سشالت ۰م۳۱ارة ۱
شمارةٌ

۴۳ ‘pele
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نشر ریاضی اازنتشارات ادواری مر
ورد.
شنتش
ر م
ی با
م یک
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است

هدفهای اصلی انتشار

محله عبارت است از

بسمالله الرحمن الرحیم
 0معزفی پیشرفتهای جدید ریاضیات؛
معرّفی شاخههای جدید علوم ریاضی و همچنین مباحثی

که مورد توجّه پژوهشگران است؛
 0معرّفی جنبههای کاربردی:

فرهنگی,

فلسفی» و تاریخی

ریاضیات!

 ۰معّفی کارهای ریاضی پژوهان فارسی زبان وایجاد ارتباط
بین آنان؛

» طرح مسائل آموزشی ریاضیات ,به ویژه مسائل مربوط به

آموزش ریاضیات دانشگاهی داریران.
نشر ریاضی از همکاری تمام علاقهمندان استقبال میکند.
مقالههای ارسالی باید در چهارچوب هدفهای فوق و باسبکی
مشابه با سبک مقالههای چاپشده در نشر ریاضی باشد.

به همکارانی که مایلاند مقالهای را به فارسی برگردانند و برای
درج به مجله بفرستند توصیه میشود ابتدا اصل مقاله را با ذکر
منبع برای بررسی و تصویب ارسال دارند.

 ol, Abeمرکز نشر دانشگاهی

 obj) deesپدیرفته

نمیشود .وفرستادن اصل مقالههای ترجمه شده الزامی است.

مقالههای ارسالی پس فرستاده نمیشود .هر مقالهای مطایق
ضوابط رایج داوری میشود .هیأت ویراستاران در رده قبول .و

 Ad vladخیابان پارک خیابان دکتر
بهشتی ,تهران ۴۳۱۵۱
تمقلطالب یا ذکر staal jlo Jel.

اه و  jE aly steel abl el, Berlاتسفاب
واژههاء وضبط اسامی واعلام مطابق ضوابط گروه ریاضی در
مرکز نشر دانشگاهی انجام خواهد گرفت.

بهای اين شماره  ۶۰۵۵ریال؛ حق اشتراک

یادآوری

(برای دانشجویان با  ۰۳تخفیف)

ه متن مقاله روی یک طرف  delیک خط دمریان ,و با
 gS ackماشین ,با با خط خوانا نوشته شود.

سالانه برای داخل کشور  ۰۰۰۱۱ریال.

وجه اشتراک به حساب شمار؟  ٩۰۰۰٩بانک
ملی شعبهٌ خیابان پارک تهران به نام مرکز نشر

 ULI byes 0بخشبندی .فرمولنویسی ,و شیوة ارجاع به
منابع حتیالمقدور مطابق با مقالههای جاپ شدة در نشر

دانشگاهی واریز شود.

ه فهرست معادلهای انگلیسی اصطلاحاتی که در مقاله Sa
میرود همراه با مقاله فرستاده شود.

فهرست

7
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نشر ریاضی

مقالهها.

سال  ۳۱۰شمارء ۱

مدل کرههای سخت وسه حدس

فریدون رضاخانلو

تاریخ انتشار :فروردین ۱۸۳۱

طلوع عصر روشهای تصادفی

دیوید مامفرد

حال وآيندء فیزیک ریاضی

هانری پوانکاره

۱۷

سه مصاحبه (ادرین دووادی.

رمی لانژون

۳۷

شمارا پیاپی؛ ۴۳
nashriaz@acnet.ir

میخائیل گروموف .فریدریش هیرتسبروخ)
بولتسانو ,کوشی .اپسیلن .دلتا

صاحب امتیاز :مرکز نشر دانشگاهی

مدیر مسوول :سیاوش شهشهانی

والتر فلشر

fF

اموزش و مساله

چند مسألةٌ دیگر...

هیأت ویراستاران:

کسری علیشاهی

OA

کتاب

|  deoشفیعیدهآباد

سیاوش شهشهانی
نظر یه مجموعهها

پدرام صفری
سیامک کاظمی
کاوه

کتاب اثبات

لاجوردی

اد

کاوه لاجوردی

۶۲

کیوان ملاحیکارای

۶۶

با بر ار

چاپ مقالٌ «تدریس ویادگیری ریاضیات در سطح دانشگاه» که در فهرست انگلیسی داخل جلد ذکر
 eمشاوران این شماره:

محمدهادی

شفیعیها.

شده است در این شماره به علت محدودیت صفحات میسر نشد و در قساوة آینده خواهد dal

مهرداد شهشهانی.

علی

عمیدی.

همایون معین» منوجهر وصال

 ٩دستیارفنی :زهرا دلاوری

* طراح :شکوه پیله نروشها

© حروفچین وصفحهآرا :سیده مریم طاهریان
* ناظر چاپ :علی صادقی
روی جلد
 ۵لیتوگرافی :عابد

 6چاپ :معراج (خیابان جمهوری میدان استقلال ,کوچُ نوشین)

حقْ چاپ برای مردکزا ننشرشگاهی محفوظ است

به فناسبت درج alle.

«بولتسانو کوشی ,ایسیلن» دلتا»

نشر ریاضی ,سال  ۳۱۰شمارة ۱
فریدون شهیدی استاد ریاضیات ددرانشگاه پردوی آمریکا از حمله سخنرانان

مدعو کنگره است .برای اطلاع بیشتر بهجایگاه اینرنتی زیر مراجعه کنید:
http://www. icm2002.org.cn/

کزارش

ابوالقاسم قربانی ()۰۹۲۱-۰۸۳۱
ابوالقاسم قربانی یکی از خادمان برجستة ریاضیات و فرهنگ کشور در ۰۳

آبان  ۰۸۳۱درگذشت .مرحوم قربانی انزخستین موّلفان کتابهای درسی جدید
ریاضی دکرشور بود .چند نسل از دانشآموختگان کشور؛ ریاضیات را از
کتابهای «صفاری_قر بانی» آموجتهاند .علاوه بارین قربانی امزعدود محققان
جدی و عمیق در زمينة تاریخ ریاضیات دوران تمدن اسلامی داریران بود.

عدد اول جدید
جستجو برای بافتن اعداد اول جدید با استفاده از وقت آزاد کامپیوتر منجر

بهکشف عدد اول جدیدی شده است که دحرالحاضر بزرگترین عدد اول
شناخته شده است .اين عدد عبارت است از

bl dle
نشان فیلدز که هر چهار سال یک بار دکرنگرة بینالمللی ریاضیدانان به

۰

۱

۷۱۹۶۶۲۳۱۳

ریاضیدانان زیر جهل سال اهدا میشود هر جند اازهمیت و اعتبار بسیاری

درداخل جامعهٌ ریاضیدانان برخوردار است؛ درانظار عموم آن چنان که جایز
توبل معروف است

شناخته شده نیست.

شاید یکی از دلایل اين امر همراه

نبودن نشان فیلدز با وجه نقدی چشمگیری همچون جايزة توبل باشد .اکنون

بهنام مایکل

Ve ied

 ۳کرده

یکی از سگرن

 saaوی

فردی است که با نصب برنامةٌ رایگانی بهنام 5

از

۰۳۱ ۵

که توسط جورج

ولتمن" تهیه شده وقت آزاد کامپیوتر خود را به جستجو برای یافتن

بهنظر میآید که با اعلام تسین «حايزة آبل» از سوی دولت نروژ که وجه

عددهای

اول مرسن اختصاص

دادهاند .تاکنون

۹۳

عدد

مرسن

اول

aS

نقدی قابل مقایسه با جوایز نوبل به همراه خواهد داشت» یک جایزة ریاضی

شدهاند .علاقهمندان میتوانند نرمافزار ذکرشده را از جایگاه اینترنتی

همسطح جوایز نوبل شکل گرفته باشد .قرار است اولین جایزة آبل بهمبلغ۵ 

.pis4 (Great Internet Mersenne Prime Search) GIMPS
زیر دریاعت کند:

اعطا شود .برخلاف نشان فیلدز جایز؛ آبل محدودیت سنی نخواهد داشت.

http: //www.mersenne.org/

میلیون کرون نروژ (معادل حدوداٌ  ۰۰۰۰۷۵دلار) در سال  ۳۰۰۲میلادی
فکر اهدای

جایزهای در ریاضیات

به نام نیلس

هنریک آبل

) (۲۰۸۱-۹۲۸۱ریاضیدان بزرگ نروژی را سوفوس لی ریاضیدان نروژی
بزرگ دیگر در اواخر قرن نوزدهم مطرح کرده و مورد

aulاسکار دوم پادشاه

سمیختن اتحاد دو
گه
اتحادیة سوئد و نروژ نیز قرارگرفته بود ولیکن با از
کشور اين موضوع به فراموشی سپرده شد .اکنون بهابتکار آکادمی علوم و

«ذهن زیبا»
خبر تعلق گرفتن چند جایز؛ُ اسکار به فیلم «یک ذهن زیبا»؟ که مبتنی بر
کتابی بههمین نام اسزیلویا سره دربارةٌ ریاضیدان معروف معاصر جان نش *

است بهگوش همه رسیده است .چندی پیش نینزمایشنامهای بهنام «اثبات»۲

ادبیات نروژ با حمایت اتحاديةٌ بینالمللی ریاضیدانان ,جامعةٌ ریاضی اروپا
) (51۷21سواير نهادهای بینالمللی علوم ریاضی ,فکر اهدای اين جایزه به
تحقق میپیوندد و صندوقی با سرمایة اولیهٌ دویست میلیون کرون نروژ به این

نشر

منظور ایجاد شده است.

اخیرا در مورد ریاضیدانان ارائه شدهاند .خواهد

در نیویورک بهروی صحنه آمد که مورد توجه منتقدان تثاتر قرار گرفت .هر

دو اثر به کندوکاو در رابطةٌ بیماری روانی و نبوغ میپردازند .در شمارة ]Bay
 Kelچند نقد و بررسی دربار؛ اين دو اثر و آثار هنری دیگری که

کنگرةٌ بینالمللی ریاضیدانان

KK
OK OK

 ELSبینالمللی ریاضیدانان از تاریخ ۲٩ مرداد تا  ۶شهریور۱۸۳۱ 
 (۲۸-۲۰اوت  )۲۰۰۲دبرجینگ (پکن) پایتخت چین برگزار خواهد شد.
شککیل
تی
رسال
اار
ب چه
کنگرة بینالمللی ریاضیدانان که هر

میشود مهمترین

گردهمایی ریاضیدانان جهان است و طی آن نشانهای فیلدز و نوانلینا اعطا
میشود .هماکنون فهرست  ۴۲سخنرانی اصلی یک ساعتی و بیش از ۷۱
خنرانی دعوتی جهل و پنج دقبقهای از سوی کنگره اعلام شده است .دکتر

آقای محمد اردشیر که جند سال عضو

Jal

OK

یات ویراستاران ذشر ریاضی بودند.

اازین شماره اازین سست کنارهگیری کردهاند .با سباس از خدمات ایشان یه
مجله ,اميدواريم همکاری ایشان به صورتهای دیگری ادامه یابد .ضمناً از
این شماره آقای پدرام صفری عضویت در هیات ویراستاران را پذیرفتهاند.
Mind

4. A Beautiful
7. Proof

3. Woltman
F. Nash

2. Cameron
6. John.

1. Mersenne
Sylvia Nassar
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نشر ریاضی سال ۳۱.۰

۵-۳ yee

مکدلرههای سخت و سه حدس
فریدون رضاخانلو"

 ۱مدل کرههای سخت

است .دراين مدل هر  4:مرکز یک کرهةٌ کوجک به قطر

شاید سادهترین مدل در مکانیک آماری ,مدل گا زکامل باشد .دارین مدل ۷2

کنشی
هیچ
مد و
هان
رکت
ب حر
رعهای سرعت خود در
ا تب
د به
ر که
بریم
ذره دا

بر

یکدیتر ندارند . :2 (4) ۰۰۰۰ (۰۵۲)4 y(t)Sl piss obeyمکانهای
این

ذرات

باشند و

۸ )8( ۰

)y(t

هر زمان )( < 0):2( + 0: ۶زته

بردارهای سرعتشان ,آنگاه در
 vi(t) = viاين مدل توصیف

ماکروسکپی سادهای دارد .اگر در زمان ۰

<

(xi(*), vi(*)) bw

است .مثل ذرات یک

گاز کامل .هر  oSبه تبع بردار سرعت خود  ۷:در حرکت است .اما وقتی دو

کره بههم برخورد میکنند .سرعتشان تغییر میکند .فرض میکنيم که برخورد

الاستیک است ,یعنی ينکه دبرر اخثرورد.تکانه و انرزی جنبشی دوکره تغیر
نمیکند .وقتی جنین برخوردی

در راستای

روی میدهد؛

 (snail gaبردارهای سرعت

 <- aو 9عوض میشود .بهعبارت دیگی vi y uf SI

بردارهای سرعت بعد از برخورد

باشنند .:آنگاه

چنان انتخاب شوند که Hees) Saag gallo ly
;Nig) Mi

له

|| ۲

)=

۳

اوه  +یه

()۰:

۱
> ))= 2 J (a(t), vi(t
~ N
۱

“Nig

در یک شاره با

در اینجا تابع چگالی (۰0.0)7/
()۳.۱

Boles BB, le

OF a.

oF py

اسبت با شرط

cles

ان ۲۷

با
2

۲ +ب
=

;(v

عددی خیلی

=

بو  +به > و0 + 0
Nig

);U

=

;(a

( Syعدد آووگادروا و > عددی خیلی

کوجک (قطر یک ملکول) است .جون برای پکرردن جعبهای بهابعاد یک

مکتر بهاهای کوچک بهقطر > .بهحدود * ».76کره احتیاج است )Se co
ol

 (eeیک فرض طبیعی این است که مج ب

 ۷۸و  ۰ب

ء ولی

 ۵,ب  4۷که در آن > عددی مثبت است .اما گراد ۱رژیم دیگری را
برای یک گاز رقیق پیشنهاد میکند .در رژیم پولتمان  worl ٩ب  ۷و

لاب زع
Xo

: Nij)Nij

بهآسانی میتوان نشان داد که

آنگاه در زمانهای بعدی /
(0

;(v

وراج

وا

te (u; ۰ Naz) ij

۳

)(1.1

; + (vون( و ۰ 01;(v

هرا <

لا"

( سمل

)(۱.0:). - fi(a—et.r

دردنیای واقعی ,گازها کامل نیستند و ملکولهای گاز بر یکدیگر اثر میکنند.
شاید بتوان گفت که سادهتزین ,مدل غیر مبتدل برای گازهاء مدل کرههای سخت

4 @ aly ee

 Netدر نتیجه در یک گاز رقیق فضای بیشتری

خاللی میماند وقسیت قضای اشفال ده بموسیلا گرمها بقل قشبا در حلوه
6

است.
1. Grad

 ehy gtشleتتاWYرة۱۱ 

دوم

 ۲حدس

بهطور خلاصه این حدس مدعی است که جگالی مولکولی دمرعادلة بولتسمان

حال مسألهای را مطرح میکنيم که حدس اول قادر به پاسخگویی آن نیست.

ضدق میکند .بهعبارت دیگر اگر ( )۱۰۱درست باشد آنگاه ( )۲۰۱درست
است» هرگاه گر جواب يگانة معادلة بولتسمان باشد:

 edt osls J(x,v,است و میخواهیم حد
فرض کنید که تابع پيوستة )y, w

(09

وی

(),ه)
ها
۸0

۱ ۰+1

۲
 1): )۵(:را جر

()۶,۲,2( > " )۷,2گ
را مثلاوقتی که  ° > ۶ > 5حساب کنیم .اگر ( 7), 1,۷, 0به ()0۸,۷

در اینجا  70میزان کاهش چگالی و * 0میزان افزایش چگالی است.
polcl

 bys Sifملکول بابردار  0به ذرهای با بردار  0+برخورد

میکند و سرعتش عوض میشود .بنا بهفرض ) bats OLآشوب ملكولي
بولتسمان ,احتمال بیدا کردن یک حفت ذره با بردارهای سرعت  ۷و  0.در
نقطهٌ  2و در زمان  ۶قبل ابزرخورد

بستگی  gpl ith alsهمان مسالاً قبلی است وجواب برابر است با
 ]. Tfاگر  7تابع ( )۵۷,۷هم باشد آنگاه ( )۱۰۲پاسخگو نیست .در حالت
کلیس میتوان یک تابع پيوسته کراندار ( 7 )۱3, ۰۰۰۱۱ , 2, 0زمانهای
>

>

>

 ۱و حد

 baaبرابر است با حاصلضرب چگالیهاء

( ۶ )۸,,0,2)۶(۷:0,۵البته در مقیاس ماکروسکپی باید فروض کرد که هر

N

2و
)) ون
((ع6

(۰

)روXy(J) = ۳ 

دو ذره دنرقطة «اند جراکه ء به صفر میل میکند .ولی بردار ز 7:که طولش

یک است بهبردار  7میل میکند و چون قبل از برخورد داریم

را در نظر گرفت .برای پاسخگویی به اين مسأله باید به مدل میکروسکپی
برگردیم و آن را بهطور شهودی برزسی کنیم .یک ذره را در اين مدل دنبال

*  2نوت ( ۰ول : -ه)
واحتمال وقوع جنین برخوردی متناسب است با نو  — 50) ۰ (uyانتظار
میرود

که

تغییر میکند و انتظار داریم که  7در هر لحظه با احتمال مثبتی به  7تبدیل

شاودگ ور  ( 7 < 7 - ))5 - ,(۳۰برای یک  > 81 Teو یک
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معاملةٌ شیطان با فاوست؟*
 ...جبر برای هندسهدان دحرکم

هینی است که شیطان به فادست عرضه کرد .همانطور که میدانیل دنومایشامة «فاوست» کون

شیطان به فاوست پیشنهاد میکند هرجه میخواهد از او بخواهد و در عوض روحش را به ابوفروشد .جبر همان پیشکش شیطان به

ریاضیدان | ست .شیطان میگوید« :من این ماشین نیرومند را به تو میدهم که پاسخگوی هم سژالهایت خواهد بود .در عوض پاید
گمپذیوتار رشات!] البته ما دوست داریم هر دو را داشته باشیم :سعی میکنيم
روحت را به من بدهی[ ».آمروز به جای ماشین میتوان کا
شیطان رفاریب دهیم .تظاهر کنيم روحمان را فروختهايم .وعملاً این کار را نکنیم .با این حال در اینجا روحمان در خطر است زیرا
وقتی به محاسبات جبری میپردازيم .از فکر کردن ,فکر هندسی کردن ,فکر کردن دربار؛ معنا؛ دست میکشيم  ...شاید موضع من در
این مورد قدری افراطی باشد .ولی منظور اصلی از جبر هميشه این بوده است که فرمولی تولید کند که بتوان آن را در ماشینی قرار داد.

 uh,راچرخاند .وپاسخی بیرون آورد .چیزی را که معنایی دارد میگیرید .آن را به فرمول تبدیل میکنید .و جواب را بهدست
ssi
ات

هت

ene
رگا

هندسی

خود

ر |ا از دست

و

ی

بد هیل. .

ARK

* مایکل اتاء "مریکن متمتب)ل مانتلی؛ شمارا اوت و سپتامبر  ۱۰۰۲۰ص.۹۵۶ .

نضر ریاضی» سال  ۳۱۰تسار؟ ۱

دیوید مامفره*

ترجمةٌ شاپور اعتماد

 ۱معدمه

بهترتیب ذیل تنظیم وبیان خواهم کرد :در بخش  ۲حرف من این خواهد بود

مطالب این مقالء حاصل سخنرانی من دکرنفرانس «ریاضیات دآرستانة

که تمام ریاضیات ازطریق انتزاع از اين یا آن جنبه اتزجاربمان پدید میآید و

 heسوم» .در فرهنگستان ملی لینچی است که در تاریخ  ۷۲-۹۲مه

پابهپای ریاضیاتی که ازاشیا حورکتشان در جهان مادی نشأت گرفته .منطق

۹

برگزار شد .باید به آن هفت استاد پرتحرک دانشگاه رم تووررگاتا .که

صوری  -حداقل بهنحوی که در آثار ارسطو منعکس است  -با مشاهدة خود

همه زن بودند و ابتکار برگزاری چنین کنفرانسی اآزنها بود و مجری آن هم

تفکر پدید آمده است .درحالیکه برای انتزاع ماهیت فرایند تفکرمان انواع و

بودند تبریک بگویم .به خصوص باید بهدستاورد آنان اشاره بکنم که توانستند

اقسام راههای دیگر هم وجود دارد که یکی اآزنها به احتمال وآمار منتهی

ده دوازده ریاضیدان را وادارند تا نه فقط بهآخرین پیشرفتهای رشتة خود

میشود .دبرخش  ۳نگواهگ تذندرایی به این داستة زمانی  ۰۴۲+سالة بعد از

بلکه به امور دامنهدارتری هم بپردازند :یعنی هم از قضیهها سخن بگویند و

ارسطو میافکنيم .و برخی از نقاط عطف در سیر تحول این دو دیدگاه را برجسته

هم اازندیشهها .دعوت آنان اين وسوسه را در من برانگیخت که از این فرصت
استفاده بکنم ویک سلسله ایدههایی را که طی دهسال گذشته جفت و جور

میکنيم .مدلهای دقیق منطق-محور و ریاضیات

 assمنطق-محور همواره

دست بالا را داشتهاند وبهگونهای عمیق بترفکر ما تأثیر گذاشتهاند .نظریههای
تصادفی [استوکاستیک] خیلی آهستهتر پدید آمدهاند و تازه از قرن گذشته

کردنشان دلمشفولی دائمیام بوده است به صورت روشنتری بیان کنم .و در
نهایت نتوانستم خودم را از این لذت عظیم محروم کنم که چشمانداز پلندمدتی

توانستهاند تا حدی عمق واقعی خود را نشان دهند .در بخش  ۴میخواهم به

برمبتای آنها ترسیم کنم  -چشماندازی که بیتردید هم سادهنگرانه است و هم

رهیافت متعارف تقلیلگرا به احتمال بپردازم .موضوع اصلی مورد مطالعه در

اینکه حدودش از قلمرو تخصص من فراتر میرود .اگر بخواهم اصطلاحی

 bsاحتمال ,متفیر تصادفی است وحرف من درارتباط با آن اين خواهد بود

را که خانم کارن آولنبک در ضمن سخنرانی خود در اين کنفرانس تعریف

درست مثل فضاء گروه,

ظدیر دگررفت»
نیا
نوان یک ساخت بث
ع را
هیدآن
ب با
که

کردند وام بگیرم و درجة بلندپروازی حرف خود را بهزبان کمّی بیان بکنم باید
بگویم که میخواهم یک سلسله ادعاهایی بکنم که دامنة زمانیاش ۶۰۴۲

طبیعی شدهایم .در بخش  ۵این نکته را بسط میدهیم .یعنی بمربنای آثار

سال است؛ ولی علاگ فضارت عربلیه  Gods dhe Bale gilبان

الهام بخش جینزو فریلینگ ,پيشنهاد میکنم که احتماللات و متفیرهای تصادفی

تحقیقات خودم است .عنی چبزی در حدود  ۰۴سال؛ در نتیجه ضریب

را میتوان در مبانی ریاضیات ادغام کرد .و در نتیجه بهفرمالیسم [دستگاه

بلندپروازی این سخنرانی  ۲۶است!

صوری] قویتر و شهودیتری رسید .در بخش ب۶هتأثیر مدلهای تصادفی بر

 abواگر آن رابراساس نظرية اندازه تعریف بکنیم مرتکب کاری تصنعی وغیر

این مقاله از نوع جدلی است .جدل ونزاعی که محورش را نکتهای ساده

جریانهای اصلی ریاضیات و به خصوص تأثیرآنه بنرظرية معادلات دیفرانسیل

تشکیل میدهد :اینکه در مقایسه با مدلهای دقیق واستدلالهای منطقی:

معمولی و جزتی میپردازم .آنجا حرفم اين خواهد بود که برای مدلسازی

مدلهای تصادفی و استدلالهای آماری در امور زیر ذیربطترند )1( :جهان؛

تعینی با قطعیاند.

ات
ل از
دسیتر
ا اسا
عتر و
مبط
جهان ,معادلات تصادفی ذیر

) ple (Iiبyسیاری ابزخشهای ریاضیات؛ ( )11به خصوص درک محاسباتی

در انتها بعنی در بخش  ۷باز میگردیم بهبررسی مس مدلسازی تفکر و

که در اذهان خود ما احرا میشوند .برای رسیدن بهاين مقصود نکات خود را

رهیافتهای تصادفی اخیر درارتباط با مباحث هوش مصنوعی ,بینایی وگفتار.

طلوع عصر روشهای تصادفی /دیوید مامفرد

پرسش ما اين خواهد بود :آیا این رهيافتها بیشتر از رهیافتهای منطق-محور

واما جبر؛ بهنظر میآید که جبر از نوعی «دسئور اعمال» پدید آمده باشد.

شانس توفیق دارند  -مثلا در مورد تقلید تواناییهای بشری بهکمک کامپیوتر؟

مقصود از دستور اعمال اين است که ما [معمولا | افعال خود را بهترتیب یا

من خودم چمنیینفککرنم؛ ولی پاسخ قطعی هنوز روشن نیست.

به ترتیبهای معینی ,یکی پس ازدیگری ,انجام میدهیم .وانواع اعمال مرتبة

صترل ویتر اجرا ميکنيم .سادهترین مثال برای
لائر را بارساس اعمال سااده

 ۳ردهبندی ریاضیات

این امر شاید همان عمل شمارش باشد که تونیی اين ککارو رداکان خیلی

یزهرخچیوزاهم جایگاه احتمال و آمار را بهعنوان بخشی از ریاضیات
قبمل ا

زود اکتساب میکنند .این ممکن است بخشی از دستور اعمال ماهرانه باشد

تعیین کنم .در ابتدا میخواهم تعریفی را که دیویس وهرش درکتاب بسیار

اگر مثلا تیله چینی دنرظرگرفته شود یا ممکن است بخشی از دستور زبان
باشد اگر مثلا کلمات .مورد استفاده گاررفته باشند .داریتجا شیع ذهتی
الکو عبارت است امزجموغهای از چیزهایی که دارای قانون ترکیباند,

ژرف کاوشان نجردة ریاضیات [( ]۱ص ۳ر۹۹ی)اازضیات ارائه میدهند نقل

بکنم« :ریاضیات یعنی عطالعة اشبای ذهنی که دارای  pelosباز تولبد
جذیرند» .من عاشق این تعریفم .چون ریاضیات را به هیجوجه بهچیزی که

خوب ,این از بخشهای «کلاسیک» ریاضیات .افزون بارین شاخهها من

 aad58ریاضیات خوانده شده است محدود نمیکند .و دوراقع سعی

معتقدم که تجربهة انسانی شاخةٌ چهارمی هم دارد که در آن شاخه هم اشیای

میکند بگوید که چرا برخی از حرفها را ریاضیات» برخی را علم .برخی را

ذهنی بازتولیدپذیر و در نتیجه ریاضیات ,پدید میآید :یعنی تجربة خود نفکر

هنره و برخی را هم حرفهای خاله زنکی میخوانيم .بهاين ترتیب خواص

از طریق مشاهد :آگاهانةٌ ذهن ضمن کار .بهجای مشاهدة جهان و یافتن

بازتولیدپذیر جهان فیزیکی علم است در حالیکه اشیای ذهنی Shasjb

يا مشاهد کردن افعال خود وکشف

اء
ج در
نلیز
عناصر هندسه وآآنا

جب در

ریاضیات است .هتر هم درساخت ذهن آذامة یات میناید [تفانی واقفی

این مورد

مجموعهای رنگدانة شخشکشده روی بوم نیست همان طور که سمفونی هم

صوری

یک سلسله امواج صوتی که آن را بهگوش ما میرسانند نیست) ولی همانگونه

بهشمار میآیند .منطق عبارت بود از نظام صوری بازتولیدپذیری که بهمنظور

که پستمدرنها اصرار دارند .هرنردوستی آن را در هر متن وزمينةٌ جدیدی

مدلسازی

از نو تفسیر میکند .اما وقتی بهحرفهای خالهزنکی میرسیم میبینيم که

بش اعظم افگار ما از آثپا تشگیل شده اسستاخویتتی این است که
[فقط] با جزء موضعی و منحصر به فردی افزضا و زمان گره میخورد.

نحوهٌ کار ذهن

خود

| مشاهده

میکنیم .این امر به تأسیس منطق

بهدست ارسطو منجر شد که در آن گزارهها همان اشیای ذهنی بنیادی

 obخام افکاری که بهذهن آگاه ما

خطور میکند tls

dvs

بود.

 gpl LT LIادعا درست

است؟

ادعای

رقیب آن که مضمون

اصلی

حرف من . Caelاین است که تفکر,غبارت است از سبک ,سدگین گردن

با توسعهٌ تعریف دیویس وهرش ,میتوان پرسید که عناصر اولیه [یا اجزای

احتمالهای نسبي رویدادهای ممکن وعمل تمولهکیزی ا«زامرپسین»» بعنی

اصلی] تجربةٌ بشری چه نوع عناصری هستند که میتوانند انواع متفاوت و

توزیع احتمال روی رویدادهای مجهول ,با ندرظرگرفتن جمع کل اطلاع ما از

متنوع اشیای ذهنی بازتولیدپذیر را پدیدآورند .اشیایی که به نوی خود مظهر و
مجسمکنندة بخشهای اصلی ریاضیات به شمار میآیند؟ بخشهای کلاسیک
ریاضیات عبارتاند از هندسه ,جبر ,وآنالیز .بیایید بههرکدام نگاهی بیفکنیم
و سعی کنیم تجارب مربوط و اشیای ذهنی حاصله را نامگذاری بکنیم.

