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و  دانشنامۀ جهان اسالمهای تاریخ علم در  مدخل
  بزرگ اسالمی املعارف رةئدا

  ۱افسانه منفرد
علوم در عالم اسالم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این رشته از معارف بشری در حوزۀ تمدن اسالمی 

  یی پدید آورده است که باید به مسلمانان و جهانیان شناسانده شود.بها گرانز داشته و میراث ای دیربا پیشینه
ای  اند، جایگاه و بخش ویژه های تألیفی در ایران و جهان که به تمدن اسالمی پرداخته دانشنامه نیتر مهم

ی تاریخ علم با رویکردی ها مدخل، ادشدهاند. در بیشتر مراجع ی را به تحوالت علوم گوناگون اختصاص داده
ی کلی، شامل تاریخ علوم دقیق از جمله ریاضیات، نجوم، بند طبقهاند و در یک  تاریخی به تحریر درآمده

شناسی و جانورشناسی)،  (گیاه یشناس ستیزفیزیک، مکانیک و نیز تاریخ علوم طبیعی شامل پزشکی، 
، ها یماریبی مهم، ها کتابو دربرگیرندۀ شرح احوال دانشمندان، معرفی  ،های طبیعی شناسی و پدیده کانی

  .هاست یکانهای جوی، اصطالحات نجومی و انواع  ل، گیاهان دارویی، پدیدهیَابزارهای پزشکی و علم حِ

  
از بیرونی،  التفهیماز منابع تخصصی استخراج شده است؛ نظیر کتاب  دانشنامهی تاریخ علم ها مدخل

از عبدالرحمان  صور الکواکباز کاشانی در تاریخ ریاضی؛  الحساب مفتاح از حاسب طبری و  المعامالتمفتاح 

                                                       
  monfared.afsaneh@yahoo.com. بنیاد دائرةالمعارف اسالمی، ١
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است و  دانشنامهکه ویژۀ  دانشنامۀ جهان اسالمد) در  -سی واقع در حوزۀ حروف (ح ها مدخل -٣
 هنوز به آن نرسیده است. بزرگ المعارف رةیدا

و در بیست جلد  ٣٣٠ دانشنامهی اصلی و دارای مقاله در حوزۀ تاریخ علم در هفده جلد ها مدخلمجموع 
مدخل نیز به  ٢٧شود.  یی ارجاعی را شامل نمها مدخلاین آمار  کهبوده است،  ٤٩٢ بزرگ المعارف رةیدا

ها عضو گروه تاریخ علم تواند در حوزۀ تاریخ علم مطرح شود، گرچه مؤلفان این مقاله لحاظ موضوع می
  نداشته است. عهده برها را اند و گروه مزبور مسئولیت تألیف این مقاله نبوده دانشنامۀ جهان اسالم

در رویکرد دو دانشنامۀ مذکور به عناوین تاریخ  هایی را تفاوت ها جدولنگاهی اجمالی به این فهرست و 
سازد. این مقایسه صرفاً براساس اطالعات توصیفی و بدون وارد شدن به محتوا و موضوع  علم آشکار می

  هاست. مقاله
تمام  که یدرحالاست،  دانشنامۀ جهان اسالمهای ای بودن برخی مقاله نخستین تفاوت، در ترجمه

ترجمۀ  دانشنامۀ جهان اسالمهای درصد مقاله ١٤تألیفی است. حدود  بزرگ اسالمی المعارف رةیدای ها مدخل
هایی است که مؤلفان  چاپ لیدن هلند و مقاله المعارف اسالم دائرةو  ایرانیکاهای این عناوین در دانشنامۀ مقاله

های از حجم مقاله تدریج اند. گفتنی است که به تألیف کرده دانشنامۀ جهان اسالمخارجی اختصاصاً برای 
  ای کاسته و بر تألیفات افزوده شده است. ترجمه

 دانشنامهبه نسبت  بزرگ المعارف رةیداها در  حال ی کسان و شرحها مدخل توجه قابلتفاوت دیگر در شمار 
یی است ها مدخلدر محدودۀ الف و در نتیجه پرداختن به  المعارف دائرةهای است و شاید علت آن تألیف مقاله

آغاز » ابو«و » ابن«شود و با توجه به اینکه نام بیشتر عالمان در جهان اسالم با  آغاز می» ابو«و » ابن«ه با ک
  ناگزیر بوده است. المعارف بزرگ دائرةگردد، پرشمار بودن شرح احوال در  می

دو مدخل است که باعث شده مطلبی واحد در  صورتدر انتخاب  تفاوت رویکردتمایز بعدی مربوط به 
مقاله دارد و در  دانشنامهبیاید. برای نمونه مدخل برج در نجوم که در  یی متفاوتها مدخلمنبع مذکور ذیل 

» بلغم«، »آپولونیوس پرگایی«و » بلینوس«به صور فلکی ارجاع شده است؛ به همین ترتیب  المعارف بزرگ دائرة
، »رشته«به » پیوک«، »دامپزشکی«به » بیطره«، »نجوم«و ارجاع آن به » بیت«، »اخالط اربعه«و ارجاع آن به 

الدین  تقی« ،آمده است» تنکابنی، محمد مؤمن«ذیل  المعارف بزرگ دائرةکه توضیح آن در » تحفةالمؤمنین«
  آمده است و موارد دیگری از این دست.» ابوالخیر فارسی«ذیل  المعارف دائرةکه در  دانشنامهدر » راصد

ها نیامده، اما یکی از تمایزات دو  اند، در جدول ی ارجاعی در هر دو کتاب که فاقد مقالهها مدخلگرچه 
ویژه مجلدات نخست،  به دانشنامۀ جهان اسالم،المعارف در این بخش است. تعداد عناوین ارجاعی در  دایرة

اهان و جانوران است؛ مانند و گاه تنها ناظر به تفاوت اندک در تلفظ نام گی المعارف بزرگ دائرةبسیار بیشتر از 
به » پازهر«، »بارهنگ«به » بارتنگ«، »بابونه«به » بلبونج«، »برساوش«به » پرساوش«و » برشویس«ارجاع 

به » بلخش«به مدخل اصلی مانند  ها مدخلی عربی ها معادلهای مهجور یا ... و گاه ارجاع کلمه »پادزهر«
، »رازیانه«به » بسباس«، »بارهنگ«به » بزرقطونا«، »مرجان«به » بسد«، »گاو«به » بقر«، »شتر«به » بعیر«، »لعل«
  و ... .» خرما«به » تمر«
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و نمودارها در  ها، گرچه تعداد تصویربه کار رفتهالمعارف تصویر، نمودار، جدول و نقشه  در هر دو دایرة
  بیشتر است. نشنامۀ جهان اسالمدا

های اطالعات از جمله فلسفه اشتراک پیدا  ی تاریخ علم با دیگر حوزهها مدخلدر هر دو منبع برخی 
  ».تئوفراستوس»/ «ثاوفرسطس«، »سینا ابن«، »نفس«ی ها مدخلکند؛ مانند  می

د دارد. برای نمونه یی وجوها تفاوتتر در تاریخ علم نیز میان دو اثر  ی تخصصیها موضوعبه لحاظ 
توجه بیشتری به گیاهان دارد و شاید به سبب حضور مرحوم هوشنگ اعلم، پژوهشگر  دانشنامۀ جهان اسالم

وارد شده است،  دانشنامهگیاهان در مربوط به این شمار مدخل  دانشنامهحوزۀ فلور/ گل و گیاهان در 
در  ها مدخلمربوط به گیاهان است. شمار این  رگالمعارف بز دائرةعنوان تاریخ علمی  ١٠کمتر از  که یدرحال

  رسد. عنوان می ٥٠به حدود  دانشنامه
شود و عمدتاً نزدیک به یکدیگر است جز در  ی اندکی میان دو منبع دیده میها تفاوتها در حجم مقاله
، ٥٥٠/١٦٠٠» بدیغورس«)، بزرگ المعارف رةیدا( ١٧٠٠)/دانشنامه( ٧٠٠» باد«ی: ها مدخلبرخی موارد نظیر 

و ... . در مجموع به نظر  ١٠٠/٢٠٠٠» پلینیوس»/ «پلینی«، ١٨٠٠/٣٥٠٠» بطلیموس«، ٧٥٠/٢٠٠٠» برف«
ی مشترک بیشتر است، گرچه در مواردی نیز عکس ها مدخلدر  المعارف بزرگ دائرةهای رسد حجم مقاله می

المعارف  دائرةکلمه و در  ٣٠،٠٠٠ نزدیک به دانشنامهکه مقالۀ آن در » تقویم«نظیر  ،این روند رخ داده است
تقریبی است و از  ها جدولهای مندرج در کلمه است. ذکر این نکته ضروری است که حجم مقاله ٨٠٠ بزرگ

  ها حاصل شده است.ی مقالهها ستونشمارش 

رجوع شده  دانشنامۀ جهان اسالمدر تهیۀ این یادداشت به مطلب مربوط به معرفی گروه تاریخ علم در 
  اسالمی زیر چاپ است. المعارف رةیدااز سوی بنیاد  نگاری دانشنامه است. این معرفی در کتابی در باب 

 دانشنامۀ جهان اسالم. (این حروف در المعارف بزرگ اسالمی دائرةدر » الف -آ«ی ها مدخل
  آغاز به کار کرده است).» ب«مزبور از حرف  دانشنامۀهنوز چاپ نشده و 

حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ٤٥٠  مادۀ مرکب از هیدروژن و اکسیژن بخش علوم آب  ١
  ٤٧٠  فلک ثوابت و هفت سیارۀ گردنده صمد موحد آباء ُعلوی  ٢
  ٧٠٠  بارور شدن و فرزند آوردن زنشناسیبخش هنر و مردم آبستنی  ٣
  ٤٥٠٠  سنجش آب بر طبق قوانین عرفی نژادجواد صفی سنجی آب  ٤
  ٦٠٠  داراننام چندین گونه درخت از تیرۀ پروانه مجدالدین کیوانی آبنوس  ٥
  ٤٥٠ ریاضیدان و منجم یونانی محمدعلی مولوی آپولونیوس پرگایی  ٦
  ٤٢٠  »بلینوس«ذیل  دانشنامۀ جهان اسالمدر محمدعلی مولوی آپولونیوس تیانائی  ٧
  ١٥٠٠  زبان عربی از بیرونی کتابی به صمد موحدالخالیةالقروناآلثار الباقیة عن  ٨
  ٦٥٠ اصطالحی در فلسفۀ طبیعی صمد موحد آثار ُعلوی  ٩
  ٤٠٠  ای فارسی در هواشناسیرساله صمد موحد آثار ُعلوی  ١٠
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حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ١٧٠  صورت فلکی بخش علوم آخرالنهر  ١١
  ٢٠٠  ی سبز تیرهها برگدرختی بلند با  بخش علوم آزاد درخت  ١٢
  ٣٠٠  ای در نجوم رساله علی اصغر حلبی اآلالت الرصدیه  ١٣
  ٣٠٠٠ ٥تا  ٢خاندان پزشک از سدۀ  آذرتاش آذرنوش آل بختیشوع  ١٤
  ٥٠٠  سینا به ایتالیایی مترجم آثار ابن مجدالدین کیوانی آلپاگو، آندرا  ١٥
  ٧٠  ساختۀ بیرونیسنج  ابزار چگالی بخش علوم آلت مخروطه  ١٦
  ١٤٠٠  خاندان علمی عباس زریاب خویی نوبخت آل  ١٧
  ١٧٠  کتابی در پزشکی داودسیدعلی آلاالدویة المفردة والمرکبهابدال   ١٨
  ٧٥٠  از نخستین منجمان دورۀ اسالمی محمدعلی مولوی ابراهیم بن حبیب  ١٩
  ١٥٠٠  ٣پزشک، ریاضیدان و منجم سدۀ علیرضا جعفری نائینی ابراهیم بن سنان  ٢٠
  ١٥٠  ٤دان سدۀ حکیم، پزشک و هندسه منوچهر پزشک ابراهیم مروزی  ٢١
  ٥٥٠ کتابی در نجوم از بیرجندی محمد آصف فکرت ابعاد و اجرام  ٢٢
  ٤٥٠  ٤و  ٣منجم سدۀ  محمدعلی مولوی ابن اآلدمی  ٢٣
  ٨٠  ٢پزشک سدۀ  محمدعلی مولوی ابن ابجر کنانی  ٢٤
  ٥٠٠ ٤داروشناس و پزشک سدۀ  بگلوسعیداهللا قره ابن ابی االشعت  ٢٥
  ١٠٠  ٧و  ٦ پزشک سدۀ محمدعلی مولوی صیبعه، احمدابن ابی ا  ٢٦
  ٨٥٠  ٧و  ٦پزشک سدۀ  بخش علوم ، علیابن ابی اصیبعه  ٢٧
  ٥٥٠ ٧و  ٦پزشک و داروساز سدۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن ابی البیان  ٢٨
  ٥٠٠ ٦پزشک و موسیقیدان سدۀ  غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن ابی حکم  ٢٩
  ٨٥٠  ٥منجم و شاعر سدۀ  محمدعلی مولوی ابن ابی الرجال  ٣٠
  ٥٠٠ ٧منجم و مهندس سدۀ  بخش علوم الشکرابن ابی  ٣١
  ٨٥٠  ٥و ٤سدۀ  کالبدشناسپزشک و غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن ابی صادق  ٣٢
  ١٤٠٠  ٣منجم ایرانی سدۀ  محمدعلی مولوی ابن ابی منصور  ٣٣
  ٤٥٠ ١پزشک و داروساز سدۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن اثال  ٣٤
  ٩٠٠  ٦و ٥پزشکان سدۀ خاندانی از  منوچهر پزشک ابن اثردی  ٣٥
  ٣٥٠ ٩پزشک و نویسنده سدۀ  سیدعلی آل داود ابن ازرق  ٣٦
  ١٠٠٠ ٤فیلسوف و منجم سدۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول ابن اعلم  ٣٧
  ٨٥٠ ٨پزشک و ریاضیدان سدۀ  بخش علوم ابن اکفانی  ٣٨
  ٤٥٠  ٤و ٣ای منجم در سدۀ خانواده مهدی سلماسی ابن اماجور  ٣٩
  ٨٥٠  ٨پزشک و فقیه سدۀ  علومبخش ابن امشاطی  ٤٠
  ٨٥٠  ٤کیمیاگر سدۀ  محمدعلی مولوی ابن اُمیَل  ٤١
  ٤٥٠  ٩و  ٨پزشک سدۀ  کاظم موسوی بجنوردی ابن ایوب  ٤٢
  ٩٠٠  ٣منجم سدۀ  ضیاییاکبریعل ابن بازیار  ٤٣
  ٢٠٠  ٥پزشک سدۀ  سیدعلی آل داود ابن بحتویه  ٤٤
  ١٠٠٠  ٥پزشک اواخر سدۀ  بخش ادبیات عرب ابن بذوح  ٤٥
  ٥٠٠  ٥شناس سدۀ  گیاه ابوالحسن دیانت ابن بصال  ٤٦
  ٥٠٠ ٣مترجم رسالۀ بقراط، سدۀ  عباس ساالری ابن بطریق  ٤٧
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حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ١٥٠٠  ٥پزشک سدۀ  محمد آصف فکرت ابن بطالن  ٤٨
  ١٣٠٠  ٤نام دو پزشک و مترجم سدۀ بخش علوم ابن بکس عشّاری  ٤٩
  ٥٠٠  ٥پزشک سدۀ  فاطمه آل مصطفی ابن بُکالِرش  ٥٠
  ١٥٠٠  ٨و ٧ریاضیدان و منجم سدۀ  علومبخش ابن بنا  ٥١
  ١٥٠٠  ٧و داروشناس سدۀ شناساهیگ هوشنگ اعلم ابن بیطار  ٥٢
  ٨٥٠  ٣ریاضیدان سدۀ  بخش علوم ابن ترک  ٥٣
  ١٥٠٠ ٦پزشک و داروشناس سدۀ  علی رفیعی ابن تلمیذ  ٥٤
  ٢٠٠٠  ٣پزشک سدۀ  بخش علوم ابن جزار  ٥٥
  ١٠٠٠ ٥سدۀ پزشک و داروشناس  دیانتاکبریعل ابن جزله  ٥٦
  ١٧٠٠  ٤داروشناس سدۀ پزشک و گیاه بخش علوم ابن جلجل  ٥٧
  ٧٥٠  ٦پزشک سدۀ  دیانتاکبریعل ابن جمیع  ٥٨
  ٢٠٠  ٨و  ٧ریاضیدان و آشنا به علم حیل از سدۀ سعیداهللا قره بگلو ابن حاج  ٥٩
  ١٢٠٠  ٨پزشک و ادیب اندلسی سدۀ یوسف رحیم لو ابن خاتمه  ٦٠
  ١٠٠٠ ٥تبار سدۀ  منجم ایرانی دیانتاکبریعل ابن خصیب  ٦١
  ٨٥٠  ٥ریاضیدان، منجم و پزشک سدۀ لویوسف رحیم ابن خلدون  ٦٢
  ٣٠٠٠  ٤پزشک سدۀ  صادق سجادی ابن خمار  ٦٣
  ١٠٠٠  ٨و ٧ریاضیدان و پزشک سدۀ  رضا انزابی نژاد ابن خوام  ٦٤
  ٢٥٠  ٥و ٤ریاضیدان، منجم و پزشک سدۀ  علی رفیعی ابن خیاط  ٦٥
  ٢٥٠٠  ٨و ٧پزشک و ادیب سدۀ چشم علومبخش ابن دانیال  ٦٦
  ١٨٠٠ ٨ریاضیدان و منجم سدۀ  علی رفیعی ابن دریهم  ٦٧
  ١٨٠٠  ٦ادیب، ریاضیدان و منجم سدۀ علی رفیعی ابن دَهّان  ٦٨
  ٢٥٠٠ ٣پزشک و داروشناس سدۀ  رضا انزابی نژاد ابن ربن  ٦٩
  ٩٠٠ ٧و  ٦دو برادر پزشک سدۀ  سید جعفر سجادی ابن رجبی  ٧٠
  ٣٥٠٠ ٦منجم و پزشک سدۀ  لویوسف رحیم رضوانابن   ٧١
  ١٠٠٠ ٧و  ٦پزشک و شاعر سدۀ محمدمهدی مؤذن جامی ابن رقیقه  ٧٢
  ١٥٠٠  ٦و٥و داروشناس سدۀ  شناساهیگ دیانتاکبریعل ابن رومیه  ٧٣
  ٨٠٠  ١٠مورخ و منجم مصری سدۀ  اصغر سید وفایی ابن زُنبل  ٧٤

عبداالمیر-علی رفیعی  ابن زهر: ابوالعالء زهر  ٧٥
  ٢٠٠٠  ٦پزشک و وزیر اندلسی سدۀ  سلیم

  ٦پزشک و وزیر اندلسی سدۀ  عبداالمیر سلیم -علی رفیعی ابن زهر: ابومردان  ٧٦
  ٤٥٠٠  ٦پزشک سدۀ  عبداالمیر سلیم -علی رفیعی عبدالملک بن زهر  ٧٧
  ٤٠٠٠  ٥شناس سدۀ ریاضیدان و موسیقی تقی بینش ابن زَیله  ٧٨
  ١٦٠٠  ٧و  ٦گر سدۀدان و صنعتپزشک، موسیقی وکیلیابومحمد ابن ساعاتی  ٧٩
  ٢٠٠٠ ٣و  ٢پزشک سریانی سدۀ  بخش علوم ابن سرابیون، یوحنا  ٨٠
  ٢٠٠٠  ٥پزشک و داروشناس اندلسی سدۀ بخش علوم ابن سَمَجون  ٨١
  ٩٠٠  ٥و ٤ریاضیدان و منجم سدۀ  رضا انزابی نژاد ابن سمح  ٨٢
  ٣٠٠٠ ٧و  ٦سدۀ پزشک و منجم  محمدعلی مولوی ابن سمعون  ٨٣
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حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ٩٠٠  ٧پزشک و شاعر سدۀ  قهار مقیمی ابن سویدی  ٨٤
  ٨٥٠  ٤پزشک ایرانی سدۀ  دیانتاکبریعل ابن سیار  ٨٥

 ابن سینا  ٨٦
 (پزشکی، ریاضیات و نجوم) 

 الدین خراسانیشرف
  ٦٠٠٠  ٥پزشک ایرانی سدۀ  علیرضا جعفری نائینی

٤٥٠٠  
  ٣٦٠٠ ٨منجم و ریاضیدان سدۀ  دیانتاکبریعل ابن شاطر  ٨٧
  ٨٠٠ ٤ریاضیدان و فقیه سدۀ  ابوالفتح حکیمیان ابن شاهویه  ٨٨
  ٤٠٠  ٥و ٤ریاضیدان و منجم اندلسی سدۀ  دیانتاکبریعل ابن صفار  ٨٩
  ٣٠٠٠  ٦سدۀهمدانی ریاضیدان و پزشک  علیرضا جعفری نائینی الدینابن صالح، نجم  ٩٠
  ٦٠٠  ٧و ٦پزشک و فیلسوف اندلسی سدۀ  جعفر سجادی ابن طُمْلوس  ٩١
  ٥٠٠  ٧و  ٦پزشک سدۀ  سیدعلی آل داود ابن عالمه  ٩٢
  ٥٠٠ ٦پزشک و داروشناس سدۀ  صادق سجادی ابن عبد ربه، ابوعثمان  ٩٣
  ٢٥٠٠  ٧پزشک سدۀ  لویوسف رحیم ابن عبری  ٩٤
  ١٠٠  ٦شناس سدۀ  گیاه ابوالحسن دیانت ابن عوام  ٩٥
  ٥٠٠  ٦پزشک سدۀ  ابوالحسن دیانت ابن عین زربی  ٩٦

