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ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ۱ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب ۳
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ّ
ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺼﺎرزادﮔﺎن
ﻣﻌّ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﻼﻟﯽ ۳۱
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺰدی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﺎﺷﻢ ﺳﯿ ب
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻧﺎم روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ۵۰
ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوی
ﮐﺎرداﻧﻮ ﭼﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎم ﻧﮑﺮد؟ ۵۹
اﻣﯿﺮ اﺻﻐﺮی
ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭼﺎرﺗﺮﻧﺞ ۷۴
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ۸۴
زﻫﺮا ﭘﻮرﻧﺠﻒ
ﻋﻠﻮم ﻏﺮﯾﺒﻪ در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ۹۹
ﻣﺘﯿﻮ ﻣﻠﻮﯾﻦ-ﮐﻮﺷﮑﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل
آﺛﺎر اﯾﻠﻬﺎرد وﯾﺪﻣﺎن در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۱۱۵
اﻧﻮﺷﻪ ﻫﺎدزاد
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

 ۱۲۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯽارزش
اﺗﻮ ﻧﻮﯾﮕﻪ ﺑﺎوﺋﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل
ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻪ ﯾﺎد ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ )۲۰۲۰-۱۹۳۰م( ۱۲۸
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ ۱۳۸
رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺴﺎ راﻗﺐ
رﺳﺎﻟﻪ

 ۱۴۰رﺳﺎﻟﮥ اﻋ ل اﻟﻐﺮﯾﺒﻪ در ﺷﯿﻤﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(17ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۹

١٢٨

ﺑﻪ ﯾﺎد ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ )(۲۰۲۰-۱۹۳۰

١
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری

٣

ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ در  ۷ﻣﻪ  ۲۰۲۰در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸــﯽ در ﻣــﻮﻧﯿﺦ ﺟــﺎن ﺳــﭙﺮد .او در  ۳۱ژاﻧﻮﯾــﻪ از ﻧﺎﺣﯿــﮥ
اﺳﺘﺨﻮان ﻟﮕﻦ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑــﻮد و در ﻣــﺪت ﮔﺬراﻧــﺪن
دورۀ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ از ﺳﯿﻨﻪﭘﻬﻠﻮ ﺟﺎن ﺑﻪدر ﺑﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ ﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﺎزﮔﺮدد .اﮔــﺮ ﭼــﻪ او
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﭼﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در دو ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﺴــﯽ ﺟـﺰ ﯾﮑــﯽ از ﺑﺴــﺘﮕﺎن
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .ﮐﻮﻧﯿﭻ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه در دو ﺣﻮزۀ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﺠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ و ﻧﺠــﻮم در
اروﭘﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺳﻨﺖ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس و از
ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﻫﻤــﮥ ﺟﻨﺒــﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن و
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ در ﺳﻨﺖ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻨﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ
در ﺳــﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧــﻪ ،ﺑــﻪوﯾﮋه در رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻧﺎمﻫــﺎی
ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ،زﯾﺞﻫــﺎ و ﻓﻬﺮﺳــﺖﻫﺎی ﺳــﺘﺎرﮔﺎن و ﻧﺎمﻫــﺎی
ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﭘـــﺎول ﮐـــﻮﻧﯿﭻ در  ۱۴ژوﺋﯿـــﮥ  ۱۹۳۰در اﯾﺎﻟـــﺖ
اﻧﺪﻧﺒﻮرگ ٤آﻟﻤﺎن ،در ﺻﺪ ﮐﯿﻠــﻮﻣﺘﺮی ﺷــﻤﺎل ﻏﺮﺑــﯽ
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ
ﺑﺮ
ﺑﺮادر
ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در  ۱۹۳۷ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮادر
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮش ﺑــﻪ ﻏﺮﺑﯽﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘــﮥ ﺑــﺮﻟﯿﻦ ،رﻓــﺖ .از
 ۱۹۴۴در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺖ درس ﺧﻮاﻧــﺪ.
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪاﯾﺴﺖ از:

van Dalen, Benno, “In Memoriam Paul Kunitzsch”, Suhal, 18 (2020-2021), pp. 277-284.
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ﺑﻪ ﯾﺎد ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ )(۲۰۲۰-۱۹۳۰