رویدادهای گذشته و زمینه و متن کنونی .اگر چنین باشد آنگاه شیء ذهنی

اروتزین
کین
شتر
آشن
هندسه رو

مورد است :هکرودگ  ۲تا  ۶ماههای با

الگو دیگر گزارهای

برخوردار ازشکوه ابدی با ارزش صدق حکشده بر

سینه  -نیست بلکه متغیر تصادفی #ای است که مقدار آن .تابع احتمالهایی

است که هنوز تعیین نشدهاند .در بخش  ۴به متغیرهای تصادفی خواهیم
پرداخت .سادهترین مثالی که میتواند نشان دهد که تفکر انسانی ازاین نوع

> tol oعضلانی خود دائماً به تلفیق دو حس باصره ولامسه میپردازد

است موردی ,است که در آن میتوان احتمالها را تصریح کرد :یعنی قمار .در

و [بهمرور] یاد میگیرد که با حرکت مناسب دست و بازوی خود میتواند
اسباببازی خود را در چنگ بگیرد و شاهد جابهجا شدن آن باشد .در

اینجا بسیار آثنکار است که ما به سبک سنگین کرد احتمالها میپردازيم
(یا اگر تبحر ریاضی داشته باشیم گاهی حتی آنها را محاسبه هم میکنیم).

اين مورد .لب مطلب اين است که ادراک فضا (از طریق حواس وتعامل

اگر اين را بپذیریم» آن بخش از ریاضیات که با اين قلمرو از تجربه سروکار

عضلانی) به مثابة آن عنصر اولیة تجربةٌ ماست» همان تجربهای که هندسه

دارد مثطق ,یست .بلکه احتمال و آمار است.

بر آن استوار است .اين امر اصل واساس یکی اسزادهترین اشیای ذهنی را

تشکیل میدهد  -همان چیزی که دیویس و هرش آن را «ریسمان کشیده»
میخوانند .مونشأًترسیماتی است که بهکمک خطکش و پرگار انجام میشوند.
الگوی  celalبرای مطالعةً صوری

alعبارت است از فضای ای که از

نقاطی با ساختارهای بسیار متنوع تشکیل مییابد.
 GUبهنظر من» زاییدة تجربة پشری انزیرو و فرزندان آن یعنی شتاب و
ته
سثال
ج .م
بانراست
نوس

همان سیبی است که بر سر نیوتن اصابت میکند.

این تجربة اولیه منجر به شیئی ذهنی میشود که الگوی انتزاعی آن است
و عبارت است از تابع ,و مشتقات آن .توابع ادربتدا تحول کمیت فیزیکی
معینی را در طول زمان توصیف میکردند.

 ۳تاریخ مختصر تقابل منطق و آمار
نقاط
اگر محوری زمانی در نظر بگیریم وبرخی از

مهم سیر تحول این دو

دیدگاه متضاد را دبراب ماهیت تفکر روی آن محور مشخص بکنیم .کار ما

اينر را ادزوران شکوفایی آنن باستان شروع
خالی اتزفنن نخواهد بود .اگکر ا
کنیم میبينیم که چگونه برخی از اقوال افلاطون بزربان سقراط جاری میشود:
تئودوروس يا هر هندسهدان دیگری ,اگر در هندسه اساس را برگمان
بگذارد به پشیزی نمیارزد (گنتگو با تثهتوس»
۳۶۰

 owاز میلاد).
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خواهیم داد تا وسیلهای برای تمرین فکر باشد .ولی چون منظور اصلی
ما اآزموزش این دانش ,این است که آن جزء روح که ماهیتش تعقل
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و تفکر است از حال خمود بدر آید وکامل و نیرومند گردد» چندان
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اهمیتی بهاجرام آسمانی نخواهیم داد.
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بههمین ترتیب» میبینیم که برخی از اشتباهات فاحش ارسطو ,علیرغم

مطالب مفصلی که در زمينهٌ زیستشناسی نوشته ,بهاین دلیل بوده است
که هرگز با اطبایی مانند بقراط وشاگردانش دربارة اطلاعات واقعی در مورد

پدخ أنساین  Cael wh dl aggسWeتارقد بوذ کء بجایگاه تفگر کلب
است وه مغن .عقیدهای که بصرق ملاحظة آثار اسیب مفوی بهآسائی قابل
رد است( .نگاه کنید به مقالٌ چاراز گروس [.)]۶

ر بهکتاب فن کمیر آش ()۵۴۵۱
ط او
شخصیت بینظیری است .ازخیکا سو
 ilsوی یکی از خبرهترین افراد در زمينة

عملیات صوری جبر بود بهطوری که تبعات قواعد منطقی جبر را یک گام
لن,
ا عی
ح در
فراتر از اسلاف خویش برد .ولی
Slash OLS

 Tessخنوخدستین
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دادههای تجربی پی برد :دارینجا

دیده میشود (مربوط به قرن هفدهم).

او بر اين قول بود که باید بتوان احتمالهای ببشینی یا ماقبل تجربی راتعریف
 oSیعنی احتمالهایی که بهرویدادهای نامعلوم» براساس تجربةّ حاصل از

اگر جلوتر بيابیم میبینیم که در عصر رنسانس ,کاردانو ()۰۰۵۱-۱۷۵۱
غالبا مبدع  1خوانده میشود.

A penny Wheaten Loaf to coneain Ten Ounces, and three

na

 ,معتاد به قمار هم بود و در

تحلیل را از قوانیشنانس

ارائه کرد

 Lilخجالت میکشيد آن ر| انشار دهد و این کتاب  ۲ ٩۶۶۳نطاب ترسید:

یعنی تقریباً مقارن با زمانی که یاکوب برنولی کار خود راآغاکرد .در قرن ۷۱۰
نیوتن و لایب نینس را دکرانون اردوگاه منطق میيابیم .بهطوریکه نیوتن بر
اين قول است که هندسة انیدسی تنها زبان قابل اطمینان برای اثباتهای
قابل اعتماد است ولایب نیتس ,هم اصول هوش مصنوعی ( )1۸امروزی

رویدادهایی مرتبط  lyنهیکسان با آنها نسبت میدهند  -وگرنه باید به

دیدگاه خنثاي لاادری اکتفا کرد .چنین احتمالهایی باید براساس مشاهدات

جدید تعدیل یابند تا بتوان با انباشته شدن اطلاعات بهاحتمالهای جسینی یا
مابعد تجربی هر جه بهتری دست یافت .برای آنکه اهمیت اساسی کار بیز

را نشان بدهیم اجازه بدهید به سراغ مقالةًٌ اصلی بخش تجارت در روزنامة
) ser post yoتاریح ۸
قسمت

 (۱بروم .در اين شمارء روزنامه در

موردنظر عکسی از بیز بهحاپ رسیده است

و عنوان مقاله عبارت

است ا«زآيندة نرمافزار ممکن است مطابق نظریههای نیره و تار روحانی قرن
هجدهم توماس بیبزاشد» .سپس در متن مقاله جنین میآید «وقتی

Lol

از [بیل] گیتس سوال شد که بالاخره کی کامپیوترها میتوانند زبان انسان

رارسدارلةٌ دکتری خود بهنام فتنرکیب؟ پیشبینی میکند .در اردوگاه آمار

|  Ho:بکتند» گیتس در پاسح به اهمیت نقش اساسی «نظامهای بیزی»

تجربهگرایان واقعی را مییابیم که شروع به گردآوری و تحلیل اطلاعات و آمار

اشاره میکند  ...آیا این حرف یتنس حرف حساب است؟ آیا اين تکنولوزی

کردهاند .گراونت* جدولهای مرگ و مير را دلرندن تنظیم میکند (نگاه کنید

«بیگانهنما» جدیدترین سلاح سری مایکروسافت است؟ ذر بازشتاسی گفتار

قانون اعداد

احتمالهای پیشینی میتواند مدل عام [همگانة] زبان آدمی باشد واحتمالهای
پسینی مدل بسیار دقیقتر زبان یک فرد پس ازآموزش .اگرچه تاجمز اين

رسقرن
دوما
زب ت
ینا
بلیج
عا

 ۸۱زندگی میکرد ( ۰۷۱ ۱يا .)۶۷۱ ۰۷۱-۱ ۲

حرفها را نظریههای تیره و تار خوانده است .ولی مکتب رو به رشدی از

 ۱ترجمةٌ فارسی این قول ازدود

 UTافلاطون» ترجمة محمدحسن لطفی ,انتشارات

 )5 olStaysخودم هم  alasتعلق دارم) بارين اعتقاد است که آمار بیزی

ثیبباات
انول
بر

وب
ک) و
اارد
یق د
بهشکل  ۱که به سال  ۵۶۶۱تعل

بزرگ ,کاربرد برآوردهای تجربی را توجیه میکند.

خوارزمی .صص ۲۵۱۱ .و ۳۵۱۱۰نقل شده است.
Aleae

Ludo

de

Graunt

کلید کاربرد موثر استنباط آماری در موقعیتهای پیجیده است.
.2 Ars

گاوس اازين لحاظ که هم در قیاسهای منطقی و هم در آمار کاربردی

4. De Arte Combinatoria

توانایی خارقالعادهای داشت :آدم جالبی است .در حقیقت .او روش کمترین

3. Liber
5.

Magna

طلوع عصر روشهای تصادفی /دیوید مامفرد

۲۰1 +:1<-2

۷110643.
Dem.

> F . #110°632 . *101°21:28.

]F.l+,1=EF{(qy).yek.—uyel
=2.54. Prop
It is used at least three

][#543

The above proposition is occasionally useful.
times, in #11866 and #120°123-472.

شکل ۲دستاورد افتخارآمیز رهیانت تقلیلگرا به مبانی ریاضیات .قضي بالا حدود هزار صفحه را در اثر ماندگار راسل و

وایتهد به نام پرینکیپیا ماتماتب که صرفاً مبتنی بمرنطق و نظرية مجموعههاست اشغال کرده است.
مربعات را بهمنظور مهار کردن دادههای غیردقیق ولی زائد ابداع کرد .و همین
شف
ک به
امر

مجدد سیارک سرس منجر شد .و در عین حال قضيةٌ حدی

مرکزی را اثبات کرد که خود توجیهکنندة اين روش بود .معروفترین آزمایش او
برای آزمون یک فرضیه همان است که برای آزمودن ماهیت اقلیدسی جهان
سهبعدی ما انجام داد .او اين کار را با اندازگیری سهزاوية مثلثی که از سه قله

تشکیل شده بود انجام داد :سه قلاٌ  Sryهوههاگن واینزلزبرگ :حاصل

زمينة بینایی؛ ایجاد میکنند بهکار بست .همه اینها ابزارهایی قوی و مثالهایی
الهامبخش اکزاربرد روشهای تصادفی در اختیار ما قرار دادهاند.

ست
دآمار
زا ز
هنگی
بانا
دهرمان حال که ايبنرکادرهای واقعاً هیج
بخش اعظم خودٍ

میآمد.

 teleآماردانان ,بهرهبری یر آر ,آ .فیشر سرگرم بستن

دست خود ازپشت بودند .ومایصرارکردند که آمار را نمینوان مدروقعیتهایی
جز موقعیتهای کاملا تکرار پذیر بهکار بست وتازه آن هم فقط بهکمک دادههای

جمع زوایا  ۵۸,۴۱ثانبه بیشتر از  7شد .ولی بههر صورت در محدود؛ خطای

تجربی .این قول بهمکتب «فواتیگراه هرت داود گه هموره با مگب ببزی

آزماییشی  7بود .اردوگاه منطق در طول قرن نوزدهم بهاوج شکوفایی رسید .از

سر جنگ داشتهاند .مکتب اخیر معتقد بوده که امور پیشینی [ماقبل تجربی]

برشهای ددکنید برای حسابی کردن اعداد حقیقی گرفته تا منطق بول .صوری
شدن حساب محمولات به دست فرگه .و صوری شدن نظريةٌ مجموعهها
بهدست کانتور ,بد نیست یکی از نقاط عطف این مکتب رایادآوری بکنیم:

قابل استناد هستند واستنباط آماری را میتوان بهنحو بارزی بسط وگسترش

 Slat oeاین قضیه که ۲

 ۱-۲, ٩پددست راسل و بآبتفد( .این قشبة

شمارة  ۳۴۶*۱۱ازیندرکییا عاتمانبک ی آنهاست) .شکل  ۲را نگاه کنید

و به اظهارنظر آنها پدراراگراف بعدی آن توجه کنید! اما گردآوری آمار تجربی
هم در قرن نوزدهم بهشکوفایی رسید .به خصوص بهدست فرانسیس گالتون,
برومرط
که علاقهاش بهاندازگیری انواع واقسام امو

داد .رهیافت فیشر منکر بسط استنباط آماری به قلمرو تفکر واقعی است جون
موقعیتهای زندگی واقعی هميشه در میان انبوه متغیرهای موقعیتی مندرج
و مدفون .و غیرقابل تکرارند .خوشبختانه مکتب بیزی کاملا از بین نرفت
و دیگران از جمله دفینتی .جینز و دیگران به استمرار و شکوفایی آن یاری
رساندند .کاربردهای جدید آمار بیزی در زمینههای بینایی ,گفتار دستگاههای
خبره .وسیستمهای عصبی رشدی انفجاری داشتهاند.

به اشخاص تا حدی بود

که امروزه نمیتوان او را جندان «از نظر سیاسی صالح» ۲پهشتمار آورد.

 ۴متغیر تصادفی کدام است؟

حال اگر بهسراغ قرن خودمان بياییم .میبینیم که مهمترین گرایش» عرضة

دوراقع اين قول ,قول دیوید کازدان است :وقتی اسومینارگلفاند را به هاروارد

رستد کههکارای عمیقتری
به ا
مدلهای احتمال پحیچقییدقتت واًجالبتری بود

امرآنبرانیادی»گذاشت وازتکتک افراد سمینار خواست
ان«تقسالمداید,ناس

دعرلوم داشتهاند .بای مثال کارگالتون محدود بود به برازش توزیعهای گاوسی

که یکی امزفاهیمی را که خیلی خوب میدانند وهرکس باید آن را بیاموزد.

به مجموعههای دادههای کمبعد با غیربرداری .جهش

 Sihدر این زمینه

توصیف بکنند .وموضوع عنوان این بخش را به پرسی دیاکونیس محول کرد.

زمانی رح داد کگهیبس نعریفی از مدلهای احتمال با بعد زیاد در فیزیک ارائه

من ازاين ابتکارکاژدان خوشم آمد :توصیف متفیر تصادفی کار سادهای نیست.

زیها که منجر به پپدایش مکانیک آماری شد .کینز هم در باب
گلاابرا
کرد .مث

 veggie culمفهوم اصلی نظريٌ اآحتمماالرواست .وبههمین دلیل در اشکال

مبانی احتمال و هم دربارة اقتصاد مطالبی نوشت و سعی کرد تاکاربرد صحیح

مختلف آن تنظیم کنیم:

استدلالهای احتمالاتی را در جهان واقع روشن کند .وینر روشهای تصادفی

را در مورد پیشبینی سیگنال و نظرية کنترل به کار بست .شانون روشهای
تصادفی را برای فشرده ساختن دادهها بهکار برد و از این طریق؛ نقش اساسی

آنتروپی توزیع احتمال را کشف کرد .گرنادر" روشهای تصادفی را اول در مورد
خصوص
ساختارهای جبری و بعدا دربار :الگوهایی که آنها در جهان؛ به
 ۱یک یادداشت شخصی:

در

 Sippsمن .آلفرد مامفرد .سالها پزشک دبستانی در منجستر

بود و خیلی مجذوب همبستگیهایی بود که در اندازهگیری دقیق پارامترهای مربوط بهسلامتی

یزفهای
صا
متفاوت ظاهر میشود .بگذارید فتهروستی

* متغیرهای تصادفی تجربیای وحود دارند؛ برای مثال .جنین

متفیرهایی زمانی پدید میآیند که وزن و قد نمونهای از افراد را
 Sy powجدول تنظیم بکنیم؛ [یا] آنکه نصویری را بگیریم و شدت
پیکسلهای آن را اندازه بگیریم؛ يا آنکة ارت" را  B55 wattآن

پرتاب کنیم و محل اصابتش را نسبت به خال اندازه بگیریم.

 ۰بتیرهان تصاحقی بقادیای رجود طرضا بای سال؛ رای
اهیر وای
دنا
عهای مت
میواز
تمصاجدف

توزیع یکنواخت؛ عددی حقیقی

که توزیع تصادفی ونرمال داشته باشد؛ نمونهای تصادفی از حرکت براونی.
.2 Grenader
1. dart

تشر ریاصی ,سال  ۳۱شمارا ۱

» متفیرهای تصادفی حقیقتاًپیچیدهای هم وجود دارند .مثال بارز آن

آنکه بهازای هر  ۰جگالی احتمال ( 8),0وجود داشته باشد بهطوریکه

عبارت است اجزواب یک معادلةٌ دیفرانسیل حزتی تصادفی که دارای

 om) P= dn * ۰۰۰م 0را بهعواملش تجزیه میکند) .پا آنکه مینوان

زای
هت ا
یرتناس
خرمعبا
 tleمحرک نوفة سفید باشد .مثال دیگ

 2 ~ yy toonجنانکه نها عبارتاند از

گفت که بهازای هر #ای,

تصادفی که بهکمک نوعی عناصر تصادفی بنیادی ساخته شده باشد.

متفیرهایی تصادفی که مسنقل از هم ولی یکسان توزیع شده باشند (و سم

گروموف در سخنترانی خود برخی اآزنها را توصیف و تبیین کرد.

بهمعنای آن است که تابع قانون واحدیاند).

* تشخیص یک پزشک را هم میتوان یک نمونة تصادفی در نظر

گرفت ,نمونهای مرکب از توزیع احتمال پسینی [مابعد تجربی] او در
ارتباط با وضعیت جسمی شما و با ندرظرگرفتن ترکیب اين عوامل:
 ad bullشخصی ود پزشک؛ آب) دانش اکتسابی اواز مخابعی

اين کار جیزی جز تغییر سادهای در نمادگذاری نیست

وقتی قضيهٌ لوی-خینچین را به دو صورت متفاوت بیان میکنید چه انفاقی
میافتد .نحوة اول بیان قضیه میگوید که  011 2۰است اگر و تنها اتگربدیل
فوربةٌ ( 2)2یعنی ( 602قابل نوشتن بهصورت زیر باشد

چون کتاب .مقاله .وپزشکهای دیگر؛ (ج) سابقه بیماری خودتان؛ (د)

اف

نتایج آزمایشهایتان .برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید بهمقالهةٌ بسیار خوب

لوریتسن و [VN] lla Se

© زمان را هم میتوان نوعی نمونةٌ تصادفی از توزیع احتمال پسینی

ولی اکنون ببینید

در روش

دوم؛ همان

-۱-

سا کل

]

اگم

م-

او

بيس نار

شرط مستقیما برحسب متغیر تصادفی  7بهصورت

be

نویسنده درارتباط داستائها دانست که مشروط است به همه جیزهایی
که نویسنده دربارة ماهیت جهان واقعی مشاهده کرده یا آموخته است.

(عامل همگراییبه -

این مطلب را در بخش آخر مقاله بسط خواهیم داد.

;cy l(a

زیال 0 + 20بح 2

© [متغیر تصادفی را] میتوان عملگر تعریفنشدهای در چارچوب

که در آن زبارنة متغیر نرمال استاندارد [و )72:یک فرایند نرمال پواسون است

اصل موضوعی کردن ریاضیات تصور کرد :مراجعه کنید به بخش بعد.
@ جهبسا همرشاهدهای در مکانیک کوانتومی نوعی «متفیر تصادفی

که

ناجابهجایی» از آب درآیده البته اگر دیدگاه آلن کن را که دسرخنرانیش
مطرح کرد اتخاذ بکنیم.

 tel id Ev Jsخب؛ میتی که Mia ptt LY

میرسند! انزظر من» روش دوم برای بیان قضیهٌ لوی-خینجین بهمراتب روشنتر

است :با تصریح کردن متفیرهای نصادفی بلافاصله معنای واقعا تصادفی
 dowsآشکان میشود.

وقتی احتمال بنرظرية اندازه مبتنی شود تعریف صوری ومتعارف متفیر

تصناافی با مقافیری دمرجبوقة آن این است که این متهوم در سقیقت یک

 .۵درج متغیرهای تصادفی دمربانی

تابع اندازهپذیر چون 2 : ( -+ 62 :از فضای احتمال () به  6است .اما؛

در رهیافت تقلیلگرا ,متفیر تصادفی برحسب اندازه تعریف میشود که خود

خود نشای احتسال معمولا تقغنی ابقاً تمیکند و » بهگوهای عمل میکند

برحسب نظریهٌ [اعداد]| حقیقی نعریف میشود .واين را هم نظریهٌ مجموعهها

هدس
مآوجربازوعة  6است (مالند نقطاا عام در
گگهوپی عشوی #ت

جبری) .در نتیجه( :ذ) ( برای متغیرهای تصادفی تجربی اساسا غیرقابل

تعریف میکند که خودش براساس

حساب محمولات تعریف میشود .در

=(ii) X

عوض من میخواهم بگویم که باید علیالاصول بتوان متفیرهای تصادفی را
در مبانی منطق و ریاضیات ادغام کرد و به صورتبندی شفافتر وکاملتری از
دیدگاه تصادفی رسید .من خودم هنوز صورتبندی کامل و قطعی اازین قضیه

استه فشاغایی که هم عناسر تصادفی موجود در ساشت را تآمین میکنند؛

ندارم .ولی طرح آن را که بر دو منبع مختلف وانديشه برانگیز استوار است در

( )-اما برای رماننویس یا پزشک» (؟ مدل احتمالی کاملی است که آنها در

دست دارم .منبع اول عبارت است ازکارهایی که جاینرزتدرباط

با مبانی

مورد تصوة گارگرد جهان ساخهاند.

احتمال و آمار بیزی کرده است []4؛ منبع دوم استدلال تصادفی زیبایی است

شناخت است؛ ([[ )1ولی] برای متغیرهای تصادفی بنیادی» XK

 lads el,تصادفی پیچیده ( 6عاصاضرب بورگی از تشاهای تعشال

برای پروراندن نظريةٌ بنیادی احتمال دو رهیافت وجود دارد .بنابر یک

ککهریستوفر فریلینگ برای رد فرضيٌ پیوستار اقامه کرده است [.]۳
اول میپردازيم بهجینز :همان طور که دیدیم» فضای احتمال ()ای که برای

شود و همه چیز به نظرية اندازه تقلیل یابد .آنگاه (؟ هم حذف میشود و 1

متغیرهای تصادفی دکراربردهایی چون تشخیص پزشکی مورد نیاز است

رهیافت» هرجا که ممکن است باید سعی کرد که کل زبان احتمالاتی حذف

به اندازة ( )2:یا  )20(:0که اتزصویر مستقیم تحت نگاشت ت اازندازة

بهطور دقیق غیرقابل تعیین است .عوامل تعیینکنند؛ اجزای تجزیه بهحدی

احتمال روی 1؟ حاصل میشود :مجهز میگردد .رفیافت قیگر آن است که

زیادند که عملا هیچگاه در جدول احتمالات پزشک قابل تصریح نیستند.

منهوم «متفیر تصادفی» در مرکز توجه قرار بگیرد و همه کارها با انواع واقسام

 Kennaانتقاد پیروان مکتب فراوانیگرا ارزوشهای بیزی دفیقاً همین مسأله بود.

دستگاری .در مفیرهان :آسادفی لقجام شود .آگنون ,ال  atlميکنی که

gan Jy Sada, yg TIA

 Giسدیهد .

لزه
م ,ا
جملها
کند که کلیة عا
از
را با این فمرضی آغ

یک متغیر تصادفی دارای مقدار حقیقی چون  ۰ومعهرم «تقسیمپذیری
نامتناهی» ( )۳1را در مورد آن در نظر بگیرید .میتوان سنتی عمل کرد
و

 Shاحتمال <

bl,

) p(xنشان داد .آنگاه 2

بهاعتقاد من .جینز قانمکنندهترین جواب را برای ان مسأله دارد .انوظرية خود

 ۳11است .بهشرط

خود ماهءميشه به هر

رویداد 4ای «متبولیت» [«معقولیت»ای نسبت میدهند که در مجموعهای
بهطور خطی مرتب و نامعلوم قرار دارد  - alرا  17مینامیم .در حقیقت.

مقبوليتها را فقط به رویدادها نسبت نمیدهیم بلکه بهرویدادهای شرطی نیز

و /ید مامفرد
یفی
داد
طلوع عصر روشهای تص

۷

نسبت میدهیم  -اوگرقوع ] معلوم باشد ,آنگاه مقبولیتِ راست بودن ۸

چیست؟ این مقبولیت را به صورت زیر نمایش میدهیم:
p(A|B) € Pl

نتیجهگیری جینز این است که بهکمک چند اصل موضوع معقول .میتوان

استتتام کرد که یک یکریختی توتیبی چون [ 12 2 ]*,۱وجود دارد که

یل
د7
تتبآن.
تح

توزیع احتمال روی جبر 4ها (به خصوص

عهی
ود ب
نشو
می

) (p(AIB) = p(A A B)/ p(Bمیتوانيم اين نتیجه را بهاین صورت

خلاصه بکنیم که نظرية احتمال ,نظرية نجویزی مقبولیت است .یعنی آنکه
اگر قواعد طبیعی سازگاری درونی را بر هر مفهوم خودساخته از مقبولیت

تحمیل بکنیم .بهنوعی مدل احتمال صادق میرسیم .برای جزئیات اين

استدلال .مراجعه کنید بکهتاب جالب او (فصلهای  ۱و  ۲از[ )]۹که بعد
از فوتش

 [alsدر دست جاپ است.

بمربنای این مطالب میتوانیم پیشنهاد زير را دربارة حساب محمولات
متعارف باشد فقط با این فرق که در آن دو نوع متغیر داریم :محمولات و وابت
متعارف به انضمام متغیرهای آزاد سور پذیر  2:موجموعهای اوزابت تصادفی

ست که همه فرمولهای
ان 7
 .2:افزون براین؛ این حساب دارای تابع صدقی چو

فاقد متغیر آزاد را بهاعداد حقیقی میان * و  ۱مینگارد .اگر فرمول F
فقط شامل متغیرهای متعارف باشد ,آنگاه ( .)( > )۱,۰معناشناسی
این نظر به» توابعی ثابت

صوری

و تصادفی روی

فضاهای

احتمال

میسازد

چنانکه هر فرمولی زیر مجموعهای احزاصلضرب این فضاها تعریف میکند.
در نتیحه احتمال دارد.

bs

صوری تصادفی اعداد بهاندازة کافی صاحب قدرت بیان خواهد

بود که بهآن بتوان اصل موضوع پیوستگی برای « را اضافه کرد:

))p(InE(n)) = L.u.b.mp((an < m)E(n

شکل ۳دو بازیکن دارت رودرروی هم .فریلینگ اازين بازی برای ابطال فرضية پیوستار
الهام گرفت.

ک
یر و
احتمالهای ممکن میان صف
ارف

را دقیقاً یکبار عرضه کند .یعنی بهزبان

 GS Ginnyفمان چببی است که شم میتوانند عارت با هویش

پرتاب کنید .بازی دارت (بهزبان صوری ,اندازة لبگ روی ( ۱و *)) tay
متغیر تصادفی بنیادی  9.تعیین میشود ,متغیزی که بمربنای اصل موضوع
مذکور متغیرهای نحوی اعداد حقیقی را بهمتغیرهای معنایی مقدار مقبولیت
مربوط میکند .اين امر نظريةٌ اندازه را دبرطن مبانی نظریه قرار میدهد.

