
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

٦٦٤٠٦ 

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

٦٦٤٠٦٢٥٨

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: 

miraselmi@mirasmaktoob.ir

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

٦٦٤٩٠٦١٢       

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

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

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

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

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

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

٦٦٤٩٠٦١٢تلفن: 

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir   / 

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:    

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

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

١٣١٥٦   

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

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

-١٣١٥٦

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

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

٩٣٥١٩-

miraselmi90@gmail.com

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



دالن وان ٢بنو

قلندری حنیف ٣ترجمۀ

ناحیــۀ از  ژانویــه

مــدتگذرانــدن  در و بــود گذرانده سر از را جراحی عمل چند بود، شده شکستگی دچار لگن استخوان

چــه او  بــازگردد. اگــر خانــه بــه دیگــر بــار نتوانســت اما بود، برده در

بســتگان  از یکــی ز

نجــوم در  و اســالمی دورۀ نجــوم تــاریخ حوزۀ دو در ویژه

بطلمیــوس و از 

van Dalen, Benno, “In Memoriam Paul Kunitzsch”,

4. Brandenburg

بنو وان دالن
ترجمۀ حنیف قلندری

در  ســپرد. او جــان مــونیخ در توانبخشــی یکمرکز ژانویــه از ناحیــۀ ۳۱در

بــود و در مــدت گذرانــدن گذرانده سر از را جراحی عمل چند بود، شده شکستگی دچار لگن استخوان

او خانــه بــازگردد. اگــر چــه بــه دیگــر بــار نتوانســت اما بود، برده در

کســی جــ نداشتبا اجازه خود زندگی پایانی ماه دو در اما نشد کرونا دچار
ً
ز یکــی از بســتگانمستقیما

در دورۀ اســالمی و نجــوم نجــوم تــاریخ حوزۀ دو در ویژه

از مجسطی بطلمیــوس و

van Dalen, Benno, “In Memoriam Paul Kunitzsch”,

hanif.ghalandari@ut.ac.ir
. Brandenburg

۱۹۳۰ -۲۰۲۰(١

مــونیخ جــان ســپرد. او در در توانبخشــی یکمرکز در

مــدتگذرانــدن در از سر گذرانده بــود و را جراحی عمل چند بود، شده شکستگی دچار لگن استخوان

او چــه بــار دیگــر بــه خانــه بــازگردد. اگــر نتوانســت اما بود، برده در

اجازه نداشت با کســی جــ خود زندگی پایانی ماه دو در اما نشد کرونا دچار
ً
مستقیما

در نجــوم و حوزۀ تــاریخ نجــوم دورۀ اســالمی دو در ویژه

یک طرف سنت  از یعنی دارند؛ هم با هم مشترکاتی که میانه مجسطیهای

van Dalen, Benno, “In Memoriam Paul Kunitzsch”,
bvdalen@ptolemaeus.b

hanif.ghalandari@ut.ac.ir ؛تاریخ علم

کونیچ ( پاول یاد ۱۹۳۰به

در ســپرد. او توانبخشــی در مــونیخ جــان یکمرکز در

مــدتگذرانــدن در و بــود گذرانده سر چند عمل جراحی را از بود، شده شکستگی دچار لگن استخوان

او چــه بــازگردد. اگــر خانــه بــه دیگــر بود، اما نتوانســت بــار برده در

جــ کســی با پایانی زندگی خود اجازه نداشت ماه دو در اما نشد کرونا دچار
ً
مستقیما

به بود، جهانی کارشناسی در مالقاتکند. کونیچ نجــوم و اســالمی دورۀ نجــوم ویژه در دو حوزۀ تــاریخ

هم دارند؛ یعنی از یکطرفسنت با هم مشترکاتی که میانه های

ــتارگان و  ــه س ب ــوط مرب های

سنت التینی  و اسالمی دورۀ

ــی نام ــای  شناس ه

ــتارگان و نام س ــای  های ه

ـــتدر   ایال

شــمال غربــی  کیلــومتری صد در آلمان،

خانواده و برادر  همراه به

بــرلین، رفــت. از  منطقــۀ تــرین

درس خوانــد.  کانت انسانی علوم دبیرستان در

van Dalen, Benno, “In Memoriam Paul Kunitzsch”, Suhal, 18 (2020
باواریا (آلمان) علوم کادمی آ در اسالمی دورۀ نجوم bvdalen@ptolemaeus.badw.de ،نگار

ویراستار علمی مجلۀ  و داخلی مدیر ، تهران دانشگاه علم تاریخ تاریخ علمپژوهشکدۀ

به یاد پاول کونیچ (

در ۲۰۲۰ ســپرد. او جــان مــونیخ در در یک مرکز توانبخشــی

مــدتگذرانــدن در و بــود گذرانده سر از را جراحی شکستگی شده بود، چند عمل دچار لگن استخوان

او پهلو جان به چــه بــازگردد. اگــر خانــه بــه دیگــر بــار نتوانســت اما در برده بود،

جــ کســی نداشتبا اجازه خود اما در دو ماه پایانی زندگی نشد کرونا دچار
ً
مستقیما

کارشناسی جهانی بود، به مالقاتکند. کونیچ

یکطرفسنت از یعنی مشترکاتی هم با هم دارند؛ که میانه های

ــه جنب ــۀ هم ــر دیگ ــرف و ط ــتارگان ــه س ــوط ب های مرب

سنت  در فلکی التینیهای دورۀ اسالمی و سنت

نام ویژه در ریشه ــی شناس

فهرســت و ــا نام ه ــتارگان و های س

شدند. ها نقش می

ـــۀ  ۱۴ در ۱۹۳۰ژوئی

غربــی صد کیلــومتری شــمال در آلمان،

برادر ۱۹۳۷ و به همراه خانواده

رفــت. از تــرین منطقــۀ بــرلین،

خوانــد.  علوم انسانی کانت درس دبیرستان در

, 18 (2020-2021), pp. 277-284.
کادمی علوم باواریا (آلمان) در آ اسالمی دورۀ نجوم نگار

مجلۀ علمی تهران ، مدیر داخلی و ویراستار دانشگاه علم تاریخ پژوهشکدۀ

کونیچ ( پاول به یاد

کونیچ در  ۲۰۲۰مه  ۷ل

مــدتگذرانــدن در و بــود گذرانده سر از را جراحی عمل چند بود، شده استخوان لگن دچار شکستگی

توانبخشی از سینه به دورۀ پهلو جان

جــ کســی با نداشت اجازه خود زندگی پایانی ماه دو در  دچار کرونا نشد اما
ً
مستقیما

به بود، مالقاتکند. کونیچ کارشناسیجهانی

یکطرفسنتاروپایسده از یعنی دارند؛ هم با هم های میانه که مشترکاتی

ــه ــۀ جنب ــر هم دیگ ــرف ط

های فلکی در سنت 

ــه ــه، ب ریشه های میان در ویژه

ــتارگان، زیج ــا و فهرســت س ه

ها نقشمی ستارگانی که بر اسطرالب

ـــونیچ در  لاو ۱۴ک

غربــی ٤براندنبورگ شــمال کیلــومتری آلمان، در صد

به دنیا آم ۱۹۳۷د. در برلین،

رفــت. از ترش بــه غربی بــرلین، منطقــۀ تــرین

خوانــد.  درس کانت در دبیرستان علوم انسانی
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دراوپ ل کونیچ

مــدتگذرانــدن در و بــود گذرانده سر از را جراحی عمل چند بود، شده شکستگی دچار استخوان لگن

سینه از دورۀ توانبخشی

جــ کســی با نداشت اجازه خود زندگی پایانی ماه دو در اما نشد کرونا  دچار
ً
مستقیما

به بود، کارشناسیجهانی مالقات کند. کونیچ

اروپای سده

ــه جنب ــۀ هم ــر ــرف دیگ ط

سنت صورت در فلکی های

ــده ــه در س ب ــه، میان های

زیج ــتارگان، س

اسطرالب بر ستارگانی که

ـــ لاوپ

براندنبورگ

آم برلین، به دنیا

غربی کوچک بــه ترش

خوانــد.  ۱۹۴۴ درس کانت انسانی علوم دبیرستان در

. این مقاله ترجمه١
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در طول جنگ این مدرسه به روستایی در نزدیک لهستان، پانصد کیلومتری شــرق بــرلین، منتقــل 

 تنها 

گفتار مقدماتی در عبری که در دبیرســتان عرضــه 

هــای ســامی، کــه حرفــۀ 

دیــپلمش را گرفــت و در 

تحصیالتش را در دانشگاه آزاد برلین پی گرفت و در 

تر نخستین درجۀ دکترای خود را 

های عربی ستارگان در اروپا گرفتــه بــود؛ موضــوعی بــه انتخــاب 

استاد مشاورش بود. اشپیتالر در بیشــتر دورۀ 

ممکن 

در  ۱۹۶۰

کرد. در این دوره او به شرق نزدیــک بســیار ســفر کــرد و از 

گرد  

هــا یــا فــروش 

کــونیچ بــه کــار در مؤسســۀ گوتــه در 

توانســت رســالۀ دکتــری دوم خــود را 

های عربی و التینی بنویسد. او مــدرک 

از دانشــکدۀ فلســفۀ دانشــگاه 

به مونیخ رفت تا مدرس مطالعــات عربــی 

استاد تمــام شــد. او تــا زمــان 

 دربــارۀ

عضــو پیوســتۀ آن 

عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم و علوم انسانی باواریا (آلمان) و نیز 

1. Anton Spitaler
2. Ludwig Maximilian

در طول جنگ این مدرسه به روستایی در نزدیک لهستان، پانصد کیلومتری شــرق بــرلین، منتقــل 

 ۱۹۴۵تخت آلمان، کونیچ در آغاز 

گفتار مقدماتی در عبری که در دبیرســتان عرضــه 

هــای ســامی، کــه حرفــۀ 

دیــپلمش را گرفــت و در 

تحصیالتش را در دانشگاه آزاد برلین پی گرفت و در 

تر نخستین درجۀ دکترای خود را 

های عربی ستارگان در اروپا گرفتــه بــود؛ موضــوعی بــه انتخــاب 

استاد مشاورش بود. اشپیتالر در بیشــتر دورۀ 

 غیر
ً
ممکن یافتن فرصت پژوهشی در تاریخ علوم دورۀ اسالمی عمال

۱۹۶۰تــا  ۱۹۵۷داد و از 

کرد. در این دوره او به شرق نزدیــک بســیار ســفر کــرد و از 

 های نجومی سراسر جهان عرب

هــا یــا فــروش  شد که به دلیل جنگ

کــونیچ بــه کــار در مؤسســۀ گوتــه در 

مشاور بخش عربی خبرگزاری آلمان در کلن بود.

