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تأثیرگذار وقایع و آمریکا ریاضیات آیندۀ و حال گذشته، بِرکوف دی. جورج سخنرانی، این در

راه نقشۀ و بیان ١٩٣٨ سال در آمریکا ریاضی انجمن سالگی پنجاه با همزمان را آن بر

در دانشگاهی فعالیت های از بسیاری برای و می کند ترسیم را آمریکا در ریاضیات پیشرفت

قرار ایران ریاضی انجمن تأسیس سالگی پنجاه در که اکنون می دهد. ارائه راهکار ریاضی حوزۀ

ریاضیات پیشرفت و پیشبرد راه نقشۀ نیز ایران ریاضی انجمن تا است بی همتا فرصتی داریم،

تدوین راهگشای شاید ترجمه، این رهنمودهای کند. پیشنهاد ایران علمی جامعۀ به را کشور

باشد-م. پیشنهادی چنین

در و شد تأسیس ١٨٨٨ سال در که نیویورک ریاضی انجمن سالگی ۵٠ جشن در شرکت من برای

سخنرانان، از یکی به عنوان من است. بزرگ افتخاری داد، نام تغییر آمریکا ریاضی انجمن به ١٨٩۴ سال

گذشته، سال ۵٠ طی انجمن این رهبری های تحت را کشور ریاضی پیشرفت های ردیابی سنگین وظیفۀ

و کرد مطرح می توان را اصلی اثرگذارِ عامل های تنها گذرا، نگاه این در که است روشن گرفته ام. عهده بر

هستند. شخصی کمابیش می کنم، ارائه که نظراتی

در شوم. یادآور انجمن این پیدایش هنگام به را کشور ریاضی کلی پیش زمینۀ است بهتر نخست

جایگاه خودش، به خاطر هم بخشی و عملی اش ارزش به دلیل بیشتر ریاضی، و علمی دانش استعمار، دورۀ

آمریکا. دانشگاه های ریاضی؛ در پژوهش دانشگاهی؛ ریاضیات آموزش آمریکا؛ ریاضی انجمن کلیدی. کلمات و عبارات
است: قرار این از اصلی مقالۀ نشان و نام ∗

Birkhoff, George, D., Fifty years of American mathematics, SCIENCE, 88 (1938), no. 2290, 461–
467.
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و بود علمی ذهنی با بزرگ زاده کشاورزی خود، عمر بیشترِ در واشینگتن جورج داشت. معینی مطمئن

را صاعقه الکتریکی ماهیت فرانکلین بنجامین داشت؛ آشنایی مثلثات با که بود ماهر مساحی جوانی، در

آنقدر و کرد پی ریزی شاره یک به مثابۀ الکتریسیته گرفتن نظر در با را آن نظریۀ و کشف تجربی به صورت

مثلثات و هندسه جفرسون توماس کند؛ طراحی هوشمندانه ای جادویی مربع های که داشت ریاضی عالیق

مخروطی، «مقطع های و می دانست ارزشمند» معموال» را لگاریتم و جبر و همه» برای سودمند «بسیار را

را فلوکسیون ها» و ٢ بعد از فراتر جبری اعمال کروی، مثلثات حتی شاید احتماال باالتر، مرتبۀ خم های

ریاضی مطالب خواندن صرف را خود وقت بیشترِ عمرش اواخر در می دانست؛ دوست داشتنی» «تجمالتی

دوستداران و دانشوران میان در ریاضیات و علوم به عالقه بود. ریاضیات واقعی رفیق همواره و می کرد

بود. حرفه ای غیر و اشرافی عالقه ای توجه، قابل استثنای چند بجز گذشته، قرن اواسط تا علم آمریکایی

داشتند. آن به تحسین آمیز نگاهی باشند، اروپا با رقابت فکر به اینکه بدون روزگار، آن ریاضیدانان بهترین

مشخصۀ شد. منجر انجمن این تشکیل به که آمد پدید روزگار هوای و حال در تغییری به تدریج سپس

ویلیام جورج و گیبز٢ ویالرد جوسایا پیرس١، بنجامین همچون برجسته  شخصیت هایی پیدایش تغییر، این

سال در بود، انجمن رئیس چهارمین که هیل و ١٩٠٢ سال در گیبز ،١٨٨٠ سال در پیرس بود. هیل٣

اروپا در تحصیل از تازه که جوان آمریکایی های از گروهی مسری اشتیاق و شور اما درگذشتند ١٩١٣
فیسک۴ اسکات توماس مهم، اقدام این در و کرد فراهم را انجمن تشکیل اصلی موجبات بودند، بازگشته

سال کردند. ایفا رهبری نقش بود، انجمن دبیر زیادی مدت که کُل۵ نلسون فرانک و انجمن رئیس هفتمین

آغاز زمان دقیقاً می آید، به حساب پژوهش مختص حرفه ایِ انجمن یک جایگاه در ما کار سرآغاز که ١٨٨٨

است. جهان کشورهای میان در شایسته   جایگاهی به ما ریاضیات راهیابی

گفتگویی بود. زمان آن تا آمریکا علمی شخصیت نفوذترین با پیرس بنجامین مذکور، شخصیت سه از

والدو می آورم. یاد به ریاضی، جوشناس والدو۶، لئونارد دکتر او دانشجوی آخرین با را پیرس دربارۀ

زبان بر بود، دیده کارش میز پشت خانه در را پیرس که باری اولین از را خود احساس نمی تواند می گفت

ریاضی جاذبۀ تأثیر تحت بود لیسانس دورۀ دانشجوی وقتی هاروارد، پیشین رئیس لوِل٧، الورنس آورد.

