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  مصاحب نیدکرت غالمحس یعلم ۀنام یزندگ
  ١مدقالچ رضایعل

  نامه و تحصیالت زندگ
ن مصاحب در  ) به دنیا آمد. او از خاندانی بود که مسگر آبادش در تهران (خیابان ۱۲۸۹دکتر غالمحس

رمی شخصیت فرهنگی و عنوان ش  صد سال پ ای از افراد این  گردد و عده های اجتماعی آنان به س

ش و فضل و ادب بوده زرگان دا دوم صفوی  عباس شاهمالمصاحب که در عصر  جمله ازاند؛  خاندان از 

 پدر او مرحوم مالمیرزا محمد نیز از  می
 
ست و شاعری بنام بود. جد                                   ز
ّ
                         

اش در تخت فوالد اصفهان زیارتگاه است.  علمای دینی بود که مقبره

س متخلص به  دیگر مرحوم حاجی میرزا غالمعلی خوش نو

طاب« سی و معلومات فارسی و عربی سرآمد بود  که در خوش» مس نو

رین آنها  قصاید زیادی به زبان عربی دارد که معروف و آثار، اشعار و

او است که در آن کلیۀ قواعد صرف و نحو عربی را در هزار  ۀالفی

عداد فوق ت آورده است. اس ن مصاحب به همراه  ب العادۀ غالمحس

ت صحیح و اصیل خانوادگی تأثیری شگرف در شکوفایی آتی او  رب

  ۱۳۰۶گذاشت. او در تیرماه 
 
 در سن
ّ
نامۀ رسمی متوسطه با رتبۀ اول  به دریافت گواهی موفقسالگی  ۱۶     

ت این  ی که به مناس رپا شد، سخنرانی  تیموفقدر تهران شد. در جش از طرف وزارت معارف وقت 

راد کرد که  نفس اعتمادبهجالبی در مورد  کامل او داشت بلکه همگان را نیز  نفس اعتمادبهشان از  تنها نها

ر معارف وقت او را تحت تأثیر قر ش اول شاگردار داد. تأثیر این سخنرانی چنان بود که وز آموز  و دا

ران معرفی کرد و مدال درجۀ اول علمی را به او اعطا کرد. دکتر مصاحب از سال  به  ۱۳۰۶نمونۀ ا

فنی و معاون فنی  رکلمدتعلیمات عالیه،  کل سرئخدمت وزارت معارف درآمد و در مشاغل 

اسی هم عالقه فهیظو انجام شان می نمود. در اوایل این دوران به مسائل اجتماعی و س داد و مدتی  ای 

                                                        
ت علمی  .١ شگاه خوارزمعضو هی شکدۀ ریاضی، یدا  a_medghalchi@khu.ac.ir، دا
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اسی، اجتماعی و انتقادی به نام  روزنامه شر میرق ای س کرد، اما عالقۀ وافر او به کارهای علمی  من

رای احراز زود به سه خود را  ش در فرا س از تکمیل تحصیال ر قرار داد، چنان که  ی او را در این مس

شسرای عالی آماده و این شغل را در  س از شهریور  ۱۳۱۴شغل دبیری دا  ۱۳۲۰احراز کرد، و دوباره 

رداخت. سرانجام در سال  رای ادامۀ تحصیل در رش ۱۳۲۴به این شغل  ۀ تصمیم قطعی خود را 

شگاه کمبریج شد. رسالۀ  ۱۳۲۷به اخذ مدرک دکتری ریاضیات در سال  موفقریاضیات گرفت و  از دا

اد راهنمای او در این  ۱۹۵۰در سال  مجلۀ انجمن فلسفۀ کمبریجاو در جلد ششم  د. اس به چاپ رس

کویچ س رفسور  رفسور کسلز ١دوره  رفسور در سر کالس درس  ٢بود. مصاحب در این دوره به همراه 

شکیل می ٣موردل شگاه کمبریج  رای اولین بار در دا دان معروف  ریاضی ٤کرد. لیتلوود شد شرکت می که 

ق  دیگری بود که دکتر مصاحب به مدت دو سال با او کار می گیری و  کرد و مقالۀ مصاحب با عنوان مش

ژاوی تابع شگاه کمبریج گزارشدر مجلۀ  رهیدومتغهای  رفتار دو   .٥چاپ شده است نامۀ دا

له را می اطالعات دقیق توان در مقالۀ دکتر نارنجانی یافت. محتوای آن مقاله رسالۀ  ر در مورد این مس

شکیل می له دکتری مصاحب را  رداخته است که  دهد. به قرار اطالع در رسالۀ خود به حل مس ای 

ست سال  شدهحدود ب لۀ «لۀ دیگری با عنوان بود. دکتر مصاحب قبل از این مقاله، مقا حل  مس

   ٦چاپ کرد. مجلۀ انجمن ریاضی لندندر » ها مجموعۀ فاصله

ان  ۱۳۲۷تا  ۱۳۲۴مصاحب از سال  ستمیرای اخذ مدرک دکتری در انگلس س از ز . او 

ان در سال  ست معاونت فنی را در وزارت معارف احراز کرد و گویا در سال  ۱۳۲۷بازگشت از انگلس

محققان  ژهو بهازمان سد کرج خدمت کرده است. ولی آنچه از اظهار نظر اطرافیان و مدتی در س ۱۳۲۲

رمی ادان  ست. دکتر نارنجانی در مقالۀ خود از قول  خود نمی مطلوبآید، او این نوع مشاغل را  و اس دا

رای خودم کاره رکلمدروزی بیان داشت که اگر «کند:  مصاحب چنین نقل می  ای شده بودم شاید 

