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 یادداشت ها و اخبار

بود −eiπ من برای او
رضایی عل اصغر دکتر شادروان به یاد

زنده یاد) (خواهر ∗ رضائ نرگس

کوچر خودش به قول یا درخشان فریدون پروفسور به حال خوش
که آن جهت از ،٢٠١٨ سال در فیلدز مدال دریافت به خاطر نه بیرکار،
«آقاحیدر» برادرش از جهان سراسر ریاض دانان حضور در توانست
نام «عل اصغر» من آقاحیدرِ شود. دیر آنکه از پیش کند، قدردان
رش دی خواهر دو و برادر دو من، و بود ریاض عاشق خود او داشت.
آن از پیش سال ها اثرگذاری این نمود. زیبایش معشوق این شیفتۀ را
او زندگ قصه آغاز باشد. کاشان اه دانش علم هیئت عضو که بود
دانشجو به م خواست «دلش خودش: به قول بود. ١٣۵٨ آذر نیمۀ در
م گذرم، پرنشاطش کودک دوران از نشد». ول م رسید، شدن
و زیست، محیط جغرافیا، تاریخ، ادبیات، نجوم، به او عالقۀ به کاری
مدت مثال یا تحصیل رزومۀ ندارم قصد همچنین، ندارم. نیز ورزش
با نیز اطالعات این کنم؛ ذکر اینجا در را بودنش گروه مدیر زمان

مهربان و عشق از م خواهم هستند. دسترس قابل اینترنت وجود
بنویسم. بی نهایتش

دوران که م خواند را متن اول اش ترم دانشجویان برای
کرد، بازی م توان هم ریاض با کن «باور بود: نوشته کارشناس 
آورد. به حساب قانونمند تفریح را خواندن درس و دید زیبا را دنیا
وسعت بیابید، را مساحت تا م زنید سروکلّه انتگرال ها با که همان گونه

م توانید تا نیست، بزرگ کاف به اندازۀ اگر یرید. ب اندازه را دیدتان
دهید. گسترش را آن

بدانید و بدانید چیزی هر خمیرمایۀ و یده چ جوهره، را مشتق
به نظری مباشید. ثابت پس است. صفر مشتق شان ثابتند، که آنان
صعودی اگر باشد. نزول الل، زبانم نکند بیاندازید. زندگ تان نمودار
مبادا، راست نباشد. پایین به رو تقعرش که کنید دقت بیشتر است،
نقطۀ اولین است، کار در مینیمم هم اگر باشد. داشته ماکزیمم
از تا باشید اکید صعودیِ فقط و فقط باشد. زندگ تان تعریف دامنۀ

یرید. ب فاصله منف هایش و روزگار صفرهای
هر به ازای که باشید داشته به خاطر همواره را منطق گزارۀ این
اگر که مناسبی حل راه دارد وجود م آید، پیش برایتان که دردسری
فائق ل، مش آن بر آن گاه سازید، خود پیشۀ را جدیت و توکل و صبر

م شوید.
ممیز از بعد و اعشاری جزء را زندگ غم های و الت مش

زندگ براکت بر گرفتند، را پایتان و دست هرگاه بدانید. زندگ تان
برجای است، خودتان خود که وجودتان، صحیح جزء تا شوید سوار
این ایام همیشۀ و باشید نداشته غم کوچ ترین که جایی بماند.
تنها و اگر زیباست زندگ که باشید داشته به خاطر را دوشرط گزارۀ

باشیم.» زنده ها همانند اگر
گاه اما م گفت. «رخش» آن به که داشت سفید ریوی ی

م رسید. ماندگان» راه «در به که مواقع پاره»؛ «آهن م شد اسمش
گرفتن برای دور روستای ی از که بود کرده سوار را پیرزن بار ی
داشت چون ول بود. آمده شهر به امداد، کمیتۀ از غذایی حمایت سبد
به هم پول مقداری بود، کرده خرید برایش برم گشت، خال دست
خیسش چشمان و بود نکرده درددل برایش پیرزن اگر بود. داده او
مثل نم شدیم. مطل ماجرا این از احتماال نم کرد، نگران را ما

همیش خواب آلودگ علت فهمیدیم: رفتنش از بعد که ی این
تأمین برای بود شده متوجه و پرسیده خلوت در را دانشجویان از ی
آدرس م کند. کار پیتزافروش ی در مادرش و خود هزینه های
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چشم از پنهان و بود گرفته او از مشتری شدن بهانۀ به را کارش محل
بود خواسته صاحب کارش از و کرده مراجعه پیتزافروش به دانشجو
نفسش، عزت حفظ برای ول ذارد، ب حقوقش روی میلیون تومان ی
شدن برابر دو این ازای در و است استادش طرف از که نشود متوجه

