
 
 

  دانش در ايران باستان و تاثير آن بر جهان
 

  استاد پرويز شهرياری
  ايران زمين

  
  

" آنچه که در گاتاها ديده می شود .  در تمام طول تاريخ ايران تا بامروز بر تمام دانش کشورمان سايه افکندهگاتاهای زرتشت
  »اشد از دو رويی و تزوير خبری نيستآنجا که شناخت ب« : جمله ای از گاتاها چنين ميگويد. است" فلسفه زندگی

  
بسياری از دانشمندان هستند، موقعی که صحبت ميکنند، ميگويند آيا قبل از اسالم فارابی داشته ايم، ابن سينا داشته ايم و اگر 

 پروفسور او. يکی از اين فرزانگان در ره آورد نوشته ای دارد و باين نکته اشاره ميکند. داشته ايم، کتابهای آنها چه شده
نمی بينيم اقليدس داشته باشيم، يا نمونه ايرانی اپولينوس که توانست هندسه را بجايی برساند « : فضل هللا رضاست که ميگويد

برای اينکه واقعا پی ببريم که در ايران علم . او حتی شک کرده که اصال در ايران علم و دانش وجود داشته باشد» کيست؟
 گذرا از تاريخ ايران که در اين باره بازمانده نام می برم تا روشن شود که پيش از اسالم هم چه چگونه بوده است، من بطور

  .دانش گسترده ای داشته ايم و دانشمندان ما چه کسانی بوده اند
  

اگر . ردنديکی از افتخارات ما ايرانيان اين است، از زمانی که تاريخ را می شناسيم نياکان ما با سال و ماه خورشيدی کار ميک
ببينيم هنوز کسانی هستند که از سال و ماه قمری استفاده ميکنند، در حاليکه از زمانی که انسان پا به تمدن بلکه به کشاورزی 

هم گذاشته، ناچار بوده است سال و ماه خورشيدی را بشناسد، در ايران دقيق ترين سال و ماه خورشيدی مورد استفاده بوده 
او اسم نمی . م باعتراف خودش، از منابع قديمی تر استفاده کرده و گاهشماری جاللی را ساخته استبرای نمونه، خيا. است
ولی اين منابع قديمی تر چيست؟ در قديم تر زيج ها و جدولهايی بوده که هيچدام دقيق نيست ولی آنچه که خيام تنظيم . برد

يعنی در گاهشماری جاللی . ی پيدا شد از آن هم دقيق تر است سال پس از او که تقويم ريگور٢٠٠نموده آنچنان دقسق است که 
هر ده هزار سال دو روز در آن اشتباه رخ ميدهد، در حاليکه در تقويم گريگوری که االن مورد استفاده ی دنياست و سال 

اعتراف خيام، بر پايه  جاللی، با اين گاهشماری. ميالدی بر پايه آن شناخته شده، در هر ده هزار سال سه روز اشتباه می شود
زيج شهريار که در زمان ساسانيان ساخته شده از آن . ای بوده که در زمان ساسانيان زيج شهريار بر پايه آن ساخته شده

پس زيج شهريار . از آن ياد ميکند و دو جمله از آن نقل ميکند" آثار الباقيه" تنها ابوريحان بيرونی در . نشانی در دست نداريم
  .ولی اکنون در اختيار ما نيست) زيج بمعنی جدول است( ختيار ابوريحان بيرونی بوده باشدبايد در ا

  
چرا اينها از ميان رفته اند، دليل آن روشن است، وقتيکه به ايران حمله شد، همراه بود با کشتار و قتل و غارتو شهری نبود که 

آنچه که در اين باره ميگويم منشای . يکی سيستان اشت. يبرممن برای نمونه از دو شهر نام م.  بار تصرف نشده باشد3 يا 2
وقتيکه .  هجری قمری نوشته شده است۴٠٠آن تاريخ سيستان است که متاسفانه مولف آن معلوم نيست ولی در حدود 

