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 پور بهزاد کشميری

 
گذار  احب، معرف رياضيات جديد و پايهامين سالروز درگذشت غالمحسين مص ، سی١٣٨٨ مهر ٢١

رود و  ترين دانشمندان تاريخ معاصر به شمار می او از برجسته. نويسی علمی به زبان فارسی است دانشنامه

 . علم و فرهنگ در ايران بسيار مديون اوست

 

کتاب ی چاپی  های نمونه گيری آخرين صفحه  سالگی هنگامی که مشغول غلط۶٩غالمحسين مصاحب، در سن 

ای از زندگی اين دانشمند  انگيز جلوه شايد اين اتفاق غم. بود، سکته کرد و درگذشت» تئوری مقدماتی اعداد«

های مصاحب بود که از  پر تالش را آشکارتر کند؛ تحصيل و آموزش علم و دانش محور و بنياد تمام فعاليت

 .نوجوانی آغاز شد و بدون وقفه تا آخرين نفس ادامه يافت

 

 ن و آموزش دانش از گهواره تا گورجست

شخصيت فرهنگی و «ی برادرش محمود  ی اهل فرهنگی باليد که به گفته غالمحسين مصاحب در خانواده

های کودکی و  ی فراوان او به آموختن در همان سال عالقه» .گردد  سال پيش باز می٣٠٠اجتماعی آنان به 

وان شاگرد اول تهران، دو سه سال زودتر از زمان معمول، مصاحب دبيرستان را به عن. نوجوانی مشهود بود

 . و در شانزده سالگی تمام کرد

 مدرک دکترای ١٣٢٧او سپس تحصيالت دانشگاهی خود را در تهران، پاريس و لندن ادامه داد و در سال 

 پذيرفته شدن يکی از نقاط اوج دوران تحصيل دانشگاهی او. رياضيات را از دانشگاه کمبريج انگلستان گرفت

های  راسل که صدها نفر در کالس. دان نامدار بود ی شاگردان خاص برتراند راسل فيلسوف و رياضی به حلقه

ی  های ويژه يافتند، از ميان با استعدادترين آنها پنج نفر را برای فراگيری در کالس اش حضور می عمومی

 .گزيد خود برمی

های  گام» مجله رياضيات عالی و مقدماتی«، با انتشار ١٣١٠  و١٣٠٩های  مصاحب در بيست سالگی، سال

مدخل «و ) ١٣٣۴(» مدخل منطق صورت«دو کتاب . موثری در ترويج رياضيات جديد در ايران برداشته بود

 . رياضيات نوين را در ايران بر پايه و اساس دانش روز جهان معرفی و استوار کرد) ١٣۴٨(» آناليز رياضی



، و جلد دوم آن پنج سال بعد منتشر شد، همراه با دو ١٣۵٣که جلد اول آن در سال » ی اعدادتئوری مقدمات«

چنين کار عظيمی برای کسی که به شهادت . اثر ياد شده، مجموعا نزديک به پنج هزار صفحه را در بردارند

های علمی  هشای در پژو اندازه ی کسانی که از دور و نزديک با او آشنا بودند، دقت و وسواس بی همه

 .فرساست روزی و طاقت داشت، به معنای تالشی شبانه

 

 ی فرهنگ نويسی؛ صعود به قله دانشنامه

به رغم شهرت و اعتباری که مصاحب به عنوان يکی از دانشمندان علوم رياضی در جهان داشت، بسياری 

 . شناسند  در ايران میگذار دانشنامه نويسی با روش علمی از ايرانيان او را بيشتر به عنوان پايه

ی سی خورشيدی غالمحسين مصاحب به پيشنهاد موسسه انتشارات فرانکلين سرپرستی تاليف  اواسط دهه

اين نخستين کتاب از اين نوع بود که در ايران با روش علمی و . يک دائره المعارف فارسی را بر عهده گرفت

 . شد المللی منتشر می ی بين معيارهای پذيرفته شده

ی به کار گرفته شده در اين دانشنامه را الگويی برای کارهای پژوهشی و  نظران شيوه بسياری از صاحب

های دانشگاهی، همچون  همکاران مصاحب در دانشنامه و ديگر فعاليت. کنند تنظيم اثار علمی ارزيابی می

های علمی   در ترويج روشاند معتقدند که سهم او دانشجويانی که زير نظر او به تحصيل و تحقيق پرداخته

 . نويسی نوين نيست گذاری دانشنامه کمتر از نقش او در شناساندن رياضيات جديد و پايه

اش از فلسفه و علوم روز غرب به او  عالقه و تسلط مصاحب به فرهنگ و ادبيات فارسی و دانش گسترده