محمد–بخش علوم  ابن فلّوس  ٩٧
  ٧٠٠  ٦ریاضیدان و فقیه سدۀ  سعید حنایی کاشانی

  ٤٥٠  ٧پزشک و فقیه سدۀ  مهدی سلماسی ابن قاضی بعلبک  ٩٨
  ٢٠٠٠  ٧پزشک سوری سدۀ  لویوسف رحیم ابن قُف  ٩٩
  ٨٥٠  ٥پزشک و ادیب اندلسی سدۀ لویوسف رحیم ابن کتانی ١٠٠
  ٩٠٠ ٨سدۀ دانشمند و پزشک  ی مؤذن جامیمحمدهاد ابن کتبی ١٠١
  ١٦٠٠  ٧و فیلسوف سدۀ پزشکچشم سید جعفر سجادی ابن کمونه ١٠٢
  ٩٠٠  ٧و ٦دو دانشمند سوری سدۀ  بخش علوم ابن لبّودی ١٠٣
  ٨٥٠  ٦پزشک و مورخ سدۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول رستانیهابن الما ١٠٤
  ٢٠٠٠٠ ٢پزشک نسطوری سدۀ  ی مؤذن جامیمحمدهاد ابن ماسویه ١٠٥
  ١٨٠  ٣پزشک ایرانی سدۀ مؤذن جامییمحمدمهد ابن ماهان ١٠٦
  ٤٠٠ ٧و  ٦نام چند پزشک سدۀ  شهناز رازپوش ابن مسیحی ١٠٧
  ١٠٠٠ ٦پزشک و داروساز سدۀ  بخش علوم ابن مطران ١٠٨
  ٤٥٠  ٥و ٤سدۀ  شناس اهیگپزشک و  سید جعفر سجادی ابن مُندویه ١٠٩
  ٤٥٠ ٨دامپزشک مصری سدۀ  ابوالحسن دیانت ابن منذر ١١٠
  ١٠٠٠٠ ٦فیلسوف و پزشک سدۀ  عباس زریاب خویی ابن میمون ١١١
  ٣٥٠٠  ٧پزشک سدۀ  سید صادق سجادی ابن نفیس ١١٢
  ٤٥٠  ٥و ٤پزشک و داروشناس سدۀ  زهرا یمینی قائشی ابن وافد ١١٣
  ٨٥٠٠ ٤و  ٣مترجم آثار علمی سدۀ  محمدعلی مولوی ابن وحشیه ١١٤
  ١٥٠٠ ٩و  ٨ریاضیدان و فقیه سدۀ  محسن ناجی نصرآبادی ابن هائم ١١٥
  ٨٥٠ ٧و  ٦حکیم و پزشک سدۀ  لویوسف رحیم ابن هَبَل ١١٦
  ٨٠٠ ٨ریاضیدان و پزشک سدۀ  ناز کاشیانایران ابن هذیل، ابوزکریا ١١٧
  ٩٠٠٠  ترین نورشناس مسلمانبرجسته علیرضا جعفری نائینی ابن هیثم ١١٨
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حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ٦٠٠ ٦ریاضیدان و کاتب سدۀ کاشانیمحمدسعید حنایی ابن یاسمین ١١٩
  ٤٥٠  شهرت چند شارح آثار پزشکی یونس کرامتی ابن یعیش ١٢٠
  ٢٠٠٠ ٤ریاضیدان و منجم سدۀ  علیرضا جعفری نائینی ابن یونس، ابوالحسن ١٢١
  ٩٠٠ ٧پزشک و ریاضیدان سدۀ  سید جعفر سجادی الدینابن یونس، کمال ١٢٢
  ١٦٠٠ ٩ریاضیدان و منجم سدۀ  یونس کرامتی ابواسحاق کوبنانی ١٢٣
  ٩٠٠٠ ٦پزشک و فیلسوف سدۀ  موحدصمد اهللابوالبرکات هبة ١٢٤
  ١٢٠٠  ٤مترجم آثار علمی یونانی سدۀ سید جعفر سجادی ابوبشر متی بن یونس ١٢٥
  ١٥٠  ٤پزشک سدۀ  ابوالحسن دیانت ابوبکر رقّی ١٢٦
  ٩٠  منجم و سازندۀ ابزارهای نجومی ابوالحسن دیانت ابوجعفر بن حبش ١٢٧
  ٧٠٠ ٤منجم سدۀ ریاضیدان و  علیرضا نوری گرمرودی ابوجعفر خازن ١٢٨
  ٢٠٠٠  ٤ریاضیدان سدۀ  محمدعلی مولوی ابوالجود ١٢٩
  ٣٠٠  ٥و ٤ریاضیدان و منجم سدۀ  بخش علوم ابوالحسن اهوازی ١٣٠
  ٧٠٠  پزشک و جراح معاصر شهناز رازپوش ابوالحسن خان بهرامی ١٣١
  ٢٥٠  ٤ریاضیدان سدۀ  یداهللا غالمی ابوالحسن شمسی هروی ١٣٢
  ٢٧٥ ٤منجم و ریاضیدان سدۀ  مهدویمحمدجواد ابوالحسن قاینی ١٣٣
  ٥٠٠  ٦پزشک و شاعر سدۀ  ابوالحسن دیانت ابوالحکم مغربی ١٣٤
  ٤٥٠  ٧حکیم و پزشک مصری سدۀ ی مؤذن جامیمحمدهاد ابوحلیقه ١٣٥
  ٣٠٠  ٥دانشمند کشاورزی اواخر سدۀ ابوالحسن دیانت ابوالخیر اشبیلی ١٣٦
  ٢٠٠  ٤پزشک و جراح سدۀ  شهناز رازپوش ابوالخیر جرائحی ١٣٧

سید محمدرضا  ابوالخیر فارسی ١٣٨
  ٦٠٠  ١٠ریاضیدان و منجم سدۀ  هاشمیفاضل

  ٥٠٠  ٩پزشک سدۀ  ی مؤذن جامیمحمدهاد ابوزین کمال ١٣٩
  ٢٠٠  ٣ریاضیدان و منجم حدود سدۀ ابوالحسن دیانت ابوسعید جرجانی ١٤٠
  ٢٥٠ ٥پزشک و منجم سدۀ  بخش علوم ابوسعید یمامی ١٤١
  ٢٠٠٠  ٥پزشک، فیلسوف و منجم سدۀ کرامتییونس ابوسهل مسیحی ١٤٢
  ٨٠٠  ٦و ٥منجم و ریاضیدان سدۀ  محمدعلی مولوی ابوالصلت ١٤٣
  ٤٠٠ ١١شاعر و پزشک سدۀ  یآباددولتعزیز ابوطالب تبریزی ١٤٤
  ١١٠  ٦پزشک سدۀ  شهناز رازپوش ابوطاهر واسطی ١٤٥
  ١٢٠ ٦و  ٥ریاضیدان و فقیه سدۀ  بخش علوم ابوعبداهللا شقاق ١٤٦
  ١٠٠٠  شارح آثار ابن سینا تقی بینش ابوعبید جوزجانی ١٤٧
  ٥٠٠  ٤و ٣پزشک و ریاضیدان سدۀ  زهرا یمینی قائشی ابوعثمان دمشقی ١٤٨
  ٣٥٠ ٨فقیه و ریاضیدان سدۀ  محمدعلی مولوی ابوالعالء بهشتی ١٤٩
  ٨٥٠  ٤ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی ابوعلی حبوبی ١٥٠
  ٢٥٠٠  ٥پزشک سدۀ مورخ و  ابوالقاسم امامی ابوعلی مسکویه ١٥١
  ٣٠٠  ٦و  ٥ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی ابوالفتح اصفهانی ١٥٢
  ٦٥٠ ٥پزشک و فیلسوف سدۀ  بخش علوم ابوالفرج ابن طیب ١٥٣
  ٢٠٠  ٥پزشک سدۀ  ابوالحسن دیانت ابوالفرج یمامی ١٥٤
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  مقاله

  ٤٠٠ ٤منجم و ریاضیدان سدۀ  زهرا یمینی قائشی ابوالفضل هروی ١٥٥
  ٤٠٠ پزشک و مدرس دارالفنون عماریمریم ابوالقاسم نائینی ١٥٦
  ١٥٠٠  ٤و  ٣ریاضیدان سدۀ  علیرضا جعفری نائینی ابوکامل ١٥٧
  ٢٠٠٠  ٢منجم سدۀ  ابوالحسن دیانت ابومعشر بلخی ١٥٨
  ١٠٠٠  ٥و ٤پزشک و داروشناس سدۀ  بخش علوم ابومنصور موفق هروی ١٥٩
  ٢٩٠  پزشک مسیحی ابوالحسن دیانت ابوالنجم نصرانی ١٦٠
  ٢١٠٠  ٥و ٤ریاضیدان و منجم سدۀ  صادق سجادی عراقبنمنصورابونصر  ١٦١
  ٢٠٠ ٢مترجم آثار یونانی سدۀ  ابوالحسن دیانت ابویحیی بطریق ١٦٢
  ٥٠٠ اصطالح فلسفی و علمی سید جعفر سجادی اثیر ١٦٣
  ٧٠٠  ٧فیلسوف، منجم و ریاضیدان سدۀ صمد موحد اثیرالدین ابهری ١٦٤
  ٣٥٠  ٣نورشناس سدۀ  بخش علوم احمد بن عیسی ١٦٥
  ٣٠٠ ٣منجم و ریاضیدان سدۀ  محمدعلی مولوی احمد نهاوندی ١٦٦
  ٢٠٠  ٤پزشک سدۀ  مریم عماری اخوینی بخاری ١٦٧
  ١٦٠٠٠  فیلسوف و طبیعیدان الدین خراسانیشرف ارسطو ١٦٨
  ١٥٠٠  ریاضیدان یونانی علیرضا جعفری نائینی ارشمیدس ١٦٩
  ٦٢٠٠  جانور آذرتاش آذرنوش اسب ١٧٠
  ٤٥٠  از نخستین مترجمان متون طبی ارزندهمهران استفان بن بسیل ١٧١
  ٦٥٠  مفهوم ریاضی یونس کرامتی استقرا ١٧٢
  ١٠٠٠  اصطالح جغرافیایی گنجیمحمدحسن استوا ١٧٣
  ٥٠٠  ١٣و ١٢ریاضیدان و مهندس سدۀ  محمدعلی مولوی اسحاق افندی ١٧٤
  ٩٠٠  ٣مترجم آثار علمی یونانی سدۀ محمدعلی مولوی اسحاق بن حنین ١٧٥
  ١٥٠٠ ٤و  ٣پزشک مصری سدۀ  یونس کرامتیاسرائیلیسلیماناسحاق بن  ١٧٦
  ١٥٠٠  ٣پزشک سدۀ  یونس کرامتی اسحاق بن عمران ١٧٧
  ٣٠٠٠  ابزار نجومی محمدعلی مولوی اسطرالب ١٧٨
  ١٠٠٠ ٦و  ٥ریاضیدان ایرانی سدۀ  پرویز امین اسفزاری ١٧٩
  ١٢٠٠  گیاهی خودرو با خواص دارویی علی بلوکباشی اسفند/ اسپند ١٨٠
  ٥٠٠ ٣ریاضیدان و منجم سدۀ  پرویز امین اصطرالبی، علی بن عیسی ١٨١
  ٨٥٠  مترجم پیزایی آثار طبی و فلسفی یونس کرامتی اصطفن انطاکی ١٨٢
  ٤٠٠  ریاضیدان و منجم ی مولویمحمدعل اطولوقس ١٨٣
  ١٥٠٠  های ریاضی مفهوم علیرضا جعفری نائینی اعداد و ارقام ١٨٤
  ٤٥٠  ٧و ٦دانشمند علوم عقلی سدۀ  ناهده فوزی الدین خونجی افضل ١٨٥
  ٤٥٠  م ٢سیماشناس سدۀ  محمدعلی مولوی افلیمون ١٨٦
  ١٠٠٠  صمغ میوۀ خشخاش یونس کرامتی افیون ١٨٧

-علیرضا جعفری نائینی  اقلیدس ١٨٨
  ٧٠٠٠  مشهورترین ریاضیدان دورۀ باستان محمدعلی مولوی

  ٥٠٠  ٤ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی اقلیدسی، ابوالحسن احمد ١٨٩
  ٨٥٠ های علم ریاضی از شاخه یونس کرامتی ر، علمُاَک ١٩٠



 

  

