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ما! اه خواب در هاردی
∗ رضائ عل اصغر

بهشت شهید اه دانش اه خواب ی شمارۀ بلوک سوم طبقۀ در
همیشه بود فیزی رشته دانشجوی آنکه با که داشتم دوست تهران،

تداع من برای را ریاضیدان»٢ ی کتاب«دفاعیۀ نویسندۀ هاردی١
را جناب  هاردی با دیدار افتخار اه هیچ من متأسفانه م کرد!
شتافته باق دیار به من والدت از پیش سال ها وی که چرا نداشته ام
در اسنو٣ پرس توضیحاتچارلز از صرفاً با  هاردی، من آشنایی و بود

بود. آمده دست به کتاب همان مقدمۀ

تنوع نظر از چه ، بهشت شهید اه دانش رنگارنگ جامعۀ میان در
دانشجویان، جغرافیایی تعلق تنوع نظر از چه و گرایش ها و رشته ها
بسیار و استثنایی ، وسواس نامتعارف، قدری من، فیزی دوست آن
وسواس اش م گفت خودش بود. چیزی هر دربارۀ شنیدن به عالقمند
ترازوی روی بر انگشت اش اثر شد متوجه که شد آغاز زمان از
را لیوان بارۀ چندین شستن بنابراین دارد! وزن اه، آزمایش دقیق
از سنگین تر قدری کس انگشت اثر وجود دلیل به م داد احتمال که
جنبه های بر وسواس این م دانست! طبیع خیل است، معمول وزن

البته و جزئیات در دقت، در وسواس بود، گذاشته اثر هم فکری اش
فیزی خود دیوانۀ البته بود، فیزی دیوانۀ هم صحبت. انتخاب در

نداشت. تحصیل مقاط و مدارج و نمرات و امتحانات به کاری و
شاید تا بود آمده آن از پس و بود رفته سربازی به کارشناس از بعد
عمیق تر به عطش اش از قدری فیزی ارشد کارشناس دورۀ در

ی به نسبت کند. سیراب را ر دی چیز همه و فیزی فهمیدن
هم خوبی خیل شعرهای بود، بلد خوبی ریاضیات ، فیزی دانشجوی
و ظرافت با هم را «شاهنامه» از زیادی قسمت های و م خواند بر از
بود: شاهنامه ای هم نامش بود. بلد ادیبانه جزئیات ریزترین در زیبایی
داشت، خوبی دانستن های هم تورات و انجیل و قرآن از کاووس.
حرف عالمه ی هم فیلم شناس و موسیق و عرفان و تصوف در
و دقیق م آمد، حرف به وقت اما بود کم حرف بود. بلد به دردخور

م گفت. سخن شنیدن و شیوا
هم اتاق هایم از ی واسطۀ به ما اتاق به کاووس آمد و رفت
داشت، فیزی نفر دو ما، نفره ی چهار اتاق بود. او هم رشتۀ که بود
خوب ویژگ این بودم. من که ریاض هم نفر ی ، حقوق نفر ی
این از ما اه دانش و باالست آن در رشته تنوع که است اه هایی دانش
اوقات ماندن ترین به یاد ایام، آن در بود. برخوردار خوبی به نعمت
اه، خواب نفرۀ چهار اتاق آن در که بود شب هایی من، دانشجویی

ریاض فت ش و دقیق دنیای از اتاق هایم، هم و کاووس برای من
. غیرریاض رنگارنگ و پرتنوع دنیای از من برای نیز آنها و م گفتم
نگاه یا ریاض به غیرریاض ها نگاه اوقات اغلب تجربه ها این در
الاقل و بود سودمند و مفید ما همۀ برای غیرریاض به ریاض ها
کاووس بردم. فراوان حس منفعت و سود گفتگوها این در من

خیل خوان ریاض من برای ریاض به نگاهش اما بود غیرریاض
بود. الهام بخش و خاطره انگیز بسیار سال ها از بعد حاال و آموزنده
کردیم. گفتگو ریاض ارشد درس های مورد در شب ها، آن از ی
و داشت جذابی و جالب مفهوم و موضوع برایش خمینه ها هندسۀ
برایش ابعاد، ر دی به نسبت بعدی چهار اقلیدس فضای بودن متفاوت
ساختار ناشمارایی تعداد بعدی چهار اقلیدس (فضای بود حیرت انگیز
با ، اقلیدس ابعاد ر دی در که حال در دارد وابرریخت۴ غیر هموار
. ( دارد۵ وجود هموار ساختار ی فقط و فقط وابرریخت تقریب
در خودش فیزی دنیای چهاربعدی فضا‐زمان با را این ها وقت

