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مقصودی سعید مترجم:

واقعی معنای به دانشگاه دو تنها بود. دلسرد کننده به کلّی آمریکا ریاضیات وضعیت ١٨٩٠ سال در
دوی هر کالرک. دانشگاه دیگری و هاپکینز جان دانشگاه یکی بودند؛ تکمیلی تحصیالت دورۀ دارای کلمه
بود. شده تأسیس ١٨٨٩ سال در کالرک دانشگاه و ١٨٧۶ سال در هاپکینز دانشگاه بودند؛ تأسیس تازه آنها
به افتاده پیش پا عرضه شده دروس اروپا، در همتایانشان با قیاس در آمریکا، دانشگاه های در  همۀ تقریباً
علمی هیئت اعضای علمی-آموزشی سطح و نداشت خارجی وجود تقریباً پژوهش روحیۀ می آمد، حساب
بود قدیمی تربیت و تعلیم پایۀ بر آمریکا، کالج های و دانشگاه ها جاافتاده ترین در آموزش بود. پایین خیلی
اما داشت. ویژه ای جایگاه یونانی و التین زبان های و بیان و معانی فن بلکه علوم، آموزش نه آن در که
دگرگون به تمامی را آمریکا ریاضیات سیمای شگرف انقالبی ،١٩۵٠ سال تا یعنی بعد، سال ۶٠ تنها طی
مؤسسۀ ده ها در را پایه ای آموزش تا بود مهیا امکان این آمریکا در دانشجویان برای دیگر اکنون ساخت.
درجۀ تا جهانی، استانداردهای سطح در ریاضی گروه چندین در آن، از پس و ببینند عالی حد در درجه یک
پژوهشگران از خود که بود افرادی دست به نیز گروه ها این فعالیت به سودهی دهند. تحصیل ادامۀ دکتری

بودند. برجستۀ  بین المللی
فیبی ین و کریگ١ تامس احتماال کنیم، تهیه ١٨٩٠ سال نام آوران از فهرستی می خواستیم چنانچه
(در بایرلی۴ ویلیام کالرک)، (در استوری٣ ویلیام بودند)، هاپکینز جان در زمان آن در دو هر (که فرانکلین٢
که نفری می شدند-شش ظاهر آن در یِیل) (در نیوتن۶ هیوبرت و تگزاس) (در هلستد۵ بی. جی. هاروارد)،

است: قرار این از اصلی مقالۀ نشان و نام ∗

Zitarelli, David E., Towering figures in American mathematics, 1890-1950, Amer. Math. Monthly,
108 (2001), 606-635.
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فرضی ، فهرست این بی گمان می آید. ریاضی تاریخ پژوهشگران زبان سر بر حتی به ندرت امروزه نامشان
علمی جامعۀ در عالی مراتب به که نفری دو می گرفت؛ بر در نیز را هیل٢ جورج و گیبز١ ویالرد جی. نام های
اگر ١٩۵٠ سال نزدیکِ اما بودند. آمریکا ریاضیات گود از خارج بازیگران شمار در لیکن رسیدند روزگار آن
اس. زیگموند۴، آنتونی وی٣، آندره احتماال بگیریم ریاضی گروه های از یکی از فقط تصویری می خواستیم
«پنج نوشت: عکس این زیرِ می شود می دیدیم. استون٧ مارشال گرداگرد را مکلین۶ ساندرز و چِرن۵ اس.
چندتایی گرچه گذاشت. نام مهجور» «شش می توان را پیش شصت سال فهرستِ آن حالی که در نادره»؛
پال اَلبرت٨، ای. ای. از سه درپنجی عکس های افزود، مهجور» «شش فهرست آن به می توان را دیگر نام
کنار در می توان نیز را سگال١٣ اروینگ و کلی١٢ جان کاپالنسکی١١، اروینگ هستنز١٠، ماگنوس هالموس٩،

گذاشت. نادره» «پنج هشت دردوازدۀ عکس آن
این رسید. تکامل به و رخ داد ١٩۵٠ تا ١٨٩٠ سال های فاصلۀ در مرحله چندین طی مزبور انقالبِ
ویژگی های مقاله این در انجامید. بالنده جامعه ای پیدایش به و شد آغاز تک وتنها فرد چند دست به انقالب
طریق، بدین و شمرد برخواهیم دوره آن ریاضیدانان از تن شش فعالیت های به نگاهی با را تحول این اصلی
اُ. مور١۴، اچ. شخصیت-ای. شش این ساخت. خواهیم روشن را صورت گرفته عمدۀ تغییرات از برخی
جای زمان آن ریاضیات تارک استون-بر ام. و وینر١٨ ان. مور١٧، ال. آر. بِرکوف١۶، دی. جی. وِبلن١۵،
دستاوردهای از است شرحی گزارش، این بودند. آمریکا از ریاضیدانان نو کامال نسلی هدایتگر و داشتند

ما. میراث از روشن تر تصویری دادنِ به دست در است کوششی رهگذر، این از و آنان

راو، ای. دی. و پارشل اچ. کی. از برگرفته .(١٨-١٩٣٢۶٢) مور هیستینگز ایلیاکیم .١ تصویر
اچ. ای. و کالین فلیکس سیلوستر، جی. جی. :١٩٠٠ -١٨٧۵ آمریکا، ریاضی پژوهشی جامعۀ ظهور

شیکاگو. دانشگاه ریاضی گروه ص.٢٨٠، ،١٩٩۴ پراویدنس، آمریکا، ریاضی انجمن مور،
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١٩ آمریکا ریاضیات ١٩بزرگان آمریکا ریاضیات ١٩بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
(١٨-١٩٣٢۶٢) مور هیستینگز ایلیاکیم .١

که بود آمریکایی مؤسسۀ سومین کالرک، و هاپکینز جان دانشگاه های از پیروی به شیکاگو دانشگاه
به تکمیلی تحصیالت دورۀ که باشد کالجی صرفاً اینکه نه شد بنا تکمیلی تحصیالت دانشگاه به عنوان اساساً
مالی کمک به واسطۀ که ابتدا همان از شیکاگو، دانشگاه  بخشی دو ساختمان طراحی است. شده افزوده آن
بود به گونه ای شد، افتتاح ١٨٩٢ پاییز در راکفلر٢، دی. جان اُویل١، استاندارد شرکتِ غولِ سخاوتمندانۀ
دانشگاه، رئیس نخستین داشت. قرار کارشناسی دوره های کالج سر باالی تکمیلی تحصیالت دانشکدۀ که
تکمیلی تحصیالت دانشکدۀ در هم علمی هیئت اعضای همۀ می رود انتظار که کرد عنوان هارپر٣، رِینی ویلیام
ذهن انباشتن پی «در نباید استادان که می نویسد او باشند. پژوهشگر کارشناسی، دوره های کالج در هم و
دهند آموزش چنان را دانشجو باید به عکس بلکه باشند، حوزه یک در شناخته شده معلومات با دانشجویان

[١٣۵ ص. ،٢٨] باشد.» پژوهشی جدید مسیرهای در حرکت به قادر خود که
تناقض در گفته شده رسالت با ریاضی، تازه بنیادِ گروه رئیس مورد در هارپر انتخاب ظاهراً حال، این با
بود نورتوسترن۴ منطقۀ دانشگاه در ناشناخته ای نسبتاً دانشیار نداشت، هم سال ٣٠ که مور اچ. ای. بود.

بود. کرده منتشر مقاله چهار تنها پیش، سال هفت در دکتری اش رسالۀ اتمام سوایِ که
واقع نکردیم. وارد هم خودمان ١٨٩٠ سال مهجور» «شش فهرست در را او نام حتی ما مور؟ چرا اما
دکتری مدرک دارای همه زیرا برود، شش ریاضیدان آن از یک هر سراغ می توانست که هارپر است این امر
از می توانست حتی هارپر بود. گرفته آلمان از را دکتری اش که استوری بجز بودند آمریکایی مؤسسات از
فاگ ویلیام جمله از بزند؛ انتخاب به دست بودند، گرفته دکتری اروپا از که سرشناس چندین ریاضیدان بین
اس. هنری و برکلی در هسکل٨ ملین پرینستون، در فاین٧ بی. هنری هاروارد، در بوخر۶ ماکسیم و آزگود۵

کرد. قمار مور اچ. ای. روی اینها، همۀ وجود با نورتوسترن. در وایت٩
جامعۀ در آمریکا» ریاضیات «پدر سهم و ریاضی پژوهش های زندگی، بررسی به بخش این ادامۀ در
[٣-٣٩٣۶٣ و ٢٩۴-٢٧٩ صص. ،۵٨] و [۵۴] بیشتر، جزئیات مطالعۀ برای می پردازیم. آمریکا ریاضی
تأثیر تحت به شدت آنجا در و خواند درس سینسینیتی١٠ شهر در دولتی دبیرستان یک در مور ببینید. را
دومین استون ١٨٨۴ سال در بود. سینسینیتی رصدخانۀ مدیر زمان، آن در که گرفت قرار استون١١ اُرمند
مور که دوره ای آن اما کرد دایر را متمتیکس١٢ آو آنالز یعنی کشور، ریاضی مجله های قدیمی ترین از مجله
(مجلۀ بود نکرده مکان نقل مجله، آن اول خانۀ ویرجینیا، دانشگاه به هنوز استون می کرد، کار وی برای

است). بوده پرینستون در هم بعد به ١٩١١ سال از و شد منتقل به هاروارد ١٨٩٩ سال در آنالز
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فارغ التحصیل ریاضیات در کارشناسی درجۀ با بعد سال چهار و شد یِیل دانشگاه وارد ١٨٧٩ سال در مور
دیگر سال دو او بود. شده ملقب بیسته» مور» به درس ها، همۀ در ممتاز نمرۀ گرفتن به سبب آنجا در شد.
قضایای برخی «گسترش عنوان با رساله ای نوشتن پی در ١٨٨۵ سال در را دکتری اش درجۀ و ماند ییل در
رساله، آن در او پژوهش های گرفت. نیوتن ای. هیوبرت راهنمایی با nبعدی» هندسۀ در کیلی٢ و کلیفرد١
مکتب ریاضیات از به شدت می آید، بر آن عنوان در کیلی آرتور و کلیفُرد کی. ویلیام نا م های از چنان که
راهنمایی تحت پژوهش و مطالعه برای که زمانی طی بعد سال او نگاه طرز این است. گرفته تأثیر انگلستان
دورۀ در مور شد. دگرگون شگرف به گونه ای بود، گزیده اقامت برلین در کرونکر لئوپولد و وایرشتراس کارل
آمریکا در زمان آن تا که شد مواجه ریاضی مباحث و پژوهش ها از متفاوت کامال سطحی با پسادکتری اش،
قرار تأثیر تحت را زندگی اش دوران مابقی و کشور ریاضیات کل نهایتاً و او آشنایی، این بودند. ناشناخته

داد.
کرد کار نورتوسترن دانشگاه در آموزشی مربی سمت در یک سال آمریکا، به بازگشت از بعد مور،
استادیار مشابه سمتی در سال دو مدت به و بازگردد ییل دانشگاه به شد باعث تدریس سنگین بار ولی
دانشمند و راهنمایش استاد کنار در داشت، را سختی همان ییل در مسئولیت هایش هرچند کند. کار فعلی،
احتماال که است این ما برای مهم تر نکتۀ اما می کرد. آرامش احساس بیشتر گیبز٣، ویالرد جی. پرآوازه،
شد، ییل دانشگاه الهیاتِ دانشکدۀ در سمتی صاحب بعدها که را هارپر مور، که است دوره این طول در
بعد، سال دو و استادیاری سمت با این بار اما گشت باز نورتوسترن به ١٨٨٩ سال در مور می کند. مالقات

یافت. ارتقا دانشیاری رتبۀ به
چاپ به گمنام۴ مجلۀ یک در را صفحه ای اش ١٨ رسالۀ و کرد منتشر مقاله چهار فقط دوره این طی مور
جورنال آمریکن مجلۀ در بود، ارتباط در رساله اش موضوع با موضوع شان که نخست مقاله سۀ رساند.
زمینۀ در مور کار نخستین که چهارم مقالۀ شدند. چاپ جان هاپکینز دانشگاه به متعلق متمتیکس۵ آو
مقاله ها این شد. چاپ پالرمو۶ دی متمتیکو چرکُلو دِل رِندیکُنتی نوپای و ایتالیایی مجلۀ در است، آنالیز

ندارند. خود بر آ نها نویسندۀ نبوغ از نشانی هیچ و ریاضی   اند نوشتجات حوزۀ در جزئی پژوهش  های
اولین سمت به را او وقت، ریاست ١٨٩٢ هارپر، سال در که وقتی مور احوال و اوضاع بود این بله
مور یافت). ترفیع گروه مدیریت مقام به بعد سال چهار (او برگزید گروه آن مدیر جانشین و ریاضی استاد
اس. هنری نخست شد. گروه برای علمی هیئت اعضای کردنِ جور جفت و کارِ به دست شوق و شور با
بوخر ماکسیم تا کرد تالش مور داد. رد جوابِ پیشنهاد، این به هارپر ولی کرد معرفی استادی برای را وایت
بعد بدهد. تکان کمبریج از را هیچ کدام نتوانست ولی بگیرد به کار هاروارد دانشگاه از را آزگود اف. دبلیو. و
١WilliamK. Clifford ٢Arthur Cayley ٣J.Willard Gibbs ۴Transaction of the Connecticut Academy
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به ولی بود گرفته دکتری گوتینگن دانشگاه در کالین فلیکس نظرِ زیر که رفت بولتسا١ اُسکار سراغ آن، از
کالرک دانشگاه علمی هیئت جزء بولتسا زمان، آن در بود. کرده مکان نقل آمریکا به بهتر، شغلی آیندۀ امید
دانشکده ریاست پوچ و تکراری وعده های و داخلی سیاسی کشمکش های از آنجا اعضای بقیۀ مثل اما بود
بود مصر بولتسا چراکه نشد، انجام راحت مور برای هم انتصاب این حتی این وجود با بود. ناخرسند بسیار
هارپر برای کند. استخدام بود، کالین دانشجوی که نیز را ،٢ ماشکِ هاینریش او، دوست کالرک دانشگاه که
در و بود کرده رها را ریاضیات آمریکا به آمدن از بعد ماشکِ زیرا بود، مخاطره آمیزتر بسیار استخدام این
بر نیز مور لذا داشت؛ أکید ت خود خواستۀ بر بولتسا اما بود. پرداخته برق مهندسی کار به شمالی نیوجرسی
ریاضی گروه اولین هستۀ ،١٨٩٢ سال سپتامبر ماه در دانشگاه افتتاح موقع عاقبت می ورزید. اصرار آن
دروس تدریس برای نیز هنکاک۴ هریس و یانگ٣ جِیکُب گرفت. شکل نفر سه این با شیکاگو دانشگاه در
گرفته کالرک دانشگاه از بولتسا راهنمایی با را دکتری اش مدرک تازه یانگ شدند. استخدام کارشناسی دورۀ
بگیرد. برلین در فوکس۵ التساروس نظرِ زیر را خود مدرک تا داشت کار دیگر سال دو هنکاک، منتها بود

پنج با ریاضی گروه کالس اولین رفت. فراتر همه انتظارات از کار، آغازِ همان در شیکاگو دانشگاه
آن ١/۶ فقط و پژوهش امر به را وقتشان ۵/۶ بود شده توصیه آنها به که شد تشکیل بورسیه دانشجوی
نخستین جزء بعدها که بود اسلوت۶ هربرت دانشجویان، این از یکی دهند. اختصاص امور سایر به را
سال یک تنها که بود وینستون٨ (می) مری دیگری، شد. (ام ای ای)٧ آمریکا ریاضی جامعۀ بنیانگذاران
گوتینگن در کالین فلیکس نزد کشور از خارج به تحصیل ادامۀ برای آن از بعد و کرد استفاده بورسش از
این، و گرفت دکتری مدرک اروپا از ١٨٩٧ سال در که می شود محسوب آمریکایی زن اولین نیز او رفت.
آمریکا در آن از پیش دیگر زن (هشت داد رخ شیکاگو دانشگاه از اسلوت گرفتن دکتری از قبل سال یک
ریاضیدان اولین بعدها نیز او که بود هلر٩ بی. ناپلئون سوم، دانشجوی ببینید). را [٢٩] بودند؛ گرفته دکتری
باپتیستی ریشه های تمپل و شیکاگو دانشگاه دو هر هرچند شد. فیالدلفیا در تمپل نوپای دانشگاه در واقعی
تمپل، دانشگاه بنیانگذار می بینیم چنان که بودند؛ متفاوتی کامال رسالت های عهده دار آغاز همان از داشتند،
مدرسۀ در دانشگاهی تحصیالت طالب که کارگری دانشجویانِ شهریۀ تأمین برای کانوِل١٠، راسل ریویرند

بود. متکی پیروانش اعانه های به بودند، ١٨٨۴ سال در او به دست تأسیس شده عالی
نیز کلوپ متمتیکس به موسوم هفتگی سمینارهای کرد، تأسیس مور که ریاضی گروه نخستین این در
محور می شود، گفته کارشناسی دورۀ دانشجویان گردهمایی های به امروزه عنوان این گرچه شد. راه اندازی
دوره های دانشجویان و علمی هیئت اعضای سخنرانی زمان، آن شیکاگوی دانشگاه در کلوپ آن اصلی
نیازی کلوپ این طریق بدین بود. دیگران جدید مقاله های یا پژوهش هایشان راجع به تکمیلی تحصیالت
١Oskar Bolza ٢Heinrich Maschke ٣Jacob Young ۴Harris Hancock ۵Lazarus Fuchs ۶Herbert

Slaught ٧MAA (Mathematical Association of America) ٨Mary (May) Winston ٩Napoleon B.

