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٢ تاوسکی-تاد ٢اُلگا تاوسکی-تاد ٢اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

سال در آمریکا، دیفرانسیل هندسۀ برجسته متخصصین از یکی وِبلن،١ آزوالد گذراند. آلمانی مشهور

دارد“ زنان قهرمانی برای ادعاهایی ”تاوسکی نوشت: نوتر، فوت مناسبت به یادداشتی ١٩٣۵در

ریاضی دان با که جایی گذراند لندن، دانشگاه و کمبریج دانشگاه در را خود ایام آن، از پس .[١١]

کرد. ازدواج وی با و مالقات تاد٢ (جک) جان خود همکار

اُلگا شوروی، جماهیر اتحاد و آمریکا بین فضایی رقابت آغاز با هم زمان ،١٩۵٧ سال در

سالگی، یک و پنجاه سن در شد. کلتک وارد ریاضیات در تحقیقاتی دست يارِ سمت با تاوسکی-تاد

خم و پرپیچ و طوالنی کاری موقعیت که بود توجه قابل دستاوردهای و تحقیقاتی برد با ریاضیدانی

تحقیقاتی گروه یک به مدرسه این ریاضی بخش تحول با شد مقارن ١٩۶٠ و ١٩۵٠ دهه های در او

دریافت کلتک موسسه از را پیشنهاداتی جک و او که زمانی .١٩۶٠ و ١٩۵٠ دهه های در اول تراز

و بانفوذ و پربار ریاضی دانی عنوان به اعداد نظریۀ و ماتریس ها نظریۀ زمینۀ در را خود او کردند،

برای را مؤسسه ریاضیات گروه او، دستاوردهای این از هیچ یک کرده بود. متمایز همکار ،   و معلم یک

دستیار اُلگا نظرگرفته شد. در همسرش برای انتصاب این برنیانگیخت. استاد عنوان به او استخدام

در بود.» متداول زمان آن «در همکاران، از یکی نقل به که استخدامی روش یک شد، تحقیقاتی

ظریف کتمان با اُلگا است، نوشته ١٩٧٩ سال در كلتک اسناد مرکز درخواست به بنا که خاطراتی

که موقعیتی .[١٨] کرد“ ایجاد من برای را سختی موقعیت استخدام، وضعیت ”این گفت: حقیقت

یافت. ادامه سال پانزده به نزدیک

کلتک، مدیریت دنیا“، در پیش کسوت زنده ریاضی دان ”بانوی عنوان به او تصدیق علیرغم

استادی رتبه همان به اُلگا ارتقای به کمی عالقۀ دانشگاه، ریاضی گروه اعضای از بعضی هم چنین

یک عنوان به مؤسسه. در عددی تحلیلگر یک داشت، تاد جان همسرش، که جایگاهی دادند نشان

کلتک دانش، مرزهای در تحقیقاتی انجام برای کننده مبهوت شهرتی با کوچک، خصوصی مؤسسه

پنج و کرد آغاز ١٩۵٣ سال از را کار این بود. کُند تکمیلی تحصیالت زن دانشجویان پذیرش برای

در زن کارشناسی دانشجویان با مخالفت کرد. استخدام تدریس دستیار عنوان به را آن ها بعد سال

تاوسکی-تاد اُلگا بعد، سال یک رسید. پایان به مختلط کالس اولین در آن ها پذیرش با ١٩٧٠

کلتک اجباری بازنشستگی سن سالگی، هفتاد به رسیدن با ،١٩٧٧ در شد. ریاضیات استاد باالخره

شد. بازنشسته استاد او زمان، آن در

١Osxald Veblen ٢John (Jack) Todd
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اول ن. اول٣ ن. اول٣ ن. ٣

خانوادگی مسائل

جولیوس ،١٩٠٩ در شد. شروع زود خیلی آنها سیار زندگی بود. دختر سه بین وسط فرزند اُلگا

تازه که اُلگا و ساله شش ایلونا، اُلگا، بزرگ تر خواهر - جوانشان خانواده همراه به تاوسکی آیدا و

شکوفایی مرکز و اتریشی-مجارستانی جوزف فرانتس امپراتور پایتخت وین، -به شده بود سالش سه

١ شماره خیابان در اُلگا، کوچک تر خواهر هرتا، آنجا در کردند. مکان نقل یهودیت، فرهنگ و زندگی

-١٩٢۵) تاوسکی جولیوس آمد. دنیا به لئوپولدشتات١ شهر در یهودی سنتی محله یک آدامبرگرگاسه،

روزنامه نگار یک می کرد. کار شغل چندین در خود رشد حال در خانوادۀ از حمایت برای (١٨۶٠

شمار به محترم سرکه متخصص یک همچنین موراویا، در مارگارین کارخانه یک صاحب و پاره وقت

سرکه تولید برای قرن پایان راهنمای نویسنده تاوسکی، ساموئل پدرش، از را سرکه تجارت که می آمد

آموخته بود.

پیشنهاد او به علیا اتریش در لینز، در سرکه کارخانه یک مدیریت اول، جهانی جنگ میانه در

اُلگا کردند. اقامت شهر حاشیۀ در خانه ای در و بستند را خود بار تاوسکی خانواده دیگر، بار یک شد.

یک .[١٨] بودیم“ نیم گرسنه اوقات اغلب ”ما نوشت: بعدها که جایی بود، خوشحال وین ترک از

بسیار و فعال بسیار جالب، بسیار مرد یک ” عنوان به را او –اُلگا خودآموخته صنعتی شیمی دان

یک جمله از بود، داده توسعه را شیمیایی فرآیند چندین تاوسکی جولیوس می آورد- یاد به “ خالق

زمان او اگرچه می کرد. حفظ شدن فاسد از را پز و پخت روغن های که شده حفاظت کامال فرمول

فرآوری شرکت های به سری اش فرمول فروش و جاده ای مشاوره برای جنگ، از بعد و قبل را، زیادی

درس های - بکند دخترانش آموزش صرف را خود توجه تا داشت هم را آن وقت کرد، صرف غذایی

ساعت های و کنسرت ها، از انبوهی می آورد) به یاد اُلگا بعدها دشوار» («بسیار موسیقی خصوصی

[١٨] کنند. انتخاب هنری زمینه در شغل هایی خواهرانش و اُلگا می کرد آرزو نقاشی. کالس هایِ زیاد

همراهی کاری سفرهای در را پدرش اوقات بعضی که ایلونا، داشتند. دیگری ایده های دخترانش اما

یک به شیمی، مدرک با وین دانشگاه از فارغ التحصیلی از پس و کرد دنبال را او پای رد می کرد،

لندن، از داروسازی در یکی کرد، کسب تحصیلی مدرک دو هرتا شد. تبدیل موفق شیمی دان مشاور

شد. کار به مشغول نیویورک در مدرک این با که بالینی بیوشیمیست عنوان به دیگری و

مرز نزدیک غربی) اسلواکی در (شهری هالیک در ١٨٧)٢۵ - ١٩۵١) پوالک آیدا دختران، مادر

در اُلگا داشت. کمی تحصیالت که بود، دهاتی» دختر یک «او اُلگا قول به شده بود. متولد موراویا

١Leopoldstadt ٢Ida Pollach
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۴ تاوسکی-تاد ۴اُلگا تاوسکی-تاد ۴اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

تخم های روی نشستن به که می کرد مقایسه مادری مرغ با را «خودش آیدا که می گوید خود خاطرات

او اما می کرد». وحشت احساس دریاچه در فرزندانش شنای مشاهدۀ از و بود شده وادار اردک

بدون را خانواده همسرش، مکرر کاری سفرهای در و می شد مواجه مسائل با پرکار» و «باهوش

