رياضيات در سينماي جهان
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مردی که بینهایت را میدانست
 نام فیلم :مردی که بینهایت را میدانست  1کارگردان :متیو برون  2تهیهکنندگان :ادوارد آر .پرسمن ،3جو توماس 4و مارک مونتگومری
 فیلمنامه :متیو برون براساس کتاب مردی که بینهایت را میدانست اثر روبرت کانیجِ ل  6بازیگران :دو پاتل ،7جرمی آیرنز ،8دویکا هیسه،9
16
توبی جونز ،10اســتیفن فرای ،11جرمی نورتام ،12کوین مکنالی 13و انزو سیلنتی  14موسیقی :کوبی برون  15فیلمبرداری :لری اسمیت
 تدوین :جی .ســی .بوند  17تاریخ اکران 17 :ســپتامبر  2015در جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو 8 ،18آوریل  2016در پادشاهی متحده
بریتانیا و  29آوریل  2016در ایاالت متحده آمریکا  مدت فیلم 108 :دقیقه  محصول :پادشاهی متحده بریتانیا  زبان فیلم :انگلیسی
5

اشاره

سرینیواســا رامانوجان ،19ریاضیدان نابغة هندی را میتوان بزرگترین پدیدة ریاضیات قرن بیستم نامید .رامانوجان ،به دلیل عالقه

ویژهای که به ریاضیات داشــت ،نخست به صورت خودآموز ریاضیدان شد و بعد از آشــنایی با گادفری هارولد هاردی ،20به تحصیالت
دانشگاهی در رشتة ریاضی پرداخت .رامانوجان به پژوهشهای فراوانی در زمینههای آنالیز ریاضی ،21نظریة عددها  ،22سریهای نامتناهی
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و کسرهای مسلسل  24دست زد و به دستاوردهای ارزندهای نیز نائل شد.

در این مقاله ،با معرفی فیلم سینمایی «مردی که بینهایت را میدانست» ،قصد داریم تا ریاضیآموزان و عالقهمندان به تاریخ ریاضی و

دانش را با این شخصیت بیبدیل آشنا سازیم .به این منظور ،نخست به ارائة سطرهایی از کتاب «ریاضیات 1با نگاهی جدید (جلد )1به قلم

ســید حسین سید موسوی که چاپ دوم آن در سال 1391در «انتشارات مبتکران» به زیور طبع آراسته شده است ،میپردازیم و سپس
مواردی از مستند مزبور را در پی خواهیم آورد.
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رامانوجان ریاضیدانی هنــدی بود که تقریباً بدون هیچ آموزش
رســمی دانشگاهی توانست ،فرمولها و معادلههای حیرتآوری را در
ریاضیات کشــف کند .رامانوجان اولین بار در  12سالگی یک کتاب
پیشــرفتة مثلثات را کام ً
ال و بهتنهایی خوانــد .هنگامی که بهعنوان
حســابدار مشــغول به کار بود ،نمونة کارهای خود را برای سه نفر از
ن «دانشگاه کمبریج» میفرستد .هاردی که متوجه استعداد
اســتادا 
ویژة رامانوجان میشود ،او را به کمبریج دعوت میکند تا با هم مقاله
بنویسند .داستان جالبی از برخورد هاردی با نامههای رامانوجان وجود
دارد .به این صورت که وقتی رامانوجان دستنوشتههای ریاضی خود
را برای هاردی فرســتاد ،ابتدا هاردی آنها را کنار انداخت .اما وقتی
تصمیم گرفت که نگاهی دوباره به این دستنوشــتهها بیندازد ،گفت
که هرگز در عمرش چنین چیزی ندیده است و در برابر این فرمولها
کام ً
ال تســلیم است .سپس هاردی در نامهای به رامانوجان نوشت که
این فرمولها باید درست باشــند ،وگرنه هیچکس نمیتواند اینقدر
ابتکار و تخیل داشته باشد که چنین فرمولهایی را اختراع کند.
رامانوجــان در دهکدهای کوچک ،حدود  400کیلومتری جنوب
درس» در سال  1887در خانوادهای بسیار فقیر به دنیا آمد.
شرقی « َم َ
در دو ســالگی به آبله مبتال شــد و در پنجسالگی به مدرسة ابتدایی
رفت .در طول سالهای دبیرستان شاگردی ممتاز بود ،به همین دلیل
بورس تحصیلی دانشــگاهی به او اعطا شد؛ هر چند بعد از یک سال
بورس او قطع شــد؛ چون فقط روی درس ریاضیات کار میکرد .در
 13ســالگی کار کردن روی ریاضیات خاص خودش را آغاز کرد .این
کار را با به دست آوردن مجموع جملههای تصاعد حسابی و هندسی
شــروع کرد .وقتی روش حل معادلة درجة سوم را یاد گرفت ،خودش
روش حل معادله درجة چهارم را به دست آورد .حتی کوشید فرمولی
برای جوابهای معادلة درجه پنجم توسط رادیکالها ارائه دهد؛ بدون
اینکه بداند ،ســالها پیش ثابت شده بود که معادلة درجة پنجم و به
باال ،توسط رادیکالها قابلحل نیست.
1
در سال  ،1904در  17ســالگی با کار کردن روی سری ∑ n
بهطور جدی وارد تحقیق ریاضی شد .مقدار تقریبی «ثابت اویلر» را تا
15رقم اعشار به دست آورد .بعد شروع به مطالعه در مورد «عددهای
برنولی» کرد که البته تمام این کارها را با روشهای مخصوص خودش
انجام مــیداد .بدون اینکه بداند تحقیقــات ریاضی آن موقع در چه
مسیری است ،در  21سالگی کار روی کسرهای مسلسل و سریهای
واگرا را شروع کرد.
در ســال  ،1909هنگامی که  22ســاله بود ،با دختری 10ساله
که مادرش برای او خواســتگاری کرده بود ،نامزد کرد .اما رامانوجان
تا موقعی که این دختر12ساله شود ،با او ازدواج نکرد .رامانوجان که
موفق به ورود به دانشــگاه نشده و بورس او قطع شده بود ،حاال باید