در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷــﺮق ﺑــﺮﻟﯿﻦ ،ﻣﻨﺘﻘــﻞ
ْ
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺶَروی ارﺗﺶ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤﺎن ،ﮐﻮﻧﯿﭻ در آﻏﺎز  ۱۹۴۵ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺑﻪ واﺳﻄﮥ درسﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در ﻧﺠﻮم و ﯾﮏ درسﮔﻔﺘﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻋﺒﺮی ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن ﻋﺮﺿــﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻮﻧﯿﭻ دو ﻋﻼﻗﮥ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎمﻫﺎی ﺳــﺘﺎرﮔﺎن و زﺑﺎنﻫــﺎی ﺳــﺎﻣﯽ ،ﮐــﻪ ﺣﺮﻓــﮥ
ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪۀ او را در ﻣﻘــﺎم ﯾــﮏ داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﺷــﮑﻞ داد .او در ۱۹۵۰دﯾــﭙﻠﻤﺶ را ﮔﺮﻓــﺖ و در
 ۱۹۵۱در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد .از  ۱۹۵۲ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و در
 ۱۹۵۷در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درﺟﮥ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را
ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﺶ درﺑﺎرۀ ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد؛ ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﺑــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب
اﺷﭙﯿﺘﺎﻟﺮ ١اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎورش ﺑﻮد .اﺷﭙﯿﺘﺎﻟﺮ در ﺑﯿﺸــﺘﺮ دورۀ
ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺷﺮقﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻮﻧﯿﺨﯽ ،آﻧﺘﻮن ِ
ﮐﺎرش ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻮﻧﯿﭻ اداﻣﻪ داد.
ً
در دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد .ﮐﻮﻧﯿﭻ در  ۱۹۵۷-۱۹۵۶در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ درس ﻣﯽداد و از  ۱۹۵۷ﺗــﺎ  ۱۹۶۰در
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮔﻮﺗﻪ در ﻗﺎﻫﺮه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره او ﺑﻪ ﺷﺮق ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺳــﻔﺮ ﮐــﺮد و از
ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻋﺮﺑﯽ در ﻗﺎﻫﺮه از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﮔﺮد
آورده ﺑﻮد ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓﻫــﺎ ﯾــﺎ ﻓــﺮوش
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از  ۱۹۶۰ﺗــﺎ  ۱۹۶۳ﮐــﻮﻧﯿﭻ ﺑــﻪ ﮐــﺎر در ﻣﺆﺳﺴــﮥ ﮔﻮﺗــﻪ در
آﻟﻤﺎن اداﻣﻪ داد و از  ۱۹۶۳ﺗﺎ  ۱۹۶۸ﻣﺸﺎور ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻟﻤﺎن در ﮐﻠﻦ ﺑﻮد.
ﮐﻮﻧﯿﭻ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﻮرﺳﯽ از ﻃﺮف »ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻟﻤﺎن« ﺗﻮاﻧﺴــﺖ رﺳــﺎﻟﮥ دﮐﺘــﺮی دوم ﺧــﻮد را
درﺑﺎرۀ ﺳﻨﺖ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﺟﺪول ﺳﺘﺎرﮔﺎن آن در زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .او ﻣــﺪرک
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ او را ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﻣﯽﮐــﺮد در ژوﺋــﻦ  ۱۹۷۱از داﻧﺸــﮑﺪۀ ﻓﻠﺴــﻔﮥ داﻧﺸــﮕﺎه
ﻟﻮدوﯾﮓ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﯿﻠﯿﺎن ٢در ﻣﻮﻧﯿﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در  ۱۹۷۵ﺑﻪ ﻣﻮﻧﯿﺦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺪرس ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻋﺮﺑــﯽ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﻮد .در  ۱۹۷۷رﺗﺒﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز را ﺑﻪدﺳﺖ آورد و در  ۱۹۷۸اﺳﺘﺎد ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪ .او ﺗــﺎ زﻣــﺎن
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯿﺶ در ۱۹۹۵ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﻼسﻫﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب و ﺗﺎرﯾﺦ و ﮔــﺎﻫﯽ درﺑــﺎرۀ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد.
ﮐﻮﻧﯿﭻ در  ۱۹۶۷ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم و در  ۱۹۸۶ﻋﻀــﻮ ﭘﯿﻮﺳــﺘﮥ آن
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  ۱۹۸۵ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎوارﯾﺎ )آﻟﻤﺎن( و ﻧﯿﺰ