همچنین بهاصول موضوعی نیاز داریم که متغیرهای تصادفی بنیادی را بهما
عرضه کند .بنابراین اگر  ۸محمولی باشد که بهکمک آن اعداد طبیعی را

از اینجا بهسوی نتیجهگیری حیرتآور کریستوفر فریلنگ [ ]۳هدایت
میشویم :او با الهام از بازی دارت نتیجه گرفت که ما میتوانيم فرضية

بتوانیم تعریف بکنیم ,متغیرهای تصادفی برنولی هم بهکمک فرا-اصولی چون

پیوستار را رد بکنیم .من نمیدانم

 Leهمه از قضية او اطلاع ندارند و

اصول موضوع ذیل حاصل میشود

جرا آن را همتای نتایج گودل وکوهن نمیدانند .ولی استدلال او را بهزبان

](Va € Pl)(Az,)3.N(2,) A [p(2, =°)=\—a] A [p(z, = ') =a
در حقیقت .آنجه مطلوب است عبارت است اخزانوادههایی از متفیرهای

مستقل و شمارشپذیر برنولی .به همین ترتیب ,اصل موضوع بنبادی آنالیز
تصادفی باید وجود پیوستاری باشد که برمبنای شروط ذیل تعریف میشوند :)(i

کلاسیک میتوان جنین بیان کرد (نگاه کنید به شکل  .)۳دو نفر دارتباز
را تصور کنید که مستقل از یکدیگر دارتهای خود را بهسوی تختة آن پرتاب
میکنند .اگر فرضية پیوستار صادق باشد .نقاط  روی سطح تَختة دارت را

میتوان خوش ترتیب تصور کرد بهطوریکه بهازای هر "ای مجموعهٌ ()هایی
که ] > ( ۵اين مجموعه را  5میخوانیم) شمارشپذیر است .فرض کنید

محمول  6) (iiترئیب خطی ( ۱6و  > )۱6بین اعداد » و Cle) Scr

که دارت بازیکنهای  ۱و  ۲ ass a Pry Py bliyaاصابت کنند .در آن

در موردشان صدق بکند )1[( .یک  2.تصادفی که در 2)0)2.(( < ۱

صورت :یا  3 > ۳یا  .3 > ۳فرض کنید اولی صادق باشد .آنگاه

صدق بکند؛ ( )71وجود اصل موضوع ذیل:
](Va € 1,۵ # ~, \)[Alc) 3 C(c) A [p(< (a.,¢)) =a

 ۱بهزیرمجموعةٌ شمارشپذیری چون ,ع

از  255 oy, LWدارت تعلق

خواهد داشت .ازآنجا که این دو پرتاب مستقل از پکدیگر بودند .میتوانیم
عود
بشد
تصور بکنیم که پرتاب  ۲اول رخ داده با

پرتاب  ۱انجام شده باشد.

اگر بخواهیم مطلب را بهزبان معمولی بیان کنیم باید بگوییم منظورمان این

 ۲: colicgl deاین مجموعة شمارشپذیر بصر :9دیکر تثببت شده است :Lal

است که میتوانیم پیوستار را بهگونهای مرتب کنیم که بازههای یکطرفهاش همة

هر معجموعلاً شمارشپلیرین اتذاژهپذیر است واننازهاشی علر است .بتاباین

فقر ریاضی :سال  ۳۱۰قارة ۱

! V by Sl lcaبه  5,اصابت کرده باشد صفر است .همین استدلال

چهبسا قانمکنندهترین مورد برای درک اهمیت روشهای تصادفی عبارت

باز نشان میدهد که احتمال اینکه  ۷7هم به ,م 5اصابت کند صفر است.

باشد ازکار برد آنها دنرظرية معادلات دیفرانسیل معمولی [ ])71(10ومعادلات

بنابراین تقریبا بهطور قطع هیچکدام رخ نداده است واين امر فرض ما را که

دیفرانسیل جزئی [ .]51(1۳وقتی معادلات دیفرانسیل برای مدلسازی طبیعت

بنا بر آن تخت دارت نخستین کاردینال شمارشناپذیر است نقض میکند!

ابداع شدند همه کاملاً میدانستند که هر معادلة خاصی ,نمایشی جزتی از

«نقتص» این استدلال جیست؟ اين است که متغیرهای تصادفی یعنی

لا در
سی را
ارش
واقعیت  caelتمایشی که برخی اترها با ملحوظ میکند و ب

یم که اين
کرنسعی
پرتابهای دارت را همچون اموری واقعی دنرظرگرفتهایم! اگ

دو جسم و

نظر نمیگیرد .البته ,موارد اصلی واولیه عبارت بودند از مس

کگهراف خوشترتیبی اندازهپذیر باشد .فرضی که طبعا نباید زیر بارش برویم.

قانون
کردند.
ثسیتاً
اازين

ایجاد کند که فرضيةٌ پیوستار را نقض بکند .من خودم معتقدم باید به مراتب

نظر گرفتهنشده و مدلسازی نشده جمع میشوند و تقریب سودمندی خود

استدلال را در قالب نظرية اندازة کلاسیک بیان بکنیم اول از همه نیاز داریم
بنابراین

 uiاز

 aاین

 ollمیگذریم؟

فریلتگ

از این انتدلال

استفاده

کرد تا انگیزهای برای اضافه کردن اصل موضوع حدیدی بهنظرية مجموعهها

حرکت نیوتن .اين معادلات حرکت سیارات را بهنحو زیبایی پیشبینی
و همراه با اضافه کردن اختلالها تصویر کامل و دقیقی برای دور :زمانی
پلددی (سلا شاید  ۸۰۱سال) اراله داذند .ولی وقتی مدتزسنان .ما
حدود تجاوز میکند (مثلاً وفتی به  ۲۰۱سال میرسد)ء اثرهای در

فراتر از این برویم« :اثبات» او نشان میدهد که اگر ما متغیرهای تصادفی

را از دست میدهد .با توجه به اين امر وقتی به مسالةٌ سه جسم میرسیم

را به یکی اازجزای بنیادی ریاضیات تبدیل بکنیم ,آنگاه نتیجه میشود که

تکلیف جیست؟ این امر باعث میشود که تحلیل تعیّنی کلاسیک معادلات

وستار کاذب است و ما خود را از دست یکی از مسائل لاینحل
یةٌ
پضي
فر

 elsسه جسم همان قدر به جهان ربط داشته باشد که فرضية پیوستارا

و بیمعنای نظریةٌ مجموعهها خلاص کردهايم .فرضية پیوستار بهیقین مشابه

یک گام مهم برای آنکه اين معادله ربط بیشتری بهجهان پیدا بکند اين است

همان مسألاً [ترون وسطایی | مدرسیون است که چه تعدا فرشتد بروگ یگ
سوزن میتوانند باییستند :مسألهای که با تغییر دیدگاه ما محو میشود.

با این مطلب به دشوارترین بخش تجدید نظر پیشنهادی ما دمربانی

که یک عيارت تاد گویپک اشافد بکلیم .دارین حالت نی آگرهباریت
تصادفی بهسمت صفر میل بکند آثار مجانبی آن لزومی ندارد که چنین رفتار
کنند .بهنظر میآید ادعای

منصفانهای باشد که بگوییم وقتی

به هر معادلهٌ

میرسیم :باید تصمیم بگیریم که نظريةٌ مجموعههای تصادفی را چگونه تبیین

دیفرانسیل یک عبارت تصادفی اضافه کنیم مدلی بهتر برای جهان از آب

کنیم .روشن است که با باید اصل موضوع انتخاب را حذف بکنیم يا اصل

درخواهد آمد اوينکه تحلیل کلاسیک آنها فقط وقتی سودمند است که جنین

موضوع مجموعةٌ توانی را .ولی وجود اشیای تصادفی ,نوعی اصل موضوع
انتخاب تصادفی است و در نتیجه بهاعتقاد من فعلا بهتر است که اازصل

تحلیلی نسبت بهچنان اختلالهایی بهنحو مناسبی پایدار باشد.
اما امری که برای ریاضیدان حائزاهمیت بیشتری است این است که وقتی

موضوع مجموعة توانی صرفنظر بکنیم .آنچه ریاضیات بهواقع برای هر

بهمعادلات دیفرانسیل از دیدگاه تصادفی نگریسته شود ماهیت تحلیلشان

 XNدر  6است .مضافا اآزنجا که  ۸( ۷۳6ع  22.باید برای هر زیر
مجموعهای چون  ۸از ن) تعریف بشود .ضروری است که هر زیر مجموعةٌ
تعریفپذیر  6اندازهپذیر باشد.

wl

 ۳ Coتخصص من

بهنظرم میرسد نتایج شلاه و وودین []۵۱

 gltsمیدهند

عوض میشود .دمرورد معادلات دیفرانسیل کلاسیکی که حوابهای خوش رفتار
دارند . IS beجندان فرقی نمیکند که بآهنها عبارت تصادفی اضافه کنیم

يا نکنیم : abeثابت رباینده باز هم نقطةّ ثابت رباینده میماند (اگرچه اندکی

فاصله دارد ولی

«تار» میشود  -جواب حول نقطةٌ ابت کمی بالا و پایین میپرد) .ولی

 plaطور نیست

وقتی معادله به رفتاری «آشوب مانند» یا متلاطم میانجامد .تصویر خیلی

که اين امر بهوضوح ناسازگار یا غیرعملی باشد.

متفاوت و بهمراتب خشنودکنندهتری با تحلیل تصادفی آن حاصل میشود.

در نتیجه بهجای تمرکز کردن بر توصیف آسیبشناسی ربایندههای غریب

 ۶تهاجم روشهای تصادفی بهقلمرو ریاضیات کلاسیک
خالی افزایده نیست اگنرگاهی هم بهمباحث متعددی از ریاضیات کلاسیک

بيفکنيم که براساثترفاده ارزوشهای تصادفی متحول شدهاند وتعمیق بافتهاند

در مبحث ترکیبیات .نظرية گراف نمونٌ بارز بهشمار میآید .تهاجم با

استفادة اردوش ازگرافهایی تصادفی که دارای تعداد ثابتی رأس وبال هستند

شروع شد ,و بهکشف زیبای پدید؛ گذار فمازنجر شد :گراف تصادفی بهطور
قریب بهیقین در محدودة خیلی باریکی از تعداد بالها همبند میشود .یک
نمونة جالب» کاربرد روشهای تصادفی برای ساختن گرافهایی با کمر (یعنی

با حداقل اندازة دور) و درجةٌ معین است که تقریبا حداقل ترتیب ممکن را
دارند .امروزه این رهیافت را «روش احتمالائی» میخوانند و این مسأله در
کتاب اسپنسر [ ]۶۱بهخوبی توصیف شده است .در جهتی دیگره نظرية
خوش ساخت فرایندهای شاخهزای تصادفی را داریم که از اين سوال آغاز
میشود که با جه احتمالی شحره نامجهٌ یک خانواده اشرافی به انتها میرسد.

 alyکلاسیک پهطور مجافبی بدا میل میکنده اکنون مرک La rg

وجود انداز؛ احتمال ناوردایی است که نقریبا تمام جوابها در طول زمان در
آن باقی میمانند .اين ایده در مکانیک آماری از دل مطالعات مربوط

به

حرکت براونی و مدل آیزینگ  eas oleاما متأسفانه بسیاری از «نتایج»

حاصل ازاين نظریهها با به صورت مکاشفهای یعنی بهسبک استدلالهای
فیزیکدانان؛ توجیه میشوند پا آنکه هنوز در مرحلٌ رویا هستند (همانطور

که تالاگراند" در سخنرانی خود اشاره کرد) .اما چیزی که بهآن امید داریم» و

این  Lalعداقل مر مواردی  tlh, Gioايرن اسست که تظریا هم عندآرهاین
تصادفی ساختار مشابهی داشته باشند .ساختاری که بتوان بهتفصیل آن را

توصیف کرد ودرک و بصیرتی واقعی امزعادلهةٌ دیفرانسیل بهدست دهد.

یکی از مثالهای موفق و بهنحو حیرتآوری زیباء تحلیل معادلة برگر
تصادفی توسط

 whyسینایی و دیگزان [ ]۲است.

درحالیکه

معادلة

1. Talagrand

طلوع عصر روشهای تصادفی  /دیوید مامنرد

متعارف برگر میتواند انواع واقسام ضربهها را ایجاد بکند ,در مورد حالت
تصادفي دورهای ,معلوم میشود که تقریبً هميشه یک وفقط یک ضربه-موج
برای همیشه (گذشته وآینده) دوام میآورد .بهطوریکه همه ضربههای دیگر

۱۳

گوید دزدگیر منزل هلمز
یند و
مک
ترش تلفن می
دمزف در
(الف) واتسن به هل
 aolمیکشد .هلمز آماده میشود که خود را هرجه زودتر بهمنزل برساند.

را در خود جذب میکند( .بهقول حامیان مالی ما) جالش عظیم اين است

(ب) ناگهان هلمز بهیاد میآورد که واتسن آدم شوحطبعی است و در

که با تحلیل معادلهٌ ناوبراستوکس بتوانیم به درک آشوب  -بهنحوی که در

نتیجه به حرف او شک میکند.

سخنرانی فقرمن مطرح شده  -برسیم.

=

در زمینة کاربرد روشهای تصادفی» فیزیک ریاضی نسبت به ریاضیات

(ج) هلمز بهخانم گیبون که همسايةٌ دیگری است تلفن میکند .ولی

محض گامهای بلندتری برداشته است :یکی از عناصر اصلی نظرية ریسمان,

خانم گیبون به اصطلاح سرش اندکی گرم است وشروع میکند بهداد

وارد کار کردن رویههای ریمانی تصادفی از طریق تعریف یک اندازة احتمال

سخن دادن دربار سرقت و جنایت .بهطوریکه هلمز فکر میکند که

روی فضای پیمانه بوده است وهاکینگ هم سعی کرده است تا اتزوپولوژیهای

او دی آژو را ical whit

تصادفی روی فضازمان استفاده بکند.

(د) هلمز بهیاد میآورد که دکرتابچة راهنمای دزدگیر نوشته شده است

که زلزله سبب روشنشدن آژیر میشود.

 ۷تفکر بهعنوان استنباط بیزی

) (aهلمز با خود میگوید که اگر زلزلای درکار باشد باید از طریق رادیو

حرث
بز ه
متر ا
اکنون میخواهم دپرایان مطالب خود بهمبحثی بپردازم که بیش

دیگری درآن تبحر دارم :مبحث مدلسازی تفکر به عنوان فرایندی محاسباتی.

میخواهم دروهلة ول دو متال اائه بدهم که یکی دربارة استدلال بکمک منطق

تیب

(وا هلمز رادیوی خود را روشن میکند.

و دیگری دربارة استدلال بهکمک احشالات است .مقال استفاده ان متطق:

قیاس سرگرمکنندهای است که از «کتاب راهنمای رانندگان بوستون) اقتباس شده
است:خ

P58انمدقباجان.منطق
ا
اننده می تو

 freeکند.
yeا سرگره
olود ر
بهکار 0بسته فنده در آبنخ

بتابر تحلیل پرل» برای فرایندهای ذهنی هلمز میتوان مدلی بیزی ارائه کرد
که او آن رانوعی «شبکهٌ بیزی» میخواند ودرشکل  ۴نشان داده شده است.

چنین شبکهای گراف جهتداری اگستر کهههای آن یک سلسله رویداد را
نشان میدهند که میتوانند صادق باشند با نباشند .یالها علیت [حاکم بورقوع

مقدمات

 [olayرا نشان میدهند واحتمالهایی شرطی بهآنها منسوب میشود.

الف) تولستوی نابغه بود؛
ب) فتط افراد نابغه میتوانند قدر تولستوی را بدانند؛

ج)  cole Sema labتوعی غرایت نباشد!

مجموعهٌ اين احتمالهای شرطی[ .اطلاعات] «پیشینی» خوانده میشود .که

عبارت است ازاطلاعات احتمالاتی که هلمز قیل از بهصدا درآمدن زنگ
تلفن روی میزش دراختیار دارد .دشرکل ۶ ,رس وجود دارد که  ۲رأسش

د) تولستوی بهسبک بلوز آواز میخواند؛

دو رویداد معلوم را نمایش میدهند  -شهادت واتسن وگیبون  -و  ۴رویداد

 (aهر آدم عجیب و غریبی را که آواز بلوز میخواند ,آدم کودن میداند؛

له
ح هر
ممزردر
دیگری که هلمز سرگرم سبک و سنگین کردن وقوع آنهاست .هل
از نفکرش صاحب شواهدی است  -پعنی رتوسی که صدق وکذبشان

یب
رو
غیب
وآ)دمهای عج

فکر میکنند که صاحب جاده هستند

=
ننیحه :هميشه آدم کودنی وحود دارد که فکر بکند صاحب حاده است.

درست است که ابن قباس نامعقول است .با اين همه چپزی را بهخوبی نشان
میدهد وآق این است که دز زندگی روزمره» استدلال دقیق و معتبر بهندرت

مورد استفاده قرار میگیرد

تعمیمها معمولا در زمینهها و موقعیتهای متفاوت

وبا درجه مقبولیت مختلف کار برد دارند و طبعاگرهزدن آنها بههمدیگر بهتولید

 glenاسسته -بو صاعب[ :آطلاعات) پیشینی ,است و باید آبر «پسیتی» و
محاسبه کند  -یعنی همه احتمالهای روزآمد شدة کليةٌ رویدادها بر مبنای

شواهد موجود .دقت کنید که جگونه استدلال او ادرمتداد اين گراف بالا و
پایین میرود .یعنی وقتی او سعی میکند احتمالهای بهتری به رویدادهای
طاارازیق تلفن کردن یه میزل گیبویرها uty lig
حجهول نسیث بدهده مث
کردن رادیو .برای تفصیل بیشتر دربارة اين مثال مراجعه کنید بهکتاب پرل []۳۱
صص  ۲۴-۲۵والگوریتم او برای «روزآمد کردن باور» دآرنجا.
یکی از مسائل اصلی درک تفکر همواره این بوده است که حگونه میتوان

نواع اوقسام حرفهای بیربط هم منجر میشود .مثلا (د) ممکن است نوعی

پادگیری استفرایی را صوری کرد .با آنگه متطق نظامی .بهدست عیدهد تا

استعاره تعبیر شود و(وا حرف متعارف قابل قبولی است که فقط در مورد

[قباس استنتاجی یا استنتاج را صوری بکنیم» درک استقرا ادزیدگاه منطقی

طیف معینی اآزدمهای عجیب و غریب صدق میکند (چهبسا مجموعهای
کاملً مجزا از مجموعة (ج) باشد) .بههمیندلیل و با اين حرفها به صورت

همواره امری بهمراتب دشوارتر بوده است .بهاعتقاد من فانمکنندهترین تعربف

نرایی است .حال این حرفها را مثایسه کنید
ع گا
 گسردن
بتدیلال
منطقی اس
با مثال جودا پرل داررتباط با استدلال مبتلی بفرهم متعارف در [:]۳۱

صورق استقا رینی اس که لذلی والبان" کشف گرده است :تمریلی که
همدل ( 00۸۳احتمالا تقریباً درست)" شهرت یافته است .دارینجا میخواهم
correct

approximately

2. probably

1. Leslie Valiant

تشرریاضنی :سافلض ۰ا۳۱رةٌ ۱

۴۱

در عینحال بهاندازة کافی هم مختصر و خلاصه باشند که قابل ذخیرهسازی

باشند .دوم اینکه باید نشان بدهیم که انجام استنباط براساس این مدلها؛
با سرعت معفولی میسر است .سوم آنکه  gles sbبدهیم که پارامترهای

موجود در این ردههای توزیعهای احتمال [همه] -۸یادگرفتنی هستند.
این فهرست سفارش خیلی بلند است ولی در برخی از زمینههای آکنارهای

اساسی انجام گرفته است و بهنظر میآید که دمرجموع پیشرفت چشمگیر و
جالبی تحقق پذیرفته باشد.

گیبس داریجاد مدلهای عظیم ولی عملی احتمال نخستین گام عمده
را برداشت.

oul

فظرتن
رن
گ در
او عبابارت بود از

مدلهایی که دآرنها لگاریتم

احتمال ,مجموع عبارتهایی باشد که هکردام دلرحهرظه فقط شامل تعداد

شکل ۴شبکة بیزی باور برای داستان پرل دربارة آژیر دزدگیر هلمز.

اين تعریف را به طور کامل ارائه کنم چون اين تعریف در آن واحد نشان میدهد
که چگونه روشهای احتمالاتی بهطور طبیعی هم در مورد یادگیری و هم در
مورد استنباط بهکار بردنیاند.

طرح تعریف به این صورت است 6( :مجموعهای اازمکانهاست و 6#
هممجموعهای از محمولات است ۱( :و )۰
له
او
ساست
مدق
صا

اين است که "ی

 (  .2 :یکی از ) > ۲ای
ن بر
ب را
مدق
صا

نمونهها با

مثالهای (( )0, 0)۳حدس بزنیم .ردة  6وقتی «- 06۸۳یادگرفتنی» است

که الگوریتمی وجود داشته باشد که حدسی جون ( ۱و  : 0 + )۰ورظ را

 )0۱(,۰۰۰زجلا , ۰۰۰ ,لا) <  1محاسبه کند
برمبنای  7مثال ((۴ ):
ودرعین حال در عبارت زیر هم صدق بکند:

[(توزیع احتمال(Wey, €r)(Sn)(V[Qy 7 
 ۰۰۰,۱۷۰ Yn EQمهستمقلتوزیع نسبت به+ 7 
Probp(Proby(Pp(y) # P(y)) < er) > V—e
دقت کنید که معنای این جیست :شما در زندگی روزمره نمیدانید کدام مثال.

Prob({zx}) = xo

)Yc Belze
€ C} el
که در آن  2wb

 < 120جت ,2و فرض بر این است

که مجموعههای  )/مجموعههای «کوجکی» از متغیرها هستند .انواع col
مدلهای «گیبسی» بهطور گستردهای در هوش مصنوعی ,بینابی ,گفتار و

شبکههای عصبی مورد استفاده قرارگرفتهاند .در قلمرو پیوسته .میتوان بهاين
مدلها به چشم تعمیمهای طبیعی مدلهای

 agusنگ وپنسته مدلهای

yoo

دقیقاً مدلهایی هستند که لگاریتماحتمال آنها مجموع عبارتهایی است که
حرظه
له
در

فقط شامل دموتفیر و به شکل  20: 2۵:یا زندزت» باشند.

ولی مدلهای گیبسی عام میتوانند کاملاً غیرگاوسی ,غیر پارامتری ,ودارای
متغیرهای محتلط بوستته وگسسته باشند.

بسطهای موجکی تصاویر جهان واقع از جمله منالهاییاند که مستقیماً
به توزیعهای احتمال گیبس غیرگاوسی منجر میشوند .مهمترین دلیلی که
برای ترجیح بسطهای موجکی تصاویر مثلاً بر بسطهای فوریه .وجود دارد

خود را اهزمان توزیع متالهای آزمونی انتخاب کنید .وآنگاه هميشه احتمال

این است که ضرایب موجکی تصاویر طبیعی ,پراکندهاند .این امر بهمعنای آن
یزب موجکی بزرگ هبستیندش وترشان
ضا eSا
است که تضاً هناد تسب

کوجکی جون  6وحود دارد که شما در واقةع امر مثال گمراهکنندهای  |,!oles

ازتوزیعی

متعارف است وکدام ناد ولی در عین حال مجبورید که مثالهای یادگیری

کردهبشید؛ ولي اک متالهای نوعی در اختار شا گاررفته اد آنگه ند

از رژیت تعدادی کافی مثال .فقط بهاندازه  ۷خطا اشتباه میکنید .بهنظر من

 Glyصوری کردن یادگیری استقرایی اين حرف بسیار قانمکننده است واين
روش شاید

 EPSراه باشد.

حال اگر باز همسالة تفکر در کل بگازردیم ,که شامل مدلهای یادگیری؛
مدلهای ذخیرهسازی ,و استدلال بر مبنای مدلهاست .میتوانیم اين فرضبه

بهی
وک
تقریباً صفرند .بهسخن صریحتره رفتارآنها چنان گاست
غیرگارسی جون | oe Veal
آن »ها ضرایب

مد  )7( -نمونه برداری شدهاند که در

موجکی تصوير  1هستند.

اما بهنظر میرسد که مدلهای گیبسی هم بهتنهایی برای توصیف کل جهان

واقعی به اندازه کافی گویا نباشند :بهنظر میآید که باید در مدلهای احتمال
لازم نوعی «ارتباطها [پیوندهاای دینامیک» گنجانده شود .بعنی متغیرهایی
که به نحوی دستوری اجزا رلیه کلهانی تبدیل بکنند .برخی از این .متفیرها

راب دگر نيظرريم که تفکر تکیل شده اسستا اشزتن مدلهای احتمال و

در حکم یک سلسله «شکافپرکن» هستند .مثلاً شاخصهای اشارهای که

استفاده ازستنباط بیزی .بهنظر من برای اینکه ثابت کنیم که اين حرفها نه

مشخص میکنند که فلان کلمه فاعل فلان جمله است يا فلان نقطهٌ Gy

فقط در موارد ساختگی مانند مثالهای پرل بلکه در موقعیتهای واقعی هم
حرفهایی عملی هستند .سه مانع اصلی وحود دارد .مانع اول این است که در

جهان واقع میلیونها متفیر تصادفی وجود دارد و جدول کامل احتمالها برای

شبکیه» بینی فلان چهرهای است که دارد ادراک میشود .طبعاً ارتباطها
يا پوندهای دیگری هم برای موجوداتی که خواص گروهی دارند مورد نیاز

 Sate ex of lee ee teeذارگ با یگسلهای

ور گنه

همة مقادیر ممکن اين متفیرها بسیار بزرگتر از آن است که قابل ذخیرهسازی
 Sy a Le otalرده يا مجموع محبودی ابزدلهای اسشمال احقیلم:داریم:

شیء واحدی در چشم چپ و در چشم راست .یکی از زمینههای نحقیقاتی

مدلهایی که به اندازهای گویا باشند که بنوانند مدلی اوزاقعیت ارائه بدهند ولی

ایا

Seater acing ode bp dite! elie pone Gale do ap

طلوع عصر روشهای تصادفی /دیوید مامفرد
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شکل ۵این مثال از اثر هالینان در بارث انطباق چهرهها بهوسیلاٌ دیفتومورفنیسم گرفته شده است .تصاویر  7و [ دو چهره را
نمایش میدهند وکج و معوجسازی آنها از طریق نگاشت  ۸انجام میشود.
بازشناسی جهره [تشخیص سیما یکی امزوارد سادهای است که در آن

متفیرهای پیوند دینامیک مورد استفاده قرار میگیرد .برای تشخیص هر چهره
میتوان چهرة «نمونة» عامی ساخت واز طریق دیفتومورفیسم! [وابریختی]
مناسبی موسوم به «تکنیک ماسک لاستیکی» ] [NVاين نمونه را روی هر
چهرة متصوری باکج و معوج کردن ججفوتروکرد .تغیبر روشنایی هتمغیبرات
ای ایجاد میکند .در نتیجه ,متغیرهای تصادفی این
هصوريرههر
جت
زیادی در

«نمونهبرداری اعستووارابرمل» ([ ]۱*[ ۴ ,]۵و [ )]۸شهرت یافته است.
ارش
و در حقیئت وعی روش مونت کارلو است که سکر و

کوچک چون ((ت) (مثلاً  ۰۰۱يا  ۰۰۰۱تا به) از توزیع است» نه مثل

روش زنجیرهای مارکوفی مونت کارلوکه هبرار با یک نمونه سکراور دارد.
مقصود این است که بهتقریبی ضعیف دست بیابیم:
یهار( ) 2

مدل هم مختصات نقاط حاصل ازاعمال تابع «کج ومعوجسازی» برنقاط

 orدر نمونه هستند و هم ضرایب سایهروشنناشی از ورپردازی چهره.
بنابراین» احتمال لگاریتمی» مجموع عبارتهایی است که نیکویی برازش کج و

ایاستنباط بمربنای این مدلها کاری درست و عملی است؟ بیشتر اوقات,
استنباط مورد نظر عبارت است اپزیدا کردن براورد  ۳۸1۷1برای متفیرهای
تصادفی مر بوطه وی

مشاهده نشدءهٌ ون

با توزیع احتمال مشروط

به همه

مشاهدات  .71دراینجا  ۳۸۷1بهمعنای «احتمال پسینی ماکسیمم» استت:

عنی محتملترین مجموعة مقادیر این متفیرها و ما بهدنبال پیدا گردن مقدار

تایغ ایزرهای تصادفی «شسته رفتة»  درفضای احتمال ما:
مه
یعنی بهازای رد

53

عستيم .ایخ یک سل بهینهسازی استة و ممولا سهروش  glo cathe aliceبا
حل تقریبی چنین مسائلی وجود دارد :نزول گرادیانی " ۰برنامهریزی دینامیک:

وزنجیرهای مارکوفی مونت کارلو متاسفانه وقتی مدل پیچیده میشود هر سه
روش با مشکل مواجه میشوند :روش نزول گرادیانی دنرقاط بهينةٌ موضعی
دجار مشکل میشود؛ برنامهریزی دینامیک فقط زمانی کارایی دارد که متغیرها

©)Exp(f|tr

 al sualاست که حداقل برای متغیرهای تصادفی مهم بسیاری از

توزیعهای احتمال چند مدی را بتوان اطزریق نمونههای وزندار بهاين صورت
تقریب

زد .اضافه بر اين» امید  alاست که حفظ جنین نمونهای ] ojادغام

دادههای جدید را در موقعیتی دیگر بدهد» موقعیتی که در آن امکانی که قبلا
کماحتمالتر بوده به محتملترین امکان تبدیل شود .دشرکل

 ۶مثالی از کار

بلیک وایزارد ارائه شده است که در آن ردیابی حرکت یک گروه چند نفره
بهطور موفقیتآمیزی انجام گرفته است .تکنیکهای کلاسیک متعارف مانند

فیترکالمان که

ویه
موه
(و

pC ler

a

معوجسازی تصوير مشاهده شده را با مجموع نمونههای نشاندهندةٌ چهرهها
تحت شرایط متفاوت نورپردازی» بیان میکنند [ .]۷جند مثال در شکل ۵
آمده است.

