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�
 پرويز شهريارى

نخستين كسى كه معادله�ى درجه�ى سوم را به طريق جبرى حـل
، رياضى�دان ايرانى بود. او در سده�ى پانزدهمجمشيد كاشانىكرد، 

 ميالدى اتفاق افتاد كه به روايتى با١٤٣٦مى�زيست (مرگ او در سال 
 كشته شد). و براى ساختن رصدخانه�ى سمرقند ازالغ�بيگتوطئه�ى 

كاشان به سمرقند رفته بود. جمشيد كاشانى رياضى�دان و محاسـب
 رقم بعد از مميز محاسبه١٧ را تا πبرجسته�اى بود كه توانست عدد 

كند و براى بار اول، عددها را به صورت ده�دهى، همان�طور كه مـا
امروز مى�نويسيم، كشI كرد.

كاشانى، براى كارهاى اخترشناسى به محاسبه�ى سينـوس يـك
درجه نياز داشت. پيـش از او، ريـاضـى�دانـان ديـگـر ايـرانـى، مـثـل

 و ديگران، آن را به تقريب به١ابوالوفاى بوزجانى، ابوريحان بيرونى
كار مى�بردند. براى نمونه، ابوالوفاى بوزجانى از يك نابرابرى براى

 ولى جمشيد٢محاسبه�ى تقريبى سينوس يك درجه استفاده مى�كرد.
كاشانى توانست با حل جبرى يك معادله�ى درجه سوم، مقدار آن را

 درجه و١٥تا هر دقت دل�خواه، به�دست آورد. تابع�هاى مثلـثـاتـى 
 درجه را تا آن زمان پيدا كرده بودند و جمشيد كـاشـانـى بـايـد بـه١٨

 درجه) سينوس١٥ درجه و ١٨ درجه (يعنى اختالف ٣يارى سينوس 
 درجه بر�حسب سينـوس٣يك درجه را محاسبه مى�كرد. سيـنـوس 

يك�درجه چنين است:
    sin 3o = 4sin3 1o − 3sin1o

sin1o    اگر در اين برابرى فرض كنيم  = x و     sin 3o = aبايد ،
 حل كنيم:xاين معادله را نسبت به 

)١ (                                                                4x3 − 3x − a = 0

و جمشيد كاشانى اين معادله را حل كرد (با هر تقريب دل�خواه).

احتاد و معادله (
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مـــى�دانـــيـــم مـــعـــادلـــه�ى كـــامـــل درجـــه ســـوم، يـــعـــنـــى:

  ax3 + bx2 + cx + d =  را بـا مـجـهـول كـمـكـى 0
  
x = y − b

3a

 در آن برابر صفر باشد.x2  مى�توان به معادله�اى تبديل كرد كه ضريب 
يعنى بااين مجهول كمكى، معادله را به معادله�اى تبديل كرد كه شامل

  x3 ،x» به اين١ و مقدار ثابت باشد. يعنى معـادلـه بـه�صـورت .«
ترتيب، جمشيد كاشانى راه�حل جبرى معادله�ى درجه سوم را پـيـدا

 راه�حل�هايى، بعـضـىخيام نيشابـورىكرد. البته قبل از كـاشـانـى، 
جبرى و بعضى هندسى، براى حل انواع معادله�ى درجـه سـوم داده
بود (به يارى مقطع�هاى مخروطى در كتاب جبر و مقابله�ى خود).
بعد از جمشيد كاشانى، «پائولوولمس» رياضى�دان اسپانيايى،
راه�حلى براى معادله�ى درجه چهارم پيدا كرده بود، از اين راه�حل،
اطالعى در دست نيست. ولى او بنا به دادگاه تفتيش عقايد و به�دستور

 ميالدى)، رئيس مـركـز١٤٩٨ تا ١٤٢٠ (تووگله مـادا�ـ توماس دمـا
تفتيش عقايد اسپانيا  به دليل همين كشI رياضى خود، به مـرگ بـا

آتش محكوم شد.
ژه�ژوالموكاردانوبعد نوبت به رياضى�دان�هاى ايتاليايى مى�رسد. 