کند. تشویق خواندن درس بهتر به را او حقوق،
گرفتند. تماس پدرم با تسلیت برای و کردند محبت زیادی افراد
زندگ ام «آرامش بود: گفته که بود دانشجویی بزرگواران، این از ی
رفته پیش طالق مرز تا همسرم و من چون هستم؛ استادم مدیون را
برگشتیم». زندگ به دوباره ایشان صحبت های و کم با و بودیم
با ساعت ی از بیشتر که م دیدیم زیاد بود، ما خانۀ که مواقع

ی «حال که توضیح این با بنشیند ماشین یا اتاق داخل تلفن
با ه بل فعل اش، دانشجویان با نه تنها نیست!». خوب بچه هام از

بود. ارتباط در هم دانش آموخته شدگان

برای نبود. دانشجویانش و دوستان به منحصر او هم صحبت
پانتومیم ضمن بود. خوبی شنوندۀ نیز خردساالن و سالخوردگان
شادی کانون که بودند شده متوجه هم ساله ۴ ‐ ۵ بچه های ، خانوادگ

بازرگان پیام مثل تیم، دو اجرای بین کوچولوها این کیست. جم
اسم هم او م کردند. اجرا چیزی ی پارمین» و راشین «بابای برای
خوردنشان ماکارون ادای کنند خیال تا م گفت را مختلف غذاهای
به بود معتقد ، جم بقیۀ نظر و حوصله برعکس است. بوده فوق العاده

مبان امتحان تصحیح مشغول ٩٣ سال داد. رشد فرصت باید بچه ها
راج را خود «نظر است؛ اختیاری آخرش سؤال دیدم که بود هندسه

گرینبرگ١ . ج ماروین. نااقلیدس و اقلیدس هندسه های کتاب به
٠٫۵ بود کشیده لبخند ل ش ی فقط که هم نفر ی به بنویسید.»
موضوع با کنفرانس فرصت «تازه گفت: چرا؟ پرسیدم بود. داده نمره
که م خوام نه، یا ن می درست نیست مهم دادم. بهشون هم دلخواه

شدن)». (به کنند شروع جایی یه از

طالب٣، نسیم نادر. رویدادهای دربارۀ است کتابی سیاه٢ قوی
استعاره ای به عنوان را سیاه قوی کتاب، لبنان تبار ایی آمری نویسندۀ
و نادر باشند: داشته ویژگ سه که م برد به کار رویدادهایی از
وقوع، از بعد و ذارند، ب جای بر بزرگ اثرات باشند، غیرمنتظره
واپس نگرانه پیش بین پذیریِ را سوم ویژگ باشند! پیش بین قابل
و گذشته به نگاه با رویداد، ی دادن رخ از بعد که معن این به م نامد؛
را آن م توانستید م کردید، دقًت اگر که م کنید احساس وقایع، مرور

ی خانواده ام و من برای جانم، از عزیزتر برادرِ مرگ کنید۴. پیش بین
با را اینستاگرامش۵ صفحۀ پست اولین که جهت آن از بود. سیاه قوی
و بنویسد بیشتر بود شده باعث که بود، نموده آغاز کرونا از قدرشناس
برای ٩٩ سال پایان روزهای باشد؛ ارتباط در دانشجویانش با و بخواند
م گیرند نقطه ای را سال تحویل ...» است: نوشته دانشجویانش
که بازگشته. ل بیض ش مدار در خود پیشین  اه جای به زمین که
ازآن رو برنم گردد. هیچ گاه نم گردد؛ باز پیشین جای به زمین البته
با هم خورشید م کند، طواف خورشید دور به زمین که همچنان که
کل که (بماند است. حرکت حال در ثانیه بر کیلومتر ٢۵٠ سرعت
«آندرومدا» سوی به سرسام آوری سرعت با هم شیری راه شان که
به سال ی از بعد زمین م بود، ثابت خورشید اگر است). حرکت در

است. بی قرار هم خورشید ول م گشت. باز اولش جای
دیفرانسیل هندسۀ در خم ها پرکاربردترین و معروف ترین از ی
است؛ circular helix همان یا مستدیر مارپیچ علوم، تمام البته و
«رمپ»هایی ل ش بازی، شهر مارپیچ سرسره های ل ش فنر، ل ش
ل ش البته و م کند متصل ر دی ی به را غیرهم سط بزرگراه دو که

مقط که م رود باال استوانه ی بدنۀ در که خم «DNA». ول مول
یریم، ب بیض دایره، به جای را استوانه مقط اگر است. دایره ی آن

است. «فضا» در زمین حرکت تقریبی مسیر حاصل خم
مستدیر مارپیچ این روی معمول نقطۀ ی سال، تحویل لحظۀ
م شود. تکرار سال هیچ نه و م گردیم باز اول جای به نه است.

