
او تحصیالت خود را در رشته .متولد فرانسه که پدرش از وکالی ثروتمند پاریس بود( میالدی۳۴۷۷-۳۴۷۱)آنتوان الوازیه 

ادامه داد و در پروژه هایی مانند لوله کشی آب پاریس هم تحقیق کرد اما سرانجام به ( که عالقه ی واقعی او بود)ی حقوق

او اکتشافات بسیار مهمی در رابطه با مواد انجام داد .ه ای در این باره انجام دادشیمی عالقه مند شد و تحقیقات بسیار گسترد

 : که عبارتند از 

 (میالدی۳۴۴۱. )مایع و گاز را دارند-تمام مواد شیمیایی بسته به حرارتی که می بینند توانایی بودن در سه حالت جامد -۳

تنها برای فلز آهن از واژه ی زنگ زدن استفاده .)واکنش شیمیایی زنگ زدن فلزات و اشتعال آتش به اکسیژن نیاز دارند -۱

 (می شود و برای فلزات دیگر از واژه ی اکسید شدن

 .مولکول آب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است-۱

ن دارد که در یک تغییر چه از نوع فیزیکی و چه از نوع شیمیایی جرم او قانون بقای جرم را کشف کرد که اشاره بر ای-۷

 .مواد واکنش دهنده و فرآورده برابر است

به استخدام یک شرکت وصول مالیات در آمد اما ماموران وصول مالیات در بین مردم آدم های  ۳۴۷۱الوازیه در سال 

نقالب کبیر فرانسه به اتهام سرقت پول های دولت دستگیر و در جریان ا ۳۴۷۱الوازیه در سال .خوبی به شمار نمی آمدند

ماری آن همسر الوازیه برای نجات او نامه ای به آنتوان فورکرویا نوشت و از او خواست به همراه تمامی .روانه زندان شد

زیه در هشت می دانشمندان فرانسوی به دولت برای آزادی الوازیه اعتراض کنند اما آنها دست روی دست گذاشتند و الوا

مامور وصول مالیات دیگر به وسیله ی گاری های روباز در خیابان های پاریس چرخیدند و سپس در  ۱۴به همراه  ۳۴۷۷

دو سال بعد جنازه ی او . یک صف قرار گرفته و تیغه های گیوتین سر تک تک آنها از جمله الوازیه را از بدنشان جدا کرد

آنتوان . آوردند و برای او تشییع جنازه ی با شکوه و آبرو مندانه ای برگزار کردند را از قبر بی نام و نشانش بیرون

فورکرویا هم در این مجلس سخنرانی آبرو مندانه ای کرد اما ماری آن تا آخر عمرش با او و بقیه دانشمندانی که برای نجات 

تکار بود که به دلیل عظمت علمی اش او را آنتوان الوازیه یک دانشمند با پش. جان شوهرش هیچ کاری نکردند حرف نزد

 پدر علم شیمی نوین می نامند

 