توانســت رســالۀ دکتــری دوم خــود را 

های عربی و التینی بنویسد. او مــدرک 

از دانشــکدۀ فلســفۀ دانشــگاه 

به مونیخ رفت تا مدرس مطالعــات عربــی 

استاد تمــام شــد. او تــا زمــان 

دربــارۀ  های زبان عربی، ادبیات عرب و تاریخ و گــاهی

عضــو پیوســتۀ آن  ۱۹۸۶

عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم و علوم انسانی باواریا (آلمان) و نیز 

. Anton Spitaler

. Ludwig Maximilian

در طول جنگ این مدرسه به روستایی در نزدیک لهستان، پانصد کیلومتری شــرق بــرلین، منتقــل 

تخت آلمان، کونیچ در آغاز 

گفتار مقدماتی در عبری که در دبیرســتان عرضــه 

هــای ســامی، کــه حرفــۀ  های ســتارگان و زبان

دیــپلمش را گرفــت و در ۱۹۵۰دانشــمند شــکل داد. او در 

تحصیالتش را در دانشگاه آزاد برلین پی گرفت و در 

تر نخستین درجۀ دکترای خود را  التحصیل شد. البته او یک سال پیش

های عربی ستارگان در اروپا گرفتــه بــود؛ موضــوعی بــه انتخــاب 

استاد مشاورش بود. اشپیتالر در بیشــتر دورۀ 

 غیر
ً
یافتن فرصت پژوهشی در تاریخ علوم دورۀ اسالمی عمال

داد و از  در دانشگاه گوتینگن زبان عربی درس می

کرد. در این دوره او به شرق نزدیــک بســیار ســفر کــرد و از 

های نجومی سراسر جهان عرب هایی که مؤسسۀ مخطوطات عربی در قاهره از نسخه

شد که به دلیل جنگ هایی می

کــونیچ بــه کــار در مؤسســۀ گوتــه در  ۱۹۶۳

مشاور بخش عربی خبرگزاری آلمان در کلن بود.

توانســت رســالۀ دکتــری دوم خــود را  »

های عربی و التینی بنویسد. او مــدرک 

از دانشــکدۀ فلســفۀ دانشــگاه  ۱۹۷۱کــرد در ژوئــن 

به مونیخ رفت تا مدرس مطالعــات عربــی 

استاد تمــام شــد. او تــا زمــان  ۱۹۷۸دست آورد و در 

های زبان عربی، ادبیات عرب و تاریخ و گــاهی

۱۹۸۶المللــی تــاریخ علــوم و در 

عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم و علوم انسانی باواریا (آلمان) و نیز 

در طول جنگ این مدرسه به روستایی در نزدیک لهستان، پانصد کیلومتری شــرق بــرلین، منتقــل 

تخت آلمان، کونیچ در آغاز َروی ارتش اتحاد جماهیر شوروی به سوی پای

گفتار مقدماتی در عبری که در دبیرســتان عرضــه  های عملی در نجوم و یک درس

های ســتارگان و زبان شد، کونیچ دو عالقۀ اصلی خود را یافت، یعنی نام

دانشــمند شــکل داد. او در 

تحصیالتش را در دانشگاه آزاد برلین پی گرفت و در  ۱۹۵۲

التحصیل شد. البته او یک سال پیش

های عربی ستارگان در اروپا گرفتــه بــود؛ موضــوعی بــه انتخــاب 

استاد مشاورش بود. اشپیتالر در بیشــتر دورۀ  ١شناس مشهور مونیخی، آنتون اشپیتاِلر

 غیر
ً
یافتن فرصت پژوهشی در تاریخ علوم دورۀ اسالمی عمال

در دانشگاه گوتینگن زبان عربی درس می

کرد. در این دوره او به شرق نزدیــک بســیار ســفر کــرد و از 

هایی که مؤسسۀ مخطوطات عربی در قاهره از نسخه

هایی می آورده بود، فهرستی تهیه کرد. این مجموعه شامل نسخه

۱۹۶۳تــا  ۱۹۶۰های شخصی در دسترس نبودند. از 

مشاور بخش عربی خبرگزاری آلمان در کلن بود.

»های آلمان بنیاد پژوهش

های عربی و التینی بنویسد. او مــدرک  بطلمیوس و جدول ستارگان آن در زبان

کــرد در ژوئــن  خود را که شایستگی او را برای تدریس تأییــد می

به مونیخ رفت تا مدرس مطالعــات عربــی  ۱۹۷۵در مونیخ دریافت کرد. در 

دست آورد و در  رتبۀ استاد ممتاز را به

های زبان عربی، ادبیات عرب و تاریخ و گــاهی به تدریس در کالس

المللــی تــاریخ علــوم و در  عضو ناظر فرهنگستان بین

عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم و علوم انسانی باواریا (آلمان) و نیز 

در طول جنگ این مدرسه به روستایی در نزدیک لهستان، پانصد کیلومتری شــرق بــرلین، منتقــل 

َروی ارتش اتحاد جماهیر شوروی به سوی پای

های عملی در نجوم و یک درس

شد، کونیچ دو عالقۀ اصلی خود را یافت، یعنی نام

دانشــمند شــکل داد. او در سال آیندۀ او را در مقــام یــک 

۱۹۵۲در دانشگاه مونیخ ثبت نام کرد. از 

التحصیل شد. البته او یک سال پیش در فلسفۀ کالسیک فارغ

های عربی ستارگان در اروپا گرفتــه بــود؛ موضــوعی بــه انتخــاب  نام دربارۀ

شناس مشهور مونیخی، آنتون اشپیتاِلر

کارش به پشتیبانی از کونیچ ادامه داد.

 غیر ۱۹۶۰
ً
یافتن فرصت پژوهشی در تاریخ علوم دورۀ اسالمی عمال

در دانشگاه گوتینگن زبان عربی درس می ۱۹۵۷

کرد. در این دوره او به شرق نزدیــک بســیار ســفر کــرد و از  مؤسسۀ گوته در قاهره آلمانی تدریس می

هایی که مؤسسۀ مخطوطات عربی در قاهره از نسخه

آورده بود، فهرستی تهیه کرد. این مجموعه شامل نسخه

های شخصی در دسترس نبودند. از 

مشاور بخش عربی خبرگزاری آلمان در کلن بود. ۱۹۶۸تا  

بنیاد پژوهش«به یاری بورسی از طرف 

بطلمیوس و جدول ستارگان آن در زبان

خود را که شایستگی او را برای تدریس تأییــد می

در مونیخ دریافت کرد. در 

رتبۀ استاد ممتاز را به

به تدریس در کالس

تاریخ علوم دورۀ اسالمی ادامه داد.

عضو ناظر فرهنگستان بین

عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم و علوم انسانی باواریا (آلمان) و نیز  ۱۹۸۵مؤسسه شد. او همچنین از 

در طول جنگ این مدرسه به روستایی در نزدیک لهستان، پانصد کیلومتری شــرق بــرلین، منتقــل 

 
ْ

َروی ارتش اتحاد جماهیر شوروی به سوی پای شد. با پیش

به برلین بازگشت.

های عملی در نجوم و یک درس به واسطۀ درس

شد، کونیچ دو عالقۀ اصلی خود را یافت، یعنی نام

سال آیندۀ او را در مقــام یــک  ۶۰

در دانشگاه مونیخ ثبت نام کرد. از 

در فلسفۀ کالسیک فارغ

دربارۀبابت نخستین اثر مهمش 

شناس مشهور مونیخی، آنتون اشپیتاِلر خودش که شرق

کارش به پشتیبانی از کونیچ ادامه داد.

۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های  در دهه

۱۹۵۷-۱۹۵۶بود. کونیچ در 

مؤسسۀ گوته در قاهره آلمانی تدریس می

هایی که مؤسسۀ مخطوطات عربی در قاهره از نسخه میکروفیلم

آورده بود، فهرستی تهیه کرد. این مجموعه شامل نسخه

های شخصی در دسترس نبودند. از 

 ۱۹۶۳آلمان ادامه داد و از 

به یاری بورسی از طرف  کونیچ

بطلمیوس و جدول ستارگان آن در زبان مجسطیسنت 

خود را که شایستگی او را برای تدریس تأییــد می

در مونیخ دریافت کرد. در  ٢کسیمیلیانلودویگ ما

رتبۀ استاد ممتاز را به ۱۹۷۷کالسیک شود. در 

به تدریس در کالس۱۹۹۵بازنشستگیش در 

تاریخ علوم دورۀ اسالمی ادامه داد.

عضو ناظر فرهنگستان بین ۱۹۶۷کونیچ در 

مؤسسه شد. او همچنین از 

در طول جنگ این مدرسه به روستایی در نزدیک لهستان، پانصد کیلومتری شــرق بــرلین، منتقــل 

 
ْ

شد. با پیش

به برلین بازگشت.

به واسطۀ درس

شد، کونیچ دو عالقۀ اصلی خود را یافت، یعنی نام می

۶۰بیش از 

در دانشگاه مونیخ ثبت نام کرد. از  ۱۹۵۱

در فلسفۀ کالسیک فارغ ۱۹۵۷

بابت نخستین اثر مهمش 

خودش که شرق

کارش به پشتیبانی از کونیچ ادامه داد.

در دهه

بود. کونیچ در 

مؤسسۀ گوته در قاهره آلمانی تدریس می

میکروفیلم

آورده بود، فهرستی تهیه کرد. این مجموعه شامل نسخه

های شخصی در دسترس نبودند. از  مجموعه

آلمان ادامه داد و از 

کونیچ

سنت  دربارۀ

خود را که شایستگی او را برای تدریس تأییــد می

لودویگ ما

کالسیک شود. در 

بازنشستگیش در 

تاریخ علوم دورۀ اسالمی ادامه داد.

کونیچ در 

مؤسسه شد. او همچنین از 



میالدی همراه با شــناخته 

خصوص در زمان نهضت ترجمــه از عربــی بــه التینــی در 

ویژه در اطلــس 

رخ  ۱۸۱۴

 ۱۷و 

هــای عربــی 

، نسخۀ 

توان یافت که بــا همکــاری تــیم 

ار بعدی نگــاه خــود 

 دربارۀ

هایی که بطلمیوس 

1. Arabische Sternnamen in Europa
2. Beyer
3. Uranometria
4. Piazzi
5. Short Guide to
6. A Dictionary of Modern Star Names
7. Tim Smart
8. Untersuchungen zur Sternnomenklatur der Araber

میالدی همراه با شــناخته 

خصوص در زمان نهضت ترجمــه از عربــی بــه التینــی در 

ویژه در اطلــس  های بعــدی بــه

۱۸۱۴- ۱۸۰۳منتشر شده در 

و  ۱۶های  های التینــی آثــار عربــی منتشــر شــده در ســده

هــای عربــی  نامای از نتــایج 

، نسخۀ ۱۹۸۶( ٥های آنها

توان یافت که بــا همکــاری تــیم 

ار بعدی نگــاه خــود از آنجا که رسالۀ دکتری او در درجۀ اول نگاهی اروپایی داشت، کونیچ در آث

دربارۀتحقیق های ستارگان مؤثر بودند گسترش داد. او در 

هایی که بطلمیوس  ستاره (بجز نام

Arabische Sternnamen in Europa
Beyer
Uranometria
Piazzi
Short Guide to Modern Star Names and Their Derivations
A Dictionary of Modern Star Names
Tim Smart
Untersuchungen zur Sternnomenklatur der Araber

میالدی همراه با شــناخته  ۱۰۰۰های عربی ستارگان نخستین بار در حدود 

خصوص در زمان نهضت ترجمــه از عربــی بــه التینــی در 

های بعــدی بــه هــا و آشــفتگی

منتشر شده در  ٤) و فهرست ستارگان پیاتزی،

های التینــی آثــار عربــی منتشــر شــده در ســده

ای از نتــایج  شناختی این آثار بودند. خالصه

های آنها های امروزی ستارگان و ریشه

توان یافت که بــا همکــاری تــیم  ) می۲۰۰۶

از آنجا که رسالۀ دکتری او در درجۀ اول نگاهی اروپایی داشت، کونیچ در آث

های ستارگان مؤثر بودند گسترش داد. او در 

ستاره (بجز نام ۳۲۹

Arabische Sternnamen in Europa

Modern Star Names and Their Derivations
A Dictionary of Modern Star Names

Untersuchungen zur Sternnomenklatur der Araber

عضو ناظر فرهنگستان زبان عربــی قــاهره 

مدال افتخار از انجمن نجــوم اردن و 

مدال صــوفی از اتحادیــۀ عربــی نجــوم و 

های عربی ستارگان 

) بود که در واقع نســخۀ مفصــل 

رسالۀ دکتری او بود که آن را در مــدت اقــامتش در 

ای بود که او بــه 

های عجیب امروزی ستارگان داشــت کــه 

های تحصیل خود آن را بر پایــۀ یــک روش 

علمی با مطالعۀ گسترده و موشکافانۀ منابع منتشــر 

های  های یونانی، سریانی، التینِی سده

های جدیــد اروپــایی بســط داده بــود. 