فاتح روی فرمانده . خواستند سيستان را بگيرندف در جلو دروازه شهر ميد انی بود تپه ای از کشت ها روی هم گذاشته بودند
پيرمرد پس از اينکه چهره . پير مردی را با لباس سفيد آوردند. »فرمانروای شهر را بياوريد« : تپه ی کشتگان ايستاد  و گفت

  .او را با آن کشته ها می بيند فرياد برآورده ميگويد وای، اين همان اهريمن است
  

 غم و انده فرا گرفته بود شخصی که از شهر ميگذشته ندا سر در همين کتاب تاريخ سيستان ذکر شده است، با اينکه همه جا را
  .داده بود، با همه ی غم و اندوه، چون نوروز است بايد شادی کنيد

  
در جلو . قتيبه  آنجا را فتح کرده بود روز سوم که خوارزم را گرفته بود. يکی ديگر از شهرهايی که نام می برم، خوارزم است

 هزار نفر بياورند، مردم ۴از جمله گفت از بين فاضالن خوارزم .  بود برای مردم صحبت ميکرددروازه شهر که ميدان وسيعی
خوارزم مگر چقدر جمعيت داشت که . کندفکر ميکردند، مانند آنچاه که چنگيز و تيمور بعدها کردند، ميخواهد که آنها را تبعيد 

 سمت راست هزار نفر درسمت چپ و هزار نفر در پيش و هزار نفر او دستور داد هزار نفر در.  هزار نفر از آنها را بخواهد4او
ديگر . در پشت سر او گردن بزنند و از آن زمان دستور داد از خوارزميان، هر کس بزبان فارسی صحبت کند زبان او را ببرند

ون از گفتگو بازماندند آنها چ. چون عجم بمعنی گنگ است.  از اينجهت بآنها عجم گفتند.خوارزميان بفارسی صحبت نميکردند
پس از چند سالی زبان خود را فراموش کردد و از زبان خوارزمی که گستره ای بزرگ داشت، بجز واژه هايی بجای نماند، در 

يکی از داليل از ميان رفتن اسناد و نوشته ها . صورتيکه زبان زنده ای بود که انبوهی مردم بدان سخن ميگفتند و می نوشتند
  .غارتها بودهاين قتلها و 

  



طاهر ذواليمين، اسمش را همه شنيده ايد و ايرانی بود  در روی کاری آمدن عباسيان هم نقش جدی : از نکته ای ديگر بگويم
جزيه . پسر برادرش را به فرمانروايی کرمان فرستاد و دستور داد، هر کس را خارج از اسالم بود، همه بايد جزيه بدهند. داشت

او دستور .  نفر بايد اين باج سرانه را بپردازند5 نفر بودند هر 5  مثال اگر در خانواده ای .فرد تعلق ميگرفتمالياتی بود که به 
داد بجای جزيه، در محلی که ميايند، از کتابهای گذشتگان بياورند، طبيعی است در يک خانواده، پدر و مادر وقتيکه می بينند 

 کتاب داشته باشند، اگر بخواهند کتابی را نگاه دارند کتابهای دينی يعنی اوستا را بچه هايشان در خطر مرگ هستند و اگر چندين
ببينيد اينگونه کتابهای علمی ما . نگاه ميدارند، کتابهای رياضی و فلسفه را ميدهند تا جان بچه های خود را بخرند و نجات دهند

در شهری که . ان فارسی ميدانند تازه مسلمانی حاکم شهر شددر کازرون که آنرا محل تولد سلم: نمونه ديگر. را از ميان بردند
اين تازه مسلمان که همه کاره ی کازرون شده بود، هر .  پيغمبر به سلمان گفته بود که شهر تو، امت تو همه در امان هستند

 ميان رفتن کتابها و علت دوم که موجب از. مگر کازرون چقدر جمعيت داشت. روز هزار نفر ار که مسلمان نبودند گردن ميزد
  .اسناد شد اين بود

  
نشانه هايی از کتابهای باقی مانده بعد از قرن سوم، در منطقه ای که کمی دور از تسلط عرب بود، يعنی در خراسان بزرگ می 