 ميالدى) براى محاسبه ريشه�هاى معادله�ى درجـه١٥٧٦ تا ١٥٠١(
x  سوم رابطه�اى به�دست آورد (براى معـادلـه�ى 

3 + px + q = 0(.
كاردانو در نوشته�هاى فارسى به كاردان مشهور است:
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اين رابطه، براى نخستين�بار در كتاب كاردانو به نام «هنر بزرگ
يا قانون�هاى جبرى» آمده است و به همين دليل، «رابطه�ى كاردان»
نام گرفته اسـت. دلـيـل�هـايـى وجـود دارنـد كـه ايـن رابـطـه بـه يـك

 ميالدى)١٥٥٧ تا ١٤٩٩ (تارتاگليارياضى�دان ديگر ايتاليايى به نام 
است. تارتاگليا در كودكى پدر خـود را از دسـت داد. او بـه دسـت
سربازان فرانسوى كه شهرش را اشغال كرده بـودنـد، كـشـتـه شـد.
همان�جا سربازان فرانسوى، زبان تارتاگليـا را بـريـدنـد و فـكـش را

 بود و به همين دليل،نيكولوشكستند. اين وضع تا آخر زندگى همراه 
او را «تارتاگليا» مى�ناميدند كه به زبان ايتاليايى به كسى گفته مى�شود
كه لكنت زبان دارد. مادر نيكولو قدرت پرداخت شهريه�ى او را در
مدرسه نداشت و «نيكولو» زبان و رياضيات را پيش خود آموخت.

١٥٣٥نيكولو جوانى با�استعداد بود و چنان پيـش�رفـت كـه در سـال 
 ايتاليا به او سپردند.٣ونا»ُميالدى، كرسى رياضيات را در شهر «وه�ر

كاردانو آدم با�استعدادى بود. او پزشكى و فلسفـه را بـه خـوبـى
مى�دانست. در حل تمرين�هاى رياضى هم كار مى�كرد. كـاردانـو،
در�ضمن، به اخترشمارى (علمى دروغين) هم اعـتـقـاد داشـت. او
حتى زايچه�ى خود را تشكيل داد. او در اين زايچه، روز و سـاعـت
مرگ خود را پيش�بينى كرده بود، ولى چون در روز موعـود چـيـزى

پيش نيامد، براى اين�كه درستى پيش�گويى خود را ثـابـت كـنـد، در
ساعت موعود خودكشى كرد.

ظاهر امر اين است كه كاردان از راه�حل معادله�ى درجه سـومـى
كه تارتاگليا كشI كرده بود، به نحوى آگاه مى�شود و بدون ايـن�كـه
نام مؤلI اصلى آن را ببرد، در كتاب خود نشر مى�دهد. تارتاگليا،
خود مشغول نوشتن كتابى بزرگ در زمينه�ى جبر بود كه حل معادله�ى
درجه�ى سوم، جاى نمايانى در آن داشت، ولى چون كاردان كتـاب
خود را زودتر منتشر كرده بود، وسيله�اى براى نزاع آن�ها شد كه براى

همه�ى عمر باقى ماند.
از رياضى�دانان ايرانى كه روى معادله�هاى سيال كار كرده است،

 است. كرجى بخشى٤كرجى معروف به حسين فرزند ابوبكر محمد
از كتاب «الفخرى» خود را به معادله�هاى سيال اختصاص داده است

كه باالتر از درجه�هاى دوم و سوم هستند؛ مثل:

  x
4 + y9 = z2 يا   x

9 − y4 = z2

x  يا معـادلـه�هـاى 
3 − y2 = z3 يـا   x

3 + y2 = z3و مى�تـوان 
احساس كرد كه كرجى به�دنبال راهى بوده است تـا نـامـمـكـن بـودن
مسئله�ى بزرگ�فرما را ثابت كند. البته كرجى هيـچ�جـا نـامـى از ايـن

 سال بعد فرما مطرح كرده است، نمى�برد. بسيارى از٨°°قضيه كه 
معادله�هايى را كه آورده، با جواب ذكر كرده است. بين جواب�ها،
عددهاى كسرى (ولى گويا) به فراوانى ديده مـى�شـونـد. بـه�عـنـوان

x  نمونـه، بـراى مـعـادلـه�ى  
4 − y4 = z3 جـواب�هـاى 

  
x = 18

5
،

  
y = 9

5
 و 

  
z = 27

5
 را معين مى�كند.

بـه هـر حـال بـه نـظـر مـن بـه�دنـبـال نـامـمـكـن بـودن مـعـادلـه�ى
xn + yn = zn براى x ،y ،z و nدرست بوده است. از قضيه�اى 

كه بعدها نام قضيه�ى بزرگ�فرما را به خود گرفته و همين چـنـد سـال
پيش به صورت پيچيده�اى ثابت شده است، نامى نمى�برد.