اُلگا دهند. انجام خانه کارهای در را خود سهم دخترانش که داشت اصرار و می کرد اداره مشکل

آیدا ولی، .[١٨] نیستم» عملگرا و هستم چلفتی پا و دست بسیار ذاتاً «من باشد: شده ناامید باید

پول دبیرستان در دیگر دانش آموزان به خصوصی تدریس برای الگا که نمی دید این در اشکالی هیچ

از پس سال پانزده ،١٩۴٠ در بود). کرده منع را او ابتدا در که جولیوس، (برخالف کند دریافت

از پر آب های با شجاعانه سپس و گریختند انگلستان به نازی آلمان از هرتا و آیدا شوهرش، مرگ

ایلونا که جایی بروند، نیویورک به و کنند عبور اطلس اقیانوس از تا شدند مواجه آلمانی زیردریایی

به شکسته اش پا و دست انگلیسی با را دوستانش آیدا عمر، پایان تا آنجا، در می کرد. زندگی قبال

می کرد. مهمان استثنایی اش، فرزندان از داستان هایی شنیدن

پانزده تقریباً که زمانی بود. همه از نامتعارف تر والدینش، دیدگاه از اُلگا عالیق فرزند، سه بین از

به کردن «فکر می شود یادآور نشده اش منتشر زندگی نامۀ چندین از یکی در که آن طور داشت، سال

بیشتری اهمیت من برای خواند کتاب یک در بتوان که چیزی هر از آزمایش ها، حتی علمی، نظریه های

تنها (و خصوصی دبیرستان یا ،٣ گیمنازیوم یک شد، ٢ لینتس شهر کورنرشوله وارد ١٩٢١ در داشت.“١

ساعت هشت شامل آن سختگیرانۀ کالسیک درسی برنامۀ که بود)، باز بانوان برای که لینتس مدرسه

مورد موضوعات با مقایسه در می شد، تدریس آن جا در که را ریاضیاتی او برای بود. هفته در التین

نمی توانستند هم موضوعات آن  حتی اما بود، خسته کننده التین، زبان دستور و شعر مانند عالقه اش

کالس ها در زودگذری موقعیت های در او که شوند واقعی» ریاضیات درباره کمی «صحبت های حریف

ساعت هشت بتوانم تا بپردازم سنگینی بهای بودم حاضر » که است آورده خاطراتش در می شنید.

واژه حتی .[١٨] کنم» جابه جا ریاضیات، یا علوم از شاخه ای هر از مقدار همان با را هفته در التین

را او ریاضیات اما بود، نرفته آن دنبال به او گرچه برمی انگیخت. را او تخیل قوۀ اعداد» «نظریۀ

کرده بود. پیدا

حرفه شغل، یک عنوان به را همین فقط ”(من بود شده روشن او آیندۀ اکنون که احساس این

همان طور آورد. همراه به خود با را بی وفایی“ و ”شرمندگی احساس یک “ ([١٨] می دیدم خود

بود شده باعث من تربیتی ”روش نوشت، کلتک اسناد مرکز برای خاطراتش پیش نویس در او که

١Undated “Biography,” OT-T
Papers, Caltech Archives, box
46.4–5.

٢Kőrnerschule Linz
٣Gymnasium
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اول ن. اول۵ ن. اول۵ ن. ۵

آن به می تواند انسان یک که است چیزی باالترین هنرها از برخی به دستیابی که برسم باور این به

به مدرسه در بودن برتر برای را دخترانش که می آورد به یاد را پدرش اُلگا گذشته، به نگاه با بیاندیشد.“

.[١٨] می بخشید، الهام جا“ همه در خدمت عمیق حس ”یک با آن ها به هم زمان و می کشید چالش

مانند سالگی هشتاد تا بود، رفته فرو او وجود عمق در کودکی از که وظیفه شناسی عمیق حس آن

و می پذیرفت که آورد به حساب زیادی تعهدات دلیل را آن می توان و ماند او در اخالقی قطب  نمای

که بود او نوعی جمله دارم“ کار ”خیلی کند. کار خود توان از بیش معمول طور به می شد موجب

ماندگار ترجیع بند یک او زندگی اگر می کرد. تمام آن با را همکارانش از یکی به خود نامه خط آخرین

داشت. دیگر چیز هر برای که کم تری و کم  زمان با کار، در اوست شدن غرق حس این باشد، داشته

که درخواست این با کشید چالش به را خانواده مشتاق ریاضی دان بار یک تاوسکی جولیوس

قانون توسط تعیین شده اسیدیته  میزان با سرکه بشکه یک تولید برای نیاز مورد سرکه و آب نسبت

مجموعه در باید که دیوفانتی معادلۀ یک ” از استفاده با می آورد، به یاد که آن طور کند. محاسبه را

شده بود پر رنگی مداد با خانه هایش که را کوچک جدول یک الگا “ می شد، حل مثبت صحیح اعداد

،١٩٢۵ سال در پدر مرگ از پس چسباند. پونز با کارخانه دیوار روی بالفاصله او که داد پدرش به

مدت تنها آنجا در اُلگا اما شد. پیشنهاد کارخانه حسابرس عنوان به وقت تمام شغل یک او به

خواهر مانند سال همان پاییز و کرد برابر دو را خود تدریس برنامۀ آن جای به کار کرد، کوتاهی

در را ”خودم می آورد: یاد به این گونه را خود زمان آن در او کرد. ثبت نام وین دانشگاه در بزرگترش،

از راهی کردن پیدا برای مصمم اما می بینم، ژولیده پوشش با کوفته و خسته جوان زن یک زمان آن

خواهرش دو هر می کند، کار خودش برای که است شیمی دانی اکنون که (ایلونا، .[١٨]“ میان آن

به تاریخ کوچک، خاطرات دفتر یک اول صفحه در می کند.) حمایت دانشگاهی تحصیالت در را

برای که دارد مالی موانع به اشاره احتماال که خدا“ به توکل ”با می نویسد اُلگا ،١٩٢۵ گوست آ ١٣

بود. انتظارش در که شغلی چالش های به و بود مواجه آن ها با دانشگاه در ثبت نام

وین در مرج و هرج

پایتختش- -مانند اتریش بازگشت، وین به جنگ از پس ١٩٢۵ سال در اُلگا که هنگامی

تبدیل جمهوری به کشور این بود، رسیده پایان به هابسبورگ١ سلطنت بود. یافته خیره کننده ای تغییرات

مسکن، میانه رو- چپ سیاسی حزب - دموکرات ها سوسیال رهبری تحت وین شهر دولتِ و بود، شده

پی شهر کارگر طبقۀ وضعیت بهبود هدف به را دیگری برنامه های و عمومی بیمارستان های و مدارس،

١Habsburg
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۶ تاوسکی-تاد ۶اُلگا تاوسکی-تاد ۶اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

در داشت. نفوذ راست به متمایل مسیحی سوسیال حزب شهر، کاتولیک غالباً حومه در بود. ریخته

این کلر جورج جنگ، دو دربین اتریش پایتخت از فراموش نشدنی اش خاطرۀ وین، در والتس آخرین

توصیف است“ نبوده یهودی-بلشویکی که چیزی هر . . . آلمانی مسیحی ارزش های هوادار ” را حزب

١٩٢٧به سال ژوئيه ماه در آنها اختصاصی ارتش های و حزب دو بین فزاینده تنش های .[٢] می کند

را آن كه قاضی، یک حکم دلیل به شهر، کارگران از کثیری جمع که هنگامی رسید، خود خونین اوج

جمعیت به پلیس کشیدند. آتش به را وین دادگستری کاخ و شدند خشمگین می كردند، قلمداد ناعادالنه

بود. پیش در که بود بزرگ تری مشکالت از نشانه ای این کشت. را کارگران از نفر هشتاد و کرد شلیک

(١٨۶١٩-٩۴٠) فورت وِنگلر فیلیپ

میدان ردۀ نظریۀ و تاوسکی اُلگا فورت وِنگلر،

گرفتن با را مطالعاتش اُلگا پرتنش، محیط این در

دنبال ریاضیات شاخۀ چندین و نجوم شیمی، در کالس هایی

جلب را توجهش اعداد نظریۀ مانند موضوعی هیچ کرد.

