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نگار دورۀ اسالمی تاریخ ١درگذشت ریچارد لورچ

و محمد باقری ٣منسو فولكرتس، ٢بنو وان دالن

بهمــن  ۲۹( ۲۰۲۱فوریــۀ  ۱۷نگار نجــوم دورۀ اســالمی در روز چهارشــنبه دکتر ریچارد لورچ تاریخ

ســال  ۱۰سالگی درگذشت. او در  ۷۸بیمارستان وارویک شهر وارویک انگلستان در سن ) در ۱۳۹۹

اش پایانی عمر دچار بیماری پارکینسون بود. در مــاه قــبلش زمــین خــورد و اســتخوان لگــن خاصــره

شکست. درمانی که در بیمارستان دریافت کرد به بهبودی نیانجامید. بستگان نــزدیکش در ســاعات 

کنارش بودند.پایانی زندگی او 
واقع بر کنارۀ رود تیمز در شرق لندن  ٤) در گریوسند۱۳۲۱خرداد  ۲۴( ۱۹۴۲ژوئن  ۱۳لورچ در 

کســفورد ٥از کالج سینت جــانز ۱۹۶۴به دنیا آمد. در سال  کارشناســی ریاضــی و در ســال بعــد از آ
ه منچســتر در دانشــگا ۱۹۷۱جا در رشتۀ تاریخ و فلسفۀ علم کارشناسی ارشد گرفت. در ســال همان

های کترا دریافت کرد. در دههدمدرک » جابر بن افلح و تأثیرش در غرب«ای با عنوان با عرضۀ رساله
اســالمی و - بعد هم محور مطالعاتش تاریخ نجوم عربی

ــاله ــورچ ســمت یکس ــود. ل ــرب ب ــأثیر آن در غ ای در  ت
الله (فلسطین) دریافت کــرد دانشگاه بئرزیت نزدیک رام

ــال را در  ــب و دو س ــی حل ــوم عرب ــاریخ عل ــۀ ت مؤسس
(ســوریه) گذرانــد. بقیــۀ فعالیــت پژوهشــی خــود را در 
مونیخ سپری کرد. پنج سال در طرح کپلر در فرهنگستان 

هــای گونــاگونی کــار  علوم باواریا مشغول بود و در طرح
هــای مختلــف آلمــان پشــتیبانی  کرد که از سوی انجمن

 شد و مقرش در مؤسسۀ خاورشناســی و ســپس مالی می
ــاریخ علــم دانشــگاه لودویــگ ماکســیمیلیان  کرســی ت

1. Richard Lorch
2. Benno van Dalen
3. Menso Folkerts
4. Gravesend
5 Saint Johns
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هــای  تــرین انتشــارات لــورچ تصــحیح مــتن بود.مهم
عربی و التینی با شرح ریاضــی آنهــا بــود. برخــی از 

آثارش عبارتند از:

اسطرالب مــبطخ در نجــوم عربــی [اســالمی]  - 

، با کندی و کونیچ)۱۹۹۹(

رسالۀ ابن صــالح (همــدانی) دربــارۀ تســطیح  - 

)۲۰۰۰(

هــای  ثابت بن قره، دربارۀ شــکل قطــاع و مــتن - 

)۲۰۰۱مربوط به آن (

)۲۰۰۵فرغانی، دربارۀ اسطرالب ( - 

کــرهای عربــی و التینــی  ترجمه - 
ُ
تئودوســیوس  ا

، با کونیچ)۲۰۱۰(

 مســاکنهــای عربــی و التینــی رســالۀ  ترجمــه - 

١، با کونیچ)۲۰۱۱تئودوسیوس (

کر تئودوسیوس (در نشریۀ  - 
ُ
، با کونیچ)Suhayl ،۲۰۱۸ -۲۰۱۹ترجمۀ عربی دیگری از ا

علــوم ریاضــی ای از سوی انتشاراتی واریــوروم بــا عنــوان  ی از مقاالتش در مجموعه ا مجموعه
ها به  منتشر شد. عنوان برخی از این مقاله ۱۹۹۵در سال  ها، انتقال: ابزارها، متن]اسالمی[عربی 
است: قرار زیر

)۱۹۸۹ارشمیدس و شرح ائوتوکیوس ( کره و استوانۀانتقال ترجمۀ عربی [رسالۀ] -۱
“The Arabic Transmission of Archimedes’ Sphere and Cylinder and Eutocius'

Commentary” Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften,
5. Frankfurt am Main, 1989.

، با منسو فولکرتس)۱۹۹۲(چند قضیۀ هندسی منسوب به ارشمیدس-۲
(with M. Folkerts) “Some Geometrical Theorems Attributed to Archimedes and

their Appearance in the West” Archimede - Mito, Tradizione, Scienza Siracusa-
Catania, .9-12 ottobre 1989 , ed. Corrado Dollo, Nuncius, Studi e Testi IV.
Florence, 1992.
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، بهار و ۱، شمارۀ ۸(سال  میراث علمیترجمۀ فارسی این رساله (توسط مهدیه نیکخواه) بر اساس این تصحیح از متن عربی در نشریۀ  .١
) منتشر شده است. م۲۰۶-۱۸۸، ص ۱۵، شمارۀ پیاپی ۱۳۹۸تابستان 
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1975.
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Science, 4, Aleppo, 1980.
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Science, 4, Aleppo, 1980.
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lnternationales d'Histoire des Sciences, 31. Wiesbaden: Steiner, 1981.
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“A Note on the Horary Quadrant”, Journal for the History of Arabic Science, 5,
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)۱۹۸۷رسالۀ صاغانی دربارۀ تسطیح کره (-۱۳
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ریچارد لورچ در مونیخ با پاول کــونیچ کــه کمتــر از دو ســال پــیش از وی درگذشــت، همکــاری 

، شمارۀ پیاپی ۱۳۹۹، بهار و تابستان ۱، شمارۀ ۹(سال  میراث علمینزدیک داشت. در شمارۀ پیشین 

).۱۳۹- ۱۳۸ منتشر شده است (ص» هایی از پاول کونیچ خاطره«) مطلبی از لورچ با عنوان ۱۷