 .مهم باشدهای ديگر نيز دانشمندی پرتاثير و  امکان داد در حوزه

 

 نگاری سياسی از معرفی خيام رياضيدان تا روزنامه

های جديد  شد، وضع واژه يکی از کارهايی که با سرپرستی مصاحب و در کنار تاليف دائره المعارف انجام می

فرهنگ اصطالحات "ها از جمله انتشار  حاصل اين تالش. های غربی بود فارسی برای مفاهيم و واژه

 .  است١٣٣٨سال در " جعرافيايی

. را از عربی به فارسی ترجمه و منتشر کرد" جبر و مقابله خيام" سالگی کتاب ٢٨غالمحسين مصاحب در 

مصاحب چند . شود دان در يک اثر مستقل به فارسی محسوب می اين نخستين معرفی خيام به عنوان رياضی

 .ی ديگری در اين راه برداشتگام مهم" حکيم عمر خيام به عنوان عالم جبر"سال بعد با انتشار 

نگاری  به روزنامه" برق"های پس از خاتمه جنگ دوم جهانی با انتشار روزنامه  او مدتی نيز در سال

 مجله بخارا منتشر شد، به بررسی کارنامه ٣٧ای که در شماره  فريد قاسمی در مقاله. سياسی روآورد

 کار خود را آغاز ١٣٢٢ روزنامه برق که از مرداد بنابر اين گزارش. نگاری مصاحب پرداخته است روزنامه

 . های دولت بارها توقيف شد های انتقادی و تند در مورد سياست کرد، به دليل انتشار مقاله

در مملکتى که جزاى «: های خود در مورد توقيف اين روزنامه نوشته است مصاحب در يکی از يادداشت

ب و مقام است، آنان که حقايق را بىپرده مىگويند و خيانت پاداش و مستمرى و سزاى دزدى منص

 » .مىنويسند بايد منتظر مشت و تودهنى باشند و پيه توقيف را به تن بمالند

مقدسترين «ای در مورد مطبوعات در مجلس نوشت، باالترين و  او در يادداشتی به مناسبت طرح اليحه

اند به حقوق  کند که سوگند ياد کرده مجلس يادآوری میاو به نمايندگان » .حقوق ملت آزادى قلم و بيان است



 »!چشم باز کنيد و خائنين بهحقوق مردم و کشور را بشناسيد«دهد  ملت خيانت نکنند و به مردم هشدار می

 

 همتای روشمندی موزگار بیآ

عالی به اغلب کسانی که با مصاحب همکار يا از شاگردان او بودند، بر نقش او در تحولی که در آموزش 

منتشر شد " نگاه نو" در مجله ١٣٨٨ای که تابستان  پور در مقاله هرمز همايون. اند وجود آورد اشاره کرده

از آنچه درباره نقش اصلی دانشگاه «ی چهل خورشيدی در دانشگاه تهران  نويسد، تا پيش از دهه می

 » .گويند که آموختن روش تحقيق است خبر چندانی نبود می

داريوش آشوری که خود از . ی چهل آموخته است  وی، اصول اين کار را از مصاحب و اوايل دههی به گفته

و از » آموزگار روشمندی«مصاحب را " نگاه نو"پژوهشگران معتبر معاصر است، در همان شماره 

 به علت آشوری اين جايگاه استثنايی را. خواند آموختگان ايرانی به فرنگ رفته می های استثنايی دانش چهره

نامند که گوهر جويندگی و پويندگی علمی مدرن  می" روح علمی"ها  فرانسوی«داند که  رسيدن به چيزی می

 ».است

توانم گواهی کنم و از نزديک شاهد  آنچه من می«: نويسد داريوش آشوری در ستايش از جايگاه مصاحب می

. همتای آموزش روشمندی بود روح علمی استاد بیام، اين بود که او، در ميان ما، با دست يافتن به  آن بوده

 » .شناسم که با او همسری تواند کرد از اين جهت هيچ کس را نمی

اش  های مختلف در مورد تسلط مصاحب به چند زبان خارجی، دانش گسترده ی گذشته به مناسبت در سه دهه

ی شاگردان  ای که همه نکته. ر گفته شدهگذاشت سخن بسيا ها و علوم مختلف، و کارهايی که او پايه در زمينه

ها وارد  هايی است که به آن بودن او در تمام حوزه» همتا استاد بی«و همکاران او بر آن تاکيد دارند همين 

 .شد
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