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شوق پژوهش: به یاد دکرت حمیدرضا گیاهی یزدی 

 نگار علوم دورۀ اسالمی تاریخ
  ١پور ماچیانسارا فرض

در  گشــود، هــر چنــد چشــم بــه جهــاندر تهــران  ۱۳۵۲آبــان  ۲۸حمیدرضا گیاهی یــزدی در دکتر 

او از کودکی با شوق فراوان در پی کشف ستارگان است. شهریور ثبت شده ۲۸ ، زادروزش،شناسنامه

سبب شــد تــا مــادرش در پــنج ســالگی  رصد آسمانعالقۀ او به نگریست. و کهکشان به آسمان می

بیش از پیش افزایش  فراگیری نجوم د. شاید این هدیه شور و اشتیاقش را برایکنتلسکوپی به او هدیه 

کوشــی و عــزت نفــس او را . دبیرانش سختدورۀ دبستان و راهنمایی را در مدرسۀ علوی گذراند داد.

عباسی، دبیر جغرافیا، به عالقۀ او به نجــوم پــی بــرد و در آنجا بود که منصور ملک کردند.تحسین می

های رســمی مدرســه روع کالسپیش از ش ها، صبح زود،شنبه، سه»اخترشناسی«کالسی را با عنوان 

بــرای پــس از آن کــرد. با عالقۀ فراوان و ذهنی جستجوگر در آن شرکت می و گیاهی یزدی تشکیل داد

دورۀ دبیرستان وارد مدرسۀ فلسفی شد. سال آخر را در مدرسۀ شهید باهنر به پایان رساند و در رشــتۀ 

  تجربی دیپلم گرفت.

و در نوجــوانی بــا افــرادی چــون توفیــق پرداخت عه میاو به صورت منجم آماتور به رصد و مطال

کرد. عباسی و علیرضا موحدنژاد در رصدخانۀ زعفرانیه تدریس می، ملک٢حیدرزاده، حسین رضایی

، همکاری خود را با این مجلــه آغــاز نجومگیاهی یزدی به پیشنهاد حیدرزاده، از بنیانگذاران ماهنامۀ 

بــا او نخستین مقالۀ خود را در این نشریه در هجده سالگی . یافتها ادامه کرد و این همکاری تا سال

عضــو هیئــت  ۱۳۷۶تا ۱۳۷۵همچنین از . ، نگاشت»٣های باز آسمان زمستان و بهارخوشه«عنوان 

کــه  ای نگاشــتمقــاالت ارزنــده ،نجــوممجلــۀ در همکاری با  گیاهی یزدیبود.  مجلهتحریریۀ این 

                                                       
  sfarzpourmachiani@yahoo.comعضو گروه تاریخ علم بنیاد دایرة المعارف اسالمی،  .١
  مسئول رصدخانۀ زعفرانیه در آن زمان .٢
  .۳۴-۳۲)، ص ۱۳۷۰(بهمن  ۵، پیاپی ۵، ش ۱، سال نجوم، »های باز آسمان زمستان و بهارخوشه«حمیدرضا گیاهی یزدی،  .٣
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را به همراه افرادی  نشریهبرخی مقاالتش در این  او .جمه استتر ۲۳مقالۀ تألیفی و  ۳۷شامل حدود 

. شــهاب صــقری از همکــاران او در اســت هچون شهاب صقری، موحدنژاد و محســن ایرجــی نگاشت

، اصــول نجــوم. این دو دانشور ضمن همکاری بــا مجلــۀ و از منجمان آماتور بودزعفرانیه رصدخانۀ 

دربــارۀ در ایــن مجلــه  ١ایدر مقالــهاده آموختنــد. صــقری نگارش و ویرایش مقاله را از توفیق حیدرز

صــورت «و » آســمان در ایــن مــاه«برای تهیۀ بخــش نجوم دوستی عمیق و نیز همکاریشان در مجلۀ 

و  است. همچنین گیاهی یزدینوشته و به محاسبات نجومی بسیار دقیق او اشاره کرده» فلکی این ماه

لــف ســفر کردنــد کــه یکــی از دســتاوردهای آن مقــاالت موحدنژاد بارها برای رصد بــه منــاطق مخت

همچنــین همکــاری آنهــا بــه صــورت اجــرای  ٢.اســت دهشــچاپ  نجوم متعددی است که در نشریۀ

های پژوهشی و سخنرانی از جمله در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران و دانشگاه صــنعتی  طرح

  را آموخت.» آسمان در این ماه«خش ایرجی نیز زیر نظر گیاهی یزدی تهیۀ ب شریف ادامه یافت.

  
  پشت میز کار در گروه تاریخ علم بنیاد دایرةالمعارف اسالمی

شناسِی دانشگاه آزاد اسالمی واحــد در رشتۀ زمین ۱۳۷۴دورۀ کارشناسی را در سال  گیاهی یزدی

تهران شمال به پایان رساند. در زمان دانشجویی به عنوان مربــی اخترشناســی در مدرســۀ علــوی بــه 

المللی اخترشناسی در دانشــگاه بین همایشتدریس مشغول شد. با همت او دبیران و مدیر مدرسه به 

                                                       
  .۶۱ )، ص۱۳۸۹(مهر  ۲۰۰، پیاپی ۱، ش ۲۰، سال نجوم، »هوس قماری دیگر...«شهاب صقری،   .١
 ۱۰۳ ، پیاپی۷، ش ۹ سال، نجوم ،»های نجومی و روشهای رصدیاوقات شرعی: پدیده«علیرضا موحدنژاد و حمیدرضا گیاهی یزدی،  .٢

  .۲۷-۲۴ص  ،)۱۳۷۹فروردین (
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فعالیت آموزشی او محدود به مدرسۀ علوی . یکی از سخنرانان این همایش بودتبریز رفتند و او خود 

در هــای آفتــابی هــا و رونمــایی از ســاعتبا سخنرانی، شرکت در مراسم گشایش رصدخانهنشد. او 

در تهران و سایر نقاط ایران در آمــوزش و تــرویج علــم نجــوم های متعدد صدخانهرمدارس، مراکز و 

  نقشی بسزا داشت. 

