
١٦

(سویس)

شمارۀ  ،١٦

(فرانسه)

(سویس)

، شمارۀ

(فرانسه)

سزیانو  (سویس)ژاک

(انگلستان)

ملکیان) از: هادی (عکس

، شمارۀچهارم

گمینی  امیرمحمد

جبار  (فرانسه)احمد

ژاک سزیانو

(انگلستان)

از: هادی ملکیان) (عکس

طبقۀ  چهارم،

امیرمحمد گمینی 

نصر  سیدحسین

احمد جبار

ژاک سزیانو *

لورچ  (انگلستان)ریچارد

از: هادی ملکیان) (عکس

، طبقۀ١١٨٢

 

١٣٩

امیرمحمد گمینی

سیدحسین نصر

جبار * احمد

* )آلمان

ریچارد لورچ

(ژاپن)

ملکیان) (عکس از: هادی

شمارۀ  فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، ١١٨٢نشانی

٦٦٤٠٦ 

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩

مکتوب میراث پژوهشی

گمینی امیرمحمد

یزدی

سیدحسین نصر

*(کانادا) 

سارما  آلمان(راموال

لورچ ریچارد

یانو  (ژاپن)میچیو

ملکیان) (عکس از: هادی

فروردین، شمارۀ  ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٠٦٢٥٨

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩٩ تابستان

مکتوب میراث پژوهشی

کرامتی  گمینی* یونس امیرمحمد

روان

یزدی

نصر سیدحسین

بروملن  وان (کانادا) گلن

راموال سارما

لورچ *(هند)  ریچارد

میچیو یانو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی ملکیان) نقش از: هادی (عکس

فروردین، شمارۀ ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٢٥٨دورنگار: 

miraselmi

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

میراث مکتوب پژوهشی

یونس کرامتی

روان فهم خوب

حیدرزاده توفیق

گیاهی یزدی حمیدرضا

ناطق نصر * محمدجواد سیدحسین

بروملن  وان گلن

راموال سارما

گوپتا  چاران (هند) رادا

یانو*  میچیو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار: 

miraselmi@mirasmaktoob.ir

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

مکتوب پژوهشی میراث

رضوانی پویان

شاملو فرد حسین

یونس کرامتی

فهم خوب

توفیق حیدرزاده

حمیدرضا گیاهی

محمدجواد ناطق

وان بروملن گلن

سارما سری راموال

چاران گوپتا  رادا

* (هلند) 

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار:      

mirasmaktoob.ir

اسالمی فناوری دورۀ و علوم

تابستانو 
١٧

مکتوب میراث پژوهشی
ایرانی اکبر

باقری محمد
کریمیان زینب

رضوانی پویان
خانی محمود

حسین شاملو

قلندری  کرامتی *حنیف یونس

خوب سجاد نیک فهم

توفیق حیدرزاده

گیاهی حمیدرضا

محمدجواد ناطق

بروملن گلن وان

سری * 

چاران گوپتا رادا

هوخندایک  پیتر (هلند) یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢       

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

و بهار
پیاپی: ٧شمارۀ

مکتوب ؤسسۀ میراث پژوهشی
اکبر ایرانی

محمد باقری
زینب کریمیان

پویان رضوانی
محمود خانی

حسین شاملو

علمی همكاران
قلندری حنیف

سجاد نیک

علمی مشاوران

حیدرزاده *  توفیق

گیاهی * حمیدرضا

ناطق محمدجواد

بروملن *(کانادا)  وان گلن

 (کانادا)

گوپتا رادا چاران

هوخندایک  پیتر یان

هارون والیت (اصفهان) آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان

اسالمی دورۀ علوم و فناوری

بهار، 
پیاپی:  شمارۀ

ؤسسۀم
اکبر ایرانی

باقری محمد
زینب کریمیان

رضوانی پویان
خانی محمود

چاپ: امور و ی
ّ
فن شاملو مدیر حسین

همكاران علمی
حنیف قلندری

مهدوی  نیک* یونس سجاد

مشاوران علمی

ثبوتی  یوسف

طارمی  *حسن

ناطق *همدانی  محمدجواد

(کانادا) 

رجب  (کانادا)جمیل

گوپتا * (هند) چاران رادا

هوخندایک پیتر یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان و ابوریحان، دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان ۴۰

اسالمی دورۀ فناوری علوم و

، اول
شمارۀ پیاپی: 

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر
سردبیر: 
داخلی :مدیر
: ویراستار

جلد: اجرای

امور چاپ: و ی
ّ
فن مدیر

همكاران علمی
رضوانی  قلندری *پویان حنیف

یونس مهدوی

مشاوران علمی

یوسف ثبوتی

حسن طارمی

همدانی 

برگرن  لنارت (کانادا) جان

جمیل رجب

(هند)الرحمان 

پیتر هوخندایک یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان دانشگاه و ابوریحان، خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢تلفن: 

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir   / 

۰٫۰۰۰

تاریـخ  اسالمیدوفصلنامـۀ دورۀ فناوری و علوم

اولشمـارۀ 
شمارۀ پیاپی: 

صاحب امتیاز: 
مدیر مسئول: 
سردبیر: 
مدیر داخلی
ویراستار

اجرای جلد:

و امور چاپ: ی
ّ
فن مدیر

علمی همكاران
رضوانی  پویان

یونس مهدوی

علمی مشاوران

ثبوتی * یوسف

طارمی حسن

معصومی همدانی حسین

لنارت برگرن جان

جمیل رجب

الرحمان 

هوخندایک یان پیتر

والیت (اصفهان) هارون چارترنج در آرامگاه هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

تلفن:    

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

۰۰۰بها: 

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ 
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مدیر مسئول: 

مدیر داخلی
ویراستار

جلد: اجرای

چاپ: ی و امور
ّ
مدیر فن

پویان رضوانی

مهدوی *فر  یونس

اذکائی  *پرویز

ذاکر طارمی * محمدابراهیم حسن

معصومی حسین

جان لنارت برگرن

رجب * (فرانسه) جمیل

ظل سید الرحمان حکیم

هوخندایک  * )سوریه پیتر یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه چارترنج در هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و خیابان دانشگاه بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

١٣١٥٦   

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

بها: 

دوفصلنامـۀ تاریـخ

شمـارۀ
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر

داخلی مدیر

چاپ: امور و ی
ّ
مدیر فن

رضوانی * پویان

محمدی فر  شمامه

پرویز اذکائی

محمدابراهیم ذاکر

حسین معصومی

برگرن جان لنارت

(فرانسه)

سید ظل حکیم

سوریه

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه بین خیابان انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

-١٣١٥٦

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ، نهم

چاپ: امور و ی
ّ
فن مدیر

بهلول  *حمید

شمامه محمدی

پرویز اذکائی

ذاکر محمدابراهیم

معصومی حسین

برگرن * ) لنارت جان

راشد  (فرانسه)رشدی

ظل حکیم سید

موالدی  سوریه(مصطفی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه انقالباسالمی، بین خیابان خیابان مجله: تهران، نشانی

٩٣٥١٩-

miraselmi90@gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهم

حمید بهلول

شمامه محمدی

اذکائی پرویز

ذاکر محمدابراهیم

محقق  معصومی *مهدی حسین

آذربایجان )جمهوری

رشدی راشد

ظل سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج نقش هندسی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

 :٩٣٥١٩

gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهمسال 

امینی  بهلول *حسن حمید

محمدی شمامه

ذاکر محمدابراهیم

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

رشدی راشد

ظل * (امریکا) سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان):  هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالب اسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

: پستی

gmail.com

سال

حسن امینی 

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

راشد * (روسیه) رشدی

(امریکا)

موالدی مصطفی

پشت جلد : تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین خیابان انقالباسالمی، مجله: تهران، نشانی

پستی کد

gmail.com

حسن امینی

محقق مهدی

آذربایجان( جمهوری

(روسیه)

صلیبا  (امریکا)جورج

پشت جلد تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین اسالمی، خیابان انقالب مجله: تهران، نشانی

کد

المللی

امینی حسن

بابایف  (علی

دمیدوف  (روسیه)سرگی

جورج صلیبا

جلد تصویر پشت

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، مجله: تهران، خیابان نشانی

بین استاندارد المللی شمارۀ

۲۳۲۲

علی بابایف

دمیدوف سرگی

صلیبا جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

استاندارد بین شمارۀ

 -۲۳۲۲

بابایف علی

سرگی دمیدوف

صلیبا  جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین استاندارد شمارۀ

۳۶۶۹ -

دمیدوف سرگی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین شمارۀ استاندارد

۳۶۶۹

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

بین استاندارد شمارۀ



فهرست
رسسخن۱

۳الحسابلّب فارسی منابع و مآخذ رسالۀ
نرگس عصارزادگان
ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ۳۱مّع

بیگیاهی یزدی، ترجمۀ هاشم سرضا حمید
۵۰تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

نقی منزویعلی
۵۹کاردانو چه کرد که خیام نکرد؟
امیر اصغری
۷۴نقش هندسی چارترنج
محمد باقری

۸۴محمد باقر یزدیمجموع املربعاتبررسی محتوای رسالۀ 
زهرا پورنجف
۹۹علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمید بهلولۀترجم، کوشکی-ملوینمتیو 
۱۱۵ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و فناوری دورۀ اسالمیآثار

انوشه هادزاد

ارزشبررسی موضوعات بی۱۲۶
اتو نویگه باوئر، ترجمۀ حمید بهلول

۱۲۸م)۲۰۲۰-۱۹۳۰به یاد پاول کونیچ (
دالن، ترجمۀ حنیف قلندریبنو وان 

۱۳۸هایی از پاول کونیچخاطره
ریچارد لورچ، ترجمۀ مهسا راقب

لرسالۀ ۱۴۰ در شیمیالغریبهاع
محمدرضا عرشی

مقاله

های تاریخییادداشت

هایادنامه

رساله
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١انوشه هادزاد

رشــتۀ فیزیــک و 

ای دانشمند به دنیــا آمــد و پــرورش یافــت. پــدرش گوســتاو 

م بود. پدر بزرگ مادری او هم دانشمند شیمی 

تحصیالت خود را در رشتۀ فیزیک در دانشگاه هایدلبرگ و ســپس الیپزیــگ بــا اخــذ درجــۀ 

بود. ویــدمان پــس از 

2. Eilhard Wiedemann

ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و 

انوشه هادزاد گردآوری و ترجمۀ

رشــتۀ فیزیــک و آلمــانی در 

ای دانشمند به دنیــا آمــد و پــرورش یافــت. پــدرش گوســتاو 

م بود. پدر بزرگ مادری او هم دانشمند شیمی 

رفت.