Heller ١٠Reverend Russell Conwell
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متعلّم یک از بزرگ جهشی سودای سر در که تربیت ریاضیدانانی از بود عبارت که می کرد برآورده را حیاتی
داشتند. را فعال پژوهشگری به منفعل

تابستان به مربوط سه ماهۀ در می شد. تقسیم دوازده هفته ای سه ماهۀ چهارتا به شیکاگو دانشگاهی تقویم
ترتیبی نیت این با مور اچ. ای. کنند. ارائه تخصصشان حوزۀ در دروسی تا می شد خواسته مدعو استادان از
مور عوض، در نشد. عملی کار این اما کند. ارائه درسی ١٨٩٣ سال تابستان دورۀ در کالین فلیکس تا داد
نمایشگاهی  بین المللی از شیکاگو شهر میزبانی آن، و کرد استفاده نحو بهترین به مبارک پیشامد یک از
کلمب٢ کریستُفر ورود سالگرد چهارصدمین بزرگداشت به منظور که بود ١ کلمب برای نمایشگاهی به موسوم
برگزار اوت ماه در فرهنگی و علمی همایش چندتایی نمایشگاه، این در بود. شده برگزار آمریکا قارۀ به
دولت فرهنگی و سیاسی برنامۀ از بخشی به عنوان داشت. اختصاص ریاضیات به آ نها از یکی که شد
مور یافت. حضور ریاضیات همایش در دولت آن رسمی فرستادۀ مقام در کالین نمایشگاه، این در پروس
سخنرانی بر عالوه کالین .[۵٧] بدهد کالین برای را ریاضیات دربارۀ یک هفته ای درس یک ترتیب توانست
جدید پیشرفت های آ نها به کمک و بود آورده خود با را آلمانی اش همکاران مقاله های از چندتایی یک ساعته،
این در ارائه شده سخنرانی های چکیده های و (مقاالت می داد قرار بررسی بحث و مورد را مربوط حوزۀ در
سلسله گرفتن پا باعث بلکه بود، آشکار موفقیتی نه تنها شیکاگو کنگرۀ است). آمده [۵٢] در گردهمایی
نورتوسترن منطقۀ دانشگاه در کالین خودِ توسط انگلیسی، زبان به همگی دوهفته ای، درسی سخنرانی های
اعتباری می گذشت، آن افتتاح از یک سال تنها که شیکاگو گروه ریاضی دانشگاه برای رخداد دو این شد.
شد الگویی کلوکیوم٣، اونستن به موسوم نورتوسترن در مزبور سخنرانی های سلسله آوردند. ارمغان به
از یکی به تبدیل ١٩٠١ سال ابتدای از کلوکیوم سخنرانی های کلوکیوم. ای ام اس سخنرانی های سلسله برای
سال در ای ام اس .[٧٣-۶۶ صص. ،٢] شد تابستان در ای ام اس ساالنه گردهمایی  های دائمی بخش های
صص. ،۵٩] کرد اضافه زمستانه گردهمایی های به را کلوکیوم۴ سخنرانی های از دیگر مجموعه ای ١٩٧٣

.[۴٣٨-٣
از بخشی تنها ساده»، گروه های از دوگانه-نامتناهی «دستگاه شیکاگو، کنگرۀ در مور سخنرانی عنوان
کرد آغاز را کار شناخته شده، سادۀ متناهی گروه های همۀ مرتبه های برشمردن با او می رساند. را آن محتوای
بیضوی توابع به وابسته تبدیالت از حاصل پیمانه ای معادله های «گروه از برگرفته گروه ها از رده ای سپس و
آثار در مشترک خصیصۀ عبارت این .[٢٠٨ ص. ،۴٨] افزود فهرست این به را «q اول] [عدد مرتبۀ از
بخش های عناصرِ دادن پیوند توانایی جز نیست چیزی که می دهد نشان را بزرگ از ریاضیدانان بسیاری
این، وجود با است. بیضوی توابع و گروه ها نظریۀ مورد، این در که یکدیگر به ریاضیات بی ربط به ظاهر
نمی دهد. نشان است، ریاضیات در وی نتیجۀ مهم ترین بی تردید که را نتیجه ای به هیچ روی مور مقالۀ عنوان
١Columbian exposition ٢Christopher Columbus ٣Evanston colloquium ۴colloquium lectures



٢٣ آمریکا ریاضیات ٢٣بزرگان آمریکا ریاضیات ٢٣بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
هر که می کنم ثابت . . . من . . . بگیرید. فرض را s مرتبۀ از میدانی وجود (فقط) «اکنون می نویسد: مور
ص. ،۴٨]«.s = qn آن، در که است GF [qn] گالوای میدان از مجرد شکلی F [s] مانند موجود میدان
از بعد، سال ده حدود ودربرن١ ام. اچ. جوزف که شد اثباتی پایۀ ذاتی اش، اهمیت سوای مور، قضیۀ [٢١١
تاریخی گزارشی مطالعۀ برای است. (جابه جایی) میدان یک متناهی، تقسیم حلقۀ هر داد نشان آن طریق

ببینید. را [۵۵] آن، در مور قضیۀ نقش و ودربرن قضیۀ از
به مور رویکرد از اولیه ای و رسمی بیان هستند. کلیدی واژگان مجرد، شکل واژۀ دو مور قضیۀ بیان در
تعمیم بنیادی اصل قالب در موجز ملموس-به گونه ای حالت به مجرد حالت از حرکت ریاضیات-یعنی کل
سخنرانی  های سلسله در سخنرانی اش آغاز در را اصل این مور است. شده خالصه مجردسازی، طریق از
مختلف، نظریه های اصلی وجوه بین مشابهت وجود «از کرد: عنوان ١٩٠۶ سال به هیون٢ نیو در کلوکیوم
وجوه آن منظر از و باشد جزئی نظریه های آن شالوده اش، که باشد داشته وجود کلی نظریه ای می آید الزم
دانشجویان از یکی اینکه عین در [١ ص. ،۵٠] در آورد.» چتر یک زیر را بحث مورد نظریه های اصلی،
یکی ،[٢٧٣ ص. ،١٢] می ورزید» أکید ت ریاضیات جبری و مجرد جنبه های «بر مور که می کند بازگو مور
و راحتی آوردنِ فراهم در ریاضیات اینکه از . . . می شد «شادمان او که می کند اشاره دانشجویانش از دیگر

[١٩٢ ص. ،۶۵] است.» داشته محسوس تأثیری بشر نوع برای پیشرفت
جبری، هندسۀ کرد: منتشر ریاضیات از مختلف حوزۀ چهار در مقاالتی حیاتش طول در مور اچ. ای.
اصل موضوعی) دستگاه های (نظریۀ ریاضیات مبانی اعداد)، نظریۀ متناهی، میدان  های گروه ها، (نظریۀ جبر
یعنی جبری، هندسۀ به وی توجه آغاز، در عمومی). آنالیز توابع، نظریۀ انتگرالی، (معادالت تابعی آنالیز و
و شیکاگو کنگرۀ در مقاله اش از همان طور که حال، این با بود. معطوف دکتری اش، رسالۀ حوزۀ همان
سمت به وی عالقۀ ١٨٩٠ دهۀ ابتدای از است مشهود دکتری اش، دانشجوی اولین دیکسن٣، ای. ال. رسالۀ
١٨٩٩ سال به هیلبرت داوید کتاب از متأثر دیگری تحول بیستم، قرن آغاز در شد. جلب گروه ها نظریۀ
اُ. دانشجویش دو همراه به مور اچ. ای. تحول، این از پس کوتاه مدتی در داد. رخ هندسه۴ مبانی نام با
و ژرف اثری هیلبرت کتاب داد. قرار مطالعه مورد هندسه را مبانی به مربوط مسائل مور، ال. آر. و وِبلن
تغییر گوتینگنی اش دوست همچون مختلف دوره های در مور شد موجب نه تنها گذاشت. مور بر درازمدت
اول دهۀ میانۀ در برمی آید، ١٩٠٧ سال به بِرکوف دی. جی. رسالۀ موضوع از که همان طور بلکه دهد، ذائقه
صرف را کاری اش دوران مابقی مور گیرد. قرار اولویت در او برای انتگرالی معادله های مطالعۀ بیستم قرن
در هم اندک تأثیری هرچند حوزه این در مطالعاتش می نامید. عمومی آنالیز آن را که کرد حوزه ای همین
دورۀ از دانشجویش همکاری با که را مور-اسمیت همگرایی مفهوم داشت، آمریکا خارج در هم و داخل
١Joseph H. M. Wedderburn ٢New Haven ٣L. E. Dickson ۴The Foundations of Geometry
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ریاضی پیشگامان جزء بعدها اسمیت می گرفت. بر در بود، کرده بررسی و معرفی اسمیت١ ال. اچ.  ،١٩٢۶

شد. لوئیزیانا٢ دولتی دانشگاه در
و او آثار تعداد یک ریاضیدان، شایستگی های و توانایی سنجش برای متداول معیارهای از یکی
مور نظرِ زیر که دانشجویانی کیفی سطح بی تردید است. او نشستۀ به بار دکتریِ دانشجویان دیگر، معیار
راهنمای استاد رسماً او می زند. پهلو آمریکا ریاضیات جامعۀ در هم رده هایشان کل به شده اند فارغ التحصیل
فارغ التحصیل ٢٠ شیکاگو در مور اینکه با است. ما بررسی مورد بزرگان از باقیمانده نفرِ پنج از نفر سه
این کیفی سطح می سازد، متمایز دیگران از را او آنچه لیکن است، باالیی نسبتاً تعداد که داد بیرون دکتری
جدول در آ نها رسمی فارغ التحصیلی سال به همراه مور دانشجویان از تن هفت نام است. فارغ التحصیالن

است. آمده ١

١ جدول
مور دانشجوی سال

دیکسن ای. ال. ١٨٩۶
اسلوت هربرت ١٨٩٨

ِوبلن آزوالد ١٩٠٣
مور ال. آر. ١٩٠۵

بِرکوف دی. جی. ١٩٠٧
هیلدبرانت اچ. تی. ١٩١٠
چیتندن دبلیو. ای. ١٩١٢

بِرکوف دی. جی. و مور، ال. آر. وِبلن، فعالیت  های دربارۀ گفتیم. سخن اسلوت دربارۀ این پیش از
از پس مور، دکتری دانشجوی اولین دیکسن، ای. لئونارد داد. خواهیم توضیح پیش رو بخش  های در
دکتری درجۀ اخذ از بعد دیکسن آمد. شیکاگو دانشگاه به تگزاس، دانشگاه از کارشناسی فارغ التحصیلی
بازنشستگی  زمان تا او می داد. درس تگزاس و برکلی در شیکاگو، به ١٩٠٠ سال در بازگشتش از پیش و
از و شد شیکاگو دانشگاه در دیرپاترین ها از یکی هیلدبرانت٣ اچ. تئوفیل بود. آنجا در ١٩۴٠ سال در
ادوارد با بعد اندکی کرد. خدمت آنجا ریاست مقام در ١٩۵٧ سال در بازنشستگی اش زمان تا ١٩٣۴ سال

شد. خواهیم آشنا چیتندِن۴
با کرد. خدمت نیز کشن۵، ترنز آن، مجلۀ مهم ترین سردبیر و ای ام اس ریاست مقام در مور اچ. ای.
می بریم. پایان به را مطلب است، او صداقت و شجاعت مؤید که فوق العاده شخصیت این از ماجرایی نقل
١H. L. Smith ٢Louisiana ٣T. H. Hildebrandt ۴E. W. Chittenden ۵Transactions



٢۵ آمریکا ریاضیات ٢۵بزرگان آمریکا ریاضیات ٢۵بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
که بود زمانی می دهد نشان را مور علمی صداقت [که سختی و توجه جالب «لحظۀ
بزرگ جمعی حضور در فنی فوق العاده موضوعی دربارۀ مقاله ای ارائۀ مشغول او]
در بود. کشور سراسر از تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیئت اعضای از
در حاضر افراد از هیچ یک احتماال (گرچه می شود اشتباهی متوجه ظاهراً کار میانۀ
چند را مشکوک قسمت آن و می کند مکثی او است). نبوده آن متوجه جمع آن
کمال در و به ناگاه را جلسه اشتباه، از مطمئن سپس می کند. بازبینی دقیقه ای
همچنین و بی پروایی بر گواهی پیشامد این می کند. تعطیل مستمعین، اکثر تعجب
خود به نسبت را جمع آن ستایش واالترین بی تردید و بود علمی امور در او صداقت
است توانسته که کرد اعالم بعد جلسات در وقتی حتی که ستایشی برانگیخت؛
ص. ،۶۵] شد.» هم زیادتر هیچ، نرفت که بین از کند، ثابت را مرحله آن درستی

[١٩١
می خواهد! جرأت و دل کرد. تعطیل را جلسه مور کنید! تصور

١٩١٠ تا ١٨٩٠ سال های تحوالت .٢
ریاضی جامعۀ شکل گیریِ باعث که است عمده تحول چند مبین مور اچ. ای. اصلی دستاوردهای
پژوهش محور دانشگاه های ظهور اول، تحول شدند. بیستم قرن اول دهۀ و نوزدهم قرن آخر دهۀ در آمریکا
کالرک دانشگاه آن، از کمتر حدی تا و هاپکینز دانشگاه دستاوردهای شیکاگو دانشگاه میان، این در که بود
دورۀ در این، عالوه بر بود. همگان تحسین مورد پیشگامان از یکی زمینه این در مور گذاشت. سر پشت را
دانشگاه چندین در کلمه واقعی معنای به تکمیلی تحصیالت دانشکده های ایجاد شاهد ١٩٠٠-١٩١٠ زمانی
شده الگوبرداری شیکاگو از جملگی که هستیم ییل و کلمبیا پرینستون، هاروارد، به ویژه قدیمی تر، و معتبر

بودند.
در تخصصی حوزۀ اولین شکل گیریِ از بود عبارت داد، روی ١٨٩٠ دهۀ در که عمده تحول دومین
به طور هم و مستقیم به طور هم حوزه این در مور دیدیم، که همان طور  گروه ها. نظریۀ کشور: در پژوهش
ارائه گروه ها دربارۀ درسی شیکاگو دانشگاه در ١٨٩۴ بهار نیمسال طی همچنین او بود. سهیم غیرمستقیم
اسلوت، و جوف٣ دیکسن، براون٢، مسر١، درس، آن دست اندرکاران کار کنارِ «در که کرد بیان جایی در و کرد
می شمارم غنیمت را فرصت .. . . کردم تهیه را کسری-خطی پیکربندی قسمت به مربوط مطالب [من]
یکی مانده پاورقی ،۴٩] دیکسن.» آقای از به ویژه می کنم؛ سپاسگزاری همکاری شان به دلیل آ نها همۀ از و
از مشترک ارزش  های با جامعه یک افراد که دارد اشاره امتیازاتی به قول، نقل این [٣٩ ص. در آخر به
١Messrs ٢Brown ٣Joffe
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به دیگر بار ای ام اس آو کشن ترنز مجلۀ آغازین مجلد در مقاله ای در بعد سال ها مور می شدند. بهره مند آن
مارس و فوریه ماه های طی مقاله این اولیۀ «مفاهیم می نویسد: و می کند اذعان حامی جامعۀ وجود اهمیت
پیشرو پژوهشگران از ص.٧٢] ،۵١] است.» شده گذاشته میان در شیکاگو دانشگاه در همکاران با ١٨٩٩

بودند. کول١ نلسن فرانک دیگری و بولتسا اُسکار نام به مور همکار یکی دهه، این در
انجمن شکل گیریِ داشت، آن در حیاتی نقشی مور اچ. ای. و داد رخ ١٨٩٠ دهۀ در که تحولی سومین
ریاضی انجمن نام با ١٨٨٨ سال در کلمبیا دانشگاه در فیسک٢ تامس را این نهاد بود. آمریکا ریاضی
اچ. ای. اینکه تا بود مانده محلی انجمن یک سطح در نهاد این کرد. تاسیس (ان  وای  ام اس)٣ نیویورک
که بعد سال رفت. آن رئیس سراغ شیکاگو، در ١٨٩٣ سال کنگرۀ در ارائه شده مقاله های چاپ برای مور
نقش فراگیرتر بسیار سطحی در می تواند انجمن آن که شد معلوم یافت، تغییر ای ام اس به ان وای ام اس نام
[بین المللی نمایشگاه مدیریت «نه می نویسند: مور پیشنهادیِ کتاب آن پیشگفتار در ویراستاران کند. ایفا
کنگرۀ گردهمایی های از هیچ یک گزارش های چاپ برای پیش بینی هیچ گونه متحده ایاالت دولت نه و کلمب]
مقاالت آن چاپ به مایل خودش مسئولیت با که نمی شد پیدا هم ناشری هیچ بودند. نیاورده عمل به شیکاگو
طور این ویراستاران رفت. آن سراغ مور وقتی بود ای ام اس احوال و اوضاع این [v ص. ،۵٢] باشد.»
از دالر ۶٠٠ شد؛ فراهم پیش پرداخت طریق از دالر ١٠٠٠ بالغ بر تضمینی وجه «سرانجام می دهند: ادامه

[v ص. ،۵٢] دیگر.» برخی ریاضیدانان و انجمن آن اعضای طرف از هم دالر ۴٠٠ و ای ام اس طرف
هاروارد، مانند و قدیمی تر معتبر دانشگاه های در تکمیلی تحصیالت دوره های دانشکده های ایجاد
دومین داد. رخ بیستم قرن  از دهه اولین در که است فراگیری تحول دو از یکی مبین کلمبیا و ییل پرینستون،
آن، آمریکایی جنس از پژوهشی تخصصی حوزه های از دیگر یکی ظهور از بود عبارت دوره، این در تحول
پژوهشی سطح در ریاضی مکتب اولین «شاید گفته اند: آن دربارۀ که اصل موضوعی دستگاه های نظریۀ یعنی
ریاضی جامعۀ چارچوب در آن از حمایت بر تصمیم که بود موضوع-محور و جغرافیایی وسیع گسترۀ با
نوخاسته حوزه ای سوی به را در مور اچ. ای. دیگر بار [٣٨۴ ص. ،۵۶] بود.» شده گرفته آمریکا نوبنیاد
بِرکوف، ریاضیدانان دی. جی. و مور ال. آر. وِبلن، اُ. وی، دانشجویان این بار که تفاوت این با گشود
آموزش چنان از شیکاگو دانشگاه در آ نها رساندند. جهانی شهرت با پژوهشگرانی رتبۀ به را آمریکایی
آمریکا گسترش به رو به سرعت ریاضی جامعۀ طالیه داران زمرۀ در آن به واسطۀ که بودند شده بهره مند پرباری
از عبارت   اند است، داده رخ ریاضیات مبانی و جبر حوزۀ در که پیشرفت هایی از عالی گزارش (دو درآمدند

اسکَنلن۵). مایکل روشنگر مقالۀ و [٧] بِل۴ تی. نوشتۀ ای. گذشته سال ۵٠ آثار بر مروری مقالۀ
١Frank Nelson Cole ٢Thomas Fiske ٣NYMS ۴E. T. Bell ۵Michael Scanlan



٢٧ آمریکا ریاضیات ٢٧بزرگان آمریکا ریاضیات ٢٧بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان

آمریکا ریاضی انجمن از: عکس .(١٩۶١٨٨٠-٠) وِبلن آزوالد .٢ تصویر
(١٩۶١٨٨٠-٠) وِبلن آزوالد .٣

