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 ۲نامه تاریخی
 یکی از مهمترین نامههای دکتر هشترودی نامه به
برتراند راســل اســت که بین این دو دانشمند ردوبدل
شــده اســت .نامهای که هنوز ارزش تاریخیاش را از
دست نداده است.
نامهراسلبههشترودی
دکتر هشترودی عزیز
اینجانــب اخیــرا ،در مــورد غیراتمیکــردن
کشــورهای منطقــه مدیترانــه ،نماینــدهای را به
کنفرانــس الجزیــره اعزام کــردم .از این کنفرانس
نتایج بسیار مفیدی به دست آمد و من امیدوارم که
افکار جامعه بینالمللی علیه خطر انتشار و توسعه
بیشتر سالحهای اتمی بسیج شود .در جهت بسط
نتایج کنفرانس الجزیره ،بنیاد صلح برتراند راسل در
صدد برگزاری کنفرانسی در آینده نزدیک ،در زمینه
غیراتمیکردن منطقه خاورمیانه و ارزیابی دورنمای
چنین توســعهای اســت .ما درصدد آن هســتیم
که برای این کنفرانس از بســیاری از قســمتهای
جهان ،شخصیتهای ممتاز و افراد نخبهای را که
در زمینــه صلح فعالیت میکنند ،بهعنوان اعضای
شرکتکننده ،دعوت کنیم.
آقایعزیز
با نهایت خوشــوقتی نامه احترامبرانگیز مورخ ۶
اکتبر  ۱۹۶۴شما را دریافت کردم .بسیار خوشحالم به
آگاهی شــما برســانم که مدت مدیدی است از هدف
فکری شــما در مورد ایجاد یك بنیــاد صلح حمایت
میکنــم .اگرچه عدم آگاهــی از فعالیتهای عملی
شــما در زمینه برنامههای بنیاد ،ســبب عدم حضور
اینجانب در جلسات شما بوده است معهذا با یگانگی
کامل و از اعماق وجودم ،با شــما همصدایی میکنم.
خواهشمندم حضور مرا در جمع خود به حساب آورید
و مراتــب احترام مــرا به انجمن خود مــورد پذیرش
قرار دهید.در رابطه با پیشــنهاد شــما برای مسافرت،
الزم اســت به اطالع برسانم که شــرایط خاصی که
درحالحاضر وجود دارد ،ســبب شده است که نتوانم
در جلســات مزبور شرکت کنم و بنابراین استدعا دارم
که مراتــب عذرخواهی مــرا از اینکــه نمیتوانم در
این مــورد همکاری کنم ،بپذیرید .آقــای عزیز ،ضمن
عذرخواهی مجدد ،اســتدعا دارم مراتب تعهد روح و
جسم مرا در رابطه با تعقیب هدف مشترکمان پذیرفته
و ایثار و خلوص نیت مرا در این مورد مدنظر داشــته
باشید.
دکتر م .هشترودی
ادامه در صفحه ۱۰

سروش اکبرزاده :فریبا هشترودي فرزند پروفسور محسن
هشترودي معتقد است اگر راسل و پروفسور هشترودي در
قید حیات بودند امروز آنان و بنیاد صلح راسل به صورت
جدي از برجام حمایــت ميکردند و مقابل زیادهخواهي
ترامپ ميایســتادند .بنیاد پروفسور محسن هشترودي
که در شرف تأسیس است از جمله NGOهایي است که
قصد دارد با حضور اندیشمندان و روشنفکران ،در تعامل
با دولت این اقدامات را پیگیري کند.
 لطفا از پروفسور محسن هشترودی بگویید.
همانطور که میدانید یکی از مســائل مهم جامعه
و حوزه روشــنفکری ما بحث هویت اســت و خاستگاه
اصلی هویت در ســنت قرار دارد؛ یعنی مهمترین عامل
هویتی مردم این ســرزمین سنتهایی اســت که دارند.