ان بزرگ بيشتر دانشمندان و فيلسوفان در اين زمان از خراس. بينيم، پس از قرن سوم بود که ايرانی توانست خود را باز يابد
ابوالوفای . برخاستند، مانند ابوريحان بيرونی، ابن سينا، خيام، خواجه نصيرالدين طوسی، ابوالوفای بوزجانی و ديگران

بوزجان همان تربت جام است که خود . بوزجانی از نام آوران دانش رياضی است که در بوزجان خراسان پا به جهان گذاشت
هرگونه سواد مردمی فقير و بی چيز، دور از . ست بجای آن شهر تربت جام ساخته شده استپارسال آنجا را ديدم که خرابه ای ا

 سال پيش در اينجا پرورش يافته و درس خوانده و از ١١٠٠در آنجا که بودم فکر کردم چکونه ابوالوفای بوزجانی در . دارد
تيکه به شرح حال او مراجعه کردم، معلوم شد که تمام وق. کجا ياد گرفته و پس از آنکه مشهور شد، او را به بغداد فرا خواندند

آيا آنچه را که دايی و عمو باو ياد داده اند از يونان بوده و ترجمه کرده . آگاهيهای اوليه اش را نزد دايی و عمويش فرا گرفته
 گرفت، ولی فرهنگ خود را نسل درست است که ايرانی مورد ستم و ظلم قرار. اند؟ نه، آنها از همان منابع ايرانی استفاده کردند

  .به نسل نگاه داشت
  

 سال پيش ١١٠٠حدود . ماهان قريه ای بود در اشيه کرمان که اکنون شهری است. يکی ديگر از اين داشنمندان ماهانی است
يا . و او به بغدا رفتپس از آنکه مشهور شد، بعدا او را به بغداد فرا خواندند . ماهانی در آنجا بدنيا آمد و در آنجا چيز ياد گرفت

او يکی از بزرگترين ها در رياضی است و پس از آنکه . من آنجا رفتم و سخنرانی داشتم. فضل نيريزی که از نيريز فارس بود
اينها نشان ميدهند که ايرانی ها فرهنگ را در مجموع در . در رياضی مشهور شد او را به بغداد خواستند و به بغداد بردند

ود تا مدتها نگاه داشتند و من معتقد هستم کسانی مثل ابوريحان و ابن سينا و ديگران کوشش کردند که اسالم را خانواده های خ
ولی دمحم غزالی که آمد همه ی آنچه را که آنها ساخته بدند . به مجموعه ی فلسفه سازگار کنند و تمام تالششان در اين زمينه بود

از جمله توصيحاتی که او ميدهد . دانشمندی بود ولی در زمينه دينی بکلی ويران کردبا اينکه خودش آدم فاضل و . ويران کرد
او ميگويد کسی که رياضی يا فلسفه ميخواند با . اين است که خواندن رياضی کار درستی نيست البته استداللش درست است

ست و خيال ميکند که مبانی دينی هم همين آراء و عقايدی روبرو ميشود که می بيند که همه آنها با استدالل ومنطق همراه ا
  .بنابر اين فلسفه و رياضی نبايد خواند. جور است و چون آنجا منطق و استدالل نمی بيند کافر ميشود

  
يک مورخ يا بهتر بگوييم يک . اکنون می پردازيم به کتابها و يا نشانه هايی که نشانگر دانش در ايران پيش از اسالم بوده

از سرداران سپاه روميان نی بوده، در قرن هفتم پيش از ميالد از همدان که در آن زمان هگمتانه ناميده می سياح رومی که 
او . شايد برای اين رفته بود که اوضاع و احوال آنجا را ببيند و شايد هم برای اين بوده که بآنجا لشگرکشی کند. شد، ميگذرد

در . ی روبرو ميشود ککه رييس آن شخصی بنام سئنه و دارای صد شاگرد بودهآنجا به مدرسه ای يا بهتر بگويم با دانشکده ا
بزرگترين دانشمندان و بهترين . اين دانشکده اخترشناسی، پزشکی، فلسفه و رياضی، رويهم چهار درس به شاگردان مياموختند

