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به کاخ ریاضیات             از کوخ ریاضت   
     ١جعفر ربان

اند  هتشمار مردان علم در ایران معاصر دانست کـه توانسـ روان شاد استاد پرویز شهریاری را باید از انگشت
شائبه به رشد و گسترش علـم در ایـران بنماینـد. کمتـر کسـی از دانـش آموختگـان  خدمتی شایان و بی

های ریاضــی و فنـی را، طــی  رشـته
تـوان  چهل پنجـاه سـال اخیـر، می

یافت که در دورۀ دبیرستان مستقیم 
یا غیرمستقیم از خرمن علم این مرد 
خوشه چینی نکرده باشد، گذشـته از 
این که او در زمینۀ ادبیات و مسائل 
ــار  ــق انتش ــز، از طری ــاعی نی اجتم

های مختلـف،  چندین مجله و کتاب
نقش مهمی در آگـاهی بخشـی بـه 

و در ایـن رهگـذر از جامعه ایفا کرد 
توان گفت استاد شهریاری نه تنها یـک  آمد، کوتاهی نکرد. پس می انجام هر خدمتی، اگر از دستش بر می

ویژه در ماجراهایی که از کودکی  هم بود و این را به» مرد ریاضت«ریاضیدان، یا مرد ریاضیات، بلکه بیشتر 
  توان دید. خوبی می تا جوانی بر او رفته بود به

بختانه در یکی دو دهۀ اخیر منزلت آن مرحوم مورد بازشناسی قـرار گرفـت و ارزش کارهـای او خوش
دانشـگاه کرمـان بـه او مـدرک دکتـرای  1380بیش از پیش به جامعه باز نموده شد. از جملـه، در سـال 

او نیز انجمن آثار مفاخر علمی و فرهنگی، مجلس بزرگداشت باشکوهی بـرای  81افتخاری داد و در سال 
از سوی انتشارات تـوس در بزرگداشـت وی منتشـر نامۀ شهریاری  ارجبرگزار کرد. همچنین کتابی به نام 

  شد. در اینجا نگاهی کوتاه داریم به زندگی و کارنامۀ استاد.
***  
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دسـت و زردشـتی بـه دنیـا آمـد.  ای تهی در محلۀ فقیرنشین دولت آباد کرمان، در خـانواده 1305در سال 
 1315چرخانـد. قضـا را در سـال  نفـری را می 5بود که با دسترنج خـود چـرخ خـانوادۀ  پدرش کشاورزی

حاصل که پدر در احیای قنات و  ها را خشکانید. رنجی بی خشکسالی بی امانی کرمان را فرا گرفت و قنات
 آب آور کردن آن کشید موجب شد تندرستی خود را از دست بدهد و همزمان با کدورتی نیز که بـین او و

هایش پیش آمد، کار کشاورزی را رها کرد و به کار در کارخانۀ ریسندگی پرداخت. آن کار هم  ارباب زمین
سـالگی درگذشـت. همسـرش،  46زودی به بیماری سختی مبـتال شـد و در سـن  با وی سازگار نشد و به

کوشـی  و سخت گلستان، ماند با سه پسر: پرویز، هرمز و سهراب. هوش و استعداد ریاضی پرویز و صداقت
گری، بنـایی و  او و البته عزت نفس مادر، در مجموع سبب شد که پرویز یازده ساله با کار کردن در کـوزه

کشـد و بـا درس خوانـدن، خـود را بـه » بیـرون«بال » ورطۀ«را از » رخت خویش«کارگری به قول حافظ 
ساند اجازه یافت برای ادامۀ تحصـیل دانشسرای مقدماتی برساند. چون دانشسرا را با رتبۀ ممتاز به پایان ر

به دانشسرای عالی تهران برود. از این رو، مادر و برادرانش همگی رخت بـه تهـران کشـیدند. در تهـران، 
ضمن تحصیل، به جست و جوی کار برآمـد و حتـی بـه بـاربری در ایسـتگاه راه آهـن تهـران تـن داد و 

پرورش استخدام شود. او را برای دبیری به شـیراز سرانجام توانست لیسانس ریاضی بگیرد و در آموزش و 
). در تهران ازدواج 1333فرستادند اما در آن شهر تحت تعقیب قرار گرفت و خود را به تهران رساند (سال 

رخـت  1391اردیبهشـت  22های بسیار طی شد تا این که در  اش با فراز و نشیب کرد و از آن پس زندگی
  به سرای باقی کشید.