تحصیالت خود را در رشتۀ فیزیک در دانشگاه هایدلبرگ و ســپس الیپزیــگ بــا اخــذ درجــۀ 

بود. ویــدمان پــس از » 

Eilhard Wiedemann

ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و 

فناوری دورۀ اسالمی

گردآوری و ترجمۀ

آلمــانی در م) دانشــمندی 

ای دانشمند به دنیــا آمــد و پــرورش یافــت. پــدرش گوســتاو 

م بود. پدر بزرگ مادری او هم دانشمند شیمی 

رفت. بود. برادرش آلفرد مصرشناس مشهوری به شمار می

تحصیالت خود را در رشتۀ فیزیک در دانشگاه هایدلبرگ و ســپس الیپزیــگ بــا اخــذ درجــۀ 

» قطبش بیضوی نور

ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و 

فناوری دورۀ اسالمی

م) دانشــمندی ١٩٢٨ارالنگــن، 

ای دانشمند به دنیــا آمــد و پــرورش یافــت. پــدرش گوســتاو 

م بود. پدر بزرگ مادری او هم دانشمند شیمی ١٩آلمان در قرن 

بود. برادرش آلفرد مصرشناس مشهوری به شمار می

تحصیالت خود را در رشتۀ فیزیک در دانشگاه هایدلبرگ و ســپس الیپزیــگ بــا اخــذ درجــۀ 

قطبش بیضوی نور«اش  نامه به پایان رساند. موضوع پایان

ــه تــدریس در دانشــگاه الیپزیــگ  اخــذ درجــۀ دکتــرا ب

پرداخت و پس از چندی به دانشــگاه ارالنگــن رفــت و 

او ضمن کار و پژوهش فشرده در رشــتۀ تخصصــی 

ویژه در دورۀ 

نامۀ  ســالهــای خــود را در 

م ۱۹که در سدۀ 

ن منابع علــم فیزیــک بــه 

هــای  رفت. ویدمان همــراه بــا انتشــار پژوهش

تدریج آغــاز بــه 

های مواد شیمیایی ناهمانند

ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و 

فناوری دورۀ اسالمی

ارالنگــن،  -م١٨٥٢( بــرلین، 

ای دانشمند به دنیــا آمــد و پــرورش یافــت. پــدرش گوســتاو  پژوهشگر تاریخ علم بود. او در خانواده

آلمان در قرن فیزیک ویدمان از دانشمندان مشهور 

بود. برادرش آلفرد مصرشناس مشهوری به شمار می

تحصیالت خود را در رشتۀ فیزیک در دانشگاه هایدلبرگ و ســپس الیپزیــگ بــا اخــذ درجــۀ 

به پایان رساند. موضوع پایان

ــرا بــه تــدریس در دانشــگاه الیپزیــگ  اخــذ درجــۀ دکت

پرداخت و پس از چندی به دانشــگاه ارالنگــن رفــت و 

هیأت علمی آن دانشگاه شد.

او ضمن کار و پژوهش فشرده در رشــتۀ تخصصــی 

ــه ــوم ب ــاریخ عل ــه ت ویژه در دورۀ  خــود یعنــی فیزیــک ب

اسالمی بسیار عالقه داشت.

ــایج پژوهش هــای خــود را در  ویــدمان نت

که در سدۀ  نامۀ فیزیک سال

ن منابع علــم فیزیــک بــه آغاز به انتشار کرد از معتبرتری

رفت. ویدمان همــراه بــا انتشــار پژوهش

تدریج آغــاز بــه  م به۱۸۷۶خود در رشتۀ فیزیک از سال 

anousheh.hadzaad@gmail.com

های مواد شیمیایی ناهمانند ترکیب

ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و  آثار

( بــرلین،  ٢ایلهــارد ویــدمان

پژوهشگر تاریخ علم بود. او در خانواده

ویدمان از دانشمندان مشهور 

بود. برادرش آلفرد مصرشناس مشهوری به شمار می ٣ریختی و کاشف هم

تحصیالت خود را در رشتۀ فیزیک در دانشگاه هایدلبرگ و ســپس الیپزیــگ بــا اخــذ درجــۀ 

به پایان رساند. موضوع پایانسالگی ٢١

اخــذ درجــۀ دکتــرا بــه تــدریس در دانشــگاه الیپزیــگ 

پرداخت و پس از چندی به دانشــگاه ارالنگــن رفــت و 

هیأت علمی آن دانشگاه شد.

او ضمن کار و پژوهش فشرده در رشــتۀ تخصصــی 

ــه ــوم ب ــاریخ عل ــه ت خــود یعنــی فیزیــک ب

اسالمی بسیار عالقه داشت.

ــایج پژوهش ویــدمان نت

سالکرد.  منتشر می

آغاز به انتشار کرد از معتبرتری

رفت. ویدمان همــراه بــا انتشــار پژوهش شمار می

خود در رشتۀ فیزیک از سال 

anousheh.hadzaad@gmail.com، پژوهشگر آزاد

ترکیبشباهت شکل بلوری مواد با 

ایلهــارد ویــدمان

پژوهشگر تاریخ علم بود. او در خانواده

ویدمان از دانشمندان مشهور 

و کاشف هم

تحصیالت خود را در رشتۀ فیزیک در دانشگاه هایدلبرگ و ســپس الیپزیــگ بــا اخــذ درجــۀ  وی

٢١دکترا در 

ــرا بــه تــدریس در دانشــگاه الیپزیــگ  اخــذ درجــۀ دکت

پرداخت و پس از چندی به دانشــگاه ارالنگــن رفــت و 

هیأت علمی آن دانشگاه شد. عضو

او ضمن کار و پژوهش فشرده در رشــتۀ تخصصــی 

ــه ــاریخ علــوم ب ــه ت خــود یعنــی فیزیــک ب

اسالمی بسیار عالقه داشت.

ویــدمان نتــایج پژوهش

منتشر می فیزیک

آغاز به انتشار کرد از معتبرتری

شمار می

خود در رشتۀ فیزیک از سال 

پژوهشگر آزاد .١

شباهت شکل بلوری مواد با  .٣



کــرد. طبیعــی اســت 

ان اسالمی در رشتۀ فیزیک و شیمی بود. 

شــماره 

های دانشــمند معــروف عصــر زریــن 

یثم پرداخت. ویدمان بــه نقشــی 

های این دانشمند اسالمی 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 

ا آن زمان در نورشناسی حــاکم بــود 

رسد. سپس بــه توجــه 

های علمی دانشمندان اسالمی اشاره کــرد و از آن میــان ســخنرانی 

این دانشمند ایرلندی دکترای خود را از دانشگاه 

م در سخنرانی مشهور خود، ضمن بیان نقش مهم دانشــمندان مســلمان در 

گــویم کــه در روز قیامــت 

ل ابوریحان بیرونی خواهد شد، زیرا او نخستین فردی از تبــار بشــر بــود کــه 

تینــدال بــار دیگــر بــر 

م در بــرلین برگــزار شــد 

نویس 

اش موجــب شــد تــا در اواخــر قــرن کارهــای 

هــای تــاریخی کنــد. 

استعداد بسیار قوی در یادگیری زبان های مختلف و همچنین تسلط او بر علوم طبیعی شرایط بســیار 

اش بسیار یاری داد. او توانســت بــا 

 ۷۸م) در

1. John Tyndall (1820

کــرد. طبیعــی اســت  

ان اسالمی در رشتۀ فیزیک و شیمی بود. 

شــماره  ۸مطــالبی در زمینــۀ علــوم دورۀ اســالمی در 

های دانشــمند معــروف عصــر زریــن 

یثم پرداخت. ویدمان بــه نقشــی 

های این دانشمند اسالمی 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 

ا آن زمان در نورشناسی حــاکم بــود 

رسد. سپس بــه توجــه 

های علمی دانشمندان اسالمی اشاره کــرد و از آن میــان ســخنرانی 

این دانشمند ایرلندی دکترای خود را از دانشگاه 

م در سخنرانی مشهور خود، ضمن بیان نقش مهم دانشــمندان مســلمان در 

گــویم کــه در روز قیامــت 

ل ابوریحان بیرونی خواهد شد، زیرا او نخستین فردی از تبــار بشــر بــود کــه 

تینــدال بــار دیگــر بــر 

»ید کرد.در پیشبرد علوم طبیعی تاک

م در بــرلین برگــزار شــد 

نویس  های دانشمندان عربی

اش موجــب شــد تــا در اواخــر قــرن کارهــای 

هــای تــاریخی کنــد.  اش را کنار بگذارد و وقت خود را یکسره صــرف پژوهش

استعداد بسیار قوی در یادگیری زبان های مختلف و همچنین تسلط او بر علوم طبیعی شرایط بســیار 

اش بسیار یاری داد. او توانســت بــا 

گیری از اسناد تاریخی، روشنگر دانش علوم طبیعی نزد مسلمانان باشد. 

م) در۱۹۲۸تــا  ۱۹۰۳

John Tyndall (1820-1893)

 نامۀ فیزیک سالهای خود در تاریخ علوم دورۀ اسالمی در 

ان اسالمی در رشتۀ فیزیک و شیمی بود. 

مطــالبی در زمینــۀ علــوم دورۀ اســالمی در 

های دانشــمند معــروف عصــر زریــن  انتشار داد. در نخستین بخش از این مجموعه به نتایج پژوهش

یثم پرداخت. ویدمان بــه نقشــی حسن بن حسن بن ه

های این دانشمند اسالمی 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 

ا آن زمان در نورشناسی حــاکم بــود های این دانشمند اسالمی نظرات اقلیدسی را که ت

رسد. سپس بــه توجــه  شود و به اشیاء می

های علمی دانشمندان اسالمی اشاره کــرد و از آن میــان ســخنرانی 

این دانشمند ایرلندی دکترای خود را از دانشگاه 

م در سخنرانی مشهور خود، ضمن بیان نقش مهم دانشــمندان مســلمان در 

گــویم کــه در روز قیامــت  صدا با ابــن هیــثم می

ل ابوریحان بیرونی خواهد شد، زیرا او نخستین فردی از تبــار بشــر بــود کــه 

تینــدال بــار دیگــر بــر «دهــد: ویدمان پس از نقل سخنان مهم تیندال در اثر خود چنین ادامــه می

در پیشبرد علوم طبیعی تاک

م در بــرلین برگــزار شــد ۱۸۹۰کــه در ســال 

دهد. خوبی نظراتش را دربارۀ اهمیت علوم دورۀ اسالمی نشان می

های دانشمندان عربی تدریج شروع به انتشار مطالبی در مورد پژوهش

اش موجــب شــد تــا در اواخــر قــرن کارهــای 

اش را کنار بگذارد و وقت خود را یکسره صــرف پژوهش

استعداد بسیار قوی در یادگیری زبان های مختلف و همچنین تسلط او بر علوم طبیعی شرایط بســیار 

اش بسیار یاری داد. او توانســت بــا  های تاریخی

گیری از اسناد تاریخی، روشنگر دانش علوم طبیعی نزد مسلمانان باشد. 

