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یش زوتر: تاریخ نگار ریاضیات دورۀ اسالمی های

 ١انوشه هادزاد

ماننــدی  هــای بــی نگــار سویســی پــژوهش دان و تاریخ م) ریاضی۱۹۲۲- ۱۸۴۸( ٢هاینریش زوتر

و در این زمینه نامی ماندگار از خود بــه جــا درزمینٔه تاریخ ریاضیات در تمدن اسالمی انجام داده 

گذاشته است. زوتر توانست در شهر زوریخ از امکانــات تحصــیلی در دانشــگاه و همچنــین پلــی 

تکنیک آن شهر استفاده کند و عالوه بر علم ریاضی با رشته های دیگــری ماننــد نجــوم، فیزیــک و 

فلسفه آشنا شود. او در دوران تحصیل خیلــی زود 

دی بــه علــم ریاضــی و همچنــین بــه گرایش شدی

بررسی تاریخی این علم در خود یافــت. توجــه و 

عالقۀ زوتر به تــاریخ ریاضــیات بــا مطالعــۀ آثــار 

دان  شــدت گرفــت. مونتــوکال، ریاضــی ٣مونتوکال

ــرن  ــاریخ  ۱۸فرانســوی در ق مــیالدی و مؤلــف ت

ریاضیات در پنج جلد بود که تاریخ ایــن علــم از 

میالدی را پوشــش  ۱۷ن زمان به وجود آمدن تا قر

نامــۀ  پایــان زوتر با همین انگیزه و دلیل ٤دهد. می

 ۱۸۷۱دکترای خود را در دانشگاه زوریخ در ســال 

تــاریخ علــم ریاضــی از «با این عنوان عرضه کرد:

در ». مــیالدی ۱۶ترین دوران تا پایان قرن  قدیمی

این اثر فصلی نیز بــه نقــش مســلمانان در تــاریخ 

 رد.ریاضیات اختصاص دا

 anousheh.hadzaad@gmail.comپژوهشگر آزاد،  .١
2. Heinrich Suter 
3. Jean-Étienne Montucla
4. Histoire des Mathématiques by Jean-Étienne Montucla, Paris, 1758, (5 vols).
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زوتر بــا آشــنا شــدن بــا نقــش مســلمانان در 

تاریخ علوم ریاضی بیش از پــیش بــه تــاریخ 

مند شــد و  هریاضیات در تمدن اسالمی عالق

به منظور پژوهش بیشتر در این زمینه در ســن 

سالگی به یادگیری زبان عربی پرداخت.  ۴۰

زوتــر متوجــه شــد کــه نقــش مســلمانان در 

پیشبرد علم ریاضی آن چنان کــه بایــد مــورد 

توجه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه و بــه همــین 

دلیل بر آن شد تا فعالیت های خود را در این 

زمینه متمرکز کند. بــه نظــر زوتــر عــالوه بــر 

اهمیت مسلمانان در پیشبرد علوم ریاضی در 

دوران مهمی از تاریخ، آنها نقش مهمی هــم 

ریاضی از دانشــمندان در انتقال و پیوند علوم 

یونان پیش از اسالم به دانشــمندان مســیحی 

غرب ایفا کردند. زوتر تنهــا بــه زبــان عربــی 

بســنده نکــرد بلکــه بــه آمــوختن زبــان هــای 

  فارسی، سریانی و ترکی نیز روی آورد.

دانان مســلمان از طریــق آثــار هــاینریش  های علمی ریاضی توان گفت که فعالیت در حقیقت می

 ب شناخته شد. زوتر در غر
زیست و خود یکی از پژوهشــگران نــامی  زمان با زوتر می دانشمند آلمانی که هم دمانیو لهاردیا

رود، ارتباط نزدیکی با زوتــر داشــت و ایــن دو  های علمی مسلمانان به شمار می در ارتباط با فعالیت

ند (برای اطــالع بیشــتر های علمی ابوریحان بیرونی انجام داد کار پژوهشی مشترکی در مورد فعالیت

). ویدمان از زوتر به عنوان کسی ۱۲۵- ۱۱۵، ص ۱۷شمارۀ  میراث علمیدر مورد ویدمان بنگرید به 