شناســی بــا در رشــتۀ زمــینب مدرک کارشناسی ارشــد موفق به کس ۱۳۷۸در سال گیاهی یزدی 

شــد و دو شــمال های رسوبی از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران شناسی و سنگ گرایش رسوب

بــه چــاپ  آســمان پرســتارهو دیگری ترجمــه، بــا نــاِم  خورشیدگرفتگیبا عنواِن  ،لیفیأکتاب، یکی ت

هالل مــاه در دو اثــِر خواجــه نصــیر بــا  ضابطۀ رؤیت«همچنین در آن سال پژوهش بر روی رساند. 

، را آغاز کرد. حاصل پنج سال پژوهش مستمر و دقیق او در ایــن »رسالۀ معینیهو  زیج ایلخانیعنوان 

(اسپانیا)  سهیلدر مجلۀ  ۱۳۸۲- ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳- ۲۰۰۲ای در شمارۀ سال موضوع، به صورت مقاله

ایــن آشــنایی و  نیز بــودمحمد باقری و  زدیمنتشر شد. اوایل دهۀ هفتاد، مصادف با آشنایی گیاهی ی

: را برشــمردمــوارد ایــن تــوان جملــه مــیآن از  این دو دانشور فــراهم کــرد کــههمکاری بستری برای 

نخستین گشت علمی کشور در منطقۀ کوهستانی امامزاده عقیل در شمال غرب تهران (بین سولقان و 

بــه بنیــاد  گیــاهی یــزدی؛ ورود ١شــدانجــام  ۱۳۷۲اردیبهشــت  ۳۰ســنگان) کــه در روز پنجشــنبه 

ها ادامــه یافــت؛ سالهای علمی و کاری آنها که تا و آغاز همکاری ۱۳۷۷دایرةالمعارف اسالمی در 

اخترشناســی کهــن در «شــرکت در همــایش ؛ ۱۳۸۲صالح همدانی در ســال گشایش رصدخانۀ ابن

بــاقری و  محمدکه گیاهی یزدی همراه با  ۱۳۸۵در دانشگاه سیستان و بلوچستان در خرداد » سیستان

و  کردندخت هلند، در آنجا سخنرانی ، استاد ریاضی و تاریخ علم دانشگاه اوترِ ٢هوخندایک پ. یان

در ایــن  موضــوع ســخنرانی گیــاهی یــزدی ؛٣کلنگ نخستین ساعت آفتابی این دانشگاه نیــز زده شــد

؛ و نیز شرکت در همایش تــاریخ ریاضــیات مغــرب در بود» نجوم آماتوری در دنیا و ایران«همایش، 

  .۱۳۹۶/ ۲۰۰۷واقع در الجزایر در سال  ٤شهر تیپازا

اوقــات شــرعی: «، دو طــرح، یکــی دربــارۀ ۱۳۷۹و  ۱۳۷۸- ۱۳۷۷هــای او بــه ترتیــب در ســال

، »ای برای رؤیت هالل ماهبررسی علمی ضابطه«و دیگری » های رصدیوشهای نجومی و ر پدیده

  را همراه با موحدنژاد در دانشگاه صنعتی شریف اجرا کرد و به پایان رساند.

گیاهی یزدی پس از ورود به بنیاد دایرةالمعارف اسالمی و گذرانــدن دورۀ نظــام وظیفــۀ خــود بــه 
گیــری از دانــش عمیــق شــد. او بــا بهــره تاریخ علمعضو گروه  ۱۳۷۸صورت طرح در این مرکز، در 

                                                       
  .۲۱-۲۰، ص )۱۳۸۹مهر ( ۲۰۰پیاپی ، ۱ ، ش۲۰ل سا ،نجوم، »ی نجومیادی از نخستین گشت علمی مجله«، محمد باقری .١

2. Jan P. Hogendijk 
  .۴۵)، ص ۱۳۸۶خرداد ( ۱۷۱، پیاپی ۹، ش ۱۶، سال نجوم، »اخترشناسی کهن در سیستان« .٣
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گر، تسلط بر زبــان انگلیســی و درکــی درســت از افزارهای نجومی، ذهنی تحلیلخود، آشنایی با نرم

نگاشــت  دانشنامۀ جهان اسالمای برای متون عربی، در حوزۀ علوم دقیق و آثار علوی مقاالت ارزنده

نوشت. گیــاهی  ١دایرةالمعارف بزرگ اسالمیرا برای » وشبرسا«و » باطیه«و ترجمه کرد و دو مقالۀ 

باقری که در آن روزها مدیر گروه تاریخ علــم بنیــاد دایرةالمعــارف  محمدبه پیشنهاد  ۱۳۸۳در یزدی 

دورۀ اسالمی، به عنــوان مــدیر گــروه علوم نگار اسالمی بود و نیز شادروان دکتر هوشنگ اعلم، تاریخ

