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ﮐﺘﺎب »دوﺳﺖ دارم رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺎﺷﻢ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋ
رﯾﺎﺿ « ﯾ

»ﯾ

ﺧﻮدﺣﺎلﻧﻮﺷﺖ

از آﺛﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺎل ﻫﺎﻟﻤﻮس ) (٢٠٠۶‐١٩١۶رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭘﺮآوازۀ ﻣﺠﺎر

ﺗﺒﺎر آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﺎﻟﻤﻮس در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎر و اﺣﻮال و ﺗﺤﻮﻻت
زﻧﺪﮔ

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزﮔﻮ

ﺧﻮد و رﯾﺎﺿﯿﺎت دوران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ

ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺎﻟﻤﻮس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﯿﻠ

از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت

دارد ،اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎرش را در ردﯾﻒ ﭼﻬﺎرم از ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮد )ﭘﺲ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔ  ،وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻋﻠﻤ
ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿ

و آﻣﻮزﺷ ﺮی( ﻣ ﺷﻤﺎرد.

از ﺷﻤﺎرۀ ﺳ ام ﺧﻮد اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗ

ﮐﺮد و در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ

ﺧﻮد ) (٣٠‐٣۵ﺷﺶ ﻓﺼﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺒ

آﻏﺎز

اﯾﺮان از ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺶ ﺗﺪاوم اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را

ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿ

در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد و در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺸﺎر

اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺨﺸ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣ آﯾﺪ ،اداﻣﮥ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺪه در ﺟﻨﮓ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻠﯿﻨﻮی
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﯾ

ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﯿﺮاﮐﯿﻮز
ﻗﺒﻞ از ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﮔﺮوه رﯾﺎﺿ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺎﻓ

ﺳﯿﺮاﮐﯿﻮز درسﻫﺎی زﯾﺎدی در دورۀ

ارﺷﺪ – ﺗﻨﻬﺎ آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾ

دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ

ارﺷﺪ

ﺑﺎﺷﺪ‐ اراﺋﻪ ﻧﻤ ﮐﺮد .ﻣﺎ آرزوﻫﺎ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﮐﻼﺳ

درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﻘﯿﻘ
اوﻟﺒﺎخ ) ١ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧ

ﮐﻪ دو داﻧﺸﺠﻮ داﺷﺖ :ﺗﺎﻣ

داﺷﺘﻢ

درﮔﺬﺷﺖ( و

ﭼﺎک ﺗﯿﺘﻮس ) ٢ﺑﻌﺪاً ﻫﻤ ﺎر ﻣﻦ در ﻣﯿﺸﯿ ﺎن ﺷﺪ( .آﻧﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧ

از داوﻃﻠﺒﺎن دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ

ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫ

ﯾ

ارﺷﺪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب

از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣ آورم ﮐﻪ ﻣﺎ

ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ژاﮐﻮﺑﯽﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﺆال ]ﺑﺮای
داوﻃﻠﺐ[ ﺧﯿﻠ دﺷﻮار از ﮐﺎر درآﻣﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺘﻖﻫﺎی ﺟﺰﺋ در آن ﻣﻄﺮح

ﯾ

ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی دوﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ اﻣﺎ

ﺗﺎﺑﻊﻫﺎ را ﺧﻄ

درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ‐ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ﺳﺌﻮالﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی  ٢ × ٢ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠ

ﺳﺨﺖ ﺑﻮد‐ ﯾ

ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ دوم ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،و ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای او ﻣﺎﻧﻌ
ﮔﺬرﻧﺎﮐﺮدﻧ

ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ از ﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑ ﺬرﯾﻢ ،ﺑﻪ

ﻗﻀﯿﮥ دوﺟﻤﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﻤﺎی  ٢ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﺪ .داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺪرک
ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ‐ ﯾ
ﺳﻌ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾ

ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ.

دو ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ از ﻧﻮع ﺑﺤﺚ

و ﮔﻔﺘﮕﻮ راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓ

ﻧﯿﺮو ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی

ﮐﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺎری و ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ؛ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ
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ﻧﺒﻮد .ﻣﺎرﺗﯿﻦ وارد ﮔﻮد ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧ

ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ او را ﺑﻪ »ﯾ

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺳﺎﺑﻖ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﺮد ،و ﻣﺎ ﺗﺎ
ﮐﺎر

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ
ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ.

اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

 ١٩۴٠ﻟﺴﺘﺮ ﻓﻮرد

١٢

)ﭘﺪر و ﻧﻪ ﭘﺴﺮ( ﺑﻮد .ﯾ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮥ او در ﭘﺴﺖ ﺳﺮدﺑﯿﺮی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ

از اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﮐﻠ » …ﭼﯿﺴﺖ« در ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ» :ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺤﻠﯿﻠ ﭼﯿﺴﺖ؟«» ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺼﺎدﻓ ﭼﯿﺴﺖ؟« ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ .ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪۀ ﻫﻨﻮز ﺗﺎزه

ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎه ﻣ داﺷﺘﯿﻢ و ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﻢ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل دورۀ ﺟﻨﮓ  ١٨ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ،و زﻣﺎﻧ

ﺗﺪرﯾﺴﻢ ﻃ

را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻧﺪازه اﺳﺖ ﻧﺸﺮ دﻫﻢ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق
ﮐﻪ »  ...ﭼﯿﺴﺖ« ﻣ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرﮔ

ﮐﻪ درس »ﻋﺎﻟ «  ASTPرا ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ٢١ ،ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺨﻮرم ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺣﺘﻤﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﺮای ﻓﻮرد

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺮاﮐﯿﻮز

ﺑﻮد‐ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی » ...

ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺮﭼﻪ واﺑﺴﺘﮕ

رﺳﻤ

اﺳﺘﺨﺪاﻣ

ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﭘﺎﺳ

او ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻨﻔ

ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﻫﺸﺖ ﺗﺎ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪهام آدرس

ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺳﻔﺎرﺷ اﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﺳﯿﺮاﮐﯿﻮز را دارﻧﺪ .اﻧﮕﺎر در آن اﯾﺎم ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  ٣۶ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﯾ ﺮی ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮدم را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری در ﻧﻈﺮﯾﮥ ارﮔﻮدﯾ
ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻃ

ﺑﻮد ،و دو

ﺳﺎلﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﺳﯿﺮاﮐﯿﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم در
از

ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ .در ﯾ

آﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻫﻤﮥ ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی اﻧﺪازه ﻧﮕﻪدار )ﮐﻪ
ﻓﻀﺎی اﻧﺪازۀ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ( ﻣﻌﺮﻓ

روی ﯾ

ﮐﺮدم

و ﺑﺮرﺳ

ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ »ﻣﺒﺎﻧ

ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﺘ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ
”“It isn’t stretching a point too far...

 ،ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ

 .ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ

اﺳﺖ .اﮐﺴﺘﻮﺑﯽ  ۴و اوﻻم  ۵ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﻧﺮﯾﺨﺘ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﻧﮕﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪس ﺑﺮﮐﺎف درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑﺮرﺳ

”“It is not stretching ...

ﮐﺮده» ،ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ « را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺳﺘﮥ ﺑﺌﺮ  ۶ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺛﺎﺑﺖ

دار ﺑﺮرﺳ

ﻣﻦ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﺪم .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داد.

ﮐﺮدم ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺮی را

ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ؟ ﻣﻦ ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣ ﭘﺬﯾﺮم‐ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اوﻟﯿﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺪس ﺑﺮﮐﺎف از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﮐﺴﺎﻧ

داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤ ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾ ﺮی ﮐﻪ در ﺳﯿﺮاﮐﯿﻮز

ﻧﺒﺎﯾﺪ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ

ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی آﻣﯿﺰﻧﺪه ‐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ﺘﺮ از
ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ارﮔﻮدﯾ
ﮐﻪ ﺣﺘ

١٣

آن را

ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪﻧﻮﯾﺴ ﻫﺎی ﻣﺤﺎورهای ﻣﻦ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ .او ﮔﻔﺖ

از ﺣﺪس ﺑﺮﮐﺎف ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺑﺮدم .اﯾﻦ ﺣﺪس ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ارﮔﻮدﯾ

در آن روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر زﯾﺮاﮐﺲ و

ﮐﭙﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﻮﻧ  ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد .ارب راﺑﯿﻦ

٣

و ﭼﻨﺎن ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﻮرﺗ

اﺣﺘﻤﺎل« ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ

ﺣﺘ

ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‐ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔ
ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﻠ

ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﺰاحﻫﺎی دﯾ ﺮ ،و اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺘﺬال آﺷ ﺎر ،ﮐﺎﻣﻼ

‐ را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮطاﻧﺪ ،ﺣﻮاس ﭘﺮتﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﻮﭼ ﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ‐ ﺣﺪس ﺑﺮﮐﺎف ﻓﺮاﺗﺮ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻪ

از آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش ﻣ داﻧﺴﺖ ،ﺻﺎدق ﺑﻮد .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪام اﯾﻦ ﺑﻮد» :در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ﯾ

ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺪازه ﻧﮕﻪدار ،آﻣﯿﺰﻧﺪه اﺳﺖ؛  « ٧ﻣﻘﺎﻟﻪ در ١٩۴۴

در آﻧﺎﻟﺰ  ٨ﭼﺎپ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٩۴٨روﻟﯿﻦ

٩

ﻣﻘﺎﻟﻪای در داﮐﻠﺪی

١٠

ﺑﺎ

و ﺟﻠﻮی درک روﺷﻦ ﭘﯿﺎم را ﺳﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه

در ﻣﺤﺘﻮا ﭼﻪ در ﺷ ﻞ ﺷﻠﺨﺘﮕ

ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﯿﻦ ،ﺑﺎوﻗﺎر و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔ

ﺟﺎﻧﺪار و ﻣﺤﺎورهای

ﻋﻨﻮان »ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺪازه ﻧﮕﻪدار ﮐﻠ  ،آﻣﯿﺰﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ« ﭼﺎپ ﮐﺮد‐ ﮐﻪ او

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﻣﻬﯿﺞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﺘﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﺑﻠ ﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ

ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر .او ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﯽ ﺿﺮری ﮐﺮده

و ﻏﯿﺮ رﺳﻤ

،

ﺑﻮد .ﻣﻔﻬﻮم »آﻣﯿﺰﻧﺪه« ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻮی؛ ﻣﻦ

اﺑﺰاری ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺒ

ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻣﯿﺰﻧﺪهﻫﺎی ﻗﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﺰرﮔ

ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ،

اﻣﺎ روﻟﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﯿﺰﻧﺪهﻫﺎی ﻗﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻮﭼ

ﺗﺸ ﯿﻞ

ﻣ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﭼﻨﺎن ﺑﺮای او آﺳﺎن
ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺴﺖ.
ﻣﺎدام ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﺒﺖ ﻣ

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﯿﺮاﮐﯿﻮز ﮐﻪ از آن ﯾﺎد ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﻧﻪ ﯾ
ﺑﻠ ﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺮوﯾﺠ
12 Lester

ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺳﺒ

11 Monthly

اﺳﺖ .ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺎﻧﺘﻠ
10 Doklady

9 Rohlin

8 Annals

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘ ،
١١

در اواﯾﻞ دﻫﮥ

ﮐﻨﻢ ،دوﺳﺖ دارم ﺑﺮ ﯾ

از

ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ .ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی
ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻔﺎوﺗ

general a measure preseving transformation is mixing

ﻫﺴﺖ؛ در ﺗﻼش ﺑﺮای »درک روﺷﻦ
7 In

6 Baire

5 Ulam

4 Oxtoby

Rohbin

3 Birkhoff

13 Herb

ford

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

ﭘﯿﺎم« ﮔﺎﻫ

ﻣﺠﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤ

ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑ ﻮﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه

را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در

ﯾ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻮع ﺣ ﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯽاﻃﻼع از
ﺳﯿﺎرهای دﯾ ﺮ ﺑ ﻮﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑ ﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ »اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣ ﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
دارد« ،ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎدرﺳﺘ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﮥ
ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑ ﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ »اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾ

دﻣﻮﮐﺮاﺳ

اﺳﺖ« دروغ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ دروغ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺟﻤﻠﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل دﯾ ﺮی ﻣ آورم .در ﺳﺎل  ١٩٧٩روز دوﺷﻨﺒﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ،ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺳﻠﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘ

ﻃ

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺮ ﻧﺎﻫﺎر

)در رﺳﺘﻮران داﻧﺸ ﺎه دراﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ( ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .رﯾﭽﺎرد ﺗﯿﻤﻮﻧ

