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 ايران اولين ها در

 
ر را نخستين كسي است كه فـعـل و انفـعاالت شيميايي را در طب دخالت داده و بهـبود بيما رازي

 و ساير پـزشكان اسالمي " ابن سينا "پس از وي اين روش توسط . نـتيجه آن در جسم او دانسته است
   .دنبال شد

رازي نخستين شيميدان و پـزشك اسالمي است كه با تجربه خود به خاصيت سمي جيوه پـي برده و  
خوردن آن  م نمي رسيد كهدر بابت جـيوه خالص به نظر ....... ": درباره آن چـنين نوشته است

از  خطرناك باشد، فـقط دردهاي شديد شكمي و امعـائي توليد مي نمايد و به نحوي كه وارد بدن شده
كه در  جيوه را به ميموني... گردد، مخصوصاً اگـر شخصي حركات ورزشي انجام دهـد آن خارج مي

به هـم سائيده و شكم خود را با منزل خود داشتم خوراندم و مالحضه كردم كه حيوان دندانهايش را 
    ."دستهايش فشار ميدهـد

 از آن در " عـمادالدين "به عـنوان مسهـل تجويز كرد و  رازي با توجه به اين خاصيت جـيوه، آن را
  .معـالجات كوفت استـفاده نمود
الكـحول تـقطير مواد قـندي و نشاسته ايي به دست آورد و آن را  رازي براي اولين بار الكل را از

    :چـنين نوشته است وي درباره طرز تـهـيه الكـل. ناميد
كافي است كه مواد نباتي هـر چه باشد گـرفته و ذخيزه نمايد به طريقي كه   براي تـهـيه كردن آن"

خـميري درست شود و سپس آن را مدت يك شبانه روز بگـذارند تا خـمير بعـمل آيد؛ پس آن را 
  "تـقـطير كـنند، فوراً الكل حاصل ميشود  وقرع و انبـيق ريخـته در

از كتابـهاي االثـبات و االسرار مي توان استـنباط كرد كه رازي سرخ شدن جـيوه در اثر حرارت 
 براي اولين بار اكسيد جـيوه " الوازيه "دادن در هـوا را مي شناخته و بنابراين هـشت قرن قـبل از 

    .تـهـيه كرده است را
رازي . بصورت خالص شرح داده است آرسنيك را كسي است كه تـهـيه كردنرازي نخـستين 

يصير جسداً بـيضا  حتي ... ": نوشته  صفت مشخـصه آن آرسنيك را جوهـر زرنيخ ناميده و درباره" 
    .ذوب شدن است ترجـمه كرد كه بايد آن را به فـلز سفيد يا جسم سفـيد كه قابل

 را اولين تـهـيه كنـنده فـلز آرسنيك " آلبرتوس ماگـنوس "گـلمن در كتاب شيمي مدني خود 
 به آلماني ترجـمه " يوليوس روسكا "بوسيله دكتر  ناميده بود ولي پس از اينكه كتاب االسرار رازي

شد وي اشتباه گـذشته خود را رفـع كرده و رازي را نخـستين تـهيه كننده فـلز آرسنيك ناميده 
    .است

دست آورد و آن را  را از تـقـطير نوشادر به) اسيد كلرئيدريك(بار جوهـر نمك رازي براي اولين 
     .ناميد است) روغن نوشادر(دهـن النوشادر 

  خوارزمي 
 نيز ناميده اند، به " خوارزمي المجوسي "ابو عـبداهللا محـمد بن موسي خوارزمي كه بعـضي، او را 

 هـجري قـمري در 232مري و متوفي به سال  هـجري قـ180نوشته تاريخ طبري، وي متولد سال 
او بزرگـترين و اولين رياضيدان و منجم عاليقدر ايراني است و كسي است كه . بغـداد بوده است

لگـاريـتم را ابداع كرد و يكي از كساني است كه در زمان ماًمون خـلـيـفه هـفـتم عباسي در سال 
213كره زمين اقدام كرد- نصف النهـار  هـجري قـمري در اندازه گـيري قوس يك درجه  . 
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كتاب الجـبر والمقابله وي از قرن دوازده ميالدي . خوارزمي هـمچـنين نويسنده اولين كتاب جبر است
    .به بعـد، رهـگـشاي رياضيدانان غـرب بوده است

 دكتر محـمود حسابي
. يدي در تـهـران زاده شد خورش1281دكتر محـمود حسابي، پـدر عـلم فـيزيك نوين ايران در سال 

پـيش از آغاز آموزش رسمي دبـستاني هـمزمان با يادگـيري زبان هاي عـربي و فـرانسه نزد مادر 
دوران كودكي وي با شعـله ور شدن آتـش . فاضلش قرآن مجـيد، گـلستان و حافظ را فرا گـرفت