یک زندگی را هم اداره میکرد .بنابراین شروع به جستوجوی شغلی
بــرای امرار معاش کرد .در این ایام رامانوجان مســائلی را به «مجلة
انجمن ریاضی هند» میفرســتاد .بعد از اینکه در ســال  1911و در
 24سالگی مقالهای تحقیقی در مورد «عددهای برنولی» در این مجله
از او چاپ شــد ،کمکم در میان ریاضیدانان منطقة خودش ،بهعنوان
«نابغة ریاضی» شناخته شد .در همین سال او از رائو ،مؤسس مجله،
درخواســت کرد که شــغلی موقتی برای او پیدا کند .به این ترتیب
رامانوجان بهعنوان حسابدار توانست شغلی پیدا کند.
رائــو از اولین مالقات خود بــا رامانوجان نقل میکند که :مردی
کوتاه ،ژولیده ،با ظاهری نهچندان تمیز ،ریشی نتراشیده و با چشمانی
از حدقه درآمده ،وارد اتاق شد؛ با دفتری کهنه و ساییدهشده در دست.
بهطور ترحمانگیزی فقیر بود .دفترش را باز کرد و شروع به توضیح در
مورد یکی از کشــفیات خود کرد .تقریباً همان لحظه فهمیدم چیزی
در این نوشتههاست .اما دانش و معلومات من در حدی نبود که بتوانم
در مورد آنها قضاوت کنم .از او پرســیدم چه میخواهد .گفت فقط
کمکهزینة مختصــری میخواهد که بتواند زندگی کند و تحقیقات
ریاضی خود را ادامه دهد.
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رائو تالش کرد که برای او بورس تحصیلی بگیرد ،اما موفق نشد.
رامانوجان با همان شغل حســابداری زندگی خود را میگذراند و در
ایام بیکاری به خلق آثار ریاضی خود مشــغول شد .به کمک یکی از
درس ،او نامههایی به چند ریاضیدان انگلیسی
اســتادان دانشــگاه َم َ
نوشــت که فقط یکــی از آنها به نام هاردی ،ریاضــیدان جوانی از
دانشــگاه کمبریج ،به نامة او پاسخ داد .در نامة رامانوجان که در سال
 1913به هاردی نوشت ،آمده است ...« :من هیچ تحصیالت دانشگاهی
ندارم و تنها در یک دبیرســتان معمولی درس خواندهام .بعد از پایان
دورة دبیرســتان ،در اوقات فراغت خود به ریاضیات مشغول بودهام .با
اینکه درسهای معمولی دانشگاهی را نگذراندهام ،اما مسیر جدیدی
برای خودم ساختهام .من در سریهای واگرا تحقیقات خاص داشتهام
و ریاضیدانان منطقة خودمان نتایج مرا شگفتانگیز نامیدهاند».
هاردی و لیتل وود 25فهرست بلند قضایای اثباتنشدة رامانوجان
را بررسی کردند .هاردی در همان سال در نامهای به رامانوجان نوشت:
«من شدیدا ً تحتتأثیر نامة شما و قضایایی که بیان کردید ،واقع شدم.
اما به هر حال وضعیت مرا که درک میکنید؟ من قبل از اینکه بتوانم
بهدرستی در مورد ارزش کارهای شما قضاوت کنم ،الزم است اثبات
این قضایا را ببینم .نتایج شما در سه دسته طبقهبندی میشوند:
 .1بعضی از آنها یا قب ً
ال اثبات شــدهاند و یا از قضایای اثباتشده
بهسادگی نتیجه میشوند.
 .2بعضــی از ایــن نتایج تا آنجا که من میفهمــم ،تازه و جالب
هستند ،اما ظاهری مشکل دارند؛ به جای اینکه مهم باشند.
 .3بعضی از آنها بهنظر میرسد کارهای جدید و مهمی هستند.
رامانوجــان که از این پاســخ هاردی خوشحــال بود ،در جواب
نوشــت« :من شما را دوستی یافتهام که دلسوزانه زحمات مرا در نظر
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میگیرید .من تقریباً آدم گرسنهای هستم .برای اینکه مغزم کار کند،
به غذا احتیاج دارم و مهمترین نیاز من این است که شما بتوانید برایم
از دانشگاه بورس تحصیلی بگیرید».
درس یک بورس دوســاله به رامانوجان
به این ترتیب ،دانشــگاه َم َ
اعطا کرد و در سال  ،1914هنگامی که رامانوجان 27ساله بود ،هاردی
او را به کمبریج برد تا همکاری حیرتآور این دو آغاز شــود .کار کردن
با رامانوجان به این ســادگی نبود ،زیرا او هندوی خشــکمذهبی بود
که تغذیة خاصی داشــت .در واقع او گیاهخــوار بود .حتی موقعی که
میخواســت به کمبریج برود ،ابتدا نگران بــود ،زیرا تعلیمات مذهبی