۱۹۰۳( »تــاریخ علــوم طبیعــی

1893)

های خود در تاریخ علوم دورۀ اسالمی در 

ان اسالمی در رشتۀ فیزیک و شیمی بود. های دانشمند ها ابتدا بر فعالیت

مطــالبی در زمینــۀ علــوم دورۀ اســالمی در  نامۀ فیزیک

انتشار داد. در نخستین بخش از این مجموعه به نتایج پژوهش

حسن بن حسن بن ه یاسالم در رشتۀ ریاضی و فیزیک یعنی ابو عل

های این دانشمند اسالمی 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 

های این دانشمند اسالمی نظرات اقلیدسی را که ت

شود و به اشیاء می کرد. تا آن زمان نظر بر این بود که نور از چشم صادر می

های علمی دانشمندان اسالمی اشاره کــرد و از آن میــان ســخنرانی 

این دانشمند ایرلندی دکترای خود را از دانشگاه  را شاهد آورد.

م در سخنرانی مشهور خود، ضمن بیان نقش مهم دانشــمندان مســلمان در 

صدا با ابــن هیــثم می من هم«

ل ابوریحان بیرونی خواهد شد، زیرا او نخستین فردی از تبــار بشــر بــود کــه 

ویدمان پس از نقل سخنان مهم تیندال در اثر خود چنین ادامــه می

در پیشبرد علوم طبیعی تاک ها) دورۀ اسالمی (بیش از همه ایرانی

کــه در ســال  میانــههــای خــاور 

خوبی نظراتش را دربارۀ اهمیت علوم دورۀ اسالمی نشان می

تدریج شروع به انتشار مطالبی در مورد پژوهش

اش موجــب شــد تــا در اواخــر قــرن کارهــای  ای و وضــع جســمانی

اش را کنار بگذارد و وقت خود را یکسره صــرف پژوهش

استعداد بسیار قوی در یادگیری زبان های مختلف و همچنین تسلط او بر علوم طبیعی شرایط بســیار 

های تاریخی ی برای پژوهش

گیری از اسناد تاریخی، روشنگر دانش علوم طبیعی نزد مسلمانان باشد. 

تــاریخ علــوم طبیعــی مقــاالتی در

های خود در تاریخ علوم دورۀ اسالمی در 

ها ابتدا بر فعالیت که تمرکز او در این پژوهش

نامۀ فیزیک سالم در پیوست 

انتشار داد. در نخستین بخش از این مجموعه به نتایج پژوهش

یاسالم در رشتۀ ریاضی و فیزیک یعنی ابو عل

های این دانشمند اسالمی 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 

های این دانشمند اسالمی نظرات اقلیدسی را که ت

کرد. تا آن زمان نظر بر این بود که نور از چشم صادر می

های علمی دانشمندان اسالمی اشاره کــرد و از آن میــان ســخنرانی  محافل علمی در اروپا به پژوهش

را شاهد آورد. ١دانشمند مشهور ایرلندی جان تیندال

م در سخنرانی مشهور خود، ضمن بیان نقش مهم دانشــمندان مســلمان در 

«های میانه چنین گفت: 

ل ابوریحان بیرونی خواهد شد، زیرا او نخستین فردی از تبــار بشــر بــود کــه 

.»ها ساخت جدولی برای وزن مخصوص

ویدمان پس از نقل سخنان مهم تیندال در اثر خود چنین ادامــه می

دورۀ اسالمی (بیش از همه ایرانی

هــای خــاور  سخنرانی ویدمان در سمینار زبان

خوبی نظراتش را دربارۀ اهمیت علوم دورۀ اسالمی نشان می

تدریج شروع به انتشار مطالبی در مورد پژوهش

ای و وضــع جســمانی حرفــه

اش را کنار بگذارد و وقت خود را یکسره صــرف پژوهش

استعداد بسیار قوی در یادگیری زبان های مختلف و همچنین تسلط او بر علوم طبیعی شرایط بســیار 

ی برای پژوهشمساعدی بود که ویدمان را در آمادگ

گیری از اسناد تاریخی، روشنگر دانش علوم طبیعی نزد مسلمانان باشد. 

مقــاالتی در«در یک سلسله از آثار با عنــوان 

های خود در تاریخ علوم دورۀ اسالمی در  انتشار نتایج پژوهش

که تمرکز او در این پژوهش

م در پیوست ۱۸۸۲تا سال 

انتشار داد. در نخستین بخش از این مجموعه به نتایج پژوهش

اسالم در رشتۀ ریاضی و فیزیک یعنی ابو عل

های این دانشمند اسالمی برای رشتۀ نورشناســی علــم فیزیــک (اپتیــک) در اروپــا  که نتایج پژوهش

کید کرد و آن را نقطۀ عطفی برای علم فیزیک در اروپا دانست. ویدمان بــر آن بــود کــه  داشته است تأ

های این دانشمند اسالمی نظرات اقلیدسی را که ت نتایج پژوهش

کرد. تا آن زمان نظر بر این بود که نور از چشم صادر می

محافل علمی در اروپا به پژوهش

دانشمند مشهور ایرلندی جان تیندال

ماربورگ آلمان گرفته بود. 

م در سخنرانی مشهور خود، ضمن بیان نقش مهم دانشــمندان مســلمان در ۱۸۷۴تیندال در سال 

های میانه چنین گفت:  پیشبرد علوم در سده

ل ابوریحان بیرونی خواهد شد، زیرا او نخستین فردی از تبــار بشــر بــود کــه لطف پرودگار شامل حا

جدولی برای وزن مخصوص

ویدمان پس از نقل سخنان مهم تیندال در اثر خود چنین ادامــه می

دورۀ اسالمی (بیش از همه ایرانیخدمات دانشمندان 

سخنرانی ویدمان در سمینار زبان

خوبی نظراتش را دربارۀ اهمیت علوم دورۀ اسالمی نشان می

تدریج شروع به انتشار مطالبی در مورد پژوهش م به۱۸۷۶او از سال 

حرفــههــای  کرد. برخی ناکامی

اش را کنار بگذارد و وقت خود را یکسره صــرف پژوهش آزمایشگاهی و تجربی

استعداد بسیار قوی در یادگیری زبان های مختلف و همچنین تسلط او بر علوم طبیعی شرایط بســیار 

مساعدی بود که ویدمان را در آمادگ

گیری از اسناد تاریخی، روشنگر دانش علوم طبیعی نزد مسلمانان باشد.  تالش بسیار و با بهره

در یک سلسله از آثار با عنــوان 

١١۶

انتشار نتایج پژوهش

که تمرکز او در این پژوهش

تا سال 

انتشار داد. در نخستین بخش از این مجموعه به نتایج پژوهش

اسالم در رشتۀ ریاضی و فیزیک یعنی ابو عل

که نتایج پژوهش

کید کرد و آن را نقطۀ عطفی برای علم فیزیک در اروپا دانست. ویدمان بــر آن بــود کــه  داشته است تأ

نتایج پژوهش

کرد. تا آن زمان نظر بر این بود که نور از چشم صادر می رد 

محافل علمی در اروپا به پژوهش

دانشمند مشهور ایرلندی جان تیندال

ماربورگ آلمان گرفته بود. 

تیندال در سال 

پیشبرد علوم در سده

لطف پرودگار شامل حا

جدولی برای وزن مخصوص

ویدمان پس از نقل سخنان مهم تیندال در اثر خود چنین ادامــه می

خدمات دانشمندان 

سخنرانی ویدمان در سمینار زبان

خوبی نظراتش را دربارۀ اهمیت علوم دورۀ اسالمی نشان می به

او از سال 

کرد. برخی ناکامی

آزمایشگاهی و تجربی

استعداد بسیار قوی در یادگیری زبان های مختلف و همچنین تسلط او بر علوم طبیعی شرایط بســیار 

مساعدی بود که ویدمان را در آمادگ

تالش بسیار و با بهره

در یک سلسله از آثار با عنــوان 

١١۶
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خــوانیم: "متأســفانه در 

دانیم. این تا حدی به ایــن 

ه اســت. تنهــا 

تری در ایــن 

تــوان بــه عنــوان 

نــام بــرد. ویــدمان همچنــین بــه بررســی 

مورد استفاده در اخترشناســی دورۀ اســالمی پرداخــت. ویــدمان بــا ایــن هــدف کــه نتــایج 

تری از خوانندگان را پوشش دهد، دست به انتشار گاهنامــۀ 

های خــود را 

م ۱۹۲۰

شمارۀ هشتم سلســله انتشــارات 

آغــاز 

کند که ایــن 

حیان ارتودوکس یونانی در شــهر 

بیروت لبنان موجود بوده و از طریق یکی از همکارانش بــه دســت او رســیده اســت. در ضــمن ذکــر 

ها را هــم آورده. ســپس بــه 

پــردازد. ویــدمان 

در  مطلــب

این مورد نوشت و منتشر کرد. او همچنین کوشید تا ابزارهای ساختۀ مسلمانان را بازسازی کند و این 

در مــونیخ 

مقــاالتی 

لب حاوی ترجمــۀ بخشــی از کتــاب 

اثر حاجی خلیفه است. این مقاله همچنین شــامل فهرســتی اســت از مهمتــرین آثــار 

عزالدین علی جلدکی کیمیاگر ایرانی سدۀ هشتم هجری که به مصر رفت. او در این اثر با نقــل قــول 

خــوانیم: "متأســفانه در 

دانیم. این تا حدی به ایــن 

ه اســت. تنهــا دلیل است که از آثار آنها تا کنون بسیار کم ترجمه شده و در دسترس عموم قــرار گرفتــ

تری در ایــن  توانیم دید جامعی از علوم طبیعی نزد مسلمانان داشته باشیم کــه دانــش وســیع

تــوان بــه عنــوان  های دیگرش موارد متعددی را یک به یک بررسی کــرد. در اینجــا می

نــام بــرد. ویــدمان همچنــین بــه بررســی 

مورد استفاده در اخترشناســی دورۀ اســالمی پرداخــت. ویــدمان بــا ایــن هــدف کــه نتــایج 

تری از خوانندگان را پوشش دهد، دست به انتشار گاهنامــۀ 

های خــود را  ویدمان موفق نشد نتایج پژوهش

. شود

۱۹۲۰ویدمان در معرفی و شناساندن ابوریحان بیرونی در اروپا نقش مهمی داشت. او در سال 

شمارۀ هشتم سلســله انتشــارات 

آغــاز » مخصــوص دربــارۀ تعیــین وزن

کند که ایــن  های ابوریحان بیرونی نقل شده است. او در اینجا ذکر می

حیان ارتودوکس یونانی در شــهر 

بیروت لبنان موجود بوده و از طریق یکی از همکارانش بــه دســت او رســیده اســت. در ضــمن ذکــر 

ها را هــم آورده. ســپس بــه 

پــردازد. ویــدمان  یتشریح سه روش مختلف برای تعیین مقدار هر جزء در ترکیب دو ماده مختلف م

مطلــب ٢٠٠ویژه در تمدن اسالمی بسیار عالقه داشــت و 

این مورد نوشت و منتشر کرد. او همچنین کوشید تا ابزارهای ساختۀ مسلمانان را بازسازی کند و این 

در مــونیخ » مــوزۀ آلمــان

مقــاالتی  نشریۀ ٥م در شمارۀ 

لب حاوی ترجمــۀ بخشــی از کتــاب 

اثر حاجی خلیفه است. این مقاله همچنین شــامل فهرســتی اســت از مهمتــرین آثــار 

عزالدین علی جلدکی کیمیاگر ایرانی سدۀ هشتم هجری که به مصر رفت. او در این اثر با نقــل قــول 

رده نیز توضیح داده است. 

