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توفیق حیدرزاده

حمیدرضا گیاهی

محمدجواد ناطق

وان بروملن گلن
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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



لورچ ریچارد
٢بق

اســتفاده  بــورسهومبولــت از مــونیخ در کــه زمــانی

ی از 

کــرد

بلکــه بــه 

شــد در . آغــاز

روی 

متــون  از

از  ی

متــون و  آن

زندگی  که او

بــود 

کــه در 

در  مشــترک

 یکی

Lorch, Richard

5. Deutsches Museum

ریچارد لورچ
قترجمۀ مهسا را

بــورس هومبولــت اســتفاده از مــونیخ در کــه زمــانی

ازمــتن عربــ کیــ ی ی

کــرد یمــ یمــرا بررســ

بلکــه بــه ام یاصــالح عربــ

آغــاز شــدمــا مــدت 

روی مدر اتــاقبــا هــم 

عرب از متــون ینــیالت -یو

ی، امــا تعــداد کمــ

و ۀشــد شیرا آن متــون

عهده گرفت.  به او که زندگیرا

بــود یدانشــمندکونیچ 

در داشــتمبخــت ایــن را  کــه

مشــترک ۀمقالــشــش 

ی .٦میآماده کرد را 

Lorch, Richard, «Memories of Paul Kunitzsch»

Deutsches Museum

١کونیچ

اســتفاده در مــونیخ از بــورسهومبولــت کــه زمــانی

مشغول کــار بــر رو یمن

بررســ تصــحیحو  بازنویسی مــرا

تنها بــه دل نه عربــ لیــو اصــالح

مــدت دراز یو دوســت

هــمبــودم،  خیدر مــون بــا

و عرب یعرب -یونان

غرب  به کمــگویند سخن میاروپا تعــداد امــا ،

رایــو و قیــدق های

گرفت.  فهیوظ ن را به عهده

کرد.

 تصحیح
ً
کونیچ کرد. مشترکا

بگذارد و مــن  اشتراک به را دانشخود راکند، بخــت ایــن

شــش ۲۰۱۹و  ۱۹۸۵

دو اثر تئودوس جمله  وسیاز

«Memories of Paul Kunitzsch»

.۲۰۶-۱۸۸،ص 

کونیچ پاولهایی از 

اســتفاده ۱۹۷۰ بــورسهومبولــت از مــونیخ زمــانی کــه در

رو من بود. یقات بــر کــار من مشغول

بازنویسیو او بودم  ٤چرخد

نظر مورد دل نرسیداو  سطح بــه و نه تنها

دوســتهمراهی  بیترت ن و

مــون »٥آلمــان ۀموز« بگیر در

بود. یخوش یروزها

ونانی های ترجمه تی

علم دانش انتقال اروپا به غرب یدر

های ایجاد تصــحیح ی

معدود افراد نیابود که  یاز

کرد.تصحیح را  یادیز

تصحیحرا  گرید یبعض
ً
مشترکا

مــن و دانشخود را به اشتراک بگذارد کند،

۱۹۸۵ نیســالها، بــ ی

تئودوس تصحیح از جمله دو اثر

«Memories of Paul Kunitzsch», Suhayl, 18, 2020

، ص۱۵ ، شمارۀمیراث علمی

از خاطره هایی

را در اواخــر دهــۀ ۱۹۷۰ کــونیچ

قاتیتحقطرح ناظر  

خود چرخد یخود م به که

سطح مورد نظرهرگز به 

مد نیبد او هستم. ونیخود

بگیر حقوق پژوهشگر

روزها ،آن روزها ... م

یاهم ۀعلوم دربار نگاران

در انتقال دانش علم

تعهد و  دانش، از یبراتوان مداوم دانشمندان

از معدود افراد یچکون پاول

کرده بود علمی وقفکار را ز های متن، خود

خودش بعضو  تنهایی به را

مــن ی و بگذارد اشتراک به کند، دانش خود را

یط .همکاری کنم

رساندیم  چاپ به تصحیحو چهار علمی

, 18, 2020-2021, pp. 285-286.
mahsaragheb@gmail.com

آورده است.

تئودوسیوس مساکن علمیدر مجلۀ » رسالۀ میراث

دهــۀ پاولنخستین بار  اواخــر کــونیچ را در

 و سرگروهاو  کردم دیدم.

که خود یا کرهبه نام 

به یدانشمن از زبان عرب هرگز

خود مد یشغل ریمس

پژوهشگرکه  ی، زمان بعد

میکرد یکار مها  نوشته

نگاران تاریخاز  بسیاری

علم های میانه سدهدر  دانش انتقال در

دانشمندان از دانش، تعهد و

پاول د.نبرخوردار 

بود وقف کار علمی کرده را خود

را خودش نهایاز ا ی

دوست داشت همکار یکه

کنماو  بامتن  نیچند همکاری

علمی به چاپ رساندیم

مقاله ترجمه ایست از: . این
286.

mahsaragheb@gmail.com، پژوهشگر آزاد
اشتباه نام او را  به است.» خازنی«. لورچ آورده

اتخاذ کره تدور بذاتها

به مقالۀ  رسالۀ مساکن تئودوسیوس«. بنگرید

١٣٨

نخستین بار

کردم دیدم. می

نام ٣یمخاز به

عرب زبان دانش من از

مس خاطر

بعد یسالها

نوشته دست

بسیاری

در یاضیر

و تعهد دانش، از دانشمندان

 ها ترجمه

بود کرده علمی خود را وقفکار

یبعض

همکار داشت که دوست

چند تصحیح

رساندیممجالت  چاپ به علمی

. این مقاله ترجمه١

پژوهشگر آزاد. ٢
را٣ او نام . لورچ به اشتباه
بذاتها یمقالة ف .٤ تدور کره اتخاذ

. بنگرید به مقالۀ٦
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و همکــار گــروه 

بــود. بــه 

 ینــی

 به دنیا آمــد

درگذشــت. 