قسمت بود. ما عمر از قسمت شیرین اش و تل لحظات تمام با ٩٩
١۴٠٠ بود، گونه همین هم ٩٨ پیمودیم؛ فضا در که خم همان از

زندگ و شود کنده شرش کرونا تا منتظریم شاید است. چنین نیز
یا کرونا با م گذرانیم؛ که است لحظه هایی همین زندگ اما کنیم،
کرونا بیماری اثر بر عاشورا) (روز ١۴٠٠ مرداد ٢٨ او کرونا...». بی

خسته ام. دهنده آزار ماض فعل همه این از شد. آسمان
و بیایی م شود گرفته ای، یاد را آینده رفتن به که شما برادرجان!
خرداد اواخر به برگردی؟ خودت و ببری خوب روزهای آن به دوباره مرا
دبستانم اول سنجش اه پای به مرا و بپوشم را سبزم مانتوی که ٧۶
1Marvin J. Greenberg 2The Black Swan 3Nassim Nicholas Taleb (1960-) 4t.me/k1samani_channel ( سامان کیوان دکتر از سپاس (با 5@aliasgharezaei
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محل رقص ویم ب خواندنت درس وسط تا بعدش، سال به یا ببری.
روی کن فرض و ب و بده یادم را پاها حرکت فقط شما بده. یادم
آخر و اول نفر بین باید که م دانم خودم . م کن حرکت دایره ی
آهنگ مثال یا باشد. فاصله درجه ٩٠ حداقل کمان ی اندازۀ به دسته
بچه ها ما به را گفتن « ه «ه و بنواز سنتور با را روزگاری» «روزی

بسپار!
شدنت بیدار منتظر که ،٨٣ تابستان بعدازظهرهای به مرا ببر یا
توپ ی کردن پیدا معمای مثال بدهم؛ را معمایت جواب تا هستم
کردن. وزن دفعات کمترین با سان ی ظاهر با توپ ٢٧ بین از سنگین
٩×٩ جدول تا پن جان به م افتیم نفری دو که وقت هایش آن به یا

روزنامه. سودوکوی
اعالنات تابلوی کنار ببر، نمونه مدرسۀ نتایج اعالم روز به مرا یا
اسمت دنبال ١ شمارۀ برگۀ توی «همیشه و ب دورود. آ.و.پ اداره
نور پیام تدریس از مثال یا کن! مهمانم قبول ام شیرین بعد رد». ب
راه فقراتم ستون روی بیاد نفرتون یه «بچه ها و ب و برگرد ودرز الی

کنه». د ل پاهامو و دست هم ی تون بره،
ترم شب های به یا لیسانسم، اول ترم واحد انتخاب برویم هم با بیا
وجد به وقت و کنیم برگزار ریاض آنالیز تلفن ال اش رف تا ۴ و ٣
یا .« کن عشق تا بردار توپولوژی بعد «ترم های بده: پیشنهاد آمدم،

کشف عدد اولین که ١» و: ب کن. آشنایم «١+ eiπ = ٠» معادلۀ با
یه π است، شده کشف عدد جدیدترین i آنالیزیه، عدد یه e است، شده
توی همه و است شده کشف غیرطبیع عدد اولین هم ٠ هندسیه، عدد
تیم لباس روی ٢٠٠۶ جهان جام جمعن. ه همدی دور تساوی این
«.We are −eiπ بودن: نوشته بودن، هم میزبان اتفاقاً که آلمان مل
را ترجمه هایم کن، نگاه پایان نامه ام اولیۀ نسخۀ به و برگردیم بیا
من به کنم. شروع ونه چ را دفاع سخنران بده یادم کن، ویرایش
جایزه دکتری قبول برای بده، یاد را کالس مدیریت و تدریس الفبای
مانتو «مخلصیم و: ب و بخند کردم، سپاس گزاری کدام هر بابت بده!

