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  استادی در هندسه: حسین غیور

  ١جعفر ربان

  اشاره
در این قرن شمسی کــه 
انــدک انــدک بــه پایــان 

شود در  خود نزدیک می
ـــان  ـــا معلم ـــور م کش

ای، از جمله در  برجسته
رشتۀ ریاضی، به ظهور 

ای از  اند که پــاره رسیده
بــدیل در  آنان نقشی بی

رشد و ارتقای این علم 
اند به طــوری  ایفا کرده

کــه گــزاف نیســت اگــر 
بگوییم درخشش دانش 

های آن معلمــان دارد. شــمار معلمــان  لمپیادهای ریاضی جهانی، ریشه در تالشآموزان ایرانی در ا
ریاضی مذکور، به ویژه در نیمۀ اول قرن، به حدی است که چه بسا بتوان برای شناخت آنان نوشتن 

میــراث ای را پیشنهاد داد. نگارنده تاکنون دو تن از معلمان ریاضــی برجســته را در نشــریۀ  دانشنامه
پرویز شهریاری و عبدالحسین مصحفی. اینک نیز به شرح زندگی حسین  کرده است:معرفی  علمی

برجسته بود و معلمان و دبیران بسیاری در محضر او بالیده و به عرصۀ  یدان پردازد که هندسه غیور می
   اند. آموزش رسیده

متولد شد. پدرش حاج شیخ صادق نام داشت و  همدانشمسی در  ۱۲۹۷حسین غیور در سال 

                                                    
  .رشد معلمسردبیر پیشین مجلۀ  .١

بـه راســت(ردیـف اول  خالصــه،  حسـین غیــور، رضـا منصــوری، بهـرام: )از چــپ 
 ۀسمینار نجـوم و فیزیـک، خانـ -محمدتقی عدالتی، توفیق حیدرزاده، محمد باقری

 .۱۳۷۱آبان  ۲۸-۲۶مان همدان، معل
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مردی ادیب، عربی دان و منشی بود. این ادبیت به فرزندش حسین هــم ســرایت کــرد کــه در پایــان 
  ای به آن خواهیم داشت. اشاره

که خود گفته است، دورۀ ابتدایی را در مدرسۀ شاهپور و نصــرت گذرانــد و  چنانحسین غیور، 
بــرد کــه در  ریور نام میتصدیق ششم را از مدرسۀ نصرت گرفت. او از یکی از معلمان خود به نام ف

زمستان سرد همدان یک ساعت قبل از زنــگ کــالس صــبحگاهی در کالس ششم دبستان نصرت، 
ها حساب و هندسه یاد بدهد بدون اینکــه کســی از او خواســته  آورد تا به آن ها را به مدرسه می بچه

ش در امتحــان نهــایی شاگردان«باشد یا در ازای آن حقوقی دریافت کند؛ البته تنها به این خاطر که 
برد،  . وی از دو معلم دیگر هم به خوبی نام می»نمرۀ خوب بیاورند و نفر اول از دبستان نصرت باشد

 –یکی مهدی نثری مدیر دبستان نصرت و معلــم عربــی دبیرســتان پهلــوی و دیگــری موســی نثــری 
 پدر مهدی نثری 

ً
در  قــوانین نثــریه نــام دان و نویسندۀ توانایی بــود و کتــابی بــ که ریاضی –احتماال

مورد تعریف و توجــه غالمحســین رهنمــا، معــاون دانشــمند  ۱۳۱۱ریاضیات نوشته بود که در سال 
  ١وزارت معارف قرار گرفت.

  رستاندبی
آمــوز ایــن  غیور دورۀ دبیرستان را در دو دبیرســتان دانــش و شــریعت گذرانــد و در حــالی کــه دانش

داد و  بود عصرها در دبستان کمال به دانش آموزان ششم ابتدایی حساب و هندسه یاد مــی ها مدرسه
آموخت. در واقع معلمــی او از  ریاضی و فیزیک می ،در مدرسۀ شرافت به دانش آموزان سیکل اول

جا شروع شد. وی به دلیلی که برای ما روشن نیست، دیپلم کامل متوسطه را در تهران، به طور  همین
ی شرکت کرد که با رتبــۀ اول سرای عال) در کنکور دانش۱۳۲۵لب آزاد گرفت و در همان سال (داوط

در رشتۀ ریاضی پذیرفته شد و دورۀ لیسانس را آغاز کرد. در این دوره از محضر استادانی مثل دکتــر 
 ۀمحسن هشترودی، دکتر منوچهر وصال و پروفسور تقی فاطمی، کــه هــر ســه از اســتادان برجســت