١٣٧٣ ، فرهنگ و علم انتشارات شرکت ، کاظم سیام ترجمه ریاضیدان، ی دفاعیه هرولد  هاردی، ٢گادفری
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چهار، بعد در م گفت: م شد، شنیدن  خیل حرف هایش  م آمیخت،
نیست! ابعاد ر دی در که است نهفته هندس جادویی

با که بود جالب برایش بود. آورده وجد به را او هم حقیق آنالیز
٧ لب تعریف با اما نیست، انتگرال پذیر له دیری تابع ، ریمان۶ تعریف
همین دربارۀ ما بحث منحصراً ، متوال شب چند است. انتگرال پذیر ،
یا کامل تر ( روشن توصیف و تعریف (به کدامی که بود موضوع
پرسش ها گونه این در ؟ لب تعریف یا ریمان تعریف درست تراند؟
بخواند اندازه نظریۀ کم شد ناچار آن فهم برای و بود مصصم و مصر
اعداد و ناشمارا و شمارا مجموعه های به هم گذری آن، خالل در و
را او ابهام هایی، چنین فهم به بخشش هیجان اشتهای بزند. اصل
ما بحث بعد، شب های که بود چنین و کشاند هم پیوستار فرضیۀ به
فت انگیز ش اصل و زُرن٨ لم و انتخاب اصل و بود ریاض مبان فقط

خوش ترتیبی.

ریاض دانش و درک به من آنکه از بیش م گفتم، خود با گاه
توی هزار به و م گیرد مرا دست که اوست بیفزایم، چیزی کاووس
به این از پیش که را بدیع چیزهای تا م برد، ریاضیات اسرارآمیز
در دقیق اش کنکاش کنم. بازخوان بودم گذشته کنارشان از سادگ
ویی پاسخ در را دقتت بودی ناچار که بود چنان موضوعات، مورد
م کردی عمیق تر را دریافتت و نکته بین باید آن برای و ببری باال
فهمیدن غن تر و بهتر انگیزه های و فرصت ها من برای این ها همۀ و

معروف جملۀ ، شیفتگ این و بود شده مجموعه ها نظریۀ شیفتۀ بود.
م آورد: یادم به کانتور١٠ مجموعه های نظریۀ تحسین در را ٩ هیلبرت
بیرون آفریده، برایمان کانتور که بهشت از را ما نم تواند کس هیچ
کانتور نبوغ آنکه به ویژه بود، نهاده گام کانتور بهشت به کاووس براند.

بود. آورده وجد به را او (٠, ١) بازه ی بودن ناشمارا اثبات در
مجموعه های که بود این دلیلش برگزید. را لب تعریف نهایت در
را بودن ناچیز که است بی انصاف البته «ناچیزند». واقعاً شمارا
مجموعه های اهمیت در بریم. به کار بودن بی اهمیت معنای به
اندازه گیری های دقیق ترین از ما، علم کارهای که بس همین شمارا
و همه کیهان، ماورای به سفر و ماهواره ها پرتاپ تا وپی، روس می
دنیای در شماراست. تعدادشان که م شود انجام گویا اعداد با همه
هم، کامپیوترها دقیق ترین ندارد، ٢√وجود برای جایی هیچ محاسبات

م گیرند. کار به را √٢ از گویا تقریبی تنها
مثال نداشت. پایان ریاضیات با کاووس ذهن درگیری های
م دانیم که حال در بیشترند گویا اعداد از گنگ اعداد چطور م پرسید
هم گویا عدد دو هر بین و هست گویایی عدد گنگ، عدد دو هر بین
گنگ و گویا اعداد م رسد نظر به اول نگاه در دارد؟ وجود گنگ عدد
پس باشد، چنین اگر که دارند؛ قرار حقیق خط روی میان» در «ی
آیا دارد. وجود هم گویا عدد داریم، گنگ عدد که اندازه همان به
بود. گرفته نادیده را ظریف نکتۀ اما بود، زیبا سؤالش است؟ چنین
عدد ناشمارا تعدادی گنگ، چه و گویا چه عدد، دو هر بین حقیقت در
با زمان میان» در ی » ! حقیق اعداد همۀ اندازۀ به دارد، وجود
فن تر، عبارت به یا باشند، شده صف به حقیق اعداد که است معن
اعداد، معمول ترتیب با R که م دانیم اما باشد. خوش ترتیب R اگر
چه ١/۴ گویای عدد از بعد که نم دانیم مثال نیست. خوش ترتیب
است گنگ بعدی، عدد آن که نم دانیم یعن است شده پنهان عددی