❐

 تـا١٥٢٢ (لـو وديـكـوفـه رارى پـس از كـاردان و تـارتـاگـلــيــا، 
�ميالدى) رياضى�دان ديگر ايتاليايى، به كشI راه�حل معادله�ى١٥٦٥

درجه چهارم موفق شد. اين�كه ايرانى�ها به معادله�ى باالتر از درجـه
سوم نمى�پرداختند، يكى به�خـاطـر ايـن بـود كـه دوره�ى ريـاضـيـات
ايرانى، دوره�ى كاربردى بود و در آن دوره تنها به معادله�هايى توجه
داشتند كه در زندگى، عمل و دانش�هاى ديگر كاربرد داشته باشـد.
ًدوم به اين دليل بود كه آن�ها به پيروى از رياضى�دانان يونانى، غالبـا
تالش مى�كردند تعبيرى هندسى براى عمل�هاى خود پيدا كنند. آن�ها
مجهول را به صورت پاره�خطى در نظر مى�گرفتند. اگر مجهول را با

x ،نشان دهيم   x2 را به معناى مساحت مربعى به ضلع x و   x3را به 
 در نظر مى�گرفتند و چون فضاى ما سه�بعدىxصورت مكعبى به ضلع 

 و رتبه�هاى باالتر، مفهومى قائل نبودند. اينx4 ،  x5  است، براى 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○
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�ميالدى) حل١٦٥٠ تا ١٥٩٦ (رنه�دكـارتمشكل بعدها به�وسيله�ى 
 را هم مى�توان به يارى پاره�خط راسـتx2  شد كه ثابت كرد جمـلـه 

نشان داد.
❐

در ايران، مكان�هاى «وراقى» (يعنى كتاب�فروشى) مركز تجمع
اهل دانش و ادب بود. وراق�ها تنها به فروش كتاب بسنده نمى�كردند،
خود اهل دانش و فرهنگ بودند، با دانشمنـدان و اديـبـان صـحـبـت
مى�كردند، به رونويس كردن كتاب�ها مى�پرداختند و حتى خودشـان

نسانـس،ُآن�ها را صحافى مى�كردند. ولى در ايتـالـيـا، در دوره�ى ر
كارگاه�هاى نقاشى، مجسمه�سازى و صنعتى محلى، اجتماع بزرگان
فرهنگ بود. هر روز در اين كارگاه�ها جمع مى�شدنـد و اگـر كـسـى
مسئله يا خبرى داشت، به ديگران مى�گفت. تارتاگليـا، كـاردانـو،
فه�رارى و بسيارى ديگر از راه همين اجتماع كارگاهى، كار خـود را

نسانس به ديگرُآغاز كردند و موفقيت�هاى خود را عرضه داشتند. ر
كشورها، ديرتر از ايتاليا رسيد. فرانسه، انگليس و كشورهاى شمالى

نسانس را دريافـتُاروپا، بايد اندكى صبر مى�كردند تـا پـرتـوهـاى ر
كنند. از اين گذشته، محفل�هايى از دانشمندان و فرهنگيـان، بـه آن
صورت كه در ايران و ايتاليا بود، در آن�جاها كمتر پيـدا مـى�شـد. تـا

سده�ى نوزدهم طول كشيد تا دنبال كار معادله�ها گرفته شد.
نيلس هنريك آبليكى از بزرگترين رياضى�دانان اروپاى غربى، 

 ميالدى) رياضى�دان نروژى بود. آبل از خانواده�ى١٨٢٩ تا ١٨٠٢(
تهى�دستى بود. او از كودكى استعداد خود را نمايان ساخـت، ولـى
تهى�دستى خانواده، او را از امكان تحصـيـل مـنـظـم بـازداشـت. او
پيشرفت خود را در دانش، مديـون آمـوزش پـيـش�خـود و بـرخـى از
دوستان نزديكش بود. با زحمت بسيار توانست در دانشگاه پايتخت
نام�نويسى كند، ولى دانشگاه نمى�توانست در جهت استعداد او كمك
كند. زيرا او به دانش رياضى عالقه داشت، ولى دانشگاه در آن زمان