سبز!»
برگرد! و کن رها …سپس ببر خوب روزهای آن به دوباره مرا

من م گذرد. ونه چ ، هست االن که باالتر بعد در زمان نم دانم
میان ستاره ای۶؛ عطف نقطه به رسیده ام نشده، سال ی هنوز اینجا

م گذاشت. پیغام پدرش برای « «مورف که انس س همان
است: این برادرانت و خواهر همه و من روزهای این زمزمه

زِبونش هم بِرار َنمیره هیچ که
جونش زِ داغش نروئه قیامت تا

اصفهان صنعت اه دانش دکتری دانشجوی ∗

ایستاده بازنشستۀ
آذرپناه پروفسور به تقدیم

محمدیان∗ رستم

تمام سردیاریِ با آذرپناه فریبرز پروفسور بزرگ، استاد سرانجام
ان س داد. تکیه نهاد سر پشت که پرباری ایام ستون بر و بازنشست
خویش خردِ تنهایی زورقِ بر و کرد رها را اه دانش دانش کشت
م آموزاند. و م آموزد و م خواند و م راند همچنان اما نشست.
رشتۀ در مرج بازِ کتاب ی ایشان، که است آن انصاف م ح

آموزش درس آموزه های در که ندارم ش است. خویش تخصص
واژگان و منحصر به فرد و تنها و تا ی کلمات بسیار خود، پژوهش و

خود که نم دانست که دارم یقین اما است، برده به کار دست این از
نادان» جماعت «ما بنویسم خواستم ) نادان من چه هر تاست. ی نیز
از کس شاید که شدم نگران اما بود، استاد دانشجویان تمام مرادم که

«چرا» جهل، روی از نهادم) جم این در را او که برنجد من از اینان،
مهربان و صبوری کرد. درو را من «چرا»گاه خرد، داس به او کاشتم،

م رنجاند. را حوصله که نبرم به کار ایشان برای گونه، این از صفات و
بسنده گفتم، ایشان وصف در خویش پایان نامه در که بیت تک به تنها

م کنم.

ادعایی بی دلنشین، و صبور
پناه را آتش و آب هم آن از

اهواز چمران شهید اه دانش ∗

6Interstellar
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زمین» سیارۀ برای «ریاضیات مؤسسۀ
اصل∗ ندایی خدیجه

توسط ٢٠٢١ م ٢٠ در زمین١» سیارۀ برای «ریاضیات مؤسسۀ
(CNRS) ٣ علم تحقیقات مل مرکز و لیون (ENS) ٢ عال مدرسه
اه دانش آلپ۵، گرنوبل اه دانش اوورگن۴، کلرمون اه های دانش شامل
اه دانش و اتین٧، سنت مونه ژان اه دانش ،۶١ لیون برنارد کلود
بین مشترک کار علم گروه این .[١] شد ایجاد بالن٨ مون ساووی
زمین سیستم مختلف جنبه های در که را دانشمندان و ریاض دانان
و حال محیط زیست چالش های با مقابله هدف با دارند، تخصص

.[٢] م کند تقویت آینده،
زیر اصل مؤلفۀ سه  حول زمین کرۀ برای ریاضیات موسسۀ

شد: خواهد سازمانده

انعطاف پذیری ، زیست تنوع تکامل با زنده» «زمین مؤلفۀ . ١
بحران و تطبیق مدل سازی ، اجتماع و طبیع مناطق پویای

داشت. خواهد سروکار زیست محیط

پایدار توسعۀ و انسان فعالیت های بر انسان» «زمین مؤلفۀ . ٢
پیچیده، سیستم های و ه ها شب انرژی، مسائل زباله، (مدیریت

داشت. خواهد تمرکز سالمت) انسان، رفتار

ژئوفیزی پدیده های به سیال/جامد» «زمین مؤلفۀ . ٣
ساحل جریان ، تکتونی ، آتشفشان شناس ، (زلزله شناس

آب چرخۀ جو، ، طبیع یخچال های اقیانوس ها، مطالعۀ ،(...
با ، زندگ پرداخت؛ خواهد حیات منشأ و زمین ل گیری ش یا

سیاره. کل مقیاس تا خرد مقیاس از مدل هایی

از «خارج تیم این در جدید عددی و نظری ریاضیات طراح
سؤاالت از بسیاری به رشته ها، سایر از دانشمندان همراه به اه»، دانش
ارمغان آوردن به م دهد. پاس م شوند، مطرح امروزه که محیط
زمین، اکوسیستم با آنها تعامل و انسان ها برای ریاض مهارت های
محیط زیست، و اکولوژی شامل چندرشته ای رد روی ی طریق از
آخرین در تعیین شده اولویت های از ی نیز کیهان، علوم و فیزی

