
نام تاريخ
رياضیدانان

مراجعتوضیحات

وسل .گ(كشف و به كار بردن تعبیر ھندسي عددھاي مختلط 1806
رياضیدان فرانسوي »آگان.ژه«و1799نقشه بردار دانماركي در

).1806در سال 

[1]

1807

1811

س 1830 دراوسر متولد شد و در سال 1868يه در سال فور-فوريه  در پاري
.تشدر گذ

:ارائه ي مقاله ي فوريه  تحت عنوان زير-
ھر تابع  را كه در بازه ي متناھي بسته اي توسط منحني 

دلخواھي رسم شده مي توان به مجموع دو تابع سینوسي 
.كه مورد داوري قرار گرفت ورد شد.وكسینوسي تجزيه كرد

ائه ي مقاله ي تجديد نظر شده فوريه كه مورد تايید واقع شد و ار-
.برنده ي جايزه شد

[2]

1812
:كارھاي كوشيكوشي

84سھم كوشي در نظريه ي دترمینانھا كه با يك مقاله ي طويل -
. آغاز مي شود1812صفحه اي در سال 

 ھر A,Bاين قضیه مھم ومفید را كه اگردر اين مقاله اولین برھان -
س  ضرب A برابربا قدرمطلق AB باشدآنگاه قدرمطلق n*nدو ماتري

. استBدر قدر مطلق 
ش  بیشتر آنالیز توسط كوشي- .وسعت و گستر

[2]



1820
نیكو آلي 

لوباچفسكي 
وبولیوي

ش بولیوي در مجارستان در  1820دھه نیكو آلي لوباچفسكي و يانو
نخستین گام ھا  را در جھت پديد آوردن ھند سه ي نااقلیدسي 

[3].برداشتند

روي شكل مھمي از تحلیل رياضي در ارتباط با تغییرات -برنھارت ريمان1822
دورھاي كار كرد كه خود حاصل كار ژان فوريه ، رياضیدان 

. بود1822فرانسوي در سال 
ا به عرصه ي ھندسه ي  غیر  ريمان پ1866در سال --

.اقلیدسي نھاد

[2]

و1826
1827

آبل
:مقاالت آبل در زمینه ھاي مختلف رياضیات مثال

در باب ھمگرا يي سري ھاي نامتنا ھي درباره ي به اصطال ح -
.انتگرال ھا ي آبلي و درباره ي توابع بیضوي 

ش نظريه ي توابع متناو- .ب مضاعف گرديد كار آبل موجب پیدا ي
[3]

1827

س گاو
س - .تحقیقات كلي  درباره ي رويه ھا ي منحني توسط گاو
.كارھا ي گوسي درباره ي ھندسه دروني سطحھا -

[2]

[1]



1830

جورج پیكاك
1830نخستین  سو سوھا ي ديدگاه جديد در جبر در حدود سال -

. انگلستان با كار پیكاك پديدار شد در
اواز نخستین كساني بود كه به مطالعه ي جدي اصول بنیادي -

.جبر پرداخت
. رساله اي درباب جبر خود منتشر كرد 1830در سال -
ش كرد تا به جبر پرداختي منطقي قابل مقايسه با اصول - كوش

س جبر؛ ر س بدھد وبدين ترتیب براي خود عنوان ؛اقلید ا اقلید
.كسب نمايد

توسط ”جبر نمادي”براي”جبر حسابي”توجیه تعمیم قواعد-
.پیكاك اصل تداوم صورتھاي معادل نامیده شد

[2]

1830

اواريست 
گالوا

س متولد شد ودر سال 1811در سال -  در دوئل احمقا 1832 در پاري
. سالگي در گذشت21نه اي در 

مقاله اي  كوتاه از او درباره ي معادالت به چاپ رسید ونتايجي در -
.اندآن ارائه شد كه ظاھرا مبتني بر يك نظريه ي كامال كلي بوده

:او حاوي وصییت نامه ي علمي 
.نظريه ي گروھھاو به اصطالح نظريه ي گالوايي معادالت است-
 را به  كلمه ي گروه1830گالوا  اولین كسي بود كه در سال -

.معني فني به كار برد

[2]



1832
. صفحه اي در باب نظريه موازي26چاپ رساله اي -بويوئي

1833

. دردوبلین به دنیا آمد 1805ويلیام راوئن ھمیلتن در سال -ھمیلتن
:كارھاي ھمیلتن

 عنوان زوج اعداد حقیقي بحث زيبايي دربارھي اعداد مختلط به-
.كرده است

ھمیلتن به تفكر درباره ي جبر سه تايي ھا و چھار تا يي ھاي -
مرتب اعداد حقیقي پرداخت و جبر كواتر نیونھا اولین جبر غیر 

.جابجايي توسط او دفعتا تكوين يافت
ھمیلتن تعريف ھايي را براي جمع و ضرب كواترنیونھاي خود تدوين -

.كرد
.گذاشتن جابجايي ضرب توسط ھمیلتن بودفكر كنار -
منحني .تابع ھاي نوسان كننده . حل معادالت درجه ي پنجم -

.حل عددي معادالت ديفرانسیل.شتاب نماي يك ذره ي متحرك 
-

[2]

1837

سیمسون 
پواسون

س در 1840 در پیتويه به دنیا آمد ودر سال 1781در سال -  در پاري
.گذشت

:كارھاي سیمسون
قانون اعداد “كار در زمینه ي حساب احتماالت توسط او وارائه ي -

ومنحني خاصي براي نشان دادن احتمال وقوع رويدادھاي با “بزرگ
.احتمال نا برابر

ھمچنین در زمینه ي آمار قدري از كارھاي اولیه را سیمسون -
.انجام داد

: درباره ي1837 مقاالت ارائه شده توسط سیمسون در سال -

[3]