سالی در عرصۀ سیاست و مبارزه گذشت. وی بنـا  ای از زندگی شهریاری از جوانی تا میان بخش عمده
هایی که در وجود خود داشت، چون مسئولیت پـذیری، نـوع دوسـتی، عطـش بـه آگـاهی، و ...  به خصلت

کردگان آن دوران به همکاری با حزب توده و عضویت در آن کشانده شد  همچون جمعی دیگر از تحصیل
ها، و بـه  هایی از زندان و تعقیب و گریز را تجربه کرد. با این حال، هیچگاه به انحراف نبال آن، دورهو به د

ای از سران آن حزب دچارش شدند، گرفتار نیامد، اگر چـه بـه  هایی که پاره »کژراهه«قول احسان طبری، 
  بینی تا آخر عمر باقی ماند. بگذریم. شهادت آثارش، بر همان جهان

اقـل یکصـد سـال  که بنده مایلم در این نوشتار بر آن تأکید کنم این است که ما در طی حدای  نکته
ایم که شـادروان دکتـر مصـاحب، پرفسـور هشـترودی و  های ریاضیدان برجسته کم نداشته گذشته، چهره
مـا را بـه  ویژه از زمـانی کـه المپیادهـا ند. امروز هم داریم و بههایی از آنان فاطمی تنها نمونه پرفسور تقی

های ریاضـیات را  اند تـا قلـه اند، جوانان بسیاری از گوشه و کنـار مملکـت برخاسـته عرصۀ جهانی کشیده
  واقع ریاضیدان بود و چیز دیگر. درنوردند. شهریاری اما چیز دیگری بود. به

نجام اجمال اگر بخواهیم بگوییم، شهریاری در چند حیطه و همه مرتبط با ریاضیات کارهای مهمی ا به
های ریاضی محض و حل مسئله، ترجمۀ  داد که برای بسیاری راهگشا بود و هنوز هم هست: تألیف کتاب

آثار ریاضی، مقاله نویسـی دربـارۀ آمـوزش ریاضـی، پیشـگامی در طـرح ریاضـیات نـوین مثـل هندسـۀ 
ن تمـدن اسـالمی، نگاری، تاریخ علم در ایران و شناساندن ریاضیدانا ها و ...، روزنامه لباچفسکی، مجموعه
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عمومی کردن علم، گسترانیدن اندیشۀ علمی، تأسیس مدرسه و آموزشگاه، پرورش شاگردان برجسته و ... 
هایی است که او در آن گام زد و در هر یک تأثیرات یا آثار ماندگار از خود بـه جـا گذاشـت. از ایـن رو  راه

ن حفظ و انتشار آثار او کمک کند تا دیگران سزاوار، بلکه واجب، است بنیادی به نام او تشکیل شود و ضم
  راه او را ادامه دهند.

های آخـر  در فیلم مستندی که به همت قابل تقدیر محمدعلی فارسی از زنـدگی شـهریاری در سـال
گوید که حدود چهارصد کتاب نوشته است و این رقمی اعجاب  عمرش تهیه شده است، شهریاری خود می

شناسـد و لـذا تنهـا  هیچ کس دیگری، دقیقاً همۀ این چهـار صـد اثـر را نمی انگیز است. نگارنده و شاید
)، 1357( ها داسـتان مجموعـهتوانم تعدادی از آنها را که کمتر از انگشتان دو دسـت اسـت نـام ببـرم.  می

