
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
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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
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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: 
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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
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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
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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
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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
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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:    
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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
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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
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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
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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



باوئر نویگه ٢اتو

بهلول حمید ٣ترجمۀ

بــر  ٤

 ایــن

خــزعبالت دیگــر و » پایــه

رم آن 

خــود 

فهرســت 

دوازدهــم آن  جلــد اکنون که نوشت

نجــوم]  احکــام صــابئی [در های

حمایــتهمــه 

تــا  انــد

بازیابند و بــا  اروپا های

عقایــد  و نجــومی هــای

Neugebauer, O. “The Study of Wretched Subjects”,
2. Otto Neugebauer (1899

4. George Sarton
5. E. S. Drower (1879
در اصل 

7. Franz Cumon (1868
8. Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum
منتشر شده  بروکسل در جلد

اتو نویگه باوئر
ترجمۀ حمید بهلول

ن
ُ
پروفســور ســارت از کوتاهی نقد ،(٤

شده اســت. ایــنناقــد  منتشر

پایــه و دیگــر خــزعبالت

نیست ماجرا کل آن، لذا بنــا دابیانگر رم

باید سال
ً
اتفاقا واقعی یکمحقق چرا که خــودها وقت  بگویم

نخســتین جلــد  بــر فهرســتاش

آن اکنون جلــد دوازدهــم که نوشت

صــابئی [در احکــام نجــوم]  های

کــه  دهــیم بســط حمایــت همــه مــوردای

محققــان  ایــن انــد کوشــیده. همــۀ

بــا های اروپا بازیابند و

هــای نجــومی و عقایــد

Neugebauer, O. “The Study of Wretched Subjects”,
Otto Neugebauer (1899

George Sarton  (1884-
E. S. Drower (1879-1972).

اسالمی است و بنابراین تمدن به در اصل ،متعلق

Franz Cumon (1868-1947).
Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum

جلد در بروکسل منتشر شده ۱۲

بی موضوعات ١ارزش بررسی

ن
ُ
ســارت )، نقد کوتاهی از پروفســور

منطقةالبروج اســت. کتاب منتشر شده

احکــام نجــومی بی مطالــب خــزعبالت ها، دیگــر پایــه و

بیانگر کل ماجرا نیست

سال  باید
ً
یکمحقق واقعی اتفاقا چرا که بگویم

قدیم کند.  نجوم احکام مانند

مقدمــه بلژیکــی، بــزرگ جلــد شــناس اش بــر نخســتین

آن ۱۸۹۸ دوازدهــم جلــد نوشت که اکنون

و رساله یونانی نجــوم]  متون احکــام های صــابئی [در

ای بســط دهــیم کــه 

اســت اول . همــۀ ایــن محققــانطــراز

نجومی را از کتابخانه احکام بــا های و بازیابند اروپا های

خرافــات، و روش و دیــن روزمــره، زنــدگی از تصــویری عقایــد اند و نجــومی هــای

Neugebauer, O. “The Study of Wretched Subjects”,
Otto Neugebauer (1899-1990).

bhamid@mpiwg
-1956).

1972).
صابئی نجوم احکام نیستچون بنابراین نصحیح و است متعلق به تمدن اسالمی

1947).
Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum

است، از  یونانی نجومی احکام ۱۲در  ۱۹۵۳تا  ۱۸۹۸های

موضوعات بی بررسی

ن۳۷۴(ص  آیسیس
ُ
ســارت پروفســور از کوتاهی نقد ،(

با عنوان  صابئین، کتاب منطقةالبروجدربارۀ

بی ها، مطالــب احکــام نجــومی

حقیقتصحیح است نیستاما  ٦در ماجرا کل بیانگر

سال باید
ً
اتفاقا واقعی بگویم که چرا یک محقق

کند.  مانند احکام نجوم قدیم

بــزرگ بلژیکــی، مقدمــه شــناس

یونانی زبان به نجومی ۱۸۹۸را در اوت  ٨احکام

کامل
ً
تقریبا متون یونانی و رساله همخوانی

سارتن را به کل حوزه کــه پروفسور دهــیم ای بســط

محققــان  از طــراز اول اســتکثیــری

کتابخانه از را های احکام نجومی

روش و روزمــره، دیــن و خرافــات، زنــدگی از تصــویری اند

Neugebauer, O. “The Study of Wretched Subjects”, Isis, June 1951, vol. 42, no. 2, p. 111.
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نیست چون احکام نجوم صابئی صحیح

Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum
احکام نجومی یونانی است، از های