خــوانیم: "متأســفانه در  گفتار نخستین شماره می

دانیم. این تا حدی به ایــن  مورد دستاوردهای با ارزش مسلمانان در عرصۀ علوم طبیعی بسیار کم می

دلیل است که از آثار آنها تا کنون بسیار کم ترجمه شده و در دسترس عموم قــرار گرفتــ

توانیم دید جامعی از علوم طبیعی نزد مسلمانان داشته باشیم کــه دانــش وســیع

های دیگرش موارد متعددی را یک به یک بررسی کــرد. در اینجــا می

نــام بــرد. ویــدمان همچنــین بــه بررســی 

مورد استفاده در اخترشناســی دورۀ اســالمی پرداخــت. ویــدمان بــا ایــن هــدف کــه نتــایج 

تری از خوانندگان را پوشش دهد، دست به انتشار گاهنامــۀ 

ویدمان موفق نشد نتایج پژوهش

شودبندی عرضه کند. باید امیدوار بود که این کار در آینده انجام 

ویدمان در معرفی و شناساندن ابوریحان بیرونی در اروپا نقش مهمی داشت. او در سال 

شمارۀ هشتم سلســله انتشــارات  منتشر کرد.

دربــارۀ تعیــین وزن«

های ابوریحان بیرونی نقل شده است. او در اینجا ذکر می

حیان ارتودوکس یونانی در شــهر هایی به دست آورده که در کتابخانۀ مسی

بیروت لبنان موجود بوده و از طریق یکی از همکارانش بــه دســت او رســیده اســت. در ضــمن ذکــر 

ها را هــم آورده. ســپس بــه  های خــود جــدولی از وزن مخصــوص

تشریح سه روش مختلف برای تعیین مقدار هر جزء در ترکیب دو ماده مختلف م

پرداخت. قانون مسعودی

ویژه در تمدن اسالمی بسیار عالقه داشــت و 

این مورد نوشت و منتشر کرد. او همچنین کوشید تا ابزارهای ساختۀ مسلمانان را بازسازی کند و این 

مــوزۀ آلمــان«آثار باقی مانده از او در 

م در شمارۀ ١٩٢٢در سال 

لب حاوی ترجمــۀ بخشــی از کتــاب در ارالنگن منتشر شد. این مط

اثر حاجی خلیفه است. این مقاله همچنین شــامل فهرســتی اســت از مهمتــرین آثــار 

عزالدین علی جلدکی کیمیاگر ایرانی سدۀ هشتم هجری که به مصر رفت. او در این اثر با نقــل قــول 

رده نیز توضیح داده است. ب از رازی دانشمند ایرانی ابزارهایی را که این دانشمند به کار می

گفتار نخستین شماره می شماره، اسناد تاریخی زیادی را معرفی کرد. در پیش

مورد دستاوردهای با ارزش مسلمانان در عرصۀ علوم طبیعی بسیار کم می

دلیل است که از آثار آنها تا کنون بسیار کم ترجمه شده و در دسترس عموم قــرار گرفتــ

توانیم دید جامعی از علوم طبیعی نزد مسلمانان داشته باشیم کــه دانــش وســیع

های دیگرش موارد متعددی را یک به یک بررسی کــرد. در اینجــا می

نــام بــرد. ویــدمان همچنــین بــه بررســی  »میســاعت در فرهنــگ اســال

مورد استفاده در اخترشناســی دورۀ اســالمی پرداخــت. ویــدمان بــا ایــن هــدف کــه نتــایج 

تری از خوانندگان را پوشش دهد، دست به انتشار گاهنامــۀ 

ویدمان موفق نشد نتایج پژوهشنه اسفأزد. مت

بندی عرضه کند. باید امیدوار بود که این کار در آینده انجام 

ویدمان در معرفی و شناساندن ابوریحان بیرونی در اروپا نقش مهمی داشت. او در سال 

منتشر کرد. شبا همکار سویسی خود مطلبی در مورد بیرونی و آثار

«بــا مطلبــی تحــت عنــوان 

های ابوریحان بیرونی نقل شده است. او در اینجا ذکر می

هایی به دست آورده که در کتابخانۀ مسی

بیروت لبنان موجود بوده و از طریق یکی از همکارانش بــه دســت او رســیده اســت. در ضــمن ذکــر 

های خــود جــدولی از وزن مخصــوص

تشریح سه روش مختلف برای تعیین مقدار هر جزء در ترکیب دو ماده مختلف م

قانون مسعودیهمچنین به معرفی اثر مشهور بیرونی یعنی کتاب 

ویژه در تمدن اسالمی بسیار عالقه داشــت و 

این مورد نوشت و منتشر کرد. او همچنین کوشید تا ابزارهای ساختۀ مسلمانان را بازسازی کند و این 

آثار باقی مانده از او در  تا امروز باقی بمانند.

در سال » دربارۀ کیمیا نزد مسلمانان

در ارالنگن منتشر شد. این مط

اثر حاجی خلیفه است. این مقاله همچنین شــامل فهرســتی اســت از مهمتــرین آثــار 

عزالدین علی جلدکی کیمیاگر ایرانی 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 می

شماره، اسناد تاریخی زیادی را معرفی کرد. در پیش

مورد دستاوردهای با ارزش مسلمانان در عرصۀ علوم طبیعی بسیار کم می

دلیل است که از آثار آنها تا کنون بسیار کم ترجمه شده و در دسترس عموم قــرار گرفتــ

توانیم دید جامعی از علوم طبیعی نزد مسلمانان داشته باشیم کــه دانــش وســیع

زمینه به دست آورده باشیم."

های دیگرش موارد متعددی را یک به یک بررسی کــرد. در اینجــا می

ســاعت در فرهنــگ اســال«

مورد استفاده در اخترشناســی دورۀ اســالمی پرداخــت. ویــدمان بــا ایــن هــدف کــه نتــایج 

تری از خوانندگان را پوشش دهد، دست به انتشار گاهنامــۀ  های او و همکارانش طیف وسیع

زد. مت تاریخ علوم طبیعی و پزشکی

بندی عرضه کند. باید امیدوار بود که این کار در آینده انجام 

ویدمان در معرفی و شناساندن ابوریحان بیرونی در اروپا نقش مهمی داشت. او در سال 

با همکار سویسی خود مطلبی در مورد بیرونی و آثار

بــا مطلبــی تحــت عنــوان  »تاریخ علوم طبیعی

های ابوریحان بیرونی نقل شده است. او در اینجا ذکر می شود. در این نوشته پژوهش

هایی به دست آورده که در کتابخانۀ مسی اطالعات را از دست نوشته

بیروت لبنان موجود بوده و از طریق یکی از همکارانش بــه دســت او رســیده اســت. در ضــمن ذکــر 

های خــود جــدولی از وزن مخصــوص نوشــته کند که بیرونی در دست

تشریح سه روش مختلف برای تعیین مقدار هر جزء در ترکیب دو ماده مختلف م

همچنین به معرفی اثر مشهور بیرونی یعنی کتاب 

ویژه در تمدن اسالمی بسیار عالقه داشــت و  ویدمان به تاریخ علوم و فناوری به

این مورد نوشت و منتشر کرد. او همچنین کوشید تا ابزارهای ساختۀ مسلمانان را بازسازی کند و این 

تا امروز باقی بمانند. ها

دربارۀ کیمیا نزد مسلمانان«

در ارالنگن منتشر شد. این مط تاریخ علوم طبیعی و پزشکی

اثر حاجی خلیفه است. این مقاله همچنین شــامل فهرســتی اســت از مهمتــرین آثــار 

عزالدین علی جلدکی کیمیاگر ایرانی 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 می

شماره، اسناد تاریخی زیادی را معرفی کرد. در پیش

مورد دستاوردهای با ارزش مسلمانان در عرصۀ علوم طبیعی بسیار کم می

دلیل است که از آثار آنها تا کنون بسیار کم ترجمه شده و در دسترس عموم قــرار گرفتــ

توانیم دید جامعی از علوم طبیعی نزد مسلمانان داشته باشیم کــه دانــش وســیع

زمینه به دست آورده باشیم."

های دیگرش موارد متعددی را یک به یک بررسی کــرد. در اینجــا می او در نوشته

«اش با عنوان  مثال از نوشته

مورد استفاده در اخترشناســی دورۀ اســالمی پرداخــت. ویــدمان بــا ایــن هــدف کــه نتــایج 

های او و همکارانش طیف وسیع

تاریخ علوم طبیعی و پزشکی در

بندی عرضه کند. باید امیدوار بود که این کار در آینده انجام  به صورت جمع

ویدمان در معرفی و شناساندن ابوریحان بیرونی در اروپا نقش مهمی داشت. او در سال 

با همکار سویسی خود مطلبی در مورد بیرونی و آثار

تاریخ علوم طبیعی مقاالتی در

شود. در این نوشته پژوهش

اطالعات را از دست نوشته

بیروت لبنان موجود بوده و از طریق یکی از همکارانش بــه دســت او رســیده اســت. در ضــمن ذکــر 

کند که بیرونی در دست

تشریح سه روش مختلف برای تعیین مقدار هر جزء در ترکیب دو ماده مختلف م

همچنین به معرفی اثر مشهور بیرونی یعنی کتاب 

ویدمان به تاریخ علوم و فناوری به

این مورد نوشت و منتشر کرد. او همچنین کوشید تا ابزارهای ساختۀ مسلمانان را بازسازی کند و این 

هاامر موجب شد تا این ابزار

شود.  نگهداری می

«عنوان  بامقالۀ ویدمان 

تاریخ علوم طبیعی و پزشکی

اثر حاجی خلیفه است. این مقاله همچنین شــامل فهرســتی اســت از مهمتــرین آثــار  کشف الظنون

عزالدین علی جلدکی کیمیاگر ایرانی 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 می

شماره، اسناد تاریخی زیادی را معرفی کرد. در پیش

مورد دستاوردهای با ارزش مسلمانان در عرصۀ علوم طبیعی بسیار کم می

دلیل است که از آثار آنها تا کنون بسیار کم ترجمه شده و در دسترس عموم قــرار گرفتــ

توانیم دید جامعی از علوم طبیعی نزد مسلمانان داشته باشیم کــه دانــش وســیع وقتی می

زمینه به دست آورده باشیم."