کالج وارد که زمانی از گذشته، سال پنجاه فضای به «وقتی نوشت: پیش سال چند و گرفت قرار پیرس

ارتباط او با نزدیک از می بینم که متفکری بزرگترین را پیرس بنجامین می کنم، نگاه تاکنون شدم هاروارد

وی اُبهت پر کلۀ و قوی هیکل شخصی، ظاهر داشته است. من بر را تأثیر عمیق ترین که معلمی و داشته ام

بودند.» مغزش با کامل توازن در

در علوم پیشبرد آمریکایی انجمن جلسۀ نخستین در که خطی شرکت پذیر جبر دربارۀ پیرس مقاله های

موقعی زمینه این در او پژوهش های کرد. مطرح بزرگ ریاضیدانی به عنوان را او شد، ارائه ١٨۶۴ سال
١Benjamin Peirce ٢Josiah Willard Gibbs ٣George William Hill ۴Thomas Scott Fiske ۵Frank

Nelson Cole ۶Leonard Waldo ٧Lawrence Lowell
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به همیلتون١ روان ویلیام توسط کواترنیون ها مهم ابداع به آمریکایی و انگلیسی ریاضیدانان که می شد انجام

برخوردار بی حساب اهمیتی از فیزیک و ریاضیات برای بود مقدّر که می کردند نگاه عالی دستاوردی چشم

مورد در بنابراین توانست و می دید امکانات کواترنیون ها کُنه در هم عصرانش از ژرف تر بسی پیرس باشد.

بود، جبردان یک از فراتر بسیار او حال، این با هندسی. تا بود جبری که برگزیند مجردتر بسیار دیدگاهی آنها

عنوان با او چندجلدیِ کتاب داشت. دنیا روز ریاضی پیشرفت های از برخی دربارۀ خوبی اطالعات زیرا

سطحی نگری اندکی با همراه البته توابع نظریۀ در کُشی کارهای به عالقه اش از حاکی نیروها» و توابع «خم ها،

همیلتون، کارهای او که می دهد نشان تحلیلی» «مکانیک عنوان با وی پرحجم کتاب است. آن ماهیت در

و نظریه در او به عالوه است. شده استاد آنها در و خوانده دینامیک گستردۀ زمینۀ در را دیگران و ژاکوبی

زیادی وقت بعد سال های در و بود یافته مهارت دینامیک، اختر شناسی در سودمند محاسباتی روش های

سیارۀ افتخارآمیز کشف به منجر که آدامز٣ و له وریه٢ محاسبات کند ثابت تا کرد صرف ناموفق تالشی در را
لوِل۴ پرسیوال معروف اختر شناس محاسبات طبیعتاً است. نداشته رضایت بخشی مبنای هیچ شد، نپتون

زیرا شد، ١٩٣٠ سال در پلوتون کوچک سیارۀ کشف به منجر که می شود زنده خاطر در لوِل) الورنس (برادر

گرفته اند. قرار نقد مورد مشابه دالیل به گهگاه نیز محاسبات این

برای داشت، بااستعداد و قوی دانشجویان به دادن انگیزه و الهام بخشی در زیادی توانایی پیرس هرچند

به رسیدن او تدریس های مشخصۀ ویژگی یک زیرا نمی شد، محسوب خوب معلمی معمولی دانشجویان

شخصیت و بود معمولی تر آدمی پیرس، به نسبت گیبز ویالرد جوسایا بود. بی پایان ظاهراً مجردِ تعمیم های

آماری مکانیک در کارهایش طریق از شیمی و فیزیک پیشبرد در تأثیرش اما نداشت الهام بخشی چندان

گیبز شهرت بود. محض ریاضیات پیشبرد در پیرس تأثیر از بیشتر بسیار شیمیایی، واکنش های تعادل و

نیز همیلتون کواترنیون های با که است برداری آنالیز نمادهای معرفی علت به بیشتر ریاضیدان به عنوان

هاروارد در پیرس واقعی پیروان از که آزگود۶ فاگ ویلیام و بوخر۵ ماکسیم بعد ها، دارد. نزدیک رابطه ای

بود؛ کرده مشاهده گیبز که دادند نسبت فوریه سری های دربارۀ بنیادی مطلبی به را گیبز» «پدیدۀ عنوان بودند،

ناپیوستگی نقطۀ نزدیکی در ناپیوسته تابع یک از y = sn(x) تقریب متوالی خم های رفتار به پدیده این

را گیبز اساسی سهم بار نخستین می افتد، اتفاق آنجا و اینجا در گاهی از هر که همان گونه می شود. مربوط

دلیل همین به ماکسول٧. کلرک جیمز به ویژه کردند، شناسایی دیگر کشورهای در او شیفتگان فیزیک در

گرفت. قرار تقدیر مورد و شد شناخته متحده ایاالت در تأخیر قدری با گیبز

را خود عمر از دهه سه از بیشتر و داشت نامتعارفی علمی شخصیت رفته، هم روی هیل ویلیام جورج

غربی نایاک خود، تولد محل به پژوهش ادامۀ برای سپس و بود٨ واشینگتن در دریانوردی تقویم ادارۀ دستیار
کرد. زندگی واشینگتن در سال ده فقط هیل که گفت من به آرچیبالد سی. آر. ٨پروفسور

١W. R. Hamilton ٢Leverrier ٣Adams ۴Percival Lowell ۵Maxime Bocher ۶William Fogg

Osgood ٧James Clerk Maxwell
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جواب های مطالعۀ وقف را خود زندگی و نکرد ازدواج هرگز گیبز مانند هم هیل بازگشت. نیویورک، در

