
نجم الدوله، ميرزا عبدالغفار (۱۲۸۷-۱۲۲٠)
نام او میرزا عبدالغفار اصفهانی، مشــهور به نجم الدوله بود. 
ریاضی دانی برجســته بود که بر دانش های نجوم، تقویم نگاری، 
نقشه کشی، آمار گیری و فلسفه هم احاطه داشت. پدر نجم الدوله، 
مالعلی مهندس اصفهانی نام داشــت که به او غیاث الدین 
جمشــید ثانی می گفتند. پدر و پسر هر دو مورد توجه دربار 
ناصر الدین شــاه قاجار قرار گرفتند و لقب نجم الدوله را شــاه به 
پســر داد. میرزا عبدالغفار معلم ریاضیات در مدرسة دارالفنون 
بود. در گذشــته تقویم رســمی کشــور فقط به هجری قمری 
بود. نجم الدوله اولین بار ســال شمســی را نیز در سال 1264 
شمســی در تقویم خود به کاربرد و برج های دوازده گانة َحَمل 
)فروردین(، ثور )اردیبهشــت( جوزا )خــرداد( و ... را نیز به آن 
افزود. همچنین، اولین سرشماری تهران را و به کمک شاگردان 
دارا لفنون انجام داد و نخســتین نقشــة شهر تهران را نیز رسم 
کرد. از آثار اوست: اصول هندسه؛ اصول مثلثات؛ واسط الحساب 
)ریاضیات دبیرســتانی(؛ اصول علمی جغرافیا؛ رسالة تشخیص 

نفوس دارالخالفة تهران )سرشماری(. 

نش، جان فوربس (۱۹۲۸-۲٠۱۵)
جان نــش از ریاضی دانــان عجیب قرن بیســتم و اوایل قرن 
بیست ویکم بود. اول اینکه ریاضی دانی برجسته بود. دوم اینکه 
به مدت 30 سال دچار نوعی بیماری بود، ولی به ارادة خودش 
بهبــود پیدا کرد و به زندگی بازگشــت. و باالخره اینکه برندة 
»جایزة نوبل اقتصاد« شــد. شهرت نش به  خاطر »تعادل نش« 
است که خود جزئی از نظریة بازی هاست. نظریة بازی ها دربارة 
این موضوع اســت که: »چه راهی وجــود دارد که چند رقیب 
هر یک به ســود برسند و هیچ بازنده ای وجود نداشته باشد؟!« 
جان نش روی نظریة بازی ها پژوهش کرد که حاصل آن یافتن 
»تعادل نش« بود؛ یعنی شرایطی که در آن هر یک از رقیبان به 
بهترین سود می رسند. نش به پاس همین کار در سال 1994 
جایزة نوبل اقتصاد گرفت. دربارة زندگی جان نش فیلمی به نام 

»ذهن زیبا« ساخت شده است که شهرت جهانی دارد. 

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 آشــنا کنیم. این معرفی بهانه ای بود که شما در هر 
شماره تعدادي از این چهره ها را به اختصار بشناسید. از آنجا 
که پاره اي از این ریاضی دانان به مباحثی فراتر از ریاضیات 
دبیرستانی پرداخته اند که درك آن ها براي شما مشکل است، 
کوشیدیم جنبه هاي ساده تر زندگی آنان را براي شما بازگو 

کنیم. در این شماره آخرین برگ این دفتر را ورق می زنیم.
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افزود. همچنین، اولین سرشماری تهران را و به کمک شاگردان افزود. همچنین، اولین سرشماری تهران را و به کمک شاگردان 
دارا لفنون انجام داد و نخســتین نقشــة شهر تهران را نیز رسم دارا لفنون انجام داد و نخســتین نقشــة شهر تهران را نیز رسم 
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 می گفتند. پدر و پسر هر دو مورد توجه دربار  می گفتند. پدر و پسر هر دو مورد توجه دربار 
ناصر الدین شــاه قاجار قرار گرفتند و لقب نجم الدوله را شــاه به ناصر الدین شــاه قاجار قرار گرفتند و لقب نجم الدوله را شــاه به 
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هيلبرت، ديويد (۱۹۴۳- ۱۸۶۲)
هیلبرت در شهر »کونیکسبرگ« آلمان که امروز در خاك روسیه واقع شده است، به دنیا آمد. در 
همان شهر به مدرسه رفت و سپس در دانشگاه هومبولت برلین - که تاکنون دانشمندان بسیاري 
از آن بیرون آمده اند- به تحصیل ریاضیات پرداخت. وي چندي در شهر زادگاه خود در دانشگاه 
ریاضی درس داد، ولی بعداً به دانشگاه کوتینگن انتقال یافت که بهترین مرکز تحقیقات ریاضی 
در جهان بود. هیلبرت به خاطر نقش مهم خود در پیدایش و گســترش »مکانیک کوانتومی« 
ماکس پالنک و »نظریة نســبیت« اینشتین، جایگاه برجسته اي در میان ریاضی دانان قرن 
بیستم دارد. بعضی از دانشــجویانی که زیر نظر او دورة دکتراي خود را گذراندند، دانشمندان 