است پدر این زیرک فرزندان نخستین از یکی وِبلن آزوالد باشد، آمریکا ریاضیات پدر مور اچ. ای. اگر
نخست و آمد متحده ایاالت به نروژ از وِبلن پدربزرگ هستند). وِبلن دربارۀ اصلی منابع از [۴٧] و [٢])
و اقتصاددان وِبلن١، تورستاین وِبلن، عموهای از یکی گزید. اقامت مینیسوتا در بعد و ویسکانسین در
زبان و فیزیک ریاضیات، تدریس به و داشت را کالج استادی شغل وِبلن پدر بود. مشهور نظریه پردازی
به آزوالد وقتی بود. متداول امری کالج  ها مربیان از بسیاری برای زمان آن در که داشت اشتغال انگلیسی
دانشگاه در ١٨٨٣ تا ١٨٨١ از لیکن بود، فعلی آیووای دولتی دانشگاه علمی هیئت عضو پدرش آمد، دنیا
یا است خوانده ریاضیات آنجا در وِبلن اندرو آیا نمی دانیم البته پرداخت. تحصیل به هاپکینز تازه تأسیس
سالگی ١٨ در خواند. درس دولتی مدارس در آنجا در وِبلن آزوالد و برگشت آیووا به خانواده آن، از بعد نه.
بی رونق فیزیکِ آزمایشگاه ادارۀ صرف را یک سال سپس و شد فارغ التحصیل آیووا دولتی دانشگاه از
دریافت ١٩٠٠ سال در را خود کارشناسی مدرک دومین و کرد نام ثبت شیکاگو دانشگاه در بعد کرد. پدرش
تحصیالت بالفاصله این رو از و آمد وِبلن چشم به درست وحسابی جایی شیکاگو گروه ریاضی دانشگاه کرد.
پس را خود دکتری مدرک ١٩٠٣ در بعد، سال سه و داد ادامه آنجا تکمیلی تحصیالت دانشکدۀ در را خود
رساله اش کرد. دریافت هندسه» برای موضوع اصول از «دستگاهی بی تکلّفِ عنوان با رساله ای نوشتن از

شد. منتشر ١٩٠۴ سال به کشن ترنز مجلۀ در
ای. ال. یعنی مور، اچ. ای. سابق دانشجویان از تن دو کند، تمام را رساله اش وِبلن آنکه از پیش
به مایل نیز وِبلن که ندارد تعجبی پس بودند. پیوسته شیکاگو در دانشکده آن به اسلوت، اچ. و دیکسن
طرف از پرینستون از پیشنهادی بعد سال دو این، وجود با باشد. بوده تحصیلش محل دانشگاه در ماندن
ریاست به پرینستون، دانشگاه وقت ریاست ویلسن٣، وودرو طرف از فاین پذیرفت؛ را فاین٢ بی. هنری
١Thorstein Veblen ٢Henry B. Fine ٣Woodrow Wilson
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را علمی هیئت اعضای گروه های درخشان ترین از یکی ١٩٠۵ سال در فاین بود. شده منصوب دانشکده
(فارغ التحصیل بلیس١ گیلبرت وِبلن، گرفت: به کار بودند، شده جمع هم دور یک سال در موقع آن تا که
در دکتری (فارغ التحصیل آیزنهارت٢ لوتر بولتسا)، اُسکار راهنمایی با شیکاگو از ١٩٠٠ سال در دکتری
(ستاره شناس جینز۴ جیمز و برلین) (درس خواندۀ یانگ٣ ای. دبلیو. یاکوب هاپکینز)، جان از ١٩٠٠ سال
پرینستون در را خود عمر مابقی آیزنهارت و وِبلن داشت). کاربردی ریاضیات در مسندی که انگلیسی

کرد. مکان نقل پیشرفته مطالعات موسسۀ به دانشگاه از ١٩٣٢ سال در وِبلن منتها ماندند،
کوچک ها، بی نهایت آنالیز با «آشنایی کتاب شدند. مواجه اقبال با که کرد منتشر کتاب چندتایی وِبلن
١٩٠٧ سال در بار اولین  اینکه با است، شده نوشته لنز۵ جی. نلس همکاری با که حقیقی» متغیره یک توابع
دبلیو. جی. با همچنین او شد. چاپ دوباره ١٩٣۵ سال در که گرفت باال آن برای تقاضا آن چنان شد، منتشر
جلد و ١٩١٠ سال در کتاب این اول جلد کرد؛ همکاری تصویری» «هندسۀ جلدیِ دو کتاب نوشتن در یانگ
در نسبیت نظریۀ دربارۀ پژوهش و مطالعه از پس وِبلن اینها، بر عالوه شد. منتشر ١٩١٨ سال در آن دوم
نگارش به  ١٩٣٣ سال در را تصویری»۶ نسبیت «نظریۀ کتاب گوتینگن، در یک سال گذراندن و ١٩٢٠ دهۀ
هندسۀ دیگری و جا٧ تحلیل یکی می گیرند: قرار کلی دستۀ دو در آثار، این سوای وِبلن، مطالعات درآورد.
و ١٩١۶ سال در کلوکیوم ای ام اس سخنرانی  های سلسله در سخنرانی ایراد به واسطۀ اول دستۀ دیفرانسیل.

است. یافته شهرت ،١٩٢٢ سال در نام همین با کتابی انتشار آن، پی در
برای آنها از چندتایی نمی رسند، مور اچ. ای. شاگردان پای به کیفی سطح به لحاظ وِبلن شاگردان گرچه
ماندند، پرینستون دانشکدۀ همان در آنها از تن دو شدند. آمریکا ریاضی جامعه در پیشگامانی به بدل خود
شکل گیریِ در سرنوشت ساز نقشی وِبلن معروف کمتر شاگردان از برخی چرچ٩. اَالنزو و الگزندر٨ جیمز
میچل١٢ اچ. اچ. و رفت) براون١١ دانشگاه به بعداً (که ِبنت١٠ ای. ای. نمونه باب از کردند؛ ایفا ام ای ای

نهادند. بنا ١٩٢۶ سال در را فیالدلفیا شعبۀ پن) دانشگاه (در
را او بی گمان آنچه شاگردانش، موفقیت از جدا همچنین و ریاضیات در وِبلن توجه درخور آثار از جدا
عمومی اش فعالیت  های همانا می رساند، بیستم قرن نخست دهۀ در آمریکا تأثیرگذارترین ریاضیدان پایۀ به
آمده او عمدۀ دستاوردهای از برخی ٢ جدول در است. آمریکا پژوهشی جامعۀ در گوناگون روش های به

کرد. خواهیم صحبت بیشتری تفصیل با آنها دربارۀ است؛
پرتابه ها و تیر میدان امور مسئول سمت با سرهنگی و سرگردی مقام در جهانی اول جنگ طی وِبلن
به جهانی، دوم جنگ زمان در کرد. خدمت مریلند در گراوند١٣ پرووینگ اَبِردین منطقۀ در ارتش برای

می کردند. تحقیق پرتاب شناسی دربارۀ که گرفت برعهده را گروهی هدایت و بازگشت اَبِردین
١Gilbert A. Bliss ٢Luther Eisenhart ٣Jacob W. A. Young ۴James Jeans ۵Nels J. Lennes
۶Projektive Relativitätstheorie ٧analysis situs ٨James Alexander ٩Alonzo Church ١٠A. A.

Bennett ١١Brown ١٢H. H. Mitchell ١٣Aberdeen Proving Ground
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٢ جدول
فعالیت سال

پرتاب شناسی جهانی اول جنگ
AMS ١٩٢٣
NRC ١٩٢۴

فاین ساختمان ١٩٣١
IAS ١٩٣٢

مهاجر ریاضیدانان امور ١٩٣٠ دهۀ
MR ١٩۴٠

پرتاب شناسی جهانی دوم جنگ
ICM ١٩۵٠

با که بود او ریاست دورۀ در داشت. برعهده ١٩٢۴ و ١٩٢٣ سال های طی را ای ام اس ریاست وِبلن
قالب در کمک ها از توانست قانونی به لحاظ انجمن و شد برداشته سرنوشت سازی گام انجمن، قانونی ثبت
سهام بازار ورشکستگی بحبوحۀ در را انجمن او سان بدین و شود برخوردار اهدایی ماترک  های و سهام
به بودجه ای تا ساخت متقاعد را پژوهش١ ملی شورای دوره آن طی وِبلن داد. نجات دهه، آن اواخر در
٣٠ که ان اس اف و ان آرسی مؤسسۀ بین دهد. اختصاص ریاضیات در پسادکتری دوره های پژوهانه های
در بود داوران نظر ان اس اف در کار مبنای اینکه داشت؛ وجود مهم تفاوت یک شد، تأسیس آن از بعد سال
گیلبرت وِبلن، می گرفتند: تصمیم پژوهشی کمک هزینه های دربارۀ نفری سه کمیتۀ یک ان آرسی، در که حالی 
مطالعۀ برای بود). هاروارد در وقت آن در (که بِرکوف دی. جی. و بود) شیکاگو در زمان آن (که بلیس
ریاضیات در پژوهش از پشتیبانی برای مالی کمک های آوردنِ فراهم در وِبلن نقش دربارۀ عالی گزارشی

کنید. رجوع [٢۴] به ،١٩٢٠ دهۀ در محض
بدعنقی به که لفشتس داشت. تعین کننده  نقشی نیز پرینستون در لفشتس٢ سالمن جذب در وِبلن
«وقتی است: کرده نقل خودش خاص رک گویی با شد مواجه آن با پرینستون در که را شرایطی بود، مشهور
دو می داد. انجام خانه در را خودش کارهای کس هر نداشتیم. هیچ جایی آمدیم، اینجا به ١٩٢۴ سال در
کتابخانه یکی بودند. گذاشته ما اختیار در دانشگاه] فیزیک آزمایشگاه [ساختمان پالمر ساختمان در اتاق
در آیزنهارت و فاین داشتند: کار دفتر گروه، اعضای از نفر سه تنها دیگر! امور برای هم دیگری و بود شده
تا بود پابرجا ١٩٢٠ دهۀ اواخر تا اوضاع این [١٨-١٩ صص. ،٨] پالمر.» در هم وِبلن و نسو٣ ساختمان
رسید. نتیجه به ریاضی دانشکدۀ ساختن برای توجه قابل بودجۀ یک جذب در وِبلن همه جانبۀ تالش اینکه
١National Research Council ٢Solomon Lefschetz ٣Nassau Hall
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یقیناً نامیده شد، فاین ساختمان بود، درگذشته تازه که گروه قبلی ریاست افتخار به که جدید ساختمان این
شیکاگو دانشگاه در کهارت١ ا ساختمان زیرا نبود، متحده ایاالت در ریاضی دانشکدۀ ساختمان نخستین
مشورت طرف را ساختمانی ای شرکت همان بلیس گیلبرت قضا، (از داشت قدمت آن از بیشتر سالی چند
تدارک فاین ساختمان در که آسایشی وسایل داشت). شراکت کهارت ا ساختمان ساختن در که بود داده قرار
خود به دنیا در ریاضی  دانشکدۀ ساختمان یک روز آن تا که بودند امکاناتی بهترین نوع از شاید بود شده

بود: دیده
وسط در روباز محوطه ای بود. فیزیک و ریاضی کتابخانۀ محل طبقه، «باالترین
دانشجویان تک تک برای را آرام محیطی و طبیعی روشنایی آخوره ای، میزهای با
گفتگو اتا ق های می آورد. فراهم پسادکتری دورۀ مدعوین و تکمیلی تحصیالت
دانشگاه مسئوالن آیزنهارت بود. مهیا طبقه آن گوشۀ چهار در تخته سیاه به مجهز
از را پژوهشی سطح در فیزیک و ریاضی کتاب های تمامی تا بود کرده متقاعد را
دسترسی آنها به ساعته ٢۴ پژوهشگران همۀ تا کنند منتقل آنجا به مرکزی کتابخانۀ
دفتر از مطالعه»-جدا «اتاق علمی هیئت اعضای دوم، طبقۀ در . . . باشند. داشته
تمام دل بازیِ دست و با که بودند جادار اتاق هایی آنها از برخی که کار-داشتند
کاناپه های بلوط، چوب روی کنده کاری به صورت چوب کاری  هایی شومینه ها، با
بودند شده مجهز روپوش گنجه های و تا شو تخته سیاه های شرقی، قالیچه های چرمی،
آورده در سربی میله های با را ریاضی الگوهای آنها روی که داشتند پنجره هایی و
مالقات برای انتظار اتاق یک و عمومی اتاق یک همچنین دوم طبقۀ در . . . بودند.
ریاست دفتر دیگر، مطالعۀ اتاق چندین اول طبقۀ در . . . داشت. قرار استادان
داشت. قرار درس  جلسات و سمینارها برگزاری مناسب مختلفی کالس های [و]
می کرد.» تکمیل را آنجا باشگاه گونۀ هوای و حال نیز دوش حمام و رختکن یک

چاپ] تجدید ،٢٠۴-٢٠٣ صص. ،۵]
که آنجا تا (حداقل نمی رسند قدیمی» فاین «ساختمانِ پای گردِ به روزگار این رفاهی امکانات هرچند
اصل این گرفتن پا موجب پرینستون و شیکاگو دانشگاه در ریاضی دانشکده ساختما ن های می دانم)، من

دارند. هم، به نزدیک ترجیحاً مجزا، کار دفتر به نیاز کارهایشان انجام برای ریاضی پیشگان که شدند
جامعۀ در وِبلن مشارکت های ،١٩٣٢ سال به پرینستون در پیشرفته مطالعات موسسۀ افتتاح از پس
متقاعد را فلکسنر٢ ایبرهم هم به اتفاق که بود نفری چند آن از یکی جزء وِبلن یافت. ادامه ریاضی تحقیقاتی
دانشکدۀ ریاست خودش و گیرد بهره مؤسسه آن ایجاد برای بمبرگر٣ خیرخواهانۀ فعالیت های از تا ساختند
١Eckhart Hall ٢Abraham Flexner ٣Bamberger
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اینشتین، آلبرت بودند: بی همتا افرادی دانشکده علمی هیئت اعضای نخستین پذیرفت. را آنجا ریاضیات
شش ریاضیدان، تنها دهه یک از بیش طی مورس١. مارستن و اَلگزاندر جیمز وایل، هرمان فون نویمان، جان

بودند. مؤسسه این در ریاضی استادان تنها وِبلن، خودِ جمله از
به به نوعی ریویوز٢، متمتیکال و مهاجر امور ریاضیدانان یعنی آمده اند، ٢ جدول در که موردی دو
براون، دانشگاه در ریچاردسن٣ بی. جی. رولند همراه به ،١٩٣٠ دهۀ تمام در وِبلن خورده   اند. گره یکدیگر
می آمد. حساب به آمریکایی مؤسسات در اروپایی جایابی ریاضیدانان به مربوط امور در سرشناس فردی
در مورد این در او تالش  های است. ادعا این صحت گویای او توسط وایل و فون نویمان اینشتین، استخدام
اور۵ اویستن و نویگه باوئر۴ اوتو که بود وقتی آن، و آورد بار به متفاوت محصولی ١٩٣٠ دهۀ پایانی سال های
بررسی و مرور به سبب که نشریه ای شدند؛ منصوب ریویوز متمتیکال مجلۀ ویرستاران نخستین سمت به
.[٣٢٧-٣٣٣ صص. ،۶٢] است برخوردار اساسی اهمیت از پژوهشگری هر ریاضیدانِ برای ریاضی، آثار
کنگرۀ  بین المللی ریاضیدانان رئیس مقام در بود که ١٩۵٠ سال در وِبلن کاری دوران اوج نقطۀ
یک سال چهار هر مراسم این بود شده قرار آغاز در کرد. وظیفه انجام ام ای، کمبریج، در (آی سی ام)
وِبلن ١٩٣٠ دهۀ اوایل همان در آمد. پیش جهانی دوم جنگ ولی شود برگزار سو این به ١٩۴٠ سال از  بار
می آورد یاد به بعدها می کرد. صحبت افتخار با بود، برداشته زمان آن تا کشور که بسیاری بلند گام  های از
در ریاضیات از جدیدی شاخه های بود. گرفته صورت آمریکایی به دست ریاضیدانان مهمی «اکتشافات که
می دادند. نشان را خود به مرور پژوهش در جدیدی گرایش های واسطه این به و بودند گرفتن شکل حال
سو دو هر از [علمی] مبادالت همه جور و می شدند خارجی پژوهشگران پذیرای آمریکا دانشگاه های برخی
کوچک جایگاهی ریاضیات نیز آمریکایی جامعۀ دیگر بخش های در همزمان داشت. افزون روز رشدی
سال در تا برانگیزد را ما که بود رسیده حدی به کشور در ریاضیات پیشرفت می یافت. گسترش به رو اما
برگزاریِ تاریخ مطالعۀ برای کنیم.» دعوت کشور در کنگره ای در شرکت برای دنیا از ریاضیدانان ١٩۴٠

است. آمده ٢۵ صفحۀ در وِبلن اظهارات کنید؛ مراجعه [١] به آی سی ام ها،
کشور در شکل گرفته ای ریاضی سنّت هیچ که زمانی ،١٨٩٣ سال در شیکاگو کنگرۀ برگزاریِ بعدِ از
متحده ایاالت در که بود جهانی سطح در ریاضی کنگرۀ اولین ١٩۵٠ سال در آی سی ام کنگرۀ نداشت، وجود
در وِبلن بود که یافته چشمگیری تغییر کشور چنان ریاضیات اوضاع بیستم قرن میانۀ تا می شد. برگزار
بود. گله مند بودند، یافته حضور رویداد آن در که نفر) ١٧٠٠) کم ریاضیدانانی عدۀ از کنگره آن ریاست مقام
از آی سی ام کنگره های و ای ام اس-ام ای ای ساالنۀ گردهمایی  های به را آنها می توان که انتقادهایی در وِبلن
دیگر اشخاص از باالیی تعداد وجود به منوط ارتباط آرمانی «صورت می نویسد: دانست، وارد بعد به ١٩۵٠
١MarstonMorse ٢Mathematical Reviews ٣RolandG. B. Richardson ۴Otto Neugebauer ۵Oystein
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می شناسم، که بهترین ریاضیدانانی از برخی کشید، فریاد سخنرانی بزرگ سالن یک در باید که گاه آن است.