غال به امور اداری هم لحظه». بودم   ای از تحقیق و مطالعه غافل نبود.  مصاحب حتی در ایام اش

  آثار دکتر غالمحسین مصاحب

  ، تهران١٣٠٨، علوم تفریح .١
 . مجلۀ ریاضیات عال و مقدمات٢

شریه را در سال ۱۳۱۴تا  ۱۳۰۹از سال  ست سال  ۱۳۰۹. مصاحب این  ش از ب یعنی زمانی که ب

ه است:  ین شماره چنین نوش شر کرد. او در سرمقالۀ نخس احتیاج محصلین و محصالت به «نداشت من

                                                        
1. Besicovitch (Besikovitch) 
2. Casseles 
3. Mordell 
4. Lettlwood 
5. “On Differentiation Denjoy-Behaviour of Functions of Two Variables,” Proceedings of Cambrige 

Philosophical Society, 46 (1950) 28-45. 
6. “On the Problem of the Set of Distances,” Journal of London Math. Soc., 22 (1952), pp. 252-256. 
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رای مشق و تمرین و ورزش فکری س مجله شده است (ص» وسائلی  ). دو مقاله از ۲موجب تأس

ایم که یکی از آنها را با عنوان  آورده» های ریاضی ای از مقاله گزیده«ی این مجله را در کتاب ها مقاله

سامبل (نظریۀ مجموعه« ه و در شمارۀ اول، سال دوم، آذر » ها) ریاضیات عالیۀ تئوری آ خود مصاحب نوش

ی ۱۳۱۴ عداد عمیق مصاحب را در س شر کرده است. نگاهی به این مقاله درک و اس شان من ن جوانی 

   ١دهد. می

 های درس  . کتاب٣
شان با همکاری عده کتاب ای در  های درسی که ا

شر  ۱۳۱۷تا  ۱۳۱۰های  فاصلۀ سال تألیف و من

، راهنمای ریاضیات مقدماتیاند عبارتند از:  کرده

دورۀ جبر و ، مکانیک، مثلثات، در دو جلدفیزیک 

 در پنج جلد.مثلثات و هندسه و رسم فنی 

 ، تهران١٣١٧، جبر و مقابلۀ خیام. ۴
رجمۀ فارسی رسالۀ  این کتاب شامل متن عربی و 

خیام در جبر، و تاریخ و ریاضیات تا زمان خیام است 

ین بار  ۲۹۰و در  رای نخس شر شده که  صفحه من

اساند.  زبانان می دان را به فارسی خیام ریاضی   ش

 . مدخل منطق صورت ۵
سالگی تألیف کرده  ۴۵این مدخل را مصاحب در 

ین کتاب فارسی در این علم است. به  است که نخس

فادۀ او از  گواه صاحب ه است. اس تی و منطق جدید احاطۀ کامل داش نظران، مصاحب به منطق س

ر  ری در تدوین این ا ان نقش مؤ راند راسل در انگلس ر ران و  ادانی چون فاضل تونی در ا اس

ک جدید و با نمادهای  رانگ ین کتاب منطق ریاضی است که به س ه است. این کتاب نخس گ داش س

ران را فراهم آورده است.  رای اشاعۀ ریاضیات جدید در  دا ربنایی  ه شده و ز ریاضی و منطقی نوش

رمحتوا و دقیق و بی شگاه تهران این کتاب  شارات دا شر  ۱۳۳۴صفحه در سال  ۷۰۰نظیر را در  ان من

س در سال  شارات حکمت آن را تجدید چاپ کرد.  ۱۳۶۶کرد و س   ان

                                                        
ر مقاله .١ ه مشاهده می تصو   .میراث علمی –کنید.  ای از این مجله را در پایان این نوش
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 . فرهنگ اصطالحات جغرافیایی۶
این کتاب حاصل تالش جمعی از ادیبان و فاضالن است. به گفتۀ دکتر محمود مصاحب از حدود سال 

شکیل می های هفتگی با شرکت عده جلسه ۱۳۳۵ شد که به  ای از فاضالن در منزل مرحوم مصاحب 

ر واژه های جدید، یا واژه وضع لغت را یجۀ این جلسه های بیگانه می گزینی در  ین ن ها  رداختند. نخس

شر شده است. نام این مجمع را به طنز  ۱۳۳۸فرهنگ اصطالحات جغرافیایی است که در سال  من

 نامیدند. می» مضروبات«های ساخته شده را  و اصطالح» خانه ضراب«

یم عم٧  ر خیام به عنوان عالم جبر. ح
س از سال ری جدید با عنوان جبر و مقالۀ خیامها کسب تجربه، کتاب  دکتر مصاحب   را بازنگری و ا

شر کرد. در سال  ۱۳۳۹را توسط انجمن آثار ملی در سال  حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبر  ۱۳۷۹من

ت  شابوری که نینهصدمبه مناس رگزار شد، انجمن آثار و  سال وفات حکیم عمر خیام ن شابور  در ن

اد دکتر مهدی محقق به پاس خدمات  مفاخر فرهنگی مصمم شد که آن را تجدید چاپ کند. اس

شر علم در کشور، آن را با مقدمه ه است.   مصاحب به تاریخ ریاضیات و    ای زیبا و مفید آراس

  . کتاب آنالیز ریاض٨
ها به صورت  یاضی در جهان رخ داد و منطق و مجموعهدر دهۀ شصت میالدی تحولی در آموزش ر