۱۰۸ 

حجم   توضیح  نویسنده/ مترجم  دخلمردیف
  مقاله

  ١١٠٠ ١٠شاعر و ریاضیدان سدۀ  نجیب مایل هروی الهی اردبیلی ١٩١
  ٣٠٠٠ نوعی بیماری در طب قدیم علی بلوکباشی ام صبیان ١٩٢
  ٤٤٠  ٨ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی اموی، یعیش بن ابراهیم ١٩٣
  ٤٥٠  ٧و  ٦ پزشک سدۀ محمدعلی مولوی الدوله سامری امین ١٩٤
  ٢٠٠٠  میوه علی بلوکباشی انار ١٩٥
  ٣٥٠  ٥مورخ و پزشک سدۀ  محمدرضا ناجی انطاکی، ابوالفرج یحیی ١٩٦
  ٤٠٠  ٤ریاضیدان سدۀ  یونس کرامتی انطاکی، ابوالقاسم علی ١٩٧
  ٤٠٠ ١٠و  ٩پزشک و ادیب سدۀ  یونس کرامتی انطاکی، داود بن عمر ١٩٨
  ٥٠٠ قدیماصطالحی در نجوم  ی مولویمحمدعل انواء ١٩٩
  ٢٥٠  ریاضیدان یونانی محمدعلی مولوی اوتوکیوس ٢٠٠
  ٥٥٠  ی گوناگونها تیکمگیری اندازه احمد پاکتچی اوزان و مقادیر ٢٠١
  ٤٥٠  ٤پزشک سدۀ  صادق سجادی اهوازی، ابوالحسن علی ٢٠٢

  هایی که در هر دو دائرةالمعارف چاپ شده است مدخل
 مؤلف/مترجم  مدخلردیف

 در دجا
 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  - /٣٠٠  گیاه دارویی - آ. دیتریش/احمد آرام  بابونه  ١
  - /٥٠٠یکشاورزگیری محصوالت  واحد اندازه - رشید رحمتی آرات/وهاب ولی باتمان  ٢
  ٧٠٠/١٧٠٠  اصطالحی در طب سنتی یونس کرامتی هوشنگ اعلم  باد  ٣

  باد  ٤
نعمان شحاده/ حسین

چانلو/ پالنول/ عباس  قره
 حرّی

  -/٢٥٠٠  جریان هوا  -

  - /٨٠٠  گیاهی از تیرۀ مرکبان خاردار - هوشنگ اعلم بادآورد  ٥
  - /٨٠٠  میوه - هوشنگ اعلم  بادام  ٦
  -/٢٠٠٠ نام دو گیاه مختلف - هوشنگ اعلم بادرنگ  ٧
  - /٥٠٠ گیاهی خوشبو از تیرۀ لبدیسان - هوشنگ اعلم بادرنگبویه  ٨
  -/١٠٠٠  لبدیسانگیاهی از تیرۀ  - هوشنگ اعلم بادروج  ٩
  -/١٥٠٠ اکیگیاهی خور - هوشنگ اعلم بادنجان  ١٠
  - /٣٠٠  نوشابۀ مسکر (استفادۀ طبی) - سادن (د. اسالم)  باده  ١١
  - /٤٠٠  نام یا جزیی از نام سه گیاه - هوشنگ اعلم بادیان  ١٢
 ٣٠٠٠/٣٠٠٠  پدیدۀ جوی یونس کرامتی باالن/ سعید ارباب شیرانی  باران  ١٣
  - /٥٠٠  نوعی شیشۀ نیمه شفاف - گرشیشهآرمان بارفتن  ١٤

  باروت  ١٥
-پری-د. ایالون-کولن

 -و. فلور - یارمحمدخان
 سیوری/سعید ارباب شیرانی

 ١١٠٠٠/٢٠٠٠  مادۀ مشتعل کننده  صادق سجادی

  -/١١٠٠  نام مشترک چند گیاه علفی - هوشنگ اعلم بارهنگ  ١٦
  -/١٠٠٠  صمغ تند بوی چند گیاه - هوشنگ اعلم باریجه  ١٧
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
ف. ویره/هوشنگ اعلم، تکمله:  بازداری  ١٨

 ٩٠٠٠/٢٥٠٠  باز بافن شکار  محمدعلی مولوی هوشنگ اعلم، محمد باقری

  - /٤٥٠ سنگ سرکه گریز - حسن فقیه عبداللهی باغض الخل  ١٩
  - /٦٠٠ صورت فلکی - توفیق حیدرزاده  باطیه  ٢٠
  - /٦٠٠  گیری طول واحد اندازه - محمد باقری  باع  ٢١
  -/٢٥٠٠  داران گیاهی از تیرۀ پروانه - هوشنگ اعلم  باقال  ٢٢
  - /٢٥٠ درختی با نام علمی مرنیگا آپترا - ل. کپف/ هوشنگ اعلم  بان  ٢٣
  - /٥٠٠  ای نوعی سنگ افسانه - حسن فقیه عبداللهی  باهت  ٢٤
  -/١٠٠٠  جانور - هوشنگ اعلم  ببر  ٢٥

بتانی، ابوعبداهللا  ٢٦
  -/١٥٠٠  ٤و  ٣منجم سدۀ   ارجاع به ذیل  محمد باقری محمد

  - /٧٠٠  نام قدیم آلیاژ مس و سرب - حسن فقیه عبداللهی بتروی  ٢٧
  -/١٠٠٠  اصطالحی در طب سنتی - هوشنگ اعلم  بخار  ٢٨
  ٢٠٠٠/- در آثار علوی و طبیعیات قدیم یونس کرامتی -  بخار  ٢٩
  -/١٥٠٠  وسیلۀ گرمازا - ویدا جلی بخاری  ٣٠
  ٩٠٠/١٥٠٠  مادینۀ موهوم و مهیب - علی بلوکباشی بختک  ٣١

برنبورگ/ سعید-ل. ریشتر  بختیشوع  ٣٢
  -/٢٠٠٠  خاندانی از پزشکان ایرانی آل بختیشوع ← ارباب شیرانی

  - /٧٠٠  دارویی  گیاه پنجۀ مریم← هوشنگ اعلم بخور مریم  ٣٣
  - /٧٠٠ ٧پزشک سدۀ  - حسن فقیه عبداللهی بدرالدین مظفر  ٣٤
  -/١٠٠٠اصطالحی در داروشناسی سنتی - هوشنگ اعلم  بدل  ٣٥

د. ب. مک دونالد/پرویز  بدّوح  ٣٦
  - /٤٠٠  طلسمی از حروف ابجد  - اذکایی

 ١٢٠٠/١٢٠٠منجم و سازندۀ ابزارهای نجومیمحمدحسین احمدی حسن فقیه عبداللهی بدیع اسطرالبی  ٣٧
  ٥٥٠/١٦٠٠  ابدال ادویهنویسندۀ کتاب  یونس کرامتی هوشنگ اعلم بدیغورس  ٣٨
  - /٣٥٠  پزشکی ای کوتاه در رساله - هوشنگ اعلم بُرء الساعه  ٣٩
  - /٧٠٠  رویت هاللبرای  یابزار - جواد ناطقمحمد  بَربَخ  ٤٠
  - /٧٠٠  میقداصطالحی در نجوم  صور فلکی← توفیق حیدرزاده  برج  ٤١
  ٦٥٠/٨٥٠  چند روز در اواخر زمستان مریم میرفخرایی زادهطاهره اسماعیل بردالعجوز  ٤٢
  - /٦٠٠  پزشک عصر انوشیروان صادق سجادیجالل خالقی مطلق/ پرخیده ملکی برزویه  ٤٣
  ٦٠٠/٧٥٠ی فلکی نیمکرۀ شمالیها صورتازیزدیحمیدرضا گیاهی توفیق حیدرزاده برساوش  ٤٤
  -/١٠٠٠ ای بیماری پوستی مزمن گونه - هوشنگ اعلم  برص  ٤٥
  ٧٥٠/٢٠٠٠ خواص پزشکی آن یونس کرامتی نگار نادری  برف  ٤٦
 ١٥٠٠/١٦٠٠  از اصطالحات جوی یونس کرامتی یونس کرامتی  برق  ٤٧
  - /٩٠٠  شناسی و داروشناسی در گیاه - هوشنگ اعلم  برگ  ٤٨

محمدحسن-هوشنگ اعلم  برگ بو  ٤٩
گیاهی مورد استفاده در   - ابریشمی

  - /٩٠٠  داروشناسی

  - /٧٠٠ مصارف درمانی - هوشنگ اعلم  برنج  ٥٠



 

  

۱۱۰ 

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
/ج. آلن-ملکیان شروانی  برنج  ٥١

  -/١٠٠٠  آلیاژی از مس و روی  - تکلمه: پرخیده ملکی

  - /٧٥٠  چند نوع گیاه - هوشنگ اعلم برنجاسف  ٥٢
  -/٢٥٠٠  جانور - هوشنگ اعلم  بز  ٥٣
  - /٢٥٠  ٩پزشک کرمانی سدۀ - ابوتراب نفیسی برهان نفیس  ٥٤
  - /٤٥٠  گیری طول واحد اندازه - حسن فقیه عبداللهی  برید  ٥٥
  - /٧٠٠  داروییگیاه  - هوشنگ اعلم بستان افروز  ٥٦
  - /٥٠٠   انواع سرخسنام مشترک  - هوشنگ اعلم بسفایج  ٥٧
  ١٧٠٠/- ٦اسپانیایی سدۀ  -منجم عرب محمدعلی مولوی - بطروجی  ٥٨

محمد -پلسنر/ هوشنگ اعلم  بطلیموس  ٥٩
  باقری

حسین معصومی
محمدعلی -همدانی

 مولوی

 ۀحوزمنجم و ریاضیدان نامدار 
  علمی اسکندریه

١٨٠٠/٥٥٠٠ 
  

-/٨٠٠٠  
  - /٩٥٠ اصطالح نجومی - علیرضا موحدنژاد  بُعد  ٦٠
  - /٦٥٠  ٤آثار ریاضیدان سدۀ - مهران اخباریفربغدادی، عبدالقاهر  ٦١

بغدادی محمد بن  ٦٢
  - /٤٠٠  ٦و  ٥ریاضیدان و فقیه سدۀ   -  مهران اخباریفر عبدالباقی

  - /٢٥٠ جانورشناس ترک - جواد ایزگی/حجت فخری  غدوبُ  ٦٣
 ١٠٠٠/١٢٠٠ پزشک یونانی یونس کرامتی آ. دیتریش/ هوشنگ اعلم  بقراط  ٦٤
  ١٢٠٠/-  ق م٥ریاضیدان یونانی سدۀ  بخش علوم - بقراط خیوسی  ٦٥

 محمدیعلل. کپف/  بَقُمّ   ٦٦
  - /١٠٠  چوب درختی هندی  - حق شناس

  -/١٧٠٠  میوۀ دو گیاه متشابه - هوشنگ اعلم  بالدر  ٦٧
  -/٢٧٠٠  پرنده - هوشنگ اعلم  بلبل  ٦٨

بلخی، علی بن  ٦٩
  احمد

د. پینگری/عبدالحسین
  - /١٠٠  ٣منجم پس از سدۀ   - آذرنگ

  - /٩٠٠  ای از خانواده تذرویان پرنده - هوشنگ اعلم بلدرچین  ٧٠
  -/١٥٠٠ ای با مصارف دارویی درختچه - هوشنگ اعلم بلسان  ٧١
  - /٩٠٠  پزشک و داروشناس - هوشنگ اعلم بلغاری، حسن  ٧٢

