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  افالطون           

در . قبل از ميالد در خانواده اي اشرافي به دنيا آمـد             427افالطون در سال    

سال را به شاگردي سقراط به سر برد        10 سالگي با سقراط آشنا شد ومدت        18

فر را آغاز كرد كه طي اين سفرها از نقاط سبعد از اعدام سقراط يك سلسله     . 

او در اين سفرها    . كردو فلسطين ديدن    سيسيل   مختلفي از جهان نظير مصر و     

آن ها در افكـارافالطون هويـدا       هاي متفاوتي آشنا شد كه تاثير       با انديشه   

  .است

در اين زمان بـود كـه       . اشت   سال د  40هنگاميكه افالطون به آتن بازگشت      

اين مدرسه را ميتـوان     . تأسيس كرد   » آكادمي  « معروفش را به نام      مدرسه  

فلـسفه ، رياضـيات و       كرد كه در آن دروسي نظيـر         اولين دانشگاه محسوب  

  . شدنجوم تدريس مي

ادبي  افالطون يقيناً بهترين منبع همان آثار اوست كه در قالبي            براي مطالعه 

 ادبـي    آثار به راحتي ميتـوان بـه قريحـه          اين با مطالعه . نوشته شده اند    

كتـاب   افالطـون    مهم ترين در عين حال كامل ترين اثـر        . افالطون پي برد    

 او دراين كتاب درباره ي مسايل فلسفي مختلفـي سـخن            است  »جمهوريت  «



رانده است ، از اخالق تا سياست و هنر وتربيت و مابعدالطبيعه سخن رانـده               

  . است 

با مطالعه نوشته هاي افالطون ميتوان به سير افكار او پي بـرد كتـب وي را                 

ام به نگارش آن كرده     ميتوانيم براساس دوره اي از زندگي كه افالطون اقد        

  : است به سه دسته تقسيم بندي نماييم 

دسته اول كتب و رساالتي هستند كه دردوران جواني او نگاشته شـده انـد               

سـمت و   .  هستند   ديالوگهايي بدون نتيجه گيري    نوشته هاي اين دوران اكثراً    

  .  دوران مربوط به فعاليتهاي تربيتي است سوي نوشته هاي اين

الوگهايي با نتيجـه     ميانسالي برخالف دوره ي جواني حاوي دي       آثار دوره ي  

ثار اين دوره است كه مسايل اساسي فلسفه افالطون نظيـر           درآ. گيري است   

اثر برجسته افالطون در اين دوره جمهوريت است . ايده و مثل مطرح ميگردد

 .  

ن هـا را آثـار دوران        دوران كهولت افالطون كه ميتـوان آ       و باالخره آثار  

ختگي و اصالح آثار قبلي دانست براي مثال از آثار اين دوره ميتـوان بـه                پ

  . اشاره كرد » نواميس« و » قانون «



بدين معنا كه دغدغـه     . استادش سقراط را دنبال كرد       هافالطون در فلسفه را   

او قـسمت زيـادي از      . ي اصلي او انسان بود واز فالسفه ي طبيعي دورشد           

اودر . سايل نظير اخالق ، حق و عدالت كـرد          تالش خود را معطوف به حل م      

كه سقراط  . جمهوريت مباحثه ي سقراط و شخص جدلي را به تصوير ميكشد            

سقراط آن شخص   . و آن شخص درباره ي ومعنا ومفهوم عدالت بحث ميكنند           

 مفهوم عدالت واميدارد كه در نهايت آن شخص مجبـور           را به تعريف كردن   

نظير بعضي از   ( است و عدالت در نفع قويتر        حق در قدرت  : ميشود كه بگويد    

سپس وي از سقراط ميخواهد كه او نيز تعريفش را ارائه دهـد  ) . تعابير نيچه  

كه سقراط به نوعي از ارائه دادن تعريف طفره ميرود وچنين پاسخ ميدهد كه              

  . عدالت نوعي رابطه ي سالم بين افراد در اجتماع است 

ان بخشي از جامعه واجتماع راحت تـر اسـت          ن به عنو  آبنابراين مطالعه ي    

همانند اينكه به وسيله ي توصيف يك جامعه ي سالم ، توصيف يك فرد سـالم                

  . راحت تر ميشود 

افالطون به اين شكل حل مسئله ي اخالق وعدالت را به اجتماع وبه تبـع آن      

در اينجاست كه كم كم به فلـسفه        . مسايل سياسي آن اجتماع مربوط ميكند       

ي افالطون كه از نكات برجسته هنگام مطالعه ي افالطون است مواجـه             سياس



او پس از طرح مسايلي مانند اينكه حرص و طمع و يا برتري جويي              . ميشويم  

سبب ميشود كه افراد وجوامع انساني مدام با هم در كشمكش باشند ، به اين               

ررسـي  نتيجه ميرسد كه ابتدا بايد انسان را از لحاظ روانـشناختي مـورد ب             

  . قراردهد تا به وسيله ي آن به پي ريزي جامعه اي ايده آل نايل گردد 

در روان شناسي افالطون رفتارهاي انسان از سه منبع ميـل و اراده وعقـل               

ميل انسان شامل مواردي نشير تملـك شـهوت و غرايـز            . سرچشمه ميگيرد   

د شجاعت  هيجان هم مواردي مانن   .مركز اميال نيز در بدن شكم است        . ميشود  

عقل نيز مسئول مـواردي نظيـر       . ، قدرت طلب و جاه طلبي را در برميگيرد          

منابع ذكر شده هم در افـراد مختلـف داراي          .انديشه و دانش و هوش است       

مثالً در بازاريان وكسبه عموم مردم ميل اسـت كـه           . درجات متفاوتي است    

 هيجـان   نقش اصلي را در زندگي بازي ميكند و در جنگجويان و لـشگريان            

  . و عقل نيز پايه ي رفتار حكماست .نقش اصلي را برعهده دارد 

بعداز اين مقدمات افالطون شروع به ترسيم جامعه ي ارمانيش ميكند و براي             

آرمانشهر او جامعه ايست كه در آن هر        . ايجاد ان راهكاري هم ارائه ميدهد       

ر شـدند ، در     كس با توجه به ذاتش يعني همان منابع رفتاري كه در فوق ذك            

مثالً كسي كه ميل در او باال باشد فقط مشغول          .جاي خودش قرار گرفته باشد      



كسب وكار خود شود ودر كار سياست دخالت نكند يا كـسي كـه شـجاعت                

  . وهيجان او دردرجه اي باال قرار داشته باشد شغلش در جامعه نظامي باشد 

السفه هـستند كـه     در ارمانشهر افالطون سزاوارترين گروه براي حكومت ف       

  ) . نوعي از نخبه گرايي (درآن ها عنصر عقل در درجه ي بااليي قراردارد 

حكومت 0اينجاست كه افالطون نيزمانند سقراط تمايلش را به اريستوكراسي          

البته بايد توجه داشت    . نشان داده وبه عناد با دموكراسي برمي خيزد       )اشراف

لزاماً كساني نيستند كـه داراي      كه اشراف يا شريفترين مردم براي حكومت ا       

بلكه بايد اين افراد داراي حكمت باشند تا شايستگي الزم          .قدرت و ثروت اند     

وامـا راهكـار افالطـون بـراي تـشكيل          . را براي حكومت داشته باشـند       

سال راجمع كرد وآموزش همگـاني      10ابتدا بايد كودكان زير     : آرمانشهرش

ل مواردي مانند موسـيقي ، ورزش       اين آموزشها شام  . آن ها را شروع كرد      

دراين ميان تعاليم مذهبي برمبناي دين تك خـدايي        .وتعاليم مذهبي ميشود    

  . از اهيمت خاصي برخورداراست 

افالطون ميخواهد از مذهب به عنوان عاملي براي كنترل توده هـاي مـردم            

به عقيده ي او اعتقاد به يك خداي قادر و مهربـان ودرعـين              . استفاده كند   

ال قهار باعث ميشود كه كنترل رفتارهاي مردم راحت تر شـود و گـرايش               ح



 20اين اموزشـها تـا سـن        .آنها به طرف جرم وجنايت خودبه خود كم شود          

سپس دراين سن از كليه ي آمـوزش ديـدگان          . لگي ادامه خواهند يافت     سا

امتحاني گرفته خواهدشد به شكلي كه درايـن امتحـان اكثريـت شـركت              

... اين اكثريت به كسب و كار وبـازار و كـشاورزي و           . كنندگان حذف شوند    

 كـه زمـان     30تربيت قبول شدگان اين امتحان تا سـن         .شمغول خواهند شد    

  . حاني دوباره است ادامه خواهد داشت برگزاري امت

مردود شدگان اين دوره مشاغلي نظير سپاهيان ولشگريان را اشغال خواهند           

كساني كه اين امتحان را نيز با موفقيت پشت سر بگذرانند ، آمـوزش              . نمود  

 سال با مسايلي نظيـر      5 سال ديگر هم به طول خواهد كشيد كه دراين           5انها  

  . يده ومثل افالطوني آشنا خواهند شد رياضيات و فلسفه و ا

 سال را بين مردم بدون هيچ       15 سال ، افراد آموزش ديده بايد        5بعد از اين    

پشتوانه اي وبه تنهايي زندگي كنند كه اين نيز براي آن ها نـوعي امتحـان                

 سال كساني كه اين امتحان را هم با موفقيـت           15بعداز اين   . محسوب ميشود   

  . ومت هستند بگذرانند آماده حك

براي اينكه اين افراد دچار فساد نشوند بايد زندگي درسطح پـايين وماننـد              

آن هـا از داشـتن زن و فرزنداختـصاصي محـروم            . سربازان داشته باشند    



ميشوند وزن وفرزند آنها اشتراكي خواهد بود تا مبادا عـشق بـه همـسر و                

  . فرزند مانع وظيفه ي خطير آنها گردد

تشكيل ميشود كه حاكمان آن بدون هيچ گونه راي گيري          بدين شكل حكومت    

به قدرت ميرسند ودرعين حال مناسب ترين افراد هم براي حكومت هـستند             

دراين شيوه هيچگونه نزاع ودرگيريي هم براي تـصاحب حكومـت اتفـاق             .

  . نخواهد افتاد 

. از نظر افالطون در چنين سيستمي است كه حق و عدالت تحقق مـي يابـد                 

ركس برحسب استعداد ها و توانايي هايش در موقعيت مناسـب خـود             زيرا ه 

قرار گرفته است و فرصتهاي محيطي براي افراد از طبقات مختلـف يكـسان              

  . از اين جهت افالطون به كلي با دموكراسي يونان مخالف است . است 

افالطون جامعه را به شكل پيكره اي انساني در نظـر ميگيـرد كـه حكـام                 

هستند وسينه ي ان را سربازان ولـشگريان تـشكيل ميدهـد            فيلسوف سرآن   

  . مردم عادي نظير بازرگانان،پيشه وران وكشاورزان هم شكم آن هستند .

به نوعي ميتوان گفت كه افالطون در اواخر عمر متقاعد شده بود كه تـشكيل               

به تشريح دولتهاي   » قانون«ازاين رو در كتاب     .دولت آرمانيش ممكن نيست     

  . پردازد ناكامل مي



معيار او براي طبقه بندي دول ناكامي نزديكي آن دول به حكومت آرماني             

او حكومتهاي ناكامل را براساس نزديكي به آرمانشهرش به اين دسته           .اوست  

  : ها تقسيم بندي ميكند

   جباري يا مستبد -4 دموكراسي – 3 اليگارشي -2 تيموكراسي -1

ايـن  . ، حكومتي مانند اسپارت     حكومت تيموكراسي حكومت متفاخران است      

نوع حكومت معموالً در اثر زراندوزي طبقه ي حاكم تبـديل بـه حكومـت               

دراين حكومـت   . اليگارشي ميشود كه حكومت توانگران و ثروتمندان است         

سرانجام اين نوع حكومت هم افزايش زراندوزي       . پول معيار همه چيز است      

بي وايجـاد شـكافهاي عظـيم       درجامعه وبه تبع آن ايجاد جامعه اي دو قط        

. اجتماعي است كه سرانجام آن، انقالبي است كه به دموكراسي مي انجامد             

دموكراسي هم حكومتي است كه درآن افراد غير متخصص بسياري به امـر             

عالوه برآن گروههاي مختلف اجتماعي د رآن دايماً بر         . حكومت مشغول اند  

پس ازآنكه يكي از ايـن      .ند  سر تصاحب حكومت در رقابت ونزاع به سر ميبر        

گروهها موفق به تصاحب كامل قدرت شد خود به خود حكومت دموكراسي از             

بين رفته است وحكومتي مستبد ويا بعبارتي ديگر جبارانه جايگزين آن گشته            

  . است 



كـه پايـه هـاي      » مثل«شايد اين ديد افالطون به جامعه از همان نظريه ي           

ميتوان نظريه مثل افالطون را     . ي شده باشد  فلسفي او را تشكيل ميدهد ، ناش      

  : به طور خالصه بدين شكل شرح داد

افالطون نيز همانند هراكليتوس وپارمنيدس همه دنياي اطرافمـان كـه بـه             

وسيله ي حواس از آن مطلع ميشويم را دنيايي متحرك ، تغيير پـذير و فنـا                 

حواسـمان درك   پذير ميداند، لذا او معتقد است دنيايي كه ما به وسـيله ي              

  . ميكنيم موضوع علم نيست واصالً اين دنيا كامالً واقعي نيست 

دنيايي كه ما حس ميكنيم دنيايي است محدود به زمان ومكان ودرقيد تحرك     

و تغيير پذيري پس حقايق واقعي واصيل نميتواند شامل اين دنياي محـسوس             

 ادراك ميكنيم   محسوساتي كه ما  .ما باشد ودر سطح باالتري از آن قراردارد         

افالطون بـه هريـك از ايـن        . ظواهر وپرتوهايي از آن حقايق اصيل هستند      

مثـال بـراي   . حقايق كه درعالم باالتري قرار دارند مثال يا ايـده ميگويـد      

اين مثالها يا مثل فراتر از ابعاد       . افالطون كامالً حقيقي و مطلق واليتغير است        

ت و بررسي آن ها به كاربردن عقل و         لذا تنها راه شناخ   . مكان وزمان هستند    

  .خرد است 

  : افالطون به اين شكل عالم را به دو قسمت عمده طبقه بندي ميكند 



قسمت اول دنياي محسوسات وظواهر كه به وسيله ي حواس ادراك ميـشود             

وقسمت دوم عالم ايده هاومثل كه راه يافتن به آن بدون اسـتفاده از عقـل                

  . ممكن نيست 

.  كه براي شرح مثل افالطوني بيان ميشود اسب مثـالي اسـت              مثال معروفي 

ماممكن است درطول زندگي خود اسبهاي زيادي ديده باشيم اين اسـبها از             

رنگها ونژادهاي مختلفي بوده اند واحتماالً همه آن ها با هم فرقهايي هرچند             

ولي ما دراينكه اين موجودات اسب هستند ونه حيـواني          . جزيي داشته اند    

ر مانند سگ ، شكي نداريم ، دليل اين امر اين است كه درعالمي بـاالتر                ديگ

مثال يا ايده هاي حقيقي وكامل از اسب وجوددارد كه اسبهايي كه ما ميبينيم              

به بيان ديگر ميتوان اسـب      .از آن ايده ي اصيل سرچشمه ونشأت گرفته اند          

  . مثالي را به عنوان قالبي براي اين اسبها محسوب كرد 

طون به اثبات نظريه ي مثل خود نپرداخت وآن را در حد فرضيه بـاقي               افال

ومعتقد است  .به شكلي كه او وجود خدايش را هم قابل اثبات نميداند          . گزارد  

كه فقط باديدن آثارش پي به وجود او ميبريم ودراين زمينه براساس نظريه             

بـايي  ي مثلش به همين مطلب اكتفا ميكند كه اگر گرايش بـه خيـري ويازي              

 .  وجوددارد پس خير مطلق و زيبايي مطلقي هم بايد وجودداشته باشد 



  
 



  آندره ماري آمپر

او .  در شهر ليون فرانسه به دنيا آمد         1775 ژانويه سال    22آندره ماري آمپر در     

موضـوع سـخت درروح حـساسش اثـر         در كودكي اعدام پدرش را ديد واين        

  . بخشيد

 بـه   1801به سـال    .  تدريس رياضي ، شيمي وزبان را شروع كرد        1796از سال   

آمپر بـا يـافتن رابطـه ميـان         .رديد  استادي رياضيات دانشگاه پاريس نائل گ     

الكتريسيته و مغناطيس ، اين علم را پيشرفت فراوان بخشيد واز اين راه شهرتي              

 به سمت استادي آناليز ومكانيك در پولتيك منـصوب          1809در سال   .بسزا يافت   

  . شد

بيشتر دوران زندگي   .  به عضويت آكادمي فرانسه نائل آمد        1814آمپر در سال    

بررسي وكاوش درباره ي الكتريسيته و مغناطيس گذشت ودردوران         وي در راه    

  . آخر زندگي گفتارها وكتابهاي زيادي دراين زمينه به رشته تحرير درآورد 

تئوري نمودهاي الكتروديناميـك ،     « آخرين كتاب بزرگ علمي او عبارتست از        

فتـيش   طـي ت   1836آمپر در پانزدهم ژوئن     » . كه فقط از تجربه نتيجه شده اند        

  . عقايد در مدرسه ي شبانه روزي مارس زندگي را بدرود گفت 



 كنگره ي بين المللي الكتريسين ها واحد جريان را بـه  نـام ايـن                 1881سال  

فيزيكدان برجسته ، آمپر ناميد واز آن پس نام او همواره ورد تمام زبـان هـا                 

  . گرديد 

  
 



  آلبرت انشتين 

او پسر  . درشهر اولم آلمان به دنيا آمد      1879آلبرت انشتين در چهاردهم مارس      

خانواده درسال بعد به شهر مونيخ كه درآن پـدر          . اول از دو پسر خانواده بود       

وعمويش يعقوب يك كارگاه مهندسي برق داير كرده بودند نقل مكان كرد ، يك              

خانواده ي آنها   . يز درخانواده به دنيا آمد      سال پس از آن دختري به نام ماريا ن        

با فرهنگ ، كتاب دوست و دوستدار موسيقي بود وبه داشتن شيوه هـاي فكـري                

پيش ازانكه اينشتين به مدرسه     . ليبرال وبه دور از خشك انديشي مباهات ميكرد         

برود واقعه اي رخ داد كه اورا دگرگون كرد به گفته ي خود او بچه چهار يا پنج                  

ه اي كه بودم پدروم به من يك قطب نمـا نـشان داد كـه از مـشاهده آن                    سال

دروراي اعمـاق ان گونـه اشـياء بايـد          . احساس ديدن يك معجزه را كـردم        

  . چيزهايي نهفته ميبود 

آلبرت كوچولو به هيچ وجه كودك عجوبه اي نبود وحتي مدت زيـادي طـول               

شت زده شدند كـه     كشيد تا سخن گفتن آموخت به طوري كه پدر و مادرش وح           

مبادا فرزندشان ناقص وغير عادي باشد ، اما باالخره شروع به حرف زدن كرد،              



ولي غالباً ساكت وخاموش بود و هرگز بازيهاي عادي را كه مابين كودكان انجام              

  . ميگرفت وموجب سرگرمي كودك ومحبت في مابين ميشود را دوست نداشت 

بق تعاليم كاتوليك تحصيل كرد و ازآن       آلبرت مرتباً وهرسال از پس سال ديگر ط       

لذت فراوان برد و حتي درمواردي از دروس كه به شرعيات و قوانين مـذهبي               

كاتوليك بستگي داشت چنان قـوي شـد كـه ميتوانـست در هـر مـورد كـه                   

همشاگردانش قادر نبودند به سئوالهاي معلم جواب دهند ، او بـه آنهـا كمـك                

  . ميكرد 

او گرچه آبش با معلمـان ابتـدايي        . رد مدرسه شد    اينشتين در شش سالگي وا    

او . دريك جوي نمي رفت در آنجا عملكـرد آموزشـي خـوبي داشـت      خود

درسالهاي نخست مدرسه شاگردي ضعيف بود اما واقع امر آن است كـه نمـره               

خت مدرسه  ف روش يادگيري حفظي آزاردهنده وس     هاي عالي ميگرفت وبرخال   

) گيمنازيوم (انيشتين درده سالگي به دبيرستان . بارها شاگرد اول كالس نيز شد 

نمونه لوئيتپولد انتقال يافت ودرآن تحت آمـوزش سـخت سـربازخانه ماننـد              

اينشتين تا پانزده سالگي در گيمنازيوم لوئيتپولـد        . معمول آن ايام قرار گرفت      

باقي ماند ودرآن به گرفتن نمره هاي خوب دردرس رياضي وزبان التين ادامه             



معلم درس يوناني او زمـاني بـه        .  او هميشه هم محبوب مربيان خود نبود         .داد  

پدراو هرمان گفته بود كه فرقي نميكند كه آلبرت چه رشته اي را براي حرفه ي                

. آينده زندگي خود انتخاب كند ، هريك را برگزيند درآن ناكام خواهدمانـد              

نخـست  .ش آمـد    دردوره ي دبيرستان دو اتفاق درخور توجه خاص براي او پي          

درآن سـال كـه     . آنكه دردوازده سالگي مصمم به حل معماي جهان عظيم شد           

مطالعه ي مادام العمر خوددرباره ي جهان عظيم را شروع كـرد نـسخه اي از                

كتاب هندسه ي اقليدس نيز به چنگ آورد كه درآينده از آن بارها به نام كتاب                

تگرال را نيز به شيوه ي خـود        او حساب ديفرانسيل و ان    . مقدس هندسه ياد كرد     

  . آموزي يادگرفت 

شخص ديگر موثر در زندگي انيشتين ماكس تالمود ازدوستان نزديك خـانواده            

درباره ي فلسفه بـراي     او به اينشتين كتابهايي درباره ي علوم و بعداً          .ي او بود    

.  وبعد ساعت ها با او دربـاره ي آن هـا بـه گفتگـو مينشـست       خواندن ميداد 

 ذوقي اصلي اينشتين چه درروزهاي دبيرستان وچه در سالهاي آينده           سرگرمي

آلبرت با خودآموزي نوازندگي پيانو را ياد گرفت وتـا        . ي زندگي موسيقي بود     

 كسب و كار برقي پدر اينشتين در        .ه نواختن پيانوو ويولن ادامه داد     پايان عمر ب  



ليا نقل مكان كرد ، اما       به شكست انجاميد و خانواده به شهر ميالن ايتا         1894سال  

اوكـه  . آلبرت براي اينكه دبيرستان را تمام كند در مونيخ نزد اقوام باقي ماند              

درمدرسه اكنون از پيش نيز ناشادترشده بود وغم دوري از خانواده هم داشت از        

نمرات امتحاني اش لطمه ديد و كار       . كارمدرسه دل كنده وبه آن بي اعتنا شد         

البرت .  يكي از معلمان از وي خواست ديگر از مدرسه برود            او به آنجا كشيد كه    

اين پيشنهاد را پذيرفت وبي آنكه والدينش را مطلع كند گيمنـازيوم را بـدون               

اينشتين چندي بعد شنيد كه موسسه ي پلي تكنيك         . اخذ مدرك ديپلم ترك كرد      

ن از آن هـا يـك   يپلم دبيرستان نميخواهد وبـه جـاي آ     زوريخ از داوطلبان د   

 بـه زوريـخ     1895امتحان ورودي ميگيرد وي براي دادن اين امتحان در سال           

رفت وگرچه درامتحان مواد رياضي وعلوم نجومي از عهـده برآمـد ، دركـل               

 بارديگر امتحان ورودي موسـسه شـركت       1896پس از آن در سال      . موفق نشد   

 ساله كه وي را واجد شـرايط شـغل        4كرد واين بار براي گذرانيدن يك دوره        

 دوره ي درسي خودرا در 1900اينشتين در بهارسال . دبيري ميكرد پذيرفته شد 

او درجـه ي    . پلي تكنيك زوريخ تمام كرد ودر جستجوي يافتن كاري برآمـد            

دانشگاهي خودرادررشته ي فيزيك وهمزمان با سه دانشجوي ديگر كه هر سـه             



. دنـدگرفت   بالفاصله با سمت مدرس دستيار به استخدام خود دانـشگاه درآم          

اينشتين كه مايل نبود از نظر مالي سربار خانواده باشد بويژه كه خانواده درگير              

مشكالت مالي نيز بود سرانجام توانست  به عنوان معملمي پاره وقـت مـشغول               

  . كارشود 

 كف پاهايش ونيز ابتال به بيماري واريس از خدمت          اينشتين به خاطر صاف بودن    

  . سربازي معاف شد

 با مساعدت مارسل گراسـمن دراداره       1902 سرانجام در ماه ژوئن سال       اينشتين

ي ثبت اختراعات سوئيس در برن كاري با عنوان كارشناس فني درجه سه بدست              

 سن او ديگر به بيست و شـش سـال رسـيد ودر              1905بافرارسيدن سال   . آورد  

. د اداره ثبت اختراعات شهر برن احترام زيادي كسب كرده بـو  محيط كار خود

اينشتين درماه مـه    . خالقيت فكري او در آن ايام ازهرزمان ديگري بيشتر بود           

 سال بعد جايزه ي نوبل      17 كار تأليف مكالمه اي را به پايان آورد كه           1905سال  

ز مقاله ي ديگري نوشت كه به پـاس         او در ژوئن آن سال ني     .را نصيب او ميكرد     

اينشتين پـس از آن     .  نائل آمد    ن به دريافت درجه ي دكتراي دانشگاه زوريخ       آ

چهارمقاله ي علمي ديگر در مجله ي علمي بسيار معتبر آنالن در فيزيك منتشر              



كرد در مقاله ي سوم آن نظريه ي نسبيت خاص ديد انسان دربـاره ي جهـان                 

او همه ي اين توفيقات را با كار درتنهـايي در           . هستي را براي هميشه تغيير داد       

برن به دست آورد نظريه نسبت خـاص را          در كوچك خود اتاق پشتي آپارتمان    

  :چنانچه بخواهيم خالصه كنيم به اين صورت است 

  .  سرعت نور همواره ثابت است -1

   درحركت با سرعت نور زمان متوقف ميشود -2

   E=MC2 درحركت با سرعت نور، جرم متحرك بي نهايت ميشود -3

بايد گفت نظريه نسبيت خاص مدعي نسبي بودن همه چيز نيست و فقط ميگويد              

كه از نظر دنيا مطلـق بودنـد ، نـسبي           ) فضا(كه چيزهايي مانند زمان و مكان       

  . هستند و چيزي مانند سرعت نور كه نسبي انگاشته ميشد ، مطلق است 

ر در مقايسه   بنا به اظهارات اينشتين نسبيت سبب ميشود كه حوادث براي يك ناظ           

ـ              دگي ماننـد   با ناظري ديگر كندتر پيش بروند واين شامل وقايع مربوط بـه زن

  .فرآيند پيري نيز ميشود

وي در آنجا .خود گونه اي پانوشت رياضي نيز افزود 1905اينشتين به مقاله سال 

به موجب كه براي كمـي      .وجود رابطه اي بين انرژي وجرم را به اثبات رسانيد           



 برابر Mمقدار ماده ي به جرم  ) E( به دست داد محتواي انرژي       كردن ان رابطه  

اين فرمول را عموماً به     .  است   Cبا حاصلضرب مقدار جرم در مجذور سرعت نور         

  .  مينويسندE=MC2صورت 

 اينشتين را امروزه نه تنها به صورت يك نظريه ، بلكه به مثابه         1905مقاله ي سال    

اهميت نظريه ي نسبيت خـاص      .  پذيرفته اند    ي بياني از واقعي بودن نسبيت نيز      

پس از نظريه ي    . براي علم به اندازه ي اهميت وجود اتم براي آن بنيادي است             

چكيده آنچه اينشتين در نظريه . نسبيت خاص ، فرضيه نسبيت عام را پيشنهاد داد 

  : نسبيت عام خويش نشان داده است چنين است 

اصل هـم   (تلف براي چيز واحدي است      دوكلمه ي مخ  ) اينرسي  ( جرم لختي    _1

  )  ارزي

طـول ، عـرض،     :  درانديشه ي پيرامون فضا بايد چهاربعد را در نظر گرفت            _2

زمان بعد چهارم است وهرحادثه كه در كيهان رخ دهد دريـك            . ارتفاع و زمان    

  .  زمان است كه روي ميدهد –جهان چهاربعدي فضا 

. د خورشيد خميده يا تورفتـه اسـت          زمان به سبب اجرام بزرگي مانن      – فضا   _3

. اسـت  ) گراني (ميزان اين تورفتگي ميزان قوت يا شدت ميدان جاذبه ي ثقلي     



سياره اي مانند زمين كه به گرد خورشيد در حركـت اسـت مـسيرش ازآن رو                 

بيضي شكل نيست كه خورشيد آن را به خود ميكشد ، بلكه ازآن رو اسـت كـه                  

) سبب حضور جرم خورشيد به وجود آمده است         تورفتگي كه در فضا به      (ميدان  

 زمان در   –به گونه اي است كه كوتاهترين مسير ممكني كه سياره ميتواند درفضا             

براساس دو فرضيه ي نسبيت خاص و عام اينـشتين          . پيش بگيرديك بيضي است     

اندازه هاي يك جسم متحرك در سمت حركت با سرعت نور به صفر تمايل پيـدا                

)  كيلومتر برثانيه    300000(به اين دليل سرعت نور      . وقف ميشود   زمان مت .ميكند  

  . باالترين سرعت ممكن تمام سرعتهاست 

اينشتين عالوه بر آن در كنار مسائل زيادي كه مطرح كرده است ادعا ميكند كه               

اينشتين . كائنات پايان ناپذير نيست بلكه فضايي در خود بسته وپايان پذير است             

 انتشار  1917ر نظريه ي نسبت عام ، دو مقاله ي ديگر در سال             عالوه بر چاپ ونش   

يكي از اين دو مقاله به برانگيزي الكترون ها به تابش نور ميپرداخت كـه               . داد  

مفهومي بود كه سرانجام اساس كار ليزرها شد وديگـري بـه سـاختار كيهـان                

. نـد   ميپرداخت كه امروز آن را عموماً اساس دانش كيهان شناسي جديد ميدان           

در مدتي به آن كوتاهي سرانجام لطمه ي خودرا زد و            اين تالشهاي فكري زياد   



دراثر آن كارهاي فكري دشوار دچار نـاراحتي        ) نيوتن و ماكسول  (او نيز مانند    

او حتي در مدتي كه ضـعف       . وضع جسمي او نيز به هم خورده بود         . عصبي شد   

از جمله فرضـيه هـاي      . جسمي داشت به گونه ي چشمگيري مولد و خالق بود           

بعدي او توضيح وبيان رياضياتي قوانين نيروي گرانش والكترومغنـاطيس مـي            

  . باشند

نظريه ي اينشتين درمورد هم ارزي جرم و انرژي ، به ماده به صورت يك بـسته                 

ي متراكمي از انرژي نگاه ميكند ، طوريكه اين دوبه يكديگر قابل تبديل هستند              

.  به توجيه پديـده ي راديواكتيـو شـدند           ان موفق دبعد از اين كشف دانشمن    . 

دراين زمان اينشتين نامه اي به رئيس جمهور آمريكا نوشت واظهارداشـت كـه     

رئيس جمهور وقـت امريكـا      . ميتوان با تبديل جرم به انرژي بمب اتمي ساخت        

. دستور تأسيس سازمان عظيمي راداد كه وي مسئول ساختن بمب اتمـي شـد               

  . د افت هسته اورانيوم استفاده شده بوشكبراي اين كار از 

 اورانيوم به مقدار كافي براي ساخت بمب جمع شده بود وساختن            1945در سال   

بمب در آزمايشگاهي در لوس آالموس به سرپرسـتي فيزيكـدان آمريكـايي             

آزمودن چنين وسـيله اي در مقيـاس كوچـك          .رابرت اوپنهايمر صورت گرفت     



 1945 ژوئيه   16 صبح روز    5،5ن بمب اتمي درساعت     بنابراين اولي . ناممكن بود   

  .  آزادكرد TNT هزارتن 20منفجر شد ونيروي انفجاري برابر 

 تـن و    5/4دوبمب ديگري هم ، كه يكي بمب اورانيوم به نام پـسرك بـه وزن                

اولي روي هيروشيما ودومي روي ناكـازاكي       . ديگري بمب پلوتونيمي تهيه شد      

  . درژاپن انداخته شد 

هايمر مسئول پروژه وديگران از شدت عذاب وجدان لب به اعتراض گشودند            اوپن

آلبرت اينشتين دراين زمان اعـالم كـرد كـه اگـر روزي             . وبه زندان افتادند    

  . بخواهم دوباره به دنيا بيايم دوست دارم كه آهنگر شوم 

 در سالهاي پاياني زندگي ديگر تندرستي او روبه زوال بود به طوري كه ديگر نه              

. را به آب داشت     د  ويولن ميتوانست بنوازد ونه توان انداختن زورق بادباني خو        

 سـالگي در حـالي كـه در         76 در سن    1955 آوريل سال    19اينشتين در تاريخ    

اينشتين چيـزي بـيش از يـك        . خواب بود در بيمارستان پرينستون درگذشت       

ر خـاطره ي    دانشمند ، يك فيلسوف ويك سياستمدار بود او مدتهاي طـوالني د           

فردي متعهد و فروتن كه نبـوغ       . ماند   كساني كه او را ميشناختند زنده خواهد      

علمي او شناخت وآگاهي هاي جديدي را از اسرار عالم براي تمام جهانيان بـه               



ورد ودرتاريخ بشر او به عنوان يكي از بزرگترين متفكران كه درزمين            ارمغان آ 

درپايان به اظهار نظرهـاي     .  ميĤيد   زندگي كرده است ، به شمار      وجودداشته و 

  : برخي از مشاهير درباره ي اينشتين بعد از وفات وي مي پردازيم 

پيشرفتي كه اينشتين نصيب ما درباره طبيعت كرد از قدرت مهم جهان امروزي             «

ك فقط نسلهاي آينده خواهند توانست مفهـوم واقعـي آن را در           . خارج است   

  » . كند

   دانشگاه پرنيستون درآمريكادكتر هارولد دوز، رئيس

وي دانشمند بزرگ اين عصر وبه واقع يكي از جويندگان عدالت و راستي بود              «

  » .كه هرگز با ناراستي وظلم مصالحه نكرد 

 جواهر لعل نهرو ، نخست وزير هند 

 
 



  ارشميدس 

 قبـل از مـيالد در شـهر         212ارشميدس دانشمند ورياضيدان يوناني در سـال        

سيراكوز يونان چشم به جهان گشود ودرجـواني بـراي آمـوختن دانـش بـه                

اسكندريه رفت بيشتر دوران زندگيش را در زادگاهش گذرانيد وبا فرمـانرواي            

حمامي اسـت   دراينجا سخن از معروفترين است    . اين شهر دوستي نزديك داشت      

  . كه يك انسان در تاريخ بشريت انجام داده است 

 سال پيش در شـهر سـيراكوز        2000درداستان ها چنين آمده است كه بيش از         

پايتخت ايالت يوناني سيسيل آن زمان ارشـميدس مكانيكـدان و رياضـيدان             

ومشاور دربار پادشاه هيرون يكي از معروفترين كشفهاي خود را در خزينـه ي              

روزي كه او در حمامي عمومي به داخل خزينه ي حمام پانهاد . نجام داد   حمام ا 

ودر آن نشست وحين اين كار باال آمدن آب خزينه را مـشاهده كـرد ناگهـان                 

او بالفاصله لنگي را به دور خود پيچيد وبااين شكل          .فكري به مغزش خطور كرد    

فتم به زبان يوناني    يافتم ، يا  : وشمايل به سمت خانه روان شد ومرتب فرياد ميزد          

heureca!  heureca   او چه چيزي يافته بود ؟ پادشاه به او مأموريـت داده بـود

شاه هيرون بركار   . رازكار جواهرساز خيانتكار دربار او را كشف واورا رسوا كند           



جواهرساز شك كرده بود و چنين مي پنداشت كه او بخـشي از طاليـي را كـه          

داده بود براي خود برداشته و باقي آن را بـا           براي ساختن تاج پادشاهي به وي       

هـر چنـد    . فلز نقره كه بسيار ارزنتر بود مخلوط كرده وتاج را سـاخته اسـت               

ارشميدس ميدانست كه فلزات گوناگون وزن مخصوص ومتفاوت دارند ولي او تا            

آن لحظه اين طور فكر ميكرد كه مجبور است تاج شاهي را ذوب كند ، آن را به                  

اما در ايـن روش تـاج       . الي نابي به همان اندازه مقايسه كند        صورت شمش ط  

در .شاهي نيز از بين ميرفت ، پس او مجبور بود راه ديگري براي اين كار بيابد                 

آن روز كه در خزينه حمام نشسته بود ديد كه آب خزينه باالتر آمد و بالفاصـله     

ه و جابجا كرده    تشخيص داد كه بدن او ميزان معيني از آب را در خزينه پس زد             

او با عجله و سراسيمه به خانه بازگشت و شروع به آزمايش عملـي ايـن                . است  

او چنين انديشيد كه اجسام هم اندازه ، مقدار آب يكساني را جابـه              . يافته كرد   

جا ميكنندولي اگر از نظر وزني به موضوع نگاه كنيم يك شمش نيم كيلويي طال               

طال تقريباً دو برابـر نقـره وزن        (وزن است   كوچكتر از يك شمش نقره به همان        

اين فرضـيه ارشـميدس     . بنابراين بايد مقدار كمتري آب را جابه ا كند          ) دارد  

او براي اين كار نياز به يك ظرف        . بودو آزمايشهاي او اين فرضيه را اثبات كرد         



آب و سه وزنه با وزنهاي مساوي داشت كه اين سه وزنه عبارت بودنـد از تـاج                  

او درآزمـايش   . ، هم وزن آن طالي ناب و دوباره هم وزن آن نفره ناب              شاهي  

خود تشخيص داد كه تاج شاهي ميزان بيشتري آب را نسبت به شمش طالي هم               

وزنش پس ميراندولي اين ميزان آب كمتر از ميزان آبي است كه شمش نقـره               

طالي ناب  هم وزن آن را جابه جا ميكند به اين ترتيب ثابت شد كه تاج شاهي از                 

وخالص ساخته نشده بلكه جواهر ساز متقلب و خيانتكـار آن رااز مخلـوطي از               

به همين ترتيـب ارشـميدس يكـي از چـشمگيرترين           . طال و نقره ساخته است      

رازهاي طبيعت را كشف كرد آن هم اينكه ميتوان وزن اجسام سخت را با كمك               

  . مقدار آبي كه جابه جا ميكنند اندازه گيري كرد 

» اصل ارشـميدس    « را كه امروزه چگالي ميگويند      ) وزن مخصوص ( قانون   اين

 قـرن بـسياري از دانـشمندان در         23حتي امروز هم هنوز پس از       . مي نامند   

  . محاسبات خود متكي به اين اصل هستند 

به هر حال ارشميدس دررشته ي رياضيات از ظرفيتهـاي هوشـي بـسيار واال و                

نجنيق هاي شگفت آوري براي دفاع از سرزمين        او م . چشمگيري برخوردار بود    

او توانست سطح وحجـم جـسمهايي       . خود اختراع كرد كه بسيار سودمند افتاد        



مانند كره،استوانه و مخروط را حساب كند وروش نويني براي انـدازه گيـري              

دردانش رياضي پديد اورد همچنين به دست آوردن عدد نيز ازكارهاي گرانقدر     

هايي درباره خصوصيات وروشهاي انـدازه گيـري اشـكال و           او كتاب . وي است   

احجام هندسي از قبيل مخروط منحني حلزوني و خط مارپيچ ، سهمي ، سـطح               

عالوه برآن قوانيني درباره سطح شيبدار ، پيچ اهرم و          . نه ميدانست   كره و استوا  

ارشميدس درمورد خودش گفته اي دارد كه بـا وجـود           . مركز ثقل كشف كرد     

نقطه اتكايي به من بدهيـد ، مـن         « : گذشت قرنها جاودان مانده و آن اينست        

 متـون  عين همين اظهار به صورت ديگـري در » زمين را از جا بلند خواهم كرد    

ادبي زبان يوناني از قول ارشميدس نقل شده است اما مفهوم در هردو صـورت               

  . يكي است 

درجواني به مـصر مـسافرت      .ارشميدس هم چون عقاب گوشه گير ومنزوي بود         

كرد ومدتي در شهر اسكندريه به تحصيل پرداخـت ودرايـن شـهر دودوسـت               

د كه ارشميدس چه    اين شخص رياضي دان قابلي بو     ( صميمي يافت يكي كونون     

وديگـري  )  از لحاظ فكري و چه از نظر شخصي براي وي احترام بسيار داشت            



اراتوستن كه گرچه رياضي دان اليقي بود اما مردي سطحي به شمار ميرفت كه              

  .براي خويش احترام خارق العاده اي بود 

ارشميدس با كونون ارتباط ومكاتبه دائمي داشت وقسمت نهم وزيبايي ازآثـار            

ويش راه دراين نامه ها با او در ميان گذاشت وبعدهاكه كونـون درگذشـت               خ

  . ارشميدس بايكي از شاگردان كونون مكاتبه ميكرد 

وي . يكي ازروشهاي نوين ارشميدس دررياضيات به دست آوردن عدد پي بود            

براي محاسبه عدد پي ، يعني نسبت محيط دايره به قطر آن روشي به دست داد                

ن روشهاي مختلف براي تعيين جذر تقريبي اعداد به دست داد و از             گذشته از آ  . 