ه بــ و تالش فراوانهمزمان با فعالیتش در بنیاد، با پشتکار گیاهی یزدی . تاریخ علِم بنیاد برگزیده شد

در  ۱٢دکتری خود را در رشتۀ تاریخ نجوم محاسباتی از دانشگاه لیِل دورۀ زبان فرانسوی مسلط شد و 

، استاد تاریخ ریاضــیات و دکتــر فرهــاد رحیمــی، ٣شهر لیِل فرانسه با راهنمایی پروفسور احمد جبار

بــا ، اســتاد تــاریخ علــم ٤و مشاورۀ دکتر برنــارد میــت دانشگاه فردوسی مشهد ایفیزیک هستهاستاد 

های محاســبات خورشــیدگرفتگی در نظریه«ای با عنوان با عرضۀ رساله ۱۳۸۸و در  موفقیت گذارند
موفــق بــه دریافــت  ٥بــاقری و خولیــو سامســومحمــد به زبان فرانسه، با داوری » نجوم دورۀ اسالمی

گیاهی یزدی از آن پس به عنوان استادیار، عضو و مــدیر گــروه تــاریخ علــم بنیــاد  ۀ دکترا شد.دانشنام
هــای دقیــق و عالمانــۀ او در بنیــاد دایرةالمعارف اسالمی به فعالیت خود ادامه داد. حاصل پــژوهش

تــاریخ نجــوم و ریاضــی  هایهدر حوزترجمه است که  ۱۰مقالۀ تألیفی و  ۴۴دایرةالمعارف اسالمی 
 ورۀ اسالمی، آثار ُع د

َ
ام تا ســیاز جلد ششم ۀ جهان اسالم دانشنام در مجلدات مختلف عالملوی و ا

با عنــوان  این دانشنامه . نخستین مقالۀ او دردارددر دست چاپ ه نیز و پنج مقالاست به چاپ رسیده
 .اســتفتــهنگــارش یا » ٧علی شاه بخاری (عالء منجم)«با عنوان و آخرین مقالۀ او » ٦)۱تحویل («

»  مهندسی- مفاهیم و اصطالحات نجومی و علمی«های تخصصی ، او مسئولیت شاخهعالوه بر این
تــاریخ علــم شــامل  های مختلــِف ویرایش علمی و زبانی مقاالت این گروه در حوزه، »طبیعیات«و 

 دورۀ اسالمی، اعالم نجومی، مفــاهیم تقــویمی و پزشکی، شناسی کانی ،شناسی، جانورشناسی گیاه
در دورۀ مدیریت او عالوه بر دانشورانی چون هوشنگ اعلــم، نگــار . ریاضی را بر عهده داشتتاریخ 

فر که از همکاران گروه بودند، پنج نفر به عضویت تمام وقت نادری، فرید قاسملو و شمامه محمدی
  ها نفر به صورت مؤلف با گروه همکاری داشتند. و ده ٨گروه درآمدند

                                                       
  .۱۳۸۱، تهران ۱۱ج  .١

2. Lille 1 
3. Ahmad Djebbar 
4. Bernard Maitte 
5. Julio Samso 

  .۶۸۹-۶۸۶ص ، ۱۳۸۰، ۶ ج .٦
  در دست چاپ .٧
اللهی در شاخۀ احکام نجوم، مرضیه کاظمی در شاخۀ جانورشناسی، پویان رضوانی در محمد صدر در شاخۀ پزشکی، حسین روح .٨

شناسی و مریم زمانی در شاخۀ فرزانه موحدیان عطار در شاخۀ کانیهمچنین . شناسی شاخۀ نجوم و نگارندۀ این مقاله در شاخۀ گیاه
  تاریخ ریاضی همکاران گروه بودند و هستند.
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  یزدی و احمد جبارحمیدرضا گیاهی 

 ۱۳۸۶از سال دکتر گیاهی یزدی با پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران نیز همکاری داشت. او 

پژوهشــکده بــود. او اســتاد مــدعو  ۱۳۹۰تــا  ۱۳۸۹ ســال استاد راهنما، مشاور و داور و از ۱۳۹۰تا 

لمی مجلۀ هیئت مشاوران ع عضو، تاریخ علم ۀپژوهشکد آموزشِی - عضو شورای پژوهشیهمچنین 

رؤیــت هــالل  ۀضــابط«دو طرح پژوهشی بود.  تاریخ علم خبرنامۀو عضو شورای علمی  تاریخ علم

صــبح کــاذب در نجــوم  ۀنظریه و رصــد پدیــد«و » یاز عبدالرحمان خازن یزیج معتبر سنجرماه در 

هــای متعــدد و همراهــی بــا دانشــجویان بــرای رصــد ها و ســخنرانی، برگزاری کارگاه»یاسالم ۀدور

  .او در پژوهشکدۀ تاریخ علم بودارزندۀ خدمات دیگر از  ١های نجومی پدیده

هــای او در بود. از فعالیت دانشگاه تهرانمؤسسۀ ژئوفیزیک  عضو شورای تقویِم  ۱۳۸۰از سال او 

 ۱۳۹۲از سال » های ترکیبی جدید برای رؤیت هالل ماهطراحی ضابطه«توان به بررسی  این مرکز می

، ۱۳۷۹هــای اشــاره کــرد. او در ســال ۱۳۹۳از ســال » د دستگاه مختصات بیضــویپیشینۀ کاربر«و 

داور جایزۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران بود. گیاهی یزدی در  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳، ۱۳۹۱، ۱۳۸۳

برای گذراندن فرصت مطالعاتی به بارسلونا سفر کرد و بــا نظــارت خولیــو سامســو روی  ۱۳۹۰سال 

  اخت که عبارت بودند از: مباحث مختلف به پژوهش پرد

                                                       
  .۶-۴)، ص ۱۳۹۱(بهار و تابستان  ۷و  ۶، سال دوم، ش خبرنامۀ تاریخ علم، »گذر زهره«پویان شهیدی و مریم زمانی،  .١



 

  

٨ 

 خوانش و شرح مقاالت منتخِب دکتر سامسو دربارۀ تاریخ نجوم در اندلس و مغرب. -

دار هالی و تاریخ مبــدأ بازنگری دو مقالۀ منتخِب گیاهی یزدی دربارۀ رصد ِکندی از دنباله  -

 تقویم ملکی.