با نمونهای نسبت

مبتنی بر مدلهای کاوسی هستند در اين مورد معمولا از عهده

کنارمیبرآیند.
مطالبی که ارائه شد همه معطوف بود بهنشان دادن حال وهوای تحقیقات
در مورد کاربرد روشهای تصادفی در ایجاد مدل برای رفتار هوشمند .این
تحقیقات دائما در حال تحول هستند واغلب شاهد بودهایم که هواداران این

ا آن مکتب مدلسازی تفکر اعلام کردهند که کلید و راحل کامل باز تولید

رتیبی خطی وطبیعی داشته باشند که متفیرهای غیرمجاور را ازیکدیگر جدا

رفتار هوشمند را یافتهاند یا آنکه فقط به جند سال تحقیق بیشتر نیاز دارند! از
آنجا که دگرذشته هیچکدام ازين ادعاها نگرفته است» من هم نمیخواهم

سازد؛ زونجیرههای مارکوفی مونت کارلو هم معمولا خیلی کند عمل میکنند.

ادعای جدیدی بکنم جز آنکه فکر میکنم ایدههایی که در بالا مطرح کردم

با وجود این بار اين رشته تا همین اواخر تنها بر دوش این سه روش بوده
است .برای مثال ,رشتة بازشناسی گفتار کاملا مدیون روشهای برنامهریزی
دینامیک بوده است وهرجا که اين روشها عملی نیستند دجار ضعف است.

رای رام کردن روشهای تصادفی اخیراً چندین گروه تحقیقاتی بهبررسی
شیوهٌ حدیدی پرداختهاند .این شیوه به «فیلتر کردن ذرهای» [صافی ذرهای] با
Probability

Posteriori

A

.2 Maximum

1. diffeomorphism
3. gradient descent

بهنظر میرسد که در امتداد مسیر درست باشند.
ننیجهگیری کلی من این است که بهاعتقاد من روشهای تصادفی داربتدای

هزارة سوم کل ریاضیات محض وکاربردی را متحول خواهند ساخت .هم
در زمینهٌ مدلسازی ریاضی وهم در زمينة مدلسازی علمی ,احتمال وآمار
ابزارهای

طبيعي

کار ا زز آب درخواهند آمد.

بیشتر بهعنوان یک انتزا
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خواهد نگریست.

درحالیکه نگاهش

بهآمار بهعنوان روش متعارف استدلال کردن و فکر کردن خواهذ بود.

۱  شمار؛۳۱۰  سال,نشر ریاضی

{Th

۶

زمان

 اين مثال برگرفته از اثر ایزارد وبلیک دبرارة ردیابی چهرههای در حال حرکت در محیط شلوغ با استفاده اصزافی۶ شکل
 توزیعهای احتمال جندمُدی هموارشده قرار دارند که احتمال.در سمت جپ
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 در سمت راست تص.ذرهای است

.شرطی هر چهره را در هر موضع (با در نظر گرفتن سلسله تصاویر قبلی و کنونی) براورد میکنند
.01 Kanizawa,

K.,

Koller,

D.,

and

Russell,

S.,

1995,

مراجع

Stochastic

simulation algorithms for dynamic probabilistic networks, Proc.
Conf.
11.

Uncertainty

in A.

with probabilities on graphical

12.

structures,

J. Royal Stat.

. E., Weinan,

Soc.,

ability
A.

A.

and

Young,

M.,

1923,

Biometrika,

Pearl,
tems,

14.

J.,

1988,

Morgan

Probabilistic

vol.

2, Cambridge

Shelah,
that

every

Reasoning

in

Intelligent

S. and

Univ.

Sys-

W.

A. N., 1912, Principia Mathemat-

to

Press.

H.,

definable

1990,

Large

cardinals

is Lebesgue

Spencer,

J.,

1994

bilistic Method,
17.

(2nd

edition),

Lectures

on

the

for

the

random

Letters,

78,

1904-1907.

Axioms of symmetry:
Logic, 51,

forced

Prob-

Burger’s

throwing darts at the

190-200.

N., Salmond, D., and Smith, A., 1993, Novel Approach

F, 140,

. Grenander,
Pattern

Ten

Experience,

pp.

Bayesian

State

Estimation,

/EEE

107-113.

imply

measurable,

Israel J. Math., 70, 381-394.
16.

Mathematical

K., Mazel, A., and Sinai, Ya, 1997,

nonlinear/non-Gaussian

Proc.

set

The

functions

Rev.

Freiling, C., 1986,

. Gordon,

Woodin,

reasonable

Phys.

real line, J. Symb.

Kaufman.

Russell, B. and Whitehead,
ica,

15.

.

Khanin,

distribution

equation,

15,

p. 109-115
13.

R., 1980,

Local computations

157-224.

Mumford,

Hersh,

Birkhauser-Boston.

Laurtzen, S. and Spiegelhalter, D., 1988,

B50,

. Davis, P. and

I., pp.346-351.

U.,

Chow,

Theoretic

Y.

Study

and

Keenan,

D.,

. Gross, C., 1995, Aristotle on the Brain,

Proba-

1991,

of Biological Shapes,
The

HANDS,

A

Springer.
Neuroscientist,

1,

245-250.

SIAM.

Widrow, B., 1973, The rubber mask technique,

Pattern Recog-

. Hallinan,

nition, 5, 175-211.

D.,

P., Gordon,

1999,

Two

and

and

Blake,

G., Yuille, A., Giblin,
Three-dimenstonal

P., and Mumford,

Patterns

of the

Face,

AKPeters.
KOK KOK OK
. Isard,
David

Mumford,

V. Arnold,

“The

dawning of the age of stochasticity”,

M. Atiyah, P. Lax, and B. Mazur

in

A.,

1996,

Contour

of conditional density,

tracking

Proc.

Eur.

by

stochas-

Conf.

Comp.

Viston, pp. 343-356.

ics: Frontiers and Perspectives 2000, Amer. math. Soc. (2000)
197-218.

M.

tic propagation

(eds.), Mathemat-

o

e

. Jaynes,

E.

T.,

1996-2000,

Probability

Theory:

The

Logic

of

Science, available at http://bayes.wustl.edu/etj/prob.html.
دانشگاه براون؛ آمریکا

.* دیوید مامنرد

To be published

by Camb.

Univ.

Press.

 allaaضلاسیصد
پس ار ارسال مجله به چاپخانه ,با نهایت تأسف اطلاع يافتیم که آقای دکتر علیآبادی مترجم
این مقاله که از چهرههای فعال فلسفة علم در ایران بودند بدرود زندگی گفتهاند.

حال وآيندهةٌ فیزیک رباضی
هانری یوانکاره
ترحمهٌ پوسف صمدی عل یآبادی

در حال حاضر فیزیک ریاضی در جه وضعیتی قرار دارد؟ مسائلش چیستند؟

باشیم .لیکن دلیلی برای نگرانی عظیم وجود ندارد .میتوان مطمئن بود که

آیندهاش چه خواهد بود؟ آیا جهتگیری اين علم در معرض تغییر قرار گرفته

بیمار را خطر فوت تهدید نمیکند :برعکس حتی میتوان امید داشت که این
بحران شفابخش هم باشد زیرا تاریخ گذشته ظاهرا اين امید رتاضمین میکند.

همان صورتی جلوه خواهند کرد که امروز در نظر ما جلووگرند؟ یا اینکه شاهد

 glueاول بار نیست که چنین بحرانی پدید آمده است .و برای اینکه بتوانیم

و وش
رضوع
است؟ آیا ده سال بعد نیز این مو

آن دجراننظرشینان ما به

تغییراتی گسترده و فراگیر در آن خواهیم بود؟ اينها سوالائی هستند که ذهن

آن را بهتر درک نماییم» بد نیست به بحرانهایی که قبل اازين روی دادهاند

ما را هنگام شروع بحث دبرارة موضوع به خود مشغول میدارند.

نظری بيفکنيم .اجازه دهید چند مورد تاریخی را به اختصار مرور کنم.
همانطور که همه بهخوبی اطلاع داریم فیزیک ریاضی زاییدهُ مکانیک

پرسش آسان است .جوابگویی مشکل .حتی اگر وسوسه میشدیم تا در

این خصوص دست به پیشبینی زنیم :لحظهای تأمل ما را بهراحتی از اين کار

وامیداشت .تصور کنید که ابگرجازستهترین محققان صد سال پیش سژال

میشد که در فرن نوزدهم فیزیک ریاضی چه وضعیتی پیدا واه کرد :در
جواب جه مهملاتی تحویل میدادند .جسارتی که به آنان جرات میداد در

پشبینی آبنده اين علم ذرهای تردید روا ندارند .چه زود تبدیل به خجالت

میشد .بنباین از من نتظار نداشته باشید که دست به پیشگویی زنم

سماوی است .و دپرایان قرن هیجدهم .هنگامی که اين شاخه از علم به اوج

تکاسل خر رسیله بوق :از  alteگردید .توزاد :خصوصاً دسرالهای اولیة
tells yale dy bates Cobb yet

جهان اخترشناسان اازجرامی تشکیل میشود که بدون شک از مقادیر
عظیمی برخوردارند؛ لیکن فواصل میان این اجرام آنقدر زیاد است که موحب
میشود اینان در ظاهر جون نقطههایی مادی جلوه نمایند .اين نقاط یکدیگر

ذسور
جعک
مبت
را به نس

فاصله جذب میکنند واین جاذبه تنها نیرویی

اما اینکه مانند هر پزشک محتاطی از دادن «پیشآگهی» دارینباره

است که برحرکت آنها امثیرگذارد .اما جتانجه حواس ما اجزنان حساسیتی

پرهیز میکنم .مانع از این نمیشود که به خود اجازة یک «تشخیص» مختصر

برخوردار میبودند که بتوانند تمامی جزئیاتی را که فیزیکدانان اازجسام مدنظر
دارند به ما نشان دهند آنگاه چشماندازی که در برابر دیدگانمان به نمایش

 Greدارند و در حال حاضر به نظر میرسد باید منتظر یک دگرگونی بنیادی

 Sagقابل تمیز

یک
بدهم .خوب پس ,آری؛ نشانههایی در دستاند که حکایت از

بحران

این مقالاً ستن .سخترانی هائری پوانگاره در تاریخ  ۴۲سپتامبر  ۴۶۹۱در
گردهمایی بخش ریاضیات کاربردی کنگرة بینالمللی هنر و علم در شهر
سینت لوئیس آمریکاست که نشست در دولتن انجمی ریاضی آهریک در
مرارة ژانوی  ۶۰۰۲آن مجله تجدید جاپ
سال  ۶۰۹۱به چاپ رسیده وش د

درمیآمد به دشواری اآزنچه مورد تعمق اخترشناسان قرار

شده است .متن اصلی به فرانسه بوده  54 bol (J. W. Young) Bb

انگلیسی برگردانده است .ترحمةٌ فارسی ازمثن انگلیسی ,صورت گرفته است.

شایان ذکر است که مقالً معروف اینشتین دبرارة نسبیت خاص درسال ۵۰۹۱
 ayجاپ

ریسید.

تشنر ریاضی؛ سال  AYقمارة ۱

۸۱

میبود .دآرنجا هم با نقاطی مادی روبهرو میشدیم که فواصلشان بس
اد آنهاست و مدارهایی را تعربف میکنند که از قوانین منظم
ع از
بتر
ایم
عظ

این اندیشه به امر تدقیق مفهوم بنیادی قانون فیزیکی دامن زده .خدمتی

بگسرانبها به مکارده است .اجازه دهید توضیح دهم :دروران باستان چه

تبعیت مینمایند .اين ستارههای بینهایت ریز اتمها هستند .اینها هم همانند

برداشتی از مفهوم قانون وجود داشت؟ اینکه قانون حاکی از توازنی است

ستارههای واقعی یکدیگر را جذب يا دفع میکنند و اين جذب و دفع که در
راستای خطی که آنان را به یکدیگر متصل میسازد صورت میگیرد .تنها به
فواصل میانشان بستگی دارد .شاید قانونی که بترغییرات این نیرو به نسبت

درونی» ایستا توفییرناپذیر؛ یا اینکه الگویی است که طبیعت باپد همواره از

فواصل حاکم است .همان قانون نیوتن نباشد ,اما حتماً چیزی شبیه آن خواهد

ندارد؛ نزد ما

آن تقلید کند .اين تلقی دیگر به هیچوجه در میان ما رواجی
قانون رابطهای است ثابت میان پدیدههای امروز و پدیدههای فردا؛ در یک

کلام .قانونْ معادلهای دیفرانسیل است.

 Wlتکثر تمامی انواع پدیدههای فیزیکی نشأت خواهند گرفت :یعنی تنوع

در اینجا ما پا شکل مطلوب قانون فیزیکی روبهرو میشویم؛ و به راستی
اين قانون نیوتن بود که برای باراول چنین هیأتی را برای قانون معین کرد .اگر

صگووتی که ما را در میان گرفته
 Olasوتات حسی ,تمامی جهان رن

 lise yidsلین انست که با

بود .بهجای توان  -۲احتمالا توانهای دیگری خواهیم داشت و از تنوع اين

است؛ در یک کلام ,تمامی طبیعت.

آنجه گذشت شرح اندیشهای است ابتدایی آنهم در سادهترین شکل

بدا یتیگ به ام برطت :اززتاتون حخو گرقت

الدگواقرادرن مکائیک سماوی» سمی برآن شد تا هرکجا که امکانش وجود
داشته است .اين قانون نیوتتی مورد تقلید قرار گیرد.

باید برای این توان منظور نمود تا از مجموعهٌ آنها تمام واقعیات توضیح خود

علیرغم تمام اینه؛ روزی فرا رسید که مفهوم نیروهای مرکزی کفایت خود
را در ظاهر امر از دست داد .و اين اولین بحران» ابزحرانهایی بود که لحظاتی
پیش به آنها اشاره نمودم.

در باب نیروی موئینگی را طرحریزی کرد .در نظر وی اين نیرو را میتوان

دمرقابله بااین وضع چه تدبیری اندیشیده شد؟ اين فکر که جزتیات عالم

بهسهولت موردی خاص از جاذبه .يا به قول خودش «جاذبهٌ عمومی»»
بهحساب آورد و احدی هم اازینکه اين نظریه دارواسط یکی از مجلدات

را باید فقط از طریق مجاکردن اجزاء این دستگاه عظیم وتحلیل یکایک

آن .آنجه باقی میماند تنها یافتن مقادیری است که در هر مورد مشخص
را پیدا کنند .برای مثال .لاپلاس براساس چنین طرحی نظرية زیبای خود

پنجگانة مکانیک سماویاش گنجانده شده است .تعجبی به خود راه نمیدهد.

نیروهایی که در بهکار انداختن آن دخالت  wilمورد کتکاش قرار داده دیگر
منسوح شلد بوده در عوض  Lely Loy gel ae {Sudکه duel sled

درورانی .نزدیکتر به ماه هنگامی که بریوا ثابت کرد اتمهای اتر Aes

کلی را بهعنوان راهنما برگزینند .اصولی که نقش آنها دقیقا فارغ نمودن ما

یذبکنند .بر آن بود که سر آخرین
با عکس توان ششم فواصلشاننم ج

از رنج انجام چنین پژوهش پردردسری باشد .اما اين امر چگونه امکانپذیر
است؟ فرض کنید ماشینی» فرق نمیکند از جه نوعی ,در مقابل ما قرار

تر جایی افا نگرده بود که اشهای ییککگادزیگر را اسب با عکسن

گرفته است؛ تنها آن بخشهایی اازين ماشین قابل رژیتاند که اختصاص به

رمز اپتیک [نورشناسی] رگاشوده است؛ مگر ماکسول ,بله خود ماگسول:

توان پنجم فواصلشان دفع میکنند؟ در هر یک اازين موارد .سخن از توان

 -۶یا  -۵بهجای  -۲است .لیکن صحبت کماکان بر سر یک توان
seal

در میان نظریههای اين دوران البته یک استثناء هم وجود دارد و آن

نظرية فوریه است .دارینجا با اتمهایی روبهرو میشویم که حقیقتاً ادزور بر
یکدیگر اثر میگذارند .اما اثر آنها بهصورت ارسال حرارت تحقق میپذیرد و

نه جذب یکدیگر؛ یعنی موجبات برهمزدن ترتیب اتمها را فراهم نمیآورد .به
همین دلیل نظریهٌ فوربه میبایست در انظار معاصرین وی» وحتی

خودش:

ناقص و موقتی جلوه کرده باشد.
دراندیشهای که صحبت ازآن بود بارقهای از عظمت نهفته است؛ فریبنده

ورود نیرو به آن و حرکت نهایی حاصل از آن دارد .سایر بخشها که شامل
ارتباطات درونی دستگاه میشوند و از طریق آنها حرکت ازیک قسمت به
قسمتی دیگر انتقال پیدا میکند .کاملا از نظر پنهان میباشند .ما نمیدانیم
انتقال نیرو در داخل این ماشین

توسط جرح دنده صورت

میبذیرد  Lباکعک

تسمه» میللنگ يا ابزاری دیگر .آیا باید گفت که ممکن نیست بتوانیم پی به

طرز کار اين ماشین ببریم مگر آنکه به ما اجازه دهند اوراقش کنیم؟ خوب

میدانید که چنین نیست و تنها با استفاده اازصل بقای انرژی میتوانيم
به آنچه میخواهیم» در بارة اين ماشین دسترسی پیدا کنیم .فرض کنید با
مشاهد؛ٌ طرز کار قسمتهای مرتی این ماشین متوجه شویم که مثلا چرخ
واقع در ورودی آن ده بار از چرح واقع در خروجیاش تندتر میچرخد؛

است و بسیاری از ما آنرا رها نکردهايم .ما میدانيم عناصری که شالودة

آنگاه میتوان اازين امر نتیجه گرفت که جفتنیرویی که به جرخ اول وارد

اشیا را تشکیل میدهند .دم به تله نمیدهند مگر اینکه با صبر و حوصله از

میشود با ده برابر جفتنیرویی که به چرح آخر وارد میآید معادل است.
برای تحصیل این نتیجه بههیچ وجه لزومی نداشته است که طرق عملی
برقراری اين تعادل را بررسی کنیم؛ يا اینکه دريابیم نیروهایی که در بخشهای

راه جیزی به غفلت از نظر دور بماند .اينکه پدران ما در اين حرکت تعجیل

درونی اين ماشین عمل میکنند جگونه با بکدیگر در تعامل قرار میگيرند.

به خرج دادند و نخواستند در کلةٌ منازل توقفی نمایند ,از روی نابخردی بوده
است؛ لیکن آنها واقعا معتقد بودند که با دستیابی به عناصر بنیادی بادریگر

تنها کافی است خود را مجاب سازیم که غیرممکن است چنین تعادلی برقرار

بندبند کلاف درهمتنیدهای که دستگاههای حسی دارختیارمان قرار دادهاند.

گرهگشایی شود .پیشرفت را باپد قدم به قدم حاصل نمود بدون اینکه در Sle

شاهد همان سادگی با شکوهی خواهند بود که زمانی در مکانیک سماوی

تحقق پیدا کرده بود.
علاوه بارین انديشةٌ موردنظر خالی از فایده نیز نبوده است؛ تا آنجا که
.1 Briot

نشود.

بسیار خوب! در مورد جهان هم اصل بقای انرژی میتواند همین خدمت

ر! به ما بکند .اين جهان هم خود یک ماشین است .بسیار پیجیدهتر از
دستگاههایی که در صنعت

مورد استفاده قرار میگیرند .be Sy

alاجزایش

نی
ازنازظار عمیقا پنهاناند .لیکن با مشاهد؛ حرکات آن بخشهایی که به

ندة
 Jeو
آي

ریت

۹

فیزیک ریاضی /هانری پوانکاره

درمیآیند .قادریم با استفاده از این اصل نتایجی بهدست آوریم که

اعتبار خود ره علیرغم جزئیاتی که در عملکرد قسمتهای نامرئی وجود دارند.
همواره حفظ میکنند.

۱

دقت و چه از حیث عمومیت» چیزی از طرزی که امروزه بیان میشوند .کم
ندارد.

اين فیزیک ریاضی پدرانمان بود که ما را تدریجا با این اصول مختلف

اصل بقای انرژی .يا اصل مایر" مطمئنا مهمترین اصل است .اما تنها

آشنا نمود و به ما آموخت چگونه هیرک را اوزرای حجاب متفاوتی که آن,ا

اصل نیست :اصول دیگری هم هستند که میتوانیم با بکارگرفتن آنها همین

در خود پوشانده است» تشخیص دهیم .اکنون این اصول با دستاوردهای

تمرات را بهدست آوریم .اینها عبارتاند از:

تجربی مقایسه شدهاند و متوجه شدهایم که برای تطبیق هر چه بیشتر آنها با

اصل کارنو یا اصل اتلاف انرژی.

واقعیات لازم است طرز بیانکردنشان را تغییر دهیم .بدین ترتیب .آنها گسترش

اصل نیوتن؛ یا اصل برابری عمل وعکسالعمل.
اصل نسبیت ,که برطبق آن قوانین حاکم بپردیدههای فیزیکی در

نمودهاند .حال دیگر فرضية نیروهای مرکزی برای آنها به حامی بیفایدهای

هردهگری که در حال حرکت انتقالی
نظر مشاهدهگری ساکن ومدشرانظ

مبدل شده است؛ یا بهتر بگويیم .تا بدانجا که اين فرضیه خصلت فرضی

با سرعتی ثابت است باید یکی باشند .یعنی هیچ وسیلهای در دست نیست
ونمیتواند باشد ,تا با تمسسک به آن بتوانیم معین کنیم آیا ما در حال چنین

یافته وتقویت شدهاند واز این طریق مقامی همچون

 Glتجربی کسب

بودن خود را براين اصول تحمیل مینماید ,به قیدوبند دست وپاگیری مبدل
socal) ad

پس حریمها شکسته نشدهاند .زیرا که انعطافپذیر بودهاند .بلکه گسترش

حرکتی قرار داریم يا نه.

زیه .به اینها مکنماصتلرین کنش را نیز
اصل
وا
ا یا
لم»
اصل بقای جر

اضافه میکنم.

پیدا کردهاند .زحمات بدران ما که آنها را تست کزدند به هدر نرفته است وما

در علم امروز میتوانیم ویزگیهای عامی را که آنها ترسیم کرده بودند .بهروشنی

به کار گرفتن این پنج يا شش اصل در بارة پدیدههای متنوع فیزیکی

کفایت میکند تا آنچه را که میتوان به نحوی معقول انتظار داشت .یاد بگیریم.
برجستهترین نمونهٌ اين فیزیک ریاضی حدید ,بدون شک نظريةٌ ماکسول
دبرارة طبیعت الکترومغناطیسی نور است .اتر چیست؟ مولکولهای آن جگونه

آیا اکنون دآرستانة ورود به دوران سومی قرار داریم؟ آیا بحران دومی در

تبرت وفوخ است؟ با ین اصولی که با همه جیز و برگرده آئا برافراشته پوذیم»
خود در معرض فروپاشی قرار گرفهاند؟ اين سوّالی است که اخیرً جنهای

توزیع شدهاند؟ آیا آنها یکدیگر را جذب میکنند یا دفم؟ در  BLاین موارد

حیاتی پیدا کزده است:

ونوری را منتشر میسازد؛ ما میدانیم که انتشار این اغتشاشات باید با تبعیت

شنیدن سخنان من حتماً شما را به فکر رادیوم .اين انقلابی بزرگ زمان
ماء میاندازد .من به این موضوع باز خواهم گشت .لیکن اول میخواهم چبز

هیچ نمیدانيم .اما همینقدر میدانیم که محیط آتری اغتشاشات الکتریکی

از اصول کلی مکانیک صورت پذیرد و همین برای وضع معادلات میدان
الکترومغناطیسی کفایت میکند.

سید که
ور م
ین اصول تعمیمایی جسور از تتایج آزسایشانده اما ید نظ
صرف عمومیت این اصول درجهای اعلا از قطعیت به آنها بخشیده باشد.
درواقع هر چه عمومیت بیشتر باشد .فرصنهایی که برای ارزیابی حقانیت
درسترس قرار میگیرند .مکررتر خواهند بود وانباشت اینگونه آزمونها:
آنها د
بهخصوص  SIدر اشکالی هر چه متنوعتر و غیرمنتظرهتر تحقق پذیرد .در

نیت جایی برای شک وتردید باقی نخواهد گذارد.

این بود مقطع دوم اتزاریح فیزیک ریاضی که ما هنوز آنر! پشت سر

نگذاشتهايم .آی شایستته اس بگوییم مقطع اول بیثمر بوده است وعلم طی

پنجاه سال در مسیر غلطی راه میپیموده و حال نیز هیچ نتوان کرد جز به
فراموشی سپردن آن همه زحمت که به دلیل تبعیت از نگرشی مخدوش از

دیگری بگویم .اینجا تنها پای اصل بقای انرزی در میان نیست؛ تمامی اصول
دیگر؛ همان طور که از مرور یکایک آنها برخواهد آمد .در معرض خطر یکسانی
قرار دارند.

بگذارید اول اازصل کارنو شروع کنم .این تنها اصل ازاصول ذکرشده
است که به نظر نمیرسد نتیجه بیواسطهٌ فرضيةٌ نیروهای مرکزی بوده باشد؛

درست برعکس ,به نظر میرسد انگرگوییم دترناقض با اين فرضیه قرار دارد.

لااقل هماهنگ ساختنش با آکنوشش قابل توجهی را میطلبد .اتگرمامي
پدیدههای فیزیکی منحصراً معلول حرکات اتمها میبودند .که برهمکنشهای
آنپا تنها به فواصلشان بستگی دارد .آنگاه در ظاهر امر همه اين بدیدهها

مد.امی
ریرتباشن
گپذ
اگشت
میبایست بر

سرعتهای اولیه تغیبر جهت میدادند,

اين اتمهاء تا آنجا که تحت تأثیر فقط همین نیروها قرار میداشتند .میباید

همان آغاز محکوم به شکست بوده است؟ ابدا! آیا تصور میکنید دوران دوم

مسیر حرکت خود را در جهتی خلاف آنچه که فیالواقع طی میکنند .تغیبر

میتوانست بدون پشتسر داشتن دوران اول پا به عرصة وجود گذارد؟ فرضية
نیروهای مرکزی تمام اصولی را که گذشت در دل نهفته دارد؛ آن اصول

دهند؛ همانطور که فیالمئل چنانچه شرایط ) Ayحرکت زمین عکس آن

هر یک از نتایج ضروری این فرضیه هستند .فرضيهة نیروهای مرکزی نه تنها

اصل بقای انرژی را شامل میشود .بلکه اصول بقای  peبرابری عمل و
عکسالعمل ,و قانون کمترین کنش را ندیرزبرمیگیرد .اصولی که به نظر
میرسد نسبت به حقانیت آنهاء نه بهعنوان واقعیاتی که از تجربه کسب شده

میشد که درواقع بوده است .زمین میباید همان مدار بیضیشکل را که در

حال حاضر طی میکند .در جهت عکس طی کند .بنابراین .برای هر پدیده
فیزیکی ممکنی پدیدة عکس آن نمیزیباید به همان شکل ممکن باشد و
ما باید بتوانیم سیر گذر زمان را در جهت عکس آن هم طی کنیم .اما در

قناً همان ثکتهای است که اصل کارئو به ما
ف ویای
دست
طبیعت چنین لی

باشند .بلکه همچون قضایای ریاضی ,شک و تردیدی وجود نداشته باشد.

میآموزد؛ گرما از گرم بهسوی سرد جریان مییابد و غیرممکن است بتوان

>  ale byesاین اصول در آن دوران ,تا آنجا که من میدانم» چه از حیث

آنا وادار به طی طریق در عکس این جهت نمود وتغیبرات حرارتی را که

1. Mayer

وقوع پیدا کرده و از میان رفتهاند دوباره برقرار ساخت .حرکت میتواند تماما

تشر ریاعمی ,سال  ۳۱فسار] ۱

Yo

ا اصثرطکاک تبدیل بگهرما شود :عکس این تبدیل فقط
امزیان برود و در

 gel paw 6 ablysiمسالد را هن خی  Biltچدی بافتد .اسعلال ابشان
هم اين

میتواند بهصورتی ناقص تحقق پیدا کند.

 ure Soyرویدادی معلول استفاده از نور متمرکزی است که برای

جند صورت

بهکار گرفتن میکروسکوپ لازم است :از آنجا که نور گرما دارد .و اين امر

گرفتهاند .اگر جهان همواره به سوی پکنواختی  deeمیکند به این علت نیست

موجب تغییر در حرارت محلول میگردد .این تغیبرات باعث تولید جریانهایی

 cl,از

 gleبرداشتناین

تناقض

ظاهری کوششهایی

که اجزاء بنیادی آن ,در عین متنوع بودن دآرغان رفتهرفته تنوع خود رادازست

در درون

میدهند؛ علتش این است که در اثر حرکاتی کاملا تصادفی» با یکدیگر مخلوط
میشوند . .در منظر دیدگانی که توانایی تشخیص تمامی این عناصر را داراست:
تنوع پیوسته حفظ میشود :هر ذره |  5 elle a8 odخویض رکاما خان نکه

میدارد و خود را به هیأت همسایاش نمیآراید؛ لیکن هر چه اين اختلاط

 ahمیشوند که حرکات فوقالذکر را پدید میآورند.