1. melon

است. شده

و همکــار گــروه  فرهنگســتان باواریــا

بــود. بــه  بــاال اریو انتظارات او بس

یو الت یونــانیکنم شما 

به دنیا آمــد) نیبرل یشمال غرب

درگذشــت. ه بــود، خود را در آنجا گذراند

.»هستندم من فرزندان

رچ در دفتر کارشان در موزۀ آلمان

elon-shaped astrolabe

شدهتوصیف » کاری زیبا دارای ارزش علمی باال

فرهنگســتان باواریــا، عضو 

و انتظارات او بس سطح توقع

کنم شما  یم تصور«گفت: 

شمال غرب یلومتر

خود را در آنجا گذراند

من فرزندان یها کتاب

رچ در دفتر کارشان در موزۀ آلمان

shaped astrolabe

در مــورد اســطرالب 

کار را شروع کرده بــودم و 

وقتی فهمیدیم که به متخصص زبان عربــی نیــاز داریــم، از 

توانســتیم کمــک  پــاول کــونیچ مــی

ای (در واژۀ  بخواهیم؟ یک مورد مشکل، بــودن یــا نبــودن نقطــه

» ٢خربزه شکل«رالب 

به معنای اســطرالب کشــیده شــده بــود. 

کونیچ با استناد به اثری از ابوریحان بیرونی که در آن ایــن کلمــه 

با نقطه نوشته شده بود این مسئله را برایمان حل کــرد و ســومین 

خ در نجوم عربی
ّ
شد » اسطرالب مبط

کاری زیبا دارای ارزش علمی باال

، عضو خیدر دانشگاه مون

سطح توقع بود. خیمون آلمان در

گفت:  ردیبگ ادی یخواست عرب

.»دیبخوان

لومتریک ۱۰۰(کروسو -

خود را در آنجا گذراند فعالیت علمی 

کتاب« :گفت یم اغلب

رچ در دفتر کارشان در موزۀ آلمانکونیچ (چپ) به همراه ریچارد لو

در مــورد اســطرالب  تر مــا یادمانــدن

کار را شروع کرده بــودم و  نیمن ا بود.

.ونددیکه به من بپ

وقتی فهمیدیم که به متخصص زبان عربــی نیــاز داریــم، از 

پــاول کــونیچ مــی» 

بخواهیم؟ یک مورد مشکل، بــودن یــا نبــودن نقطــه

خ) بود، زیرا با نقطه معنی کلمه اسط
ّ
رالب مبط

به معنای اســطرالب کشــیده شــده بــود. 

کونیچ با استناد به اثری از ابوریحان بیرونی که در آن ایــن کلمــه 

با نقطه نوشته شده بود این مسئله را برایمان حل کــرد و ســومین 

خ در نجوم عربی
ّ
اسطرالب مبط

کاری زیبا دارای ارزش علمی باال«)، که 

در دانشگاه مون یسام یاستاد گروه زبانها

آلمان در ۀعلم مستقر در موز

خواست عرب یکه م ی

بخوان یسیو انگل یفرانسه، آلمان

-نویدر  ۱۹۳۰ هی

 دوران شتری، که بخ

اغلبنداشت.  فرزند

کونیچ (چپ) به همراه ریچارد لو

است.» خربزه

ادمانــدنی به کارهــای مشــترک

بود. )١خربزه شکل

که به من بپخواستم  یاز ادوارد کند

وقتی فهمیدیم که به متخصص زبان عربــی نیــاز داریــم، از 

» اســتاد«چه کسی بــه جــز 

بخواهیم؟ یک مورد مشکل، بــودن یــا نبــودن نقطــه

خ) بود، زیرا با نقطه معنی کلمه اسط
ّ
مبط

ح«و بدون نقطه 
ّ
به معنای اســطرالب کشــیده شــده بــود. » مبط

کونیچ با استناد به اثری از ابوریحان بیرونی که در آن ایــن کلمــه 

با نقطه نوشته شده بود این مسئله را برایمان حل کــرد و ســومین 

خ در نجوم عربی«متن  همکار در تصحیح
ّ
اسطرالب مبط

)، که ۱۹۹۹ت، رگات(چاپ اشتو

استاد گروه زبانها یچکون

علم مستقر در موز نگاران تاریخ

یبار به جوان کی که

فرانسه، آلمان دیتوان ی

هیژوئ ۱۴در  یچپاول کون

خیدر مون ۲۰۲۰مه 

فرزندازدواج نکرد و  گاه

کونیچ (چپ) به همراه ریچارد لو پاول

خربزه«در عربی به معنی 

کارهــای مشــترکاز 

خ (
ّ
خربزه شکلمبط

از ادوارد کند

وقتی فهمیدیم که به متخصص زبان عربــی نیــاز داریــم، از 

چه کسی بــه جــز 

بخواهیم؟ یک مورد مشکل، بــودن یــا نبــودن نقطــه

خ) بود، زیرا با نقطه معنی کلمه اسط
ّ
مبط

و بدون نقطه 

کونیچ با استناد به اثری از ابوریحان بیرونی که در آن ایــن کلمــه 

با نقطه نوشته شده بود این مسئله را برایمان حل کــرد و ســومین 

همکار در تصحیح

(چاپ اشتو

کون پاول

تاریخمعتبر 

که دارم ادی

یو م بلدید

پاول کون

مه  ۷و در 

گاه چیاو ه

در عربی به معنی » بطیخ« .٢


