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دستاوردهایش درخشان و بیرکار کوچر
∗ زارع نهندی رحیم

پروفسور به فیلدز جایزه اعطای خبر شنیدن از ٩٧ مردادماه دهم روز
برزیل ریودوژانیرو، در انگلستان کمبریج اه دانش استاد بیرکار کوچر
هنوز که حال در ١٣٧٩ سال در او که چرا شدم زده هیجان بسیار

کارشناس دوره جبری هندسه درس بود کارشناس دوره دانشجوی
تألیف جبری هندسه مبان کتاب از من گذراند. من با را ارشد
زیادی سؤاالت و بود عالقمند بسیار او م کردم. تدریس شافارویچ
من پاس های از بعض از م فهمیدم نگاه هایش از گاه که داشت
خاطر به زمان، آن از سال ١٨ گذشت از پس حاال او است. نشده قان
اعتبار قله باالترین به جبری هندسه در تأثیرگذارش و عمیق کارهای

بود. یافته دست جوان ریاضیدان های
دوره دانشجوی ١٣٧٩ تا ١٣٧۵ سال از درخشان فریدون
بااستعداد ، خجالت دانشجویی بود. تهران اه دانش ریاض کارشناس
چندان که م کرد صحبت کردی لهجۀ به را فارس بود. کوشا و
تهران اه دانش ریاض دانشجویان تیم ١٣٧٩ سال نبود. روان هم
فریدون کرد. احراز را سوم رتبه ایران ریاض انجمن مسابقات در
گروه وقت معاون و مدیر کوشش به بود. تیم اعضای از ی
تهران اه دانش نفرۀ سه تیم علوم، ده دانش وقت رئیس و ریاض
لندن در اه ها دانش ریاض مسابقات در شرکت جهت اولین بار برای
گرفت برنز مدال مسابقه این در فریدون شد. اعزام انگلستان به

دوره در او بدهد. تحصیل ادامه جا همان در گرفت تصمیم و
بیرکار کوچر به را نامش و م شود پذیرفته ناتینگهام اه دانش دکتری
جایزۀ دریافت به موفق ٢٠٠٣ سال در سال در وی م دهد. تغییر
به لندن ریاض انجمن توسط Cecil King Travel Scholarship

دوره در بیرکار کوچر شد. Most promising Ph.D student عنوان
اه دانش استاد فسنکو١ پروفسور م کند: کار ریاضیدان دو با دکتری
ا. آمری ینز جان  هاپ اه دانش استاد وروف٢ ش پروفسور و ناتینگهام
دکترای وروف ش است. برجسته تر بیرکار رسالۀ در وروف ش نقش
و٣ مس لومونوسوف ایالت اه دانش روسیه، شاخص اه دانش از را خود
است کرده دریافت روسیه نامدار ریاضیدان منین یوری راهنمایی تحت
اه وب در اینترنت در اگر است!! بوده شافارویچ شاگرد منین یوری و
دنبال را شافارویچ « ریاض «شجره نامه Malhematical Geneology

م رسید!!! چبیشف و مارکوف به کنید
شامل کرده دفاع آن از ٢٠٠۴ سال در که بیرکار دکتری رسالۀ
برای هیلبرت صفرهای قضیۀ مورد در اول فصل است. فصل چهار
با فصل این که است روشن است. بعدی بی نهایت واریته های
بعدی فصل سه است. گرفته صورت فسنکو پروفسور راهنمایی
کوچر کار آغاز که است شده تدوین وروف ش پروفسور نظر تحت
گویاست. دوسو جبری هندسه در مینیمال مدل های روی بیرکار
جبری واریته های رده بندی از پیچیده ای بخش مینیمال مدل های

معن این به است جبری هندسه راهبردی و بنیادی مسألۀ که است
رده بندی مسأله زمینۀ در دستاوردها از جبری هندسه در پیشرفت ها که
رساله این در نیست، معمول رسالۀ ی بیرکار رساله م شود. ارزیابی
مورد در پژوهش برنامۀ ی و است شده داده پاس حدسیه چند به

است. شده پیش بین کار ادامه برای مینیمال مدل های
ویژگ های گویا دوسو هم ارز واریته های جبری، هندسۀ در
هم ارزی ردۀ هر در که است طبیع لذا دارند. مهم مشترک

نوع به که کرد مشخص را واریته ای گویا، دوسو هم ارز واریته های
آن و هموار، و تصویری واریته ای مثال باشد، رده آن عضو ساده ترین
مدل را گویا دوسو هم ارزی ردۀ هر در واریته ای چنین کرد. مطالعه را

گویند. رده آن مینیمال
کل طور به و جبری خم های مینیمال مدل جبری دانان هندسه

1I. B. Fesenko 2V. V. Shokurov 3Lomonosov State University of Moscow
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ١۶

تلق ساده امروز، که کرده اند کامل را جبری خم های رده بندی
خم های مدول فضای از نقطه هر و g طبیع عدد هر برای م شود:

دارد. وجود تا ی مینیمال مدل ی ، g گونای از جبری
تب م مهم دستاوردهای از جبری رویه های رده بندی روی کار
که م شود محسوب میالدی نوزده سده در ایتالیا جبری هندسه
شاخص تر راستا این در سوری۶ و وئس۵ انری کاستلنووو۴، نام های
مدل های زمینۀ در تب  م این نتایج مهم ترین از زیر قضیه است.