ي را طي كرد و بدليل در مدرسه فرانسوي بـيروت دوره آموزش دبـستان. جـنگ اول مصادف شد
محـدوديتي كه دولت عـثـماني براي مدارس فرانسه زبان ايجاد كرده بود، مجبور شد زبان انگـليسي 

در هـمين دوران بود كه به ورزش شنا و موسيقي ايراني روي آورد و هـر دو را به حد . را نيز فراگيرد
  .كمال ياد گـرفت

لج آمريكايي بـيروت، موفق به دريافت مدارك تحـصيلي حسابي بعـد از پايان آموزش متوسطه در كا
ليسانس ادبـيات و عـلوم انساني از : عالي بسيار از دانشگـاهـهاي مهـم جهـان گـرديد؛ از جمله

 فرانسوي بـيروت، دانشنامه دانشگـاه آمريكايي بـيروت، مهـندسي راه و ساخـتمان از دانشكـده
دانشنامه نجوم و رياضي از دانشگـاه پاريس و دكـتراي فـيزيك زيست شناسي از دانشگـاه بـيروت، 

  .از دانشگـاه سوربن فرانسه
 هـجري خورشيدي بسيار 1371خدمات عـلمي و شغـلي دكـتر حسابي تا زمان درگـذشتـش در سال 

تاًسيس مراكز عـلمي نظير مدرسه مهـندسي وزارت راه، : زياد بود كه اهـم آنها عـبارتـند از
لمعـلمين عالي و دانشسراي عالي، تـدوين قانون دانشگـاه و بنيانگـذاري دانشكـده هاي فـني و دارا

عـلوم دانشگـاه تـهـران، وزارت فرهـنگ در دولت دكـتر مصدق، بـنيانگـذاري موسسه ژئوفيزيك 
ن قانون سازمان انرژي اتمي، اولين ايستگـاه هـواشـناسي، انجـمن موسيقي، فرهـنگـستان زبان، تـدوي

و تـشكـيل موسسه استاندارد، تعـيـين ساعـات ايران، نصب و راه اندازي اولين دستگـاه راديولوژي 
   .در ايران و تاًسيس رصدخانه نوين ايران

وي . از دكـتر حسابي آثار قـلمي عـلمي و ادبي زيادي به زبان هاي مخـتـلف بر جاي مانده است
شتـين، حضور داشت و با فـيزيكـدانان برجسته اي چون مدتي هـم در كـالس درس آلبرت انـ

  .شرودينگـر، بورن و انريكو فري هـمكاري و تبادل نظر داشت
  *** 

 كه در قرن پـنجم هـجري مي زيسته، براي اولين بار گـردش زمين را محاسبه ابوريحان بـيروني
بار اندازه گـيري نمود؛ هـفـصد  وي قطر زمين را نيز براي اولين  .كرد؛ ششصد سال قبل از گـاليله

 . سال قـبل از نـيوتـن
در قرن نهـم هـجري براي اولين بار، سيستم اعـشاري را ابداع ) كاشاني ( غـياث الدين جمشيد

  . كرد
، نخستـين كسي است كه حاالت ششگـانه مثـلث كروي قائـم الزاويه خواجه نصيرالدين طوسي

شـكل القطاع كه در مورد مثـلثات مستوي و كروي است آورده را به كار برده و آن را در كتاب ال
     .است

، در عـلوم پـزشكي براي اولين بار حصبه و آبله را به دقـت توصيف كرده و ابن سينا زكريا رازي
نيز اول كسي است كه التهـاب غـالف دماغ را وصف كرده و فرق ميان التهـاب پـرده صفاق و 

    .بد را بـيان كرده استالتهـاب ريه و زخـمهاي كـ
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، اولين كسي است كه هـندسه تحليلي را براي حل معـادالت به كار برده حكـيم عـمر خـيام
 هـندسه تـحليلي را وضع كرده " دكارت "است و از اين حيث قريب چـهار قرن قـبل از 

    : دكـتر جورج سارتون در اين باره اينگـونه اظهار نظر كرده است  .است
ول كسي است كه به تحـقـيـق منظم و عـلمي در معـادالت درجات اول، دوم و سوم پرداخـته خيام ا

و در حل تمام صور معادالت درجه سوم . و به طبقه بندي تحسين آميزي از معـادالت اقدام نموده است
شـتمل رساله وي در عـلم جـبر كه م. منظماً تحـقـيق كرده و به حل هـندسي آنها توفـيق يافته است

بر اين تحـقـيقات است معرف يك فكـر منظم عـلمي است و اين رساله يكي از برجـسته ترين آثار 
   .قرون وسطايي و احـتماال برجسته ترين آنها در اين عـلم است

