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نی   نرشیۀ تاریخ علوم دورۀ عث
  افشار غالمحسین صدری

ای است به نام  گیرد انتشار مجله یی که در زمینۀ تاریخ علم در کشور ترکیه صورت میها تیفعالاز جملۀ 
 ١٩٩٥انتشار آن در سال ها دربارۀ علوم دورۀ عثمانی). این مجله که  (پژوهش عثمانلی بیلیم آراشتیرماالری

آغاز شده، دوفصلنامه است و از سوی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه 
شود.  سانتیمتر) منتشر می ٢٤در  ١٧استانبول در قطع وزیری (

بر عهده دارد که از  ١سردبیری مجله را بانو فضا گونرگون
محققان پرکار در زمینۀ تاریخ علم در ترکیه است و فهرستی 

و خارجی به عنوان هیئت مشاوران آورده محقق ترک  ٣٦از 
به دو زبان ترکی و انگلیسی و شامل تألیف  ها مقالهشده است. 

  و ترجمه است. 
برای معرفی این دوفصلنامه، فهرست مطالب دو شماره از 

نامۀ صالح ذکی است (شمارۀ  آوریم. اولی ویژه آن را اینجا می
این مجله.  ترین شمارۀ ) و دومی تازه٢٠٠٥اول سال هفتم، 

به معرفی  میراث علمیصالح ذکی، که پیش از این در مجلۀ 
ایم  پرداخته آثار باقیهاو و اثر مهمش در تاریخ ریاضیات به نام 

)، از مربیان بزرگ ملت ترکیه و از ٨٦-٦٩، ص ٢(شمارۀ 
رکیه را با علوم جدید رود. او با ترجمه و نوشتن آثار متعدد کوشید مردم ت پیشگامان تاریخ ریاضیات به شمار می

  آشنا کند.

  نامه فهرست مقاالت ویژه
  آردال اینونو  آثار باقیهصالح ذکی و 

  یاووز اونات   آثار باقیهشناسی صالح ذکی در  روش
  هولیا شنکون  ای منتشر نشده  : طرح ترجمهآثار باقیه

                                                       
1. Feza Günergun 
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   آدلی یازی دیزیسی  مقاالت صالح ذکی دربارۀ تثلیث زاویه
  دنیزچی دمیرداش اینانچ آق  ١٩١٥لباچفسکی توسط صالح ذکی در دو کنفرانس در سال معرفی هندسۀ 

  باش ملتم آق  کنفرانس صالح ذکی دربارۀ زمان
صالح ذکی و نجوم: از رصدخانۀ هواشناسی تا کسوف 

  فضا گونرگون  ١٩١٤کلی سال 
  امره دولن  صالح ذکی و دارالفنون

  شرف اتکر  تألیف زندگینامۀ صالح ذکی 
  اوغلو سوتاپ قاضی  ذکی و محیط فرهنگی اوصالح 

های پست خارجی در  بررسی صالح ذکی دربارۀ اداره
  تانجو دمیر  امپراطوری عثمانی...

  پیوست
  و صالح ذکی آثار باقیهاطالعات تکمیلی دربارۀ 

  فضا گونرگون  
  رتکِشرف اِ  ٥سال  ٢برخی تصحیحات شمارۀ 

»ذکیعلی قوشچی و صالح «سخنرانی افتتاحیۀ همایش 
  فضا گونرگون  

  ) نیز به قرار زیر است:۲۰۱۳( ۱۴سال  ۱فهرست مطالب شمارۀ 
  آسمان بایتوپ  های گیاهی در بخشی از آناطولی گردآورندگان مجموعه

  آسمان بایتوپ  ) در آناطولی٢٠٠١ -١٩١٢سفرها و مجموعۀ گیاهی فردریک سورگر (
  شرف اتکر  انگ الیسبرگگردآوری مجموعه های نجومی ترکی توسط دکتر پروفسور ولفگ

  شناسی توصیفی ـ تحلیلی مجموعۀ فون بیطاریه: کتاب
  آقا اوغلو سانال برفین ملک اوغلو گلچی ـ شوله عثمان  

  های فیزیک و مکانیک در مدرسه های نظامی عثمانی در سدۀ نوزدهم سیر فیزیک نظامی: معلمان و کتاب
  باش ملتم آق  

  شرف اتکر  پزشکی و موسیقی دکتر صالح نبی: روان
  فضا گونرگون  المعارف اسالم دایرةوار بر  دربارۀ ترجمۀ مقدمۀ آ. آدی