  بلور  ٧٣
غادة حجاوی-لم-روسکا

ج.  -ب. موشه -قدومی
 گروه تاریخ علم-کروگر

  -/٧٠٠٠ کوارتز خالص و شفاف ای گونه  پیمان متین

 ١٥٠٠/١٢٠٠هایی از درختان و میوۀ آنها گونه پیمان متین هوشنگ اعلم  بلوط  ٧٤

الدینم. پلسنر/جالل  بلینوس  ٧٥
 مجتبوی

آپولونیوس←
  -/١٥٠٠  حکیم یونان باستان تیانایی

ش. پال/ایرج-ژ. هل  بلیه  ٧٦
  -/٧٠  شتر ماده  - پروشانی

  -/١٠٠٠ دو صورت فلکی - زنجانیجلیل اخوان النعش بنات   ٧٧
  - /٥٠٠  نوعی سنگ معدنی بلوری - نگار نادری بنفش  ٧٨
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  -/١٠٣٨ کاربرد دارویی - هوشنگ اعلم بنفشه  ٧٩
  -/٤٧٠٠  آنهاچند گیاه و مواد مخدر - هوشنگ اعلم  بنگ  ٨٠
  - /٤٠٠ خانوادۀ منجم - د. پینگری/ محمد باقری بنو اماجور  ٨١
  - /٧٥٠ خانوادۀ منجم - فرید قاسملو بنو صباح  ٨٢
 ٣٠٠٠/١٥٠٠ خاندان علمی یونس کرامتی فرید قاسملو بنو منجم  ٨٣

فرید-محمد جواد ناطق  بنو موسی  ٨٤
 قاسملو

حسین معصومی
 ٢٥٠٠/٦٥٠٠  خاندان علمی همدانی

  - /٩٠٠   رندهپ - هوشنگ اعلم بوتیمار  ٨٥
  - /٤٥٠  کربنات مرکب سدیم - دیتریش/پرخیده ملکی  بوره  ٨٦
 ٢٥٠٠/٧٠٠٠  ٤ریاضیدان و منجم سدۀ یونس کرامتی فرید قاسملو بوزجانی  ٨٧
  -/١٥٠٠  اسمی کلی برای میمون - ف. ویره/ هوشنگ اعلم بوزینه  ٨٨
  -/٢٠٠٠  نام جانور، پارچه و سنگ - هوشنگ اعلم بوقلمون  ٨٩

٩٠  
   بول

 هوشنگ اعلم خواص درمانی  - /٥٠٠  پیشاب و خواص درمانی آن  -
 نیاکریمیمرتضی احکام فقهی

  - /٦٠٠  )پولوس( پزشک یونانی - هوشنگ اعلم بولس  ٩١
  -/٢٥٠٠  پرنده - هوشنگ اعلم  بوم  ٩٢
  - /٤٠٠  داروییگیاه  - هوشنگ اعلم بومادران  ٩٣
  - /٥٠٠  نویسنده در علوم خفیه - دیتریش/ عباس حّری  بونی  ٩٤
  -/١٥٠٠  میوه - هوشنگ اعلم  به  ٩٥

بهاءالدوله حسینی  ٩٦
  ٦٠٠/- پزشک دورۀ تیموری و صفوی  فریبا پات  - نوربخش

  -/-  پزشک - حسن تاجبخش بهاءالدوله رازی  ٩٧
  - /٣٠٠ مؤلف آثار نجومی - پینگری/عباس حرّی بهاءالدوله خرقی  ٩٨

بهجت مصطفی  ٩٩
 افندی

ب. لویس/سعید ارباب
  - /٢٠٠  پزشک عثمانی  - شیرانی

بهرامی، ١٠٠
  - /٣٠٠  پزشک معاصر ایرانی  -  شهناز رازپوش ابوالحسن

  - /٣٠٠  پزشک معاصر ایرانی - مهین فهیمیبهرامی، ابوالقاسم ١٠١
  - /٣٠٠ ٨ریاضیدان سدۀ  - مهران اخباریفر ابوالعالءبهشتی،  ١٠٢
  ٣٠٠/-  تقویم ایرانیماهی در  عسگر بهرامی -  بهمن ١٠٣

بهمنیار بن ١٠٤
 ١٢٠٠/١٢٠٠  شاگرد ابن سینامرتضی قرایی گرکانی  حسن سید عرب مرزبان

  - /٣٥٠ بانوی منجم ایرانی - پورهاشمیبهناز بی منجمه بی ١٠٥
  - /٧٠٠  اصطالحی در نجوم نجوم← ی. پ. هوخندایک/ محمد باقری  بیت ١٠٦
  -/١٢٠٠ نهادی علمی در تمدن اسالمی یونس کرامتی سیمین قطبی بیت الحکمه ١٠٧
 ١٥٠٠/٥٠٠٠  متیق گرانی ها سنگاز  - نگار نادری بیجاده ١٠٨
  -/١٠٠٠  - - هوشنگ اعلم  بید ١٠٩



 

  

۱۱۲

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  ٤٥٠/- باشی دربار فتحعلی شاه حکیم لیال پژوهنده - شیرازیبیدل  ١١٠

بیرجندی،  ١١١
  ١٥٠٠/٤٠٠  ١٠ریاضیدان و منجم سدۀ  محمدعلی مولوی  فرید قاسملو عبدالعلی

١١٢ 

  بیرونی:
 بازورث زندگی

  دانشمند برجستۀ ایرانی  یونس کرامتی
١١٠٠٠/١٤٠٠٠  ٥و  ٤سدۀ  

 ف. دوبلوا/ محمد باقری مذهب
 ج. صلیبا/ محمد باقریریاضیات و نجوم

 هوشنگ اعلم داروشناسی
 هوشنگ اعلم یشناس یکان

 فرید قاسملو جغرافیا
 فاطمه فناآراء و آثار فلسفی

بیست باب در ١١٣
  ٧٠٠/-  کتابی در نجوم از طوسی  -  محمد باقریمعرفت اسطرالب

بیست باب در ١١٤
  -/١٠٠٠ از بیرجندی تقویمدر  ای لهرسا  -  پور هاشمیبهناز  معرفت تقویم

  -/٣٠٠٠ ایرانی چندین گیاه -نام هندی - هوشنگ اعلم  بیش ١١٥
  - /٣٣٠  دامپزشک - م. پلسنر/احمد آرام  بیطار ١١٦
  ٣٧٠/- ٧شناس سدۀ  کانیاحمدینیمحمدحس - بیلک قبچاتی ١١٧

-صادق سجادی  صادق سجادی  بیمارستان ١١٨
  ٣٥٠٠/-پرستاری و درمان بیمارانمکان  یداهللا غالمی

٧٠٠  

بیهقی، ابوالحسن ١١٩
  ٢٢٠٠/ -  جوامع احکام نجومنویسندۀ   یوسف هادی  -  علی

  ٧٠٠/٢٨٠٠ ریاضیدان و منجم کرامتیونسی مهران اخباریفرپاپوس اسکندرانی ١٢٠
  ٨٢٠/-  گیاهی با کاربرد دارویی یونس کرامتی - پاپیروس ١٢١
  ٧٥٠٠/٨٠٠  مادۀ ضد سم یونس کرامتی هوشنگ اعلم پادزهر ١٢٢
  - /٣٠٠بز کوهی، از جانوران بومی ایران - نگار نادری  پازن ١٢٣
  -/١٧٠٠  گیاه دارویی - صفورا هوشیار پرسیاوشان ١٢٤
  -/١٤٠٠  نام گروهی از ستارگان - علیرضا موحدنژاد پروین، خوشه ١٢٥

١٢٦ 

    پزشکی:
پزشکی اسالمیهوشنگ اعلم واژگان

 ٢٧٠٠/١٦٠٠٠  -  یونس کرامتی

پزشکی ایرانیان 
  پیش از اسالم

-فرید قاسملو
ایرج پروشانی

←نگاریتاریخ
  نگاری تاریخ

 پزشکی

پزشکی اعراب 
  پیش از اسالم

محمد زبیر 
  صدیقی

کاربرد واژگان
فارسی... اخالق 

 پزشکی

پزشکی در دورۀ 
  اسالمی

ا. سَوِج اسمیث
  (د. اسالم)

آزمون و نظارت
حسبه   ←

 پزشکی عامه
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  ٩٠٠/٦٥٠٠  - علی بلوکباشی فرید قاسملو (تألیفات پزشکی) تکمله

مبادالت پزشکی
میان چین و 
 جهان اسالم

ژمینگ (د. -فرانکه  -کالین
  - /٦٠٠  -  -  اسالم)

  -/٣٠٠٠  میوه - محمدحسن ابریشمی  پسته ١٢٧

-بهمن مؤذن فردوسی  پستۀ شامی ١٢٨
  - /٥٠٠  وهیم  - هوشنگ اعلم

  -/١٢٠٠  ٦دانشمند ایتالیایی سدۀ - قاسملوفرید پالتوی تیولیایی ١٢٩

هوشنگ-اهللا مظفریانولی  پَلِم ١٣٠
  -/١٥٠٠  گیاه دارویی  - اعلم

  -/٢٠٠٠  جانور - گروه تاریخ علم-ف. ویره  پلنگ ١٣١
  ١٠٠/٢٠٠٠ طبیعیدان رومی محمدعلی مولوی نگار نادری پلینوس/پلینی ١٣٢

  پنبه ١٣٣

-د. باالن-حسن حکیمیان
 -اینالجقخلیل  -ای. اشتر

جواد کریمی/ سپیده 
 موسی احمدیان-معتمدی

گیاهی دارای کاربرد در   -
  -/٩٣٠٠  ریسندگی

  -/١٠٠٠  درخت - زاده شربیانیمنیژه قره پنج انگشت ١٣٤
  ١٥٠٠/-  گیاه دارویی علی بلوکباشی بخور مریم← مریم ۀپنج ١٣٥
 ١٢٠٠/٢٠٠٠ یسنج زمانابزار  معصومه ابراهیمی فرید قاسملو پنگان ١٣٦

زادهمنیژه قره-هوشنگ اعلم  پنیرک ١٣٧
  -/٩٠٠٠  گیاه دارویی  - شربیانی

  ٧٠٠/٢٠٠٠  پزشک یونس کرامتی عبدالکریم گلشنی پوالک ١٣٨
  - /٦٠٠  گیاه - هوشنگ اعلم  پونه ١٣٩
  - /٩٠٠  گیاهی از تیرۀ سوسنیان - فردوسیمؤذنبهمن  پیاز ١٤٠
  -/١٤٠٠  بیماری رشته← نگار نادری  پیوک ١٤١
  -/٢٠٠٠  اصطالحی در باغبانی - اعلمهوشنگ پیوند گیاهان ١٤٢
  -/٢٠٠٠  گیاهی با خواص تخدیری - هوشنگ اعلم  تاتوره ١٤٣
  -/٢٠٠٠  دارویی نام چند گیاه - هوشنگ اعلم ریزی تاج ١٤٤
  ٢٢٠/-٩و  ٨ریاضیدان و منجم مراکشی سدۀ  فریبا پات -  تادلی ١٤٥
  - /٦٠٠ کتابی دربارۀ دانشمندان قدیم - حسن سید عرب ءتاریخ الحکما ١٤٦
  ٣٠٠٠/-  درخت انگور عسگر بهرامی -  تاک ١٤٧

 مهدی محقق  تب ١٤٨
  -/١٢٠٠  اصطالح پزشکی  - هوشنگ اعلم

  -/٢٥٠٠  ای دارای خواص دارویی ماده - هوشنگ اعلم تباشیر ١٤٩

ی. پ. هوخندایک/ محمد  زاویه ثیتثل ١٥٠
 باقری

حسین معصومی
 همدانی

ای هندسی از یونان  مسئله
  ٦٥٠/٢٢٠٠  باستان

های عربی آثار  ترجمه بازنگاری  یونس کرامتی  فرید قاسملو  تحریر ١٥١
 ٢٠٠٠/٢٠٠٠  ریاضی و نجومی یونانی



 

  

