
ُلژاندر، آدرين ماری )۱۷۵۲-۱۸۳۳( 
لژاندر در شهر پاریس متولد شد. در دانشگاه «مازارین» ریاضیات 
و فیزیک خواند و چون در این رشته ممتاز بود، براى تدریس 
در دانشگاه ها پذیرفته شد. لژاندر هنوز جوان بود که مقاله اى 
جایزة  آن  خاطر  به  و  نوشت  هوا  در  پرتابه ها  عملکرد  دربارة 
«فرهنگستان پروس» (آلمان) را دریافت کرد. او در ریاضیات 
به کشف هایى نایل آمد که بعدها در قرن بیستم در «مکانیک 
این دانشمند،  به پاس خدمات علمى  به کار آمد.  کوانتومى» 
یکى از دهانه هاى ماه را به نام او، لژاندر، نام گذاشته اند. در برج 
ایفل پاریس نیز نامش جزو 72 دانشمند برجستۀ فرانسه ثبت 

شده است. 

لوباچفسکی، نيکوالس )۱۷۹۲-۱۸۵۶(
لوباچفســکى ریاضى دانى اهل روســیه بود و تحول بزرگى در 
علم هندســه به وجــود آورد و آن ابداع هندســه اى بود که به 
نام خودش، «هندسۀ لوباچفسکى» و نیز «هندسۀ نااقلیدسى» 
خوانده مى شود. چرا نااقلیدسى؟ شما مى دانید که یکى از اصول 
هندسه از قدیم تا امروز این بوده است که: «از یک نقطه خارج 

از یک خط، فقط یک خط مى توان به موازات آن کشید.» 
اما در هندسۀ نااقلیدســى گفته مى شود: از یک نقطه خارج از 
یک خط مى توان بى نهایت خط به موازات آن کشید. البته درك 
این مسئله براى ما بسیار مشکل است، ولى در جهان ریاضیات 
تحول بزرگى به شــمار مى آید و در جهان علم تأثیر بسیارى به 
جا گذاشته اســت؛ همان طور که «انقالب کپرنیکى» در نجوم 

تحول بزرگى در دانش بشر به وجود آورد. 

احمد حافظ پور دانش آموزان عزیــز! از دورة قبل، دفتــر تازه اي را 
گشوده ایم تا شما را با برخی از بزرگ ترین ریاضی دانان ایران 
و جهان آشنا کنیم. این معرفی بهانه اى خواهد بود که شما 
در هر شماره تعدادي از این چهره ها را به اختصار بشناسید. 
از آنجا که پاره اي از ایــن ریاضی دانان به مباحثی فراتر از 
ریاضیات دبیرســتانی پرداخته اند که درك آن ها براي شما 
مشکل است، ما می کوشیم جنبه هاي ساده تر زندگی آنان را 

براي شما بازگو کنیم. 
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ماکسِول، جيمز کلرک )۱۸۳۱-۱۸۷۹( 
ماکسِول را بیشتر فیزیک دان مى دانند، ولى فیزیک دانى که از طریق ریاضیات به مدارج باالى علم 
فیزیک راه یافت. او در شهر «ادینبورگ»، پایتخت اسکاتلند متولد شد. نبوغ ریاضى ماکسول به 
حدى بود که در 14 سالگى مقاله اى دربارة بیضى ها نوشت. او بعداً استاد دانشگاه هاى اسکاتلند 
و کمبریج در انگلســتان شد. ماکســول واضع «نظریۀ الکترومغناطیس»، یعنى الکتریسیته و 
مغناطیس است. معادالت ریاضى او که به نام «معادالت ماکسول» مشهورند، اساس مهندسى 
برق و نیز سیستم هاى مخابراتى، مثل رادیو، تلویزیون، تلفن همراه و شبکۀ بى سیم قرار گرفتند. 
ماکســول که وى را پدر مهندسى برق مى دانند، خودش هیچ گاه کار مهندسى نکرد. هنریش 
هرتز، مهندس آلمانى، اولین کسى بود که توانست براساس پیش بینى ماکسول در ریاضیات، 

وجود امواج الکترومغناطیس را در عمل نشان دهد. 

