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  مقاله اول
  مترجم قديميترين نسخه ارمني هندسه اقليدس(Grigor Magistros)گريگور ماگيستروس : عنوان

اضيدان و دانشمند سده دهم ميالدي است كه اقدام به ترجمه هندسه اقليـدس بـه زبـان            گريگور ماگيستروس ري  
 در كتابخانه ملي نسخ خطـي       4166 ميالدي تحت شماره     11نسخه دستنويس ترجمه اقليدس مربوط به سده        . ارمني نمود 
در .  اقيدس آشنايي كمي داشـتند     تا آنجا كه مي دانيم اروپاييان تا سده نهم ميالدي با          . محفوظ است ) ايروان(ماتناداران  

اقليدس را از يوناني به آشوري و سپس به عربـي ترجمـه             ” اصول“اواخر سده هشتم و اوايل سده نهم پزشكان آشوري          
 توسط آتالرد از يك نـسخه  1120اقليدس در اروپا نخستين بار در سال ). مترجمان پدر و پسر بن اسحاق بودند  (كردند  

متـرجم  (از يوناني  بـه التـين ترجمـه شـد              1501 بخشهايي از اين اثر نخستين بار در سال          .عربي به التين ترجمه شد    
  .  از يوناني ترجمه گرديد1533ليكن بطور كامل در سال ) المبرتوس

  .از روي متن يوناني صورت گرفته است”  مستقيما1051ترجمه ارمني هندسه اقليدس در سال 
جم، در باره ترجمه ارمني اقليدس مطالبي بيـان مـي گـردد و اختالفـات                در اين مقاله ضمن ارائه زندگينامه متر      
قابل ذكر است كه يك نسخه بسيار قديمي از ترجمه هندسه  اقليدس بـه               . ترجمه ارمني و متن يوناني عنوان مي گردد       

كـه يـك    ) ده سـطور مـي باشـد      يك نمونه از آن در اختيار نگارن      (ارمني در كتابخانه نسخ خطي يادشده موجود است         
  .ضميمه مفصل راجع به كاربرد هاي رياضيات در زمان قديم در پايان ترجمه ارمني اقليدس وجود دارد

  .در باره ساير آثار رياضي ماگيستروس سخن به ميان مي آيد” ضمنا
  

  مقاله دوم
   )Polygonal numbers(” اعداد چند ضلعي“هوانس ساركاواك و : موضوع

 در يـك خـانواده روحـاني در         1045-1050در حـدود سـاالهاي      .  ميالدي است  11ياضيدان سده   ساركاواك ر 
در سرزمين ارمن ديده به جهان گشود و تحصيالت ابتدايي را در زادگـاه و تحـصيالت                 ) Parisos(روستاي پاريسوس   

بار اهميـت رياضـيات را در       اولين  . م13در اروپا بيكن در سده      . عاليه را در مهمترين مراكز علمي زمان خود طي كرد         
 يعنـي  11زندگي اجتماعي خاطر نشان شده و آزمايش علمي را مورد توجه قرار داده است ليكن سـاركاواك در سـده                  

يكي از مباحث رياضي كه او مطرح كرده اعداد چند ضـلعي            .  سال پيش از اروپاييان اين ايده را مطرح كرده است          150
در كتابخانه ملي نـسخ خطـي ماتنـاداران         ) 13تحرير در سده     (4150ت شماره   است كه نسخه كامل دستنويس آنها تح      

  .البته جداول شامل اشكال هندسي نيستند. اين اثر شامل جداول مختلف اعداد چند ضلعي است. ايروان نگهداري مي شود
بـا داده هـاي      جداول تكميلي اعداد چند ضلعي همراه        1170 به شماره    1589در نسخه شماره  تحرير شده درسال        

راجع به محتوا و منابع احتمالي اعـداد        ” در مقاله ضمن ارائه زندگي و آثار ساركاواك مفصال        . گاهشماري ارائه مي شود   
  .  چند ضلعي هوانس ساركاواك بحث مي شود


