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 یهشرتود محسن دکرتجایگاه 
  ایران یعلم ۀجامع در

  ∗عبدالحسین مصحفی
اندرکاران و  داران دانشمندان، یا کسانی از دست دوستان و گرامی پیش آمده است که کسانی از دانش

دکتر محسن  داند تا دربارۀ شخصیت و مقام علمی استاد فقی نویسندگان مطبوعات علمی، از من خواسته
  هشترودی، اطالعاتی را در دسترسشان بگذارم. 

اینک که جمعی از یاران و ارادتمندان دکتر هشترودی بر آن 
ای به یاد آن شادروان فراهم آورند و منتشر کنند  ا یادبودنامهاند ت شده

   ١سهمی داشته باشم. کار  اند تا در این هاده و خواستهبر من منت ن
دور از ادب است، و افزون بر آن، در  مردان بزرگردّ امر این 

های  از رهنمودها و حمایت یکانریاضی  ۀهای انتشار مجل سال
ام و از این بابت آن شادروان  برخوردار بودهدکتر هشترودی  ۀشائب بی

  بر گردن من حق ویژه دارد.
اما این واقعیت را باید پذیرفت که دربارۀ شخصیت علمی دکتر 

تواند اظهار نظر کند  هشترودی، شخصیتی الاقل همتای خودش می
، کاری گروهی افتاده، ممکن است که جوالن مگس در عرصۀ سیمرغ باشد. دست کم رکه مشهو وگرنه، چنان
مداران، در  باید انجام گیرد و جای بسی تأسف است که جامعۀ علمی ما، به ویژه ریاضی جانبه همهو تحقیقی 

ها هم  هایی را بازگو کنم. این خاطره تواند باشد که خاطره . سهم من تا آن حد میاند این باره کوتاهی کرده
کردم. در  را منتشر می یکان ۀهایی که مجل ه سالشوند به دورۀ دانشجویی من و پس از آن ب محدود می

که به ذهنم را هایی  ای از خاطره که به مناسبت درگذشت دکتر هشترودی منتشر ساختم شمه یکاننامۀ  ویژه
هایی از برخی همکاران و یاران دکتر هشترودی نیز به چاپ  نامه نوشته رسیده بود بازگو کردم. در آن ویژه

یک کار تحقیقی  درهایی را در بردارند که  نکته ،ها بیشتر است ای این نوشته خاطره رسید. ، هر چند جنبۀ

                                                       
، پاییز و ٢، شمارۀ میراث علمی اسالم و ایران. دربارۀ او بنگرید به یکان)، مؤسس و گردانندۀ مجلۀ ریاضی ١٣٩١-١٣٠٣دبیر ریاضی ( ∗

 .١٧٤-١٧٠، ص ١٣٩١زمستان 
 منتشر نشده است. یادنامۀ دکتر هشترودیمقالۀ حاضر در  .١
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  هایی مؤثر داشته باشند.  توانند راهگشایی می
کشید، این  گاه کارهایش را به رخ نمی گفت و هیچ خودش نمیاز گاه  دکتر هشترودی هیچ چوناما 
  ش باشند. ا گر کارهای علمی و جلوه او یتصساز شخ توانند به درستی عیان ها نمی خاطره

یک  بیش از آنکه که وی ویژه آن به ؛دربارۀ مقام علمی دکتر هشترودی، تحقیقی فراگیر باید انجام گیرد
   .، یک فیلسوف و اندیشمند بودباشد ریاضیدان شناخته شده

کرد. به سراغ های تحقیق را هم بیشتر باید در محافل علمی و فلسفی خارجی جستجو  مأخذها و مرجع
کارهای بزرگانی از جهان علمی و اندیشه باید رفت که با آنان حشر و نشر و مکاتبه داشته است. باید در 

به جستجو پرداخت و  است المللی که در آن شرکت داشته های بین ها و در آرشیوهای کنفرانس بایگانی
با اقتباس از رسالۀ دکترای را نیز که  هایی رساله ها و  هایش را بازیافت و بررسی کرد. کتاب ها و مقاله سخنرانی

  اند، باید به دست آورد و در ترازوی سنجش گذاشت.  او یا با الهام از گفتارها و نوشتارهایش تألیف شده
یاران دکتر هشترودی معترفند که او با بسیاری از اندیشمندان و نامداران روزگار خویش مکاتبۀ مداوم 