رشته رياضى نداشت.
 كوشيد معادله�ى درجه پنجم را به يارى راديكال�ها١٨٢٣در سال 

حل كند. آبل در آغاز گمان كرد معادله را حل كرده است، ولى وقتى
به اشتباه خود پى برد، دنبال مطلب را رها نكرد و سـرانـجـام ثـابـت
كرد، معادله درجه پنجم، راه�حل جبرى بـه صـورت راديـكـالـى در

حالت كلى خود ندارد، مگر در حالت�هاى خاص.
اين موفقيت جالب، هم�چنين تأليI او درباره�ى انتگرال�گيـرى
عبارت�هاى جبرى، شرايطى را فراهم كرد كه او بتواند به خارج برود
و هدف خود را دنبال كند. او نوشته خود را براى گاوس فـرسـتـاد.
ولى گاوس به گمان اين�كه كار يك جوان بى�تجربه است، اعتنايى به

آن نكرد.
آبل ابتدا «برلن ماند و با انديشه�ى پاسخ مساعد گاوس نسبت�به
استعداد خارق�العاده�ى خود، انتظار كشيد. در اينجا بـا روزنـامـه�ى

رل» در زمينه رياضيات نظرى و كاربردى آشنا شد كه خيلى موردِ«ك

 تا١٧٨٠(اوگوست لئوپولد��كرل عالقه�ى جوانان بود و به�وسيلـه�ى 
٥ ميالدى) منتشر مى�شد.١٨٥٥

در برلن، آبل بررسى خود را درباره�ى هم�گرايى رشته�هاى توانى
و قضيه�هاى مهمى كه به شعاع هم�گرايى رشته�هاى توانى در حوزه�ى

عددهاى حقيقى و مختلط مربوط مى�شدند، كامل كرد.
، آبل به پاريس رفت و در آن�جا رساله�ى خود را١٩٢٦در سال 

زير عنوان «يـادداشـتـى دربـاره�ى يـك گـروه گـسـتـرده�ى تـابـع�هـاى
غير�جبرى» به فرهنگستان علوم فرستاد. ولى اين كـار بـا ارزش هـم
مورد توجه الزم قرار نگرفت. اين كار مدت�ها نـزد «كـوشـى» بـيـن

 چاپ١٨٤١كاغذهاى او باقى ماند و تنها بعد از مرگ آبـل در سـال 
,R(xشد. در اين اثر، آبل انتگـرال از نـوع  y)dxرا مورد بررسـى 

,R(xقرار داده بود كه در آن،  y) تابع دلخواه و گويايى از x و y و y

 است. در�ضمن، دو حالت جداگانه را تشخـيـصxتابعى جبرى از 
 به صورت ريشه�اى از چند�جملـه�اى درجـه سـوم وyداده بود: اگـر 

درجه چهارم بيان شود، آن�وقت انتگرال به انتگرال بيضـوى مـنـجـر
 ريشه�اى از چند�جمله�اى با توان باالى درجه چهارمyمى�شود. و اگر 

باشد، آن�وقت انتگرال به صورت هذلـولـوى در�مـى�آيـد. امـروزه،
∫Rانتگرال به�صورت  (x, y)dx.را انتگرال آبلى مى�نامند 

زندگى بعدى آبل، بسيار اندوه�بار است: اين بى�حرمتـى كـه در
حق اين ستاره�ى دانش و كشI خالق او شده بود و تنها پس از مرگش
به رسميت شناخته شد و در�ضمن بى�پولى و بينوايى دائمـى، آبـل را

 به زادگاه خود برگردد. ولى بازگشت او١٩٢٧واداشت تا در سال 
هم با شادى همراه نبود. در آغاز نتوانست كار ثابتى پيدا كند و تنهـا
درس مى�داد، يعنى بخشى از درس خود را حفظ كرده بود. راسـت

 توانست كار تدريس در دانشگاه بگيرد، ولى١٨٢٨است كه در سال 
ل در او پيشرفـتِسرانجام فقر و اندوه دائمـى او را از پـا درآورد و س

 سال داشت،٢٦، يعنى وقتى كه تنهـا ١٨٢٩كرد و در ششم آوريل 
از دنيا رفت.