رسید، پایان نامه راهنمای استاد انتخاب زمان وقتی نکرد.

دانشگاه، در موجود اعداد نظریۀ متخصص تنها بی درنگ او

دلیل به او برگزید. را فیلیپ فورت وِنگلر١ آلمانی ریاضی دان

تاکسی با بود. حرکتی جدی مشکالت دارای پیشرونده فلج

سالن به دانشجو، دو بازوان بر تکیه با می آمد، دانشگاه به

در می داد درس چرخ دار صندلی روی و می رفت سخنرانی

عهده به اُلگا اوقات بعضی که -نقشی دستیار یک حالی که

نظر به و می درخشید سخنران یک عنوان به او می نوشت. سیاه تخته روی بر را اثبات ها داشت-
٢ گودل کورت بود. موفق دانشجو صدها از مملو اجتماعات سالن برای کردن صحبت در می رسید

بگیرد، تخصص فیزیک رشته در داشت قصد و بود شده دانشگاه وارد ١٩٢۴ سال در که منطق دان،
داد.٣ رشته تغییر ریاضیات به میدان، ردۀ نظریۀ در فورت وٍنگلر جذاب سخنرانی های تأثیر تحت

کالین۴ فلیکس از را خود اعداد نظریۀ گوتینگن، دیدۀ آموزش ریاضی دان یک فورت وِنگلر،

در محقق عنوان به را سال چندین و کرده بود ١٨٩۵اخذ سال در را خود دکترای مدرک آموخته بود،

١Furtwängler
٢Kurt Gödel

٣John W. Dawson Jr., Logical
Dilemmas: The Life and Work

of Kurt Gödel, A. K. Peters,
Wellesley, MA, 1997, p. 24.
۴Felix Klein
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اول ن. اول٧ ن. اول٧ ن. ٧

که کرد، تدریس سالی چند بن و آخن دانشگاه های در سپس گذراند. ٢ پوتسدام ژئودزی١ انستیتوی

کرده بود پیدا تخصصی او زمان آن در شد. ١٩١٢ سال در وین دانشگاه استادی مقام اخذ به منجر

اعداد میدان های مورد در بود گزارشی که هیلبرت۴ دیوید ٣ جبری اعدادِ ميدانِ نظريۀ بزرگ کار در

دهه چند شده بود. چاپ ١٨٩٧ در و شده بود داده سفارش آلمان رياضی انجمن طرف از که جبری

بازنشستگی از بعد که ویل،۵ هرمان آلمانی برجستۀ ریاضی دان هیلبرت، ریاضی آثار ارزیابی در بعد

کتاب این ”مطالعۀ که می کند اظهار بود، پذیرفته گوتینگن در را او استادی مقام ١٩٣٠ در هیلبرت

هیلبرت می رسد. نظر به ضروری کند، پیدا تبحر جبری اعدادِ نظریۀ در است مایل که کسی هر برای

کرده است“ تبدیل باشکوه یک دستِ پیکرۀ یک به را نظریۀ این بدیع، کشفیاتی با شکاف ها کردن پر با

در استدالل ها ساده سازی با را جبری اعدادِ نظریۀ در موجود قبلی نتایج همچنین گزارش این .[٢١]

نوشت: مقدمه اش در هیلبرت کرد. شفاف فرآیند، این

من، نظرِ به جبری]، اعدادِ میدان هایِ [نظریۀ شده انجام بخش غنی ترین

مرتبه قوانین مورد در کارهایش با کومر۶ را آن که است آبلی میدان هایِ نظریۀ

بیضوی، توابع مختلط ضرب روی کنکاش هایش با کرونکر٨ و تقابل٧، باالتر

ریاضی دان دو این کار در که نظریه این به عمیق نگاه گشودند. ما روی به

این در گرانبهایی گنجینه های  هنوز که می دهد نشان هم زمان است، مشهود

چنین ارزش که کاشفی برای است سخاوتمندانه پاداشی که است، نهفته حوزه

می کند. جستجو را آن ها به یافتن دست هنرِ عشق، با و می داند را گنجینه ای

[٢١]

کارل اولیۀ اثبات بازنویسی ،١٨٩٩ سال در اولی، داد. نشان را راه مقاله دو انتشار با هیلبرت خود

(یا طاليی قضيۀ داشت اصرار گاوس خود که اثباتی - بود دوم درجۀ تقابل قانونِ از گاوس٩ فردریش

اعدادِ میدان هایِ نظریۀ ”بررسی عنوان، با مقاله ای بعد سال سه دومی، بنامد. حساب») «جواهرِ

نظریۀ قضایای اکثر از حدس گونه ای ”پیش بینی برای پیش نویسی مقاله دو آن بود. آبلی“١٠ نسبی

اعداد، نظریۀ و جبر آلمانی تبار متخصص توسط که اصطالحی می شوند، محسوب [٧] میدان“ ردۀ

حدس های ١٩٠٧ سال در که بود فورت وِنگلر، این است. شده ابداع ١٨٩١ سال در وبر١١ هاینریش

١Geodetic Institute
٢Potsdam
٣Zahlkörper algebraischen der
Theorie
۴David Hilbert

۵Hermann Weyl
۶Kummer
٧the higher law of reciprocity
٨Kronecker
٩Carl Friedrich Gauss

١٠On the theory of relative
abelian number fields
١١Heinrich Weber
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٨ تاوسکی-تاد ٨اُلگا تاوسکی-تاد ٨اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

در هرگز ظاهراً ریاضی دان دو این اگرچه کرد، رد مورد چندین در و ثابت زمینه این در را هیلبرت

در و کرد١ اثبات را دیگر قضیۀ یک فورت وِنگلر، بعد، سال بیست نداشتند. تعامل هم با گوتینگن

شد. آشکار اُلگا برای رساله موضوع یک فرآیند، این خالل

ورود اول سال در فورت وِنگلر، به اُلگا معرفی

١٩٣٠ گودل، کورت و اُلگا وین، در تاوسکی خانۀ

برای او که هنگامی افتاد، اتفاق دانشکده به او

ثبت نام اعداد نظریۀ بر مقدمه ای یک-ترمی درس

ریاضیات، فلسفه سمینارهای در همچنین او کرد.

شرکت شیلیک٢ موریتسی فیلسوف مدیریت تحت

دیگر عضو گودل،٣ کورت با او دوستی کرد؛

اما، شد. آغاز زمان همین از سمینارها، این

حلقه هم چنین و سمینارها آن از او سرانجام،

اشلیک، منطقی مثبت گرایان انحصاری گروه وین،

می دانستم ”اگر کرد اعتراف بعدها او شد. خارج

[اثباتی داشت خواهد دستاوردهایی چه بعدها گودل

سمينارها آن از تصمیم ناپذیر]، گزاره های وجود برای

تحصیلش، دوم سال در .[١٩] نمی کردم“ فرار

داد؛ ارائه جبری اعدادِ نظریۀ در سمیناری فورت وِنگلر،

بعدها که آن طور و می شد برگزار هفته در دوبار جلسات

.[١٨] “ دربرداشت را میدان ردۀ نظریۀ در او کارهای از برخی ”حتی داد، گزارش اُلگا

در را رساله ای می تواند آیا که کرد سؤال فورت وِنگلر، از اُلگا تحصیلی، دوم سال اواخر در

سرمایه گذاریِ اعداد نظریۀ در عمیقاً خودش که حالی در دهد. انجام وی راهنمايی تحت اعداد نظریۀ

میدان ردۀ نظریۀ زمینۀ در آن جای به می تواند او رساله که گفت اُلگا به بی درنگ فورت وِنگلر کرده بود،

جالب بسیار زمینۀ یک به او هدایت با فورت وِنگلر اما نشد، متوجه زمان آن در اُلگا اگرچه باشد.