رنامه ۀ درسهمهای ریاضی در  رین مبحث اصلی  در 
 
          های ریاضی و حتی متعاقبا
ً
ای  های آموزش مدرسه                        

ی که کانتور  کسی نمی«درآمد، که یادآور جملۀ معروف هیلبرت بود که گفته بود:  تواند ما را از بهش
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وه البته دقیق». بیرون کند ها) ساخته است (نظریۀ مجموعه فاده از ش های درست منطقی  سازی آنالیز و اس

وار کرد و  ر مبنایی محکم اس زرگ او این بود که آنالیز ریاضی را  از زمان کوشی آغاز شده بود. خدمت 

گی آراست.  دگرگون ساخت. او مبانی این علم را با روش شدت به آن را  و پیوس
 
                  های حد
ّ
از  هرحال به      

 ازای هم شد.  ها (گرچه به صورت افراطی) وارد مباحث آموزش مدرسه ۀ شصت به بعد این مبحثده

رنامه ، ضروری بود که بخشرو  نیا های آموزشی قرار گیرد. در این  هایی از ریاضیات جدید جزو 

اسی) بیان می شجویان دورۀ کارش رای دا فاده  ود و ش کتاب، منطق ریاضی به صورت مقدماتی (قابل اس

گاه اعداد حقیقی به روش اصل موضوعی شکل می س دس ر این  گیرد و بقیۀ موضوع ر این پایه، تأس ها 

ش می شسرای عالی است. دکتر  پایه پ س چندین سالۀ او در دا یجۀ تالش و تدر رود. این کتاب ن

س منطق ریاضی شسرای عالی آغاز کرد ۱۳۴۰-۴۱را از سال تحصیلی   مصاحب تدر . در واقع، در دا

ن که در سال با تکمیل جزوهآنالیز ریاضی طرح اولیۀ کتاب  ش س  ۱۳۴۷-۴۸های تحصیلی  های پ تدر

شارات فرانکلین در سال  ین کتاب را ان به عهده گرفت و در  ۱۳۴۸شده بود شکل گرفت. چاپ نخس

شر کرد. محتوای این کتاب درس ۹۳۰ لیز مقدماتی، های مبانی ریاضیات، آنا صفحه در دو قسمت من

ژگی ها را پوشش می ها و سری ها و منطق ریاضی، دنباله نظریۀ مجموعه های بارز این کتاب  دهد. از و

 جرئت بهشرح حال ریاضیدانان، فهرست عالمات، فهرست تفصیلی الفبایی و فرهنگ اصطالحات است. 

ِ             رین کتاب ریاضی  فارسی است ک بدیل توان ادعا کرد که این کتاب، بی می  تاکنونه تا آن زمان و حتی               

سخه شر شده است.  س از ده ماه نایاب و در اواخر  من تجدید چاپ شد. در  ۱۳۵۰های این کتاب 

  مقدمۀ چاپ دوم چنین آمده است:

رای ما اهمیت و معنایی عمیق قبال  را حکایت دارد از  اما این حسن اس ر دارد ز

ش ۀ فراگرفتن اطالعات جدید طلب این مرز و بوم سخت  اینکه جوانان دا ش

ند.   هس

  .کتاب تئوری مقدمات اعداد٩
 ۱۸۰۳صفحه و جلد دوم را در سـه قسـمت و در  ۱۳۹۵جلد اول این کتاب را در دو قسمت و در 

شارات دهخـدا در  ب ان رت شـارات سـروش در  ۱۳۵۵صفحه به  شـر کرده ۱۳۵۸و ان انـد. ایـن  من

  نامدار، تقدیم کرده است. ها را به فرزندان خود، شاهکار و کتاب

ۀ خود مصاحب :  رةالمعارف«این کتاب، به نوش ». گونۀ مختصری است در تئوری مقدماتی اعداد  دا

های گوناگون، او اهداف و آمال خود را از تألیف چنین  های فصل در مقدمۀ فنی و نیز در مقدمه

 در  ای عظیم و در عین حال مقدماتی بیان می مجموعه
 
    کند. مثال
ً
ش «ابتدای مقدمۀ کتاب با عنوان          پیدا

  از قول هاردی چنین آمده است:» کتاب

رای تعلیم اولیۀ ریاضیات  تئوری مقدماتی اعداد باید یکی از بهترین موضوع ها 

خواهد؛ موضوعش ملموس و مأنوس است؛  باشد. چندان اطالع قبلی نمی
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دالل که به کار می طریقه شان کم است؛ و از گیرد ساده، کلی، و تعداد های اس

لحاظ تحریک کنجکاوی طبیعی آدمی در علوم ریاضی مانند ندارد. یک ماه تعلیم 

ر، و حداقل ده بار سرگرم دو بارفهیمانه در تئوری اعداد  کننده از همان مدت  مفید

ن) می رای مهندس   ».باشد تعلیم حسابان (

رین مسائل، مانند آثار هنری  د کهنهدر تئوری اعدا«از قول هیلبرت چنین آمده است:  IIIدر بخش 

ه، اغلب امروز تازه است   ».اصیل ایام گذش

  

امه ش ِ          در این کتاب  دا تی نظریۀ اعداد مانند بحث دربارۀ اعداد طبیعی،             گونه از مباحث س

ری، معادله بخش اله، معادلۀ فرما،  پذ ژگیها یهمنهشهای س های فرما، معرفی  های اعداد وال، قضیه ، و

های مربعی و مباحث تکمیلی همانند  های حسابی، کسرهای مسلسل، مانده رخی از اعداد مشهور و تابع

  بحث شده است. لیتفص بههای صحیح  ساختارهای جبری و سری

ژگی ر دارای و   العاده فاخر کرده است: های ممتازی است که آن را فوق در عین حال این ا
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ای الحاقی یک دورۀ فشرده و در عین حال کامل نظریۀ  هدر جلد دوم، قسمت اول، در مقال الف)

اسی  رنامۀ فعلی دورۀ کارش اسی را حتی در  رنامۀ درس نظریۀ اعدا دورۀ کارش اعداد آمده است که 

  دهد. پوشش می

شرفته ب) ار پ س ردی مباحث نظریۀ اعداد  ر از آن چیزی است که در کالم هاردی یا  ر و کار

 تنها نهدو بخش عمدۀ نظریۀ اعداد یعنی نظریۀ تحلیل اعداد و نظریۀ جبری اعداد هیلبرت آمده است. 

