
پیش گفتار

رياضی دان بزرگ قرن بیستم، امی نوتر، در بین فیزيک دانان نیز نامی آشناست. 
از اين رو وقتی مترجم گرامی کتاب، آقای حسن فتاحی، از من خواستند تا 
پیش گفتاری برای آن بنويسم از فرصت پیش آمده برای ادای دين به  خدمات 

بزرگ اين بانو به دانش بشری بسیار خشنود شدم.
بین فیزيک دانان قضیه ی مشهور نوتر است که  امی نوتر در  علت اشتهار 
نشان می دهد به هر تقارن پیوسته سراسری می توان يک جريان پايسته نسبت 
داد. با توجه به اين که تقارن ها در جا به جای فیزيک ظاهر می شوند اين قضیه 
نیز بسیار کاربرد دارد. اثبات قضیه در چند سطر کوتاه امکان پذير است. اولین 
در  قدر  چه  نمی برند  گمان  می شوند  مواجه  قضیه  اين  با  دانشجويان  که  بار 
مراحل بعدی از اين قضیه ی به ظاهر ساده استفاده خواهند برد و جالب تر آن 
که هر بار مجبور خواهند شد به اثبات قضیه باز گردند و پیش فرض های آن 
را با دقت و عمق بیشتری باز ببینند! به جرأت می توانم بگويم هیچ قضیه ای 
را در فیزيک نديده ام که تا اين اندازه ساده و در عین حال چند اليه باشد. با 
خواندن سرگذشت علمی امی نوتر در اين کتاب می توان دريافت که چه ذهنیتی 
خالق اين قضیه ی ساده و زيبا بوده است. آن بخش از کتاب که توضیح می دهد 
چگونه امی نوتر بعد از اخذ دکتری رويه و رويکرد خود را به پژوهش تغییر 
داد و به اين ديدگاه رسید که کار اساسی پژوهشی در رياضی به جای اتکا به  
محاسبات طوالنی بايد ظريف باشد از جمله آموزنده ترين قسمت های کتاب 
هست. چه بسا اگر اين تغییر رويه اتفاق نیفتاده بود ما امروزه اين قضیه ی زيبا و 
ظريف را در کتاب های فیزيک نداشتیم. جسارت تغییر رويه و پايه گذاری يک 
مکتب پژوهشی جديد علیرغم آموزشی که شخص در دوره دکتری خود می بیند 

از جمله ويژگی های يک پژوهشگر تراز اول چون امی نوتر است.
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نیمه ی نخست قرن بیستم  دوران طاليی پژوهش فیزيک و رياضی است.  
در اين دوره دانشمندان بزرگی در اين عرصه ها به کار پژوهشی پرداخته اند و 
تحوالت عظیمی پديد آورده اند. آلمان در آن سال ها يکی از بزرگترين مراکز 
پژوهش بود. کتاب حاضر تصويری جالب و زيبا از فضای فکری آن محیط 

می دهد که خواندن آن بسیار آموزنده است.
از من خواسته شد تا در نوشتار حاضر بر مشکالت امی نوتر که به علت 
جنسیت او پديد آمده بود تاکید داشته باشم. صد البته همان گونه که در جا به جای 
کتاب می خوانیم امی نوتر به خاطر جنسیت خود نابرابری ها و بی عدالتی های 
بسیاری را متحمل شد. اما واقعیت آن است که شکل مشکالت امی نوتر به 
خاطر جنسیت اش درآلمان نیمه ی اول قرن بیستم با مشکالت يک پژوهشگر 
زن امروزين  چه  در ايران و چه در غرب  تفاوت بسیار دارد. البته امروزه 
ما بیشتر مشکالت امی نوتر را در مقابل خود نداريم اما از طرف ديگر مشکالت 
ديگری هست که شايد بسی پیچیده تر باشند. طرح اين مشکالت مجالی فراخ تر 
می طلبد که در حوصله ی نوشتار حاضر نیست. امی نوتر به نظر من شخصیتی 
فراجنسیتی است. درسی که هر زن و مرد از سرگذشت او در فايق آمدن بر کوه 