مطالعه ي آن ها معلوم ميشود كه وي قبل از رياضيدان هندي با كسرهاي متصل               

در حساب روش غيرعملي و چند عملي يونانيان        . يا مداوم آشنايي داشته است      

ه كنار گذاشت    ب – كه براي نمايش اعداد از عالئم متفاوت استفاده ميكردند           –را  

و پيش خود دستگاه شماري اختراع كرد كه به كمك آن ممكن بـود هـر عـدد         

  . بزرگي را بنويسيم وبخوانيم 

دانش تعادل مايعات به وسيله ي ارشميدس كشف شد ووي توانست قوانين آن را              

  . براي تعيين وضع تعادل اجسام غوطه ور به كارببرد 



 مكانيك را به وضوح و دقت بيان كـرد          همچنين براي اولين بار برخي از اصول      

 هايبرگ مورخ دانشمند ومتخـصص      1906درسال  .وقوانين اهرم را كشف كرد      

. تاريخ رياضيات يوناني در شهر قسطنطنيه موفق به كشف مدرك باارزشي شـد            

كـه ارشـميدس    » قضاياي مكانيك و روش آنها      « اين مدرك كتابي است به نام       

موضوع اين كتاب مقايـسه ي حجـم        . اده بود   براي دوست خود اراتوستن فرست    

ياسطح نامعلوم شكلي با احجام و سطوح معلوم اشكال ديگر است كه به وسيله ي               

اين روش يكي از عنـاوين  .آن ، ارشميدس موفق به تعيين نتايج مطلوب مي شد     

افتخار ارشميدس است كه ما را مجاز ميدارد كه وي رابه مفهوم صـاحب فكـر                

دانيم ، زيرا وي هر چيزي را كه اسـتفاده از آن بـه نحـوي                جديد و امروزي ب   

ممكن بود به كار ميبرد تا بتواند به مسائلي كه ذهـن او را مـشغول ميداشـتند                  

به ارشميدس  »متجدد«بپردازد دومين نكته اي كه ما را مجاز ميدارد كه عنوان            

س وي دوهزار سال قبل از نيـوتن واليبنيـت        . بدهيم روشهاي محاسبه ي اوست      

موفق به اختراع حساب انتگرال شد و حتي در حل يكي از مسائل خويش نكتـه                

اي را به كار برد كه ميتوان او را از پيشقدمان فكر ايجـاد حـساب ديفرانـسيل                  

  . دانست 



زندگي ارشميدس با آرامش كامل مي گذشت همچون زندگي هـر رياضـيدان             

 هوش و نبوغ خودرا به      ديگري كه تأمين كامل داشته باشد وبتواند همه ممكنات        

 قبـل از مـيالد شـهر    212زماني كه روميان در سـال     . مرحله ي اجرا درآورد   

سيراكوز را به تصرف خود درآوردند ، سردار رومي مارسلوس دسـتورداد كـه              

هيچ يك از سپاهيانش حق اذيت و آزار وتوهين وضرب و جرح ايـن دانـشمند                

 ارشميدس قرباني غلبه روميان بر      ومتفكر مشهور وبزرگ را ندارند ، بااين وجود       

او به وسيله ي سرباز مست رومي به قتل رسيد و اين در حالي              . شهر سيراكوز شد  

  . بود كه در ميدان بازار شهر در حال انديشيدن به يك مسئله ي رياضي بود 

  . دايره هاي مرا خراب نكن : ميگويند آخرين كلمات او اين بود

رشميدس بزرگترين دانشمندتمام دورانها خاتمـه      به اين ترتيب بود كه زندگي ا      

 قبـل از مـيالد      287 سالگي در سال     75اين رياضيدان بزرگ در سن      . پذيرفت  

  .وفات يافت 

  
 



  ارسطو 

 300 پيش از ميالد در شهر اسـتاگيرا در مقدونيـه كـه در               384ارسطو در سال    

پدر او دوسـت و پزشـك پادشـاه         . كيلومتري شمال اتن قراردارد به دنيا آمد      

ارسطو در جواني براي تحصيل در آكادمي       . مقدونيه ، جد اسكندر مقدوني بود       

» عقل مجـسم    «يعني  ) nous(در آنجا توسط افالطون     . افالطون راهي آتن شد   

وي پس از مرگ افالطون آكادمي را ترك كرد و به آسياي            . آكادمي نام گرفت    

درآنجا با دختر يك خانواده ي ثروتمند و پونفوذ ازدواج كرد بعـد             . صغير رفت 

از مدت نه چندان طوالني فيليپ پادشاه مقدونيه ، ارسـطو را بـراي آمـوزش                

مود زماني كه ارسطو شروع به تربيـت        فرزندش اسكندر به دربار خود دعوت ن      

  .  سال به اين كار مشغول بود 12او حدود .  سال داشت 13اسكندر كرد اسكندر 

بر خـالف   . بناكرد  » لوكيون  «پس از آن به آتن رفت و مدرسه ي خود را به نام              

آكادمي افالطون كه درآن تأكيد بيشتر بر رياضيات و سياست و فلسفه ي نظري              

ن به پژوهش هايي در مورد زيست شناسي ، روانشناسي ، اخـالق،             بود در لوكيو  

  هنر و شعر نيز پرداخته ميشد 



گفته ميشود دراين زمـان وي از حمايتهـاي همـه جانبـه وفـراوان اسـكندر                 

بـاغ  «برخورداربوده است به طوري كه با كمك هاي او موفق به تأسيس اولين              

  . تاريخ ميشود » وحش

 پيش از ميالد ، آتني هـا برعليـه حكومـت            323 پس از مرگ اسكندر در سال     

در ايـن   .مقدوني شورش كردند ارسطو نيز از اثرات اين شورش در امان نماند             

زمان يكي از روحانيون اتن بر عليه ارسطو شكايت كرد كه او منكر تأثير صـدقه                

ارسطو بدين ترتيب مجبور به فرار از آتن و اختفا شد تـا مـانع               . وقرباني است   

 63يك سال بعد از اين واقعه او در سـن           .  دوم آتنيان برضد فلسفه شود       جنايت

  . سالگي درگذشت 

. اكثر آثار به جامانده از ارسط كتب مدوني كه خود او تهيه كرده باشد ، نيستند                 

سـبك  . بلكه بيشتر شبيه به جزوات درسي هستند كه شاگردان او تهيه كرده اند              

  . راستگي هاي ادبي است نوشتن او برخالف افالطون فاقد آ

بعـضي  . آثار ارسط تمام علوم يونان باستان به غير از رياضيات را شامل ميشود              

از شاخه هاي علوم كه ارسطو به آن ها پرداخت ، تقريباً اولين بار بـود كـه در                   

  . تاريخ بشر كسي به شكلي جدي و مدون به آنها مي پرداخت



 عجيب او به مشاهده گري دنيا وتفـسير         بادقت در تمام فعاليتهاي ارسطو اشتياق     

ارسطو برخالف استادش تالشـي در بـه پـرواز          . آن مشاهدات آشكار ميگردد   

درآوردن پرنده ذهن نميكند وترجيح ميدهد با نوعي واقع گرايي خوب ببينـد             

او با جرأت   . وسپس مشاهداتش را با وضع قوانين دقيقي مورد بررسي قرار دهد            

كردن و تفسير مشاهدات براساس قوانين مشخص را بـه          تمام اين گونه مشاهده     

  . تمام شاخه هاي علم تعميم ميدهد 

گرچه تابه امروز اكثر نظريان ارسطو در علوم طبيعي مانند مركزيت كره زمين ، 

تفاوتهاي فيزيولوژيك زن ومرد يا رد نظريه ي اتمـي دموكريتـوس و سـقوط               

ن و بسياري ديگر ردشده است ،       اجسام به زمين با سرعتهاي متفاوت براساس وز       

اما تقسيم بندي علوم ارسطو وحتي بعضي از نوشته هاي او درزمينـه ي علـوم                

طبيعي تا هزاران سال در تاريخ بشرتاثير گذاشته است كه همين موضوع سـبب              

گشته است تا اين ادعا مطرح شود كه نظريات ارسطو پيشرفت علـوم را هـزار                

  . سالي به عقب انداخته است 

ما شايد مهمترين مبحثي كه هنگام مطالعه ي اين انديشمند بزرگ باآن مواجه             ا

 او بلكه شيوه ي تفسير واستنتاجي است كه او بـراي ايـن   ميشويم ، نه مشاهدات 



درواقع در ميان مطالب مطروحه     .مشاهدات ودركل براي تفكر وضع كرده است        

توسط ارسطو ، مطلبي كه كمتر از همه مورد دستبرد زمان واقـع شـده اسـت                 

منطق ارسطو است كه همين امر موجب شده است كه ارسطو به عنـوان واضـع                

  . ح گرددمنطق نيز مطر

است كه شامل پنج بخش     ) organon(» ارغنون  « مهم ترين اثر ارسطو در منطق       

) analytics(و تحليـل   ) on interpretation(تعبيـرات  ) categories(مقوالت 

  . ميباشد

ارسطو تمام علوم را دردايره ي فلسفه ميداند او دانش بشري را به سـه بخـش                 

  : عمده ي زير تقسيم ميكند 

  ه نظري  فلسف-1

   فلسفه عملي -2

   فلسفه ادبي -3

فلسفه ادبي شامل مواردي همچون شعر وادبيات وسخنراني و چيزهايي نظيـر            

فلسفه ي عملي در برگيرنده ي مواردي نظير اخالق و سياسـت و             . اينها ميشود   

  : او فلسفه ي نظري را نيز به سه بخش عمده تقسيم ميكند . اقتصاد است 



  ير فيزيك و زيست شناسي  علوم طبيعي ، نظ-1

   رياضيات -2

   فلسفه متافيزيك وخداشناسي -3

  : ارسط با مشاهده ي يك شي در جهان دو تفسير از آن ارائه ميدهد 

يكي تفسيري كه به حالت بالقوه اش مربوط ميشود وديگري كه به حالت بالفعل              

.  اسـت    براي مثال درنگاه او يك دانه بالقوه يك گياه كامـل          . آن مرتبط است    

يا خـاك بـالقوه     . زماني كه اين قوه به فعليت درآمد تبديل به يك گياه ميشود             

  . ميتواند كوزه باشد وبا تبديل شدن به كوزه اين قوه به فعليت در ميĤيد

حالـت  . ميگويد  » ماده ي خام    «يا  » هيولي  «ارسطو به حالت اوليه و بالقوه اشيا      

اين چنين است كـه وجـود       . مي نامد   » صورت  «بالفعل اين ماده ي خام را نيز        

  . براي ارسطو مركب است از ماده خام يا هيولي وصورت آن 

تنها مسأله در اينجا هـست      . براي او اين تركيب هم تركيبي است جدايي ناپذير          

پس ميتوان مـرگ و زوال      . وآن اين كه در اين تركيب صورت تغيير پذير است           

ن مشاهده ميكنيم نتيجه ي تغييـر صـورت         وفساد يا تغييراتي را كه در اين جها       

دراينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه صورت و مـاده ي خـام               . ماده دانست   



داراي حاالت نسبي اند و شكلي سلسله مراتبي دارند ، يعني صورت يك جـسم               

ميتواند ماده ي جسم ديگر باشد ، همچنانكه نبات ، هيولي حيوان است و جمـاد                

جدايي ناپذيري ماده و صورت موجب ميشود كه هـيچ          . باشد  نيزهيولي نبات مي  

گاه با ماده اي اوليه روبروي نشويم ، بدين ترتيب ماده المواد از نظـر ارسـطو                 

امري كامالً ذهني است و وجود خارجي ندارد به نظر ارسط بـراي دگرگـوني               

  : هايي كه در اطراف ما رخ ميدهد چهار علت اوليه وجوددارد 

  ) material cause( علت مادي -1

  )formal cause( علت صوري -2

  ) efficient cause( علت فاعلي يا محركه -3

  ) final cause( علت غايي -4

هرچند براي صورت گرفتن هر تغيير همه ي اين عوامل الزم هستند ولي با كمي               

دقت متوجه نوعي اتحاد در سه علت آخر ميشويم در حالي كه علـت صـوري و                 

زان زيادي همخواني دارند ، علت فاعلي يا محركه هم مانند شـوق و   غايي به مي  

  . ميل وكششي است درراستاي علت صوري و غايي 



ارسطو نيز مانند افالطون ولي به گونه اي ديگر وجود را داراي سلسله مراتـب               

ميكند و نيز باز مانند او در سلسله مراتبش دچار نوعي كمال گرايي به شيوه اي                

براي مثال اوبه سلسله مراتبـي از جمـاد ، نبـات ،       . فالطون ميشود   متفاوت از ا  

حيوان و انسان معتقد است كه دراين سلسله مراتب در هر مرحله وجود كمـالي               

  . مي يابد وبه درجه ي باالتري صعود ميكند 

به عقيده ي ارسطو وجه تمايز وبرتري انسان نسبت به حيوان عقل اوست ، پـس                

دراين رده بندي ارسـطو عقـل       . ترين درجات كمال است     عقالنيت يكي از باال   

مجرد وصرف كه كامالً در حالت صورت و فعل است نه به شكل ماده و هيولي در                 

 . قله قراردارد 

  
 



  بتهوون خالصه ای از زندگی نامه

 

ٿوت ٢۶ (١٨٢٧  مارسوان بتهوون)  متولد ١۶ دسامبر  – ١٧٧٠

یکی از موسيقيدانان برجسته آلمانی بود که بيشتر زندگی خود را 

ترین و تأثير گذارترین  از بزرگوی یکی . کرد در وین سپری

. دوره رومانتيک بود شخصيتهای موسيقی در دوران کالسيک و آغاز

 ترین موسيقيدان تاریخ هميشه مورد ستایش بتهوون به عنوان بزرگ

آوازه او موسيقيدانان، آهنگسازان، و شنوندگانش را در . قرار گرٿته

ثار شناخته شده در ميان آ. تأثير عميق قرار داده تمام دوران تحت

پنجم، سنٿونی سوم،  توان از سنٿونی نهم، سنٿونی وی می

 سونات پيانو پاتتيک، مهتاب و هامرکالویر، اپرای ٿيدليو و ميسا

 .سولمنيس نام برد

 

 

بتهوون اهل پدرش یوهان وان. بتهوون در شهر بن آلمان متولد شد 

وان بتهوون بود و مادرش ماگدالٿنا کٿوٿریچ ) ٿالندر آن زمان(هلند 

 . اسالو داشتتبار

 

 پدرش یوهان یکی از. اولين معلم موسيقی بتهوون پدرش بود

کرد  او مردی الکلی بود که سعی می. موسيقيدانان دربار بن بود

به عنوان کودکی اعجوبه همانند موتزارت به  زور کتک، بتهوون را به

.  شدبزودی بر همه آشکار هر چند استعداد بتهوون. نمایش بگذارد



. گرٿت 

همان (همچنين بتهوون تحت حمایت مالی شاهزاده اٿلٿکتور 

 ١٧بتهوون در سن . قرار گرٿت) کرد کار می درباری که پدرش در آن

اندکی که از دربار  سالگی مادر خود را از دست داد و با درآمد

 .داشت ترش را بر عهده در کوچکگرٿت مسئوليت دو برا می

 

 به وین نقل مکان کرد و تحت آموزش ژوزٿ ١٧٩٢بتهوون در سال 

ولی هایدن پير در آن زمان در اوج شهرت بود و به . گرٿت هایدن قرار

توانست صرٿ بتهوون  کمی را می قدری گرٿتار، که زمان بسيار

رگر ب آلبرشت به همين دليل بتهوون را به دوستش یوهان. بکند

 بتهوون به صورت جدی و با عالقه شدید ١٧٩۴از سال . معرٿی کرد

پيانو و آهنگسازی را شروع کرد و به سرعت به عنوان  نوازندگی

کم به عنوان آهنگسازی توانا،  کم دست پيانو و نيز نوازنده چيره

 .سرشناس شد

 

را انتخاب کرد و تا پایان عمر به  بتهوون باالخره شيوه زندگی خود

کاری که (دربار  به جای کار برای کليسا یا: ن شيوه ادامه دادهمي

 به کار آزاد پرداخت و خرج) کردند اکثر موسيقيدانان پيش از او می

زندگی خود را از برگذاری اجراهای عمومی و ٿروش آثارش و نيز 

اشراٿ که به توانایی او پی برده بودند و به  ای از دستمزدی که عده

 .کرد می دادند، تأمين یاو م

 



 و» ميانی«، »آغازی«زندگی او به عنوان موسيقيدان به سه دوره 

 :شود تقسيم می» پایانی»

 

 

کارهای ) شود می  آغاز١٨٠٢که تقریبًا از سال (در دوره آغازی 

 بتهوون تحت تأثير هایدن و موتزارت بود، در حالی که در همان زمان

تری در کارهایش را کشٿ   وسيعمسيرهای جدیدتر و به تدریج دید

های  سنٿونی: مهم وی در دوران آغازی بعضی از آثار. کرد می

دوازده سونات  ، شش کوارتت زهی، دو کنسرتو پيانو،٢ و ١شماره 

 .(شامل سوناتهای مشهور پاتٿتيک و مهتاب(پيانو 

 

بعد از بحران روحی بتهوون به علت کری آغاز  دوران ميانی کمی

اکثر آنها شجاعت، نبرد و  ای که درون مایه ار برجستهآثار بسي. شد

 ترین و این آثار بزرگ. ستيز است در این دوران شکل گرٿتند

آثار دوره . شود مشهورترین آثار موسيقی کالسيک را شامل می

، سه کنسرتو پيانو )٨ تا ٣های  شماره) شش سنٿونی: ميانی

کوارتت زهی  جو تنها کنسرتوی ویولن، پن) ۵ تا ٣های  شماره(

) ١٩ تا ١٣های  شماره(، هٿت سونات پيانو )١١ تا ٧های  شماره(

سوناتهای والدشتاین و آپاسيوناتا، و تنها اپرای بتهوون  شامل

 .«ٿيدليو«

 

آثار دوران .  آغاز شد١٨١۶پایانی ٿعاليتهای بتهوون در سال  دوره



رانه و توان عميقًا متٿک ستایشند و آنها را می 

همچنين . کرد بسيار بيانگر سيمای شخصی بتهوون توصيٿ

توان  های بتهوون را در آثار این دوره می بيشترین ساختار شکنی

 در دو دیٿز مينور دارای ١۴طور مثال، کوارتت زهی شماره  به(یاٿت 

در آخرین موومان سنٿونی   موومان است، همچنين بتهوون٧

: دوره آثار برجسته این). اده کرده خود از گروه کٿر استٿ٩شماره 

 هامرکالویر، ميسا سولمنيس، سنٿونی ٢٩سونات پيانوی شماره 

های  و آخرین سونات) ١۶ - ١٢(های زهی  کواتت ، آخرین٩شماره 

شنوایی خود را به طور کامل از  بتهوون در این زمان). ٣٢ - ٢٠(پيانو 

 .دست داده بود

 

 .«برترین ذهن در کل بشریت «:کند می بتهوون را اینچنين توصيٿ

 

مردم نزاع و به تلخی  بتهوون بيشتر اوقات با خویشاوندان و بقيه

شخصيت بسيار مرموزی داشت و برای اطراٿيانش . کرد برخورد می

در . لباسهایش کثيٿ و به هم ریخته بود. مانند یک راز باقی ماند به

 تغيير مکان بسيار. کرد هم ریخته زندگی می آپارتمانهای بسيار به

بار مکان   سال زندگی در وین حدود چهل٣۵طی . داد می

دقت بود  در معامله با ناشرانش هميشه بی. اش را تغيير داد زندگی

 .اوقات مشکل مالی داشت و اکثر

 



  محمد ابوريحان بيروني   

ابوريحان محمد بن احمد خوارزمي ، از برجسته ترين دانشمندان ايراني دوره            

ي اسالمي در علوم حكمت ، اختر شناسي ، رياضيات ، تاريخ و جغرافيا ، به سال                 

بركرانه راستا  » خيوه«شمال شرقي   (شهرستان كاث   » بيرون  « م در    973/  ق 362

شـاخه  « :  ي گمنام خوارزمي تبار كه به قول خود او           ودريك خانواده ) آمودريا

وهم از دوره نوباوگي خصلت جستجو      . زاده شد   » اي از درخت تناور ايراني اند       

هيچ اطالعي  . گري واستعداد تتبع وتحقيق علمي در وي نمايان و شكوفا گرديد            

ازاسـتادان  . درباره ي اصل و نسب ودوره ي كودكي بيروني دردست نيـست             

گان كه به او علم آموختند ميتوان ابونصر منصوربن علي عراقي از خاندان             وبزر

خوارزم كه خود از رياضيدانان و منجمان بزرگ ايراني بود نام بـرد             » شاهيه  «

  . كه امر تربيت و تعليم اورادر شهر كاث برعهده گرفت 

ده درهفده سالگي از حلقه اي كه نيم درجه به نيم درجه مدرج شده بود ، استفا               

كرد تا ارتفاع خورشيدي نصف النهار رادركاث رصد كند وبدين ترتيـب عـرض              

چهارسال بعدبراي اجراي يك رشته از      . جغرافيايي زميني آن را استنتاج نمايد       

 9 ذراع تهيـه كـرد در        15اين تشخيص ها نقشه هايي كشيد و حلقه اي به قطر            



كـرد و قـبالً بـا       را در كاث رصـد      ) خسوفي( بيروني ماه گرفتگي     376خرداد  

ابوالوفا ترتيبي داده شده بود كه او نيز در همان زمـان همـين رويـداد را در                  

اختالف زماني كه از اين طريق حاصل شد به آنان امكـان داد             . بغداد رصد كند  

وي همچنـين بـا     . كه اختالف طول جغرافيايي ميان دو ايستگاه را حساب كنند           

ايي به مكاتبات تندي درباره ي ماهيت و        ابن سينا فيلسوف برجسته و پزشك بخار      

  . انتقال گرما ونور پرداخت 

چند سال هم د    . دردربار مأمون خوارزمشاهي قرب و منزلت عظيم داشته است          

 هجري 404ردربار شمس المعاني قابوس بن وشمگير به سربرده ، درحدود سال           

ارزم را  قمري به خوارزم مراجعت كرده ، موقعي كه سلطان محمود غزنوي خو           

گرفت درصدد قتل او برآمد و به شفاعت درباريان از كشتن وي درگذشت واو را               

در سـفر محمـود بـه هندوسـتان ،          .  هجري به خود به غزنه برد        408در سال   

ابوريحان همراه با او بود ودر آنجا با حكما و علماء هند معاشرت كـرد وزبـان                 

» ماللهند  «اب خود موسوم به     سانسكريت را آموخت و مواد الزمه براي تأليف كت        

بيروني به نقاط مختلف هندوستان سفر كـرد ودر آن هـا            . را جمع آوري كرد     

خود بيروني  .  شهر هند را تعيين نمود       11اقامت گزيد و عرض جغرافيايي حدود       



به سر ميبرد ، از كوهي در ) nandana(مي نويسد كه درزماني كه در قلعه نندنه 

مين زدن قطر زمين استفاده كرد و نيز روشن است كه           مجاورت آن به منظور تخ    

تعداد زياد رصدهاي ثبت شده اي كه       . او زمان زيادي را در غزنه گذرانده است         

به توسط او در آنجا صورت گرفته است با رشته اي از گذرهاي خورشيد به نصف                

 30 آغاز ميـشود و مـاه گرفتگـي روز           398النهار شامل انقالب تابستاني سال      

او به رصد اعتدالين وانقالبـين در غزنـه         . ريور همان سال را نيز در بر دارد         شه

  .  بود 400ادامه داد كه آخرين آنها انقالب زمستاني سال 

بيروني به سبب هوش ودانش وبينش فراعادي خود در نزد خوارزمشاه پايگاهي            

واال واحترامي خاص يافت ، چندان كه رايزن آن اميـران در امـور سياسـي                

  . گرديد 

كابـل مـشغول    » جيفور« ، بيروني درروستاي     409دراوايل جمادي الثاني سال     

رصد كردن عرض هاي جغرافيايي آن نواحي بود ، وچنين مينمايد كه تا پايـان               

پس از اين ، مدتهاي . آن سال پيرامون همان جا به كار رصد اشتغال داشته است          

  . متوالي يا متناوب در غزنين بسر برده است 

  آثار ابوريحان بيروني 



بيروني تأليفات بسيار در نجوم و هيئت ومنطق و حكمت دارد از جمله تأليفات او               

در نجوم وجغرافيا كه به نام سلطان مسعود غزنوي نوشته          . قانون مسعودي است    

در تاريخ و آداب و عـادات       » آثار الباقيه عن القرون الخاليه      « ، ديگر كتاب او     

 هجري بنام شمس    390ائل رياضي و نجومي كه در حدود سال         ملل و پاره اي مس    

اين كتاب را مستـشرق معـروف       . المعالي قابوس بن وشمگير تأليف كرده است        

 ميالدي در ليپزيك ترجمه و چاپ كرده و مقدمـه           1878آلماني زاخائو در سال     

  . اي برآن نوشته است 

دربـاره ي علـوم و    » ماللهند من مقوله في العقل او مرذولـه    « كتاب ديگر وي    

عقايد وآداب هندي ها كه آن را هم پروفسور زاخائو ترجمه ودرلنـدن چـاپ               

درعلم هيئـت و نجـوم      » التفهيم في اوائل صناعه التنجيم      « كرده است و كتاب     

  . وهندسه است 

 ساله بود كتابنامه اي از آثار محمد بـن زكريـاي رازي             63بيروني هنگامي كه    

. تهيه نمود وفهرستي از آثار خود را ضميمه آن كـرد            پزشك و فيلسوف مشهور     

 عنوان سرميزند كه بعضي از آن ها برحسب موضـوع و گـاه              13اين فهرست به    

اين فهرست ناقص   .بااشاره كوتاهي به فهرست مندرجات آن ها تنظيم شده اند           



 سال پس از تنظيم آن زنده بود و تـا لحظـه ي              14است زيرا بيروني دست كم      

بعالوه هفت اثر ديگر او موجود است و از تعـداد فـراوان     . ار ميكرد   مرگ نيز ك  

ديگري هم نام برده شده است تقريباً چهارپنجم آثار او از بين رفته اند بدون آن                

از آنچه برجاي مانده در حدود نيمـي بـه          . كه اميدي به بازيافت آن ها باشد        

  . چاپ رسيده است 

آثار گرانبار و پرشمار بيروني محدود به مرزهاي تخصصي رشته هـاي دانـش              

بشري در آن روزگار نگرديده بلكه با افكار متعالي خود ، همه ي ابعاد معرفـت       

اگر دانش هاي نقلي را كنار بگذاريم ، وي در معارف عقلي            . را در برگرفته است     

پس ، آثار . ر و اثر است خصوصاً درهمه ي شعب علوم اثباتي و انساني صاحب نظ     

 ميتوان برحسب طبقه بندي كلي علـوم وفنـون   _ اعم از موجود يا مفقود _او را 

شمار آن ها اعم از مقاله يا رساله وكتاب ، آن چـه بيرونـي خـود                 . احصا كرد   

 عنـوان رسـاله ي ديگـر از         25 عنوان ميشود ، كه اگر مجموع        160نوشته است   

 هردو به نام او كـرده       –بوسهل مسيحي را هم     استادش ابونصر عراق و دوستش ا     

 185 وخود د رفهرست آثارش آورده برآن شـماره بيفـزاييم ، روي هـم        –اند  

  . عنوان اثر به نام بيروني منسوب گرديده است 



 عنوان اثر بيروني به صورت نسخ خطي در كتابخانه هاي جهان            40از اين شماره    

 اثر به زبانهـاي اروپـايي و        25ده و    اثر تاكنون به چاپ رسي     30موجود است كه    

عاليق بيروني بسيارگسترده و ژرف بود و او را تقريباً          . فارسي ترجمه شده است     

در همه ي شعبه هاي علومي كه درزمان وي شناخته شده بودند سخت كارميكرد              

وي از فلسفه ورشته هاي نظري نيز بي اطالع نبود اما گرايش او به شدت بـه                 . 

درداخـل  . پديده هاي قابل در طبيعت ودر انسان معطوف بود          سوي مطالعه ي    

خود علوم نيز بيشتر جذب آن رشته هايي ميشد كه در آن زمـان بـه تحليـل                  

در كاني شناسي ،  دارو شناسي ، و زبان شناسـي يعنـي              . رياضي در ميĤمدند    

رشته هايي كه در آن ها اعداد نقش چنداني نداشتند نيز كارهايي جدي انجام              

 اما در حدود نيمي از كل محصول كار او در اختر شناسي ، اختربيني ورشته                داد

هاي مربوط به آن ها بود كه علوم دقيقه به تمام معني آن روزگاران به شـمار                 

  . ميرفتند 

:  از آثار ديگر بيروني كه هنوز هم دردسترس هستند ميتوان اينها را نـام بـرد                 

ايه ها ، وترها ، پاتنجلي ، قره الزيجات ،        اسطرالب ، سدس ، تحديد ، چگاليها ، س        

بيروني درباره ي حركت وضعي زمين و قوه        . قانون ، ممرها ، الجماهر و صيدنه        



ميگويند وقتي كتاب قانون مسعودي     . ي جاذبه ي آن داليل علمي آورده است         

را تصنيف كرد سلطان پيلواري براي او سيم جايزه فرستاد ابوريحان آن مـال را     

من از آن بي نيازم زيرا عمري بـه قناعـت گذرانيـده ام              : تاد و گفت    پس فرس 

  . وترك آن سزاوار نيست 

وي بربهترين نظريه هـاي     .نظريه پردازي ، نقش كوچكي در تفكر او ايفا ميكرد           

علمي زمان خود تسلط كامل داشت اما داراي ابتكـار واصـالت زيـادي نبـود              

ت امـاداراي ابتكـار و اصـالت        ونظريه هاي علمي زمان خود تسلط كامل داش       

  . زيادي نبود ونظريه هاي تازه اي از خود نساخت 

درزماني بيروني ، سامانيان بر شمالشرقي ايـران شـامل خراسـان بـزرگ و               

خوارزم به پايتختي بخارا ، زياريان برگرگان ومازنـدران ومنـاطق اطـراف ،              

ن برسيستان و غزنويان    بوئيان برساير مناطق ايران تا بغداد ، بازماندگان صفاريا        

حكومـت  ) مناطق مركزي و جنوبي افغانستان امـروز        (برجنوب ايران خاوري    

ميكردند وهمه ي آنان مشوق دانش و ادبيات فارسي بودند و سامانيان بـيش از             

ديگران در اين راه اهتمام داشتند بيروني كه در جرجانيـه ي خـوارزم نـزد                

 نيز در گرگان تحت حمايت مـادي و         ابونصر منصور تحصيل علم كرده بود مدتي      



معنوي زياريان كه مردآويج سر دودمان آن ها بود به تحقيق پرداخته بود و پس               

از آن تا پايان عمر در ايران خاوري آن زمان به پژوهشهاي علمي خود ادامـه                

با اين كه محمود غزنوي ميانه ي بسيار خوبي با بيروني نداشت ووسـائل              . داد  

 در اختيار او نبود ولي اين دانشمند لحظه اي از تالش بـراي              كافي براي تحقيق  

تكميل تحقيقات دراختيار او نبود ولي اين دانشمند لحظه اي از تـالش بـراي               

بيروني به زبانهاي يوناني ، هنـدي و        . تكميل تحقيقات علمي خود دست نكشيد       

عود او كتاب دائره المعارف خود رابه نام سـلطان مـس          . عربي هم تسلط داشت     

غزنوي حاكم وقت كرد ، ولي هديه او را كه در سه بار شـتر سـكه نقـره بـود                     

نپذيرفت و به او نوشت كه ، كه كتاب حاضر را به خاطر خـدمت بـه دانـش و                    

بيروني معاصر بوعلي سينا بود كه در اصفهان        . گسترش آن نوشته است ، نه پول        

يرونـي در جريـان     ب. مي نشست و با هم مكاتبه و تبادل نظر فكـري داشـتند              

) پاكستان امروز قـسمتي از آن اسـت         (لشكركشي هاي محمود غزنوي به هند       

امكان يافت كه به اين سرزمين برود ، زبان هندي فراگيرد ودرباره اوضاع هند              

  . اوست » هندشناسي«تحقيق كند كه محصول اين تحقيق ، 



عصار خوانـده   داشنامه علوم چاپ مسكو ابوريحان را دانشمند همه ي قرون و ا           

در بسياري از كشورها نام بيروني رابردانشگاهها ، دانشكده هـا وتـاالر             . است  

  . به او داده اند » استاد جاويد «كتابخانه هاي نهاده ولقب 

 سالگي در غزنه بدرود حيـات       78 هجري در سن     440ابوريحان بيروني در سال     

  .گفت 

  
 



  بقراط 

بقراط كه به عنوان پدر علم طب جديد شناخته شده است نخستين كسي بود كه               

پزشكي را از خرافات جدا كرد وي كه در جزيره ي يوناني توس به دنيـا آمـد                  

بقراط اعتقاد معاصرين خودرا كـه براسـاس آن بيمـاري           . پسر يك طبيب بود     

ي آن اعالم كرد كـه      توسط خدايان انتقام جو به وجود مي آيد رد كرد وبه جا           

او گفت كه اگر علت را بيابيد ودرنظر گرفتن         . هر بيماري يك علت طبيعي دارد       

شدت آن پزشك ميتواند چشم انداز اين بيماري را براي يـك بيمارخـاص بـا                

بقـراط براسـاس   . مقايسه ي آن با مراحل طبيعي همان بيماري پيش بيني كند   

  .را بنيان نهاد چنين انديشه هاي منطقي يك مدرسه ي طب 

عقيده ي پزشكي ديگري كه بقراط قبول داشت آن بود كه روش درمـان يـك                

بيمار ممكن است براي بيمار ديگر موثر نباشد وي اعالم كرد كه آنچه براي يكي               

بقراط همچنين ديگـر پزشـكان را       .غذاست ممكن است براي ديگري زهر باشد        

ژيم غذايي سالم ، استراحت زياد      تشويق ميكرد كه از درمانهاي ساده مانند يك ر        

او ميگفت زمانيكه پزشـكان نميتواننـد بيمـاري را          . و محيط تميز استفاده كنند    

در بيماران روبه مـرگ نبايـد از        . درمان كنند طبيعت اغلب اين كار را ميكند         



روشهاي ساده درمان استفاده كرد و پيشنهاد كرد كه بيماريهاي بحراني معالجه            

  . يخواهد هاي بحراني هم م

از ديگر توصيه هاي بقراط چيزي كه امروزه رفتار خوب باليني ناميده ميشود با              

اين گزاره ها كه بيماري زماني سخت تر است كه ذهن مضطرب باشـد وبعـضي              

ك رضايت داشته باشند بهبودي خودرا بـاز        بيماران زماني كه ازرفتار خوب پزش     

وي معتقدبود كه پزشكان بايد خادم بيماران خود باشند ومعيارهـاي           .مي يابند 

درزمان وي گاهي پزشكان بـراي از بـين         .سلوك شرافتمندانه را رعايت كنند      

بردن بعضي از بيماران خود تطميع ميشدند وامكان داشت كه يـك حـاكم بـه                

بقراط گفت  . راي كشتن دشمن خود از سم استفاده كند         پزشكي دستور دهد كه ب    

  . پزشك درمورد بيمار مسئول است : 

بقراط تعهدنامه اي را كه امروزه هم دانشجويان پزشكي موقع اخـذ درجـه ي               

دربخشي از اين سوگندنامه آمده اسـت       . دكتري اظهار ميكنند تهيه كرده است       

من حرفه ي   . ت به انسانيت بنمايم     كه من عميقاً تعهد ميكنم كه خود را وقف خدم         

خودرا با وجدان وشرافت انجام خواهم دادو سالمتي بيماران نخستين وظيفه ي            

اگر چه بقراط سهم بسياري در هنر شفاي بيماران داشته ولـي            . من خواهد بود    



اطالعات كمي از زندگي شخصي او دردست است تاريخ نويسان براين باورنـد             

آنجا پزشكي را آموخته سـپس در بـسياري از جاهـا از    كه او به مصر رفته ودر  

يك مجـسمه   . جمله آتن تحصيل كرده و سرانجام به زادگاه خود برگشته است            

بدون پوشش در جزيره ي توس موجود است كه ظاهراً مربوط به بقراط بـوده               

  . واورا مردي كوتاه قد با ريشهاي مجعد نشان ميدهد

ست زيـرا دانـشجويان او نكتـه هـايي از           سخنان بقراط تاكنون باقي مانده ا     

بيش . درسهايش را جمع آوري كرده وباانتشار كتابهايي آنها را شرح داده اند             

 كتاب با نام بقراط وجوددارد ونوشته هايش براي توجيه آنكـه اورا پـدر               50از  

 .علم طب بناميم كافي است 

 
 



  جان دالتون  

خانواده ي او دريك كلبـه    .  ، درانگلستان متولد شد      1766جان دالتون در سال     

جان در كودكي ، به همراه بـرادرش        . ي كوچك در روستايي زندگي ميكردند       

  . در يك مزرعه كار ميكرد ودرمغازه ي پدر در بافتن لباس او را ياري ميدادند 

ليه ي زندگي ، آن ها خانواده ي فقيري         باوجود فراهم بودن اندكي از لوازم او      

بودند ، بسياري از پسران فقير در آن زمان از داشتن تحصيالت محروم بودنـد ،   

اما جان توانست با خوش شانسي در مدرسه اي در نزديكي زادگاهش مـشغول              

  . تحصيل شود 

آموزگاران نيز اورا بـه يـادگيري       . او به يادگيري عالقه ي زيادي نشان ميداد         

 سالگي ، اواولين مدرسه ي خودرادر شـهري نزديـك           12در  .شويق ميكردند   ت

 و كـاركردن    محل اقامتش بازكرد اما به خاطر كمبود پول مجبور به بستن آنجا           

  .در مزرعه  عمه اش شد

سال بعد ، به همراه برادر بزرگتر ويكي از دوستانش مدرسه اي را در كندال                3