دهای پیشــینیان از رص قانون مسعودیپژوهش دربارۀ اطالعات داده شده توسط بیرونی در  -

ای بــرای کشــف حرکــت اوج از حرکت اوج خورشید برای تحقیق در این امر که آیا پیشــینه

 زرقاله وجود دارد یا نه.  خورشیدی توسط ابن
المللــی ، عضو کمیسیون بینمیراث علمی ایران و اسالمگیاهی یزدی جزو مشاوران علمی نشریۀ 

و  ٢فنــاوری در جوامــع اســالمییون تــاریخ علــم و ، عضو کمیس١های میانهتاریخ نجوم قدیم و سده

به رتبۀ دانشــیاری در  ۱۳۹۷بود. در سال  ٣های خطی علمی دورۀ اسالمیعضو طرح ابتکاری نسخه

ارسال شده  المللی مقاالتبه عنوان داور بین ۱۳۹۹بنیاد دایرةالمعارف اسالمی نایل آمد. او در سال 

  ده شد.برگزی ٤مجلۀ ریاضیات کاربردی آمریکابه 

های متعددی با گیاهی یزدی در زمینۀ تاریخ علم و نجوم صورت گرفتــه کــه در افــزایش مصاحبه

گاهی پژوهشگران، دانشجویان و استادان تاریخ علم راه گشاست؛ گفتگــوی آزاده ســیدین بــا او بــا  آ

 ریخ علمخبرنامۀ تا، گفتگو با او از سوی »٥علم برای همه: گفتگو با حمیدرضا گیاهی یزدی«عنوان 

هــای اول و که در دو قســمت در شــماره» های پژوهش در تاریخ علماهمیت آموزش و شیوه«دربارۀ 

چاپ شد. گفتگوی مریم زمانی از سوی انجمن نجوم ثاقب استان گیالن با  ۱۳۹۰دوم این نشریه در 

نجــوم  کــه دکتــر گیــاهی یــزدی در آن دربــارۀ ۱۴۰۰او، به مناسبت هفتۀ جهانی نجوم در اردیبهشت 

و نقش منجمــان ایرانــی در نجــوم دورۀ اســالمی  نجوم در ایرانباستان و دورۀ اسالمی، معرفی کتاب 

  سخن گفت.

ها تحمل بیماری از این جهان رخت بربست و پس از سال ۱۴۰۱خرداد  ۱۴گیاهی یزدی در روز 

کتابخانــۀ بنیــاد  هــای او نیــز بــه کتــاب آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.در قطعۀ نام پاکش پیکر

  شود. ای به نام ایشان نگهداری می دائرةالمعارف اسالمی اهدا شد که در مجموعه

شناس، شوخ طبع، خوشرو و پژوهشــگری حمیدرضا گیاهی یزدی انسانی شریف، فروتن، وقت

های تــاریخ دقیق و توانمند در عرصۀ تاریخ نجوم دورۀ اسالمی بود که به مباحث مختلف سایر حوزه

نظــم و گــر، ذهنــی خــالق و تحلیــلگیرانــه،  گری و تالش پــیروحیۀ پرسشنیز آگاهی داشت. علم 

                                                       
1. Commission for the History of Ancient and Medieval Astronomy (CHAMA)  
2. The Commission on the History of Science and Technology in Islamic Societies (CHOSTIS) 
3. Islamic Scientific Manuscripts Initiative (ISMI) Project 
4. American Journal of Applied Mathematics 

  .۱۷، ص ۱۳۸۸آبان  ۳۰، ۲۰۸، ش کتاب هفته، »علم برای همه: گفتگو با حمیدرضا گیاهی یزدی«آزاده سیدین،  .٥
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دکتر گیاهی یــزدی . توان برشمردمیهای بارز او ویژگیدیگر از را  ، ادب و اخالقنفس  عزتترتیب، 

نظــر های عمیق در یک شاخۀ تاریخ علم و بر روی موضوعی مشخص تا صــاحبهمواره به پژوهش

 خبرنامــۀ تــاریخ علــمکه در گفتگو بــا  کرد؛ چنانالمللی توصیه میعرصه در مجامع بینشدن در آن 

  است:نیز به این مهم اشاره کرده» های پژوهش در تاریخ علماهمیت آموزش و شیوه«دربارۀ 

انتهاست ولی غواصی در این اقیــانوس روش تاریخ علم مثل هر رشتۀ علمی دیگری اقیانوسی بی

انتهاست، من هم در فضــاهای مختلــف آن شود گفت چون این اقیانوس بی. نمیخاص خود را دارد

خواهم غواصی و پژوهش کنم. باید مشخص کرد به چه منظــوری، در چــه انتها و بدون برنامه میبی