١٢٩

١٣٠

از  ۱۹۹۲ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻋﺮﺑــﯽ ﻗــﺎﻫﺮه
ﺑﻮد .در  ۱۹۹۷ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎر از اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠــﻮم اردن و
در  ۲۰۱۴ﻣﺪال ﺻــﻮﻓﯽ از اﺗﺤﺎدﯾــﮥ ﻋﺮﺑــﯽ ﻧﺠــﻮم و
ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺎرﺟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﻮﻧﯿﭻ ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
در اروﭘﺎ (۱۹۵۹) ١ﺑﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴــﺨﮥ ﻣﻔﺼــﻞ
رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی او ﺑﻮد ﮐﻪ آن رراا در ﻣــﺪت اﻗــﺎﻣﺘﺶ در
ﻗﺎﻫﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ از ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑــﻪ
ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ اﻣﺮوزی ﺳﺘﺎرﮔﺎن داﺷــﺖ ﮐــﻪ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد آن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾــﮥ ﯾــﮏ روش
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺳﺪهﻫﺎی
ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽِ ،
ﻣﯿﺎﻧﻪ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪ اروﭘــﺎﯾﯽ ﺑﺴــﻂ داده ﺑــﻮد.
ﮐﻮﻧﯿﭻ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤــﻪ از ﻋﺮﺑــﯽ ﺑــﻪ ﻻﺗﯿﻨــﯽ در
ﺳﺪهﻫﺎی  ۱۲و  ۱۳ﻣﯿﻼدی ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻧﺪ .اﻗﺘﺒﺎسﻫــﺎ و آﺷــﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺑﻌــﺪی ﺑــﻪوﯾﮋه در اﻃﻠــﺲ
ﺳﺘﺎرﮔﺎنِﺑِﯿﺮ ٢،اوراﻧﻮﻣﺘﺮﯾﺎ (۱۶۰۳) ٣و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﯿﺎﺗﺰی ٤،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در  ۱۸۱۴-۱۸۰۳رخ
داد .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨــﯽ آﺛــﺎر ﻋﺮﺑــﯽ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه در ﺳــﺪهﻫﺎی  ۱۶و ۱۷
ﻣﯿﻼدی و ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻧﺎمﻫــﺎی ﻋﺮﺑــﯽ
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎمﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺳﺘﺎرﮔﺎن و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،۱۹۸۶) ٥ﻧﺴﺨﮥ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ راﻫﻨﻤﺎی
٦
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎم ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺳﺘﺎرﮔﺎن (۲۰۰۶ ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری ﺗــﯿﻢ
اﺳﻤﺎرت ٧ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی او در درﺟﮥ اول ﻧﮕﺎﻫﯽ اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻮﻧﯿﭻ در آﺛﺎر ﺑﻌﺪی ﻧﮕــﺎه ﺧــﻮد
ً
را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮی ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش داد .او در ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرۀ
ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن (۱۹۶۱) ٨درﺑﺎرۀ ﻧﺎمﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ  ۳۲۹ﺳﺘﺎره )ﺑﺠﺰ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس
1. Arabische Sternnamen in Europa
2. Beyer
3. Uranometria
4. Piazzi
5. Short Guide to Modern Star Names and Their Derivations
6. A Dictionary of Modern Star Names
7. Tim Smart
8. Untersuchungen zur Sternnomenklatur der Araber