است. CNRS و دولت بین شده توافق قرارداد
(مدیر ریموند١٠ سنت لور دکتر با مصاحبه ای النس٩ دیوید
(مدیر گیلین١١ آرنو دکتر و و لیون) عال مدرسه استاد و مؤسسه
که است داده انجام اوورن) کلرمون اه دانش استاد و مؤسسه اجرایی

م خوانید. را مصاحبه این اینجا در

ریاضیات شدۀ ایجاد تازه موسسۀ اجرایی مدیر و مدیر شما س.
چه؟ یعن زمین سیارۀ برای ریاضیات هستید؛ زمین سیارۀ برای

زمین برای ریاضیات از دقیق تعریف واقعاً آیا که نم دانیم ما ج.
ریاضیات که است این ریاض دان ها!) ) ما اعتقاد دارد. وجود
م کند. ارائه پیچیده سیستم های بهترِ درک برای انتزاع چهارچوبی
مجانبی، آنالیز احتمال، آمار، هستند: متنوع ارائه این برای ابزارها
و بازی ها نظریه ، جزئ دیفرانسیل معادالت ، دینامی سیستم های
برای باید که روش هایی مورد در پیش بین شده ایدۀ هیچ ما و ...
یخچال های جو، اقیانوس ها، (اقلیم، خود پیرامون محیط بهتر توصیف
با آن ها تعامل و مختلف بیولوژی اکوسیستم های و ( ... و طبیع

نداریم. ببریم، به کار انسان  ها
پیش زمینه های با دانشمندان و ریاض دانان بین اری  هم اما
از نظری درک مدل سازی، در پیشروی برای فقط مختلف (کاری)
مثمرثمر جدید ریاضیات تصور همچنین و ... شبیه سازی مدل ها،

است!
چیست؟ جدید مؤسسۀ این هدف س.

حال در (که اری ها هم این برای چهارچوبی ارائۀ مؤسسه هدفِ ج.
جامعۀ ی ایجاد و دارد) وجود آن ها از زیادی فردی نمونه های حاضر

اجتماع سهم با پروژه ای حول واقع انسجام ی با چندرشته ای
است. قوی

سازمانده انضباط خطوط اساس بر سنت طور به علم جامعۀ
قوی تخصص رشته، ی در محقق هر که است مهم و است، شده
با جلو به حرکت منظور به مشترک مراج داشتن اما باشد. داشته
که محققان برای که است این ایده بنابراین دارد. اهمیت ر دی ی
دکتری، از (اعم دانشجویان هدایت و اه ها دانش طریق از م خواهند
و ریاضیات پیونددهندۀ تحقیقات پروژه های روی (... و پسادکتری
پیشنهاد مداوم آموزش باشند، داشته مشارکت ر دی علم ی حداقل

م شود.
م کنند؟ حمایت آن را سازمان هایی چه س.

م دهند، انجام را پروژه این که مؤسسات حاضر، حال در ج.
مؤسسات و فرانسه) مل تحقیقات (موسسۀ CNRS از: عبارت اند
زیست، محیط و اکولوژی ریاضیات، خاص، طور به ‐ آن موضوع
اه دانش چندین و لیون عال مدرسه به همراه ‐ کیهان علوم و فیزی
برنارد کلود اه دانش آلپ، گرنوبل اه دانش اوورگن، کلرمون اه (دانش
1Institute of the Mathematics for Planet Earth – IMPE ( Institut des Mathématiques pour la Planète Terre – IMPT) 2Ecole Normale Supérieure 3Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique 4University of Clermont Auvergne 5University of Grenoble Alpes 6University of Clermont Auvergne 1 7University
Jean Monnet Saint-Etienne 8University Savoie Mont-Blanc 9David Lannes 10Laure Saint-Raymond 11Arnaud Guillin
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اما بالن). مون ساووی اه دانش اتین، سنت مونه ژان اه دانش ،١ لیون
اه ها دانش سایر باید و دارد مل مأموريت يك مؤسسه این درازمدت، در
١٣INRAE عددی)، (علوم ١٢INRIA مانند تحقیقات مؤسسات و
کند. متحد هم با را بهداشت) (علوم ١۴INSERM یا   (کشاورزی)
بر تالش ها همه و باشد سب ان حدام تا مدیریت داریم دوست ما

شود. متمرکز علم پویایی
زمین سیارۀ برای را ریاضیات که نیست ابتکاری اولین این س.
١۶ICIAM ،١۵IMU ،٢٠١٣ سال در مثال، عنوان به م کند. ترویج
راه اندازی را «٢٠١٣ زمین سیارۀ برای «ریاضیات طرح و یونس و
تجربه آن از مفیدی بازخورد آیا بود. پیش دهه ی تقریباً این کردند.

