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کتاب

دان» ریاض زن «بیست
∗ موتمن مائده

دکترای دانشجوی ی نوشتۀ دان»١ ریاض زن «بیست کتاب
ویلیامز٣ هالیس نام به انگلستان ٢ واروی اه دانش مهندس

٢٠٩ در ٢٠١٩ اکتبر در کتاب این نسخۀ اولین است.

پیوند با arXiv اه وب در پیشنویس نسخۀ بهصورت و صفحه

مقدمهای از بعد .[١] است یافته انتشار

بیست دستاوردهای معرف به تخصص بهصورت کتاب کوتاه،

دارای و مختلف ملیتهای از حال، به تا ١٩ قرن از زن دان ریاض

انجمن عضو دان ریاض اولین فیلدز، جایزۀ برندۀ چون افتخارات

عضو اولین انگلستان، ریاض انجمن رئیس اولین و لندن سلطنت

پردازد. م آبل جایزۀ برندۀ اولین و فرانسه، علوم آکادم دائم

حرکت: «دنیای عنوان با ٢٠١٨ سال در را ری دی کتاب ویلیامز

به کتاب آن در .[٢] کرد تألیف کنند» م حرکت اجسام ونه چ و چرا

انی م و عام، نسبیت ، کالسی انی م مختلف جنبههای بررس

و ریاضیات دوم یا اول سال دانشجویان برای که پردازد م کوانتوم

است. مفید بسیار فیزی

زن «بیست کتابِ نام دیدن از بعد که تصوری اولین شاید

در نوشتهها از بسیاری مانند که باشد این بیاید ذهن به دان» ریاض

آن زدن ورق با اما است. پرداخته افراد زندگ شرح به زمینه این

زنان کاری زمینۀ دقیق بیان بر کتاب اصل هدف که شویم م متوجه

کمنظیر خود نوع در کار این و است آنها ریاض نتایج و دان ریاض

ران پژوهش و دانشجویان کتاب این اصل مخاطبین لذا است.

و کرده جلب را توجهشان ریاض از خاص شاخۀ بهتازگ که است

کرده سع نویسنده هستند. آن منابع و اصل نتایج مرور به عالقهمند

صفحه ده در متوسط بهطور را کتاب در گفتهشده افراد علم آثار است

کار این هرچند کند. ارائه علم خالصۀ ی از بیشتر کم بهصورت

فضای با را خواننده که داشته آن بر را خود سع ول نیست، سادهای

کند. ترغیب مطلب ادامۀ خواندن به حال عین در و آشنا آنان کاری

هدفمند انتخاب نماید م توجه جلب که کتاب از ری دی جنبۀ

عالقۀ مورد پژوهش زمینۀ ازآنجاییکه است. دان ریاض زنان

بیست بهعنوان را افرادی مدلسازیاست، و هندسه ، فیزی نویسنده،

کاریویشامل زمینۀ در استکه داده قرار توجه مورد دان ریاض زن

دیفرانسیل، هندسۀ پارهای، دیفرانسیل معادالت ، ‐فیزی ریاض

علم نتایج یافتن به موفق هذلولوی و جبری هندسۀ و توپولوژی،

شدهاند. توجه قابل

انتظار ریاضیات و زنان با مطالبمرتبط شنیدن با اخیر سال چند در

مورد فیلدز جایزه برندۀ زن تنها بهعنوان میرزاخان مریم نام رود م

در مطرح زنان از ی بهعنوان او از نیز کتاب این در گیرد؛ قرار توجه

است. شده برده نام وی بودن ایران بر تاکید با زمینه این

نام همراه به کتاب این در نامبردهشده زنان خالصه بهطور

است: زیر شرح به آنها تحقیقات شاخۀ و کشورشان

دیفرانسیل معادالت و انی م (روسیه، ایا۴ کوالفس سوفیا .١

١٨۵٠‐١٨٩١)؛ پارهای،

١٩٣۵‐١٨٨٢)؛ ، ‐فیزی ریاض و جبر (آلمان، نوتر۵ ام .٢

، غیرخط دینامی و گالوا نظریه (انگلیس، کارترایت۶ ماری .٣

١٩٩٨‐١٩٠٠)؛ سیلوستر،٧ مدال برندۀ اولین

تصمیمگیری، و بازیها نظریۀ ا، (آمری رابینسون٨ جولیا .۴

١٩٨۵‐١٩١٩)؛

و پارهای دیفرانسیل معادالت (روسیه، ایا٩ الدیژینس ا آل .۵

٢٠٠۴‐١٩٩٢)؛ ، ‐فیزی ریاض

پارهای دیفرانسیل معادالت فرانسه، ) بروهات١٠ شوکه یوون .۶
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کنون)؛ تا دیفرانسیل،١٩٢٣ هندسۀ و