رویه هاست: مینیمال

هرخم و Y هموار رویۀ هر برای کاستلنووو: انقباض قضیۀ
هموار تصویری رویۀ ، (−١) ٧ تقاطع خود عدد با Y روی Eگویای
Xدر نقطه ی به E که طوری دارد وجود φ : Y → Xنگاشت و X

م شود. منقبض
هیچ که م شود منجر رویه ای به کاستلنووو قضیه اعمال ادامۀ
مدل یا رویه این ندارد. وجود آن روی −١ تقاطع خود عدد با خم
رده آن در مینیمال رویه وجود عدم نشان دهنده یا و است مینیمال

است.
١٩٠٠ سال از و نبود باالتر بعدهای به تعمیم قابل کاستلنووو قضیه
مینیمال مدل های مسأله روی مالحظه ای قابل پیشرفت ١٩٨٢ تا
قضیه در نگرش تغییر با موری٨ آقای ١٩٨٢ سال در نشد. حاصل
جای به متعارف٩ بخشیاب با خم ها تقاط عدد از استفاده و کاستلنووو
برای مینیمال مدل ارائه در رف ش پیشرفت خم ها، تقاطع خود عدد
خاطر به موری آقای آن متعاقب و کرد ایجاد بعدی سه واریته های
دریافت را ١٩٩٠ فیلدز جایزه زمینه این در خود تحول آفرین نتایج

کرد.
نوع از تکینگ هایی دارای م توانست موری آقای مینیمال مدل
زمان آن از نامید. ١٠ فرجام تکینگ های را آن ها که باشد خاص
سال س در و گرفت شتاب مینیمال مدل های روی پژوهش کارهای
است. بوده جبری هندسه در تحقیقات مباحث داغ ترین از ی اخیر
توسط بعدی سه واریته های مینیمال مدل کامل شناخت که طوری به
و وروف ش ، رید١٣ موری، ، کوالر١٢ ، کاواماتا١١ چون ریاضیدانان
بعدی چهار واریته های مینیمال مدل آن پی در شد. مقدور ران دی
به طور شرایط چنین در بیرکار کوچر رسید. انجام به وروف ش توسط
مینیمال مدل برهان برای ساده تری راه حل و شد! گود وارد جدی تر

کرد. عرضه وروف ش توسط شده ارائه بعدی چهار واریته های
در فشرده ای علم فعالیت های تحوالت، این با زمان هم
آکسفورد کمبریج، اه های دانش اری هم با COW چون سمینارهایی

بود. افتاده راه لندن ١۴ سلطنت کال ابتکار به MAGIC و واری و
در مشترک مقاله های و بود محافل این فعاالن از ی بیرکار کوچر
مقاله ویژه به نوشت. ر دی دست اندرکار ریاضیدانان با زمینه همین

م کرنان و ن هی ، کاسین با وی مشترک
C. Birkar, P. Cascini, C. D. Hacon and J. Mc Kernan, Exis-

tence of minimal models for varieties of log general type, J.

Amer. Math. Soc. 23 (2010), 405-468.

مینیمال مدل وجود که است بوده مبحث این در بزرگ تحول
بیرکار م کند. ثابت شرایط تحت را دلخواه بعد از واریته های برای
انجمن مور١۵ جایزه مقاله این خاطر به ٢٠١۶ سال در ارانش هم و
مقاله برترین به بار ی سال سه هر که کردند دریافت را ا آمری ریاض

م گیرد. تعلق قبل سال شش در انجمن این انتشارات در
در مستقل یا مشترک مقاله ٢٩ اخیر سال ١٨ در بیرکار کوچر

مانند ریاض شاخص مجله های
Compositio Mathematica, Pub. Math. IHES, Math.

