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، میرزاخان مریم ناگهان مرگ خبر شنیدن از ناش اندوه و غم تأثیر
بیابم، م توانستم او درباره که را مقاالت تمام که داشت برآن مرا
را نظرات مطالعه نیافتم، بیشتری مقاالت که زمان و کرده مطالعه
نگاشته مقاله هر ذیل در مقاالت خوانندگان توسط که کردم شروع
و توصیف قابل «غیر را او آنها که نوشته اند، بسیاری بودند. شده
عرصه ران چالش از خود گفته به که بودند، شناخته درک» قابل غیر
به او ه بل نبود، درک غیرقابل تنها نه مریم بودند.برعکس ریاضیات

ریاض ایده های و اندیشه ها که داد نشان ما به کردارش و گفتار وسیله
شود. پرداخته آنها به کاف اندازه به و پشتکار با اگر درک اند قابل

م درخشید، سخنران هایش و کنفرانس ها در که نبود او خود این
او بودند. درخشان ستاره های م کرد، مطرح که ریاض ایده های ه بل
عمیق لذت ایجاد باعث تحلیلش شیوه و م گفت سخن واض و آرام

م شد.
را مخاطبش منظور سریع خیل که داشت را توانایی این مریم
ریاضیدانان در که مهارت کند، صحبت راستا همان در و کند درک
م داد گوش دقت با خود مخاطب سخنان به او م شود. دیده بندرت

صرف زمان خود، مخاطبین سخنان شنیدن برای بزرگوارانه بسیار و
پوالدین سرسخت ی او، آرامش با همراه متانت ورای در م کرد.
و ریاض علم به وافر اشتیاق و تعصب ی طبیعتاً و ژرف ایده های و
رسیدن داشت. وجود ”آها” لحظۀ به رسیدن برای بی وقفه تالش ی
روی او که چرا م کشید، طول او برای سال ها شاید لحظه، این به

م کرد. کار بنیادی و عمیق ایده های
م زدیم، قدم گفتگو، حین در باهم او، سخنران های از ی از بعد
شنیدیم مجاور اتاق های از ی از را کودک ی صدای ناگهان که
مریم صدای بود. دخترش صدای این “آناهیتا !” زد؛ فریاد مریم و

سخنران هنگام در آنچه با او بانگ آهنگ گرفت. فرا را اتاق تمام
نهفته فریاد این در او انسان شخصیت تمام م کرد. تفاوت داشت،
را دنیا نقاط سایر از ریاضیدانان خالقیت های مریم، تالش و کار بود.
منحن های که بود، این او کار از قسمت م ساخت. مرتبط هم به
زبان به ، ریاض رویه ی ی م کرد. شمارش را رویه ها روی بسته
با رویه ها توپولوژی، در است. صلب جسم ی بیرون الیه ساده،
نه ول شدن، جم یا شدن کشیده شدن، خم مانند تغییرات تقریب

ی که است معروف قدیم لطیفه این م شوند. بررس شدن، پاره
تشخیص دونات ی از را قهوه فنجان ی نم تواند توپولوژیست
ترتیب این به باشند. داشته لبه یا و سوراخ م توانند رویه ها دهد.

رویه اند. دو هر استوانه ی و دایره قرص ی

فرض ریمان سط روی بسته منحن ی از نمونه ای
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باری بسیار نوارهای مانند رویه، ی روی بسته منحن های
با نیز منحن ها شده اند. پیچیده آن دور به که هستند پالستی
روی مثال برای م شوند. بررس رویه ها روی ل ش تغییر تقریب

ی به دهد ل ش تغییر م تواند بسته ای منحن هر استوانه، ی
یا و پیچیده، استوانه دور بیشتر یا بار سه دو، ، ی که ری دی منحن

نقطه. ی به دهد ل ش تغییر یعن پیچیده، استوانه دور بار هیچ
قرار مطالعه مورد هندس دیدگاه از م توانند همچنین رویه ها
واسطه به که م شوند متر ی به مجهز رویه ها حالت، این در گیرند.

بیرون الیه ریاضیدانان، کرد. اندازه گیری را زوایا و فاصله م توان آن
نامیده اند. چنبره١ را دونات

است ترتیب این به چنبره ی روی متر ی تعریف راه های از ی
زندگ چنبره روی که هستیم ریزی بسیار موجودات کنیم تصور که

کنیم. اندازه گیری را زوایا و فاصله ها م توانیم که جایی م کنیم،
نقطه ای از ان م تغییر با م کنیم، مشاهده اطراف در که منظره ای

کند. تغییر است ن مم ر دی نقطه ی به

را چنبره روی متر ی آن با بتوان داردکه وجود نیز ری دی ان ام

هستیم کوچ بسیار موجودات همچنان که کنید تصور نمود: تجسم
به شبیه «چیزی م کنیم. زندگ مربع ی به شبیه چیزی روی که
کنیم حرکت مستقیم خط ی در اگر که: معناست این به مربع» ی
مسیر ادامه ی برای کنیم، برخورد باالیی ضل مثال ، ضل ی به و
همان به مقابل نقطۀ از درست و پایین ضل از باید راستا، همان در
را راه همان جهت، همان در و بودیم رسیده آن به باال در که نقطه ای