ای و در چه عمقی الزم به غواصی است و در هر عمقی باید با فوت و فن خاص آن عمــق و محدوده

  کرد.با ابزار الزم پژوهش 

با وجود دانش بسیار، همواره متواضع بود و در برخــورد بــا پژوهشــگران حمیدرضا گیاهی یزدی 

نظــر و اشــراف او بــه حــوزۀ دقتداد. قرار میشان دانست در اختیاربا نهایت احترام آنچه می ،مبتدی

حضــور اســت. تاریخ نجوم در مقام استاد، منجر به پرورش دانشورانی توانمند در ایــن عرصــه شــده

رغــم بیمــاری و تــالش فعال و ثمربخش او در گروه تاریخ علم بنیــاد دایرةالمعــارف اســالمی، علــی

هم به عنوان عضو گروه تاریخ علم و هم در های دورۀ اسالمی، مستمر و سبک و سیاقش در پژوهش

پــرورش او در  تواند الگویی برای پژوهشگران باشد.میدر خور تحسین است و مقام مدیر این گروه، 

بــا پرداخــت و  می و مشاوره ها با آنان به گفتگونویس بسیار شکیبا بود، ساعت ی دانشنامهانپژوهشگر

های استادانۀ او برای برطرف کــردن اشــکاالت  راهنماییها و کرد. تشویقمیشان   راهنمایی دلسوزی

  یافت. مقاالت تا رسیدن به آنچه مطلوبش بود، ادامه می علمی و زبانِی 

ای دوســتانه داشــت و رابطــه بنیاد دایرةالمعارف اسالمی اعضای گروه تاریخ علم بای یزدی گیاه

 
ُ

گاه بود. بــا جــدیت از اعضــای گــروه، مقالــه وخو و شیوۀ کار هر لقبه خ ای روشــمند و دقیــق یک آ

مناســب بــرای  یســاختار . همکاران را به عرضۀشایسته بود یخواست و خود در این مورد الگوی می

، عرضۀ کارهای پژوهشــی و هایی ساده و نثری روان برای فهم بهتر مخاطباناستفاده از واژه، مقاالت

  کرد. تحلیلی و سطح باال و مدیریت زمان در هنگام نگارش مقاله توصیه می

کــرد ورزش و استراحت توصیه می او نسبت به سالمت همکارانش بسیار حساس بود و آنان را به

گیــری کرونــا، های آخر عمر خود، به ســبب همــهدر سال .پرداخت می چی ورزش تایبه و خود نیز 

اش مشــتاق  اما همواره و حتی با وجود پیشــرفت بیمــاری د،کر گیری می کارها را پیو در منزل تلفنی 

خــوبی در آن دوران نیــز هــدایت گــروه را از دور بــر عهــده داشــت.  هرچنــد بــهحضور در گروه بود. 

گــاه شــکوه نمــی از بیماریگاه  بیماری ستودنی است؛ هیچمقاومت و مبارزۀ او با  کــرد و اگــر از آن آ

  شدیم.  نمی آننبودیم، از روحیۀ او متوجه 



 

  

١٠ 

اینک که وجود مهربان حمیدرضا گیاهی یزدی از این عالم رخــت بربســته اســت، هنگــامی کــه 

یاد رصــدهایش، از زنیم و به ای، نسخ خطی و آثار تاریخ علمی را ورق میچون او در پی حل مسئله

اکبــر و هــالل مــاه دِم صــبح، کنجکاوانــه در پــی خوشــۀ پــروین و دبآسمان پر ستارۀ شب تا سپیده

شک روحیــۀ هایش چراغ راهمان خواهد بود. بی شود اما آموزهگردیم، قلبمان از فراقش فشرده می می

  خواهد داشت.پژوهشگری او در وجود آنان که از محضرش دانش آموختند، همچنان تداوم 

 یادش گرامی و نامش جاودان باد.

  آثار

  دانشنامۀ جهان اسالم
 تألیف:

بن الدین راصد؛ ِتّنین؛ ثابتالله عصاره؛ تشریق و تغریب؛ تقی)؛ تربیع؛ تستری، فیض۱تحویل (

ی؛ جزر و مد؛ جوزا؛ ۲قره؛ ثور (
َ

ــمَ  بن بن یوسفحجاج)؛ جاثی؛ جبار؛ َجدی؛ ُجد
َ

؛ حــوا و رط

حوت جنوبی؛ خازنی، عبدالرحمان (زندگی و دستاوردهای نجومی)؛ خــوارزمی، حیه؛ حوت؛ 

دارهــا؛ بن موسی (آثار نجومی)؛ دایرةالبروج؛ دایرۀ هندی؛ دجاجــه؛ دلفــین؛ دلــو؛ دنبالــهمحمد

رصدخانۀ ســمرقند (بــا همکــاری: پویــان رضــوانی)؛ رصــدخانۀ مراغــه (بــا همکــاری: پویــان 

ری: پویان رضوانی)؛ روزنفلد، بوریس آبراموویچ؛ رؤیــت رضوانی)؛ رصد و رصدخانه (با همکا

ترین ضوابط، تحوالت، سنت نگــارش هالل در نجوم دورۀ اسالمی (کلیات، مبادی علمی، مهم

لیاق؛ صورت)؛ سنبله؛ شجاع؛ ش۲)؛ سفینه (۱آثار)؛ سرطان (
َ

  . های فلکیفق و فلق؛ ش

  ، علی شاه بخاری (عالء منجم)] عطارد بن محمد حاسب، عقاب، عقربطوفان، [در دست چاپ: 

 ترجمه: 
چیــو یــانو؛ تضــعیف ، از جمیل رجب؛ تسطیح، از ریچارد لورچ؛ تسییر، از میالتذکرة فی الهیئة

مکعب، از یان پ. هوخندایک؛ تعدیل زمان، از یان پ. هوخندایک؛ جابر بــن افلــح، از مرســه 

چارد لورچ، با اضافاتی از کومس؛ جوهری، عباس، از یان پ. هوخندایک؛ حبش حاسب، از ری

  دکتر گیاهی؛ حرکت (در علوم دقیق دورۀ اسالمی)، از احمد جبار؛ دایره، از احمد جبار.