ص.٢٧] ،١] می کنند.» اختیار سکوت و می ترسند فقط

١٩٢٠ و ١٩١٠ دهه های تحوالت .۴
آمریکایی مشارکت ریاضیدانان کردیم. اشاره جهانی اول جنگ با مرتبط فعالیت های در وِبلن سهم به
از یکی جزء است، کوچک کردند ایفا جهانی دوم جنگ در که بزرگی نقش با قیاس در گرچه جنگ این در
نهادی به عنوان ام ای ای ،١٩١۵ سال روز آخرین در .[۶٠] می شود محسوب ١٩١٠ دهۀ در عمده تحوالت
از که بود موضوعاتی همۀ برگیرندۀ در دانشگاهی ریاضیات شد. تأسیس دانشگاهی ریاضیات مختص
از یکی می شد. داده درس تکمیلی تحصیالت دانشکده های سالِ دو از سال اولین تا دبیرستان آخر سال
در بعداً که بود مور، اچ. ای. دکتری دانشجوی دومین اسلوت، هربرت آمریکا ریاضی جامعۀ بنیانگذاران

است. متحده ایاالت هم و کانادا هم جامعه، این نام در «آمریکا» از مقصود شد. او همکار شیکاگو
آغاز، در که توپولوژی هستیم: امریکا در دیگری تخصصی حوزۀ پاگرفتن شاهد ١٩١٠-١٩٢٠ دهۀ در
کارهای به سبب به ویژه بود، حوزه این در پژوهشگران نخستین از یکی وِبلن می شد. خوانده جا تحلیل
از را (١٩١١) ارشد کارشناسی و (١٩١٠) کارشناسی مدارک الگزاندر، الگزاندر. جیمز با مشترکش
سمت به وی انتصاب از مانع امر این اما نبود. دکتری گرفتن دلواپس هیچ گاه ولی گرفت پرینستون
ِوبلن-َالگزاندر-لفشتس نفریِ سه گروه نشد. پیشرفته مطالعات مؤسسه یا پرینستون در علمی هیئت عضو
ص. ،۵۶] می شود خوانده جبری» توپولوژی در پرینستون عظیم «مکتب که داند تشکیل را چیزی آن پایۀ

بود. شکل گیری حال در تگزاس در آمریکایی توپولوژی در دیگری مکتب همزمان که افزود باید .[٣٩٢
می کردند. سپری به آرامی نسبتاً را ١٩٢٠ دهۀ اروپایی، برخالف ریاضیدانان آمریکایی،  ریاضیدانان
هندسۀ نقاط، مجموعۀ توپولوژی از بودند عبارت جبری، توپولوژی بجز خاص، پژوهشی حوزه های دیگر
دانشگاه هاروارد در توپولوژی ترویج بانی ١٩٢٠ دهۀ در که کسی نسبیت. نظریۀ و تابعی آنالیز دیفرانسیل،
ال. آر. نام امروزه شاید اینکه با است. بِرکوف دی. جی. یعنی ما، بررسی مورد بزرگ شخصیت سومین شد،
،١٩٣٠ و ١٩٢٠ دهه های در که دارند اذعان همگان باشد، قرین توپولوژی با بِرکوف یا وِبلن از بیشتر مور

است. بوده آمریکا در ریاضی پژوهش صحنۀ در سبک صاحب فردی بِرکوف

(١٩۴۴-١٨٨۴) بِرکوف دیوید جورج .۵
بوده بیستم قرن اول دهۀ چهار طی آمریکا در ریاضی پژوهشگر ارجمندترین بِرکوف دی. جی. به یقین
طرف از نیرومند محرکی از برخوردار او زیرا است، نبوده اتفاق روی از عالی مرتبۀ این به رسیدنش است.
ساکن هلندی   تبارش والدین بود. خودش زمان در کشور در موجود آموزشی مجموعه های برترین از یکی
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شیکاگو دانشگاه ریاضی گروه از: عکس .(١٩۴۴-١٨٨۴) بِرکوف دیوید جورج .٣ تصویر

ساخت. بهره مند شیکاگو در ممکن آموزش های بهترین از را خانواده  بود، پزشک که پدرش و بودند شیکاگو
١۵ در آنجا در رفت. شد) ایلینوی صنعتی مؤسسۀ به تبدیل نهایتاً (که لوئیس١ صاحب نام مؤسسۀ به بِرکوف
بود. شده مطرح مانتلی٢ مجلۀ مسئله های محبوب همیشه بخش در که کرد حل هندسه در را مسئله ای سالگی
شیکاگو، دانشگاه ریاضی گروه رئیس حمایت با بعد یک سال تنها اما شد شیکاگو دانشگاه وارد بعد سال
و کارشناسی دانشجوی اول سال بود؛ هاروارد در سال دو بِرکوف یافت. انتقال هاروارد به  مور، اچ. ای.
که بود گرفته قرار آنالیزی درس های تأثیر تحت شدیداً مدت این در ارشد. کارشناسی دانشجوی دوم سال
عالقۀ و توجه اش درخور و انتقادی بینش «راهنمایی  هایش، از بعدها بِرکوف می کرد. ارائه بوخر ماکسیم
مدت این طی بِرکوف .[٢٧۵ ص. ،١٢] می کرد یاد نیکی به من» خام غالباً ریاضی ایده های به پیوسته اش
شد معلوم بعداً است. اعداد نظریۀ در نتیجه ای شامل که کرد منتشر وندیوِر٣ اس. اچ. با نیز مشترکی مقالۀ

دارد. محوری نقشی ودربرن مشهور قضیۀ اثبات در نتیجه این که
شیکاگو دانشگاه تکمیلی تحصیالت دورۀ در ١٩٠۵ سال پاییز در بِرکوف آنکه از پیش ترتیب این به
بود. کرده حاصل هاروارد از ارشد کارشناسی و کارشناسی مدارک اخذ برای را الزم شرایط کند، نام ثبت
باقیمانده» و میانگین مقدار کلی «قضیه های عنوان با آنها از یکی که کرد چاپ مقاله دو بعد سال یک او
مور اچ. ای. آن سردبیر و شده تأسیس قبل سال پنج که شد چاپ ای ام اس کشن ترنز جدید نسبتاً مجلۀ در
معادله های برخی مجانبی «ویژگی  های عنوان با پایان نامه ای نگارش دنبال به ،١٩٠٧ در بعد، سال بود.
دریافت را شیکاگو دانشگاه دکتری مدرک بسط»، و مرزی مقدار مسائل در کاربردها و عادی دیفرانسیل
اچ. ای. رسمی اش، راهنمای استاد هم و بسط) به مربوط قضیه های (در بوخر تأثیر هم کار این در کرد.

کرد. چاپ کشن ترنز در بخش دو در را رساله اش بِرکوف است. نمایان انتگرالی) معادله های (در مور،
١Lewis Institute ٢American Mathematical Monthly ٣H. S. Vandiver
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وِلک١ ون بی. ادوارد بود. ویسکانسین دانشگاه در سال دو دکتری اش، دورۀ پایان از پس بِرکوف
جمع به تازه است، شده نامگذاری او یادبود به ویسکانسین گروه ریاضی دانشگاه فعلی ساختمان که نیز
او، جای شدن خالی و شیکاگو به بلیس گیلبرت بازگشت به دنبالِ بود. پیوسته آنجا علمی هیئت اعضای
درجۀ به سپس و ماند پرینستون در سال سه بِرکوف زند. تکیه او کرسی بر تا رفت پرینستون به بِرکوف
علمی محیط «باثبات ترین می کند: توصیف گونه این را دانشگاه هاروارد وِبلن رسید. هاروارد در استادیاری
پسرش، ماند. هاروارد در را کاری اش دوران مابقی بِرکوف [٢٨١ ص. ،٧٠] زمان.» آن در کشور در موجود
در تعصب از هاروارد دانشگاه گذار در عطفی «نقطۀ می کند: توصیف این گونه را ١٩١٢ سال بِرکوف، گرت

[٢٧ ص. ،٩] ریاضی.» پژوهش بر أکید ت سمت به ریاضی آموزش
هیئت اعضای از برخی درگذشت و بازنشستگی به دلیل بِرکوف، کار به اشتغال از پس این، وجود با
استخدام با ١٩٢٠ دهۀ در وضعیت این شد. بحرانی وضعیت دچار گروه ریاضی دانشگاه هاروارد علمی،
اشتودی۴ راهنمایی با که گراوشتاین٣ ویلیام بود، نوشته هیلبرت راهنمایی با را رساله اش که الگ٢ ک اُلیور
هاینریش والش۵، جوزف نام  های به هاروارد، خودِ از دکتری فارغ التحصیالن از نفر سه و بود نوشته رساله

یافت. بهبود مورس مارستن و برینکمان۶
گرفته صورت مشابه حوزۀ سه در پوانکاره آنری و بِرکوف دی. جورج عمدۀ پژوهش های کلی به طور
دینامیکی دستگاه های خطی)، عادی دیفرانسیل معادله های در به ویژه (بِرکوف دیفرانسیل معادله های است:
عالقه رنگ چهار مسئلۀ به عمر سراسر در همچنین بِرکوف سماوی. مکانیک و ارگودیک) نظریۀ جمله (از
از یکدیگر به را دو آن پژوهش های پیوند که می کند نقل ماجرایی ایوز٧ هاوارد مشهور، تاریخدان داشت.

می دهد: نشان بِرکوف ظهور و پوانکاره درگذشت زمان
نمانده باقی عمرش از زیادی زمان که بود یافته اطالع پوانکاره ١٩١١ سال «در
ریاضی مجله های از یکی سردبیر به نامه ای سال آن دسامبر ماه نهم در است.
دربارۀ ناتمام مقاله ای چاپ امکان دربارۀ معمول، روال برخالف او، از و نوشت
که داد توضیح سردبیر به کرد. سؤال می آمد، مهم فوق العاده نظرش به که مسئله ای
احساس لیکن کند، حل کامل را مسئله نتواند شاید سالگی) ٧۶) سن این در او
حل درست مسیر در را دیگر پژوهشگران وی ناقص نتایج است ممکن که می کند
نکشید طول خیلی آن از پس و شد منتشر و پذیرفته مقاله آن دهد. قرار مسئله
تکمیل را مسئله راه حل بِرکوف، دیوید جورج آمریکایی، سالۀ ٢٧ که ریاضیدان
صص. ،٢٣] درگذشت.» ناگهانی به طور ١٩١٢ سال ژوئیه ١٧ در پوانکاره کرد.

[٩٩-١٠٠
١Edward B. Von Vleck ٢Oliver Kellogg ٣William Graustein ۴Study ۵JosephWalsh ۶Heinrich

Brinkmann ٧Howard Eves



٣۵ آمریکا ریاضیات ٣۵بزرگان آمریکا ریاضیات ٣۵بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
ریاضی جامعۀ به مدیریتی اش توانایی های به دلیل وِبلن و هدایتگری اش نقش به سبب مور اچ. ای. اگر
دانست. ریاضیات در پژوهش اساساً را نقش این باید بِرکوف دی. جی. مورد در باشند، کرده خدمت آمریکا
دربارۀ سپس و عرضه بِرکوف ریاضی مقاالت گردایۀ و [٢] پایۀ بر پژوهش ها این از کلی تصویری اینجا در

می کنیم. صحبت او فعالیت  های از دیگر برخی
چاپ کشن ترنز در ١٩١٣ سال در که پوانکاره» هندسی مسئلۀ «اثبات نام با بِرکوف مقالۀ عنوان از
به جهانی شهرتی او برای تولدش سالروز سی امین از پیش مقاله این برد. پی آن محتوای به می توان شد،
این می شود. منتشر فرانسوی زبان به آن از ترجمه ای بعد، سال در بالفاصله می بینیم چنان که آورد ارمغان
با میتاگ-لفلر اسکاندیناوی مجلۀ در که وی ١٩٢۵ سال مقالۀ نبود؛ حوزه این به بِرکوف یورش آخرین
هندسی قضیۀ آخرین از «گسترشی مقاله، آن عنوان است. مطلب این گواه شد، چاپ ماتماتیکا١ آکتا نام

است. بوده معروف امروزی اش نام همین با زمان آن از پوانکاره نتیجۀ می دهد نشان که بود پوانکاره»
نبود مقاله ای تنها است، آمده آن در پوانکاره هندسی قضیۀ آخرین اثبات که بِرکوف مقالۀ نخستین
که بود پربار سالی بِرکوف برای ١٩١٣ سال واقع در بود. مؤثر جهانی سطح در وی شدن نام آورتر در که
دربارۀ ریمان تعمیم یافتۀ «مسئلۀ عنوان با مقاله ها این از یکی کرد. چاپ مقاله هشت روی هم رفته آن، در
کامل حل q-تفاضلی»، و خطی تفاضلی معادله های برای وابسته مسائل و خطی دیفرانسیل معادله های
تکین نقاط با عادی دیفرانسیل معادله های توسط که تابع هایی مشخص سازیِ داشت: بر در را ریمان مسئلۀ
در نیز تحلیلی توابع ماتریس  های کلی تر حالت به را نتایج از گسترشی مقاله این می شوند. تعریف غیرمنظم
مقید «حالت عنوان با دینامیکی پایداری دربارۀ بِرکوف ١٩١۵ سال مقالۀ اینها، بر عالوه می گذارد. اختیار
دی متمتیکو چرکُلو دِل رِندیکُنتی مجلۀ در بلکه می داد، گسترش را پوانکاره نتایج نه تنها جسم»، سه مسئلۀ
چاپ آن در ایوز از نقل شده ماجرای در پوانکاره از اشاره مورد مقالۀ که مجله ای همان یعنی شد، منتشر پالرمو
با دینامیکی «دستگاه های عنوان با حوزه این در دیگری بدیع مقالۀ هم باز بِرکوف بعد، سال دو بود. شده
این اولین بِرکوف است. نکرده اعطا زیادی جوایز ای ام اس کرد. منتشر کشن ترنز مجلۀ در آزادی» درجۀ دو
دستگاه  های عمومی نظریۀ پیشبرد به سبب ١٩٢٢ سال در بود، بوخر ماکسیم استادش نام به که را جایزه ها
بسیاری کرد. کسب خودش، ابداعی مینیماکس» «روش اساساً و جدید شیوه های از استفاده با دینامیکی
نام با او کتاب در فشردگی، به مربوط بحث  های و یافته   اند گسترش و بسط زمان آن طی که ایده ها این از

است. آمده    موجز به طور ،١٩٢٧ سال به دینامیکی دستگاه های
آن، در که کردند منتشر را تابعی» فضای در ناوردا «نقاط مقالۀ مشترکاً کالگ و بِرکوف ١٩٢٢ سال در
آدامار ژاک است. شده ثابت بِرکوف-کالگ، قضیۀ به معروف تابعی، فضای در ثابت نقطۀ قضیۀ نخستین
دلیل همین به .[۵٧ ص. ،١٠] می کند یاد زمان آن تا تابعی آنالیز دستاوردهای اوج به مثابۀ نتیجه این از
١٩٢٨ سال در بولونیا در ریاضیدانان کنگرۀ  بین المللی در یک ساعته سخنرانی یک تا شد دعوت بِرکوف از
١Acta Mathematica



دزیتارلی ای. دی. دزیتارلی٣۶ ای. دی. دزیتارلی٣۶ ای. دی. ٣۶
عوض، در نشد. برگزار بولونیا در او سخنرانی لذا و نکرد سخنرانی موضوع این دربارۀ او اما کند. ایراد
ریاضیاتی «اصول عنوان با ریاضیات منظر از زیبایی شناسی باب در به یادماندنی یک ساعتۀ سخنرانی یک
بعد، سال چهار نمود. ایراد شد، برگزار فالرِنس در وِکیو١ پاالتسو زیبای قصر در که ویژه ای نشست در هنر»
در «درس گفتارهایی عنوان با صفحه ای ١۵٣ جزوۀ یک قالب در گسترده تر صورتی به سخنرانی این موضوع
تمام ١٩٣٣ سال در و آمد در موسیقی» و شعر در آن کاربرد و زیبایی شناسی دربارۀ ریاضی نظریۀ یک باب
شد. گردآوری زیبایی شناختی»٢ «سنجش نام با صفحه ای ٢٢۵ کتابی در مبحث، این به مربوط مطالب
رسیدم، کمبریج به . . . «وقتی می نویسد: بِرکوف پسر گرِت نشد. واقع همگان پسند مورد کار این البته
است؟ حال چه در ’پدرتان پرسید: بعد و کرد استقبال من از او رفتم. هاردی اچ. جی. دیدار به یکراست
’خوب گفت: هم او است. شده منتشر پدرم کتاب که گفتم جواب در زیباشناختی اش؟‘ سنجش از خبر چه

[۵۶ ص. ،١١] برگردد.‘» واقعی ریاضیات به می تواند حاال است!
پایه گذاری را ارگودیک نظریۀ اساسی مفاهیم اسمیت ای. پل همکاری با همچنین بِرکوف دی. جی.
شد رویه ای» تبدیل  های ساختاری «تحلیل عنوان با ١٩٢٨ سال به مشترک مقاله ای به منجر کار این و کرد
کوپمن۴ (کوپ) اُ. برنارد همکاری با نیز مهمی مشترک مقالۀ شد. چاپ متیمتیک٣ دِ ژورنال مجلۀ در که
چاپ دنبال به مقاله این ساخت.۵ منتشر ١٩٣٢ سال به ارگودیک» نظریۀ در پژوهش ها «تازه ترین نام با
مقاله این چاپ از پیش بِرکوف شد. چاپ مجله همان در ارگودیک» قضیۀ «اثبات عنوان با مقاله ای
فون نویمان مقالۀ در است. نوشته زمینه همین در مقاله ای همزمان تقریباً نیز فون نویمان جان که می دانست
در بود؛ شده ثابت هیلبرت فضای روی یکانی تبدیل  های نظریۀ پایۀ بر تماماً میانگینی ارگودیک قضیۀ
همگرایی قوی ترِ حالت در فردی ارگودیک قضیۀ را آن هوپف۶ که بود کرده ثابت را مطلبی بِرکوف مقابل،
فون نویمان بین پیش آمده اختالف از دلنشین شرحی مطالعۀ برای .[٢١۴ ص. ،٢] می نامید همه جا تقریباً

ببینید. را [١۵۴-١۵٣ صص. ،۴١] کوپمن، شراکتی شاید یا میانجی گرانه نقش و بِرکوف و
٣ جدول

بِرکوف دانشجوی سال
مورس مارستن سی. اچ. ١٩١٧

والش جوزف ١٩٢٠
کوپمن برنرد ١٩٢۶

استون مارشال ١٩٢۶
پسر مورِی بی. چارلز ١٩٣١

ویتنی هاسلر ١٩٣٢
١Palazzo Vecchio ٢Aesthetic measure ٣Journal des Mathématiques ۴Bernard O. (Koop)

Koopman ۵Proceedings of the National Academy of Sciences ۶Hopf



٣٧ آمریکا ریاضیات ٣٧بزرگان آمریکا ریاضیات ٣٧بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
در را دکتری شان که آمریکایی   اند ریاضیدانان پیشرفتِ  به رو نسل نمایندۀ کوپمن برنارد و اسمیت پل
ولی گرفت پرینستون از لفشتس سالمن نظرِ زیر ١٩٢۶ سال در را مدرکش اسمیت گرفتند. ١٩٢٠ دهۀ
کلمبیا دانشگاه از سر دو هر این، وجود با شد. فارغ التحصیل بِرکوف راهنمایی با سال همان در کوپمن
۵٠ تقریباً است: بلندباال شدند، فارغ التحصیل بِرکوف راهنمایی با که دانشجویانی فهرست آوردند. در
این از نفر شش نام ٣ جدول در شدند. آمریکا ریاضیات جامعۀ پیشگامان جزء بعداً آنها از برخی که نفر
١٩٣۴ سال به کتابی انتشار به دلیل که جهانی شهرت با آنالیزدانی مورس مارستن است. آمده پیشگامان
امروزه که است کرده معرفی را چیزی کتاب این در است. مانده یادها در بزرگ١، وردش های حساب نام با
بسیاری نامیده   اند. چنین این والش جوزف اسم به را والش توابع ردۀ همچنین می خوانند. مورس قضیۀ
نه و می نامیدند موری»٢ و «پراتر را آن که خوانده ایم معروفی کتاب روی از را عمومی ریاضی درس ما از
آنالیزدانی کتاب، آن دوم نویسندۀ تحلیلی. هندسۀ و انتگرال و دیفرانسیل حساب اصلی اش، عنوان با
و شایسته مدرسی و جهانی شهرت با توپولوژی دانی که می رسیم ویتنی٣ هاسلر به آخر، دست بود. برجسته 

بود. محترم
دربارۀ «دانشگاهی» کلمۀ به کارگیریِ که است شخصی بِرکوف دی. جورج دانشگاهی ثمرات از یکی
«پسرش می نویسد: آرچیبالد۴، سی. ریموند ریاضی، تاریخ نگار ١٩٣٨ سال در است. ناقص وصفی او
گرِت جالبی! پیش بینی چه و [٢١۵ ص. ،٢] است.» بی نظیر و درخشان آینده ای با جوان گِرت ریاضیدانی
از یکی به تبدیل و بود عهده دار هاروارد در را پایان نامه ۵٠ از بیش راهنمایی ١٩٧٨ تا ١٩٣۶ از بِرکوف،

شد. آمریکا بعد ریاضیدانان نسل پیشرو چهره های
توپولوژی ١٩٢٠ دهۀ طی آمریکا ریاضیات در خاص حوزه های از یکی شد، اشاره پیشتر که همان گونه
به را حوزه این امروزه که است کسی پرداخت، خواهیم او به اکنون که بزرگی شخصیت بود. نقاط مجموعۀ

می دانند. منتسب او

(١٩٧۴-١٨٨٢) مور لی رابرت .۶
یادآور بی اختیار باشد، خوانده درس ١٩۴٠ از پس سال های در که برای ریاضیدانی مور۵ ال. آر. نام
پروراندن ریاضیدان در بحث برانگیزش اما متداول شیوۀ به سبب که اسطوره این است. مور» «روش
جزء که او تدریس روش و فعالیت ها پیشینه، از ما اینجا در است؟ کسی چه است، شده معروف پژوهشگر

ببینید. را [۴٠] و [٣٩] بیشتر، جزئیات مطالعۀ برای کرد. خواهیم صحبت است، میراثش
داخلی جنگ پایان از پس وی خانوادۀ که شهری شد؛ متولد تگزاس ایالت داالس در مور لی رابرت
خود، شهر جنگ، آن در جنوبی ها علیه نبرد در شرکت برای پدرش بودند. کرده مکان نقل آنجا به (آمریکا)
١Calculus of Variations in the Large ٢Protter and Morrey ٣Hassler Whitney ۴Raymond C.