مشکالت می تواند بیاموزد درس عزم و اراده در راه هدف هست. 
از صفحات نخستین، نويسنده ی کتاب اشارات صريح و به نظر اين جانب 
نابجايی بر قیافه و عدم زيبايی صورت و اندام امی نوجوان دارد. اکنون که به 
گذشته می نگريم و میراث عظیم امی نوتر را می بینیم هر زيبايی صورتی در 
مقابل فريبايی قضیه ی نوتر رنگ می بازد. به عالوه، با توجه به شناختی که از 
خانواده های دانشمندپرور دارم بسیار بعید می دانم محیط خانه ای که امی در آن 
بزرگ شد به گونه ای بوده باشد که زيبايی صورت برای امی دغدغه ای مسئله 
بنا  اين مدعای من است. توجه کنید که  ساز شده باشد. زندگی او هم گواه 
به همین کتاب در جشن تولدی که امی حضور می يافت پدر خانواده معمای 
رياضی برای کودکان طرح می کرد. به نظر می رسد نويسنده ی کتاب دغدغه های 
جامعه ی مصرف گرای امروزی را که در آن هديه های رنگارنگ و عروسک های 
ريزاندام خوش رنگ و لعاب، مجلس گردان اصلی جشن های تولد کودکان و 



نوجوانان می شوند به اشتباه به زمان کودکی امی نوتر که فرهنگی متفاوت داشت 
تسری داده است. اين هم يک نمونه از اين که مشکالت جنسیتی فرا روی زنان 

برای وارد شدن در کار پژوهشی تغییر شکل داده است. 
متاسفانه کتاب حاضر در زمینه ی تاريخ نگاری جبر به عنوان شاخه ای از 
رياضیات چندان قوی و قابل استناد نیست. با اين که رياضی دانان منطقه ی خاور 
نزديک و آسیای میانه در سده های میانی سهم بسزايی در تکوين علم جبر داشته اند 
در اين کتاب جايی که به تاريخ جبر پرداخته شده  اشاره ای به خدمات آن ها 
نشده است. همچنین خواننده به اين تصور نادرست می رسد که گويا قبل از امی 
نوتر علم جبر بسیار ابتدايی و حتی پايین تر از سطح رياضی کالس های دبیرستان 
ما بود. البته شايد اين کاستی اخیر قابل اغماض باشد چرا که نويسنده کوشیده 
است کتاب را به زبان ساده بنگارد و واقعاً هم در اين زمینه موفق بوده است. 
کتاب حاضر برای همه ی گروه های سنی و هر سطحی از دانش رياضی جذاب 
و آموزنده می تواند باشد. اين نکته يکی از نقاط قوت کم نظیر اين کتاب است.

 علی رغم داشتن کاستی های کوچک  که کمابیش در اغلب کتاب ها نیز 
می بینیم کتاب حاضر کتابی است بسیار ارزنده که خواندن آن در سطح وسیع 
در  پژوهش  مقوله ی  به  جامعه  عمومی  نگرش  سطح  رفتن  باال  به  می تواند 
دانش های بنیادی کمک شايانی نمايد. جا دارد که از مترجم سخت کوش اين 
کتاب به خاطر اين خدمت فرهنگی ارزنده سپاسگزاری نمايم. سرگذشت بانوی 
بزرگ رياضی درس هايی فرا زمانی دارد. امیدوارم کتاب حاضر بارها و بارها 
تجديد چاپ شود تا نسل های پی در پی هموطنان اين کتاب را مطالعه نمايند. 