 ۲ osبه صرافت افتاد در این مطلب تعمق بیشتری کند و به اين نتبحه

رسید که توضیح بالا قابل دفاع نیست . .وی متوجه شد که هر چه ذرات ریزتر
پاک

نیز شدیدتر است

تب

طورش ۷

نحوه

aa

ee

ری

بر

شتر به حد کمال خود نزدیک شود .دستگاههای نادقیق حسی ما
بشتیر و
بی

اينکه هرگز =

تنها یکنواختی را درک میکنند .به همین دلیل است که برای مثال .حرارتها
بهسوی برابری میل میکند بدون آنکه امکانی برای بازگشت وجود داشته باشد.
فرض کنیم یک قطره شراب به داخل لیوانی پر از آب میافتد؛ صرفنظر
ازاینکه جه حرکاتی درون اين ماع صورت میبذیرند .بهزودی متوجه میشویم

بیرونی انرژی بلاانقطاع تجدید میگردند .چه باید اندیشید؟ مطمتنا روا نییست

که مایع بهگونهای یکدست رنگی متمایل به صورتي کمرنگ بهخود میگیرد و
از آن پس ممکن نیست بتوان با تکاندادن لیوان :شراب را از آب جداکرد .پس
در اینجا با شکلی ابزازگشتناپذیری مواجه میشویم که مختص پدیدههای

نمیشوند .يا بهتر گرم بدون وامگیری از  sfesمنبع

که نها به خاطر این پدیده دست ازاصل بقای انرژی برداریم .اما با چشمان

لو  hat Gm oh panبآهرماً ميشود و رما یز  goSlمرج
 =eمیگردد .بدون اینکه در اين تبدیلات جیزی

مستمر iا نداوم دارد .اين پدیده ناقض اصل کارنو است .اگر اینطور باشد
سول
انکدیو
مما
دیگر لازم نخواهد بود سقمائی  Bb celgiaهمجون جش
در اختبار داشته باشیم تا بتوانیم حرگت بازگشتی جهان را مشاهده نماییم؛

فیزیکی است :پنهان ساختن یک حبه جو در میان تلی از گندم بسیار کار

همین میکروسکوپهایی که در دست

آسانی است .اما اینکه پیدایش کنیم وآنا باز برداریم عملاًامکانناپذیر

اجسام

است .تمام اینها را ماکسول و بولنسمان توضیح دادهاند .اما کسی که آنا

 gleشود زیرا که حرکت

mls

 slyاین امر کفایت میکنند.

 JOSمثلا آنها که ابعادشان حدود یکدهم میلیمتر است؛ از هر

 Gbمورد اصابت اتمهای متحرک قرار میگيرند .اما اين امر موجب جنبش

به روشنترین وجهی به بیان آورده است گیبس" دکرتابش به نام اصول

 Ylنمیشود زیرا تعداد این ضربات

مقدماتی مکانيك آهاری است .کتابی که کمتر خوانده میشود زیرا مطالعة
آکنمی دشوار است.

ایجاب میکند اثرات یکدیگر را خنثی سازند .اما ذرات ریزتر به دفعاتی جنان

صرئولرای
ال گا
کسانی که به آبن ,ملاعظات با تفر مساعد میتگرنهه اصا
تاگانل پسساب نیآورند که قها J crates gine (lh x Saag BG
لوط ازز یکدیگر تمیز دهیم اين
خیک
اینکه نمیتوانییمم عناصر متشکله رامدر
است که جشمان ما حساسیت کافی ندارند؛ زمختی دستان ما نیز سبب
میشود نتوانیم آنها را برای جداکردن اين عناصر

 Saر گیریم .دیوخیالی

ماکسول که اد است مولکولها را ازیکدیگر ,یکبهیک» سوا کند به سهولت
میتواند دنیا را به بازگشت وا دارد .اينکه دنیا به میل خود روی به بازگشت

گید آبر معالی . pd titansپیتهایت  lialgSاست :احضال" زمائی پس
طولانی لازم خواهد بود تا مسموعهای از شرایط که مجوز چنین بازگشتی را
فراهم میآورند .تحقق پیدا نمایند؛ لیکن دير یا زود .بااگذشت سالهایی که رقم
آنها ممکن است از میلیونها فراتر رود .چنین شرایطی متحقق خواهند شد.

اینگونه تشکردویدها در مورد اصل کارنو هیچگاه از حد ملاحظات صرً

بهقدری کثیر است که قانون احتمالات

نادر مورد اصابت قرار میگیرند که اين خنثیسازی را در مورد آنها نمیتوان
با هیچ درجهای اقزطعیت صادق دانست .پس میباید لاینقطع به این سو

و آن سو پرتاب شوند .بدین ترتیب یکی از اصول ما در معرض خطر قرار
میگیرذ.

 4 ual gal Ssگنها ازریخ
a ead ul le

تجربیات روزانهٌ ما تایید شده است .و نه تنها خود از نتایج ضروری

4S

نیروهای مرکزی است .بلکه در نظر عقل سلیم نیز حقانیت آن انکارناپذیر

مینماید .با این حال ,اين اصل هم مورد حملائی شدید قرار گرفته است .دو
 (eaحامل بارالکتریکی را در نظر بگیرید .گرجه به نظر میرسد آنها دحرال
سکون قرار داشته باشند اما درواقع  9 gay ES= b YT tesa aحرکت
هستند .رولند! نشان داده است که حرکت باارلکتریکی معادل جریان برق

است .پس این دو جسم باردار نیز دو جریان برق تشکیل میدهند که به

نظری فراتر نرفت و طبعاً نگرانیهای زیادی را نیز موجب نگردید .به همین

موازات یکدیگر و در یک جهت سیران دارند وبدین ترتیب باید یکدیگر را
جذب کنند .از طریق اندازهگیری شدت این جاذبه باید بتوانیم سرعت حرکت

 gai edeاین اصل ترانست شیامی ارزشهای عملی خود رکاساگان حفظ کند.

زمین را اندازه بگیریم ,سرعتی نه نسبت به خورشید با ستارگان بلکه سرعت

امااکنون صحنه عوض شده است .مدتهاست که زیستشناسان با استفاده

اهی
گهای
شحلول
اضییاز م
مر بع
زکه د
آاند
امزیکروسکوپ متوجه شده

حرکات

نامنظمی توسط ذرات ریز معلق صورت میپذیرند که آن را «حرکت براونی»

مینامند .در آغاز براون تصور میکرد آنچه مشاهده کرده است پدیدهای حیاتی
دهی
وما ب
زت ا
اس

متوجه شد که ذرات بیحان نیز با همان شدت و حدت به

اين سو و آن سو میجهند .پس مسأله ره فیزیکدانان واگذار کرد .متأسفانه
.1 Gibbs

مطلق زمین را.
میدانم ادرینجا چه خواهید گفت :سرعتی که از این ظریق اندازه گرفته
شود نه سرعت مطلق ,بلکه سرعت نسبی زمین در برابر اتر است .اما حقدر
اين سخن

نسنجیده است!

آیا واضح نیست

که اگر چنین سخنی

را قبول کنیم

آنگاه هیچ نتیجهای را نخواهیم توانست از اصل نسبیت استنتاج نمأییم؟ با
اين تعبی اصل نسبیت دیگر نمیتواند چیزی به ما بیاموزد زیرا هرگز واهمة
.2 Rowland

Gouy

1. M.
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حال و آيندة فیزیک ریاضی/هانری پوانکاره

نقض شدن آن وجود نخواهد داشت .هرگاه دآرزمایشی موفق شویم کمیتی

زمانسنجها زمانی را که شاید بتوان به آن «زمان موضعی» گفت اندازه میگیرند

رابدین ترتیب اندازهگیری کنیم» هميشه مختاریم بگوییم سرعت بهدست آمده

به طوری که یکی ادزیگری همواره جلوتر خواهد بود .البته اين واقعیت چندان

مطلق نبوده است .و چنانچه نشود آنرا سرعت زمین نسبت به اتر قلمداد

اهمیت ندارد .زیرا ما وسیلهای برای درک این اختلاف در دست نداریم.

نمود .همواره میتوانیم عنصر جدید ناشناختهای را فرض کنیم که تمامی فضا

برای متال ,تمام وقایعی که برای  ۸روی میدهند ,همگی با تأخیر به وقوع

را از خود انباشته است و سرعت زمین نسبت به آن تعیین میگردد.
صزل نسبیت را
ایر ا
علاوه براین» آزمایش تجربی هم وظیفهةٌ ابطال اين تعب
بهعهده گرفته است .تمامی کوششهایی که مصروف اندازهگیری سرعت حرکت

میپیوندند .آنهم هميشه به یک اندازه .اما اين مشاهدهگر هیچگاه متوجه اين
تاخیر نخواهد شد زیرا هزرمانسنجی که در اختیار داشته باشد نیز بههمان

میزان تأخیر خواهد داشت .بناباین طبق اصل نسبیت وی به هیچ طریقی

زمین نسبت به اتر شدهاند نتایجی منفی بهبار آوردهاند .در اين خصوص:

نخواهد توانست تشخیص دهد که آیا در وضعیت سکون قرار دارد یا حرکت

فیزیک تجربی بیش افزیزیک ریاضی نسبت به اصل نسبیت از خود

مطلق .متأسفانه لیکن ,قضیه بهان سادگیها نیست ولازم است پای فرضیات

 oeابائی ندارند که به راحتی دست ازاین اصل بردارند .لیکن آزمایش

دیگری را نیز به میان کشید .مجبوریم بپذیریم که اجسام متحرک در جهت
حرکتشان دچار انقباضی همسان میگردند .برای مثال .طول یکی اقزطرهای
کاهش مییابد در
کره زمین» در اثر حرکت این سیاره» به rl

وفاداری نشان داده است؛ نظریهپردازان :برای تامين هماهنگی میان اصول
عام

تجربی پپوسته آن را تأیید کرده است .انواع روشها طرحریزی و بهکار گرفته
شدند تا اينکه مایکلسن توانست دقت مشاهده را به حد نهایی خود رساند؛

حالیکه قطرهای دیگر آن اندازة طبیعی خود را حفظ مینمایند .بدین ترتیب

ولی باز چیزی عاید نشد .اين لجاجت تا بدانجا رسیده است که امروزه

ناجیزترین اختلافات؛ از نوعی که گذشست :توضیح داده میشوند .اما داستان

ریاضیدانان را وادار ساخته برای چیرگی بر آن تمامی نبوغ وفراست خویش

در

فت.
به اینجا ختم نمیشود؛ فرضيةٌ راجع به نیروها را هم باید دگررنظر
ازئی
شر ا
ننظ
مرف
جهانی که دحرال حرکت انتقالی میباشد .نهریرویی ص

رباهیاری طلبند.

نبوده است؛ واگر

که فارفه خوأه وزج باشد خواه گشسانی :به نسیت :عقاضیی گافنشی ,بیدا سیگند؛

لورنتس توانست از عهدة اینکار برآید .توفیق خویش رتانها مدیون فرضيههاي

یا بهتر بگوییم .چنین وضعی برای آن مولفههایی از نیرو حادث میشود که با
جهت حرکت انتقالی زاویهای قائمه میسازند؛ مولفههای موازی این جهت

نی
سد.اکار
آشتن
کاری که ریاضیدانان پیش روی دا
روی هم انباشته بود.

نبوغآمیزترین فکر در این خصوص ,انديشة زمان موضعی است .دو
مشاهدهگر را تصور نمایید که میخواهند زمانسنجهای خود را توسط علائم

هیچ تفییری پیدا نمیکنند .حال بیایید به مثالی که دبرارث دو جسم حامل

بر الکتریکی زدم برگردیم :اینها یکدیگر را دفع میکنند؛ اما در عین حال

نوری تنظیم کنند .هر یک علامت خود را بهسوی دیگری ارسال میدارد؛ اما

اگر همه چیز در حال انتقال با سرعتی یکنواخت باشد .اين دو بار معادل دو

از آنجا که هر دو میدانند انتشار نور در سرتاسر فضا بهصورت آنی انجام

جریان موازی خواهند بود که در یک جهت سیران دارند وبنابراین یکدیگر را

نمیپدیرد .به اين نکته توجه خواهند داشت که باید ارسال علائم خویش را
تکرارکنند .هنگامیکه مشاهدهگر  32علامت ارسالی از طرف مشاهدهگر  ۸را

جذب میکنند.

حال این جاذبةٌ الکترودینامیکی باید از دافعةٌ الکتروستاتیک کم شود و

 CLsمیکند .زمانسنج وی همان لحظهای را که  4آغاز به ارسال علامت

ثیروی دافعهای که از تفاضل اين در باقی میماند ادزافعهای که میان این

خود کرده بود نشان نمیدهد .بلکه باید آن لحظه را به مقدار ثابتی که نشانگر

دو جسم در حالت سکون عمل مینماید .ضعیفتر خواهد بود .اما اآزنجا

مدت انتقال نور از  ۸به  3است ,اضافه نمود .فروض کنیم .برای مثال؛ ۸
ظهای
لحدر
علامت خود را

ارسال میکند که زمانسنج او ساعت صفر را

نشان میدهد .و  72اين علامت را در لحظهای دریافت میکند که زمانسنج

که برای اندازهگیری نیروی دافعة باقیمانده  bol ebدر تراز با نیروی دیگری
قرار دهیم وآانزجا که كليةٌ انگونه نیروها خود نیز به همان نسبت کاهش
پیدا کردهاند .هیچ چیزی را مشاهده نمیکنیم وکلب ظواهر امره بدین ترتیب,

اویو ساعت ۸ :قرار گرفته است .اگر مدت رمان انتقال ور از  4۸به  3ash

کاملا حفظ عیگونده انا آبا هتمهر شدکیودها را از این طریخ پرظرف

بهنظر میرسد زمانسنجهای این دو به اين ترتیب تنظیم شده باشند .برای

عرلاازئم نوری .که سرعت سیرشان
کردهایم؟ اگر میشد توسط علائمی غی

اینکه جنین نتیجهای مورد بازرسی قرار گیرد .مشاهدهگر  3باید در لحظهای

ستفاوت با سرت  staal yb LESHتبادل اطاتعلت گنیر  .آنگاه یه وضعيي

که زمانسنجاش ساعت صفر را نشان میدهد علامتی بهسوی  4ارسال

 geآwsمد؟ | کر هنن اتزنظیم زمانسنجهای خود توسط کارآمدترین روشی

دارد .حال مشاهدهگر  4باید اين علامت را هنگامی رژیت کند که زمانسنج

که در اختیارمان قرار دارد .میخواستیم نتیجه را با استفاده از اين علائم

خودش ساعت  /را نشان میدهد .بعد از اين ردوبدلها میتوان گفت که

جدید امتحان کنیم .باید میتوانستیم تفاوتهایی را که معلول حرکت انتقالی

زمانسنجهای اين دوواقع با یکدیگر تنظیم شدهاند.

مشترک دو مشاهدهگر است .مشاهده نماییم .و اگر با لاپلاس همعقیده شویم

فیزیکی واحد .ساعتی واحد را نشان دهند وآن درحالی است که هر دو

که نیروی جاذبةٌ عمومی با سرعتی میلیونها برابر سرعت سیر نور در فضا
منتشر میشود . LTباز میتوانیم اصرار ورزیم که چنین علائمی در تصور

و بهراستی تنها در یک صورت دو زمانسنج میتوانند در یک لحظة
در وضعیت سکون قرار داشته باشند .در غیر اینصورت .زمان انتقال نور
در دو جهت مخالف یکی نخواهد بود زیرا؛ فیالمثل ,مشاهدهگر  4۸بهپدرقة
ارتعاشاتی میرود که اطزرف  31ارسال شدهانده حدرالیکه 3؛ قبل از صدور

ارتعاشی از طرف  4اوزی در حال گریز بوده است .بنابراین زمانسنجهایی
که بدین ترتیب تنظیم شده باشند زمان حقیقی را نشان نخواهند داد .این

نمیگنجند؟
صزل
ار ا
در دورانهای اخی

نسبیت بس دلیرانه دفاع شده است؛ اما نفس

سرسختی این دناع خود نشان میدهد که تا جه حد حملات بر علیه آن
حدی بودهاند.
اما اکنون اجازه دهید به صحبت ازاصل

نیوتن بپردازم ,اصلی که ناظر

نشر رناضی .سال  ۳۱۰Ved

۳۲

به برابری عمل و عکسالعمل است .این اصل با اصل قبلی داررتباطی

تعبیری» این ضربه نمایانگر تلافی پسزنی نوسانگر خواهد بود :عکسالعمل

تنگاتنگ قرار دارد و به نظر میرسد فروپاشی یکی موجبات درهم ریختن

برابر عمل است ,لیکن این دو همزمان روی نخواهند داد :گیرنده قدری پیشروی

دیگری را فراهم آورد .از اين هم نباید تعجب کنیم که در مورد این اصل نیز

خواهد کرد اما نه در همان آنی که نوسانگر پسزده است .حال اگر انتشار

با همان مشکلات روبهرو شویم.

انرژی در اين حالت بهگونهای نامتناهی ادامه بدا  2Sبدون آنکه گیرندهای

تصور رایج این است که پدیدههای الکتریکی معلول جابهجایی ذرات ریزی

هستند که بارالکتریکی حمل میکنند و به آنها «الکترون» میگویند .الکترونها

 gidذحرحیطی فستندگه آورا ات 1ميناسم .مرکا الکتروزبا اعتقاقاتی

آن رعاریاقت شید  Ben haw ool AWتست seid alg

آیا نمیتوان گفت فضایی که نوسانگر را اگزیرنده جدا میسازد» یعنی

ریهیق
گ تأ
یتند
دک
فاصهای که  gl alto clareیکی باند طی

pare

را در ای که آنها را احاطه نموده است یدید میآورد .این اغتشاشات در

تهی نیست ونه تنها از اتر بلکه از هواء یا شاید در مورد فضای بین سیارات؛

تمامی جهات با سرعت سیر نور انتشار مییابند و سایر الکترونها که در بدو

از سیالی بس رقیق اما قابل توزین؛ پوشیده شده است .بهطوری که ضربه

امر در حالت سکون قرار داشته بودند .با فرا رسیدن اغتشاشات به قسمتی از
اترکه آنها را دربرگرفته است .شروع به جابهجایی میکنند .بدین ترتیب هریک
ازلکترونها بدریگری عمل مینماید .منتها این عملکرد به صورت مستقیم

را اين ماده» همانند آن گیرنده در لحظهای که انرزی بدان میرسد .دریافت
میکند و پس از گذر اغتشاش از آن .پس میزند؟ این سخن البته ناجی

اصل نیوتن هست» اما درست نیست .اآگرثرفی» در طول مدت انتشارش:
همواره متصل به محملی مادی میبود .اين ماده با حرکتش نور را بهدنبال

انجام نمیپذیرد بلکه توسط واسطهای چون اتر به منصهّ ظهور میرسد .تحت

شود میگشید؛  gd ghنشان داده است که لاال در مورد غوا بدا عکین

بگوییم آن هم برای مشاهدهگر که تنها شاهد حرکات ماد یعنی الکترونها:

نیست .پس ازاو مایکلسن ومورلی نیز این نظر را تأیید نمودهاند .شاید بتوان

چنین شرایطی ,آیا هنوز امکان دارد از برابری عمل و عکسالعمل سخن
میباشد وحرکات اتری که نمیتواند آنرا ببیند از نظرش کاملا پنهان میمانند؟

واضح است که جواب باید منفی باشد .حتی اگر این موازنه بهگونهای دقیق
برقرار باشده مسلماً تمیتواند بهصورت آتی انجام پذیرد .اغتشاشات با سرعتی
متناهی انتشار مییابند .بنابراین تنها هنگامی به الکترون دوم خواهند رسید که

اولی مدتهاست به وضع سکون بازگشته است .بدین ترتیب .الکترون دوم پس
از مدتی تحت تأثیر عمل الکترون اول قرار میگیرد؛ لیکن مطمتناً در همان
لحظهای که اتر را میبذیرد .نمیتواند نسبت به اولی عکسالعملی نشان دهد
زیرا در آن لحظه در اطراف الکترون اول چیزی در حال جنبش قرار ندارد.
تحلیل واقعیات به ما اجازه خواهد داد که دقیقتر صحبت کنیم .برای
 Jیک نوسانگر هرتزی را در نظر بگیرید .مانند آنها که در تلگراف بیسیم
فضا انرژی بخش میکند .اما
بهکار میروند .) ulus. gdدرتمامی حهات در

میتوان بر آن آیینهای سهمیشکل نصب نمود (همچنانکه هکرتزوچباکترین

قرشی کرد که سرکاث نادط  sl ele Lig Wide plتلافی igh.

اما چنین فرضی ما را به همان ملاحظاتی میکشاند که لحظاتی پیش مطرح

کردیم .با چنین تعبیری» اصل نبوتن قادر به توضیح همه چیز خواهد شد,

زیرا دبررابر هر حرکتی که به رژیت درآید .حرکاتی فرضی را میتوان تصور

کرد که آن را تلافی کنند .اما اگر این اصل توانایی توضیح هر چیزی را داشته
باشد .آنگاه قادر به هیچ نوع پیشبینی نخواهد بود؛ با تکیه بر آن ما نخواهیم
توانست امزیان فرضیاتی ممکن ومتنوع یکی را برگزينيم» زیرا خود اقزبل

همه چیز را توضیح داده است .بدین شکل ,اين اصل مفید هیج فایدهای
نخواهد بود.

علاوه بارینها ,فرضیاتی که میباید برای توضیح حرکات اتر بپذیریم» خود
زیاد مطلوب نیستند .اگر مقدار بار الکتریکی را به دو برابر افزایش دهیم

طبیعی است که نتیجه بگیریم سرعت اتمهای تشکیلدهند اتنریز به بدورابر

افایش پیدا خواهند کرد.آنگاه رای اینکه عکسالعمل لازمبرای تلافی اين

نوسانگرهای خود چنین کرد)» بهطوری که ارسال تمامی انرژی تولیدشده تنها

حرکتها صورت پذیرد لازم خواهد بود سرعت متوسط اتر چهار برابر بیشتر

در یک جهت متمرکز شود .با تحقق همچون وضعی ,وقوع چه رویدادی را

شود.

نظریه پیشبینی میکند؟ معلوم است .چنین دستگاهی به توبی میماند و
انرژی ساطعشده از آن بگهلولة توپ .در اثر شلیک این «گلوله»» دستگاه پس

میزند و با اين عمل خود اصل نیوتن را نقض میکند .زیرا «لول» پرتابشدة
ما وهی تدأبرداز ماده ساعته نشده :بلگه اترکی خالسی است .مضافا :همین

به دلیل اینگونه ملاحظات مدتها فکر میکردم که بالاخره روزی فرا خواهد
رسید که آن دسته از نتایج نظریه که با اصل نیوتن ناسازگاری دارند .کنار

ریروبری
گذاشته شوند؛ لیکن بهنظر میرسد آزمایشهای انجامشد؛ اخ

حرکات

الکترونهایی که توسط رادیوم پراکنده میشوند .اين نتایج را تأیید میکنند.

انعکاسدهنده

اکنون میپردازم به اصل لاوازیه دبرارة بقاء جرم . Leنمیتوان بدون

است» زیرا ور چبزی نبست جز وساناتی در میدان الکترومغناطیسی .این

آسیب رساندن به بنیان علم مکانیک ,دستی دارین اصل برد .در عین حال
بهنظر
سرت
رر ام
دظاه
هستند کسانی که فکر میکنند اين اصل تنها در

حالت

برای فانوسی

دریایی

تزعدراقب
فانوس دریایی نی

صادق

است که مجهز به یک

صدور نوری که به شلیک گلوله توپ میماند باید

خوذ پس زند .اما نیرویی که اين پسزنی را حاصل میآورد .چیست؟ این
نبرو همان است که «فشار ماکسول_بارتولدی» نامیده میشود .نیرویی است

بس ناجیز که نمایان ساختن آن ,حتی با حساسترین تابشسنجها .زحمت

فراوانی را طلب کرده است .برای مقاصد بحث ما همین بس که چنین نیرویی
درواقع وحود دارد.

اگر تمامی انرژی ساطعشده از نوسانگر به گیرندهای اصابت کند .این گیرنده

گدوکهبی ضربهای فیزیکی دریافت کرده است .به
طوری عمل خواهد کر

میرسد زیرا در مکانیک سروکار ما فقط با سرعتهای ملایم است .اینها
معتقدند برای اجسامی که با سرعتهایی نزدیک به سرعت نور حرکت میکنند.

اعیار این اصل از دست خراهد رفت .غر حال عاضر اعتتاد همان بر
این است که چنین سرعتهایی حاصل آمدهاند؛ به نظر میرسد اشعه کاند و
رادیوم اذزرات بسیار ریزی تشکیل يافته باشند که با سرعتهایی بیشک کمتر
از سرعت ور حرکت میکنند .اما ظاهرً نسبت آنها به سرعت سیر نور به
L. Fizeau
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الکترونها بهچای میگذا رد به همان درجه جر جرع تماعی ذرات دیگر نیز

یکدهم یا حتی یکسوم نیز کاهش پیدا کرده است.

اين اشعه را میتوان توسط میدانهای الکتریکی يا مغناطیسی منحرف
کرد و با مقایسةٌ میزان اين انحرافات نیز میتوان هم سرعت الکترونها و هم
جرم آنها (يا شاید بهتر باشد بگوییم نسبت جرم به بار الکتریکی آنها) را

اعمال شود

بنابراین لازم میشود اجرام مکانیکی طبق همان قوانینی تغییر کنند که
جرم الکترودینامیک میکند؛ ب  ue [gal peنمیتواند ثابت باقی بمانند.

اندازه گرفت .اما خیلی زود دريافتیم که به محض نزدیک شدن این سرعتها

آپا ذکر ایننکته لازم است که سقوط اصل لاوازبه سرنگونی اصل نیوتن

به سرعت نور لازم میآید اصلاحیهای را در محاسبات خود وارد کنیم .از

رباههمراه دارد؟ امزلزومات اصل دوم یکی اين است که مرکز ثقل دستگاهی

آنجا که ایرگینه ذرات حامل الکتریسیتهاند .چابهجایی ها بدون برهمزدن

ل دخوتی
وضع اتمرمکن نیست .بنابراین برای بهحرکت درآوردن آنها .غلبه بر
لازم میشود :یکی لختی هر ذره ودیگری لختی انر .بدین ترتیب کل جرم
یا جرمی ظاهری که اندازگیری میشود .مشتمل بر دو بخش خواهد بود.
یکی جرم حقیقی یا مکانیکی هر ذره و دیگری جرم الکترودینامیکی آن که
نمایانگر لختی اتر است.
 Jeمحاسیات

 ‘ealوآزمایشات کاوفمن! نشان دادهاند که جرم

egون :لاآقل الکتروتهای با
tialتر
 al sy patna 4,iاpewلک

که از هر نوع تأثیر خارجی کاملاً مصون شده است باید برروی خطی مستقیم
ام
حرکت کند .اما آگر جوم ثابقي فکرار نبائند مرکز تتلی هم وسره
داشت ,واساساً این عبارت فاقد معنا خواهد شد .اين است دلیل آنکه قبلا
Z

کنتم بهنظر میرسد آزمایشها برروی اشعةٌ کاتد تردیدهای لورنتس را دربارة

اصل نبوتن توجیه میکنند.

۱

۱

اما اگر قرار باشد همه اين نتایج تأیید شوند آنگاه مکانیک تماما نوینی

آن» مخصبوساً با ین

س:ظ
خخعبلت
ت گه
م نهاد
پا به عوضل وجود .خواهد

عزت
رتن ا
سر رف
واقعیت معین میشود که هیچ سرعتی را امکان فراث

سیر

 fa ghتناما منشایی الکترودیناسیکی دارد .این عستاوروها ما رواامیدآود

نور نیست" .همانگونه که هیچ حرارتی را توان نزول به پایینتر از صفر مطلق

تتاعریف خود از جرم را تفییر دهیم؛ دیگر نمیتوان بین جرم مکانیکی و

نیست .برای مشاهدهگری که خود به صورت انتقالی در حرکت است ,بدون
اینکه خبر از آن داشته باشد ,هیچ سرعت ظاهری نمیتواند به حد سرعت

جرم الکترودینامیکی تمایزی قاتل شد زیرا یکی اطزرفین امزیان رفته است.
هیچ جرمی جز لختی الکنرودینامیکی وجود ندارد .اما دارین صورت دیگر

نور برسد؛ و این موجب تناقض خواهد شد مگر اینکه بهخاطر آوریم چنین

جرم نمیتواند ثابت باقی بماند وباید با افزایش سرعت افزایش پیدا کند؛

مشاهدهگری همان زمانسنجی را که یک مشاهدهگر ساکن مورد استفاده قرار

بهجهت حرکت هم بستگی دارد وجسمی که با سرعتی قابل توجه در حرکت

میدهد ,به کار نمیگیرد؛ بلکه زمانسنج او «زمان موضعی» را برايش نشان

است با همان لختی که در برابر نیروهای بازدارنده از مسیر حرکتش مقاومت

میدهد.

میکند .دبررابر نیروهایی که شتاب حرکت آن راکم يا زیاد میکنند .مقاومت
نمینماید.