)، 1364( آنالیز بـرداری)، 1366( نظریۀ نسبیت در مسئله و تمرین)، 1368( های المپیادهای ریاضی مسئله
های  روش)، 1369( های جبر سرگرمی)، 1366( خالقیت)، 1343( آنالیز ریاضی)، 1349( سئلۀ حسابم 25
شـما هـم )، 1373( پـذیری در جبـر بخش)، 1348( لگـاریتم)، 1357( های هندسه سرگرمی)، 1350( جبر
 آمـوزش)، 1360(نااقلیدسـی  هندسـۀ و لباچفسـکی)، 1377( توانید در درس ریاضی خود موفق باشید می

ای شهریاری است، در حالی که کارنامۀ آثار قلمی او همان  هایی از آثار ترجمه )، اینها نمونه1389( ریاضی
شود. و اما در زمینۀ تدریس و  طور که خود گفت حدود چهارصد کتاب و نزدیک به هزار مقاله را شامل می
نشگاه تربیـت معلـم امـروز) آموزش هم وی عالوه بر تدریس در مدارس تهران و در دانشسرای عالی (دا

)، و مدرسۀ عـالی اراک (در همکـاری بـا 1340)، مرجان (1339های خوارزمی ( خود در تأسیس دبیرستان
  ) نقش ایفا کرد.1353شادروان دکتر عبدالکریم قریب، 

های علمـی و اجتمـاعی. شـهریاری در  های مطبوعاتی شهریاری در زمینه ای به فعالیت ماند اشاره می
چند مجله یا سهیم بود یا خود مسئولیت انتشار آنها را بر عهده داشت که از جمله باید بـه مجـالت انتشار 

برهـان  و، چیسـتا 2اندیشۀ ما، وهومن، سخن علمی، آشنایی با دانش، آشتی با ریاضـیات، دانـش و مـردم
از سـوی وزارت  برهـانشـد و  ) به مسئولیت خودش منتشر میچیستااشاره کرد که از دو تای اخیر اولی (

  آموزش و پرورش.
هـای عمـر در جلسـات هیئـت تحریریـۀ آن  شود و شهریاری تا آخرین ماه همچنان منتشر می برهان
را شـادروان پرویـز  سـخن ادبـیخـود سرگذشـتی دارد خوانـدنی. مجلـۀ  سـخن علمـییافت.  حضور می

داد  را هم انتشـار مـی خن علمیسمجلۀ  ،کرد و خودش سردبیر آن بود. در کنار آن خانلری منتشر می ناتل
علمی سطح باالیی را در این مجله چاپ های  هاش را به شهریاری سپرده بود. شهریاری مقال که سردبیری

ها معمـوالً نیتـی در بـر داشـت و گـاه بـا  نوشت. آن سرمقاله های آن را می کرد و خودش نیز سرمقاله می
خواست  داد؛ به طوری که گاه ساواک توضیح می ل قرار میاشارات و کنایاتی دستگاه یا رژیم را مورد سئوا

داد. روزی خانلری تنها آمد در دفتر و به شهریاری گفت کسی از  رفت و توضیح می ناچار می و شهریاری به
                                                      

 )، به اهتمام دکتر محمدرضا طاهریان اخیرًا منتشر شده است.1391(آبان و آذر  دانش و مردمشمارۀ اول از دورۀ جدید مجلۀ  2
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به همین ترتیب فعلی منتشر شود ولی قبل از چـاپ  سخن علمیکند که مجلۀ  ساواک آمده و پیشنهاد می
قطعاتی بیفزایند یا از آن کم کنند؛ به همان ترتیب کـه  ،بگذارد تا در گوشه و کنار آن را در اختیار ساواک

انـد کـه  حاال به مـا پیشـنهاد کرده«هم در آمریکا مجالتی به این نحو دارد. خانلری افزود: » سازمان سیا«
نظـر خودتـان «پرویز گفت: » ماهی پنج هزار تومان به من و پنج هزار تومان به تو بدهند. نظر تو چیست؟

