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دـوخ فورعم باتك رد ،سلگنا كيردرف
)ــگـينرود�ــدض ـىــنـعي( »ــگـينرود ــىـتنآ«
هك ـمييـوگب ـرگا تسـين تسرد« :ـدسيـون�ىم
ضرف دوخ هك هچ�نآ ىور ،ضحم تايضاير
ىاه�موهفم .دنك�ىم لمع ،تسا هدرك قلخ و
تسد�هب جراخ ناهج رد ىياج زا لكش و ددع
هد ى�هـليسو ـهب ار ندرـمش ،ناـسنا .دنا�هـدمآ
ىضاير ىاه�لمع نيتسخن و تفرگ داي تشگنا

هب ،تسه زيچ همه ددع موهفم .داد ماجنا ار
دننام زين لكش موهفم .نهذ و ركف قولخم زج
تسا هدش هتفرگ جراخ ناهج زا ،ددع موهفم
روط هب و صلاخ موـهفم تروص هب نهذ رد و
».تسا هدركن زورب ىناهگان

-١٧٨١، دانشمند فرانسـوى (لواسوى
) در جـايــى از نــوشــتــه�هــاى خــود١٨٤٠

مى�گويد: «زندگى تنها به اين درد مى�خـورد
كه انسان به دو كار بپردازد: اول ريـاضـيـات

بخواند و دوم رياضيات درس بدهد.»
 پيش از ميالد٣١٠ كه در سـال ١آريستارك

 پيش از٢٣٠در«سا�درس» متولد شد و در سال 
 اعالمكپلرميالد از دنيا رفت، بسيار پيش�تـر از 

كرد: «زمين به دور خورشيـد مـى�چـرخـد و نـه
وارون آن؛ و بر ضد او فرياد برآوردند: چه�طور!
آتش مقدس را از اجاق خدايـان بـربـايـيـد، چـه
جسارت بزرگى!» و او را سخت تكفير كردند.
به ايران پيش از سده�ى ششم مـيـالدى،

يعنى دوران ساسانى، اشكانى و هخامنشى،
نمى�پـردازيـم. در ايـن دوره�هـاى كـهـن هـم
بسيارى از مقدمه�هاى مثلثات و هندسه و عدد
مورد توجه بوده�اند كه به بحثى طوالنى نـيـاز
دارد. مى�گذاريم براى بعد كه اگر فرصتى شد
بتوانيم ريشه�هاى عمل آن�ها را بازگو كنيم.

❐

بعد ازفرو پاشى امـپـراطـورى سـاسـانـى
ورود به سرزمين ايران، تا چـنـد سـده تـنـهـا
جدل�هاى سياسى و جنگى مطرح بوده�انـد و
ايرانيان فرصتى براى اظهارنظرهاى عـلـمـى
نداشتند. مردم ايران از خيلى قبل كه به دوران
هخامنشى مى�رسد، آماده�ى يادگـيـرى�هـاى
علمى بودند و آن�هايى كه عالقه�مند به دانش
بودند، خيلى از وقت خود را صرف يادگيرى
دانـش مـى�كـردنـد و در ايـن راه، از هـمــه�ى
دانسته�هاى خود بهره مى�بـردنـد. ايـرانـى�هـا
براى نخستين�بار «قنات» را كشـf كـردنـد.
براى قنات، اول بايد جايى پيدا كـرد كـه آب
زير آن باشد. بعد هم از كروى بـودن زمـيـن
اسـتـفـاده كـرد و آب را از عـمـق بـســيــار در
زير�زمين، به سمت دشت روانـه كـرد و ايـن
يعنى كروى�بودن زمين را حدس زده بودند.
اين شيوه�ى آبيارى هـنـوز هـم بـراى آبـيـارى
سرزمين�هاى جنوبى و مركزى ايران، يعـنـى
جاهايى كه آب براى كشاورزى كم است، به
كار مى�رود. از اين نمونه�ها بـسـيـار اسـت و
سرانجام بايد در اين باره تـحـقـيـقـى درسـت

انجام شود.
ىهورگ ،اه�ترـاپ تموكح نامز رد

ىاه�تنس و دنتفر دنه هب ناتسيس ىلاها زا
دنتشاذگ هياپ ار دنه ىسانشرتخا و ىضاير
رهاظ هب .دندش روهشم »نمهرب ـ�غم« هب و
ىدـنه گرزب ناد�ىضـاير ،اتپـوگ اـمهارب