دارینجاست که رو در روی سوالی قرار میگیریم که من تنها به بیان آن

اکتفا میکنم .اگر دیگر جرمی دکرار نباشد ,چه بر سر قانون نیوتن خواهد

البته در برابر اين استدلالها .راه فراری نیز وجود دارد :عناصر بنیادی
اجسام راالکترونها تشکیل میدهند که بعضی ازآنها حامل بامرنفی وبرخی

آمد؟

جرم دو جنبه دارد :در عین اینکه ضریبی الزختی است .بهعنوان جرم

دیگر دارای بار مثبتاند .برداشت ما اين است که الکترونهای منفی جرمی

جذبکننده» عاملی را دقرانون جاذبة نیونن تشکیل میدهد .اما اگر ضریب

ندارند؛ اما الکترونهای مثبت ,براساس اطلاعات اندکی که اآزنها داریم .ظاهر

لختی هیچگاه ثایت

 cilتعاند»

 Ulجرم

جذبکننده

مینواند  ealباشد؟ این

بسیار بزرگتر از منفیها هستند .شابد آنها علاوه بر جرم الکترودینامیکی از
جرم واقعی و مکانیکی نیز برخوردار باشند .بدین ترتیب جرم واقعی اجسام
از حاصلجمع جرم مکانیکی الکترونهای مثبت تشکیل خواهد شد زیر
الکترونهای منفی دراين جرم سهمی ندارند .جرمی که به این صورت تعریف
میشوده شاید بتواند ثابت باقی بماند.

موجبات نگونساری این اصل را فراهم آورد از سایر موارد بیشتر سر و صدا Lay

افسوس که اين مفر بر ما بسته شده است .به خاطر آوریم آنچه را که

کرد؛ تمام نشریات علمی پراز بحث دربارة آن شدهاند .بعد اچزاپ اولین اثر

است سوالی که بدان اشاره کردم.

ظاهر امر اين است که اصل بقای انرژی لااقل تبهحال از تعروض در
اسان.مانده وبینفعر از اصول دیگر تثبیبت شده است :.آما بی خوآهیت خگونگی
سقوط

این اصل

را هم به ور طهّ بیاعتباری  Gob aن آورم؟ رویدادی که

بدرارة اصل نسبیت وکوششهای انجام شده برای نجاتش گفتیم .مسأله تنها

 TLSو مهمتر از آن بعد ازينکه زوج کوری " موفق به کشف رادیوم شدند.

نجات یک اصل نیست .پای نتایج تردیدناپذیر آزمایشهای مایکلسن و مورلی

متوجه شدیم که هر عنصر رادیوا کتیو منبعی تمامیناپذیر از تشعشع را تشکیل

نیز در میان است .همانطور که ملاحظه کردیم .لورنتس ننها چاره را برای
توضیح این نتایج در اين دید که فرض کند تمامی نیروهای عملکننده در

میدهد .منبعی که به نظر میرسد فعالیت آن بیوقفه طی ماهها وسالها
تداوم داشته باشد .این خود اصول

محیطی که خود با سرعتی یکنواخت در حال حرکت انتقالیاند .صرفنظر

تشعشعات در واقع چیزی نبودند جز انرژی؛ پس از یک تکه رادبوم .انرژی

 Sy ay alight Les glتسیت کاهض بیدا میکند .اما لین ها کافی tial

اين زایش را پایانی نیست .در عین حال مقادیر

کافی نیست که این امر فقط در باره نیروهای واقعی صدق کند؛ همین بای

یهی
ود ک
گشو
طوری زاده می

 oid SSرا در مخمصه قرار میدهد؛ این

 ۱زیر اجسام دبررابر نیروهای شتابدهندة حرکتشان لختي فزایندهای نشان میدهند و

در مورد نیروهای لختی نیز صادق باشد .بناباین؛ همانطور که خود اگوفته

بیطرنفهایت
هنگامی که سرعت آنها به حد سرعت نور نزدیک شود اينلختی به

است .بالضروره میباید تأثبری که حرکت اثتقالی بر چرغ الکنروعننا طیسی

خواهد کرد.

2. Kaufmann

.1 Abraham

3. Curie

میل

.2 Becquerel

۴۲

تشر ریاضسی :سال  :۳۱قسار ۱

این انرژی آنقدر ناجیز بودند که تن به اندازهگیری نمیدادند؛ لااقل اعتقاد رایج
این بود و موجبات چندی برای

وردرکهی
کیر ک
صحنه وقتی تفی

مانده است که باید انجام شود؛ در دوران آميخته به تردید و انتظار آنقدر کار
هت که دست ما را eS HG

 ASجدی فراهم نبود.

بر آن شد تا رادیوم را در گرماسنج قرار

دهد .آنگاه آشکار شد که مقدار گرمایی که از آن بهطور مداوم

مین  iba Uf deg ste dleتاریست :استا  ileتوت عم

 adsمیشود؛

از شر این تردیدها هیچ کاری از دست ما بر نمیآید؟ به راستی باید اذعان

بسیار قابل توجه است.
تعداد نظریههایی که برای توضیح این پدیده وارد صحنه شدند .کم نبودند؛

داشت که فیزیک تجربی در پدید آوردن اين مشکلات تنها نبوده است؛

لیکن در مواردی اازين قبیل هميشه نمیتوان گفت که فراوانی نعمت موجب
ضرر و زیان نمیشود :تا هنگامی که یک نظر رقبای خود را امزیدان به در
تکرده باشد» تمیتوان اطمینان حاصل کرد که یکی اآزنها حتماً نظر خوبی
است .اما اکنون مدتی است که بهنظر میرسد یک نظریه رفتهرفته خود را

رزان
شداخیصتگر ا

نشان میدهد ومیتوان عاقلائه امید داشت که بالاخره

کلید اين رمز در دستان ما قرارگرفته باشد.

سوریلیام رمزی سعی کرده است نشان دهد که رادیوم عنصری ناپایدار
است " ,و در عین اينکه انبار عظیمی ازانرژی را در خود نهفته دارد .ذخیرهاش

پایانناپذیر نیست .فرایند تبدیل رادیوم ,گرمایی حدود یک میلیون برابر آنجه
دتربدیلات شناخته شده تولید میشود ,آزاد میسازد وقریب
طول میکشد تا رادیوم تمام انرژی حود را از دست

 ۰۵۲۱سال

بدهد .اين مدت زمان

درازی نیست .اما ملاحظه میکنید که میتوان اطمینان داشت لااقل برای
قهی ماندن در همین وضعی هستیم که الان در آن
ام ب
بکو
چندصد سال مح
قرار داریم .در اين مدت انتظاره شک وتردید ادامه خواهد CSL

ذمریان این ویرانهها چه جیز ماناه است که پابرجا ایستاده باشد؟ تابهحال

اصل کمترین کنش دست نخورده باقی مانده است .و ظاهرً لارمر" بارین
عقیده است که اين اصل برای مدتهایی مدید کماکان به حیات خود ادامه

فیزیک ریاضی هم در اين مهم سهم بسزایی داشنه است .البته .اولبار

آزمایشگران بودند که متوجه شدند رادیوم ساطعکنندة انرژی است .اما SUT
مسائل مربوط به انتشار ور در محیطی متحرک را برملا کردند .نظربهپرداز

بودند؛ اگر اینها نمیبودند .شاید این مسائل هرگز مورد توجه واقع نمیشدند.

 alaei culeنهjhایت سعی را دسردرگم کردن ما مبذول نمودهاند

انتظاری بیش از اين هم از آنان نداریم که ما را در خلاصی از این مخمصه
پاری کنند.

بنرظریهپردازان واجب است تمامی اندیشههایی را که امروز بدانها.اشاره
کردم .مورد نقد و بررسی همهجانبه قرار دهند؛ اصول مورد بحث را هم تنها
زمانی باید کتار کدارند که هکروشش

صادقانهای که برای

 obsآنها دتروان

داشتهاند» انجام داده باشند .اما در این جهت جمهیکارتوان کرد؟ این سوالی
است که هماکنون قصد پرداختن بدان را دارم.

در میان جذابترین مسائل فیزیک ریاضی ,مسائل مربوط به نظریة
جنبشی گازها را باید در جایگاهی خاص قرار داد.

کار زیادی برای حل این مسائل انجام پذیرقته است :اما کارهای بسیاری

هم ماندهاند که باید انجام پذیرند.

این نظر به متضمن

تعارضی حاودانی eel

در مقدمات» همه جبیاززگشتپذیر است» در تتیجهها :بازگشتناپذیر و مابین
Liملاحظات آماری و قانون اعداد نزرگ قادرند این

خواهد داد .دوراقع اين اصل ,در مقایسه با اصول دیگر ,هم مهمتر است و

این دو شکافی عمیق.

هم عامتر

شکاف را پکرنند؟ بسیاری موارد در اين نظریه هنوز داربهام قرار دارند و

در برابر این همه اصول فروریخته» فیزیک ریاضی چه نگرشی  |,ab

اتخاذ کند؟ اول از همه و قبل اازینکه زیاد هیجانزده شویم .باید سوال کنیم

یا آنچه نابه حال گفته شده واقعاً درست بوده است یا نه .اصولی که برشمردیم
اعتبار خود رتانها برای موارد فوقالعاده ریز از دست دادهاند :برای مشاهدهٌ

حرکت براونی احتیاج به میکروسکوپ داریم .الکترونها به جشم نمیآیند؛
رادیوم عنصری است بس  GLUو هیچگاه هم در مقادیری بیش از چند
میلیگرم یافت نمیشود .هميشه نیز این سوال را میتوان مطرح کرد که آیا در

کنار اجسام بسیار ریزی که به مشاهده درآمدهاند .اجسام بسیار ریز دیگری
در کار نیستند که مشاهده نشدهاند لیکن اثرات :آن را خننی میسازند؟
اين سوال مطمتتاً جای بحث دارد و در ظاهر امر نیز تتها با آزمایش و
مشاهده است که میتوان برای آن پاسخ مکفی فراهم آورد .شاید صلاح در
اکهر را نهدست ازاشکران بسپاریم و درضمن اینکه دارنتظار
atk
 volک

میمانيم تا یکبار برای هميشه به اين مناقشه پایان بخشند .سر خود را با

بیشک لازم خواهد بود بارها بوارها آنها را بررسی کنیم .با روشن شدن این
موارد .معنای اصل کارنو ومقام کلی آن در مبحث دینامیک بهتر فهمیده

خواهد شد و ما بهتر میتوانیم نتایج غحریب آزمایشهای گوئی را که قبلا بدانها
اشاره کرده

بودیم؛ تعبیر نماییم.

اما علاوه بران آا نبید کاری کنیم تا در زمينة الکترودینامیک اجسام
بهنظرية بهتری دست یابیم؟ همان طو که به کفایت گوشزد کردم؛ دارینجا بیش
بااشت
نب
اتی
از همه جا مشکلات انبار شدهاند .ح

فرضیه بر روی فرضیه هم

تخواهيم توآنست برای تمامی اصول مورد نظر توآما کسب اعکتبتای رم :تایه حال
هیچکس موفق نشده که بعضی ازاین اصول را بدون فربانی ساختن برخی
سزت نرفتهاند.
در ا
دیگر حفظ کند .اما تمام امپدها برای دستیابی به نتایج بهت
بیایید نظريةٌ لورنتس را برداریم و آن را زیر و رو نماییم؛ ببایید اندکاندک در
آن دستکاری کنیم؛ شاید از اين طریق گشایشی دکرار حاصل گردد.

یا واقعاً نمیتوانيم بهجای اين تصور که اجسام متحرک دچار انقباض

اين مسائل درد نیاوریم و بیسر و صدا به کار خود مشغول باشیم .گویی

در جهت حرکت

هیجیک اازصول ذکر شده در معرض تردید قرار نگرفتهاند . Ladaدر همان

صرفنظر از طبیعتشان و نیرویی که بر آنها عمل میکند .یکسان صورت

حوزهای که این اصول با قطعیت تمام حکمروایی میکنند .هنوز کار فراوانی

میپذبرد .فرضی سادهتر و طبیعیتر را انتخاب کنیم؟ برای مثال .جرا نتوان

.1 W.

تصور کرد که هرگاه اتر نسبت به جسمی که در درون آن در گذر است به

Ramsay
 faultهلیوم به عتضر ایگرق تبدیل میشود-.م.

.3 Larmor

خود میشوند و اینکه جنین انتباضی برای تمامی

Lgl

حرکت درآید .آنگاه تفییرات فوق دراتر ,و نه در جسم تحقق میپذیرند؟ با ابن
تعبیر :اغتشاشاتی که در اتر پدید میآیند دیگر با سرعنی یکسان دترمامی

۲۳۵
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جهات فضا منتشر نخواهند شد .آن اغتشاشاتی که به موازات حرکت جسم.

فیزیکدانان خواهد آمد .در عين حال ,معتقدم که نظریهپردازان با توجه به

ششوند .با سرعت
چه همجهت با آن و چه در خلاف این جمهتی.پخ

آزمایشهای مایکلسن ,میتوانند اطمینان داشته باشند که نتیجه در این مورد

بیشتری انتشار مییابند و آن دسته که با مسیر حرکت زاویهای قائمه میسازند.

همواره منفی خواهد بود و اگر  altelمیخواهند کاری مثمرثمر در زمینه

با سرعتی کمتر .در نتیجه سطوح خارجی امواج تولید شده دیگر کروی نبوده

کجراهی نورانجام دهند .باید اين نتيجة منفی راپیشاپیش درکار خود ملحوظ

بلکه بیضوی خواهند بود .و اين انقباض حیرتانگیز اجسام هم شرش را از

دارند.

سرما کم خواهد کرد.

البته این مورد را بهعنوان مثال ذکر میکنم» زیرا واضح است انواع
دستکاربهایی که میتوان دنرظریه اعمال کرد .سر به بینهایت میزنند.
ممکن است روزی علم نجوم بتواند نتایجی تجربی را در این خصوص
در اختیار ما قرار دهد :در واقع خود اين علم بود که اولبار اسباب طرح

مسأله را از طریق کشف پدید؛ کجراهی! نفوراهم نمود .ابگررای توضیح این
پدیده نظریهای نهچندان دقیق تدوین کنیم ,نتيجة شگفتانگیزی ازآن حاصل

میآید .موضع ظاهری ستارگان .بهعلت حرکت زمین ,با موضع حقیقی آنها

اما اجازه دهید باز به زمین برگردیم .در زمین هم ما میتوانیم آزمایشگران
باری کفیم .ی اگزارهایي که را ال ميتائيم آضام دهیم ین آسست
که زمینه را با تحقیق همهجانبه در رفتار دینامیکی الکترون مهیا سازیم.
سوءتفاهم نشوده من نمیگویم که اين کار فقط باید با اتکا بر یک فرضیه
صورت پذیرد .بلکه معتقدم چاره دراين است که در حد امکان تعداد بیشتری

ترتیب مشخص میشود که از حاصل کار ما برای یافتن آزمایشی سرنوشتساز
استفاده کنند تا بهترین فرضیه از میان آن فرضیهها گزینش شود.

تفاوت دارد وآ انزجا که حرکت زمین خود متغیر است .مواضع ظاهری
ستارهها هم تغییر خواهند کرد .ما نمیتوانیم موضع حقیقی ستارهای رتاعیین

داد .اما از میان راههایی جند که برای این کار وجود دارند .یکی هست که

کنیم اما تغییرات مواضع ظاهری آنان قابل مشاهده است .بنابراین مشاهدات

در عين مغفول ماندن؛ نوید بیشترین اعجاب را میدهد .این راه ناظر بر

بررسی رفتار دینامیکی الکترون را از منظرهای متفاونی میتوان انجام

ما از پدیدة کجراهی نور میتواند نه حرکت زمین ,بلکه تغییرات این حرکت

خصایصی در حرکت الکترونهاست که خطوط که

را برای ما نمایان سازد .پس این مشاهدات نمیتوانند چیزی دربارٌ حرکت

تولید مینمایند .خصایصی که توسط پدیدة زیمان به اثبات رسیدهاند .جسمی

مطلق زمین به ما بیاموزند.
به هترقدیر اینها واقعیات امر را در حد تقریب اول تشکیل میدهند؛

ر! دبرگنظیررید که در ااثرلتهاب به حالت تابندگی رسیده باشد؛ آنچه در

اگر میتوانستیم گذر زمان را با دقت یکهزارم تانیه اندازهگیری نماییم .دیگر
واقعیت به این صورتی که گفتم جلوهگر نمیشد .دآرنصورت میتوانستیم
مشاهده کنیم که تغیبرات در مواضع ظاهری ستارگان نه تنها بستگی به تغییرات

در طیف

توری را

چنین جسمی اعمال ارتعاشی انجام میدهد از یک آهنربا تثیر پذیرفت.
باارلکتریکی پیدا میکند .اين اولین نکتة بسیار مهم است ,اما از اين فراتر
تابهحال کسی به عمق این مساله نفوذ نکرده است .علت اینکه توزیع خطوط

یک طیف نوری از قانونی منظم تبعیت میکند .جیست؟ اینگونه قوانین
در

لهاً هم شناخته شده هستند زیا ناظر
در حرکت زمین دارند (تکقبیاراتمی ک

را که بسیار دقیق فوسیتاً ساده هم ,هستند .آزمایشگران به تفصیل بررسی

بر حرکت کرة ما در مدار بیضیشکل خود میباشند)؛ بلکه علاوه بر آن به

مقدار متوسط اين حرکت" نویزابتهند .اين امر ایجاب میکند که ضریب

کردهاند .در نظر اول» ترتیب خطوط دراین طیف .هارمونیهایی را که در

آکوستیک یافته میشرنظ .بد فعن قاعی میفده لیکن فاوت مان ان

ثکابجتراهی .نور برای همه ستارهها دقیقا یکسان نباشد؛ بنابراین اختلافات

دو عظیم است .نه تنها تعداد ارتعاشات مضربهایی متوالی از عددی واحد
را تشکیل نمیدهند» بلکه در اینجا حتی جیزی شبیه ریشههای معادلات

میان آنها باید بتواند حرکت مطلق زمین را به ما نشان دهد.
این استدلال ,به شکلی دیگر ,حکایت از زوال اصل نسبیت دارد .اين
ارن را در حد یکهزارم ثانیه اندازهگیری
م گذ
زانیم
درست که ما تا زمانی که بتو
کنیم» فاصلةٌ زیادی داریم .اما معالوصف بعضی معتقدند که شاید کل سرعت
مطلق زمین بسیار بیشتر از سرعت نسبی آن در برابر خورشید باشد؛ فیالمثل,

جتانچه این سرعت به جای ۳ک۳یلومتر در تاد ۳ک۰ی۰لومتر در

تانیهباشنده

آنگاه قادر خواهیم بود آنرا مشاهده کنیم.
من معتقدم اين نحوة استدلال کردن مستلزم زیاد ساده انگاشتن نظر یه

کجراهی نور است .همانطور که قبلاً نیز متذکر شدم؛ مایکلسن نشان داده
است که هیچ روشی دفریزیک توانایی عبان ساختن حرکت مطلق

)1 on

مرودررد روشهای نجومی نیزکاملا صدق
ندارد؛ من هم قانع شدهام که اين ام
میکند و هقردر میزان دفت خود را افزایش دهیم .دارين نتیجه کوچکترین
خللی پیدا نخواهد شد.

صرفنظر از اینکه حقیقت امر در این مورد به خصوص چیست .نتایجی

غیرجبری [متعالی] .اآزنگونه که دارنواع مسأله دفریزیک ریاضی با آنها

 gales tlیأفت شیکنیم»  lllاقزبیل ارتناشات اجسام گشسان با هر

شکلی .یا نوسانات هرتزی در هر نوع از تولیدکنندههای برق ,یا مسأة فوریه

در باب خنک شدن جامدات.

قوانین مربوط به طیف نوری از قوانین مربوط به هارمونیها سادهترند.

ما نو نها با یکدیگرکاملاً فرق  Sigeاگ بخواهیمتنها یکی ازاي Lest
ربارشمریم» میتوانیم به این واقعیت اشاره کنیم که برای هارمونیهای مرتبة
بالا تعداد ارتعاشات به طرف حدی متناهی میل میکنند نه اينکه افزایشی
نامتناهی داشته باشند.
در اين مورد تابحال توضیحی داده نشده است و من فکر میکنم که

در پس آن یکی ازمهمترین رموز طبیعت نهفته باشد .در این جهت لبندمن
علیرغم کوشش قابل ستابشی که از خود نشان داده .نتوانسته است شاهد

توفیق را در آغوش گیرد .این کوششها باز باید از گسرفته شوند .تنها از این

که اخترشناسان در اين حهت در اختبار ما قرار خواهند داد .روزی بهکار

طریق است که خواهیم توانست .به قول معروف .به اعماق نهان ماده نفوذ

1. aberration

نماییم» و هنگامی که از منظر دیدگاه امروزی خود به جهان توانستیم دریابیم
جرا ارتعاشات اجسام تابنده به اين صورت با ارتعاشات اجسام کشسان تفاوت

 ۲منظور متوسط سرعت زاویهای زمین در مدار بیضی شکل آن است.م.
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دارند .چرا رفتار الکترونها همانند مادهای که تابهحال با آن مأنوس بودهایم
نیست .قوانین دینامیکی حاکم بارلکترونها را بهتر خواهیم فهمید وآنگاه
شاید وفق دادن

این قوانین با اصولی که تابه حال از آنها صحبت

میکردهايم.

پس این راهی نیست که باید برگزیده شود .باید کار سازندگی را دوباره
از نو شروع کنیم .اگر ضرورت این بازسازی به ما تحمیل هم شده باشد» نباید
دلتنگ شویم .نباید مجبور به اين نتیجهگیری شویم که در علم هیچ کاری غیر
از نوع کار  ‘a gayنمیتوان انجام داد؛ که تنها کاری که از علم پمریآید بنا

آساثتر باشند.

حال فرض کنید تمامی این کوششها با شکست مواجه شوند (بوعد از

کردن کاخهایی آنچنان سست است که خود بهزودی وادار به تخریب کامل

همه اين حرفهاء من فکر نمیکنم اینطور شود) .آنگاه چه باید بکنیم؟ یا باید

آنها با دستهای خود میگردد.

برویم بهدتبال اینکه به اصطلاح با یک ترفند همه اصول فروريخته را از نو

همان طو رکه گفتهام .قبلاً بحرانی شبیه بحران فعلی راپشت سرگذاردهايم.
من به شما نشان دادهام که در دورةٌ دوم فیزیک ریاضی ,یعنی فیزیک مبتنی

اين مورد من هیچ چیزی اآزنچه را که قبلا گفتهام پس نمیگیرم .امآانها که
در ادامهُ عناقشه با من پافشاری میکنند ,ممکن است بگویند« :مگر شما

بر اصول عام؛ بهخوبی میتوان آثار باقیمانده از دور اول .یعنی فیزیک
مبتنی بنریروهای مرکزی ,را مشاهده کرد .هنگامیهم که دور سومی را درک
مرودررد آن نیز صادق است .عیناً مانند جانوری
 pealخواهیم دید همین ام

بازسازی کنیم؟ واضح است که اين کار را هميشه میتوان انجام داد .و در

خودتان قبلا ننوشته بودید که اين اصول

رض
مگرعدر
اکنون دی

علیرغم دارا بودن منشا تجربی:

ابطال به وسیلهٌ تجربه نیستند .زیرا همکی مبدل به

مشتی قرارداد گردیدهاند؟ اما الان دارید میگویید فتوحاتی که اخیرً تصب
آزباشگران شده  Spal pel coolر با خظر مواحه کزد :است6

بسیار خوب ,قبلا حق با من بود و امروز هم به خطا نرفتهام .قبلا حق با
من بود وآنجه امروزه دارد روی میدهد تأییدی دیگر بر آن است .بگذارید
برای مثال ,آزمایش گرماسنجی کوری را با رادیوم در نظر بگیریم . UTامکان دارد

بتوان آن را با اصل بقای انرژی آشتی داد؟ اقدامات بسیاری صورت گرفنهاند
تا اين آشتی انجام پدیرد؛ اما از میان اين آنها یکی هست که میخواهم نظرنان

را به آن جلب کنم .توضیحی که ددرانظررم .همان نیست که امروزه در حال
تفوق پیدا کردن است .اما یکی از توضیحاتی است که مطرح شده است .در
اين توضیح ,رادیوم واسطهای تصور میشود که کارش فقط ذخیره تشعشعات

ناشناختهای است که دترمام جهات فضا پخشاند ودازاخل همة اجسام .به
استتناء رادبوم .بدون اینکه خود تغیبری پذیرند یا هیچگونه اثری براین اجسام
بر گجاذارند .عبور میکنند .تنها رادیوم است که میتواند کمی اازنرژی این
تشعشعات

را تصاحب کرده

و بعد آن

را به اشکالی گوناگون پس

دهد.

چقدر اين فرضیه مناسب و مفید است! اولاً حقانیت آن را نمیتوان

اززیابی گرد و در نتیجه فرضی است که اپطال تمیپذیرد . datآين فرضیه

که پوست میاندازد ,پوشش خارجحی خود را که زیادی ,تنگ شده است از

هم میدرده وپوشش نوشروع به روییدن مینماید .اما زیر این پوشش جدید,

همواره میتوان خصایص اصلی جانوری را که بقا یافته است» تشخیص
داد.

جهت گسترش فیزیک ریاضی را آدرینده نمیتوان پیشبینی کرد .شاید

نظرية جنبشی گازها در اين امر پیشتاز شود و الگویی  ple sheزمینهها
گرد در ان صورت .واقعیاتی که دنرظر اول ساده جلوه میکردند .به شکل

برایندی از تعداد بسیار کثیری واقعیت ابتداییتر درخواهند آمد که تنها قوانین
احتمالات آنان را بهسوی غایتی واحد میکشاند .در آن صورت .قانون در

 Lig: gh Hale cheats Syedمهد کرد بعیگی هد مر کل یک Slates
 bilBeکه در سیلت قافن آماری قطی خرانند نموت

همچنین شاید مجبور شویم مکانیکی کاملا نوین بکنانیم .مکانیکی که
در حال حاضر تنها میتوانیم جلوهای مبهم از آن را در تصور آوریم .مکانیکی
عت
رد و
سکن
که در آن لختی متناسب با سرعت افزایش پیدا می

سیر نور

هم مرزی را تعیین مینماید که عبور از آن امکانپذیر نخواهد بود .مکانیک
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زیرا اعتبار آن برای سرعتهاییکه زیاد کلان نیستند همواره باقی خواهد ماند .و

اصول دینامیکی قدیمی را میتوان در اصول جدید بازیافت .دلیلی نخواهیم

قادر است خطر هر گونه تناقضی را با اصل مایر دفع کند؛ نتنها میتواند از

داشت که اازعتقاد قبلی خود به اصول قدیم تاسف بخوریم .بهراستی هم

پیش ابرادات کوری را جواب دهد .بلکه توانایی دارد تا اشکالات دیگری را

اآزنجا که سرعتهای کلائی که معادلات قدیمی را تاب کنار آمدن با آنها نبود

نیز که آزمایشگران دآرینده جمعآوری مینمایند رفع کند .اين انرژی جدید و

همواره حالت استثنا بودن خویش را حفظ خواهند کرد عاقلانهتر این است

ناشناخته را میتوان در هر موردی بهکار بست.

که در عمل طوری رفتار کنیم که گویی هنوز به اين معادلات پايبندیم .اینان
بهقدری ثمرربخش هستند که منزلتشان باید کماکان حفظ شود .حنانجه کمر به

اين دقیقا عين چیزی است که قبلا گفتهام واز اين طریق بهسهولت
میتوان نشان داد که اصل ما از هرگونه تهدیدٍ آزمایش و مشاهده در امان

طرد کامل آنها برندیم .تنها حاصلی که عایدمان میشود محرومیت ازنعمت

خواهد ماند.

در درست داشتن اسلحهای گرانیها خواهد بود .در خاتمه باید خاطرتشان

اما با این ترفند چه عاید ما شده است؟ اصل مورد نظر ما سالم و پابرجا
باقی مانده است .اما به جه دردی میخورد؟ قبل اازين به ما قدرت میداد
نررازژی
ادا
تا تحت فلان و بهمان شرایط بتوانیم روی فلان مق

حساب کنیم؛

یعنی حدی را برقرار ساخثه بود .اما اکنون که منبع بیپایانی اازنرژی جدید
در اختبار ما نهاده شده است .دیگر محدودیتی در مقابل ما وجود ندارد؛ و

سازم که هنوز ما دترنگنایی قرار نگرفتهايم که جشمپوشی اازین معادلات را

به ما تحمیل کند وتابهحال هم هیچ چیز ثابت نکرده است که اینان نخواهند
توانست ازاین ورطه .پیروزمندانه جان سالم بدر برند.
 ۱پنهلوپه ( )601661در اساطیر قدیم یونان همسر عفیف وباوفای زتوس بود که زمانی

در غیبت وی با خواستههای نامشروع عدهای از شیفتگانش روبهرو گردید .برای دفع شر از

من در جای دیگری هم نوشتهام که چنانجه اصلی بارآوری خود را از کف

خود به آنها قول داد زمانی خواستة آنان را اجابت خواهد کرد که لباسی را که در دست

 Lageنقض نمایند .محکومش

دوخت دارد به اتمام برساند .بدینترتیب تا زمان بازگشت شوهرش کار وی این بود که هر

دا مشاقده وآزمایش ,بدون اينکه آن را

شب هآرنچه را که طی روز به دقت دوخته بود مخفیانه از هم بشکافدسم.