های عربی ستارگان نخستین بار در حدود 

خصوص در زمان نهضت ترجمــه از عربــی بــه التینــی در 

هــا و آشــفتگی میالدی، پذیرفته شــدند. اقتباس

) و فهرست ستارگان پیاتزی،

های التینــی آثــار عربــی منتشــر شــده در ســده

شناختی این آثار بودند. خالصه

های امروزی ستارگان و ریشه

۲۰۰۶ ٦،های امروزی ستارگان

از آنجا که رسالۀ دکتری او در درجۀ اول نگاهی اروپایی داشت، کونیچ در آث

های ستارگان مؤثر بودند گسترش داد. او در 

۳۲۹های اصلی عربی 

Modern Star Names and Their Derivations

Untersuchungen zur Sternnomenklatur der Araber

عضو ناظر فرهنگستان زبان عربــی قــاهره 

مدال افتخار از انجمن نجــوم اردن و 

مدال صــوفی از اتحادیــۀ عربــی نجــوم و 

علوم فضایی شارجه دریافت کرد.

های عربی ستارگان  نامنخستین اثر مهم کونیچ 

) بود که در واقع نســخۀ مفصــل 

رسالۀ دکتری او بود که آن را در مــدت اقــامتش در 

ای بود که او بــه  . این از عالقه

های عجیب امروزی ستارگان داشــت کــه 

های تحصیل خود آن را بر پایــۀ یــک روش 

علمی با مطالعۀ گسترده و موشکافانۀ منابع منتشــر 

های یونانی، سریانی، التینِی سده

های جدیــد اروپــایی بســط داده بــود. 

های عربی ستارگان نخستین بار در حدود 

خصوص در زمان نهضت ترجمــه از عربــی بــه التینــی در  شدن منابع نجومی عربی در اسپانیا، به

میالدی، پذیرفته شــدند. اقتباس

) و فهرست ستارگان پیاتزی،۱۶۰۳( 

های التینــی آثــار عربــی منتشــر شــده در ســده آثار بیشتر برگرفته از ترجمه

شناختی این آثار بودند. خالصه های زبان میالدی و برآمده از بررسی

های امروزی ستارگان و ریشه راهنمای کوچک نام

های امروزی ستارگان فرهنگ نام

نوشته شده است.

از آنجا که رسالۀ دکتری او در درجۀ اول نگاهی اروپایی داشت، کونیچ در آث

های ستارگان مؤثر بودند گسترش داد. او در  تری که در انتقال نام

های اصلی عربی  نام دربارۀ) ۱۹۶۱

عضو ناظر فرهنگستان زبان عربــی قــاهره  

مدال افتخار از انجمن نجــوم اردن و  ۱۹۹۷

مدال صــوفی از اتحادیــۀ عربــی نجــوم و  ۲۰۱۴

علوم فضایی شارجه دریافت کرد.

نخستین اثر مهم کونیچ 
) بود که در واقع نســخۀ مفصــل ۱۹۵۹( ١

رسالۀ دکتری او بود که آن را در مــدت اقــامتش در 

. این از عالقهقاهره کامل کرده بود

های عجیب امروزی ستارگان داشــت کــه 

های تحصیل خود آن را بر پایــۀ یــک روش 

علمی با مطالعۀ گسترده و موشکافانۀ منابع منتشــر 

های یونانی، سریانی، التینِی سده شده به زبان

های جدیــد اروپــایی بســط داده بــود.  میانه و زبان

های عربی ستارگان نخستین بار در حدود  چ نشان داد که نام

شدن منابع نجومی عربی در اسپانیا، به

میالدی، پذیرفته شــدند. اقتباس ۱۳و  ۱۲های 

 ٣اورانومتریا ٢ر،ستارگان ِبیِ 

آثار بیشتر برگرفته از ترجمه

میالدی و برآمده از بررسی

راهنمای کوچک نام چۀرا در کتاب

فرهنگ نامتجدید نظر شده: 
نوشته شده است. ٧

از آنجا که رسالۀ دکتری او در درجۀ اول نگاهی اروپایی داشت، کونیچ در آث

 به منابع قدیم
ً
تری که در انتقال نام را عمدتا

۱۹۶۱( ٨های عربی ستارگان

١٣٠

۱۹۹۲از 

۹۹۷بود. در 

۲۰۱۴در 

علوم فضایی شارجه دریافت کرد.

نخستین اثر مهم کونیچ 

پا ١در ارو

رسالۀ دکتری او بود که آن را در مــدت اقــامتش در 

قاهره کامل کرده بود

های عجیب امروزی ستارگان داشــت کــه  منشأ نام

های تحصیل خود آن را بر پایــۀ یــک روش  در سال

علمی با مطالعۀ گسترده و موشکافانۀ منابع منتشــر 

شده به زبان

میانه و زبان

چ نشان داد که نامکونی

شدن منابع نجومی عربی در اسپانیا، به

های  سده

ستارگان ِبیِ 

آثار بیشتر برگرفته از ترجمه  داد. این

میالدی و برآمده از بررسی

را در کتاب گانستار

تجدید نظر شده: 

٧اسمارت

از آنجا که رسالۀ دکتری او در درجۀ اول نگاهی اروپایی داشت، کونیچ در آث

 به منابع قدیم
ً
را عمدتا

های عربی ستارگان نام

١٣٠



١٣١

ه 
ب

ی
 اد

ون
 ک

ول
پا

ی
( چ

۱۹
۳۰

-
۲۰

۲۰
(

تــوان معنــای 

های یونانی ســتارگان در جریــان نهضــت ترجمــه در قــرن نهــم 

 های فلکی یکسان وجود دارد مانند

هــای اصــلی منــازل 

 مجســطی

تز دکتری خود انجام 

- مجسطی، کتاب جامع ریاضیات کلودیوس بطلمیوس در سنت عربی

های موجــود 

شــود و در ادامــه 

های در دســترس عربــی و التینــی اســت و شــامل مطالعــۀ مشــروحی از منــابع 

در قــرون 

ت ســتارگان، 

 تحریر مجســطی

ق) که شامل ســیاهۀ کامــل ســتارگان بطلمیــوس در زمــان 

2. Der Almagest. Die

تــوان معنــای  های مشهور که دیگــر نمی

های یونانی ســتارگان در جریــان نهضــت ترجمــه در قــرن نهــم 

های فلکی یکسان وجود دارد مانند

هــای اصــلی منــازل  ... منبع اصلی برای نام

مجســطیستاره در سیاهۀ ســتارگان 

تز دکتری خود انجام تر در 

مجسطی، کتاب جامع ریاضیات کلودیوس بطلمیوس در سنت عربی

های موجــود  آن را منتشر کرد. در بخش تحلیلی نخست کتاب، فهرست دقیقی از همۀ نسخه

شــود و در ادامــه  عرضه می

های در دســترس عربــی و التینــی اســت و شــامل مطالعــۀ مشــروحی از منــابع 

در قــرون  مجســطیهای عربــی و التینــی 

ت ســتارگان، وسطی تا زمانۀ ما ساخته است. کونیچ در این کتاب و ویــرایش کامــل بعــدی از فهرســ

تحریر مجســطیشود: 

ق) که شامل ســیاهۀ کامــل ســتارگان بطلمیــوس در زمــان 

Der Almagest. Die Syntaxis Mathematica des Claudius Ptolemäus in arabisch

های مشهور که دیگــر نمی

های یونانی ســتارگان در جریــان نهضــت ترجمــه در قــرن نهــم 

های فلکی یکسان وجود دارد مانند های موازی برای صورت

... منبع اصلی برای نام

ستاره در سیاهۀ ســتارگان  ۱۰۲۵

تر در  . کونیچ این تحقیق را پیش

مجسطی، کتاب جامع ریاضیات کلودیوس بطلمیوس در سنت عربی

آن را منتشر کرد. در بخش تحلیلی نخست کتاب، فهرست دقیقی از همۀ نسخه

عرضه میهای فارسی میانه (پهلوی) و سریانی 

های در دســترس عربــی و التینــی اســت و شــامل مطالعــۀ مشــروحی از منــابع 

های عربــی و التینــی 

وسطی تا زمانۀ ما ساخته است. کونیچ در این کتاب و ویــرایش کامــل بعــدی از فهرســ

شود:  منابع متأخر مهم را نیز در نظر گرفته است که از جمله شامل این آثار مهم می

ق) که شامل ســیاهۀ کامــل ســتارگان بطلمیــوس در زمــان 

منتشر شده است. ۱۳۰
Syntaxis Mathematica des Claudius Ptolemäus in arabisch

کند. این تحقیق بر اساس آثــار 

دانان متقدم عرب چنــان کــه در 

ویژه ابــن قتیبــه و ابوحنیفــه) دیــده 

ق) ۳۵۵( 

عبدالرحمان صوفی است که نخستین کوشش جــامع 

های عربی اصلی ستارگان و 

انجــام داد. 