  ها:پژوهش داخل و کتابِ همایش-مقاالت فارس در مجالت علم
 در ،»اســالمی ۀیــت هــالل مــاه در نجــوم دورؤهــای ر نمودهای محاسباتی و رصدی ضابطه« - 

  .۱۵۴- ۱۴۳، ص۱۳۷۸ /۵/۱۲ ، بندرعباس،کنفرانس تاریخ ریاضی کتاب مقاالت سومین

مقاالت دهمین کنفرانس ژئوفیزیــک کتاب در  ،»یت هالل ماهؤحد محاسباتی رکوردشکنی ر« - 

  ).مشترک با علیرضا موحدنژاد( ۳۳۹- ۳۳۸، ص ۱۳۷۸ آبان ۱۹- ۱۷ ،در ایران
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  ۀمعرفی رسال« -
ّ
 نخســتین مقاالت مجموعــه در، »الــدین جمشــید کاشــانی از غیــاث الســماء مسل

  .٢٥-٢٣، ص ۱۳۷۹آبان  ۲۱-۱۹، دانشگاه کاشان، الدین جمشید کاشانی المللی غیاث کنفرانس بین

، ۱ ش،  تاریخ علــم ۀمجل ،»اسالمی ۀجایگاه و اهمیت آن در نجوم دور ؛زیج معتبر سنجری« - 

  .۸۷- ۷۵، ص ۱۳۸۱

 در ،»ق ۳۸۷گرفتگــی ســال  بوزجــانی در مــاه ءتحلیل رصد مشترک ابوریحان بیرونی و ابوالوفا« -

  .۱۳۱-۱۲۱، ص ۱۳۸۱، تهران )(مجموعه مقاالت سمینار بین المللی ابو الوفا بوزجانی نابغه بوزجان

 .۱۳۸۲- ۱۳۸۱، ۴۵و۴۴، ش ۱۶و ۱۵، ج فرهنگ، »صبح کاذب از دیدگاه دانشمند طوس« - 
 ، در»ت و ابزار علمی در ایــراناسالمی، تاریخ علم و صنع ۀالوان خسوف در نجوم دور ۀنظری« - 

، تهــران ۱۳۷۷خــرداد  ۱۹- ۱۷المللــی علــم در ایــران  مقاالت دومــین همــایش بــینۀ مجموعکتاب 

  .۴۵- ۳۵، ص ۱۳۸۲

، ۵، ش تاریخ علــم، مجلۀ »های صبح کاذب در نجوم دورۀ اسالمیتوصیف مقدماتی نظریه« - 

  .۳۶ - ۱۳، ص ۱۳۸۵

: مقاالت انگلیس در مجالت بین   الملل
ها بــر اســاس ضــوابط های نصیرالدین طوسی دربارۀ رؤیت هالل ماه به همراه تحلیل آننظریه - 

  )۲۰۰۳- ۲۰۰۲ارتفاعی جدید (- سمت
- “Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī on lunar crescent visibility and an analysis with modern 

altitude-azimuth criteria”, Suhayl (Spain), 2002-2003, pp. 231-243. 
هــای نصــیرالدین طوســی نظریــه«پویان رضوانی این مقاله را به فارسی ترجمه کرده که با عنــوان 

در صــفحات » ارتفاعی جدید- ها بر اساس ضوابط سمتدربارۀ رؤیت هالل ماه به همراه تحلیل آن
ین خواجه نصــیرالد هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علماستاد بشر: پژوهشدر کتاب  ۴۸۳تا  ۴۷۱

توســط  ۱۳۹۱جــواد انــواری در ســال طوسی، گزینش و ویرایش: حسین معصومی همدانی و محمد
  است. مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده

  )۲۰۰۵- ۲۰۰۴های صبح کاذب در نجوم دورۀ اسالمی: بررسی مقدماتی (نظریه - 
- “False dawn theories in the astronomy of the Islamic period: a preliminary 

survey”, Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 
(Frankfurt) 2004- 2005, pp.103-124. 

 )٢٠٠٤» (ماه جستجوی هالل باریک«در  ٢٠٠٢اوِت  ١٩گزارشی دربارۀ رصد هالل ماه در  - 
- A report about lunar crescent observation on Aug. 19, 2001 in “Seeking thin 

crescent moons”, Sky & Telescope, Feb. 2004, pp. 102-106.  
های اجتماعی و فرهنگی های میانه: یادداشتی بر جنبه خورشید گرفتگی در تمدن اسالمِی سده - 

)۲۰۰۸(  



 

  

١٢ 

 -“Solar eclipses in medieval Islamic civilization: a note on cultural and social 

aspects”, Tarikh-e ‘Elm: Iranian Journal for the History of Science 6 (2008), 
pp.75-82. 