ناگـدنـامزـاب زا ،ىدالـيم ـمـتفه ى�هـدس
.ــتسا هدـوب ــىناـريا ىــاه�ـغم ــنـيــمه
ى�هـدس زا شـيپ هك ـىياه�ـشناد ى�هرابرد

تايـــــضايــر ناريـــــــــــا رد
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هب ،دنا�هتشاد جاور ناريا رد ىداليم متفه
:مينك�ىم هراشا هتكن دنچ
 در يـكـى از پـاپـيـروس�هـاى مـصـرى كــه●

نويسنده�ى آن پزشكى مـصـرى بـوده اسـت،
مى�خوانيم:

 بيرون آمده�ام». يعـنـى درسسائـيـس«من از 
پزشكى خود را در سائيـس خـوانـده�ام و ايـن

 همداريوشمركز آموزش پزشكى، در زمان 
برپا بوده است. بخش�هايى از نوشتـه�اى كـه

، پـزشـكاوجـا هـورسـنروى مـجـسـمــه�ى 
مصرى مانده است، مى�گويد: «داريوش به
من فرمان داد به مصر باز�گردم… مأمـوريـت

، بخشـى ازبران&خامن اين بود كه ساختمـان 
 را كه ويران شده بود بسازم… بـهدنيـتمعبد 

كتاب�خانه�هـا كـتـاب دادم. جـوانـان را وارد
آن�ها كردم و آن�ها را به مردان آزموده سپردم.
براى هر�كدام چيزهايى سودمند و ابـزارهـاى
الزم كه در كتاب�هايشان آمده بود، ساختم و

فراهم كردم…».
 تاريخ�نويس يونانى مى�نويسـد:هرودوت ●

، فرعون مصر خواستآمازيس از كوروش«
تا چشم�پزشكى به دربار او بفرستد و آمازيس

چنين كرد.»
، تـاريـخ�نـويـس ديـگـر يـونــانــىبـلـوتــارك ●

مى�نويسد كه خود او يك مدرسه�ى علمى ايرانى
را ديده است كه در آن حكمت، اخترشناسى،
پزشكى و جغرافيا درس مى�داده�اند و نـزديـك

 شاگرد داشته است.١٠٠به 
، تـاريـخ�نـويــس ســده�ى اوليـولـيــنــوس ●

، براى شرح وهريليوسميالدى مى�گويد: «
، از كتاب او كـهزرتشتتفسير انديشـه�هـاى 

 جلد و هر�كدام شامل صد هزار سفر٢٠شامل 
بود، استفاده مى�كند.»

، اختر�شنـاساكدى&نو باز نقل مى�كند كـه ●
بابلى كه در ايران دوران هخامنشـى زنـدگـى

مى�كرد، انحناى زمين را محاسبه كرد.
داستان سائيس نزديك به هزار سال بعد تكرار
شد و دانشگاه گندى�شاپور، به مركز دانـش
و به�ويژه پزشكى جهان تبديل شد. اين مركز
تا بيش از دو سده بعد از شكست ساسانيان،
هم�چنان برپا بود و با جاذبه�ى خود، همه�ى
دانشوران را به سمـت خـود مـى�كـشـيـد. از

ابو&جـعـفـر خبـر داريـم كـه وقـتـى جور&جـيـس
، خليفه�ى دوم عبـاسـى، بـهمنصور دوانـقـى

درد معده دچار شد، از جور جـيـس، پـسـر
، رئـيـس پــزشــكــى بــخــشبـخــت&شــيــوع

گندى�شاپور، خواست به بغداد برود.
❐

ترويج رياضيات چند سود عمده دارد:
. به معلم و شاگرد يارى مى�رساند تـا١

رياضيات را بهتر بفهمند،
. يارى مى�رساند تا جهانى بينديشيم،٢
. تـاريــخ ريــاضــيــات، دانــش را از٣

شبه�دانش جدا مى�كند،
. نسبت به خود اعتماد بيشـتـرى پـيـدا٤

مى�كنيم،
ابونصر فارابـى،. ياد مى�گيريم تا مثـل ٥

، تمامـىابوريحان بيرونى، جمشيـد كـاشـانـى
وقت خود را صرف ياد�گرفتن و ياد�دادن كنيم.