اولين بار تعـريف مـنطقي اعـداد اصم به وسيله رشته هاي بـيـنهايت در مجـموعـه تحـقـيقات 
    .ده مي شودحـكـيم عـمر خيام دي

اولين شخـصي كه راجع به زواياي صحيح در يك چهـار ضلعي بخـصوص در ارتـباط با پـنجـمين 
    .فرضيه اقـليدس كار بسيار كرد، حكـيم عـمر خـيام بود

، يكي از مفاخر عـلمي ابوالوفا محـمد بن يحيي بن اسماعيل بن عباس بوزجاني خراساني
وي .  هجري قـمري درگـذشته است388ي كه در سوم رجب سال  هـجري قـمر328ايران و متـولد 

 . اهـل بوژگـان كه در هـجده كيلومتري شرق شهـر تربـت جام قرار داد
ابوالوفا براي اولين بار در تهـيه جداول سينوس و كسينوس و شعـاع دايره، عـدد واحـدي را به كار 

ي اقدام كند و اولين بار نسبت ظل معـكوس برد و به اين وسيله توانست در تكـميل جداول مثـلثات
اين نسبت مثـلثاتي را كه . زاويه به قـطر ظل زاويه را كه جـيب زاويه به شعـاع دايره بود كشف كرد

     . اين نسبت را به نام خود مشهـور كرده است" كـپرنيك " مي خوانند و       امروزه به نام سكانت
ت عمده مسائل رياضي و جبر خود را از كتاب ابوالوفا استـنساخ فيـبو ناتـچي دانـشمند ايتاليايي قسم

 " فيـبو ناتـچي " كه هـمان " لئونارد دوپـيز "كرد و بعـدها معـلوم شد شخـصي كه نام اصلي اش 
 آورده " اباكوس "بوده به مصر و شام مسافرت كرده و قسمت عمده مطالعـات خود را كه در كتاب 

 بوده " كرجي "ن رياضي دوره اسالم بوده و بويژه از ابوالوفا و كتاب الفـخري است از منابع دانشمندا
     .است

 دانشمند و پـژوهـنده رياضيدان آمريكايي در نشريه عـلمي " مارتـين گـاردنر "بنا به عـقـيده 
معـروف آمريكن سايـنس گـفـته است كه نخستين رساله اي كه درباره تـقـسيم و تـبديل اشكـال 

ـندسي نوشته شده است، توسط ابوالوفا دانشمند ايراني بوده كه متاًسفانه فـقط چـند ورقي از كـتاب ه
 جزء تـقـسيم و از آنهـا يك مربع كامل ساخـته 9بار سه مربع را به پـر ارزش او باقي مانده؛ و اولين 

سي و رياضي به و به تـفـضيل به شرح آن پـرداخـته است؛ سپس به مدت ده قرن اين بحـث هـند
 استراليايي " هـاري لين گـرين " انگـليسي و " هـانري ارنست دوني "فراموشي سپـرده شد تا اينكه 

  . دنباله پـژوهـشهاي ابوالوفا را ادامه دادند
ابوالوفا نخستين كسي است كه اختالف سوم حركت ماه را كه به نام وارياسيون است كشف كرد و 

 .وسط لوئي املي سديو به آكادمي عـلوم فرانسه اعـالم گـرديد ت1836اين كـشف در سال 
  

وي از اهالي نيريز . ، يكي از مفاخر برجسته عـلوم ايران استابوالعـباس فضل بن حاتم نيريزي
او رساله اي در اسطرالب كروي دارد كه بسيار جالب و . فارس و معاصر معـتضد خليفه عباسي بود

   .سطرالب استيكي از كتابهـاي پـر ارزش ا
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ابوريحان .  كره ماه ثبت شده است352 جـنوبي و نصف النهار 19نام اين مرد دانشمند ايراني در مدار 
بيروني، عمر خيام، و خواجه نصيرالدين طوسي از اطالعات وسيع و دانش او ياد كرده و استـفاده نموده 

پـيدايش رنگ سياه را در رنگـين كمان او دانشمند منحصر به فردي بود كه براي اولين بار عـلل . اند
  .براي خليفه المعـتضد تـشريح و بـيان كرد

 هجري 360 تا 350، در خراسان متولد شد و بـين سالهاي ابو جعـفر محـمد بن حسين خازن 
 عـمل  وي دانشمندي بود كه در ساختـن آالت نجومي و در طريقـه. قمري در شهـر ري درگـذشت

   .بسيار داشت و كـتاب زيج الصفايح از او باقي مانده استبه آنها ممارست 

  به گـفته عـمر خيام، وي اولين دانشمندي است كه معـادله ً درجه سوم

X(3) + a = CX(2)   

   .را حل كرده است

 

  