او کار بودند. مفید خاص نجومی محاسبات و ماه حرکت های نظریۀ برای که کرد جسم سه مسئلۀ ریاضی

مکانیک در پوانکاره١ آنری شکوه با نظری پیشرفت های الهام منبع و پیش درآمد متناوب، حرکت های روی

مقاالت در نامتناهی دترمینان های مستقل معرفی بود. هیل مدیون بسیار پوانکاره نظر، این از و بود سماوی

در جالب تحلیلی ابزار این هرچند بود؛ باارزش بسیار جسم، سه شدۀ محدود مسئلۀ مورد در هیل مشهور

است. شده کامل اواخر همین

کتاب شارح و (مترجم باودیچ٢ ناتانیل با همراه را هیل نفر، سه این میان از نظری، اختر شناسان

خودشان از سیارات) و ماه حرکت نظریۀ بزرگ (کامل کنندۀ نیوکام٣ سیمون و الپالس) سماوی مکانیک

تنها بنابراین می آورند. به شمار خود جرگۀ در را گیبز شیمی دانان، و فیزیک دانان که حالی در می دانند؛

در محض ریاضیات پدر او می گیرد. قرار آمریکایی ریاضیدانان انکارناپذیر مالکیت در پیرس بنجامین

بودنِ رشد به رو ویژگی می توان تجرید، و ظرافت از او ژرف دریافت در می شود. محسوب ما کشور

که است نهفته فضیلتی ریاضیات، متعدد کاربردهای به وی توجه در کرد. مشاهده را آمریکایی ریاضیات

اخالقی وظیفۀ بی تردید، اما می نماید. دشوار بسیار حرفه ای، شدنِ تخصصی به حاکم تمایل به دلیل آن درک

کنیم. بازسازی را گستردگی همان با دیدگاهی که می کند حکم

تأسیس مهم بسیار رویداد باید ،١٨٨٨ سال از قبل آمریکایی ریاضیات از کوتاه، هرچند روایتی، هر

زمینه های کل برای بلکه ریاضیات، برای نه تنها که را ١٨٧۶ سال در بالتیمور در هاپکینز جانز دانشگاه

تحصیالت مدرسه های زمان، آن در هرچند باشد. داشته بر در داشت، فوق العاده ای اهمیت دانشگاهی علمی

آبراهام دکتر که طور آن بودند، فعالیت حال در (١٨٧٢) هاروارد دانشگاه و (١٨۴٧) ییل دانشگاه تکمیلی

نخستین هاپکینز جانز «دانشگاه می نویسد، آلمان» و انگلیس آمریکا، «دانشگاه های کتاب در فلکسنر۴

تربیت و پژوهش ها انتقادی ارزیابی مشکالت، حل دانش، جستجوی به عامدانه که بود آمریکایی موسسۀ

سیلوستر۵، جوزف جیمز انگلیسی، جبردان دلیل همین به بود.» یافته اختصاص عالی سطحی در متخصصین

این رهبریِ با داشت. اقامت آنجا در ١٨٨۴ سال تا که کردند دعوت بالتیمور در ریاضی جدید بخش به را

سال در ریاضی پژوهش های مختص ریاضی۶ آمریکایی مجلۀ نام با کشور ریاضی مجلۀ نخستین بخش،

بالتیمور، در تاکنون گرفت. خواهد جشن را خود انتشار سال شصتمین پایان امسال و کرد به کار آغاز ١٨٧٨

فرانک و است داده ادامه ریاضی در خود پژوهشی فعالیت به اندک، مادی امکانات با هرچند مهم مرکز این

بود. آن افتخاری رئیس ١٩٢٨ تا ١٩٠٠ از انگلیسی، وفادار و دوست داشتنی هندسه دان مورلی٧،

ریاضیات گستردگی و سرعت به کشوری هیچ ریاضیاتِ توسعۀ ریاضیات، گذشتۀ تاریخ کل در شاید

بزرگ ملت های همۀ انجمن، تأسیس زمان تا نبوده است. آمریکا ریاضی انجمن بنیانگذاری از پس آمریکا
١Henri Poincaré ٢Nathaniel Bowditch ٣Simon Newcomb ۴Abraham Flexner ۵James Joseph

Sylvester ۶The American Journal of Mathematics ٧Frank Morley
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به ویژه کنند. افتخار آنها به داشتند حق و داده بودند بشری جامعۀ تحویل برجسته  ریاضیدانانی اروپایی

آن در آنها نمایندگان و داشت بی نظیر درخششی و ریشه دار بود بسیار آلمان و فرانسه ریاضی سنّت های

کشورهای و ایتالیا بودند. دیگر برجستۀ ریاضیدان چند و جوان هیلبرتِ دیوید و پوانکاره آنری زمان،

نیامده پیش اروپایی ریاضیدانان برای فرصتی موقع آن تا اما بودند. شکوفا فوق العاده نیز اسکاندیناوی

ماه حرکت دربارۀ هیل نظریۀ شناسایی استثنا، تنها کنند. توجه خود آمریکایی همکاران کارهای به که بود

زمان، آن از نکرد. جلب می رفت، انتظار که را توجهی پیرس جبریِ دستاورد های اما بود پوانکاره سوی از

و خود کردند وطن در مستقل و جدی پژوهش های به شروع برگشته خارج از تازه نفس و توانا ریاضیدانان

تقریباً شیکاگو دانشگاه بر انگیخت. اطرافشان جوانان میان در عمیق عالقه ای به زودی آنها اشتیاق و شور

اُسکار مور١، هیستینگز ایلیاکیم از بود شده تشکیل آن ریاضی بخش و آمد به وجود ١٨٩٢ سال در یک شبه!