یاسمن فرزان
مرکز تحقیقات فیزيک نظری و رياضیات
بهمن 91
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مقدمه
اين داستان زندگی امی نوتر است، مهمترين بانوی رياضی دانی که تاکنون زيسته  
است. در سال 1973، ايروينگ کاپالنسکی، چنین بیان می دارد: »مطمئناً دادن 
همچنان  او  ارزيابی  و  نیست.«  مبالغه آمیز  نوتر،  امی  به  نوين  جبر  مادر  لقب 
آينده دانشمند مهمی  انتظار نداشت امی در  پابرجاست. بدلیل آنکه هیچ کس 
شود، اسناد مربوط به اوايل زندگی او ناقص است. بیشتر به نظر می رسید که 
او در آينده، مانند زنان ديگر خانه دار شود. اما او آنقدر باهوش بود که مسیر 
را  امی  والدين  بايد  ما  هرصورت  در  کرد.  انتخاب  برای خودش  را  مجزايی 
به دلیل آنکه آينده ی قابل توجه او را پیش بینی نکرده بودند و به اقتضای آن زمان، 

انتخاب های محدودی برای زنان قائل بودند،  ببخشیم.
اطالعات  اساس  بر  آورده ام،  در  تحرير  رشته ی  به  من  که  داستانی 
اما اين خرده ريزها خود به تنهايی نمی توانند  جسته گريخته ی موجود است، 
داستان منسجمی را ارائه دهند. داستان زندگی امی را بر اساس اسناد شفاهی و 
کتبی موجود نوشتم و باقی آن برگرفته از شناخت من نسبت به آلمان آن زمان 
امی،  بیوگرافی  به عبارتی  باهوش است.  يادگیری رياضیات کودکان  و روش 
دارای عناصر داستانی نیز است. امیدوارم افسون سرکش و هوش سرشار او در 

اين داستان حس شود. 
نکات وسوسه انگیزی از کودکی امی وجود دارد که بخشی از اسناد تاريخی 
همه ی  از  که  رفت  تولدی  مهمانی  به  امی  که  می دانیم  مثال  عنوان  به  است. 
بچه ها خواسته شده بود تا معماهايی را حل کنند و تنها امی موفق به اين کار 
شده  بود. نمی دانیم که تولد چه کسی بود و يا امی چند ساله بود، يا حتی چه 
معماهايی مطرح شد. می دانیم که خانواده به هنگام غروب، روزی دور هم جمع 
شده بودند و فردی ويلون می زد و مادر امی هم به زيبايی پیانو می نواخت، اما 
نمی دانستیم که آن ها سونات 78 يوهانس برامس را در جی ماژور می نواختند 
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و يا اينکه نام مهمانی که ويلن می زد، چه بود. اين سونات در آن زمان بسیار 
متداول و به قولی خوراک مهمانی های عصر بود. به عنوان مثال عمه ی من از 
نواختن اين سونات در سال 1918 لذت می برد. می دانیم که تنها قطعه ای که 
امی با پیانو می توانست به خوبی بنوازد، »کشاورز شاد« بود. می دانیم که مادر 
طبقه ی  با همسايه ی  مشترک  به طور  را  آب  بايد صورتحساب  اينکه  از  امی 
يا  که چه می گفت  نمی دانیم  اما  داشت.  کند، گاليه  پرداخت  وايدمن،  پايین، 
بازی  چه  دقیقاً  برادرانش  و  امی  که  نمی دانیم  بود.  امی چه  پدر  عکس العمل 
می کردند، اما برای چندين قرن بازی کاوبوی ِچکرز۱ در سراسر اروپا مرسوم 
بود و اکنون نیز در بین کودکان آلمانی بسیار طرفدار دارد. از آنجايی که چیز 
زيادی از اين قبیل رويدادها نمی دانیم، سعی کردم تا خود صحنه های باورکردنی 

را خلق کنم و به نوعی با حقايق در دسترس مانور دهم.
 با اينکه اسناد مربوط به فعالیت های امی در بزرگسالی بیش از کودکی او 
نیز کمرنگ است. هیچ کسی نمی تواند مکالمات  اسناد  اين  اما جزئیات  است 
خصوصی افراد را دقیقاً بیان کند، اما من با قوه ی تخیل خود اين گفتگوها را 
تنظیم کردم. هر چند که می دانیم در سال 1915، زمانی که قابلیت های امی در 
اولین تالشش انکار شد، هیلبرت از همکاران خود )همه ی اساتید( پرسید که 
آيا اينجا دانشگاه نیست که ما در آن مشغول هستیم که باعث شرمندگی اساتید 
شد. آن ها در آن زمان نمی خواستند لقب استاد را صرفاً به يک زن اعطا کنند. 
نینا  همراه  به  آب،  بودن  گل آلود  وجود  با  امی  سال ها  که  می دانیم  همچنین 
کورانت، به شنا می رفت. حتی نمی دانیم که آيا هنگامی که دانش آموزان امی، 
غازی را در میدان شهر بوسیدند، خوشحال شد و خنديد، اما من فکر می کنم 