او در نوشته

مثال از نوشته

مورد استفاده در اخترشناســی دورۀ اســالمی پرداخــت. ویــدمان بــا ایــن هــدف کــه نتــایج  هایابزار

های او و همکارانش طیف وسیع پژوهش

درمقاالتی 

به صورت جمع

ویدمان در معرفی و شناساندن ابوریحان بیرونی در اروپا نقش مهمی داشت. او در سال 

با همکار سویسی خود مطلبی در مورد بیرونی و آثار

مقاالتی در«

شود. در این نوشته پژوهش می

اطالعات را از دست نوشته

بیروت لبنان موجود بوده و از طریق یکی از همکارانش بــه دســت او رســیده اســت. در ضــمن ذکــر 

کند که بیرونی در دست می

تشریح سه روش مختلف برای تعیین مقدار هر جزء در ترکیب دو ماده مختلف م

همچنین به معرفی اثر مشهور بیرونی یعنی کتاب 

ویدمان به تاریخ علوم و فناوری به

این مورد نوشت و منتشر کرد. او همچنین کوشید تا ابزارهای ساختۀ مسلمانان را بازسازی کند و این 

امر موجب شد تا این ابزار

نگهداری می

مقالۀ ویدمان 

تاریخ علوم طبیعی و پزشکی در

کشف الظنون

عزالدین علی جلدکی کیمیاگر ایرانی 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 می



م در الیپزیــگ 

ق ۵۹۱

کند که زمین باید گرد باشد. ویدمان سپس ترجمۀ 

همچنــین از ابوالحســن علــی 

مــروج 

م در 

کنند که 

های میانه در پیشبرد علوم 

های سوم و سیزدهم میالدی یک دورۀ رکــود 

کارل کبیر (شارلمانی) هدیه کرد.

م در الیپزیــگ ۱۹۰۹نــام دارد کــه در ســال 

۹۱کند که در ســال 

کند که زمین باید گرد باشد. ویدمان سپس ترجمۀ 

همچنــین از ابوالحســن علــی 

مــروج برد. مسعودی در کتاب خود به نــام 

م در ۱۸۹۰کــه در ســال 

کنند که  عقاید جاری بر این حکم می

های میانه در پیشبرد علوم 

های سوم و سیزدهم میالدی یک دورۀ رکــود 

کارل کبیر (شارلمانی) هدیه کرد.

نــام دارد کــه در ســال 

کند که در ســال  دان اندلسی یاد می

کند که زمین باید گرد باشد. ویدمان سپس ترجمۀ 

همچنــین از ابوالحســن علــی آورد. او  بــاره نوشــته بــود در اثــر خــود مــی

برد. مسعودی در کتاب خود به نــام 

زمین را به شکل یک کره نشان داده است.

کــه در ســال  علوم طبیعی نزد اعــراب

عقاید جاری بر این حکم می«کند: 

های میانه در پیشبرد علوم  های منطقۀ مدیترانه، خاور نزدیک و اروپا بودند که از اواخر سده

های سوم و سیزدهم میالدی یک دورۀ رکــود 

 .شرقی سوریه با آن است

متأسفانه ویــدمان ایــن آثــار را کــه البتــه بــه 

هــا نســبت 

شــود کــه خواننــدگان 

ــاعت در  س

 های آبــی ســدۀ

پــردازد. او در ایــن اثــر 

هایی 

بودند که آب بــه آنهــا داخــل یــا از آنهــا خــارج 

توانستند بسته به ســطح آب 

ها بــرای نگــاه 

رفت. او در این 

کند از جمله ســاعت 

دان و فیزیکدان مشهور 

ســاعت آبــی 

کارل کبیر (شارلمانی) هدیه کرد. ق به

نــام دارد کــه در ســال  نظر مسلمانان در مورد شکل زمین

دان اندلسی یاد می شناس و ریاضی

کند که زمین باید گرد باشد. ویدمان سپس ترجمۀ  گیری می

بــاره نوشــته بــود در اثــر خــود مــی

برد. مسعودی در کتاب خود به نــام  دۀ چهارم هجری اهل بغداد نام می

زمین را به شکل یک کره نشان داده است.

علوم طبیعی نزد اعــراباثر مهم دیگر ویدمان کتابی است تحت عنوان 

کند:  شر شد. ویدمان این کتاب را چنین آغاز می

های منطقۀ مدیترانه، خاور نزدیک و اروپا بودند که از اواخر سده

های سوم و سیزدهم میالدی یک دورۀ رکــود  های بین سده

.به کار بردیم» 
شرقی سوریه با آن است النهرین علیا که شامل شمال عراق کنونی و نواحی مرزی ترکیه و شمال

متأسفانه ویــدمان ایــن آثــار را کــه البتــه بــه 

هــا نســبت  عربی نوشــته شــده اســت، بــه عرب

شــود کــه خواننــدگان 

١دانشمندان ایرانی را نیز جزو اعراب بدانند.

ــود  ــر خ ــر دیگ ــدمان در اث ــاعت در «وی س

های آبــی ســدۀ ساعت

پــردازد. او در ایــن اثــر 

هایی  های آبی محفظــه

بودند که آب بــه آنهــا داخــل یــا از آنهــا خــارج 

توانستند بسته به ســطح آب 

ها بــرای نگــاه  تعیین کنند. در یونان این ســاعت

رفت. او در این  داشتن وقت در دادگاه به کار می

کند از جمله ســاعت 

دان و فیزیکدان مشهور 

ســاعت آبــی  و ٢هجری از منطقۀ جزیره

ق به۱۹۲خودکاری که هارون الرشید در سال 

نظر مسلمانان در مورد شکل زمین

شناس و ریاضی . او در این اثر از ابن رشد ستاره

گیری می با بیان مطالبی پیرامون شکل زمین نتیجه

بــاره نوشــته بــود در اثــر خــود مــی متنی را که ابن رشد در این

دۀ چهارم هجری اهل بغداد نام می

زمین را به شکل یک کره نشان داده است.

اثر مهم دیگر ویدمان کتابی است تحت عنوان 

شر شد. ویدمان این کتاب را چنین آغاز می

های منطقۀ مدیترانه، خاور نزدیک و اروپا بودند که از اواخر سده

های بین سده طبیعی و ریاضی نقش مهمی داشتند. سال

» مسلمانان«در بیشتر موارد 
النهرین علیا که شامل شمال عراق کنونی و نواحی مرزی ترکیه و شمال

متأسفانه ویــدمان ایــن آثــار را کــه البتــه بــه 

عربی نوشــته شــده اســت، بــه عرب

شــود کــه خواننــدگان  دهد و ایــن باعــث می

دانشمندان ایرانی را نیز جزو اعراب بدانند.

ــود  ــر دیگــر خ ــدمان در اث وی

ساعت کاربرد» فرهنگ اسالمی

پــردازد. او در ایــن اثــر  هجــری در مصــر می

های آبی محفظــه دهد که ساعت

بودند که آب بــه آنهــا داخــل یــا از آنهــا خــارج 

توانستند بسته به ســطح آب  شد. زمان را می

تعیین کنند. در یونان این ســاعت

داشتن وقت در دادگاه به کار می

کند از جمله ســاعت  چند نمونه اشاره می

دان و فیزیکدان مشهور  ریاضی ینشان جزر

هجری از منطقۀ جزیره

خودکاری که هارون الرشید در سال 

نظر مسلمانان در مورد شکل زمیناثر دیگر ویدمان 

. او در این اثر از ابن رشد ستارهشد

با بیان مطالبی پیرامون شکل زمین نتیجه

متنی را که ابن رشد در این

دۀ چهارم هجری اهل بغداد نام میدان س تاریخ 

زمین را به شکل یک کره نشان داده است.الذهب ومعادن الجوهر

اثر مهم دیگر ویدمان کتابی است تحت عنوان 

شر شد. ویدمان این کتاب را چنین آغاز میهامبورگ منت

های منطقۀ مدیترانه، خاور نزدیک و اروپا بودند که از اواخر سده

طبیعی و ریاضی نقش مهمی داشتند. سال

در بیشتر موارد » اعراب«. در این مقاله به جای 
النهرین علیا که شامل شمال عراق کنونی و نواحی مرزی ترکیه و شمال

١١٨

متأسفانه ویــدمان ایــن آثــار را کــه البتــه بــه 

عربی نوشــته شــده اســت، بــه عرب

دهد و ایــن باعــث می می

دانشمندان ایرانی را نیز جزو اعراب بدانند.

ــود  ــر خ ــر دیگ ــدمان در اث وی

فرهنگ اسالمی

هجــری در مصــر می ۸

دهد که ساعت نشان می

بودند که آب بــه آنهــا داخــل یــا از آنهــا خــارج 

شد. زمان را می می

تعیین کنند. در یونان این ســاعت

داشتن وقت در دادگاه به کار می

چند نمونه اشاره می اثر به

نشان جزر فیل

هجری از منطقۀ جزیره ۶سدۀ 

خودکاری که هارون الرشید در سال 

اثر دیگر ویدمان 

شدچاپ 

با بیان مطالبی پیرامون شکل زمین نتیجه

متنی را که ابن رشد در این

 مسعودی

الذهب ومعادن الجوهر

اثر مهم دیگر ویدمان کتابی است تحت عنوان 

هامبورگ منت

های منطقۀ مدیترانه، خاور نزدیک و اروپا بودند که از اواخر سده این خلق

طبیعی و ریاضی نقش مهمی داشتند. سال

. در این مقاله به جای ١
النهرین علیا که شامل شمال عراق کنونی و نواحی مرزی ترکیه و شمال بین .٢
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شــود و همچنــین اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مســلمانان در همــین دوره نتــایج 

توانند در محــک بــا 

لی از 

در ســال 

ینا بــرای رصــد 

هــای مختلــف 

Seeman, H. J., “Eilhard Wiedemann geb. 1. August 1852
pp. 166

شــود و همچنــین اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مســلمانان در همــین دوره نتــایج 

توانند در محــک بــا  های یونانیان را حفظ کردند و به اروپا انتقال دادند. ولی این نظرات نمی

لی از شود تا یک بررسی اجما

در ســال  ابزارشناســی

ینا بــرای رصــد پــردازد. ایــن وســیله را ابــن ســ

هــای مختلــف  جا فهرستی از مقاالت ویدمان دربارۀ آثار دانشمندان مسلمان که طی ســال

)۱۸۹۰ی و راجر بیکن (

Seeman, H. J., “Eilhard Wiedemann geb. 1. August 1852
pp. 166-186.