١۴

اﺳﺘﺎد

ﻣﯿﻬﻤﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪی از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﻮد ﻓﺮاﯾﺪی  ١۵ﮐﻪ آن ﺳﺎل ﻣﺼﺎدف
ﺑﺎ  ١٣آورﯾﻞ ﺑﻮد ،ﯾ

ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻋﺪهای ﻧﻈﺮات ﺧﻮد

را درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ‐ ﮔﻔﺘﮕﻮ
در ﻓﻀﺎی آرام و دﻟﭽﺴﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل واردی ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .رﯾﭽﺎرد
ﮔﻔﺖ »ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ  ١٣آورﯾﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ« .ﻣﻮﻗ
ﺻﺮف ﭼﺎﯾﯽ در ﻫﻤﺎن روز ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺟﻮاب رﯾﭽﺎرد را ﺑﻪ
ﻣﺎﮐﺲ زورن

١۶

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .زورن وﺣﺸﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ »اﻣﺎ دروغ

اﺳﺖ« .آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر زورن و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ؟
ﺑﻠ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ  ١٣آورﯾﻞ
ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ آن ﻧﺒﻮد ،رﯾﭽﺎرد ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﯾﺎ ﻣﺤﺾ ﺗﻔﺮﯾﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄ
ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﻗ ﺗﺪرﯾﺲ ،ﭘﯿﺎﻣ
ﭘﯿﺎﻣ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐ

ﻣ داد .آﻧﭽﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،
ﮐﻨﺪ ﺑﻠ ﻪ

ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸ از ﻫﻨﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﯾﻦ

و ﭼ ﻮﻧﻪ دروغ ﺑ ﻮﯾﯿﺪ .ﺑﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﺰدﻻﻧﻪ ﺑﻪ

آداب ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠ ﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ از آن ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻢ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد »ﻣﺒﺎﻧ

اﺣﺘﻤﺎل« ﺷﺮح ﻣ دادم .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮﻧﺪۀ ﺟﺎﯾﺰۀ ﭼﺎوﻧﺖ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔ

رﯾﺎﺿ

١٧

ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮی ﺧﻮد را ﺑ ﯿﺮم و

)اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم( ﻧﮕﻮﯾﻢ» :ﺗﻒ ﺑﺮ ﺗﻮ ،ارب راﺑﯿﻦ«

اﯾﺮان

۶۵

آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﭘﺮﺗﻮ
ﺟﻨﮓ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در
ﻟﻮس آﻻﻣﻮس  ١٨ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻨﮕﺮی ال .ای  ، ١٩ﺑﺨﺸ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ رﻣﺰ و
ﺑﺨﺸ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣ ( ﺑﻮد ،اﻣﺎ اوک رﯾﺞ ) ٢٠داگ ﭘﭻ » ،( ٢١آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه
ﻣﺘﺎﻟﻮرژی« ﺷﯿ ﺎﮔﻮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی،
ﺣﺘ

وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو اﺳﺮار ﺑﻮد ،اﻣﺎ در واﻗ »ﻫﺮﮐﺲ« )ﯾﻌﻨ

ﭼﻨﺪ

ﺻﺪ ﻧﻔﺮی از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﯿﺰﯾ ﺪاﻧﺎن و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن( از وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﻃﻼع
داﺷﺘﻨﺪ .اردوش
ﯾ

٢٢

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺒﻌﮥ دﺷﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ ،در

از روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوﻫ

ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧ

از ﻓﯿﺰﯾ ﺪاﻧﺎن ﺳﺮ ﻧﺎﻫﺎر

آﻧﻬﺎ ﺷﺪ .او ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ »ﺑﻤﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ

اﺳﺎس ﺷ ﺎﻓﺖ اﺗﻢ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺮی رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ »ﮔﺮوه رﯾﺎﺿ
« ﺑﻮد .اﺷﺨﺎﺻ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣ

ﻟﯿﻦ  ٢۴و ﮐﺎﭘﻼﻧﺴ

ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ( ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎن ﺑﺮﮔﻤﻦ
) Bﺑﺮوان( .اﯾﻦ دوﻣ