ها را به دست آورد و دید چه های آن یا رونوشت های رد و بدل شدۀ او باید مکتوب بنابراینداشته است. 
بوده است. در ایران نیز تقریباً همۀ متفکران و اهل علم، همچنین هنرمندان و آنها مطرح هایی در میان  بحث

اید دید که داوری اند، ب اهل ادب، از هر سلکی و با هر کسوتی، با دکتر هشترودی مراوده و رفت و آمد داشته
های ایران و  هایی علمی را در دانشگاه اینان دربارۀ وی چیست. تعداد زیادی از شاگردان دکتر هشترودی مقام

  شود.  استفسارآنان نیز باید  نظرهایهای معروف جهان به عهده دارند،  در دانشگاه
کاری داشته و در بسیاری از ش به ایران با بیشتر مطبوعات همندکتر هشترودی از همان ابتدای برگشت

ها باید فراهم آید و مطالعه و تجزیه و  ها و سخنرانی محافل و مجامع سخنرانی کرده است، مجموعۀ این مقاله
  تحلیل شود.

آنگاه با  .هایی را به انجام برساند با در اختیار داشتن امکانات الزم تشکیل شود و چنین تحقیق باید تیمی
 ویژه که ، بههر داوری دیگریتوان دربارۀ مقام علمی دکتر هشترودی داوری کرد.  می استناد به حاصل کار آن

پایه و  بر مبنای مشاهدۀ جنبۀ خاصی از کارهای دکتر هشترودی صورت گرفته باشد، دور از انصاف و بی
  . »ماند  چون غرض آمد هنر پوشیده«شد که خاص در کار با یکه غرض مگر آن ؛اساس خواهد بود

ویژه که  خواننده خواهد بود. بهخاطر موجب طوالنی شدن نوشتار و مالل من  یی جزئیات خاطراتبازگو
شود به  ام مربوط می ام. دربارۀ آنچه به دورۀ دانشجویی شرح داده یکان ۀنام اناً تکرار آنچه باشد که در ویژهاحی

ها که  ها و اندیشه از انواع دانش توانم بگویم که: دکتر هشترودی منبعی بود سرشار صورت کامالً فشرده می
ای از جهان دانش را به روی ما  تازه ۀدر هر جلسۀ درس هر بار دریچ .کرد هر زمان در جهتی فوران می

بود و در پایان جلسه این احساس را  رمنتظرهیغکرد که برای ما  در شروع درس بحثی را آغاز می گشود. می
بودن به کتاب معین و  بندیپاستردۀ او تا چه اندازه ناچیز است. گویی داشتیم که اطالعات ما در برابر دانش گ

آمد که از گرفتار شدن به  تمکین به حساب می مقید شدن در چارچوب برنامۀ خاص برایش پایی چوبین و بی
  آن پرهیز داشت. 
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ب از پیش تعیین شده د به برنامه و کتاخوانندگان البد به این نکته از تعلیم و تربیت واقفند که معلمان مقیّ
معلمانی که توانایی  . اماهای استاندارد آماده سازند توانند محصالن را برای توفیق در امتحان خیلی خوب می

توانند  میدهند،  می ای را دارند و محصالن را در معرض اطالعات جدید و گوناگون قرار  بحث در هر زمینه
 نامی انریاضیدانکتاب  ۀهای ترجم کنم در یکی از پانوشت میسازند. گمان  استعدادها را خیلی خوب بارور 

افراد نابغه و  بیشتربر آمارهای فراهم آمده از سوی یونسکو،  خوانده باشم که بنا(ترجمۀ حسن صفاری) 
ها  اند که دارای اطالعاتی گسترده در همۀ زمینه محضر درس استادانی را گذرانده ،نامداران جهانِ دانش

  اند. بوده
هم بود، از را مشکالتی که هنوز برای انتشار مجله سدّ  به خاطررا گرفتم،  یکانکه امتیاز مجلۀ  از آن پس

های دکتر هشترودی بود که به من  شروع به کار تردید و واهمه داشتم. در این میان، بیش از همه تشویق
های حیات دکتر  تا آخرین ماه و مجله را منتشر کنم. از آن زمان جرئت بخشید تا مشکالت را نادیده بگیرم