ع از شاخه ردهایی وس رش زمینه های گوناگون در خود جای داده کار شأ گس های  اند، بلکه خود م

ر زمینه گوناگون شده رد  اند و در سا های ریاضیات نظیر نظریۀ کدگزاری، کدگشایی، نظریۀ رمز ... کار

  اند.  افتهی

ر  تئوری مقدماتی اعدادگرچه دکتر مصاحب عنوان کتاب خود را  ه است، اشارۀ مختصر ز گذاش

ش او در این زمینه و دست ند  یابی او به مرجع شان از وسعت دا های اصلی و مباحث تاریخی مس

یجه رای اعداد اول یعنی وجود های جدید می دارد. در مورد ن  به فرمولی 
 
                                   توان مثال
ً
ای  یک چندجمله         

لۀ  ند. مس  عددهای اول هس
 
ر حسب عددهای صحیح متغیرها دقیقا ت آن                           اشاره کرد که مقدارهای مث
ً
                                                              

دهم هیلبرت این است که آیا یک روش کلی (الگوریتمی) وجود دارد که معلوم کند که یک معادلۀ 

  دیوفانتی جواب دارد یا نه. 

م، یوری ماتیاسویچ ۱۹۷۰کند که در سال  می جلد دوم، قسمت اول اشاره ۵۸۵مصاحب در صفحۀ 

ژوهش ریاضی شان داد که چنین الگوریتمی وجود ندارد.  های ریاضی دان روس با پیگیری  دانان قبلی 

یجه ت آن  ۲۳ای با  های اثبات ماتیاسویچ وجود یک چندجمله یکی از ن متغیر است که مقدارهای مث

 عددهای 
 
        دقیقا
ً
رای این منظور به دست آمد.  های ساده ای دجملهم چن۱۹۷۶. در سال اند اول        ای 

مالحظات تاریخی در باب قضیۀ «جلد دوم، قسمت سوم تحت عنوان  ۱۳۰۵مصاحب در صفحۀ 

ررسی در مورد حالت خاص حدس فرما (معادلۀ »فرما x، بعد از بحث و  y z+ =2 2 nازای  به 2 > 2 

ر آورده در اعداد صحیح جواب ندارد) به نکات جالبی اشاره می   ایم.   کند که در ز

هایی که در اثبات قضیه به عمل آمده است منجر به  ... از طرف دیگر، کوشش

ار مهم در ریاضیات و  س در تئوری اعداد و جبر گردیده، بدان  باألخصنتایجی 

ش از  مراتب بهکه ارزش این نتایج  اند گفته حق بهها،  حد که بعضی از ریاضیدان ب

  ارزش خود حدس فرما است... .

ار  س در پایان باید گفته شود که تاریخ تحقیقاتی که در باب آخرین قضیۀ فرما به عمل آمده است 

راهین نادرست از طرف  طوالنی است؛ و هیچ قضیه ست که به اندازۀ این قضیه  ای در ریاضیات ن

 ر متفنن
 
  ها و احیانا
ً
شار یافته یا عرضه شده باشد. ازجملهای ( های حرفه یاضیدان            تر بارلو) در باب آن ان   ، پ

ون در سال  س ری شگاه  ار ۱۹۹۳آخرین قضیۀ فرما را آندره وایلز از دا س م با توسل به ریاضیات 
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فادۀ زیاد از  شرفته و اس   اثبات کرد. » های بیضوی خم«پ

لۀ مهم نظریۀ اعداد، بیان این واقعیت است که گرچه مصاحب کتاب خود را  غرض از بیان این مس

ش ریاضی خود، در  ر اساس وسعت دا امۀ نظریۀ ال البهمقدماتی خوانده، در عین حال  ش ی این دا

له اعداد نیم شرفت مس ه است، که  های مهم و حدس نگاهی هم به تاریخچه و روند پ های معروف داش

  این مجموعه است.  بیانگر ارزش و کارایی درواقع

ار مهم  پ) س رانی و اسالمی نیز  شمندان ا ر ارزش علمی، به دلیل مرور کار دا این کتاب عالوه 

شمندانی چون ابن بنای مراکشی، ابوالوفا بوزجانی، ابوکامل  است. کارهای علمی و شرح علمی دا

 نیالد اثیغراهیم خیام، عمر بن ا نیالد اثیغ(معروف به حاسب مصری)، محمد بن موسی خوارزمی، 

خ بهایی را با تفصیل کامل آورده است. د کاشانی، خواجه نصیرالدین طوسی و ش  جمش
رداخته است. خود او در این باره چنین  نامه مصاحب در بخشی از کتاب به زندگی ت) ها 

سد:  می ما آمده است تفاوت  آنالیز های مندرج در کتاب حاضر با آنهایی که در کتاب زندگینامه«نو

ها فقط ناظر به کارهای ریاضی اشخاص است، ولی در کتاب حاضر، در  فاحش دارند: در آنجا زندگینامه