ﮐﺎرﺑﺮدی

٢٣

 ٢۵در C(AMG-C

٢۶

و وﯾﻞ ﻓﻠﺮ در‐AMG

را آر .ﺟ  .دی .رﯾﭽﺎردﺳﻮن

٢٧

»رﺋﯿﺲ

داﻧﺸ ﺪه« ﺑﺎ ﻣﺸﺘ آﻫﻨﯿﻦ اداره ﻣ ﮐﺮد .رﺋﯿﺲ ،ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ
ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣ داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧ از ﻣﺎ ﻣﺤﻀ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻃﺮاﺣ

ﺷﺪه ﺑﻮد؛  ٣٠٠دﻻری ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ رﺷﻮهای ﮐﺎﻓ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻟﭽﺴﺒﯽ را )در  (١٩۴۴در ﭘﺮاوﯾﺪﻧﺲ

٢٨

ﺑﺮای ﮔﻮش

ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﻓﻠﺮ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑ ﺬراﻧﻢ.
ﺗﻤﺎس اﺻﻠ ﻣﻦ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾ

ﺗﻠﻔﻦ از ﺑﺎب ﺗﺮال  ٢٩در

اواﺧﺮ  ١٩۴۴آﻏﺎز ﺷﺪ .آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﻪ ﮔﺮوه او در  Lab Rad.ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم؟ ﺑﻪ
ﭼ ؟ ﺑﻪ )آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﭘﺮﺗﻮ  ،( ٣٠در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ .ﮐ ؟ در اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ.
ﻣﻦ درﺑﺎرۀ آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﭘﺮﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﻫﺪف آن ﺗﻮﻟﯿﺪ
دﺳﺘﮕﺎه رادار ﺑﻮد .ﺑﺨﺸ ﮐﻪ ﺗﺮال ﻣﺴﺌﻮل آن ﺑﻮد ،اﻣ ﺎن در ﻓﻀﺎ ﻗﺮار
دادن آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ و
ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺟﺎﻟﺐاﻧﺪ ،ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﭘﺮ از رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ‐
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣ رﻓﺘﻢ .ﺑﻌﻀ

از دﻟﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آورد ،ﻣﺮا ﺑﻪ

وﺳﻮﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺎر اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻢ .دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺮم ﺟﺎری را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﺪم ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درس
ﻣ دادم ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﺑ ﺬارم ،ﺑﻪﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺮﺧﺼ

ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﻣ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری وﻗﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ ﮐﻪ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼ

ﻋﺎدی ﺧﻮدم را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب‐ ﺗﻮاﻓﻖ

ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺗﻌﻄﯿﻞ ،ﺧﻤﺎر ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺧﻤﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺻﺒﺢ اول
18 Los

G.

27 R.

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺪن ﻣﺼﻠﻮب ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ در ﻣﺴﺤﯿﺎن ﮐﮫ ﭘﺎک ﻋﯿﺪ از ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﮥ 15 Good Friday ،
16 Max Zorn
17 Chauvenet
14 Richard Timoney
Alamos 19 La Shangri 20 Oak Ridge 21 Dog Patch 22 Erdos 23 Applied Mathematics Group 24 Mac Lane 25 Kaplansky 26 Stefan Bergman
D. Richardson 28 Proividence 29 Bob Thrall 30 Radiation Laboratory

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

۶۶

اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

دو ﺳﺎﻋﺖ ،ﺧﻮدم را ﻧﺸﺎن ﻣ دادم ﺗﺎ

از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ ﺑﻮد از ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﺑﻬﺮه

ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ

ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﮐﺎدر ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺨﺶﻫﺎی

ژاﻧﻮﯾﮥ  ،١٩۴۵ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﯾ

دﯾ ﺮی ﻣ ﮔﺸﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺣﻞ رﯾﺎﺿ

در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑ ﯿﺮان آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮم.
ﺑﺨﺶ ۵.٩١وﻗﺘ

ﺑﻮد و ﺗﺸ ﯿﻞ

ﭘﺮﺗﻮ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾ ﺮی ﻣﺮﮐﺐ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه

ﻣﻨﺸ و ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر

ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدران

ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪم ،ﮐﻮﭼ

ﻣ ﺷﺪ از ﺑﺎب ﺗﺮال ،ﺗﺎم ﻻورﻧﺲ ) ٣١ﻣﻌﺎون او( ،ﯾ
زن ﺟﻮان ﮐﻪ ﮐﺎر اﺻﻠ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ) .آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه

را آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دادﻧﺪ )اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و

ﯾ

 ٣٢ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓ

ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻨﺪ(.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت( .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ

ﮐﺎری ﺳﺮ راه ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ،ﮐﻤ  ،ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر

آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ،ﮐﺎدر »ﺗﺤﻘﯿﻖ« ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺎدر

ﮐﻤ  ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﯾ

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺎور را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم .اﯾﻦ

دﻓﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ و ده ﻧﻔﺮ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد.