مصاحب، غالمحسين )۱۲۸۹-۱۳۵۸(
غالمحســین مصاحب را پدر ریاضیات جدید در ایران گفته اند. به جز این وى مردى به تمام 
معنا دانشــمند و در زمینه هاى مختلف داراى اطالعات بود، تا جایى که اولین دایرئ المعارف 
فارســى را به ســبک جدید تألیف کرد و نامش را در این زمینه نیز ماندگار ســاخت. اجداد 
مصاحب از اهالى نایین و عموماً افرادى اهل علم و ادب و فرهنگ بودند. او خودش در تهران 
بــه دنیا آمد. در دارالمعلمین عالى در رشــتۀ ریاضى فارغ التحصیل و معلم شــد. در جوانى 
مجله اى به نام «ریاضیات مقدماتى و عالى» تأسیس کرد که اولین مجلۀ ریاضى در ایران به 
شمار مى رود. سپس به انگلستان رفت و با دریافت دکتراى ریاضى به ایران بازگشت و استاد 
ریاضیات دانش ســراى عالى شد و سال ها در این دانشــگاه به تدریس پرداخت. خودش نیز 
«مؤسسۀ ریاضیات» را تأسیس کرد که در آن به تربیت استادان ریاضى برجسته اى پرداخت.
مصاحب حدود 20 کتاب نیز تألیف کرد که مهم ترین آن ها منطق ریاضى، تئورى مقدماتى 
اعداد و مدخل منطق صورت است. او دایرئ المعارف فارسى را نیز به شیوة علمى و بسیار دقیق 

به کمک ده ها نویسندة دانشمند در سه جلد تألیف کرد. 

ميرزاخانی، مريم )۱۳۵۶-۱۳۹۶(
مریــم میرزاخانى را باید جوان ترین ریاضى دان برجســتۀ ایران در میان مردان و زنان 
دانست. او در تهران متولد شد. در دورة دبیرستان- مدرسۀ فرزانگان- عالقه به ریاضیات 
در او شــدت یافت، به طورى که در همان دوره و همان مدرســه توانست دو بار مدال 
طالى مســابقات المپیاد ریاضى جهانى را به دست آورد. وى سپس بدون کنکور  وارد 
دانشگاه صنعتى شریف شد و پس از دریافت لیسانس ریاضى از این دانشگاه به آمریکا 
رفت و در «دانشــگاه هاروارد» به تحصیل ادامه داد و مدرك دکترا گرفت. ســپس در 
همان دانشگاه و دو دانشــگاه دیگر به تدریس پرداخت. میرزاخانى ذهنى بسیار فعال 
داشت، طورى که از سوى «انجمن ریاضى آمریکا» با عنوان «خالقیت استثنایى» مورد 
ستایش قرار گرفت. بزرگ ترین جایزه اى که میرزاخانى گرفت، «مدال فیلدز» بود که به 
آن «نوبل ریاضیات» مى گویند. او نخســتین زن در جهان بود که این جایزه را دریافت 

کرد. این بانوى دانشمند متأسفانه به علت بیمارى سرطان در 40 سالگى درگذشت.

به کمک ده ها نویسندة دانشمند در سه جلد تألیف کرد. به کمک ده ها نویسندة دانشمند در سه جلد تألیف کرد. 

مریــم میرزاخانى را باید جوان ترین ریاضى دان برجســتۀ ایران در میان مردان و زنان مریــم میرزاخانى را باید جوان ترین ریاضى دان برجســتۀ ایران در میان مردان و زنان 
دانست. او در تهران متولد شد. در دورة دبیرستان- مدرسۀ فرزانگان- عالقه به ریاضیات دانست. او در تهران متولد شد. در دورة دبیرستان- مدرسۀ فرزانگان- عالقه به ریاضیات 
در او شــدت یافت، به طورى که در همان دوره و همان مدرســه توانست دو بار مدال در او شــدت یافت، به طورى که در همان دوره و همان مدرســه توانست دو بار مدال 
طالى مســابقات المپیاد ریاضى جهانى را به دست آورد. وى سپس بدون کنکور  وارد طالى مســابقات المپیاد ریاضى جهانى را به دست آورد. وى سپس بدون کنکور  وارد 
دانشگاه صنعتى شریف شد و پس از دریافت لیسانس ریاضى از این دانشگاه به آمریکا دانشگاه صنعتى شریف شد و پس از دریافت لیسانس ریاضى از این دانشگاه به آمریکا 
رفت و در «دانشــگاه هاروارد» به تحصیل ادامه داد و مدرك دکترا گرفت. ســپس در رفت و در «دانشــگاه هاروارد» به تحصیل ادامه داد و مدرك دکترا گرفت. ســپس در 
همان دانشگاه و دو دانشــگاه دیگر به تدریس پرداخت. میرزاخانى ذهنى بسیار فعال همان دانشگاه و دو دانشــگاه دیگر به تدریس پرداخت. میرزاخانى ذهنى بسیار فعال 
داشت، طورى که از سوى «انجمن ریاضى آمریکا» با عنوان «خالقیت استثنایى» مورد داشت، طورى که از سوى «انجمن ریاضى آمریکا» با عنوان «خالقیت استثنایى» مورد 
ستایش قرار گرفت. بزرگ ترین جایزه اى که میرزاخانى گرفت، «مدال فیلدز» بود که به ستایش قرار گرفت. بزرگ ترین جایزه اى که میرزاخانى گرفت، «مدال فیلدز» بود که به 
آن «نوبل ریاضیات» مى گویند. او نخســتین زن در جهان بود که این جایزه را دریافت آن «نوبل ریاضیات» مى گویند. او نخســتین زن در جهان بود که این جایزه را دریافت 

