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در حمام صورت گرفت  ؛ ریاضیدان یونانی ین کشفیات ارشمیدسترکه یکی از بزرگحکایت میکنند 

« یافتم، یافتم»  :  زده شد از حمام با تن برهنه بیرون رفت و فریاد زد   و وی شوق  

 

  غوطهو به بازی شروع کیسه کندتنش را به جای اینکه  ؛ارشمیدس به حمام رفت، اما یک روزی

.آمد رفت و باال می رفت و باال ، باز پایین می پایین می. خوردن در آب کرد   

یک بار دیگر که پایین رفت یک بار از آب  لحظه آرام،   به سبک یونان باستان  گرم البته ذخیره اب 

.. یافتم، یافتم: بیرون خیز زد و فریاد کشید  

، باهم می پیچد و انعکاس آن با چه انعکاسی دارد  دانند که فریاد در حمام   میاند  کسانیکه حمام رفته

  ...و  چندبارتکرار میشودهم 

تا آن روز کسی برای سنگ پا اینطور  ؛اما  اولین گمان این بود که ارشمیدس سنگ پا پیدا کرده است،

و جواهری   به ثروت  شان  ر ذهناختیا بی بودند  کترکه به ارشمیدس نزدی  آنهایی. دبو  نعره نکشیده

ارشمیدس   در فریاد کرده است که فریاد شانسی و اتفاق آن را پیدا   رفت که ارشمیدس از روی خوش

. انداختند   

... صداها بلند شد از ماست، بده به من  

از   از سر شوق  هایش را فراموش کرده  کس و حتی لباس  چیز و همه اعتنا به همه اما ارشمیدس بی

.دوید   حمام بیرون  

: صاحب حمام فقط یک فریاد کوتاه داشت   

؟...پول حمام من   

همه : زنان به دنبالش افتاد  صدا در کوچه و گوش ها پیچید که ارشمیدس چیز باارزشی یافته و فریاد

! میگفتند از من است، بخدا انگشتر من است  

 یچیز  ارشمیدس  شد که  باورش  دیگر کامالا   به دنبالش دوید،  پس از اینکه چند کوچه ایی  حمامی

...بگیریدش نمانیش  دزد، دزد،   :زد می  ارزشی پیدا کرده و حاال فریاد با  

در حالی   نفر رسید، دوید به هجده  اش می وقتی ارشمیدس از کنار بازار شهر گذشت جمعیتی که از پی

...یافتم، یافتم : زد  که ارشمیدس همچنان فریاد می  
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» : پرسیدند می به دنبال ارشمیدس بودند   کارها از کسانی که بند و خالصه کاسب  قصاب نانوا و نعل

. دویدند طور از پی ارشمیدس می و همین« یافتش، یافتش»   دادند و آنها جواب می« که چه گپ است؟  

!!دیوانه شده !  حیاست این مرد  چه بی : پیرزنی گفت  

: ه ارشمیدس را بیدون لباس دید گفتپیره دار شهر به محض اینک  

ا برهنه بدود ؟  این چی پیدا کرده که باید حتما  

  نفس   پیرمردی نفس  پیچیدند،  لنگی به دور تنش. سربازان شهر باالخره جلوی ارشمیدس را گرفتند

: زنان از راه رسید   

: گفت  

! من هفته قبل در حمام انگشتر طالیم را گم کردم، حمامی شاهد است  

: حمامی هم رسید  

ا آنچه در حمام است، مال حمامی است . منطقا  

: یک مأمور دولت آمد  

! همه خاموش  

! این چیزها مال دولت است  

: مرد میانسالی از اهالی گفت  

! هست  مامور صاحب هنوز معلوم نیست چی  

: مأمور رو به ارشمیدیس کرد و گفت  

. نشان بدهید چی یافتی تا بفهمیم صاحب چه چیزی هستیم   

یافتم  یافتم،  یافتم،  :کرد ارشمیدس که غافل از دور و برش بود هنوز داد و فریاد می ؛  اما  

. جمعی فریاد زدند  شد دسته جمعیت مردم که هر دم بیشتر می   

یافتی؟ حاال بگو چی   

: ارشمیدس با همان شور و حرارت فریاد زد  

. شود حجمش سبک می  هر جسمی که در آب فرورود به اندازه وزن مایع هم  

..چی یافته  ، چی گفتی؟ چی: مردم گفتند  

: زده شده بود شمرده گفت  ارشمیدس که از دقت و توجه مردم نسبت به مسائل علمی شوق  

. شود حجمش سبک می هر جسمی که در آب فرورود به اندازه وزن مایع هم  ! دقت کنید  

و از دورش پراکنده شدند و ارشمیدس از « گوید، دیوانه است این دیوانه چه می»: همگی با هم گفتند

  : گفت دور صدای مردی را شنید که می

.. و صدای خنده مردم بلند شد« شود هر جسمی که در آب فرورود به اندازه ارشمیدس دیوانه می  

 

:خواننده محترم بلی   

. بودند  مشق کرده  سفید در تخته سیاه به خط یونانی  ازه حمام با گچفردای آن روز در باالی درو  

«.  و فالسفه معذرت میخواهیم از پذیرش دانشمندان  »:  اخالقی شئونات برای حفظ   

!!! شده نصباین لوحه در کشور ما هم ؛ ایا   

  ! بلی  :  گفتتاسف باید  با

.. ..از طفولیت شنیده بودم که مغز ها فرار میکنند " این لوحه در کشور ما سالهاست که نصب گردیده 

...بگذار بروند  

 

تا علم  و دانش  زارند گتباهی  کشید ونمیرا به  ما عزیزوطن  ؛وجهل  شیطانی اهداف :افسوس

 منفعت خویشحفظ  بخاطر بلکه وطن به رشد و ترقی برسد و اداره امور را رهبری کند ،  در آن

  «.  و فالسفه معذرت میخواهیم از پذیرش دانشمندان  »:  اخالقی شئونات برای حفظ » : نوشته اند
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