 موضـوع  21التين ، يوناني، فرانـسوي و  . انگليس بازكرد وبه تدريس انگليسي    

جان به يادگيري طبيعت و هواي اطراف خـود مـي           . علمي و رياضي پرداخت     



جان دالتون پي   . را جمع آوري ميكرد     .... او پروانه ها ، حلزون ، و        . پرداخت  

  . ن روي آورد ه دچار كوررنگي است وبه يادگيري آبرد ك

ي به منچستر رفـت و در كـالج جديـد            ، جان به عنوان معلم خصوص      1793در  

  .ودرآنجا به مطالعه برروي گازها پرداخت .مشغول به تدريس شد 

جان نظريه  .لف وچگونگي درست شدن آن ها انديشيد        او به عناصر واجزاء مخت    

اي داشت كه بر طبق آن ، هر عنصري از اتم ها مجزا تشكيل شده و تمام عناصر                  

با يكديگر متفاوت هستند زيرا اتم هاي سازنده هر كدام از آنهـا ، بـا ديگـري                  

  . متفاوت است 

ي متفـاوتي   او فكر ميكرد كه هر عنصري وزن مخصوصي دارد ، زيرا از اتم هـا              

نظامي نوين « ، جان دالتون كتابي با مضمون ، 1808در سال . تشكيل شده است 

منتشر كرد كه درآن وزن بسيار ي از اتم هاي شناخته شده            » در فلسفه ي شيمي     

  . را جمع آوري وليست كرده بود 

مقدار عددي وزن هايي كه او محاسبه كرده كامالً دقيق نبودند ، امـا مبنـايي                

اگر چه بسياري نظريـه ي دالتـون در         » جدول دوره اي پيشرفته     «براي  بودند  



مورد ساختار اتم را نپذيرفتند ، اما بر تحقيقات خود براي دفـاع از نظريـه اش                 

  . ادامه ميداد 

 درگذشت ، اوبا افتخار در انگلستان به خاك سـپرده    1844جان دالتون در سال     

گام قرار گرفتن در تابوت مشاهده       نفر بدن بي جان اورا هن      400000شد بيش از    

بعنوان آخرين تجربه وآزمايش ، او از كالبد شكافي استفاده كـرد تـا              . كردند  

او ثابت كرد كه چشمان او دليل اين بيمـاري          . دليل كوررنگي خود را پيدا كند       

نميباشند بلكه اشكال از قوه درك و احساس بينايي او در قسمتي از مغز اوبـود                

حتي تا لحظات آخر زندگي او به گسترش علـم و دانـش             . ده بود   كه از كارافتا  

  . كمك كرد 

امروز ، دانشمندان در هرجا ، نظريه ي دالتون درباره ي ساختار اتم را مـورد                

يك پسر ساده ي روستايي روش جديدي براي انديشيدن و نگاه           . قبول ميدانند   

  .  دانش نشان داد ن را به مردم و اهلن به عالم هستي و چگونگي كاركردكرد

  
 



  چارلز داروين 

داروين زيست  .  ميالدي چارلز داروين متولد شد       1809درچنين روزي در سال     

شناس برجسته ي انگليسي دردوازده سالگي براي فراگيري علوم پزشـكي بـه             

ادينبورگ رفت اما به دليل اينكه به پزشكي عالقه اي نداشت بـه سـمت علـوم                 

به دست نياورد وسرانجام بـه      او در اين زمينه نيز موفقيتي       .مذهبي روي آورد    

سوي اكتشاف كشيده شد وبه همراه يك هيات طبيعي دان به جزايـر اقيـانوس               

اصـل  «او دراين حوزه به تحقيق پرداخت ورساله ي خودرا با نـام             . آرام رفت   

  . مطرح ساخت » انواع

اودراصل انواع با انجام يك بحث مفصل ريشه هاي انساني را برگرفته از نـسل               

فلسفه ي او تاحدود زيادي پيچيده است و حتي درسـالهاي           . ر ميكند   ميمون ذك 

بنياد انواع ، انـسان وپيـدايش       . اخير انديشه ي او به چالش كشيده شده است          

  . انسان از ديگر آثار اويند 

... داروين معتقد است كه درميـان موجـودات اعـم از حيوانـات وانـسان و                 

اشـد از چرخـه ي طبيعـت خـارج          هرموجودي كه توانايي سازگاري نداشته ب     

 مثالً انسانها در هنگام سرما براي سازگاري نياز داشتند كه بدنشان مـو            . ميگردد  



به طوركلي ، محيط از ميان اعضاي گوناگون يك جمعيـت ، بـه نفـع         . درآورد

« جانداراني كه بهتر سازگاري پيدا كرده اند دست به انتخاب ميزند، كه بـه آن                

داروين باورداشت كه با ارتقاي     . گفته ميشود   » ي داروين   نظريه ي انتخاب طبيع   

انسان به سطح فكري و اجتماعي الزم ، يعني ايجاد موقعيتي مناسب درمحيط ،              

سرشد ، انتخاب طبيعي درجهـت       از ابزار ، لباس ، آتش و غيره مي         كه بااستفاده 

وقع يعني ديگر انسان نيازي نداشت تادرم     . اصالح ساختمان بدن متوقف گرديد    

مثالً وقتي سردش ميشد ديگر نيازي نبود بـدنش بـا           . لزوم سازگاري پيدا كند     

زيـرا انـسان    . طبيعت سازگار شود بلكه لباس گرم ميپوشيد تا سـردش نـشود             

ديگر دراينجا برتري جسمي و سازگاري اهميت       . توانست از ذهنش استفاده كند      

  . مند شد نداشت بلكه براي بقا برتري فكر وتعاون اجتماعي ارزش

داروين استدالل ميكند كه مردم ستيزه جو ، خودپسند و فاقد روحيه ي تعـاون               

وهمكاري كه با كمبود ابزار وحدت مواجهند در معرض نابودي هـستند زيـرا              

همچنين افرادي كه از تعاون     . پديده هاي باال جزو ضرورتهاي اجتماعي هستند        

يگزين كـساني ميـشوند كـه از تعـاون كمتـري            بيشتري برخوردارنـد ، جـا     

بطور كلي ، پيشرفت در جوامع بشري به افزايش جمعيت فكور و            . برخوردارند  



يعني هر چه افراد يك جامعه   . مستعد واخالقي بامعيارهاي متعالي بستگي دارد       

فكورتر باشند پيشرفت در جامعه سريعتر و بيشتر است وهرچه افراد فكور جامعه             

د نه تنها ممكن است جامعه پيشرفت نكند بلكه حتي ممكن است سـير              كمتر باشن 

  . نزولي نيز داشته باشد 

داروين د رتحقيقات وپژوهش هاي بسيار گسترده ي خود كه تقريباً در طي يـك    

سفر طوالني چند ساله با يك كشتي كاوشگري به دوردنيا انجام شـد بـه طـور         

  : مهم د رمورد جانوران رسيد ساده و مختصر حداقل به دو دستاورد بسيار 

اينكه تمام جانداران درانتهاي پيگيري نسل ونياي آنها به يك          : نياز مشترك -1

 .نوع اصلي مي رسند

انتخاب طبيعي خود بر پايه هايي استوار بود كه از پژوهشها           : انتخاب طبيعي   -2

  : در مورد جانداران بدست آمده بود ، مانند 

  جاندارن پيچيده اند)2-1

هزاران گونه مختلف از جانداران شناسايي شده اند        : جانداران متنوعند   ) 2-2

كه گاه به گاه اين ليست كامل تر نيز ميشود در حالي كه در بـي جانـان ايـن                    

  . خصيصه بدين گونه يافت نميشود 



جانداران با طرز عجيبي با دنيـاي اطـراف         : سازش جانداران با محيط     ) 2-3

  .  وفق ميدهند تا امكان ادامه ي بقاء را داشته باشند را خود سازش ميكنند وخود

نتايج ذكر شده خود براساس شواهد وتجربياتيست كه از طبيعت بدسـت آمـده      

  : مانند

  .جانداران زيادتر از آنچه كه بايد توليد مثل ميكنند ) 1

تقريباً دريك تعـادل نـسبي      (اما آنگونه كه بايد گسترش يابند زياد نميشوند         ) 2

  ). ندميمان

  . متنوعند) 3

  : تناسبي خاص با محيط خوددارند ) 4

  : اين تناسب خود شامل دوري تسلسلي از سئوال وجواب است ، بدينگونه كه 

  .زيرا بيشتر مانده اند : جانداران چرا متناسبند ؟ جواب : سئوال 

  .چون متناسبند : چرا بيشتر مانده اند ؟ جواب : سئوال 

اينكه خصوصيات والدين به فرزنـدان      (اء بعالوه وراثت    تنازع بق : خالصه اينكه   

يت گونه و   ازميان بي نها  (باعث ودليل وجود اين گونه از حيات        ) انتقال مي يابد    

  .شده است )شرايط ممكن 
 



  رنه دكارت 

فيلسوف رياضـيدان و فيزيكـدان بـزرگ عـصر     ) rene decates(رنه دكارت 

او اهل تورن فرانسه وفرزنـد      .  متولد شد    1596 ماه مارس    31رنسانس ، درروز    

در سيزده ماهگي مادرش را از دسـت        . يكي از مشاورين پارلماني برتاني بود       

هرروز با بيم و وحشت بـه        هنگامي كه پسر ده ساله اي بود         1606در سال   . داد  

  . بنام المنش ميرفت » ژزوئيتها «مدرسه ي 

دكارت طي هشت سال تحصيل دراين مدرسـه ، ادبيـات ، منطـق ، اخـالق ،                  

درسهايي كه ميگرفت از ادبيـات قـديم    . رياضيات و مابعدالطبيعه را فرا گرفت       

  . بود كه تحت تاثير فكر ارسطويي قرارداشت 

وج از الفلش ، مدتي به تحصيل علم حقـوق و پزشـكي             پس از اتمام دوره و خر     

مشغول گرديد، اما درنهايت تصميم گرفت به جهـانگردي پرداختـه و آنگونـه              

به همين منظور، مدتي به     . دانشي را كه براي زندگي سودمند باشد ، فرا بگيرد           

خدمت ارتش هلند در آمد ؛ چرا كه فرماندهي ان را شاهزاده اي بنام موريس               

 داشت كه در فنون جنگ ونيز فلسفه و علوم ، مهارتي به سـزا داشـت و                  برعهده

بسياري از اشراف فرانسه دوست داشتند تحت فرمان او فنـون رزمـي را فـرا                



دكارت در مدتي كه در قشون ارتش هلند بود ، به علم مورد عالقـه ي                . بگيرند  

  . خود يعني رياضيات مي پرداخت 

 يك جلـسه ي سـخنراني تحـت عنـوان            روز ششم ژوئن دكارت در     1611در  

شـنيد كـه در آن سـال        » اكتشاف چند سياره ي سرگردان در اطراف مشتري         «

اين سخنراني درروح او تـاثير فـراوان كـرد          . گاليله چه اكتشافي كرده است      

 امتحان خود را در رشته ي حقـوق گذرانيـد و در ايـن               1616دكارت در سال    

مشغول خدمت  » بردا«و وقتي در پادگان     شد  » پرنس دوناسو «هنگام وارد قشون    

بود تصميم گرفت كه درزندگي هيچ سئوالي را بي جواب نگـذارد ودراطـراف              

  . مسائل تفكر نمايد 

  به بعد ، چند سالي در اروپا به سياحت پرداخت و چند سـالي هـم در                   1619از

پاريس اقامت كرد اما زندگي در ان جا راكه مزاحم فراغت خاطر خود ميديد ،               

 ميالدي بارديگر به هلند بازگشت ودرآن ديار ، تا سـال            1628نپسنديد ودرسال   

 ميالدي ، مجرد، تنها ودور از هرگونه غوغاي سياسـي واجتمـاعي تمـام            1649

تحقيقـات وي ، بيـشتر      .  نمـود    اوقات خود را صرف پژوهشهاي علمي و فلسفي       

  .  و تفكر شخصي بود وكمتر از كتاب استفاده ميكرد تجربه



 به دعوت كريستين ، ملكه ي سوئد براي تعليم فلسفه ي خويش             1649 سپتامبر   در

اما زمستان سرد اين كشور اسكانديناوي از يك        . به دربار وي در استكهلم رفت       

سو وضرورت سحرخيزي در ساعت پنج بامداد براي تعليم ملكه از سوي ديگـر ،               

ت ، به بيمـاري ذات      دكارت را كه به اين نوع آب وهوا و سحرخيزي عادت نداش           

  . الريه مبتال ساخت 

از كنايه هاي تاريخ انديشه اينكه جستجو براي دستيابي به حقيقت در جهـان در             

دكـارت از   . نظريه ي دكارت براصل شك در وجود اشياء وپديده هامبتني است            

بهترين اموزش موجود اروپاي زمان خود شامل بررسي جامع و مفصل ارسـطو             

رادر بيـست سـالگي بـه پايـان         » A«ردار شده ودوره ي     ودانش فيزيك برخو  

رسانيده بود ولي وي در پايان احساس كرده بود كه جز چند نكته رياضي هـيچ              

چيز ديگري را به يقيقن يا بادقت عيني نميداند واز خود اين پرسش را ميكند كه                

 دراو  اين اصل كم كم   .چرا نبايد حقايق را كالً با همان دقت و يقين رياضي بداند             

 كه تعطـيالت زمـستاني خـود را در          1619قوت ميگيرد تا آنكه در دهم نوامبر        

مي گذرانيد توانست علمي را به وجوداورد كه بـه وسـيله ي ان              » اولم  «توابع  

  . پرده ي تاريكي را از روي معرفت دورسازد 



م را   سالگي خدمت نظا   24همين مناسبت در    دكارت اهل جنگ و نظام نبود وبه        

دراين سـال همـه جـا صـحبت از          .  به پاريس رفت     1626د و در سال     ترك كر 

ژان «. اكتشافي بود كه به وسيله ي دوربين هـاي نجـومي انجـام ميگرفـت                

ـ     » شايز«اهل فالماند وگاليله وبعد از آنها       » فابريسيوس يد را  لكـه هـاي خورش

دكارت تحت تاثير اين وضع شروع بـه تفحـص عميقـي            . مشاهده نموده بودند    

ابتدا به ساختن دوربين دقيـق و كـاملي اقـدام كـرد             . دردانش آسمان نمود    

ومجبور شد براي انتخاب بهترين نوع عدسي انكسار اشعه ي نوراني در عدسيها             

ان مشغول تراشيدن    در حاليكه كارگر   1626در سال   . را مورد مطالعه قراردهد     

طول نكـشيد   .  قانون انكسار نور گرديد      ه اي به امر او بودند موفق به كشف        شيش

. كه نجوم علمي را كنار گذاشت تا بتواند مطالعات نظري خود را دنبـال كنـد                 

 1626دكارت مصمم شد كه كتابي راجع به ساختمان جهان تهيه نمايد اودرسال             

روزي درايـن   . اي الهه و ليد سفر ميكرد       درآمستردام زندگي ميكرد وبه شهره    

كه سال قبل از آمدن او به هلند        » اسنليوس  «شهر اطالع يافت كه معلمي به نام        

اين موضوع سبب شـد كـه       . ت كرده بود قانون انكسار را كشف كرده است          اوف

بعدها دكارت را به دزدي علمي متهم كنند ولي امروزه حقيقت كـامالً از نظـر                



اسنليوس دانشمندي عالي قدر بود و كسي بـود كـه           . ن است   دانشمندان روش 

روشـنفكر جـوان    . اولين اندازه گيري علمي را روي كره زمـين انجـام داد             

فرانسوي نيز مانند فيثاغوريان قرنها پيش به اين فكر افتاد كه راه رسـيدن بـه                

وي برپايه اين انديـشه غـرق در مطالعـه ي           . حقيقت بايد همان رياضي باشد      

ضي شد وبااختراع هندسه ي تحليلي كه يك ابزار رياضي ضروري ودرقياس            ريا

بــا هندســه ي باســتاني اقليــدس قابــل درك تــر بــود پــاداش زحمــات  

هنگاميكه دكارت مشغول تهيه كتاب خود بود خبر محكوميت گاليله          .خودراگرفت

در تمام نقاط انتشار يافت واو كه شخصي محتاط بـود از انتـشار كتـاب خـود                  

  .  شد منصرف

دكارت هندسه ي تحليلي را كه وسيله ي ذي قيمتي براي پيشرفتهاي علمي بود ،               

زيرا مطالعه ي هندسه ي اقليدسي فقط براي عده ي معـدودي            . به وجودآورد   

دكارت بعـد  . از دانشمندان كه داراي استعداد خارق العاده هستند ممكن است    

گفتـاري در   «ه خود بـه نـام       از انديشه و مطالعه ي بسيار شاهكار فلسفي كوتا        

وي درايـن تأليفـات     .  انتشار داد    1639را درسال   » جستجوي حقيقت در علوم     

اثرگذار، تاريخچه ي رشد فكري وچگونگي آغاز بـه شـك در صـحت وسـقم                



آموخته هاي خود را ذكر كرده و به اين نتيجه ميرسد كه به همه چيز بايـد بـه                   

كه وجود دارد ، چرا كـه شـك         ديده ي شك نگريست جز به شخص شك كننده          

روش خود وي براي بيان آن منظـور        » دارم   شك ميكنم ، پس وجود    « . ميكند  

اواعمال آن روش را به قلمرو هاي فكري ديگر هم گسترش داد وبه ايـن               .است  

كشف رسيد كه نيل به يقين در آن قلمرو ها نيز از راه تبديل وتقليل مـسائل بـه               

مسأله را چنانچه بتـوان بـه صـورتي    . سر است يك شكل و راه حل رياضي ، مي  

رياضي درآورد وبا استفاده از شمار حداقلي از قضاياي استنباطي يـا احكـام              

مبرهن رياضي ، به آن نظم بخشيد ، حاصل يك دستگاه معادالت جبري خواهد              

بود كه با حل آنها طبق قواعد جبري جوابهاي دقيق و قطعي الزم بدست خواهد               

هان هستي را ماشين پيچيده ي عظيم ساعت مانندي مي بيند كه            دكارت ج . آمد  

به دست خداوند به كار افتاده و كار ان بدون كمك بعدي وي ، تا ابـد ادامـه                   

  . دارد 

تأكيد برخي از مورخان است كه نيوتن را دكارت ممكن الوجود كرد ، اكنون با               

دكارت رياضي  . روش دكارت ميتوان به قسمتهاي عالي نيز دسترسي پيدا نمود           



 فوريـه   11دكـارت در    .دان بزرگي بود كه چندان به رياضيات عالقه نداشـت           

  .  به مرض ذات الريه زندگي را بدرود گفت 1650

  
 



  رودلف ديزل   

 در فرانسه متولد شد وكار خودرا به عنوان يك كارشناس يخچال            1858در سال   

 سال او روي موتورهـاي حرارتـي مختلـف از          10براي مدت   . برقي آغاز كرد    

ايده هاي ديزل براي يك موتـور       . جمله موتورهوا با نيروي خورشيدي كاركرد       

 منتشر شد ، يك سال بعـد از         1893وقتي احتراق در سيلندر رخ ميدهد در سال         

 را بـراي    608845آن كه براي اولين حق امتيازش درخواست داده بود امتياز           

  . موتور ديزلي دريافت كرد 

موتورهاي ديزلي امروزي، نسخه هاي تصحيح شده و بهبـود يافتـه از مفـاهيم               

آنهـا اغلـب درزيردريـايي هـا ، كـشتي هـا ،              . اصلي رودلف ديزل هستند     

ا و باركش هاي بزرگ ودردسـتگاههاي توليـدي برقـي اسـتفاده             لوكوموتيوه

  . ميشوند 

اگر چه او بيشتر به خاطر موتور گرمايي اشتعالي با فشار كه اسم او را بر خـود                  

گرفته است ، مشهور بود ، در عين حال به عنوان يك كارشناس حرارتي و يـك                 

  . متخصص علوم اجتماعي قابل احترام بوده است

  : ل سه نقطه مشترك دارند اختراعات ديز



آنها برمبناي قوانين يا فرايندهاي طبيعي فيزيكـي بـه تبـديالت             -1

  . گرمايي مربوطند 

 .آنها مشخصاً درگير طراحي مكانيكي هستند -2

انگيزه ايجاد آنها در اصل فكر مخترع درباره ي نيازهاي جامعـه             -3

 .شناسي بوده است 

عت نه ي قادر ساختن صنعتگران مستقل براي رقابت در ص         ديزل در واقع با انگيز    

  . ، به ايده ي موتورديزلي رسيده است 

 ، مدل اوليه ديزل ، يك سيلندر آهني ده          1983 دردهم آگوست    Augsburgدر  

فوتي با يك چرخ طيار در پايه اش ، براي اولين بـار بـا نيـروي خـودش بـه       

 1896 اصالحات گذارند و درسال      ديزل دوسال ديگر را براي ايجاد     . كاردرآمد  

معرفي % 15درمقابل موتور بخار با كارايي      % 75مدل ديگري با كارايي تئوري      

  . كرد 

موتورهاي او براي دادن نيرو به خطوط       .  ، ديزل يك ميليونر بود       1898در سال   

لوله كشي ، دستگاه هاي الكتريكي وآبي ، اتومبيلها ، باركش ها و كمي پس از                



ن ها ، كارخانه ها ، عرصه هاي نفتي وحمـل و نقلهـاي اقيانوسـي                آن در معد  

  . استفاده ميشدند

  
 



  توماس الوا اديسون  

 1847 فوريه سـال  11اديسون مخترع وبازرگان امريكايي ، در  توماس الوا

ميالدي در شهر ميالن ايالت اوهايو متولد شد وسالهاي كودكي را در پـورت              

  . هرون ميشيگان بسربرد 

بيش از يك سال نتوانست به مدرسـه بـرود ودوران نوجـواني را بـا                » ال«

ساندويچ و آب نبات در كنار ريل قطار و يـا سـبزي             كارهايي چون فروختن    

او كه براي فروش اجناس خود مرتباً با ترن ميـان پـورت             .فروشي گذراند   

هرون وديترويت دررفت و آمد بود ، توانست از شركت راه آهن نماينـدگي              

توزيع يك روزنامه ي ديترويتي را بدست آورد با پس انداز پول حاصـل از               

او . توانست يك ماشين چاپ دست دوم خريداري كنـد          فروش روزنامه ، آل     

 سـالگي اولـين   15دستگاهش را در يك واگن باركشي نصب كرد ودر سـن            

اين نشريه  . منتشر ساخت   » ويكلي هرالد   « شماره ي روزنامه ي خودرا با نام        

كه تمام كارهايش را اديسون خود انجام ميداد ،  نخستين وتنها روزنامـه اي               

  . قطار در حال حركت حروفچيني وچاپ ميشد بود كه در يك 

 وي اتفاقاً با تلگراف كه در آن زمان وسيله ي نوظهوري بـود              1862در سال   

آشناشد و با وجود كم شنوايي چندي بعد توانست دراداره ي راه آهـن بـه                



عنوان تلگرافچي شغلي براي خود بيابد و با تمرين زياد يكي از چابك دست              

    در امريكا شود ن مأموران تلگرافتري

اديسون هنگاميكه فقط بيست و يك سال داشت ، اولين اختراع خود را كه در               

آن دسـتگاه فـروش     . يك دستگاه الكتريكي شمارش آراء بود عرضه كـرد          

نرفت واو تصميم گرفت كه ديگر تا احتياج وتقاضاي عامه ايجاب نكند به فكر               

  . اختراع ديگري نيافتد

اداره ي راه آهن را ترك كرده بود ، بـه عنـوان              اديسون كه    1869درسال  

. سرپرست فني به استخدام يك موسسه ي صرافي بزرگ در نيويورك درآمد             

دراين مقام او توانست نخستين اختراع موفقش را كه نوعي تلگـراف چـاپي              

تلگراف اديسون برخالف انواع رايج كـه عالئـم         . بود ، به نام خود ثبت كند        

اهاي كوتاه و كشيده به گوش اپراتور ميرسـانيدند ،          مورس را به صورت صد    

او حـق امتيـاز     . آنها را به شكل خط ونقطه برروي نواركاغذي چاپ ميكرد           

گذار كـرد و بـا      اختراعش را در مقابل چهل هزار دالر به مدير صرافخانه وا          

رك ايالت نيوجرسي يك كارگاه تحقيقاتي بـراي خـود        پول آن در شهر نيوآ    

حل جديد او عالوه بر تكميل لوازم جـانبي تلگـراف ، يـك              درم. برپانمود  



سامانه ي پيشرفته ي نمايشگر اطالعات بورس را طراحـي كـرد كـه سـود                

  . هنگفتي از آن حاصل آمد

اديسون مدتها اين فكر را درسرداشت كه كارگـاهش را بـه محـل بـازتر و                 

 1876ل ابافراهم شدن سرمايه ي كافي ، سرانجام در س. بزرگتري منتقل كند 

نيوجرسي يك البراتوار پژوهشي مجهز بنيـاد نهـاد         » منلوپارك «در منطقه   

  . وگروهي از افراد اليق و مستعد را به همكاري فراخواند 

تاسيس اين آزمايشگاه نقطه ي عطفـي دررشـته فعاليتهـاي اديـسون واز              

آزمايشكاه منلـو پـارك نخـستين       . بزرگترين ابتكارهاي او به شمار ميرود       

ه اي بود كه منحصراً با هدف توليد وتكميل ابداعات علمي برپا شـد و               موسس

آن رابايد نمونه ي اوليه ي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي بزرگي دانست كـه از              

آن نظارت و سازماندهي توماس اديسون وكار گروهي كارمندان وي صدها           

اختراع كوچك وبزرگ دراين موسسه به ثمر رسيد كه البته همگي بـه نـام               

  . ديسون تمام شدند ا

  

  

  گرامافون 



از قديم االيام ، داشتن وسيله اي كه بتوان بـا آن صـدا را ضـبط كـرد از                    

قبل از آنكه توجه اديسون به اين مقوله جلب شود          . آرزوهاي بشر بوده است     

وديگران تحقيقاتي كـرده و     .)  م 1857(، لئون اسكوت مارتين ويل فرانسوي       

ه بودند ؛ اما دستگاههاي آن هـا عمـالً قابـل            گام هايي در اين راه برداشت     

استفاده نبود زيرا تنها با يك دور گوش دادن ، صداي ضـبط شـده از بـين                  

  .ميرفت 

 اديسون موفق به ساخت وسيله اي شد كه واقعاً كار ميكـرد ،              1877 در سال   

  يعني ميتوانست صدا را ضبط ودوتا سه بار پخش كند 

نام گرفته بـود ، سـاختماني       ) آوانگار (اديسون كه فنوگراف  » ضبط صوت   « 

استوانه اي فلزي بود با يك دسته ي گرداننده كه در يك انتهاي        : ساده داشت   

وقتي كسي اسـتوانه را مـي       . آن سوزني همراه با يك بوق تعبيه شده بود            

چرخاند ودرون بوق صحبت مي كرد ، براثر ارتعاش سوزن روي ورقه نازك             

براي شنيدن صداي ضبط شده نيز      .هايي مي افتاد    حلبي دور استوانه خراش     

كافي بود سوزن را به ابتداي مسير برگردانده ودوباره استوانه را به چرخش             

كيفيت صدا البته بسيار پايين بود وصفحه حلبي هم پس از چندبار            .در آورند   

با اين حال همين وسيله ابتدايي در نظر مردم بـسيار           . استفاده خراب ميشد    



روزنامـه هـاي    . گيز مينمود وبه شدت مورد استقبال قـرار گرفـت         شگفت ان 

حتي دولت رسـماً وي را بـه        . لقب دادند   » جادوگر منلوپارك   « اديسون را   

ده . واشنگتن  دعوت كرد تا اختراعش را دربرابر مقامات به نمايش بگـذارد              

اديسون ، استوانه ي مومي را جايگزين ورق حلبي كرد          .)  م 1877(سال بعد   

باالخره اميل برلينر مخترع امريكايي آلماني تبار با تبديل استوانه ي مومي            و

  . به صفحه ي پالستيكي ، گرامافون را به شكل امروزي درآورد 

  

  المپ الكتريكي 

در سـال   . سابقه ي سيستم روشنايي الكتريكي به اواسط قرن نوزدهم ميرسد           

 400 كردكـه حـدود      هاينريش گوبل نخستين المپ برق را اختراع      .  م 1854

پـس از وي جيمـز      . ساعت نور ميداد اما آنرا به نام خود به ثبـت نرسـاند              

وودوارد ، ويليام ساير، متيو ايوانز و جوزف سووان مدلهاي ديگر چراغهـاي             

  . الكتريكي را ارائه كردند 

كمي پيش از آنكه اديسون نيز وارد اين عرصـه ي جديـد شـود ، والـيس                  

 چراغ برق را روانه ي بازار كرده بود كه نمونـه اي        صنعتگر آمريكايي نوعي  

دستگاه واليس از چارچوبي با يـك       .) 1877(از آن به دست اديسون رسيد       



حباب ودوميله ، فلزي متحرك كه به هر كدام تكه ذغالي متصل بود ، تشكيل               

باعث ميشد كه دو قطعه ذغـال بـسوزند          عبور جريان برق از ميله ها     . ميشد  

ايـن  .  الكتريكي بسيار درخشاني به رنگ آبي پديدار شـود           وميانشان قوس 

چراغ الكتريكي ابتدايي بازده پاييني داشت زيرا مصرف برق آن زياد و عمر             

با اين وجود ، اديسون كه به اهميت اختراع واليس پي           . ذغال هايش كم بود     

ذغال مـاده ي مناسـب      برده بود ، تصميم گرفت آن را اصالح كند وبه جاي            

تري بيابد كه با برق كمتر مدت زيادي روشنايي بدهد و به مرور زمان نسوزد               

  . واز بين نرود 

پس از يك سال تالش بي وقفه و آزمـايش صـدهاي مـاده ي گونـاگون ،                  

سرانجام اديسون و همكارانش توانستند با خالي كردن هواي داخل حباب و            

المپي بسازند كه تـا چهـل       ) ذغالي شده   (استفاده از نخ معمولي كربونيزه      

ساعت نور بدهد اين موفقيت اوليه موجب شد تا آن ها با پشتكار بيشتري بـه                

تحقيقات خود ادامه دهند وزماني كه موفق شدند عمر متوسط چراغ بـرق را       

به پانصد ساعت برسانند ، اديسون تشخيص داد كه زمان مناسب براي نمايش             

  .آن فرارسيده است 



ر  دسـامب  31از روزنامه نگاران و صاحبان سرمايه دعوت كـرد تادرشـب            او  

بـه دسـتور او     .  منلوپـارك بياينـد       براي ديدن اختراع جديدش به     1879

اطراف آن را با صدها المپ برق آراستند به طوريكه محوطه ي             آزمايشگاه و 

اديسون ميهمانـان   . منلوپارك و جاده ي منتهي به آن غرق در نور شده بود             

منظره ي المـپ    . ودرا با چيزي روبرو كرده بود كه برايشان سابقه نداشت           خ

هاي نوراني بازديدكنندگان را به شدت تحت تاثير قرار داد ، بـه طوريكـه               

وقتي اديسون نقشه ي خودرا براي تأسيس يك كارخانه ي بزرگ الكتريسيته            

ضـر  در نيويورك مطرح كرد پيشنهادش با استقبال گـرم سـرمايه داران حا            

  . روبرو شد 

  

  عصر الكتريسيته          

 المـپ « اديسون تقاضانامه ي دريافت امتيـاز اختـراع          1880 ژانويه   27در  

 اختراعات آمريكـا تـسليم كـرد امـا بـا            را به اداره  » روشنايي الكتريكي 

كارشناسان سازمان معتقد بودند كـه طراحـي و         . درخواستش موافقت نشد    

طالعات ويليام سـاير انجـام شـده اسـت ،           ساخت المپ اديسون برمبناي م    



ماده ي توليـد    (بنابراين تنها امتياز اختراع رشته ي ذغالي شده پر مقاومت           

  . به اديسون تعلق گرفت ) كننده ي نور المپ 

 وي به كشف يك پديده ي مهم فيزيكي نائـل آمـد كـه               1880 فوريه   13در  

 عمـومي المـپ     دوسال پس از نمـايش    . اكنون به اثر اديسون معروف است       

ايـستگاه پـرل    « ساختمان كارخانه  مركزي توليد برق موسوم به          الكتريكي  

به پايان رسيد و در چهارم سپتامبر همان سـال نخـستين سيـستم              » استريت  

 مشتري در پـايين  59 ولت و 110توزيع نيروي الكتريسيته در جهان با قدرت       

  . محله ي منهتن به دست اديسون افتتاح گرديد 

بعد اديسون كوشيد تا حق امتياز المپ برق را در انگلستان از آن خود              چندي  

 كه مستقل از اديسون موفق به اختراع المپ         –كند وبررقيبش جوزف سووان     

 پيروز شود اما پس از يك دعواي حقوقي بي          –حرارتي رشته كربني شده بود      

ز منافع  حاصل ، دو طرف با يكديگر به توافق رسيدند و براي بهره مند شدن ا              

اين شـركت در    . را تأسيس كردند    » اديسون  «اختراعشان در بريتانيا شركت     

) متعلق بـه اديـسون      ( جزئي از كمپاني بزرگ جنرال الكتريك        1892سال  

  . گرديد 



بيشتر اختراعات اديسون حاصل تكميل ايده هاي ديگران و كار دسته جمعي            

نظارت او بـه تحقيـق و   گروه بزرگي از تكنسين ها وكارمنداني بود كه تحت  

 آمريكايي اديسون   –لوئيس التيمر دستيار آفريقايي     . آزمايش مي پرداختند    

كه در پروژه ي چراغ الكتريكي نقش مهمي داشت ، از جمله ي ايـن افـراد            

اگر امروز كمتر نامي از كساني مانند او به ميان مي آيد ، به اين دليل                . است  

درا در افتخار و اعتبار اختراعاتش سـهيم        است كه اديسون غالباً همكاران خو     

با اين همه شكي نيست كه بدون قدرت سازماندهي و خصوصاً همت            . نميكرد  

نـيكال تـسال    . بلند اديسون دست يافتن به اين همه موفقيـت ممكـن نبـود              

فيزيكدان بزرگ ويكي از همكاران اديسون درباره ي روش او بـراي حـل              

  : مسائل مي نويسد 

پشتكار فـراوان   ن ميخواست سوزني را درانبار كاهي پيدا كند با   اگر اديسو « 

. دانه به دانه رشته هاي كاه را كنار مي زد تا باالخره سوزن نمايـان شـود                  

بارها با تأسف شاهد بودم كه چگونه بخش اعظم وقت و انرژي او صرف يافتن               

اديسون خـود   » .يك فرمول جزئي يا انجام دادن محاسبه اي كوچك ميشد           

نوآوري عبارت است از يك درصد الهام روح و         « : نيز در اين باره گفته است       

  » نود ونه درصد عرق ريختن و تالش كردن 



نخـستين اسـتوديوي    » بلك ماريـا    « اديسون ساختمان    1893دراول فوريه   

او كوشـيد تـا   .تصاوير متحرك را در دست اورنج نيوجرسي به پايـان بـرد      

 را تماماً به خود نسبت دهد و حـق اسـتفاده ي             اختراع دوربين فيلم برداري   

 ادعـاي او دريـك   1902 مارس 10انحصاري از آن را به دست آورد اما در          

  . دادگاه استيناف اياالت متحده رد شد

 او درزمينه ي تركيب فيلم و صدا تحقيقاتي انجام داد كه سـرانجام              1894در  

كيـب نـاجوري از كينـه       اين دستگاه كه تر   . به اختراع كينه توفون انجاميد      

  . توسكوپ وگرامافون استوانه اي بود با استقبال مردم مواجه نشد 

 امتيـاز اختـراع را در       2500اديسون در طول حيات علمي خويش توانست        

اياالت متحده ي امريكا ، انگلستان ، فرانسه و آلمان به نام خود ثبت كند كه                

 واقعيت اين است كه بيشتر      .رقمي حيرت انگيز و باورنكردني به نظر ميرسد         

ودنـد و اديـسون     اختراعات وي تكميل شده ي كارهاي دانشمندان پيشين ب        

 پرشماري در كنار خود داشت كه در پيشبرد تحقيقات          كارمندان و متخصصان  

و به سرانجام رسانيدن نوآوري هايش ياريش ميكردند  دهني ذغالي تلفن ،             

نـوعي  (تافون ، كينـه توسـكوپ       ماشين تكثير ، ميكروفن ، گرامافون ، ديك       



 ، دينام موتور و الستيك مـصنوعي از جملـه مـوارد و        ) دستگاه نمايش فيلم    

  . وسايلي هستند كه به دست اديسون وهمكارانش ابداع يا اصالح شدند 

دروصف شخصيت اديسون بايد اذعان كرد كه او انساني بسيار سخت كـوش             

د ، بلكه هنر او بيـشتر در حيطـه          اديسون نه تنها يك پژوهشگر توانا بو      . بود  

عرضه و فروش زيركانه ي توليدات جلوه گر ميشدند و متأسفانه در رقابت با              

ه ، از هـيچ تالشـي فروگـذار         ديگر شركتهاي توليد و فروش اجناس مـشاب       

دعواهاي قضايي او دربرابر شركتهاي ديگررقمي اعجاب انگيز دارند         .نميكرد

 .  

واست نامه ي ثبت آخـرين اختـراع خـود           اديسون درخ  1931 ژانويه   6در  

را به اداره ي اختراعات فرستاد      » وسيله نگهدارنده ي اشياء هنگام آبكاري     «

  .  سالگي درگذشت 84اما پيش از دريافت پاسخ در اواخر همان سال در سن 

  
 



  ابونصر فارابي 

هجري درفاراب ماوراءالنهر متولد شد ، پدرش از        259محمدبن محمد ، درسال     

فارابي از ماوراءالنهر به قصدتحصيل علوم به       . سرداران ترك سپاه سامانيان بود      

استاد بزرگ منطـق و     » ابوبشر متي بن يونس القنائي      «بغداد رفت و در محضر      

منسوب به شهر حران ، كـه از        » نا نام   يوح«حكمت حاضر شد وسپس از استادي       

تربيت شدگان حوزه ي علمي مرو بود ، قسمتي از منطق وعلوم فلسفي را فـرا                

گرفت ، اوهمه ي كتب ارسطو را مطالعه كرد و برمعاني انها واقف شد ، پـس از                  

  . بغداد به مصر وازآنجا به شام رفت

رمنطقيات معلـم اول    اهميت فارابي بيشتر درشرحهاي او برآثار ارسطو خاصه ب        

است ، چون با كارهاي او منطق ارسطو به بهترين وجه به مسلمين شناسانده شد               

لقب داده اند امـا     » المعلم الثاني   «اورا تالي معلم اول يعني ارسطو دانسته و         . 