های ســتارگان را از چنــد 

 بــابلی، هــم 
ً
های اصــالتا

های عربــی پــیش از 

هــای بــابلی 

هــای بــدوی حیوانــات و 

های مشهور که دیگــر نمی اند و برخی نام در زندگی ایشان نقش مهمی داشته

های یونانی ســتارگان در جریــان نهضــت ترجمــه در قــرن نهــم 

های موازی برای صورت

... منبع اصلی برای نام دربارۀ تحقیق

۱۰۲۵صورت فلکی و 

. کونیچ این تحقیق را پیشبطلمیوس گام منطقی بعدی در این بررسی بود

مجسطی، کتاب جامع ریاضیات کلودیوس بطلمیوس در سنت عربی

آن را منتشر کرد. در بخش تحلیلی نخست کتاب، فهرست دقیقی از همۀ نسخه

های فارسی میانه (پهلوی) و سریانی 

های در دســترس عربــی و التینــی اســت و شــامل مطالعــۀ مشــروحی از منــابع 

های عربــی و التینــی  ترین مرجع سنت

وسطی تا زمانۀ ما ساخته است. کونیچ در این کتاب و ویــرایش کامــل بعــدی از فهرســ

منابع متأخر مهم را نیز در نظر گرفته است که از جمله شامل این آثار مهم می

ق) که شامل ســیاهۀ کامــل ســتارگان بطلمیــوس در زمــان 

۱۳۰- ۱۲۷ ص، ۱۵شمارۀ 
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کند. این تحقیق بر اساس آثــار 

دانان متقدم عرب چنــان کــه در 

ویژه ابــن قتیبــه و ابوحنیفــه) دیــده 

 صــور الکواکــبشود و همچنین کتــاب 

عبدالرحمان صوفی است که نخستین کوشش جــامع 

های عربی اصلی ستارگان و 

انجــام داد.  مجســطیســیاهۀ ســتارگان بطلمیــوس در 

های ســتارگان را از چنــد  کونیچ دریافت که انتشار نام

 بــابلی، هــم  توان دنبال کرد: نام
ً
های اصــالتا

های عربــی پــیش از  توسط یونانیان و هــم در داســتان

هــای بــابلی  اند. اعــراب نام

هــای بــدوی حیوانــات و  های فلکــی را بــا نام

در زندگی ایشان نقش مهمی داشته

های یونانی ســتارگان در جریــان نهضــت ترجمــه در قــرن نهــم  آنها را تعیین کرد در هم آمیختند. نام

های موازی برای صورت میالدی به عربی راه یافتند، در نتیجه نام

تحقیقجوزا و توأمان برای صورت فلکی دوپیکر. 

.١ماه در عربی و التینی است

صورت فلکی و  ۴۸گزینش  دربارۀ

بطلمیوس گام منطقی بعدی در این بررسی بود

مجسطی، کتاب جامع ریاضیات کلودیوس بطلمیوس در سنت عربیبا عنوان 

آن را منتشر کرد. در بخش تحلیلی نخست کتاب، فهرست دقیقی از همۀ نسخه

های فارسی میانه (پهلوی) و سریانی  که با ترجمه

های در دســترس عربــی و التینــی اســت و شــامل مطالعــۀ مشــروحی از منــابع 

ترین مرجع سنت ای عربی است، کونیچ را مهم

وسطی تا زمانۀ ما ساخته است. کونیچ در این کتاب و ویــرایش کامــل بعــدی از فهرســ

منابع متأخر مهم را نیز در نظر گرفته است که از جمله شامل این آثار مهم می

ق) که شامل ســیاهۀ کامــل ســتارگان بطلمیــوس در زمــان ۶۴۴خواجه نصیرالدین طوسی (الموت، 

شمارۀ  ،میراث علمیمجلۀ در 
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کند. این تحقیق بر اساس آثــار  آورده است) بحث می

دانان متقدم عرب چنــان کــه در نویسان و لغت

ویژه ابــن قتیبــه و ابوحنیفــه) دیــده  (بــه» انــواء

شود و همچنین کتــاب 

عبدالرحمان صوفی است که نخستین کوشش جــامع 

های عربی اصلی ستارگان و  را برای مشخص کردن نام

ســیاهۀ ســتارگان بطلمیــوس در 

کونیچ دریافت که انتشار نام

توان دنبال کرد: نام مسیر می

توسط یونانیان و هــم در داســتان

اند. اعــراب نام کار گرفتــه شــده اسالم بــه

های فلکــی را بــا نام

در زندگی ایشان نقش مهمی داشته اشیائی که

آنها را تعیین کرد در هم آمیختند. نام

میالدی به عربی راه یافتند، در نتیجه نام

جوزا و توأمان برای صورت فلکی دوپیکر. 

ماه در عربی و التینی است

دربارۀیک تحقیق جامع 

بطلمیوس گام منطقی بعدی در این بررسی بود

با عنوان  ۱۹۷۴داده بود و در 

آن را منتشر کرد. در بخش تحلیلی نخست کتاب، فهرست دقیقی از همۀ نسخه

که با ترجمه مجسطیو از میان رفتۀ 

های در دســترس عربــی و التینــی اســت و شــامل مطالعــۀ مشــروحی از منــابع  بر اساس همۀ نسخه

ای عربی است، کونیچ را مهم نامه

وسطی تا زمانۀ ما ساخته است. کونیچ در این کتاب و ویــرایش کامــل بعــدی از فهرســ

منابع متأخر مهم را نیز در نظر گرفته است که از جمله شامل این آثار مهم می

خواجه نصیرالدین طوسی (الموت، 

در » ستارگان بیابانی«از کونیچ مقالۀ 
lateinischer Überlieferung

آورده است) بحث می

نویسان و لغت فرهنگ

انــواء«سنت 

شود و همچنین کتــاب  می

عبدالرحمان صوفی است که نخستین کوشش جــامع 

را برای مشخص کردن نام

ســیاهۀ ســتارگان بطلمیــوس در 

کونیچ دریافت که انتشار نام

مسیر می

توسط یونانیان و هــم در داســتان

اسالم بــه

های فلکــی را بــا نام صورت

اشیائی که

آنها را تعیین کرد در هم آمیختند. نام

میالدی به عربی راه یافتند، در نتیجه نام

جوزا و توأمان برای صورت فلکی دوپیکر. 

ماه در عربی و التینی است

یک تحقیق جامع 

بطلمیوس گام منطقی بعدی در این بررسی بود

داده بود و در 

آن را منتشر کرد. در بخش تحلیلی نخست کتاب، فهرست دقیقی از همۀ نسخه ٢التینی

و از میان رفتۀ 

بر اساس همۀ نسخه

نامه زندگی

وسطی تا زمانۀ ما ساخته است. کونیچ در این کتاب و ویــرایش کامــل بعــدی از فهرســ

منابع متأخر مهم را نیز در نظر گرفته است که از جمله شامل این آثار مهم می

خواجه نصیرالدین طوسی (الموت، 

از کونیچ مقالۀ  .١
lateinischer Überlieferung



م اســت، فهرســت صــوفی کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد، 

ق) و 

 مجســطی

هایی که در این منــابع 

در «های مشخص (یعنی فقط گفته نشده باشد که فالن ســتاره 

دهــد 

های فلکــی آنهاســت چطــور بــا 

صلی عربی ترکیب شــده اســت و بــه عبــارت دیگــر، چگونــه اختالفــات بعــدی برآمــده از 

(کتــف یــا 

ق) ۵۴۸

اش در اســتانبول و 

کسفورد موجود است). این رساله نمونۀ خوبی از منابع مهمی است که کونیچ به سبب دانش دقیــق  آ

نابع متقدم آن را پیدا کرد و به سبب ارتباطات خوب خــود 

دست آورد که نقل آنهــا را 

با دقت بسیار مختصــات و قــدر ســتارگان را در همــۀ پــنج نســخه 

نقــد 

) تصــحیح انتقــادی مــتن را بــه 

فهرســت ســتارگان 

ق) را نیــز اضــافه کــرد کــه توانســته بــود 

القول ألحمد بن محمد بن الَسري في سبب الخطأ والتصحیف العریضین في جداول المقالتین السابع والثامنة من کتاب المجسطي 

2. Zur Kritik der Koordinat

م اســت، فهرســت صــوفی کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد، 

ق) و ۸۴۱ق)، الــغ بیــگ (ســمرقند، 

مجســطیق) که شامل نیمــی از فهرســت ســتارگان 

هایی که در این منــابع 

های مشخص (یعنی فقط گفته نشده باشد که فالن ســتاره 

دهــد  شود. این تحقیق به خوبی نشــان می

های فلکــی آنهاســت چطــور بــا 

صلی عربی ترکیب شــده اســت و بــه عبــارت دیگــر، چگونــه اختالفــات بعــدی برآمــده از 

(کتــف یــا » شــانه«(ُمضئ یــا نّیــر) یــا 

۵۴۸تأخر تعلق دارد رســالۀ ابــن صــالح همــدانی (د 

اش در اســتانبول و  بارۀ خطاها و اشتباهات کتابت در فهرست ستارگان بطلمیوس است ( که نسخه

کسفورد موجود است). این رساله نمونۀ خوبی از منابع مهمی است که کونیچ به سبب دانش دقیــق  آ

نابع متقدم آن را پیدا کرد و به سبب ارتباطات خوب خــود 

دست آورد که نقل آنهــا را 

دسترسی داشته 

ترجمۀ سریانی از یونانی؛ ترجمۀ حسن بن قــریش از یونــانی بــه عربــی بــرای 

خلیفه مأمون؛ ترجمۀ حجاج از یونانی به عربی، آن هم برای مأمون؛ ترجمۀ اصــالح 

ای به خط مؤلف در اختیــار ابــن 

با دقت بسیار مختصــات و قــدر ســتارگان را در همــۀ پــنج نســخه 

نقــد دهد. کــونیچ در 

) تصــحیح انتقــادی مــتن را بــه 

فهرســت ســتارگان  دربــارۀ

ق) را نیــز اضــافه کــرد کــه توانســته بــود 

القول ألحمد بن محمد بن الَسري في سبب الخطأ والتصحیف العریضین في جداول المقالتین السابع والثامنة من کتاب المجسطي 

Zur Kritik der Koordinat

م اســت، فهرســت صــوفی کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد، 

ق)، الــغ بیــگ (ســمرقند، ۴۲۰

ق) که شامل نیمــی از فهرســت ســتارگان 

هایی که در این منــابع  اختالف دربارۀهای بسیار را 

های مشخص (یعنی فقط گفته نشده باشد که فالن ســتاره 

شود. این تحقیق به خوبی نشــان می

های فلکــی آنهاســت چطــور بــا  های بطلمیوس از ستارگان که با توجه به صــورت

صلی عربی ترکیب شــده اســت و بــه عبــارت دیگــر، چگونــه اختالفــات بعــدی برآمــده از 

(ُمضئ یــا نّیــر) یــا 

های اصلی است.

تأخر تعلق دارد رســالۀ ابــن صــالح همــدانی (د 

بارۀ خطاها و اشتباهات کتابت در فهرست ستارگان بطلمیوس است ( که نسخه

کسفورد موجود است). این رساله نمونۀ خوبی از منابع مهمی است که کونیچ به سبب دانش دقیــق  آ

نابع متقدم آن را پیدا کرد و به سبب ارتباطات خوب خــود 

دست آورد که نقل آنهــا را  دست بیاورد. کونیچ از این رساله اطالعاتی به

دسترسی داشته  مجسطیدر میانۀ سدۀ دوازدهم، ابن صالح به پنج نسخۀ مختلف از 

ترجمۀ سریانی از یونانی؛ ترجمۀ حسن بن قــریش از یونــانی بــه عربــی بــرای 

خلیفه مأمون؛ ترجمۀ حجاج از یونانی به عربی، آن هم برای مأمون؛ ترجمۀ اصــالح 

ای به خط مؤلف در اختیــار ابــن 

قره.