بی بررسی موضوعات

و چهارم، مجلۀ  سوم شمارۀ آیسیس،

دربارۀ صابئین، با عنوان 

بی ارزشــی از پیشــگویی نجــومی احکــام ها، مطالــب

است تعبیر در حقیقت صحیح

سال ونکاتی شرح دهم  باید
ً
اتفاقا واقعی یکمحقق چرا که بگویم

موضوعات بی مطالعۀ کند.  یارزش صرف قدیم نجوم مانند احکام

مقدمــه مــورخ و متن بلژیکــی، شــناس بــزرگ

نجومی به زبان یونانی احکام

 کامل
ً
همخوانی تقریبا

حوزه توضیح کل به پروفسور سارتن را

کثیــری از محققــان 

کتابخانه شماری از رساله از را نجومی احکام های

روش و خرافــات، و دیــن تصــویری از زنــدگی روزمــره، اند

, June 1951, vol. 42, no. 2, p. 111.

ماکس پالنک (برلین) مؤسسۀ علم تاریخ berlin.mpg.de ،پژوهشگر

صابئی» بابل و آشور نجوم احکام چون صحیح نیست

معاصر دربارۀ نوشته تحقیق از ترین است، یونانی نجومی های احکام

بی موضوعات بررسی

مجلۀ۴۸ ، شمارۀ سوم و چهارم،

از ای. اس. دراور،  ٥کتابی

پیشــگویی مجموعۀ بی ارزشــی از

تعبیرتوصیف کرده است. این 

کمک  به دهمضمیمۀ را نکاتی شرح

بی صرف مطالعۀ موضوعات

متن ٧فرانس کومــون، و مــورخ

یونانی های نوشته زبان به احکام نجومی

کامل ٩است. دست انتشار
ً
تقریبا همخوانی

آن است که  توضیحمستلزم

و بی محققــان خیــل دریــغ جانبــه از کثیــری

رساله ارزش بی های بی از شماری

توانســته کار روش این و خرافــات، و دیــن روزمــره، زنــدگی از اند تصــویری

یادداشت ترجمه این ایست از: .
, June 1951, vol. 42, no. 2, p. 111.
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آشور«بندی این اثر در ذیل آثار  و بابل
تمدن یونانی است.  آِن

که مهم اثر نوشته این دربارۀ ترین تحقیق معاصر

١٢۶

۴۸در جلد 

اس. دراور، کتابی از ای.

بی«اثر را  مجموعۀ

است. این توصیف کرده

را به کمک

بیرا  موضوعات صرف مطالعۀ

فرانسکومــون،

نوشته دست

دست انتشاردر 

استکه مستلزم آن

جانبــه و بی

بی مجموعه های

این کار توانســته

ترجمه١ . این یادداشت
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. فراروی ما قرار دهند

. دانــش احکــام نجــوم یکــی 

های خطی احکــام 

کنند تا علم دورۀ اسالمی را کــه از ترکیــب و امتــزاج منــابع ســریانی، عربــی، 

تــوان 

شناخت. تنها امید بــرای دســتیابی بــه برخــی 

اهمیتــی چــون 

از اراجیــف 

های میانــه 

ست. همچنین تاریخ هنــر و فلســفۀ دورۀ نــوزایی از تحقیقــات انجــام شــده در مؤسســۀ 

تِر تــاریخ تمــدن 

ر متون شرقی فراتر از مشکالت متون یونانی و التینــی 

دســت دادن 

ها را برای ما فراهم کنــد، سپاســگزار 

های 

 پروفسور سارتن بر همۀ این امور واقف است. اما وقتی پیشکســوت فاضــل تــاریخ علــم، 
ً
مطمئنا

 متوجــه 
ً
، شــاید کــامال

ای که در صدد است فــارغ از امیــال و 

3. Lynn Thorndike (1882
A History of Magic که (

فراروی ما قرار دهند

. دانــش احکــام نجــوم یکــی 

های خطی احکــام  ؛ نسخه

کنند تا علم دورۀ اسالمی را کــه از ترکیــب و امتــزاج منــابع ســریانی، عربــی، 

تــوان  از منجمان دورۀ اســالمی را نمی

شناخت. تنها امید بــرای دســتیابی بــه برخــی 

 بی
ً
اهمیتــی چــون  می رایج در دورۀ هیپارخوس، در پژوهش دقیِق آثاِر مؤلفــان ظــاهرا

از اراجیــف  قطــورهشــت جلــد 

های میانــه  برای پژوهش در متون علمــی ســده

ست. همچنین تاریخ هنــر و فلســفۀ دورۀ نــوزایی از تحقیقــات انجــام شــده در مؤسســۀ 