 کند که ارزش کارهایش قابل توصیف نیست. یاد می
را در دوجلد تألیف کرد. او دلیل تألیف این کتــاب را در مقدمــه کتــاب  تاریخ علوم ریاضیزوتر 

طرح تألیف این اثر هنگامی در ذهنم نقــش بســت کــه تــاریخ ریاضــی اثــر «دهد:  چنین توضیح می

دشــواری اســتفاده از آثــار «افزایــد کــه  زوتــر ســپس می .»مونتوکال را با دقت بیشتری مطالعــه کــردم

س نیستند، مرا بر آن داشت تا دست بــه نگــارش تــاریخ علــوم ریاضــی آسانی دردستر  متعددی که به

  .»تر باشد تر و منسجم جدیدی بزنم که فشرده

 تاریخ علوم ریاضیکتاب 
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  میالدی) شامل فصول زیر است: ۱۶جلد اول (تا پایان قرن 

 پیدایش این علم در دوران قدیمی ترین انسان های تاریخ -

 گزاری مکتب اسکندریه انتقال این علم به یونانیان و رشدش نزد آنان تا بنیان -

 شکوفایی مکتب اسکندریه تا بطلمیوس -

 از بطلمیوس تا فتح اسکندریه -

 علوم ریاضی نزد اعراب و خلق های خاورزمین -

 ریاضیات در کشورهای غربی تا زمان اختراع چاپ کتاب -

  احیای مجدد علوم ریاضی تا باز سازی آن توسط فرانسیس بیکن، گالیله و دیگران -

  نویسد: های خاور زمین می ط به علوم ریاضی نزد اعراب و خلقزوتر در فصل مربو

های علمی اعراب (مسلمانان) نه تنها محصول کار خــود آنهــا بلکــه همچنــین نتیجــۀ  موفقیت«

هــای علمــی را  های یونانیان بوده است. آنها در عین حال توانســتند هــر یــک از رشــته جذب آموزش

هــای نجــوم، پزشــکی، شــیمی و  ویــژه در رشــته ند. آنها بهبسیار موشکافانه بررسی کنند و تکامل ده

دستور زبان بسیار کار کردند و توانستند بسیار سریع استادان خــود را پشــت ســر گذارنــد. ولــی ایــن 

واقعیت که همه چیز تنها حاصل کار خود آنها نبود نباید به هیچ وجه ما را از تحسین روح با عظمت 

ما ســطح علــوم و هنــر را در دوران پــیش از پیــامبر بــا دوران مــأمون  اعراب (مسلمانان) باز دارد. اگر

شــویم. هــیچ خلقــی در طــول تــاریخ  مقایسه کنیم آنگاه از سرعت این رشد و تکامــل متعجــب می

نتواسته است با چنین سرعتی مراحل رشد را طی کند. برای تاریخ ریاضــیات بررســی وضــعیت ایــن 

رد چرا که توسط اعراب (مسلمانان) بود کــه دانــش کالســیک علم نزد اعراب اهمیتی بسیار مبرمی دا

کند که بســیاری از ایــن  او سپس با تأسف اعتراف می» (یونان باستان) به مسیحیان غرب منتقل شد.

اند. او این امر را از یک سو بــه دلیــل دشــواری ترجمــۀ  متون در دسترس دانشمندان غرب قرار نگرفته

یل عدم توجه کافی پژوهشگران غربی به محتوای علمی متون عربی متون عربی و از سوی دیگر به دل

از ایــن  زوتر با توجه به این کمبود وظیفۀ خود را روشــن کــردن و پــرده برداشــتن از بســیاری داند. می

  داند. رازهای تاریخی می

برد که در اعتالی علــم و فرهنــگ  های مختلف و خلفایی نام می زوتر پس از این مقدمه از دوران

کند که در بغداد  منصور از خلفای عباسی اشاره می قش های مهمی ایفا کردند. او ابتدا به ابو جعفرن

ای به نجوم و فلسفه داشت، دانشمندان زیادی را از یونان به دربــار خــود  کرد، توجه ویژه حکومت می

الرشــید  اروندعوت کرده و پسران خود را به فراگیری علوم باستانی واداشته بــود. ســپس نوبــت بــه هــ

های شــکوفایی  الرشید را سال دورۀ کارل کبیر در اروپا بود. زوتر دوران خالفت هارون رسد که هم می

شناسی به درجات  ویژه ستاره داند که علوم و به داند. او همچنین خالفت مأمون را دورانی می علوم می
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م شرقی میکائیل ســوم، بــه عنــوان نامۀ صلح با قیصر رو علمی بسیار باالیی رسیدند. مأمون در توافق

یکی از شرایط خواهان تحویل تعداد زیادی کتاب یونانی شد که بعــدأ بــه دســتور او بــه زبــان عربــی 

  ترجمه شدند.

