱۵
ﻋﻄﺮﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۱۵
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ )(۱۹۱۶
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۱۶
ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ )(۱۹۱۶
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺮق )(۱۹۱۷
آﺳﯿﺎبﻫﺎی آﺑﯽ روی ﮐﺸﺘﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )(۱۹۱۷

١٢١

١٢٢

-

اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آب در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )(۱۹۱۸
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ )(۱۹۱۸
اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ در ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۱۸
ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻧﺪان ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۸
ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﺰری )(۱۹۱۸
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )(۱۹۱۸
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۲۰-۱۹۱۹
ﻓﻨﺎوری در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۱۹
ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۱۹
اﺳﺘﻔﺎده از آوﻧﮓ ﺑﺮای زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۱۹
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﯿﻀﯽ )(۱۹۱۹
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۱۹
ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،زﻟﺰﻟﻪ ،ﺷﻬﺎب و ﺷﻬﺎبﺳﻨﮓ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ )(۱۹۲۰
اﺑﻦ رﺷﺪ و دﯾﮕﺮان )(۱۹۲۰
ﻋﻄﺎریﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن )(۱۹۲۰
ﻧﻈﺮ اﻋﺮاب درﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ )(۱۹۲۰
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ داﯾﺮهﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )(۱۹۲۱
درﻫﺎ و ﻗﻔﻞﻫﺎی ﮐﺎخﻫﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﺰری )(۱۹۲۱
ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )(۱۹۲۲
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﺟﺰر و ﻣﺪ )(۱۹۲۲
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮدن آب درﯾﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )(۱۹۲۲
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )(۱۹۲۲
ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )(۱۹۲۲
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ )(۱۹۲۲
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم )(۱۹۲۲
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﯾﻪ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه )(۱۹۲۲
ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ وﺣﺸﯿﻪ )(۱۹۲۲
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم )(۱۹۲۳
ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮای ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ و ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ )(۱۹۲۳
ُُ
روش اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻪ ﻧﻪ )(۱۹۲۳
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ )(۱۹۲۴
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرهﮔﺮی اﺑﺪاع اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )(۱۹۲۵
رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرهﮔﺮی اﺑﺪاع او )(۱۹۲۶

وﯾﺪﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی زﯾﺮ را در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ »ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد:
-

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﻣﻮرد ﻧﺠﻮم ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
داﻧﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺮازو ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد ﻫﻨﺪﺳﻪ در ارﺷﺎد اﻟﻘﺎﺻﺪ اﻧﺼﺎری
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ )رﯾﺎﺿﯽ( اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛﺎر اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و اﻧﺼﺎری در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
آﺛﺎر ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﮥ ارﺷﻤﯿﺪس درﻣﻮرد اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور
ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺠﻮم ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﻨﺎوری ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم در اﺣﺼﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺎراﺑﯽ
اﺛﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ درﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﯾﻪ
ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺴﺎب در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم
ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﺰد اﺑﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ
اﺟﺴﺎم ﻏﻮﻃﻪور ،ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺮمﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﭙﺎن
اﺛﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ درﻣﻮرد ﻣﮑﺎن
راه ﺣﻞ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ درﻣﻮرد ﻗﻀﯿﮥ اﻋﺪاد
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺎر ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺰد اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮر در ﮐﺮه ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ و ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ
ﭼﻨﺪ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻬﻘﯽ
اﺛﺮی از ﮐﻨﺪي درﻣﻮرد ﻧﺠﻮم
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﻤﺎﺗﯽ
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم
درﻣﻮرد ﺟﻮﺑﺮی
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اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز در اﺳﻼم )(۱۹۲۶
ﺳﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ )(۱۹۲۷
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-

ﺷﯿﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻮﻻد و آﻫﻦ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﺮﯾﺐﮐﺎران ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﻮﺑﺮی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی
درﻣﻮرد وﺳﻌﺖ درﯾﺎﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﻟﮑﻨﺪي
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯽ در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی
زﻧﺪﮐﯽﻧﺎﻣﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺑﻲ اﺻﯿﺒﻌﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ دﻣﺸﻘﯽ
درﻣﻮرد ﺧﻄﺎی ﺑﺎﺻﺮه ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ رازی و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﻈﺮﯾﮥ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ
اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ
ﺗﻘﻠﺐ در داروﻫﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم و ﻧﺒﺮاوی
ﻧﻈﺮات اﺑﻦ ﺑﺴﺎم و ﻧﺒﺮاوی درﻣﻮرد وزن ،ﺗﺮازو و ﺟﺮمﻫﺎ
دو ﺑﺨﺶ از اﺛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم درﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ،رؤﯾﺖ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ درﻣﻮرد ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ
درﺑﺎرۀ ﺷﮑﺮ
ﻃﺮز ﮐﺎر ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ
دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﺎﺣﻆ
ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم
ﺗﺮازوی ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺎزﻧﯽ و داﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﻧﺰد ﺑﯿﺮوﻧﯽ
داروﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻗﻒ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﯿﺎهﻫﺎ در رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺮي
ﺷﮑﺮ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از وﺣﻮش
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺤﺚ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﺛﺮ ﻗﺰوﯾﻨﯽ درﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﻋﻄﺮ و دارو ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
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ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﮐﻔﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ
درﻣﻮرد رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم
درﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از داﯾﺮه و ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و آﺛﺎر او
رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ درﻣﻮرد اﺳﻄﺮﻻب
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻤﯽ
زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه
درﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﺎﻗﻮت
آﺛﺎر اﮐﻔﺎﻧﯽ درﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
رﺳﺎﻟﻪ در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﯽ اﺛﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ
ﻣﻘﺪﻣﮥ زرﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آﺛﺎرﺧﺮﻗﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻠﺘﺸﯽ و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺧﻄﻮط راﺳﺖ و ﺧﻤﯿﺪه در رﺳﺎﻟﮥ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺠﻮم ﮐﺘﺎب ﺷﻔﺎ
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس اﺛﺮ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﻮرد راه ﺷﯿﺮی
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
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