 .١از ﮐﻮﻧﯿﭻ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ« در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۵ص  ۱۳۰-۱۲۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

lateinischer Überlieferung
arabisch-lateinischer
2. Der Almagest. Die Syntaxis Mathematica des Claudius Ptolemäus in arabisch

ﺑﻪ ﯾﺎد ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ )(۲۰۲۰-۱۹۳۰

آورده اﺳﺖ( ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛــﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺴﺎن و ﻟﻐﺖداﻧﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻋﺮب ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ در
ﺳﻨﺖ »اﻧــﻮاء« )ﺑــﻪوﯾﮋه اﺑــﻦ ﻗﺘﯿﺒــﻪ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔــﻪ( دﯾــﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘــﺎب ﺻــﻮر اﻟﮑﻮاﮐــﺐ )۳۵۵ق(
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺟــﺎﻣﻊ
را ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و
ﺳــﯿﺎﻫﮥ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس در ﻣﺠﺴــﻄﯽ اﻧﺠــﺎم داد.
ﮐﻮﻧﯿﭻ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎمﻫﺎی ﺳــﺘﺎرﮔﺎن را از ﭼﻨــﺪ
ً
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﻧﺒﺎل ﮐﺮد :ﻧﺎمﻫﺎی اﺻــﺎﻟﺘﺎ ﺑــﺎﺑﻠﯽ ،ﻫــﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﻫــﻢ در داﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑــﯽ ﭘــﯿﺶ از
اﺳﻼم ﺑــﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ .اﻋـﺮاب ﻧﺎمﻫــﺎی ﺑــﺎﺑﻠﯽ
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑــﯽ را ﺑــﺎ ﻧﺎمﻫــﺎی ﺑــﺪوی ﺣﯿﻮاﻧــﺎت و
اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ دﯾﮕــﺮ ﻧﻤﯽﺗــﻮان ﻣﻌﻨــﺎی
آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ .ﻧﺎمﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن در ﺟﺮﯾــﺎن ﻧﻬﻀــﺖ ﺗﺮﺟﻤــﻪ در ﻗــﺮن ﻧﻬــﻢ
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﺮای ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻮزا و ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ دوﭘﯿﮑﺮ .ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرۀ  ...ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺎمﻫــﺎی اﺻــﻠﯽ ﻣﻨــﺎزل
ﻣﺎه در ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ.١
ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎرۀ ﮔﺰﯾﻨﺶ  ۴۸ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ و  ۱۰۲۵ﺳﺘﺎره در ﺳﯿﺎﻫﮥ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺠﺴــﻄﯽ
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﮔﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮد .ﮐﻮﻧﯿﭻ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد و در  ۱۹۷۴ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺴﻄﯽ ،ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻠﻮدﯾﻮس ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﺳﻨﺖ ﻋﺮﺑﯽ-
ﻻﺗﯿﻨﯽ ٢آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ،ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻗﯿﻘﯽ از ﻫﻤﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد
و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮥ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی( و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷــﻮد و در اداﻣــﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی در دﺳــﺘﺮس ﻋﺮﺑــﯽ و ﻻﺗﯿﻨــﯽ اﺳــﺖ و ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ ﻣﺸــﺮوﺣﯽ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪای ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻮﻧﯿﭻ رارا ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑــﯽ و ﻻﺗﯿﻨــﯽ ﻣﺠﺴــﻄﯽ در ﻗــﺮون
وﺳﻄﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﻧﯿﭻ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و وﯾـﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣــﻞ ﺑﻌــﺪی از ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻬﻢ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﺴــﻄﯽ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )اﻟﻤﻮت۶۴۴ ،ق( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳــﯿﺎﻫﮥ ﮐﺎﻣــﻞ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس در زﻣــﺎن
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اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او )ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس( ﯾﻌﻨــﯽ ۱۴۷م اﺳــﺖ ،ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺻــﻮﻓﯽ ﮐــﻪ در ﺑــﺎﻻ ﺑــﺪان اﺷــﺎره ﺷــﺪ،
