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آن در گذاری و گشت و ریاض شجره نامه سامانه ی

زارع نهندی∗ رحیم

خانوادگ شجره نامه مشابه نقش ١ ریاض شجره نامه سامانه ی
با است. شده تهیه ریاض دکتری دریافت کنندگان برای که دارد
اعطاء مؤسسه سامانه، در ریاضیدان ی نام خانوادگ و نام درج
(با تحصیل محل کشور درجه، دریافت سال دکتری، کننده ی
م شود. نمایان وی دکتری رساله عنوان و کشور) آن پرچم نمایش
تحت دکتری دانش آموختگان لیست و راهنما استاد نام به عالوه
دکتری کننده اعطاء مؤسسه های همراه ریاضیدان مستقیم راهنمایی
همچنین م شود. مشخص سامانه در نیز آن دریافت سال و
دانش آموختگان تعداد جم یعن ریاضیدان موالید٢ تعداد سامانه
دکتری دانش آموختگان و ریاضیدان مستقیم راهنمایی تحت دکتری
و وی شاگردان شاگردان و ریاضیدان شاگردان راهنمایی تحت
MathSciNet سامانۀ به نیز پیوندی٣ ضمناً م کند. معین را …
است. شده درج آن در ریاضیدان مقاله های مشخصات که دارد
سامانه به نیز پیوندی ، تاریخ و معروف ریاضیدان مورد در

بیوگراف آن در که دارد Historyوجود ofMathematics, Mac Tutor
۴ مامفورد دیوید نام کردن وارد با مثال، برای است. آمده ریاضیدانان
اه دانش از دی اچ پی دکتری م آید: به دست زیر اطالعات سامانه ، در
لیست ، ۵ زاریس ار اس راهنما استاد ،١٩۶١ سال در ا آمری هاروارد
تعدادشان که ایشان راهنمایی تحت دانش آموخته دکتری دانشجویان
چندتایی و کرده اند تحصیل هاروارد اه  دانش در اغلب و است نفر ۴٩
پاریس اه دانش در ی ، ۶ ا آمری براون اه دانش در تحصیل شان نیز
بوده انگلستان کمبریج اه دانش در ر دی ی و ٧ فرانسه مارس در ١١
از ی هر مقابل در و شده درج نفر ٢١٨ مامفورد موالید تعداد است.
آمده دانشجو آن موالید تعداد وی مستقیم راهنمایی تحت دانشجویان
دکتری ١٩٨٣ سال در که ٨ استیلمن ل مای موالید تعداد مثال است
به پیوند است. نفر ٢٢ است کرده دریافت هاروارد اه دانش از را خود

است. کرده منتشر مقاله ١٢۵ مامفورد م دهد نشان MathSciNet

سال در فیلدز جایزه برنده و است معروف ریاضیدان مامفورد البته
کلی با حال است. شده داده وی بیوگراف به نیز پیوندی لذا ،١٩٧۴

در زاریس مورد در باال اطالعات همه زاریس ار اس نام روی
یعن وی راهنمای استاد نام روی کلی با و بود خواهد دسترس

دیوید ریاض شجره نامه م توان کار این ادامه و ٩ کاستلنُوو گوئیدو

در که دارد نیز ری دی انات ام سامانه البته آورد. دست به را مامفورد
پرداخت. خواهم آن ها از برخ به ادامه

سامانه: تکمیل و پیدایش تاریخچه

اه دانش حاال (که ١١ منکیتو اه دانش ریاض ،استاد کونس١٠ هری
اه پای ایده ،١٩٩٠ دهۀ در م شود)، نامیده منکیتو سوتا، مینه ایالت
دکتری دریافت کنندگان و دارندگان مشخصات درج برای داده ای
نه کار این که بود این دپارتمان پاس م کند. مطرح را ریاض
ایده این نیست. هم اجرا قابل و ، ریاض تاریخ نه و است ریاضیات
فکر همسرش و کونس و بود همراه وب جهان ه شب گسترش با
است. اشتراک و اطالعات ارائه برای مناسبی بستر ه شب این م کنند