گروهی آنها است. زنده بلتسا فقط افراد این از امروز دیگر. نفر چند و آلمان از ماشکه٣ هاینریش بلتسا٢،

همزمان، تقریباً ماند. خواهد زنده ما ریاضیات تقویم در همواره که دادند تشکیل انگیزه بخش و برجسته

تصمیم گوتینگن، در آلمان در خود اقامت سال یک طی کالین۴ فلیکس از ویژه تأثیرپذیریِ با بوخر و آزگود

ییل دانشگاه در که شیکاگو در مور حیات بخش رهبریِ با کنند. تقویت را هاروارد سنّت توان تمام با گرفتند

و وسعت مور دیدگاههای اینکه علی رغم بود، گذرانده برلین در نیز سال یک و خوانده درس گیبز نظر زیر

توجه ها هاروارد، در اما گرفت. قرار کید تأ مورد ریاضیات جبری و تجریدی رویکرد داشت، فوق العاده تنوع

رودخانۀ سوی آن به بوستُن از ماساچوست فناوری مؤسسۀ انتقال با شد. معطوف آنالیز گستردۀ زمینۀ به

و مؤسسه این ریاضی گروه زمان، آن از شد. تقویت بسیار کمبریج در واقع مرکز ،١٩١۶ سال در چارلز

دارند. متقابل تاثیر گذاریِ و نزدیک دوجانبۀ پیوند هاروارد گروه

پرینستون علوم بخش مدیر فاین۵، بی. هنری خیرخواهانۀ و خردمندانه راهنمایی های با بعد، سال چند

پی. ال. مانند مستعد و جوان افرادی بود، پذیرفته بسیار تأثیر کرونکر۶ لئوپولد خود راهنمای استاد از که

زمان آن از شدند. دعوت پرینستون در استخدام برای ٩ وِدِربرن ام. اچ. جِی. و وِبلن٨ آزوالد آیزنهارت٧،

پرینستون در پیشرفته مطالعات مؤسسۀ تأسیس با است. مستقر مهم ریاضی گروه یک پرینستون در تاکنون

در جدید مؤسسۀ آمد. به وجود پرینستون در بیشتری تحرک ،١٩٣٠ سال در فلکسنر آبراهام ریاست به

اینشتین، آلبرت از نخست و کرد معطوف نظری فیزیک و ریاضیات در پژوهش به را خود توجه آغاز،

زمان آن از کرد. دعوت عالی شرایط با پژوهشی کرسی های گرفتن اختیار در برای وایل١٠ هرمان و وبلن

ادامه خود کار به فاین هال ساختمان در دانشگاه علمی هیئت کنار در مؤسسه ریاضی علمی هیئت بعد، به

تا می آیند مرکز این به و کرده اند دریافت را خود دکتری قبال که هستند کسانی مؤسسه افراد سایر داده است.
١Eliakim Hastings Moore ٢Oskar Bolza ٣Heinrich Maschke ۴Felix Klein ۵Henry Burchard

Fine ۶Leopold Kronecker ٧L. P. Eisenhart ٨Oswald Veblen ٩J. H. M.Wedderburn ١٠Hermann

Weyl
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مؤسسه، این دهند. ادامه مطلوب شرایط تحت و مزاحمت بدون مناسب، محیط این در را خود مطالعات

دهد، توسعه شاخص افراد موقت استخدام طریق از را خود علمی هیئت کادر می تواند نه تنها خوشبختانه

می گیرد. نظر در هم مختصری مالی کمک می شوند، وارد پژوهش برای که افرادی از بسیاری برای بلکه

داشته ام. نزدیک ارتباط پرینستون و هاروارد شیکاگو، مراکز با که بوده ام خوش شانس بسیار من

عمیقاً که دارد وجود آمریکایی ریاضیدان کمتر واقع در دارم. عمیق دِین احساس مرکز سه هر به نسبت

شیکاگو) به سفرم نخستین (در ١٩٠٢ سال بهار در باشد. نگرفته قرار مراکز این از یکی دست کم تأثیر تحت

از پیش یافتم. رایرسون١ فیزیک آزمایشگاه در ریاضی عالی کتابخانۀ در را خود و رفتم شیکاگو دانشگاه به
لوئیس٣ مؤسسۀ ریاضی کتاب های کوچک مجموعۀ و کره رار٢ جان کتابخانۀ ریاضی کتاب های با فقط آن

زود خیلی می آورم. یاد به شیکاگو کتاب از پر قفسه های منظرۀ از را خود هیجان احساس هنوز بودم. آشنا

انگیزه بخش، فوق العاده یافتم آدمی را او کردم. مالقات بودم، شنیده موردش در قبال که را مور پروفسور

سود بسیار بلتسا با ارتباط از کارشناسی دورۀ در سال تحصیلی نخستین در همچنین مهربان. و هدایت گر

بودن حل ناپذیر دربارۀ را آبل اثر گذار مقالۀ نیز و دایره بری معادلۀ دربارۀ را گاوس کار او، پیشنهادِ به بردم؛

اما بودند. کمال و روشنی از عالی نمونه ای بلتسا درس های کردم. مطالعه رادیکال ها با درجه پنج معادلۀ

بود. نابغه ذاتاً شخص یک از واقعی نمونۀ نظرم به و بود همه از باالتر مور

آنالیزِ آنجا در رفتم. هاروارد به ساله دو مطالعاتی دورۀ یک گذراندن برای مور توصیۀ به بعد سال