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ آﺛــﺎر ﻧﺠــﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮوﻧــﯽ )ﻏﺰﻧــﻪ ،ﺣــﺪود ۴۲۰ق( ،اﻟــﻎ ﺑﯿــﮓ )ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ۸۴۱ ،ق( و
ﮔﺰﯾﺪهای در زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ ﺑﺘﺎﻧﯽ )رﻗﻪ ،ﺣﺪود ۲۸۸ق( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﻤــﯽ از ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺠﺴــﻄﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را درﺑﺎرۀ اﺧﺘﻼفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨــﺎﺑﻊ
ای ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﺳــﺘﺎره »در
درﺑﺎرۀ ﻧﺎمﻫﺎی  ۶۵۰ﺳﺘﺎرۀ دارِ
ﮐﻨﺎر« ﯾﺎ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل« ﺳﺘﺎرۀ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ( آﻣﺪهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ
ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﺶﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻــﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑــﯽ آﻧﻬﺎﺳــﺖ ﭼﻄــﻮر ﺑــﺎ
ﻧﺎمﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ اﺧﺘﻼﻓــﺎت ﺑﻌــﺪی ﺑﺮآﻣــﺪه از
ﻟﻐﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﺘﺎرۀ درﺧﺸﺎن« ُ)ﻣﻀﺊ ﯾــﺎّﻧﯿــﺮ( ﯾــﺎ »ﺷــﺎﻧﻪ« )ﮐﺘــﻒ ﯾــﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ِ
َﻣِﻨﮑﺐ( ،ﯾﺎ از ﺑﺪﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻧﺎمﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد رﺳــﺎﻟﮥ اﺑــﻦ ﺻــﻼح ﻫﻤــﺪاﻧﯽ )د ۵۴۸ق(
درﺑﺎرۀ ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺳﺖ ) ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪاش در اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل و
آﮐﺴﻔﻮرد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ( .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﻧﯿﭻ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﻧﺶ دﻗﯿــﻖ
آ ﮐﺴﻔﻮرد
ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺪم آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮب ﺧــﻮد
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﮐﻮﻧﯿﭻ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻧﻘﻞ آﻧﻬــﺎ را
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ:
در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ،اﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺠﺴﻄﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻗــﺮﯾﺶ از ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ ﺑـﺮای
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺄﻣﻮن؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮن؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺻــﻼح
ﻧﺸﺪۀ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻦ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ )ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ در اﺧﺘﯿــﺎر اﺑــﻦ
ﺻﻼح ﺑﻮده اﺳﺖ( و ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه.
اﺑﻦ ﺻﻼح در رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ١ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼــﺎت و ﻗــﺪر ﺳــﺘﺎرﮔﺎن رراا در ﻫﻤــﮥ ﭘــﻨﺞ ﻧﺴــﺨﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ رارا ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐــﻮﻧﯿﭻ در ﻧﻘــﺪ
ﺳﻨﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻣﺠﺴــﻄﯽ (۱۹۷۵) ٢ﺗﺼــﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘــﺎدی ﻣــﺘﻦ را ﺑــﻪ
ﻫﻤﺮاهاه ﯾﮏ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ او ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ درﺑــﺎرۀ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن
ﻫﻤﺮ
ﺑﺘﺎﻧﯽ )د ۳۱۷ق( و ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ )اﯾﺮان ،ﺣــﺪود ۴۱۵ق( را ﻧﯿــﺰ اﺿــﺎﻓﻪ ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑــﻮد
 .١اﻟﻘﻮل ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ َ
اﻟﺴﺮي ﻓﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺘﺼﺤﯿﻒ اﻟﻌﺮﯾﻀﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻟﻤﻘﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺠﺴﻄﻲ
وﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺎ اﻣﮑﻨﺔ ﺗﺼﺤﯿﺤﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
2. Zur Kritik der Koordinatenüberlieferung
Koordinatenüberlieferung im Sternkatalog