Archibald ۵Robert Lee Moore
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آمریکا ریاضی انجمن از: عکس .(١٩٧۴-١٨٨٢) مور لی رابرت .۴ تصویر

کتاب خود پیش می رفت، داالس در خصوصی مدرسه ای به که سنّی در مور بود. کرده ترک را کانتیکات،
تگزاس دانشگاه وارد سالگی ١۶ در ١٨٩٨ سال در او می کرد. مطالعه را بایرلی نوشته دیفرانسیل حساب
ای. ال. آشنایی باعث که بود کسی هالستد گرفت. قرار هالستد١ بی. جی. عمیق تأثیر تحت آنجا در و شد
عموزادگان از مور اچ. ای. بود. فرستاده شیکاگو در مور اچ. ای. نزد را او و شده عالی ریاضیات با دیکسن
پذیرفت، را اچ. ای. طرف از پژوهشیاری پیشنهاد یک ال. آر. آنکه از پس .[٣٠] است مور ال. آر. دورِ

دارد. حکایتی خودش هم این که گرفتند قرار هم راه سر شیکاگو در ١٩٠٣ سال در مور دو این
خواندن (برای است آمریکا ریاضیات تاریخ شخصیت های پرماجراترین از یکی هالستد بروس جورج
ببینید). را [۴٠] و [٣٨] متحده، ایاالت ریاضیات شکل گیری در او نقش و هالستد دربارۀ جذاب گزارشی
بعد و گذراند شد) نیوجرسی کالج بعداً (که پرینستون در را کارشناسی تحصیالت بود، نیوجرسی متولد که او
نظرات اما رفت. هاپکینز جان دانشگاه به سیلوستر جی. جی. دکتری دانشجویان از دسته اولین جزء آن از
زندگانی اش، طول در موضوع این تاب و آب پر بیان و خودش شخص ارزشمندیِ دربارۀ هالستد بی پایان
هاپکینز در ارشد کارشناسی دانشجوی هنوز وقتی که بود دردسری آن نمونۀ می انداخت. دردسر به را او
فرار قیمت به جروبحث آن شد. دچارش پیرس اس. سی. و سیلوستر بین بگومگو انداختن راه به دلیل بود
١٨٧٩ سال در را مدرکش شد. تمام آنجا در تمام وقت تدریس و رساله اش کار اتمام برای پرینستون به او
در هالستد ببینید. را [۵٨] ماجرا، این شرح مطالعۀ برای کردند؛ اعطا او به غیابی به صورت هاپکینز در
داشت. مهم نقشی ریاضیات، به باستانی فرهنگ های رشتۀ از فاین بی. هنری عالقۀ تغییر در پرینستون
مدارج کسب به سوی را دیکسن آنجا در شد. کار به مشغول تگزاس دانشگاه در ١٨٨۴ سال در هالستد
١G. B. Halsted



٣٩ آمریکا ریاضیات ٣٩بزرگان آمریکا ریاضیات ٣٩بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
دیگرش، ممتاز دانشجوی برای را کار همین تا بود آن بر و کرد هدایت شیکاگو دانشگاه در ریاضیات عالی
مسئلۀ که بود هالستد درس  های از یکی در کارشناسی دانشجوی هنوز مور رساند. انجام به مور، ال. آر.
موضوعۀ اصول از مشخص مجموعه ای استقالل تعیین راجع به مسئله این کرد. حل را درس آن در طرح شده
مور برهان هالستد ندارد. را استقالل شرط اصول از مجموعه آن که داد نشان مور بود. هیلبرت داوید
هالستد کرد. چاپ مانتلی مجلۀ در اثبات، در مستعدش دانشجوی کمالِ و تمام سهم به اشاره ضمن را
در را درسش بتواند مور تا داد را فعلی) آموزشی دستیاری (همان یک ساله تحصیلی بورس یک ترتیب بعداً
وی هالستد لذا و نبود دانشجو دیگر زیرا نشد، بورس آن شرایط واجد مور بعد سال اما کند. تمام تگزاس
امنا١ هیئت اما کرد. توصیه فعلی) ارشد کارشناسی مدرک با تمام وقت تدریس (سمت مربی سمت برای را
شد چنین این و کرد رد بود، شده توصیه سیاسی البی طریق از که دیگری شخص به نفع را مور درخواست
نوپای مؤسسۀ دربارۀ مقاله ای در و شد خشمگین موضوع این از هالستد در آورد. دبیرستان از سر مور که
که است این ما دانشگاه جان «بالی نوشت: و گرفت حمله باد به را آنها ساینس٣ معتبر مجلۀ در کارنگی٢
دردسر به را او دیگر بار هالستد قلم  [۶۴۵ ص. ،٣١] هستند.» سیاست بازان گمارده های آن امنای هیئت
درجه یک دانشگاه یک در شغلی هیچ وقت او دیگر و کرد فسخ را قراردادش تگزاس امنای هیئت انداخت.

نیاورد. به دست
نوشت شیکاگو در مور اچ. ای. به نامه ای نیامد. کوتاه موضوع این در هالستد مور، خوش اقبالی از
عضو زمان آن در که دیکسن یعنی اولی، از حتی نظرش به که داد ممتازش شاگرد دومین از خبر آن در و
به پژوهشیاری پیشنهاد مور اچ. ای. که است جایی همان این است. بهتر هم بود، شیکاگو علمی هیئت

است. تاریخ جزء دیگر بعد به اینجا از می دهد. خودش هم نام
به ١٩٠۵ سال در هندسه»، برای متریکی فرضیاتِ از «مجموعه ای نام با مور ال. آر. دکتری رسالۀ
بین داشت. اختصاص هندسه اصل موضوعی مبانی موضوع به وِبلن رسالۀ همانند رساله این رسید. اتمام
پنسیلوانیا دانشگاه در کاری اینکه تا می داد درس دانشگاه چند در مور ال. آر. ،١٩١١ و ١٩٠۵ سال های
همان تگزاس، امنای هیئت روزگار، بازیِ از تدریس پرداخت. به همان جا در ١٩٢٠ سال تا و آورد گیر
کار از ١٩٠٢ سال در مور ال. آر. از پشتیبانی در نزاکتش از به دور رفتار به سبب را هالستد که تشکیالتی
قائل استثنایی ١٩۵٣ سال در هیئت همان به عالوه در آورد. استخدام به را مور بعد سال ١٨ بود، کرده برکنار
تدریس به بود، بیشتر سال) ٧٠) بازنشستگی متداول سن از سنّش اینکه وجود با داد اجازه او به و شد
ساله ٨۶ مور ال. آر. ترتیب این به و کرد بازنشسته اجباراً را او هیئت همان ١٩۶٩ سال اما دهد. ادامه
نامه ای که بود بعد سال چهار هم دانشگاه آن با رسمی اش تماس آخرین ایستاد. باز تدریس از سرانجام
١Board of Regents ٢Carnegie ٣Science
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مور لی رابرت مجتمع اسم به جدیدی ساختمان نامگذاری به خاطر آنها از و فرستاد امنا هیئت به تشکرآمیز

کرد. قدردانی داشت، جای آن در اخترشناسی و فیزیک ریاضی، گروه های که
معین مور جمع گریز و رقابت جویانه شدیداً روش برای را مشخصی خاستگاه بتوانیم است غیرممکن
در مور ال. آر. که دورانی در من نظر به است. یافته تکامل زمان طول در زیاد احتمال به روش این کنیم.
و اصل موضوعی دستگاه های درس در خودش تدریس روش کردن پیاده کار به دست بود، مربی پن١ دانشگاه
توپولوژی، و آموزش حوزه، دو همین با مشخصاً را مور هم امروزه به واقع شد. توپولوژیک، فضاهای به ویژه

رساند. تکامل به تگزاس دانشگاه در را آنها دوی هر بی گمان او می آوریم. خاطر به
که مقاله ای بودند. جدا نشدنی امر دو آن، تدریس روش و نقاط مجموعۀ توپولوژی درس مور، نظر در
آثار از تحلیل ها بهترین از یکی است نوشته تگزاس، دانشگاه در او دکتری دانشجوی اولین وایلدر٢، ال. آر.
بِرتن اف. نام به او ١٩٣۵ سال دانشجوی نوشتۀ که مور آثار از توجه خور در بررسی دیگر .[٧۴] است مور
یک مقاله، یک می دهد: قرار زیر درجه یک اثر سه در را ریاضیات در مور عمدۀ پژوهش های است، جونز٣

.[٣۵] کتاب این از شده ای تجدیدنظر چاپ و ای ام اس انتشارات دروس سری در کتاب
١٣١-١۶۴؛ ،(١٩١۶) ١٧ ام اس، ای کشن ترنز صفحه، در جا تحلیل مبانی باب در •

١٩٣٢؛ آمریکا، ریاضی انجمن انتشارات نقاط، مجموعۀ نظریۀ مبانی •
.١٩۶۴ آمریکا، ریاضی انجمن انتشارات شده، تجدیدنظر ویراست نقاط، مجموعۀ نظریۀ مبانی •

روشی به سپس و بیان به روشنی را موضوع اصل  های و تعریف نشده اصطالحات آثار، این از یک هر در مور
است. ناحیه و نقطه او متداول تعریف نشدۀ اصطالحات می کند. ثابت آنها اساس بر را قضیه ها اسلوب مند،
١٩١۶ سال مقالۀ در مور کند. تصور باز مجموعۀ یا همسایگی یک همچون را ناحیه می تواند امروزی خوانندۀ
می آید. زیر در مشخص سازی، این موضوع اصل اولین می کند. بیان صفحه برای را مشخص سازی اولین
مور تک چهرۀ از عکس هایی همچنین و مور بعدیِ آثار در موضوع اصل این تحول از تحلیلی مالحظۀ برای

کنید. رجوع [٢۶] به ،١٩۶٩ و ١٩٠۴ سال های در
m اگر (١) که به قسمی دارد وجود {Kn} همچون دنباله ای .١ موضوع «اصل
به طوری دارد mوجود از بزرگتر n صحیح عدد باشد، نقطه Pیک و صحیح عددی
باشند، R ناحیۀ در متمایز نقطۀ دو P٢ و P١ اگر (٢) است، P شامل Kn که
باشد، P١ شامل Kn و n > δ اگر که به قسمی دارد وجود δ صحیح عدد آن گاه

است.» R− P٢ از زیرمجموعه ای [Kn [بستار K ′
n آن گاه

برای درسی تدریس در مور خودِ که آن طور مور روش دربارۀ یانگ، اس. گیل مور، دانشجوی اخیراً
اصل دوتا «مور می نویسد: او است. گفته سخن می کرده، اجرا ١٩۴٠ سال حدود در اول سال دانشجویان
١Penn ٢R. L. Wilder ٣F. Burton Jones
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می نوشت. تخته روی قضیه پنج بعد و می کرد بیان تعریف شش یا پنج می نوشت، تخته سیاه روی موضوع
کسی به نداشتیم اجازه حتی نکنیم. صحبت آنها دربارۀ هم هیچ کس با و کنیم ثابت را آنها می گفت ما به
نسخۀ تنها حتی مور ص.٢٨۶] ،٧۶] بود.» اطالعات نوعی هم این زیرا کرده ایم، ثابت را آنها که بگوییم
نوشته های می داشت. نگه اتاقش در مدت تمام در بود کتابخانه به متعلق که را خودش ١٩٣٢ سال کتاب
این در اول دستِ شرحی مطالعۀ برای است. مور روش از بیشتری بسیار جزئیات حاوی یانگ روشنگرانۀ
استاد بود خواسته مور از که بخوانید ١٩۴٨ سال در همستورم١ ایلیزابت مری- به نامۀ به را مور پاسخ  باره،
شرح رساند. اتمام به ١٩۵٢ سال در را رساله اش کار مری .[٣٢] باشد تحصیل ادامۀ برای او راهنمای

.[٧٧] است کرده تهیه ام ای ای که است دقیقه ای ۵۵ فیلم یک دیگر، اول دستِ
اف. دانشجویش را پرسش این بود؟ مؤثر اندازه چه تا بزرگ استاد آن به دست مور روش اجرای اما
١٩١٢ سال دانشجوی دربارۀ و ١٩٢٠ دهۀ به مربوط ماجرا می دهد. پاسخ ماجرایی نقل ضمن جونز بِرتُن
خواست چیتندن از مور بار «یک بود. آیووا دانشگاه استاد زمان آن در که است چیتندن٢ ادوارد نام به مور
دانشجویان اینکه از چیتندن بعد روز چند . . . دهد. ارائه توپولوژی در درسی تگزاس تابستانۀ ترم در تا
داده دانشجویان به درس به مربوط قضیه های که کرد پیشنهاد مور کرد. گله مور پیش نیستند، بلد چیزی
برای او که را قضیه هایی همۀ دانشجویان که می نالید این از چیتندن بعد هفته دو کنند. ثابت را آنها تا شود
لیوسیل . . . و . . . وایبِرن، ام. دبلیو. وایبِرن٣، تی. جی. کرده   اند. ثابت بود، گرفته نظر در تابستان ترم آن

[١٠١ ص. ،٣۵] بودند.» کالس آن دانشجویان جزء شد، وایبرن تی. جی. آقای همسر بعداً که اسمیت
کیفی سطح بر است گواهی بلکه می دهد، نشان را مور روش چرای و بی چون توفیق نه تنها ماجرا این
است؛ آمده مور دکتری دانشجوی ۵٠ اسامی از ناتمامی فهرست ۴ جدول در مور. دست پروردۀ دانشجویان
«درخشان ترین گفته   اند: مور علمی فرزندان دربارۀ است. شده داده آنها دربارۀ مختصری شرح [٢٧] در
[۶۵٢ ص. ،٣٩] برآید.» آنها تعلیم عهدۀ از توانسته به تنهایی نفر یک که متحده ایاالت از ریاضیدانان جمع
پیشگام فردی و پژوهش در موفق است، ریاضیدانی آمده ۴ جدول در نامشان که از ریاضیدانانی یک هر
خاص دانشگاه یک نام با پایان در آنها همۀ تقریباً نام این، بر افزون درآمد. کار از ام ای ای  یا ای ام اس در
(ویرجینیا)، وایبِرن گوردن (میشیگان)، وایلدر۵ ال. ریموند پن)، (دانشگاه کلین۴ آر. جی. می خورد: گره
ادوین تگزاس)، و (ویسکانسین بینگ۶ اچ. آر. (تولین)، یانگ گیل شمالی)، (کارولینای جونز بِرتُن اف.
استیو و (ویسکانسین)، رودین٩ الن مری لوئیزیانا)، دولتی (دانشگاه اندرسن٨ ریچارد (هاروارد)، مویز٧

پن). دولتی (دانشگاه آرمنتروت١٠
مور، دکتری دانشجوی اولین همان است، مشهور سایرین از کمتر احتماال که ۴ جدول در ریاضیدانی
پنسیلوانیا دانشگاه در مور نظرِ زیر را خود دکتری که است نفری سه از یکی جزء که است کلین آر. جی. یعنی
مور که دارد خبر کسی کمتر ظاهراً اینکه نخست می دهیم. قرار توجه مورد دلیل چهار به را کلین گرفتند.
١Mary Elizabeth Hamstrom ٢Edward Chittenden ٣G. T. Whyburn ۴J. R. Kline ۵Reymond

L. Wilder ۶R. H. Bing ٧Edwin Moise ٨Richard Anderson ٩Mary Ellen Rudin ١٠Steve

Armentrout
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۴ جدول
مور دانشجویان سال

کلین آر. جی. ١٩١۶
وایلدر ال. ریموند ١٩٢٣

وایبِرن گوردن ١٩٢٧
جونز بِرتُن اف. ١٩٣۵

یانگ گیل ١٩۴٢
بینگ اچ. آر. ١٩۴۵

مویز ادوین ١٩۴٧
اندرسن ریچارد ١٩۴٨
رودین الن مری ١٩۴٩

آرمنتروت استیو ١٩۵۶

نوشته اند مشترک مقاله ای مور و کلین اینکه دوم است. داشته دکتری دانشجوی تگزاس دانشگاه از خارج
شیوۀ شالودۀ زیرا نیست، تعجب برانگیز موضوع این البته است. دیگران با مور مشترک اثر تنها مقاله آن و
دکتری رسالۀ سه موضوعات اینکه سوم می داد. تشکیل فردی رقابت جویی حس از افراطی  شکلی را مور
و است تگزاس در ١٩٢٠ دهۀ طی دانشجویانش رساله های موضوع همان پن، دانشگاه در مور نظر تحت
اوستین در نه را پژوهشگر ریاضیدانان تربیت در مشهورش روش مور احتماال اینکه بر است دلیلی امر این