چنین بود. زيرا اين روش نوتر بود. 
برمی گردد.  تبعیض ها  مورد  در  او  تجربیات  به  امی  داستان  اصلی  بخش 
او به عنوان زنی يهودی، با موانع وحشتناکی روبرو بود. نمی دانم که آيا پدر 
امی داستان هوپاتیا۲، سوفیا کوالفسکی۳ و يانگ۴ را برايش تعريف کرده  بود يا 

Nine Mens Morris .۱ يا Cowboy Checkers که به فارسی به آن دام يا جنگ نادر نیز می گويند،  
نوعی بازی فکری با تخته نرد است. )مترجم(

Kovalesky .۳       4. Young، زن رياضی دان روسی.Hypatia .۲، زن رياضی دان يونانی.
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خیر، اما احتمال آن وجود دارد. با اينکه زنان جوان امروزی با مشکالت امی 
با موارد کلیشه ای و  بايد  اما آن ها همچنان  نیستند  و زنان هم عصرش روبرو 
محدوديتهای خود مبارزه کنند. با ارائه ی داستان زندگی امی امیدوارم زنان جوان 

بسیاری با جادوی رياضیات آشنا شوند.
 زمانی که داستان زندگی امی را می نوشتم بسیار به او عالقه مند شدم و هر 
زمان که تکريم ها و ستايش ها را در آخر داستان می خواندم، دوباره اين حالت 
و  و هیچ خودخواهی  بود  و سرزنده  بسیار خونگرم  او  زنده می شد.  من  در 
غروری نداشت و زمانی که بزرگ شد نسبت به رياضیات با وسواس و حرارت 

زيادی صحبت می کرد. او معنای جديدی به مفهوم »رياضیات محض« داد.
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سپاسگزاری
اگرچه از افراد زيادی برای نوشتن اين کتاب کمک گرفتم، اما در شروع بايد 
از کلوس پیترز از شرکت ای کی پیترز برای پیشنهاد اين پروژه تشکر کنم. ايده ی 
خیلی خوب و سرگرم کننده ای بود. تمام مدت ناراحت اين موضوع بودم که 
چرا من به عنوان يک معلم رياضی، دختران بیشتری را به آموختن رياضیات در 
سطح باالتر تشويق نکردم و نوشتن اين کتاب، گامی مشخص در اين جهت بود.

سپس می خواهم از دکتر هاينريش هرچفلدر و همسرش که سخاوتمندانه 
به من کمک کردند تشکر کنم. همسر دکتر هاينريش در شروع اين تحقیق در 
ارالنگن در ماه ژوئن 2006 با قهوه و غذاهای خوشمزه  در باغشان از ما پذيرايی 
می کرد. دکتر سراسر ارالنگن را به من نشان داد و برادرش را با من آشنا کرد تا 
او کتاب جبر قديمی را که در کتابخانه ی دانشگاه بود و امی احتماالً اولین بار از 
طريق اين کتاب از پدرش جبر می آموخت را نشانم دهد. دکتر روند تحقیق من 
را تسريع کرد و مطالعات خود در خصوص تاريخ ارالنگن را در اختیارم گذارد. 
تکمیل اين پروژه بدون کمک او واقعاً دشوار بود. همچنین می خواهم از باربارا 

فیچر در ارالنگن برای کمک های بی دريغ و شايسته اش تشکر کنم.
آثار  از  کپی  ارائه ی  برای  ارالنگن  در  باکستر  الرا  از  می خواهم  همچنین 
ارالنگن، تشکر کنم، زيرا  اسپانسل در خصوص گورستان يهوديان در  ايلس 
اطالعات دقیقی در مورد جوانترين برادر امی، رابرت بدست آوردم. با الرا از 
طريق همسايه ام، جین اسپن در برمینگهام، آالباما، آشنا شدم و از اين بابت بسیار 