ينگونه مدارس در همه ی شهرهای بعدها پلوتارک ميگويد که من از ا. پزشکان از سراسر دنيا به سراغ او بآنجا می آمدند
. اگر در ايران هيچ علمی نبود، اينها چی ميخواندند. ايران ديدم که در آنجا پزشکی، اخترشناسی، رياضی و فلسفه ميخواندند

  نوشته هايشان کجاست؟
  

ر ايران بودم داشتند وقتی من د: پلونيوس يکی از مورخين يونانی در قرن اول پيش از ميالد که از ايران ديدار کرده ميگويد
اکنون اگر بخواهند شعاع زمين را اندازه بگيرند، اگر اخترشناسی و . شعاع کره زمين و انحنای زمين را اندازه ميگرفتند

البته . در همين زمان، در يونان زمين را مسطح ميدانستند که دور آنرا آب فرا گرفته. رياضی ندانند نميتوانند کاری انجام دهند
خانه معشوق من در مرکز آتن است، آتن «  شاعرانه هم در ايلياد در اين زمينه و خانه معشوق دارد و ميگويد، يک توضيح

مرکز يونان است و يونان هم در مرکز زمين است، بنابر اين همه اجرام و همه ی آسمانها و همه ی کهکشانها بدورخانه 
ست ولی وقتی که وجه علمی آنرا در نظر بگيريم و همراه آنچه که البته از نظر هنر و زيبايی قشنگ ا» معشوق من ميچرخند

در يشتها از جمله در آبان يشت درباره کره ی زمين نوشته شده و از گردی زمين صحبت ميکند با هم بسنجيم می بينيم که در 
  .ايران آن زمان دانشی بوده که در يونان نبوده

  



ردم، پس از مرگش به اسوره تبديل شد و سينا هم از سئنه آمده و سئنه بمعنی اين سئنه ی ايرانی که اسم باز اينها گذشته 
  .پزشک مطلق بوده سيمرغ که در شاهنامه آمده همان کلمه سئنه است و در واقع بمعنی پزشک است که درمان ميکند

  
می بنيد که نوشته اند ابوعلی سينا ما ميگويم پور سينا يا ابن سينا يا فرزند سينااگر به کتابهای فرهنگ واژه ها مراجعه کنيد 

تا پنج پشت نامبرده اند که همه عربی است، در حاليکه نميتوانسته، ابن سينا تا پشت ...... پسر فالن، پسر فالن، پسر فالن 
ينا نوشته اند  برای خالی نبودن عريضه، جد ششم او را پور س. پنجم همه اش عربی باشد ولی می بينيم که اينگونه نوشته اند

ابن سينا بمعنی پزشک زاده است يعنی او کسی است که از خانواده پزشک بوده و .  ميکنم همگی آن ساختگی استمن خيال
چنانکه کسی که تمام عمر در دريا بسر ميبرد او را فرزند دريا .  سال قبل از ميالد بوده٧٠٠اين پورسينا بازمانده همان سئنه 

او اصال فرزند نداشت که باو . ن واقعا نتوانستم حل کنم اين است که ميگويند ابوعلی سينا، فرزند فالنموردی که م. ميخوانند
  !!نميدانم. حال چگونه او را پدر علی ميخوانند. بگويند پدر علی يا ابوعلی يا بوعلی

  
 سال 20ياضی دانان يونانی است، او در مورد يونانيان سخن گفتم، در اينجا بايد بگويم فيثاغورث که از نخستين فيلسوفان و ر

بخصوص اين رسم را يوناينان داشتند در قديم رسم بوده، . بابل هم در آن زمان بخشی از ايران بوده. در ايران  بابل بسر برده
  .که هر چه را از هر کجا ميگرفتند بنام خود می نوشتند و از اصل آن نام نمی بردند

  
فلسفه نور فيثاغورث که خورشيد را مرکز ميدانست تحت . آموخته بود» دانش مغان« و در شرح حال فيثاغورث ميگويند، ا

  .تاثير ايرانی بوده که به کرويت و گردش زمين به دور خورشيد باور داشت، حرف او را نپذيرفتند تا زمان کپرنيک
  