1. Der Sternkatalog des Almagest. Die arabisch-mittelalterliche Tradition
2. Heiberg
3. Peter Apian

ﺑﻪ ﯾﺎد ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ )(۲۰۲۰-۱۹۳۰

واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮﻧﯽ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ،ﺑــﺮ اﺳــﺎس
اﺛﺮ اﺑﻦ ﺻﻼح ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ آرزوی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺎﻃﮥ ﮐﺎﻣــﻞ ﺑــﺮ ﻧﺎمﻫــﺎی ﺳــﺘﺎرﮔﺎن و ﻣﺨﺘﺼــﺎت آﻧﻬــﺎ در ﺳــﻨﺖ
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺠﺴﻄﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑــﯽ و ﻻﺗﯿﻨــﯽ آن ﺑــﻮد.
ﮐﻮﻧﯿﭻ اﯾﻦ آرزو را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺠﺴﻄﯽ :ﺳﻨﺖ ﻋﺮﺑﯽ و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ١ﺑــﯿﻦ ﺳــﺎلﻫﺎی
 ۱۹۸۶و ۱۹۹۱م ﺑﺮآورده ﮐﺮد .ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 (۱ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺠﺎج و اﺳﺤﺎق/ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬــﺎ ﮐــﻪ ﺗــﺎ
ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ وﻓﺎدار اﺳﺖ.
 (۲ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﮔﺮارد ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳــﺖ :ﯾــﮏ ﺗﺮﺟﻤــﮥ اوﻟﯿــﻪ ) (Aو
ً
ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ) (Bﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻋﺮﺑــﯽ اﺳــﺤﺎق/ﺛﺎﺑﺖ اﺳــﺖ اﻣــﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد .ﮐــﻮﻧﯿﭻ  ۳۴ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ از ﺑــﯿﺶ از ۵۰
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ اﺛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ آن را ﮐﻪ در ۱۵۱۵م در وﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
) (۳ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﯾــﮏ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻟﻐــﺖ ﺟــﺎﻣﻊ از ﻣﺨﺘﺼــﺎت ﺳــﺘﺎرﮔﺎن در ﺗﻤــﺎم
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻫــﺎﯾﺒﺮگ ٢ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﺟﻠــﺪﻫﺎی اول
و دوم ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻃﻮﺳﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﺠﺴــﻄﯽ از ﻣــﺘﻦ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در  ۱۱۵۰در ﺳﯿﺴﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮﻧﯿﭻ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان »ﭘﯿﻮﺳــﺖ« ،ﻓﻬﺮﺳــﺘﯽ از
وﯾﺮاﯾﺶﻫــﺎی اﺷــﺘﺒﺎه در ﮐﺘــﺎب ﺻــﻮر اﻟﮑﻮاﮐــﺐ ﺻــﻮﻓﯽ ﺑــﻪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﺷــﯿﻠﺮوپ و ﭼــﺎپ
داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻪ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ
اﺛﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪۀ دﯾﮕــﺮ از ﮐــﻮﻧﯿﭻ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺠﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای از ﺳﻨﺖ اﻧــﻮاء ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی اﻧــﻮاع ﺟــﺪولﻫﺎی
ﺳﺘﺎرهای ،ﺟﺪولﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺘﺎرهای و ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺎص ،ارزش ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی
ﺧﺎص ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در زﯾﺞ آﻟﻔﻮﻧﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻻﺗﯿﻨــﯽ ﮔـﺮارد و ﺳــﻨﺖ ﻻﺗﯿﻨــﯽ
ﺻﻮﻓﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺛﺮ ﭘﯿﺘﺮ آﭘﯿﺎن ٣،ﮐــﻮﻧﯿﭻ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫــﺎﯾﯽ از اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻧﺠــﻮﻣﯽ

١٣٣

١٣۴

ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻘــﺎﻻﺗﯽ درﺑــﺎرۀ
اﺳﻄﺮﻻب ،ﮐﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺎوی ،اﻧﺘﻘﺎل داﻧــﺶ از ﯾﻮﻧــﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑــﻪ ﺟﻬــﺎن اﺳــﻼم و اروﭘــﺎ و وﺟــﻮد ﻧﺎمﻫــﺎی
ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻮﻧﯿﭻ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻢ
ﭘﺮوﻓﺴﻮرِﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ١در داﻧﺸﮕﺎه ﻣــﻮﻧﯿﺦ رﻓــﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ  ۲۰۱۱در ﻣﻮزۀ آﻟﻤﺎن ٢ﺑﻮد .او در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ
ﺑﺎ رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ٣ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑــﺎری
ُ
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴــﺨﮥ ﻋﺮﺑــﯽ و ﻻﺗﯿﻨــﯽ اﮐــﺮ ٤و ﭼﻨــﺪ اﺛــﺮ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺗﺌﻮدوﺳﯿﻮس ٥و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬــﻢ
ً
دﯾﮕﺮی در رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﻣﻨﺠــﺮ ﺷــﺪ .اﺧﯿـﺮا ﮐــﻮﻧﯿﭻ ﺑــﺎ
راﻟﻒ ﻧﻮیﻫﻮﯾﺰر ٦و ﭼﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎر دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ ردﭘﺎی
ﭘﺪﯾــﺪهﻫﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ )ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫــﺎ( در ﻣﻨــﺎﺑﻊ
٧
ﻋﺮﺑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد.
دﻗﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﮐﻮﻧﯿﭻ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد ﮐﻪ او ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨــﺪان
ﻫﻢ دور از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ .او در ﻓﻮرﯾﮥ  ۱۹۷۳دو ﻫﻔﺘﻪ را در ﻫﺘﻠﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎ ﮔﺬراﻧــﺪ
ﺗﺎ آﺳﻤﺎن را آنﻃﻮر ﮐﻪ رﺻﺪﮔﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻗــﺮون وﺳــﻄﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧــﺪ رﺻــﺪ ﮐﻨــﺪ ،ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ وﯾــﮋهای ﺑــﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻄﻠﻤﯿــﻮس و ﺑﺴــﯿﺎری از رﺻــﺪﮔﺮان ﻣﺴــﻠﻤﺎن دﯾــﺪه
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .او در ﻣﺎهﻫﺎی آورﯾﻞ و ﻣﻪ  ۱۹۶۸و ﻣﺎرس و آورﯾﻞ  ۱۹۸۱در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ ﺑـﺮای
اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﯽﮐــﺮد .ﮐــﻮﻧﯿﭻ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨــﺪۀ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ در اروﭘﺎ و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻮد و در آﻧﻬــﺎ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دﻗــﯿﻘﺶ را ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﯽﮐــﺮد؛
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت آن ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ده ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﻮﻧﯿﭻ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ ﻣﻘﺎﻟــﻪ )از ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ  (Variorumﺑــﺎ
ﻋﻨﻮانﻫﺎی اﻋـﺮاب و ﺳــﺘﺎرﮔﺎن (۱۹۸۹) ٨و ﺳــﺘﺎرﮔﺎن و ﺷــﻤﺎرﮔﺎن (۲۰۰۴) ٩ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
1.. Menso Folkerts
2.. Deutsches Museum
3.. Richard Lorch
4. Spherics
5.. Theodosius
6. Ralpf Neuhäuser

 .٧ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮔﺰارش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ  ۱۰۰۶ﻣﯿﻼدی« در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۸ص .۴۷-۳۵

8. The Arabs and the Stars
9. Stars and Numbers

از راﺳﺖ :ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﭘﺎول ﮐﻮﻧﯿﭻ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮی و ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ

٤

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﻮﻧﯿﭻ در زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎﻟﻢ در ﻣﻮﻧﯿﺦ از ﺳﺎل ۲۰۰۸م ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ و دﻟﺨﻮﺷــﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻣﻦ او را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸــﮑﻼت
ﺟﺴﻤﯽ روزاﻓﺰون ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .او ﻣــﺮدی ﺑــﺎ ﺛﺒــﺎت ﺷﺨﺼــﯿﺘﯽ ﺑــﻮد؛ ﺑــﻪﺧــﻮﺑﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎﯾﺶ را در آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐــﺮد و زﻣﺎنﻫــﺎی ﻣﺸﺨﺼــﯽ را ﺑــﻪ اﻧﺠــﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل روزاﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد .در ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﮐــﻪ او در آﭘﺎرﺗﻤــﺎﻧﺶ در ﺧﯿﺎﺑــﺎن
دﯾﻮﯾﺪ ٥در ﻣﻮﻧﯿﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﯾﮏﺑﺎر ﻧﯿﺰ اﺟﺎقﮔﺎز ﯾﺎ ﻓﺮ را روﺷﻦ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺻــﺮف
ً
ﻧﺎﻫﺎر ﮔﺮم ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻋﺪۀ ﻧﺎﻫﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺴﻮ ﻓــﻮﻟﮑﺮﺗﺲ و رﯾﭽــﺎرد
ﻟﻮرچ در ادارۀ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت اروﭘــﺎ ٦،در ﮐﻨــﺎر ﻣــﻮزۀ آﻟﻤــﺎن ،ﻣﯽﺧــﻮرد .از ﺳــﺎل ۲۰۱۳م ﻫﻤـﺮاه ﺛﺎﺑــﺖ
ﻤﯿﻮس ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ٧در آﮐــﺎدﻣﯽ ﺑﺎوارﯾــﺎ در ﯾــﮏ رﺳــﺘﻮران
ﻧﺎﻫﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﻋﻀﺎی ﭘﺮوژۀ ﺑﻄﻠ ِ
ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻨﺪی ﺑﻮد .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮغ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و ﺷﺮاب ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽداد .ﻫــﺮ
1. Sic itur ad astra
2. Harrassowitz
3. Menso Folkerts and Richard Lorch (eds), Sic itur ad astra. Studien zur Geschichte der Mathematik und
Naturwissenschaften. Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70. Geburtstag
Geburtstag,, Wiesbaden:
Harrassowitz, 2000. Some of the information on Kunitzsch’s life in this obituary was taken from the extensive
‘Lebenslauf’ included in the Festschrift.
4. Menso Folkerts
5. Davidstraße
6. The European Patent Office
7. Project Ptolemaeus Arabus et Latinus
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ او )۲۰۰۰م( ﺟﺸﻦﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ١ﺑﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ
٣
ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻫﻤﮑﺎر او ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺎراﺳﻮوﯾﺘﺰ ٢ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ آﺛﺎرش ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
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وﻗﺖ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﯾــﺎ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﻣﺘﻨــﯽ ﻋﺮﺑــﯽ ﮐﻤﮑﻤــﺎن ﮐﻨــﺪ ،ﺟﺰﺋﯿــﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﻔﺘــﮥ دﯾﮕــﺮ وﻗــﺖ ﻧــﺪارد .اﻣــﺎ ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎ و
ً
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی دﻗﯿﻖ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺸﺮوح ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی ﮐﻮﻧﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘــﺲ
از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ او اﻣﺮی ﻫﻤﻪﺟﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ ﭘــﯿﺶ از ﺑﺴــﺘﺮی ﺷــﺪن ،ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑــﻪ ﭘﺮﺳــﺶﻫﺎ و
درﺧﻮاﺳــﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ ﭘﺴــﺖ ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﯾــﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ از ﻫﻤﮑــﺎران ﺑﻪدﺳــﺖ او ﻣﯽرﺳــﯿﺪ در
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﯾﭗ او ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮش ﻣﯽﮔﺬﺷــﺖ ﺗﺎﯾــﭗ ﻣــﯽﺷــﺪ ،ﺳــﺮﯾﻊ و
ﻣﺸﺮوح ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ١.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻋﺮاب را در آواﻧﮕــﺎری ﮐﻠﻤــﺎت
ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از دوﺳــﺘﯽ و
داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر او در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎرش ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
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 .١ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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