ریاض دپارتمان دویست حدود به نامه ای ط کونس ١٩٩۶ بهار در
رساله عنوان نام، م کند درخواست داشتند دکتری برنامه که ا آمری در
وی برای و تهیه را خود دکتری دانش آموختگان راهنمای استاد و
کار شروع برای همین و م دهند پاس درصد س تقریباً بفرستند.
٣۵٠٠ شامل دسته اولین کونس سال همان سپتامبر تا بود. کاف
کنفرانس در کونس سخنران با و بود کرده وارد سامانه در را نفر
سامانه از استفاده بعدی، ژانویه در ا آمری ریاض انجمن های مشترک
اه دانش ریاض دپارتمان مقط این در م شود. اعالم رسم طور به

ول بود داده قرار کونس اختیار در کم برای دانشجویان منکیتو
از پس م کرد. تأمین شخص طور به کونس خود را مخارج بیشتر
کار دفتر از ٢٠٠٢ تاسال همچنان وی ،١٩٩٩ در کونس بازنشستگ
کونس به ریاض دپارتمان رئیس ٢٠٠٢ سال در م کرد. استفاده خود
به پاس در که این علیرغم و ندارد» علم ارزش پروژه «این م گوید
کاربران، اعالم نظر بر مبن شجره نامه سامانه ی در کونس یادداشت
کونس بودند، کرده انتقاد شدت به دپارتمان رئیس موض از آن ها

ایالت اه دانش با باالخره که بود پروژه برای ری دی منزل پی در
دفترکار وابسته، استاد صورت به تا م رسد توافق به شمال داکوتای
قرار کونس اختیار در اری هم جهت میچ کلر١٢ نام به دانشجو ی و
م گوید کونس م کند. خریداری کونس خود را رایانه شود، داده
همه ی او بود کلر میچ داشتن اختیار در توافق این قسمت بهترین
میچ بود امیدوار کونس و داشت را رایانه خوره ی ی شایستگ های
1http://www.geneology.math.ndsu.edu 2Descendants 3Link 4David Mumford 5Oscar Zariski 6Brown University 7Marseille University 8Michael
Stillman 9Guido Castelnuovo 10Harry Coonce 11Minnesota State University, Mankato 12Mitch Keller
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١٣ یرد. ب برعهده را پروژه مسئولیت زمان
اه های دانش دکتری دانش آموختگان مورد در مهم منابع از ی
اناربور در ان میشی اه دانش به متعلق رساله ها یده چ نشریه ا، آمری
درج هم ١٩٩۵ سال از و م شود منتشر ١٩٣٨ سال از که بود ١۴

مفید پروژه برای که کرد شروع را رساله ها راهنمای استادان نام
با ١۵ MSRI ریاض علوم تحقیقات مؤسسه ،١٩٩٩ سال در بود.
وی که کرد فراهم را ان ام این کونس، به ماهه ی عضویت ی
آیزنباد١۶، دیوید به ویژه کند برقرار ریاض محافل با بیشتری ارتباط
حمایت بر عالوه بود. پروژه برای بزرگ حام مؤسسه، وقت رئیس
پروژه برای اعتباری نیز کل مؤسسه ، شمال داکوتای ایالت اه دانش
م برد. بهره نیز اشخاص مال کم های از پروژه و داد اختصاص
اختصاص پروژه برای مختصری مال کم نیز ا آمری ریاض انجمن
مشترک کنفرانس های در قرینه١٧ سامانه تهیه شامل بیشتر که داد
حضور نشست ها در کونس وقت م شود. ا آمری ریاض انجمن های
او م برد؟ پیش را پروژه هنوز آیا م پرسند او از خیل ها م یابد،
سال ها، کونس هری چرا و م برد!» پیش مرا «پروژه م دهد پاس
وارد و دکتری رساله های یده چ بررس با را خود هفته های آخر
دل «کار است ساده هری پاس است، گذرانده سامانه در آن ها کردن
مورد هزار صد از بیش بود توانسته کونس ٢٠٠٧ سال تا است».١٨
آن ها قدیم ترین که کند وارد سامانه در را دکتری دارندگان اطالعات
اه دانش از را خود مدرک ١۶۶۶ سال در که م شد نیتز الیب به مربوط