کرده اید؟ دریافت
سال در ١٧ INSMI توسط که کارهایی از حدی تا پروژه این ج.
تحقیقات آژانس پشتیبان (با ٢٠١٣ سال در زمین١٨ سیارۀ ریاضیات

شد. متولد بود، شده انجام ( مل
بین رشته ای اری های هم از تعدادی شناسایی ان ام ابتکار این
که کرد فراهم را کنون وضعیت از فهرست و موضوعات، این پیرامون

باق محرمانه نسبتاً متأسفانه (که بزرگ گزارش ی به به خصوص
«گزیده های به موسوم تعمیم کوچ مقاالت از سری ی به و ماند)

شد. منجر موفق، بسیار « ١٩ ریاض
انتشار مأموریت این م خواهد زمین سیارۀ برای ریاضیات مؤسسۀ
اما م کند. اری هم لیون کنفلوآنس٢٠ موزۀ با و کند حفظ را علم
ران پژوهش آموزش و تبادل برای محل م خواهد که جهت این از
نیز این از ‐ تحقیق واقع ر کنش ی ه بل و ناظر ی نه تنها باشد‐

م رود. فراتر
ابتکارات و شما عمل ابتکار بین بین الملل سط در هماهنگ آیا س.
برای ICIAMکه م کنید فکر آیا دارد؟ وجود کشورها سایر در مشابه

باشد؟ داشته نقش زمینه این در م تواند مثال
جهان سراسر در هوا و آب با مرتبط تحقیقات اینجا در البته ج.
م کند، تقویت را بین رشته ای اری هم که موضوع برنامه های و
، (فیزی بین رشته ای و ریاض محور مشابه ابتکارات از اما دارد. وجود
هستیم. آگاه کشور از خارج در اقتصاد) و زیست شناس ، ژئوفیزی
خود متوسط نسبتاً اندازۀ به توجه با مؤسسه اهداف حاضر حال در
خواهد مال تامین را مشترک پروژۀ ١٠ ال ۵ سال هر مؤسسه (این

م کند. پیدا افزایش آینده در تعداد این مطمئناً است. جاه طلبانه کرد)،
ی است‐ شده انتخاب دقت به که ‐ علم شورای منظور، این برای

عالوه نشسته اند، آنجا در که اران هم بود. خواهد بزرگ سرمایۀ
ر دی ه های شب شای راه مختلف، رشته های در خود تخصص بر
هوایی و آب تحقیق برنامۀ ،٢١IPCC اروپا هوای و آب مرکز هستند:

دارند. نقش نیز خصوص بنیادهای …البته و جهان
بین الملل اتحادیه های و علم انجمن های امیدواریم

جامعۀ این شناخت و ظهور و آورده به دست را پویایی این ران پژوهش
دهند. ارتقا بین الملل سط در را بین رشته ای

همه گیری مورد در مثال عنوان به م توانیم که همان گونه س.
از ریاض مدل سازی نتایج کنیم، مشاهده هوایی و آب تغییرات یا
این از احتماال بنابراین است. مبارزه میانۀ در سیاس نقطه نظر
این دربارۀ عموم بحث و مناظره  در م شود خواسته مؤسسۀ
غیرعادی نقض ی این کند شرکت فوق العاده  اهمیت با موضوعات

است! ریاض دان ی برای
با عموم مناظرۀ با این چنین موضوعات که است مهم این ج.