، رياضـى�دان آلـمـانـى،موريـس كـاليـن
كمتر از يك سده�ى پيش مى�گفت:

«رياضيات علمى�ترين دستاورد انديشه و
اصيل�ترين زاده�ى ذهن آدمى است. موسيقى
روح را نوازش مى�دهـد. نـقـاشـى چـشـم را
مى�نوازد، شعر موجب برانگيختـن عـاطـفـه
مى�شود، فـلـسـفـه ذهـن را قـانـع مـى�كـنـد و
مهندسى، زندگى را بهـتـر مـى�سـازد. ولـى
رياضيـات داراى مـجـمـوعـه�ى هـمـه�ى ايـن

ارزش�هاست.»
 زنـدگــى١٧٧٠ تـا ١٧١١ كــه از هـيــومو 

مى�كرد و فيلـسـوف شـنـاخـتـه�شـده�اى اسـت،
مى�گويد: «كـتـابـى كـه مـى�خـوانـيـد، بـا عـدد
سر�و�كار دارد؟ آيا با تجربه هـمـراه اسـت؟ اگـر
هيچ كدام از اين دو نيست، بايد كنار گـذاشـتـه

شود.»
❐

گفته�اند و هنوز هم مى�گويند كه همـه�ى
دانش�ها و هنرها «يك�باره» در يونان پديد آمد
و به اوج خود رسـيـد و سـپـس در دوره�هـاى
تاريك سده�هاى ميانـه كـه جـهـل بـر اروپـاى
غربـى و مـركـزى حـاكـم بـود و دادگـاه�هـاى
تفتيش عقيده�هـا، دسـتـور بـه آتـش�افـكـنـدن
خـاص و عـام را مـى�دادنـد، خـاور�مـيـانــه و
نزديك، تنها نقش نگه�دارى بخشى از يونـان

را به�عهده گرفت و بى�آن�كه خود چيزى به آن
بيفزايد، امانتى را كه به او سپرده شـده بـود،
به اهل آن يعنى اروپاييان برگرداند و خود كنار

رفت.
تازه اين نكته كه دارندگان دانش يونـانـى
هم «عرب» بـودنـد، عـرب�هـايـى هـمـچـون

ابو&الوفاى بوزجانى، محمد فرزند خوارزمى
(بوزجان در نزديكى مرز ايران و افغانستان و
در درون خـاك ايـران اسـت)، ابـوريــحــان
بيرونى، محمد كرجى، قيـام نـيـشـابـورى،
نصيرالـديـن تـوسـى، جـمـشـيـد كـاشـانـى و

ديگران.
از سمت ديگر، خود آن�هـا گـفـتـه�انـد و

 در بابل به دانش مغانفيثاغورثمى�گويند كه 
دست يافت و بعد به ايران سفر كرد. افالطون
دوره�اى طوالنـى را در نـزديـكـى�هـاى ايـران

گذراند.
 بــه ايــران و هــنــد رفـــت،اراتــوســتـــن

 سـال�هــا در دربــار ايــران بــود.دمـوكــالس
ارسطو به ايران و مصر سفر كرد. و دموكرس

خواهر�زاده�ى خود را با شـاگـردش بـه ايـران
فرستاد تا هرچه از كتاب�هاى علمى و فلسفى

در ايران مى�يابد، براى او ببرد.
، شاعرهومرو مى�دانيم آن زمـان كـه 

يونانى، زمين را مسطـح مـى�پـنـداشـت و
مـعـتـقـد بـود، آتـن مـركـز زمـيـن اسـت و
شاعرانه خانه�ى دلدار خود را در مركز آتن
قرار مى�داد و نتيجه مى�گرفت كه خورشيد
و ماه و همه�ى ستـارگـان بـه دور خـانـه�ى
دلدار او مى�چرخند، كهن�تـريـن اثـرهـاى
ايرانى از كروى بودن زمين يـاد�مـى�كـنـنـد

، مـهـر پـشـت٣٨(آبـان پـشـت قـطـعـه�ى 
)٢، فروردين پشت قطـعـه�ى ١٥قطعه�ى 

و فيثاغورث كه دانش مغان را آموخته بود،
به حـركـت زمـيـن بـه دور خـورشـيـد رأى
مى�داد. و افالطون زيربناى فلسفه�ى خود
را بر آموزش�هاى «زرتشت» مى�گذاشـت
و آكادمى خود را به تقليد از «انجمن�هـاى
دانــش» دوران هــخــامــنــشــى بــنــيـــان

مى�گذاشت.
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