ﺗﺠﺮﺑﻪ دو درس ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ .اول :ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از ﮐﺎر ﯾ
ﮔﺮوه

اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﻃﺮف ﯾ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در اﻧﺘﻬﺎی راﻫﺮو آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻤﺐﻫﺎﯾﯽ

ﻣﺸﺎور،

روان درﻣﺎﻧ اﺳﺖ ،دوم :ﻫﺮﮐﺎری ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑ ﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟ ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد :درﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻦ ﺳﺌﻮاﻻﺗ

ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﻫﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻤﺐﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن رﻫﺎ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠ ﻪ

ﺷﺪن و ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ .ﺑﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﻓﮑﺮ آﺷ ﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب را ﻣ ﺷﻮد در

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺌﻮال را ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪم .ﺑﺎ ﺷ ﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و

ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﻧﻮﺷﺘﻢ )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟ

و ﻧﻪ

اﯾﻨﮑﻪ :در ﯾ

ﺑﻪ ﺷ ﻞ راﯾﺞ آن( و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای آن ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﯾﻌﻨ
√
ﺑﺎرﯾ ﮥ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺮﮐﻨﻮﯾﺲ ﻧﻮﺷﺘﻢ  a = c٢ − b٢و ﺳﭙﺲ روی ﺑﺮﮔﻪای
ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ رﺳﻤ ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ”ﺳﺘﻮن  ١را ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺮﺳﺎن ،ﺳﺘﻮن  ٢را ﺑﻪ
ﺗﻮان ﺑﺮﺳﺎن ،ﺗﻔﺎﺿﻞ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ،ﺟﺬر ﺑ ﯿﺮ ”.ﻣﻨﺸ دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ

ﺣﺘ

ﺑﻪ ﺣﺮف ارﺑﺎب رﺟﻮع )ﻣﺸﺘﺮی؟ ،ﺑﯿﻤﺎر؟( ﮔﻮش ﮐﺮدم و وﻗﺘ

ﮐﺎﻣﻼ

ﺳﺮدرﮔﻢ ﺷﺪم و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﺑﻪ
ﺳﺌﻮال ﮐﺮدن اداﻣﻪ دادم :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن رﺑﻂ دارد؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼ

اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺰرگ؟ ﯾ

و ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮود ،در ﺣﺎﻟ

ﺳﺎﻋﺘ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ از ﮐﻤ

ﻣﻦ

دو ﺟﯿﻦ

ﺗﺸ ﺮ ﻣ ﮐﺮد .او ﺻﺮﻓﺎً آداب ادب را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤ آورد ،ﺑﻌﺪاً از ﻃﺮﯾﻖ

ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دادهﻫﺎ را در ﺳﺘﻮنﻫﺎی  ١و ٢ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه

« ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ

را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد و ﯾ

از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ :او ﯾ

ﺑﻮد وارد ﮐﺮد ،اﻋﻤﺎل را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﺗ

ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،روی

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب اﻧﺠﺎم داد؛ و ﺑﻌﺪاً ﺟﻮابﻫﺎ را در ﺳﺘﻮن  ٣ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﻨﺸ
ﮔﺰارش را )ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﻪ( ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪاً ﻣﻬﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن زد.

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از »ﮐﻤ

ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜ

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ» .ﮐﻤ

« ﻣﻦ از ﻧﻮع روان درﻣﺎﻧ

ﺑﻮد :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ

ﮔﻮش ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪه اﻓﮑﺎر ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓ

ﺟﻤ و ﺟﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪاش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ

درﺑﺎرۀ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ آوردهاﻧﺪ :در  ٩٩ﻣﻮرد از ١٠٠

ﺷﺪه ﺑﻮدم .دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﻣﺎ روی ﻧﻮارﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ

از ارﺑﺎب رﺟﻮع

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رادار ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾ

ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻫﺪفزن ﭘﺮواز

ﻣﻮرد ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﮐﺎر ﻏﻠﻄ
ﻣﻦ ﯾ

ﺳﺌﻮال ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ رﯾﺎﺿ

اﺳﺖ .ﯾ

از ﻣﻦ داﺷﺖ ،او ﺧﻮد را ﺑﺮای

ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از درﺟﻪﺑﻨﺪی

ﮔﻔﺘﮕﻮ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻤﮥ ﻣﺸ ﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪای درﺑﺎرۀ

اﯾﻨﮑﻪ :ﮐﺎدر دﻓﺘﺮی ﻃﻮل ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮ ﻫﺪف را

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﻣ آﻣﺪم؛

ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ روی ﭘﺮده ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﺪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

 ١٠ﯾﺎ  ١۵دﻗﯿﻘﻪای ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮال را ﺑﻔﻬﻤﻢ ،ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘ

ﻃﻮل

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ﺑﻮد،

ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻓﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم ،ﻓﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و

ﻣ ﮐﺮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ .ﯾ
دﺳﺘﮕﺎه رادار؛ ﯾﻌﻨ

ﮐﺎر ﻧﻮﻋ

ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی واﻗﻌ

ﻫﺪف از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ رادار ،را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮐﺮد.

ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی واﻗﻌ

را ﻣ ﺷﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه رادار ﻣ داد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﮐﺮد‐ و درﺟﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دادﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دادﯾﻢ ،در ﺣ ﻢ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی

ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آﺧﺮ ﮐﺎر رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم.
ﭘﺎﺳ

ﻧﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﺎل ﻧﻘﻀ

ﺣﺎوی

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی  ٣ × ٣اراﺋﻪ دادم .ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﻤ ﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺗﺸ ﺮی ﮐﺮد و
رﻓﺖ.

ﭘﺮوژﮐﺘﻮر و ﺗﻌﺪادی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب داﺷﺘﯿﻢ ،و ﮐﺎدری داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﺣﻤﻖ ﺑﻮدهام .در

ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه ﺧﻮد را در آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﭘﺮﺗﻮ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣ زد و ﺑﻪ

ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردم و او ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
32 Servomechanism

Tom

31 Lawrence

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

اﯾﺮان

۶٧

ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺌﻮال

ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﺧﺒﺮه اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺒﻮد‐ ﻧﻪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﺎً ﺳﺌﻮال ﻏﻠﻄ ﺑﻮده اﺳﺖ‐ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او در

ﮔﻮش ﻓﺮا داد ،ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آن ﻓﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ اﻧﺠﺎم

ﮐﺮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﯿﻠ

داد .ﭘﻨﺪ اﺧﻼﻗ  :ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ارﺑﺎب رﺟﻮع ﭘﺎﺳ ﻧﺪه ،ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن

ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﻇﺮف  ١٠روز ﺑﻪ ﺟﻮاب رﺳﯿﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد،

ﮐﻤ ﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ آن را ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ .ﮔﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﻣﺸ ﻞ ﻓﮑﺮی

ﭼﭙﯿﺪﻧﺪ و

ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی واﻗﻌﺎً ﮐﺎرﺑﺮدی رﯾﺎﺿ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﮑﻨﯿ

ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﻮد – ﺣﻠﺶ ﮐﺮدم .دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨ

ﮐﺎرﺑﺮدی
اﺳﺖ

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻞ آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻨﯿﺪ – و او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮد؛ او

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣ ﺧﻮرد.

ﺑﻪ ﻃﺮز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷ ﻞ

در ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﻢ در ﺟﺎﯾ ﺎه رﯾﺎﺿﯿﺪان ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻫﯿﭽ ﺎه ﺑﻪ
ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم :ﮐﻤ

ﺣﺴﺎﺑﺎن ،ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺟﺒﺮ ﺧﻄ

و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻣﺮا ﻓﺮﺳ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
ﻣﺸ ﻞ ﺑﻌﻀ

داده ،آن را ﺳﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد – و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎرش ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد» .ﺧﻮب«  ،ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠ

آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن دو ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن،

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺣﻘﯿﻘﺘ

ﺷ ﻞ ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی اﺷﺨﺎص و ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

ﯾ

ﺑ ﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﮔﺮوﻫ
ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﯾ

از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه

زﯾﺒﺎ ﺑﻮد – ﮔﺎﻣ

ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ – ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ!