۳۷

به مناسبت آغاز قرن جدید مدوحموعهٌ مقالات مروری ریاضی (1900-1950) ey ste l
)(1950-2000

Developments in Mathematics

 Lugs Developments in Mathematicsانتشارات برکهویزر ز بر نظر ژانپل پیرازدانشگاه لوکزامبورگ منتشر

ایش دقت دراحتمال  »...در شمارهٌ پیشین محله (شمارً  ۱و
دسیر
ین «
پوا
شده است که ترجمهٌ یک مقاله از حلد اول ( )0591-0091با عن

 ۲سال  )۲۱چاپ شد .در زیر ترجمةٌ سه مصاحبه که در جلد دوم ( )0002-0591آمده است از نظرتان میگذرد .گفتگوی اول با ادرین دووادی
) olKauils oluu] (Adrien Douadyپاریس در اورسی است که آثار مهمی در هندسهٌ واریتههای مختلط تحلیلی و نیز دینامیک
توابع مختلط دارد .گفتگوی دوم با میخائیل گروموف ( )621:]۷1[ ۷000۳6ریاضیدان روستبار است که جند ده سال است در

فرانسه وآمریکا زندگی میکند و تحقیقات عمیقی در رشتههای مختلف ریاضی مانند هندسة دیفرانسیل .توپولوژی دیفرانسیل ,و
 4 pbsهندسی گروهها دارد .وبالاخره .سومین مصاحبهشونده .فریدریش هیرتسبروح

)J& >> 45 cw! (Friedrich Hirzebruch

حاضر «ریشسفید» ریاضیات آلمان محسوب میشود وموسسهٌ ریاضیات ین را (که (eegid SOW pndLo Cs Lene$0 8 ars 5 4s law

بنیان نهاد و در دهههای  ۰۶و  ۰۷سهم بزرگی در تعمیم قضية ریمان-رُخ و پدیدآوردن ابزارهای جدید توپولوژی و هندسةٌ جبری
داشت .مصاحبهکننده

در هر سه مصاحبه .رمی لانژون (صا«7ععصصا نص )63استاد ریاضیات ددرانشگاه دیژون فرانسه است.

است .روشی که بهکارگرفته میشود اين است که برای دنیای واقعی مدلهایی

ساخته میشود و سپس روی اين دلها کار صورتٍ میگیرد .دارینجاست
که ریاضیات وارد میشود .و بیاندازه کار باپد صرفا روی مدل انجام گیرد.

سرانجام باید نتایج را با واقعیات تطبیق داد و اين کاری است که انجامش
هرگز بهطور کامل امکانپذیر نیست[ .در جایی] خواندهام :ریاضیات تنها در
جاهایی مطلقا درست است که هیج جیزی را توصیف نمیکند.

به ریاضیاتی که مطلقاً نمایانگر چیزی نباشد علاقةٌ چندانی ندارم .از نظر
من باید کاربردی در دیدرس :هرچند دور باشد؛ چیزی باشد که ریاضیات را

به دنیای واقعی مر بوط کند .حتی اگراین ارتباط [با واقعیت] بهصورت پارادایم

ادرین دووادی

باشد .از طرف دیگر ,چند منظوره بودن ریاضیات برای من بسیار جالب
نوجه است :یک استدلال واحد را مینوان در موارد مختلف بهکار گرفت؛

افرحمند
روس
یی
مةٌ
احمه
تر

یک حکایت بامزه :در دانمارک مطالعاتی بر روی پوشک نوزادان انجام شده
رمی لانرون .آیا از نظر قو ریاضیات علمی است عستقل ,از سایر علو6؟

آدریّن دووادی .خیر رمابسطةتقیمی [بین

آنها]میبينيم :هدف علم اي است

که بنهمد دنیا جیست؟؛ در دنیا ضرورباتی وجود دارد و ممکناتی» رباضیات

ضروریات را توصیف میکند .مدلسازی جیزی است که [ریاضیات را] با
سایر علوم پیوند میدهد .اين بدینمعنا نییست که مدلسازی یک علم دقیق

و [نتایج آن] بکهناری گذاشته شده بود .شش ماه بعد .در حین بررسی نحوة

سرد کردن نیروگاههای اتمی ,معلوم شد که ریاضیات این دیوکی بوده است.
ر.ال .آپا دهنظر تو این امکان وجود دارد که مسائل وافعی  Lekبیدا یب
ربا ضیافی جدید شود؟
ا .د .بله .درست است که به ریاضیاتی که خیلی اوزاقعیت دور باشد علاقهای

ندارم» اما به ریاضیاتی هم که بیش از حد [به واقعیت] نزدیک باشد .چندان

تزظریاشبی» سال  ۳۱۰قمار ۱۱:

۸۲

میلی ندارم .سطحی ازجدایی وجود دارد که اآزنجا میتوان با al dhol

به مشاهدة چیزها پرداخت.
ر .ل] .یا داید برای اشیای ریاضی نوعی واقعیت قائّل شد؟

ا .د .آنجه [در ریاضیات] زیباست .نتایجی هستند که بهنحوی
«مقرونبهصرفه»اند .ومیدان وسیعی را میگشایند .مثل اين است که پس از
عگبورردانزهای در کوهستان دشت وسیعی را [در پیشرو]ٍ کشف کنيم .با

ا .د .مسلماً یک جنبة افلاطونی در [دیدگاه] من هست .اما باید اذعان کرد

شاعری هم تشابهی میبینم .با  Slحافظهام زیاد خوب نیست اما اشعار

که مکانیک کوانتومی مفهوم واقعیتِ دنیای واقعی را دستخوش تزلزل کرده

حفظ دارم .اشعار را از طریق بازسازی یاد میگیرم .با استفاده از
زیادی از
اطلاعات بسیار مختصری میشود آنها را بازسازی کرد .بقیه خودبه خود

استه نیمه شبی» قبل اازیتک قشیا فرما ( ۳1ثبات شود :ین فک بهنظرم

رسید :آیا ما حدرالتی اکزائنات قرار نداریم که ,بهمعنای کوانتومی  alترکیبی
تی
لت و
ااس
حست
لزتی که در آن ( )۳در
اا
است خحطی

میآید .چه اشعار بودیر باشد چه اشعار بابی لپوانت:

که در آن )(F

غلط است؟ اين میشود «فرمای شرودینگر» .اگر فرمای شرودینگر از متّل

گربة شرودینگر ۱هم امعقولتر هنظر میآید به این علت است که ما یک

تسار سسایی و اریگ گرب واقفی میعانم» برت" مثال سادطثزی آورد:
است :یک عدد  ۰۶رقمی را دبرگنظیرره میتوانی حالتی اجزهان را تصور

کنی که در آن اين عدد یا اول باشد یا نباشد؟

"hays » glad

مسلما این حرف ازبعضی حقایق فیزیکیهم برایت غیرقابل هضمتر است:

ان واقعیت که شرورت انجانم مجاسیه بیشتز او ضروریت اندزدگیری امست:
 al yدر ۱جنجاه درخلاف

دا دادهها وجود ندارد.

| دن-بذیرفتن ریاضیاتی که «درستی کوانتومی» بر آن حاکم باشد آیا Glas

آن نیست که [ریاضیات] اوزاقعیتی قویتر برخوردار است؟

ای مرد آزاد .تو دریا را همواره دوست خواهی داشت
ton 4me

tu contemples

;miroir

est ton

La mer

Dans le déroulement

infini de sa lame

در جنبوجوش بیپایان امواج آن خواهی دید
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

انديشة ت(ونیز) ژرفایی است که تلخی آکنمتر (از دریا) یست.
;Tu te plais a plonger au sein de ton image

خوش میداری تا درین تصویر خویش غوطهزنی
Tu lembrasses des yeux et des bras,et toncceur

وبا دیده بوازوانت آن را دربرکشی وقلب ت(ونیز)

ر.ل۲ .یا رشد ریاضیات به چواعع جستگی دارد؟

ا .د .واضح است که روند تحول سوالاتی که مطرح میشود به جوامع بستگی
دارد[ .در اینجا] یک مفهوم فرارباضی پیش میآید :آنجه مهم است واجه

مهم نیست .مثلاً ماندلبرو هیچوقث برای اثپات؛ حتی دو سه نابابری را هم
 Sliceهم نیاورد .اما [توانست] دیدگاه اکثر ریاضیدانها را در مورد اشیایی که
قبل از او غیرعادی ونامتعارف تلقی میشدند (فرکتالها) تغییر دهد .در واقع
Wess

Homme

دریا آثينة توست و تو روح خویش را

ا .د .آیا اول بودن اين عدد قبل اازينکه تو آن را ثابت کنی حقیقت داشته؟

اندازهگیریه

L’homme et la mer

libre, toujours tu chériras la mer

ر.ل .احنمالاً خبرن زدرا فمینوان ابن عدد را از اعداد دیگو جدا کود ....

Seay

ثلا اين شعر بودلر:

] [WEاشیایی هستند که درکار مدلسازی دنبای واقعی همهجا

بهکار میآیند .در عوض ,اگر قرار باشد در مورد درستی يا نادرستی یک گزاره

حکمی بکنیم .اين دیگر به زمینه .يا جنسیّت يا .گ..زآانره بستگی ندارد.
ر.ل .آیا معبار زيباييشناسی در ریاضبات معنايي دارد؟ آیا این يك
Sia) Gas) yeas

Se distrait quelques fois de sa propre rumeur

گاهگاه با (شنیدن) شُکوة بیتاب ووحشی آن
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

از غوغای درون خود انصرافی یابد.
Vous étes tous les deux ténébreux et discrets:

شما هردو مرموز و رازدارید:
Homme,

nul n’a sondé le fond de tes abimes,

این انسان» تاکنون ژرفای گرداب تورا کسی نسنجیده»
intimes,

tes richesses

nul ne connait

mer.

O

ای دریاء هیچکس اگزنجینههای پنهان تو خبردار نیست.
!Tant vous ¢tes jaloux de garder vos secrets

 ۱آزمایش ذهنی شرودینگر که به «گربهٌ شرودینگره مشهور شده :نشاندهندة یکی از
پارادکسهای ناشی ازاصل عدم قطعیت هایزنبرگ است .گربهای را تصور کنید که در جعبهای
همراه با یک منبع پرتوزا ویک آسکارساز ذرات رادیواکتیو قرار دارد و جعبه مهر و موم شده
است .آشکارساز را فقط یک بار و آن هم برای مدت یک دقیقه روشن میکنیم .فروض
ینل کند +
سشد
گکار
میکنیم احتمال اينکه منبع پرتوزا در طول این مدت ذرهای قابل آش

باشد (با قطعیت نمیتوان گسیل چنین ذرهای را پیشگویی کرد .تنها احتمال آن قابل محاسبه
است) .اگر آشکارساز ذرهای را دریافت کند بلافاصله یک گاز سمی در جعبه پخش میشود

جرا که شما هردو در نگهداری اسرار خویش حسودانه میکوشید!
voila des siécles innombrables

Et cependant

با اينهمه قرنهای بسیار میگذرد
Que vous combattez sans pitié ni remords,

که شما بیرحمانه بویندامت میجنکید:
le carnage et la mort,

vous aimez

Tellement

(آه) جقدر عاشق مرگ وکشتارید.

رگربه را میکشد .پس ما نمیتوانيم بدانیم که پس ازگذشت یک دقیقه ,گربه زنده است
لت
حیااز
یمارده .حالت اتورکیبی است خط

حدهاولت
زن

مرده .حال اگر درب جعبه را

باز کنیم وگربه را زنده مشاهده کنیم همین عمل مشاهده (اندازگیری) باعث شده است
کگهربه قطعاً در حالت زنده قرار گیرد .قبل اازین عمل به هيچوجه نمیتوانستیم حکمی
در مورد زنده یا مرده بودن گربه صادر کنیم ,یعنی زنده دا عرده بودن گربه حقبقتی عبنی
هگیری)
ههد
ا,زعشا
نزدعمل
۱ل ا
(تقل
حس

نبست.

 م..2 J. Brette

!implacables

6 fréres

éternels,

lutteurs

O

ای کشتیگیران ابدی» ای برادران ناآرام!
Lapointe

1. Bobby

 ۲.اين ترجمه از رباعیات بودلر برگرفته شده است از :زیماتوین اشعار فوانسه .ترجمه و
تگارش محتدمهدین فولادوند .عضو اتجمی ,شعرای فرانسه .اتکارات کندی۱۷۹۱ .

سه مصاحبه /ادرین دووادی

به صنعتی که در رباعی ماقبل آخر بهکار رفته توجه کنید :عبارت وصفی

«زرقای گرداب» بهدریا مربوط میشود .درحالیکه وگنجینههایپنهان نو
به انسان اشاره دارد .من یک ساختار و چند کلمه را به خاطر میسپارم و

مهات را یکی
لک
کست
بعد شعر را بازسازی میکنم .مکانیزم آکار من] اين نی
پس ادزیگری ردیف کنم ,بلکه یک بازسازی است با عنایت به یک موضوع.

۳۹

(ّن کن) .نظرية میدانهای کوانتومی دستاوردهایی برای توپولوژی داشت .و
سیستمهای دینامیکی ندیزستاوردهای عظیمی داشته است .وقتی که اسمیل
در اواخر ده پنجاه (يا اوایل ده شصت) در کولژ دوفرانس سخنرانی کرد و

سرت.
جینی کا
«نعل اسب»هایش راتوضیح داد هیچکس نفهمید منظورش از ا

من سیستمهای دینامیکی را زمينةٌ جدیدی میبینم :تا همین اواخر اين

چند گلمه ز که ساخثار که پدتاطر pledge
وع
ضن یک
وگرفت
م یاد
یه هم همین طوراست .برای
قاتضیک
بازسازی اثب

از آن موقع ,ازوایل قرن (قرن بیستم) به آن توجه کرده بود.

ریاضی ,یادداشت برمیداشتم و سپس این بادداشتها را خلاصه میکردم؛
وقتی يادداشتها روی یک بلیط مترو جا میشدند دیگر آنها را یگاردفته بودم.

ر .ل .رفتن خو از آذالیز مختلط به سیستمهای دیناعیکی بهطور طبیعی
صورت گرفت .ادن طور نیست؟

دیگر میتوانستم بلیط را دور بیندازم .همه اینها انعکاس نوعی زیبایی است.
دیوید مامفرد (که اکنون بهکار تصویرپردازی مشغول است) دمرصاحبهای که

روی همین کاناپه با او به عمل آمد میگفت :اگرکسی زمانی ریاضیدان بوده

باشد .دیگربرای هميشه رباضیدان باقی خواهد ماند .زیرا نوعی زیباییشناسی
او را درانتخاب پرسشهایش هدایت میکند (فیلم «ریاضیات .دهکده من ,YT

را ملاحظه کنید).
ر.ال .این هرا بهیاد جملهای از آداعار میاندازد :ابدههای ساده همیشه

آخر سر پیدا یشان میشود.

ا .د .مسلمً ينطور است ,ایدههای ساده پس ازیک [روند] طولانی رافعبهام

پیدا میشوند .هرگاه به چیزهای پیچیدهای برخورد کنیم که مهم بهنظر میآیند.
 )5 aleاین است که اين جیزها هنوز از وضوح کافی برخوردار نشدهاند.
 MLE Sb gop 3 ON dyنقیض بافته است :يك«هبولا»» گروه سادهاق
که خعداد اعضاي آن از عرئهٌ  ۵۰۱است.
ا .د .که میداند؟ شاید روزی این هیولا بهتر فهمیده شود .بهعلاوه ,نکته مهم اين

موضوع در طبقهبندی  51۷۸جایی نداشت واين درحالی اپسوتا کنهکاره

 lolsبا وال یکی ادزانشجویان سیکل اول دانشگاه! اهزوبار" شروع

شد :اگر بخواهیم روش نیوتن را در مورد یک چندجملهای بهکار ببریم اما

از یک نقطة دلخواه شروع کنیم چه خواهد شد؟ اگر چندجملهای ادزرجة

 ۲باشد چواب واضح است .هوبار قول داد که  teleبعد جواب ر برای

یک جندجملهای درحة  ۳پیدا کند .اين شد سرآغاز یک نظریه .ما متوجه
ای
همورد
ل در
مل را
جسوا
دمین
ن ه
ح قبل
شدیم که کیلی  ۰سال

درحه ۲

مطرح کرده بود .داشتن کامپیوترهایی که میتوانستند نمودار رسم کنند باعث

شد بانیم یشیم که این انیا سنانشتارمند بو غنی خستند و اینگه میوان انم
ساختارها زفاهمید .الان  ۵۱سال است که به ایمنش کفارولم .تمیداتم تون
اين را دارم که به اکتشاف زمينة جدیدتری بپردازم یا نه.
۱
ر .ل .چه چیز دیگوی؟
| .د .سهم مکانیک کوانتومی در توپولوژی (ویتن»  oSبیسموت) .هیچ چیز
دارین باره نمیدانم اما احساس میکنم که موضوع مهمی است.
 al yyنظر چة ۱عداد جطور؟

آیا

DLS

 4.8قرعا ففط

جك واقعةً

ee

است یا يك چیز ناژ فادل علاحطه؟

است که ردهبندی [گروههای ساده] بدون اين هیولا کامل نمیشد ,واگرنه ميل

 Iد .سه حدس بزرگ وجود داشت :فرض ریمان؛ «قضیُ» فرما و حدس

جندانی به [دانستن] جیزهایی که در داخل این هیولا بافت میشود ندارم .اما

پوانکاره .فرض ریمان با دوتای دیگر خیلی تفاوت دارد .زیا اين فرض

بالاخره حتی ریاضیات هم ممکن است چیزهایی داشته باشد که قشنگ نباشند.

پیامدهای بسیاری دارد .اگر این فرض درست باشد .خیلی از قضایا صورت

ر.ل .ریاضیات را چگونه تصور میکنی (اگر ۱من سوال معا ی داشته با شد)؟

بهتری پیدا میکنند .اهمیت حدسهای پوانکاره و فرما دراین است که [انسان را

اء ۵ء البته که ال باستایی استته .تصور من از ریاضیات استدالا جزتی

به مباره میطلبند .یک مثال دیگر :مسألٌ  ۴رنگ که آن هم مبارزطلب بود

است .بهعقيدهٌ من اسزالهای سی تا سالهای شصت دستاوردهای روشهای

اما حل آن دلسردکننده بود زیرا پیامدی دنردبراشت.

هومولوزی [مانستگی] و کوهومولوزی [همانستگی] ,که برای رفع احتیاجات

حکم موردل فینفسه مهم است .حدس فرما «چموش»تر است .اما

توپولوژی جبری بهوجود آمده بود .برریاضیات غلبه داشت؛ اين روشها زبانی

چیزی نیست که پیامدهای آن را قبل از اثبات بررسی کرده باشند .به اين

فراهم آوردند که میشد با آن از خیلی جیزها سخن گفت .نظرية بافهها که

علت است که حکم موردل را با اهمیتتر میدانم .حدس پوانکاره را هم

در آن به اين روشها توسل جسته میشد ,باعث شد که بتوان اين روشها را

یک مبارزهطلبی میبینم؛ هرچند که این حدس در طبقهبندی خمینهها نقش

در هندسهة جبری و حساب بهکار گرفت.
ر.ل .احتمالات جطوو؟

یدای دار وتجاع بیدهدگه ایعاه  ۳و ۳چمزش ترتت  yoke gplپیاندهای
دیگری هم دارد که اازلان تحت بررسی هستند.

د .بل خیلی چیزها اتفاق افتاد .اما احالات را مدتهای ,مدید شاخدای

نمونهای که خیلی مورد علاقهٌ من است حدسی است دربار؛ٌ همبندی

کماهمیت [از ریاضیات] میدانستند .ریاضیدانهای دنیای غرب ,برعکس

موضعی مجموعاً ماتذلیرو( :)76:101ابگرانیم آن با اتانت  yeniآثبات ساهة

ریاضیدانهای روسی (کولموگوروف سینایی) فرصت برقراری رابطه با فیزیک

برخی حکمهای دیگر هم امکانپذیر خواهد شد.

نظری و مکانیک کوانتومی رادازست دادند .اين رابطه بعدها دوباره برقرار شد.

 Jyآبا رشد رباضبات

Sima) JUSS

از سالهای شصت تابهحال شاهد حرکت جدید هستیم! رشتةٌ رابط قبلی

ا .د .بیشتر موحهای بزرگی را میبینم که تشکیل میشوند و در هم میشکنند.

شروع به خشکیدن کرده بود .پیشرفتهای فیزیک نظری که بر اثر آن بکهمی

با ذرهبین میتوان جوانههای ایدههایی را دید که کمی بعد شکوفا خواهند

 eeجبری و روشهای هومولوژیک احتیاج پیدا شده بود ,باعث شد که
این ارتباط دوباره برقرار شود .شاخةٌ جدیدی ظاهر شد :هندسة غیرجابهجایی

 ۱.منظوره دورة عمومی دانشگاه دفررانسه است که معمولاً دو سال است  -.م.
.2 J. H. Hubbard

ترفریاضی :سال  ۳۱۰شمارة ۱

Yo

شن , Oia aiggat aaa tS hangs ot by alg tsاز رن نانزدهم

ا .د .شخصی تأثیر زیادی بر من داشت و او سیروس ۱معلم دسوال آخر

نا قرن نوزدهم .اعداد مختلط را یک  Alors they Sy pasبیاهمیت:

دبیرستان من بود .او میگفت «ریاضیات ساده است .ریاضیات زیباست:

میبنداشتند .در حدود سال ۰۰۸۱

نگرشی هندسی (اعداد مختلط بهعنوان

سادگی یکی از عوامل زیبایی آن است» .میتوانم از هانری کارتان» لوران,

نقاط " )81پدید آمد .اولین کوشش ,که به نتیجه نرسید ,از طرف وسل صورت

شوارتس وگوستاو شوکه نیز نام ببرم.

گرفت که یادداشتی در گز۱رشهای آکادمی کینهاگ بهزبان دانمارکی oe

ر.ل .چکونه از ميکنی؟

کرد .وقتی میگویم؛ «به نتیجه نرسید» .منظورم اين است که با وجود اینکه

ا .د .من با هوباریک دوجملهای بسیار خوب تشکیل دادیم؛ ارووباه بود ومن
گرازن او فرهنگ بسیار وسیعی دارد وشتی قوی برای پیدا کردن مسائل خوب.

چند سال بعد آرگان سویسی همان ساختار را درست کرد؛ اين مفهوم راه خود

علاوه بر واقعبینی ,استفاده از محاسبه و تجتم را نیز به همراه آورد .ماشین

مقالة بسیار واضحی بود بهمدت تقریباً * ۵سال هیچ خوانندهای نداشت.
را باز کرد وآنجه گاوس انجام داد کارهای آرگان؛ ول و بسیار بیشتر از آن را
در بر میگرفت .اول جند ضربة سنگین وارد آورده میشود .سپس زمانی فرا
میرسد که [ایده] «جا میافتد» زیرا اذهان آمادگی پذیرش آن رپایدا کردهاند.
نمیگویم رشد رباضیات مسیر اجتناب اپذیری دارد .اما

در آن جریانهای

بزرگ وجود دارند .برخلاف سایرین ,از جمله (میشل) سره تصور من [از اين

جریان] آنقدرها فردگرا نیست .خود وابلن وقتی با صورت حدس فرما مواجه
 adتازه کار نبود.

[حساب] تصاویری فراهم آورد که توانستیم به کمک آن سوالهای درست را
مطرح کنیم ,طرحهایی بهدست داد که میشد دآرنها

 Laanساختارهایی

تايم دمرجموعة ژولیا درختی را پیدا کنیم .این هم
سم
ن و
وفاکرد
تکش
را
نمونهای است از تعامل بین ریاضیات و دنیای واقعی.
 Gos LT Jyدر ریاضبات ۱موق ۱است دستهجمعی و سازمان یافته؟

ا .د .با وجود اینکه تحقیق انفرادی [نیز] وجود دارد .و قضیهها هر یک اسم

خاصی دارد .اما باید اين امر ا زیاده از حد جذی تلقی کرد« .اگرگل شرخی
دش
وت که
ک اس
زیباست برای این

قوی بوده است» .من هميشه مشاهده کردهام

 peep Sale yo] WT Jyنی «ریسفیداناق داریم؟
ا .د .آیا ما ریشسفیدانی داریم؟ در جامعةٌ ریاضی سلسلهة مراتب وجود

که پیشرفتهای مهم کاملاً دستهجمعی بوده است وا ایزدههایی ناشی شده که

دارد ,ما جیزی مانند «طبتهبندی  ۳1۸که تقریبا هر هفته یک طبقهبندی

پس ازيخته شدن به ثمر رسیدهاند .اسمهایی که روی قضیهها گذاشته میشود,

[حدید] بهدست میدهد نداریم ,اما سلسله مراتبی وجود دارد که [برحسب]
ترکیبی از موقعیت اجتماعی و شهرت [شخص]

بهعنوان «تکنیسین» است.

سازماندهی  deleریاضی از دیدگاه جامعهشناسی صورت گرفته است .و
زمینههای تحقیقات نیسزاختارمند هستند.

 tua Sosیک سازماندهنده

است .بین سازماندهندگان و تکنیسینها یک [نوع] دوگانگی وجود دارد .از
 Leسر نقل میکنم[ :در جامعةٌ رباضی] عدهای روباه هستند و عدهای

 ulروباهها رد پاها را پیدا میکنند وگرازها هستند که کار کندن را انجام
میدهند .بعضی ریاضیکارها تکنیسینهای بسیار خوبی هستند اما ایدههای
کلی جندانی در جنته ندارند .برخی دیگر شامهٌ فوقالعادهای دارند ,اما وقتی

مساله را مطرح میکنند در به سراتجام رساندن آن سهارت کی از خود
میدهند.

نشان

ود ل .ایا نش خو شست ه ویاخسات او جع wat goat Wily VAD
است؟

| .د« .نگرش عمیق» من به ریاضیات

 Sb cal lyمانده اما در عوض

 pt ttleقیاناتها :بیش برای ایین است که بداتیر کدام قنضیه سورد نظر ست.

ر.ل .آبا در ریاضیات  °مانند اددبات» عکاتبی وجود دارد؟
ا .د .در ریاضیات هر از گاهی منازعات قومی دیده میشود .با وجود این:

عمد؛ دستاوردهای بزرگ دستهجمعی و حتی جهانی هستند .من زیاد به
رقابت .که البته بین افراد وجود دارد .معتقد نیستم .در رشتههای دیگر معکن

است رقابتها حالت خشونتآمیزتری به خود بگیرد زیرا مسائل مالی بیشتر
مطرح است (مثلاً پدرزشکی)؛ تابهحال کسی ندیده است که در یک قضية

ریاضی میلیاردها فرانک پول [نهفته] باشد .دوراقع .مکاتب ریاضی وجود
دارند .هرچند امروزه برقراری ارتباط بین ریاضیدانها بسیار ساده شده است

بهخصوص با استفاده اپزُستالکترونیک.
 Gleb) os Jyهم غد وجود دارد؟

ا .د .جیزی که من میبینم بیشتر حالت رخوتی است که جارچوب فکری

وابسته به یک موضوع يا یک دیدگاه ایجاد میکند .دجار عادانی میشوی که
 op, SEخودت ایجاد کرده .مانعی جتزنبلی طبیعی در بین نیست .نو
ریاضیدان هستی و حق داری هر جه را که درست است اثبات کنی ,البنه

زمینههای تحقیقائیام دستخوش تغییر شده است؛ در ابندا بیشتر نگرش

اگر بتوانی .این باعث نمیشود که نتوانی [چیزی را به عاریت بگیری» یا به

حبری داشتم .من با سه با راه میروم :هندسه (که آنرا حش میکنم ,تو هم

زبان دیگری بیان کنی.

آن را حس میکنی) واين بدینمعناست که اشیا را دستکاری میکنی و از
آنها بای خودت تصویرهابی میسازی .ج(برعلم روابط دقیق) راحتتر قابل
تفهیم است .بهکمک جبر میتوانی کورکورانه محاسبه کنی .آنالیز هم عبارت
ازين است که مرتکب خطا شوی وآن را کنترل کنی.

 bie bl Jyخو ریاضیات يك حرفه است؟

 Iد .بله» البته .شغلی است که درآمد خوبی هدمارد .اين آپارتمان را ببین:

من سعت خوبی دارم .همسرم هم همینطور با زندگی فقیرانه خیلی
فاصله داریم .خودم سی هزار فرانک در ماه در میآورم و همسرم بیست

با وجود اینکه برخی اشخاص ظاهرا ا[زنوعی] شم محاسبه برخوردارند.
اما خود محاسبه؛ در زمانی که انجام میپذبرد .کورکورانه است .و همین جزو

نقاط قوّت آن است؛ در عوض (حداقل برای ما) لذت آستدلالهای هندسی
اهزمه
Jy

میخواهد.

روشهایی

دارد .اصولی

بر آن حاکم

است.

سلوکی

دارد.

UI

ریاضیات یک حرفه است با هنر؟ نمیدانم نقاشها جگونه زندگی میکنند.

تیشتر است
 glandميکنی وارت

درضمن این کاری است که باید بهطور حرفهای انجام داد« .خبرگی»

چه کسی هستی؟

Sires

1.

۳۱

سه مصاحبه  /ادرین دووادی

در ریاضیات همیشه تدریس سهمی دارد .من به [روال معمول در

 yo J Lyبهنظر تو اینکه بنوان ریاخضبات را فجربه کرد آژا دق شاگود را

(مرکز ملی تحقیقات علمی) در مورد رشتة ریاضی بدگمانم.
5
 Ss fyباید داشت؟
ا.ز دآ.ناجاکه ریاضیات یک حرفه است و در آن «حرفهای بودن» شرط است.