دهیم. ادامه
روی وقایع ‐من، پ مانند رایانه ای، بازی های از بعض در
برای م افتد. اتفاق مربع” ی شبیه ”چیزی همین ل ش به سیاره ای
در داریم نیاز است، چنبره ی مانند سیاره این که کنیم باور آنکه
متری آن حالت این در متر نمائیم. اندیشه و تفکر قدری مورد این
دیدیم، م کردیم زندگ دونات بیرون سط روی وقت که نیست
ونه چ متر که م دهد نشان مربع» ی به شبیه «چیزی ایده ی ه بل

شود. توصیف باید
سیاره از نقطه هر در که است این ‐من، پ متر جالب مشخصه

قبل نقطه از شده رؤیت منظره با سان ی منظره ای باشیم، ایستاده که
است. تخت کامال آنجا دید. خواهیم

آن اگر (یعن باشد پیچیده کاف قدر به رویه ی توپولوژی اگر
رویه آن نباشد)، استوانه ی یا ، قرص ی چنبره، کره، ل ش به ء ش
مناظر متری چنین با گردد، هذلول متر نام به متری به مجهز م تواند
٢ پرینگلس زمین سیب چیپس یا و کوهستان راه مانند نقطه هر در

م رسند. نظر به
دونات، سط روی ‐من پ متر شبیه تعابیری ر دی مترها، این
مرحوم از ما که همانگونه اما ندارند. را بود فاصله اندازه گیری برای که
عادت ، ذهن تمرین های از بعد م توانیم آموخته ایم، ترستن٣ ویلیام

ببینیم. ریاض عینک با را آنها که کنیم
ل ش تغییر م تواند که رویه ی روی منحن های همۀ مجموعۀ
ل ش تغییر کالس ی شوند، تبدیل مفروض منحن ی به و دهند

م شود. نامیده
که است، این هذلولوی هندسه توجه جالب مشخصه های از ی
کمترین بسته، منحن ی فقط ل، ش تغییر کالس های از ی هر در
۴ ژئودزی منحن را منحن این دارد. خود کالس در را ن مم طول

نامیدند.
را ژئودزی منحن های این که بود، این مریم، کار از قسمت
ریاضیدانان او از قبل نماید. شمارش هذلولوی متر با رویه های روی
طول ی با ژئودزی متناه تعداد رویه، ی که م دانستند،
که م دانستند ریاضیدانان آن، بر عالوه م باشد. دارا را مشخص

م باشد شده، یل تش بسته منحن های از که ، سط ی مانند که دار، تاب نازک های برش دارای زمین سیب چیپس ٢نوع
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به رسیدن برای مشخص، طول ی از کوتاهتر ژئودزی های تعداد
برای را ما توان نمایی، رشد این رشد  م کنند نمایی طور به طول، این

م دهد. کاهش کامل و عیار تمام محاسبات
رشد ونگ چ شد، آن حل به موفق مریم که مسائل از ی
ژئودزی های مجموعۀ او بود. تقاط بدون های ژئودزی تعداد
از را تقاط بدون ژئودزی دو کرد. تقسیم انواع به را تقاط بدون
رویه ی روی معادل صورت به دو هر تعبیری به هرگاه نامید نوع ی

باشند. نشسته
ژئودزی های تعداد هذلولوی، ی رویه ی روی که کرد، ثابت او
مانند م یابد، افزایش طول که وقت نظر، مورد نوع ی از تقاط بدون
محاسبات به کشف این م کنند. رشد نمایی) نه (و چندجمله ای ی

دقیق و واض فرمول های مریم م کند. شایان کم کامل، و دقیق
با م تواند داد.(خواننده ارائه چندجمله ای ها این ضرایب تعیین برای
آن، روی سوراخ سه با کاغذ از تکه ای روی بسته منحن ی رسم
به منجر کار این برآن، عالوه برد) پی منحن ها این پیچیدگ های به
به مربوط ویتن۵ ادوارد حدس های مشهورترین از ی اثبات اولین

گردید. «ریسمان» نظریه ی
در تازه ریاضیات، دنیای که وقت پیش، دهه ی از بیش کم
تلفظ را او نام م توانست سخت به م شنید، میرزاخان مریم مورد
او نام صحیح تلفظ که کرد وادار را ما او، کارهای زیبایی و قدرت کند.
بسیار آن باور و است دردناک بسیار ما، میان در او نبودن بیاموزیم. را
کاش که کرد، ایجاد را آرزو این من در او کارهای تأثیر است. سخت

بود. شده بیمه مرگ مقابل در او
و یاد گرامیداشت برای ریاضیدانان، برای راه بهترین شاید

باشد. او ناب پژوهش های نتایج و کارها توسعه و ادامه او، خاطره ی

است. بروک استون اه دانش ریاضیدانان از ی چاس مویرا خانم

متن ویرایش زحمت برای حقیق حسن دکتر آقای از مترجم •

است. زار سپاس

طوس نصیرالدین خواجه اه دانش ∗

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ٣٠٠/٠٠٠ آن ها ارسال هزینه و ریال ١/۵٠٠/٠٠٠ پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از
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