ویژه مورد توجه پروفسور هشترودی و دکتر وصال قرار گرفت. دکتر  بودند درس آموخت و بهریاضی 
هشترودی خیلی تالش کرد وی را در تهران نگه دارد تا با استفاده از بورس تحصیلی، به خارج اعزام 

های بعد از جنگ جهــانی دوم  ای نگرفت، زیرا سال شود و به تحصیالت خود ادامه دهد؛ اما نتیجه
یران از چنان قوت و قدرتی برخوردار نبود که بتواند چنین اقداماتی انجام دهد. غیــور ابود و دولت 

                                                    
های فرهنگی اثرگذار بود. او یک شاخص ظهر در مسجد جامع همدان نصب کرد و در  ش) از شخصیت۱۳۳۲- ۱۲۶۰موسی نثری ( .١

های درجۀ سوم و  هایی دربارۀ حل معادله او پژوهشمقام رئیس فرهنگ (آموزش و پرورش) همدان و کرامانشاه بانی چندین مدرسه شد. 
). ۵۶۴و  ۵۱۸ص ، ۱۳۸۰چاپ سوم ، بیست مقالههای نجومی او را نقل کرده است ( یادداشتزاده برخی از  ترسیم بیضی داشته و تقی

، ص ۱۳۵۹، شهریور ۱۴، شمارۀ آشتی با ریاضیاتبرای اطالع بیشتر دربارۀ موسی نثری بنگرید به مقالۀ پرویز اذکایی دربارۀ او در نشریۀ 
  . ۱۳۸۳نشر نازلی، همدان، ، پرویز اذکایی، مشاهیر همدان: غمام و نثریو کتاب  ۹۰-۹۶
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ها منصوب شد و کار خود را آغاز کرد. او در همدان به  ناچار به همدان برگشت و به دبیری دبیرستان
فتیم بــه ) تدریس کرد تا اینکه استادش دکتر منوچهر وصال که گ۱۳۴۱-۱۳۲۷مدت چهارده سال (

وی عالقه داشت او را به دانشسرای عالی برای تدریس ریاضی معرفی کرد. شورای دانشسرای عالی 
های الزم صالحیت غیور را برای تدریس تأیید کرد و بدین ترتیب غیور از همدان بــه  پس از بررسی

  تهران انتقال یافت و معلم دانشسرای عالی شد.

  در دانشسرای عال
های مختلف  توانایی بود و این توانایی او بیش از هر چیز در تدریس هندسه و شاخهدان  غیور ریاضی

های حل مسئله و هم استادی هندسۀ تحلیلی را  کالس هم ،رو در دانشسرا آن متبلور شده بود. از این
 ای از شــاخه ،انــد گذاران آن دکــارت و فرمــا بوده تحلیلی، که بنیان ۀدانیم که هندس به او دادند. می

های  در این رشــته شــکل .ریاضیات است که از ترکیب هندسه و جبر مقدماتی به وجود آمده است
  کنند. ها را با مقادیر و معادالت عددی و جبری بیان می هندسی و روابط بین آن

تحلیلی را در  ۀهندس های که بازنشسته شد کار تدریس و حل مسئله ۱۳۵۸حسین غیور تا سال 
ها  دانشــگاه ،ویژه وقتی در پی وقــایع انقــالب فرهنگــی داد و پس از آن هم به دانشسرای عالی ادامه

رداری کارکرد و تمــام تعطیل شد و امکان تدریس برایش فراهم نبود سه سال به طور مداوم در جبر بُ 
د. غیور بر آن بود که در جبر برداری به ابداعاتی دســت کرقضایای هندسه را به روش برداری اثبات 

که سراغ ندارد در کشور دیگری به آن دست یافته باشند. وی آرزو داشت روزی برسد که ت اسیافته 
نتیجۀ یک عمر پیگیری و کار و کوشش مستمر و مــداوم اســت و ممکــن «بتواند این ابداعات را که 

  قرار دهد.  »است در دنیای مترقی و پیشرفته امروز راهی به دهی باشد در اختیار همگان

  یا حل؟ حل مسئله! روش

 غیور در کالس
ً
 رویکــردهای حل مسئلۀ دانشسرا موفق به انجام آن شد، تغییــر  کار مهمی که ظاهرا

: در عبور از "حل مسئله" به "روش" بود. گفته اســت کــه –هم به خودش و هم به دانشجویان  –دادن 
دانشــجویان در دانشسرا حل مسائل مکانیک به عهدۀ من گذاشته شد، به  ۴۲یا  ۴۱وقتی در سال «

خواهم به شما روش حل مسئله را بیاموزم و مطمئن باشید که این کار مفیدتر از آن اســت  گفتم می
م غر . وی علی»ها را در خارج حل کنم یا از جایی نقل کنم و روی تابلو برای شما بنویسم که مسئله