نظریۀ و پارهای دیفرانسیل معادالت (روسیه، ١١ آلینی ا آل .٧

(١٩٢۵‐٢٠٠١ ، کشسان

ساختار محاسبات کامپیوتر: ا‐کانادا، آمری ) فیشر١٢ شارلوت .٨

کنون)؛ تا ١٩٢٩ ، اتم

نظریۀ و پارهای دیفرانسیل معادالت ا، (آمری ١٣ اولنب کارن .٩

کنون)؛ )(١٩۴٢تا پیمانهای١۴

و توپولوژی ا‐لهستان، (آمری کوپربرگ١۵ کریستینا .١٠

کنون)؛ تا ١٩۴۴ ، دینامی سیستمهای

تابع آنالیز لهستان، کانادا‐ ) تومچاک‐یاگرمن١۶ ال نی .١١

کنون)؛ تا ١٩۶٨ ، هندس

کنون)؛ تا ١٩۴۵ هندسه، انگلیس، ) داف١٧ م دوسا .١٢

تا ١٩۴٩ ، هندس گروه نظریۀ ا، (آمری فوکتمان١٨ کارن .١٣

کنون)؛

کنون)؛ تا ١٩۵٠ هندسه، ا، (آمری گوردون١٩ کرولین .١۴

کنون)؛ تا ١٩۵٩ جبری، هندسۀ انگلیس، ) فرانسیسکروِن٢٠ .١۵

تا ١٩۶١ گالوا، نظریه و اعداد نظریۀ ا، (آمری اشنپس٢١ لیال .١۶

کنون)؛

کنون)؛ تا ١٩۶٢ جبری، هندسۀ (فرانسه، وواَزا٢٢ کلر .١٧

کنون)؛ تا ١٩٧٣ عددی، آنالیز (روسیه، هولتس٢٣ ا آل .١٨

فیلدز، جایزۀ برندۀ زن اولین هندسه، (ایران، میرزاخان مریم .١٩

٢٠١٧‐١٩٧٧)؛

١٩٨۴ کرهای، و ترکیبی طراح اوکراین، ) ا٢۴ ویازوفس مارینا .٢٠

کنون). تا

هندسه همچنینکاربرد اهمیتو کتاب در توجه قابل نقاط از ی

ادامه در است. مهندس دانشجوی ی دیدگاه از جبری توپولوژی و

را دانان ریاض این از نفر دو دربارۀ بیانشده مطالب از مختصری

آوریم. م

است. نوتر ام ذکرشده دانان ریاض از ی دیدیم که همانطور

آشنا نیز نوتر نام با باشد آشنا جابجایی جبر و جبر با که فردی هر

بسیاری موان با بودنش زن دلیل به ام ، تیزهوش وجود با است.

