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زاده یادی از جواد همدانی

 محمد باقری

نگــار ریاضــیات و نجــوم و اســتاد پیشــین دانشــگاه صــنعتی آریــامهر  زاده، تاریخ دکتر جواد همدانی

سالگی، در شهر  ۸۱میالدی) در سن  ۲۰۲۱سپتامبر  ۴( ۱۴۰۰شهریور  ۱۳(شریف کنونی) در روز 

گیری کرونــا  جا به خاک سپرده شد. همه آتالنتا (مرکز ایالت جورجیای آمریکا) درگذشت و در همان

  انگیز باخبر شوم. زاده موجب شد که بسیار دیر از این فقدان غم و نبود مکاتبۀ مداوم با همدانی

 دانش اگرچه هیچ
ً
اش در تاریخ ریاضیات و نجوم،  جویش نبودم ولی با توجه به پیشینهگاه مستقیما

های او در زمانی کــه در دانشــکدۀ ریاضــی دانشــگاه صــنعتی  اش، از راهنمایی و مهربانی و یاریگری

بــه لطــف او بــا شــادروان  ۱۳۶۰های دهــۀ  کرد بسیار بهره بردم. در نخستین سال شریف تدریس می

شــد آشــنا  که در دانشگاه حلــب منتشــر مــی تاریخ علوم عربیبا نشریۀ ابوالقاسم قربانی و همچنین 

شدم. دریغا که چند سال بعد برای همیشه از ایران رفت. پس از درگذشــت اســتاد ابوالقاســم قربــانی 

اش با قربانی داشت دریافــت کــنم  توانستم از طریق ایمیل خاطراتی را که از زمان دوستی و همکاری

  قربانی به اطالع دیگران برسانم.و در مراسم بزرگداشت 

در دانشــگاه  چکیدۀ تاریخ ریاضــیات ایــرانیکی از ثمرات این همکاری انتشار ترجمۀ انگلیسی 
صنعتی شریف به صورت جــزوۀ درســی بــود. مرحــوم 
قربانی این چکیده را بــه فارســی تهیــه کــرد کــه شــامل 

ای دربارۀ تاریخ ریاضیات ایران از قــرن ســوم تــا  مقدمه
ای دربارۀ زندگی، آثــار و  ری و اطالعات فشردهنهم هج

دان ایرانــی بــه ترتیــب زمــانی  ریاضی ۴۰دستاوردهای 
زاده آن را به انگلیســی ترجمــه کــرد کــه در  بود. همدانی

در دانشــگاه شــریف چــاپ شــد. بعــدها  ۱۳۴۸ســال 
تــری از ایــن جــزوه بــه عنــوان پیوســت  صورت ویراسته

خ علم دانشگاه که در پژوهشکدۀ تاری تاریخ علممجلۀ 
ای دربارۀ زندگی و  شود به همراه مقدمه تهران منتشر می
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آثار ابوالقاسم قربانی و همزمان با دهمین سالگرد درگذشت و صــدمین ســال تولــد ایشــان، در ســال 
اصل فارسی این چکیده را نزد شادروان قربانی دیده بودم که روی کاغذ کالسور انتشار یافت.  ۱۳۹۱

هــا و  خط خود ایشان نوشته شده بــود. پــس از درگذشــت قربــانی بــا همــۀ تــالشبا خودنویس و به 
همکاری فرزندان ایشان آن چکیدۀ فارسی یافته نشد. چون این چکیده بسیار مفید و مغتنم بــود، بــه 

هــای  گیــری از کتــاب افشار با استفاده از ترجمۀ انگلیسی و با بهره یاد غالمحسین صدری همت زنده
همزمان با دوازدهمــین  ۲ورت اولیۀ چکیدۀ فارسی تهیه و به عنوان پیوست شمارۀ مرحوم قربانی، ص