ای در حــل  عدهکم کم کالس جان گرفت و «شود:  مخالفت یا مقاومت اولیۀ دانشجویان موفق می
شدند نه من؛ و این بهترین خاطره ایســت کــه از  کردند. نه دانشجویان خسته می مسائل شرکت می

  ». تدریس در دانشسرای عالی دارم
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  رشد ریاضغیور در 
ریزی آموزشــی بــه پیشــنهاد رئــیس وقــت  ، هنگامی که در سازمان پژوهش و برنامــه۱۳۶۴در سال 
کسانی که به  ۀاز جمل ،منتشر شد رشد ریاضیمجلۀ تخصصی  دکتر غالمعلی حداد عادل ،سازمان

عضویت در هیئت تحریریه دعوت شدند، حسین غیور بود. وی با عالقه این دعــوت را پــذیرفت و 
های اول دهۀ هفتاد شاهد حضور او در جلســات هیئــت تحریریــه، در دفتــر گــروه  نگارنده در سال

 در زمینۀ هندسه در  مجله بود و دهاعضای فعال  ۀریاضی سازمان بودم. وی از جمل
ً
ها مقاله و عمدتا

 ه چنــینای از مقاالت او همــراه بــا شــمارۀ مجلــ نشر کرد. برای نمونه عنوان پاره رشد ریاضیمجلۀ 
هــایی از  )، درس۶-۵)، حل مسئلۀ نقشــه (۴های هندسی ( )، مکان۳مورلی ( ۀاست: تعمیم قضی

)، عدد طالیی و نســبت زیبــایی ۱۷ل دو مسئله ()، ح۱۶های ناهمساز ( )، بخش۱۱-۹-۷هندسه (
  ).۲۰-۱۹)، نگاهی به بعضی از مسائل (۱۸(

  های شخصیت ویژگ
شادروان حسین غیور معلمی واقعی بود. ســالمت نفــس داشــت. جــز بــه کــار و وظیفــۀ معلمــی خــود 

عضــویت  رشد ریاضــیعالوه بر حضور مستمر در مجلۀ  شا اندیشید. اهل کار جمعی بود که نشانه نمی
کــار و بــدون ادعــا ها  سالاو او در گروه فرهنگی خوارزمی، با همکاری کسانی مثل پرویز شهریاری بود. 

ها و  های درسی رشتۀ ریاضی دبیرســتان تالش کرد. نقش مؤثری در آموزش ریاضی، اعم از تألیف کتاب
همکارانش از  قتیداشت. و دید و از مطرح نمودن خود ابا دانشگاهی داشت. او خود را نمی ۀنیز در هندس

ها  مدت ،منتشر کنند رشد ریاضیحال او و خدماتش را در مجلۀ  کنند و شرح مصاحبهاو خواستند با وی 
وقتی این امر و درخواست دوستان به حدی رسید کــه تصــور کــردم نپــذیرفتن آن «کرد تا باالخره:  ابا می

 تنهــا ». دت دارم نــاگزیر از آن قبــول شــدمهــا ارا شود که به آن اعتنایی به عزیزان می حمل بر بی
ً
احتمــاال

  جا مانده است. کوش به مصاحبۀ مکتوبی است که از این معلم ریاضی سخت
چاپ شده و همان دستمایۀ اینجانــب در  رشد ریاضی )۱۳۶۸(تابستان  ۲۲مصاحبه در شمارۀ 

  نگارش متن حاضر قرار گرفت.

  دان و شاعر غیور ریاض
 شاعر بود. بــه تأســی از  واشاره کردیم که پدر غیور ادیب و عربی دان و منشی  در ابتدای این نوشتار

ً
طبعا

یز در جوانی به شعر مایل شد و دفتری از شعر برای خود ترتیب داد. اما پدر و برادر بزرگ نپدر، این فرزند 
های ریاضی  ساو (محسن) با شعر گفتن او مخالف بودند. شاید همین امر و البته تعلق خاطر غیور به در

که گفته است دفتر شعرش را آتش بزند!  و فیزیک سبب شد خودش هم از شعر فاصله بگیرد و حتی چنان
زیســت  که در تهــران می –همان محسن  –های همدان شد، برادرش  با این حال هنگامی که دبیر دبیرستان
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غیــور ایــن مجموعــه را بــه چاپ کرد. حســین  »رؤیا«ای به نام  قطعه از اشعار حسین را در مجموعه ۳۳
مجلــۀ  . غیــور در گفتگــو بــااستده کر، تقدیم بود دان دانشمند که ریاضی ،استادش پروفسور هشترودی