۱۱۴

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
تحریر اصول ١٥٢

 ١٧٠٠/١٦٠٠  اقلیدس اصولبازنگاری   یونس کرامتی  گ. دیونگ/ محمد باقری اقلیدس

 ٢٤٠٠/١٢٠٠ بطلیموس مجسطیبازنگاری  یونس کرامتی فرید قاسملو تحریر مجسطی ١٥٣
  - /٧٠٠ کتاب در پزشکیتنکابنی، محمد مؤمن ← نگار نادری تحفة المؤمنین ١٥٤
  ٧٠٠/١٤٠٠  میتقواصطالحی در نجوم و  مهرداد عربستانی حمیدرضا گیاهی یزدی تحویل ١٥٥
  ٣٥٠٠/- نام دو عمل در منطق و ریاضیاتحسین معصومی همدانی - تحلیل و ترکیب ١٥٦
  - /٦٥٠  سوءهاضمه - نگار نادری  تُخُمه ١٥٧
  -/٢٥٠٠ نام چند نوع پرنده - هوشنگ اعلم  تذرو ١٥٨
  -/١٣٠٠  پزشکی  ای در چشم رساله -فرید قاسملو-مهدی محقق تذکرة الکحّالین ١٥٩

جمیل رجب/ حمیدرضاالتذکرة فی الهیئة ١٦٠
  -/١٣٥٠  ای نجومی از طوسی رساله  - گیاهی یزدی

ب. ت. دوکروسول/  تراخم ١٦١
  -/١٨٠٠  بیماری چشم  - ی زاده مطلقمحمدتق

  -/٢٣٠٠ابزار تشخیص افقی بودن سطح -زاده مطلقویدمان/ محمد تقیا.  تراز ١٦٢
  -/٢٥٠٠  وسیلۀ سنجش وزن - فرید قاسملو  ترازو ١٦٣
  - /٧٠٠  ریشۀ خوراکی گیاهی - نگار نادری  ترب ١٦٤
  - /٤٠٠ اصطالح نجومی - حمیدرضا گیاهی یزدی  تربیع ١٦٥

ی. پ. هوخندایک و فرید  تربیع دایره ١٦٦
 محمد باقریقاسملو/

معصومیحسین
 همدانی

ای هندسی از یونان  مسئله
 ٩٠٠٠/٤٠٠٠  باستان

  - /٩٠٠  گیاه دارویی - هوشنگ اعلم ترخون ١٦٧
  -/١٥٠٠  گیاه دارویی - هوشنگ اعلم ترنجبین ١٦٨
  - /٦٠٠ نام دو گیاه خوراکی - نگار نادری  تره ١٦٩
  - /٦٠٠ گیاه خوراکی از تیرۀ چلیپاییان - نگار نادری تیزک تره ١٧٠
  ٦٠٠٠/-  مادۀ ضد سم یونس کرامتی پادزهر←  تریاق ١٧١
  ٨٠٠٠/-  ای خشخاش شیرۀ گونه مریم صادقی هوشنگ اعلم تریاک ١٧٢
  ٢٠٠٠/-  کمان برابر ٧تقسیم دایره به  یونس کرامتی - تسبیع دایره ١٧٣
  - /٤٠٠ مترجمپزشک و  - حمیدرضا گیاهی یزدیاهللاتستری، فیض ١٧٤
 ١٢٠٠/١٢٠٠  اصطالحی در نجوم ریاضی کرامتییونس ر. لورچ/ حمیدرضا گیاهی تسطیح ١٧٥
  - /٧٠٠  اصطالحی در احکام نجوم -م. یانو/ حمیدرضا گیاهی یزدی  تسییر ١٧٦
  ٤٥٠٠/-  اصطالحی در پزشکی یونس کرامتی - تشریح ١٧٧
  - /٧٠٠  دو اصطالح نجومی - حمیدرضا گیاهی یزدی تشریق و تغریب ١٧٨
 ١٥٠٠/١٠٠٠  تقویم سریانیماهی در  اللهیحسین روح رضا عبداللهی تشرین ١٧٩

ی. پ. هوخندایک/ تضعیف مکعب ١٨٠
 حمیدرضا گیاهی یزدی

حسین معصومی
 همدانی

ای هندسی از یونان  مسئله
  ٦٠٠/٢٠٠٠  باستان

  ٣٥٠/- دو اصطالح ریاضی یونس کرامتی -تضعیف و تنصیف ١٨١
  - /٤٠٠ ٦ریاضیدان سدۀ  - نگار نادری تعاسیف، قیصر ١٨٢

هوخندایک/ حمیدرضای.پ.  تعدیل زمان ١٨٣
  - /٥٠٠  اصطالحی در نجوم  - گیاهی یزدی
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
 ١٢٠٠/١٢٠٠  کتابی نجومی از بیرونی یونس کرامتی فرید قاسملو التفهیم ١٨٤

ی. پ. هوخندایک/ محمد تقدیم اعتدالین ١٨٥
جایی نقاط اعتدال بهاری ه ب جا  محمد مظفری باقری

  ١٦٠٠/  و پاییزی

 ٣٠٠٠٠/٨٠٠ یک سالۀ اوضاع ستارگانحساب  یونس کرامتی فرید قاسملو  تقویم ١٨٦

تقویم االبدان فی ١٨٧
  - /٤٠٠  کتابی در پزشکی  -  مهدی محقق تدبیر االنسان

  -/١٨٠٠ رسالۀ پزشکی - هوشنگ اعلم تقویم الصحه ١٨٨
 ٢٠٠٠/١٦٠٠ ١٠ریاضیدان و نورشناس سدۀ  اللهیحسین روح حمیدرضا گیاهی یزدی الدین راصد تقی ١٨٩
  ٦٠٠/٦٠٠  ١٠منجم و ریاضیدان سدۀابوالخیر فارسی← قاسملوفریدالدین فارسی تقی ١٩٠

منصور-حسین هوشنگی  تکامل ١٩١
  -/٦٠٠٠ نظریۀ علمی دربارۀ تطور انواع  -محمدکاظم رحمتی-هاشمی

  ٨٠٠/٨٠٠  پدیدۀ جوی یونس کرامتی نگار نادری تگرگ ١٩٢
  -/٣٠٠٠  با ابزار پزشکیزی بارورسا - محمدرضا رضانیا معلم  تلقیح ١٩٣
  -/١٠٠٠  میوه - مستوره خضرایی تمر هندی ١٩٤
  -/٥٠٠٠ ای خزنده گونه - هوشنگ اعلم تمساح ١٩٥
  ٩٥٠/٧٥٠  ماهی در تقویم سریانی اللهیحسین روح رضا عبداللهی  تموز ١٩٦
 ١٥٠٠/٢٠٠٠  ٤پزشک و داروساز سدۀ یونس کرامتی یونس کرامتی تمیمی، محمد ١٩٧
  - /٥٠٠  شناسی کانیاثری در  - نگار نادرینامۀ ایلخانی تنسوخ ١٩٨

محمدتنکابنی،  ١٩٩
  -  پزشک  -  حکیم مؤمن ←  مؤمن

  ٩٠٠/- اثری در نورشناسی الهه خیراندیش - تنقیح المناظر ٢٠٠
 ١٥٠٠/٢٥٠٠  م١منجم بابلی سدۀ  یونس کرامتی فرید قاسملوتنگلوشا/ تنکلوشا ٢٠١
  ١٠٠٠/٤٠٠ ٧ریاضیدان سدۀ  حنیف قلندری فرید قاسملوالدین تنوخی، زین ٢٠٢
  ٩٠٠/٨٠٠ صورت فلکی محمد مظفری حمیدرضا گیاهی یزدی  تنین ٢٠٣
  ٢٠٠٠/-پنجمین اصل موضوع هندسۀ اقلیدسیمحمدحسین احمدی - توازی، اصل ٢٠٤

مستوره-بهمن مؤذن  توت ٢٠٥
  -/٢٠٠٠  میوۀ خوراکی  - خضرایی

  -/٥٠٠٠ اکسید ناسره روی - هوشنگ اعلم  توتیا ٢٠٦
  ٥٠٠/  پزشک حجاج بن یوسفاحمدیمحمدحسین مستوره خضرایی تیاذق/تیاذوق ٢٠٧
  ١٠٠٠/٨٠٠  ماهی در گاهشماری ایرانی حسین شیخ رضا عبداللهی  تیر ٢٠٨
  ٧٠٠/٥٠٠٠  ٧و ٦شناس سدۀ  کانی یونس کرامتی هوشنگ اعلم تیفاشی ٢٠٩
 ١٥٠٠/١٠٠٠  ریاضیدان و منجم یونانی حمید بهلول فرید قاسملو تئودوسیوس ٢١٠
  ٥٠٠/-  ٢منجم و مترجم سدۀمحمدحسین احمدی - تئوفیل بن توما ٢١١

حسین معصومی  -  تئون/ثاون ٢١٢
  ٣٠٠٠/ -  ریاضیدان، منجم و فیلسوف همدانی

ثابت بن سنان ٢١٣
  ٨٠٠/٥٠٠  ٤پزشک و مورخ سدۀ   فریبا پات  محمدرضا ناجی  صابی



 

  

١١۶ 

  مدخل  ردیف
  مؤلف/مترجم

  در دجا
  مؤلف
  در دبا

  شناسه
حجم در 
  دجا/دبا

 -حمیدرضا گیاهی یزدی  ثابت بن قره  214
  نسرین سراجی پور

حسین معصومی 
  -/4500  مترجم، ریاضیدان و منجم  همدانی

  فاطمه مینایی  ثاوفرسطس  215
تئوفراستوس:  ←
 - جواد اسماعیلی محمد

  حنیف قلندری
  700/1100  شناس طبیعیدان و گیاه

  1000/800  دورۀ قاجاری پزشک  فریبا پات  فرید قاسملو  ثقفی، خلیل  216

فهم  جاد نیکس  فرید قاسملو  ثمره  217
  1500/2500  ی در احکام نجوما رساله  روان خوب

  1500/400  اصطالح نجومی  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  ثور  218

م. کومس/ حمیدرضا گیاهی   جابر بن افلح  219
  1300/1500  5منجم اندلسی سدۀ   حنیف قلندری  یزدی

  3500/4500  2کیمیادان سدۀ   رضا کوهکن  پ. لوری/ مستوره خضرایی  جابر بن حیان  220
  1200/450  صورت فلکی  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  جاثی علی رکبتیه  221

  جالینوس  222
 ف.  کودلین/ -ر. والتسر

تکمله از  - *محمد باقری
  طیبه کرمی فرید قاسملو و

حسین معصومی 
  همدانی

پزشک و فیلسوف دورۀ متأخر 
  4500/14000  باستان

  1600/-  حکیم و منجم ایرانی  عسگر بهرامی  -  جاماسب حکیم  223

الجامع لمفردات   224
  -/2500  داروشناسی گیاهکتابی در   ابن بیطار ←  هوشنگ اعلم  االدویة واالغذیه

جانور/   225
  جانورشناسی

ش.  - افشاری -اعلم -قاسملو
 -زاده مطلق  پال/ محمد تقی

زاده  نایلی بوراتاو/ محمد تقی
  اندرسن -مطلق

  15000/8500  دانش مطالعۀ جانوران  حنیف قلندری

  1500/450  صورت فلکی  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  جبار  226

حسین معصومی   معصومی همدانیحسین   جبر و مقابله  227
  9000/9600  ای از ریاضیات شاخه  همدانی