تِر تــاریخ تمــدن  است کــه ذیــل حــوزۀ تحقیقــاتی وســیع

ر متون شرقی فراتر از مشکالت متون یونانی و التینــی 

دســت دادن  بــهتری دارند. باید از خانم دراور بــه خــاطر 

ها را برای ما فراهم کنــد، سپاســگزار 

های  شناسی، کیمیا و ... در ســده

 پروفسور سارتن بر همۀ این امور واقف است. اما وقتی پیشکســوت فاضــل تــاریخ علــم، 
ً
مطمئنا

 متوجــه 
ً
، شــاید کــامال

ای که در صدد است فــارغ از امیــال و 

Lynn Thorndike (1882
A History of Magic

فراروی ما قرار دهندعلمی ما برخوردار نبودند 

. دانــش احکــام نجــوم یکــی هاســت ترین مسائل بــرای مــورخ علــم، انتقــال اندیشه

؛ نسخهگذارد در دسترس ما می

کنند تا علم دورۀ اسالمی را کــه از ترکیــب و امتــزاج منــابع ســریانی، عربــی، 

از منجمان دورۀ اســالمی را نمی یک

شناخت. تنها امید بــرای دســتیابی بــه برخــی 

 بی
ً
می رایج در دورۀ هیپارخوس، در پژوهش دقیِق آثاِر مؤلفــان ظــاهرا

هشــت جلــد  ٣نهفته است. پروفسور تورْندایک

برای پژوهش در متون علمــی ســده

ست. همچنین تاریخ هنــر و فلســفۀ دورۀ نــوزایی از تحقیقــات انجــام شــده در مؤسســۀ 

نهایت بهره برده است. 

است کــه ذیــل حــوزۀ تحقیقــاتی وســیع

ر متون شرقی فراتر از مشکالت متون یونانی و التینــی 

تری دارند. باید از خانم دراور بــه خــاطر 

ها را برای ما فراهم کنــد، سپاســگزار  منبعی جدید که ممکن است روزی حلقۀ گمشدۀ انتقال اندیشه

شناسی، کیمیا و ... در ســده های معرفت، طب، گیاه

 پروفسور سارتن بر همۀ این امور واقف است. اما وقتی پیشکســوت فاضــل تــاریخ علــم، 
ً
مطمئنا

 متوجــه کنــد از سر خود باز می
ً
، شــاید کــامال

ای که در صدد است فــارغ از امیــال و  کند؛ حوزه

ملمیوس. 

Lynn Thorndike (1882-1965).
A History of Magic and Experimental Science

علمی ما برخوردار نبودند  عصرهایی که از مواهب عالی 

ترین مسائل بــرای مــورخ علــم، انتقــال اندیشه

در دسترس ما میترین شواهد انتقال نجوم یونانی به هند را 

کنند تا علم دورۀ اسالمی را کــه از ترکیــب و امتــزاج منــابع ســریانی، عربــی، 

یکهیچ آثار هندی و یونانی پدید آمده است، بهتر درک کنیم. 

شناخت. تنها امید بــرای دســتیابی بــه برخــی  به درستیمفاهیِم احکام نجومی 

 بی
ً
می رایج در دورۀ هیپارخوس، در پژوهش دقیِق آثاِر مؤلفــان ظــاهرا

نهفته است. پروفسور تورْندایک

برای پژوهش در متون علمــی ســده دستمایۀ ارزشمندی

ست. همچنین تاریخ هنــر و فلســفۀ دورۀ نــوزایی از تحقیقــات انجــام شــده در مؤسســۀ 

نهایت بهره برده است.   بی ،

است کــه ذیــل حــوزۀ تحقیقــاتی وســیع

ر متون شرقی فراتر از مشکالت متون یونانی و التینــی مسائل موجود د

تری دارند. باید از خانم دراور بــه خــاطر 

منبعی جدید که ممکن است روزی حلقۀ گمشدۀ انتقال اندیشه

های معرفت، طب، گیاه

 پروفسور سارتن بر همۀ این امور واقف است. اما وقتی پیشکســوت فاضــل تــاریخ علــم، 
ً
مطمئنا

از سر خود باز می» چرندیات خرافی خاورمیانه

کند؛ حوزه آسیب وارد می

.بازیابی و بررسی کند

لمیوس. تر بط قرن دوم میالدی و معاصر جوان

مومی فعال در قرن چهارم میالدی. 

and Experimental Science( تاریخ جادو و علوم تجربی

هایی که از مواهب عالی 

ترین مسائل بــرای مــورخ علــم، انتقــال اندیشه

ترین شواهد انتقال نجوم یونانی به هند را 

کنند تا علم دورۀ اسالمی را کــه از ترکیــب و امتــزاج منــابع ســریانی، عربــی، 

هندی و یونانی پدید آمده است، بهتر درک کنیم. 