  )۲۰۰۷بن احمد نسوی (نسوی: ابوالحسن علی - 
-“Nasawī: Abū al-Ḥasan Alī ibn Aḥmad ibn al-Nasawī”, Biographical 

Enyclopedia of Astronomers, Editor-in-chief: T. Hockey, New York, 2007.  

  )۲۰۱۰- ۲۰۰۹جداول پیچیدۀ خازنی برای تعیین رؤیت هالل ماه ( - 
- " Al-Khāzīnī's complex tables for determining lunar crescent visibility", 

Suhayl (Spain), 2009 -2010, pp. 149-184.  

  )۲۰۱۱خوارزمی و خورشیدگرفتگی حلقوی ( - 

 -“Al-Khwārizmī and annular solar eclipse”, Archive for History of Exact 

Sciences, vol. 65, no. 5, 2011, pp. 499-517.  

  )۲۰۱۴دار هالی (ای از رسالۀ گمشدۀ کندی دربارۀ رصد دنبالهقطعه - 
- "The fragment of al-Kīndī’s lost treatise on observations of Halley’s comet in 

A.D. 837", Journal for the History of Astronomy, vol. 45, 2014, pp. 61-77; 

گاهشماری رویدادهای رصدخانه و مدرسۀ سمرقند بــر اســاس چنــد مــتن کهــن  بازنگری در - 

 )۲۰۱۵(فارسی 
- “Chronology of the events of the Samaqand “Observatory and School” based 

on some old Persian texts: a Revision”, Suhayl, 2015, pp. 145-165 (with Pouyan 
Rezvani). 

- ٢٠١٦گزارش ابن یونس در مورد رصدهای اولیۀ اسالمی برای تعیین مقدار تقدیم اعتدالین ( - 

٢٠١٧(  
- “Ibn Yūnus’ Report on early Islamic observations for determining the rate of 

Precession of Equinoxes”, Suhayl, 2016-2017, pp. 101-112 . 

  )۲۰۱۸( جدول اسرارآمیز رؤیت هالل ماه منسوب به بیرونی و مقالۀ حبش حاسب - 
- “The Mysterious table of lunar crescent visibility attributed to Al-Bῑrūnῑ and 

Ḥabash Al-Ḥāsib’s contribution”, Archive for the History of Exact Sciences , vol. 
72,  issue 1, Jan 2018, pp. 89-98. 

 مبدأ تقویم جاللی ( - 
ِ

  )۲۰۲۰معمای تاریخ
- “The Jalālī Calendar: the Enigma of its Radix Date, Archive for the History of 

Exact Sciences, vol. 74, no. 2, March 2020,  pp. 165-182. 
معمــای تــاریخ مبــدأ تقــویم «هاشم سیماب این مقاله را به فارسی ترجمــه کــرده کــه بــا عنــوان 

 )۱۳۹۹(بهــار و تابســتان  ۱۷، پیــاپی ۱، ش ۹، ســال میراث علمی اسالم و ایــراندر مجلۀ » جاللی

  است. چاپ شده
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 کتاب (تألیف):

 .۱۳۷۸تهران،  ،نشر کنگره ،خورشید گرفتگی
، ۱۳۸۲؛ تجدید چاپ ۱۳۸۱ران، ، تهبرهان ۀفرهنگی مدرس ۀسسؤم ،۲ج  ،شناخت مبانی نجوم

۱۳۸۳ ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۶ ،۱۳۸۷ ،۱۳۸۹ ...۱۳۹۱.  

  .۱۳۹۵؛ تجدید چاپ ۱۳۸۸تهران، ،های فرهنگی  دفتر پژوهش ،تاریخ نجوم در ایران

  چاپ)(در دست  های دو چشمیای با دوربینرصد اجرام غیر ستاره

 

 

  کتاب (ترجمه):
  .۱۳۷۸تهران،  ،انتشارات مدرسه ،ج ۴ ،آسمان پرستاره

  های کارشناس ارشد:نامهراهنمایی، مشاوره و داوری پایان

  استاد راهنما
 ــه  روح، دانشجو: تصحیح و تحلیل رساله در معرفت ربع اسطرالب از عبدالقادر رویانی

ّ
الل

  ؛۱۳۹۱- ۱۳۹۰سال تحصیلی: ، متقیان



 

  

١۴ 

  فرهنــگ ، دانشــجو: کمــال الــدین فارســی الکســوف ةصورتصحیح و تحلیل تحریر مقاله

  ؛۱۳۹۲- ۱۳۹۱، رضانیا

 مقادیراالبعاد و االجــرام) کتــاب  ةتصحیح انتقادی، ترجمه و تحلیل باب چهارم (فی معرف

- ۱۳۹۱فریبا پایروند ثابت، سال تحصــیلی ، دانشجو: قطب الدین شیرازی ةالشاهی ةالتحف

  ؛ ۱۳۹۲

 ۀدانشــناملوی (ده فصل و بیست اصل نخست) در و تحلیل بخش آثار ُع  تصحیح انتقادی 

؛ دانشجو: نفیســه ســادات دهقــانی، الدین علی بن امیران حسینی اصفهانی از غیاث جهان

  ؛١٣٩٢- ١٣٩١سال تحصیلی 

  آبادی و تحلیــل مقدمــه و بــاب بن محمدباقر خاتوناثر اسماعیل نوروزنامهتصحیح رسالۀ