دموکراس برای این شود. روشن م تواند واقع علم استدالل های
سازنده گفت وگوی ی در ما صورت، این غیر در است؛ اساس

هستیم. نفوذ برای مبارزه در ه بل نیستیم،
ی داده های کردن خالصه برای خاص ظرفیت ریاض دان

دانشمند ، به طورکل دارد. منطق بر مبتن استدالل اجرای و مسئله
وید ب همه به یا یرد، ب تصمیم سیاستمداران به جای که نیست آنجا
باید که عناصری همه عین ان حدام تا باید ه بل نند، ب فکری چه

دهد. ارائه را شوند، گرفته نظر در
عدم از باید دانشمندان جامعه، اعتماد و آن اعتبار حفظ برای

موضوعات به و باشند آگاه نیز غیره و خطا حاشیه های قطعیت ها،
به ر دی عالقۀ نکنند؛ مبادرت است، آن ها صالحیت حوزه از خارج که

! جمع بازتاب با چندرشته ای ساختارهای ظهور
[1] http://www.ens-lyon.fr/en/article/research/

creation-institute-mathematics-planet-earth

[2] https://www.iybssd2022.org/en/creation-of-the\

-institute-of-the-mathematics-for-planet-earth/

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗

12French Institute for Research in Computer Science and Automation 13National Research Institute for Agriculture, Food 14Institut national de la santé
et de la recherche médicale 15International Mathematical Union 16International Council for Industrial and Applied Mathematics 17Institut national des
sciences mathématiques et de leurs interactions 18Mathematics of the Planet Earth 19Brèves de maths 20Musée des Confluences 21Intergovernmental
Panel on Climate Change

http://www.ens-lyon.fr/en/article/research/creation-institute-mathematics-planet-earth
http://www.ens-lyon.fr/en/article/research/creation-institute-mathematics-planet-earth
https://www.iybssd2022.org/en/creation-of-the\-institute-of-the-mathematics-for-planet-earth/
https://www.iybssd2022.org/en/creation-of-the\-institute-of-the-mathematics-for-planet-earth/
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∗٢٠٢٢ ‐ ١٩٢٨ وارگا، استيون ريچارد
سيارله فيليپ و بريزنس كلود
∗ ويه خجسته سال داود مترجم:

٢۵ در وارگا١ استیون ریچارد که کنیم گزارش باید فراوان اندوه با
اوهایو، کلیولند، در ١٩٢٨ اکتبر ٩ در ریچارد درگذشت. ٢٠٢٢ فوریۀ

فارغ التحصیل از پس او آمد. به دنیا مجارستان االصل خانوادۀ ی در
خواند کیس٣، فناوری مؤسسۀ در را ریاضیات غرب٢، فن دبیرستان از
همچنین او کرد. دریافت ١٩۵٠ سال در را خود کارشناس مدرک و
مدرک و شد هاروارد اه دانش وارد سپس بود. کال کُشت تیم عضو
را خود دکترای نهایت در و ١٩۵١ سال در را خود کارشناس ارشد
والش۴، لئونارد جوزف راهنمایی تحت ١٩۵۴ سال در ریاضیات در
–١٩٢۶) فیستر۵، ماری استر با ١٩۵١ سال در وارگا کرد. دریافت

شدند. گرِچن۶، نام به دختر ی صاحب آنها کرد. ازدواج (٢٠١۵

وارگا ریچارد

در بتیس٨ اتم نیروی اه آزمایش و وستینگهاوس٧ برای وارگا
رآکتورهای برای بنیادین تحقیقات به آنجا در و کرد کار پیتسبورگ٩

مل اه آزمایش تحقیقات در همچنین او کرد. کم هسته ای
مؤسسه به ریچارد ،١٩۶٠ سال در کرد. شرکت لوس آالموس١٠
کلیولند١٢ در (١١ کنون رزرو وسترن کیِس اه (دانش کیِس فناوری
دوره این در ماند. آنجا در استاد عنوان به ١٩۶٩ سال تا و پیوست
را ١٣« ماتریس تکراری «آنالیز نام با خود معروف کتاب او که بود
شناخته عددی خط جبر در تحول ی به عنوان بالفاصله که نوشت
استاد ،٢٠٠٧ سال در خود بازنشستگ زمان تا ١٩٧٠ سال از او شد.
ریاضیات مؤسسۀ مدیر آنجا در بود. کنت١۴ ایالت اه دانش در اه دانش
‐ ١٩٨٨) مؤسسه تحقیقات مدیر سپس و (١٩٨٠ ‐ ١٩٨٨) محاسبات

مهندس بخش در کم استاد وارگا همزمان، به طور بود. (٢٠٠٧ 
بیش او بود. نیز (١٩٨٣ ‐ ١٩٩٠) ١۵ آکرون اه دانش در زیست پزش

داشت. علم پست ٢۵ از
، جزئ دیفرانسیل معادالت ، خط جبر در وارگا ریچارد تحقیقات
کتاب هفت او بود. ریمان فرضیۀ و تقریب نظریۀ اسپالین، توابع