البته خیلي از این سنتها ممکن است عقالنی و برخی
دیگر نیازمند بازتعریفشــدن و بهروزشدن باشند .اصوال
باید دانست که جامعه و مردم ایران در اتمسفری تنفس
میکنند که آن ســنت اســت .بخش اعظم این سنتها
قابل اتکاست و مؤلفه هویتی قوم و مردم ایران بهشمار
مــیرود و بخشهایــی هم نیــاز به بازنگــری عقالنی
دارنــد .ایــن بازنگریها و بازتعریفها که در نســبت با
دنیای مدرن و ارزشهای مدرنیته معنی مییابند ،تحت
گفتوگویي برقرار میشــوند کــه منجر به جمعبندي و
خروجی میشوند؛ یعنی اصوال و بهطورکلی سنتهای
هر جامعــه در دیالوگ با ارزشهــای مدرنیته منجر به
رسوبگذاریهایی میشــوند که عبارتاند از سنتهای
نو یا بخشهایی از ســنت که بهروز شــدهاند .من بر این
باورم که نقش امثال پروفســور محســن هشــترودی را
باید در تأثیرگذاری بر این فرایندها جستوجو کرد.اینکه
بیوگرافی ایشــان چه بــوده ،نه اینکه مهم نباشــد ولی
امروزه با زدن چند دکمه میتوان آن را جستوجو کرد و
معرفي پروفسور دوبوك ،ریاضيدان و فیلسوف فرانسوي
که در انجمن مفاخر گویاي اهمیت محســن هشترودي
در جامعه بینالملل اســت .امثال هشــترودی پاســدار
ســنتهای هویت ایرانی و روشــنفکرانی بوده و هستند
که بهمنزلــه رائد قبیله ،خطرها را بــه جان میخریدند
تا پیشــرو باشــند و از قبیله خود در برابر خطرهایی که
در معــرض تهدید آنها قرار دارند ،پاســداری کنند .آنها
حرکــت میکردند؛ فراتر از قبیله خود حرکت میکردند
تا آینــده را ببینند و برای مقابله گذشــته و حال با آینده
محتوم چارهای بیندیشند و پیشنهادهایي ارائه دهند.من
عمــده زندگی خود را در پاریس گذراندم ،دو کلیســا در
پاریس داریم که در یکی از آنها سنگ یادبود رنه دکارت،

فیلســوف و ریاضیدان مشــهور ،نصب شده است و در
دیگری سنگ یادبود بلز پاسکال .تفاوت این دو فیلسوف
در آن بــود که یکی جامعیت داشــت و جامعنگر بود و
دیگری فقــط از دریچه ریاضی به جهان مینگریســت
و بهتعبیری تکبعــدی و جزئینگر بود .پــدرم با آنکه
یک ریاضــیدان بود ،امــا مثــل دکارت جزئینگر نبود.
دکارت برای آنکه پدیدههــا را تجزیه و تحلیل کند ،آنها
را بــه تصورات واضح و متمایزی که تشــکیلدهنده آن
کل هستند ،تقســیم میکرد و شناسایی را چنین تعریف
میکــرد .آری کیمیاگری او در نجات از شــکاکیتهای
فزاینده این بود که آنها را به تصورات بسیطتر و جزئیتر
تقسیم کند و این امر جوهره »کوژیتوی دکارتی« را تشکیل
میداد .اما پروفســور محسن هشــترودی مانند پاسکال
بینشی گشتالتی داشت.
 تفکیک درســتی میــان جهانبینی کلــی امثال
پاسکال و جهانبینی دکارتی که دنیای متجدد در دوره
مدرنیســم راه او را انتخاب کرده است ،قائل شدید.
باید ســؤال کنم ناهنجاریهای جامعه مدرن تا چه
اندازه وامدار این انتخاب است؟
اجازه دهید ابتدا بحث پیشــین را به جایی برســانم
و ســپس به این سؤال شــما بپردازم که دغدغه اصلی
مرحوم هشترودی نیز بوده است.
پروفســور محســن هشــترودی همانطور که گفتم
تکبعدی نبود .اگرچه ریاضیدان نابغهای بود و شــاید
چنان که گفته شــده در این زمینــه در ایران حرف اول را
میزد ،اما همزمان ادیب و شــاعر نیز بوده است .اصوال
ادبیــات به انســان جامعیت میبخشــد .کار اصلی من
نویســندگی اســت و این را خوب میدانم که در ادبیات
همهچیز نهفته اســت و امکان ندارد کســی با شــعر و
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نویســندگی و رمان ســروکار داشته باشــد و جهانبینی
کلیای به عالم پیدا نکند .ادیبان و شاعران ایرانی عموما
جهانبینی را در گرو جانبینی دانستهاند .موالنا ،حافظ،
سعدی ،سنایی ،عطار و ...همه همینطورند .هیچیک از
آنها جزئینگر و تکبعدی نبودهاند .محســن هشترودی
هم میراثبر و محافظ همین سنت بوده است .اما سؤال
اخیرتان درباره ناهنجاریهــای جامعه مدرن! در عصر
خردگرایی ،غرب با قاطعیت مســیر دکارت را برگزیده و
به راه او رفته اســت .خردگرایی مشــخصه اصلی قرن
هفدهم و عصر روشنگری است ،تکنولوژی هم ثمرهای
اســت که بر همین شاخســار روییده است .عقالنیت به
مفهوم دکارتی بسیار محاســبهگر است و تجلی اصلی
این مفهــوم را میتوان در نظامهای ســرمایهداري دید.