هندویی اجازه نمیداد که از طریق دریا ســفر کند .اما به خاطر عشق
به ریاضیات ،نرم شد و تن به این سفر داد .سفر طوالنی و رژیم غذایی
خــاص رامانوجان ،او را نحیف و ضعیف کرده و ســامت او را به خطر
انداخته بود .در همان اوایل ورود او به کمبریج ،هاردی و رامانوجان نتایج
درخشــانی را کشف کردند .اما بعد رامانوجان به دلیل سردی زمستان
مریض شــد و حدود پنج ماه طول کشید تا سالمت خود را بازیابد .او
در  29سالگی در ســال  1916از دانشگاه کمبریج فارغالتحصیل شد.
رامانوجان همچنان بیمار بود ،تا حدی که پزشکان میترسیدند
که فوت کند .هاردی مینویسد« :مشکل رامانوجان این است که مانند
همة هندیها ،تقدیرگراست و عقیده دارد ،هر چه قسمت است ،اتفاق
میافتد .بنابراین مواظب سالمتیاش نیست».
در سال  1918در  31سالگی نام او در ردیف ریاضیدانان معروف
انگلستان بهعنوان همکار انجمن سلطنتی لندن قرار گرفت که افتخار
بزرگی برای او بود .در این زمینه هاردی مینویســد« :او با شهرت و
آوازهای به هند برمیگردد که هیچ فرد هندی تاکنون به آن دســت
نیافته اســت .من ایمان دارم که هند او را بهعنوان یک گنج ،محترم
و عزیز خواهد شمرد .طبع ساده و افتادة او با این همه موفقیت هیچ
تغییری نکرده است».
رامانوجان باالخره در سال  ،1919بعد از گذران پنجسال زندگی
در انگلستان و خلق آثاری مهم در ریاضیات ،به هند بازگشت .جالب
اینجاســت که برای عضویت رامانوجان در انجمن سلطنتی لندن ،دو
نفــر او را تأیید کردند که قب ً
ال به نامههــای او جواب نداده بودند .در
هند ،همسرش او را پرســتاری میکرد .اما تقدیر ،سرنوشت دیگری
را برای او رقم زده بود و رامانوجان در  26آوریل ســال  ،1920در33
ســالگی آخرین نفسهای خود را در خانهاش کشــید .بدین ترتیب
جهان گوهری درخشان را که تازه کشفش کرده بود ،از دست داد.
یکی از هزاران رابطهای که رامانوجان کشف کرده ،چنین است:
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رامانوجان همیشه میگفت که این فرمولها از آسمان به او الهام
میشوند .گفته میشود که رامانوجان در خواب دیده که کتیبههایی
شامل فرمولهای پیچیدة ریاضی در برابر او گشوده شده است .بعد از
اینکه از خواب بیدار میشود ،فقط فرصت میکند بخشی از آن فرمولها
را بنویسد .تعداد دیگری از فرمولهای رامانوجان را در زیر میبینید.
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یکی از ریاضیدانانی که ســالها فرمولهای رامانوجان را بررسی
کرده اســت ،میگوید« :هر چند میتوانم این فرمولها را ثابت کنم،
ولی هنوز نمیتوانم بفهمم که این فرمولها از کجا آمدهاند و جایگاه
آنها در ریاضیات کجاســت؟» برای رامانوجان اثبات فرمولها مهم
نبود ،بلکه زیبایی فرمول باالترین ارزش را برای او داشــت .رامانوجان
در طــول عمر کوتاهش بهتنهایی نزدیک بــه  3900رابطه و معادلة
ریاضی ارائه کرد.
٭٭٭
فیلم مردی که بینهایت را میدانست ،به کارگردانی متیو برون ،را
میتوان فیلمی بسیار تحسینبرانگیز و تأثیرگذار دانست .در این فیلم
مشخص میشــود که اگر صفات انسانی از جانب صاحبان تصمیم و
قدرت مالک عمل قرار گیرد ،آنگاه شایستگان ،توانایی ابراز قابلیتها
و توانمندیهای خود را دارند .فیلم مزبور در وهلة نخست بر تجلی و
شکوفایی ویژگیهای بارز انسانی ،در صورت رعایت حقوق حقة آدمیان
برای ارتقای علمی و کسب جایگاه متناظر با دانش و آگاهیهایشان،
تأکید دارد .در وهلة دوم ،نقش اراده به دانستن و پیروزی را از جانب
هواخواهان پیشرفت علمی هویدا میسازد.
در این فیلم نشــان داده میشود که سرینیواسا رامانوجان فقیر،
بیکار و درمانده ،چگونه به واسطة ارتباط با گادفری هارولد هاردی و
جان لیتلوود رشد میکند و به جایگاه برجستهای در انجمن سلطنتی
لندن برای پیشرفت دانش طبیعی دست پیدا میکند .در واقع آشکار