» َمس مغان« او در . فتند، چون اهل ری بوداو را استانس رازی ميگ» اُستانِس « ما در ايران قديم فيلسوف بزرگی داشتيم بنام 
گاهی هم به او زرتشت زمان . مس بمعنی بزرگ است که هنوز در ميان زرتشتيان يزد و کرمان گفته می شود.... مشهور بود

  .او در زمان خشايارشا به مصر که جزو ايران بود ميرود و در معبد ممفيس شاکن می شود. می گفتند
  

من داريوش پادشاه پارس دستور دادم « ران بوده، کتيبه ای در مصر پيدا شده که داريوش در آن ميگويد گفتيم که مصر جزو اي
  ».ميان اينجا و دريای پارس آبراهی بسازند که اين دريا را به دريای پارس که همان خليج فارس است پيوند دهند

  
ديموکريت . شاگردانش ديموکريت با ذيمقراطيس بوديکی از . استانس که در معبد ممفيس ساکن شده بود، شاگردانی داشت

  .کسی است که واضع فلسفه اتمی و ذره گرائی است که از استاش استانس فرا گرفته بود
  

او از استانس نام می برد . مانده، اگر اسمش را درست گفته باشم» پاپيوس« دانشنامه ای در يونان از زمان قديم از کسی بنام 
طبيعت خودش خودش را اداره و بازسازی « سوف طبيعی بوده و فلسفه او را شرح ميدهد که ميگويد و ميگويد او يک فيل

اين حرفی است که امروز هم پابرجاست و ما بايد مواظب محيط زيست و زندگی . »ميکند بشرطی که ما آنرا از ميان نبريم
همان چيزی که شاگردش ديموکريت و امروز بنام او . برددر همان دانشنامه پاپيوس از فلسفه ذره گرائی استانس نام مي. باشيم

شايد تعجب کنيد اگر . اين بحث باقی ميماند که ما اقليدس نداشته ايم و يا کسی نداشته ايم که فلسفه را بياورد. مشهور است
او هيچگاه در . ندبگوييم اقليدس هم ايرانی و از آسيای صغير بوده که به اسکندريه ميرود و کارش را در آنجا شروع ميک

  .يونان نبوده است
  

تاريخ دانش از جايی شروع نمی شود که . با وجود اين، بنظر من تاريخ دانش را بد فهميديم، تاريخ دانش را عوضی فهميديم
همه اش تئوری و نظری باشد يا همه اش عملی باشد تاريخ دانش از مراحل مختلف پی در پی عملی و نظری هردو گذشته 

 سال پيش از ميالد که طوالنی ترين دوران پيشرفت بشر ۶٠٠ا کمی روشن تر کنيم پيش از يونانيان، از ابتدای بشر تا آنر. است
اگر رياضی کار ميکرد و يا اينکه باخترشناسی . بوده و خيلی هم پيشرفت کرده بود، همه چيز بخاطر عمل بود، بخاطر نياز بوده

برای نمونه، در مصر قديم، . لی علم را برای نياز بکار بردن اشتباهاتی بهمراه ميآوردروی کرده بودند همه بخاطر نياز بوده و
در ايالم قبل از آرياييها و نيز بابليها برای مساحت هر چهار ضلعی، مجموع دو ضلع روبرو را نصف کرده و سپس در هم 

آنها اين را برای کرت بندی .  چهار ضلعی ديگرامروز ميدانيم اين تنها برای مستطيل درست است، نه برای هر. ضرب مينمودند
. زمين کشاورزی بکار ميبردند که تقريبا بشکل مستطيل بوده و اگر هم کمی اشتباه می شده، در عمل مهم نبوده و اثری نداشته

ی هندسه کار آنها رو. ولی اين اشتباهات آنها را بيدار کرد بخصوص در هندسه ايالميهای خودمان بيش از بابليها کار کردند
همه .  که مثلث قائمه مجموع مجذور دو ضلع برابر است با مجذور وترميدانيم در هندسه قضيه ای بنام فيثاغورث. ميکردند