  های مکرر داشتم.  رفتم و با او مالقات هشترودی، غالباً به حضورش می
هایش را گوش  لش را با دیگران یا سخنرانیداام که بحث و ج های متعددی هم حضور داشته در جلسه

ام، به  و دریافته  استنباط کردهچنان که هایش را،  های از سجیّ ام. از این رو شاید حق داشته باشم که شمه داده
  وار بیان کنم. صورت خالصه و فهرست

پرور بود. هر کس را که به هر ترتیب در ترویج  دانشدوست و  دانش ادکتر هشترودی فردی به تمام معن
کرد.  گونه کمک مضایقه نمی کرد و در این راه از هیچ علم قصد کوشش داشت تشویق و راهنمایی می

  دریغ و بدون هیچ توقع بود.  هایش هم بی کمک
را به  چند صفحهکرد تا  پذیرفت و گردانندگان آنها را تشویق می سادگی می همکاری با مطبوعات را به

ام، تصادفی دریافتم که  اشاره کرده دانشمندای با مجلۀ  که در مصاحبه چنانهای علمی اختصاص دهند.  مقاله
  کرده است.  او تنظیم می ١٣١٩و  ١٣١٨های  را در سال راهنمای زندگیهای ریاضی مجلۀ  لهئبخش مس

مندان به دانش را با هر کسوتی و هر مسلکی که داشتند گرامی  دکتر هشترودی دانشمندان و عالقه
از تألیف ارزندۀ یکی از  ،ای در منزلش که صحبت از بهترین کتاب سال بود یادم هست در جلسه .داشت می

  کرد.  و این شخصیت را تکریم و تجلیل میکرد  ن معاصر یاد میاروحانی
خواند. از  کتاب را، چه علمی و چه غیر آن، خیلی سریع می هر خواند و دکتر هشترودی کتاب زیاد می

  رسید.  ها برایش می ها و مجله کشورهای مختلف انواع کتاب
وع آن بحث و یک روز که نزدش رفتم کتابی در دست داشت که گفت از ژاپن برایش رسیده است و موض

گفت ریاضیدانی ژاپنی  میای است که وی در کنفرانس ریاضی مسکو طرح کرده است.  لهئتجزیه و تحلیل مس
له را موضوع رسالۀ دکترای یک دانشجو قرار داده و این ئکه در آن کنفرانس شرکت داشته تحقیق در آن مس

  ت. ای از آن استاد به صورت کتاب چاپ شده اس رساله اینک با مقدمه
دید که کتاب را بیش از یک بار بخواند و  دکتر هشترودی با اعتماد به هوش و حافظۀ خود لزومی نمی

  . کرد هایش را به کتابخانۀ دانشگاه منتقل می چندگاه یک بار مجموعۀ کتاب گویا هر
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د و دا را خیلی زود تشخیص می بااستعدادکرد دانشجویان  هایی که تدریس می دکتر هشترودی در کالس
آنها  کرد. برای کمک میآنها  کرد که به تحصیالت خود ادامه دهند و در این راه به را تشویق میآنها  بعد

های  تبلیغاتی خود بورس ۀداشت تا از بودج های خصوصی را وامی گرفت. حتی شرکت بورس تحصیلی می
  ها قرار دهند.  تحصیلی در اختیار دانشگاه

که  چنانی از دوستان به دیدنش رفته بودیم به هنگام خداحافظی در یک روز عید که به همراه یک
معمولش بود تا دم در حیاط ما را مشایعت کرد و در آنجا به آن دوست یادآوری کرد که دختر وی استعداد 

  تحصیل بازماند.  ۀدرخشان دارد و حیف است که از ادام
لسه با دکتر هشترودی درس داشت. ای یک ج کرد و هفته آمار تحصیل می ۀدختر آن دوست در مؤسس

گذراند که  باید یادآوری کنم که این دختر خانم تحصیالتش را تا اخذ دکترا ادامه داد و هنوز دورۀ دکترا را می
شرکت معروف بل با او قرارداد استخدام بست و امروزه با استفاده از بهترین مزایا در آن شرکت به کار تحقیق 

  ول است. های جدید مشغ طرح عرضۀو 
سهم  »جامعۀ معلمان ایران«دانست. در تأسیس  دکتر هشترودی خودش را عضوی از جامعۀ معلمان می

  دار بوده است.  مؤثر داشت و مدتی هم ریاست آن را عهده
رد و با عالقه ک پذیرفت، برای آنان صحبت می دعوت به شرکت در هر گردهمایی معلمان را با اشتیاق می