.[J] است کرده دریافت آلمان دورف آلت
سامانه: در گذاری و گشت

٢۶) است شده ثبت سامانه در نفر ٢۶۶٢١٣ اطالعات حاضر حال در
جدیدی دکتری دانش آموخته م تواند ریاضیدان هر .(٢٠٢١ آوریل
از بعد سایت، مدیریت تیم بررس از پس که کند ثبت سامانه در را
سامانه، در جستجو برای م شود. ظاهر سامانه در ماه ی حدود
مورد در جالبی اطالعات نیز سامانه از بخش دارد. وجود راهنما
تعداد بیشترین با راهنما استاد ٢۵ اسام مثل م دهد «حداکثرها»
اه دانش از C.C.Jay Kuo حاضر، حال در دانش آموخته. دکتری
نفر. ١۵۶ دارد، را دکتری دانش آموخته تعداد باالترین . ام.آی.ت
کولموگروف آندره نام معروف ریاضیدانان از استاد، ٢۵ این بین در
سپس دارد. قرار ١۵ رتبه در که م شود دیده دانش آموخته ٨٢ با
موالید بیشترین دارای که سامانه در شده ثبت ریاضیدان ٢۵ اسام
با ١٩ الطوس شرف الدین به متعلق اول رتبه چهار است. آمده هستند

نصیرالدین موالید، ١٧٣٣٩۵ با یونس ابن کمال الدین موالید، ١٧٣٣٩۶
موالید ١٧٣٣٩٣ با البخاری شمس الدین و موالید ١٧٣٣٩۴ با الطوس
سامانه م کنیم کلی دانشمندان این اسام روی وقت است.
و است ناشناخته الطوس شرف الدین راهنمای استاد م دهد نشان
تحصیل محل بوده اند. قبل نفر شاگرد ترتیب به ر دی نفر سه
شمس الدین تحصیل محل ول است٢٠ نشده مشخص اول نفر سه
اختر و نجوم تحصیل اش رشته و ایران در مراغه رصدخانه البخاری،
گرِگوری البخاری، شمس الدین دانشجوی است. شده ذکر فیزی
در که است بیزانس عهد یونان دانشمند و منجم کیونیادیس٢١
تب م در البخاری شمس الدین راهنمایی تحت میالدی ١٢٩۶ سال
به فیزی اختر و نجوم در را خود تحصیل تبریز شهر در ایلخانان
که م دهد نشان پدیا وی سامانه به مراجعه است. رسانیده پایان

معرف بیزانس ها به را خود دانش وطن، به بازگشت از پس وی
تربیت به و م کند تأسیس تربیزوند٢٢ در را نجوم آکادم و م کند

فیزی اختر و نجوم دانش انتقال ترتیب این به و م پردازد دانشجویان
قسمت در م شود.٢٣ شروع غرب به اسالم ‐ ایران ریاضیات و
که مسائل از بعض به و است آمده سامانه اهداف سامانه، ر دی
سامانه است. شده اشاره بیاید پیش سامانه در جستجو در است ن مم