فعاليت علمي او دراين حد نماند بلكه خود نيز آثار مهم ابداع كرد كـه بخـش                 

ي تاكنون طبع و به زبانهاي مختلف ترجمه شده كه          بزرگي از آن دردست وبسيار    

كه حاوي  » في مبادي آرا اهل المدينه الفاضله       « ازآن جمله ميتوان به رساله ي       

الجمع بين رايي الحكيمين افالطون االلهـي       «نظريات فارابي در اخالق است و       



را نام برد كه فارابي درآن كوشيده است تا اصول عقايـد افالطـون              » وارسطو  

كـه شـرح وتحريـر      » اغراض مابعدالطبيعه   «كتاب  . ارسطو را باهم وفق دهد      و

، » فصوص الحكم   «ارسطو در مابعدالطبيعه،    » الحروف  « روشني است از كتاب     

  . و چندين كتاب و رساله ي ديگر » احصاءالعلوم«، » عيون المسائل«

  : اشعاري نيز به فارابي نسبت داده اند كه اين رباعي از جمله آنهاست 

  اسرار وجود خام وناپخته بماند 

                                                وآن گوهر بس شريف ناسفته بماند 

  هركس به دليل عقل چيزي گفتست

   اصل بود ناگفته بماند                                              آن نكته كه

كتاب فارابي در علم موسيقي همواره به عنوان مهم ترين كتاب اين هنر محسوب              

ز به زبان فرانسوي    ميشود ، اين كتاب چندبار به طبع رسيده وترجمه اي ازآن ني           

  .منتشر شده است

فارابي مانند همه دانشمنداني كه درتمدن اسالمي عنوان فيلسوف داشـته انـد             

اطالعـات وي دررياضـيات     . لوم زمان خود صاحب اثاري بوده است        دراغلب ع 



روش فلـسفي او را     . وموسيقي خوب ولي در طب و طبيعيات متوسط بوده است           

  . بايد د رحقيقت يك روش نوافالطوني اسالمي ناميد 

اثر فارابي در حكماي بعداز او بسيار بوده است ، چنانكه هرگاه سخن از حكمت               

عم فلسفه درتمدن اسالمي به ميان آمده اسـت او وابـن سـينا              مشاء يا به طور ا    

بعنوان دو فرد شاخص از ميان مسلمين ودركنار هم وهمراه افالطون وارسـطو             

  . ذكرشده اند 

  
 



  فيثاغورث 

او در  . فيثاغورث در جزيره ي ساموس ، نزديك كرانه هاي ايـوني ، زاده شـد                

مي زيست  ) پيش از ميالد     (569 تا   500عهد قبل از ارشميدس ، زنون واودوكس        

اودرجواني به سفرهاي زيادي رفت واين امكان را پيدا كرد تا با مصر، بابـل و                . 

بطوريكه معروف است فيثاغورث . بياموزد مغان ايراني اشنا شود و دانش آنها را 

 سال در سرزمين هاي خـارج از        22او روي هم رفته ،      .، دانش مغان را آموخت      

يونان بود و چون از سوي پولوكراتوس ، شاه يونان به آمازيس ، فرعون مـصر                

او . سفارش شده بود ، توانست به سادگي به رازهاي كاهنان مصري دست يابـد               

ور به سربرد ودر خدمت كاهنان وروحانيون مصري به شاگردي          مدتها در اين كش   

پرداخت وآگاهي ها وباورهاي بسيار كسب كرد و ازآنجا روانه ي بابـل شـد و                

 از مصر بازگشت ، 530وقتي او درحدود سال . دوران شاگردي را ازنو اغاز كرد 

 هدف. يان گذاشت كه طرزفكر اشرافي داشت     درزادگاه خود مكتب اخوتي را بن     

او از بنيان نهادن اين مكتب اين بود كه بتواند مطالب عالي رياضيات ومطـالبي       

  . را تحت عنوان نظريه هاي فيزيكي واخالقي تدريس كند و پيشرفت دهد 



شيوه ي تفكر اين مكتب با سنت قديمي دموكراسي ، كه در آن زمان بر ساموس                

مردم ساموس خـوش    وچون اين مشرب فلسفي با مذاق       . حاكم بود ، متضاد بود      

نيامد ، فيثاغورث به ناچار ، زادگاهش را ترك گفت وبه سمت شبه جزيره آپتين               

وي نظرات رياضي   . رفت و در كراتون مقيم شد     ) ازسرزمينهاي وابسته به يونان     (

او درعين حـال    .خويش را با ترهات فلسفي وباورهاي ديني درهم آميخته بود           

 يكـدهم شـهرت او نتيجـه ي نبـوغ وي            هم عارف وهم رياضيدان بود و بقولي      

  . ومابقي ماحصل ارشاد ورسالت اوست 

  فيثاغورث ومسئله ي استدالل در رياضيات 

براي آنكه نقش فيثاغورث را در تبيين اصول رياضيات درك كنـيم ، الزم اسـت                

كمي درباره ي جايگاه رياضيات در عصر وي و پيشرفتهايي كـه تـا زمـان وي                 

جالب . نيم كه اين هم به نوبه ي خود ، درخور توجه است             صورت گرفته بود ، بدا    

اسـتوار اسـت ، قبـل از        » اسـتدالل «است بدانيد با اينكه مبناي رياضيات بـر         

فيثاغورث هيچ كس نظر روشني درباره ي اين موضوع نداشت كه استدالل بايد             

  . بعبارتي استدالل ، مسئله ي تعريف شده اي نبود .مبني بر مفروضات باشد 



رواقع ميتوان گفت بنابه قول مشهور ، فيثاغورث دربين اروپائيان اولين كـسي             د

» اصـول موضـوع     «بود كه روي اين نكته اصرار ورزيد كه درهندسه بايد ابتدا            

هم ناميده  » مفروضات  «را معين كرد وآنگاه به اتكاء آنها كه         » اصول متعارفي   «و

از نظر تاريخي   . پيش رفت    ميشوند ، روش استنتاجي متوالي را پيش گرفت وبه        

  » حقيقتي الزم وخود به خود واضح «عبارت بود از » اصول متعارفي «

اينكه فيثاغورث استدالل را وارد رياضيات كرد، از مهمترين حوادث علمي است            

وقبل از فيثاغورث ، هندسه عبارت بود از مجموعه ي قواعدي كه ماحصل تجارب   

 وقواعدي كه هيچگونـه ارتبـاطي بـا هـم           وادراكات متفرق بوده اند ، تجارب     

نداشتند حتي كسي دران زمان حدس نميزد درصورتي كه امروزه حتي تـصور             

اين موضوع كه رياضيات بدون استدالل چه وضع و حالي داشته است براي مـا               

اما در آن عصر اين موضوع گام بلندي به سوي نظـم قدرتمنـد              . ممكن نيست   

ي مجمع فيثاغوري براموزش رازهـاي عـدد        بنيان فلسف . هندسه محسوب ميشد  

به اعتقاد فيثاغورثيان عدد، بنيان هستي را تشكيل ميدهـد ، علـت             .قرارداشت  

هماهنگي و نظم در طبيعت است ، رابطه هاي ذاتي جهان ما ، حكومـت و دوام                 

عدد، قانون طبيعت است ، برخدايان وبرمـرگ        . جاوداني آن را تضمين ميكند      



پديده ها ،تقليد و نمونـه      . رگونه شناخت ودانشي است     حكومت ميكند وشرط ه   

  . اي از عدد هستند 

چنين برداشت ستايش آميزي از عدد ، بـا خيـال بـافي هـاي اسـرارآميزي                 

درآميخته بود ، كه همراه با مقدمه هاي رياضي ، از كشورهاي خـاور نزديـك                

  . اقتباس شده بود 

فيثاغوريان ، ضمن بررسي نواهاي موزون وخوش آهنگي كه در موسـيقي بـه              

دست ميĤيد ، متوجه شدند كه آهنگ موزون روي صداي سه سيم ، زمـاني بـه                 

فيثاغوريان . باشد  6و4و3دست مي ايد كه طول اين سيم ها متناسب با عددهاي            

بت تعـداد   از جمله ، نـس    .اين بستگي عددرادرپديده هاي ديگر نيز پيدا كردند         

   . 6 ، 8، 12وجه ها ، راسها و يال هاي مكعب هم برابر است با نسبت عددي 

همچنين فيثاغوريان متوجه شدند كه اگر بخواهيم صفحه اي را بايك نوع چنـد              

ضلعي منتظم بپوشانيم ، فقط سه حالت وجوددارد ؛ دور و بريك نقطه از صـفحه    

شش ضـلعي منـتظم     3مربع ، ويا با     4 مثلث متساوي االضالع ، با       6را ميتوان با    

همـانطور كـه    .پركرد ، به طوري كه دوروبر نقطه را به طور كامـل بپوشـاند               

 مطابقـت دارد    6و4و3مشاهده ميشود ، تعداداين چند ضلعي ها با همان نسبت           



واگر نسبت تعداد اضالع اين چند ضلعي ها رادرنظر بگيريم  ،به همـان نـسبت                

  .  ميرسيم 6و4و3

ن مشاهده ها بود كه مكتب فيثاغوري اعتقاد داشت همه ي پديـده             براساس همي 

هاي گيتي از بستگي هاي عددي مشخصي پيـروي ميكننـد ويـك همـاهنگي               

از جمله فيثاغوريان گمان ميكردند فاصله ، بين اجرام آسـماني را            . وجوددارد  

ـ   . تا زمين در فضاي كيهاني ميتوان با نسبت هاي معيني پيدا كرد              ل به همين دلي

آنها به جز نـسبت     . بود كه درمكتب فيثاغوري به بررسي دقيق نسبتها پرداختند          

حسابي وهندسي ، درباره ي نوعي بستگي هم كه به همساز يا توافقي معـروف               

  . است ، بررسي هايي انجام دادند 

به .سه عدد را به سنبت همساز گويند وقتي كه وارون آنها به نسبت حسابي باشد                

عدد تشكيل تصاعد همساز يا توافقي ميدهند ، وقتي وارون آنهـا            زبان ديگر سه    

 به نسبت توافقي هـستند ، زيـرا كـسرها           6و4و3سه عدد   . تصاعد حسابي باشد    

  :  به تصاعد حسابي هستند زيرا 6/1، 3/1،4/4

4/1-3/1=6/1-4/1  



و .به مناسبت اهميت بي اندازه اي كه مكتب فيثاغوري براي عـدد قايـل بـود                 

ان توجه زيادي به بررسي وكشف ويژگـي هـاي عـددها ميكردنـد ،               فيثاغوري

بـاوجود ايـن ، مكتـب       . درواقع ، مقدمه هاي نظريه عددها را بنيان گذاشتند          

فيثاغوري هم ، مانند همه يوناني هاي آن زمان ، عمل محاسبه را دور از اعتبار                

به كارهـاي   آن ها مردمي را كه      . خود ، كه به فلسفه مشغول بودند ، ميدانستند        

معيشتي وعملي مي پرداختند و بيشتر از برده ها بودند، پـست مـي شـمردند                

فيثاغورث ميگفت كه او حـساب را واالتـر از نيازهـاي            . ولوژستيك ميخواندند   

به همين مناسبت در مكتب فيثاغوري ، حتي شمار عملي هـم            . بازرگاني ميداند   

  . مورد توجه قرار نگرفت 

در ضمن ، ويژگي عـدد را  .يژگي هاي عددها كار ميكردند    آنها تنها درباره ي و    

بـا وجـوداين رواج نـوعي       . هم به ياري ساختمان هاي هندسي پيدا ميكردند         

دستگاه مناسب براي عددنويسي را دريونان، به فيثاغوريـان و يـا هـواداران              

دراين نوع عددنويسي كه از فينيقي ها گرفته بودند ، .نزديك انها نسبت ميدهند  

حرف الفبا براي   9: ز حرف هاي الفباي فينيقي، براي نوشتن عددها استفاده شد         ا

) 90...و20و10(حرف بعدي بـراي نـشان دادن دهگـان          9و9تا  0عددهاي از   



براي اينكـه حـرف از عـدد        ) 900....و200و100(حرف بعدي براي صدها   9و

بـراي نـشان دادن     .تشخيص داده شود ، باالي عدد خط كوتاهي ميگذاشـتند           

وقتي نـشانه اي شـبيه      .دهاي بزرگتر از نشانه هاي اضافي استفاده ميكردند         عد

ويرگول را جلو عددي ميگذاشتند ، به معنـاي هزاربرابـر آن بـود، بـراي ده                 

  . هزاربرابر عدد ، يك نقطه جلو عدد ميگذاشتند 

درافسانه ها چنين آمده است كه متعصبان مذهبي وسياسي ، توده هاي مردم را              

وي در ميان شعله هاي آتش       وراندند ومكتب ومعبد او را آتش زدند و       عليه او ش  

  . جان سپرد

  
 



  توماس فولر 

اونه تنها بي سواد بود ، بلكه بـه         .  درافريقا متولد شد     1710توماس فولر درسال    

زوربعنوان برده اي درمزارع ورجيناي امريكا كار ميكرد وحتي براي يـك روز             

 را خودش ياد گرفت و بـا        100او شمردن تا    . هم از كالس درسي بهره مندنشد       

  . كرد شمردن چيزهاي دوروبرش حسابش را بهتر

باتكيه برهمين سواد اندك ، فولر ميتوانست الوار الزم براي سقف  خانه ، نرده و                

خانه الزم ميشود را    تيرچه براي حصار دور آن وخالصه آن چه كه براي ساختن            

 توانايي هاي شگفت آور او به دنبال شهرتش آن چنان فراگيـر             خود حساب كند  

 مناسـب بـراي بهتـرين مغزهـاي         شد كه در سن پيري او را با طرح سئوالهاي         

  . كامپيوتر امتحان ميكردند

  : نمونه سئوالي كه يكي از اهالي پنسيلوانيا از او پرسيد ، چنين گفت

 سال به دنيا     تا خوك ماده در    6ماده خوك دارد و هر خوك       6فكر كن كشاورزي    

ولد ميكنند ، حـاال     ها تا هشت سال به همين نسبت زاد و          نمي آورد وبازهمه ي آ    

 يا  7×6 سال چند تا خوك دارد ؟ اين مسئله را ميتوان به صورت              8كشاورز بعداز   



دقيقـه جـواب    10فولر درعرض   . نوشت  ) 7×7×7×7×7×7×7×7(×6به عبارتي   

  . را تحويل داد34588806درست يعني 

ه نوشت كه او قادر بوده تعداد تيرچ      » كامبين سنتينل «با مرگ فولر ، روزنامه اي       

ها ، دانه هاي جو و هراندازه اي را درمقياس بزرگي حساب كند ، قطـر مـدار                  

 حركت زمين را بگويد وجواب هر محاسبه اي را زودتر از صد تا آدم قلم و كاغذ                

  . دار بدست آورد 

وقتي از فولر پرسيدند كه آيا از اينكه هيچ وقت تحصيل اكادميك نداشته غـصه               

موزشي ندادند  يلي هم خوب شد كه به من هيچ آ        خ ! نه آقا «: ميخورد جواب داد  

  » ! دمهاي درس خوانده اي كه ابلهاني بزرگ هستند آزيرا چه بسيار 

  

  
 



  بنيامين فرانكلين 

او هوش و استعدادش را     .  در بوستون ماساچوست متولد شد       1706فرانكلين در   

در سن ده سالگي مدرسه را ترك كرد        . درخواندن و نوشتن به زودي نشان داد        

بنيامين جوان به ايـن كـار       . تا حرفه ي پدرش يعني ساختن شمع را ياد بگيرد           

ه ي چاپ برادرش جيمز شروع به شاگردي عالقه نشان نداد ودرسال بعد درمغاز   

سال مغازه ي بـرادرش را تـرك كـرده وبـه نيويـورك رفـت                5بعداز  .كرد  

فيالدلفيا درآن زمـان    .بنابراين به فيالدلفيا رفت     .درنيويورك كاري پيدانكرد    .

  . شهر بزرگتري بود 

فرانكلين بعنوان يك چاپگر بسيار موفق بود ثروت بـه او فرصـت داد تـا روي                 

فرانكلين فهميد كه اجاقهاي معمـولي      . راعات وعالقه مندي هايش كار كند       اخت

 استفاده ي بهتر از حـرارت طراحـي         ايراو اجاق فرانكلين را ب    .را هستند   ناكا

اجاق او هواي سرد را گرفته گرم ميكرد وسپس هواي گـرم شـده را بـه                 . كرد

  . چرخش در ميĤورد 

الكتريسيته به تازگي در اروپـا      .  اجاقها در امريكا واروپا بسيار رايج شدند         اين

كشف شده بود فرانكلين به شدت جلب آن شد وشش سال صرف تـالش بـراي                



فرانكلين برروي رعد وبرق وايـن ايـده كـه بارهـاي            . توليد الكتريسيته كرد    

يشنهاد كرد كه   فرانكلين پ . الكتريكي سبب توليد رعد وبرق ميشوند متمركز شد         

از ميله هاي برقگير رعدوبرق براي دور كـردن الكتريـسيته از سـاختمان هـا                

با بستن يك كليد آهنـي بـه        . استفاده شود تا از سوختن آن ها جلوگيري شود          

. دنباله ي يك كايت دريك طوفان ، او موفق به شناسايي بارهاي الكتريكي شد               

  . اين رعد و برق الكتريسيته بود 

ن فرانكلين سالهاي آخر عمرش را صرف دنبال كردن عالقـه منـدي هـا               بنيامي

او در سـال    .وكارهايش برروي كلونيها وتوليد برق براي اياالت متحـده كـرد            

  .  دركشوري كه در شكل گيري وبهبودش نقش بسزايي داشت ، درگذشت 1790

  
 



  گاليلئو گاليله 

 سالگي  19وي تا   .  در پيزا واقع در ايتاليا متولد شد         1564گاليلئو گاليله در سال     

متمركز نموده بود تا اينكـه روزي در يكـي از            تمام مطالعات خود رادرادبيات   

مراسم مذهبي كليسا مشاهده ي چهل چراغي كه درباالي سرش نوسان ميكـرد             

شاهده توجه كرد كه هرچند دامنه ي نوسان هر اوهنگام م. توجه او را جلب كرد   

اغلب انسان ها   . بار كوتاهتر ميشود ليكن زمان نوسان همواره ثابت باقي ميماند           

شايد دراين مشاهده چيز خاصي را نمي يافتند ، ولي گاليله از روح كنجكـاو و                

ن لحظه شروع به اجراي يك رشـته         از آ   او ژوهشگر دانشمندان برخوردار بود   پ

يشهاي عملي كرد به اين ترتيب كه وزنه هايي را به يـك ريـسمان بـست                 آزما

  .  وازمحلي آويزان نمود و آن را به سو وآن سو به نوسان در آورد 

درآن دوران هنوز ساعتهاي دقيق با عقربه ي ثانيه شمار نبود وبنابراين گاليلـه              

ـ              ربات براي اندازه گيري زمان حركت وزنه هاي آويزان ودرحال نوسـان از ض

او دريافت كه مشاهداتش در كليساي جـامع پيـزا          . نبض خود سود مي جست      

اگرچه دامنه نوسان هربار كوتاهتر مي شد اما هر نوسـان زمـان             . صحت دارد   

مشابه نوسانهاي قبلي را د ربر ميگرفت به اين ترتيب گاليلـه قـانون آونـگ را                 



مور گوناگون به كـار     قانون آونگ گاليله امروزه همچنان در ا      . كشف كرده بود    

ميرود مثالً براي اندازه گيري حركات ستارگان ويا مهار روند كار ساعتها از اين              

آزمايشهاي او درباره ي آونگ آغاز فيزيك ديناميـك         . قانون استفاده ميكنند    

يي را كه باعث حركت ميـشوند       واكنشي كه قوانين حركت ونيروها    . جديد بود   

  در دانشگاه پيـزا مـدرك دكتـري گرفـت          1588گاليله در سال    . دربرميگيرد

 سالگي دومـين كـشف      25او در   . ودرهمانجا براي تدريس رياضيات باقي ماند       

 كه باعث از بين رفتن يك نظريه ي مي خود را به انجام رسانيد ، كشفيبزرگ عل 

دردوران گاليله  . به جامانده ي دوهزارساله شد و دشمنان زيادي برايش آفريد           

ز علوم براساس فرضيه هاي ارسطو فيلسوف بزرگ يوناني كه در           بخش بسياري ا  

قرن چهارم پيش از ميالد ميزيست بنا شده بود اثر او به عنوان مرجع وسرچشمه               

قواعـد ارسـطو     هر كس كه به يكي از قانونها و       . ي تمامي علوم به شمار ميĤمد       

ـ     . شك ميكرد انسان كامل و عاقلي به شمار نميĤمد           دي كـه   يكي از ايـن قواع

ارسطو بيان كرده بود اين ادعا بود كه اجسام سنگين تند تـر ا زاجـسام سـبك                

سقوط ميكنند گاليله ادعا ميكرد كه اين قاعده اشتباه است به طوريكه  ميگويند              



او براي اثبات اين خطا ازاستادان هم دانشگاهي خود دعوت به عمل آورد تا به               

  . ا بروند همراه او به باالترين طبقه برج مايل پيز

گاليله دو گلوله توپ يكي به وزن پنج كيلو وديگري به وزن نيم كيلـو بـا خـود                   

برداشت واز فراز برج پيزا هر دو گلوله را به طور همزمان به پايين رهـا كـرد،                  

 كردند كه هردو گلوله به طـور         شگفتي تمام حاضران درصحنه مشاهده     دركمال

 ترتيب قانون فيزيكي مهم را كشف كرد        گاليله به اين  . همزمان به زمين رسيدند     

  ) سقوط اجسام به وزن آن ها بستگي ندارد (

درهمين موقع كه گاليله مشغول مطالعه بود ، ناگهان شايع شد كـه در سـوئيس             

عدسي ها را با هم تركيب كرده اند وتوانسته انـد اجـسام را از مـسافات دور                  

نيست ولي ايـن طـور      ازاين موضوع اطالع صحيحي دردست      .مشاهده نمايند   

كه درميدان ميدلبورك عينك ساز بـود ،        » زاخاري يانسن   «مشهور است كه از     

 ساخته بـود    1609 و 1590بين سالهاي    اولين دوربين نزديك كننده ي اشياء را      

اختراع او را بـا تردسـتي از او         » هانس يپرشي   «ولي عينك ساز ديگري به نام       

ا به نام خود ثبت مينمايد گاليله هم در اين           امتياز آن ر   1608ميربايند ودر اكتبر    

موقع موفق به ساختن دوربين مشابهي گرديد ولي اين دستگاه قـدرت زيـادي              



نداشت اما مطلب مهم اين بود كه اصل اختراع كشف شده بود وساختن دوربين              

نيـز تقـديم شـد      اين دوربين به رئيس حكومـت و      . بود  قوي تر فقط كار فني      

سناتورها وتجار ثروتمنـد در پـشت       . گذاشته شد   » ماركسن  «ودركنار ناقوس   

ت وتعجب شـدند چـون آنهـا خـروج          ن قرار گرفتند وهمگي دچار حير     دوربي

مومنين را از كليساي مجاور وكشتي هايي را كه دردورتـرين نقـاط افـق در                

حركت بودند مشاهده نمودند ، ولي گاليله فوراً دوربين را به طـرف آسـمان               

ه ي مناظري كه تا آن زمان هيچ چشمي قادر به تماشـاي             متوجه ساخت مشاهد  

  . ورد  آآن نبود شور وشعفي فراوان در گاليله به وجود

گاليله مشاهده نمود كه ماه برخالف گفته ي ارسطو كه آن را كـره اي صـاف و                  

 دره هايي است كه نور خورشيد برجستگي        صيقلي ميدانست پوشيده از كوهها و     

بعالوه مالحظه نمود كه چهار قمر كوچك بـه         . هاي آن هارا مشخص تر ميسازد       

دور سياره ي مشتري در حركت هستند و باالخره لكه هاي خورشيد را به چـشم                

  . ديد 

 تمـام ايـن نتـايج را در جـزوه اي بنـام              1610 بزرگ در سـال      اين دانشمند 

تشار داد كه موجب تحسين وتمجيد بسيار گشت ولـي انتـشار           ان» قاصدآسمان  «



او  كتاب قاصد آسمان فقط تحسين وتمجد همراه نداشت بلكه جمعي از مردم بر            

حـال   ميدانـد و  ناعتراض كردند از او پرسيدند كه چرا تعداد سيارات را هفت            

آنكه تعداد فلزات هفت است وشمعدان معبد هفت شاخه دارد ودر كله ي آدمي              

ت سوراخ موجوداست ، گاليله در جواب تمام اين سئواالت فقط گفت با چشم              هف

  . خود در دوربين نگاه كنيد تا از شما رفع اشتباه شود 

ي مشاهدات وپژوهشهاي گاليله او را به اين وادي رهنمون شدند كه فرضيه هـا             

رمركزيـت عـالم قرارداشـت و خورشـيد         علمي را كه براساس آنها زمـين د       

نزديك به نيم قرن پـيش از آن        . ه دور آن ميگشتند مردود ميشمرد       وستارگان ب 

كوپرنيك اثر بزرگ خود را كه طي آن ثابت كرد خورشـيد درمركـز دسـتگاه                

ستاره اي ما نيست وزمين و سياره ها به دور آن ميگردند ، در معـرض اذهـان                  

ار اين فرضيه ي كوپرنيك مورد لعن و نفرين كليـسا قـر           . عموم قرار داده بود     

او  گرفته بود و زماني كه گاليله آشكارا اعالم داشت كه اين فرضيه صحت دارد و              

 .فراموشي سـپرده شـده بـود      باآن موافق است ، نظريه ي كوپرنيك به دست          

روحانيون عالي مقام كليساي  . اعالميه ي گاليله اعتراضات شديدي را برانگيخت        

 شدت محكوم كرده و آن را       كاتوليك دوباره خشمگينانه فرضيه ي كوپرنيك رابه      



و » ريـن بال«گاليله با شخصيتهاي بزرگـي ماننـد كاردينـال          . مطرود شمردند   

 دوستي داشت كه از او حمايت ميكردند ولـي ايـن            سابقه» باريني  «كاردينال  

 اصـول و    1616شخصيتهاي بزرگ نتوانستند مانع آن شوند كه واتيكان در سال           

  . عقايد كوپرنيك را محكوم كند 

را به وسيله ي تجربه و مشاهده محكوم كند زيرا           ليله نيمتوانست مخالفين خود   گا

چون اين كـار ممكـن      . هيچگونه استدالل غير مذهبي براي ايشان كافي نبود         

نبود، طبعاً مي بايست  گاليله محكوم شود وحتي اگر خود پاپ هم از صميم قلب                

.  ناپذير بـود     بت او اجتنا  معتقد به عقايد كوپرنيك بود محاكمه گاليله ومحكومي       

پاپ شـده   » اوربن هفتم   « كه دوست او كاردينال باربريني به نام         1632درسال  

وي كتابي به زبـان     . بود از موقعيت استفاده كرد وضربت بزرگي را وارد نمود           

ايتاليايي منتشر كرد كه در آن سه نفر مشغول گفتگو هستند ، يكـي از آنهـا از                  

با انتشار اين كتـاب خـشم و        . ز كوپرنيك دفاع ميكنند     بطلميوس ودونفر ديگر ا   

غضب روحانيون چند صد برابر گشت و بدتر از همـه اينكـه بـراي پـاپ ايـن                   

سوءتفاهم ايجاد شد كه شخص ابله و احمقي كه درمكالمات از بطلميوس دفـاع              

گاليله را به رم احضار كردند و او رادر منزل يكي اعـضاي             . ميكند خود اوست    



درهمين اوقت دختر پدر مقدس     .  تفتيش عقايد جاي دادند       ديوان به ي عالي رت 

  محكوم را به آنجا احضار       1633ماه ژوئن   20درروز   مشغول تهيه نامه ي اوبود و     

  :  ژوئن وادارش نمودندكه توبه نامه ي زير را امضاءكند 22كردند ودر 

ليكـه  م ودرحا  سال زندگي در مقابل شما به زانو در آمـده ا           70من گاليله در    « 

دستهاي خود لمـس ميكـنم توبـه ميكـنم            چشم دارم و با    كتاب مقدس را پيش   

وادعاي خالي از حقيقت حركت زمين را انكار ميكنم وآنـرا منفـور و مطـرود                

  » مينمايم 

رمنزل دوستش پيكولوميني اسقف شهر سن محبوس شـد         گاليله بعد از محاكمه د    

انـه ي ييالقـي خـود واقـع          درخ ولي بعد از مدتي به او اجازه داده شد تـا          

  . رآرستري اقامت كند د

گاليله تا دم مرگ بر اعتقاد خويش پا برجا ماند او به طور پنهاني به ازمايـشهاي                 

  در آرستري د رحومـه ي        1642تجربي خود ادامه داد و پيش از آنكه در سال           

ي دو كتاب ارزشمند ديگر را نيـز بـه رشـته             فلورانس دار فاني را وداع گويد     

 از سـوي كليـساي كاتوليـك از         1835آثار او نخست در سال      . تحرير در آورد    

خارج شد و اجازه ي انتشار يافت امروزه        ) ، ليست كتابهاي ممنوعه     (ليست سياه   



ما به گاليله به عنوان يك پژوهشگر سخت كوش كه بشريت بسيار به او مـديون                

دانشمند بايد ايـن آزادي     او به جهان نشان داد كه يك        . است احترام ميگذاريم    

را داشته باشد كه نظريه هايي را كه اشتباه هستند نقـد كنـد و نظريـه هـاي                   

را  او همچنين نشان داد كه يك دانشمند نبايـد خـود          . جديدي را بنيان گذارد     

  .گرفتار دستورها و يا روايات ديني تحريف شده كند

  نامش جاودان

  
 



  الكساندر گراهام بل 

و  درادينبورگ به دنيا آمـد ) alexander graham bell(الكساندر گراهام بل 

 به كانادا رفـت و      1870دردانشگاه هاي ادينبورگ ولندن تحصيل كرد در سال         

به كروالل ها آموزش ميداد تا چگونه صحبت كنند و مطالعات           . مقيم بستون شد    

 مردم بتوانند با آن ها حرف بزنند وگوش         زيادي درزمينه ي صوت و وسايلي كه      

اين عوامل بينشي در او بوجود آورد تا مكانيزم كار تلفـن را             . كنند، كرده بود    

  . دريابد و آن را بسازد 

 دهم مارس در شهر بستون كانادا وي اختراع تلفـن را بـه ثبـت                1876درسال  

را ساخت كـه كـارايي خـوبي        ) فتوفون( نيز تلفن نوري     1880درسال  . رساند  

  . وي درزمينه ي مدوالسيون نور نيز آزمايشاتي انجام داد . نداشت 

ي كه  سيستم تلفن ، آن طور    « : گراهام بل خود درمورد اختراع خود گفته است         

ما ميشناسيم حاصل تفكرات بسياري از بزرگمرداني است كه بايد از آن هـا بـه                

  » .خاطر تكميل يك چنين كار عالي و مفيدي قدرداني كرد 

  
 



  

 جابربن حيان

 ميالدي متولد شد اما در مورد تاريخ دقيـق          750 جابربن حيان در حدود سال      

دارد پـاره اي از قـراين        تولد و حتي مرگ و محل تولد وي اختالف نظر وجود          

اين گمان را برمي انگيزد كه او ، ايراني وزادگاهش طوس از شهرهاي خراسان              

وايات بسياري به دنبال نام جابر      گفتني است كه صفت كوفي كه درر      . بوده است   

آمده است ، نشانگر زادگاه اونيست ، بلكه حاكي از آن است كه وي مـدتي در                 

  . كوفه اقامت داشته است 

باالتر از همه ي اينهـا او يـك         . بوده است   ) شيميدان  (جابر فيلسوف وكيمياگر    

ه بـه   آنچنان كه پسوند صوفي را همچون جزئي از نام خود پيوسـت           . صوفي بود   

نام امام جعفر صـادق     .همراه داشت وبه نام جابربن حيان صوفي خوانده ميشد          

فراوان در كتابهاي جابرآمده است ، زيرا وي از شاگردان امام جعفر صادق             ) ع(

بايد كوتاه مدت بوده باشد     ) ع(ارتباط جابر با امام جعفر صادق       .بوده است   ) ع(

 سـال   20 ميالدي يعني حدود     765درسال  ) ع(، زيرا شهادت امام جعفر صادق       

  . پس از والدت جابر اتفاق افتاده است 



وي اولين كسي است كه به علم شيمي شهرت         . جابر نخستين شيميدان عرب است      

وآوازه بخشيد وبي ترديد نخستين مسلماني است كه شايستگي كـسب عنـوان             

او موجب  ظاهراً همين بلندي مقام ، پرآوازگي ودانش عظيم         . شيميدان رادارد   

شده است كه بعضي اورا مورد قدرداني و ستايش وبعضي ديگر مورد حسادت و              

عقيده براين بود همچنان كه طبيعت ميتوانداشيا را        . كينه توزي خود قراردهند     

به يكديگر تبديل كند ، مانند تبديل خاك وآب به گياه وتبديل گيـاه بـه مـوم                  

كيمياگر نيـز   ... قره درزيرزمين و  وعسل به وسيله ي زنبور عسل وتبديل قلع به ن         

ميتواند با تقليد از طبيعت واستفاده از تجربه ها وآزمايشها همان كار طبيعت را              

درمدت زماني كوتاهتر انجام دهد اما كيمياگر براي اينكه بتواند يك شي را بـه               

شي ء ديگر تبديل كند، به وسيله اي نيازمند است كه اصـطالحاً آنـرا اكـسير                 

  . مينامند 

جابراكسير را كه از    . اكسير در علم كيميا ، به منزله ي دارو در علم پزشكي است              

فلزات ، (آن دركارهاي كيميايي خود استفاده ميكرد ازانواع موجودات سه گانه        

او خود ، دراين زمينه ميگويد هفت نوع        .به دست مي آورد     ) حيوانات و گياهان  

واني ، اكسير گياهي ، اكسير حيواني اكسير فلزي ، اكسير حي    : اكسير وجود دارد    



 – حيـواني ، اكـسير فلـزي         – گياهي ، اكسير فلـزي       –گياهي ، اكسير فلزي     –

  .  گياهي  –حيواني _حيواني 

طال ، نقره ، مس ، آهن ، سرب ، جيوه و            : جابر فلزات اصلي را هفت تا ميدانست        

  . قلع 

بعبارت ديگر قـوانين    . اين فلزات به تعبير جابر قانون صنعت را تشكيل ميدهند         

بااين حال ، خود اين كاني ها از تركيب         . علم كيميا براين هفت فلز استوار است        

، جود مي آيند كه به نبستهاي مختلف      دو كاني اساسي ، يعني گوگرد و جيوه به و         

 تفاوت ميان فلزات هفتگانه تنها يك       بنابراين ، .دردل زمين با هم تركيب ميشوند       

تفاوت عرضي وجوددارد نه جوهري كه محصول تفاوت نسبت تركيب گـوگرد و             

اما طبيعت هر يك از گـوگرد وجيـوه   . جيوه تابع دو عامل زميني وزماني است  

بعبارت ديگر ، تفاوت خاك زميني كه ايـن         . تابع دو عامل زميني و زماني است        

ميĤيند وهچنين تفاوت وضعيت كواكب به هنگام پيدايش        دو كاني درآن به وجود      

تعريف جـابر از    . آنها موجب ميشود كه طبيعت گوگرد ويا جيوه تفاوت پيدا كند            

  : بعضي فلزات وتبديل آنها 



ان سرد وتر ونرم وباطنش گـرم و خـشك و           ظاهر. قلع داراي چهارطبع است     

 صفات باطني آن بـه      پس هرگاه صفات قلع به درون آن برده شود و         .... سخت  

  . بيرون آورده شود ، ظاهرش خشك ودرنتيجه قلع به اهن تبديل ميشود 

آهن از چهار طبع پديدآمده است كه از ميان آنها ، دو طبع ، يعنـي حـرارت                  

وخشكي شديد به ظاهر آن اختصاص دارد ودوطبع ديگر يعني برودت ورطوبت            

ظاهر هيچ جـسمي بـه       . ظاهر آن ، سخت و باطن آن نرم است        . به باطن آن    

سختي ظاهر آن نيست همچنين نرمي باطن آن به اندازه سختي ظاهرش است             

زيرا ظاهر آن آهن و بـاطن آن جيـوه          . ازميان فلزات جيوه مانند آهن است       .

  .است 

) فلزات  (پس جميع اجسام    .طال ظاهرآن گرم وتر و باطنش سرد و خشك است           

  . ل است رابه اين طبع برگردان ،چون طبعي معتد

مس گرم وخشك است ولي خشكي آن از خشكي آهن كمتراست زيـرا طبـع               

اما درآمدن خشكي برآن ، آن      . اصلي مس ، همچون طال ، گرم وتر بوده است           

لذا با از ميان بردن خشكي ، مس به طبع اوليـه ي خـود               . را فاسد كرده است     

  . برميگردد



گرم وخشك و سخت است     جيوه طبع ظاهري آن سرد وترونرم وطبع باطني اش          

براي آنكه جيـوه را بـه   . بنابراين ظاهر آن ، همان جيوه وباطنش آهن است         . 

  اصل آن يعني طال برگرداني ، ابتدا بايد آن را به نقره تبديل كني 

نقره اصل نخست آن ، طال است ولي با غلبه طبايع برودت و يبوسـت ، طالبـه                  

 ، نقره و باطن آن طال گرديده است         درون منتقل شده است و در نتيجه ظاهر فلز        

بنابراين اگر بخواهي آن را به اصلش يعني طال برگرداني ، برودت آنـرا بـه                . 

سـپس خـشكي آن را بـه درون         . درون انتقال ده ، حرارت آن آشكار ميشود         

 . منتقل كن ، درنتيجه ، رطوبت آشكار ونقره تبديل به طال ميشود 

 
 



 »هنری فورد « 

 او فقط توانست.پدرش دهقان بود . در آمریكا چشم به جهان گشود 

تحصيالت دوران ابتدایی را بگذراند چون پدرش معتقد بود آه آار آشاورزی

او از آودآی عاشق ماشين بود پدرش آه شور. برای او سودمندتر است 

 بعد از آار بهو شوق او را دید برای او آارگاه آوچكی دایر آرد او شبها

 سالگی برای اولين بار12در سن . آزمایشاتی در آنجا می پرداخت

تالش. لوآوموتيو را دید و تصميم گرفت آه مدلی از آن را ارائه دهد 

17در سن . بسياری آرد تا تصميمش در این زمينه به موفقيت بيانجامد 

ل در آنجا بهسالگی در آارگاه موتور سازی به آارآموزی پرداخت و سه سا

وی تصميم. او به مطالعات نشریاتی در این زمينه پرداخت . آار پرداخت 

ایمانفورد . گرفت آه به شهر خود بازگشته و تحقيقات خود را ادامه دهد 

آامل داشت آه روزی می تواند در آارگاهش خودرویی پدید آورد

اد داددر این حال شرآتی شغل مهندسی ماشين سازی را به او پشنه. 

.او باز مجبور شد آه از خانواده جدا شده و راهی شهر دیگری شود . 