جبرئیل بن   228
  -/900  پزشک نسطوری  -  ییطباطبانسترن   بختیشوع

جبرئیل بن   229
  -/500  پزشک دربار عضدالدوله  -  ییطباطبانسترن   عبداهللا

جبلی، ابوعبداهللا   230
  450/-  4پزشک و ریاضیدان سدۀ   حنیف قلندری  -  محمد

  2000/-  بیماری پوستی  پیمان متین  -  جدری  231
  -/1200  ای دربارۀ آبله و سرخک رساله  -  مستوره خضرایی  الجدری و الحصبه  232
  800/400  های دائرةالبروج از صورت  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  جَدْی  233
  1000/300  ترین ستارۀ دب اصغر نورانی  محمد مظفری  حمیدرضا گیاهی یزدی  جُدَی  234

                                                        
  نادرست است. دانشنامهنام مترجم در  *
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
ب. ت.-دالسم. و.  جذام ٢٣٥

 ٣٥٠٠/٤٥٠٠  مزمن  نوعی بیماری عفونی  پیمان متین نگار نادری-دوکروسل

  -/٢٠٠٠ از شبهات منطقی - احد فرامرز قراملکی جذر اصم ٢٣٦

  جراح/ جراحی ٢٣٧
-فرید قاسملو-تورج دریایی

ا. سَوِج اسمیث/ محمد 
 نگار نادری-باقری

١٠٠٠٠/١١٠٠٠  صناعتی در طب  صادق سجادی

  ١٢٠٠/ بیماری پوستی پیمان متین -  جرب ٢٣٨
  - /١٤٠٠٥٥٠ریاضیدان ایرانی حدود سال - ی. پ. هوخندایک/ محمد باقریجرجانی، ابوسعید ٢٣٩
 ٣٠٠٠/١٥٠٠ ٦و ٥پزشک و نویسندۀ سدۀ اللهیحسین روح فرید قاسملو جرجانی، اسماعیل ٢٤٠

حسین معصومی  -  جرم ٢٤١
  ٤٠٠/-  اصطالح فلسفی و علمی همدانی

  -/١٢٠٠ گیری سطح از واحدهای اندازه - فرید قاسملو جریب ٢٤٢

سجاد نیک فهم  حمیدرضا گیاهی  جزر و مد ٢٤٣
  ٢٧٠/٦٠٠٠ و باال رفتن متناوب آب نییپا خوب روان

 جزری، اسماعیل ٢٤٤
احمد یوسف الحسن/ محمد

با اضافات  -زاده مطلق تقی
 محمد جواد ناطق

 ٤٠٠٠/١٥٠٠  ٦عالم علم حیل سدۀ   پرویز امین

حسین معصومی  -  جسم ٢٤٥
 همدانی

از مفاهیم بنیادین فلسفه و علوم
  ٤٥٠٠/-  طبیعی

بهناز-جمیل رجب  جفت طوسی ٢٤٦
ای  اصطالحی در نظریۀ سیاره  - پورهاشمی

  ٢٠٠٠/-  خواجه نصیر طوسی

 ١٨٠٠/٣٠٠٠  ای از علوم غریبه شاخه اللهیحسین روح علیرضا بهاردوست  جفر ٢٤٧
 ١٠٠٠/١٥٠٠ ٨کیمیادان سدۀ  شیرین شادفر نگار نادری جلدکی ٢٤٨
  ٤٠٠/-  اصطالحی در فلسفۀ طبیعی حنیف قلندری -  جماد ٢٤٩
  -/١٤٠٠تقویم قمری ٦و  ٥ی ها ماهنام  - رضا عبداللهی جمادی ٢٥٠
ابوالقاسم نیالد جمال ٢٥١

  - /٤٥٠  ٧منجم سدۀ   -  فرید قاسملو بن محفوظ

نیالد جمال ٢٥٢
  - /٨٠٠  ٧منجم سدۀ   -  فرید قاسملو بخاری

صاعد نیالد جمال ٢٥٣
  نورشناس و ریاضیدان سدۀ  حنیف قلندری  محمد باقری ترکستانی

  ٧٥٠/٢٥٠  ٨و  ٧

محمد نیالد جمال ٢٥٤
  - /٧٠٠  ٧ریاضیدان سدۀ   -  فرید قاسملو بن عمر

الجماهر فی ٢٥٥
  ٢٠٠٠/- کتابی از بیرونی دربارۀ گوهرها  یونس کرامتی  - الجواهر

  -/١٢٠٠  گاهشماریاصطالحی در  - رضا عبداللهی  جمره ٢٥٦

جمعیت علمیۀ ٢٥٧
نهادی علمی و فنی در دورۀ   دیانت اکبر یعل  - عثمانیه

  ١٢٠٠/-  عثمانی



 

  

۱۱۸

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
جمعیت  ٢٥٨

  -/٣٠٠٠   -  -  فرید قاسملو احمر هالل

 ٢٠٠٠/٧٥٠٠  دانشگاه دورۀ ساسانی رضااهللاتیعنا یونس فرهمند جندیشاپور ٢٥٩
 ٧٠٠٠/٢٥٠٠ بیماری روحی پیمان متین م. و. دالس/نگار نادری  جنون ٢٦٠
 ١٠٠٠/٦٠٠٠  دانۀ گیاهی پیمان متین مستوره خضرایی  جو ٢٦١

حسین معصومی  -  جوامع ٢٦٢
  ١٧٠٠/-  عنوان گروهی از آثار علمی همدانی

جوامع  ٢٦٣
مجموعۀ آثار ترجمه شدۀ   -  فرید قاسملو اسکندرانیین

  -/٢٠٠٠  جالینوس

جوامع الحساب ٢٦٤
  -/١٢٠٠  طوسیکتابی در حساب از   -  محمد باقری بالتخت والتراب

جوامع الطیمائوس ٢٦٥
تیمائوسعنوان بخشی از رسالۀ   -  شمامه محمدی فرفی العلم الطبیعی

  -/١٧٠٠  افالطون

 ٢٠٠٠/٢٢٠٠  ها کانیآثاری دربارۀ  حسن امینی فرید قاسملو جواهرنامه ٢٦٦
  ٩٠٠/-  کتاب فارسی دربارۀ احجار ایرج افشار -جواهرنامۀ نظامی ٢٦٧
  -/٩٠٠٠  شناسی اصطالح گیاه - فرشمامه محمدی  جوز ٢٦٨
  ١٤٠٠/٤٠٠ صورت فلکی محمد مظفری حمیدرضا گیاهی یزدی  جوزا ٢٦٩
  ٧٠٠/- سینا ابنشاگرد یاکبریعلمعصومه - جوزجانی ٢٧٠
  ٧٥٠/-  اصطالحی در نجوم قدیم حسن امینی - جوزهر ٢٧١

جونپوری، ٢٧٢
 غالمحسین

 ویانصارمحمد رضاءاهللا
  ریاضیدان و منجم هندی  - ∗/ محمد باقریقاسملودیفر

  -/١٥٠٠  ١٣سدۀ 

ی. پ. هوخندایک/ جوهری، عباس ٢٧٣
 ریاضیدان و منجماحمدی نیمحمدحس حمیدرضا گیاهی یزدی

  ١٥٠٠/-  ٣سدۀ 

جوهری، ٢٧٤
  - /٥٠٠  ١٠منجم سدۀ   -  فرید قاسملو عبدالرحمان

∗∗ی. پ. هوخندایک/ محمد باقریجیانی، ابوعبداهللا ٢٧٥

  ریاضیدان و منجم اندلسی  فاطمه سوادی  با اضافات فرید قاسملو
 ١٥٠٠/١١٠٠  ٥سدۀ 

  ١٥٠٠/-  تابعی ریاضی معادل سینوس حمید بهلول -  جیب ٢٧٦
  /٢٤٠٠  م١٢منجم هندی سدۀ  - س. ر. سارما/ محمد باقری جی سینگ ٢٧٧
  - /٧٠٠ ٣ریاضیدان سدۀ  - فرید قاسملوجیلی، عبدالحمید ٢٧٨
  ١٠٠٠/٧٥٠  فلز سعید اکبری شاد نگار نادری  جیوه ٢٧٩
  - /٨٥٠  ای درخت میوه و گونه - نگار نادری چاتالنقوش ٢٨٠
  -/١٠٠٠  گیری وزن واحد اندازه - نسترن طباطبائی چارک ٢٨١
  ٧٠٠/٧٠٠  خواص درمانی چای پیمان متین فرشمامه محمدی  چای ٢٨٢

                                                       
  نیامده است. دانشنامهنام مترجم در  ∗

  نیامده است. دانشنامهنام مترجم در  ∗∗
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 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
  ١٠٠٠/٧٠٠  محاسبات سادهبرای  ابزاری حنیف قلندری فاطمه سوادی چرتکه/ چتکه ٢٨٣
  -/٢٥٠٠  وسیلۀ تسهیل حرکت -محمد جواد ناطق-قاسملوفرید  چرخ ٢٨٤

وسیلۀ آبکشی از چاه با آب   -  محمد جواد ناطق  چرخاب ٢٨٥
  -/٢٠٠٠  جاری

  یپزشک چشم ٢٨٦
سید حسین-نگار نادری

  رضوی برقعی
 ا. سَوِج اسمیث/ نگار نادری

٧٧٥٠/١٢٠٠٠  -  صادق سجادی

  ٦٥٠/٧٥٠ ریاضیدان و منجم حنیف قلندری فرید قاسملو چغمینی ٢٨٧

بهمن-مستوره خضرایی  چغندر ٢٨٨
  -/١٨٠٠  گیاه  - مؤذن فردوسی

  - /٨٠٠  پرنده - هوشنگ اعلم چکاوک ٢٨٩
  -/١٠٠٠  دو موقعیت در گاهشماری - فرید قاسملو  چله ٢٩٠
 ٢٠٠٠/١١٠٠  درخت مهبانو علیزاده هوشنگ اعلم  چنار ٢٩١
  -/١٠٠٠  گیاه دارویی - فرشمامه محمدی چوب چینی ٢٩٢

 چهارمقاله ٢٩٣
  ١٥٠٠/-  اثری از نظامی عروضی  یونس کرامتی  - (تاریخ علم)

  -/٣٥٠٠ فرآورده سرامیکی - مهران متین  چینی ٢٩٤
  ١٣٠٠/- پزشک ایرانی زهرا ابراهیمی - حاجی بابا افشار ٢٩٥
  ٤٠٠/-١٣شاعر و پزشک تاجیک سدۀ  صغری دودانگه - حاذق، جنیداهللا ٢٩٦
  ١٧٠٠/-  ٥سدۀریاضیدان و منجم  محمود شهیدی - حاسب طبری ٢٩٧
  ١٠٠٠/-  ١١-١٠مهندس سدۀ  حنیف قلندری - حافظ اصفهانی ٢٩٨
  ٩٠٠/١٥٠٠  کتاب جامع پزشکی مهرناز کاتوزیان برنبورگ/ نگار نادری -ل. ریشترالطب الحاوی فی  ٢٩٩

ر. لورچ/ حمیدرضا گیاهی  حبش حاسب ٣٠٠
 یزدی

فهمسجاد نیک
 ٢٥٠٠/٧٠٠٠  منجم سدۀ سوم روانخوب

  - /٧٠٠  ٤ریاضیدان و فقیه سدۀ - کرامتییونس حبوبی ٣٠١
  - /٥٥٠  ٣مترجم نسطوری سدۀ - نگار نادری حبیش بن حسن ٣٠٢
 ١٠٠٠/١٣٠٠  ٦ادیب و پزشک سدۀاحمدینیمحمدحس سید حسین رضوی برقعی حبیش تفلیسی ٣٠٣