 دستاوردهای علمی چشمگیر داشتند: پردازد که در زمان مأمون زوتر سپس به ذکر دانشمندانی می

عبدالملک و علی بــن عیســی کــه توانســتند بــا دانان وقت به نام خالد بن  دو تن از ریاضی -

 سنجی محیط کرۀ زمین را محاسبه کنند.  استفاده از علم ریاضی و روش زاویه

بسیار شــهرت یافــت. خــوارزمی  زیج سندهندمحمد بن موسی خوارزمی که زیج او با نام  -

 های ریاضی مانند مثلثات نیز بسیار تبحر داشت.  در برخی دیگر از رشته

اکر و پسرانش احمد و حسن که از منجمان آن دوران بودند و مایل بودن محور موسی بن ش -

دقیقــه محاســبه کردنــد. ایــن  ۳۵درجــه و  ۲۳زمین در فضا نسبت به خورشید را به میزان 

 محاسبه بسیار دقیق بود و با محاسبات بعدی هم تأیید شد. 

برد. آثــار او مــورد  قت نام میشناسی و فرغانی که زوتر از او به عنوان نقطۀ اوج دانش ستاره -

دان هلنــدی قــرن  استفادۀ بسیاری از دانشمندان پس از او از جمله یاکوب گولیوس ریاضی

 های آفتابی و اسطرالب دارد.  ای هم در مورد ساعت میالدی قرار گرفت. فرغانی نوشته ۱۷

ن تــری زیســت و یکــی از مهــم هجــری می ۳مــیالدی/  ۹ثابت بــن قــره کــه در میانــۀ قــرن  -

رود. او بیش از همه بــه  دانشمندان در عرصۀ ریاضی و نجوم در تمدن اسالمی به شمار می

 شهرت یافته است. » نظریۀ حرکت ستارگان ثابت«دلیل 

کند که کمی بعد از ثابــت  زوتر سپس از یکی از بزرگترین منجمان عرب به نام بتانی یاد می -

هــای  زیست. یکی از فعالیــت م هجری میبن قره یعنی از نیمۀ قرن سوم تا اوایل قرن چهار

گیری و دقیق کردن محاسبات بطلمیوس بود. محاســبات بتــانی در مــورد حرکــت  بتانی پی

ستارگان ثابت و همچنین در مورد مسیر حرکت زمین به دور خورشید دقت خود را در طول 

 تاریخ نشان داد. بتانی همچنین زیج جدیدی از خود به جای گذاشت. 
برشمردن دستاوردهای نامی ترین ریاضــی دانــان و منجمــان خالفــت عباســیان بــه  زوتر پس از

  پردازد.  فعالیت دانشمندان در دیگر مناطق اسالمی مانند ایران، مصر و اسپانیا می

ها در عرصۀ نجوم چیزی  زوتر بر این نظر است که اعراب (مسلمانان) در زمینۀ کشفیات و نظریه

تــر کردنــد. بــه نظــر زوتــر اعــراب  یان نیفزودند بلکه آنهــا را بســیار دقیــقبر پیشینیان خود یعنی یونان

نظیری از خود نشان دادنــد. مهــارت و  (مسلمانان) درعین حال در عرصۀ رصدهای نجومی دقت کم

  های امروزه نیز بسیار با ارزشند.  ها حتی برای پژوهش پشتکار آنها در کار روی زیج

تــر از  ســلمانان) در حــوزۀ ریاضــیات محــض را بایــد مهــمبه نظر زوتر دســتاوردهای اعــراب (م
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انــد کــه  تــری داشــته هایشان در عرصۀ نجوم دانست. آنها در این عرصه دستاوردهای مســتقل فعالیت