[2]



مي ...لھاي معین وسري ھا وابررسي موضوعاتي از قبیل انتگر
.باشد

ھرمان 1844
مانگونترگراس

. اولین چاپ اثر مھم خود حساب توسیعھا را منتشر كرد-
 عدد حقیقي را در نظرnگراسمان مجموعه ھاي مرتب از -

.گرفت و به ھر مجموعه عدد ابر مختلطي نسبت داد
[2]

 جزوه اي تحت عنوان آنالیز رياضي منطق 1847در سال 1847
منتشر شد كه دمورگن آن را به عنوان اثر دوران ساز مورد 

.تحسین قرار داد
[3]

1851-
1804

 در 1851 در يوتسدام به دنیا آمد و در سال 1804در سال ژاكوبي
. در گذشتبرلین

:كارھاي ژاكوبي
مشھورترين تحقیقات او در رياضیات در زمینھي توابع بیضوي -

است كه او و آبل مستقل از ھم وبه طور ھمزمان نظريه ي 
س نماد گذاري  س كردند و ژاكوبي اسا اين توابع را تاسی

.امروزي را براي آن ھا معرفي كرد
.كار در زمینه ي نظريه ي دترمینان ھا-

[2]

1752-
1833

آدرين ماري 
لژاندار

ش زيادي - وي در رواج دادن مسئله ي اصل موضوع توازي نق
[2].داشت

 آن را 1847 ضمن بسط وايضاح اثر پیشین خود مربوط به سال -جورج بول1854
ص در قوانین تفكر در آورد كه در  در قالب كتابي تحت عنوان تفح

[2]



بر مجموعه ھا را آن ھم منطق صوري وھم جبر جديد يعني ج
س كرد .كه امروز به جبر بولي موسوم است  تاسی

-1895(جبر ماتريسي توسط رياضیدان انگلیسي آرثر كیلي آرثر كیلي1857
.ابداع شد)1821

[2]

1859
1860و

 به 1859رساله اي در باب معادالت ديفرانسیل در سال - جورج بول
.چاپ رسانید

 در باب حساب تفاضالت  رساله اي1860او در سال -
.متناھي را به چاپ رسانید

[2]

ھرمان 1867
ھانكل

[2].كارھاي تمام وكمال ھرمان ھا نكل درباره ي ساختار جبري 

 به سه ھندسه ي بويوئي ولباچفسكي 1871كالين در سال كالين1871
س ،ھندسه ي ريمان نام ھاي ھندسه ي  ،ھندسه ي اقلید

.وي وھندسه ي بیضوي دادھذلولوي ، ھندسه ي سھم

[2]

1901-
1822

شارل 
ارمیت

 در 1901 در ديوز در لورن به دنیا آمد و در سال 1822 در سال -
س در گذشت .پاري

.  شارل سھم مھمي در جبر و آنالیز داشت-
وي عالوه بر جبر وآنالیز درباره ي نظريه ي اعداد، ماتريسھا ، 

ا، كوانتیكھا ، اوكتانھا كسرھا ي مسلسل جبري، پاياھا وھمپاياھ
، انتگرالھا ي معین، نظريه ي معادالت،توابع بیضوي، توابع آبلي، 

.ونظريه ي توابع  مقاالتي نوشت
  دو نتیجه ي رياضي مھم منسوب به ارمیت كه از ھمه بیشتر -

 او براي 1858مورد توجه عامه است ، راه حل مربوط به سال 
وابع بیضوي، وبرھان مربوط معادالت درجه ي پنجم كلي به كمك ت

[2]



. است e او از متعا لي بودن 1873به سال 

. در لندن متولد شد1857در قرن -پیرسن1884
  بنیاد ھاي رياضي محكم علم آمار در قرن بیستم ، به ويژه با -

ش اوست [3].كاربردشان در علوم زيستي حاصل تال

.در گذشت1895در ريچموند ، متولد شد و در سال 1821در  سالكیلي1821
وي سھم پیشتازانه اي در ھندسه ي تحلیلي، نظريه ي -

تبديل ھا ، نظريه ي دتر مینان ھا ، ھندسه ي با ابعاد باالتر 
، نظريه ي افراز ، نظريه ي منحني ھا و رويه ھا ، مطا لعه 

 وسه سه يي نظريه ي تابع ھاي آبلي ي صورتھاي دو دويي
.، تتا و بیضوي دارد

.  اما شايد مھمترين كار او ابداع وبسط نظريه ي پاياھا باشد-

[2]

جیمز 1846
جوزف 

سیلوستر

 در لندن 1897 در لندن به دنیا آمد ودر سال 1814او در سال -
.در گذشت

مھمي در جبر جديد او به تشويق كیلي به نوشتن مقاالت -
.پرداخت

وي مقاالتي در نظريه ي حذف ، نظريه ي تبديل ، صورتھاي -
.كانوني ، دترمینان ھا ،حساب صورت ھا  نوشت

[2]

جیمز 1846
جوزف 

 ھمچنین او مقاالتي  درباره ي نظريه ي افرازھا ، نظريه ي پاياھا -
ش چبیشف در خصوص تعداد اع [2]داد اول در حدود معین ، ، رو



س ھا ، نظريه ي معادالت ، جبر چند گانیھا ، سیلوستر مقادير ويژه ي ماتري
.نظريه ي اعداد ، نظريه ياحتماالت  نوشت