  .قبول دارند که اين قضيه مربوط به فيثاغورث نيست، بعدها به او نسبت داده اند
  

. پيدا شده که بردند به فرانسه و خوشبختانه آنرا چاپ کردنددر اواخر دوره ی قاجاريه، بوسيله فرانسويها، چيزهايی در ايالم 
 مورد مثلث قائم الزوايه با ضلعهای مختلف هست که همان نتيجه را داده است، و بنظر ميرسد که آنها دنبال 17در ميان آنها 

  .ت پيدا کرده باشندواقعا ممکن اس. يک راه حل کلی بودند که يک نمونه اش باقی مانده که ما پيدا کرده ايم که هست



  
از فلسفه، از فيزيک و از شيمی و رياضی گرفته تا موارد ديگر چون در . دوره قبل از يونانيان بيشتر بکار عملی می پرداختند

 ۴٠٠ سال در يونان و ۶٠٠. آن اشتباه ميديدند بسوی تئوری و دانش نظری روی آوردند که هزار سال دوران آن طول کشيد
اين دوران تئوری و نظری هزار سال طول کشيد . و همه بنام يونان است در حاليکه همه ملتها در آنجا بودندسال در اسکندريه 

يونانيها در آن زمان حتی عدد نويسی . و چون متوجه شدند مشکالتی در اين راه وجود دارد و دانش نظری پيزی را حل نميکند
رگترين رياضی دان يونان قديم برای نوشتن يک عدد بزرگ يک کتاب نوشت ارشميدس بز. اعداد را با الفبا می نوشتند. نداشتند

و آنرا شاهکار خود ميدانست، در حاليکه ايالميها عددنويسی داشتند و هزاران سال پيش از يونانيها، ايالميها تقريبا بفرم 
  .امروزی با عدد سروکار داشتند

  
 و پس از آن عدد ٨٠ن آبعد از . اول صد را در سمت راست می نوشتند، ١٨۵مثال برای . عدد نويسی آنها از راست به چپ بود

در عددنويسی ايالمی ها مثل امروز هر عددی در جای خودش .  عالمت و برای پنج، پنج عالمت٨برای هشتاد .  را ميگذاشتند۵
  .را داشت هر پنج معنی خود ۵۵۵و معنی خودش را داشت مثال برای 

  
اين را ايالميها پی برده بودند و در همان .  دومی بمعنی پنجاه، و پنج سومی بمعنی پانصد بود۵پنج اول همان پنج بود ولی 

در آن زمان و پس از آنها يونانيها . زمان هم بابلی ها از عدد نويسی استفاده ميرکدن آنها حتی عدد صفر را کشف کرده بودند
 و مثلثات هيچ نداشتند، بلکه از هندسه استفاده ميکردند مثال ما در جبر و حساب. در رياضيات محاسبه ای هيچ گامی برنداشتند

 را ميگفتند مستطيل ۵  ضربدر٣ عدد را مثال ٢يوناينها حتی ضرب . ١٢۵ و يا مکعب آن ميشود ٢۵ می شود ۵ميگوييم مربع 
تند به دوره ی عملی و وقتيکه ديدند اين اشکاالت در محاسبه است برگش. همه چيز را به کمک هندسه حل ميکردند. ٣  و ۵

چون باو مجوسی ميگفتند، . نمونه اش در ايران، خوارزمی المجوسی در قرن سوم هجری بود. استفاده از دستاوردهای گذشته
کسی که . جالب اين است که او و اجدادش را تا چند پشت به عربی ميگفتند. بايد خود يا خانواده اش زرتشتی بوده باشند

از اينکه اسم خود را به عربی ميگفتند و می نوشتند، پدر و پدر بزرگش را که زير خاک بودند و بطور مسلمان ميشد، گذشته 
خوارزمی اولين کسی است که کتاب جبر را نوشت و بنام الجبر و . حتم اسم غير عربی داشتند، به عربی اسم گزاری ميکردند

  .المقابله ناميد
  

در بخش دوم او ميگويد، در . نها تئوری است و طرز حل معادالت را شرح ميدهداو کتاب خود را دو بخش کرده، بخش نخست ت
در مورد تقسيم ارث و يا در موقع عمل . فقه اسالمی مسائلی پيدا ميشود که منجر به حل معادله ميشود و فقها در آن درگيرند