بلتسا درس های با برابر وضوح لحاظ از را بوخر درس های بوخر. و آزگود از به ویژه گرفتم؛ یاد بیشتری

بابت بوخر به فهمیدم که بود بعدها بلتسا. درس های از بهتر مهم، نکته های ساختن برجسته لحاظ از و یافتم

خامی معموال ریاضی ایده های به همیشگی اش عالقۀ و مالحظه اش قابل انتقادیِ روشن بینی پیشنهاداتش،

نیز دیگر سال دو ،١٩٠۵ سال پاییز در شیکاگو به بازگشت از پس هستم. مدیون بسیار می کردم، ارائه که

تحسین احساس مور درس. کالس خارج در هم و آنالیز در سمینارش در هم شدم؛ بهره مند مور وجود از

بنیادی کارهای به و می کرد دنبال به دقت را گوتینگن سریع پیشرفت های داشت، هیلبرت به نسبت عمیقی

مور عمومی آنالیز برنامۀ چگونه که می دیدم داشت. توجه ١٩٠٠ سال در انتگرال معادالت باب در فردهلم۴

شکل روز به روز اشمیت۵، ارهارد زیبای رسالۀ و هیلبرت مقاالت در تجرید اهمیت از او درک تأثیر تحت

می گیرد.

به ویژه بودم آنجا که سالی دو در و کردم تدریس به شروع ویسکانسین دانشگاه در ١٩٠٧ سال در

عضو هم اکنون وی شاخص فرزند که ولک۶ ون بی. ادوارد ارشدم همکار با را خود شخصی و علمی رابطۀ

علمی هیئت کادر به ١٩٠٩ سال پائیز در می دیدم. ارزشمند بسیار است، هاروارد فیزیک و ریاضی گروه

ایده های با بود، من هم سن تقریباً که وِبلن حضور آنجا در ساله ام سه اقامت مدت در پیوستم. پرینستون

١Ryerson Physical Laboratory ٢John Crerar Library ٣Lewis Institute ۴Ivar Fredholm ۵Erhard

Schmidt ۶Edward Burr van Vleck
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من نظر در داشت، پرینستون ریاضی بخش برای به ویژه و آمریکا ریاضیات برای کلی به طور که بزرگی

جی. همکاری با تصویری» «هندسۀ کتاب اول جلد کردن کامل حال در وِبلن موقع آن بود. مهم بسیار

گرفتن یاد چاپ، از قبل کتاب این خواندن می آورند. یاد به مهربانی به را او همه که بود یانگ١ دبلیو.

برای امتیازی دائمی، صحبت های و زدن ها قدم در وِبلن ایده های مستقیم دریافت و وی هندسی برنامۀ

داستان های با چندانی تفاوت اساساً که می کنم نقل دلیل این به فقط را شخصی داستان های این بود. من

ندارند. آمریکایی ریاضیدانان از بسیاری شخصی

ریاضیات قطعاً که دارم توجه کامال کردم، انتخاب ارجاع برای را پرینستون و کمبریج شیکاگو، گرچه

با شود. پیدا است ممکن مرکز ده در حتی یا و مرکز سه این در که رسید خواهد چیزی از فراتر به آمریکایی

بدانند که باشد آرامش بخش آمریکا سرتاسر در آمریکایی ریاضیدانان همۀ برای که می کنم فکر حال، این

در خوب ایده های ارائۀ و بوده خوب همواره آنها در علم ورزی برای شرایط که دارند وجود دست این از مراکزی

ریاضی دستاورد های و پژوهش ها دادند، ارائه که الگویی و خود نفوذ با مراکز، این است. داشته تداوم آنها

سی حدود اکنون که بگویم ا ست کافی ریاضی، مراکز سایر مورد در کرده اند. پشتیبانی کشور سرتاسر در را

ادامه دکتری درجۀ اخذ تا که امتیاز این با شوند آنها وارد می توانند باهوش دانشجویان که دارد وجود مؤسسه

به کافی، آموزش دریافت از اطمینان جهت بودند مجبور آنها پیش، سال ۵٠ تا که حالی در دهند؛ تحصیل

براین براون، به می توان می شوند، اداره خصوصی اعانات و وقفیات با که مؤسسه هایی از کنند. سفر اروپا

مطالعات مؤسسۀ هاروارد، دوک، کورنل، کلمبیا، سینسیناتی، شیکاگو، کالیفرنیا، فناوری مؤسسۀ ماور٢،

پرینستون، نتردام، ماساچوست، فناوری مؤسسۀ استنفورد، لالند هاپکینز، جانز پرینستون، در پیشرفته

لس آنجلس) و برکلی (در کالیفرنیا ایالتی دانشگاه به ایالتی دانشگاه های میان در و ییل؛ و رایس مؤسسۀ

به کانادا در و ویسکانسین و ویرجینیا تگزاس، پنسیلوانیا، اوهایو، مینه سوتا، میشیگان، آیوا، ایلینوی،

الزم منظور این برای که چیزی تنها یابد. افزایش باید هنوز مرکزها این تعداد کرد. اشاره تورنتو، دانشگاه

بردارند. را مناسب گام های باید هستند، تأثیرگذار موقعیت های دارای که ریاضیدانانی که است این است

می کنم. اشاره سینسیناتی در هنکاک٣ هریس و پرینستون در فاین کارهای به نمونه، برای

پیش، سال پنجاه که می شود روشن نکته این با ١٩٣٨ و ١٨٨٨ سال های در وضع چشمگیر تفاوت