پس در آنجا خانه و آارگاهی آوچك دایر آرد و هر روز پس از بازگشت از

 سالگی توانست اولين29در سن . آارخانه به آزمایشات خود ادامه داد 

ینی خود راموتور اتومبيل خود را به پایان برساند و توانست اتومبيل بنز

 سال اتومبيلش را در تمام زمينه ها مورد آزمایش قرار1او حدود . بسازد 

آارخانه ایی آه در آن. داد و سرانجام اولين اتومبيل خود را فروخت 

مشغول آار بود وقتی آه می خواست با او قرار داد جدید ببندد فورد قبول

در این هنگام در اوج. نكرد چون می خواست آزمایشات خود را ادامه دهد 

فورد توانست چند سرمایه دار را. فقر و تنگدستی شرآت را ترك آرد 

و به عنوان سر برای توليد خودروهای بنزینی خود گرد هم جمع آند 

او توانست در هر.  سال به توليد اتومبيلها نظارت داشته باشد 3مهندس 

به توليد اتومبيلی میدر این هنگام او .  اتومبيل توليد آند 7 تا 6سال 

اندیشيد آه بتواند مورد مصرف عموم باشد پس در این زمينه با شرآای

خود اختالف نظر داشت چون آنها فقط به سود خود و توليدات می



 Arrowاتومبيل خود به نام ارو . فورد استعفای خود را ارائه داد . اندیشند 

 با اختالف نيم مایل ازرا در مسابقه اتومبيل رانی شرآت داد و توانست 

او شرآت. در این هنگام آوازه اتومبيل او پيچيد . اتومبيل دیگر برنده شود 

موتور فورد را دایر آرد در این شرآت او مدیر عامل ، سرپرست آارگاه ،

1780در اولين سال توليد خود . سر مكانيك و سر مهندس شرآت بود 

به عنوان محكمترین و مطمئن را فروخت و اتومبيلهایش Aدستگاه مدل 

را   A, B,Cدر دومين سال اتومبيل های مدل . ترین اتومبيلها شناخته شد 

او.  اتومبيل در روز رساند 100وارد بازار آرد و آم آم توليدات شرآتش را 

این موقعيت خود به. می خواست آه اتومبيلی با سرعت باالتر بسازد 

زی در یك مسابقه اتومبيل رانی یك اتومبيلرو. خود در اختيار او قرار گرفت 

فرانسوی تصادف آرد و فورد یك قطعه از این اتومبيل به نام سوپاپ را آه

به نظر سریعترین اتومبيل در مسابقه به نظر می آمد برداشت آزمایشات

 توليدی آن را شناسایی آند زیادی روی آن انجام داد و نتوانست آلياژ

در آن زمان در. ياژ مورد استفاده در آن وانادیم است سرانجام دریافت آه آل

او با خبر شد. آمریكا آارگاههای ریخته گری قالبگيری آن را نمی دانستند 

پس قطعه ایی. آه در انگلستان شخصی قالبگيری آن را انجام می دهد 

مدل معروف و. باز اتومبيلی دیگر را طراحی آرد . از آن را برای او فرستاد 

او به مشتریانش فرصت انتخاب رنگ اتومبيلها را.  را وارد بازار آرد Tان ارز

دیگر شرآت او جوابگوی نوآوری های او را نمی داد پس یك مجموعه. داد 

توليدات. و پدر روباتهای صنعتی لقب گرفت .  صنعتی تاسيس آرد  بزرگ

  . در سال رسيد 4000آارخانه فورد به مرز 

   

ا به عنوان وسيله ای برای تحقق آرمانهای خود میفورد همواره پول ر

  .شناخت 

   

   

فورد تجربيات.  شرآت فورد دومين شرآت بزرگ دنيا بود 1960در سال 

  :خود را در وصيت نامه در اختيار مردم قرار داد 



  .ناممكن وجود ندارد           ·

  .ایمان ماده اصلی و خمير مایه دستيابی به آرزوهاست           ·

  . ایمان ابزار نيرومندی است آه دیده نمی شود           ·

   

   

برای فردی آه پشتوانه  :سراسر آار و تالش او گواه این مدعاست آه 

 خواسته اش ایمان متزلزل ناپذیرش باشد ، غيرممكن وجود ندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

گذار کارخانٔه خودروسازی  بنيان) ١٩۴٧ آوریل ٧ مرگ - ١٨۶٣ ژوئيه ٣٠تولد  (هنری فورد

او نه تنها انقالبی در .  را به کار گرفتخط توليدقيمت   ارزانخودرویاو اولين کسی بود که برای توليد . فورد بود

، بلکه ترکيب توليد انبوه، دستمزد باال و قيمت پایين پيشنهادی او چنان ]يازمند منبعن[ آمریکا ایجاد کرد اروپا وصنعت

هنری فورد به یکی از مشهورترین و .  ناميدندفوردیسم ایجاد کرد که آن را قرن بيستمتأثيری بر اقتصاد و جوامع 

 بخشيد ولی ترتيبی داد که بنياد فورداو پس از مرگ همٔه ثروتش را به . ترین مردان تاریخ تبدیل شد متمول

  .اش برای هميشه کنترل آن را در دست داشته باشند خانواده

فورد در زندگينامه خود . درنگ بودن اما تمام آنها سياه.  بودندفورد مدل تی نيمی از خودروهای امریکا ١٩١٨در سال 

تا » .تواند خودرویی به رنگ دلخواه خود داشته باشد تا زمانيکه این رنگ سياه باشد هر مشتری می«: نوشته است

های دیگر  کرد مدل تی به رنگ اندازی خط توليد که برای فعاليت سریعتر تنها خودروی سياه توليد می پيش از راه

  .شد مانند قرمز نيز توليد می

  

  

  هنري فورد

اين نام متعلق به آارل بنز. (شود هنري فورد اغلب به اشتباه مخترع اتومبيل ناميده مي ). آلماني است 

فورد در. هنري فورد يك فرد خالق بود آه صنعت اتومبيل را منقلب آرد   در1863ام جوالي سال  سي 

Deadborn در آودآي در مزرعه خانوادگي. ميشيگان متولد شد در اوقات فراغتش در .آرد آار مي 

در سن.. اندوخت هاي مزرعه تجربه مي تعميرگاه ماشين سالگي، فورد مزرعه خانوادگي را ترك آرد  17 

جايي آه در. آرد نقل مكان  Detroit و به آنجا آارش را در تعميرگاههاي ماشين به ويژه موتورهاي  

ي بود و توسط شرآتا فورد يك ماشين آار حرفه  هنري1882در . بخارادامه داد  Westinghouse 

اندازي و تعمير آند هاي بخار را راه ماشين استخدام شده بود تا .  

 

توماس اديسون سپس يك شغل به هنري فورد . گازوئيلي طراحي آرد  فورد يك موتور آوچك1891در 

اشين سه سال بعد، فورديك م. مهندس ارشد شرآت روشنايي بخش اديسون شد پيشنهاد آرد و فورد

او شغلش با اديسون را رها آرد تا . شود به نام آالسكه بدون اسب شناخته مي گازوئيلي ساخت آه

  سال بعد، هنري فورد به توسعه طراحي ماشينها5بيشتر از . زمينه ماشينها را دنبال آند عالئقش در

او سرعت و آارآيي سوخت ماشينها را افزايش داد. ادامه داد T و مدل A شامل مدل آارآيي براي فرد  .

او خط توليد و اسمبلي را توسعه داد تا توليد. يك جنبه تجارتي داشت تر  ماشينها را سريعتر و اقتصادي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Henry_Ford.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1


جنگ براي ساختن تجهيزات استفاده  

در طي آخرين دورة زندگي هنري فورد، او به. شد مي ه فورد، آه يك مؤسسه خيريه عنوان رئيس بنگا 

هنري فورد در هفتم. آرد بود خدمت مي   . درگذشت1947آوريل  

  

 



  محمود حسابي 

 هجري شمسي درتهران    1281محمود حسابي فرزند عباس معزالسلطنه درسال       

 او درسن چهارساگي كه سفارت ايران دربغـداد بـه پـدربزرگ وي     .متولد شد 

پـس از دو سـال اقامـت        . واگذار گرديد، به همراه خانواده به آن شهر رفت          

ـ        هر بيـروت عزيمـت   دربغداد به همراه خانواده به دمشق وپس ازيك سال به ش

  .نمود

 سالگي دريك مدرسه ي فرانسوي دربيروت بـه طـور شـبانه             7حسابي درسن   

روزي شمغول تحصيل شد و تحصيالت ابتدايي را درهمان مدرسـه بـه پايـان               

مدسه ي   جهاني بود    با آغاز دوره ي متوسطه كه مقارن با شروع جنگ         . رسانيد  

زل ازيك معلم خصوصي درس     فرانسويان دربيروت تعطيل شد واز آن پس در من        

گرفت واز مادر زبان فارسي آموخت و از جمله قرآن ، گلستان و بوستان سعدي               

وي پس از دوسال    . ، غزليات حافظ ومنشĤت قائم مقام فراهاني را مطالعه نمود           

ابتدا به دليل عـدم  .براي ادامه تحصيل به مدرسه ي آمريكايي بيروت وارد شد      

، وي رادركالس اول ابتدايي ثبت نام كردنـد ولـي           آشنايي به زبان انگليسي     

درآخر سال تحصيلي ، زبان انگليسي را به خـوبي فراگرفـت ودر امتحانـات               



پس از  .عمومي مدرسه شركت و مربيانش پذيرفتند كه به كالس پنجم ارتقا يابد             

  . آن در كالج آمريكايي بيروت ثبت نام كرد 

او در سـال    . ت عالي را شروع كند      حسابي پس از اتمام كالج موفق شد تحصيال       

 ليسانس علوم ادبيات خود را از آنجا دريافت كرد ، سپس در دانشكده ي               1299

بيروت به تحصيل مشغول شد ومدرك مهندسي راه و سـاختمان خـودرا از آن               

وي همچنين به تحصيل علوم پزشكي ونجوم       . دريافت كرد    1301مدرسه درسال   

روت پرداخت ودررشته هاي زيـست شناسـي        ورياضي دردانشگاه آمريكايي بي   

  . وبرق به تحصيل مشغول شد

 درمدرسه ي عالي معـدن درپـاريس مـدرك خـودرا            1305حسابي در سال    

 دكتراي فيزيك خودرا ازدانشگاه سوربن پـاريس        1306دريافت كرد و درسال     

  . اخذنمود 

ت سحسابي درابتدا دروزارت فوايد عامه استخدام گرديد ، سپس در دوران نخ           

از جمله مـشاغل    .وزيري دكتر مصدق رييس هيئت مديره ي شركت نفت گرديد           

رياست دانشگاه فني ،    : ديگري كه دكتر حسابي به آن اشتغال داشت عبارتند از           

رياست دانشگاه علوم ، مديرعامل شركت نفت ايران ، وزير فرهنـگ دردولـت              



لوم نيويورك ،   دكتر مصدق ، عضو دائمي شوراي اتمي شيكاگو ، عضو آكادمي ع           

عضو شوراي عالي فرهنگ، عضو انجمن اصـطالحات علمـي ، ريـيس انجمـن               

  . پژوهش فضايي ايران ورييس انجمن ژئوفيزيك ايران 

نقـشه كـشي    : از فعاليتهاي ديگر دكتر حسابي ميتوان موارد زير را ذكر نمود            

ونقشه برداري راه هاي ساحلي ايران ميان بنادر خلـيج فـارس از بوشـهر تـا                 

 تهيه ي نقشه ي راه تهران به شمشك ، نصب وراه اندازي             1307بندرلنگه درسال   

  . اولين دستگاه راديولوژي ، شروع واژه گزيني علمي ، تعيين ساعت ايران 

حسابي عالوه بر كسب دانش در شاخه ي علوم عملي، بازبانهـاي فرانـسوي ،               

يت، يوناني ، التين    انگليسي ، آلماني وعربي آشنايي ونسبت به زبانهاي سانسكر        

  . ، پهلوي ، اوستا، تركي و ايتاليايي اشراف داشت 

دكتر حسابي مطالعـات    . حسابي تنها شاگرد ايراني پرفسور آلبرت انيشتين بود         

علمي خود را در كنار دانشمنداني نظير شـرودينگر ، بـورن ، فرمـي و چنـد                  

 دانشگاههاي جهان   فيزيكدان ديگر و تبادل نظر با برتراندراسل وآندره ژيد در         

  . دنبال نمود 



دكتر محمود حسابي تا سن نود سالگي به كار تدريس در مدرسه ي وزارت راه ،                

دانشكده ي فني ، دانشكده ي علوم و چنـدين دانـشگاه درخـارج از كـشور                 

وي عمر پربركت خودرا صرف خدمات ارزنده ي علمي و فرهنگي در            . پرداخت  

ايـشان  . جديد به كشور سهم عمده اي داشت        سطح جهان كرد ودر انتقال علوم       

در تربيت استادان ، مربيان ودانش پزوهان رشته ي فيزيك و تاسيس دانـشكده              

  ها و مراكز پژوهشي درايران نقش موسس ومعلم را ايفا نمود 

 هنگام معالجه ي بيماري قلب      1371 شهريور سال    12پرفسور محمود حسابي در     

  . درود حيات گفت در بيمارستان دانشگاه ژنو به 

  : برخي از آثار پرفسور حسابي عبارتند از 

  حساسيت سلول هاي فتوالكتريك *

  )   به زبان فرانسه (رساله ي راه ما *

  نام هاي ايراني *

  فيزيك جديد و فلسفه ي ايران باستان *

  ديدگاني فيزيك *

  الكترو ديناميك *



  نگره ي كاهنربايي *

  فيزيك حالت جامد *

  وانتيك ديدگاني ك*

  دارالفنون امريكايي بيروت *

  

  
 



  جالينوس 

) برگاماي كنوني در تركيـه      ( ميالدي در پرگامون يونان      129جالينوس درسال   

وي پزشك هشتم است از پزشكان باستان كه هريك درزمان خود بي نظير بـوده    

  : اسامي اين هشت پزشك بزرگ به ترتيب زماني چنين است . اند 

   اسقلبيوس اول -1

   غورس مينس -2

   برمانيدس -3

   افالطون -4

   اسقلبيوس دوم -5

   بقراط -6

   جالينوس -7

آنچه ازاحوال جالينوس معلوم ونزد خـواص و عـوام مـشهوراست انكـه وي               

هشتمين و آخرين طبيب بزرگ است ونه تنها كسي به پايه ي او در علم نرسـيد                 

  . بلكه هيچ كس به مقام علم او نزديك نگرديد 



آن فن اخـتالف بـسياري      از آغاز پيدايش پزشكي تا آن زمان سوفسطائيان در        

پديد آورده و محاسن آن را ازبين برده بودند واو برضد آنان قيام كرد و گفته                

ي آنان را ابطال كرد و عقايد بقراط وپيروان او را استوار ساخت وبه نصرت آنها      

اقدام كرد وكتابهاي بسياري دركشف حقايق فن پزشكي تأليف كرد وي هشتاد و             

  : لينوس دربرخي از تأليفاتش آورده است كه جا. هفت سال زندگي كرد 

 سالگي رسيدم   15پدرم پيوسته مرا هندسه و حساب ورياضيات آموخت تا به سن            

؛ درآن وقت مرا به آموختن منطق واداشت ، زيرا ميخواست فلسفه بيـاموزم ،               

ولي در خواب ديد كه مرا به تحصيل پزشكي وادارد وآنگاه مرا بـه فراگـرفتن                

  .  سال داشتم 17دراين وقت .ت اين فن گماش

 سال بعد از مسيح بودوآنان كه او را هم روزگـار بـا مـسيح                95تولد جالينوس   

دانسته اند وگويند وي به سوي عيسي رو آورد تا به وي ايمـان آورد ، درسـت                  

نيست ، زيرا جالينوس درمواردي از كتب خود به قـسمتي از موسـي و مـسيح                 

از مسيح ميزيسته است ، ازجمله كساني كـه او را           يادكرده كه معلوم ميشود بعد      

  . معاصر مسيح دانسته اند بيهقي است 



جالينوس پزشك يوناني درزماني زندگي مـي كردكـه اروپـا تحـت تـسلط               

امپراطوري روم بود درآن زمان نگاه رومي ها به پزشـكي بيـشتر تأكيـد بـر                 

، فاضالبهايي بـراي    آنها قناتهايي براي انتقال آب سالم       . بهداشت همگاني بود    

خارج كردن فضوالت وگرمابه هاي عمومي براي بهداشت شخصي افراد سـاخته           

با وجود همه ي اين موفقيت ها محـدوديتهايي نيـز در نگـرش آنهـا                . بودند  

آنها به درمان بيماري هاي فردي توجهي نداشتند وكالبدشناسـي       . وجودداشت  

ختن نقاط ضعف طب دررومي ها      جالينوس به شنا  . را نيز به حساب نمي آوردند       

  . كمك كرد

جالينوس پس از تحصيل پزشكي در پرغامس آسياي صغير وكورينت دريونان به            

كتابخانه وموزه بزرگ آنجا داراي دو اسـكلت كامـل          . اسكندريه درمصررفت   

جالينوس اعتقادداشت كه همانگونه كه معمـار از روي نقـشه كـار             . انسان بود   

چون قانون رومي ها    . د كه دبن انسان را كامالً بشناسد        ميكند پزشك هم نيازدار   

 بز  تشريح جسد انسان را ممنوع كرده بود ، جالينوس به تشريح بدن يك خوك ،              

او جزئيات زيادي يادگرفت ولـي تمـام جزئيـاتي كـه در             .و ميمون دست زد     

مثالً شبكه رگهاي خوني كـه      . جانوران يافته بود براي بدن انسان صدق نميكرد         



جالينوس هنگامي كـه    . درزير مغز جانوران مشترك است درانسان وجودندارد        

درسه گالدياتورها   ميالدي به پرغامس برگشت تا به عنوان پزشك م         157در سال   

خدمت كند اطالعات فراواني درمورد كالبدشناسي انسان كـسب كـرده بـود             

جالينوس جنگجويان زخمي را درمان ميكرد واز اين راه مستقيماً كالبدشناسي           .

  . انسان را فرا گرفت 

 مـيالدي بـه روم برگـشت وفوايـد دانـستني هـاي              162جالينوس درسـال    

ادموس كه پزشكي ناشناخته شده بود و       . د  خودرادرمعرض ديد همگان قرار دا    

از فلج مختصر دردست خود رنج مي برد پس از آنكه پزشكان محلي از درمـان                

جالينوس .او نااميد شدند از جالينوس پزشك جديد شهر درخواست معالجه كرد         

از آدموس درمورد آسيب ديدگي هاي تازه پرسش كرد و مـشخص شـد كـه                

  .ه استدنش مجروح شدآدموس ازارابه پرت شده و گر

جالينوس ميدانست كه اعصاب انگشتان به ستون مهره ها ارتباط دارد وبه جـاي              

با اين معالجه بيمار كامالً بهبـود       . انگشتان بايد روي اعصاب گردن او كار كرد         

به دنبال اين موفقيت ماركوس اورليوس امپراطور روم جالينوس را بـه            . يافت  

  . سمت پزشك دربار برگزيد 



جالينوس دردوره ي زندگي خود تعداد بسيارزيادي كتاب ومقاله پزشكي نوشت           

كتابهـاي وي مجموعـه اي از       . كه بيش از صدعنوان از آنها شناخته شده است          

او نشان دادكه رگ ها وسيله ي       . واقعيت ها ، نظرات و نيز خطاهاي آشكار است          

لمبه خـون اسـت از      انتقال خون هستند نه هوا ولي اين كشف مهم را كه قلب ت            

  . دست داد

به دليل يكتاپرستي آموزه هاي جالينوس دربين اوليـاي امورمـذهبي قـرون             

اعتقاد جالينوس اين بود كه بيماري نتيجـه ي         . وسطي از حمايت برخوردار شد      

ناهماهنگي چهارمايع حياتي بدن يا اخالط چهارگانه است كه قرنهـا پذيرفتـه             

كر ميكردند كه پزشكان ميتوانند با خون گيـري         براساس اين اعتقاد ف   . شده بود   

ياحجامت از بيمار سبب ايجاد تعادل دراخالط چهارگانه ودرنتيجه سبب سالمتي           

بيمار شوند ، اين اعتقاد تا اوايل قرن هجدهم كه اولياي امور پزشكي برخـي از                

  . خطاهاي اساسي نظريه هاي جالينوس را نشان دادند پذيرفته شده بود 

وي بـه اطـراف و اكنـاف        . درزمان نرون قيصر ششم روم ميزيـست      جالينوس  

مسافرت ميكرد ودوباره به روم رفت ودرآنجا سكونت كرد و با پادشـاه بـراي               

 42درفلسفه و علوم رياضي تبحر يافت ودر        .معالجه ي مجروحين به جنگ رفت       



سالگي استادگشت ودانش بقراط را زنده ساخت و بر كتب ازدسـت رفتـه ي او                

  . ي نوشت پدرش مهندس بزرگي بود كه در عصر خود نظير نداشت شروح

 سالگي به قصد بيت المقدس از روم بيرون رفت و به سيسيل             88جالينوس درسن   

جالينوس ، به قولي تا حدود چهارصد كتاب تأليف         . رسيد ودرهمانجا درگذشت    

  .  تش سوزي نيايشگاه صلح از ميان رفت آكرد كه بخشي از آنها در 

  
 



  جيمز پرسكالت ژول 

 درانگلستان متولد شد ونزد دالتون تحصيل كرد و به پيـروي            1818ژول درسال   

او بـه   . از اورستد آمپر و فارادي به مطالعه درباره ي الكتريـسيته پرداخـت              

اندازه گيري فوق العاده عالقه داشت ودماسنجي را طراحي كرد كـه بتوانـد              

او قبل از رسيدن به بيـست       .  اندازه بگيرد    دماي آب را در باال و پايين آبشار را        

سالگي مقاله اي را منتشر كرد كه درآن چگونگي محاسـبه ي ميـزان گرمـاي                

  .ان الكتريكي در سيم بيان شده بودحاصل از عبور جري

معروف است بيان كند » ژول«سرانجام او توانست قانون مشهوري را كه به قانون        

بنابراين قانون مقدارگرمايي كه از عبور جريان الكتريكي در يك مدار حاصل            . 

او همچنين  . ميشود متناسب با مجذور جريان الكتريكي ونيز مقاومت مداراست          

ار كار مكانيكي الزم اسـت      با ده سال زحمت توفيق يافت تعيين كند كه چه مقد          

 جيمز ژول . تادماي واحد جرم آب را به اندازه ي يك درجه فارنهايت باال ببرد              

  . چشم از جهان فروبست1889در سال 

  
 



  يوهان كپلر 

 دروايل دراشتات متولد شد دوران كودكي كپلر        1571ماه مه   16يوهان كپلر در    

كپلر براي تحصيل بـه مدرسـه ي طـالب          . با فقر وتنگدستي وبدبختي توأم بود     

پروتستان رفت و دراثر هنر و استعدادي كه از خـود نـشان داد بـه وسـيله ي                   

 به سمت معلم رياضيات     1594ال  كپلر درس .استادانش روانه دانشگاه توبينگن شد      

وي براي افـزودن بـه      .مدرسه ي شبانه روزي پروتستان در گراتز انتخاب شد          

درآمد ناچيز خودتقويمهاي نجومي كه درميان ساير چيزها وضع هوا، سرنوشت           

شاهزاده ها ، خطرات وقوع جنگ وقيام تركها را نيز پيش بيني ميكـرد ، چـاپ                 

ن زمينه ها به زودي پخش و سرانجام طالع بين          شهرت وي دراي  .ومنتشر مينمود   

امپراتور رودلف واعضاي برجسته ي ديگر دربار او شد واين روش منبع درآمد             

  . كپلر شده بود 

از سرزدن گهگاه او » طالع بيني از گدايي بهتر است       « : از وي نقل شده است كه       

او درميـان   به عالم فالگيري كه بگذريم ، يوهان كپلر كسي است كـه جايگـاه               

او نخستين انساني است كه با فراست رمز معماري منظومه ي           . دانشمندان است   

كپلـر  . شمسي را گشود وقوانيني براي حركت سيارات آن فرمول بندي كـرد             



دراثر مطالعات در علم نجوم با خود گفت چون بـه موجـب هيئـت كوپرنيـك                 

ه ي تمـام اضـالع      سيارات به دورخورشيد دوايري طي ميكنند بنابراين مجموع       

مريخ كه به وسيله ي تيكو رصد شده است ، بايد روي يك دايره ي فضايي قـرار                  

تيكو براهه نشان داد كه حركت سيارات كامالً با نمايش وتـصوير دايـره              (گيرد  

از آنجا كه تيكو براهه بيشتر به رصدهاي مستقيم         . ) هاي هم مركز وفق نميدهد      

وششي براي تجزيه وتحليل نتايج خود انجـام        واندازه گيري سرگرم بود ، هيچ ك      

اين كار به يوهان كپلر كه درسال آخر زندگي تيكو براهـه دسـتيار وي              . نداد و 

  . بود واگذار شد 

كپلر باداشتن اين گنجينه ي معلومات وباايمان به درستي نظريه ي كپرنيك كمر             

العـات  اط. به كشف قوانين رياضي حل كننده ي مسأله ي حركت سيارات بست             

رصدي يادشده درنظريه ي بزرگ خورشيد مركزي كوپرنيك به طور كامل صدق 

وكپلر ناچار شد مدت ده سال از عمر خود را صبورانه وقف كار سـخت               .نميكرد  

اوهمـه ي   . بررسي عملي درحركت سيارات وقوانين رياضي حاكم بر آنها كند           

 داد وارزش كار اوبه     اين كارها را به تنهايي وبدون ياري گرفتن از كسي انجام          

  . جز از سوي چند تن درك نشد 



ستاره ي مـريخ    «  ناگهان به نيروي الهام متوجه حقيقت شد         1609كپلر در سال    

نبوغ كپلر با كشف بيضي بودن شكل حقيقـي مـسير           » روي مسير بيروني است     

زمين به دور خورشيد ظاهر شد كه پيش از آن يـك دايـره ي كامـل دانـسته                   

وقتي كپلر مسير بيضي شكل سياره را كشف كرد شروع بـه            .  بود   وپذيرفته شده 

ش بيني حركت  آن نمود وگفت كه فالن وقت بايد درفالن موضع قرار گيـرد                پي

او آن نتيجه را از     . وهمه جا ستاره را دررأس موعد در محل موعد مشاهده كرد          

راه محاسبه ي رابطه ي موقعيت هاي مكاني زمين و مريخ و خورشيد با يكديگر               

  . كردند گرفت ، زيراداده هاي رصدي تنها در يك مسير بيضي صدق مي

كپلر در پي انجام آن كار دست به كار انجام محاسبات مربوط به حركت ومدار               

دستاورد اودرآن زمينه با درنظر گرفتن پيشرفت       . سيارات شناخته شده ديگر شد    

وي عالوه بر كشف انطباق . كم رياضيات در آن زمان بسيار بزرگ وچشمگير بود     

دارها كشف كرد كه سرعت حركت      دقيق ارقام معلومات رصدي با بيضي بودن م       

در سـال   . هر سياره به دور خورشيد با فاصله آن از خورشيد نسبت عكس دارد              

دو قانوني كه اولي نام او را ابدي سـاخته ذكـر            » نجوم جديد « دركتاب   1609



اين بار ديگر حركت دايره اي كه اين قدر در نظر بطلميوس عزيز بـوده               .نمود  

  . جوم قديم را همراه بود اند به كلي از بين رفت و ن

 موفق به كشف    1618كپلر پس از چندين سال مطالعه در حركت سيارات در سال          

كپلر بر پايه ي آن يافته ها ، قوانين سـه گانـه ي زيـر را           . قانون سوم خود شد     

  : درباره ي حركت سيارات بيان كرد 

كـي   مدار حركت سيارات به گرد خورشيد يك بيضي است كه خورشيد در ي             -1

  . از دوكانون آن قراردارد 

 خط وصل كننده ي هر سياره به خورشيد در زمانهـاي مـساوي مـساحات                -2

  .مساوي جاروب ميكند 

 مكعب فاصله ي متوسط هرسياره تا خورشيد بامربع زمان يـك دور كامـل               -3

  . گردش سياره تناسب مستقيم دارد 

 كه سـياره نقـاط دور       زماني: قانون دوم راميتوان به صورت زير نيز بيان كرد        

بيضي مسير درحركت است فاصله تا خورشيد زيادترو سرعت حركت كمتر اسـت      

به تدريج كه سياره به نقاط نزديك بيضي مسير ميرسد فاصله تا خورشيد كمتر و               

اين تغيير در سرعت سبب ميشود كه سياره چه بـه           . سرعت سياره زيادتر ميشود     



ات درنورديده اش در فضا در فواصـل        خورشيد نزديك وچه ازآن دور باشد مس      

  . زماني ثابت ، ثابت مي ماند

هرگاه فاصله ي متوسط هر     : قانون سوم كپلر را هم ميتوان به اين گونه بيان كرد            

سياره تا خورشيد به توان سه وزمان كامل شدن يك دورسـياره بـه تـوان دو                 

م براي تمـا  رسانيده ونسبت اعداد حاصل تشكيل شود اين نسبت همواره ثابت و          

را ) اصـل جبـر   (، كپلر نخستين باراصل ماند      گذشته از اين  . سيارات يكي است    

كپلـر در   .درمكانيك حدس زد كه بعدها به وسيله ي گاليله صورت تحقق يافت             

  .  زندگي را بدرود گفت 1631 نوامبر سال 15

كپلر به زودي پس از مرگ از خاطره ها رفت وهيچ كـس آثـار او را مطالعـه                   

د ولي دوران افتخار او زماني آغاز گرديد كه نيوتن والپـالس شـناخته              نميكر

من كتاب خود را مينويسم «: او خود قبالً دراين خصوص چنين نوشته بود         . شدند  

اين كتاب . ، خواه خوانندگان آن مردان فعلي يا آيندگان باشند ، تفاوتي ندارد 

د، مگر نه خداوند نيز شـش       ميتواند سالها انتظار خوانندگان واقعي خود را بكش       

  » .هزار سال انتظار كشيد تا تماشاگري براي آثار او پيدا شد

  
 



  رابرت كخ 

وي در خانواده اي كه قـبالً دوازده فرزنـد          . رابرات كخ در هانوور متولد شد       

. او يكي از سيزده فرزند خانواده محسوب ميشد         . داشتند ، چشم به جهان گشود       

  . رابرت تحصيالت خود را در گوتينگتن به پايان رسانيد 

او . افـت نمـود      درجه ي دكتري خودرا از داشنگاه گوتينگن دري        1866در سال   

درابتداي كار رابرات   . يكي از بزرگترين ميكروب شناسان جهان به شمار ميرود          

كخ مثل ديگر دانشمندان بزرگ ، نبوغي در وي ديده نمي شد وهيچ كسي فكر               

نيمكرد يا شايد به نظر نميرسيد كه بتواند روزي همراه با پاسـتور علـم جديـد                 

او پيوسته مايل به تحقيـق بـود        . بنا نهد   باكتري شناسي را بر پايه واساس محكم        

ودوست داشت كه مكتشف شود ، ولي همسرش با اين فكر وايده ي او مخالفـت                

رابرت كخ  . درسالهاي جنگ به عنوان جراح درارتش مشغول به كارشد          . ميكرد  

در ابتداي مطالعات و آزمايشات خود ، خون حيوان مبتال به يك بيماري خاصي              

. رار داد و متوجه شد كه باسيلهايي درآن خون وجوددارند           را مورد آزمايش ق   

سپس يك بـاكتري را بـه بـدن         . به كمك باسيلها سرم سياه زخم را كشف كرد          



دراين انتقـال هـا     .موشي انتقال داد ومرتباً از موشي به موش ديگر منتقل كرد            

  . پيوسته با سيل و افزايش تعداد روبه رو شد 

اين نخستين با بـود     . از بدن موود زنده كشف كند        او توانست ميكروب را خارج    

او نتيجـه ي    . كه ميكروب را درخارج از بدن موجود زنـده توليـد ميكردنـد              

وان بـا   مطالعات خود را در مجله اي منتشركرده ونشان داد كه به چه طريق ميت             

او بـه واسـطه      . رنگ كردن ميكروب ها آنها را زير ميكروسكوپ مشاهده نمود           

كشف خود ، پزشك مشهوري شده بود وديگر گمنام نبود وهمه اورا مي شناختند              

 .  

كخ اصول وقواعدي را بنيان نهاد ومشخص كرد كه ابتدابايد ميكروب را در بدن              

د بـدن ديگـري كـرد ، اگـر          بيمار تشخيص داد وسپس آن را كشت داده ووار        

بيماري اصلي دوباره بروز كرد دراين صورت ميتوان ميكروب اوليـه را عامـل              

  . بيماري زا دانست 

 ميكروب سل را كشف كرد ويك سال بعد اظهار كـرد تلقـيح              1882وي در سال    

با تكنيكهـاي خـاص     . سرم ميتوان از مبتال شدن جانداران ديگر جلوگيري كرد          

 رياست  1891درسال  . ت بسياري از بيماريهاي عفوني گشت       خود موفق به شناخ   



 بـراي تـشخيص     1893كخ درسـال    . انستيتوي امراض عفوني را بدست آورد       

كـخ در زمينـه ي بيمـاري خـواب          . ومطالعه ي طاعون ووبا به آسياسفر كرد        

مطالعاتي را انجام داد ومتوجه شد كه علت بيماري خواب مگس تسه تسه مـي               

كخ در سالهاي اواخر    .  به اخذ جايزه ي نوبل نائل آمد         1905ال  او در س  . باشد  

. زندگي پربارش ، به بيماري كه خود ميكروب آن را كشف كرده بود، مبتال شد                

 65 دراثر بيماري سـل در سـن         1910مه سال   27اين دانشمند بزرگ جهان در      

  . سالگي ديده از جهان فرو بست 

  
 



  پير سيمون الپالس

فرانسه متولد شد » يون لوك « در حوالي 1749 مارس 23پير سيمون الپالس در  

الپالس . پدرش دهقان فقيري بود واز كودكي خودش اطالعي دردست نيست           . 

او بـه محـض اينكـه       . از جمله موثرترين دانشوران درطول تـاريخ ميباشـد          

ل ونسب خود را مخفي نگاه      رياضيدان مشهوري شد و افتخاراتي كسب نمود اص       

ميداشت مشهوراست كه الپالس براي مالقـات داالمبـر رياضـيدان بـاارزش ،         

 به خانه ي او ميرود وبا وجود توصيه هـايي كـه             1770دريكي ازروزهاي سال    

  . ارائه ميدهد كمك قابل توجهي ازطرف رياضيدان بزرگ نسبت به او نميشود 

داالمبر ميفرستد ودرآن افكـار خـويش       الپالس مأيوس نميشود ونامه اي براي       

داالمبر به محض خواندن نامه نويسنده      .رادرباره ي اصل مكانيك شرح ميدهد       

را احضار ميكند وبه اوميگويد چنانچه مالحظه ميكنيد من به توصـيه وسـفارش              

ترتيب اثر نميدهم ولي شما براي شناساندن خود وسـيله ي خـوبي بـه دسـت                 

الس را به سمت استاد مدرسه ي نظامي پاريس انتخاب          آورديد ، داالمبر فوراالپ   

درمرحله ي اول الپالس نوشته هايي درباره ي مسائل حساب انتگـرال ،             . ميكند

اخترشناسي، رياضي، كيهان شناسي، نظريه ي بازي هاب بخت آزمايي و عليت            



دراين دوره سازنده ، وي سبك وموض فلسفي و برخي شيوه هـاي             . تأليف كرد 

 – را ساخته وپرداخته كرد وبرنامه اي براي پژوهشي دردو زمينـه             رياضي خود 

 تنظيم نمود كه بقيه ي عمر را بـه كـار رياضـي              –احتماالت ومكانيك آسماني    

  . درباره ي آن ها پرداخت 

درمرحله ي دوم درهر زمينه به بسياري از نتايج عده رسيد كه بـه سـبب آنهـا      

-1799( بزرگ خود مكانيك سماوي      مشهور است وبعدها آنها را در رساله هاي       

اطالع از بخـش اعظـم      . گنجانيد  ) 1812(ونظريه ي تحليلي احتماالت     ) 1825

اين مسائل به وسيله ي شيوه هاي رياضي اي صورت گرفت كه او درآن زمان يا                

مهمترين آنها عبارتند از توابـع      . قبل از آن ، به وجود آورده وابداع كرده بود           

بسط ، كـه آن نيـز درنظريـه ي          . نام وي خوانده شدند     مولد ، كه ازآن پس ب     

دترمينان ها به نام وي گرديد ، تغيير مقادير ثابت به منظور رسيدن به راه حـل                 

هاي تقريبي درانتگرال گيري عبارتهاي اختر شناسي  وتابع گرانشي تعميم يافته            

وزدهم كه بعدها با دخالت پواسون به صورت تابع پتانسيل برق ومغناطيس قرن ن            

  . درآمد 



همچنين در طي همين دوره بود كه الپالس به سومين حوزه ي عاليقش يعنـي               

فيزيك كه با همكاري الووازيه درزمينه ي نظريه ي گرمـا بـود، وارد گرديـد                

وتاحدودي درنتيجه ي آن همكاري بود كه وي تبديل به يكي از اعضاي مـوثر               

  . حلقه ي دروني مجمع علمي شد

، زيـرا نيـوتن     وردتوجه الپالس دنبال نمودن كار نيوتن بـود         اولين مسئله ي م   

قانون اصلي مكانيك آسماني را يافته بود والپـالس ميخواسـت ايـن قـانون               

الپالس شروع بـه تعيـين      . رادرمورد تمام اجسام منظومه ي شمسي به كار برد        

قوانين مكانيك سيارات كرد تا نشان دهد كه اين اجسام مانند ساير اجسام تـابع   

  . قوانين فيزيكي هستند 

پالس نزد خود مطرح ميكند موضوع ثبات دستگاه شمـسي          اولين موضوعي كه ال   

است كه آيا به وضعي كه داراست ميماند يا باالخره ماه روي زمين سقوط ميكند               

نيوتن هم اين سئوال را     .وسيارات برجرم خورشيد پرتاب شده ومعدوم ميگردند        

مطرح كرده بود و به اين نتيجه رسيده بود كه بايد گهگاهي دست خداونـد در                

ولي الپالس گفت اگـر     . كار بيايد وحركات آن ها را به جريان عادي برگرداند           

  . چه وضع سيارات نسبت به خورشيد تغيير ميكند ولي اين تغييرات تناوبي است 



منتـشر سـاخت    » مكانيك آسماني   « الپالس تمام اين اكتشافات را تحت عنوان        

يم گرفت كتابي ديگر    ولي چون فهم مطالبش براي هم كس مقدور نبود لذا تصم          

شرح «اين كتاب تحت عنوان     . بنويسد كه مردم عادي هم از آن بهره مند گردند           

  . منتشر شد » دستگاههاي جهاني 

الپالس عالوه بر نجوم ورياضيات ، استادي عالي قـدر در علـم فيزيـك بـود                 

از .ودرباره ي لوله هاي موئين وانتشار امواج صوتي مطالعه ي فراواني داشت             

 نوشـته   1812را كه درسـال     » تئوري تحليلي احتماالت    «م ترين آثار الپالس     مه

الپالس كه دانشمندي بي همتا بود ، متأسفانه نـسبت بـه            . است ميتوان نام برد     

تمام حكومتهايي كه در پي درپي عوض ميشدند تملق ميگفت و از آن ها استفاده        

همين عتلها بود كـه از طـرف      درمقابل ناپلئون تا زانو تعظيم ميكرد وبه        . ميكرد  

بـا وجـود    .رياست مجلس سنا انتخاب شد      ) سناتور(امپراطور به مقامهاي كنت     

اينها وقتي ناپلئون اسير شد به اوپشت كرد و به عـزلش رأي داد و خـود را در                   

دامان لوئي هيجدهم انداخت واز طرف او به سمت رئـيس كميتـه ي تجديـد                

  . سمت مجلس اعيان انتخاب شد تشكيالت مدرسه ي پلي تكنيك و عضو 



س با تمام اين اوصاف جوانان را تشويق وكمك ميكرد به طوري كـه وقتـي                الپا

از طرف آكادمي مورد تمجيد قرار      » بيو«يكي از اكتشافات جوان ناشناسي بنام       

گرفت ، او را نزد خود خواند و معلوم گرديد الپالس قبالً اين اكتشاف را مـورد                 

  . ت مطالعه قرارداده اس

نزديك پاريس در عمارت ييالقي خود كـه     » آركوري« الپالس اواخر عمر را در      

 سالگي درگذشت   78 در   1828او روز پنجم مارس     . نزديك برتوله بود گذرانيد     

آنچه ميدانيم نـاچيز و آنچـه نميـدانيم         «: درحاليكه آخرين حرف او اين بود       

  » .عظيم ووسيع است 

  
 



  آنتوان لوران الووازيه

 درپاريس از پدر ومـادري ثروتمنـد        1743 اوت   26آنتوان لوران الووازيه در     

او زير نظر استاداني قابل ، نجوم ، گيـاه شناسـي ، شـيمي ،                .ومرفه زاده شد    

  . وزمين شناسي ، را به خوبي فراگرفت 

 آن هنگام   پس از اتمام دوره ي حقوق بار ديگر به علوم گراييد وسه سال بعد در              

.  ساه بود به عضويت فرهنگستان سلطنتي علـوم برگزيـده شـد              25كه جواني   

الووازيه كه درحقيقت بنيان گذار شيمي جديد محسوب ميشود تجزيه و سنجش            

وي نخستين كـسي    . توأم با نتيجه گيري صحيح را پايه و اساس اين علم قرارداد           

ت شيميايي درآزمايشگاه   بود كه ترازو را جهت سنجش وتحقيق در فعل وانفعاال         

قبل از او دانشمندان شيمي درمورد سـوختن ، عقيـده ي عجيبـي              . وارد كرد   

جسم سوختني داراي مـاده اي  « داشتند و آنرا اين طور تعريف ميكردند كه هر  

است نامرئي به نام لوژستين وچون جسم مشتعل شود ، اين ماده از آن خـارج                

عال باشد مقـدار بيـشتري از ايـن مـاده           هر چه جسم بيشتر قابل اشت     . ميشود  

  » دربردارد و شعله همان فلوژيستيك است كه از جسم متصاعد ميگردد



به موجب اين نظريه ، قدما معتقدبودند كه وقتي جسمي در هوا ميسوزد سبكتر              

ايـن نظريـه ي نادرسـت       .ميشود زيرا ماده ي فلوژيستين آن خارج ميگـردد        

وحتي دانشمندان بزرگ نيز بدان     . خته بود    را به كلي مسموم سا     18سراسرقرن  

اعتقاد داشتند چنانكه پريستلي هنگامي كه گاز اكسيژن را براي نخستين بار تهيه             

  . نام نهاد » هواي بدون فلوژيستين « نمود آن را 

الووازيه كه شيميدان برجسته اي براي هميشه اسـت امكـان درك و شـناخت               

» نظريه ي آتـش زايـي     «ران سلطه ي    دردو.عناصر گازي شكل را فراهم كرد       

وسايل تجربي زيادي فراهم آمده بود كه سـبب         ) نظريه اي كه درباال ذكر شد     (

دگرگوني هاي انقالبي در شيمي شدند ، بيشترين اعتبار اين تحـوالت مـديون              

  . زحمات الووازيه است كه درك درستي از اكسيژن را ميسر كرد 

توانست نقطه مقابل و ضـد فلوژيـستون         نوشت كه الووازيه مي    f.engelsانگلس  

افسانه اي را در اكسيژني كه پريستلي به دست آورده بـود بيابـد ودرنتيجـه                

قادربود كل نظريه ي آتش زايي را از پا درآورد اما اين كار نميتوانست نتـايج                

تجربي حاصل از پذيرفتن آتش زا را ازبين ببرد ، برعكس آن نظريات پابرجـا               

ب بيانشان وارونه شده بودواز كلمه ي فلوژيستيك به عباراتي          بودند و فقط ترتي   



كه اكنون درزبان شيمي اعتباردارند برگردانده شده بود وبنابراين اعتبارشـان           

  . حفظ شده بود 

راه الووازيه براي كشف اكسيژن خيلي مستقيم تر از راه ديگر هم عصرانش بود              

ه ي اتش زايي داشت ولي هر       دراغاز اين دانشمندفرانسوي نيز گرايش به نظري      .