در گذشته بود و وصيت کرده بود که دارايی برای نمونه مثال ميزند، به کسی برخورد کرده که پدر خانواده . کردن به وصيتها
خوارزمی ميگويد برای بخش ارث ميان . اش را چگونه ميان بازماندگان بخش نمايند و مقداری هم در فالن راه خير به بخشند

فاده  در اين باره است٢بازماندگان و ديگر راههايی که شخص متوفا وصيت کرده بود، برميخورد باينکه بايد از معادله درجه 
. يا اينکه ابوالوفای بوزجانی که او همزمان خوارزمی بود تقريبا همه مثلثات را کشف کرده بود، حتی مثلثات کروی را. نمايد

يا مثال جمشيد کاشانی تا سينوس سه درجه را . آنوقت دنباله کار را که نميشود گفت تنها مثلثات است اروپاييها پی گرفتند
چون سينوس فرانسه .  ما نوشته شده که اولين بار سينوس از زبان فارسی به اروپا رفته استدر کتابهای. حساب کرده است

حال چرا جيب . واژه َجيب در واقع در پهلوی ِجيپ بوده که بمعنی ديرک است. در فارسی جيب ميگفتند که همان گريبان است
 ايران باستان، روی اين ديرک و سايه اش برای در. پهلوی در عربی تبديل به جيب و در فرانسه سينوس شده، معلوم نيست

  .حل مسايلی کار ميکردند
  

 منجر می شد بمعادله ١برای محاسبه سينوس درجه . از جمشيد کاشانی گفتگو ميکردم تا سينوس سه درجه محاسبه کرده بود
. انند، اين را خوب ميدانندآنها که رياضی ميد.  را بدست آورد١درجه سوم که از روی سينوس سه درجه بشود سينوس درجه 

قرنها پس . من از گفتگو درباره ی آن خودداری ميکنم جمشيد کاشانی هم از نظر جبری و هم از نظر هندسی آنرا حل کرده بود
 آنچه که کاشانی پيش از او حل 3با فرمولی، ری معادله درجه » کاردان« از او يعنی دو سه قرن بعدتر؛ در ايتاليا شخصی بنام 

نبوده بلکه توسط همشهری او انجام شده بود که او باسم خود تمام » کاردان« حل اين مشکل هم بدست .  بودف بدست آردکرده
امروز در مدارس و نيز دانشکده های ما هنوز آنرا فرمول کاردان مينامند و از جمشيد کاشانی نامی نميبرند، در . کرده است

  .انی اين فرمول را حل کرده بود سال پيش از کاردان جمشيد کاش٢٠٠حاليکه 
  

 به 16خالصه اينکه اين فلسفه رياضی و اخترشناسی زمانی از عملی به تئوری و سپس از تئوری به عملی گراييد و از قرن 
يعنی هيچ کاری انجام . بعد باز دوباره وارد دوره ی تئوری شد و از نيمه های قرن بيستم دوباره به فلسفه عملی روی آوردند

  .هند مگر که نتيجه عملی داشته باشدنميد
  

باين ترتيب واقعيت اين است که در ايران باستان ما هم دانشمند داشتيم و هم کتاب، که بسياری از اين کتابها غارت شده و 
اتفاق آنچه هم از قرن هفتم ميالدی به بعد در ايران . بسياری از آنها را سوزاندند ويا خودمان از ترس آنها را بآتش کشيديم

افتاده اين است، اگر به کتابها مراجعه کنيد می بينيد که می نويسند اين کتابها از يونانی به عربی ترجمه شده که دستمايه 



رياضی دانان و اخترشناسان شده ولی اکنون روشن شده که همه ی اين کتابهای يونانی به پهلوی و سريانی ترجمه شده بود و 
سريانی هم يکی از زبانهای ايرانی بوده، چون در ايران بکار .  به عربی ترجمه کرده اند نه يونانیاينها را از پهلوی و سريانی

  .ميرفته
  

  خدا نگهدار، پاينده ايران
  

  ديا پستاد شهرياری در ويکیزندگينامه ا
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