است. داشته سر در فیالدلفیا همان در که
یکی سیاه صفحۀ در است روشنی نقطۀ مورد این که است این کلین آر. جی. نام ذکر برای ما دلیل آخرین
هیچ گاه مور که می دانند خیلی ها شاید تبعیض نژادی. مور– ال. آر. منفی بسیار شخصیتی ویژگی های از
که می کند نقل وایلدر ال. آر. حتی .[٧۵] نمی داد راه کالس هایش به را آفریقایی تبار آمریکایی دانشجویان
(آمریکا) نیوانگلند منطقۀ اهل «من که دلیل این به نمی کرد قبول دانشجو به عنوان را او اصال مور آغاز، در
است ممکن هم بزرگان که است مطلب این بر أکید ت عیبی چنین ذکر از ما منظور [٢ ص. ،٢٧] هستم.»
یهودی ستیزی رفتار مورد در است؛ تأسف باعث واقعاً مور رفتار این باشند. داشته زننده ای خصلت های
که داشت عقایدی «او می نویسد: مور دربارۀ یانگ گیل همان گونه که همین طور. هم بِرکوف دی. جی.
در [٢٩٣ ص. ،٧۶] نمی داشت.» کاش ای و داشتند تگزاس در نوجوانی اش دوران در ریشه آنها از خیلی
دادلی رساله های راهنمایی کلین آر. جی. نشد. (علمی اش) فرزند دامن گیر پدر گناهان خوشبختانه مور مورد
دومین اینها که داشت برعهده را ١٩٣٣ سال در کلیتور٢ اس. دبلیو. ویلیام و ١٩٢٨ سال در وودوارد١ دبلیو.
دانشجو (اولین می گرفتند دکتری متحده ایاالت در که بودند آفریقایی تبار آمریکایی دانشجوی سومین و
١Dudley W. Woodward ٢William W. S. Claytor
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گرفت. ١٩٢۵ سال به کورنل دانشگاه در ویلیامز٢ لوید راهنمایی با را خود مدرک که بود کاکس١ البرت
بعد حتی شوهرش از کلین که است کرده نقل کلیتور بیوۀ اخیراً ببینید). [١٨] و [١٧] در را بیشتر جزئیات
تا کرد سعی و می نمود ترغیب ام ای ای و ای ام اس در فعالیت به را او و می کرد حمایت فارغ التحصیلی از
ص. ،۴٢] در را کلیتور٣ م (نامۀ بود بی ثمر البته که کند دست وپا پرینستون در پسادکتری ای بورس برایش

ببینید). [٨٧

ام آی تی موزۀ از: عکس .(١٩۶۴-١٨٩۴) وینر نوربرت .۵ تصویر

(١٩۶۴-١٨٩۴) وینر نوربرت .٧
با ندارد. شیکاگو دانشگاه با رابطه ای هیچ رسماً که است فهرستمان در کسی تنها ما بعدی شخصیت
بسیاری و وینر نوربرت اسم وقتی کال اما می شود. زنده یادها در سیبرنتیک و ام آی تی وینر۴، نوربرت نام
را بامزه اتفاق های این از یکی می افتد. بامزه اتفاق های یاد به آگاه ناخود آدم می آید، امروزی ریاضیدانان از
بِرکوف گرت دکتری دانشجوی ١٩۴۶ سال در که است کرده نقل فقید مسنی۵ پسی وینر، زندگی نامه نویس

بود: هاروارد دانشگاه در
صرف ام آی تی اسلونِ ساختمان در دانشکده کلوب در را نهار داشت عادت «وینر
برمی گشت. بعد و می زد قدم کلوب طرف به کارش دفتر از ظهر حول وحوش کند.
بود، ندیده را او مدت ها که قدیمی  دوستان از یکی به قدم زدن ها این از یکی حین در
درخت ها زیبایی های از و زدند دوستانه گپی بود. دلچسب روز آن هوا کرد. برخورد
کردند. خداحافظی هم سر آخر گفتند. هم بادبانی اش قایق های با چارلز رودخانۀ و
ایستاده هنوز مبهوت مات و وینر بود، رفتن حال در وینر دوست که همان طور اما

١Elbert Cox ٢Lloyd Williams ٣Mae Claytor ۴Norbert Wiener ۵Pesi Masani



دزیتارلی ای. دی. دزیتارلی۴۴ ای. دی. دزیتارلی۴۴ ای. دی. ۴۴
می رفتم؟» طرفی کدام من دیدیم را همدیگر وقتی «راستی، پرسید: سپس بود.
کارت.» دفتر طرف می رفتی داشتی تو نوربرت «وای، گفت: جواب در دوستش

[٣٠١ ص. ،۴۶] خورده ام.» نهار من یعنی پس «ممنون، گفت: وینر
مشکوک اند؛ دست کم نباشند، ساختگی کامال اگر کرده اند، نقل وینر دربارۀ که خنده داری حکایت های بیشتر
مدیر بعدها او است. کرده تصدیق نیز گتینگ١ ای. ایوان یعنی بود، دمخور وینر با که کسی را یکی این  اما

شد. ام آی تی در تابش فیزیک آزمایشگاه آتش سوزی و تشعشع کنترل بخش
نقش به و بیان را او بی شمار ریاضی آثار اصلی نکات می کنیم، صحبت وینر زندگی از ما اینجا در
و زندگی دربارۀ کرد. خواهیم ویژه توجه جهانی شهرت با دانشگاه یک سطح به ام آی تی ارتقای در او
یک در ایرادشده سخنرانی های مجموعۀ جمله از است، اختیار در عالی منبع چندتایی وینر فعالیت های
اخیر سال های در که کتابی دو و [٣۴] تولدش سالگرد صدمین گرامیداشت به مناسبت ام آی تی در گردهمایی 
جلد دو در وینر خودنوشت زندگی نامۀ در این باره در جانبدارانه تری برداشت .[۴۵] و [٣٣] شده اند: منتشر

.[٧٢] و [٧١] است: آمده
هاروارد در و بود آمریکا در روس مهاجران از که وینر لئو بود. شخصیتی خودش برای حقیقتاً وینر پدر
این از هریک بی شک داشت. کامل نظارت پسرش تربیت و تعلیم بر رسید، اسالوی زبان های استادیِ به
عدد تولدشان سال به اگر اتفاقاً و می شوند محسوب علمی نوابغ جزء ما بررسی مورد بزرگ شخصیت شش
در او وینر. بجز است درست آنها همۀ مورد در این می رسید؛ دکتری شان مدرک اخذ سال به بیفزایید را ٢٣
او پیشانی بر اینها از زودتر خیلی ولی کرد. دریافت را دکتری اش ١٩١٣ سال در و آمد به دنیا ١٨٩۴ سال
فارغ التحصیل بعد، سال سه و تافتس٢ دانشگاه وارد سالگی ١٢ در زیرا بود، شده زده نابغه» «کودک مهر
بعد یک سال اما کرد ثبت نام هاروارد دانشگاه در جانورشناسی ارشد کارشناسی دورۀ در آن از پس شد.
١٩ در را خود دکتری و رفت فلسفه گروه سراغ کرد. رها را رشته آن آزمایشگاهی، کار دشواری های به دلیل
راسل و وایتهد رویکرد با شرودر رویکرد بین «مقایسه ای عنوان با ریاضی منطق در رساله ای برای سالگی

کرد. اخذ نسبت ها» جبر در
ضعف علت به ولی شود ارتش وارد کرد سعی وینر شد، جهانی اول جنگ وارد ١٩١٧ در آمریکا وقتی
آزمایشگاه در چراکه درآورد، جنگ اهداف به خدمت از سر واقعاً این، وجود با شد. رد او درخواست  بینایی
باب مشغولیت این اما شد. کار به مشغول گراوند پرووینگ اَبِردین در وِبلن آزوالد نظر تحت پرتاب شناسی
پژوهشی مسافرتِ بورس سفر از بازگشتش فاصلۀ در که فعالیت هایی از هیچ یک که نه این، نبود.  میلش
نبودند. باب میلش هم داشت، ١٩١٩ در ام آی تی در استادی اش دورۀ تا ١٩١۴ سال در اروپا در یک ساله

هستیم. ام آی تی با ریاضیدان این ناگسستنی پیوند شاهد ما که است به بعد زمان آن از
١Ivan A. Getting ٢Tufts University



۴۵ آمریکا ریاضیات ۴۵بزرگان آمریکا ریاضیات ۴۵بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
پی جهانی شهرت با دانشگاه یک سطح در ام آی تی دانشگاه تثبیت در وینر محوری نقش به اینکه برای
در بیشتری جزئیات [۶٨] می آوریم؛ است، شده خالصه ۵ جدول در که را مؤسسه این از تاریخچه ای ببریم،
بنا بوستون در مهندسی دانشکدۀ یک قالب در ١٨۶۵ سال در راجرز بی. ویلیام را ام آی تی می گذارد. اختیار
به ریاضیات آموزش وظیفه اش تنها که گروهی سپرد؛ رانکل١ دی. جان به را ریاضی گروه مسئولیت و کرد
درس آلمان در کالین فلیکس نظرِ زیر که کرد استخدام ریاضیدان دو رانکل حال این با بود. آینده مهندسان
از بعد تایلر .١٨٩۵ سال در وودز٣ اس. فردریک دیگری و ١٨٨۴ سال در تایلر٢ هری یکی بودند؛ خوانده
حساب شده را نفر چند بعد، سال ١٧ طی و شد منسوب گروه ریاست به ،١٩٠٢ سال در رانکل درگذشت
مکان به بود، شده معروف تک» «بوستون به به طنز آنجا در که بوستون از ام آی تی ١٩١۶ سال گرفت. به کار
آوردن تایلر، هوشمندیِ شاهکار اما ندارد. چندانی فاصلۀ هاروارد با که یافت انتقال کمبریج در فعلی اش
تحصیل به هاروارد از فارغ التحصیلی از پس داشت قصد وینر بود. ١٩١٩ سال در جمع آن به وینر نوربرت
در تحصیل ادامۀ به را او راسل لیکن بپردازد، انگلستان کمبریج در راسل برتراند نظرِ زیر ریاضی فلسفۀ
توصیه گوتینگن، در هیلبرت داوید و داشت حضور کمبریج در هم او که هاردی اچ. جی. نزد ریاضیات خودِ
شناخته شده  شخصیتی هم آمریکا از بیرون در رفت، ام آی تی به ١٩١٩ سال در وینر وقتی ترتیب بدین کرد.
که زمانی این، وجود با داشت. تردید عمل در وینر موفقیت مورد در که بود تایلر فقط میان این در بود.
که است ١٩٢٠ دهۀ پایانی سال های در تنها نداشت؛ پژوهش در پیشینه  ای هیچ ام آی تی شد، استخدام وینر
چندین ١٩٢٠ دهۀ طی وینر می کند. سخنرانی ها و سمینارها برپایی به شروع آنجا ریاضی گروه می بینیم

۵ جدول
ام آی تی تاریخچۀ سال

تأسیس ١٨۶۵
ریاضی گروه مدیریت رانکل؛ دی. جان ١٨۶۵

می شود منصوب ریاضی گروه ریاست به تایلر هری ١٩٠٢
می یابد انتقال کمبریج به تک بوستون ١٩١۶

می شود استخدام وینر نوربرت ١٩١٩
زیلدین اشترویک، فرانکلین، پی. داگالس، انجام گرفته: استخدام های ١٩٢٠ دهۀ

کامپتن کارل ریاست ١٩٣٠
شَنن پیلی، لوینسن، داگالس، انجام گرفته: استخدام های ١٩٣٠ دهۀ

زیگموند ساس، هورویتس، مهاجر: ریاضیدانان استخدام ١٩٣٠ دهۀ

حسن همین و آورد ارمغان به جهانی تمجید وی برای که کرد آغاز را پژوهش هایی و ثابت را خیره کننده نتیجۀ
دیگر بار ١٩٢۶-١٩٢۵ طی وینر شد. ام آی تی در ریاضی گروه کیفی سطح بی اندازۀ ترقی موجب شهرت،
١John D. Runkle ٢Harry Tyler ٣Frederick S. Woods



دزیتارلی ای. دی. دزیتارلی۴۶ ای. دی. دزیتارلی۴۶ ای. دی. ۴۶
متخصصی زمان، آن در که شد آشنا (١٨٩-٢٠٠٠۴) اشترویک١ دیرک با آنجا در و کرد سفر گوتینگن به
به اشترویک تا داد ترتیبی ام آی تی، به بازگشت به محض وینر بود. کار جویای و جبری هندسۀ در جوان
اشترویک داد. را مسکو دانشگاه در کار پیشنهاد اشترویک به نیز اشمیت٢ اتو زمان همین در بیاید. کمبریج
را ام آی تی در وینر به پیوستن ولی می پذیرفت را مسکو دانشگاه باید طبیعتاً بود، مارکسیست به عیان که
و رسید ام آی تی ریاست به کامپتُن، تی. کارل برجسته، فیزیکدان ،١٩٣٠ در بعد، سال چند کرد. انتخاب
درجه یک پژوهش  محور دانشگاه یک به کارشناسی سطح در کالج یک از مؤسسه این او مدیریت دورۀ در
ریاضیدانان از تن چندین استخدام در زیرا است، داشته به سزا نقشی امر این در وینر یقیناً که شد تبدیل
اروپایی مهاجر ریاضیدانان و داگالس) جِسی و لوینسن نورمن پیلی، ریموند شَنن، (کلود آمریکایی برجستۀ

بود. دخیل مستقیم به طور زیگموند) آنتونی و هورویتس ویتولت ساس، (اوتو
داشت، اساسی نقش ریاضی علوم در درجه یک دانشگاه یک حد تا ام آی تی ترقی در وینر گرچه
وسعت و عمق از آمیزه ای بِرکوف، کارهای مانند اما هستند. زبانزد که است ریاضیات در او شاهکارهای
توجه او چشمگیرتر نتایج به تنها اینجا در لذا می سازد. دشوار را او آثار از خالصه ای ارائۀ وینر، کارهای در
در کامل تر شرحی وینر آثار مجموعۀ لیکن است وینر آثار از مبسوط تر خالصه ای حاوی [۴۶] کرد؛ خواهیم

می گذارد. اختیار
بود. متمرکز ریاضیات مبانی بر عمدتاً رساله اش، موضوع ادامۀ در ١٩٢٠ تا ١٩١۴ سال های بین وینر
١٩١٠ سال های طی جلد سه در که وایتهد و راسل نوشتۀ ریاضیات اصول کالسیک اثر قوی  تأثیر کار آن در
به می کند٣، منتشر ١٩١۵ و ١٩١۴ سال های در که مقاله ای دو در وینر است. مشهود شد، منتشر ١٩١٣ تا
زمینه، همین در دهد. گسترش نسب و کمیات به را آن تا می پردازد اصول در عرضه شده اندازه گیری نظریۀ
نگاه از فضا نظریۀ به آن در و می کند منتشر ریاضی فلسفۀ باب در صفحه ای ١٠١ مقاله ای ١٩٢٢ سال در

می پردازد. کانت
می پردازد. اصل موضوعی نظام های نظریۀ دربارۀ پژوهش به نیز ١٩٢٠ دهۀ آغازین سال های در وینر
این بر است گواهی میدان ها» برای اصول از «مجموعه ای عنوان با کشن ترنز مجلۀ در او ١٩٢٠ سال مقالۀ
هانتینگتن، نظیر حوزه این در آمریکایی معروف نظریه پردازان که شیوه ای با آنجا در وینر رویکرد لیکن امر.
بعد، سال سه طی اینها بر عالوه وینر داشت. بارزی تفاوت بودند، گرفته پیش در مور ال. آر. و وِبلن،
«نکته ای عنوان با او مقالۀ گرچه گسترش داد. نرمدار برداری فضاهای به را موضوعی اش اصل رویکرد
چاپ متمتیکا۴ فوندامنتا لهستانی تازه تأسیس مجلۀ مجلد چهارمین در که باناخ» آقای از مقاله ای دربارۀ
اسم به امروزه که را فضایی مفهوم که بود باناخ استفان می پردازد، کامل نرمدار فضاهای موضوع به شد،
١Dirk Struik ٢Otto Schmidt ٣Proceedings of Cambridge Mathematical Society ۴Fundamenta

Mathematicae



۴٧ آمریکا ریاضیات ۴٧بزرگان آمریکا ریاضیات ۴٧بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
مشروح تر بحث مطالعۀ برای بود. کرده معرفی دکتری اش رسالۀ در زودتر سال یک است، مشهور او خود

کنید. رجوع [٢٧٨-٢٨١ صص. ،۵٣] به موضوع، این دربارۀ
بود. ریاضیات در براونی حرکت مفهوم کاربردهای یافتن به دنبال همواره کاری اش دوران تمام در وینر
علوم ملی فرهنگستان گزارش های صاحب نام مجلۀ در که ١٩٢١ سال به مقاله  دو نگارش به واسطۀ وی
معرفی برای را زمینه کرد، منتشر ١٩٢۴ و ١٩٢٣ سال های خالل در که مقاالتی سایر همچنین و شد چاپ
را زمینه هاروارد با ام آی تی نزدیکی همچنین ساخت. آماده احتمال نظریۀ حوزۀ در تصادفی انتگرال گیری
نه تنها که بود افرادی دسته آن از وینر می ساخت. فراهم پتانسیل نظریۀ دربارۀ الگ ک آلیور با تبادل نظر برای
موضوع آن دربارۀ اساسی پژوهش های هم، پشت سر بلکه می کردند پیدا اشراف موضوعات بر زود خیلی
انقالبی شاخه آن در سال سه طی که نگاشت پتانسیل نظریۀ دربارۀ مقاله شش که بود این می کرد. ردیف
فیزیک١ و ریاضیات مجلۀ در ١٩٢۴ سال در که باشد مقاله ای مقاله، شش آن مهم ترین شاید کردند. به پا
١٩٢٢ سال در تازه که بود نوپا مجله ای مذکور مجلۀ کرد. معرفی را ٢ گنجایش اساسی مفهوم آن در و منتشر