ماکسِول را بیشتر فیزیک دان مى دانند، ولى فیزیک دانى که از طریق ریاضیات به مدارج باالى علم ماکسِول را بیشتر فیزیک دان مى دانند، ولى فیزیک دانى که از طریق ریاضیات به مدارج باالى علم 
فیزیک راه یافت. او در شهر «ادینبورگ»، پایتخت اسکاتلند متولد شد. نبوغ ریاضى ماکسول به فیزیک راه یافت. او در شهر «ادینبورگ»، پایتخت اسکاتلند متولد شد. نبوغ ریاضى ماکسول به 
 سالگى مقاله اى دربارة بیضى ها نوشت. او بعداً استاد دانشگاه هاى اسکاتلند  سالگى مقاله اى دربارة بیضى ها نوشت. او بعداً استاد دانشگاه هاى اسکاتلند 
و کمبریج در انگلســتان شد. ماکســول واضع «نظریۀ الکترومغناطیس»، یعنى الکتریسیته و و کمبریج در انگلســتان شد. ماکســول واضع «نظریۀ الکترومغناطیس»، یعنى الکتریسیته و 
مغناطیس است. معادالت ریاضى او که به نام «معادالت ماکسول» مشهورند، اساس مهندسى مغناطیس است. معادالت ریاضى او که به نام «معادالت ماکسول» مشهورند، اساس مهندسى 
برق و نیز سیستم هاى مخابراتى، مثل رادیو، تلویزیون، تلفن همراه و شبکۀ بى سیم قرار گرفتند. برق و نیز سیستم هاى مخابراتى، مثل رادیو، تلویزیون، تلفن همراه و شبکۀ بى سیم قرار گرفتند. 
هنریش هنریش 
، مهندس آلمانى، اولین کسى بود که توانست براساس پیش بینى ماکسول در ریاضیات، ، مهندس آلمانى، اولین کسى بود که توانست براساس پیش بینى ماکسول در ریاضیات، 

))۱۲۸۹۱۲۸۹-- مصاحب، غالمحسين )مصاحب، غالمحسين )
غالمحســین مصاحب را پدر ریاضیات جدید در ایران گفته اند. به جز این وى مردى به تمام غالمحســین مصاحب را پدر ریاضیات جدید در ایران گفته اند. به جز این وى مردى به تمام 

معنا دانشــمند و در زمینه هاى مختلف داراى اطالعات بود، تا جایى که اولین دایر
فارســى را به ســبک جدید تألیف کرد و نامش را در این زمینه نیز ماندگار ســاخت. اجداد فارســى را به ســبک جدید تألیف کرد و نامش را در این زمینه نیز ماندگار ســاخت. اجداد 

مصاحب از اهالى نایین و عمومامصاحب از اهالى نایین و عموما
بــه دنیا آمد. در دارالمعلمین عالى در رشــتۀ ریاضى فارغ التحصیل و معلم شــد. در جوانى 
مجله اى به نام «ریاضیات مقدماتى و عالى» تأسیس کرد که اولین مجلۀ ریاضى در ایران به 
شمار مى رود. سپس به انگلستان رفت و با دریافت دکتراى ریاضى به ایران بازگشت و استاد شمار مى رود. سپس به انگلستان رفت و با دریافت دکتراى ریاضى به ایران بازگشت و استاد 
ریاضیات دانش ســراى عالى شد و سال ها در این دانشــگاه به تدریس پرداخت. خودش نیز ریاضیات دانش ســراى عالى شد و سال ها در این دانشــگاه به تدریس پرداخت. خودش نیز 
«مؤسسۀ ریاضیات» را تأسیس کرد که در آن به تربیت استادان ریاضى برجسته اى پرداخت.

مصاحب حدود 
اعداد و مدخل منطق صورت است. او دایراعداد و مدخل منطق صورت است. او دایر

به کمک ده ها نویسندة دانشمند در سه جلد تألیف کرد. به کمک ده ها نویسندة دانشمند در سه جلد تألیف کرد. 
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