چنين بود زندگى جوان نابغه، ولى با مرگ آبل، انديشه�ى بلنـد
او در رياضيات نمرد و ارزش خود را تا زمان حال حفظ كرده است.
به�ويژه يكى از انديشه�هاى عميق آبل، مورد استفاده�ى پژوهشگـران
رياضيات است. اين انديشه را خود آبل چنين، شرح مى�دهد: «بـه
جاى اين�كه درباره�ى رابطه�اى بينديشيم كه وجود آن نامعلوم است،
بايد به اين پرسش پاسخ دهيم: آيا چنـيـن رابـطـه�اى در�واقـع وجـود
دارد». خود آبل با در��نظر��گرفتن اين انديشه، ثابت كرد كه معادله�ى
درجه چهارم را نمى�توان به يارى راديكال�ها حل كرد. هم�چنين برخى
از تابع�ها را پيدا كرد كه نمى�توان با روش�هاى مقدماتى انتگرال آن�ها
را به�دست آورد. بعـد از مـرگ آبـل «مـجـلـه�ى ركـول» دربـاره�ى او
نوشت: «او براى خودش كار نمى�كرد. كار او به خاطر دانش بود كه

عشق آتشين به آن داشت.»
اكنون درباره�ى زندگى اندوه�بار يكى ديگر از رياضى�دانان بزرگ
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١٨٣٢ تا ١٨١١(اواريست گالوا سده�ى نوزدهم صحبت مى�كنيم. 
ن» نزديك پاريس متـولـد شـد. هـنـوز درسِميـالدى) در «بـورال�ـ ر

مى�خواند كه نخستين كارهاى علمـى خـود را چـاپ كـرد. در سـال
 در امتحان پلى�تكنيك پاريس شركت كرد. گالوا، هم به دليل١٨٢٩

كار علمى پلى�تكنيك و هم به علت انقالبى بودن دانشجويان آن�جـا
عالقه داشت به آن�جا وارد شود. گالوا در امتحان پذيـرفـتـه نـشـد و
عالقه�ى عميق او به رياضيات موجب شد بين او و معلمى كه امتحان

٦مى�كرد، برخوردى پيش آيد.

كول نرمال» ثبت�نام كرد كه دنبال كار دبيرستانِگالوا به�ناچار در «ا
بود. ولى از آن�جا هم، بعد از يك سال، اخراج شد. دليل اخراج،

عالقه�ى پر�حرارت گالوا به زندگى سياسى فرانسه بود.
، گالوا در ضيافتى كه روز جمهورى برپا١٨٣١نهم ماه مه سال 

شده بود، با خنجرى در دست، بلند شد و در حالـى كـه خـنـجـر را
نشان مى�داد گفت: «به نام لوئى فيليپ!» پيام آشكار بـود: گـالـوا،

لوئى فيليپ را تهديد كرده بود.
پس از اين حادثه، گالوا دستگير و  بـه زنـدان «سـنـت پـالگـى»
فرستاده شد. در دادگاه كه گالوا را خيلى جدى به�خاطر عواقب عمل
او تهديد كرده بودند، سرانجام به دليل جوان بودنش، حكم به تبرئه�ى

،١٨٣١ ساله بود. چهاردهم ژوئيه�ى ١٩او دادند. در آن موقع گالوا 
گالوا به خاطر شركت فعال در تظاهرات مردم در روز انقالب سـال

٢١، دوباره به زندان افتاد. بعد از آزادى از زندان، گالواى ١٧٨٩
ساله در يك دوئل كشته شد. شواهدى در دست است كه پليس اين

دوئل را ترتيب داده بود.
گالوا در زندگى كوتاه خود، توانسـت انـديـشـه�ى تـازه�اى را در
رياضيات وارد كند؛ انديشه�اى كه به پيشرفت جبـر و بـه�طـور كـلـى

رياضيات، كمك كرد و جهت آن را تغيير داد.
 مقاله�ى كوتاه منتشر٥گالوا در زندگى كوتاه خود، روى هم 

 صفحه مى�شدند. عنوان�هاى اين مقاله�هـا٣٥كرد كه نزديك به 
چنين است: «اثبات يك قضيه از كسرهاى مسلسل»، «مقاله�اى
درباره�ى برخى جنبه�هاى آناليز»، «تجزيه و تحليل يك يادداشت
دربـاره�ى حـل مـعـادلـه�هـا»، «مـقـالـه�اى دربـاره�ى حـل عـددى
معادله�ها» و «از نظريه�ى عددها». اواريسـت گـالـوا، كـارهـاى
بسيار اساسى خود را دو بار براى فرهنگسـتـان عـلـوم پـاريـس و
ديگران فرستاد. اين نامه�ها براى رياضى�دان مشـهـور اوگـسـت