عضو آمریکایی ریاضیدانان تعداد اکنون که حالی در نبود، بیشتر نفر چند کشور در خوب ریاضیدانان تعداد

نگارش از فراتر حیطۀ به نفر ٢٠٠ تا ١٠٠ تعداد، این از است. نفر ٢٠٠٠ از بیشتر آمریکا ریاضی انجمن

خالق بسیار آنها از نفر چهل-پنجاه و افزوده اند ریاضی دانش به مهمی مطالب و نهاده گام دکتری پایان نامۀ

کرد. خواهم اشاره ای ریاضیدانان این از نفر چند به بعداً سخنرانی، این در یافته اند. جهانی شهرت و هستند
١J. W. Young ٢Bryn Mawr ٣Harris Hancock
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از شده است تشکیل اول گروه کنم. معطوف ویژه و مهم گروه دو به را خود توجه می خواهم اکنون

میان در است. آنها بارز نمونۀ مور که داده اند نشان خود از عالی حد در را رهبری ویژگی که ریاضیدانانی

به را شاخص چهرۀ دو که دارد قرار هالستد١ بروس جورج فقید، استثنایی هندسه دان گروه، این اعضای

پرنفوذ و تأثیرگذار بسیار شخصیتی دو هر که مور٣ ال. آر. و دیکسون٢ ای. ال. کرد: جذب ریاضیات

منشأ ییل در بسیار سال های که کنم یاد پیرپونت۴ جیمز از فراوان احترام با می خواهم همچنین داشتند.

بلیس۵، ای. جی. اسامی وِبلن، و مور ال. آر. دیکسون، بر عالوه جوان ترها، و دیگران میان در بود. الهام
وینر١١ نوربرت و استون١٠ اچ. ام. ریت٩، اف. جی. مرس٨، مارستون لفشتز٧، سلُمون اونس۶، سی. جِی.

داده اند. نشان خود از استثنایی حد در را کیفیت همان که می رسد ذهن به

سال بیست در که شده است تشکیل ریاضیدانانی از کنم، اشاره آن به می خواهم که دومی ویژۀ گروه

یافته گسترش اواخر این در مهاجرت ها این آمده اند. اینجا به اروپا از نامساعد شرایط به دلیل بیشتر اخیر

زمرۀ در آنها از برخی و باال توان با آدم هایی تازه  واردها همۀ تقریباً برده ایم. وافر بهرۀ آن از ما و است

را تحسین برانگیز بسیار آدم های این از تعدادی نام های زیر فهرست اروپا هستند. ریاضیدانان بزرگترین

آر. ای. هیل١۶، اینار گرانوال١۵، اچ. تی. کورانت١۴، ریچارد بوخنر١٣، سلُمون آرتین١٢، امیل دارد: دربر

تیبور رادِماخر٢٢، ا. اچ. اور٢١، اویستن فون نویمان٢٠، جان منگه١٩، کارل لوی١٨، هانس ون کمپن١٧،

جی. تامارکین٢٨، دی جی. سگو٢٧، گابور سیس٢۶، اتو استروک٢۵، جی. دی. شوهت٢۴، ای. جی. رادو٢٣،

زاریسکی٣٢. اُسکار وینتنیر٣١، اورِل وایتهد٣٠، ان. ای. وایل، هرمان اوسپنسکی٢٩، وی.

به نسبت فزاینده وظیفۀ احساس اجتناب ناپذیری به طور ما، میان در برجسته گروه این حضور با

دارند؛ پژوهشی سمت های تازه واردها این اغلبِ واقع در می گیرد. شکل خودمان مستعدِ جوان ریاضیدانان

خود پژوهشی کارهای به تدریس سنگین بار تحمل بدون و کافی فرصت با ولی پایین حقوقی با گاهی

آمریکایی جوان ریاضیدانان برای دسترس قابل مشابه پست های تعداد مسلّماً ترتیب، این به می پردازند.

نامرتبط کارهای به معاش امرار برای شوند مجبور آنها از بعضی که دارد وجود احتمال این و می یابد کاهش

کنیم. دوری خطر این از باید و رسیده ایم اشباع نقطۀ به معتقدم آورند. روی پژوهش و علم به

موقعیت نفع به است که کرده برجسته را عاملی اشاره مورد وضعیت همین که کنم اضافه باید حال این با

علمی سطح ارتقای خواهان که کالج ها و دانشگاه ها دوراندیش رؤسای شده است. تمام ما ریاضیات کلی

ریاضی علمی کادر تقویت مورد، این در کار عملی ترین که رسیده اند نتیجه این به هستند، خود مؤسسات
١George Bruce Halsted ٢L. E. Dickson ٣R. L. Moore ۴James Pierpont ۵G. A. Bliss ۶G. C.

Evans ٧Solomon Lefschetz ٨Marston Morse ٩J. F. Ritt ١٠M. H. Stone ١١Norbert Wiener
١٢Emil Artin ١٣Solomon Bochner ١۴Richard Courant ١۵T. H. Gronwall ١۶Einar Hille ١٧E.