   .ریاضی یک قطعه از اشعارش را که در خاطر داشته آورده است رشد
 طوالنی (

ً
با ایــن حــال  .) و با برکت را از سر گذراندسال ۸۷شادروان حسین غیور عمری نسبتا

تری دست یابم این برایم خوشایندتر از  اگر توانسته بودم به خارج بروم و به مدارج عالی« :گفت می
هندســۀ چند کتاب نیز باقی مانده اســت از جملــه:  ،جز مقاالت بسیار . از غیور به»وضع فعلی بود
محســن غیــور) و  (به پیشنهاد دکتر مصاحب و با همکاری برادرش هندسۀ تحلیلی، چهارم ریاضی

  الله علیه. ةدر گذشت. رحم ۱۳۸۴. غیور در آذر ماه سال هندسه برای مراکز تربیت معلم

  
  )۱ای از حسین غیور در پاسخ به سؤالی دربارۀ موسی نثری همدانی (ص تصویر نامه
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  )۲ای از حسین غیور (ص تصویر نامه

  جناب آقای مهندس محمد باقری،
  با عرض سالم،

قــوانین صفحۀ پنج، ستون سوم: نقــل از کتــاب  ۲۲، شمارۀ مسلسل آموزش ریاضیرشد در مجلۀ 
  ،۲صفحۀ  نثری

ایست که دانشمند معظم حضرت آقای میرزا غالمحسین خان رهنما معلم و  صورت تقریظ و نظریه«
  »اند. ممتحن ریاضیات عالی و معاون وزارت جلیلۀ معارف راجع به این کتاب مرسوم داشته

را من البدو الی الختم با کمال دقت مرور نمودم. اگرچــه بعضــی مطالــب  لۀ نثریهرسااین جانب «
مندرجه سابقه دارد، ولی تا آنجا که این بنده مطلع است بسیاری از موضوعات جدید که افتخار ابداع 



 

  

١۴۶ 

آن به مصنف محترم راجع است در این رساله به نظر رسید. در هر حال، یعنی اعم از این که مطالب 
کنم کشف آقای موسی نثری باشد باید به قریحۀ  کتاب سابقه داشته باشد یا چنان که این بنده تصور می

 الزم می
ً
ظهار کنم کــه از دانم ا سرشار معزی الیه آفرین گفت و زحمات ایشان را تقدیر کرد. عجالتا

چه  ،در من حس اعجاب و تحسین فوق العاده دربارۀ آقای نثری ایجاد شد قوانین نثریهمطالعۀ رسالۀ 
  ». عالوه بر حدت قریحه حسن انتخاب اصطالحات را باید به معزی الیه تبریک گفت

 ۱۳۱۱فروردین  ۷تهران -غالمحسین رهنما
 در  ام و را من دیده و خوانده قوانین نثریهکتاب 

ً
این مطالب را از آنجا برداشــتم. متأســفانه فعــال

  ها افتاده.  ام یا به دست بچه ام و پس داده دست من نیست یا از دیگران گرفته
اند که شامل  آنچه بنده از آقای موسی نثری اطالع دارم ایشان مدیر دبیرستان نصرت همدان بوده

رت بوده است. بنده در دبستان نصرت سه کالس متوسطۀ سیکل اول و یک دبستان شش کالسۀ نص
ام که مدیر آن مرحوم مهدی نثری پســر خوانــدۀ شــیخ موســی  کالس پنجم و ششم را تحصیل کرده

  نثری بوده است. 
ام و نه اسمش را  مرحوم موسی نثری کتاب رمانی تألیف کرده است که متأسفانه نه آن را خوانده

های  ی قرآن مجید را به نثر فارسی درآورده است. در سالها یادم مانده. به عالوه بعضی از آیات سوره
آخری که در همدان بوده ریاست فرهنگ همدان به عهدۀ او بوده است و بعد به تهران منتقل شــده. 
آقای مهدی نثری مدیر دبستان نصرت بود و مــن کــالس پــنجم و ششــم ابتــدایی را در آن مدرســه 

هــای  بااطالع و مسلط به هندسه و حساب و سایر درس گذراندم. آقای مهدی نثری چه مدیر قابل و
معلم  ۲۸و  ۲۷های  کالس ششم بود و چه بعدها که من لیسانس گرفتم و به همدان رفتم یعنی سال

کل اول بود که عربی سیکل دوم را مرحوم آزاد که مردی ادیب و شاعر و یعربی دبیرستان پهلوی در س
  داد.  دان بود درس می عربی

ان غمــام دیــ[ند] همــه از مروسی نثری و آقای آزاد و معلمین الیقی که در همدان بودچه آقای م
همدانی بودند که شاعری بزرگ و مردی دانشمند و مدبر بود. در زمان ما فرهنگ همدان دم برابری با 

  زد.  فرهنگ تهران می
حسین غیور، ارادتمند  