ریاض انجمن سامانه مانند ر دی سامانه های به متعددی پیوندهای
پوسترهایی مورد در اطالعات و دارد اروپا ریاض انجمن و ا آمری
شجره نامه مثل است، تهیه قابل مؤسسه ها یا افراد سفارش به که
نیز اطالعات است. شده داده دپارتمان، ی علم هیأت اعضای
توضیح که شده ارائه ریاض شجره نامه پروژه کل گراف مورد در
کامل بخش دو زیرگراف ی و نیست مسط گراف این م دهد
، فردری گاوس کارل آن بخش ی در که دارد رأس شش با
ر دی بخش و دارد قرار ٢۴ فوکس الزاروس و فروبنیوس جورج
است. ٢۶ کومر ارنست و ٢۵ شور عیسای ، وایرشتراس کارل شامل
تحت دکتری دانش آموختگان تعداد برحسب ریاضیدانان از نیز آماری
ثبت ریاضیدان ٢٠١١۴٨ حاضر حال در است. شده داده راهنمایی شان
ریاضیدان ٢٧٧٠۵ و نکرده اند دانش آموخته دکتری دانشجوی شده
تعداد بیشترین (که کرده اند دانش آموخته دکتری دانشجوی ی فقط
دکتری دانش آموخته نفر ٢٠ ریاضیدان ٢٣٠ است). بقیه با مقایسه در
تنها دکتری، دانش آموخته ١۵۶ تا ٧١ تربیت مورد هر در و داشته اند

است. داشته وجود ریاضیدان ی

دارد. برعهده را ریاض شجره نامه پروژه اجرایی مدیریت و است آیووا Sioux درشهر Morningside ساید مورنینگ کال ریاض استادیار حاضر حال در کلر میچ ١٣
معین را سه درجه چندجمله ای مینیمم و ماکسیمم وی است. بوده اسالم تمدن طالیی دوره ایران منجم و ریاضیدان وی وی پدیا، در الطوس شرف الدین بیوگراف ١٩طبق

م]. ،٢٢٨ م پردازد.[صفحه سه درجه چندجمله ای مشتق مطالعه ی به عمال متفاوت بیان با وی راشد، رشدی بررس های طبق م کند.
است. بوده بغداد در هنوز عباس خلیفه زمان آن در و است گرفته یاد موصل در را ریاضیات وی وی پدیا، در طوس نصیر خواجه بیوگراف ٢٠طبق

14Ann Arbor 15Mathematical Sciences Research Institute 16David Eisenbud 17Mirror Site 18It is a labor of love 21Gregory Chioniades 22Trebizond
23Wikipedia.org/Gregory_Chioniades 24Lazarus Fuchs 25Issai Schur 26Ernst Kummer
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: ایران ریاضیدانان از بعض ریاض شجره نامه

قدیم ترین شاید میالدی، سیزده قرن ایران دانشمند چهار از پس
آل بویه اسدالله دکتر است شده ثبت سامانه در که کشور ریاضیدانان

ال با دو هر باشند تهران اه دانش استادان هشترودی محسن دکتر و
اه دانش از ١٩٣٧ و ١٩٣۶ سال های در ترتیب به و کرده اند کار کارتان
دو هر رساله عنوان کرده اند دریافت دولت دکترای پاریس سوربن
٧ کارتان ال نداشته اند. دکتری دانش آموخته ول است شده ذکر
شارل آن ها از ی که است کرده دانش آموخته دکتری دانشجوی
زند، علینق دکتر ، لله سیدکاظم دکتر راهنمای (استاد اهرسمن٢٧
داورپناه وهاب دکتر تهران، اه دانش استادان صدر محمدتق دکتر
پل اه دانش استاد اکبرزاده حسن دکتر و شریف اه دانش سابق استاد