در علم هندسه، به دلیل کــاربرد آن در نجــوم بیشــتر مــورد ه کمتر به جا مانده است. مثلثات متأسفان

 توجه اعراب بود. 
پــردازد. مطالعــات زوتــر نشــان  ردهای دانشمندان در هندوستان و ایــران میزوتر سپس به دستاو

دانان هندی را نیز ترجمه و مطالعه کرده بودند. زوتــر  دهد که دانشمندان ایرانی آثار علمی ریاضی می

 اعــدادی را کــه امــروزه در 
ٔ
پس از توضیح نقش مهم دانشمندان هندی در پیشبرد علوم ریاضی، منشا

بر اساس مطالعــات زوتــر   داند. عربی شهرت دارند، در اصل از دانشمندان هندی می غرب به اعداد

شک در زمینۀ جبر از دانشمندان یونانی پیشی گرفتــه بودنــد، گرچــه در زمینــۀ  دانان هندی بی ریاضی

    تر بودند. هندسه از آنها بسیار عقب

بــه عنــوان یکــی از بزرگتــرین پــردازد و از عمــر خیــام  دانان ایرانی می زوتر سپس به نقش ریاضی

بــرد. زوتــر بــا تحســین بســیار از خیــام و  منجمان آن دوره و بانی تنظــیم تقــویم خورشــیدی نــام می

کند که ایــن تقــویم امــروزه نیــز  کند و تأکید می محاسبات الزم برای تنظیم تقویم خورشیدی یاد می

کیــد بــر مقــام دانــش  و علــم در ایــران آن زمــان همچنان دقت خود را حفظ کرده اســت. زوتــر بــا تأ

رفتنــد تــا در  در این دوره حتی دانشمندان یونانی از قسطنطنیه به دربار شــاهان ایــران می«نویسد:  می

  ».یابی به آن در یونان آن زمان امکان نداشت آنجا به علومی دست یابند که دست

تشــویق و  رســد و از نقــش هالکوخــان در زوتر سپس به دوران حکومت مغــول هــا در ایــران می
جذب دانشمندان و از نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از بزرگترین منجمان آن دوره و از اثر معروف 

هــا  نظیری دارد و پس از گذشــت قــرن کند. به نظر زوتر این اثر دقت کم یاد می زیج ایلخانیاو به نام 
را در علــم هندســه هنوز در خاورمیانه اعتبار خود را حفــظ کــرده اســت. زوتــر نصــیرالدین طوســی 

  داند.  نظر می صاحب
های یکی دیگر از شاهان تیموری به نام الغ بیگ کــه منجمــان نــامی  زوتر پس از توضیح فعالیت

برد که به دستور الغ بیگ زیجــی  نام می رومی ۀزاد قاضیآن زمان را در دربار خود جمع کرده بود، از 

 مشهور است.  گیب  الغزیج به نام او تهیه کرد که به 

  دانان و منجمان عرب و آثارشان ریاض
ابن ندیم به ترجمٔه فهرســتی پرداخــت کــه در  الفهرستدانان در  زوتر پس از ترجمٔه فهرست ریاضی

های خطی علمی در کتابخانٔه خدیویۀ قاهره موجود بود. بــدین ترتیــب توانســت بــه فهرســت  نسخه

ا در دست داشتن این گنجینه بود کــه زوتــر بــه تنظــیم ارزشمندی از دانشمندان اسالمی دست یابد. ب

دانان و منجمان  ریاضیدانان و منجمان مناطق اسالمی پرداخت که  ترین ریاضی اثری در معرفی مهم

  نام گرفت. عرب و آثارشان
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میالدی منتشر  ۱۹۰۰این کتاب که در سال 

ــی ــر درشناســاندن  شــد، اثــری اســت ب نظی

 ۱۰که تا قــرن دانان و منجمان مسلمان  ریاضی

ــری ــاب  می هج ــۀ کت ــر در مقدم ــتند. زوت زیس

ــا  می ــمندان ب ــام دانش ــت ن ــه فهرس ــد ک نویس

نخستین مــنجم دوران اســالمی یعنــی ابــراهیم 

شود و با نام آخــرین آنهــا یعنــی  فزاری آغاز می

یابــد. زوتــر بــر ایــن  بهاءالدین عاملی پایان می

اعتقــاد بــود کــه بــا ایــن کتــاب توانســته اســت 

نشمندان مسلمان در علوم ریاضــی ترین دا مهم

  و نجوم را معرفی کند.