  ام. داد. در این مورد بارها من واسطۀ دعوت بوده هایشان گوش می و درددل ها به صحبت
است: در تابستان یک سال سمیناری از دبیران ریاضی  این بیشتر به خاطرم ماندهکه یک مورد 

در آخرین شب که جلسۀ تودیع بود آنان اظهار عالقه کردند که دکتر هشترودی  .ها برگزار شده بود شهرستان
وقتی به منزلش رسیدم به اتفاق خانواده عازم یک  .ع خود ببینند. من مأمور دعوت از استاد شدمرا در جم

 معلمانبرای  آمد و میهمانی بود. ترجیح داد که میهمانی را به عقب بیندازد و به جمع دبیران ریاضی بیاید.
کرد  وعی را مطرح میها آنان به دورش حلقه زده بودند و هر کس موض هم مدت صحبتپس از  .صحبت کرد

  اش در بیرون تاالر در انتظار او بودند.  در حالی که خانواده
هایش غالباً موضوع را به اینجا  در سخنرانی .ورزید دانشجویان و جوانان عشق می دکتر هشترودی به

این موقع بود که ان باید عرصه را برای آنان آماده کنند و در رسازند و پی کشاند که جوانانند که آینده را می می
بارها اعالم داشته بود که آرزو دارد پس از مرگ در جایی  گردید. و ناخواسته اشکش جاری می شد متأثر می

  دفن شود که گذرگاه دانشجویان باشد تا آنان در آمد و رفت به کالس درس گام بر گورش نهند. 
زدند و  ، دانشجویان به دورش حلقه میوقتی در عبور از راهروهای دانشگاه، یا پس از پایان یک کنفرانس

ین گردهمایی شد که ا گاه می .کرد کردند، گویی گذشت زمان را احساس نمی هر کدام پرسشی را مطرح می
  کشید.  رسمی درس طول می ۀجلس کوچک بیش از مدت یک

ممتاز  های واالی انسانی نیز شخصیتی کامالً ش از نظر خصلتا از مقام علمی نظر صرفدکتر هشترودی، 
  :کنم برای اختصار، تنها به چند مورد اشاره می .بود

 آنهادر برابر  .منشانۀ همراه با فروتنی بود. اهل کرنش و تعظیم به صاحبان زور و زر نبود رفتارش بزرگ
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داد.  احترامی بود واکنش فوری نشان می دید که نشانی از بی ایستاد و اگر حرکتی از آنان می سرفراز می
ر یکی از کشورها در یسف است: موارد  ای از این ها نمونه رخورد او با اشرف پهلوی در یکی از سفارتماجرای ب

هایی  های فلسفی جلسه مند بود و در محل سفارت برای بحث ) به فلسفه عالقهسیسو گویا سفیرایران (
ودی به هنگام سخنرانی ها که اشرف پهلوی نیز حضور داشت دکتر هشتر کرد. در یکی از این جلسه برگزار می

کند بدین مضمون که  شود، پس در همان حال مطلبی بیان می شنود که ناخوشایندش می چیزی از اشرف می
ا قابل فهمشان جهای این انداز روی داده باشد. بحث ها در این جلسه غلط خانم کنم حضور شاهزاده گمان می«

اشرف نسبت به دکتر هشترودی بیشتر ناشی از این  های ورزی کینه». تواند باب طبعشان باشد نیست و نمی
  برخورد بوده است. 

ق بود؛ اگر دانشجویی، کرد که برای همه سرمش رعایت می چنانحقوق دیگران را، اعم از مادی و معنوی، 
کرد، هرگاه و در  می هاو عرض های علمی ب له یا یک روش تازه در زمینهئیک مس ،حل جدید  ، یک راهیا کسی

ناشرانی  .ستود برد و او را می آن را نیز نام می ۀکنند کرد عرضه له یا آن روش را بازگو میئهر مورد که آن مس
شود  از او چاپ می یکان ۀهایی را که در مجل لهئبا پیشنهادهای خوب به او مراجعه کرده و خواسته بودند تا مس

  اب داده بود که تصمیم با مدیر مجله است. به صورت کتاب چاپ کنند، هر بار جو
این که دانشمندی اثرهای پیشینیان را به نام خودش و بدون ذکر نام صاحب اصلی اثر عرضه  ازاطالع 