ایم، و این بدان جهت است که به عقیدۀ  موارد مناسب، از خود شخص و سرگذشت او نیز سخن گفته

رای طالبان علم است، و چ زرگ، خود درسی  نین درسی خاصه در این زمان ما تأمل در زندگی علمای 

رو به فزونی است الزم است. کسی که در سرگذشت آبل تأمل » شاگردان اقلیدس«که متأسفانه عدۀ 

ه باشد درمی خواند از کسی طلبی ندارد و حقی هم  یابد که به حکم اینکه درس می کند، اگر انصاف داش

شویق و بهانه ر دیگران ندارد، درمی ساهل های یابد که نبودن  رای توجیه  زی  او ی از این دست تنها دس

ی می در راه کسب علم است؛ و درمی د و  یابد که در عین تنگدس اقانه در طلب علم کوش توان مش

  ». سازد صرف رفاه مادی کسی را عالم نمی

ژگی ش و ، فرد منحصربهگفته به همراه مقدمۀ فنی، مباحث علمی عمیق و تاریخی، حروفچینی  های پ

ر فاخر را جاودانه ساخته است. حتی اگر مصاحب  صلف ن، این ا باه نداش بندی مطلوب و غلط و اش

ران ادا کرده بود.  تئوری مقدماتی اعداددر تمام عمر خود فقط کتاب  ه بود، دین خود را به ا را نوش

شده است.  ژهو بههای بیگانه،  افسوس که این کتاب به زبان رجمه  سی،    انگل

  المعارف فارس ایرة. د١٠
رة شارات فرانکلین در -المعارف (ا جلد اول این دا شـر ۱۳۴۵س) را ان سـخه من ش در پنج هـزار 

سوطی شروع می ار مفصلی دربـارۀ بـه کـار  کرد. مصاحب این کتاب را با دیباچۀ م س کند و مقدمۀ 

ر کلمـات، ضـبط کل ردن حروف، عالمات اختصاری، تلفظ مـات خـارجی، ها، ضبط اعـالم و سـا

سـجم و  الخط و نقطه ارجاعات، اصطالحات و لغات نو، رسم ه است که گویای فکـر م گذاری نوش

رة سازمان ر تدوین دا ریتی حاکم  المعـارف اسـت. بـا توجـه بـه  دهی علمی، ادبی، ساختاری، و مد
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امه اینکه موضوع ش  نیازمند تغییر و تکمیلند، کاش این سـازمان های دا
 
                                        ها دائما
ً
ی تبـدیل بـه یـک ده         

رای تولید یا بازتولید  اران اطالعـات  های جدیـد می و مقالـه ها مدخلدبیرخانۀ دائمی  شـد. خواسـ

لمـی و زندگینامه و خدمات ع انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان ۱۰۰ر را به کتابچۀ شمارۀ  جامع

ن ه و  مصاحب ریاضی فرهنگی مرحوم دکتر غالمحس رجسـ رة گـذار انیبدان  سـی در  المعارف دا نو

ران    دهم. ارجاع میا

شگفتار، گفتگوهایی که کیهان فرهنگی تحت عنوان:   س از پ ـزرگ «در این مجموعه،  تداوم تالشی 

رخی از فاضالن و ادیبان در سال » رای انتقال علم ش بعد از درگذشـت دکتـر مصـاحب ۱۳۵۸با 

ریتی، انضـباط،  وۀ مـد شر شده است. در این گفتگوهـا آثـار مصـاحب و رفتـار شـ انجام داده، من

یری، دقت و وسواس او مـورد توجـه سختگ

زرگـان اطالعـات  قرار گرفته است و ایـن 

سلط او  کم نظیر او از علوم قدیم و جدید، 

ســوی و  بــه زبان هــای فارســی، عربــی، فرا

وده سی را تأیید کرده و سـ اند. در ایـن  انگل

ژگی رانـۀ مصـاحب و هـای  گفتگوها خانم 

های او را در  رفتاری و دقـت و سـختگیری

ن کرده است. مجموعۀ ر ت فرزندان تحس ب

گـزارش ای در مورد زندگی و آثار مرحوم مصاحب است با عنـوان  های ارزنده دیگری که حاوی مقاله

رد آن  ن مصاحب و نهمین سمینار آنالیز و کار زرگداشت دکتر غالمحس ش ۱۳۷۷در شهریور کنگرۀ 

شگاه خوارزمی) م ت معلم سابق (دا رب شگاه  دگان ایـن مقالـه از طرف دا سـ شر شده اسـت. نو ن

ند که  شجویان سابق مؤسسۀ ریاضیات هس ۀ تحصـیل در مؤسسـه و رفتـار و نقـش لحظ به لحظهدا

ت شده است.    مصاحب در ذهن آنان ضبط و ث

  ها . مقاله١١
شهای مقاله رای دا ه است از جمله مقالۀ  ی که مصاحب در دوران جوانی          ِ      کشف الق ناع یا«آموزان نوش

  . ١»اولین کتاب در مثلثات

  تأسیس مؤسسۀ ریاضیات
خط مصاحب تنظیم شده بود و در اختیار داوطلبان  در دفترچۀ راهنمای مؤسسۀ ریاضیات که با دست

                                                        
رای اولین بار در مجلۀ  .١ رورشاین مقاله  شر شد و در سال  ۲۳۶-۲۳۳، ص ۱۳۲۳، سال ۱۴، شمارۀ آموزش و  در  ۱۳۹۱من

شرکتاب  اد  شر میراث مکتوب، ص اس  چاپ شد. ۳۵۹-۳۶۲، 
 
        مجددا
ً
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  گرفت چنین آمده است: ورودی قرار می