در سخنران ۵٩ او است. رسانیده چاپ به ... و Annalen

ریاض مؤسسه مانند دنیا ریاض پیشرفته مؤسسه های و اه ها دانش
آکسفورد، ادینبورو، ینز، جان  هاپ اه های  هاروارد، دانش استکلوف،
ارائه اوبرولفاخ ریاض تحقیقات مؤسسه و ن پ توکیو، کیوتو، کمبریج،
بوده ٢٠١٠ سال در اروپا ریاض اتحادیه مدعو سخنران و است کرده
به ٢٠١٠ در لوِرهولم١۶ فلیپ جایزه مانند متعددی جوایز بیرکار است.
جایزه جبری، هندسه در بنیادی پژوهش های در برجسته سهم جهت
در لندن ریاض انجمن جایزه و ،٢٠١٠ در پاریس ریاض علوم بنیاد
برهان جهت به ،٢٠١٨ سال اوت در و است کرده دریافت ٢٠١٨ ژوئن
جایزه دریافت به مینیمال، مدل برنامه و فانو واریته های کرانداری

شد. نایل فیلدز
ی حال به تا و است بوده کمبریج اه دانش استاد بیرکار پروفسور

راهنمایی تحت (Joe Waldron) والدرون جو نام به دکتری دانشجوی
است. شده فارغ التحصیل ٢٠١۶ سال در ایشان

موفقیت کشور، ریاض جامعۀ از عضوی عنوان به نویسنده
ایران اه دانش جامعه به را بیرکار کوچر پروفسور ارزشمند و یر چشم
کشورمان ریاض کارشناس دوره زیربنای بی ش م گوید. تبری
از بوده تهران اه دانش دانشجوی درخشان فریدون که دوره ای در
تربیت برای مناسبی بستر که بوده برخوردار کاف غنای و جامعیت

کرد. فراهم بیرکار کوچر و میرزاخان مریم چون ریاضیدانان
دوره درس برنامه تغییر مورد در مطالبی م دانم الزم اینجا در
هر کنم. بیان ١٣٨٧ سال در کشور اه های دانش ریاض کارشناس
4Castelnuovo 5Enriques 6Severi 7Self intersection number 8S. Mori 9Canonical divisor 10Terminal singularities 11Y. Kawamata 12J. Kollàr
13M. Reid 14Imperial College 15Moore Prize 16Philip Leverholm Prize
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
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دورۀ برنامۀ اجرای از سال پن و بیست حدود گذشت از پس چند
روی تجدیدنظر بود، شده تدوین انقالب از پس که ریاض کارشناس
عجوالنه صورت به تجدیدنظر این متأسفانه بود، ضروری برنامه آن
تجدیدنظر برنامه و شد انجام کلیشه ای و انحصارطلبانه نگرش با و
برای ی باره شود آزمایش اه دانش چند در صرفاً بود قرار که شده
ابالغ کشور عال آموزش مؤسسه های و اه ها دانش همه در اجرا
برای الزم فرصت ویژه به دارد. عمده ای معایب برنامه این شد.
بعید بسیار و نم دهد را ریاض مفاهیم در تعمیق جهت دانشجویان

ریاض استعدادهای وفایی ش و تربیت شاهد برنامه این با است
اجرای از سال ١٠ گذشت از پس متأسفانه باشیم. کشور جوانان
اعضای و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مسئولین هنوز برنامه، این
کشور ریاضیات در آن زیانبار آثار به نسبت ریاض برنامه ریزی کمیته
بسیاری هنوز که برنامه این با آیا پرسید باید حال هستند. بی تفاوت
ندارند، را آن اصالح و تغییر کار و ساز و جرأت کشور اه های دانش از

باشیم؟ بیرکارها و میرزاخان ها حضور شاهد م توانیم
و اه ها دانش ریاض علم هیأت های متعدد یری های پی با

فرهنگستان و ایران ریاض انجمن کشور، ریاض دست اندرکاران
ناموفق اجرای سال ٨ حدود از پس ایران، اسالم جمهوری علوم
اه های دانش از تعدادی ، ریاض برنامه ریزی کمیته مصوب برنامه
دوره های درس برنامه های برنامه ریزی، کمیته  مجوز کسب با کشور
تغییرات این دادند. تغییر را خود تکمیل تحصیالت و کارشناس
کشور باسابقۀ اه های دانش ریاض بخش های تجربه های اساس بر
کمیتۀ مصوبه طبق است. گرفته صورت درس برنامه ریزی در
به استناد با م توانند کشور ر دی اه های دانش ، ریاض برنامه ریزی
کنند. اجرا را آن ها جدید برنامۀ ،« «مرج اه های دانش برنامه های
دوره درس برنامۀ تغییر به نسبت تاکنون که اه هایی دانش به
رجوع با م شود توصیه اکیداً نکرده اند، اقدام خود ریاض کارشناس
کنند اجرا را آن ها برنامه ، مرج اه های دانش ریاض برنامه های به
مریم چون ریاضیدانان درخشش و وفایی ش شاهد بتوانیم هم باز تا

باشیم. بیرکار کوچر و میرزاخان

تهران اه دانش ∗
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