شــود و همچنــین اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مســلمانان در همــین دوره نتــایج 

های یونانیان را حفظ کردند و به اروپا انتقال دادند. ولی این نظرات نمی

شود تا یک بررسی اجما های دقیق و منابع تاریخی پابرجا بمانند. در این اثر تالش می

ابزارشناســیکه در مجلۀ » ابن سینا

پــردازد. ایــن وســیله را ابــن ســ

جا فهرستی از مقاالت ویدمان دربارۀ آثار دانشمندان مسلمان که طی ســال

۱۸۸۲(

۱۸۸۴(

ی و راجر بیکن (خازنشان از مرکز زمین، طبق محاسبۀ 

۱۸۹۲(

Seeman, H. J., “Eilhard Wiedemann geb. 1. August 1852

شــود و همچنــین اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مســلمانان در همــین دوره نتــایج 

های یونانیان را حفظ کردند و به اروپا انتقال دادند. ولی این نظرات نمی

های دقیق و منابع تاریخی پابرجا بمانند. در این اثر تالش می

»های دانشمندان عرب در این رابطه عرضه شود.

ابن سینا ۀساختی گر

پــردازد. ایــن وســیله را ابــن ســ م منتشر شد، به تفصیل به معرفی این ابــزار می

جا فهرستی از مقاالت ویدمان دربارۀ آثار دانشمندان مسلمان که طی ســال

۱۸۸۲- ۱۸۷۶مقاله،  ۶سهم مسلمانان [اعراب] در علوم طبیعی (

)۱۸۷۹علوم طبیعی نزد مسلمانان (

)۱۸۸۳( بن هیثم

۱۸۸۳(

۱۸۸۴برای بررسی شکست نور ساخت (

(

شان از مرکز زمین، طبق محاسبۀ 

۱۸۹۰(

(

۱۸۹۲( بن هیثمیادداشتی دربارۀ حل یک مسئلۀ ریاضی توسط ا

۱۹۰۶(

این آثار بنگرید به مقالۀ زیر:
Seeman, H. J., “Eilhard Wiedemann geb. 1. August 1852- gest. 7. Januar 1928”,

شــود و همچنــین اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مســلمانان در همــین دوره نتــایج 

های یونانیان را حفظ کردند و به اروپا انتقال دادند. ولی این نظرات نمی

های دقیق و منابع تاریخی پابرجا بمانند. در این اثر تالش می

های دانشمندان عرب در این رابطه عرضه شود.

گر ابزار نظاره« عنوان

م منتشر شد، به تفصیل به معرفی این ابــزار می

جا فهرستی از مقاالت ویدمان دربارۀ آثار دانشمندان مسلمان که طی ســال

١شود. منتشر شده است، عرضه می

سهم مسلمانان [اعراب] در علوم طبیعی (

شیمی نزد مسلمانان

)۱۸۷۸[بوزجانی] (

علوم طبیعی نزد مسلمانان ( مطالبی دربارۀ تاریخچۀ

)۱۸۸۲نورشناخت در آثار مسلمانان (

بن هیثماثر ا» شرح رساله دربارۀ نور

۱۸۸۳تعیین وزن مخصوص نزد مسلمانان (

برای بررسی شکست نور ساخت ( بن هیثم

)۱۸۸۴از ابن هیثم (» 

شان از مرکز زمین، طبق محاسبۀ  ته به فاصلهمحتوای ظروف، بس

)۱۸۹۰تاریخ نظریۀ رؤیت (

۱۸۹۰رؤیت از درون کره نزد مسلمانان (

)۱۸۹۰های سوزان (

)۱۸۹۰( بن هیثمنور ستارگان به روایت ا

)۱۸۹۰علوم طبیعی نزد مسلمانان (

)۱۸۹۱های سوزان (

یادداشتی دربارۀ حل یک مسئلۀ ریاضی توسط ا

)۱۸۹۳تاریخچۀ نظریۀ رؤیت (

۱۹۰۶دانشمند مسلمان [عرب] (

)۱۹۰۶فیزیک نزد مسلمانان (

این آثار بنگرید به مقالۀ زیر:
gest. 7. Januar 1928”, Isis

شــود و همچنــین اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مســلمانان در همــین دوره نتــایج  در اروپــا شــمرده می

های یونانیان را حفظ کردند و به اروپا انتقال دادند. ولی این نظرات نمی

های دقیق و منابع تاریخی پابرجا بمانند. در این اثر تالش می

های دانشمندان عرب در این رابطه عرضه شود.

عنوان باای  ویدمان در مقاله

م منتشر شد، به تفصیل به معرفی این ابــزار می

ستارگان ساخته بود.

جا فهرستی از مقاالت ویدمان دربارۀ آثار دانشمندان مسلمان که طی ســالدر این

منتشر شده است، عرضه می
سهم مسلمانان [اعراب] در علوم طبیعی (

شیمی نزد مسلمانان

[بوزجانی] ( بوالوفازندگینامۀ ا

مطالبی دربارۀ تاریخچۀ

نورشناخت در آثار مسلمانان (

شرح رساله دربارۀ نور«در باب 

تعیین وزن مخصوص نزد مسلمانان (

بن هیثمدستگاهی که ا

» دربارۀ نور«رساله 

محتوای ظروف، بس

تاریخ نظریۀ رؤیت (

رؤیت از درون کره نزد مسلمانان (

های سوزان ( تاریخچۀ آینه

نور ستارگان به روایت ا

علوم طبیعی نزد مسلمانان (

های سوزان ( تاریخچۀ آینه

یادداشتی دربارۀ حل یک مسئلۀ ریاضی توسط ا

تاریخچۀ نظریۀ رؤیت (

دانشمند مسلمان [عرب] ( بن هیثما

فیزیک نزد مسلمانان (

این آثار بنگرید به مقالۀ زیر: شناسی کامل . برای اطالع از کتاب
Isis, vol. 14, no. 1 (May 1930),

در اروپــا شــمرده می

های یونانیان را حفظ کردند و به اروپا انتقال دادند. ولی این نظرات نمی پژوهش

های دقیق و منابع تاریخی پابرجا بمانند. در این اثر تالش می پژوهش

های دانشمندان عرب در این رابطه عرضه شود. فعالیت

ویدمان در مقاله

م منتشر شد، به تفصیل به معرفی این ابــزار می۱۹۲۵

ستارگان ساخته بود.

جا فهرستی از مقاالت ویدمان دربارۀ آثار دانشمندان مسلمان که طی ســالدر این

منتشر شده است، عرضه می
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
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-
-
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-
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. برای اطالع از کتاب١
, vol. 14, no. 1 (May 1930),