شگاه س مؤسسه این بود که دا ب تأس ان س ر مؤسسات  های شهرس ها و سا

جهت  تیباصالحتعلیمات عالیه روزافزون در توسعه بود، ولی اغلب آنها فاقد معلم 

اری از این مؤسسات دبیران  س س بودند، و در  سا س ریاضیات در سطح ل تدر

ر شگاه  ند. حتی خود دا ت معلم از جهت مدرس ریاضیات عالی را به عهده داش ب

 به روش
 
س ریاضیات عموما        ریاضیات سخت در مضیقه بود. تدر
ً
سوخ بود.                                                های م

ت مدرسان ریاضی در سال  رب رای   ۱۳۴۴بدین گونه بود که مؤسسۀ ریاضیات 

س گردید و اولین دورۀ مدرسی در  ر گردید.  ۱۳۴۵ مهرماهتأس   دا

ت مدرسان کارآزموده و مجهز مؤسسۀ ریاضیات از آغاز دو هدف را منظور نظ رب ر خود قرار داد: یکی 

شگاه س در دا ان با اطالعات عمقی کافی در ریاضیات جدید جهت تدر شگاه  های شهرس ها و دا

ر بود، ایجاد مرکزی مجهز  ر مؤسسات تعلیمات عالیۀ علمی، و دیگری، که هدفی دور ت معلم و سا رب

رین ه رای تحقیقات ریاضی و کسب جدید های مختلف این علم. مؤسسۀ ریاضیات  اطالعات در رش

العادۀ ریاضیات در دنیای کنونی ـ نه فقط در علوم و صنایع و حتی در زندگی روزمره در  به اهمیت فوق

رورش قوای ذهنی و انضباط فکری جوانان این آب و خاک  ـ بلکه در  ی وقوف و ایمان خوب بهاین عصر 

دن به منظورهای خود از هیچ مجاهدتی فروگذار نکرد. داشت، و به همین جهت، در    رس

وه یان نهاد. ش ژوهشی، مؤسسۀ ریاضیات را ب های آموزشی و  مصاحب با دو هدف عمدۀ آموزشی و 

ریتی او  م ( فرد منحصربهمد ) این مؤسسه تحصیل کرده ۱۳۵۴-۱۳۵۲بود. نگارنده که در دورۀ هش

شجویان تأثیری شاهد آن بوده است که چگونه نظارت و  شرفت علمی دا ژه به رفتارها و پ مراقبت و

ر رفتارهای فارغ ت  ژوهشی داشت و چگونه آنان  التحصیالن در ادامۀ فعالیت عمیق و مث های علمی و 

ولیت شجویان، ابتدا در  را افرادی مس رش دا رای پذ ر بارآورد. مصاحب  هر سال یک  ماه بهشتیاردپذ

اسی) ( ز بعضی از درسامتحان ورودی کتبی ا س (کارش سا ر  ژهو بههای دورۀ ل نی  آنالیز) مب

له س از این آزمون عده ی شفاهی هم میها سؤالگرفت و گاهی  های دقیق و مفهومی می مس د.  ای  رس

رای شرکت در کالس انی می را  س رفت. این کالس های تا رای  پذ ان همان سال  س ها در تا

رفته شکیل میشدگان مرح پذ س آنالیز ریاضی او ها قسمت اول کتاب  شد. در این کالس لۀ اول  تدر

س این  می ر بحث خواهیم کرد). هدف از تدر ش شد (در بخش بعد در مورد محتوای این کتاب ب

اسی) و نیز توجه دادن به اهمیت مفاهیم اصلی  س (کارش سا رکردن خألهای آموزشی دورۀ ل مباحث 

رهیز از اثباتها منطق و مجموعه رای  دالل کردن، ایجاد خودآگاهی  های غلط، مغلوط و  ، روش اس

  مغشوش، ارتقای دقت ریاضی و منطقی و سرانجام آماده
 
رای ورود به دورۀ رسمی بود. او مجددا  سازی 
ً
                                         

رای دورۀ رسمی می آزمونی دیگر به عمل می ورماهیشهردر پایان  رفت.  آورد و حداکثر هفت نفر را  پذ
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ست و چهار ماه کامل بود و غیر از تعطیالت رسمی هیچ تعطیلی در کار ت حصیل در دورۀ مدرسی ب

های  حتی یک ساعت هم کالس«دارد که:  عرضه کرده است، اظهار می ۱۳۵۵نبود، در گزارشی که او در 

شده است س تا آن زمان تعطیل    ». مؤسسه از اول تأس

ژگی رداخ یکی از و  هزینۀ های مؤسسۀ ریاضیات 
 
شجویان بود که کامال        ت کمک مادی مناسب به دا
ً
                                         

شجویی را پوشش می  در دورۀ ما به ماهیانه  زندگی دا
 
                       داد (مثال
ً
ش یافته بود).  دو هزار         تومان افزا

وه شگاه رخالف ش شجویان را از سرنوشت  ها، مصاحب هیچ های رایج در دا گاه تا پایان سال اول دا

ای را از  داد و عده ای اجازه ورود به سال دوم می و در پایان سال اول به عدهکرد  آموزشی خود آگاه نمی

  کرد.  ادامۀ تحصیل معاف می

ر شش ۱۳۵۵کتابخانۀ مؤسسۀ ریاضیات در سال  مل  های جدید و معتبر آن  هزار جلد از کتاب  مش

زدیک به چهل مجلۀ مشهور جهانی در ری زمان در همۀ شاخه رک  اضیات بود. های ریاضیات و مش