با دقت بسیار مختصــات و قــدر ســتارگان را در همــۀ پــنج نســخه 

دهد. کــونیچ در  کند و هر اختالفی را که یادداشت کرده است توضیح می

) تصــحیح انتقــادی مــتن را بــه ۱۹۷۵

دربــارۀهایی  منتشر کرده است. عالوه بر این او بحث

ق) را نیــز اضــافه کــرد کــه توانســته بــود 

القول ألحمد بن محمد بن الَسري في سبب الخطأ والتصحیف العریضین في جداول المقالتین السابع والثامنة من کتاب المجسطي 

Zur Kritik der Koordinatenüberlieferung im Sternkatalog

م اســت، فهرســت صــوفی کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد، 

۴۲۰های کامل آثــار نجــومی بیرونــی (غزنــه، حــدود 

ق) که شامل نیمــی از فهرســت ســتارگان ۲۸۸

های بسیار را  های کامل و بحث

های مشخص (یعنی فقط گفته نشده باشد که فالن ســتاره 

شود. این تحقیق به خوبی نشــان می اند شامل می ستارۀ دیگری است) آمده

های بطلمیوس از ستارگان که با توجه به صــورت

صلی عربی ترکیب شــده اســت و بــه عبــارت دیگــر، چگونــه اختالفــات بعــدی برآمــده از 

(ُمضئ یــا نّیــر) یــا » ستارۀ درخشان«

های اصلی است. ها یا برداشت نادرست از نام

تأخر تعلق دارد رســالۀ ابــن صــالح همــدانی (د 

بارۀ خطاها و اشتباهات کتابت در فهرست ستارگان بطلمیوس است ( که نسخه

کسفورد موجود است). این رساله نمونۀ خوبی از منابع مهمی است که کونیچ به سبب دانش دقیــق  آ

نابع متقدم آن را پیدا کرد و به سبب ارتباطات خوب خــود 

دست بیاورد. کونیچ از این رساله اطالعاتی به

در میانۀ سدۀ دوازدهم، ابن صالح به پنج نسخۀ مختلف از 

ترجمۀ سریانی از یونانی؛ ترجمۀ حسن بن قــریش از یونــانی بــه عربــی بــرای 

خلیفه مأمون؛ ترجمۀ حجاج از یونانی به عربی، آن هم برای مأمون؛ ترجمۀ اصــالح 

ای به خط مؤلف در اختیــار ابــن  نشدۀ اسحاق بن حنین از یونانی به عربی (که نسخه

قره. جمه با اصالح ثابت بن

با دقت بسیار مختصــات و قــدر ســتارگان را در همــۀ پــنج نســخه 

کند و هر اختالفی را که یادداشت کرده است توضیح می

۱۹۷۵( ٢سنت انتقال مختصات ستارگان در فهرســت مجســطی

منتشر کرده است. عالوه بر این او بحث

ق) را نیــز اضــافه کــرد کــه توانســته بــود ۴۱۵ق) و کوشیار گیالنی (ایران، حــدود 

القول ألحمد بن محمد بن الَسري في سبب الخطأ والتصحیف العریضین في جداول المقالتین السابع والثامنة من کتاب المجسطي 

enüberlieferung im Sternkatalog

م اســت، فهرســت صــوفی کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد، ۱۴۷اصلی فعالیت او (بطلمیوس) یعنــی 

های کامل آثــار نجــومی بیرونــی (غزنــه، حــدود 

۲۸۸بتانی (رقه، حدود 

های کامل و بحث است. بخش دوم کتاب بررسی

های مشخص (یعنی فقط گفته نشده باشد که فالن ســتاره  ستارۀ داراِی مؤلفه

ستارۀ دیگری است) آمده

های بطلمیوس از ستارگان که با توجه به صــورت

صلی عربی ترکیب شــده اســت و بــه عبــارت دیگــر، چگونــه اختالفــات بعــدی برآمــده از 

«های مختلف از لغاِت یکسان مانند 

ها یا برداشت نادرست از نام

تأخر تعلق دارد رســالۀ ابــن صــالح همــدانی (د یکی دیگر از منابعی که به دستۀ منابع م

بارۀ خطاها و اشتباهات کتابت در فهرست ستارگان بطلمیوس است ( که نسخه

کسفورد موجود است). این رساله نمونۀ خوبی از منابع مهمی است که کونیچ به سبب دانش دقیــق  آ

نابع متقدم آن را پیدا کرد و به سبب ارتباطات خوب خــود خود از منابع متأخر و مطالعۀ موشکافانۀ م

دست بیاورد. کونیچ از این رساله اطالعاتی به در این حوزه توانست آن را به

داشت: تا پایان عمر خود دوست می

در میانۀ سدۀ دوازدهم، ابن صالح به پنج نسخۀ مختلف از 

ترجمۀ سریانی از یونانی؛ ترجمۀ حسن بن قــریش از یونــانی بــه عربــی بــرای 

خلیفه مأمون؛ ترجمۀ حجاج از یونانی به عربی، آن هم برای مأمون؛ ترجمۀ اصــالح 

نشدۀ اسحاق بن حنین از یونانی به عربی (که نسخه

جمه با اصالح ثابت بنرصالح بوده است) و همان ت

با دقت بسیار مختصــات و قــدر ســتارگان را در همــۀ پــنج نســخه  ١ابن صالح در رسالۀ خود

کند و هر اختالفی را که یادداشت کرده است توضیح می

سنت انتقال مختصات ستارگان در فهرســت مجســطی

منتشر کرده است. عالوه بر این او بحث

ق) و کوشیار گیالنی (ایران، حــدود 

القول ألحمد بن محمد بن الَسري في سبب الخطأ والتصحیف العریضین في جداول المقالتین السابع والثامنة من کتاب المجسطي 
تصحیحه من ذلك.

اصلی فعالیت او (بطلمیوس) یعنــی 

های کامل آثــار نجــومی بیرونــی (غزنــه، حــدود 

بتانی (رقه، حدود  زیج صابیای در 

است. بخش دوم کتاب بررسی

ستارۀ داراِی مؤلفه ۶۵۰ی ها نام

ستارۀ دیگری است) آمده» یا :به دنبال

های بطلمیوس از ستارگان که با توجه به صــورت که ترجمۀ گزینش

صلی عربی ترکیب شــده اســت و بــه عبــارت دیگــر، چگونــه اختالفــات بعــدی برآمــده از 

های مختلف از لغاِت یکسان مانند 

ها یا برداشت نادرست از نام َمنِکب)، یا از بدخوانی

یکی دیگر از منابعی که به دستۀ منابع م

بارۀ خطاها و اشتباهات کتابت در فهرست ستارگان بطلمیوس است ( که نسخه

کسفورد موجود است). این رساله نمونۀ خوبی از منابع مهمی است که کونیچ به سبب دانش دقیــق  آ

خود از منابع متأخر و مطالعۀ موشکافانۀ م

در این حوزه توانست آن را به

تا پایان عمر خود دوست می

در میانۀ سدۀ دوازدهم، ابن صالح به پنج نسخۀ مختلف از 

ترجمۀ سریانی از یونانی؛ ترجمۀ حسن بن قــریش از یونــانی بــه عربــی بــرای است: 

خلیفه مأمون؛ ترجمۀ حجاج از یونانی به عربی، آن هم برای مأمون؛ ترجمۀ اصــالح 

نشدۀ اسحاق بن حنین از یونانی به عربی (که نسخه

صالح بوده است) و همان ت

ابن صالح در رسالۀ خود

کند و هر اختالفی را که یادداشت کرده است توضیح می مقایسه و ثبت می

سنت انتقال مختصات ستارگان در فهرســت مجســطی

منتشر کرده است. عالوه بر این او بحثهمراه یک شرح مفصل 

ق) و کوشیار گیالنی (ایران، حــدود ۳۱۷بتانی (د 

القول ألحمد بن محمد بن الَسري في سبب الخطأ والتصحیف العریضین في جداول المقالتین السابع والثامنة من کتاب المجسطي 
تصحیحه من ذلك.وتصحیح ما امکنة
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اصلی فعالیت او (بطلمیوس) یعنــی 

های کامل آثــار نجــومی بیرونــی (غزنــه، حــدود  هرستف

ای در  گزیده

است. بخش دوم کتاب بررسی

نام دربارۀ

یا :به دنبال» کنار

که ترجمۀ گزینش

صلی عربی ترکیب شــده اســت و بــه عبــارت دیگــر، چگونــه اختالفــات بعــدی برآمــده از های ا نام

های مختلف از لغاِت یکسان مانند  ترجمه

َمنِکب)، یا از بدخوانی

یکی دیگر از منابعی که به دستۀ منابع م

بارۀ خطاها و اشتباهات کتابت در فهرست ستارگان بطلمیوس است ( که نسخهدر

کسفورد موجود است). این رساله نمونۀ خوبی از منابع مهمی است که کونیچ به سبب دانش دقیــق  آ

خود از منابع متأخر و مطالعۀ موشکافانۀ م

در این حوزه توانست آن را به

تا پایان عمر خود دوست می

در میانۀ سدۀ دوازدهم، ابن صالح به پنج نسخۀ مختلف از 

است: 

خلیفه مأمون؛ ترجمۀ حجاج از یونانی به عربی، آن هم برای مأمون؛ ترجمۀ اصــالح 

نشدۀ اسحاق بن حنین از یونانی به عربی (که نسخه

صالح بوده است) و همان ت

ابن صالح در رسالۀ خود

مقایسه و ثبت می

سنت انتقال مختصات ستارگان در فهرســت مجســطی

همراه یک شرح مفصل 

بتانی (د 

القول ألحمد بن محمد بن الَسري في سبب الخطأ والتصحیف العریضین في جداول المقالتین السابع والثامنة من کتاب المجسطي  .١
وتصحیح ما امکنة

١٣٢
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بــر اســاس 

هــای ســتارگان و مختصــات آنهــا در ســنت 

های عربــی و التینــی آن بــود. 

های 

زمان ترجمۀ عربی حجاج و اسحاق/ثابت و ترجمۀ آلمانی آنهــا کــه تــا 

 تصحیح انتقادی ترجمۀ التینی تحت اللفظی گرارد کرمونایی که در نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم

A و (

 بر اســاس ترجمــۀ عربــی اســحاق/ثابت اســت امــا 
ً
) که عموما

 ۵۰نســخۀ خطــی از بــیش از 

م در ونیز منتشــر 

(همراه یک مقدمۀ انگلیسی) یــک فرهنــگ لغــت جــامع از مختصــات ســتارگان در تمــام 

بــر اســاس 

ینی که خودش در جلــدهای اول 

از مــتن 

، فهرســتی از 

ــه تصــحیح شــیلروپ و چــاپ  صــوفی ب

های این 

شــدۀ دیگــر از کــونیچ 

های 

های 

خاص ستارگان، فهرست ستارگان در زیج آلفونسی بر اساس ترجمــۀ التینــی گــرارد و ســنت التینــی 

هــایی از اصــطالحات نجــومی 

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

بــر اســاس  ،که اکنون در دست نیســتند

هــای ســتارگان و مختصــات آنهــا در ســنت 

های عربــی و التینــی آن بــود. 