وزف فوريهُ ميالدى) و ژان باتيسـت ژ١٨٥٧ تـا ١٧٨٩كوشى (
 ميالدى) رياضى�دان بزرگ فرانسـوى، بـراى١٨٣٠ تا ١٧٦٨(

بررسى فرستاده شد، ولى آن�ها ارزشى براى اين نـامـه�هـا قـائـل
نشدند و حتى آن�ها را گم كردند. شب قبل از دوئل، گالوا براى
دوستش «شه�واليه» نامه�اى نوشت كه در آن گفته شده است: «او
چند كشI دارد كه يكى از آن�ها به حل معادلـه�هـا و ديـگـرى بـه
انتگرال تابع�ها مربوط است.» در�ضمن به شه�واليه نوشته بـود،

آن�ها را براى گاوس و ژاكوبى فرستاده اسـت، زيـرا از درسـتـى
آن�ها و اين�كه براى دانش بسيار اهميت دارد، مطمئن است، ولى

از جانب آن�ها جوابى به او داده نشد.
 تا١٨٠٩ سال بعد از مرگ گالوا بود كه ژوزف ليـوول (١٤تنها 

 ميالدى) كار او را با دقت بررسى كرد و متوجه كشفى بزرگ١٨٨٢
شد. آن وقت بود كه اين اثر چاپ شد.

بررسى اساسى و عميق گالوا به مسئله�ى جبر مربوط اسـت. او
به تنظيم قضيه�ى مربوط به عددهاى گنگى پرداخت كه معادلـه�هـاى
جبرى را تشكيل مى�دهند. اين نظريه را در رياضيات «نظريه�ى گالوا»
مى�نامند. نظريه گـالـوا، بـررسـى�هـاى گـسـتـرده�اى دربـاره�ى حـل
معادله�هاى از درجه�ى باال كرده است. معادله�هاى درجه سوم و درجه
چهارم را در سده�ى شانزدهم و به�وسيله�ى رياضى�دانان ايتاليـايـى،
به�وسيله راديكال�ها داده شده بود و آبل در سده نوزدهم، غيـر�قـابـل
حل بودن معادله�هاى باالتر از درجه چهارم را به كمك راديـكـال�هـا
ثابت كرد. نظريه�ى معادله�هاى دو�جمله�اى هـم بـه وسـيـلـه گـاوس

گسترش يافته بود.
گالوا در «يادداشتـى دربـاره�ى شـرط�هـايـى در قـابـل حـل بـودن
معادله�ها به كمك راديكال�ها»، شرط�هاى قابل�حل بودن معادله�هـا
به كمك راديكال�ها را، از هر درجه�اى كه باشند، مطرح كرده است.
او در نظريه خود، مفهوم�هاى زيادى را وارد رياضيات كرده است كه
امكان بررسى�هاى جدى را در چند جمله�اى�هاى جبرى مى�دهد. از
جمله اين مفهوم�ها، مى�توان از گروه، زير�گروه، ميدان و غيره نـام
برد. نتيجه�گيرى�هاى گالوا، كاربرد خود را در بسيارى از شاخه�هاى

گوناگون رياضيات پيدا كرده است.

نويسزير
ديـكجان در مرز افغانستان است. هنوز باقى�مانـده�ى آثـار ايـن شـهـر در نـز. بوز١

تربت�جام باقى است.
ده�ام.ى�ها» آورابرا در كتاب «نابرى رابر. اين نابر٢

3. Verona

اجى رى» تأليI كـر نسخه�اى از كتاب «فخـر١٨٥٣) در سـال woepcke. وپكه (٤
خه محله�اى درد. كرخى تبديل شده بوجى به كـرد كه در آن اشتباه نام كربه�دست آور

لى از كتاباقى مى�دانست. وب و عرا عرجى رديكى بغداد است و در�نتيجه وپكه كرنز
ده و اهلانى بود است كه ايرجى) به�طور كامل مشهومينى» (تأليI كر«آب�هاى زير�ز

ان است.ديك تهرج نزكر
٥ .crelle لن شد و ازهنگستان بر عضو فر١٨٢٧ رياضى�دان و مهندس آلمانى. از

د.ا منتشر كرد ر مجله�ى خو١٨٢٦سال 
د شد. در يكىلى هر دو بار رد، وكت كره در امتحان پلى�تكنيك شرا دوبار. گالو٦

دن آن،ط به لگاريتم، به دليل سـاده بـوسش مربواز امتحان�ها، از پاسخ دادن به پـر
د.امتناع كر
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