اعدادِ نظریۀ در ،مثال موضوعی، به را او اینکه جای به کرد، تعیین را او حرفه ریاضیات عمیق و

دهد. سوق مقدماتی

داد نشان فورت وِنگلر قضيه اين ١در

٢-ردۀ تعداد معينی، شرايط تحت
که است، يك برابر H٢ ٢-ردۀ ميدان

اتفاقی چه که شد منجر سؤال این به
عدد یک با ٢ عدد اگر می دهد رخ

شود. جايگزين p دلخواه اولِ

٢Moritz Schlick
٣Kurt Godel
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داشت- انتظار اُلگا که -آن طور کند مطرح برایش بالفاصله را موضوع اینکه جای به اما

می کند: انتقاد او از موضوع این خاطر به اُلگا کلتک، خاطرات در گذاشت. منتظر را او فورت وِنگلر

اسرع در کار بازار به ورود به ”نیاز در من پشتیبان و است مرموز حد از بیش وی می کنم احساس

کامل طور به هنوز که بود ریاضیات از جدیدی شاخۀ میدان ردۀ نظریۀ اما .[١٨] نیست وقت“

به خوش تعریف تحقیقاتی رشتۀ یک عنوان به تازه موضوع (این بود. نشده درک متخصصین توسط

شده ظاهر بود، کرده منتشر ١٩٢٠ سال در تاكاجی١ تییجی ژاپنی ریاضی دان که بنیادینی مقالۀ دنبال

غیرحرفه ای افرادِ برای مقدماتی اعدادِ نظریۀ که ”درحالی شده بود: نرم قدری اُلگا بعد، سال ها بود.)

بسیار حال عین در د زیبا، و تأثیرگذار بسیار موضوعی به که می کنم احساس اکنون من دارد، معنایی

هشتاد دهۀ در نوشت. خودزندگینامه اش از نشده منتشر طرح یک در او ٢ شده ام.“ هدایت عجیب

کرد: بازگو را احساسات این او شد، مشهور جهانی تراز ریاضی دانِ یک عنوانِ به وقتی زندگیش،

ببرد“ باال ابد تا مرا توانست نمی متعالی، زیبایی از ژرفی کوه چنین با من آشنایی از غیر چیز ”هیچ

.[٢٠]

امیل هامبورگی ریاضی دان بود، درگیر ادبیات با ریاضی، گروه کتابخانۀ در اُلگا که حالی در

بود۴، عمومی تقابل قانونِ مورد در هیلبرت مسئله حل مشغول تاكاجی، نتایج از استفاده با آرتین،٣

کرده بود. مشارکت آن در هم فورت وِنگلر خود که بود موضوعی و بود حدسیه یک فقط زمان آن در که

اصلی، ایده آلِ قضیۀ زمان، آن نشدۀ حل اصلی مسائل از یكی تبدیل برای مبتکرانه ”روشی از آرتین

خبر این آرتین .[١٨] “ نوشت بعدها كرداُلگا استفاده متناهی، غیرِآبلی گروه هایِ مورد در گزاره ای به

در کمی خود راهنمایی تحتِ نگرانِ دانشجویِ به خود نوبه به هم او و داد، فورت وِنگلر به فوراٌ را

خوبی دلیل فورت وِنگلر که آموخت، زودی به او نداد. ارائه جزئیاتی اما کرد صحبت آرتین کار مورد

نکند. رو را خود کارت های که داشت

توسط که جبری“، اعدادِ نظریۀ در ناجابجایی روش های ”برخی ،١٩٨٧ سال در مقاله  یک در

انتشار از پس سال یک چگونه که می کند تعریف اُلگا بود، شده داده سفارش آمریکا ریاضی انجمن

را اصلی ایده آلِ قضیۀ وی که کرد اعالم فورت وِنگلر ” ،١٩٢٧ سال در آرتین عمومی تقابل قانونِ

،١٩٢٨ تابستان اواخر در واقع، در و .[٢٠] کرده است“ اثبات ناآبلی p-گروه های از استفاده با

درست هیلبرت اصلی۵ ایده آلِ قضیۀ از آرتین گروهی نظریۀ صورت بندی که کرد ثابت فورت وِنگلر

١Teiji Takagi
۶ صفحۀ در ٣ شمارۀ پانويس ٢به

شود. مراجعه

٣Emil Artin درجۀ تقابل” آن، حالت ساده ترين ۴

بود. گاوس مشهور دوم“
Hauptidealsatz آلمانی ۵به
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١٠ تاوسکی-تاد ١٠اُلگا تاوسکی-تاد ١٠اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

را او اثبات و نبود ”سپاس گزار اُلگا، زعم به ریاضی، جامعه اگرچه برجسته، موفقیت یک - است١

بخشید. پایان را میدان ها  ردۀ کالسیک نظریۀ فورت وِنگلر اثبات دانست.“ نازيبا

موضوعی اُلگا اما داشت، دسترس در را زیادی رسالۀ موضوعات اکنون او راهنمای استاد اگرچه

فورت وِنگلر که مسئله ای از هم هنوز او بعد، سال پنجاه نداشت. دوست بود، داده اختصاص او به که را

می کرد. رنجش ابراز او آموزشی سبک از و ٢“ فرد اول ”اعداد داده بود او به

عدد بینهایت که حالی در که است واقعیت این از ناشی فرد“ اول ”اعداد اصطالح پیدایش

اول اعداد همه بنابراین است. زوج اول عدد تنها است بخش پذیر ٢ بر که ،٢ عدد دارد، وجود اول

به را اصلی ایده آلِ قضيۀ است، كرده چه بگويد اُلگا به آن كه بدون فورت وِنگلر هستند. ”فرد“ دیگر

را اصلی] ایده آلِ [قضیۀ ”این تا خواست اُلگا از او آن از پس تازه داده بود. نشان ٢ اول عدد ازای

قضیه اُلگا توجهی قابل سختی های از پس دهد. تعمیم “p = ٣ از شروع با فرد اول اعداد برای

نتایج صورت، هر ”در می نویسد: او کرد. اثبات فرد اول اعداد همۀ برای آن از بعد و ٣ برای را

گروه جوانِ اعضای از یکی وقتی این، از پیش .[١٨] نبود“ جذاب خیلی مسئله كه داد نشان من

که بود داده پاسخ او بود، کرده سؤال وی رسالۀ پیشرفت چگونگی از ،٣ دانشيار مایر والتر ریاضی،

گذاشت.) میان در وی با را خود اثبات اُلگا، رسالۀ اتمام از پس تنها (فورت وِنگلر نیست. پیشرفتی

کند ثبت نام خود راهنمایی تحتِ رسالۀ دانشجویان از یکی عنوان به را اُلگا که فکر این با شاید مایر

.“[١٨] نکرده اید ازدواج فورت وِنگلر با شما که باشد ”یادتان گفت:

آن طور الگا و بود دیفرانسیل هندسۀ متخصص شد، انيشتین ریاضی دستیارِ بعدها که مایر اما

وجود با میدان ها. ردۀ با لزوماً نه البته کرده بود،“ ازدواج اعداد نظریۀ ”با می گفت خودش بعدها که