های  بــین ســال ١های میانه

زمان ترجمۀ عربی حجاج و اسحاق/ثابت و ترجمۀ آلمانی آنهــا کــه تــا 

تصحیح انتقادی ترجمۀ التینی تحت اللفظی گرارد کرمونایی که در نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم

Aاین ترجمه در دو نمونه موجود اســت: یــک ترجمــۀ اولیــه (

 بر اســاس ترجمــۀ عربــی اســحاق/ثابت اســت امــا 
ً
) که عموما

نســخۀ خطــی از بــیش از 

م در ونیز منتشــر ۱۵۱۵

(همراه یک مقدمۀ انگلیسی) یــک فرهنــگ لغــت جــامع از مختصــات ســتارگان در تمــام 

بــر اســاس  ٢ویژه متن یونــانی کــه هــایبرگ

ینی که خودش در جلــدهای اول 

از مــتن  مجســطیالتینی 

، فهرســتی از »پیوســت

ــه تصــحیح شــیلروپ و چــاپ  صــوفی ب

های این  ترین نسخه العثمانیه در حیدرآباد را از طریق مقابله با سه تا از قدیمی

دهد. اثر عرضه کرده است که به خواننده امکان دسترسی به این منبع را نیز می

شــدۀ دیگــر از کــونیچ 

های  بنــدی انــواع جــدول

های  بینی برخی فهرست

خاص ستارگان، فهرست ستارگان در زیج آلفونسی بر اساس ترجمــۀ التینــی گــرارد و ســنت التینــی 

هــایی از اصــطالحات نجــومی 

Der Sternkatalog des Almagest. Die arabisch
. Heiberg
. Peter Apian

که اکنون در دست نیســتند

هــای ســتارگان و مختصــات آنهــا در ســنت 

های عربــی و التینــی آن بــود.  در ترجمه

های میانه فهرست ستارگان مجسطی: سنت عربی و سده

م برآورده کرد. محتوای سه جلد کتاب چنین است: 

زمان ترجمۀ عربی حجاج و اسحاق/ثابت و ترجمۀ آلمانی آنهــا کــه تــا 

تصحیح انتقادی ترجمۀ التینی تحت اللفظی گرارد کرمونایی که در نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم

این ترجمه در دو نمونه موجود اســت: یــک ترجمــۀ اولیــه (

 بر اســاس ترجمــۀ عربــی اســحاق/ثابت اســت امــا 
ً
) که عموما

نســخۀ خطــی از بــیش از  ۳۴عناصر متعددی از ترجمۀ حجاج به همــراه دارد. کــونیچ 

۱۵۱۵در نسخۀ خطی موجود از این اثر و همچنین نخستین چاپ آن را که 

(همراه یک مقدمۀ انگلیسی) یــک فرهنــگ لغــت جــامع از مختصــات ســتارگان در تمــام 

ویژه متن یونــانی کــه هــایبرگ

ینی که خودش در جلــدهای اول تر تصحیح کرده است، متن عربی و الت

التینی   طوسی و ترجمۀ

پیوســت«در سیسیل انجام شده است. کونیچ بــه عنــوان 

ــه تصــحیح شــیلروپ و چــاپ  صــوفی ب

العثمانیه در حیدرآباد را از طریق مقابله با سه تا از قدیمی

اثر عرضه کرده است که به خواننده امکان دسترسی به این منبع را نیز می

شــدۀ دیگــر از کــونیچ نوشتۀ منتشــر  ۲۰۰

بنــدی انــواع جــدول ای از سنت انــواء، طبقه

بینی برخی فهرست های ستارگان خاص، ارزش طالع

خاص ستارگان، فهرست ستارگان در زیج آلفونسی بر اساس ترجمــۀ التینــی گــرارد و ســنت التینــی 

هــایی از اصــطالحات نجــومی  کــونیچ فرهنگ

Der Sternkatalog des Almagest. Die arabisch

که اکنون در دست نیســتند مجسطیهای نخستین مأمونی 

هــای ســتارگان و مختصــات آنهــا در ســنت  منظور احاطۀ کامــل بــر نام

در ترجمه مجسطیهای میانه، تصحیح انتقادی فهرست ستارگان 

فهرست ستارگان مجسطی: سنت عربی و سده

م برآورده کرد. محتوای سه جلد کتاب چنین است: 

زمان ترجمۀ عربی حجاج و اسحاق/ثابت و ترجمۀ آلمانی آنهــا کــه تــا 

حد ممکن به متن اصلی وفادار است.

تصحیح انتقادی ترجمۀ التینی تحت اللفظی گرارد کرمونایی که در نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم

این ترجمه در دو نمونه موجود اســت: یــک ترجمــۀ اولیــه (

 بر اســاس ترجمــۀ عربــی اســحاق/ثابت اســت امــا 
ً
) که عموما

عناصر متعددی از ترجمۀ حجاج به همــراه دارد. کــونیچ 

نسخۀ خطی موجود از این اثر و همچنین نخستین چاپ آن را که 

شده بود در این تصحیح به کار برده است.

(همراه یک مقدمۀ انگلیسی) یــک فرهنــگ لغــت جــامع از مختصــات ســتارگان در تمــام 

ویژه متن یونــانی کــه هــایبرگ های متقدم فهرست ستارگان بطلمیوس، به

تر تصحیح کرده است، متن عربی و الت

طوسی و ترجمۀ تحریر مجسطی

در سیسیل انجام شده است. کونیچ بــه عنــوان 

ــه تصــحیح شــیلروپ و چــاپ  صــور الکواکــب صــوفی ب

العثمانیه در حیدرآباد را از طریق مقابله با سه تا از قدیمی

اثر عرضه کرده است که به خواننده امکان دسترسی به این منبع را نیز می

۲۰۰های بیش از  عنوان

ای از سنت انــواء، طبقه های تازه

های ستارگان خاص، ارزش طالع

خاص ستارگان، فهرست ستارگان در زیج آلفونسی بر اساس ترجمــۀ التینــی گــرارد و ســنت التینــی 

کــونیچ فرهنگ ٣ستارگان اثر پیتر آپیان،

Der Sternkatalog des Almagest. Die arabisch-mittelalterliche Tradition

های نخستین مأمونی 

منظور احاطۀ کامــل بــر نام وی باقی مانده به

های میانه، تصحیح انتقادی فهرست ستارگان 

فهرست ستارگان مجسطی: سنت عربی و سدهکونیچ این آرزو را با انتشار 

م برآورده کرد. محتوای سه جلد کتاب چنین است: 

زمان ترجمۀ عربی حجاج و اسحاق/ثابت و ترجمۀ آلمانی آنهــا کــه تــا  تصحیح انتقادی هم

حد ممکن به متن اصلی وفادار است.

تصحیح انتقادی ترجمۀ التینی تحت اللفظی گرارد کرمونایی که در نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم

این ترجمه در دو نمونه موجود اســت: یــک ترجمــۀ اولیــه ( میالدی انجام شده است.

 بر اســاس ترجمــۀ عربــی اســحاق/ثابت اســت امــا Bیک ترجمۀ بازبینی شده (
ً
) که عموما

عناصر متعددی از ترجمۀ حجاج به همــراه دارد. کــونیچ 

نسخۀ خطی موجود از این اثر و همچنین نخستین چاپ آن را که 

شده بود در این تصحیح به کار برده است.

(همراه یک مقدمۀ انگلیسی) یــک فرهنــگ لغــت جــامع از مختصــات ســتارگان در تمــام 

های متقدم فهرست ستارگان بطلمیوس، به

تر تصحیح کرده است، متن عربی و الت چهار نسخۀ قدیمی

تحریر مجسطیو دوم تصحیح کرده بود به اضافۀ 

در سیسیل انجام شده است. کونیچ بــه عنــوان  ۱۱۵۰

صــور الکواکــبهــای اشــتباه در کتــاب 

العثمانیه در حیدرآباد را از طریق مقابله با سه تا از قدیمی

اثر عرضه کرده است که به خواننده امکان دسترسی به این منبع را نیز می

عنوان دربارۀدر اینجا غیرممکن است که 

های تازه رساله ارۀدربجز مطالعات 

های ستارگان خاص، ارزش طالع ای و نام های خاص ستاره

خاص ستارگان، فهرست ستارگان در زیج آلفونسی بر اساس ترجمــۀ التینــی گــرارد و ســنت التینــی 

ستارگان اثر پیتر آپیان،های 

mittelalterliche Tradition

 وابستگی آنها را به ترجمه

اثر ابن صالح نشان دهد.

وی باقی مانده بهتنها آرز

های میانه، تصحیح انتقادی فهرست ستارگان 

کونیچ این آرزو را با انتشار 

م برآورده کرد. محتوای سه جلد کتاب چنین است: ۱۹۹۱

تصحیح انتقادی هم

حد ممکن به متن اصلی وفادار است.

تصحیح انتقادی ترجمۀ التینی تحت اللفظی گرارد کرمونایی که در نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم

میالدی انجام شده است.

یک ترجمۀ بازبینی شده (

عناصر متعددی از ترجمۀ حجاج به همــراه دارد. کــونیچ 

نسخۀ خطی موجود از این اثر و همچنین نخستین چاپ آن را که 

شده بود در این تصحیح به کار برده است.

(همراه یک مقدمۀ انگلیسی) یــک فرهنــگ لغــت جــامع از مختصــات ســتارگان در تمــام  

های متقدم فهرست ستارگان بطلمیوس، به نسخه

چهار نسخۀ قدیمی

و دوم تصحیح کرده بود به اضافۀ 

۱۱۵۰یونانی که در 

ــاب  ویرایش هــای اشــتباه در کت

العثمانیه در حیدرآباد را از طریق مقابله با سه تا از قدیمیدائرةالمعارف 

اثر عرضه کرده است که به خواننده امکان دسترسی به این منبع را نیز می

در اینجا غیرممکن است که 

جز مطالعات صحبت کنیم. ب

های خاص ستاره ای، جدول

خاص ستارگان، فهرست ستارگان در زیج آلفونسی بر اساس ترجمــۀ التینــی گــرارد و ســنت التینــی 

های  صوفی و تأثیر آن بر نقشه

وابستگی آنها را به ترجمه

اثر ابن صالح نشان دهد.

تنها آرز

های میانه، تصحیح انتقادی فهرست ستارگان  سده

کونیچ این آرزو را با انتشار 

۱۹۹۱و  ۱۹۸۶

تصحیح انتقادی هم)۱

حد ممکن به متن اصلی وفادار است.

تصحیح انتقادی ترجمۀ التینی تحت اللفظی گرارد کرمونایی که در نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم)۲

میالدی انجام شده است.

یک ترجمۀ بازبینی شده (

عناصر متعددی از ترجمۀ حجاج به همــراه دارد. کــونیچ 

نسخۀ خطی موجود از این اثر و همچنین نخستین چاپ آن را که 

شده بود در این تصحیح به کار برده است.