بعد تصمیم گرفتند یک ماه مهلت بخواهند و گذشت. این پیشـنهاد در بهمـن » دانم. نمی«گفت: » چیست؟
ای اشـاره کـرد کـه ایـن  رسید. در آخرین شماره پرویز روی کاغذ جداگانه داده شد و ماه اسفند می 1348

  »تصمیم گرفته شد.پس «مجله دیگر منتشر نخواهد شد. خانلری موقعی که مجله را دید گفت: 

  سخن آخر

یکی از معلمان شهریاری، ابوالقاسم پورحسینی، استاد فلسفه بود کـه قـبالً ریاسـت دانشسـرای مقـدماتی 
شناخت و از زندگی او باخبر بود. پورحسینی در  کرمان را بر عهده داشت و پرویز شهریاری را به خوبی می

سپارد تا بعد از مرگش بخوانـد و بـه  یز شهریاری میهای خود را به امانت به پرو دست نوشته 1366سال 
انتشار یافت (نشر مهاجر، تهـران) آنچـه از  1380در سال  پس از چهل سالچاپ بسپارد. این کتاب با نام 

ای است که ابوالقاسم پورحسینی به شاگرد خود داشته  آید حاکی از عشق و عالقه مطالعۀ این کتاب بر می
  کنیم: ین نوشته را نقل میدر زیر قسمتی از ا است.

ها فراهم آمده بود ته کشـید  ریزه هایی که از فروش اثاث خانه و خرده های قرضی و پول پول
اقل یک اتـاق در سـال  و دو برادر و یک مادر را باید در تهران اداره کرد. پرداخت کرایۀ حد

الملـل  نـگ بینآمـد. ج زیاد بود و از عهدۀ پرویز که یـک جـوان بیکـار بـود بـر نمی 1324
رفـت و  کشید و کارهایی که به طفیل جنگ پدید آمده بـود از بـین می های آخر را می نفس

گفتنـد کـار نـداریم. بامـداد یکـی از  کـرد می بیکاری خودْ کار بود. پرویز هر جا مراجعـه می
د، روزهای مرداد، از اطاقک خیابان ویال، که آنجا مبلغ ماهانه هشت تومان اجاره داده شده بو

شد و در منتهـا  های البرز گسترده می حرکت آغاز شد. آن روزها تهران به سوی شمال و کوه
ای متعلق به بنایی بود که خودش برای اقامت درست کـرده بـود و در  الیه خیابان ویال خانه

ها در آن ایام همـین جاهـا بـود، زیـرا  ترین محل های بایر قرار داشت. ارزان اطراف آن زمین
صلۀ بین تهران و شمیران پر نشده بود. بـه هـر دکـان اعـم از سمسـاری، نـانوایی، هنوز فا

کـرد. بـه سـوی خیابـان  رسید با لهجۀ خاص زرتشتی کرمانی طلب شـغل می خانه می قهوه
ها و دفاتر اطبا و وکال و محاضر و ... مراجعه کرد.  رضا رفت، در این جا به بعضی شرکت شاه

خواست و پـیش  پرسید و کار می رفت و می سوی جنوب. جلو میرسید به چهارراه، پیچید به 
اش را  رفت. حتی یک دفعه به گاریچی که اسبش را کنار خیابان امیریه باز کرده و تـوبره می

».  خواهی؟ یچی نمیکمک گار«کشید مراجعه کرد و گفت:  به سر اسب زده و خودش چپق می
سـازی و  سـازی و قاب ه! به چنـد شیرینیآذربایجانی به او فهماند که ن این شخص به لهجۀ

نانوایی هم سرک کشید، خبری نشد، رفت و رفت رسید به راه آهـن سراسـری. مـردد جلـو 
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رفت، داخل دفتر کارگزینی شد، مرد چهل سالۀ مؤدبی نشسته بـود. سـالم کـرد و خسـته و 
بـی نتیجـه چون تاکنون این پرسش » سواد داری!«پرسید: » خواهم! آقا کار می«کوفته گفت: 