هرشی اعداد، نظریۀ کانادایی متخصص کلتک، در پسادکترایش دانشجویان از یکی که آن طور این،

مرزهای در مشارکت ”چشم انداز کرده بود، بیان الگا ریاضی توان از خود ارزیابی در کیسیلوفسکی۴،

ادامه وی حرفه ای مسیر طول در که برانگیخت اُلگا در مسئله این به عمیقی عالقۀ میدان، ردۀ نظریۀ

.[۶] داشت“

حل فورت وِنگلر، موفقيت مهم ترين ١

(PIT ) اصلی ايده آلِ قضيۀ فصل و
زده حدس هيلبرت توسط كه بود
را اثبات آرتين، اميل بود. شده
نظريۀ روی غيرِبديهی گزارۀ يك به
فورت وِنگلر که کرد ساده سازي گروه ها
بيان PIT کرد. حل را آن
ميدانِ يك در ايده آل هر كه مي كند

در ،K
√
D مانند ،K جبری اعدادِ

از H ماکسیمال غیرشاخه ای توسيع
هيلبرت میدان ردۀ اكنون كه ،K
تبدیل اصلی ايده آل به می شود، ناميده

می شود.
فورت وِنگلر ،p اول عدد ازای ٢به

درباره را او نتايج خواست اُلگا از
از ميدان های به ٢ ردۀ از ميدان های

را مساله ابتدا اُلگا دهد. تعميم p ردۀ
p = ٣ ازای به متفاوت روشی به
برای فورت وِنگلر نتايج كه كرد حل
متفاوت استداللی با هم را p = ٢

می داد. پوشش
٣Walther Mayer
۴Hershy kisilevsky
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اول ن. اول١١ ن. اول١١ ن. ١١

دانشگاه سیاست گذاری های

چالش های اما، نداشت. دانشگاهی کار برای عالقه  اش به شکی هیچ فارغ التحصیلی از بعد اُلگا

از بعد بود. دلهره آور جنگ، درگیر اتریش در کار این به عالقه مند زن یک و یهودی یک روی پیش

دفاع ١٩٣٠ مارس در اصلی١“، ایده آلِ قضیۀ ”تکمیل عنوان با خود، رسالۀ از موفقیت با اینکه

هیچ بدون نیز ریاضی گروه در که حالی در داد ادامه تمرین حل استاد عنوان به خود کار به کرد،

تالشی هیچ حقوق) بدون (تدریس ٢ مدرس عنوان کسب برای ظاهراً او می کرد. کار دست مزدی

او شاید باشد. دانشگاه کادمیک آ نردبان از او صعود برای قدم اولین می توانست این اگرچه نکرد،

یهودیِ استاد هیچ هان٣، هانس تابعی، آنالیز برجسته متخصص از غیر که داشته توجه مسئله این به

تا وضعیت این و نداشت وجود وین، ریاضی گروه در دانشگاه در در او حضور سال های در دیگری
فورتمولر۵ لوکس و پینل۴ ماکس نیافت. بهبود هم ١٩٣٨ در هیتلر توسط وین تسخیر از قبل دهه

اشاره گرفتند، قرار تبعیض مورد سوم رایش زمان در که ریاضی دانانی مورد در خود پیشرو کار در

در که جایی بودند، دراتریش گروه خصمانه ترین دانشجویی، ضدیهودی آشوبگر ”اعضای می کنند:

می شد انجام دانشگاهی نهادهای محافظه کار مسیحیان توسط که را ضدیهودی تبعیض های انواع آن

ممکن ریاضی، گروه مدرس سه سال) هشت و (چهل سنی میانگین همچنین .[١٠] می کردند“ کامل

دیگری جای در دانشگاهی پیشرفت برای را خود منافع که باشد انداخته فکر این به را اُلگا است

کند. جستجو

دانشگاه و اتریش وخامت به رو و آشفته سیاسی اوضاع مورد در بحث از او کلتک خودزندگی نامه

و ضدیهودی، اعالمیه های تظاهرات، دانشگاه، در می کند. اجتناب جهانی جنگ  دو بین فاصله در

و ضرب مورد را یهودی، دانشجویان و چپ جناح دانشجویان راست، جناح دانشجویان که مواردی

این در را خود مشاهدات اُلگا نبود. کم حقوق و پزشکی دانشکده های در ویژه به می دادند، قرار شتم

جریان زمان، آن اتریش در وحشتناک سیاسی تحوالت ” که می کند محدود جمله یک به دقیقاً دوران

.[١٨] داشت“

گوتینگن

دانشگاه به او ورود مجوز میدان- ردۀ نظریۀ در شده پذیرفته مورد اولین -شاید اُلگا رساله

گردهمایی در ،١٩٣١ سال گاوس. زمان از بلندپرواز ریاضی دانان برای مقصدی شد، گوتینگن

١Über eine Verschärfung des
Hauptidealsatz
٢Privatdozent

٣Hans Hahn
۴Max Pinl

۵Lux Furtmüller
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١٢ تاوسکی-تاد ١٢اُلگا تاوسکی-تاد ١٢اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

به است، مشهور معدنی چشمه های داشتن دلیل به که شهری الستر١، باد در آلمان ریاضی انجمن

اساتید از یکی هان، هانس کرد. سخنرانی میدان ردۀ نظریۀ مورد در شغلی، موقعیت کسب امید

ریاضی جدیدِ مؤسسۀ رئیس کورانت٢، ریچارد با وی توانایی های از و بود حاضر جمع در او محبوب

او برای کوتاهی یادداشت اکتبر ماه در کورانت او، با مالقات از پس کرد. صحبت بسیار گوتینگن،

همکاری برای اوال ... بیاید گوتینگن به زمستان ترم کل برای دارد آمادگی او آیا پرسید و فرستاد

و روزمره احتمالی کارهای در کمک برای ثانیاً و هیلبرت، اعداد نظریۀ کتاب تدوین در فشرده

نشان که می خورد چشم به وی نامۀ آخر جملۀ در قرمز هشدار عالمت یک .[٣] مؤسسه“ امور

شود.» آماده ژانویه اواسط تا باید هیلبرت کتاب و می شود آغاز نوامبر اول از ترم » می داد:

ایفا خود اعداد نظریۀ مقاالت ویرایش در نقشی هیچ هیلبرت

١٩١٢ گوتینگن، هیلبرت، دیوید

و مگنوس٣ ویلهلم پروژه، این در اُلگا ویراستار همکاران نکرد.

تازه کاری اما استعداد با جوان ریاضی دانان بودند، اولم۴ هلموت

متن، تصحیح زمینه در تجربه ای هیچ بدون و میدان ردۀ نظریۀ در

”تعداد موقعیت دو بین که اُلگا داشت. وفور به اُلگا که مهارتی

… ویراستار] [سه که مختلف درجات از فنی اشتباهات زیاد

فشار و ،[١٧] می کردند“ تصحیح کسی با مشورت امکان بدون

سالگی هفتاد تولد جشن مراسم تا کتاب شدن آماده برای کورانت

صبح اولیه ساعات در اغلب بود، کرده گیر ژانویه، در هیلبرت

درس اوراق تصحیح (کورانت می خوابید. کم بسیار و می کرد کار

اُلگا کار که بود انداخته او گردن به هم را خود دیفرانسیل هندسۀ

دریافت بسیاری نامه های شد، پخش ریاضی دانان بین او پروژه خبر وقتی بود.) کرده برابر دو را

برخی کند؛ بازنویسی ساده زبان به را هیلبرت اعداد نظریۀ گزارش تا کردند ترغیب را او برخی کرد.