است. کرده تربیت دکتری دانشجوی ٧٧ ٢٨ فرانسه) ساباتیه
خواجه به هشترودی دکتر و آل بویه دکتر شجره نامه ی که است جالب
سیمون چون ریاضیدانان میان این در و م رسد طوس نصیرالدین
شجره نامه در نیز برنول ژاکوب و اویلر لئونارد ، الگرانژ ژوزف پواسون،
با که دارند راهنما استاد دو شجره نامه در ریاضیدان چند البته هستند.
م رسد. طوس نصیرالدین خواجه به شجره نامه آن ها ، از ی انتخاب
انگلستان در که کشور معاصر ریاضیدانان از بسیاری شجره نامه
ولو نی به سیزدهم!) نیوتن٢٩(نیای طریق از کرده اند تحصیل
درجه معادله ریشه های مورد در کاردان دستور واق در تارتالیا٣٠(که
استاد که م رسد است) فرو٣١منسوب دل شیپیونه و او به سوم
معاصر ریاضیدانان از بعض برای ول است. ناشناخته راهنمایش
و است ناشناخته سوم نسل راهنمای استاد انگلستان، دانش آموخته
معاصر ریاضیدانان اغلب شجره نامه دارند. کوتاه بسیار شجره نامه
بزرگ ریاضیدانان از ی طریق از نیز ا آمری دانش آموخته ایران

طوس نصیرالدین خواجه به گاوس، فردری کارل یعن اعصار همه
کارل نهم و بیست نیای طوس نصیرالدین خواجه ، واق در م رسد.
فرانسه، آلمان، از ریاضیدانان گاوس نامه شجره در و است گاوس

م شوند. دیده یونان و ایتالیا

کاربردها:

برای مهم ابزارهای از ی ریاض شجره نامه سامانه امروزه
مورد در شده یاد اطالعات بر عالوه که م شود محسوب ریاضیدانان
دارد ری دی جالب کاربردهای آماری نظر از ، ریاض دکترای دارندگان
در کشورها دکتری دانش آموختگان تعداد رشد یا اُفت مطالعه ی که
از همه گیری، شیوع اقتصادی، بحران جنگ، مانند زمان برهه های

دکتری دانش آموختگان تعداد ١٩۴٠ سال تا مثال است. قبیل این
تعداد ١٩۴٠ سال از و است بوده اول رتبه در آلمان در ریاض
.[C] م گیرد پیش آلمان از ا آمری ریاض دکتری دانش آموختگان

ریاض شجره نامه سامانه از استفاده با نیز ری دی جالب تحقیقات
تحت دانشجوی رد عمل در استاد نقش جمله آن از که گرفته صورت

.[MON] است خود دانشجویان تربیت در وی راهنمایی
آخر: کالم

جوان ریاضیدانان همت به ریاض شجره نامه سامانه تکامل و تکمیل
دانش آموختگان ثبت به نسبت ریاضیدانان از بسیاری است. متک
از اطالع هم بعض ها و م کنند تعلل سامانه این در خود دکتر
فعال راستا این در کشور ریاضیدانان که بجاست ندارند. سامانه این
اقدام کشور قدیم تر ریاض استادان ثبت مورد در حت و باشند
تمدن وفایی ش دوران ایران ریاضیدانان مورد در سامانه مسلماً کنند.
کشور علم تاریخ متخصصین مورد این در است. ناقص خیل اسالم
ارائه شجره نامه سامانه مدیریت به مفیدی بسیار اطالعات م توانند
قدیم ترین ویژه، به شود. وارد سامانه در ، بررس از پس تا دهند

ریاض کارهای که است طوس شرف الدین شجره نامه در ریاضیدان
ریاضیدانان از بسیاری جای و است خیام ریاض دستاوردهای ادامه او

است. خال شجره نامه در خیام عمر مانند اسالم ‐ ایران 
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تاریخ ، امین حسن اری هم با همدان معصوم حسین [م]

ده پژوهش و هرمس او، درباره و راشد رشدی از مقاالت علم، فلسفه و
. ١٣٩٧ تهران اه دانش علم تاریخ
تهران اه دانش بازنشسته استاد ∗

ذکر راهنما استاد دو نیوتن مورد در مثال است. بوده مرشد و مرید رابطه موارد برخ و نبوده فعل زمان مشابه گذشته در دانشجو و استاد رابطه که دارد توجه شجره نامه ٢٩پروژه
است. داشته نیوتن علم تربیت در را نقش مهم ترین ری دی و بوده وی رسم راهنمای استاد ی که است شده
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