R. van Kampen ١٨Hans Lewy ١٩Karl Menger ٢٠John von Neumann ٢١Oystein Ore ٢٢H. A.

Rademacher ٢٣Tibor Rado ٢۴J. A. Shohat ٢۵D. J. Struik ٢۶Otto Szisz ٢٧Gabor Szego ٢٨J.
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حال در ریاضیات رشتۀ به عالوه ندارد. کتابخانه و آزمایشگاه اضافی هزینۀ به نیاز کاری چنین زیرا است،

و دارد فالسفه برای هم و دانشمندان و مهندسان برای هم فزاینده ای اهمیت که است دائمی خالقانۀ رشد

است. امکان پذیر مالی نظر از کشور، خارج از چه و داخل از چه خوب، بسیار ریاضیدانان جذب

دارد، درخشانی و روشن وضع امروز که دیدیم و انداختیم گذرا نگاهی کشور ریاضی سپهر به که اکنون

تقریباً ١٨٨٨ سال در می کنیم. بررسی به اختصار است، کرده فراهم را امکان این که را کشور کلی وضعیت

۶ تا ۵ امروز رقم، این می کردند. تحصیل پیش دانشگاهی مراکز و مدارس در دانش آموز نفر هزار ٢٠٠

است. کشور آموزش اعتالی به چرا و چون بی اعتقاد از نتیجه ای عظیم، افزایش این است. نفر میلیون

یافته اند. افزایش منابع، به لحاظ هم و تعداد به لحاظ هم فنی، مدارس و دانشگاه ها کالج ها، حال عین در

دانشجو میلیون یک از بیش به که است پراکنده کشور سرتاسر در نوع این از مؤسسه ١٠٠٠ تقریباً امروز

می رباید. سر از هوش است، اهدائیه دالر میلیاردها حاصل که آنها فیزیکی سرمایۀ و می دهند سرویس

به دست آموزشی و مالی مشکالت با می کنند، ارائه متفاوتی خدمات هرچند مؤسسات، این اغلب احتماال

تأیید مورد شرایط که می ماند باقی مؤسسه ٢۵٠ تعداد جهات، جمیع گرفتن نظر در با اما هستند. گریبان

می کنند. بر اورده دقیقاً را آمریکا دانشگاه های اتحادیۀ

با می توان را آن اندازۀ است، مربوط آمریکا عالی آموزش عظیم جریان ریاضی بخش به که آنجا تا

موقعیت هایی آنها اکثر که دارد عضو ٢٠٠٠ از بیشتر آمریکا ریاضی انجمن کرد. تعیین نیز دیگر رویکردی

ریاضیات به اساساً که آمریکا١ ریاضی جامعۀ ما، انجمن خواهر مؤسسۀ دارند. آموزشی مؤسسات در

این عالی آموزش مؤسسات در است. روشن نتیجه بنابراین دارد. عضو ٢۵٠٠ می پردازد، کارشناسی دورۀ

دالر هزار ٣ تا ٢ یک هر ساالنۀ حقوق که باشد داشته وجود آموزشی موقعیت هزار ٣ تا ٢ بین باید کشور،

ریاضیات از پشتیبانی صرف دالر میلیون ۶ حدود ساالنه کشور این در که می کنیم مشاهده بنابراین است.

می شود. عالی

کاهش آموزشی وظایف و افزایش حقوق ها بهتر، مؤسسات در دست کم اول، جهانی جنگ از پس

استادان حقوق دربارۀ تورنتو، دانشگاه از فیلدز٢ سی. جی. با پیش سال بیست حدود می آ ورم یاد به یافت.

در ١٩٢۴ سال در ریاضیدانان بین المللی گنگرۀ برگزاریِ برای فیلدز که (یادآور می شوم می کردم صحبت

نتیجه این به واقعیت ها ویژۀ مطالعۀ از پس می گفت او کرد)؛ تالش دیگری کس هر از بیشتر تورنتو، دانشگاه

وی ادعای زمان آن می شود. رفتار جهان نقاط سایر اساتید از بدتر آمریکایی، استادان با که رسیده است

وظایف و می دادند خوب حقوق که داشت وجود استادی ای کرسی های هرچند بود؛ درست زیادی اندازۀ تا

خاطرنشان است بهتر باره این در است. زیاد بسیار موقعیت ها این از امروزه نداشتند. سنگینی آموزشی

را ریاضی عادی علمی هیئت اعضای تدریس و آموزشی ساعت های است هاروارد توانسته دانشگاه که کنم
١Mathematical Association of America ٢J. C. Fields
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چنین می شود. مقدماتی ریاضیات تدریس صرف آن از ساعت ٣ فقط که دهد کاهش هفته در ساعت ۶ به

پیگیری را خود ریاضی پژوهش های که می کند فراهم خوب بسیار فرصتی ذیربط، افراد همۀ برای برنامه ای

هرچند شوند. رعایت موفقیت معیارهای عالی ترین اینکه مگر است توجیه ناپذیر اجتماعی به لحاظ ولی کنند

اگر که کنم کید تأ قویاً باید نیست، عملی استثنایی مؤسسۀ چند در بجز ایده الی شرایط چنین حاضر حال در

تدریس (شامل هفتگی تدریس ساعت ١٢ باشیم، داشته انتظار را دانشگاهی معیارهای از باالیی سطح

تدریس، ساعت های واقع در داریم. نیاز که است چیزی تنها تقریباً تکمیلی) تحصیالت درس یک حداقل

هیئت اعضای سنگین وظایف دیگر جبران برای و یابد کاهش ساعت ٩ به حداکثر باید امکان صورت در

شود. کاسته تدریس ساعت های از باید علمی،

می کند، پشتیبانی ما از خوبی این به ناآگاهی روی از اندازه ای تا شاید که ملتی مقابل در هم ما قطعاً

دانشگاه ها، کالج ها، در مقدماتی ریاضیات آموزش در که هستیم موظف ما داریم. گریزناپذیر مسئولیتی

الزم منظور این به بگیریم. عهده به متفکرانه و فعال نقشی عالی تر مراحل در نیز و فنی-حرفه ای مدارس