۳( 

نسخه

چهار نسخۀ قدیمی

و دوم تصحیح کرده بود به اضافۀ 

یونانی که در 

ویرایش

دائرةالمعارف 

اثر عرضه کرده است که به خواننده امکان دسترسی به این منبع را نیز می

در اینجا غیرممکن است که 

صحبت کنیم. ب

ای، جدول ستاره

خاص ستارگان، فهرست ستارگان در زیج آلفونسی بر اساس ترجمــۀ التینــی گــرارد و ســنت التینــی 

صوفی و تأثیر آن بر نقشه



نشین بود که چنــدان 

دو هفته را در هتلی در ساحل جنوبی سری النکا گذرانــد 

ای بــه 

های فعالیت بطلمیــوس و بســیاری از رصــدگران مســلمان دیــده 

در شمال آفریقا و خاورمیانــه بــرای 

کــرد. کــونیچ شــرکت کننــدۀ 

کــرد؛ 

) بــا 

) منتشــر شــده اســت. بــه 

1. Menso Folkerts
2. Deutsches Museum
3. Richard Lorch
4. Spherics
5. Theodosius
6. Ralpf Neuh

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

نشین بود که چنــدان  آورد که او محققی گوشه

دو هفته را در هتلی در ساحل جنوبی سری النکا گذرانــد 

ای بــه  دیدنــد رصــد کنــد، بــا توجــه ویــژه

های فعالیت بطلمیــوس و بســیاری از رصــدگران مســلمان دیــده 

در شمال آفریقا و خاورمیانــه بــرای 

کــرد. کــونیچ شــرکت کننــدۀ 

کــرد؛  عرضــه می های دقــیقش را

) بــا Variorumهای کونیچ در دو مجموعــۀ مقالــه (از مجموعــۀ 

) منتشــر شــده اســت. بــه 

. Menso Folkerts

. Deutsches Museum

. Richard Lorch
Spherics

. Theodosius
Ralpf Neuhäuser

۴۷.
The Arabs and the Stars
Stars and Numbers

آورد که او محققی گوشه

دو هفته را در هتلی در ساحل جنوبی سری النکا گذرانــد 

دیدنــد رصــد کنــد، بــا توجــه ویــژه

های فعالیت بطلمیــوس و بســیاری از رصــدگران مســلمان دیــده 

در شمال آفریقا و خاورمیانــه بــرای  ۱۹۸۱

کــرد. کــونیچ شــرکت کننــدۀ  های خود را به زبان عربی عرضــه می

های دقــیقش را ن عرب بود و در آنهــا ســخنرانی

اند.

های کونیچ در دو مجموعــۀ مقالــه (از مجموعــۀ 

) منتشــر شــده اســت. بــه ۲۰۰۴( ٩ســتارگان و شــمارگان

۴۷-۳۵، ص ۸، شمارۀ میراث علمی
The Arabs and the Stars

 دربــارۀعربی و التینی منتشر کرده است و مقــاالتی 

های سماوی، انتقال دانــش از یونــان 

هــای  باستان بــه جهــان اســالم و اروپــا و وجــود نام

کرسی تاریخ علــم 

 رفــتدر دانشگاه مــونیخ 

او در آنجا مشتاقانه 

کرد که این همکــاری 

و چنــد اثــر 

و همچنین کارهای مهــم 

 کــونیچ بــا 
ً
یات منجــر شــد. اخیــرا

ردپای  دربارۀ

های نجــومی (ماننــد ابرنواخترهــا) در منــابع 

آورد که او محققی گوشهدقت و گستردگی تألیفات کونیچ این گمان را پیش می

دو هفته را در هتلی در ساحل جنوبی سری النکا گذرانــد  

دیدنــد رصــد کنــد، بــا توجــه ویــژه طور که رصدگران باستانی و قــرون وســطی می

های فعالیت بطلمیــوس و بســیاری از رصــدگران مســلمان دیــده 

۱۹۸۱و مارس و آوریل 

های خود را به زبان عربی عرضــه می

ن عرب بود و در آنهــا ســخنرانی

 همۀ آنها در مجموعۀ مقاالت آن همایش
ً
اند. ها منتشر شده تقریبا

های کونیچ در دو مجموعــۀ مقالــه (از مجموعــۀ 

ســتارگان و شــمارگان

میراث علمیدر مجلۀ » میالدی

عربی و التینی منتشر کرده است و مقــاالتی 

های سماوی، انتقال دانــش از یونــان 

باستان بــه جهــان اســالم و اروپــا و وجــود نام

عربی در شعر و ادبیات غربی نوشته است.

کرسی تاریخ علــم ه بکونیچ پس از بازنشستگی 

در دانشگاه مــونیخ 
او در آنجا مشتاقانه  بود. ٢

کرد که این همکــاری  همکاری می

کــربه انتشار نســخۀ عربــی و التینــی 
ُ
و چنــد اثــر  ٤ا

و همچنین کارهای مهــم  

 کــونیچ بــا 
ً
یات منجــر شــد. اخیــرا

دربارۀو چند همکار دیگر 

های نجــومی (ماننــد ابرنواخترهــا) در منــابع 

٧کرد. عربی دورۀ اسالمی همکاری می

دقت و گستردگی تألیفات کونیچ این گمان را پیش می

 ۱۹۷۳نیست. او در فوریۀ 

طور که رصدگران باستانی و قــرون وســطی می

های فعالیت بطلمیــوس و بســیاری از رصــدگران مســلمان دیــده  های فلکی جنوبی که در حوزه

و مارس و آوریل  ۱۹۶۸های آوریل و مه 

های خود را به زبان عربی عرضــه می ایراد سخنرانی بسیار سفر کرد و یافته

ن عرب بود و در آنهــا ســخنرانیها در اروپا و جها

 همۀ آنها در مجموعۀ مقاالت آن همایش
ً
تقریبا

های کونیچ در دو مجموعــۀ مقالــه (از مجموعــۀ  ترین مقاله

ســتارگان و شــمارگان) و ۱۹۸۹( ٨اعــراب و ســتارگان

میالدی ۱۰۰۶سینا از ابرنواختر 

عربی و التینی منتشر کرده است و مقــاالتی 

های سماوی، انتقال دانــش از یونــان  اسطرالب، کره

باستان بــه جهــان اســالم و اروپــا و وجــود نام

عربی در شعر و ادبیات غربی نوشته است.

کونیچ پس از بازنشستگی 

در دانشگاه مــونیخ  ١پروفسور ِمنسو فولکرتس

٢در موزۀ آلمان ۲۰۱۱

همکاری می ٣با ریچارد لورچ

به انتشار نســخۀ عربــی و التینــی 

 ٥تر از تئودوسیوس

 کــونیچ بــا دیگری در ریاضــ
ً
یات منجــر شــد. اخیــرا

و چند همکار دیگر  ٦هویزر رالف نوی

های نجــومی (ماننــد ابرنواخترهــا) در منــابع 

عربی دورۀ اسالمی همکاری می

دقت و گستردگی تألیفات کونیچ این گمان را پیش می

نیست. او در فوریۀ هم دور از حقیقت 

طور که رصدگران باستانی و قــرون وســطی می تا آسمان را آن

های فلکی جنوبی که در حوزه

های آوریل و مه  ر ماهشدند. او د

ایراد سخنرانی بسیار سفر کرد و یافته

ها در اروپا و جها بسیار منظم همایش

 همۀ آنها در مجموعۀ مقاالت آن همایش
ً
تقریبا

ترین مقاله چند ده مقاله از مهم

اعــراب و ســتارگانهای 

سینا از ابرنواختر  گزارش ابن« . بنگرید به مقالۀ

١٣۴

عربی و التینی منتشر کرده است و مقــاالتی 

اسطرالب، کره

باستان بــه جهــان اســالم و اروپــا و وجــود نام

عربی در شعر و ادبیات غربی نوشته است.

کونیچ پس از بازنشستگی 

پروفسور ِمنسو فولکرتس

۲۰۱۱که تا 

با ریچارد لورچ

به انتشار نســخۀ عربــی و التینــی 

تر از تئودوسیوس کوچک

دیگری در ریاضــ

رالف نوی

های نجــومی (ماننــد ابرنواخترهــا) در منــابع  پدیــده

عربی دورۀ اسالمی همکاری می

دقت و گستردگی تألیفات کونیچ این گمان را پیش می

هم دور از حقیقت 

تا آسمان را آن

های فلکی جنوبی که در حوزه صورت

شدند. او د نمی

ایراد سخنرانی بسیار سفر کرد و یافته

بسیار منظم همایش

 همۀ آنها در مجموعۀ مقاالت آن همایش
ً
تقریبا

چند ده مقاله از مهم

های  عنوان

. بنگرید به مقالۀ٧

١٣۴
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با مشــارکت 

م یک مزیت و دلخوشــی 

بزرگ بود. من او را بسیار مهربان یافتم؛ همیشه برای کمک به هر صورتی مهیا بود و با وجود مشــکالت 

خــوبی 

انجــام 

داد. در مدت بیش از چهل سالی کــه او در آپارتمــانش در خیابــان 

یا فر را روشن نکرد بلکه هر روز برای صــرف 

 وعدۀ ناهار را به همراه منسو فــولکرتس و ریچــارد 
ً
رفت. پس از بازنشستگی معموال

م همــراه ثابــت 

کــادمی باواریــا در یــک رســتوران  در آ

داد. هــر 
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با مشــارکت  ١سفر به ستارگان

٣که ناشر آثارش بود منتشر شد.

٤کونیچ، محمد مظفری و منسو فولکرتس

م یک مزیت و دلخوشــی 

بزرگ بود. من او را بسیار مهربان یافتم؛ همیشه برای کمک به هر صورتی مهیا بود و با وجود مشــکالت 

خــوبی بــود؛ بــه ثبــات شخصــیتی

انجــام   هــای مشخصــی را بــه

داد. در مدت بیش از چهل سالی کــه او در آپارتمــانش در خیابــان 

یا فر را روشن نکرد بلکه هر روز برای صــرف 

 وعدۀ ناهار را به همراه منسو فــولکرتس و ریچــارد 
ً
رفت. پس از بازنشستگی معموال

م همــراه ثابــت ۲۰۱۳از ســال 

کــادمی باواریــا در یــک رســتوران  در آ

داد. هــر  محلی هندی بود. بدون هیچ استثنائی، همیشه مرغ کاری بسیار تند و شراب سفید سفارش می

Sic itur ad astra
. Harrassowitz

Menso Folkerts and Richard Lorch (eds),
Naturwissenschaften. Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70. Geburtstag
Harrassowitz, 2000. Some of the information on Kunitzsch’s life in this obituary was taken from the extensive
Lebenslauf’ included in the Fests
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سفر به ستارگانای با عنوان مناسب 

که ناشر آثارش بود منتشر شد.

کونیچ، محمد مظفری و منسو فولکرتس

م یک مزیت و دلخوشــی ۲۰۰۸کونیچ در زمان اشتغالم در مونیخ از سال 

بزرگ بود. من او را بسیار مهربان یافتم؛ همیشه برای کمک به هر صورتی مهیا بود و با وجود مشــکالت 

ثبــات شخصــیتیگاه حالت روحی بدی نداشت. او مــردی بــا 

هــای مشخصــی را بــه کــرد و زمان

داد. در مدت بیش از چهل سالی کــه او در آپارتمــانش در خیابــان 

یا فر را روشن نکرد بلکه هر روز برای صــرف 

 وعدۀ ناهار را به همراه منسو فــولکرتس و ریچــارد 
ً
رفت. پس از بازنشستگی معموال

از ســال  خــورد. در کنــار مــوزۀ آلمــان، می
کــادمی باواریــا در یــک رســتوران  ٧ در آ

محلی هندی بود. بدون هیچ استثنائی، همیشه مرغ کاری بسیار تند و شراب سفید سفارش می

Menso Folkerts and Richard Lorch (eds),
Naturwissenschaften. Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70. Geburtstag
Harrassowitz, 2000. Some of the information on Kunitzsch’s life in this obituary was taken from the extensive

included in the Festschrift.

