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 همایش میراث علم
  الدین جمشید کاشان غیاث

  ١زینب کریمیان

(بـه  1390الدین جمشید کاشانی در روزهای سـوم و چهـارم اسـفند مـاه  همایش میراث علمی غیاث
ایـن الدین جمشید کاشانی) در دانشگاه کاشـان برگـزار شـد.  مناسبت ششصدمین سالگرد درگذشت غیاث

همایش به همـت مرکـز پژوهشـی میـراث 
مکتـوب و دانشـگاه کاشـان و بـا همکــاری 
پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، خانـۀ 
ریاضیات اصفهان و انجمن ریاضی ایـران و 
با حضور استادان و پژوهشگران تـاریخ علـم 
داخل و خارج از کشور برپا شد. دبیـر علمـی 

ر این همایش، مهندس یونس کرامتی و دبیـ
اجرایی آن در کاشان دکتر بهنـام بـازیگران 

  بود.
ایــن همــایش در صــبح روز چهارشــنبه 
سوم اسفند ماه آغاز شـد و دکتـر غالمعلـی 
حداد عادل (رئیس فرهنگستان زبـان و ادب 

و مهندس یونس کرامتـی در آن بـه  )مکتوب میراث پژوهشی مرکز مدیرعامل(پارسی)، دکتر اکبر ایرانی 
ای برگزار شد و دکتر حسین معصـومی  ایراد سخن پرداختند. در انتهای این قسمت از برنامه، نشست ویژه

» دانان در دوران اسالمی و جایگاه کاشانی در میان آنان اصناف ریاضی«همدانی سخنرانی خود را با عنوان 
  عرضه کرد.

های ریاضیات، نجـوم، معمـاری و  همایش طی پنج جلسه در موضوع های ایراد شده در این سخنرانی
  های زیر برگزار شد: ریاضیات عملی با عنوان

                                                      
  karimian.zeinab@gmail.comژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، کارشناس ارشد تاریخ علم، پ 1
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 »نجوم«نشست اول: 

  مدیر: حسین معصوم همدان

  سازی و محاسبه. کاشانی: ابتکار و مهارت در مدل زیج خاقانیآلمان/  - 2بِنو وَن دالن -
زیج در تکمیل  زیج خاقانیهای  نویس فهم خوب روان و فاطمه سوادی/ بررسی تطبیقی دست سجاد نیک -

 .ایلخانی
 ای از منظر ریاضیات و فرهنگ؛ : مقایسه4هلند/ جمشید کاشانی و لودلف ون کولِن - 3اِستِون وِپستِر -
 ؛الرسالة الکمالیةیا  سُلّم السماءحمید بهلول/ رسالۀ  -

 

 » ری و ریاضیات عملمعما«نشست دوم: 

  رضا جذبی مدیر: سید عل
 الدین جمشید کاشانی و عناصر قوسی معماری ایرانی؛ هایده الله/ غیاث -
 جعفر طاهری/ حساب ابنیه، از کندی تا کاشانی؛ -
 و کشف رصدخانۀ سمرقند؛ 5محسن جعفری مذهب/ ویاتکین -
 الدین جمشید کاشانی؛ اکبر زمانی/ مقرنس و طاق در آثار غیاث -

                                                      
2 Benno van Dalen 
3 Steven Wepster 
4 Ludolph van Ceulen 
5 Viatkin 
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 »نجوم«شست سوم: ن

  مدیر: محمد باقری
 هلند/ دو ابزار جمشید کاشانی برای محاسبات نجومی؛ - 6یان پیتر هوخندایک -
 اسداللّه صفایی/ ساختار ربع و سدس در نجوم قدیم؛ -
 امیرمحمد گمینی/ خفری و حرکت وضعی زمین: نجوم در ایران هم عصر کپرنیک؛ -

 »یاضیات و نجوم«نشست چهارم: 

  ون دالنمدیر: بِنو 
 های سیارات؛ کانادا/ جمشید کاشانی و عرض -7گِلن وَن برومِلِن -
 کاشانی؛ مفتاح الحسابمحمدرضا عرشی/ استخراج مجهوالت در مقالۀ پنجم  -
 های کاشانی: سرچشمۀ نادری در تاریخ علم؛ نامه/ تاجیکستان – خورشید عبداهللا زاده -