  ؛١٣٩٣- ١٣٩٢اکبری، سال تحصیلی دوم آن؛ دانشجو: عاطفه علیاول و 

 الدین منصور دشــتکی تصحیح، ترجمه و شرح مقالۀ دوم و سوم از مقصد اول رسالۀ غیاث

  .١٣٩٤- ١٣٩٣در قبله؛ دانشجو: راضیه سادات موسوی، سال تحصیلی 

  استاد مشاور
  تحلیل روش ابوریحان بیرونی در محاسبۀ تسییر (ویرایش، ترجمه و شرح باب پنجم از مقالۀ

  ؛۱۳۸۷-۱۳۸۶اللهی، سال تحصیلی  )، دانشجو: حسین روحقانون مسعودییازدهم 

 ای قطب الدین شیرازی برای سیارات علوی (زحل، مشتری و مریخ) بــر اســاس  مدل سیاره

  ؛۱۳۸۸- ۱۳۸۷امیرمحمد گمینی، سال تحصیلی  :، دانشجواختیارات مظفریکتاب 

  ؛۱۳۸۹- ۱۳۸۸قاسم علی قاینی، دانشجو: مرجان اکبری، سال تحصیلی  مناظر و مرایارساله  

  مینــا ، دانشــجو: منسوب به کوشیار بن لّبــان گیلــی القراناتویرایش، ترجمه و شرح کتاب

  ؛۱۳۹۰- ۱۳۸۹مزیدی، سال تحصیلی 

 ؛۱۳۹۰- ۱۳۸۹جو: صادق شهریار، آثار و آراء قوشچی در نجوم، دانش  

  تــألیف خواجــه نصــیرالدین طوســی تحریر مأخوذات ارشمیدسویرایش، ترجمه و شرح ،

  .۱۳۹۲- ۱۳۹۱یل فارابی، سال تحصیلی دانشجو: راح

  استاد داور
  خواجه نصیرالدین طوســی: تصــحیح و تحقیــق؛ دانشــجو: حنیــف  الزبدة فی الهیئةرسالۀ

  ؛۱۳۸۷- ۱۳۸۶قلندری، سال تحصیلی 

  یان شهیدی، ســال تحصــیلی - ۱۳۸۹اسطرالب مسرطن: ساختمان و کاربرد، دانشجو: پو

  ؛۱۳۹۰
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 از «مهــدی نراقــی اثر مال محمد المستقصیهایی از کتاب تصحیح، ترجمه و شرح بخش

باب هیئت االجرام البسیطة و اوضاعها و ما یلزمها و یتعلق بها تا بحــث ترتیــب االجــرام و 

  .۱۳۹۰- ۱۳۸۹ه، سال تحصیلی ، دانشجو: محمد زندی»نضدها

  هاها و کارگاهسخنران
ــیدگرفتگی، - ــاریخ خورش ــومی و ت ــاد نج ــران ابع ــگاه ته ــم دانش ــاریخ عل ــکدۀ ت  ،پژوهش

١٦/٥/١٣٧٨.  

 ،پژوهشکدۀ تاریخ علــم دانشــگاه تهــران و ضابطه رؤیت هالل در آن، زیج معتبر سنجری -

٣٠/٢/١٣٨١.  

اســالمی بــا نــرم افزارهــای  ۀدرنجــوم دورپذیری هــالل  یتؤهای ر تحلیل ضابطه«کارگاه:  -

  . ۱۳۸۳آبان  ۹- ۸یت هالل ماه، مرکز تحقیقات استراژیک، ؤ، دومین همایش ر»ای رایانه

،  »یــت هــالل مــاه: مزایــا و مشــکالت پــیش روؤهای ترکیبی جدید در رطراحی ضابطه« -

 .۱۴/۶/۱۳۸۶ سومین همایش رؤیت هالل ماه و تقویم، دانشگاه تهران،

 ،پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهــران، »یابی پژوهشی در تاریخ علم وضوعهای م روش« -

٠٦/٠٢/١٣٩٠.  

، چهارمین همایش رؤیت هالل ماه و »های زمانی رکوردشکنی سن هالل ماهتحلیل آرایه« -

ــلح،  ــای مس ــایی نیروه ــازمان جغرافی ــران و س ــگاه ته ــک دانش ــۀ ژئوفیزی ــویم، موسس تق

  ژاد).(مشترک با علیرضا موحدن ٢٩/٤/١٣٩٠

، همــایش هفتــه جهــانی علــم در ٢١/٠٨/٩١، »تأثیر تاریخ علم بر پیشرفت علوم جدیــد« -

 ۀانجمن ترویج علم ایران با مشارکت پژوهشــکد خدمت صلح و توسعه (روز تاریخ علم)،

  تاریخ علم.

  .٢٣/٠٨/٩١ ،)رضوانی (با همکاری پویان ُمکُحله آفتابی آموزشی ساعت کارگاه -

  )۲۰۰۷( زیج حبش حاسبهای باقی مانده از نوشتهخورشیدگرفتگی در دستهای نظریه -
“Solar eclipse theories in the survived manuscripts of Ḥabash al-Ḥāsib’s 

Zījes”, 9ème Colloque Maghrébin sur l’Histoire des Mathématique Arabes, 
Tipaza, Algérie, du 12 au 14 mai 2007.  

  های کسوف و بررسی صحت آنها های باستان و میانه: گردآوری داده ی کسوف در سدهها داده - 
“Ancient and Medieval Eclipse Data: Compilation of Eclipse Data and 

Examination of their Reliability”, NAOJ (Japan), 27-29 November 2014. 

  راهای گذفهم رصدهای تاریخی به منظور بررسی پدیده -
“Understanding historical observations to study transient phenomena”, during the 

general assembly of the astronomical union in Vienna, Austria, 20-22 Aug 2018. 