فورت وِنگلر بود. کرده اعمال کتاب در راحتی به او که دربرداشت را کوچکی خطاهای تصحیح دیگر

سؤال هیلبرت، ١٨٩٩ مقالۀ گزاره های از تعدادی مورد در و بود فرستاده برایش اُلگا که نامه ای به

نظریۀ در گزاره ای ”اگر مانند: شتاب زده ای یادداشت های انضمام به داد، پاسخ به سرعت کرده بود

یک ارائۀ با تنها است. نادرست هیلبرت ادعاهای که نیست معنی این به باشد، نادرست گروه ها

.[۵] کرد“ رد را آن ها می توان نقض مثال

١Bad Elster
٢Richard Courant

٣Wilhelm Magnus
۴Helmot Ulm
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اول ن. اول١٣ ن. اول١٣ ن. ١٣

شدۀ جمع آوری آثار ناشر اشپرینگر١ فردیناند وقتی که نیست تعجب جای شرایطی، چنین در

اثبات صفحات فقط کند، تقدیم او به را هیلبرت آثار اولِ جلدِ تا آمد گوتینگن به شخصاً هیلبرت،

هم هیلبرت احتماال و است، افتاده تأخیر به ١ جلد انتشار که بود ناراحت کورانت بود. شده آماده
رید٢ کنستانس به طوالنی نامه ای در نداشته است. کم کاری هیچ اُلگا می رسد نظر به اما، همین طور.

پیش در رید توسط هیلبرت زندگی نامۀ جدید چاپ برای برنامه هایی که هنگامی -١٩٧٧ سال در

یک توان از بیش واقعاً من که کنید درک می خواهم شما از ” داشت: گفتن برای را حرف این بود-

و می کردم. تالش دست نوشته یک در i نقطه ناترازی اصالح برای که وقتی شدم ظاهر جوان زن

خارق العادۀ تأثیر خطاها آن اما بودند؛ این از بزرگ تر برابر چندین اوقات خیلی هیلبرت خطاهای

قوی حیرت انگیزی طرز به هم هنوز که را، میدان نظریۀ ویژه به و جبری اعدادِ نظریۀ بر هیلبرت

.[١٧] نکردند“ ضایع است،

بود. مجرد جبر مشهور متخصص نوتر١، امی کرد استقبال اُلگا از که کسی اولین گوتینگن، در

بود هیلبرت دستیاری گوتینگن در نوتر کار بود. برجسته ریاضی دان یک خودش که نوتر، ماکس دختر

می داد، درس جبر کرد، شروع خودش نام با را تدریس بعد سال سه شده بود. شروع ١٩١۶ سال از که

که هنگامی وی اگرچه داشت. را خودش خاص دانشجویان و می کرد دریافت کمی حقوق آن برای

گوتینگن دانشگاه در اما بود، کرده کسب را استادی مرتبۀ ،(١٩٢٨− ٢٩) می کرد تدریس مسکو در

بود، یهودی خانوادۀ یک عضو که نوتر، ماند. باقی استخدامی پست بدون استادِ کادمیکش، آ جایگاه

در دفاترشان که اُلگا، و او شد. معلق ١٩٣٣ آوریل در هیتلر دولت توسط که بود کسانی نخستین از

که دیک٢ گوسته آ به اُلگا بعدها .[١۵] بودند ریاضی دانشکده زنان تنها ظاهراً بود، ساختمان یک

به مرا نوتر ” گفت: می نوشت، را نوتر زندگی نامۀ و بود ١٩٣٠ دهۀ در هان دکتریِ دانشجوی از یکی

این با .[١۶] بود“ زیاد خیلی نزدیک تر، ارتباط برای ما جایگاه و سنی فاصلۀ اما می دید، مرتب طور

اعداد نظریۀ دستاوردهای آخرین مجدد ”اثبات به و بود میدان نظریۀ مطالعۀ مشغول که نوتر حال،

زمینه این در را سمیناری ،[٢٠] داشت اشتیاق مجرد“ جبر از خودش ابزارهای از استفاده با جبری

من عالقۀ مورد ”موضوع کرد یادآوری دیک به اُلگا کرد. دعوت سخنرانی برای اُلگا از و داد ترتیب

انتزاعی چیزهای کلی طور به امی که حالی در دارم، دوست را واقعی اعداد من و است، اعداد نظریۀ

از بیش اعداد نظریۀ در گزاره هایی برای من اثبات های که وقتی دلیل همین به و داشت، دوست را

.[١۶] “ می کرد سرزنش مرا دفعات به بودند، محاسباتی حد

١Ferdinand Springer
٢Constance Reid

١Emmy Noether
٢Auguste Dick
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١۴ تاوسکی-تاد ١۴اُلگا تاوسکی-تاد ١۴اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

در غذاخوردن برای ١٩٣٠ در نوتر“ ”پسرانِ کوچک گروه و نوتر امی .۵ شکل

از یکی شلینگ١، اُتو بین امی شده اند. جمع هم دور گوتینگن نزدیک روستایی

عبارتند گروه این مهمان های سایر است. ایستاده تاوسکی اُلگا و شاگردانش،

پل ویت٣، ارنست اُلگا)، (پشت امی دکتری دانشجوی شورت فگر٢، هانس از:

دوم و اول بانو۶(نفر ارنا الکساندرف۵و پل و ،( چپ از ششم و (پنجم برنیز۴نفر

راست) از

برین ماوِر

تحصیلی سال برای را ساله یک تحصیلی بورس یک الگا که نشد این مانع ”سرزنش“ها این

بورس و می کرد تدریس آن در نوتر که جایی بپذیرد، پنسیلوانیا در برین ماور کالج در ١٩٣۴ − ٣۵

به تحصیلی بورس سال ”آن می نویسد: خود کلتک خاطرات در اُلگا داشت. اختیار در را راکفلر١

باید و کردم ثبت نام تکمیلی تحصیالت دانشجوی عنوان به بنابراین گرفتم، را خارجی زنان اصطالح

اختصاص بورس پول اعظم سهم و کنم ثبت نام کالس ها در - می کردم پیروی دانشجویی قواعد از

١Rockefeller
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اول ن. اول١۵ ن. اول١۵ ن. ١۵

شهریه که می کرد وادار را اُلگا تحصیلی بورسیه این واقع، در .[١٨] “ بپردازم کالج به را داده شده

قبل سال چهار که بود بلندپروازی جوان ریاضی دان برای تلخ قرص یک بلعیدن مانند که بپردازد،

کورانت توسط و بود روبه رو آلمان در محدودی گزینه های با اما بود، كرده دريافت را دکتری مدرك

نکند. برنامه ریزی آنجا در علمی پست یک برای فعلی، سیاسی محیط در که بود شده توصیه قویاً

شد.) اخراج گوتینگن از ١٩٣٣ در کورانت خود هیتلر، آمدن کار روی از پس بودن، یهودی دلیل (به

معلوم که شود محقق متحده ایاالت در عالقه اش مورد شغل به دستیابی آرزوی بود امیدوار اُلگا ظاهراً

است. بیهوده انتظار یک شد

جهانی جنگ های و ایرلند انگلستان،

به و بازگشت اروپا به اُلگا ،١٩٣۵ سال بهار در برین ماوِر از فارغ التحصیلی جشن از پس

کمک با ١٩٣٧ در کرد. اقامت همکار عنوان به انگلستان کمبریج در گیرتن١ کالج در سال دو مدت

کالج در را مقدماتی سطح تدریس شغل یک هاردی٢، جی.اچ. کمبریج، اعداد نظریۀ متخصص

یك در او بود. لندن دانشگاه از بخشی و بانوان مخصوص کالج یک که آورد، به دست وستفیلد٣-

و كرد مالقات می کرد، تدریس لندن سلطنتی کالج در كه تاد۴ (جك) جان با بین  دانشگاهی سمینار