پرسش چنین که م گوید حقیق اعداد نبودن ترتیب خوش گویا، یا
عددی هر است! ترسناک مجموعۀ واقعاً R ! است نادرست اصال
بین هم باز یری، ب نظر در را آن به نزدی خیل ولو ١/۴ از بزرگتر
از کاووس دارد. وجود عدد ، R عناصر همۀ تعداد به عدد، آن و ١/۴
بی نهایت جنگل البالی در گویی م آمد وجد به توصیف ها گونه این

ریاض من آنکه حال م گشت گمشده ای دنبال به اعداد ناشمارای و
بودم! نگشته چیزی دنبال به جاهایی چنین در حال به تا خوانده

که آدم حقوق مان)، هم اتاق آن (مثال خیل ها نظر از شاید
باشد، R بودن عجیب و بودن ناشمارا مسحور کامل شب ی
نه بود «اندیشه» طبیع ترجمۀ کاووس اما است، طبیع غیر آدم
دانشمند ی از سیما» و «صدا در بار ی م آید یادم .« «غیرطبیع
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آسمان به و ایستادن وپ تلس پای شما نظر به پرسیدند: ناسا ایران
پاس برای را حافظ ابیات از ی او و نیست؟ عبث کار شدن، خیره

برگزید:
حائل چنین گردابی و موج بیم و طوفان شب

ساحل ها. باران سب ما حال دانند کجا
نبود. باران سب دستۀ در کاووس

شهر اه دانش شمال ترین اه خواب محوطۀ در ما شبانۀ بحث های
کاووس بود. ما دو هر برای مفید و سودمند ستد و داد ی تهران،

خیل ریاضیات فهم به او تمایل اما . ریاض من و م گفت فیزی
برای این و بود آن دنیای و فیزی درک به من شیفتگ از بیشتر
از بیش خیل من خاطر، همین به بود. آموزنده و جالب بسیار من
جالبی نکته ی هم (این آموختم ریاض بیاموزم، فیزی او از آنکه
دادن آموزش و تدریس هنگام به ، آدم دانش از زیادی بخش است؛
م شود. نصیب شان خوبی شنونده های آنانکه خوشا م شود. حاصل
هیجان و م آورد وجدشان به مخاطبین شان چشمان برق که همان ها
و مخاطبان گونه این از کاووس م کند. سرمستشان شان «دریافتم»
که نبود طوری کاووس خواندن درس و تحصیل نوع بود). شنودگان
که بود کسان سواد ترین با ی او گمانم به اما یرد، ب عال نمرات

اغلب من به حت که م فهمید شیوا و شیرین و ساده آنقدر را فیزی
بیاموزد فیزی از خوبی چیزهای م توانست هم فیزی از گریزان

ببرم! لذت آن درک از که آنقدر
جامعۀ ، فیزی به کاووس بودن مشغول که شاید اما است خیال
جامعۀ اما ساخت محروم « ایران «هاردی ی از را ایران ریاض

فیزی به رانه اش پرسش حس اوی های کنج ارزش و او هم فیزی
نگارش زمان در نیافت. تحصیل ادامه به رغبت او و نکرد کشف را
ایران دولت اه های دانش از ی در تدریس به کاووس یادداشت، این
سرچشمه های با که مطمئنم و است مشغول حق التدریس به صورت
خودش مثل خوبی شیفته دانشجویان دارد چیز همه به که خوبی نگاه
فوق العادۀ و ویژه ارزش و اصالت او برای این که دارم یقین و م پروراند
که دارم را دلنشین توفیق این خوشبختانه و هنوز نیز من دارد. را خود
برای همنشین این از و شمارم مغتنم را او با هم صبحت فرصت هر در
فرصت این از حال، و برگیرم بهره خود ریاض دریافت های پاالیش
مفاهیم چرای و چون فرصت امروز اگر که ویم ب تا م کنم استفاده
نباید نیست که نیست فراهم ریاض درس کالس های از ی هیچ در
این کنیم. فراموش را آن ری های پرسش آفرین نشاط شورِ دغدغۀ

آموختم. کاووس از که ریست دی درس هم
خواب اوهام در و زد زنگ زود، صبح روز ی پیش وقت چند
تولد روز امروز م دان گفت: بودم برداشته را گوش که بیداری و
ردیف های ناظری شهرام گفت خوب! گفتم است! ناظری شهرام
! راست گفت بعد البته! بله خوب! گفتم است! محشر آوازی اش

داد! ادامه و هست یادت بورساک‐اوالم١١ قضیۀ
عیار تمام ی  هاردی او که من برای است! بی نظیر کاووس

هاردی!! باد زنده کاووس! باد زنده است!

کاشان اه دانش ∗
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