دانشــمند علــوم  ۵۲۸زوتــر در ایــن کتــاب 

نامــه و آثارشــان  ریاضی و نجوم را با ذکر زندگی

آوری ایــن  کنــد. او بــرای جمــع معرفــی می

های اروپا مراجعه کرد و نــام تمــام ایــن  های گوناگون در کتابخانه اطالعات به منابع مختلفی به زبان

نابع را در ابتدای کتاب در چهار صفحه ذکر کرده است. این اثر بالفاصله پس از انتشــار بــه عنــوان م

  ترین مراجع شناخته شد و مورد استفاده پژوهشگران دوران اسالمی قرار گرفت.  یکی از مهم

 نامه و آثار علمی این دانشمندان، در فصلی در پایان این زوتر پس از مطالعه و بررسی زندگی

ها  پردازد. زوتر این سال های دانشمندان اسالمی در ریاضیات و نجوم می بندی فعالیت کتاب به جمع

  نامد. را به سه دوره تقسیم کرده است و آنها را دورۀ رونق، دورۀ شکوفایی و دورۀ افول می

الرشــید و مــأمون و  زوتر دورۀ رونق علوم ریاضی و نجــوم را در دوران خالفــت منصــور، هــارون

داند. در این دوره اعراب (مسلمانان) با آثار علمی دانشمندان یونانی و هنــدی آشــنا  جانشینانشان می

هــای  های علمی خود شــدت بخشــیدند. زوتــر ایــن دوره را ســال شدند و تحت تأثیر آنها به فعالیت

تا  قمری) یعنی از فزاری ۲۹۰تا  ۱۳۰میالدی (ح  ۹۰۰تا  ۷۵۰های  نامد که سال نهضت ترجمه می

های مستقل علمی بــوده اســت. دورۀ دوم  گیرد و به نظر زوتر کمتر شاهد فعالیت ابن لوقا را در بر می

شــود بــا  قمری) را شامل می ۶۷۰تا  ۲۹۰میالدی (ح  ۱۲۷۵تا  ۹۰۰های  یعنی دورۀ شکوفایی سال

نظر زوتــر  سالۀ سکون را در برداشت. بدین ترتیب از ۱۰۰این توضیح که این دوره یک فاصلۀ زمانی 

تــا  ۲۹۰مــیالدی (ح  ۱۱۰۰تــا  ۹۰۰هــای  توان به دو بخش تقسیم کرد که شامل سال این دوره را می

ایــن «شــود.  قمــری) می ۶۷۵تــا  ۶۰۰میالدی (ح  ۱۲۷۵تا  ۱۲۰۰های  قمری) و سپس سال ۵۰۰
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دانان و منجمان مسلمان  دوره در حقیقت شاهد دستاوردهای مستقل علمی مسلمانان است. ریاضی

هایی که در دورۀ اول کسب کرده بودند کار کردنــد، آنهــا را بســط دادنــد و  ر این دوره بر روی دانشد

هــایی متمرکــز بــود کــه در  های علمی در بخش نخست ایــن دوره در حکومــت دقیق کردند. فعالیت

علمی های  رقابت با خلفای بغداد تشکیل شده بود مانند حکومت سامانیان در ایران که مرکز فعالیت

او ». نظیر ابوریحان بیرونی بــود های علمی بی ابن سینا بود، یا دربار محمود غزنوی که محل فعالیت

کند همچون حکومت آل بویــه و ســلجوقیان در  ها یاد می های دیگری در این سال سپس از حکومت

فــارابی نــام  ترین منجمان آن دوره همچون خیام و ایران یا فاطمیان در مصر و از تعدادی از سرشناس

برد. در بخش دوم این دوره زوتر از حکومت هالکوخان و دانشمند معــروف نصــیرالدین طوســی  می

دانــد  کند. زوتر مهمترین دانشمندان این دوران شکوفایی را عمر خیام و نصیرالدین طوسی می یاد می