مفاهیِم احکام نجومی 

 بی
ً
می رایج در دورۀ هیپارخوس، در پژوهش دقیِق آثاِر مؤلفــان ظــاهرا

نهفته است. پروفسور تورْندایک ٢یا پل اسکندرانی

دستمایۀ ارزشمندیمنتشر کرده است که به 

ست. همچنین تاریخ هنــر و فلســفۀ دورۀ نــوزایی از تحقیقــات انجــام شــده در مؤسســۀ 

،واربورگ در زمینۀ احکام نجوم ادوار گذشته

است کــه ذیــل حــوزۀ تحقیقــاتی وســیع یمختصر اثر خانم دراور تنها پژوهش

مسائل موجود د  گنجد. دشواری

تری دارند. باید از خانم دراور بــه خــاطر  است که اصطالحات و پیشینۀ شناخته شده

منبعی جدید که ممکن است روزی حلقۀ گمشدۀ انتقال اندیشه

 بر ه
ً
های معرفت، طب، گیاه مۀ شاخههایی که تقریبا

 پروفسور سارتن بر همۀ این امور واقف است. اما وقتی پیشکســوت فاضــل تــاریخ علــم، 
ً
مطمئنا

چرندیات خرافی خاورمیانه

آسیب وارد میما  پژوهشی

بازیابی و بررسی کند که هستند

قرن دوم میالدی و معاصر جوان عالم احکام نجوم یونانِی 

ومی فعال در قرن چهارم میالدی. عالم احکام نجوم ر

تاریخ جادو و علوم تجربیر کتابی است با عنوان 
ممنتشر کرده است. ۱۹۵۸

هایی که از مواهب عالی  شناختی انسان

ترین مسائل بــرای مــورخ علــم، انتقــال اندیشه یکی از مهم

ترین شواهد انتقال نجوم یونانی به هند را 

کنند تا علم دورۀ اسالمی را کــه از ترکیــب و امتــزاج منــابع ســریانی، عربــی،  ینجومی به ما کمک م

هندی و یونانی پدید آمده است، بهتر درک کنیم. 

مفاهیِم احکام نجومی  تسلط کامل بر

 بیهای نجو
ً
می رایج در دورۀ هیپارخوس، در پژوهش دقیِق آثاِر مؤلفــان ظــاهرا

یا پل اسکندرانی ١ِوتیوس واِلنس
منتشر کرده است که به  ٤

ست. همچنین تاریخ هنــر و فلســفۀ دورۀ نــوزایی از تحقیقــات انجــام شــده در مؤسســۀ تبدیل شده ا

واربورگ در زمینۀ احکام نجوم ادوار گذشته

اثر خانم دراور تنها پژوهش

گنجد. دشواری خاورمیانه می

است که اصطالحات و پیشینۀ شناخته شده

منبعی جدید که ممکن است روزی حلقۀ گمشدۀ انتقال اندیشه

 بر ه اندیشه
ً
هایی که تقریبا

اند.  میانه تأثیر گذاشته

 پروفسور سارتن بر همۀ این امور واقف است. اما وقتی پیشکســوت فاضــل تــاریخ علــم، 
ً
مطمئنا

چرندیات خرافی خاورمیانه« تعبیرای را با  تمام حوزه

پژوهشینیست که به مبانی حوزۀ 

که هستند تعصبات متون را چنان

Vettius Valens  عالم احکام نجوم یونانِی

Paulus Alexandrinus عالم احکام نجوم ر

ر کتابی است با عنوان ئباوه منظور نویگ
۱۹۵۸تا  ۱۹۲۳تورندایک آن را از 

شناختی انسان کیهان

یکی از مهم

ترین شواهد انتقال نجوم یونانی به هند را  ازمستند

نجومی به ما کمک م

هندی و یونانی پدید آمده است، بهتر درک کنیم. 

تسلط کامل بربدون 

های نجو روش

ِوتیوس واِلنس

٤گوناگون

تبدیل شده ا

واربورگ در زمینۀ احکام نجوم ادوار گذشته

اثر خانم دراور تنها پژوهش

خاورمیانه می

است که اصطالحات و پیشینۀ شناخته شده

منبعی جدید که ممکن است روزی حلقۀ گمشدۀ انتقال اندیشه

اندیشه ؛باشیم

میانه تأثیر گذاشته

 پروفسور سارتن بر همۀ این امور واقف است. اما وقتی پیشکســوت فاضــل تــاریخ علــم، 
ً
مطمئنا

تمام حوزه

نیست که به مبانی حوزۀ 

تعصبات متون را چنان

١. Vettius Valens

٢. Paulus Alexandrinus

منظور نویگ .٤
تورندایک آن را از 