بدون را زمان مدت حت و بود مواجه خود حرفهای زندگ در

زمینههای در یافتههایش دلیل به این، وجود با کرد. کار دستمزد

دانان ریاض تاثیرگذارترین از ی وی ، ‐فیزی ریاض و مجرد جبر

سادهتر روش به را میدانها و حلقهها نظریۀ او است. نوزدهم قرن

مقط دانشجویان برای استفاده و درک قابل بهطوریکه داد توسعه

و اساس گروههای مانند جبری مفاهیم باشد. غیرریاض کارشناس

دینامی مانند غیرریاض رشتههای محققین برای جبری توپولوژی

حساب به پایهای مفاهیم از جبری هندسه ، ‐فیزی ریاض سیاالت،

مقدمات بیان از بعد کتاب نوتر، معرف به مربوط بخش در آید. م

و کرده تحقیق آنها درباره وی که را مفاهیم مجرد، جبر علم

نمودهاند، استفاده خود مطالعات در آنها از رشتهها سایر محققین

است؛ نوتری جبرجابجایی، از استفاده در حلقهها اکثر کند. م بیان

ارتباط که زمان جبری هندسۀ در استفاده مورد حلقههای خصوصاً

هستند. نوتری نیز گیرند، م قرار مطالعه مورد هندس اشیاء با آنها

فضای و دارد کاربرد توپولوژی در صعودی زنجیرهای شرط همچنین

نوتری حلقههای از زیادی مثالهای سازد. م را نوتری توپولوي

شود. م ثابت هیلبرت پایه قضیۀ کم با آنها وجود که هستند

ی که کند م هدایت نوتر نرمالسازی لم به را ما زنجیرهای شرایط

است. هیلبرت٢۵ بزرگ قضیۀ دادن دست به آن مهم کاربردهای از

نمود، تجزیه اول اعداد به توان م را اعدادصحیح اینکه به توجه با

توسعه را جبرجابجایی از توانستبخشمهم قضیه این کم با نوتر

نوتری حلقههای در را اولیه ایدهآلهای به ایدهآلها تجزیۀ نظریۀ و

ری دی نوتری اشیاء نوتری، توپولوژی فضاهای همانند کند. بیان

عنوان به کنند. م پیروی متناه زنجیر شرایط از که دارند وجود

پوشش دارای هرگاه نامند نوتری را X طرح جبری هندسۀ در مثال،

این و باشد نوتری حلقههای طیف آفین مجموعههای توسط متناه

روی متناه شرط نوع دارای طرح ی اینکه با است معادل مطلب

باشد. بعدش

با که است شده اشاره کتاب در نوتر از ری دی معروف قضیۀ به

نتایج مهمترین از ی قضیه این شود. م شناخته نوتر» «قضیۀ نام

گفت توان م اطمینان با و است نظری فیزی و ریاضیات تاریخ در

نداشت. را خود فعل سمتوسوی قضیه این بدون مدرن فیزی که

هموتوپی، تبدیالت، تابعک، چون مفاهیم از قضیه این اثبات برای

واق در شود. م استفاده آن نظایر و الگرانژ‐اویلر معادالت واگرایی،

به منجر مشتقپذیر، تابعک ثابتهای که کند م بیان قضیه این

شوند. م پایستگ قانون

است شده برده نام وی از کتاب در که افرادی از ر دی ی
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زمینۀ در مطالعاتش دلیل به زیادی جوایز وی است. داف م دوسا

توپولوژی است. کرده دریافت توپولوژیهمتافته و همتافته٢۶ هندسۀ

قرار مطالعه مورد را همتافته هندسۀ سراسری جنبههای همتافته

معادلِ همتافته خمینۀ ی موضع ساختارهای که درحال دهد، م

جبرخط جبری، مفاهیم از آن اثبات برای هستند. اقلیدس ساختار

مطالعۀ توسعۀ در جدیدی ساختارهای شود. م استفاده توپولوژی و

عنوان به است. آمده وجود به همتافته ریختارهای٢٧ سراسری رفتار

نشانندههایگویها برایساختن را مقالهایروش دافدر م نمونه،

برای گروموف٢٨ غیرفشردهسازی قضیۀ از آن در که نمود ارائه

داف م دستاوردهای شود. م استفاده دلخواه همتافتۀ خمینههای

ی است. توجه قابل همتافته توپولوژی کلیدی سؤاالت به پاس در

سراسریمطرح به موضع مفهوم از انتقال زمینۀ در اینسؤاالتکه از

همیلتون جریانهای برای تناوب مدارهای وجود به مربوط است،

سؤال این به پاس در را توجه قابل مطالعات وی همچنین است.

فضای زیرخمینههای با که دارند وجود خمینههایی «آیا که اساس

داد. انجام نباشند؟» هموارریخت٢٩ اقلیدس

از ثابت نقاط شمارش همتافته، توپولوژی در ر دی اساس سوال

در را مسئله این که حدس اینجا، در است. همتافته هموارریختهای

تعداد حدسکمترین این است. معروف آرنولد٣٠ حدس به گیرد م بر

بسته خمینۀ ی در همیلتون همتافتۀ ریختار ی با را ثابت نقاط از

رویخمینۀ که تابع برای بحران نقاط کمترینتعداد داند. م مرتبط

است. خمینه از توپولوژی ثابت ی واق در شدهاند تعریف فشرده

گزارهای از سراسری نسخۀ ی عنوان به توان م را آرنولد حدس

باید خمینه رویی بر تعریفشده تابع ی گرفتکه نظر در موضع

ساختار بین تعامل دقیق جزئیات باشد. بیشتری بحران نقاط دارای

متمرکز توپولوژی هستۀ در سراسری خصوصیات و موضع متقارن

سرعت به که کاری، زمینۀ این در زیادی مشارکت داف م است.

خمینههای که بود فردی اولین وی داشت. است، پیشرفت حال در

نهاد. بنیان نیستند کهلر٣١ خمینۀ که را ساده همبند بستۀ متقارن

که کرد ثابت داف م دایره، کنشهای دربارۀ مقالهای در همچنین

فقط و اگر است همیلتون بسته، ۴‐خمینۀ روی بر همتافته دایرۀ ی

و همتافته دایرۀ کنش از مثال همچنین باشد، ثابت نقاط دارای اگر

داد. ارائه را ثابت نقاط با همتافته ۶‐خمینه روی بر غیرهمیلتون

در پیشنویس صورت به و ترونی ال نسخه صورت به کتاب

و خوانندگان از نویسنده و است گرفته قرار عالقهمندان دسترس

پیشنهادی افزودههای و اصالحات که است کرده دعوت عالقهمندان

پیوند همچنین .[١] ذارند ب میان در وی با ایمیل صورت به را خود

کتاب این در که دان ریاض زنان نام ذکر با کتاب محتویات شامل

توانند م خوانندگان و است گردیده ایجاد است شده پرداخته آنان به

مشاهده اه وب در را کتاب محتویات در ایجادشده تغییرات آخرین

کنند.
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