بود. کرده کار به شروع ام آی تی در
دانشگاه برق مهندسان اشارۀ به آن، در که داد انجام ١٩٢٠ دهۀ طی دیگری برجستۀ پژوهش وینر
انتشار آن، نتیجۀ آورد. فراهم هویساید عملگرهای نظریۀ برای استوار مبنایی تا برآمد صدد در ام آی تی،
این در وینر لذا و بود ١٩٢۶ سال به ٣ آنالن ماتماتیشه قرب ارج و پر مجلۀ در عملگری» «حسابان مقالۀ
چگونگی ساختن دقیق «بنابراین می نویسد: وینر دارد. فضل تقدم شوارتس لوران بر سال ٢٠ موضوع،
،٧٣] است.» توجه درخور مطلبی تعمیم یافته، معنای به دیفرانسیل معادلۀ در مشتق ناپذیر تابع یک صدق
معرفی در من الهام بخش ایده همین «دقیقاً می نویسد: این باره در بعد سال بیست شوارتس [۵٨٢ ص.
«عملگر به موسوم مفهوم ،١٩٢۶ سال مقالۀ ادامۀ در همچنین وینر [٣١٢ ص. ،۴۶] بود.» توزیع مفهوم
وانیوار نوشتۀ مدار»۵ تحلیل در عملگری «روش کتاب به پیوستی به صورت تکمله این کرد. معرفی را علّی»۴
اهمیت مهندسی در مفهوم این شد. منتشر ١٩٢٩ به سال ام آی تی، برق مهندسی گروه وقت رئیس بوش۶،

است. علّی نوع از تحقق پذیر، پاالیه های انتقالِ عملگر شد معلوم زیرا یافت،
نظریۀ در پژوهش هایی ام آی تی، در استخدام از پس سال ده طی وینر روی هم رفته، اینکه خالصه
در بود، نوشته پیشگامانه مقالۀ چندین براونی حرکت دربارۀ بود، داده انجام اصل موضوعی دستگاه های
به زودتر سال ٢٠ و بود کرده معرفی را گنجایش اساسی مفهوم بود، کرده به پا انقالبی پتانسیل نظریۀ
ماکس با مشترک مقاله ای ١٩٢۶ سال در وینر نیست. داستان همۀ این، ولی بود. برده پی توزیع مفهوم
و تناوبی پدیده های کوانتش قوانین برای جدیدی «صورت بندی نام با ام آی تی، در مدعو پژوهشگر بورن،

معین ساخت. را او بعدی پژوهش های عمدۀ مسیر که کرد منتشر غیرتناوبی»
١Journal of Mathematics and Physics ٢capacity ٣Mathematische Annalen ۴causal operator
۵Operational Circuit Analysis ۶Vannevar Bush
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می یابد. ادامه ریاضیات در وینر استثنایی پژوهش های حیرت آور سلسلۀ نیز ١٩٣٠ دهۀ طول در
رایج ریاضیات گرچه است. فیزیکی مسائل در آنها کاربرد او پژوهش های محرکۀ نیروی گذشته، همچون
به علت بود، قدرت» «مهندسی در مبدل ها و موتورها مولدها، به مربوط مسائل پاسخگوی زمان، آن تا
به مربوط مسائل به پرداختن برای جدید مفاهیم معرفی به نیاز رادیو، و تلفن از استفاده شدنِ روزافزون
کرده آغاز را تعمیم یافته هارمونیک آنالیز مطالعۀ ١٩٢٠ دهۀ میانۀ در وینر اینکه با آمد. به وجود حوزه این
در اصلی مشکل ریاضی، نظر از نرسید. رضایت بخشی نتیجۀ به ١٩٣٠ دهۀ از پیش تا او پژوهش های بود،
که هستند «پیام هایی» حامل رادیو، و تلفن سیگنال های در نامنظم نوسانی ولتاژ و جریان که بود این آنجا
مفهوم مخابرات» «مهندسی از زمینه این در خود مقالۀ اولین در وینر دارند. قرار L٢ در نه و متناوب اند نه
هارمونیک «آنالیز سادۀ عنوان مقاله آن کرد. معرفی مشکل آن به پرداختن برای را تعمیم یافته فوریۀ تبدیل
کرد خطور ذهنش به زمانی در مفهوم این ایدۀ شد. چاپ ماتماتیکا آکتا مجلۀ در و داشت را تعمیم یافته»
قضیۀ به موسوم قضیۀ بود. کرده سفر کپنهاگ و گوتینگن به ١٩٢۶ سال در گوگنهایم پژوهانۀ طریق از که
١٩٣٢ سال به تاوبری» «قضیه های مقالۀ در که است پژوهش آن فرعی دستاوردهای از یکی وینر تاوبری
است). اسلوواک ریاضیدان تاوبر آلفرد نام از مأخوذ حوزه این (نام شد چاپ متمتیکس آو آنالز مجلۀ در
وینر تاوبری قضیۀ اینها، عالوه بر دارد. بر در نیز باناخ جبرهای دربارۀ عمیقی بسیار نتایج وینر مقالۀ این
و ١٩٣٣ سال های در است. داشته محوری نقشی اول اعداد قضیۀ برای ساده تر اثباتی دادنِ به دست در
ای. و پیلی آر. با تنگاتنگ همکاری با تعمیم یافته هارمونیک آنالیز در دیگری مقاالت رشته وینر ١٩٣۴
مالقات ١٩٢٩-١٩٣٠ سال های خالل در انگلستان کمبریج در را همدیگر سه این کرد. منتشر زیگموند
سال، آن طی زیگموند خودِ بود. آمده آنجا به راکفلر پژوهانۀ از استفاده با زیگموند زمان، آن در که کردند
خود جان کانادا در راکی کوه های در اسکی بازی حین در حادثه ای به علت پیلی متأسفانه نوشت. مقاله ١٠
و وینر دوستی لیکن یافت. تأثرآوری پایان همکاری آن ترتیب، این به و داد دست از سالگی ٢۶ در را
از پسرش و همسر به اتفاق زیگموند ،١٩۴٠ سال در آنکه از پس می بینیم چنان که یافت؛ ادامه زیگموند
فراهم در همچنین وینر می کند. کمک آمریکا ویزای گرفتن در او به وینر می گریزند، اشغال شده لهستان

داشت. نقش هولیک١ ماونت منطقۀ کالج در زیگموند برای شغلی کردنِ

١٩۴٠ و ١٩٣٠ دهه های .٨
چه ریاضی، کاربردهای و تابعی آنالیز زمینۀ در وینر موفقیت آمیز دستاوردهای سلسله از گذشته
شکل گیریِ موارد، این از یکی است؟ ١٩٣٠ دهۀ در آمریکا ریاضیات مشخصۀ وجه دیگری عمدۀ پیشرفت
دربارۀ بیشتر جزئیات از آگاهی برای است؛ آمریکا در پژوهش تخصصی حوزۀ یک قالب در ریاضی منطق
در پیشرفته مطالعات مؤسسۀ تأسیس ببینید. را [۴] مورد، این در وِبلن آزوالد نقش و پیشرفت این
١Mount Holyoke
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کردیم. اشاره هم این مورد در وِبلن نقش به مستنداً این از پیش بود؛ موارد آن از دیگر یکی پرینستون
این در کشورمان؛ خاک به مهاجران سیل ورود از بود عبارت ١٩٣٠ دهۀ طی تحول شگرف ترین بی گمان
رویداد چهارمین ببینید. را [۶٢] بیشتر، جزئیات مطالعۀ برای کردیم؛ اشاره وینر و وِبلن نقش به نیز  باره
براون دانشگاه در ریویوز متمتیکال مجلۀ شدن دایر داد، رخ جهانی دوم جنگ از پیش دهۀ در که عمده
نقشی مجله، آن کار ادامۀ و شروع جهت سرمایه تهیۀ در وِبلن که بود رودآیلند ایالت از پراویدنس شهر در

.(٣٢٧-٣٣٣ صص. است، پرداخته مطلب این به نیز [۶٢]) داشت حیاتی
دوم جنگ دورۀ یکی کرد. تفکیک دوره دو به می توان را ١٩۴٠ دهۀ در ریاضیدانان همۀ تقریباً فعالیت
متعددی جزئیات [۶٣] راسر بارکلی جی. و [۶١] ریس مینا مقاله های جنگ؛ از بعد دورۀ دیگری و جهانی
فعالیت های می دهد، نشان وینر نوربرت کارهای چنان که این، وجود با می گذارند. اختیار در این باره در
ماندگارترین به که کرد منتشر را سیبرنتیک کتاب ١٩۴٨ سال در وینر نبودند. هم از جدا لزوماً دوره دو این
و حیوانات در ارتباط و کنترل دارد، کامل تری عنوان کتاب است. شده تبدیل علم دنیای به او میراث
و درون یابی برون یابی، کتاب در باید را سرنخ ها کجاست؟ سترگی مطالعۀ چنین سرچشمۀ ماشین ها١. در
شد منتشر آن از پیش یک سال که جست مهندسی٢ در آن کاربردهای و مانا زمانی سری های هموارسازی
آغاز در اخیر کتاب کرد. معرفی مخابرات و کنترل مهندسی زمینۀ در را آماری روش های وینر آن، در و
دربارۀ وینر مطالعات اساس بر گزارش این بود. شده منتشر ارتش برای طبقه بندی شده گزارش به صورت
پیشرفت های بود. شده تهیه جنگ دوران در متحرک، اهداف نشانه گیریِ موضوع به ویژه گلوله شلیک کنترل
پیش سال یک سیبرنتیک، کتاب قالب در که شد دیگری پژوهش های الهام بخش زمینه این در صورت گرفته

یافت. انتشار گزارش، آن از
مطالعۀ صرف را ١٩۵٠ دهۀ از دراز زمانی و برنداشت پژوهش از دست نیز دستاوردها این با وینر
مطلب این ما لیکن کرد، احتمال نظریۀ بر مبتنی کوانتومی پدیده های بررسی در براونی حرکت کاربردهای
بازی ها، نظریۀ همچون جهانی دوم جنگ جانبی محصوالت پیدایش همچنین کرد. نخواهیم دنبال را
در صورت گرفته پیشرفت های عوض، در کرد. نخواهیم بررسی را محاسبات نظریۀ و خطی برنامه ریزی
شخصیت آخرین در پیشرفت ها این بارز نمونۀ که گرفت خواهیم پی را تکمیلی تحصیالت دوره های آموزش
پایان به بزرگ شش آن گرد به ما گشت او، مهم دستاوردهای شرح با و است شده نمودار ما بررسی مورد
که است چنان شیکاگو دانشگاه ریاضی گروه احیای موضوع به وینر کوانتومی فیزیک از پرش می رسد.

برویم. (استون) حجر عصر به اتم عصر از گویی
١Control and Communication in the Animal and the Machine ٢Extrapolation, Interpolation and

Smoothing of Stationary Time Series with Applications to Engineering
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در ویژه آثار مجموعه های بخش از: عکس .(١٩٠٣-١٩٨٩) استون هاروِی مارشال .۶ تصویر
شیکاگو دانشگاه کتابخانۀ

(١٩٠٣-١٩٨٩) استون مارشال .٩
سال های بین شیکاگو دانشگاه رئیس هاچینز١، مینرد روبرت جهانی، دوم جنگ پایانی سال های در
از که گروه آن دیدیم، چنان که گرداند. باز آن به را ریاضی  گروه جالل و شکوه تا شد آن بر ،١٩۵١ تا ١٩٢٩
در موجود گروه عالی ترین بود، مور اچ. ای. مدیریت تحت ١٩١٠ تا ،١٨٩٢ سال در دانشگاه تأسیس آغاز
١٩٢٧ تا ١٩١٠ از بازگشت. آلمان به بولتسا و درگذشت ماشکِ ١٩١٠ سال در می شد. محسوب کشور
رسیده شکوفایی به تصویری هندسۀ و تغییرات حساب تابعی، آنالیز جبر، رشته های در مور نظر تحت گروه
شکوه بر آشکارا دانشگاه چندین گرفت، دست در را امور زمام ١٩٢٧ سال در بلیس که زمانی اما بود
بود. رابطه روی از علمی هیئت اعضای استخدام های بیشتر اینکه بدتر این از بودند. افکنده سایه شیکاگو
طول در و می داد دست از را خود تحرک روز به روز ریاضی گروه کرد، استعفا ١٩۴١ سال در بلیس اینکه با
در که می گفت به تمسخر مکلین ساندرز گرچه نگرفت. انجام جدیدی استخدام هیچ نیز جهانی دوم جنگ
در ،[١٣٨ ص. ،۴۴] بود» شده بدل دکتری مدرک سازی کارخانۀ یک به تقریباً شیکاگو «گروه بلیس، دوران
اَلبرت٢، ایدرئین ای. جمله از شدند، فارغ التحصیل گروه آن از نیز برجسته ریاضیدان چندین دوران همان
و گولدستاین۵ هرمن ریس، مینا پسر، مک شین («جیمی») جی. ای. هستنس۴ آر. ام. دیورن٣، ال. دبلیو.
گروه، بازسازی بر مبنی خواستش مورد در هاچینز که بود رسیده آن وقت اکنون هاوس هلدر۶. اس. آلستن

بزند. سرنوشت ساز اقدامی به دست
با ١٨٩٠ دهۀ نخستین سال های در ریاستش دوران در هارپر آر. دبلیو. که آورید یاد به را وضعیتی
بودند، دکتری گرفته تازه که داشت گزینه معدودی ریاضی گروه رئیس انتخاب برای او بود. مواجه آن
کم تخصصی مجالت و علمی حرفه ای جامعه های خصوص در تجربه شان و داشتند اندکی پژوهشی آثار
١Robert Maynard Hutchins ٢A. Adrian Albert ٣W. L. Duren ۴M. R. Hestenes ۵Herman

Goldstine ۶Alston S. Householder
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مفهوم به ریاضیدانان از اجتماعی هیچ بود؛ بایر زمینی همچون آمریکا ریاضیات عرصۀ اینکه خالصه بود.

نداشت. خارجی وجود آن، امروزیِ
فقط اگر حتی او داشت. هاچینز روبرت که خیره کننده ای شرایط با کنید مقایسه را اوضاع این
گروه مدیریت برای شرایط واجد گزینه های تعداد می گرفت، نظر در را بِرکوف دی. جی. دانشجویان
است صورتی در این تازه اختیار داشت. در پیش سال ۵۴ هارپر که بود تعدادی از بیش ریاضی اش
متقاضی اروپایی اول طراز ریاضیدان ١٠٠ از بیش و کارآزموده آمریکایی پژوهشگر ریاضیدان ده ها که
قاپ را بِرکوف اَخالف از یکی هاچینز همه، این با نیاوریم. حساب به را ١٩٣٠ دهۀ در آمریکا در پناهندگی
بود). درگذشته سالگی ۶٠ سن در اتفاق این از پیش سال دو بِرکوف (متأسفانه استون١ هاروِی مارشال زد:
بر «هاچینز پسر، دیورنِ ال. دبلیو. گفتۀ به بنا بود؟ چه ریاضی گروه وضع بهبود برای هاچینز انگیزۀ
سکوهای زیر در و می شد اداره فرمی انریکو نظارت با که هسته ای راکتور اولین منهتن، پروژۀ به عالقه اثر
امکانات آن، نتیجۀ در و کرد پیدا اعتقاد ریاضی و فیزیک اهمیت به داشت، قرار استگ٢ ورزشی میدان
،٢٢] کرد.» گروه آن به دادن سامان و سر صرف جهانی دوم جنگ پایان به رو سال های در را کالنی مالی
از «آنها شد. تمام گران خیلی گروه قدیمی تر اعضای برای استون استخدام که می افزاید دیورن ص.٢۴٧]
به دیگر بار داشت ابا مرگ دم تا بلیس که بود این آشکارش نشانۀ و دیدند زیادی زیان و ضرر بابت این

[٢۴٧ ص. ،٢٢] بگذارد.» قدم اکهارت ساختمان
١٩١٠ از پدرش بود، آمده بار اصیل خانواده ای در او بود. علمی نوابغ آن از دیگر یکی استون مارشال
به کشور عالی دیوان در ١٩۴۶ تا ١٩٢۵ از و کرد خدمت کلمبیا حقوق دانشکدۀ رئیس مقام در ١٩٢٣ تا
رسید. دیوان ریاست مقام به جهانی، دوم جنگ بحبوحۀ در ١٩۴٢ سال در آنجا در که پرداخت قضاوت
می کردند پیش بینی همه گرفت، هاروارد دانشگاه از ١٩٢٢ سال در را خود کارشناسی مدرک مارشال وقتی
به که آنجا ریاضی گروه اما بگذارد. پدرش پای جای پا هاروارد حقوق دانشکدۀ در استون هارلن پسر که
ترتیبی کند: رد نمی توانست که دادند وی به پیشنهادی بودند، واقف کامال استون مارشال استثنایی استعداد
و شود کار به مشغول ١٩٢٢-١٩٢٣ سال برای نیمه وقت مربی به صورت او تا بود شده اتخاذ غیرمعمول
دی. جی. نظرِ زیر او افتاد. تور به استون نه. یا هست میلش باب ریاضی پژوهش و آموزش آیا ببیند
به ١٩٢٧ سال در آن، از بعد و گذراند کلمبیا در را سال دو کرد. تمام را رساله اش کارِ سال سه ظرف بِرکوف
مقام در شهرتش آنجا در و بود کمبریج در ١٩۴۶ سال تا ییل، در کوتاه دورۀ یک بجز او برگشت. هاروارد
درخور ویژگی های برخی به بیفکنیم نگاهی بیایید اکنون شد. محرز آمریکا ریاضیدانان نامدارترین از یکی

ببینید. [۴٣] در را بیشتر جزئیات دست؛ چیره سنگ تراش این به دست برافراشته سنگی بنای از توجه
١Marshall Harvey Stone ٢Stagg
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معادله های یعنی بِرکوف، دی. جی. عالقۀ مورد اصلی حوزۀ همان استون مارشال دکتری رسالۀ موضوع
از پیش را رساله اش کار او اما کردند اعطا استون به ١٩٢۶ سال در را دکتری درجۀ بود. خطی دیفرانسیل
مجموعه های دربارۀ کوتاه مقاله ای دکتری، درجۀ اعطای از پیشتر یک سال حتی او بود. برده پایان به آن
نظریۀ مختلف جنبه های دربارۀ دیگر مقالۀ ١٠ بعد، سال سه طی استون بود. کرده منتشر متعامدیکه توابع
می رسد نظر به کرد. منتشر خطی، دیفرانسیل معادله های ویژۀ توابع برحسب بسط  به ویژه متعامد، بسط های
مختصر گزارش سه ١٩٣٠ و ١٩٢٩ سال های در است. کرده تغییر استون پژوهشی عالقۀ دوره این از بعد
مجلۀ در هیلبرت فضای روی کراندار لزوماً نه و خودالحاقی عملگرهای مجرد نظریۀ به راجع مهم نتایج از
نام با صفحه ای ۶۶٢ کتابی نگارش به منجر پژوهش آن کرد. منتشر علوم ملی فرهنگستان گزارش های
کلوکیوم سری در ١٩٣٢ سال در که شد ١ آنالیز در آن کاربردهای و هیلبرت فضاهای در خطی تبدیل های
به سال مفصلش مقالۀ در که ایده هایی به خاطر فون نویمان جان به کتاب مقدمۀ در استون شد. چاپ ای ام اس
انتگرالی و دیفرانسیلی عملگرهای در کاربردها مبحث این، وجود با می کند. دین ادای است، آمده ١٩٢٩
که مطالبی همچنین ندارند. فون نویمان مقالۀ در نظیری هیچ طیفی، چندگانگی نظریۀ به مربوط فصل و
:III هیلبرت فضاهای در خطی «تبدیل های نام با ،١٩٢٩-١٩٣٠ سال های مقالۀ سه از مقاله آخرین در
در محدودیت به علت اما باشد کتاب آن از بخشی بود قرار بود، آمده گروه ها» نظریۀ و عملگری روش های