بزرگی شدند؛ از جمله ارهارد اشمیت، هرمان ویل و جان فون نویمان. 

يزدي، محمدباقر (فوت ۱٠۵۶ هـ ق)
محمدباقر یزدي ریاضی دان برجســتة دور ة  صفویــه و پس از آن بود. وي در 
یزد متولد شد. در جوانی به اصفهان رفت و نزد استادان ریاضیات، به ویژه نزد 
شیخ بهایی به تحصیل پرداخت و در این علم به مقامی بلند دست یافت. از 
او کتاب هایی در ریاضیات باقی مانده که بیشتر به زبان عربی است. برخی از 
کتاب هاي وي عبارت اند از: عیون الحساب، شرح مقاله اي از اقلیدس، رساله اي 
دربارة کره و استوانه، شرح شکل هاي کروي، و رساله  دربارة اسطرالب. شباهت  
نقش هاي هندســی بازمانده از محمدباقر یزدي با برخی تزئینات هندسی در 
بناهاي عصر صفوي، به ویژه مســاجد، مدارس و کاخ ها، نشان می دهد که وي 

در تهیة آن نقشه ها تأثیر داشته است.

يزدي ثاني، محمدباقر (فوت ۱۱٠۷)
این ریاضی دان نــوة محمدباقر یزدي، ریاضی دان بــزرگ عصر صفویه بود. وي 
در زمان هشــتمین و نهمین حاکمان دورة صفویان می زیســت. یزدي ثانی در 
اصفهان متولد شــده بود و نزد پــدرش که خود ریاضــی دان قابلی بود، درس 
خواند و ریاضی دانی مشــهور شد. از او دو کتاب باقی مانده است: شرح مشکالت 
کتاب جّدش »عیون الحســاب«، و نیز کتابی به نام »شــرح خالصئ الحســاب«. 
خالصئ الحســاب کتابی تألیف شــیخ بهایی بود که تا سال ها در مدارس تدریس 

می شد. یزدي ثانی این کتاب را شرح کرده است.
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يزدي، محمدباقر (فوت يزدي، محمدباقر (فوت 
محمدباقر یزدي ریاضی دان برجســتة دور ة  صفویــه و پس از آن بود. وي در 
یزد متولد شد. در جوانی به اصفهان رفت و نزد استادان ریاضیات، به ویژه نزد یزد متولد شد. در جوانی به اصفهان رفت و نزد استادان ریاضیات، به ویژه نزد 

شیخ بهاییشیخ بهایی
او کتاب هایی در ریاضیات باقی مانده که بیشتر به زبان عربی است. برخی از 
کتاب هاي وي عبارت اند از: عیون الحساب، شرح مقاله اي از اقلیدس، رساله اي 
دربارة کره و استوانه، شرح شکل هاي کروي، و رساله  دربارة اسطرالب. شباهت  دربارة کره و استوانه، شرح شکل هاي کروي، و رساله  دربارة اسطرالب. شباهت  
نقش هاي هندســی بازمانده از محمدباقر یزدي با برخی تزئینات هندسی در نقش هاي هندســی بازمانده از محمدباقر یزدي با برخی تزئینات هندسی در 
بناهاي عصر صفوي، به ویژه مســاجد، مدارس و کاخ ها، نشان می دهد که وي 

در تهیة آن نقشه ها تأثیر داشته است.

يزدي ثاني، محمدباقر (فوت يزدي ثاني، محمدباقر (فوت ۱۱٠۷۱۱٠۷)