ژورنال مقالۀ ٢۴٣ شد، ترجمه مختلف زبان شش به که کرد تألیف
برعهده را جهان سراسر از دکترا دانشجوی ٢۵ راهنمایی و نوشت
کرد. خدمت تحریریه هیئت عضو به عنوان نشریه چندین به او داشت.
Numerische نشریۀ سردبیر سال چهارده مدت به او خاص، طور به
هیئت عضو و ،١۶ ETNA نشریۀ بنیانگذاران از ی ،Mathematik

سال در آن تأسیس زمان از ،Numerical Algorithms نشریۀ تحریریۀ
بسیاری در و کرد برگزار بین الملل کنفرانس ٢٠ از بیش او بود. ١٩٩١

بود. مدعو استاد کشورها از
دریافت وارگا که جوایزی و افتخارات برجسته ترین از برخ
شرمن ممتاز محقق ،(١٩۶٣) گوگنهایم١٧ بورسیۀ از عبارتند کرد
جمهور رئیس مدال ،(١٩٧۴ کالیفرنیا، فناوری (موسسۀ فیرچایلد١٨
ارشد جایزۀ ‐ هومبولت١٩ فون جایزۀ ،(١٩٨١) کنت ایالت اه دانش از

خط جبر در اشنایدر٢٠ هانس جایزه ،(١٩٨٧ ،١٩٨٢) متحده ایاالت
خط جبر سط باالترین در دستاوردها و مشارکت ها تحقیقات، برای

انجمن اران هم از گروه اولین از و ،(٢٠١٢) SIAM ار هم ،(٢٠٠۵)
ی افتخاری، دکترای مدرک دو همچنین او .(٢٠١٣) ا آمری ریاض

فرانسه لیل اه دانش از ری دی و ،(١٩٩١) آلمان کارلسروهه اه دانش از
است. کرده دریافت (١٩٩٣)

و موسیق به عشقش به خاطر او بود. فوق العاده ای آدم ریچارد
انی م دانش طبع اش، شوخ لطیفه هایش، خاطر به همچنین و آواز

و متواض او داشت. شهرت میز روی تنیس در تسلطش و ماشین
تنگ او برای دلمان بود. ران دی تشویق و خود وقت در سخاوتمند

است. شده
شاد! روحت ما، دوست

(مثل پایه تکراری روش های از کمتر امروزه مترجم: یادداشت
ُتنُک٢٢ خط معادالت دستگاه حل برای آن) مشتقات و ٢١SOR 

زیرفضای بر مبتن روش های از اغلب و م شود استفاده بزرگ و
گرادیان و ٢۴(GMRES) تعمیم یافته مینیمال ماندۀ مثل کریلف٢٣
1Richard Steven Varga 2West Technical High School 3Case Institute of Technology 4Joseph Leonard Walsh 5Esther Marie Pfister 6Gretchen
7Westinghouse 8Bettis Atomic Power Laboratory 9Pittsburgh 10Los Alamos 11Case Western Reserve University 12Cleveland 13Matrix Iterative
Analysis 14Kent State University 15Akron 16Electronic Transactions of Numerical Analysis 17Guggenheim 18Sherman Fairchild 19von Humboldt
20Hans Schneider 21Successive Overrelaxation 22sparse 23Krylov 24Generalized Minimal Residual
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روش های که کرد توجه باید اما م شود. استفاده ٢۵ (CG) مزدوج
تولید دستگاه ها حل برای کارایی پیش شرط سازهای٢۶ پایه، تکراری
تکراری «آنالیز کتاب تألیف از سال ها گذشت عل رغم م کنند.
خوب بسیار مرج ی به عنوان کتاب این وارگا، توسط « ماتریس

م شود. شناخته پایه تکراری روش های برای

وارگا معروف کتاب دو جلد تصویر

ورین «گرش کتاب وارگا، ارزشمند کتاب های از ر دی ی

انتشارات توسط ٢٠٠۴ سال در که است دایره هایش»٢٧ و
که ورین گرش قضیۀ اولیۀ نسخۀ .[١] شد منتشر اشپرینگر
ماتریس ویژۀ مقادیر م گوید: شد، منتشر ١٩٣١ سال در

گوی های اجتماع در ،A = (aij) ∈ Cn×n

|z − aii| ⩽
n∑

j=١,j ̸=i

|aij |, i = ١, ٢, . . . , n,

قضیه دربارۀ متعددی نتایج بعد، سال های طول در دارند. قرار
ذکرشده صفحه ای  ٢٣٧ کتاب وارگا که است آمده به دست ورین گرش
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