است. مقاله آن مشهور نتیجه های از یکی استون-فون نویمان یکتایی قضیۀ شدند. حذف کتاب، حجم
او باشد. یافته درجه ای ٩٠ چرخش دیگر بار استون پژوهشی عالیق هم بعد سال چند که می رسد نظر به
فرهنگستان گزارش های در توپولوژی» در آنها کاربرد و بولی «جبرهای عنوان با کوتاه مقاله ای ١٩٣۴ سال در
در حلقه ها» نظریۀ تحت بولی جبرهای «اندراج کوتاه مقالۀ بعد، یک سال درست و کرد منتشر علوم ملی
پژوهش های نخستین با چندانی ارتباط گرچه بولی، جبرهای دربارۀ مقاله دو این شد. منتشر مجله همان
طیفی نظریۀ در او پژوهش های طبیعی محصول ندارند، هیلبرت فضاهای روی عملگرها نظریۀ در استون
می دهد پیوند ایدآل ها و حلقه ها نظریۀ و عمومی توپولوژی به را بولی جبرهای مقاله، دو این در هستند.
سال در او که نیست شگفت می کند. ثابت است، موسوم استون-چخ فشرده سازی به امروزه که را آنچه و
بلند مقالۀ سه دوره، همان در می شود. برگزیده علوم ملی فرهنگستان عضویت به سالگی، ٣۵ سن در ١٩٣٨
سال های به دیگر دوتای و متمتیکس آو جورنال آمریکن در ١٩٣۵ سال در ساخت-یکی منتشر و نوشت
فشرده فضاهای بولی، جبرهای مباحث آنها در -که ٢ آمریکا ریاضی انجمن کشن ترنز در ١٩٣٧ و ١٩٣۶

است. آنها از محصولی استون-وایرشتراس قضیۀ و می شود داده بسط پیوسته توابع حلقۀ و توپولوژی در
هاچینزِ اول بخت می آمد، فون نویمان و چخ وایرشتراس، نام های کنار در نامش اکنون که مارشال
سال به مربوط شیکاگو٣ دانشگاه مجلۀ در مقاله دو بود. شده شیکاگو در ریاضی گروه بازسازی برای رئیس
١Linear Transformations in Hilbert Space and Their Applications to Analysis ٢Transactions of the

American Mathematical Society ٣The University of Chicago Magazine



۵٣ آمریکا ریاضیات ۵٣بزرگان آمریکا ریاضیات ۵٣بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
آنجا. در بعدی تحوالت و تغییر از است شرحی (١٩٨٩ در [۶٧] و [١٣] به صورت مجدد (چاپ ١٩٧۶
ریاست سمت به وی انتصاب به که می کند تعریف هاچینز با را یک ساله اش مذاکرات استون اول مقالۀ در
در لین١ پی. ارنست ابقای به رأی پنهانی که گروه علمی هیئت اعضای اعتراض وجود با و شد منتهی گروه
معلوم نیز هاروارد ترک برای او اصلی دلیل استون مقالۀ از گرفت. صورت امر این بودند، داده سمت آن
فرا ریاضی کارشناسی و ارشد کارشناسی آموزش در اساسی بازنگریِ زمان که بود این «باورم می شود:

شد. آغاز ریاضیات در استون عصر که بود گونه این [١٨۵ ص. ،۶٧] است.» رسیده
بنا همچنین و کشور سطح در تکمیلی تحصیالت دوره های گسترش به استون مارشال عالقۀ قضا از
در عالی تحصیالت به روزسازیِ گسترش به رو و فراگیرتر برنامۀ از بخشی طبعش، مطابق گروهی کردن
مجلۀ در موضوع همین با مقاله ای ١٩۴۶ سال در مور، ال. آر. شاگرد کلین، آر. جی. مثال بود. آمریکا

.[٣۶] است نگاشته مانتلی
هیئت اعضای با استون روابط که کردیم اشاره این از پیش نشد. آغاز صفا و صلح  با استون عصر
همان طور لیکن بود. سردرگم کالف یک مثل اول همان از گرفت، اختیار در را اداره اش که گروهی آن علمی
می نویسد: شد، باب ریاضیات» در استون «عصر عبارت آن، انتشار با که مقاله ای در براودر فلیکس که
اولین دانشگاه مسئوالن [١٩٢ ص. ،١٣] انکارناپذیر.» صداقتی و استوار شخصیتی با بود مردی «استون
الزم لذا کردند. رد بود، ویتنی هاسلر نام به بِرکوف شاگردان از دیگر یکی استخدام که را استون پیشنهاد
اجازه فریاد و داد با سرانجام و داد نشان سرسختی خود از هم استون کند. رفتار آنها با جدی تر استون بود
کمبریج در ماندن به تصمیم ویتنی این، وجود با کند. کار به دعوت را هاروارد در سابقش همکار گرفت
«شخصیت می نویسد: این باره در او بود. استون بعدی انتخاب وی آندره کرد. رد را پیشنهاد آن و گرفت
تا امتناع، نگویم اگر پیشنهادم، پذیرفتن در دانشگاه مدیران کردم احساس و بود بحث انگیز قدری وی
را آن  وی و شد مطرح پیشنهاد کرد. پافشاری استون حال، این با [١٨۶ ص. ،۶٧] دارند.» تردید حدی
آب از آمریکا» ریاضیات ... تاریخ در رویدادها مهم ترین از «یکی که بود استخدامی آن حاصل و پذیرفت
آسان کار این بیاورد. شیکاگو به را مکلین ساندرز تا شد آن بر استون سپس .[١٨٧ ص. ،۶٧] درآمد
مکان نقل آنجا به ١٩۴۵ سال در تازه که جایی از زیگموند آنتونی کشیدنِ بیرون خصوص در مذاکرات بود.
بزرگترین یعنی استون، بعدیِ گزینۀ آوردن اما شد. انجام همین گونه نیز پنسیلوانیا، دانشگاه یعنی بود، کرده
هم مورد این در لیکن نبود. آسان چندان شیکاگو به چِرن٢، شینگ-شن دنیا، دیفرانسل هندسۀ متخصص
از سه ساله اش دورۀ پایان در نباشد، چرن استخدام بعدی، اقدام اگر کرد تهدید چنان که بود جدی استون
دوره ای در که بود رویدادی جنجالی ترین موضوع، «این که می کند اذعان او کشید. خواهد دست ریاست
١Ernest P. Lane ٢Shiing-Shen Chern
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و کرد پشتیبانی زیردستش مدیر از چرا بی چون و هم باز هاچینزِ [١٨٧ ص. ،۶٧] افتاد.» اتفاق توفانی

پذیرفت. را پیشنهاد هم چرن
اَلبرت ای. ای. داشت: اول طراز جبر متخصص دوتا اکنون کرد، بنا استون که باشکوهی دانشکدۀ
از ١٩۴١ سال (فارغ التحصیل کاپالنسکی اروینگ و دیکسن) ای. ال. نظرِ زیر ١٩٢٨ سال (فارغ التحصیل
مکلین، چرن، اَلبرت، از بودند عبارت دانشکده استادان مکلین). ساندرز دکتری دانشجوی اولین هاروارد،
امروزی ریاضیدانان گوش به نامشان که داشت استادیارانی دانشکده اینها، عالوه بر زیگموند. و وی استون،
جمع این کاپالنسکی. اروینگ و اسپنیر٢ ادوین سگال، اروینگ هالموس١، پل کلی، ال. جی. آشناست:
مدارج اخذ برای الزم شرایط و گروه درسی برنامۀ در نظر تجدید مهم امر به دست تا داشت کامل آمادگی

بزند. ریاضیات در عالی
از کمتر سالی هزار چند می شود، حساب ١٩۶٠ سال تا ١٩۴۶ سال از عموماً که استون عصر گرچه
فارغ التحصیالن کیفی سطح ماندگارش-یعنی میراث انجامید، به طول باستان شناسان (استون) حجر عصر
این باره در مکلین ساندرز است. داشته آمریکا ریاضی جامعۀ در عظیم اثری دستاوردهایشان- و دوره آن
،۴۴] آنجاست.» در عالی دانشجویان وجود از متأثر حدی تا ریاضی گروه یک بودنِ «بی نظیر می نویسد:

بود. بی نظیر ریاضی گروه یک مسلماً شیکاگو ریاضی گروه حساب این با [١۴٨ ص.
۶ جدول

استون عصر دانشجوی سال
کالدرون ای. ١٩۵٠
کادیسن آر. ١٩۵٠

سینگر ام. آی. ١٩۵٠
گرشتن هابر ام. ١٩۵١

اوسلَندر ال. ١٩۵۴
بیشاپ ای. ١٩۵۵
اشتاین ای. ١٩۵۵
کوئین پی. ١٩۵٨

بس اچ. ١٩۵٩
تامپسن جی. ١٩۵٩

شد. اعطا آنها به دکتری مدرک استون دوران طی که است آمده نفری ١١۴ از نفر ١٠ نام ۶ جدول در
منتشر گروه این دست به که مهم و جدی نتیجۀ یک می کنیم. بسنده آنها عمدۀ دستاوردهای ذکر به تنها
دستگاه از انتخاب اصل و پیوستار فرض کرد ثابت ١٩۶٣ سال در که بود کوئین٣ جی. پاول اثبات شد،
١Paul R. Halmos ٢Edwin Spanier ٣Paul J. Cohn



۵۵ آمریکا ریاضیات ۵۵بزرگان آمریکا ریاضیات ۵۵بزرگان آمریکا ریاضیات بزرگان
نظریۀ معرفی با بیشاپ١ ارِت دیگر، مهم پژوهشی رخداد در مستقل اند. فرانکل تسرملو- اصل موضوعی
انجام گروه ها نظریۀ در بنیادی  اکتشافاتی نیز تامپسن جان کرد. به پا آنالیز حوزۀ در انقالبی ساختی، آنالیز
آنالیز» در شیکاگو «مکتب شکل گیریِ موجب زیگموند آنتونی همکاریِ با هم کالدرون٢ پدرو آلوِرتو داد.
پنجاه طول «در می نویسد: ١٩۵٢ سال به کالدرون از مقاله ای جایگاه خصوص در اشتاین٣ ام. الیاس شد.
ص. ،۶۶] داشت مقاله آن که است» نداشته آنالیز بر دامنه داری تأثیر چنین مقاله ای هیچ شاید اخیر سال
سال به که کنفرانسی در هم اشتاین خود از بخوانید. [١۶] در را کالدرون دربارۀ بیشتر مطالب ١١٣٣]؛
و چرن اس. اس. .[٢۵] شد تجلیل بود، شده برگزار فوریه آنالیز در او پژوهش های موضوع با ١٩٩١
مشارکت از بزرگ دانشگاه چندین کرده اند. بحث [١۵] در اوسلَندر۴ لوئیس دربارۀ فن اهل از دیگر تعدادی
ام آی تی در سینگر۵ ام. ایزادور نمونه، برای گرفته اند. بهره شیکاگو ریاضی گروه فارغ التحصیالن سایر فعال
استیل، جایرۀ برندۀ کادیسن٨، ریچارد و گرشتن هابر٧ مورِی اینها، بر عالوه .[٣٧] کلمبیا در بس۶ هایمن و
دستاوردهای نظیر می توان آیا بودند. مؤثر ١٩۶٠ دهۀ در پن دانشگاه در تکمیلی تحصیالت دورۀ احیای در
آمریکا در دیگری دانشگاه در را شیکاگو دانشگاه ١٩۵٠ دهۀ خروجی های از سره زیرمجموعۀ همین چشمگیر

یافت؟

مختصر شجره نامۀ .١٠
خروج شاهد استون، و وینر به رسیدن و مور ال. آر. و بِرکوف وِبلن، از گذر و مور اچ. ای. از شروع با
این هستیم. ١٩۵٠ سال جنب وجوش پر دوران به رسیدن و ١٨٩٠ سال انزوای از آمریکا ریاضی جامعۀ
که است آمریکا در قدیمی مکتب آن مظهر مور اچ. ای. می گیرد. بر در را متفاوت نسل سه تحول، سیر
در او لیکن بودند. دلبسته ستاره شناسی و ریاضیات به اندازه یک به که کردند تحصیل استادانی نظرِ زیر
در پژوهش آن، در که شد آشنا ریاضی فعالیت های از جدید کامال شیوه ای با آلمان در پسادکتری اش دورۀ
همین بر نیز شیکاگو تازه تأسیس دانشگاه علت بدین می نشست. آموزش از، برتر حتی یا با، برابر جایگاهی
مجالت شمار گسترش و ام ای ای و ای ام اس نهاد دو هر تثبیت و رهبری در مور توانایی و گشت استوار پایه

داشت. به سزایی نقش دو، آن به وابسته
نام آمریکا ریاضیات پدر را او مور، به دست آمریکا ریاضیات پیشگامان دوم نسل تربیت به واسطۀ
آمده ریاضیدان ۴٠٠٠ از بیش نام http://hcoonce.math.mankato.msus.edu/ وبگاه در دادیم.
و بِرکوف وِبلن، یعنی مور شاگرد سه اینجا در می رسد. مور اچ. ای. به به نوعی آنها شجره نامۀ که است
آنها برای امکان این که کردیم انتخاب دانشجویانی از دسته اولین از نمونه  هایی به عنوان را مور ال. آر.
محدود آموزش به جای آن، در که جامعه ای بگذرانند؛ آمریکا علمی جامعۀ در را دکتری دورۀ تا بوده فراهم
١Errett Bishop ٢Alberto Pedro Calderón ٣Elias M. Stein ۴Louis Auslander ۵Isadore M. Singer
۶Hyman Bass ٧Murray Gerstenhaber ٨Richard Kadison



دزیتارلی ای. دی. دزیتارلی۵۶ ای. دی. دزیتارلی۵۶ ای. دی. ۵۶
برگزاری مناسب، موضوعات با درس هایی ارائۀ به می گرفت، انجام واحد شخص یک نظر تحت که سابق
در نفر سه آن همچنین می شد. داده ویژه  جایگاهی علمی سخنرانی های و تخصصی نشست های سمینارها،
شرف در دولتی دانشگاه یک و هاروارد) و (پرینستون سابقه دارتر مؤسسۀ دو در کارآمد برنامه های ایجاد
داد؛ نشان خود از تحسین برانگیزی مدیریتی مهارت های وِبلن کردند. ایفا مهم نقشی (تگزاس)، تأسیس
مرکزی دولت مالی حمایت برای برنامه ای ایجاد مطمئن، پایه ای بر ای ام اس مالی وضعیت تثبیت در مثال
اروپایی مهاجران به رساندن یاری و ریاضی علوم برای پژوهشی مؤسسۀ تأسیس پسادکتری، دوره های از
جهانی صحنۀ در آمریکایی پژوهشگر ریاضیدانان یافتن برتری مظهر بِرکوف متحده. ایاالت در کار جویای
می توان بی تردید که کرد ابداع پژوهشگران از جمعی تربیت در خاص شیوه ای مور ال. آر. است. ریاضیات

کند. ابداع می تواند شخص یک که است مکتبی بهترین گفت
،١٩۴٠ ،١٩٣٠ دهه های سراسر در که هستند آمریکا ریاضیدانان سوم نسل مظهر استون و وینر
از جهش از است عبارت شاهدیم بزرگ شخصیت دو این آثار در آنچه بودند. دوران آن پیشگامان ١٩۵٠
در قلمرو در جدید حوزه های خلق و ابداعات به سوی دیگران، پژوهش های اصلی خطوط روی حاشیه گردی
است قادر بزرگ شخصیتی چگونه که داد نشان وینر ریاضیات. هم به نزدیک تخصص های گسترش حال
استون با شیکاگو دانشگاه در بزرگان جمع دهد. ارتقا باال، سطح بین المللی دانشگاه های حد تا را موسسه ای
کردیم. لحاظ ١٩۴۶ تا ١٨٩٢ از آمریکا ریاضی تحوالت بستر به منزلۀ را آن که دانشگاهی می شود؛ جمع
بوده سطح باالترین در زمانی که را مؤسسه ای می تواند مصمم پیشروی یک چگونه که کرد ثابت هم استون

دهد. سوق رفیع جایگاه آن به کوتاهی زمان مدت طی دوباره
هم بسیاری مشترک ویژگی های آنها می بینیم، زیادی تفاوت های بزرگ شخصیت شش این در گرچه
حاوی که کردند منتشر مهمی متعدد آثار دادند، تحصیل ادامۀ دکتری مقطع در بی درنگ آنها همگی داشتند.
و ساخته آمریکا ریاضیدانان بعدی نسل که کردند فارغ التحصیل را دانشجویانی و بود چشمگیری نتایج

نرسید. سالگی ٧٠ به که بِرکوف جز داشتند پربار و طوالنی عمری جملگی است. آنها دست پرداختۀ
و ١٨٩٢ سال در هارپر آر. دبلیو. یکی زمانی، مقطع دو در شیکاگو دانشگاه رؤسای پیش روی شرایط
آمریکا ریاضیات جامعۀ در که است شگفت انگیز تغییراتی نمایانگر ،١٩۴۶ سال در هاچینز ام. آر. دیگری
عالقه مند دانشجویان پشتیبان که علمی ای جامعۀ هیچ آغاز، در بود. داده رخ ساله ۵۴ زمانی فاصلۀ این در
به تنهایی ریاضی گروه یک می بینیم می رسیم، که ١٩۴۶ سال به اما نداشت خارجی وجود باشد مستعد و
آن است. کرده جمع خود در هستند، آن پی در نام جویای دانشگاه هایِ سایر در گروه ها که را صفاتی جمیع
رشته های خدمت در صرفاً اینکه نه بود، کرده ریاضیات در پژوهش و اشاعه مطالعه، وقف را خود گروه،
اتاق های مجزا، کار دفترهای به مجهز داشت خودش برای ساختمانی گروه، باشد. مهندسی و اخترشناسی
برای آنجا تشکیالت دیگران، دید از همچنین سخنرانی. سالن های و درس کالس های کتابخانه، سمینار،
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افزون می آمد. نظر به حرفه ای تخصصی، مجله های انتشار و جلسات برگزاری جمله از تخصصی امور انجام
روزگار این ریاضیدان می کرد. ترغیب دوگانه اهداف این پیگیری به را آنها افراد، تدریس بار کاهش این، بر
در آمریکا ریاضی جامعۀ می نماید غریب آنچه است؛ گرفته خو ١٩۴۶ سال شیکاگویِ در موجود شرایط با

است. ١٨٩٢ سال
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