  . چه بيشتر كه به نتايج تجربي ميرسيد  بيشتر از آن نظريه كناره ميگرفت 

شرح تجربياتش درزمينه ي احتراق تركيبات مختلف در        1772دراول نوامبر سال    

وزن همه ي مواد از جمله فلـزات ،         : هوا را به اين ترتيب پايان بخشيد كه گفت        

نظر به اينكه چنين واكنشها نيـاز بـه         . ايش مي يابد    براثر احتراق وسوختن افز   

هـوا  «: مقدارزيادي هوا داشتند ، الووازيه نتيجه گيري ديگري هم كرد وگفـت             

مخلوطي از گازهاي با خواص گوناگون است كه در حين سوختن مواد ، قسمتي              

  » آن با ماده ي سوزنده تركيب ميشوداز 

دراغاز ، الووازيه اين جزء از هوا را مشابه هواي ثابت بالك تلقي كرد ولي بـه                 

 اين دانشمندفرانسوي متوجه 1774درفوريه سال . زودي متوجه اشتباه خود شد   

شد كه آن قسمت از هوا كه با مواد در هنگام سوختن تركيب ميشود مناسـبترين                

 رودرروي اكسيژن قرارگرفت    جزء هوا براي تنفس است ، به اين ترتيب الووازيه         



،ولي از اعالم كشف گاز جديد خودداري كرد زيرا ميخواست چنـد تجربـه ي               

  . تكميلي انجام دهد 

 پريستلي كشف خودرا به الووازيـه گـزارش كـرد و ايـن              1774دراكتبر سال   

گزارش مفهوم واقعي كشف الووازيه را براي خودش روشن كرد ، وي بالفاصله             

  .  قرمز جيوه كه مناسبترين مولد اكسيژن بود پرداخت به تجربه با اكسيد

يادداشتي دربـاره ي طبيعـت   «  الووازيه گزارشي تحت عنوان 1775در اوريل  

ماده اي كه هنگام سوختن فلزات با آنها تركيب ميشود وسبب افزايش وزن ماده              

درواقع اين كف اكسيژن بـود  . به آكادمي علوم فرانسه داد » توليد شده ميشود    

الووازيه نوشت كه اين نوع هوا را پريستلي وشيل و خودش تقريبـاً بـه طـور                 .

ابتدا وي آن را مناسبترين هوا براي تنفس ناميد ولي          . همزمان كشف كرده اند     

  . گذاشت » هواي زندگي بخش يا توانبخش « بعد نامش را 

ـ               رده به اين ترتيب مالحظه ميشود كه الووازيه با دركي كه از طبيعت اكسيژن ك

درمرحله ي بعدي دانـشمندمزبور     .بود تا چه اندزه بر همزمانانش پيشي گرفت         

يكـي از مـواد بنيـاني       » مناسبترين هوا براي تـنفس      « به اين نتيجه رسيد كه      

بعدها معلوم شد   .درساخت اسيدهاست ، يعني مهمترين قسمت همه اسيدهاست         



سيژن هالوژنـه تهيـه     وقتي اسيدهاي بدون اك   (كه اين اعتقاد اشتباه بوده است       

 الووازيه انديشيد كه اين خاصيت را در نام گاز كشف 1779ولي در سال ) شدند  

ناميد كـه از كلمـه      ) oxygen(شده بگنجاند وازآن پس اين عنصر را اكسيژن         

  . گرفته شده است » اسيدساز«يوناني 

پريستلي وشيل بدون اينكه بداننـد دسـت روي اكـسيژن           «انگلس نوشته است    

وگرچه الووازيه همان گونه كه بعدها اعتراف       » ته اند آن ها را تهيه كردند      گذاش

كرده است اكسيژن را همزمان ومستقل از آن دو نفر تهيه نكرده بود ، باتوجه به                

اين كه آن دو نفر نمي دانستند چه چيزي را تهيه كرده اند الووازيـه را بايـد                  

  كاشف اكسيژن شناخت 

ثروتهـاي  «نيز در باب اقتصاد سياسي موسـوم بـه          الووازيه رساله ي معروفي     

اين كتاب يكي از مهم ترين كتبي    .به رشته ي تحرير درآورد      » زيرزميني فرانسه   

  است كه در مبحث اقتصاد نوشته شده است 

 دردادگاه انقالبي به رياست ژان باتيست       1794سرانجام آنتوان الووازيه درسال     

ه چندتن ديگر تسليم تيغه گيوتين شد در        كوفن هال به جرم خيانت به ملت همرا       

  .  سال سن داشت 51حالي كه 



  : پس از مرگ الووازيه الگرانژ گفت 

آنها براي بريدن سر او فقط يك لحظه وقت صرف كردند ولي شـايد يكـصد                « 

  » سال زمان نتواند سر ديگري همانند او بوجود آورد

  

  
 



  ديميتري ايوانويچ مندليف 

واقـع در   » توبوسـك « درشهر   1834ديميتري ايوانويچ مندليف در هفتم فوريه       

 دكتر علوم و استاد شـيمي داشـنگاه شـد           1869وي در سال    .روسيه متولد شد    

دراين هنگام فقط شـصت و سـه عنـصر از نظـر             .ودرهمين سال ازدواج كرد     

  . شيميدان ها شناخته شده بود 

اين فكر بود كه خواص فيزيكي و شيميايي عناصر تـابعي از جـرم              مندليف در   

بدون قانون تناوبي نه پيش بينـي خـواص عناصـر شـيميايي             .اتمي آنهاست   

كشف . ناشناخته ميسر بود ونه به فقدان يا غيبت برخي از عناصر مي شد پي برد              

ـ        . عناصر منوط به مشاهده وبررسي بود      ا بنابراين تنها ياري بخت ، مـداومت وي

قانون تناوبي راه جديدي در اين      . پيش داوري منجر به كشف عناصر ديد ميشد         

  .زمينه گشود 

منظور مندليف از اين جمله ها آن بود كه در سير تاريخي عناصـر شـيميايي ،                 

. زمان حدس زدن وود عناصر و پيشگويي خواص مهم شان فرا رسـيده اسـت                

خت اين جدول نشان ميداد كه      جدول تناوبي پايه اي براي اين كار شد حتي سا         

با آگاهي  . در چه جا هايي مكان خالي باقي مي ماند كه بايد بعداً اشغال شود               



خـواص مهـم    . از خواص عناصر موجود در جوار اين مكانهاي خالي ، مي شد             

جرمهـاي اتمـي ،   (عناصر ناشناس را تخمين زد و چند مشخصه ي مقداري آنها      

به كمك نتيجه گيـري     ) وشش و مانند آنها را      چگالي ،نقطه ي ذوب و نقطه ي ج       

  . هاي منطقي و چند محاسبه رياضي ساده ، تعيين كرد 

اين مطالب نياز به تبحر كافي در شيمي داشت مندليف از اين تبحر برخـوردار               

بود كه با تركيب آن با تالش علمي و اعتقاد به قانون تناوبي توانست پيـشگويي                

. و خواص چندين عنصر جديد را ارائـه دهـد           هاي درخشاني درباره ي وجود      

بنابراين مطابق با اين فكر جدولي درست كرد و شصت وسه عنصر شناخته شـده       

تعداد عناصر در سطرهاي جدول     . رابه ترتيب جرم اتميشان د رجدول قرارداد        

 6 عنصر داشت ، درحاليكه سطر ششم فقط شـامل           32يكي نبود ، مثالً سطر پنجم       

عناصري كه خواص آنها شبيه هم بود ، دراين جدول نزديك هم            ولي  .عنصر بود   

منـدليف  .قرارداشتند وبدين علت مقداري از خانـه اي جـدول خـالي مانـد             

درموردخانه هاي خالي اظهار داشت كه خانه هاي خالي متعلق بـه عناصـري              

  . است كه تاكنون شناخته نشده است 



جـدول  . وسيه ارائه نمـود      به جامعه ي شيمي ر     1869وي اين نتيجه را درسال      

كه يـك سـال     » لوترمايز« عنصر را مينمود جز      92مندليف كه پيش بيني وجود      

مشابه با جدول مندليف انتشار داده بـود ، طرفـداري           بعداز مندليف جدولي    

پيش بيني هاي عجيب مندليف زمان درازي به صورت مثالهاي موجود           . نداشت  

در همه ي كتابهاي شيمي در آمده بود و كمتر كتاب شيمي وجوددارد كه درآن               

از اكاآلومينيوم واكابور و اكاسيلسيم ياد نشده باشد كه بعدها پس از كشف بـه               

  . هاي گاليوم ، سكانديوم وژرمانيوم ناميده شدند نام

درميان سه عنصري كه مندليف پيش بيني كرده بود اكاسيليوم بعداز سايرين در             

 كشف شد وكشف آن بيش از كشف دوعنصر ديگر مرهون ياري بخت             1887سال  

مستقيماً ) 1875(» بوابودران  «وتصادف مساعد بود درواقع كشف گاليوم توسط        

و » نيلسون  «هاي طيف سنجي اش بود وجدا كردن سكانديوم توسط          توسط روش 

مربوط به بررسي دقيق خاكهاي نادر بود كه درآن زمـان اوج             ) 1879(» كلو«

  . گرفته بود 

آخرين تأييد د رمورد    . اندك اندك همه پيشگويي هاي مندليف تحقق يافته اند          

ميدان آلمـاني ،    شي» فيشر   «1937وزن مخصوص سكانديوم فلزي بود در سال        



وزن مخصوص آن سـه     . شد  % 98موفق به تهيه ي سكانديوم بادرجه ي خلوص         

اين دقيقاً همان رقمي است كه مندليف پيش بيني         . گرم بر سانتي متر مكعب بود       

  . كرده بود 

كتاب جامعي به دسـت آورد كـه نويـسندگانش          » انگلس   «1879درپاييز سال   

كتاب براي نخستين باربـه پيـشگويي اكـا         درآن  . بودند  »شورلمر«و  » روسكو«

درمقاله اي  . آلومينيوم توسط مندليف وكشفش تحت نام گاليوم اشاره شده بود           

كه بعدها انگلس دركتابي هم نقل كرده است ، اشاره به مطلب آن كتاب شـيمي      

ناخودآگـاه قـانون    0مندليف با به كاربردن     : شده است ونتيجه گرفته است كه       

يفيت هگل ، واقعيت علمي اي را تحقق بخشيد كه از نظر تهـور           تبديل كميت به ك   

درمحاسبه اي مدار سياره ي ناشناخته ي نپتـون         » لوريه«فقط قابل قياس با كار      

  . بوده است 

نظريه ي  » رامزي« وهليوم واينكه    1894عالوه بر اين با اكتشاف آرگون در سال         

بينـي نمـود جـدول      جدول مندليف وجود نئون و كريپتون و گزنون را پـيش            

دراين سالها بودكه تمـامي     . مندليف شهرت عجيب و فوق العاده اي كسب نمود          

او رابه خود عـضويت     ) غير از مملكت خودش     (آكادمي هاي كشورهاي جهان     



دعوت نمودند ، زيرا مندليف مردي آزاديخواه و طرفدار جدي حقوق زن بـود              

  . وبه اين علت مورد لطف قرار نگرفت 

 در هفتادوسه سالگي در گذشت ، به طـوري كـه            1907 دوم فوريه    مندليف در 

ميدانيم از هنگاميكه جدول مندليف به وجود آمد خانه هاي خالي آن يكي پس              

 1938از ديگري با كشف عناصر پر ميشد و آخرين خانه ي خالي جدول در سال                

  . با كشف آكتنيوم در پاريس پر شد

  
 



 ثروتمندترين افراد جهان         
   

 بيل گيتس از ملكه بريتانيا عنوان افتخاري شواليه دريافت كرده است
 

مجله آمريكايي فوربز كه از معتبرترين نشريات اقتصادي جهان به شمار مي 
. منتشر كرد2005رود، فهرستي از ميلياردرهاي جهان در سال   

 ساله آمريكايي و مالك شركت 49 دار گيتس، سرمايه) بيل(اين مجله، ويليام 
مايكروسافت كه عمده ترين توليدكننده نرم افزارهاي رايانه اي به شمار مي 

 ميليارد دالر به عنوان ثروتمندترين مرد جهان 46.5رود را با مجموعه دارايي 
.معرفي كرده است  

يز بيل گيتس كه دانشجوي اخراجي دانشگاه هاروارد است سرمايه گذاريهايي ن
در شبكه هاي مخابراتي و خدمات شهري آمريكا و راه آهن سراسري كانادا 

 ميليارد دالر نيز صرف هزينه هاي خيريه كرده كه بارزترين نمونه آن 27كرده و 
بنياد بيل و مليندا گيتس است كه براي مبارزه با بيماريهاي عفوني تأسيس شده 

.است  
. در غرب آمريكا سكونت داردبيل گيتس در شهر مدينا در ايالت واشنگتن   

 ميليارد كمتر از بيل 2.5ديگر سرمايه دار آمريكايي كه ثروتش تنها وارن بافت، 
.گيتس برآورد شده، به عنوان دومين مرد ثروتمند جهان معرفي گرديده است  

 سال سن دارد و كار را از سن سيزده سالگي به عنوان روزنامه 74وارن بافت 
. كرده استفروش دوره گرد آغاز  

او كه در شهر اوماها در ايالت نبراسكاي آمريكا سكونت دارد، اكنون صاحب 
 سرمايه هاي كالن در زمينه هاي گوناگوني از بيمه و توليد انرژي گرفته تا بازار

.قالي و جواهرات و مبلمان است  



  
 مقام سوم در ميان ثروتمندان جهان را به يكي از هنديهاي مقيم لندن به فوربز

 ميليارد دالر اعالم كرده است كه بدين 25نام الكشمي ميتال داده و ثروت او را 
ترتيب، وي عالوه بر ثروتمندترين هندي، پولدارترين مرد اروپا نيز قلمداد مي 

.ودش   
كه تحصيالت خود را در كلكته هند انجام داده، بزرگترين شركت الكشمي ميتال 

.توليد آهن و فوالد در جهان، نام ميتال استيل را در اختيار دارد  
جوانترين ميلياردر دنيا در فهرست فوربز، آلبرت فون تورن اوند تاكسيز نام 

. ساله و از تبار شاهزادگان آلمان است21دارد كه   
وت او كه از پدرش به او ارث رسيده و تا دو ميليارد دالر تخمين زده مي شود ثر

شامل امالك فراوان و از جمله بزگترين جنگل خصوصي اروپاست كه سي هزار 
.هكتار وسعت دارد و در آلمان واقع است   

، ، امير وليد بن طاللثروتمندترين مسلمان در فهرستي كه فوربز منتشر كرده
ك فهد، پادشاه عربستان سعودي است كه در رياض، پايتخت اين برادرزاده مل

. ميليارد دالر برآورد شده است23.7كشور سكونت دارد و ثروتش   
او در زمينه هاي مختلفي در جهان سرمايه گذاري كرده و از جمله اماكن 

معروفي كه به وي تعلق دارد، هتل ساووي در لندن و هتل مونته كارلو گراند در 
.وناكو در جنوب فرانسه استكشور م  

 
 

امير وليد بن طالل، برادرزاده پادشاه عربستان سعودي، ثروتمندترين مسلمان 



 
تنها دختر سام والتون، صاحب فروشگاههاي زنجيره اي وال آليس والتون، 

مارت در فهرست فوربز به عنوان ثروتمندترين زن جهان معرفي شده و با ثروتي 
يان ثروتمندترينهاي جهان جاي معادل هيجده ميليارد دالر در مقام سيزدهم م

.گرفته است  
خانم والتون كه پنجاه و شش سال سن دارد و زني مطلقه است در ايالت تكزاس 
در جنوب آمريكا سكونت دارد و فروشگاهي كه به او و خانواده اش تعلق دارد 

با بيش از پنج هزار شعبه، بزرگترين فروشگاه زنجيره اي جهان به شمار مي 
.رود  

نش رابسون، جيم و جان مقامهاي دهم تا جدول ثروتمندترينهاي فوربز را برادرا
به خود اختصاص داده اند و مادر هشتاد و پنج ساله شان كه در رتبه چهاردهم 

.جاي گرفته، جايگاه دومين زن ثروتمند جهان را كسب كرده است  
، ثروتمندترين شخصيت سياسي جهان، آن گونه كه از جدول فوربز بر مي آيد

. ساله ايتالياست68، نخست وزير سيلويو برلوسكوني  
. ثروت او كه عمدتاً در شبكه هاي تلويزيوني و همچنين باشگاه فوتبال معروف آ

.ميالن سرمايه گذاري شده، دوازده ميليارد دالر برآورد شده است. ث  
بنابر جدول فوربز، آقاي برلوسكوني بيست و پنجمين فرد ثروتمند جهان و 



ebay براي خريد و ) 
.فروش اجناس از طريق اينترنت دارد  

 ميليارد دالر اعالم كرده، متولد 9.9 ساله كه فوربز ثروت او را 37 ير اميديار پي
فرانسه و ساكن ايالت نوادا در آمريكاست و عالوه بر اينكه ثروتمندترين ايراني 

تبار در جهان قلمداد مي شود، پس از رومن آبراموويچ، سرمايه دار روس و 
ترينهاي دنيا از لحاظ جواني صاحب باشگاه فوتبال چلسي، در ميان ثروتمند

.مقام دوم را دارد  
 است ناصر داوود خليليديگر ايراني اي كه در اين فهرست به چشم مي خورد، 

كه در محله معروف مي فر در لندن سكونت دارد و صاحب يكي از گرانقيمت 
.ترين مجموعه هاي آثار هنري اسالمي و ايراني در جهان است  

هزار اثر را كه به گستره تاريخي اي به اندازه اين مجموعه بيش از بيست 
.چهارده قرن تعلق دارند در خود جاي داده است  

آقاي خليلي كه يهودي مذهب است و پيش از وقوع انقالب ايران را ترك گفته، 
.ليگ فوتبالي براي جوانان يهودي و مسلمان در بريتانيا به راه انداخته است  

يراني اند كه در سراسر فهرست ميلياردرهاي خليلي و اميديار تنها نامهاي ا
فوربز كه هزار نفر را شامل مي شود، به چشم مي خورند، هرچند پي ير اميديار 





  ماري كوري

 1867مـشهورشد ، در سـال   » ماري كـوري  «ماريا اسكلو دووسكا كه بعدها به  

  . درورشو پايتخت لهستان متولد شد 

ماريا . او از كودكي ، مردم را با حافظه ي خارق العاده اش ، شگفت زده ميكرد                 

پدرش كه يك پروفـسور علـوم   .خواندن را وقتي تنها چهار سالش بود آموخت     

رهايي را در جعبه اي شيشه اي نگهداري ميكرد ، كه ماري را مجذوب              بود، ابزا 

  . خود مينمود 

ماري روياي دانشمند شدن را در سر مي پروراند ، اما ميدانست اين كار آسان               

 سـالگي   18سالها بعد خانواده ماري خيلي فقير شدند و اودرسن          .نخواهد بود   

شود وبه خواهرش براي درس     مجبور شده به عنوان معلم سرخانه مشغول به كار        

بعدهاخواهرش نيز اورا در تحصيلش ياري      . خواندن درپاريس كمك مالي كند      

  . كرد 

بنابراين، ماري در سال    . درآن روزها براي دختران دانشگاهي در لهستان نبود         

او به قدري فقير    .  ساله بود، به دانشگاه سوربن در پاريس رفت          19 وقتي   1891



كره ميخورد وچاي مينوشيد ولباسهاي كهنه اي را كه با خود از            بود كه تنها نان و    

warsaw آورده بود ، ميپوشيد  .  

درآنجا با فيزيكدان جوان فرانسوي به نام پير كوري آشنا شد و اين آشنايي به               

اوبه پير كوري در انجام آزمايـشهاي عملـي اش دربـاره ي             . ازدواج انجاميد   

 درانبار چوبي كـوچكي كـه      1895اودرسال  الكتريسيته كمك ميكرد زماني كه      

آزمايشگاه او بود شروع به كار كرد نه او ونه هيچ كس ديگر چيزي دربـاره ي                 

البته يكي از   .اين عنصر هنوز كشف نشده بود       .عنصر شيميايي راديم نيميدانست     

درآن زمـان   » هانري بكـرل  «همكاران پژوهشگر پاريسي فيزيكدان فرانسوي      

عنصر شيميايي اورانيوم پرتوهايي اسرارآميز نـامرئي از        تشخيص داده بود كه     

او به طور اتفاقي قطعه اي كوچكي از فلز اورانيوم را بـرروي       .خود مي افشاند    

صبح . يك صفحه فيلم نور نديده كه در كاغذ سياه پيچيده شده بود ، گذاشته بود          

شد ، سياه   روز بعد مشاهده كرد كه صفحه ي فيلم درست مثل اين كه نور ديده با              

بديهي وبد كه عنصر اورانيوم پرتوهايي را از خود ساطع كرده بـود    . شده است   

بكرل ايـن فراينـد را      . كه از كاغذ سياه گذشته وبرصفحه ي فيلم اثر كرده بود            

كه سنگي ست وسياه قيرگون     ) pitch-blende(دوباره با سنگ معدني موسوم به       



اين بار اثري كه سـنگ      . ، تكرار كرد    است كه از آن اورانيوم به دست  مي آيد           

. برروي صفحه ي فيلم گذاشته بود ، حتي از دفعه ي قبلي هـم قـوي تـر بـود                   

بنابراين مي بايست به غير از عنصر اورانيوم يك عنـصر پرتـوزاي ديگـر هـم                 

او فرضيه ي خودرا با خانواده ي كوري كه با او دوست            . درسنگ وجودميداشت   

  .  نيز اين رازهيجان انگيز يافتند انها. بودند ، مطرح كرد 

اين چه پرتوهاي نادري بودند كه دراشيايي كه پرتوهاي نوري معمـولي از آن              

  ها عبور نميكرد نفوذ ميكردند واز ميان آنها ميگذشتند ؟

درآن زمان پير كوري در مدرسه ي فيزيك تدريس ميكرد ولي او تمـام وقـت                

در آزمايشهايي كه انجام ميداد كمـك       آزاد خود را به كار ميبرد تا به همسرش          

رئيس مدرسه ي فيزيك يك انباري مخروبه كنـار حيـاط مدرسـه را در               . كند  

اين انبار فضايي بود كه آنها ميتوانستند بـدون هزنيـه اي            . اختيار آنها گذاشت  

دريافت كنند و بنابراين آن را قبول كردند قدم بعدي اين بود كه سنگ معدني               

 اگر ميخواستند اقدام به خريد آن كنند خيلي گران تمام ميشد            سياه را تهيه كنند   

آنها به طور كلي اندكي اطالع يافتند كه دولت اتريش هزاران كيلـو از ايـن                . 

. سنگها دارد كه چون اورانيومش را جدا كرده اند ، آن ها را بي ارزش ميدانند 



ه جديـدي را    چون خانواده كوري دنبال اورانيوم نبودند بلكه عنصر ناشـناخت         

جستجو ميكردند اين زباله هارا درست همان چيزي يافتند كه به آن نياز داشتند              

ماري و پير كوري اين توده هاي كثيـف را بـا بيـل درون ديگهـاي بزرگـي                   . 

ميريختند ، آنها را با مواد شيميايي مخلوط ميكردند وبروي يك اجاق قـديمي              

 وبـدبوي غليظـي كـه از        دود سـياه ، خفـه كننـده       .چدني حرارت ميدادند    

ديگهابرميخواست نفس آنها را تقريباً بند مي آورد واشك چشمانشان را سرازير            

با رماجعه به يادداشتهاي قطور ازمايشگاهي ماري و پير كوري معلـوم            . ميكرد  

 به مطالعه درباره ي پرتو بكـرل        1897ميشود كه آن دو نفر ازشانزدهم دسامبر        

 ولي از   در اغاز ، ماري فقط به اين كار مشغول شد ،           . يا پرتو اورانيوم پرداختند   

پير به اندازه گيري هـا و بررسـي         .  پير هم به او ملحق شد        1898 فوريه سال    5

نتايج پرداخت آن دو نفر عمدتاً شدت پرتوهاي كـاني هـا ونمكهـاي مختلـف                

نتيجه ي تجربه هاي زيـاد      . اورانيوم و اورانيوم فلزي را اندازه گيري ميكردند         

اديواكتويته را داشتند راديوكتيويته    انها اين بود كه تركيبات اورانيوم كمترين ر       

بود » پشبلند«ي اورانيوم فلزي از آنها بيشتر بود و كاني اورانيوم كه معروف به              

  . ، بيشترين راديواكتيويته راداشت 



اين نتايج نشان ميداد كه احتماالً پشبلند محتوي عنصري است كه راديواكتيويته            

 1898دردوازدهم آوريـل    . وم است   اش خيلي بيشتر از راديواكتيويته ي اوراني      

در چهارم آوريل   . كوري هانظريه ي خود را به آكادمي پاريس گزارش كردند           

شيميدان فرانسوي به جستجوي عنصر ناشـناخته ي        » لمون«كوريها با همكاري    

نتيجه ي گرانبهاي اين كار پرزحمت وطاقت فرسا، تنها چنـد           . مزبور پرداختند   

آنها اين ماده را درلوله هاي آزمايشگاهي نگهـداري         قطره از ماده اي بود كه       

براثر اين كارهاي طاقت فرسا در نخستين زمستان ماري كوري دچار           . ميكردند  

او تمام فصل را مـريض بـود ، ولـي پـس از              .نوعي عفونت والتهاب ريوي شد      

  . بهبودي ، كار پختن مواد در ديگها را درآزمايشگاه از سر گرفت

تين دخترش به نام ايرنه متولد شد پي روماري كـوري در            سال پس از آن نخس    

 pitch(ماه جوالي همان سال توانستند اين مسئله را انتشار دهند كه سنگ معدن 

– blende (      به غير از عنصر اورانيـوم ، دو عنـصر پرتـوزاي ديگـر را نيـز در

نخستين عنصر را به ياد محل توليد وبزرگ شدن ماري كـوري كـه              . خوددارد  

ناميدند و دومين عنصر را كه اهميت       ) polonium(ستان بوده است ، پولونيوم      له



 بـه معنـي پرتوالهـام       radiusزيادي داشت راديوم ناميدند كه از واژه التـين          

  . ميگرفت 

اعضاي آكادمي علوم پاريس گزارشي تحت      1898در بيست و ششم دسامبر سال       

منتـشر  » بلند وجـود دارد     درباره ي ماده شديداً راديواكتيوي كه پـش       «عنوان  

  . كردند واين روز تاريخ تولد راديوم است 

پيدايش راديوم درميان عناصر راديواكتيو طبيعي تقريباً به فوريت ثابت كرد كه            

اين عنصر مناسبترين عنصر راديواكتيو براي بسياري كارهاست به زودي معلـوم            

 كشف راديـو يكـي از   ) سال 1600(شد كه نيمه ي عمر راديوم نسبتاً زياد است       

بررسي هاي انجام شده روي راديـوم موجـب         . پيروزي هاي بنيادي علم است      

دگرگوني هاي اساسي دردانش بشردرباره ي خواص و ساخت ماده شد ومنجـر            

خانواده ي كوري به همراه بكرل بـه        . به شناخت ودستيابي به انرژي اتمي شد        

 آن نائـل شـدند ، درسـال         خاطر كشفي كه پس از آن همه كار طاقت فرسا به          

و به اين ترتيب توانـستند  . را از آن خود كردند ) فيزيك ( جايزه ي نوبل  1903

  . ني خود گرفته بودند، پرداخت كنندوامهايي را كه براي كارهاي پژوهشي طوال



.  سالگي به علت تصادف با اتومبيـل درگذشـت           47 در   1906پير كوري در سال     

 1910ش به مطالعات خود ادامه داد و در سـال  مادام كوري پس از مرك شوهر  

دراين هنگام استاد سوربون وعضو آكادمي      . موفق به تهيه راديوم خالص گرديد       

  .  براي دومين بار به دريافت جايزه نوبل نائل شد 1911طب شد و در سال 

برنده جايزه ي نوبل در شـيمي درسـال     (ماري كوري به غير از لينوس اولينگ        

 انساني است كه دوبـار ايـن    تنها) 1962 جايزه صلح نوبل در سال         برنده 1954

   . ارزشمند را از آن خود كرده استجايزه 

 كار ميكرد او باورداشـت كـه        xدرزمان جنگ جهاني اول ، ماري برروي اشعه         

او هـيچ گـاه    . آنها ميتوانند دردرمان بيماري هايي مانند سرطان كمك كننـد           

اي مال اندوزي استفاده كند زيرا معتقد به كمـك          سعي نكرد كه از كشفياتش بر     

  . به ديگران بود 

اين واقعيت كه پرتوهاي راديوم ميتوانند بافتهاي زنده ي اندامها را از بين ببرند              

به عنوان مهمترين دسـتاورد كـشف كـوري هـا مـشخص گرديـد پزشـكان                 

 غده ها   وپژوهشگران علوم پزشكي به زودي دريافتند كه به اين وسيله ميتوانند          

و بافتهاي بدخيم را كه در سرطان وهمچنين بيماري هاي پوستي و غدد ترشحي              



بسياري از بيماران سرطاني كه توانـسته انـد بـا           . بروز ميكنند ، از بين ببرند       

موفقيت معالجه شوند واز مرگ نجات يابند ، عمر دوبـاره و سـالمتي خـودرا                

ين دو دانشمند خـستگي ناپـذير       مرهون تالشهاي ايثارگرانه وانگيزه ي واالي ا      

  . هستند 

 يعني بيست و هـشت سـال بعـداز مـرگ            1934مادام كوري در چهارم ژوئيه      

  .سالگي درگذشت 67شوهرش ودرسن 

  
 



  ايزاك نيوتن 

ايزاك نيوتن ،كيمياگر ، رياضـيدان ،دانـشمند ، وفيلـسوف انگليـسي درروز              

  . يعني سال مرگ گاليله درخانواده اي كشاورز متولد شد1642دسامبر 25

نيوتن قبل از موعد متولد شد وزودرس به دنيا آمد وچنان ضعيف بود كه مـادر                

 سـالگي   30يان برد پدراو در     گمان برد او حتي روز اول زندگي را نتواند به پا          

پدرش مرد ضعيف ، بارفتار غير عادي زودرنج        .وقبل از تولد فرزندش درگذشت      

آيـزاك دردوره   . مادرش هانا آيسكاف زن خانه داري بود        .و عصبي مزاج بود     

كودكي شادي نداشت او سه ساله بود كه مادرش با كشيش مرفهـي بـا سـني                 

ز مادر ظاهراً سخت بر شخـصيت او اثـر        دوبرابر سن خود ازدواج كرد جدايي ا      

. گذاشت و تقريباً مسلم است كه رفتار بعدي وي نسبت به زنان را نيز شـكل داد                

به نظر ميĤمد كه تمركز     .نيوتن هيچگاه ازدواج نكرد اما يك يا دوبار نامزد كرد           

او منحصراً روي كارش بود نه سالي كه نيـوتن در وولـستورپ جـدا از مـادر                  

 وي سالهاي دردناكي بود داستانهايي برسرزبان است كه نيـوتن           گذرانيد براي 

جوان از قبه ي كليسا باال ميرفت تا نورث ويتام ده مجاور را كه مـادرش در آن                  

  . زندگي ميكرد از دو رببيند 



آموزش ابتدايي رسمي را نيوتن دردو مدرسه ي كوچك گذراند كه هر دو براي     

چنين به نظر ميرسد كه اول بار       . ك بودند   رفت وآمد روزانه به خانه ي او نزدي       

  . دايي او متوجه شد كه درنيوتن استعدادي مافوق كودكان عادي وجوددارد 

بدين ترتيب دايي او ، مادر را مجاب كرد كه كودك را به دانشگاه كمبريج كـه                 

مـادر نيـوتن قـصد      . خودش نيز از شاگردان قديمي اين دانشگاه بود بفرستد          

درايـن  .خانه نگهدارد تا در كارهاي مزرعه به او كمك كنـد            داشت وي را در     

ساله بود كمبريج در آن زمان ديگر آكسفورد را از مقام اولـي             15هنگام نيوتن   

كه داشت خلع كرده ، به قلب پيوريتانيسم انگليس وكانون زندگي روشـنفكري             

 ي  نيوتن در آنجا مانند هزاران دانشجوي ديگر دوره       . آن كشور بدل شده بود      

  . كارشناسي خود را غرق مطالعه ي آثار ارسطو وافالطون كرده بود 

 شعار زير را در كتابچه يادداشت       1664 يا   1663نيوتن در يكي از روزهاي سال       

افالطون دوست من وارسطو هم دوست من است ، امـا بهتـرين        . خود وارد كرد  

روع كرده  او از كارهاي دكارت در هندسه ي تحليلي ش        .دوست من حقيقت است     

 كه نيوتن درجه    1665درآوريل  . سريعاً تا مبحث روشهاي جبري پيش آمده بود         



ي كارشناسي خود را گرفت ، دوره ي آموزشي او كه ميتوانست چـشمگيرترين              

  .دوره در كل تاريخ دانشگاه باشد بدون هيچگونه شناسايي رسمي به اتمام رسيد

سبب دانشگاه دانشجويان    رمض طاعون شيوع يافت وبدين       1665درحدود سال   

همين موقع بـود كـه      .خودرا مرخص كرد ونيوتن به زادگاه خود مراجعت كرد        

هوش واستعداد نابغه ي بزرگ آشكارگشت ، زيرا تمام كتابها و جزوه هاي خود              

را در دانشگاه جا گذاشته بود فكر خود را آزاد گذاشت كه به تنهايي از منـابع                 

 سال نداشت ولي بيش     22نگام نيوتن بيش از     خاص خود استفاده نمايد دراين ه     

نيوتن . از ارشميدس ودكارت درباره ي معرفت ساختمان جهان دقيق شده بود            

ضمن دو سالي كه در وولستورپ بود ، حساب عناصر بي نهايت كوچـك قـانون                

  . جاذبه ي عمومي را كشف كرد وتئوري نور را بنيان گذاشت 

، نيوتن را به فكر كشف جاذبـه عمـومي          اين داستان كه سقوط سيبي از درخت        

انداخته است به نظر درست مي آيد اواز آن لحظه اين پرسشها را براي خـود                

چرا سيب به پايين ونه باال سقوط ميكند؟ وچرا ماده برزمين نمـي             : مطرح كرد   

  . افتد؟ اين انديشه ها بعدها او را به كشف قانون نيروي گرانش رهنمون شدند 



ن چندين سال بعد پاسخ اين پرسش را توانست بيابـد، در واقـع              هنگاميكه نيوت 

. يكي از قانون هاي فيزيك را كشف كرده بود كه برتمام عـالم حكمفرماسـت                

قانون نيروي گرانش او پس از شيوع طاعون وبازگـشت بـه ملـك مزروعـي،                

ماه به آگاهي ها و كشفهايي بيش ازآنچه كه دانشمندان ديگر           18مادرش ، طي    

  .  عمر خود دست مي يابند  ،دست يافت در طول

او درباره ي نور    .او دراين مدت ساخت و ساز قانون نيروي گرانش را آغاز كرد             

قـوانين وحركـات    . دليل جزرو مد را كشف كـرد      . ورنگهاي آن پژوهش كرد     

بخصوصي را به درستي تشخيص داد ومعادله هايي براي آن نوشت كه بعـدها              

  . ك شد اساس و بنيان دانش مكاني

درمورد نيروي گرانش نيوتن معتقد بود كه نه تنها زمين چنين نيروي گرانـشي              

روزي كـه او منـشوري را       .بلكه اجسام و اجرام چنين خصوصيتي دارند        . دارد  

دردست گرفت واجازه داد تا پرتو نور خورشيد از ميان آن بتابد ، با ايـن كـار                  

 شيشه اي نحـرف ميـشود وبـه         كشف كرد كه نورسفيد به هنگام ورود به منشور        

آنها رنگهاي رنگـين كمـان      . پرتو نور اصلي با رنگهاي گوناگون تجزيه ميشود         7

سرخ ، نارنجي ، زرد، سبز      : هستند كه طيف يا بيناب ناميده ميشوند وعبارتند از          



 ماهه به   18او تمام اين كشفيات را در يك دوره ي زماني           . ، آبي ، نيلي و نبفش       

 باالخره طاعون ريشه كن شد و او به لندن برگشت تا تحـصيالت              .انجام رسانيد   

سال پس از آن را صـرف كـاوش و پـژوهش در             3او  . خود را به پايان برساند      

ماهيت وطبيعيت نوركرد اوهمچنين نخستين دوربين نجومي آيينه اي را ساخت           

در كاليفرنيا نيز ، كـه آيينـه آن         » مونت پالومار «تلسكوپ ايينه اي رصد خانه      . 