  افتند. های دانش در آن دوران دست ی که یکی در جبر و دیگری در مثلثات و نجوم به قله

کند و  بندی می قمری) طبقه ۱۰۱۰تا  ۶۷۰میالدی (ح  ۱۶۰۰تا  ۱۲۷۵زوتر دورۀ سوم را از سال 

به نظر او این دورۀ افول ریاضیات و نجوم در بــین مســلمانان بــود. بــه نظــر او در ایــن دوره دســتاورد 

خت انــواع های آنهــا بیشــتر بــر روی ســا شود و فعالیت چشمگیری از دانشمندان مسلمان دیده نمی

 گیــب  الغمختلف اسطرالب متمرکز بود. زوتر به عنوان تنها استثنا و یک جرقۀ علمی در این دوران از 

  کند. به عنوان یک دستاورد علمی درخشان یاد می گیب الغزیج برد و از  نام می

زوتر سپس با اشاره به نقش دانشمندان مســلمان در علــوم ریاضــی و نجــوم در اســپانیا و شــمال 

داند و اینکه آنهــا  ریقا، آغازدورۀ شکوفایی و پایان آن در این خطه را قدری دیرتر از بخش شرقی میآف

  تری توانستند استقالل و اصالت خود را حفظ کنند.  برای مدت طوالنی

ای بــرای ایرانیــان در  های خود، نقش برجسته زوتر در پایان این بخش بر پایۀ مطالعات و پژوهش

شود. زوتر در پی آن است تا دالیلی جهت روشن کردن نقــش ویــژۀ  سلمان قائل میبین دانشمندان م

های اعتقادی میان ایرانیان و دیگــر  بینی یا بینش ایرانیان بیابد و دلیل اصلی این امر را تفاوت در جهان

یابد. به نظر زوتر ایرانیان از تعصب کمتــر و آزادی فکــری بیشــتری برخــوردار  های مسلمان می خلق

های علمی ماننــد ریاضــی، نجــوم و یــا  داد تا بهتر بتوانند به رشته ودند و همین امر به آنها امکان میب

  پزشکی که مستقل از جهان بینی بودند روی آورند.
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  »تقسیم ارقام«در بارۀ کتاب محمد بغدادی در مورد  ۱۹۰۵
1905. Zu dem Buche De Superficierum Divisionibus des Muhammad 

Bagdadinus. BM (2) 6, 321. 
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 است دانی به نام دیاکازیموس که از سوی نیریزی مطرح شده در مورد ریاضی ۱۹۰۷
1906/7. Zur Frage des von Nairizi zitierten Mathematikers Diachasimus. BM (3) 

7, 396. 

  در مورد کتاب حساب علی بن احمد نسوی ۱۹۰۷
Über das Rechenbuch des Ali B. Ahmad al-Nasawi. BM (3) 7, 113. 

 در بارۀ توضیحات عبدالباقی در رابطه با مقالۀ دهم کتاب اقلیدس ۱۹۰۷
Über den Kommentar des Muh. B. Abdelbaqu zum 10. Buche des Euklides. BM 

(3) 7, 234. 

 دانان عرب برخی مسائل هندسی مطرح شده از سوی ریاضی ۱۹۰۸
1907/8. Einige geometrische Aufgaben bei arabischen Mathematikern. BM (3) 

8, 23. 

 ها نظر ابو کامل در بارۀ پنج و ده ضلعی ۱۹۰۹
1908/9. Die Abhandlung des Abu Kamil Schoga B. Aslam über das Fünfeck 

und Zehneck. BM (3) 10, 15. 

 در بارۀ مثلثات نزد اعراب ۱۹۰۹
Zur Trigonometrie der Araber. BM (3) 10 156. 

 اثر ابوریحان محمد بیرونی (ترجمه همراه با برخی توضیحات) استخراج االوتارکتاب  ۱۹۱۱
1910/11. Das Buch der Aufklärung der Sehnen im Kreise von Abu 'L-Raihan 

Muhammed El-Biruni. BM (3) 11, 110. 

 اثر ابو کامل المصری (ترجمه همراه با برخی توضیحات) ابسالح یالطرائف فکتاب  ۱۹۱۱
1910/11. Das Buch der Seltenheiten der Rechenkunst von Abu Kamil El-Misri. 

BM (3), 11, 100. 