رین کتاب عالوه به   شد.  های معتبر ریاضی را خریداری می هر سال جدید

هایی مانند آنالیز، جبر، توپولوژی، و  هایی که مکمل درس در سال اول در مؤسسۀ ریاضیات درس

س می س درس نظریۀ اعداد بود تدر های آنالیز و نظریۀ اعداد را خود مصاحب به عهده  شد. تدر

دالل ریاضی، داشت. هدف  شجویان، تقویت اس س آنالیز، راندن مفاهیم غلط از ذهن دا او از تدر

دالل به جای شهود، همسان سازی  تقویت شهود ریاضی و در عین حال اجتناب از جایگزین کردن اس

اساندن  اطالعات پایه دالل، ش شرفته در سال دوم، تقویت قدرت بیان و اس رای یادگیری مباحث پ ای 

شجویان یا  کتاب له بود. دا ش از حد به حل مس له، و تأکید ب های معتبر، ایجاد قدرت حمله به مس

انه باید اوضاع را درک می کار ش ش رای آنان  روزی خود تقویت می کردند و با  شدند یا اینکه ادامۀ کار 

شرفته مانند آنالیز حقیقی، آنالیز تابعی، مقدور نبود. در سال دوم درس شرفته، توپولوژی  هایی پ جبر پ

س می شرفته و حتی گاهی مکانیک تدر شرفته، منطق پ س  جبری، آنالیز مختلط، نظریۀ اعداد پ شد. تدر

 ریاضی این درس
 
      ها را معموال
ً
اد              ند. هر سال حداقل یک اس ۀ مدعو خارجی به عهده داش رجس دانان 

س میها بود، که به زبان ان دار بعضی از این درس خارجی عهده سی تدر شجویان در  گل شد. حضور دا

شجو  ۸صبح تا  ۵/۶وقت و از ساعت  مؤسسۀ ریاضیات به صورت تمام شب بود. صندلی هر دا

شجویان بود و  (محصل به قول مصاحب) در مؤسسه مشخص و ثابت بود. کالس یا کتابخانه محل دا

ر اندام هر محصلی می کردند و  له را خوب و دقیق حل میانداخت. هم باید مس س. امتحانات لرزه 

ند واال به قول مصاحب  هم خوب می شد در  خوان می به گذر از این هفت موفقاگر محصلی ». فال«نوش

س از  ادیاری در  ماه) فارغ ۲۷شهریور سال بعد ( التحصیل و در صورت ممتاز بودن به افتخار مرتبۀ اس

شگاه  ت معلم، دا رب شگاه  شسرای عالی (دا شد. مؤسسۀ ریاضیات از سال  می نائلخوارزمی کنونی) دا

زده دوره  ۱۳۵۸تا  ۱۳۴۵ التحصیل تقدیم جامعۀ ریاضی نمود.  نفر فارغ ۷۴فعالیت داشت و در س
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شگاه این فارغ اتفاق به بیقر های معتبر دنیا گرفته و خود از  التحصیالن، دکتری خود را از یکی از دا

ژوهش ریاض رفسور فریدون قهرمانی، از  یات کشور شدهسردمداران آموزش و  رخی از آنان، چون  اند. 

ر در این زمینه را به مقالۀ جامع  ریاضی ش اران اطالعات ب ند. خواس ه در سطح جهانی هس رجس دانان 

  دهیم. دکتر پاشا ارجاع می

وه ریتی مصاحب  نگارندۀ این سطور در جایی ادعا کرده است که ش و  فرد صربهمنحهای آموزشی، مد

وه رکیبی از ش ر  شگاهی و حوزوی بود که می متکی  ر آن اساس ساخت.  های آموزش دا توان مکتبی 

شجویان دوره ادعا می ت دا رب رای  ر  های دکتری ضروری است که چنین مؤسسه کنیم که  هایی متکی 

ر یوما هیپاایجاد شود تا سطح آموزش و تحقیقات ریاضی که » های مصاحبی روش« ۀ اصلی سا

رای بعضی ها است ارتقا یابد. آن زمان، اجرای روش ژوهش نمود،  می رانهیگ سختها  های انضباطی او 

شرفت زمان اعتقادمان به روش ژوهشی راسخ اما با پ شود و شاید  ر می های او در مسائل آموزشی ـ 

ت د رب رای  ر  شجویان در دورهبدون اغراق بتوان ادعا کرد که آن روش تنها روش مؤ های تحصیالت  ا

شرفت ژهو بهتکمیلی  رای پ ردارند،  دکتری است، تا معلم و متعلم پا به پای هم  های کار تحقیقاتی گام 

روژه رهیز کنند و نام خود را فدای نان، و رسالت اصلی خود را فدای این دو  های کم از اجرای  ارزش 

روژهنکنند که گناهی است نابخشودنی. آنان با وه های دوره ید در  های  های دکتری از هرگونه توسل به ش

س اجتناب کنند.    تدل

ه را با بیان چند خاطره به پایان می   رم. این نوش

م مؤسسۀ ریاضیات به همراه دو نفر از ۱۳۵۲ ماه بهشتیارددر  آ) رای شرکت در آزمون ورودی دورۀ هش

ز عازم تهران شدیم. این عزیمت مصادف با امتحان میان همکالسی رم یکی از  های خود از تبر

یم که امتحان  یم و اجازه خواس شان در میان گذاش ادان ریاضی شده بود. زمانی که موضوع را با ا اس

رگزار کند با این درخواست موافقت کرد، ولی با بیان جمالت و عبارتی، دیدگاه منفی ما را ز ر  ود