خوشحال هستم.
کمک های  کنم.  تشکر  گوتینگن،  در  نفر  چند  از  می خواهم  اينجا  در   
دکتر اکسل ويتمان بسیار با ارزش بود: او من را به چندين نفر معرفی کرد، 
مالقات هايی را ترتیب داد، منابعی را در اختیارم گذاشت و در 13 ژوئن 2006، 
به سخنرانی دکتر کردوال تولمین در مؤسسه ی رياضی، که  من و همسرم را 
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در مورد امی بود، برد. سخنرانی زيبای دکتر در آن بعدازظهر به من در شروع 
پروژه کمک کرد. او کسی بود که احتمال می داد، امی برای تهیه پودينگ خود از 
معجون دکتر اوتکر استفاده کرده  است. من فکر نمی کردم که اين بسته ی غذايی 
در دهه ی 20 در دسترس باشد. همچنین از شرکت دکتر اوتکر برای در اختیار 
قرار دادن تصوير پودينگ 1922 و اجازه ی استفاده از آن سپاسگزارم. همچنین 
از هلموت روفلینگ در کتابخانه ی دانشگاه گوتینگن برای در اختیار قراردادن 

مجموعه ی عکس های کتابخانه.
دنیس ويتمان، با چشم های تیزبین خود، چندين عکس با کیفیت از مؤسسه ی 

رياضی برای من گرفت. دنیس، از تو متشکرم.
 پرفسور کلینر کسی بود که به من اطمینان خاطر داد و آروينگ کاپالنسکی 
کسی بود که در مقاله ی خود به نام »جبر جابجايی« که در سال 1973 توسط 
در  داد.  امی  به  را  نوين  جبر  مادر  لقب  رسید،  چاپ  به  اشپرينگر  انتشارات 
صفحه ی 155 اين مقاله چنین آمده است:»مطمئناً دادن لقب مادر جبر نوين به 

امی دور از انتظار نیست.«
 از دو کتابی که در مورد امی نوشته شده  بود، بهره ی زيادی بردم: امی نوتر 
1882 -1935 نوشته ی آگوست ديک که در سال 1981 در بوستون و امی نوتر: 
تکريم زندگی و کار او، جیمز برور و مارتا اسمیت، در سال 1981 و توسط 
انتشارات مارسل دکر در نیويورک، به چاپ رسید. هر دو تلفیقی از مقاالتی در 
مورد امی بود. عبارات به کار رفته در دو فصل آخر اين کتاب، نقل قولی از دو 

کتاب باال است.
دکتر سابین و کريستیان کخ در برلین، در طول اين سال ها پیشنهادات مفیدی 
به من کردند و با مهمان نوازی های گرمشان سهم مهمی در اين پروژه داشتند. 

من از صمیم قلب از اين دو سپاسگزارم.
 می خواهم از رئیس ايستگاه برنر اوبرلند باهن در سويس برای همراهی 
من در عکسبرداری از واگن های خط راه آهن سويس در دهه ی 30 تشکر کنم.
همچنین می خواهم از پدرم، ريموند وايمن، برای تصويری از يک نردبان 
شاغولی در روستايی آلپی و آشنا کردن من با شهر ونگن، در سال ها قبل، تشکر 
کنم. برادرم، جان و من همیشه از راه رفتن در شیب کوه آيگر در ونگن، لذت 



می برديم و ما نیز همانند امی عاشق باالرفتن از تپه های 1250 متری باالی سطح 
دريا بوديم و خود را از اين عالم رها می کرديم. از جان نیز برای اين همراهی 