 (ترجمه  همراه با برخی توضیحات) ابن هیثماثر  یالمجّسم المکاف ةمساح يف ةرسال ۱۹۱۲
1911/12. Die Abhandlung über die Ausmessung des Paraboloides von El-Hasan 

B. El-Hasan B. El Haitham. BM (3), 12, 289. 

کــادمی ســلطنتی زیج محمد خو ۱۹۱۴ ارزمی (ترجمه همراه با برخی توضیحات)، انتشــارات آ
 . ۲، شمارۀ ۷علوم و ادبیات دانمارک، دورۀ 

1914. Die astronomischen Tafeln des Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi 
usw. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Sarifter, 7. Raekke. [II, 1. (Isis IV, 502). 

ْطع المخروط في  ٔه رسالهٔ دربار ۱۹۱۶
َ
، گزارش نشست انجمن فیزیک و ثابت بن قرهاثر  مساحة ق

 .۴۹و  ۴۸پزشکی شهر ارالنگن، شمارۀ 
1916/17. Über die Ausmessung der Parabel von Thabit B.Kurra SE. 48/49, 65. 

(Isis IV, 400). 



 

  

١٣٢ 

، گزارش نشست قطع المخروطمساحة ی در مورد ابوسهل کوهو  ثابت بن قرهرساله های  ۱۹۱۷

  .۴۸انجمن فیزیک و پزشکی شهر ارالنگن، شمارۀ 
Die Abhandlungen Thabit B. Kurras und Abu Sahl El-Kuhis über die 

Ausmessung der Paraboloide SE. 48/39, 186. (Isis IV, 400). 

فصــلنامۀ انجمــن ، بــن ســنان میابــراهاثــر  ئمساحة قطع المخروط المکــاف ۀرسالدربارۀ  ۱۹۱۸

 .۶۳، شمارۀ های علوم طبیعی شهر زوریخ پژوهش
1918. Über die Ausmessung der Parabel von Ibrahim Sinan B. Thabit. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. in Zurich 63, 214. (Isis IV, 580). 

رش نشست انجمن فیزیــک )، گزادمانیو لهاردیادر مورد بیرونی و آثارش (اثر مشترک با  ۱۹۲۰

 .۵۲و پزشکی شهر ارالنگن، شمارۀ 
1920/21. Über Al-Biruni und seine Schriften (mit E. WIEDEMANN) SE. 

52/53, 55 (Isis IV, 401). 

ها و اعراب، مقاالتی در بارۀ تاریخ علوم طبیعی و  ادای سهمی به تاریخ ریاضی نزد یونانی ۱۹۲۲

 .۵دورۀ  یکاگو در بارۀ تاریخ علم،فصلنامۀ دانشگاه شپزشکی، 
1922. Beiträge zur Gesch. d. Mathematik bei den Griechen und Arabern, in 

Abh. z. Gesch. d. Naturw. u. d. Medizin, (Isis V, 564) und zwar:  

ادای سهمی در بارۀ رابطه قیصر فریدریش دوم با دانشمندان عصر خود از شــرق و غــرب  ۱۹۲۲

فصــلنامۀ دانشــگاه شــیکاگو در بــارۀ الدین بن یونس از اصحاب دائرةالمعــارف عربــی،  ویژه کمال به

 .۵، دورۀ تاریخ علم
Beiträge zu den Beziehungen Kaiser Friedrich II, Zu zeitgenossischen Gelehrten 

des Ostens und Westens, insbesondere zu den arabischen Enzyklopädisten Kemal 
Ed-Din ibn Junis. (Isis V, 501). 

فصــلنامۀ دانشــگاه شــیکاگو در بــارۀ اثر ابوریحــان بیرونــی،  الصور حیتسطدر بارۀ رسالۀ  ۱۹۲۲

 .۵، دورۀ تاریخ علم
Über die Projektion der Sternbilder und der Länder von Al-Biruni (Isis V, 498). 

، فصلنامۀ دانشگاه شیکاگو در بــارۀ تــاریخ علــم، بو الوفااثر ا های هندسی ترسیمکتاب  ۱۹۲۲

 .۵دورۀ 
Das Buch der geometrischen Konstruktionen von Abu’l Wafa. (Isis V, 497). 