  . متر قطر دارد براساس اصول وقواعد نيوتن بنا شده است 5

نيوتن دراثر مطالعات فراوان مبتال به ناراحتي عصبي شد از دو ناراحتي عصبي             

 ودومي درسـال بعـد از فـوت         1678كه نيوتن پيدا كرد ، اولي ظاهراً در سال          

 سال از هرگونه مكاتبه مربوط به تالشـهاي         6ره ، وي مدت     مادراو بود دراين دو   

  . ذهني دست كشيد 

.  از نظر تاريخ فكري بـشر مقـام ارجمنـدي دارد             1686و1684دوران مابين   

توانست با تدبير بسيار نيـوتن را وادارد كـه اكتـشافات            » هالي  «دراين دوران   

نيوتن نيز به ايـن     خويش را درنجوم وعلم حركات به منظور انتشار تدوين كند و          

 سالگي قانون جاذبه ي زمين و سه قانون         45 در   1686درسال  . كار رضايت داد    

درباره ي حركت را در كتابش كه به زبان التين نوشته شده بود با خرج هـالي                 



نيوتن به مطالعات عظيم ديگري پرداخت كه حتي امروزه نيز كامل           . منتشر كرد   

دن قوانين علم الحركات وقـانون جاذبـه ي         نشده است وآن اينكه با به كار بر       

عمومي ، فرورفتگي زمين را در دوقطب آن كه نتيجه ي دوران روزانه ي زمين               

به دور محورش مي باشد محاسبه كرد وبه كمك اين محاسبه درصدد برآمد سير              

فيلـسوفان كهـن بـر ايـن        . تكامل تدريجي سياره را مورد مطالعه قرار دهد         

در حالت طبيعي ساكن هستند وبراي اينكه يك جـسم بـا            باوربودند كه اجسام    

سرعت يكنواخت به حركت خود ادامه دهد ، بايد پيوسته نيرويـي بـرآن وارد               

امـا  . خود برميگردد وساكن ميشود     » طبيعي  «شود در غير اين صورت به حالت        

نيوتن با بهره گيري از پژوهش هاي گاليله به اين پندار درست رسـيد كـه اگـر        

ا سرعت يكنواخت به حركت درآيد ونيرويي بيروني به آن وارد نشود            جسمي ب 

اين ويژگي را نيـوتن در      . تا ابد با شتاب صفر به حركت خود ادامه خواهد داد            

  : نخستين قانون حركت خود چنين بيان ميكند 

هر جسم كه درحال سكون يا حركت يكنواخـت در راسـتاي خـط              : قانون اول   

روني ناچار  حالت مي ماند ، مگر آنكه در اثر نيروهاي بي         مستقيم باشد ، به همان      

  . به تغيير آن حالت شود



دومين قانون به اين پرسش پاسخ  ميدهد كه اگر بر يك جسم نيـروي خـارجي                 

  . وارد شود، حركت آن چگونه خواهد بود 

آهنگ تغيير اندازه حركت يك جسم ، متناسب با نيـروي برآينـد        : قانونن دو م    

  . جسم است و جهت نيرو قراردارد وارد برآن 

به معادلـه ي بنيـادين مكانيـك        ) f=ma(فرمولي كه ازاين قانون برمي آيد       

كالسيك معروف است كه مطابق آن ، شتاب يك جسم برابر است بـا نيروهـاي                

  . خالص وارده ، تقسيم بر جرم جسم 

جسم سومين قانون مي گويد كه هرگاه جسمي به جسم ديگري نيرو وارد كند ،               

دوم نيز نيرويي به همان بزرگي ولي در سوي مخالف بر جسم اول وارد مي كند                

  . و برآيند كنش همزمان اين دو نيرو باعث حركت شتابدار ميشود 

  . براي هركنشي همواره يك واكنشي برابر ناهمسو وجوددارد : قانون سوم 

و شالوده ي مجموعه ي قوانين سه گانه ، حركت و قانون گرانش عمومي ، اساس     

فناوري مدرن هستند وبا وجود پيدايش فرضيه هاي تازه تر از اهميت آن كاسته              

  . نشده است 



 سالگي نزديك ميشد به سختي مريض       50 هنگاميكه به    1692نيوتن در پاييز سال     

وبستري شد به طوريكه از هرگونه قوت و غذايي بيزار شد ودچار بـي خـوابي                

خبر كـسالت شـديد     .  خوابي كامل تبديل شد      مفرط گرديد كه به تدريج به بي      

ليكن بعد از آنكه خبربهبـودي اورا دادنـد         .نيوتن درقاره ي اروپا انتشار يافت       

حكومت بريتانيا به منظور قدرداني از خدمات اين        .دوستانش شادمان گرديدند    

دانشمند بزرگ يك منصب بسيار باالي دولتي به وي اعطاء كـرد و او در سـال                 

ي به عنوان خزانه دار كل سلطنتي منصوب شد، منصبي كه تـاآخر              ميالد 1700

  . عمرش آن را حفظ كرد 

 1705درسـال   .درهمان سال به عضويت آكادمي علمي فرانسه نيز انتخاب شد           

اعطا كرد وبه احتمال قوي اعطـاي ايـن         » سر«ملكه ي انگلستان به وي عنوان       

 بوده است تا بـه علـت        افتخار بيشتر به مناسبت خدمات او در ضرب مسكوكات        

  . تقدم فضل او در معبد عقل وكمال 

وي چندي پيش از وفاتش با نگاهي به زندگي علمي طوالني گذشـته اش ايـن                

من نميدانم به چشم مردم دني چگونه مي ايـم امـا در             « : خالصه را بدست داد   

چشم خود به كودكي ميمانم كه دركنار دريا بازي ميكند وتوجه خود را هر زمان        



به يافتن ريگي صافتر يا صدفي زيباتر منعطف ميكند ، در حالي كـه اقيـانوس                

  » .بزرگ حقيقت همچنان نامكشوف درجلوي او گسترده است 

 سالگي درلندن درگذشت وباعزت و شرف بسيار 85 در 1727مارس 20نيوتن در 

او نخستين داشنمندي بـود     . به خاك سپرده شد     » وستمينستر آبي   «در كليساي   

براي قدرداني از اين دانشمند بزرگ واحد نيرو را         . به اين افتخار نائل آمد      كه  

  .نيوتن ناميدند

  
 



  آلفرد برنهارد نوبل 

 1843آلفرد برنهارد نوبل مخترع ديناميت و بنيادگذار جايزه ي نوبل در سـال              

 سالگي بطور خـصوصي تحـصيل       16آلفرد نوبل تا    . در استكهلم سوئد زاده شد      

كرد و پيش از رسيدن به سن بيست سالگي يك شيميدان با تجربه ويك زبان دان                

  .  ، فرانسوي ، روسي و سوئدي اشنائي داشتقابل شده بود وبا زبانهاي آلماني

آلفرد نوبل مسافرتهاي زيادي نمود وبيشتر توجه خود را صرف پژوهش دربـاره             

نوبل كشف نمود كه استفاده از اين مـواد         . ي مواد منفجره نيترو گليسيرين كرد       

اگر با يك ماده ي غير فعال وجذب كننده مانند گيسلگوهر همراه باشد آسان تر               

بـه  » ديناميـت   « تحت نام    1867خطرتر است وي اختراع خود را در سال         و بي   

سپس نيتروگليسيرين را با يك ماده ي منفجره ي فعال ديگر يعني            . ثبت رسانيد   

باروت مخلوط نمود وماده ي ژله مانند شفافي بدست آورد كه قدرت انفجار آن              

 به  1875ي درسال   از ديناميت هم بيشتر بود ژالتين منفجره يعني اختراع دوم و          

شد كه نخستين باروت بي     » باليستيت  «بعدها نوبل موفق به اختراع      . ثبت رسيد   

دود نيتروگليسيرين بود وبعدها براي ساختن كورديت يعني باروت بي دود بـه             

  . كار رفت 



با ساختن ديناميت و ساختن مواد منفجره وبااستخراج معادن نفت باكو ، نوبل به              

اختراعات نوبل سـبب    . ه گردآوري ثروت هنگفتي گرديد    كمك يارانش موفق ب   

  . شد كه دررشته ي معدنكاري وجاده سازي و حفر تونل تحولي به وجود آمد 

 بعني يك سال پـيش از       1895 نوامبر 27درتاريخ  . درگذشت   1896نوبل در سال    

ايـن وصـيت نامـه مـي        . مرگش نوبل وصيتنامه ي معروف خود را امضاء كرد          

بايستي نقشه هاي وي را مربوط به پاداش زحماتش يعني همـان افكـاري كـه                

  . بيشتر زندگي او را به خود مشغول كرده بود عملي سازد 

 ميليون كرون سوئد كـه      31نامه ي خود ذكر كرده بود كه بيش از          او دروصيت   

ثروت وي را تشكيل ميداد بايستي به صورت وجه نقد درآيد وبه عنوان سـرمايه               

بكار برود و در آمد بدست آمده از آن هرساله به صورت جوايزي ميان آنهايي               

  . ددكه در سال قبل منشاء بزرگترين فايده براي بشر بوده اند تقسيم گر

فيزيك ،  : رشته هايي كه نوبل مايل بود باعث پيشرفت آنها شود عبارت بودند از              

شيمي، فيزيولوژي يا پزشكي ، ادبيات و صلح ، در خاتمه ي وصـيتنامه خـاطر                

نشان شده بود كه اين جوايز به شايسته ترين افراد چه اهل اسكانديناوي و چـه                



ز را به سه بنياد سـوئدي و يـك          اهل ساير كشورها داده شود وامر اعطاي جوائ       

  . كميته ي ويژه كه توسط مجلس نروژ تعيين ميشود واگذار نمود 

انجام اين كار به عهده ي نمايندگان اياالت پادشاهي سوئد ونـروژ كـه در آن                

  .             زمان كشوري يگانه به شمار مي آمدند واگذار شد 

  
 



  اقليدس اسكندارني 

اقليدس اسكندراني پسر نوقطرس بن برنيقس ، رياضيدان ، منجم و هندسه دان             

م در اسكندريه متولد شد، او نويـسنده ي         . ق 323بزرگ تاريخ است كه درسال      

است كه مدت دوهزار  ) elements(موفق ترين كتاب درسي تاريخ ، يعني اصول      

  . ب بود سال شالوده ي تمام آموزش هندسه در غر

دراين اثر ، اقليدس همه ي دستاوردهاي پيشينيان درهندسه را گردآورده وبـه             

هندسـه ي   . شكلي نو نظم بخشيده واز خود نيز چيزهايي به آن افزوده اسـت              

اقليدسي برچند اصل ساده و بديهي استوار است وتمام قضاياي هندسـي از آن              

ثابت كننده ي قضيه ي پـس از        ها نتيجه گرفته ميشود ؛ به گونه اي كه هر قضيه            

افزون بر هندسه ي مسطحه ، فصلهايي از كتاب هم به جبر ، نظريـه               . خود باشد   

  . ي اعداد و هندسه ي فضايي اختصاص يافته است 

بسيار مورد توجه ديگر رياضـيدان      » اصول  « شيوه ي ابتكاري اقليدس در تأليف     

نوان مرجع اصلي آموزش    ها قرار گرفت و پس از مدت كوتاهي ، اين كتاب به ع            

اقليدس يافته هاي پراكنده ي هندسه دانان پيـشين را در           . هندسه پذيرفته شد    

چارچوبي چنان منطقي گردآورده بود كه تا قرن ها بعد كسي نتوانست چيـزي              



با اينحال دامنه ي تأثير كتاب اصول از محدوده ي دانش هندسه            . برآن بيفزايد   

اقليدس درشكل دهي تفكـر منطقـي در غـرب          فراتر ميرود ؛ روش استنتاجي      

دانشمندان بزرگي چون آيـزاك     . وپيدايش علوم جديد بسيار موثرافتاده است       

نيوتن، گاليلو گاليله و نيكالس كوپرنيك ، شيوه ي او را سرمشق پـژوهش هـاي                

» اصـول   «را با پيروي از الگوي      » پرينسيپا«نيوتن كتاب بزرگ    خود قرار دادند    

  . اقليدس به نگارش درآورده است 

حاكميت مطلق نظريات اقليدس برعلم هندسه تا اواسـط قـرن نـوزدهم دوام              

دراين زمان گروهي از رياضيدانان پس از مطالعات بسيار به اين نتيجه            . داست  

 خط موازي هيچگاه يكديگر را قطـع         اقليدس كه ميگويد دو    5رسيدند كه اصل    

نميكنند ، از نظر منطقي غيرقابل اثبات وبنابراين مردود است وبرپايـه ي ايـن               

  . يافته ي رياضي به تدريج انواع هندسه هاي نااقليدسي را پديد آوردند 

علي رغم نام آوري اقليدس جزئيات زندگي او نامعلوم نيست از يادداشت هاي             

ندراني دانسته ايم كه اقليدس از اعضاي فعال كتابخانه         وس اسك .پروكلوس وپاپ 

ي بزرگ اسكندريه واحتماالً درس خوانده ي آكادمي افالطون بوده است ولي            

از تاريخ دقيق تولد ومرگ او مطلع نيستيم وحتي نميدانيم در كدامين شـهر يـا               



نويسندگان قرون وسطي گاهي اورا با اقليـدس        . قاره ي جهان زاده شده است       

 .      اشتباه گرفته اند – فيلسوف سقراطي قرن چهارم پيش از ميالد –گارايي م

 

 
 



  

  جرج سيمون اهم 

 درآلمان متولد شد و پدرش قفل ساز و مادرش          1787جرج سيمون اهم در سال      

ت خودرا به پايـان     بااينكهه پدرومار جرج تحصيال   .فاريا ، درختر يك خياط بود       

اما پدر جورج تحت تعليمات ومطالعات شخصي خودبود تاجايي          .نرسانده بودند 

  . حو با تعليمات خود آموزش دهد كه قادر بود پسر خودرا به عاليترين ن

 شد ودرجـه ي دكتـري فيزيـك    Er langen ، اهم وارد داشنگاه 1805درسال 

او كتابهايي درزمينه ي هندسه نوشته ودر همان زمان بـه           .خودرا دريافت كرد    

بعدازآنكـه او بـه كـشف       . تعليم رياضيات در چندين مدرسـه مـشغول بـود           

ق افتاد عالقه مند شد ، درالبراتوار فيزيك         اتفا 1820الكترومغناطيس كه درسال    

 اهم ،   1826دردومقاله ي مهم در سال      . مدرسه اي شروع به كار وآزمايش كرد        

تصويري رياضي از هدايت گرما در مدارهاي مدلسازي شده ي فوريه ارائه داد             

اين مقاله ها ، استنباط اهم از نتايج پديده ها وآزمايشات تجربي  را افـزايش                . 

و به خصوص در مقاله ي نتايج پديده ها و آزمايشات تجربي را افزايش داد               داد  



و بخصوص در مقاله ي دوم ، او قادر بود قوانيني كه براي شرح وتوضيح نتـايج                 

  بود را مطرح كند » پيل«كارهاي انجام شده ي ديگران برروي 

  اجزاي ابتدايي يك سلول الكتروشيميايي 

واد برنده ي الكتريكي ساخته شده      كه هردو از م   ) x,y(الكترودها -1

  ...فلز ، كربن ، تركيبات :بودند 

كه دربرخورد با جسم تحليل رونـده        ) c,b,a(الكترودهاي مرجع    -2

 .فاسد ميشوند 

خود سلول يا محفظه اي كه ازمواد بدون حركت وبي اثر تـشكيل              -3

 ...شيشه : شده باشد 

 . الكتروليته ي كه حاوي يون ميباشد -4

بااستفاده وكمك از آزمايشات فراواني كه جورج سيمون اهم انجام داده بـود ،              

چيزي كـه   . توانست روابطي اساسي بين ولتاژ ، جريان ومقاومت بدست آورد           

امروز به عنوان قانون اهم شـناخته ميـشود او كتـابي را درمـورد نظريـه ي                  

  .  منتشر كرد 1827الكتريسيته اش درسال 



بااين شرح كـه مقـدار      . شناخته ميشود   » قانون اهم «نوان   به ع  I=V/Rمعادله  

ثابتي از جريان كه از سيمي عبور بكند ، دقيقاً متناسب است بـا ولتاژدوسـرآن                

  . سيم ، تقسيم بر مقاومت آن 

يك آمپري كه  )  I(واحد مقاومت الكتريكي ، مساوي است با جريان ) R(اهم ، 

الكتريكـي كـه    ) V(ت اختالف پتانسيل    در يك رسانا برقرار شود به ازاء يك ول        

اين روابط بنيادي آغازي اسـت باشـروع تحليـل          . بردو سرسيم اعمال ميشود     

  . مدارات الكتريكي 

 از سوي انجمن سلطنتي انگلستان موفق بـه دريافـت مـدال        1841اهم درسال   

ودرسـال  » باواريا« به عضويت رسمي فرهنگستان      1845در سال   . شد  » كاپلي  «

مديريت دفتر فرهنگستان فيزيك و مونيخ منصوب شد و مورد تجليـل             به   1849

  . قرار گرفت 

 سالگي در مونيخ چـشم از جهـان         66 در سن    1854اين دانشمند بزرگ درسال     

 . فرو بست 

 

  
 



  پاسكال 

او . ميالدي دركلرمون فرانسه بـه دنيـا آمـد           1623بيلز پاسكال درژوئن سال     

. سومين فرزند خانواده بود ودرحاليكه تنها سه سال داشت ، مادرش از دنيارفت              

. اتين پاسكال پدر وي ، قاضي محلي كرمون و خود صاحب وجاهت عملي بـود                

فرزند او ميشد ، كلرمون را       خانواده پاسكال كه شامل پدر و چهار       1632درسال  

  . به قصد اقامت در پاريش ترك كردند 

او تصميم گرفت تا كار تعلـيم       .پدر بيلز ديدگاه هاي آموزشي نامتعارفي داشت        

براي آن كه تكاليف سنگپني به وي تحميل نشود         . پسرش را شخصاً مديريت كند      

 شده بـود كـه      اورا در خانه آموزش دادند وبرنامه آموزشي به گونه اي تنظيم          

ابتدا تنها محدود به يادگيري زبان ها باشد وتا پانزده سـالگي هـيچ سـخني از        

به همين دليل پدر تمام كتابهـاي رياضـي را از خانـه             . رياضيات به ميان نيايد     

طبيعتاً اين ممنوعيت حس كنجكاوي كودك را برانگيخـت ووي را           . خارج كرد   

  . زد واداشت تا به پرس وجو دراين باره بپردا

دوازده ساله بود كه درباره دانش هندسه از معلم سرخانه ي خود سئوال كـرد               

ووي آن را علم ساخت اشكال دقيق و تعيين نسبت هاي ميان اجزاء گوناگون اين               



اشكال معرفي نمود بيلز كه از مطالعه ي اين دانش نهي شده بود ساعات بـازي                

كال هندسي پرداخت كـه از      خود را به كشف ويزگي هاي فراواني درباره ي اش         

  . همه مهم تر اندازه گيري مجموع زواياي داخلي مثلث بود 

او براي اين كار دايره اي رسم كرد ومثلث هاي گوناگوني را از كاغذ بريد بيلـز       

رأس هاي زاويه هاي هر مثلث را بر مركز دايره قرار ميـداد و بـا دوران دادن            

او دريافت كه جمع زاويه     . ق مي ساخت    مثلث ، پهلوهاي زاويه ها را برهم منطب       

پدر كه به شـدت     . است  ) راست  (هاي داخلي هر مثلث برابر با دو زاويه قائمه          

تحت تاثير استعداد شگفت انگيز اين كودك قرار گرفته بود ازتصميم خود چـشم              

بيلز با اشتياق   . را به وي هديه كرد      » اصول اقليدس   «پوشيد و يك جلد از كتاب       

  .  ي كتاب پرداخت وبه زودي برآن مسلط شدبه مطالعه

چهارده ساله بود كه به همراه پدر در جلسات هفتگي هندسـه دانـان بـزرگ                 

از اين جلسات بود كه در نهايت فرهنگـستان علـوم           . فرانسه شركت مي جست     

 سال داشـت    16 بيلز پاسكال زماني كه      1639در ژوئن سال    . فرانسه شكل گرفت  

 اي ارائه داد كه درآن شماري از قـوانين هندسـه ي             در يكي از جلسات مقاله    

دردسامبر سال  .  گوش اسرار آميز مطرح شده بود        6پروژكتيو ، ازجمله قضيه ي      



آنان پاريس را به قصد زندگي      . خانواده پاسكال بارديگر مهاجرت كردند       1639

اتين در اين شهر به سـمت تحـصيلدار ماليـاتي شـمال             . در روئن ترك كردند     

مدت كوتاهي پس از اقامت در اين شهر در فوريـه           . ي برگزيده شده بود     نرماند

مقالـه اي دربـاره ي مقـاطع        « ، بيلز نخستين اثر خودرا با عنـوان          1640سال  

به چاپ رسانيد وبراي كمـك پـدرش در جمـع آوري مالياتهـا ،               » مخروطي  

ي اودر فاصـله سـالها    . را ابداع كرد    ) رقمي(نخستين ماشين حساب ديجيتالي     

دستگاه وي كه   .  به مدت سه سال روي اين طرح ابتكاري كاركرد           1645تا  1642

پاسكالين ناميده شده است ، شباهت زيادي به ماشين هاي محاسبه مكانيكي دهه             

البته نمي توان پاسكال را نخستين مخترع ماشـين هـاي           .  ميالدي دارد    1940

م شـيكارد دسـتگاه      شخصي بنـا   1971زيرا پيش از او در سال       .محاسبه دانست   

مشكل اصلي پاسكال يافتن راه حلي براي انجام محاسبات         .ديگري را ساخته بود     

دراين سامانه هر ليـر معـادل       . در سامانه پولي رايج فرانسه در آن زمان بود          

 مـيالدي ايـن     1799دنير محسوب ميشد تاسـال      12هر سول معادل    . ل.س20

 سامانه اي با    1971ريتانيا نيز تاسال    در ب . واحدهاي پولي در فرانسه رايج بودند       

محاسبه بااين روش هاي نسبت به دسـتگاه        .روشهاي تزايدچندگانه رواج داشت     



دهدهي مرسوم دشواري هاي فني فراوان را به وجود ميĤورد بـا ايـن حـال                

 1642پاسكال برمسائل متعدد غلبه كرد وتوليد دستگاههاي حـسابگر در سـال             

 ، پنجاه و    1652درسال  « :نام آدامسون ، نوشته است      تاريخ نگاري به    . آغازشد  

ساخته شده بود ولي تنهـا تعـداد        ) ماشين حسابهاي پاسكال    (دو پيش نمونه از     

اندكي از آن ها به فروش رفت درنتيجه در همان سال توليـد آن هـا متوقـف                  

درآن .  براي پاسكال جوان اهميت زيـادي داشـت          1642وقايع سال   .) گرديد  

دوبرادر جوان  . درش مجروح شد واو به ناچار در منزلش بستري شد           سال پاي پ  

كه از پيروان يك جنبش مذهبي مسيحي بودندمراقبت از وي را برعهده گرفتند             

آن دو تاثير شگرفي بربيلز گذاشتند واين تاثير دراو روحيه اي  عميقاً مـذهبي               . 

  . به وجودآورد 

را زمينه ي بررسي فشار جو انجام       درهمين دوره بود كه او آزمونهاي گوناگوني        

دراين آزمايش ميـشد    . داد ودرضمن آن ، آزمايشهاي توريچلي را تكراركرد         

فشار جو را به صورت ارتفاع ستوني از جيوه كه داخل يك لوله شيشه اي با يك                 

اودرنقاطي با ارتفاع يكسان روي يك تپه       . انتهاي مسدود قرارداشت ، تخمين زد     

وه پرداخت واثبات كرد كه فشار جو در نقـاط هـم ارتفـاع              به قرائت ارتفاع جي   



مشابه است به اين ترتيب وي نظريات خود را درباره علل تغييرات باترومتريـك              

در بيست و سوم سپتامبر همان سال رنه دكارت به مالقـات او             . به اثبات رسانيد    

ـ            .شتافت   ارت اين ديدار كه بهمدت دوروز ادامه يافت به حث درباره خالكه دك

دكارت درنامه اي كه به دنبال ايـن رويـداد ،           . اعتقادي بدان نداشت ، گذشت      

ايـن مـن    « :  براي دانشوري به نام كاركاوي نوشت ، گفت          1647درژوئن سال   

زيراگرچه خوداقـدام   .بودم كه دوسال پيش او را به انجام اين كارترغيب كردم          

  »     .داشتم به آن نكرده بودم ولي درباره ي موفقيت آن ترديدي ن

 نتايج آزمونهايي را كه مربوط به خال بودند منتـشر           1647پاسكال دراكتبر سال    

ساخت واين كار آتش اختالفات را با آن دسته از دانشمندان كه همانند دكارت              

 مشاهده كرد كـه فـشار جـو بـا           1648اودرآگوست  . مخالف بودند دامن زد     

كـه در ناحيـه ي فوقـاني جـو          افزايش ارتفاع كاهش مي يابد ونتيجه گرفت        

دراين مورد هم دكارت در نامـه اي خطـاب بـه كريـستيان              . خالحاكم است   

اگر خاليي هم باشد در كلمـه ي خـود          ... «: هويگنس ، ناجوانمردانه مينويسد     

  » .پاسكال است 



ايـن  . پاسكال نظريه احتماالت را طي مكاتبات خود با فرمابنيان گذاري كـرد             

آنـان بـه    .  مبادله شدند    1654نامه بود كه در تابستان سال       مكاتبات شامل پنج    

مسئله ي تاس كه قبالً توسط كاردان مورد بررسي قرار گرفته بود ، توجه كردند               

ونيز مسئله ي نقاط را كه توسط كاردان ودرهمان مقطع زماني توسط پاسيولي             

ي تاس ايـن    درمسئله  . وتارتاگليا مورد بررسي قرار گرفته بود ، مطالعه كردند          

. پرسش مطرح ميشود كه شخصاً بايد چند بار تاس بريزد تا جفت شـش بيـاورد                 

درمسئله ي نقاط به اين سئوال پاسخ داده ميشود كه اگر بازي با تاس ها نـاقص                 

آن دو موفق شدند تا مسئله ي       . بماند چطور بايد پول شرط بندي را تقسيم كرد          

ولي براي حل آن در يك بازي سـه         .  نفره حل كنند     نقاط رابراي يك بازي دو    

طـي ايـن   . نفره ويا بيشتر روشهاي رياضي چندان توانمندي به دست ندادنـد       

او در يكي از نامه هاي خود به فرمـا بـه            .مكاتبات بود كه پاسكال ناخوش شد       

من هنوز بـستري هـستم      ... « : نوشته است ، ميگويند      1654تاريخ جوالي سال    

  » . يم كه ديروز عصر نامه شما به دستم رسيد وبايد بگو

 زماني كه پاسكال دراوج پژوهش هاي علمي خود قرار داشت بـه             1650درسال  

ناگهان موضوع مورد عالقه ي خود را كنار گذاشت و به مطالعات مـذهبي روي               



به تفكـر در عظمـت و انحطـاط بـشر           « : يا چنان كه خود نوشته است       . آورد  

مان بود كه او جوان ترين خواهر خودرا بـه پيوسـتن بـه              درهمين ز » پرداخت

  . انجمن پورت رويال تشويق كرد

درنامه اي كه به دنبال اين      .  ميالدي از دنيا رفت      1651اتين پاسكال در سپتامبر     

واقعه توسط بيلز به يكي از خواهرانش نوشته است ، برداشت عميق او از مـرگ                

ساس تعاليم مسيحيت كامالً مـشهود      به طوراعم ومرگ پدرش به طور اخص برا       

عقايدي كه او در اينجا مطرح كرده است درشكل گيري مباني كار فلسفي             .است  

  . شرح داده شده اند موثر بوده است » پنسس « آينده ي وي كه دراثري به نام 

درايـن  .  مجبور شد تا مديريت امالك پدرش را برعهده بگيرد           1653او در سال    

 زندگي سابق خود بازگردد واين بار آزمون هاي زيـادي را            زمان او توانست به   

درباره ي فشار اعمال شده از سوي گازها ومايعات انجام دهد طي همين دوره              

بود كه او مثلث محاسباتي را كه پيش تر توسط رياضيدان بزرگ ايراني حكـيم               

يـر  عمر خيام شرح داده شده بود، بارديگر مطرح كرد و موفق شد تا به همراه پي               

  . فرما حساب جامع و فاضله واحتماالت را ابداع كند 



او درانديشه ازدواج بود كه بار ديگر حادثه اي برزنـدگي اش تـاثير شـگرف                

 1654در بيست و سوم نوامبر سـال        . گذاشت ووي را به سوي مذهب سوق داد         

دونفـر  .هنگاميكه پاسكال بردرشكه اي چهار اسبه سوار بود ، اسبها رم كردنـد              

چي از نرده پل نوييلي به رودخانه سن پرت شدند و خود او نيز بـه نحـوي             سور

او كه همواره بخشي از ابعاد وجـودش        . معجزه آسا ازمرگ حتمي نجات يافت       

آميخته به اسرار بود ، اين واقعه را فراخواني ماورايي براي ترك امور دنيـوي               

ستي نوشت وپـس    بي درنگ شرحي از ماجرا را بر قطعه اي كاغذ پو          . تلقي كرد 

از آن در تمام عمر روي قلب خود جاي داد تا همواره ميثاق الهي خويش را به                 

  . پاسكال اندك زماني بعد به پورت رويال نقل مكان كرد . ياد آورد 

در پورت رويال وي مراجعات مكرري به صومعه يانسنيست ها داشت و نامه هايي          

اين نامـه هـا در فاصـله        . ت  پي درپي را درباره ي مسايل مذهبي منتشر ساخ        

 بدون ذكر نام ودردفاع از دوستي به نام آنتوني آرنولد           1657 و   1654سالهاي  

آرنولد از طرفداران ژزوييت ها و مدافع يانستيسم بـه شـمار            . نگاشته ميشدند   

ميرفت كه به دليل فعاليتهاي مذهبي متناقض در پيشگاه استادان الهيات پاريس            

مشهورترين اثر پاسكال در باب فلسفه رساله اي با عنـوان           . در حال محاكمه بود     



اين رساله مجموعه اي از انديشه هاي شخـصي وي را دربـاره ي              . پنسس است   

پاسكال كار نگارش پنسس را     . رنج هاي بشريت و ايمان به خداوند دربرميگيرد         

 آن را بـه اتمـام       1658و  1657 آغاز كرد وطي سـالهاي       1656دراواخر سال   

شرط بنـدي   «دراين اثر انديشه اي مطرح شده است كه ازآن با عنوان             .رسانيد

اومدعي است كه به اين ترتيب منطقي بـودن ايمـان بـه             .يادميشود  » پاسكال

اگر خدايي وجود نداشته باشد ، فرد       «: براساس اين بحث    .خداوند ثابت ميشود    

شد شخص  معتقد چيزي را از دست نخواهد داد ولي اگر خداوند وجودداشته با           

پاسكال در طـرح ايـن مـسئله از         » .بي اعتقاد همه چيز خود را خواهد باخت         

مباحث مربوط به احتماالت ورياضياتا سود جسته است و در نهايت چنين نتيجـه              

  ».مادرهرحال چاره اي جز دست زدن به اين قمار نداريم ...«ميگيرد كه 

 اصوالً از اثبات چنـداني      مطالعه ي بي وقفه به تدريج سالمت بيلز پاسكال را كه          

 سالگي به بـي خـوابي       18 يا   17او از سن    . برخوردار نبود ، به خطر انداخت       

 كار به جايي رسيد كه شب هنگـام         1658وسوءهاضمه ي حاد مبتال شد در سال        

روي تخت دراز ميكشيد وبه جاي خوابيدن از شدت درد به خـود مـي پيچيـد                 

 به مسائل دشـوار علـم رياضـي را در           دراين هنگام بود كه بارديگر انديشيدن     



فواصل بي خوابي ودرد آغاز كرد تنها كاري كه پاسكال دردوران بازنشـستگي             

خود در پورت رويال درزمينه دانش رياضي انجام داد،مقاله اي بود كه درسال              

جرقه ي اين انديشه زماني به ذهن او رسيد         .  درباره سيكلوئيدها نگاشت     1658

كي از آن شب هاي آزادهنده بود وبي درنگ پـس ازآن            كه او مشغول تحمل ي    

او اين واقعه شگفت را پيـامي       . دندان دردي كه وي را عذاب ميداد ساكت شد          

ت و به دنبال    الهي تلقي كرد كه وي را به پي گيري راه حل مسئله سوق داده اس              

  .آن كار را آغاز كرد

ن كار بي وقفه ارائه ي      ساعت در شبانه روز كار ميكرد وحاصل اي       8پاسكال گاه تا    

شرحي كامل وقابل قبول از هندسه سيكلوئيدي بود او پس از آن ديگر عالقه ي               

چنداني به علوم از خود بروز نداد و سالهاي واپسين عمر خويش را وقف كمـك                

سالگي پس از تحمل    39به فقرا وشركت د رمراسم كليسايي كرد پاسكال در سن           

 غذه بدخيم رشد يافته در معـده اش بـه           دردهاي وحشتناكي كه براثر گسترش    

  . وجود آمده بودند ازدنيا رفت

مردي ميانه قامت با صدايي رسـا و خـصلتي          ...«: او را چنين توصيف كرده اند     

كه بخش اعظم زندگي خود را دردوره ي بزرگسالي بـا رنجهـاي    ... سلطه جو   



اني نيز  فراوان گذراند همواره سالمتي شكننده اي داشت وحتي درروزهاي جو         

  » .دچار ميگرن ميشد 

محتاط ، سرسخت ، محافظـه كـار ،         « : ونيز شخصيت او را چنين خالصه كردند        

كمال گرا ، ستيزه جو تاحدي قلندري سنگدالنه وبااين حال عالقه مند به فروتني         

  » . و بي آزاري 

از انبـوه   .... او كه يك رياضي دان ، فيزيك دان و سخنران بليغ مذهبي بـود               

گفته اند كه آن چه اورا از كشف        . عدادهاي خدادادي خود شرمناك مينمود      است

  . حسابان بسيار خرد بازداشت جهت گيري ذهني بسيار سخت آن بوده است 

بخشي از ابعاد شخصيتي ويافته هاي اين مرد بـزرگ همـواره در هالـه اي از                 

ـ             د « : سد  اسرار قرارداشته اند چنان كه وي خود درباره ي كشفهاي خود مينوي

ركنار هستي من گردابي است كه شما آن را نميبينيد مـن هـر آنچـه را كـه                   

ميخواهم از درون آن و بيرون مي آورم وبه اين گونه است كه موفق بـه حـل                  

  » . مسائل بزرگ ميشوم 

 .  سالگي از دنيا رفت 39 در سن 1662 آگوست سال 19او در 

 



  لوئي پاستور 

 1822 دسـامبر سـال      27لوئي پاستور شيمي دان وزيست شناس فرانـسوي در          

ودرخانواده ي يك گروهبان مستعفي     ) ايالت ژور (ميالدي در شاتوويل نوولتان     

  . به دنيا آمد » ژان ژوزف پاستور «ازارتش شكست خورده ي ناپلئون بنام 

ان بـه عنـوان شـاگرد       لوئي پس از گذراندن دو سال تحصيل دردوره ي دبست         

اوداراي نبوغ خاصي نبود بلكه شاگردي متوسـط        . شد» ولژآربوا«روزانه وارد   

  . بود 

 براي دومين سال پياپي در امتحانات ورودي دانش سراي عالي           1843اودرسال  

 سالگي  26در. فرانسه شركت وباتالش وكوشش فراوان وارد اين دانش سرا شد           

او بـا   . گاه استراسبورگ را به دسـت آورد        سمت استاد شيمي در دانش    ) 1848(

تهيه ونوشتن رساله هايي درباره ي فيزيك و شيمي درجه ي دكتـري خـودرا               

  .گرفت 

وي دراين زمان بانوشتن نامه اي به رئـيس دانـشگاه استراسـبورگ تقاضـاي               

 سـاله   22 ساله ومـاري لـوران       26لوئي پاستور   . ازدواج با دخترش را ميكند      

پس از ازدواج ، همسرش خود را وقف .  با هم ازدواج كردند1849 مه 29درروز 



پاستور ميكند و عالقه ي شديدوجذب شدن او به كارش را تحمل ميكند و گاهي               

انها داراي سـه دختـر      . هم سمت منشي گري و تندنويسي اورابرعهده ميگيرد         

ـ                 د و  ميشوند كه هر سه آنها قبل از بلوغ مي ميرند ، اما دختر چهارم زنده ميمان

ايـن  (ميشوند كه بعدهاي سياستمدار ميـشود       » باتيست«آنها صاحب پسري بنام     

 سال بعد يعنـي     50پسر در كودكي كه به دست پاستور از مرگ نجات يافته بود             

 كه آلمان ها به فرانسه تاختند وميخواسـتند درسـردابي را كـه              1940درسال  

هبان آنجابود ، مقاومت    پاستور در آنجا دفن بود را بگشايند وژان باتيست كه نگ          

  .!) كرد و كشته شد

پاستور پس از مدتي به فعاليت نورشناسي عالقه مند ميـشود ودرايـن زمينـه               

عمل تخمير مورد توجه پاستور قرار ميگيرد ،        . تحقيقات فراواني را انجام ميدهد      

او متوجه شد كه تخمير نتيجه ي عمل بعضي از موجودات ريز ميباشد كه پاستور               

قنـد دراثـر    يكروبها را پيش كشيد ودريافت كه تخمير شـيره ي چغندر          وجود م 

پاستور بيان كرد   . فعاليت موجودات ذره بيني است كه به صورت كپك مي باشد            

كه چنانچه شراب در معرض هوا باشد ترش ميگردد وبه سركه تبـديل ميگـردد               

را ردكرد و علت اين فعـل وانفعـاالت را موجـودات            » خودبه خودي « ومسئله  



 نميشود ، مگـر آنكـه       ريزي بنام ميكروب دانست وگفت شير همانند شراب ترش        

شهرت اصلي او به خاطر كشف نقش باكتري        . موجودات ريزي داخل آن بشوند      

  . است ) به ويژه واكسن برضد بيماري هاري (ها در بيماريها و واكسن هاي او 

اين دانشمند بزرگ فرانسوي با اين كشف بـزرگ ، بزرگتـرين خـدمت را بـه                 

 بـه آكـادمي     1857 را در سوم اوت      پاستور نتايج مطالعات خود   . جهانيان كرد   

ارائه كرد وثابت كرد كه مخمر احتياج به اكسيژن داردتـا بتوانـد             » ليل«علوم  

وي بيان كرد كه پس از مرگ ، موجودات ذره بيني برروي جـسد              . زندگي كند   

قرار ميگيرند واز كمبود هوا استفاده كرده و به زادو ولد مي پردازنـد وجـسد                

زيه ميشود ومـواد حاصـله مـورد اسـتفاده ي ديگـر             متعفن ميشود و جسد تج    

  . موجودات قرار ميگيرد وحيات ادامه پيدا ميكند 

بود و هاري يـك     ) RAGE(از جمله ديگر فعاليتهاي علمي او در درمان هاري          

بـه آدمـي    ... نوع بيماري است كه به وسيله گاز گرفتن سگ، گربه ، روبـاه و               

 روز تا   12ز گازگرفتن تا عالئم بيماري از       كه مدت نهفتگي يعني ا    . سرايت ميكند   

  .  ماه است 2



اكتشافات پاستور در مورد باكتريها ونيز برخي از بيماريها خدمت بزرگـي بـه              

. دراو اشتياق به پاكي و پاكيزگي درحد وسواس بروز كرده بـود             . بشريت بود   

 وي درحالي كه درمورد كرم ابريشم مطالعه ميكرد ، ناگهان دچـار خـونريزي             

او پس از درمان تا حدي بهبود       . مغزي شد وسمت چپ بدنش به كلي فلج گشت            

او در  . يافت ، اما سكته ي مغزي ديگري باعث شد تا گفتار و تحركش مختل شود                

 73 سـپتامبر در سـن       28لوئي پاسـتور د ر    . هنگام مرگ به كلي فلج شده بود        

 .   فن كردندجسد اورا درزيززمين انستيتوي پاستور د.سالگي در گذشت 

 
 



  برادران رايت 

 درخانواده اي مذهبي دريكي از اياالت امريكا به دنيا       1867ويلبر رايت در سال     

آمد چهارسال بعد صاحب برادري شد به نام اورويل كه تا پايان عمـر همـراه و     

هر دوبيش از تحصيالت مقدماتي و گرفتن ديپلم اشـتياقي          . همدوش هم بودند    

ن اورويل قهرمان دوچرخه سواري بـود ،        چو. براي رفتن به دانشگاه نداشتند      

دراوقات . تصميم گرفتند تا با هم مركزي براي تعمير دوچرخه راه اندازي كنند             

فراغت به ياري استعداد خود در مكانيك و صنعت به طراحـي هواپيمـاي بـي                

در آن سالها پرواز با هواپيماي بي موتور به صورت ورزش           . موتور مي پرداختند    

  . ه بود و تفريح درآمد

 برادران رايت تمام    1896پس از مرگ اوتو ليليئنتال ، هوانورد پيشگام  ، از سال             

نخستين تالش آنها با تعبيـه ي       . تالش خودرا معطوف به تكميل هواپيما نمودند        

بااستفاده از يك موتـور بـا اختـراع         . بالهايي براي يك دوچرخه شكل گرفت       

پس به  . ، هواپيما را اززمين بلندكنند      داخلي براي برگرداندن ملخ سعي كردند       

 بـا   h.p12موتـور   . طراحي وتهيه موتورهاي جديد و پيشرفته اهتمام ورزيدند         

آن هادر طـي    . صداي سرفه مانندي شروع به كاركرد و تق تق كنان روشن شد             



طوالني ترين پرواز موفقت آميز آنها در سال        .سه روز اين پرواز را انجام دادند        

 ثانيـه بـه پـرواز       59فت كه توانستند هواپيمايي را براي مـدت          شكل گر  1903

اما باد ماشين پرواز را درهم شكـست        .را بپيمايند   )  پا 825( متر   260درآورند و   

  .  نفر شاهد اين پرواز بودند 5تنها .