» برو پایین خودت را به سـرحمال معرفـی کـن.«گفت: » دانم. نه! هیچ نمی«مانده بود گفت: 
های دسـتی  های آزاد، چمدان زنان رسید و توقف کرد. مسافران خارج شدند و حمال ترن بوق

کشاندند. او و قریب بیست نفر باربر جوراجـور دیگـر، بـه راهنمـایی  مسافران را به سالن می
ۀ باربران، داخل قطار شدند. شروع کردند بارها را خالی کردنـد. بـرای جلـب رضـای سردست

کرد و بعد از سه ساعت، کـار تمـام شـد. تـرن  باربران، آن جوان جدیت زیادی می  سردست
دیگری رسید، از جنوب (خوزستان). باربران بارها و محموالت را پایین آوردند، ظهر شد. کار 

ها به دیزی خوری. او هـم رفـت دنبـال آنهـا.  خانه ان رفتند در قهوهرا تعطیل کردند و کارگر
کـرد.  پولی نداشت دیزی بخورد. شکمش در حال قیلی ویلی بود و از ضعف داشت غـش می
شـد و  تنها دستور یک چای قندپهلو داد. برگشتند سر کار. روز اول و روزهای دیگر تمـام می

فت و خیلی راضی بـود. ظهـر بیشـتر روزهـا، یا روزی دوازده ریال به حساب او تخصیص می
پس از خوردن نان و پنیر یا نان و حلوا ارده و نان و ماست، زیر سـایۀ دیـواری کوتـاه، تنهـا 

گذاشت، مبادا بفهمند باسواد است   شد. کاغذ و قلم در جیبش نمی لمید و غرق در تفکر می می
و دانشـجوی سـال اول ریاضـی اما حل یک مسئلۀ ریاضی ذهن او را فراگرفتـه بـود. آخـر ا

دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران بود. در آن زمان، دانشسرای عالی و دانشکدۀ علوم و ادبیات با 
خواندند و عالوه بر آن، علوم تربیتـی را هـم  هم بودند. اینان علوم را با دیگر دانشجویان می

ای کشـیده  انگشت دایـرهآموختند که بعدها دبیر شوند. پشت به دیوار، روی خاک نرم، با  می
کشـید و هـی  های آن را وصل کرده و مثلثی در آن گنجانده بود... هی خـط می بود و شعاع

نوشت... این قدر غرق مطالعه  های ریاضی می کرد... و در کنار آن روی زمین فرمول پاک می
ۀ شد که صدای سوت سرباربرها را نشنید. همین طور به تفکر مشغول بود کـه ناگهـان سـای

کسی را کنار خود دید. سرش را بلند کرد. دید همان آقای کارگزین است و دقایقی است که 
ها شده است! دستش را گرفت و کشید و بلنـد  ناظر تفکر او و حرکات دست و نوشتن فرمول

سوادی؟ من مهندس هستم، این مسئلۀ تو از حد فهم  هان! راست بگو تو چطور بی«کرد که: 
مـن هـر جـا «او هم با نهایت صداقت گفت: » ای؟ و که هستی و چه کارهمن باالتر است! بگ

گفتم و چون نتیجه نگرفتم به شما  پرسیدند سواد داری راست می رفتم به من کار ندادند. می
مهنـدس » سوادی کردم و همین امر به دنبالش، موجب شد شما به من کار دادیـد. اظهار بی

فت. حقوق عقب افتادۀ او را بـا بیسـت روز اضـافه داد و او هم به دنبالش ر» بیا دفتر.«گفت: 
و توصـیه » کشـد برو جانم دنبال کار دیگری! باربری و حمالی، تو جوان الغـر را می«گفت: 

دانی بهتر است بروی در مؤسسات آموزشی شبانه به تعلیم ریاضـی.  کرد تو چون ریاضی می
  نظر آن مهندس مسیر زندگی این جوان را عوض کرد.