من منکر دســتاوردهای خردگرایی دکارتی و کارتزینها
نیســتم چراکه انکار آن به انکار دموکراسی و اومانیسم
و تکنولوژی و بســیاری از دســتاوردهای بشری خواهد
انجامید .بلکه تمامی ســخن آن اســت که اگر غرب راه
پاسکال را میپیمود و همهچیز را نمیخواست از دریچه
دو دو تا چهار تا ببیند ،شاید امروز ما شاهد بحران محیط
زیســت ،بحرانهای روحی و معنوی بشــر ،بحرانهای
دورهای سرمایهداری و فروپاشی روابط انساني و هزاران
مشــکل کوچک و بزرگ دیگر نبودیم .مدرنیســم برای
ماندگاری و بهروزکردن خود به پستمدرنیسم انجامید.
شاید اگر بهجای بینش دکارتی غرب و اندیشه غربی که
به نوعی تفکر پیشــتاز در ســدههای اخیر بوده است راه
جامعنگرتــری را میپیمود ،امروزه ایــن عوارضی را که
برای جامعه مدرن برمیشمریم ،وجود نداشتند .باید آن
معنویتگرایی و جوهره بینش شرقی به نوعی در تعامل
و دیالوگ با خردگرایی متصلب غربی قرار میگرفت .اما
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با وجود غنای اندیشــه شرقی ،غلبه در سدههای اخیر با
بینش غربی بوده اســت چراکه آن بینش توانست برای
بشــر رفاه و اقتصاد همراه بیاورد و شرق با کجرويهاي
خرافي و انحرافي از معنویت خود دور شد.ســخنگفتن
جامع در این خصوص مجال موسعی میطلبد و فرصت
تأمل بیشتری نیاز دارد که اقتضای طرح در یک مصاحبه
را چندان ندارد .ولی این مقدمات را مطرح کردم تا بگویم
پروفســور هشــترودی دیدی جامع داشــت و بهواسطه
غرقبودن در فضای ادبیات و همچنین هنر در کنار تفکر
ریاضی به دیدی جامع و جامعیتی رسیده بود که باعث
میشــد از جزمیت فاصله بگیرد .اگرچه یکی از القائات
تفکر ریاضی ،نوعی جزمیتگرایی است.
 اتفاقا مباحث بسیار مهمی را طرح کردید .ولی اگر
صادقانه بگویم باید اذعان کنم که بیشــتر کلیگویی
کردهاید.
شــاید تعلق شــما به جامعنگری باعــث طرح این
مباحث شــده اســت .ضمن آنکه بنده هم بر این دیدگاه
صحــه میگذارم .اما مثالهای مشــخص و ملموســی
هم بایــد برای خوانندگان زده شــود .بهطور مشــخص
میخواهم ســؤال کنــم که کدام عمل یا نظر پروفســور
محســن هشــترودی میتواند مؤید دیدگاه شــما باشد.
موارد بســیاری را میتوان در این خصوص مطرح کرد .از
خصلتهای شــخصی و شخصیتی او گرفته تا مضامین
اشعار و مکاتباتش که کتاب آقاي عابدي به خوبي به آنها
پرداخته و گواه آن اســت اما یکی از موارد روشن این طرز
تفکر ،نوع برخوردی بود که با مســئله جنگ و خونریزی
در عالم داشــت .ایشــان تولید تســلیحات مدرن خاصه
ســالحهای اتمی را از عوارض جامعه مدرن میدانستند
و بر همین اساس نیز برتراند راسل ریاضيدان و فیلسوف
برجســته انگلیسي از ایشــان برای حضور در بنیاد صلح
خود که هدف آن بســیج جامعه بینالمللی علیه خطر
انتشــار و توســعه ســالحهای اتمی خاصــه در حوزه
کشــورهای منطقه مدیترانه بود ،دعــوت به عمل آورد.