ت به مؤسسۀ ریاضیات بیان داشت، و این در حالی بود که مؤسسۀ ریاضیات از زمان  س خود را 

ش س خود دا زرگ در آموزش  تأس  تحولی 
 
                     آموختگانی زبده تحویل جامعۀ ریاضی داده و انصافا
ً
                                              

شگاه ریاضیات رخی از دا ر من روشن شد  ها ایجاد کرده بود. بعدها علت این نگرش جدید در  ها 

زرگ به من آموخت که نباید اجازه داد که مباحث علمی و بیان دیدگاه ها منجر  ها و نظریه و درسی 

را های بی به منازعه و مخاصمه شرفت را  زرگان راه امید و پ ی فایده شود. باید مباحثات علمی 

 جوانان بگشاید. 
ی محصالن است. ادماندنی بهورود و خروج دکتر مصاحب به مؤسسۀ ریاضیات یکی از خاطرات  ب)

ش از اینکه نگهبان در  مؤسسه را باز کند، با  ۷تا  ۵/۶او روزهای زوج بین ساعت  ِ                       حتی گاهی پ                               

ه و مرتب وارد ساختمان مؤسسه می  آراس
 
                                    ظاهری کامال
ً
 به کتاب           

 
قیما         شد و مس
ً
آمد. چنان که  خانه می            
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شجویان، بین ساعت  س از آگاهی از حضور دا  صندلی هر کس مشخص بود. او 
 
                                                                  گفته شد معموال
ً
             

س او گاهی تا ساعت دوازده ادامه داشت.  هفت تا هشت با روپوش سفید وارد کالس می شد. تدر

شجویان همواره باید آماده در کالس درس شرکت می بار سمینار کردند و در طول سال چند  دا

فادۀ مطلوب از نمادها و عالئم،  می دالل، اس ن، اس دادند. عرضۀ این سمینارها باید از نظر بیان، نوش

فادۀ مطلوب از   بی اهس تختهو حتی اس
 
   کامال
ً
بود. کمترین خطا از دیدگاه مصاحب  عیب می     

 نابخشودنی بود.
ر تجهیز ک پ) ت با توجه به اینکه دکتر مصاحب نظارت کاملی  س ت خاصی  تابخانه داشت، حساس

شان می به نگهداری کتاب آورم که در یکی از روزهای بارانی  داد. به یاد می های کتابخانه از خود 

 گرفته بودم به کتابدار تحویل می
 
                               کتابی را که قبال
ً
رآشفت. علت                  د و سخت  دادم که مصاحب رس

یکی قرار ندادهآشفتگی او این بود که چرا در یک روز بارانی کتاب ر ام و ممکن  ا در پاکت پالس

رساند. بی ولو خیلی جزئی به آن   است قطرات باران آس
ت به اموال عمومی  ت) س ار جدی بود و چنان که اشاره شد  س گرچه دکتر مصاحب در محیط کار 

ژوهشی هیچ به ت زیادی داشت و در مسائل آموزشی و  ژه کتابخانه حساس بلی را  و گونه ت

آورم که در دورۀ تحصیل در  ای نیز داشت. به یاد می تابید، در عین حال روحیۀ عاطفی قوی نمیر

رای شرکت در مراسم عازم  ر سرطان از دست دادم و چند روزی  ر ا رادر جوان خود را  مؤسسه، 

سلیت گفت و دلداری داد که  ر شد و این ضایعه را به من  ان شدم. او به محض اطالع متأ شهرس

ش   نقشی عمده در کاهش آالم و افسردگی من داشت. لطافت روحی او از نامه های او به فرزندا

تی دکتر  پیام«ی پیدا است. مقالۀ خوب به رب ژوهشی و  به قلم » مصاحب نغالمحسهای آموزشی ـ 

ار ارزنده از پیام س شان  دکتر اسماعیل بابلیان حاوی نکات  شان به فرزندا رمحتوای ا  است. های 
شجویان را از  ث) شانچنان که گفتیم، مصاحب در پایان سال دوم، دا کرد. آنهایی که  آگاه می سرنوش

رآمده بودند فارغخوب بهها  ها، سمینارها و امتحان منضبط بودند و از عهدۀ درس شدند  التحصیل می ی 

امۀ مدرسی بازمی ش ژوهشی  و بقیه از دریافت دا س از انقالب مدتی معاون آموزشی و  ماندند. 

ت معلم سابق بودم، یکی از این افراد به دفتر اینجانب مراجعه کرد و از ظلمی که فکر  رب شگاه  دا

م و میکرد. گرچه ب کرد در حقش رفته بود شکایت می می وۀ دکتر مصاحب ایمان داش م او  ه ش س دا

بی جدی به امر  کند مگر آنکه احساس کند که فارغ کسی را اخراج نمی ناحق به التحصیل شدن او آس

ررسی کارنامۀ این فرد  شگاه وارد کند، ولی به حسب وظیفۀ قانونی خود را موظف به  آموزش در دا

زه نامهکردم. مشاهده کردم که دکتر مصاحب کار کاری تدوین و به ادارۀ  ای کامل، دقیق و با نهایت ر

 آموزش ارسال کرده است. 

دن  رای رس ررسی موشکافانه  لزم مطالعۀ دقیق و عمیق و نیازمند  هر یک از آثار مصاحب مس
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وه ژوهشی و ش   اند.  های رفتاری به مقاصد آموزشی، 

 خوانی کتاب قلم به دست داشت و به نمونهدر حالی که  ۱۳۵۸شب مهرماه  وی سرانجام در نیمه

ش شاد. تئوری مقدماتی اعداد خود    مشغول بود درگذشت. روا
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