
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۵۶

١٩٣۵ – ٢٠١٧ گرین برگ، . ج ماروین
∗ حقیق حسن

شناخته نام ایران، ریاض جامعه در گرین برگ، . ج ماروین
آنها»ی بسط و اقلیدس نا و اقلیدس «هندسه های کتاب است. شده
گذشته، سال ٣۵ در شفیعیها، محمد هادی روان و شیوا ترجمه با او،
اه های دانش ریاض کارشناس دوره هندسه مبان درس درس کتاب
نحوه با کتاب این طریق از درس، این دانشجویان است. بوده ایران
هندسه این زیبای قضایای و اصول و نااقلیدس هندسه های کشف
این در خود دانش آن، مبارزه جوی مسائل طریق از و شده اند آشنا

بخشیده اند. تعمیق را حوزه
در ،١٩۵٩ در و جبری هندسه شاخه در را خود دکتری دوره او
اولین وی رسانید. پایان به سرژلنگ راهنمایی تحت و پرینستون
اه  دانش در سال ۵ مدت به آن از بعد بود. لنگ سرژ دکتری دانشجوی
ایسترن نورث اه دانش در نیز سال ٢ مدت به و استادیار عنوان به برکل
اه دانش ریاض گروه ،١٩۶٧ در شد. مشغول کار به دانشیار عنوان به
کار به مشغول آنجا در بازنشستگ زمان تا و نهاد بنیان را کروز سانتا

بود.
گروتندی نظریه که بود ایی آمری ریاض دان اولین گربن برگ

جبری هندسه در مساله ی حل برای را یم ها) (اس طرح ها درباره
اکنون هم که شد تابعگون ابداع به موفق وی .[١] است برده به کار
توصیف در استثنایی مهارت گرین برگ است. گردیده مشهور او نام به
جبری توپولوژی کتاب داشت. ریاض پیشرفته مطالب از جام و ساده

اه های دانش در درس این درس کتاب دهه، سه به نزدی برای او،
بهترین برای فورد لستر جایزه ،[٢] مقاله خاطر به وی، بود. ا آمری

کرد. دریافت ٢٠١١ درسال را توصیف مقاله
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