راسل به تنها کســی که در خاورمیانه نامه نوشت و از او
دعوت و استمداد طلبید که با او در زمینه غیراتمیکردن
منطقــه خاورمیانه و منطقــه مدیترانه همــکاری کند،
پروفسور محسن هشــترودی بود .این نامه راسل به پدرم
و پاســخ مرحوم پدر به ایشان در آرشــیو دانشگاه تهران
موجود است .راســل در این نامه نوشت :ما درصدد آن
هســتیم که برای ایــن بنیاد و کنفرانسهایــی که برگزار
میکند شخصیتهای ممتاز و برجسته جهانی را دعوت
کنیم تا صدای رســای این افــراد جهت صلح جهانی در
ادامه در صفحه ۱۰
سراسر جهان طنینانداز شود.

 در فرصــت کوتاهی که برایم در نظر گرفته شــده،
امکان توضیح کاملی درباره رســاله محسن هشترودی
وجود ندارد .استاد تومانیان ،دانشجوی سابق پروفسور
هشــترودی ،احتماال موارد بیشــتری دراینباره خواهد
بیان نکاتی از رابطه
گفت .آنچه به من مربوط اســتِ ،
یافتههای محســن هشــترودی در پاریس با یافتههای
چــرن در هامبورگ اســت .نتیجه عمومــی یافتههای
آنها ،همان التصاق مشــهور چرن -هشــترودی است:
اگر موقعیت مشــخص هندســی به نتیجه رســیده،
پس موقعیت دیگــری نیز میتواند به نتیجه برســد.
تفــاوت بین دو ریاضیدان در این اســت :چون به نظر
بســیاری از متخصصان از روشــی بســیار همجوار با
روشهای هندسی استفاده کرده و یک »قضیه وجود«
را پایهریزی میکند ،حال آنکه محســن هشترودی یک
»نتیجه ســاختاری« ارائه میدهد .محسن هشترودی
به ایــن اکتفا نمیکند که »وجــود« را اثبات کند؛ بلکه
بــه محاســبه پارامترهایی کــه »موقعیــت نهایی« را
تعریــف میکنند ،میپــردازد .این امر کامال در ســنت
فرانسوی کارتان قرار دارد ،سنتی که همواره نزدیک به
دلبستگیهای محاسباتی فیزیکدانان است .هشترودی
چندینبار ،انیشــتین را مالقات کرده و میدانســت که
فیزیکدانــان نیازمند محاســبات دقیقانــد .اختالف
فاحش بیــن »اثبات وجود« )این چیز مطمئن اســت،
پس وجود دارد( و یک ســاختار روشن) .اینک این چیز،
]نشــانتان میدهم[ موجود است( .در قلمروی بسیار
ســاده به قضیــه ُرل ،فکر کنیدُ .رل تابع پیوســتهای را
تعریف میکند که در  aو  bبه صفر میرســند و دارای
ماکســیممی بین  aو  bاســت که محل آن مشــخص
نیســت؛ درحالیکه مایل به دانستن آن هستیم .کاربرد
قضیه ُرل در نظریههای مالی ،به منحنی مشــهور لیفر
منتج شده اســت :درصورتیکه فشار مالی صفر باشد،
چیزی داخل منحنی نمیشــود؛ درصورتیکه فشار به
صد درصد برســد نیز ،هم هســت .حال با فرض اینکه
عوامل اقتصادی بهگونهای پیوسته به تغییرات پیوسته
فشار اقتصادی پاسخ بدهد ،یک نرخ »بهینه تحمیلی«
بین این دو درصد وجود دارد؛ ولی کدام ،معلوم نیست.
بسیاری از وزیران آرزومندند که قضیه ُرل به یک نتیجه
کاربردی برسد . ...مایلم سخنانم را با دو نکته مشخص
به پایان برســانم :یک :باید کتاب جامعــی درباره این
ریاضیدان بزرگ نوشته شود .نهتنها ریاضیدان؛ بلکه
فیلسوف ،شاعر ،مدیر دانشگاهی و خدمتگزار مردم.
ادامه در صفحه ۱۵
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