”صلح چمبرلین۵ نویل آن كه از قبل روز یك كردند، ازدواج هم با لندن در ١٩٣٨ سپتامبر ٢٩ در آن ها

در اُلگا بعد، سال پنجاه از بیش كند. اعالم هیتلر با مونیخ توافق امضای از بعد را ما“ زمان برای

در من ایرلندی همسر اگر می شد، متفاوت بسیار من شغل و زندگی ” داشت: اظهار مصاحبه یک

.[٨] بود“ نشده وارد زندگیم

والدین به تاوسکی هرتا و آیدا همراه به اُلگا و جان شد، شروع ١٩٣٩ در اروپا جنگ که هنگامی

از قبل کرد تدریس بلفاست۶ کوئین دانشگاه در کوتاهی مدت اُلگا شدند. ملحق بلفاست در جان

شود. مشغول جنگی کار به لندن، نزدیکی در ٧ تدینگتن در بریتانیا فیزیک ملی آزمایشگاه در اینکه،

در پیشرفته مطالعاتِ مؤسسۀ در ماه چندین و رفتند متحده ایاالت به جک و او جنگ، پایان از پس

سپری آمریکا استاندارد ملی دفتر عددی آنالیز مؤسسه در لس آنجلس در دیگر ماه شش و پرینستون

طور به ١٩۵٧ در سرانجام و برگشتند، انگلستان به ١٩۴٨ − ۴٩ تحصیلی سال برای آنها کردند.

کردند. مکان نقل کلتک و کالیفرنیا در پاسادِنا٨ به دائمی

١Girton
٢G. H. Hardy
٣Westfield

۴John(jack) Todd
۵Neville Chamberlain
۶Belfast

٧Teddington
٨Pasadena
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١۶ تاوسکی-تاد ١۶اُلگا تاوسکی-تاد ١۶اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

١٩٣٨ لندن، تاد، اُلگا و جک

کلتک

داشت، کاربردی ریاضیات زمینۀ در زیادی تجربۀ تاد جک

مهارت های و می شناخت را دولتی سازمان های به ورود مسیر

کلتک، ریاضی فیزیک متخصص گفتۀ طبق داشت. زیادی سازمانی

در آمریکایی نظریه پرداز یک عنوان به که رابرتسون١، پی. اچ.

عمومیش ”شناخت داشت کم او که چیزی شد، برجسته عام نسبیت

علمی هیئت رابرتسون، بود. [١٣] “ محض ریاضیات حلقه های در

کرده مالقات بارها بودند، پیشرفته  مطالعات مؤسسه در وقتی را جک و اُلگا پرینستون، سالۀ چندین

کلتک] [ریاضی دانان آنها می گفت همیشه ”پدرم می شود: یادآور فای٢، ماریتا دخترش، بعدها بود.

می دانستند چون کنند جذب همسرش بدون را او که نداشت وجود راهی هیچ اما می خواستند، را اُلگا

پذیرفت. نخواهد اُلگا که

فای نکته بود، کلتک کاربردی ریاضیات استاد سال ها که کوهن، دونالد همسر کوهن٣، ناتالی

در ریاضی دان بهترین او وی، گفتۀ به بود. درخشان اُلگا که می گفت همیشه ”دان می کند: تأیید را

بود.“ گروه کل

که بود، ریاضی گروه مدیر ۴ بوننبالست اف. اچ. رسیدند، کلتک به ١٩۵٧ در تاد خانوادۀ وقتی

باخر۵، رابرت هسته ای فیزیک دان مدیریت به کلتک، نجوم و ریاضیات فیزیک، بخش زیرمجموعه

استخدامی مذاکرات سال آن بهار در رابرتسون، البی های از پس باخر بود. منهتن، پروژۀ مجرب استاد

به گروه یک از ریاضی دانشکدۀ تبدیل برای بوننبالست زمان این در داده بود. انجام تاد خانوادۀ با را

نشست در جان و اُلگا که زمانی می کرد. تالش عیار، تمام تحقیقاتی گروه یک به سرویسی عمده طور

خود به باالیی بودجۀ دانشکده، محاسبات مرکز پیشرفت شدند، معرفی امنا هيأت به ١٩۵٧ آوریل

در مهمی نقش تاد جان عددی، آنالیز حوزه در گسترده اش پیش زمینه بر عالوه بود. داده تخصیص

”اُلگا است: آمده صورت جلسه در اُلگا، مورد در بود. کرده ایفا سریع محاسبات ماشین های توسعه

جهان در پیشرو زندۀ زنِ ریاضی دانِ يك عنوان به او است. تاد جان پرفسور همسر تاوسکی-تاد

اما .[١] “ می کند تقویت و تکمیل اعداد نظریۀ و جبر در را مؤسسه کارهای ساختار او است. مطرح

و ثابت سیاستی ”هیچ کلتک شد، گفته امنا هیأت به اُلگا استخدام برای شدن قائل استثنا مورد در

١H. P. Robertson
٢Marietta Fay

٣Natalie Cohen
۴H. F. Bohnenblust

۵Robert Bacher
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نکته همین مورد در زیادی بحث های امنا هیئت صورت جلسه های به توجه با چه اگر ندارد“. مدونی

نشده افشا خاص مباحثه این از سابقه ای هیچ امروز، به (تا است. گرفته در دانشکده اعضای بین

نمی تواند تاد ”خانم ، امنا هیئت صورت جلسه طبق اما، شد، موافقت تاد جان استخدام با است.)

١٢٠٠٠ جان به بود. دالر ٩٠٠٠ تحقیقاتی همکار عنوان به اُلگا اولیه دستمزد .[١] شود“ استخدام

پذیرفت. که شد پیشنهاد دالر

تحصيل برای فقط ١٩۵٣ سال از (زنان بود مردانه کامال هنوز دانشگاه ١٩۵٧ در که حالی در

رسمی جایگاه یک کلتک در که بود زنی اولین اُلگا بودند)، شده پذیرفته تکمیلی تحصیالت مقطع در

به بار اولین برای تدریس دستیاری مدرک  مدیره، هیئت هماهنگی با بعد، سال آورد. به دست تدریس

تحصیالت دانشجویان با ارتباط برقراری در اشتیاق دلیل به شد. اهدا فارغ التحصیل دانشجوی زنان

جمله از پیشرفته موضوعات در مختلفی دروس ارائه با را کلتک در تدریس کار اُلگا ریاضی، تکمیلی

مصاحبه یک در کرد. شروع جبری اعداد نظریۀ و ماتریس نظریۀ عددی، آنالیز در مباحثی مجرد، جبر

این اما نداشتم، تدریس برای اجباری تحقیقاتی] همکار یک عنوان [به که حالی ”در گفت: دانشگاهی

بازنشستگی به مجبور که زمانی تا اینجا، در حضور سال های طی در ”من افزود: وی کردم.“ را کار

به یکی - بودند زن نفر دو اُلگا، دکترای دانشجوی چهارده از .[٨] می کردم تدریس سال هر شدم،

بعدها نورترِج٣. کالستيت٢، در تدریس به شروع کرد دیگری و پیوست، سوآرسمور١ در دانشکده ای

در این از زودتر را کار این بتوانم که نبودم موقعیت هایی در من بود. تأسف مایه این نوشت:” او

دهم.“ انجام زندگی ام

گذشت با کند. کار اعداد نظریۀ روی داشت دوست فقط که می آورد یاد به اُلگا کار، ابتدای در

موضوعات همه به داشتم دوست ” که دریافت می نویسد، ١٩٧٩ سال خاطرات در که همان طور زمان،

ریاضیات مختلف شاخه های بین پیوندهای دیدن برای زیادی اشتیاق زود خیلی [و]، · · · بزنم نوک