The European Patent Office
Project Ptolemaeus Arabus et Latinus

ای با عنوان مناسب  نامه م) جشن

که ناشر آثارش بود منتشر شد. ٢بیش از سی همکار او توسط انتشارات هاراسوویتز

کونیچ، محمد مظفری و منسو فولکرتس ل

کونیچ در زمان اشتغالم در مونیخ از سال 

بزرگ بود. من او را بسیار مهربان یافتم؛ همیشه برای کمک به هر صورتی مهیا بود و با وجود مشــکالت 

گاه حالت روحی بدی نداشت. او مــردی بــا 

کــرد و زمان ریزی می یا خارج از کشور برنامــه

داد. در مدت بیش از چهل سالی کــه او در آپارتمــانش در خیابــان 

یا فر را روشن نکرد بلکه هر روز برای صــرف  گاز بار نیز اجاق

 وعدۀ ناهار را به همراه منسو فــولکرتس و ریچــارد 
ً
رفت. پس از بازنشستگی معموال

در کنــار مــوزۀ آلمــان، می

٧میوِس عربی و التینی

محلی هندی بود. بدون هیچ استثنائی، همیشه مرغ کاری بسیار تند و شراب سفید سفارش می

Menso Folkerts and Richard Lorch (eds), Sic itur ad astra. Studien zur Geschichte der
Naturwissenschaften. Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70. Geburtstag
Harrassowitz, 2000. Some of the information on Kunitzsch’s life in this obituary was taken from the extensive

م) جشن۲۰۰۰مناسبت تولد هفتاد سالگی او (

بیش از سی همکار او توسط انتشارات هاراسوویتز

لاوپاز راست: بنو وان دالن، 

کونیچ در زمان اشتغالم در مونیخ از سال آشنایی بیشتر من با پروفسور 

بزرگ بود. من او را بسیار مهربان یافتم؛ همیشه برای کمک به هر صورتی مهیا بود و با وجود مشــکالت 

گاه حالت روحی بدی نداشت. او مــردی بــا 

یا خارج از کشور برنامــه

داد. در مدت بیش از چهل سالی کــه او در آپارتمــانش در خیابــان  کارهای معمول روزانه اختصاص می

بار نیز اجاق کرد حتی یک در مونیخ زندگی می

 وعدۀ ناهار را به همراه منسو فــولکرتس و ریچــارد 
ً
رفت. پس از بازنشستگی معموال

در کنــار مــوزۀ آلمــان، می ٦لورچ در ادارۀ ثبت اختراعات اروپــا،

میوِس عربی و التینیناهارهای دسته جمعی اعضای پروژۀ بطل

محلی هندی بود. بدون هیچ استثنائی، همیشه مرغ کاری بسیار تند و شراب سفید سفارش می

Sic itur ad astra. Studien zur Geschichte der
Naturwissenschaften. Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70. Geburtstag
Harrassowitz, 2000. Some of the information on Kunitzsch’s life in this obituary was taken from the extensive

مناسبت تولد هفتاد سالگی او (

بیش از سی همکار او توسط انتشارات هاراسوویتز

از راست: بنو وان دالن، 

آشنایی بیشتر من با پروفسور 

بزرگ بود. من او را بسیار مهربان یافتم؛ همیشه برای کمک به هر صورتی مهیا بود و با وجود مشــکالت 

گاه حالت روحی بدی نداشت. او مــردی بــا  جسمی روزافزون هیچ

یا خارج از کشور برنامــههایش را در آلمان 

کارهای معمول روزانه اختصاص می

در مونیخ زندگی می

 وعدۀ ناهار را به همراه منسو فــولکرتس و ریچــارد  ناهار گرم بیرون می
ً
رفت. پس از بازنشستگی معموال

لورچ در ادارۀ ثبت اختراعات اروپــا،

ناهارهای دسته جمعی اعضای پروژۀ بطل

محلی هندی بود. بدون هیچ استثنائی، همیشه مرغ کاری بسیار تند و شراب سفید سفارش می

Sic itur ad astra. Studien zur Geschichte der Mathematik und
Naturwissenschaften. Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70. Geburtstag, Wiesbaden:
Harrassowitz, 2000. Some of the information on Kunitzsch’s life in this obituary was taken from the extensive

مناسبت تولد هفتاد سالگی او (

بیش از سی همکار او توسط انتشارات هاراسوویتز

آشنایی بیشتر من با پروفسور 

بزرگ بود. من او را بسیار مهربان یافتم؛ همیشه برای کمک به هر صورتی مهیا بود و با وجود مشــکالت 

جسمی روزافزون هیچ

هایش را در آلمان  مسافرت

کارهای معمول روزانه اختصاص می

در مونیخ زندگی می ٥دیوید

ناهار گرم بیرون می

لورچ در ادارۀ ثبت اختراعات اروپــا،

ناهارهای دسته جمعی اعضای پروژۀ بطل

محلی هندی بود. بدون هیچ استثنائی، همیشه مرغ کاری بسیار تند و شراب سفید سفارش می

Mathematik und
, Wiesbaden:

Harrassowitz, 2000. Some of the information on Kunitzsch’s life in this obituary was taken from the extensive



خواستیم تا در موضوعی پژوهشــی یــا تصــحیح متنــی عربــی کمکمــان کنــد، جزئیــات 

ها و 

کونیچ مانع از آن شد که کار کردن با کامپیوتر شخصی را فرا بگیرد، که البته پــس 

ها و 

رســید در 

شــد، ســریع و 

های اعراب را در آوانگــاری کلمــات 

کرد. صدها نفر از همکارانش در سراسر جهان از این طریق از دوســتی و 

خواستیم تا در موضوعی پژوهشــی یــا تصــحیح متنــی عربــی کمکمــان کنــد، جزئیــات 

ها و  گفت که حداقل تا شش هفتــۀ دیگــر وقــت نــدارد. امــا پاســخ

کونیچ مانع از آن شد که کار کردن با کامپیوتر شخصی را فرا بگیرد، که البته پــس 

ها و  ا پــیش از بســتری شــدن، همچنــان بــه پرســش

رســید در  دســت او می

شــد، ســریع و گذشــت تایــپ مــی

های اعراب را در آوانگــاری کلمــات 

کرد. صدها نفر از همکارانش در سراسر جهان از این طریق از دوســتی و 

ثارش عرضه شده بود استفاده کردند.

خواستیم تا در موضوعی پژوهشــی یــا تصــحیح متنــی عربــی کمکمــان کنــد، جزئیــات 

گفت که حداقل تا شش هفتــۀ دیگــر وقــت نــدارد. امــا پاســخ

 طی چند روز می
ً
رسید. های دقیق او همراه با جزئیات مشروح معموال

کونیچ مانع از آن شد که کار کردن با کامپیوتر شخصی را فرا بگیرد، که البته پــس 

ا پــیش از بســتری شــدن، همچنــان بــه پرســش

دســت او می هایی کــه از طریــق پســت معمــولی یــا الکترونیکــی از همکــاران به

گذشــت تایــپ مــی هایی که با استفاده از دستگاه تایپ او که چند دهه از عمرش می

های اعراب را در آوانگــاری کلمــات  و نشانه

کرد. صدها نفر از همکارانش در سراسر جهان از این طریق از دوســتی و 

ثارش عرضه شده بود استفاده کردند.

خواستیم تا در موضوعی پژوهشــی یــا تصــحیح متنــی عربــی کمکمــان کنــد، جزئیــات 

گفت که حداقل تا شش هفتــۀ دیگــر وقــت نــدارد. امــا پاســخ

 طی چند روز می
ً
های دقیق او همراه با جزئیات مشروح معموال

کونیچ مانع از آن شد که کار کردن با کامپیوتر شخصی را فرا بگیرد، که البته پــس 

ا پــیش از بســتری شــدن، همچنــان بــه پرســشجایی شد. با این حال ت

هایی کــه از طریــق پســت معمــولی یــا الکترونیکــی از همکــاران به

هایی که با استفاده از دستگاه تایپ او که چند دهه از عمرش می

و نشانه های عربی قول

کرد. صدها نفر از همکارانش در سراسر جهان از این طریق از دوســتی و 

ثارش عرضه شده بود استفاده کردند.

خواستیم تا در موضوعی پژوهشــی یــا تصــحیح متنــی عربــی کمکمــان کنــد، جزئیــات 

گفت که حداقل تا شش هفتــۀ دیگــر وقــت نــدارد. امــا پاســخداد و می اش را به ما اطالع می

 طی چند روز می
ً
های دقیق او همراه با جزئیات مشروح معموال

کونیچ مانع از آن شد که کار کردن با کامپیوتر شخصی را فرا بگیرد، که البته پــس 

جایی شد. با این حال ت از بازنشستگی او امری همه

هایی کــه از طریــق پســت معمــولی یــا الکترونیکــی از همکــاران به

هایی که با استفاده از دستگاه تایپ او که چند دهه از عمرش می

قول سپس با دقت نقل

کرد. صدها نفر از همکارانش در سراسر جهان از این طریق از دوســتی و  ها اضافه می

ثارش عرضه شده بود استفاده کردند.دانش بسیار او در موضوعات متنوعی که در آ

ها را در پایان مطلب حاضر ببینید.

خواستیم تا در موضوعی پژوهشــی یــا تصــحیح متنــی عربــی کمکمــان کنــد، جزئیــات  وقت از او می

اش را به ما اطالع می

 طی چند روز می
ً
های دقیق او همراه با جزئیات مشروح معموال

کونیچ مانع از آن شد که کار کردن با کامپیوتر شخصی را فرا بگیرد، که البته پــس  خصوصیات فردی

از بازنشستگی او امری همه

هایی کــه از طریــق پســت معمــولی یــا الکترونیکــی از همکــاران به درخواســت

هایی که با استفاده از دستگاه تایپ او که چند دهه از عمرش می

سپس با دقت نقل ١گفت. مشروح پاسخ می

ها اضافه می با دست به آن نامه

دانش بسیار او در موضوعات متنوعی که در آ

ها را در پایان مطلب حاضر ببینید. ای از این نامه

١٣۶

وقت از او می

اش را به ما اطالع می برنامه

 طی چند روز می نکته
ً
های دقیق او همراه با جزئیات مشروح معموال

خصوصیات فردی

از بازنشستگی او امری همه

درخواســت

هایی که با استفاده از دستگاه تایپ او که چند دهه از عمرش می نامه

مشروح پاسخ می

با دست به آن نامه

دانش بسیار او در موضوعات متنوعی که در آ

ای از این نامه نمونه .١

١٣۶
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