جایگاه در باید است ممکن که جایی تا باشیم. داشته واقعی اشتیاق و شور و جامع ریاضی دیدگاه یک است

است صورت این در تنها دهیم. ادامه فعاالنه را خود کار پژوهش، دست اندرکاران و شایسته دانشگاهیان

کرده ایم. ایفا به خوبی را خود نقش که

ریاضی در گسترده فعالیت های برای که نیز دیگری مادی ملزومات که کنم خاطرنشان است جالب

و ترنزکشن٢ آمریکا١، ریاضی انجمن بولتن همچون مجالتی داشتن با است. شده تأمین هستند، سودمند

مجلۀ ریاضیات٣، سالنامۀ و هستند، آمریکا ریاضی انجمن مدیریت تحت همگی که ریاضی آمریکایی مجلۀ

انتشار برای خوبی بسیار امکانات آمریکا۶، ریاضی ماهنامۀ و فیزیک۵ و ریاضی مجلۀ دوک۴، ریاضی

ریاضیات حوزۀ در دیگری مجلۀ فیزیک، و ریاضی مجلۀ بجز داریم. مجالت در خود اصیل مقاله های

یا و آمریکا ریاضی انجمن کلوکیوم٧ انتشارات سری در کتاب قالب در بسیاری نشریات نداریم. کاربردی

در کوچک مقاله های می شوند. چاپ پرینستون در پیشرفته مطالعات مؤسسۀ نظر زیر مشابهی سری در

در آثار چاپ برای مشخصی امکانات همچنین هستند. انتشار قابل علوم٨ ملی فرهنگستان گزارش های

عالی آموزش مؤسسات و علوم) و هنرها آمریکایی فرهنگستان (مانند علمی انجمن های ساالنۀ انتشارات

در کشور تجاری انتشاراتی مؤسسات اینجا تا اما دارد. وجود غیره و رایس) مؤسسۀ کتابچه های (مانند

اروپایی همکاران با مقایسه در لحاظ، این از نداشته اند. جدی مشارکتی ریاضی مهم علمی متن های انتشار

کشور دانشگاهی انتشاراتی های بازنده ایم. می بالند، خود به ریاضی مهم کتاب های انتشار به سبب که خود

شده اند. تشکیل کمبود این جبران برای
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مدعوی سخنرانی های و گیبز ساالنۀ سخنرانی کلوکیوم١، سمینارهای ما، منظم نشست های بر عالوه

است. کرده ایجاد ریاضیدانان میان علمی مستقیم نظر تبادل برای مغتنمی فرصت می کند، برگزار انجمن که

از دیگری فرصت های شود، برگزار کمبریج در ١٩۴٠ سال در است قرار که ریاضیدانان بین المللی گنگرۀ

مشابه مؤسسات از خود همکاران با ریاضیدانان دیدار برای امکانات واقع در کرد. خواهد فراهم را نوع این

بخشیدن سرعت به منظور امکان این آمدنِ فراهم اهمیت پیش، مدت ها از است. افزایش حال در مدام

طاقت فرسایی اداری کار انجمن، همچنین شده بود. شناخته اروپا علمی مراکز در ریاضیات، پیشرفت به

شایستۀ جانشین ریچاردسون٢ دی. جی. آر. آن، فعلی دبیر به ویژه و کارمندان گذشتگی خود از با که دارد

هر از بیش داوطلبانه، به صورت و صمیمیت و دقت با کار این انجام می شود. انجام کُل، نلسون فرانک

کرده است. کمک انجمن یکپارچگی به عاملی

است. مطلوب انتظار، حد در آمریکا ریاضی وضعیت کنونی، آشفتۀ دنیای در گفت می توان مجموع در

در کالج ها استخدام به که آنهایی برای باشد. دستاوردها عمومی معیارهای به مربوط واقعی خطر تنها شاید

باالترین در است الزم بلکه کنند، دانشگاهی عادی مفید برنامۀ یک وقف را خود که نیست کافی می آیند،

برانگیزند. را ریاضیات به ژرف عالقه ای و عشق خود دانشجویان در و کنند عمل خود ریاضی توانایی حد

آن از که نیست شایسته شده است، منجر او حرفه ای شهرت به اولیه اش کارهای که استثنایی فردی برای

همۀ به عالوه شود. ظاهر بزرگ کارزار یک در رهبر یک فداکاریِ با باید بلکه کند، پیشه راحت طلبی بعد به

عمل با را خود ممتاز جایگاه تا بگیریم عهده به را مقدماتی سطوح در یک درجۀ تدریس از سهمی باید ما

ریاضیدانانی و رسید خواهد باالتری سطح های به آمریکا ریاضیات کارها این انجام با کنیم. توجیه مستقیم،

باشند. مقایسه قابل گذشته ریاضیدانان بزرگترین با که شد خواهند پیدا

فایل دادنِ قرار اختیار در ترجمه، پیشنهاد برای شهشهانی سیاوش دکتر آقای محترم استاد از سپاسگزاری:
متن دقیق ویرایش برای کاظمی سیامک آقای از و ارزنده، پیشنهادات ارائۀ و ترجمه اولیۀ متن مطالعۀ اصلی، مقالۀ

سپاسگزارم. بی نهایت فارسی، و انگلیسی متون مقابلۀ و ارزنده پیشنهادات ارائۀ ترجمه،

رایانه و ریاضی علوم دانشکدۀ طباطبایی، عالمه دانشگاه ممقانی: جلوداری محمد

j_mamaghani@atu.ac.ir رایانامه:

١Colloquium Lectures ٢R. G. D. Richardson