که مبحثی رفتم، توپولوژیکی جبر سمت به خودم من که وقتی ” می دهد ادامه او .[١٨] کردم“ پیدا

این کرد، مطالعه هم زمان طور به هندسی و جبری نظر نقطه از را ریاضی ساختارهای می توان آن در

در مربعات مجموع مفهوم به عالقه ای موضوع این از داد. قرار تأثیر تحت را من شدت به عالقه

معادالت توپولوژی، هندسه، اعداد، نظریۀ بین عجیب پیوندهای آن در که موضوعی شد، ایجاد من

اُلگا خود، تحقیقاتی عالیق به بازگشت با می شود.“ مشاهده جبر و گالوا نظریۀ جزئی، دیفرانسیل

می نویسد:

١Swarthmore
٢CalState

٣Northridge
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١٨ تاوسکی-تاد ١٨اُلگا تاوسکی-تاد ١٨اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

متناهی، ماتریس های تعمیم یافته جابه جایی و جابه جایی حاضر، حال در

ماتریس ها ضرب و جمع مقادیرویژه به مربوط دشواری مسائل شامل که

که هستند موضوعی دو انتگرالی... ماتریس های دیگر طرف از و می شود،

حقیقتی دارند، مهمی اشتراکات اما می رسند، نظر به متفاوت کامال ظاهر در

حقایق تفسیر رسیده ام، موفقیت هایی به و می کنم کار شدت به آن روی من که

است. ناجابه جایی خاصیت با ماتریس های نظریۀ گزاره های با اعداد نظریۀ

اندازه به اواخر همین تا اما نیستند، جدیدی چیزهای اصوال مطالب این

نوین، اعداد نظریۀ حقایق از برخی است. نشده بهره برداری آن ها از کافی

به دادن تعمیم سپس و بعدی تک ماتریس عنوان به اعداد گرفتن نظر در با

بیشتری معنای ترتیب این به و شده اند، درک بهتر باالتر ابعاد ماتریس های

به شنیدم، آن ها مورد در اینکه محض به من بخشیده اند. اصلی نتایج به

برمی گردند پوآنکاره کارهای به آنها از برخی شدم. عالقه مند روش ها این

درک مردم آنچه از بیشتر بسیار موضوعاتی در داشت بزرگی ایده های که

گرفته ام. پیش کارها نوع این در را خودم روش من می کنند.

ریاضیات در پژوهشی١ دانشيار عنوان اُلگا به کلتک، به ورود از پس سال شش ،١٩۶٣ سال در

خاص“ مورد ”یک او برای عنوان این ،١٩۶٣ می ماه در امنا هیئت صورت جلسه مطابق شد. اعطا

جهان در پیشرو زندۀ زنِ ریاضی دانِ شک، بدون ”او که شد گفته دیگر بار امنا، هیئت به و ،[١] بود

اُلگا از تایمز لس آنجلس روزنامه زیرا باشد، شده فاش باید راز این سال، آن اواخر حدود است“.

جایگاه به ارتقا برای تاوسکی-تاد اُلگا برد. نام خود ١٩۶٣ سال زنان از یکی عنوان به تاوسکی-تاد

سال، همان در کرد. صبر سال چهارده افتاد، اتفاق ١٩٧١ سال در سرانجام که ریاضی استادتمام

کرد. دریافت را آمریکا ریاضی انجمن فورد جایزه ٢ مانتلی در مربعات مجموع درباره اُلگا مقالۀ

تاریخ در وی یافت. تنزل وقت نیمه استاد به و رسید بازنشستگی اجباری سن به او بعد، سال چهار

گشت. نائل بازنشسته ریاضی استادتمام درجۀ به ١٩٧٧ جوالی اول

١research associate ٢The American Mathematical
Monthly
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پایان

درگذشت. پاسادنا در خود خانه در سالگی نه و هشتاد در ١٩٩۵ اکتبر ٧ در تاوسکی-تاد اُلگا

در اُلگا با موراوتس١ سینگ كاتلین علوم، ملی مدال برندۀ و ریاضی دان ،١٩۶٠ دهه اواخر در

کمی از پس کرده بود. مذاکره به شروع حرفه ای و کاری سوابق محوریت با مصاحبه ای امکان مورد

پس موراوتس نشود. ضبط آن ها صحبت های این كه بر مشروط كرد، موافقت گفتگو با اُلگا تردید،

گفت نمی دانست، بین شان غیررسمی توافق نامه به محدود را خود دیگر که هنگامی اُلگا، مرگ از

کند.“ اعالم را خود شکایات و بگذارد کنار را خود شگفت آور لبخند تا بود او برای فرصتی ”[این]

”نداشتن مشخصاً، کرد، اضافه و بود. شده ناشی بودنش زن و بودن یهودی از او مشکالت بزرگ ترین

کرد حفظ را او ریاضیات در عالقه اش مورد کار اما می داد. آزار را او کلتک در ثابت جایگاه یک

.[٩]”

توصیف خدعه آمیز“ غیرعلمی موضوع ”یک عنوان به را آن و بود مشکوک تاریخ به همیشه اُلگا

هرقدر است، آن نویسندۀ از تابعی عیار، تمام زندگی نامۀ یک ”حتی که می کرد خاطرنشان و می کرد،

برنامه ریزی فعاالنه را خود شغلی مسیر از خاصی بخش های اُلگا که حالی در باشد.“ صادق او که هم

کار آن ها در که مؤسساتی فرهنگی تعصبات و عملکرد شيوه  از دیگر، قسمت های از بسیاری می کرد،

مانده است، ناگفته موارد بسیاری نوشت کلتک اسناد مركز برای که یادداشتی در گرفت. شکل می کرد،

اُلگا بگوییم صریح حقیقت.“ تمام نه اما حقیقت، جز به هیچ چیز ”حقیقت، می خوانیم: آن دیباچه در

کنستانس وقتی بودن، محتاط وجود با کرد. حذف خود خاطرات از را مشخصی جزئیات عمداً

كرد. موافقت راحتی به اُلگا بنویسد، را او زندگی نامۀ کرد پیشنهاد هیلبرت، زندگی نامه نویسندۀ رید،

است. باقی همچنان کاری چنین به نیاز نشد. انجام هرگز رید پروژه متأسفانه،

قدردانی

من اختیار در تاوسکی رساله از را خود عمیق دانش که می کنم تشکر راماکریشنان٢ دیانکار از

تاوسکی-تاد اُلگا مورد در که مهیجی ایمیلی مباحثات برای اولیگ۴ فرانک و رو٣ دیوید از داد؛ قرار

امنا؛ هیئت صورت جلسه های اطالعات برای کلتک معاون دفتر از وبستر۵ مری داشتیم؛ نوتر امی و

و آلمانی؛ نامه های کلیدی بخش های ترجمه برای الیس٧ باربارا مفید؛ اطالعات برای بایندر۶ کریستا

١Cathleen Synge Morawetz
٢Dinakar Ramakrishnan
٣David Rowe

۴Frank Uhlig
۵Mary Webster
۶Christa Binder

٧Barbara Ellis
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٢٠ تاوسکی-تاد ٢٠اُلگا تاوسکی-تاد ٢٠اُلگا تاوسکی-تاد اُلگا

تکنولوژی مؤسسه بایگانی و (OAW) اتریش علوم کادمی آ کارمندان و سینل٢، استفان کالوپی١، پیتر
لیپینکوت۴ سارا و آسپاتوریان٣ هایدی مخازن شان. اسناد از قول نقل اجازه و کمک برای کالیفرنیا

قدردانی ناشناس داور دو نظرات از هم چنین کردند. ارائه را ارزشمندی ویرایشی توصیه های و کمک

می کنم.
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