 ت دیدمش و از خواجه نصیر طوسی بدناراح مکرده است برایش بسیار ناگوار بود؛ یک روز که نزدش رفت
ای که به یادبود خواجه نصیر در شوروی برگزار  ناسبت جشنوارهگفت. تعجب کردم. توضیح داد که به م می
شده شرحی دربارۀ کارهایی که خواجه نصیر در زمینۀ هندسه و به ویژه دربارۀ اصل توازی انجام داده  می

اکنون رونوشتی از اثر سپس ادامه داد که نوشته و فرستاده که به صورت یک کتاب چاپ شده است. 
نصیر اقتباس از   خیام برایش رسیده و معلومش شده است که همۀ آن کارهای خواجهای از  شده کشف تازه

توضیح خود اضافه کرد که به ناشر  ۀکه به این موضوع اشاره کند. در دنبال کارهای خیام بوده است بدون آن
تا  هایش را دربارۀ خواجه نصیر پس گرفته خواسته است حرف ۀکه هم  ای نوشته و ضمن آن کتابش نامه

  آوری شوند و از تجدید چاپ آن خودداری شود.  کتابش جمع ۀهای چاپ شد نسخه
گفت، وقتی بود که احساس  راه می شد و بد و بی داد و تند می موردهایی که حساسیت بروز می دیگراز 

مورد دیگر وقتی بود  .از موقعیت او را دارد سوءاستفادهمیق اوست و قصد حکرد طرف صحبتش در پی ت می
  کرد.  های حکومتی مشاهده می نسبت به مقام آمیز و چاپلوسانه لقمهایی گفتارها یا کردارهای ت که از شخصیت

دکتر هشترودی فردی آزادمنش و آزاداندیش بود. پیروی از یک مکتب یا وابستگی به یک فرقه و یک 
مخالفت را علناً و اغلب به مخالف بود و این  فردیاو سازگاری نداشت. با حکومت  ۀگروه، با منش و اندیش
پروا پادشاهان را درازدست و درازگوش عنوان  هایش بی کرد؛ در گفتارها و سخنرانی صورت طنز اظهار می

های سیاسی به بند  که دانشجویانی را به اتهام آنگاهکشید اما  خود را کنار می ،کرد. از کارهای سیاسی می
  نشست.  کار نمی کرد و ساکت و بی احساس مسئولیت میآنها  کشیدند در آزاد ساختن می

ای  دانست و بر این باور بود که دانشمندان غالباً به گونه خود را از شهودیان می ،ریاضی ۀدر فلسف
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   یابند. های حساس علمی وقوف می نکته بهآمیز  غیرمترقبه و الهام
که داده است و به آدمیان این پیام را  ههای فلسفی خود بذر آزاداندیشی پاشاند دکتر هشترودی در نوشته

و بشنویم  را اند آزاد سازند. پیامش ها به دور آن تنیده ها و سده خود را از تارهایی که در طول هزاره ۀاندیشباید 
  یادش را گرامی بداریم. 

  ۱۳۷۰تهران، مهر 
  
  

  
  

  
  برگزاری هامیش کوشیار گیالنی به مناسبت هزار و پنجاهمین 

  انیایر و ریاضیدان  منجمسالگرد تولد این 
  

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نظر دارد هامیش کوشـیار گیالنـی را 
و ریاضـیدان  مـنجمبه  مناسبت هزار و پنجاهمین سـالگرد تولـد ایـن 

  .کندبرگزار  ۲۰۱۴فوریه  ۲۴/ ۱۳۹۲اسفند  ۵در روز دوشنبه  ایرانی
محورهای این هامیش شامل آثار و دستاوردهای علمـی کوشـیار و 

عرص کوشـیار اسـت. بـه همـین مناسـبت، چـاپ  ریاضیات و نجوم در
ترجمـۀ فارسـی ، نسـخۀ مببئـی و اصول حسـاب هنـدینسخه برگردان 

مرکـز توسـط  کوشـیار گیالنـی ثرا ، نسخۀ تاشکند،اسطرالب کهن رسالۀ
  انجام خواهد شد.

تواننـد اطالعـات بیشـرت دربـارۀ ایـن هامیـش را در عالقمندان مـی
) www.mirasmaktoob.irســایت مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب (

  .دریافت کنند
  