روز ﺑﻬﺎری در  ، ١٩۴۵ﮐﻤ

در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،در ﯾ

رﺳﺘﻮران ﮐﻮﭼ

ﭘﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﻣﺎه از اﻗﺎﻣﺘﻢ
ﺣﻮاﻟ

ﻣﯿﺪان ﻫﺎروارد ﻧﺎﻫﺎر

ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ .رک و راﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

ﻣ ﺧﻮردم .آن ﭘﺸﺖ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ از رادﯾﻮ ﻣ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﺑﻪ آن ﮔﻮش

اﺟﺒﺎر

ﻧﻤ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ آن ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳ ﻮت ﺧﻮد را

را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﻓﺮد ﺧﺒﺮهای در ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺑﻮد ،اﻣﺎ او

در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﺪای ﮔﻮﯾﻨﺪۀ رادﯾﻮ

ﻧﮑﺮده

ﻫﻢ ﻏﻤﻨﺎک و ﻫﻢ ﺳﻬﻤ ﯿﻦ ﺑﻮد :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮔﺬﺷﺖ.

ﮐﻨﺪ اﻣﺎ

٣٣

ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪراﺳﺘ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳ

ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ از اول ﺑﺎ ان رو

ﺑﻪ رو ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﺒﻮغ آن ﻓﺮد ﺧﺒﺮه او را ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ

از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﭘﺮﺗﻮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﺳﺪ رﯾﺎﺿ

ﺳﺨﺖ ﺑﻮد – در ﯾ

ﺑﻪ ﻃﺮف دﻓﺘﺮ او راﻧﺪﻧﺪ و او ﺳﺮراﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد رﻓﺖ.

ﮐﻪ ﭘﺎﺳ را ﻣ دﻫﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠ ﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺌﻮاﻟ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟ

روز ﺑﻪ ﭘﺎﺳ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،در ﯾ

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻃ
ﺑﻮد .او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤ

ﻧﻤ ﺑﺎﯾﺴﺖ از او ﺳﺌﻮال ﺷﻮد .ﻣ ﺮ اﯾﻨﮑﻪ –ﯾ

ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ

ﻣﺎه ﺑﻌﺪ آﻟﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و روز ) VEروز ﭘﯿﺮوزی در اروﭘﺎ

ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ! –

( ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧ  ،ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ – در

را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺟﺸﻦ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪام از ۵.٩١ﺳﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و

ﻧﻤ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺪر داد؛ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻨﻨﺪ

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ژاﭘﻦ

از ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان

ﻣ رﺳﺎﻧﻢ  .ﺗﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺮاﮐﯿﻮز

ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ...؟ ﭼﺮا؟ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ! ﻣﻘﺪار ﺗﻼﺷ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ

ﮐﻤ

ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ – ﻣﺎهﻫﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ – ﺑﺒﺮﻧﺪ و

در ﭘﺎﯾﯿﺰ آن ﺳﺎل ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻨﺪ

از آن ﺧﺒﺮه درﺑﺎرۀ آن ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﺮﺧﯿﺺ از آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﭘﺮﺗﻮ را آﻏﺎز ﮐﺮدم .روزی در اواﯾﻞ اوت – روز

اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ دﯾ ﺮ اﺻﻼ

دوﺷﻨﺒﻪ  ۶اوت ﺑﻮد – در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ را

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهای ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﻮد و ﻣﺴﺌﻠﮥ رﯾﺎﺿ
ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﻮد – ﺧﯿﻠ

ﻓﮑﺮ ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺗﻼش ﺑﻪ

از ادارهای ﺑﻪ ادارۀ دﯾ ﺮ ﻣ ﺑﺮدم ،ﺧﺒﺮ ﺑﻤﺐ ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ.

ﮐﺎر ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﻬﺮ ﻣ زدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه

از آن درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺪو اﻣﺮ در ﻓﮑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻔﻬﻤﺪ.

ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ – ﭼﻪ اﻃﻼع ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای از ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ زﻣﺎن

)دﺷﻤﻦ ﮔﺎﻫ

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﺎق داﻧﺴﺘﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﻠ ﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺮک آﻧﺠﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد؟

ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ(.
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗ

داده ﺷﺪ ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ

∗

داﻧﺸ ﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ
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