۱۹۰۹( ۱۹۰۹ی (هبة الله بن ملکا بغداد

(

۱۹۰۸(

۱۹۰۸(

۱۹۱۲(

)۱۹۰۹دانان، طبیعت شناسان و پزشکان مسلمان (

(

هبة الله بن ملکا بغداددالیل درخشش ستارگان در شب و ناپدید شدنشان در روز به روایت 

(

(

۱۹۰۶(

)۱۹۰۷(انعکاس و شکست نور به روایت نصیرالدین طوسی 

)۱۹۰۸ظرف ابوریحان بیرونی برای تعیین وزن مخصوص (

)۱۹۰۸ساخت فواره توسط دانشمندان مسلمان (

۱۹۰۸ها به روایت نصیرالدین طوسی (

۱۹۰۸تولید طال و مرواریدهای مصنوعی به روایت جوبری (

۱۹۱۲و  ۱۹۰۹مقاله،  ۲کت زمین (

دانان، طبیعت شناسان و پزشکان مسلمان (

۱۹۰۹(

)۱۹۰۹گیری محیط کرۀ زمین توسط بیرونی (

)۱۹۰۹ای از نویسندگان مسلمان (

۱۹۰۹(

)۱۹۰۹دانان به روایت قزوینی (

)۱۹۰۹آشنایی مسلمانان با [پدیدۀ] فسفرسانس (

۱۹۰۹(

دالیل درخشش ستارگان در شب و ناپدید شدنشان در روز به روایت 

)۱۹۱۰- ۱۹۰۹های مقعر کروی (

)۱۹۱۰- ۱۹۰۹های مقعر سهموی (

(

)۱۹۱۰دانش مسلمانان در زمینۀ مکانیک و هیدرواستاتیک (

(

)۱۹۱۰ابزارهای خودکار موسیقی نزد مسلمانان (

)۱۹۱۰( بن هیثم

)۱۹۱۰رنگ کردن حیوانات و انسان به نقل از جوبری (

(

)۱۹۱۰های سهموی (

۱۹۱۱(

۱۹۰۶( بن هیثمموقعیت راه شیری به روایت ا

)۱۹۰۷کیمیا نزد مسلمانان (

انعکاس و شکست نور به روایت نصیرالدین طوسی 

)۱۹۰۷تاریخ قطب نما نزد مسلمانان (

ظرف ابوریحان بیرونی برای تعیین وزن مخصوص (

ساخت فواره توسط دانشمندان مسلمان (

ها به روایت نصیرالدین طوسی ( چگونگی ایجاد رنگ

تولید طال و مرواریدهای مصنوعی به روایت جوبری (

کت زمین (نظرات مسلمانان درمورد حر

دانان، طبیعت شناسان و پزشکان مسلمان (

۱۹۰۹های شیمی نزد مسلمانان (

گیری محیط کرۀ زمین توسط بیرونی (

ای از نویسندگان مسلمان ( نامه چند یادداشت زندگی

۱۹۰۹نظرات مسلمانان درمورد شکل زمین (

)۱۹۰۹آزمایش نزد مسلمانان (

)۱۹۰۹شناسی نزد مسلمانان (

)۱۹۰۹ها نزد مسلمانان (

دانان به روایت قزوینی ( گفتاری درمورد شیمی

آشنایی مسلمانان با [پدیدۀ] فسفرسانس (

۱۹۰۹توصیف طبیعت به روایت همدانی (

دالیل درخشش ستارگان در شب و ناپدید شدنشان در روز به روایت 

های مقعر کروی ( درمورد آینه

های مقعر سهموی ( درمورد آینه

)۱۹۱۰سدس [فخری] خجندی (

)۱۹۱۰ایجاد آتش با نور نزد مسلمانان (

دانش مسلمانان در زمینۀ مکانیک و هیدرواستاتیک (

)۱۹۱۰ابزارهای هندسی نزد مسلمانان (

ابزارهای خودکار موسیقی نزد مسلمانان (

بن هیثمنخستین بررسی اتاق تاریک از ا

رنگ کردن حیوانات و انسان به نقل از جوبری (

)۱۹۱۰ساخت ساعت توسط مسلمانان (

های سهموی ( ها و آینه ای عربی دربارۀ سهمی

۱۹۱۱های بهادار نزد مسلمانان (

موقعیت راه شیری به روایت ا

کیمیا نزد مسلمانان (

انعکاس و شکست نور به روایت نصیرالدین طوسی 

تاریخ قطب نما نزد مسلمانان (

ظرف ابوریحان بیرونی برای تعیین وزن مخصوص (

ساخت فواره توسط دانشمندان مسلمان (

چگونگی ایجاد رنگ

تولید طال و مرواریدهای مصنوعی به روایت جوبری (

نظرات مسلمانان درمورد حر

دانان، طبیعت شناسان و پزشکان مسلمان ( زندگینامۀ ریاضی

های شیمی نزد مسلمانان ( دستگاه

گیری محیط کرۀ زمین توسط بیرونی ( اندازه

چند یادداشت زندگی

نظرات مسلمانان درمورد شکل زمین (

آزمایش نزد مسلمانان (

شناسی نزد مسلمانان ( کانی

ها نزد مسلمانان ( قانون اهرم

گفتاری درمورد شیمی

آشنایی مسلمانان با [پدیدۀ] فسفرسانس (

توصیف طبیعت به روایت همدانی (

دالیل درخشش ستارگان در شب و ناپدید شدنشان در روز به روایت 

درمورد آینه بن هیثماثر ا

درمورد آینه بن هیثماثر ا

سدس [فخری] خجندی (

ایجاد آتش با نور نزد مسلمانان (

دانش مسلمانان در زمینۀ مکانیک و هیدرواستاتیک (

ابزارهای هندسی نزد مسلمانان (

ابزارهای خودکار موسیقی نزد مسلمانان (

نخستین بررسی اتاق تاریک از ا

رنگ کردن حیوانات و انسان به نقل از جوبری (

ساخت ساعت توسط مسلمانان (

ای عربی دربارۀ سهمی هنوشت

های بهادار نزد مسلمانان ( ارزش سنگ
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( )۱۹۱۲های فلسفی و نجومی او (

)۱۹۱۴های دورۀ اسالمی و اهمیت خالل دندان نزد مسلمانان (

های فلسفی و نجومی او ( شکل، موقعیت و حرکت زمین از نظر قطب الدین شیرازی و دیدگاه

)۱۹۱۳هـ (

)۱۹۱۳دستگاهی که بیرونی برای مطالعۀ حرکت ماه و خورشید به کار گرفت (

های دورۀ اسالمی و اهمیت خالل دندان نزد مسلمانان (

)۱۹۱۴شود به روایت بیرونی (

۱۹۱۵(

)۱۹۱۱ی (کند

۱۹۱۲(

)۱۹۱۲نورشناخت در آثار کمال الدین [فارسی] (

)۱۹۱۲ش قطب الدین شیرازی دربارۀ نورشناخت (

)۱۹۱۲رسالۀ [ابو اسحاق] کندی دربارۀ نجوم (

)۱۹۱۲نظر دانشمندان مسلمان دربارۀ ابعاد زمین (

شکل، موقعیت و حرکت زمین از نظر قطب الدین شیرازی و دیدگاه

۱۹۱۲(

هـ (۷م/ ۱۳مطالعاتی دربارۀ نورشناخت عامیانه در مصر سدۀ 

دستگاهی که بیرونی برای مطالعۀ حرکت ماه و خورشید به کار گرفت (

)۱۹۱۳مطالعات دورۀ اسالمی دربارۀ رنگین کمان (

۱۹۱۳(

های دورۀ اسالمی و اهمیت خالل دندان نزد مسلمانان (

شود به روایت بیرونی ( ر می

۱۹۱۵های عربی ( ها و علم هواشناسی در نوشته

)۱۹۱۵نظرات دانشمندان مسلمان دربارۀ رنگ آبی آسمان (

)۱۹۱۶آفتابی مخروطی از دورۀ اسالمی (

)۱۹۱۷های آبی روی کشتی در جهان اسالم (

کندو [یعقوب بن اسحاق] 

)۱۹۱۲(بن هیثم نورشناخت از دیدگاه ا

۱۹۱۲نظر مسلمانان درمورد نجوم و کیمیا (

نورشناخت در آثار کمال الدین [فارسی] (

ش قطب الدین شیرازی دربارۀ نورشناخت (

رسالۀ [ابو اسحاق] کندی دربارۀ نجوم (

نظر دانشمندان مسلمان دربارۀ ابعاد زمین (

)۱۹۱۲شناسی مسلمانان (

شکل، موقعیت و حرکت زمین از نظر قطب الدین شیرازی و دیدگاه

(

)۱۹۱۲[ابوریحان] بیرونی (

۱۹۱۲(

۱۹۱۲توصیف چشم به روایت قزوینی (

۱۹۱۲(

مطالعاتی دربارۀ نورشناخت عامیانه در مصر سدۀ 

دستگاهی که بیرونی برای مطالعۀ حرکت ماه و خورشید به کار گرفت (

)۱۹۱۳نظر ابن سینا (

)۱۹۱۳سراب در منابع دورۀ اسالمی (

مطالعات دورۀ اسالمی دربارۀ رنگین کمان (

۱۹۱۳ی درمورد عطرها (

های دورۀ اسالمی و اهمیت خالل دندان نزد مسلمانان ( پزشک کاران در بین دندان

ر میگرفتگی پدیدا هایی که هنگام ماه

ها و علم هواشناسی در نوشته

)۱۹۱۵پزشکی نزد مسلمانان (

نظرات دانشمندان مسلمان دربارۀ رنگ آبی آسمان (

)۱۹۱۵ساعت در فرهنگ اسالمی (

)۱۹۱۵عطرهای دورۀ اسالمی (

)۱۹۱۶الساعه (

آفتابی مخروطی از دورۀ اسالمی (

)۱۹۱۶مخترعان در منابع عربی (

)۱۹۱۷علوم طبیعی در شرق (

های آبی روی کشتی در جهان اسالم (

و [یعقوب بن اسحاق]  بن هیثمزندگی ا

نورشناخت از دیدگاه ا

نظر مسلمانان درمورد نجوم و کیمیا (

نورشناخت در آثار کمال الدین [فارسی] (

ش قطب الدین شیرازی دربارۀ نورشناخت (دان

رسالۀ [ابو اسحاق] کندی دربارۀ نجوم (

نظر دانشمندان مسلمان دربارۀ ابعاد زمین (

شناسی مسلمانان ( گیاه

شکل، موقعیت و حرکت زمین از نظر قطب الدین شیرازی و دیدگاه

)۱۹۱۲دایرۀ هندی (

[ابوریحان] بیرونی (

۱۹۱۲صبح کاذب (

)۱۹۱۲عمر خیام (

توصیف چشم به روایت قزوینی (

۱۹۱۲تاریخچۀ کیمیا (

مطالعاتی دربارۀ نورشناخت عامیانه در مصر سدۀ 

دستگاهی که بیرونی برای مطالعۀ حرکت ماه و خورشید به کار گرفت (

نظر ابن سینا ( طرز کار چشم از

سراب در منابع دورۀ اسالمی (

مطالعات دورۀ اسالمی دربارۀ رنگین کمان (

ی درمورد عطرها (نویردائرةالمعارف 

کاران در بین دندان فریب

هایی که هنگام ماه رنگ

ها و علم هواشناسی در نوشته تاریخ فرهنگ

پزشکی نزد مسلمانان ( دندان

نظرات دانشمندان مسلمان دربارۀ رنگ آبی آسمان (

ساعت در فرهنگ اسالمی (

عطرهای دورۀ اسالمی (

الساعه ( لقخنظریۀ 

آفتابی مخروطی از دورۀ اسالمی (یک ساعت 

مخترعان در منابع عربی (

علوم طبیعی در شرق (

های آبی روی کشتی در جهان اسالم ( آسیاب
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)۱۹۲۳شود به روایت منابع عربی (