  

 »ریاضیات«نشست ششم: 

  مدیر: یان پیتر هوخندای

 علی ایرانمنش و مهدی ترکتاز/ محاسبۀ سینوس یک درجه توسط کاشانی؛ -
 بهمن مهری و محمد حسن جهانبخت/ نظریۀ تقریب در آثار کاشانی؛ -
 نهایة االیضاحمحمدمهدی کاوه یزدی و محمدرضا عرشی/ رسالۀ  -

                                                      
6 Jan P. Hogendijk 
7Glen Van Brummelen 
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کدۀ آموختـۀ پژوهشـ شده به زبان انگلیسی نیز توسط آقای پویـان شـهیدی دانش ایرادهای  سخنرانی
 شد. تاریخ علم برای حاضران به فارسی ترجمه می

بـه » الـدین جمشـید کاشـانی غیاث«داستانی  -های ایراد شده، نمایش فیلم مستند عالوه بر سخنرانی
ساختمان و «شد. کارگاه اول که  برگزارکارگردانی حسن هدایت و دو کارگاه آموزشی در هر یک از دو روز 

دکتر محمد باقری و مریم زمانی به اجرا در آمد و کارگاه دوم  توسط ،داشت عنوان» کارکرد سدس فخری
 9و ویلفـرد دُخـراف 8توسط ویکتور بلوخو» بررسی کارآیی روش کاشانی در محاسبۀ عدد پی«نیز با عنوان 

  برگزار شد.
خـارجی  های زبان سایر و انگلیسی عربی، فارسی، های زبان به شده چاپ مقاالت و ها نمایشگاه کتاب

  های جانبی این همایش بود. در مورد جمشید کاشانی و آثار او از دیگر بخش

 
عباس کتابی، محمد باقری، از سمت راست: آقایان اکبر ایرانی، پویان شهیدی، 

  یان پ. هوخندایک و یونس کرامتی حسین معصومی همدانی،

کاشـان)، دکتـر سـیدجواد آیین پایانی این همایش با سخنرانی دکتر عباس کتـابی (رئـیس دانشـگاه 
مجلس وزارت علوم)، دکتر اکبر ایرانی، دکتر حسین معصومی همـدانی،  امور و نژاد (معاون حقوقی ساداتی

شنبه برگزار شد کـه در  دکتر محمد باقری، پروفسور هوخندایک و مهندس کرامتی در بعد از ظهر روز پنج
  صورت گرفت.شناسی تاریخ علم در ایران  آن گفتگوهایی دربارۀ آسیب

 

                                                      
8 Viktor Blasjo 
9 Wilfred de Graaf 



فرم اشتراك ساالنۀ میراث علمی اسالم و ایران

عالقه مندان مي توانند با توجه به شرايط زير و تكميل فرم، براي اشتراك اقدام كنند:
ـ اشتراك  يک سالۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسالم و ایران  )با احتساب دو شماره( 150,000 ريال )يكصدوپنجاه 

هزار ريال(.
ـ هزينۀ ارسال بر عهدة متقاضی است.

ـ شمارة حساب براي پرداخت در ايران:
حساب سپهر 0309679074003 بانک صادرات شعبۀ غرب انقالبـ  شناسۀ 557، به نام مركز نشر ميراث مكتوب

ـ لطفًا فرم پرشده و اصل رسيد واريز وجه را به نشاني زير ارسال فرماييد:
تهران، خيابان انقالب، بين خيابان ابوريحان و دانشگاه، ساختمان فروردين، شمارة 1182، طبقۀ دوم، مركز 

پژوهشي ميراث مكتوب، شناسۀ پستي: 1315693519
تلفن: 66490612ـ21ـ 0098

دورنگار: 66406258ـ21ـ 0098
miraselmi@mirasmaktoob.ir  :پست الكترونيكي

http://www.mirasmaktoob.ir :پايگاه اينترنتی
ـ در صورت بروز هرگونه مشكل در زمينۀ اشتراك، با مركز تماس بگيريد.

ـ رونوشت رسيد بانكي را تا پايان اشتراك نزد خود نگه داريد.
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