و شوخ  طبعی اش متشکرم.
من  به  صمیمانه  کتاب  اين  نوشتن  در  برمینگهام،  در  آلتامونت  مدرسه ی 
اين  نوشتن  در  من  درگیری های  به دلیل  رياضی  آموزش  گروه  کردند.  کمک 
کتاب، بسیار من را ياری کردند. دانشجويان در طول اين سال ها صمیمانه به 
سخنرانی های من در مورد رياضی دانان بزرگ گوش می کردند. در پايیز سال 
2006، آن ها با بی قراری سنت آکادمیک آلمان را قبل و بعد از سخنرانی من 
در مورد امی، دنبال می کردند. جنیفر گريسام لطف کرد و در روز سخنرانی 
بازی  نوتر« را در غذاخوری، سرو کرد. گروه رياضی،  امی  »پودينگ مشهور 
دام را که امی بازی می کرد ياد گرفت و هر زمان که به آن ها اجازه می دادم، 
بازی می کردند. از آنا استالکر برای اينکه پذيرفت اين نسخه را مطالعه کند، 
تشکر می کنم. اعضای هیئت علمی، مری مارتین، کارولین کولینز و سیم باتلر 
همه ی بازخوردهای عالی را در اين خصوص به من دادند. مری مارتین حتی 
می خواست بازی دام را با من تمرين کند. لیزان گری عکس های بسیار عالی در 
اختیار من قرار داد از جمله عکسی از بازی دام که در اين کتاب آمده است. او 

عکاس ماهری است که ترجیح می دهم با او کار کنم.
مری گری هانتر، معلم باهوش عکاسی مدرسه ی آلتامونت، عکسی از من 
اين عکس مرا بسیار  او در  اين کتاب چاپ شده است۱.  گرفت که در جلد 

جذاب کرده است و به من بسیار لطف نمود. از مری بسیار سپاسگزارم.
نیز از دقت و هوش کاتالینا هررا برای تصحیح اين اثر بسیار متشکرم.

گراهام  ايو  می نوشتم،  را  امی  برادر  رابرت،  زندگی  داستان  داشتم  زمانی که   
روان درمانگر، بسیار به من کمک کرد و برايم توضیح داد که چگونه يک کودک 
معلول ذهنی، رشد می کند و من بدون کمک او نمی توانستم تا اين حد آگاهی 

پیدا کنم.
 ، اولیانووا  الن  هندرسون،  شارلوت  پیترز،  کی  ای  در  من  ويراستارهای 

۱. اشاره ی نويسنده به نسخه ی انگلیسی کتاب است. در نسخه ی فارسی )کتاب حاضر( از تصوير امی  
نوتر برای طرح استفاده شده است. )مترجم(
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به من  کتاب  به  تبديل نسخه ای دشوار  در  آرتین و کريستین هورن  کارولین 
در حل  پیترز  کلوس  درآيد.  آب  از  پروژه ی خوبی  امیدوارم  و  کردند  کمک 

بعضی از مسائل مشکل رياضی به من کمک کرد.
 به ويژه از خانواده ام برای حمايت از من در اين پروژه سپاسگزارم. فرزندانم، 
جان و ويرجینیا، اين نسخه را خواندند و پیشنهادات به موقع و الزمی  دادند. 
جان، تناقض های تاريخی را پیدا می کرد و ويرجینیا بر جنبه های انسانی داستان 
متمرکز می شد. زمانی که در سال 1983 در هانوور آلمان به مدرسه می رفتند، 
همه در پارک شهر، دام بازی می کرديم. يقیناً بدون کمک همسرم جیم اين پروژه 
کامل نمی شد. جیم از دهه ی 20 تا 30 تاريخ آلمان را در هنگام غذا خوردن يا 
در عصر هنگام به من می آموخت و در هر زمان ممکن، اين نسخه را تصحیح 
می کرد. او همیشه اعتراض داشت که چون رياضی نمی داند پس نمی تواند در 
تصحیح کتاب به من کمک کند، اما کمک های او همیشه با ارزش است. حمايت 

او در اوايل بازنشستگی من از تدريس، انجام اين پروژه را آسانتر کرد.
 مطمئناً افراد بسیاری هستند که در اين پروژه من را ياری کردند و از قلم 
افتاده اند، که همین جا از آنها معذرت می خواهم. اين پروژه ی بزرگ بدون کمک 

دوستان و خانواده، به سرانجام نمی رسید.