)۱۹۱۸ی (

)۱۹۲۰در منابع عربی (

۱۹۲۱(

)۱۹۲۲(  ثابت بن قره

شود به روایت منابع عربی ( خورشیدگرفتگی ظاهر می

)۱۹۱۸ابزارهای باال بردن آب در جهان اسالم (

)۱۹۱۸ابزارهای صوتی در بیزانس و تمدن اسالمی (

ی (جزررود به روایت 

۱۹۱۹ -۱۹۲۰(

)۱۹۱۹نزد مسلمانان (

در منابع عربی (  سنگ خورشیدگرفتگی، زلزله، شهاب و شهاب

)۱۹۲۰ها در زمان عباسیان (

)۱۹۲۰نظر اعراب درمورد تأثیرات مغناطیسی (

۱۹۲۱ها و خطوط به روایت بیرونی (

)۱۹۲۱ها به روایت جزری (

)۱۹۲۲شیرین کردن آب دریا به روایت بیرونی (

)۱۹۲۲بیرونی (

(

ثابت بن قرههای آفتابی افقی به روایت 

۱۹۲۲(

۱۹۲۳(

خورشیدگرفتگی ظاهر می

۱۹۲۵(

)۱۹۲۶گری ابداع او (

ابزارهای باال بردن آب در جهان اسالم (

۱۹۱۸(

ابزارهای صوتی در بیزانس و تمدن اسالمی (

)۱۹۱۸نزد مسلمانان (

رود به روایت  هایی که برای حجامت به کار می

)۱۹۱۸علوم طبیعی در جهان اسالم (

۱۹۱۹ای بر آثار نجومی دورۀ اسالمی (

)۱۹۱۹فناوری در دورۀ اسالمی (

)۱۹۱۹نجوم دورۀ اسالمی (

نزد مسلمانان ( سنجی استفاده از آونگ برای زمان

۱۹۱۹(

)۱۹۱۹علوم طبیعی در دورۀ اسالمی (

خورشیدگرفتگی، زلزله، شهاب و شهاب

)۱۹۲۰ابن رشد و دیگران (

ها در زمان عباسیان ( ها و داروخانه

نظر اعراب درمورد تأثیرات مغناطیسی (

ها و خطوط به روایت بیرونی ( تقسیم دایره

ها به روایت جزری ( های کاخ

)۱۹۲۲علم کیمیا در دورۀ اسالمی (

)۱۹۲۲رسالۀ کندی دربارۀ جزر و مد (

شیرین کردن آب دریا به روایت بیرونی (

بیرونی ( آثار الباقیۀهواشناسی به روایت 

)۱۹۲۲نزد مسلمانان (

)۱۹۲۲نما (

)۱۹۲۲تاریخچۀ احکام نجوم (

های آفتابی افقی به روایت  ترسیم خطوط سایه در ساعت

۱۹۲۲کشت گیاهان به روایت ابن وحشیه (

۱۹۲۳جایگاه ابن هیثم در تاریخ نجوم (

خورشیدگرفتگی ظاهر میهایی که در هوای گرگ و میش و 

)۱۹۲۳روش امتحان با طرح ُنه ُنه (

)۱۹۲۴نما (

۱۹۲۵گری ابداع ابن سینا (

گری ابداع او ( رسالۀ ابن سینا دربارۀ دستگاه نظاره

ابزارهای باال بردن آب در جهان اسالم (

۱۹۱۸های وفقی ( مربع

ابزارهای صوتی در بیزانس و تمدن اسالمی (

نزد مسلمانان (بهداشت دندان 

هایی که برای حجامت به کار می ظرف

علوم طبیعی در جهان اسالم (

ای بر آثار نجومی دورۀ اسالمی ( مقدمه

فناوری در دورۀ اسالمی (

نجوم دورۀ اسالمی (

استفاده از آونگ برای زمان

۱۹۱۹ترسیم بیضی (

علوم طبیعی در دورۀ اسالمی (

خورشیدگرفتگی، زلزله، شهاب و شهاب

ابن رشد و دیگران (

ها و داروخانه عطاری

نظر اعراب درمورد تأثیرات مغناطیسی (

تقسیم دایره ابزارهایی برای

های کاخ درها و قفل

علم کیمیا در دورۀ اسالمی (

رسالۀ کندی دربارۀ جزر و مد (

شیرین کردن آب دریا به روایت بیرونی (

هواشناسی به روایت 

نزد مسلمانان ( نجوم و ریاضیات

نما ( تاریخچۀ قطب

تاریخچۀ احکام نجوم (

ترسیم خطوط سایه در ساعت

کشت گیاهان به روایت ابن وحشیه (

جایگاه ابن هیثم در تاریخ نجوم (

هایی که در هوای گرگ و میش و  شکل

روش امتحان با طرح ُنه ُنه (

نما ( تاریخچۀ قطب

گری ابداع ابن سینا ( دستگاه نظاره

رسالۀ ابن سینا دربارۀ دستگاه نظاره
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مقاالتی در تاریخ علــوم مقاالتی در تاریخ علــوم  مقاالتی در تاریخ علــوم «های مختلف مجموعۀ 

یالدین فارس

(

های مختلف مجموعۀ  های زیر را در شماره

های عربی و دیگر منابع

انصاری ارشاد القاصد

منتخبی از آثار فلسفی (ریاضی) ابن سینا

منتخبی از آثار ابن سینا و انصاری در زمینۀ علوم طبیعی

آثار عربی دربارۀ رسالۀ ارشمیدس درمورد اجسام شناور

فارابی

ها و ساخت قپان

الدین فارس مالو ک بن هیثم

)۱۹۲۶اوقات نماز در اسالم (

)۱۹۲۷(شناسی  سهم مسلمانان در کانی

های زیر را در شماره ویدمان همچنین یادداشت

تاریخ شیمی نزد مسلمانان

مالحظاتی درمورد نجوم نزد مسلمانان

دانش مسلمانان درمورد ساعت

های عربی و دیگر منابع منتخبی از دائرةالمعارف

ارشاد القاصدترجمه و بحث درمورد هندسه در 

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

فناوری نزد مسلمانان

فارابی احصاء العلوم

درمورد خصوصیات سایه

مفاتیح العلومهندسه و حساب در 

علم حساب نزد ابن افغانی

ها و ساخت قپان ور، قانون اهرم

درمورد مکان بن هیثم

اعداد درمورد قضیۀ

بن هیثمتصحیح کار بنو موسی توسط ا

بن هیثم

بن هیثممحاسبۀ مسیر نور در کره طبق نظر ا

چند زندگینامه از بیهقی

درمورد نجوم

برداری نزد ابن مماتی

مفاتیح العلوم

اوقات نماز در اسالم (

سهم مسلمانان در کانی

ویدمان همچنین یادداشت

منتشر کرد: 
تاریخ شیمی نزد مسلمانان

مالحظاتی درمورد نجوم نزد مسلمانان

دانش مسلمانان درمورد ساعت

ترازو نزد مسلمانان

منتخبی از دائرةالمعارف

ترجمه و بحث درمورد هندسه در 

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

مسلماناننجوم نزد 

فناوری نزد مسلمانان

احصاء العلومبندی علوم در  دسته

درمورد خصوصیات سایهبن هیثم اثر ا

هندسه و حساب در 

علم حساب نزد ابن افغانی

ور، قانون اهرم اجسام غوطه

بن هیثماثر فلسفی ا

درمورد قضیۀ بن هیثمراه حل ا

تصحیح کار بنو موسی توسط ا

بن هیثمگیری نزد ا اندازه

محاسبۀ مسیر نور در کره طبق نظر ا

چند زندگینامه از بیهقی

درمورد نجوم کندياثری از 

برداری نزد ابن مماتی نقشه

مفاتیح العلومقطعاتی از 

درمورد جوبری 

-
-

ویدمان همچنین یادداشت

منتشر کرد: » طبیعی
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از نظر قزوینی و برخی توضیحات درمورد شناخت مسلمانان از وحوش

بازرگانی مسلمانان به روایت ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی

درمورد خطای باصره طبق نظر فخرالدین رازی و نصیرالدین طوسی

از نظر قزوینی و برخی توضیحات درمورد شناخت مسلمانان از وحوش

کاران نزد مسلمانان به روایت جوبری

الدین شیرازی

الکندي

مفاتیح العلوم

نامۀ بیهقی به روایت یاقوت حموی

هصیبع

بیرونی قانون مسعودی

بازرگانی مسلمانان به روایت ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی

درمورد خطای باصره طبق نظر فخرالدین رازی و نصیرالدین طوسی

و نبراوی

ها و نبراوی درمورد وزن، ترازو و جرم

درمورد عشق، رؤیت و مغناطیس

هقتیب

ها نزد بیرونی

از نظر قزوینی و برخی توضیحات درمورد شناخت مسلمانان از وحوش

هایی از اثر قزوینی درمورد گیاهان

شیمی دورۀ اسالمی

فوالد و آهن نزد مسلمانان

کاران نزد مسلمانان به روایت جوبری

جغرافیا به روایت بیرونی

الدین شیرازی هایی از رسالۀ نجومی قطب

الکنديدرمورد وسعت دریاها طبق نظر 

مفاتیح العلومهای مربوط به جغرافی در 

نامۀ بیهقی به روایت یاقوت حموی

صیبعابي اابن رونی به روایت 

قانون مسعودیهای مربوط به جغرافیا در 

شناسی دورۀ اسالمی

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

بن هیثمرنگین کمان به روایت ا

بن هیثماتاق تاریک به روایت ا

و نبراوی بسامابن تقلب در داروها به روایت 

و نبراوی درمورد وزن، ترازو و جرم

درمورد عشق، رؤیت و مغناطیس بن حزم

قتیبهایی درمورد علوم طبیعی اثر ابن 

رز کار ساعت آبی

پزشکی نزد مسلمانان

داروینیسم به روایت جاحظ 

 مفاتیح العلوم

ها نزد بیرونی ی و دانش نسبتخازن

داروهای مورد استفادۀ مسلمانان

بن قف توصیف مارها از نظر ا

 نویريها در رسالۀ  بخش مربوط به گیاه

از نظر قزوینی و برخی توضیحات درمورد شناخت مسلمانان از وحوش

هایی از اثر قزوینی درمورد گیاهان ترجمه و بحث بخش

عطر و دارو نزد مسلمانان

شیمی دورۀ اسالمی

فوالد و آهن نزد مسلمانان

کاران نزد مسلمانان به روایت جوبری فریب

جغرافیا به روایت بیرونی

هایی از رسالۀ نجومی قطب گزیده

درمورد وسعت دریاها طبق نظر 

های مربوط به جغرافی در  بخش

نامۀ بیهقی به روایت یاقوت حموی زندگی

رونی به روایت نامۀ بی زندکی

های مربوط به جغرافیا در  بخش

شناسی دورۀ اسالمی کانی

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

رنگین کمان به روایت ا نظریۀ

اتاق تاریک به روایت ا

تقلب در داروها به روایت 

و نبراوی درمورد وزن، ترازو و جرم بسام ابننظرات 

بن حزمدو بخش از اثر ا

هایی درمورد علوم طبیعی اثر ابن  نوشته

دربارۀ شکر

رز کار ساعت آبیط

پزشکی نزد مسلمانان دندان

داروینیسم به روایت جاحظ 

مفاتیح العلومعلم نجوم در 

خازنترازوی حکمت 

داروهای مورد استفادۀ مسلمانان

توصیف مارها از نظر ا

بخش مربوط به گیاه

ها شکر نزد مسلمان

از نظر قزوینی و برخی توضیحات درمورد شناخت مسلمانان از وحوش خزندگان

ترجمه و بحث بخش

عطر و دارو نزد مسلمانان

١٢۴
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حرکت غلتشی و رابطۀ میان خطوط راست و خمیده در رسالۀ قطب الدین شیرازی

همقابل جبر و

حرکت غلتشی و رابطۀ میان خطوط راست و خمیده در رسالۀ قطب الدین شیرازی

دربارۀ علوم

جبر وهایی از دایره و  درمورد محاسبۀ محیط و مساحت بخش

بن هیثم

ای دربارۀ دستگاهی که به نام اوست

حرکت غلتشی و رابطۀ میان خطوط راست و خمیده در رسالۀ قطب الدین شیرازی

اثر نصیرالدین طوسی

ابن ندیم

های علمی ابن سینا

یاکفان

های علمی حاجی خلیفه 

دربارۀ علوم ی با عنوانتوحید

درمورد محاسبۀ محیط و مساحت بخش

رسالۀ جامع بیرونی درمورد اسطرالب

محاسبۀ اوقات نماز

 ثابت بن قره

های یاقوت

ی درمورد موسیقی

بن هیثمرساله در حل معادالت خطی اثر ا

ای دربارۀ دستگاهی که به نام اوست ی بر رساله

ای بر آثارخرقی

حرکت غلتشی و رابطۀ میان خطوط راست و خمیده در رسالۀ قطب الدین شیرازی

شفامقدمه بر بخش نجوم کتاب 

اثر نصیرالدین طوسی تحریر اصول اقلیدس

های مسلمانان درمورد راه شیری

نامۀ نصیرالدین طوسی

ابن ندیم الفهرستکتاب 

های علمی ابن سینا تعریف

اکفانهای علمی  تعریف

های علمی حاجی خلیفه  تعریف

توحیددرمورد رسالۀ 

درمورد محاسبۀ محیط و مساحت بخش

بیرونی و آثار او

رسالۀ جامع بیرونی درمورد اسطرالب

محاسبۀ اوقات نماز

تاریخ شیمی

ثابت بن قرهزندگی و آثار 

های یاقوت درمورد ویژگی

ی درمورد موسیقیاکفانآثار 

رساله در حل معادالت خطی اثر ا

ی بر رسالهزرقالمقدمۀ 

ای بر آثارخرقی مقدمه

حرکت غلتشی و رابطۀ میان خطوط راست و خمیده در رسالۀ قطب الدین شیرازی 

مقدمه بر بخش نجوم کتاب 

تحریر اصول اقلیدس

های مسلمانان درمورد راه شیری نوشته

نامۀ نصیرالدین طوسی زندگی

نصیرالدین طوسی

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