حجاج بن یوسف ٣٠٤
 بن مطر

احمد جبار/ حمیدرضا گیاهی
  ٤٥٠/١٤٠٠  مترجم و ریاضیدان  فاطمه سوادی یزدی

  - /٦٥٠ گیریی کهن خونها روشاز  گیریخون← گروه تاریخ علم حجامت ٣٠٥

حرّانی، احمد و ٣٠٦
فهمسجاد نیک  -  عمر

  ٧٥٠/-  در اندلس ٤از پزشکان سدۀ  روانخوب

  - /٤٠٠  از خزندگان - فرشمامه محمدی  حرباء ٣٠٧

حسین معصومی  -  حرکت ٣٠٨
  ١٤٠٠/-  از مقوالت فلسفی و علمی همدانی

  -/١٥٠٠  از علوم خفیه - مصطفی ذاکری حروف، علم ٣٠٩
  ٩٠٠/٤٠٠  ماهی در تقویم سریانی اللهیحسین روح فرید قاسملو حزیران ٣١٠
 ١٥٠٠/٣٥٠٠  النفس از اصطالحات علم  صمد موحد رضا محمدزاده حس/ حواس ٣١١



 

  

۱۲۰ 

 مؤلف/مترجم  مدخلردیف
 در دجا

 مؤلف
حجم در   شناسه در دبا

  دجا/دبا
حسین معصومی س. برنتیس/ محمد باقری  حساب، علم ٣١٢

 ٤٠٠٠/١٤٥٠٠  از علوم همدانی

  - /٦٠٠  استاد فیزیک معاصر - نسترن طباطبائی حسابی، محمود ٣١٣

حسین معصومی  محمد باقریالدین ساالر حسام ٣١٤
  ٧٥٠/٣٥٠٠  ٥ریاضیدان و منجم سدۀ  همدانی

حسدای بن ٣١٥
  ٧٥٠/-  پزشک و داروساز اندلسی  یونس مهدوی  - شبروط

حسن بن نوح ٣١٦
  ٤٠٠/-  ٤پزشک سدۀ   سعید اکبری شاد  - قمری

هنوز به آن نرسیده و تنها در  المعارف بزرگ اسالمی دائرةکه  بعد به» ح س«ی ها مدخل
 چاپ شده است. دانشنامۀ جهان اسالم

حجم  توضیح نویسنده/ مترجم مدخلردیف
مقاله

  ٧٥٠ دستورهای تندرستی نگار نادری حفظ الصحه  ١
  ٧٥٠  ماهنامۀ طبی و بهداشتی نگار نادری حفظ الصحه، مجله  ٢
  ٥٠٠  پزشک و داروشناس دورۀ صفوی نگار نادری حکیم مؤمن  ٣
  ٤٥٠ ٩شاعر و پزشک سدۀ  علی کاتبی اهللالطفحلیمی،   ٤
 ١٠٠٠  صورت فلکی حمیدرضا گیاهی یزدی حمل  ٥
 ٢٠٠٠  رنگیۀ ماد هوشنگ اعلم حنا  ٦
  ٥٠٠  میوه فرشمامه محمدی حنظل  ٧
 ٣٢٠٠  ٣پزشک و متکلم نسطوری سدۀ  احمد هاشمی حنین بن اسحاق  ٨
 ١٢٠٠  دو صورت فلکی مجاور حمیدرضا گیاهی یزدی حوّا و حیّه  ٩
 ٩٠٠٠  صورت فلکی حمیدرضا گیاهی یزدی حوت  ١٠
  ٤٥٠  صورت فلکی حمیدرضا گیاهی یزدی حوت جنوبی  ١١
 ٢٥٠٠  در قدیمها دستگاهطراحی و ساخت  محمدجواد ناطق حیل، علم  ١٢
  ٧٥٠  نام پستانداری کوچک و خاردار مستوره خضرایی خارپشت  ١٣
 ٢٥٠٠  ٦و  ٥منجم و متخصص علم حیل سدۀ  حمیدرضا گیاهی یزدی عبدالرحمانخازنی،   ١٤
  ٦٠٠  عارضۀ پوستی نگار نادری خال  ١٥
  ٧٥٠  امیرزادۀ اموی دارای آثاری در علوم طبیعی مریم شمس فالورجانی معاویه بن دیزخالد بن ی  ١٦
 ١٩٠٠  نیافتۀ ماهیان لقاح  تخمک فرشمامه محمدی خاویار  ١٧
 ١٠٠٠  ٤منجم و ریاضیدان سدۀ زادهعبداهللاخورشید ف. ابومحمودخجندی،   ١٨
 ٢٥٠٠  جانور نگار نادری خر  ١٩
 ١٢٠٠  میوه فرشمامه محمدی خربزه  ٢٠
  ٦٠٠  گیاه دارویی فرشمامه محمدی خربق  ٢١
  ٥٥٠  پوستان سختگروهی از  محمد صدر خرچنگ  ٢٢
  ٨٠٠  نام روز و ماه درگاه شماری ایرانی فرید قاسملو خرداد  ٢٣
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  ٩٠٠  نامی برای چند گونۀ گیاهی فرشمامه محمدی خردل  ٢٤
  ٦٠٠  جانور محمد صدر خرس  ٢٥
  ٦٠٠  جانور محمد صدر خرگوش  ٢٦
 ٣٦٠٠  میوۀ نخل فرشمامه محمدی خرما  ٢٧
 ١٠٠٠  گیاه دارویی فرشمامه محمدی خرنوب  ٢٨
  ٧٥٠ گیری وزن واحد اندازه فرید قاسملو خروار  ٢٩
 ١٧٠٠  حیوان محمد صدر خروس  ٣٠
  ٦٥٠  گیاه دارویی فرشمامه محمدی خشخاش  ٣١
  ٦٥٠  گیاه دارویی خدیجه شکوهی خطمی  ٣٢
  ٧٠٠  جانور محمد صدر خفاش  ٣٣

الدینخفری، شمس  ٣٤
 ١٢٠٠  ١٠و  ٩حکیم، منجم و ریاضیدان سدۀ   ج. صلیبا/ فاطمه سوادی محمد

 ٣٥٠٠  اصطالح فلسفی و علمی فرید قاسملو خفیف و ثقیل  ٣٥
 ١٢٠٠  اصطالح فلسفی و علمی سعید اندازی خالء  ٣٦
 ١٢٠٠  کتابی در حساب از شیخ بهایی فرید قاسملو خالصة الحساب  ٣٧
  ٣٤٠  ١١متکلم و منجم سدۀ  زهرا شفاعی خلخالی، حسین  ٣٨

خلیفة بن ابی  ٣٩
 ١٠٠٠  ٧سدۀ  پزشک چشم  نگار نادری المحاسن حلبی

  ٤٢٠  ٩ریاضیدان عثمانی سدۀ محمد باقری خلیل بن ابراهیم  ٤٠

الدینشمس خلیلی،  ٤١
 ١٥٠٠  ٨منجم سدۀ   حسین روح اللهی محمد

  ٣٥٠  ٩منجم سدۀ  محمد باقری خوارزمی، حسین  ٤٢

خوارزمی، محمد بن  ٤٣
 ٢٢٥٠  ٣ریاضیدان و منجم سدۀ  حمیدرضا گیاهی یزدی -احمد جبار موسی

 ٢٥٠٠  ستاره اللهیحسین روح خورشید (در نجوم)  ٤٤
 ١٩٠٠  جانور محمد صدر خوک  ٤٥
  ٨٠٠ نام دو گونه گیاه فرمحمدیشمامه خولنجان  ٤٦
 ٢٥٠٠  - نگار نادریآ. م. مولن/ خون  ٤٧
 ١٤٠٠  میوه فرشمامه محمدی خیار  ٤٨
  ٩٠٠ ٣و  ٢منجم سدۀ  حسین روح اللهیخیاط، ابوعلی یحیی  ٤٩

 خیام  ٥٠
 ٢٥٠٠  شاعر و ریاضیدان بنام ایرانی  فرید قاسملو -محمد باقری نجوم)و (ریاضیات

١٢٥٠ 
 ١٢٥٠  مؤلف و شارح آثاری در ریاضی و نجوم انصاری/ محمد باقریمحمد رضاءاهللا مهندسخیراهللا خان   ٥١
  ٦٥٠ بیماری ریزش مو نگار نادری داء الثعلب  ٥٢
  ٥٠٠  بیماری کلفت شدن پوست بدن نگار نادری داء الفیل  ٥٣
 ٤٥٠٠  - نیاپروین قدسی زاد؛ رحیم رئیس دارالفنون  ٥٤
 ١٩٠٠  درختانی از تیرۀ برگ بوپوست  فرشمامه محمدی دارچین  ٥٥



 

  

۱۲۲

حجم  توضیح نویسنده/ مترجم مدخلردیف
مقاله

-فرشمامه محمدی-نگار نادری  دارو/ داروسازی  ٥٦
 ١٧٩٠٠  - فرید قاسملو

  ٣٥٠  پژوهشگر تاریخ پزشکی دورۀ اسالمی فرشمامه محمدیر. پیچ/ ٥دالز، مایکل والترز  ٥٧
 ٤٧٠٠  علم بهداشت و درمان حیوانات نگار نادری دامپزشکی  ٥٨
  ٥٠٠  ١٣نشریۀ علمی اواخر سدۀ ناصرالدین پروین دانش  ٥٩
  ٤٥٠  نویسنده و مترجم آثار علمی و فلسفی نسترن طباطبائی داناسرشت، اکبر  ٦٠
 ١٥٠٠  یالمعارف دائرةمجموعۀ مختصر  فاطمه فنا دانشنامۀ عالیی  ٦١
  ٧٥٠  گیری وزن، سطح، زمان واحد اندازه نسترن طباطبائی دانگ  ٦٢
 ٢٠٠٠  ١٠نویسندۀ سدۀپزشک و  محمد صدر داوود انطاکی  ٦٣
 ٢٠٠٠  شکل هندسی احمد جبار دایره  ٦٤
 ١٦٠٠ اصطالح نجومی حمیدرضا گیاهی یزدی البروج دایرة  ٦٥
 ١٠٠٠  روشی رصدی در نجوم گیاهی یزدیدرضایحم دایرۀ هندی  ٦٦
 ١٠٠٠  صورت فلکی حمیدرضا گیاهی یزدی دجاجه  ٦٧
  ٢٥٠ تنباکوگیاه توتون و  فرشمامه محمدی ی)شناس اهیگ(دخانیات   ٦٨

الدیندخوار، مهدب  ٦٩
  ٩٥٠  ٧پزشک سدۀ   مرضیه کاظمی ابومحمد عبدالرحیم

  ٤٠٠  ٧مدرسۀ پزشکی دمشق در سدۀ  علی جلیلی دخواریه، مدرسه  ٧٠
 ١٠٠٠  پرنده مرضیه کاظمی درّاج  ٧١

،درة التاج (ریاضی  ٧٢
 ١٠٠٠  الدین شیرازی از قطب یالمعارف دائرةاثری   اللهی حسین روح نجوم و موسیقی)

 ١٥٠٠  اصطالحی در نجوم، هندسه و جغرافیا ی. پ. هوخندایک/ محمد باقری درجه  ٧٣
  ٦٥٠  گیاه دارویی خدیجه شکوهی درمنه  ٧٤
 ١٥٠٠  پرنده مرضیه کاظمی درنا  ٧٥
 ١٧٠٠  م ١نویسنده و احکامی یونانی سدۀ  فرید قاسملو دروتئوس  ٧٦
 ١٠٠٠ گیری وزن واحد اندازه نسترن طباطبائی درهم  ٧٧

الدینغیاثدشتکی،   ٧٨
 ٢٣٠٠ ١٠و  ٩فیلسوف و عالم در ریاضیات و طب در سدۀ   اللهی حسین روح -پروین بهارزاده منصور