افشــار در  ) منتشر شد. صــدری۱۳۹۶، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۶(سال  میراث علمیشمارۀ مجلۀ 
مطالعۀ این چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران بــرای همــۀ کســانی کــه بــه «آغاز این چکیده نوشته است: 

یران توجه دارند، بسیار سودمند است. از آنجا که نوشتۀ خود شادروان استاد قربــانی تاریخ و فرهنگ ا
  »زاده به فارسی برگردانده شد. به دست نیامد، ناگزیر از روی ترجمۀ انگلیسی دکتر همدانی

      
زاده هنگام تحصیل در دانشگاه آمریکایی بیروت با ادوارد استوارت کندی آشنا شــد و بــا او  همدانی

م) از دانشــگاه کلمبیــا در ۱۹۷۶( ۱۳۵۵همکاری علمــی داشــت و دکتــرای ریاضــی خــود را در ســال 

بــود. پــس از مهــاجرت بــه  ١هــای میانــه یــابی در ســده نظریۀ دروناش  نامه نیویورک گرفت. عنوان پایان

  کرد. آمریکا در آتالنتا ریاضیات تدریس می

                                                       
1. Medieval Interpolation Theory 
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ـــا ۱۹۷۶( ۱۳۶۶زاده در ســـال  همـــدانی م) ب

فرصت مطالعاتی در دانشگاه جورجیــا، استفاده از 

نصـــیرالدین طوســـی را (بـــدون  ایلخـــانی زیـــج

ــدول ــخۀ  ج ــاس نس ــر اس ــا و ب ــۀ  ۶۸۴ه کتابخان

کتابخانــۀ  ۵۳۳۲و  ۵۳۳۱های  سپهساالر و نسخه

  آستان قدس مشهد) به انگلیسی ترجمه کرد.

آموزش تدریس ریاضــی در زاده کتاب  همدانی

را  ٣و جان ر. کولب ٢نوشتۀ اتو س. بسلر ١دبیرستان

ــگاه ــی دانش ــان تعطیل ــالب  در زم ــس از انق ــا پ ه

 ۱۳۶۸ســال فرهنگی به فارسی ترجمه کرد کــه در 

 مرکز نشر دانشگاهی چاپ شد. در 
دان ایرانــی در پیــامی  ســعید قهرمــانی، ریاضــی

هایی کــه در  زاده در سال دکتر همدانی«نوشته است: 

ود. در دانشگاه شریف دانشجو بودم، از اســتادانم بــ

میالدی که وی بــرای یــک ســال، بــرای  ۱۹۷۶سال 

فرصت مطالعاتی، به دانشگاه برکلی آمد، بین مــن و 

ای  اش دوســتی عمیــق و صــمیمانه ایشان و خانواده

پدید آمد که تا زمان فوت استاد ادامه یافت... دکتــر 

خــواه،  زاده انسانی بود بسیار صــادق، نیــک همدانی

طبع  ار، متواضع و شوخمهربان، دلسوز، متین و باوق

منــد بــود  و با خلقی مسحورکننده. او معلمی عالقــه

گــاه از ابــداع  ورزیــد و هــیچ که به تدریس عشق می

هــای مــؤثر بــرای انتقــال مفــاهیم دشــوار بــه  روش

ماند. اهل کتاب بود و تحقیــق، و از  دانشجو باز نمی

  »شد. خوانی هرگز ارضا نمی کتاب

    یادش گرامی باد!

                                                       
1. Learning to Teach Secondary School Mathematics 
2. Otto C. Bassler 
3. John R. Kolb 
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و  ۴۴، شــمارۀ ۱۳۸۲و بهــار  ۱۳۸۱، زمستان فرهنگترجمۀ جعفر آقایانی چاوشی، 

چــاپ  ۱۱۵- ۱۱۱، ص فرهنــگ(مقالۀ انگلیسی هم در همان شماره از  ۴۶- ۴۱، ص ۴۵

  .است) شده
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