شــدن کیفیت و کمیت کارهــای رامانوجان ،به دلیــل حمایتها و
هدایتهــای بیبدیل و بزرگوارانة هاردی و لیتلوود در زمان و مکان
مناسب ،صورت پذیرفت .زیرا اگر آشنایی الزم و کافی بین رامانوجان
و هاردی و همچنیــن لیتلوود رخ نمیداد ،رامانوجان اســتعدادی
هدررفته به معنای تمام کلمه بود که حداکثر بهعنوان یک منشــی
هندی مشغول انجام کارهای حسابداری برای یک شرکت بریتانیایی
در هنــد بود .البته صحنههایی از فیلم هم به افرادی اختصاص یافته
است که دارای روحیات تنگنظری و سنگاندازی هستند تا رامانوجان
را از روند روبهرشــد و ادامة فعالیتهایــش باز دارند .اما حمایتهای
هاردی و لیتــلوود و بعدا ً پِرسی آلکساندر َمکماهون ،26در کنار
قدرت پیگیری و کوشش رامانوجان ،باعث شکست آنها میشود و در
نهایت پیروزی از آن رامانوجان و حامیان اوست.
تأثیر یک اســتاد راهنما در این فیلم آنجا مشــخص میشود که
رامانوجان تعــداد زیادی رابطه و فرمول ریاضــی را بدون اثبات نزد
هــاردی میبرد و اصرار فراوان دارد که میباید آنها چاپ و منتشــر
شــوند .اما با تدبیر و دوراندیشــی هاردی و مالطفــت لیتلوود ،به
رامانوجان فهمانده میشــود که او میباید برای رابطهها و فرمولهای
ابداعیاش اثبات و ادله بیاورد و ســپس آنها را چاپ کند .سرانجام
ی هاردی و لیتلوود رقم میخورد.
این مهم نیز با هدایتها و کاردان 
در پایان از ارائة جزئیات بیشتر دربارة فیلم ســینمایی «مردی
که بینهایت را میدانســت» خودداری میکنیم و شما ریاضیآموزان
و عالقهمندان به تاریخ ریاضیات را به تهیه و تماشای این فیلم ارزنده
تشویق میکنیم.
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