 پرواز موفقيت آميز ديگري را انجام دادند واين         1905دوسال بعد يعني در سال      

آن دو درهمـين سـال      . دقيقه طي كردند     30 كيلومتررا در طي     39بار مسافت   

  .  به ثبت رسانيدند 3پروازي يك ساعته با هواپيماي فالير 

ـ .  ارتش امريكا يك نمونه از هواپيماها را خريداري نمـود            1909در سال    س پ

مردم نيز پـس از سـپري       . ازآن مدالها وتمجيدهاي فراوان بر سر آن ها باريد          

  . شدن زماني طوالني ، كاربرد عملي ان را دريافتند 

پس از آن ، دو برادر تصميم به تأسيس يك كارخانه گرفتند ولي به دليـل بـي                  

روزي در  . توجهي دولت وقت امريكا ، كارخود را به فرانـسه انتقـال دادنـد               

رانسه در يك ضيافت شام ، ويلبر پس از تحمل پرحرفي هاي گوينده از جـاي                ف

طوطي يكي از پرحرف ترين پرندگان است ولـي        « : خود برخاست وچنين گفت     



 1912متاسفانه ويلبر رايت در سـال       . » از قدرت پرواز چنداني برخوردارنيست      

  .  سالگي به علت مبتال شدن به تب تيفوئيد درگذشت 45در سن 

اورويل به دليل غم از دست دادن برادر تمامي سهام وامتيـاز كارخانـه را بـه                 

اما هيچ فكر نمي كرد كه هواپيما به وسـيله ي           . سرمايه گذاران شرقي فروخت     

 ، يعني سه سال پس از       1948جنگي براي كشتن انسان ها تبديل شود او در سال           

كايي قرارداد ، به دليل     آنكه انوالگاي ، شهر هيروشيما را هدف بمب اتمي آمري         

  . سكته قلبي درگذشت 

  
 



  محمد بن زكرياي رازي 

رازي پزشك كيميايي وفيلسوف نامدار كه چيز زيادي از زندگاني او در دسـت              

 هجري قمري در ري  251طبق قول ابوريحان بيروني در ماه شعبان سال         . نيست  

نام نياي رازي يحيي بوده است وبدين نام ونسب ابوبكر محمـد بـن              . زاده شد   

در بعضي از منابع ، پيـشه ي زرگـري           . زكريا بن يحيي الرازي يادكرده است     

گفته ميشود كـه وي در روم شوشـه هـاي           . اولين كاررازي شمرده شده است      

طالمعامله ميكرد وشناخت كيميا در نزد وي از همين داستان نتيجه گرفته شـده              

  . است وبعدها به طب پرداخته است 

علم ، به نـام     نيمه دوم سده ي سوم هجري قمري را در تاريخ           » جورج سارتون   «

  . ناميده است ) ق. ه313-251(» عصر محمد بن زكرياي رازي «

عصر رازي دوره ي اولين جنبش نوزايي فرهنگي اسالمي به شمار ميـرود كـه               

دروسيع ترين محدوده ي زماني خود فاصله ي ميان سده هاي سوم وچهارم را              

  . در برميگيرد 



هد ظهور يـك طبقـه ي متوسـط    اين دوره كه اوج تمدن اسالم دانسته اند ، شا 

دولتمند ومتنفذي بود كه با برخورداري از اشتياق وامكانـات كـسب ودانـش              

  . وموقعيت اجتماعي به پرورش وپراكنش فرهنگ كهن مددرساند 

  : مورخان طب و فلسفه درقديم استادان رازي را سه تن يادكرده اند 

، حكيم  » وزيد بلخي   اب«. زكريا در طب شاگردوي بوده است       » ابن ربن طبري    «

» ابوالعباس محمد بن نيشابوري «. زكرياي رازي در فلسفه شاگردوي بوده است  

رازي ،  . يا گيتي شناسي بوده اسـت       ) ماترياليسم  (استاد رازي در حكمت مادي      

يادكرده اند از آن رو كه      » پدر شيمي   «پزشك وطبيعت شناس بزرگ ايراني را       

  . مي نوين دگرگون ساخت دانش كيميايي كهن را به علم شي

روا نباشد كه دانش فلسفه را درست دانست        «: ابن نديم از قول رازي گفته است        

ومرد دانشمندرا فيلسوف شمرد، اگر دانش كيميا دروي درسـت نباشـد وآنـرا              

  » . نداند 

رازي مكتب جديدي در علم كيميا تأسيس كرده كه آن را ميتوان مكتب كيمياي              

  . تجربي وعلمي ناميد 



رازي بـه   ) شيمي(ژوليوس روسكا دانشمند برجسته اي كه درشناسايي كيمياي         

دنياي علم بيشترين سهم و جهد را مبذول داشته ، رازي را پدر شيمي علمـي و                 

  . باني مكتب جديد در علم دانسته است 

شايان توجه واهميت است كه قبالً اين لقب را به دانشمند بلند پايه ي فرانـسوي                

  . الوازيه داده بودند 

در فرايند دانش كيميا به علم شيمي توسط رازي ، نكته اي كه از نظر محققان و                 

كيمياگران ، قائل به    . رازي است   » ذره يابي   «مورخان علم ، ثابت گشته ، نگرش        

كديگر بوده اند واين نگرش موافق با نظريه ي ارسطويي است           تبديل عناصر به ي   

ليكن از نظـر ذره     . كه عناصر را تغييرپذير يعني قابل تبديل به يكديگر ميداند           

گرايان عناصر غير قابل تبديل به يكديگرند ونظر رازي هم مبتنـي بـر تبـديل                

ي نوين  ناپذيري آنهاست وهمين علت كلي ، درروند تحول كيميايي كهن به شيم           

  . بوده است 

 از فالسفه 1619 درسال Daniel seer» دانيل سرت «دراروپا فرضيه ي اتمي را 

آن را در نظريه ي خود راجـع بـه          » روبرت بويل   «ي يوناني گرفت كه بعدها      

باآنكه نظريه ي بويل با ديدگاه هاي كيمياگران قديم تفـاوت           .عنصرها گنجاند   



از زمان فيلسوفان كهن تا زمان او ، تنها رازي          اشكار دارد نبايد فراموش كرد كه       

قائل به اتمي بودن ماده وبقاء وقدمت آن بوده است و باآن كه نظريه ي رازي                

با تئوري بويل ويا نگرش نوين تفاوت دارد ، ليكن به نظريات دانشمندان شيمي              

  . و فيزيك امروزي نزديك است 

زيـت  (و اسـيد سـولفوريك      رازي توانست مواد شيميايي چندي از جمله الكل         

رازي در علوم طبيعي واز جمله فيزيك تبحـر         . وجزاينها را كشف كرد     ) الزاج  

ابوريحان بيروني وعمر خيام نيشابوري ، بررسي هاو پژوهـشهاي          . داشته است   

رازي در  . خودرا از جمله در چگال سنجي زر و سيم مرهون دانش رازي هستند              

 جانورشناسي ، گياه شناسي ، كاني شناسـي ،          علوم فيزيولوژي و كالبد شكافي ،     

  . زمين شناسي ، هواشناسي و نورشناسي نيز دست داشته است 

از اثار ديگـر رازي ميتـوان بـه         . درطب است   » الحاوي«مهمترين اثر او كتاب     

، » مـن اليحـضره الطبيـب     » «طـب منـصوري   «،  » الطب الملوكي   «كتابهاي  

رازي در اواخر عمر    . ر شيمي اشاره كرد     د» االكسير«،  » الحصبه  «،  » الجدري«

اين دانشمند  . به علت فعاليت بيشتر با مواد شيميايي بينايي خودرا از دست داد             

  .  هجري قمري درري چشم از جهان فروبست 313بزرگ درسال 



  
 



  شيخ بهايي 

شيخ بهاءالدين محمد بن حسين عاملي معروف به شيخ بهايي دانشمند بـه نـام               

  . اصل وي از جبل عامل شام بود . دوره ي صفويه است 

 هجري در بعلبك لبنان والدت يافته ودرسن هفت سالگي 953شيخ بهايي درسال 

ش در  او عمده ي عمر فعـال     . به همراه پدر خويش به ايران هجرت كرده است          

در ايران خـصوصاً شـهر      ) ق1035-996(زمان سلطنت شاه عباس اول صفوي       

  . اصفهان سپري كرده است 

بهاءالدين محمد ده ساله بود كه پدرش عزالدين حـسين عـاملي از بزرگـان               

علماي شام به سوي ايران رهسپار گرديد و چون به قزوين رسيدند وآن شهر را               

ن سكني گزيدند و بهاءالدين به شـاگردي        مركز دانشمنداني شيعه يافتند ، درآ     

  . پدر وديگر دانشمندان ان عصر مشغول گرديد 

 هجـري در پايـان      1031تـا   1030مرگ اين عارف بزرگ ودانشمند را به سال         

وي شـهر اصـفهان روي در نقـاب    .هشتاد و هفتمين سال حياتش ذكر كرده اند   

 او بود ، بـه مـشهد        خاك كشيد ومريدان پيكر او را با شكوهي كه شايسته شأن          

  . بردند ودر جوار حرم هشتمين امام شيعيان به خاك سپردند 



شيخ بهايي مردي بود كه ازتظاهر وفخرفروشي نفرت داشت واين خود انگيـزه             

شيخ بهايي به تاييد وتصديق اكثـر محققـين         . اي براي اشتهار خالص شيخ بود       

ش و ادب ايران بود كـه       ومستشرقين ، نادر روزگار ويكي از مردان يگانه ي دان         

پرورش يافته ي فرهنگ آن عصر اين مرزو بوم واز بهترين نماينـدگان معـارف           

  . ايران در قرن دهم و يازدهم هجري قمري بوده است 

نخستين شاهكار مهندسي شيخ بهايي طومار تقسيم آب زاينده رود بود كه درآن             

درنتيجه ي اين   . م شد   ، آب زاينده رود براي محله ها وباغات شهر اصفهان تقسي          

طرح ، اختالف چندين ساله ي اين منطقـه برسـر آب كـه هميـشه بـا نـزاع                    

  . وخونريزي همراه بود پايان يافت 

شيخ بهايي شاگرداني تربيت نموده كه به نوبه ي خود از بزرگترين مفاخر علـم               

وادب ايران بوده اند مانند فيلسوف وحكيم الهي مالصدراي شيرازي ومالحسن           

في كاشاني وعده اي ديگر كه در فلسفه وحكمت الهي و فقه واصول ورياضي              حني

ونجوم سرامد بوده وستارگان درخشاني در آسمان علم وادب ايران گرديدنـد            

  . كه نه تنها ايران ، بلكه عالم اسالم به وجود آنان افتخار ميكند



ت دو از كتب وآثاربزرگ علمي وادبي شيخ بهائي عالوه بـر غزليـات و رباعيـا      

ميباشـدو آثـار علمـي او    » شيروشكر«و » نان وحلوا«مثنوي به نام هاي مثنوي    

مفتـاح الفـالح    » «بحرالحـساب   «،  » كـشكول «،  » جامع عباسـي    «عبارتند از   

ساير تأليفات شيخ بهـايي     » اسرار البالغه والوجيزه    «،  » واالربعينو شرع القالف    

اره كتب مورد نياز طالبـات      كه بالغ برهشتاد وهشت كتاب و رساله مي شود همو         

  .  علم وادب بوده است 

مقبره ي عالم بزرگ شيعي عصر صفوي ، بهاءالدين محمد عاملي معروف به شيخ              

بهايي ، تشكيل رواقي مستقل را درمجموعه ي حرم حضرت رضا عليـه الـسالم               

  . داده است 

و شـرق   ) آزادي  (مدرس شيخ ومقبره ي وي در گوشه جنوب غربي صحن نـو             

  . حرم مطهر حضرت امام رضا عليه السالم واقع است 

درعرف مردم ايران ، شيخ بهايي به مهارت در رياضي ، معمـاري و مهندسـي                

معروف بوده و هنوز هم به همين صف معروف است ، چنانكه معماري مسجد امام               

حصار نجف را به او نسبت ميدهند ونيز شاخصي براي تعيـين            اصفهان ومهندسي   

اوقات شبانه روز از روي سايه ي آفتاب يا به اصطالح فني ،  ساعت آفتـاب يـا                   



) مـسجد شـاه سـابق       (صفحه ي آفتاب ويا ساعت ظلي در مغرب مسجد امـام            

  . دراصفهان هست كه ميگويند وي ساخته است 

د نيست وبهترين نمونـه كـه هنـوز         دراحاطه ي وي در مهندسي مساحي تردي      

درميان است ، نخست آب زاينده رود به محالت اصفهان و قراي مجاور رودخانه              

است كه معروف است هيئتي دران زمان از جانب شاه عباس بـه رياسـت شـيخ                 

بهايي مأمور شده وترتيب بسيار دقيق ودرستي با منتهاي عدالت ودقت علمي در             

حله و بردن آب وساختن ماديها داده اند كه هنوز          باب حق آب هرده و آبادي وم      

  . به همان ترتيب معمول است و اصل طومار آن در اصفهان هست

ديگر از كارهاي علمي كه به بهايي نسبت ميدهند طرح ريزي كاريز نجف آبـاد               

اصفهان است كه به نام قنات زرين كمر ، يكي از بزرگترين كاريزهـاي ايـران                

جـوي بـسيار    11فرسنگ است و بـه      9 انتهاي آبخور ان     است واز مظهر قنات تا    

  . بزرگ تقسيم ميشوند وطرح ريزي اين كاريز را نيز از مرحوم بهائي ميدانند 

ديگر از كارهاي شيخ بهايي تعيين سمت قبله ي مسجدامام به مقياس چهل درجه              

ي انحراف غربي از نقطه ي جنوب وخاتمه دادن به يك سلسله اختالف نظر بود               



مفتيان ابتداي عهد صفوي راجع به تشخيص قبله ي عراقين در مدت يك قرن              كه  

  . ونيم اختالف داشته اند 

يكي ديگر از كارهاي شگفت كه به بهائي نسبت ميدهند ، ساختمان گلخن گرمابه              

اي كه هنوزدر اصفهان مانده وبه حمام شيخ بهائي يا حمام شيخ معـروف اسـت                

رونيه دربازار كهنه ، نزديك بقعه ي معروف        وآن حمام درميان مسجد جامع وها     

به درب امام واقع است ومردم اصفهان از ديرباز همواره عقيده داشته انـد كـه             

گلخن ان گرمابه را بهائي چنان ساخته كه با شمعي گرم ميشد ودرزيـر پاتيـل                

گلخن فضاي تهي تعبيه كرده و شمعي افروخته در ميان آن گذاشته وآن فضا را               

وشمع تا مدتهاي مديد همچنان ميسوخت وآب حمام بدان وسيله گرم           بسته بود   

ميشدوخود گفته بود كه اگر روزي آن فضا را بشكافند ، شمع خاموش خواهـد               

شد و گلخن از كار مي افتد وچون پس از مدتي به تعمير گرمابه پرداختند وآن                

. سازند  محوطه را شكافتند فوراً شمع خاموش شد وديگر از آن پس نتوانستند ب            

همچنين طراحي منارجنبان اصفهان كه هم اكنون نيز پابرجاست به اونسبت داده     

  . ميشود 

  
 



  

  حسين ابن سينا      

 370شيخ الرئيس حسين بن علي بن سينا ، معروف به ابن سينا ، در ماه صفر سال                  

 ميالدي از پدري بلخي به نـام عبـداهللا ومـادري            980هجري قمري مطابق با     

بخارايي به نام ستاره در قريه اي به نام خورميثن ميان بلخ و بخارا چـشم بـه                  

  . جهان گشود 

بحث از دوران كودكي ، به واسطه ي پدر ، بوعلي را خيلـي              شركت در جلسات    

اوتحصيالت مقدماتي  .زود با مباحث ودانش هاي مختلف زمان خود آشنا ساخت         

  . ازجمله ادبيات،قرآن،فقه وحساب رانزد پدرآموخت

استعداد وي در فراگيري علوم، پدررا برآن داشت تا بـه توصـيه ي اسـتاد وي                 

ن ناتلي ، ابن سينا را به جز تعليم و دانش اندوزي به             ابوعبداهللا ابراهيم بن حسي   

كار ديگري مشغول نكند و چنين شد كه وي به دليل حافظه ي قوي ونبوغ خود                

در ابتداي جواني در علوم مختلف زمان خود از جمله طب مهارت يافـت ، بـه                 

  . سالگي به طبابت پرداخت 16شكلي كه در 



نصوربه علت بيماري خود ، وي را به نزد خود          تا آنجا كه پادشاه بخارا ، نوح بن م        

خواست تا او را مداوا نمايد ، ابوعلي سينا بعد از تداوي از نوح تقاضا كرد تا بـه                   

كتابخانه ي عظيم دربار ساماني دست يابد و از آن استفاده نمايد ايـن تقاضـا                

به اين ترتيب وي توانـست بـا اسـتفاده از ايـن             . مورد قبول نوح قرار گرفت      

  . تابخانه برعلوم مختلف از جمله حكمت ، منطق و رياضيات تسلط يابد ك

وي با وجود پرداختن به كار سياست در دربار منصور، پادشاه ساماني و دستيابي              

به مقام وزارت ابوطاهر شمس الدوله ديلمي و نيز درگير شدن با مشكالت ناشي              

وسط تاج الملك ،    از كشمكش امرا كه سفرهاي متعدد وحبس چند ماهه ي وي ت           

بيش از صدهاجلد كتـاب وتعـداد بـسياري         . حاكم همدان ، را به دنبال داشت        

رساله نگاشته كه هريك با توجه به زمان واحوال او به رشته ي تحرير درآمـده                

  . است 

وقتي دردربار امير بود وآسايش كافي داشت ودسترسي اش به كتب ميسر بود ،              

دايره المعارف بزرگ فارسي    « يا  » الشفا  « تابدر طب و ك   » قانون  «نوشتن كتاب   

خود مشغول ميشد كه اوج كمال تفكر قرون وسطي است كه بدان دست يافت              » 

  . ودر تاريخ تفكر انساني از تحقيقات معتبر جهان به شمار ميرود 



از ميـان   . اما در هنگام سفر فقط يادداشت ها و رساله هاي كوچـك مينوشـت               

. ا در فلسفه و قانون در طب شهرتي جهاني يافتـه اسـت              تاليفات ابن سينا ، شف    

كتاب شفا در هجده جلد در بخش هاي علوم و فلسفه ، يعني منطـق، رياضـي ،                  

شفا امروز نيز همچنان به عنـوان يكـي از          . طبيعيات والهيات نوشته شده است      

معتبرترين كتب منطق مطرح است و طبيعيات والهيات آن هنـوز مـورد توجـه               

كتاب قانون در طب در هفت جلد نيز كه تا قرن ها از مهمترين              . ن است   عالقمندا

كتب طبي به شمار ميرفت ، شامل مطالبي درباره ي قوانين كلي طب ، دواهاي               

  . تركيبي و غير تركيبي وامراض مختلف ميباشد

. ابن سينا درزمينه هاي مختلف علمي نيز اقداماتي ارزنده به عمل آورده است              

او اقليدس را ترجمه كرد ، رصدهاي نجومي را به عمل درآورد و در زمينـه ي                 

. نور وحرارت تحقيقات ابتكـاري داشـت        ) خالء(حركت ، نيرو ، فضاي بي هوا        

اروپا مهم ترين مرجع     در 13رساله ي وي درباره ي معادن ومواد معدني تا قرن           

» اصـل كـوه هـا       « دريكي از كتابهاي او فصلي به نام        . علم زمين شناسي بود     

ممكـن  « : ابن سينا در اين كتا مينويسد       . وجوددارد كه بسيار جالب توجه است       

است كوه ها به دو علت به وجود آمده باشند يكي برآمدن قشر زمين ، چنان كه                 



شود وديگر جريان آب كه براي يافتن مجـرا ،          درزمين لرزه هاي سخت واقع مي     

سبب حفر دره ها ودرعين حال سبب برجستگي زمين ميشود ، زيـرا بعـضي از                

زمين ها نرم هستند وبعضي سخت ، آب وباد قسمتي را مي برنـد و قـسمتي را                  

  . »اين است علت برخي از برجستگي هاي زمين. باقي مي گذارند 

مستقيماً از خدا بوجود نمي آيدبلكه در نتيجـه         ابن سينا ميگفت افعال و حوادث       

سينا كوشش زياد كرد تا نظريات فلـسفي        .ي عمل غايي داخلي تكامل مي يابد        

او همه ي قضايا را تنهـا بـه روش   . خود را با عقايد عامه ي مسلمانان وفق دهد          

عقلي و كامالً مستقل از قرآن مورد بحث قرار ميداد ،بدين سبب بود كه تا قرن                 

 خالفت ها و هيئت هاي حاكم ارتجاعي او را مظهر  كفر و الحاد مي دانستند و    ها

سوزاندن كتابهايش از سياستهاي متداول ، طي چند قرن در كشورهاي اسالمي            

  . منطقه بود 

  : ابن سينا در يك رباعي به اين مسئله پرداخته است 

  ايمان  من ايمان نبود كفر چو  مني گزاف و آسان  نبود                محكم تر از 

  در دهر چو مني يكي و آن هم كافر             پس در همه دهر يك مسلمان نبود   



وباارائه ي نظر خود در مورد نحوه ي ارتباط ونسبت بين مفاهيم كلي مثل انسان           

، فضيلت و جزئيات حقيقي به يكي از پرسشهاي علماي قرون وسطي كـه مـدت                

تـاثير آراي   .  به خود مشغول كرده بود پاسـخ داد          هاي طوالني ذهن آن ها را     

فلسفي ابن سينا ، همچون آموزه هاي طبي او عالوه بر قلمرو اسالمي ، در اروپا                

( آلبر توس ماگنوس ، دانشمند آلماني فرقه دو مينيكي          . نيز امري قطعي است     

نخستين كسي بود كه در غرب تفسير و شرح امعـي بـر             )  ميالدي   1280تا  1200

سفه ارسط نوشت به همين دليل اغلب او را پايه گـذار اصـلي ارسـطوگرايي           فل

وي كه جهان مسيحيت را با سنت ارسـطويي الفـت داد ، در              . مسيحي ميدانند   

  . شناخت آثار ارسطو سخت به ابن سينا متكي و معتقد بود 

  .  هجري قمري در همدان درگذشت 428ابن سينا در سال 
 



  سقراط 

زيرا .سقراط را بيشتر از طريق ارسطو به خصوص شاگردش افالطون ميشناسيم            

او در طول زندگي است چيزي ننوشت وبيشتر اطالعات مـا از اواز شـاگردانش               

بدست آمده است كه همين امر و مرگ دلخراشش باعث شده است كه دركتـب               

  . زيادي وي با مسيح مقايسه گردد

ود كه درآتن به دنيا آمد كه بيشتر عمر خود را صرف            او نخستين فيلسوف مهمي ب    

او جواناني را از اقشار مختلف      . گفتگو ومباحثه دركوچه و بازارهاي آتن ميكرد        

وباعقايد گوناگون دورخود جمع ميكرد وبه گفتگو با آن ها مي پرداخـت كـه               

ن بعدها بسياري از اين جوانان نماينده هاي فكري فلسفه هاي گوناگون در يونا            

  . همين امرباعث شد كه مكاتب زيادي سقراط را از خود بدانند .باستان شدند

اوبه غي از مباحثه و تفكر كار ديگري نميكرد وشغل خاصي نداشت و نسبت بـه                

درخانه هم دل خوشي نداشت وبه فكـر همـسر و           . فردايش بي اعتنا شده بود      

البتـه  .داشـت   فرزند نبود وهمواره به خاطر اين خصوصياتش با زنش مـشكل            

ميتوان گفت كه در نهايت زنش به او عالقه داشت زيرا بعـداز اعـدام سـقراط                 

  . نميتوانست به خود تسلي خاطر بدهد



شايد بتوان گفت بارزترين موضوعي كه هنگام مطالعه ي سقراط بـه ان برمـي               

مـن نيـز    «: او خود دراين باره ميگويد      . خوريم، هنر گفت وشنود سقراط باشد       

او دايماً  .مامايي من مامايي حقيقت ودانش است       .درم هنرمامايي دارم    مانند ما 

تأكيد ميكرد كه خود چيزي نميداند بلكه مانند مامايان عمل ميكنـد يعنـي بـا                

گفتگويي هدفمند نقاط ضعف وقوت افكار و عقايد افراد را به آنها نشان ميدهد              

  . واز اين طريق زاده شدن حقيقت ودانش درآن ها كمك ميكند 

سقراط هنگام بحث با افراد مختلف به شرايط افراد وموقعيت اجتمـاعي آنـان              

گاهي نيز پرسشهاي او از افراد متشخـصي كـه بـا او بحـث               . متوجهي نميكرد   

ميكردند موجب ميشد كه تزلزل پايه هاي فكري و تضاد در عقايـد آن شـخص                

 عـام   روشن گردد كه اين موضوع موجب مسخره شدن اين گونه افـراد درمـال             

روش سقراط بدين گونه بود كه ابتـدا در         . ونتيجتاً خشمگين شدن آن ها ميشد       

بحث اظهار تجاهل ميكرد وسپس براي رفع جهل خود از شخص مقابل سواالتي             

. سپس براي رفع جهل خوداز شخص مقابل سئواالتي مـي پرسـيد             . مي پرسيد   

يكرد وتنـاقض   سپس شخص را با پرسيدن سئواالتي به نقطه اي خاص هدايت م           

  . درافكار و عقايد شخص مقابل را برايش روشن ميساخت 



دراين پروسه تعريف كـردن موضـوعات بـراي سـقراط از اهميـت خاصـي                

چون به اعتقاد او ابتدا بايد دانست كه منظور از مفاهيمي مانند            . برخورداربود  

عدالت ، فضيلت ، شجاعت و پرهيزگاري چيست ، سپس ميتوان در مـورد ايـن                

او براي رسيدن به تعريفي صحيح از يك مفهوم از شيوه اي            . مفاهيم صحبت كرد    

استقرايي استفاده ميكرد ، بدين معنا كه ابتدا مثالهـا وشـواهدي رادربـاره ي               

موضوع مورد نظرش پيدا ميكرد وازاين جزييات بدست آمده براي رسيدن بـه             

كلي ان را براي موارد او پس از فهميدن قاعده ي   . كليات مطلب استفاده ميكرد     

مثالً او هنگام گفتگو نظر طرف مقابلش را درباره ي          . خاص تطبيق وتعميم ميداد   

عدالت جويا ميشد ، مخاطب هم براي رسيدن بـه تعريـف مثالهـايي را ارائـه                 

سپس سقراط با نشان دادن روابط و مشتركات مثالهـا ، شـخص را بـه                . ميكرد

بعداز اين مرحله سقراط مـوارد مخـالف        .تعريفي از مفهوم مورد نظر ميرساند       

ومتضاد با تعريف را يادآوري ميكرد بدين ترتيب فرد مورد نظر دايمـاً مجبـور               

ميشد كه تعريف خود را تغيير دهد تا به تعريف صحيحي برسد در اين ديالوگهـا                

  . شخص به اشتباهات وناتواني هاي خود پي مي برد 



 ما مشخص ومعلوم است ولي افكـار  علي رغم اين كه روش فلسفي سقراط براي    

زيـرا  . وعقايد او درمورد بسياري از مسايل مهم فلسفي براي ما روشن نيـست              

هيچگاه درمورد مسئله اي اظهار اطميناني قطعـي نميكـرد وافكـار خـودرا              

  . نمينوشت

دربسياري از متون افالطون نميتوان تشخيص داد كه آن مطلب افكار سـقراط             

  . است يا عقايد افالطون كه آنها را از زبان سقراط بيان كرده است 

همانطوركه قبالً ديديم فيلسوفان پيش از سقراط توجـه خـود را بـه طبيعـت                

ـ              اري ونيروهاي طبيعي معطوف كرده بودند كه به نوعي ميتوان گفت برنامـه ك

ولي برخالف ان ها بيشتر توجه سقراط       . آنان گذر از دنياي اسطوره به عقل بود         

  .به مسئله انسان و جايگاه انسان در جامعه بود

« : فيلسوف رومي چند صدسال بعداز مرگ اودراين باره مي گويـد        » سيسرون«

فلسفه را به خانه هـا وشـهرها بـرد          . سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد         

سقراط برخالف  . وفلسفه را واداشت به زندگي وبه اخالقيات وخير وشر بپردازد           

سوفسطائيان كه به درك درست و مطلقي از حقيقت اعتقـاد نداشـتند ، قـصد                

به گمان او اين پايـه عقـل        . داشت كه فلسفه ي خودرا برپايه اي محكم بنا كند           



اردارد كه او را هدايت     او ادعا ميكرد كه ندايي الهي در وجودش قر        .انسان بود   

ميكند وهمين ندا ووجدان است كه به او ميگويد چه چيز نادرست و چـه چيـز                 

  » . درست است 

جامعه ي آن زمان يونان كه سقراط در آن زندگي ميكرد جامعه اي بـود كـه                 

سوفسطائيان تاثير اساطير و اديان را درزندگي مـردم بـه شـدت كـم كـرده           

نـه ي اخـالق سـعي داشـت تعريـف كامـل و              ازاين رو سقراط درزمي   .بودند

او . جهانشمولي ارايه دهد تا جايگزيني مناسب براي اسـاطير واديـان باشـد              

برخالف سوفسطائيان معتقد بود كه تشخيث درست و نادرست برعهـده ي عقـل           

  آدمي است ، نه برعهده ي جامعه وسيرتحوالت آن 

رد ومعتقـد بـود كـه       او براي نيكوكاري ودرستكاري مبنايي عقلي جستجو ميك       

هركس درست و غلط را از لحاظ عقلي تشخيص دهد به كـار نادرسـت دسـت                 

  . نميزند و تمام شرهايي كه از افراد مختلف مي بينيم دراثر ناداني آنهاست 

درروزگاري كه سقراط در آن زندگي ميكرد دموكراسي اتن روبه ابتذال نهاده            

م كشور اعضاي آنهـا بـه ترتيـب         بود بدين ترتيب كه دربسياري از نهادهاي مه       



حروف الفبا انتخاب ميشد بطوري كه گاهي در ميان آنها كشاورز وبازاري ساده             

  . ديده ميشد ويا سران لشگر به سرعت عوض ميشدند 

سقراط عقيده داشت كه همانگونه كه كفاش ونجار به مهارت دررشته و فن خود              

حكومت داشته باشـد بعبـارت      نياز دارند ، حاكم نيز بايد تخصص الزم را براي           

  . ديگر داراي فضيلت سياسي براي حكومت باشد 

سقراط مدام دموكراسي يونان را به سخره ميگرفـت ودائمـاً دم از صـالحيت               

وشايستگي براي حكومت ميزد كه البته درآن زمـان بزرگتـرين مـدعي ايـن               

 صالحيت اشراف وثروتمندان بودند كه اعتقاد داشـتند ايـن شايـستگي بـراي             

حكومت از نژاد وتبارشان حاصل ميشود ولي سقراط معتقد بود كه اين شايستگي            

  . وفضيلت با آموزش وتربيت پديد مي ايد و ناشي از روح انساني است 

در شرايطي كه جنگ وخطر توطئه وقيام اقليت ثروتمنـد جامعـه ي دمكـرات               

ه دورخـود   يونان را تهديد ميكرد سقراط جوانان متمايل به آريستوكراسي را ب          

همين امر باعث   .جمع ميكرد ودرباره ي فضيلت سياسي با آن ها صحبت ميكرد            

شد كه حكومت تصميم به اعدام سقراط بگيرد در دادگاهي كه براي محاكمه ي              

سقراط تشكيل شد سقراط به دفاع از خود برخواست كـه مـتن دفاعيـه او در                 



apology  ت كه با طلب عفـو از  سقراط اين امكان را داش.  افالطون موجوداست

دادگاه خود از مرگ نجات دهد ولي او نپذيرفت كه ازعوامي كه مـدام مـورد                

نقل ميشود كه دوستان او امكان فرار وي را         . سخره ي او بود طلب بخشش كند        

اززندان فراهم ساخته بودند ولي اواز فرار امتنـاع ورزيـد ودرنهايـت جـام               

  .شوكران را سركشيد 
 



  جيمز وات 

 درگرينـوك اسـكاتلند     1736 ژانويه   19جيمز وات مهندس ومخترع بزرگ در       

 سالگي به كـار سـاختن ابزارهـاي انـدازه گيـري             19وي از سن    . زاده شد   

ومحاسباتي رياضي مشغول بود وخيلي زود به انجام اصالحاتي در موتورهـاي            

» توماس سـاوري  «اين موتورها كه توسط مهندسين انگليسي       . بخار عالقمند شد    

ساخته شده بودند ، درآن زمان براي پمـپ كـردن آب از             » توماس نيوكامن «و

  . معادن به كار ميرفت 

وات توجه خود را بر ويژگي هاي بخار ، بويژه به نسبت ميان چگالي آن با دمـا                  

او يك فضاي ويژه ي متـراكم كـردن بـراي موتوربخـار             . وفشار متمركز كرد    

دي از به هدررفتن بخار در سيلندر ها جلوگيري ميكرد طراحي كرد كه تا حدزيا

  . و خاصيت مكش را تقويت ميكرد 

 ثبت شد كه شامل اين قطعـه و اصـالحات           1769نخستين اختراع وات در سال      

ديگر او براي موتور ساخت نيوكامن بود اين اصالحات شامل سيستم بخارپوشـي             

ـ           يلندر بـراي رسـيدن بـه       يا سيلندرهاي دواليه ، روغن كاري و عايق كاري س

  . درجات باالي دما وحداكثر بازدهي بود 



بود كه درواقع سرمايه    » جان روباك «دراين زمان وات شريك مخترع انگليسي       

  . گذار تحقيقات وات بود 

كه صـاحب كارخانـه ي      » ماتيو بولتون « توليد كننده ي انگليسي      1775درسال  

را به كار توليـد جلـب كـرد ،          مهندسي سوهو در بيرمنگام بود ، توجه روباك         

وات به كار پـژوهش  . درنتيجه روباك ووات دست به توليد موتورهاي بخارزدند   

وثبت نوآوري هاي مهم ديگري نيز پرداخـت كـه موتورهـاي دوار بـراي راه                

ههاي گوناگون ، موتور دوطرفه كه درآن بخار به طور متناوب به            اندازي دستگا 

هردو انتهاي سيلندر وارد ميشود وهمچنين فشارسنج بخار،كه كـارش انـدازه            

  . گيري ميزان فشار بخار درموتوراست ، از آن جمله اند

 از شركت كناره گرفت وپس از آن تمام وقت خـودرا بـه كـار                1800اودرسال  

  . پژوهش اختصاص داد 

اين كه جيمز وات مخترع اصلي موتوربخار است ، يك تصور غلط است ودليل به               

وجود آمدن آن ، اختصاص داشتن بخش بـزرگ دسـتاوردهاي او دربـاره ي               

دستگاه گريز از مركز كنترل سرعت ، كـه         . مسائل بنيادي موتوربخار بوده است      



يم ميكند ، يك  اختراع كرد وبه طور خودكار سرعت موتوررا تنظ       1788اودرسال  

  . مورد بسيار جالب توجه در جهان فني امروز است 

. به افتخار اين مخترع به نام او نامگذاري شـده اسـت             » وات«واحد الكتريكي   

وات در عين حال يك مهندس شهرسازي مشهور نيز بود ومسير چندين كانال را              

  . مساحي ونقشه برداري كرده بود 

ي الصاقي اختراع كرد كه تلـسكوپ را بـه           يك قطعه    1767او همچنين درسال    

نيـز از وات    » اسب بخار   «اصطالح  . وسيله ي اندازه گيري مسافت تبديل ميكرد        

  . به جامانده است 

 ، در هيـت فيلـد       1819 اوت   19جيمز وات باالخره بعد از عمـري تـالش در           

  . انگلستان درگذشت 
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