بیشتر افزا بش میدهد و جدبی ترئیب او سریعتر فرصت ثشان دادن استقلال
شود که همه عکس!لعملها فالبی شوند؟

لاير است که اشخاسصی تزبیت شوند .باید ویاضیانان جوا sce aka

 .د .چرا مسلم اینها بهترین و بدترین حالات هستند؛ خطر اینکه اين هم

باشند .این را میگویيم اما خودم نهرتگوزانستهام بجز تعدادی خودآموخته جیزی

عادت شود وحود دارد .همه جا در ریاضیات همین طور است اما درعینحال

خود را خواهد پافت؛ فکر نمیکنی که [استفاده از ابزار انفورعا تيك داعث

تربیت کنم .تازه بهترین آنها اینطور شدند .دانشجویانم را  ubموضوعی

انفورماتیک ابزار آزادی هم هست که بچهها خیلی خوب میدانند چگونه

میکنم و به آنها میگویم« :خوب دیگر خودنان میدانید .مسأله پیدا AES

همکارانم دز آوربی  ۱که استفاده

است
اینجا پر

دست
از آن استفاده کنند .الان من از

از ماشین حساب را دارمتحانات سیکل اول دانشگاه قدغن کردهاند بسیار

از مساله» .من یک عیب دارم .نمیتوانم بخوانم.

ر.ال .اینکه بتوانی خوب گوش کنی هم مسلم نبست.

عصبانی هستم -این کاری است مسخره وناسازگار با زمان.
Wad OL SS lo th al ay

ر.ل .فکر نمیکنم» دیده۱؟ که میخوابی؛ اها سوّالهای  pe ASاز بیدا

ا .د .امگراشینحساب بتواند به سوالی جواب بدهد .آن سّال ,سّال خو

ا .د .بله» ولی من خوابم میبرد.

شدی میکنی  (۱ ٩51در مورد عم خوادت به شثث میاندازد.

ا .د .حرف ما اینطور اقتضا میکند.

 Jبله و نه در دل [دا نو مواففب  Lalدر عمل اگر سژالهای هوشمندانه

ر .ل .نقش ریاضیدانان بهعلوان معلم در عقایل کسانی که ریاخی Ans

 eS Tokاپین حطر وجود دارد که درصد عردودیین بسبار }wails slo
ا .د .مواردی وحود دارد که همانانتخاب جواب در حافظه ما شین حساب هم

نبسنند اما جه رپاضیات احتبا ج دارند چیست؟

اد .د .ایور سزال رل عم میتوان-عطیع گرد که به اتیخاصی که رباضیات را نبشه

احتیاج به مقداری هوش دارد .بههرحال افرادی که میگویند« :اگر ریاضیاتی

نخواهند کرد چه نوع ریاضیاتی باید درس داد .اولا  slyاینکه این Lvl

راگه شما عدریس میکنید بتوان توسط وک مانین حساب اتجام Pay oil

 om tly ale aly dieاستقلال افکری [در شم

باه کند.مهم این

است که افرادی که ریاضیات رافرا | میگیرند آن را ملكة ذهن خود سازند و

 ball Gs Se balبرای] آزادی فکری نلقی کنند نه اينکه فکری باشد که با
آن آخساسن بیگانگی کنند .اگز اينطور نباشد به زحمتش نمیارزد.

نبست؟

لادب
او زی
جظر ت
ورکهالسیل محاسبه باشد از ف
ر .ل« .دیاسضیتاتی

است ماشینحساب داشته

 Methراست

ash go

 cass ipl gaa byشاگردها تمرینات تکراری را دوست دارند.

ا ,د .لزومی ندارد به آدمهای مست باز هم شراب بدهی .باید [آانزها| خواست

[فقط] کمی ابتگار بمخرج دهد  4 ly Leen Lal wakaانتظار ابتکار داشت
بیت کرد,
تنرکار
و آن را در داوری بهحساب آورد .باید [شاگردان را برای اي

ا ,۵ .کاملا درسث است .اولاً علت گیرایی رباضبات این است که میتوائد

انتظارات م اآزنها زید بید باشد وبهخصوص اینکه نبیدنامید شویم.

دنیای واقعی را مدلسازی کند .همزمان با فگارفتن ریاضیات باید ساختن مدل

ر.ل .بهنظر فو ۲یا در حال حاضر مدرسبی قادز به انجاع اب  (۷هستند؟
یرنجا نیست (با توجه به سیکل اول دانشگاه) .خیلی اتفاق
ا .د .ادشکرالا کا

فدت .بدونشک مهمترین چیز همین است  ..۰هر بارکه تکنیکی
ر یا
راگنیز
فرا میگیریم باید چندمنظوره بودن آن را نیز نشان دهیم .زن من تمام وقتش

میافتد که بحثی که در سالن یک کافه در مورد آموزش سیکل اول شروع

را صرف پیشیرد یک ایده کرده است :تمام ریاضیدانها وقتی کار میکنند.

میشود خیلی زود تمام میشود .پس اپزنج دقیقه رباضیدانهای بزرگ به تو

همزمان در چندین زممینیه کاکرنند .وایهها ,رساتولشوها رزمازینهای

میگویند :بیخود خودت را زحمت نده ,دانشجوها هیچ چبز سرشان نمیشود.

به زمینة دیگر انتقال میدهند .مثلاً روشهای هومولوزی در توپولوزی جبری

[بهعلاوه] از اين کار چیزی عایدت نمیشود .من بر ضد این چیزهاست که

بهوجود آمد و میدان عمل وسیعی در هندسة جبری ونظرية اعداد پیدا کرد.
ر.ل .این همان تزی است که کوین در کتابنی با عنوان «امتک ر چیست؛۱

میخواهم مبارزه کنم .درست است که از نظر شغلی اززحمتی که دآرموزش

ا«ائّه میکند.
 dlد.

میکشی چیزی عایدت نمیشود .اما این طرز تفکر از نظر من قابل تأسف
زش
وکه
ماهم
آخو
است؛ من می

درست است .خانم من وقت زیادی صرف تحقیق درباره اینکه

aide

باید انجام اين کار را تعلیم داد .کرده است .اگر قرار باشد مردم از شرکتشان

دکرلاسهایی که در آن ریاضیات تدریس میشود ( ۶سال دورة راهنمایی و
دبیرستان وحتی دور؛ ابتدایی) جیزی یاد بگیرند .همین انعطافپذیری است.

موک کند که بتواند خودش باشد
کشج
به دان

ناهینکه او را به زور وارد یک قالب فکری کنند که با آن بیگانه است.
ر.ل .آیا تصویری که در اذهان عمومی از ریا شبدانیا وجود دارد
خ
بپن
«ضا

است؟

انهگربگويم :من ریاضیدان ‘per upto
م م:واج
اه یاماشيخاصگ یو که

ریاضیات باید وسیلهای برای آزادی باشد ,قلمروی باشد که بتوان در آن در

عکسالعمل اين است که [میگویند] آه .من که زیاد استعداد ریاضی ندارم.

مقابل استاد به شاگرد حق داد .در طی دوران تدریسم چندین باارتفاق افتاده

یک حکایت بامزه :روزی یکی از خانمهای همکار در مکزیک چندساعتی

 taal gheeاستهدادی بروز گند .الفورمانیک میتزاند ان نقشی را ایفا کند.

بیکار بود؛ پنج دقیقه نگذشته بود که یک نفر مکزیکی شروع کرد دارطراف
آپورسته زدن وآن خانم هم ممانعتی نکرد .وقتی دید که مراحست دارد زیاد

که به دانشجویی برخوردهام که حق با ابووده نه با من .در یک جنین فرصتی
وقتی برنامه کدرامپیوتر اجرا میشود .شاگرد احساس نوعی اقتدار میکند.
de Uinnovation

Analyse

1. Kuhn:

میشود شغل خود را به او اعلان کرد :من ریاضیدان هستم وآمدهام که در
.1 Orsay

نضر ریاضی؛ سال  ۳۱۰شمارة ۱

۳

یگکردهماپی کنفرانس بدهم .آن مکزیکی فرار را بر قرار ترجیح داد! مردم
دربار؟ ریاضیات یک دیدگاه مدرسهای دارند .من اغلب فاصلهٌ بین ایستگاه

کاری باکیفیت باالانجام دهد .در حال حاضر تعداد رسالهها زیادتر میشود.

اما کیفیت آنها پیتر میآید.

متروی لوگیشه" و اورسی را با اتواستاپ طی میکنم .چند روز پیش یک

را ل[ .دد آن زعان] معیار ورود به يك حرفه ممکی دود رساله نباشده تلکه

متخصص بیوشیمی [که سوار اتوموبیلش شده بودم] به من گفت« :تصور
اینکه تحقیق در ریاضیات چگونه میتواند باشد برای من مشکل است».
اغلب مردم اصلا نمیدانند که صرفا در مدلسازی کار بسیار است؛ و

 MEرتمهای باشد که در کلکور بهدست میآوری؛ آیا این ددثر نمود؟
ا .د .شاید .اما من دلتنگ رسالههای قدیم هستم .ما هننرگارش تمام وکمال
را [داریم] از دست میدهیم.

اين کار تمام ناشدنی است .برای تغییر تصویری که در اذهان عمومی از

ر.ل .دراستخدا ریا ضبدانهای آبنده :آ با دا ید مب کنیم تا نها نوانا ببهای

ریاضیدانها وجود دارد .فیلمهایی مانند فیلمهای ساختة تیسر"

این سالن ریاضیدانی وجود دارد؟» و«ریاضیات

« pbآیا در

خود  ۱ثادت کنند؟

 BASESمن» مفید هستند.

ا .د .این وظیفهٌ آموزش است که به اشخاص کارهایی را که میتوانند انجام بدهند

باید کارهایی انجام داد که هدف اآزنها اين باشد که اينجا وآنجا بگوییم

محول گند .مین فمیشه براين عقیده,ودهآم که امشخدام ماداحالعمر رپاضینامها

ریاضیات چیست .با بهکارگیری دینامیک هولومورف میتوان تصاویر بسیار

در  asl elgg CNRSناسالم .اینگه گسی را در سنن سی با بیس و

زیبایی نید کرد ردو ضمن وان زشیج فاودیاراشی ,هشن بده را

ما ایجاب میکند که لین ترشیحات را بدهيم و آين کار مشگلی آست :قر

پنجسالگی موظف کنیم که تا آغر

مر آیده داشته باشت .as db) Sail,

برعکس ,تدریس کردن همیشه امکانپذیر است .راهی که بهنظر من راه خوبی

رشتههای دیگر این کار سادهتر است .اختر فیزیک رژیابرانگیز است» شیمی

میآید عبارت است ازیک شغل داتم مواموریتهای  ۴نا  ۵سالهٌ قابل تجدید.

ظاهرا ملموس است .قبولاندن رباضیات مشکل است زیرا ریاضی بسیار

ر.ل .چه کسی میتواند تین کند که يك مسبر تحفبقات ده بندست رسبده

ساختارمند است» هر قطعةٌ کوچک آن بر تمامی آنچه قبلا انجام گرفته است
تکیه دارد .بهعلاوه .در علوم دیگر اهمیت موضوع بهتر قابل درک است.

ا .د .هیجکس5۳0 .

فهمیدن مارپیج مضاعف سادهتر از درک کوهومولوژی جح" است.

دارد[ .کال" را مثال بزنيم .طی ده سال هیچکس اصلانمیدانست که اوه

ر .ل .عسلماً ابینطور است .درعینحال سرشت نمای اویلرهم بههمان

آن راهرو چه میکند .یک روز مالگرانژ" بهاهمیت کار او پیبرد.

)sis

 ps Seles Geoنچسم است.

است یا نه؟

(مرکز ملی تحقیقات علمی) جنبههای مثبت هم

ر .ل[ .دردارت] اصطلاحات ریاضی [چه نظری دا«ق؟

| .د .در عوض ,توضیح اینکه جرا سرشت نمای اویلر دارای اهمیت است.

تییهباان کند.
پزها
[ .د .یاکصطلانم بد .ممگن است .چی
Ve Jy

يا چرا در یک مدل در نظر گرفتن چنبره گاهی مفید است .در واقع کاری

است مشکل .انرزی عظیمی میبرّد .بازدهی آن کم است .نسبت کوشش

 |.د .برای یک تویولوژی ضعیف میگوییم «پیوستگی ضعیف» .واين شرط

به نتیحه حداقل است.

از [شرط] پیوستگی برای یک توپولوژی قوی ,قویتر است.

ر .ل .چند تا «یاضیدان میشناسی (یعنی مینوانی آنها را نا 9 Soe

ر.ل۲ .یا نو [نادهحال]

جزئبافی از 6رشان را باژگو کنی)؟

ا .د .من اسم ماندلبرو را روی مجموعة ماندلبرو گذاشتهام .ده دوازده اسم

بگنظیرریم که من میشناسب اقلا به قیافه :مویتوائم
| دا.گرکسانی را در

دیگر را هم به سرقت برده یا چیزی به آنها اضافه کردهام .مثلا «.»::65

پس اذزکر نام ایشان نظری تقریبی بدهم .حدود پنجاه نفر .اگر لازم نباشد

و

به خاصیتی که از یک حاصلجمع پیدا میشد 611656۲1:۵۱۱

که آنها را شخصاً بشناسم؛ بیش از صد نف اگر ریاضیدانان کلاسیک قدیم

میگفت .من هم گفتم شاید  6165۲۵۲باشد (sae (ce) uni Lakes Lil

را نیز به آنها اضافه کنیم حدود پنجاه نفر دیگر هم هستند.

ر .ل .چند ثفو ا( اجنیا با نو در رابطة ا«دوسی جا زنجبرهای دا طول کمتر
و یا مساوق  ۲مردوطاند؟

 Slyاشبای ریاضی اسم گداشتهای؟

نیست و این باب شد.
 cuesجه وقت

 toes So aoeرا جاب کود؟

ا ,د .هر وقت فکر کردی که حیزی که میخواهی بنویسی  ۶۱تا خواننده

ا .د .حقیقت اين است که من خیلی کم چیز مینويسم.

خواهد داشت.

زرد له  (۱کسانی شروع کنم که دو دا آنها جبزی نوشنهای یا اثىات کودهاک.

ا .د .این ممکن است حاصل یک بحت در کافه بوده باشد که در حین آن
ایدهای ارائه کردهام؛ شاید ده دوازده نفری باشند که با آنها چیزی نوشتهام.

اين شامل دانشجويانم هم میشود که آنها را از بنبست دآروردهام .رابطة

 pale Se oe Jyبهنظر قوب عبانگبن ۱عبد خوانده شدن یلك مقاله
جقدر است؟

 Aد . pte aS PVRs slat Lalaبهائدازة کانی بطتة تیسته زیاده از سد

یگ
م کار
است .ثر ميا باریگي که مرن

اازست
ظر [
شتیت
سالاله  9۳1سان

استاد-شاگرد قبلاً طولانیثر بود .اما حالاء بهدلیل اینکه در فرانسه مهلت

یک ردیف کتاب درکتابخانه) مطلب ریاضی نوشته میشود .اازين مقدار من

نوشتن رساله محدود شده است .دانشجویان رسالههای خود را زودتر تمام

میتوانم ۵ر ۲سانتیمتر را (دربهترین حالت) بخوانم .درکتابخانه انستیتو هانری

میکنند واين باعث میشود که وابستگی آنها با راهنمای رساله بیشتر باشد.
اين ما را به سیستم آمریکا نزدیکتر میکند .و به عقيدة من بهخوبی سبستم
آمریکا نیست .آنوقتها میتوانستی صبر کُنی تا دانشجو یرای تهيذ رساله

پوانکاره  ۳کیلومتر طبقه وجود دارد .اگر ریاضیدانی در سال  ۳سانتیمتر

3. Cech

2. Tisseyre

1. Le Guichet

بخواند .در تمام طول عمرش  ۲متر خواهد خواند .اویلر ۵ر ۱یا  ۲م[تررباضی]
نوشته است .. :

2. Malgrange

i. Ecalle

سه ممصایحبخها/ئیل گروموف

ry

 [aS plaayina] wail,چون ابرگوچگی درانبوه شاخههای با رضد نمایی ناچیز
مینماید .میپرسیم :اندازه .شکل و موقعیت این ابر چیست؟ چگونه برحسب

زمان تغییر میکند؟ چرا بگارههای ویژه و معینی اازین «درخت» قرابت دارد؟
چه قسمتهایی از این ابر را «بد» میخوانیم و ریاضیات «خوب» چیست؟

پاسشها شاید نات ستگی چه خاسة فاتی فریعت .باشند .لا مفاعي
محبوبمان :عدد .فضاء تقارن ,بینهایت» پیوستگی ,خطیبودن و غیره .شاید
با گرههایی از درخت

متناظر باشند که شاحههای

فوقالعاده زیادی از آنها

بیرون میزند( .اين بگهفتة بودی خروشفسکی" بکاشفیات اخیر در نظریة
مدلها مطابتت دارد ).اما از این گذشته» موفعبت ابر ممکن است به منطق

میخائیل گروموف
ترجمة پدرام صفری

جهان فیزیکی اطراف ما وابسته باشد وشکل ابحراصل پيجيدگي ترکیبیاتی و

دینامیکی مغز بشری باشد( .و با اکراه باید تأثیر عاملهای تاریخی واجتماعی
را بپذیریم» همچون روندهای پشتیبانی مالی از ریاضیات).

پیش ازاقدام به پاسخگویی ,نیاز داریم  Abبیابیم برای بررسی موضعی

رمی لاترون .حففت رباضیات چبست؟ آبا مستفل از تما علوع دیگر

خت»
دبرردر
این «ا

وتوصیف حتیالمقدور موشکافانة آن با زباتی مناسب.

اسیتب؟ مستقل  43جامع؟ آیا لوعی.زجان است۹

سپس قواعدی برای گسترش این ابزرمدران بجوییم .چه چیزی راهنمای ما در

میخائیل گروموف .ما ریاضیدانان به خود میبالیم که چنان پرورش یافهایم

درخت هیلبرت است و ما ) CSW Iپیچیدگی" بیمعنی وتصمیمناپذیری "

که صورتبندی دقیق یک مسأله را بپراسخ دادن [به آن] مقدم بداریم .پس بر
تمایل خود به حرف زدن عجولانه انزظرات محبوب دیرینهمان دربار؛ «ماهیت

به دور نگه میدارد؟ آیا نظام خودٍ درخت است با تصویری از غریزة بقا؛

نوعی حس هفتم؛ یا برنامهای که بهصورت محصول جانبی وتصادفی تکامل

ریاضیات»ه مهار میزئيم وهوشیارائه (یا با تظاهربه هوشیاری) بهدتبال مدلهاجی

زبستی (فرهنگی) ظهور میکند؟ که میداند؟ اين یک بررسی موشکافانه
میطلبد و وسوسه میشویم که احساسات غریزیمان را دنبال کنیم .چشممان

را بدهند .رهیافت اصل موضوعی ,که دارواخر قرن نوزدهم کشف CES A

را ببندیم و دیدگاه افلاطونی را دآرغوش بکشیم .اینجاء «جهان حقيقي

موجود از ریاضیات میگردیم که به ما امکان صورتبندی سوالبای معنیدار

امکانی راپیش مینهد .اين را هیلبرت آیین (صورتگرایی) خود قرار داد .که در
آن بدنةٌ ریاضیات بهصورت «درخت»ی عظیم با رشد نمایی متصوّر میشود.
«درختِ تمام فرمولهای ریاضی ممکن» که اازصول موضوع میروید.
حال سوالها بهآسانی در پی میآیند .هندسه و توپولوژی کلی این
«درخت» جیست؟ «مقیاس بشری» یعنی اندازة شاخههای در دسترس

انسانهای ریاضیدان ,کدام است؟ چه الگوهایی در اين «درخت» نمايندة
جیزهایی هستند که آنها را «قضیه» میخوانیم؟
گودل خاطرنشان کرد که این «درخت» ناهمبند است و در نتيجه ممکن

است شاخههایی با پیچیدگی نامتناهی داشته باشد که هیچ مخلوق ریاضی

بختی برای بقا در آن نداشته باشد .از آن پس بیشتر ریاضیدانان برنامةٌ (مدل)
هیلبرت را نادیده گرفتند و مطالة «ساختار ریاضیات» اساسا تعطیل شد .و علاوه

ریاضیات واقعی» وجود دارد .که در آن مغز ما بهعنوان یک ایستگاه رله بین ما

«مومزیدردان معناشناختی» ".
اوین جهان عمل میکند .از طریق نیرویی مر
رژیایی مینماید (و میتوان آن را به یک داستان علمی-تخیلی درخشان

 bosگرد اما قابل قیول کیست ممگر آنگه آساده باشیم اتزفقل دست

بکشیم( .اما تعصب دینی در مورد اعتقاد افلاطونی به حقیقتِ مطلق و
هماهنگی درونی ریاضیات پیشنیاز موفقیت در کشف واثبات قضایای

تانی فذرو میگیرد که از راد و وله
درخشان اسخه خلاقیت ابزیمتطتی .هم
ر.ل .نظرنان دردارة محکییای زیبا بیشناسی در ریا ضیات چیست؟

م .گ .اگر بهخاطر احساس مثبتی نسبت به ریاضیات نبود از همان ابتدا
ریاضیدان نمیشدیم .این را «زیباییشناسی» بنامید یا «عشق اخلاقی به

حقیقت» یا هر نام (البته اصیل!) دیگری .اين توضیح واضحات است .بازی
صرف

با لغات که آنقدر ارزش ندارد که به زبان آورده شود .وکجا

[میتوان]

برکابوس «شاخههای گودلی» صرف رشد نمایی «درخت» هیلبرت آن را حتی

شاهدی بنیادی برای تأثیر زیباییشناسی بر ریاضیات یافت؟ شاید دآرینده؛

برای نمایش «ریاضیات زمینی»ناکافی میسازد .پس به مدل بهتری نیا داریم.

تصور کنید که  ۰۲میلیون سال دیگر آخلاف هوشمندی اگزونههای امروزی

 thes Obs ps Soo) GIESاعکانها چه جیزی معنیدار است چگونه

را ملاقات کنید که از موهبت درک فطری زیباییشناسی برخوردار شده

ر.ال.

صورت میگیرد؟

باشند .ظاهرا برخی پرندگان اازين لحاظ اازنسانها سبقت میگیرند .مثلا

مب که من اکزلماتی جون «مناسب»« .جالب»« .مهم» و غیره ,که بهمنظور

طاووس

کنترل اذهان مردم به کار برده میشوند ,احسایین ناراحتی میکنم .این LS

مفضلی ساستته وشقن میکنند که اختصاصا برای جلپ مافهها در فسل
جفتگیری است .اگآرخلاف طاووسها (دست کم آنان که به ریاضیات قدری

رای توصیه نامه خوباند (وکلابرای گذران موفقیتآمیز زندگی یک ریاضیدان
در جامعة بشری)» اما اینجا (امیدوارم که) مسألهای برای حل داشته باشیم.
نکهمینهای که متقاعدش کنیم.
بگذارید به صعود از درخت هیلبرت ادامه دهیم ,جایی که خود را در
محدودة بسیار کوحکی ,که همان «ریاضیات بشری» خودمان باشد ,خواهیم

(ماده) و مطععتاً برندههای آلاجیق ۵که نوع نر آنها «آشیانهها»ی

مینهند) میل خاصی به الگوهای هندسی پیجیده اخزود

نشان دهند

)a Ks

کاشیکاربهای نامتناوب فرککنید) مشابه (؟) احساسی که به طاووسدوستان
3. undecidability

2. complexity
5. bowerbirds

Hrushovski

.1 Udi

4. semantic field

۳۴
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با مشاهدة دمهای رنگارنگ اجدادشان دست میداد« .ايدة زیباییشناسی»

ماست که انتظار داریم  PL he NPفاصله داشته باشد .این شکافی

پشتوانة قابل ملاحظهای خواهد یافت .و اگر انتظار برای ظهور طاووسها و

بنیادین در درک ماست  -اگر درکی باشد  -اازينکه رماضیات جگونه کار

پرندههای عاقل غیرعملی بهنظر میرسد دربارة نظام مغز خودمان بیشتر

میکند .ما علاوه بر نکر محض به آزمایشهای زیستشفاغکتی ,روانشناختی

فراگیریم و ببينيم که آیا «مرکز زیباییشناسی» (اگر اصلا چنین چیزی موجود

و/یا رایانهای نیاز داریم .اما ما بعنوان یک جامعه .از جنین مسائلی ازترس

باشد) به «مرکز ریاضبات» منصل است [یا نه].

آلودگی به فاسفه .سرباز میزنیم .ما بسیار مفتخریم اازينکه دربارة جیزی

ر.ل .) Soy Sleepجهطور؟
« WSجشم ذهن #ما با تقاط کوری پوشیده شده است .نگاه ابزیرون به
شفافیت بینش Sgt SS Le

صحبت کنیم که [ ۶۰۱آن را] نمیفهمیم ولی شاید باید در برخی مواقع از
دانشمندان [علوم تجربی] تقلید کرده سعی کنیم با دید  ۵برانیم .نمیتوانیم
همهچیز را به تمامی بدانیم» ولی اين دلیلی برای در خانه ماندن نیست.
ty Jy

ر.ال۲ .یا عنالایی از عسیها یی که فراعوسش شدهاند دارید؟

 thes al blعمرشان در يك حبحت کار ميکنند ....

م .گ .دنرقهرطة درخت هیلبرت تعدادی نمایی (بهعنوان تابعی اطزول) راه

م .گ .حتی بهترین اذهان ممکن است با دنبال کردن مسیرهای ریاضی تا
 Geeبهمحدودیت دید دچار شوند .چه یک مبحث باشد چه یک دوجین.
کلاین به برنساید و فروبنیوس حمله میکرد و زیگل ,لنگ" را به سطحینگری
متهم .اما بعضی مواقع وسیع بودن بیشتر ضرف میکند تا عمیق بودن وبه سبب

کور ذهتمان .احتمالاًبینهایت موقعیت را ادزست میدهیم و فقط وقتی از

گسترشنمایی درخت هیلبرت هیچ کس نمیتواند هر دو خصیصه را داشته باشد.

برأی انتخاب داریم :ولی غالبا احساس میکنيم «جایی برای رفتن نیست».
شاید به خاطر اين باشد که ! Glsدر قعر «جاه»ی موضعی ایستادهايم (با
تجسم هندسی مناسبی ادزرخت) يا به خاطر تطابق مسیرهای بالقوه با نقاط

آن آگاه میشویم که شخص دیگری آن را به ما گوشزد کند .یک مثال ,نظرية

اطلاعات شانون ۱است .ما نسیتاً با تأخیر به روند تکوین نظرية یانگ_-میلزا

 oh dyوفابع غیرمنتظره در ریاضبات در قبای با نف
 afگ.

[Si] oy

 il,غیرمنتظره بیش از چیزی که انتظارش میرود مورد انتظار

مانست .من این مطامبه ر[ که پخضی اوقات آور فقیقا آنبستان اتقاق افتادهانه

پیوستیم .نظرية زایبرگ_-ویتن " از نظرمان دور ماند و از فیزیکدانان در زمينة

که انتظارشان میرفته است جذابتر میبابم (قضیهٌ فرما را ببینید)« .معجزه»

میدانهای همدیس و ریسمان عقب هستیم .در مبحث پرهیجان کامپپیوترهای
کوانتومی و  ۷1 4مشارکت نداریم.

است؛ حگونه ممکن است؟ برنامههایی مثل آنجه در هندسة جبری با توبولوژی

 cae Ve Juاز ریا ضیکادان کمکم از آنچه ریاضیات «محض؛» فيست

جبری وجود دارد و  baneاز کار سر" نشأت میگیرد بهطرز جالب توجهی
موفق بودهاند» و این یک «معجزه»

عنزجر میشوند؟

ما برای فهم چشمانداز ریاضیات هنوز خوب مهیا نشدهایم» شاید فاقد

م .گ .پیروی از قول سقراط دردآور است :از هرچه نمیدانی به تمام کومال

زبان مناسب هستیم .زبانی داریم که با آن میتوانيم هر چیزی رابیان کنیم.
اما شاید کارا نباشد .مثل نظريةٌ خورشیدمرکزی که برای توصیف منظومة

آکاه بانترم.
Jy

است.

 toyed keبر این گماناند که دانشش در «یاضبات به کمال

شمسی کاراست .نه به دلایل ریاضیاتی بلکه به دلایل روانشناختی .از نظر

رسبده است

زاpolبید  ۰.موزها ید فوحیFS 
Ald
 aged hye lids a8سی
از درون رشد میکنند.
ارضیدان
 Spمرغزی ه

را بههمراه دارد .ابر

م .گ .البته که هست .ولی دارینجا ما نه دربارة زبان(های) ریاضی» که

میبابند .اين ابرهای کوچک ممکن است هندسة فرکنالی و ندرتیجه مرزهای

 della oy otباشتد .غرآین مرعله فتعش سضت است ولی ظناید lies
آن را با حرکات بشر قیاس کرد که در آن سیستم نورونی ماء آنگونه که آزمایشها
نشان میدهند ,با داشتن درحه آزادی بسیار از خیلی از مسیرها ۱جنناب

میکند .اين شاید راهبرد ریاضی مفز ماهم باشد .که مثلاً باعث تساوی

دربارة زبانی برای توصیف ریاضیات صحبت میکنیم .چیزی که باید مکمل
منطق ریاضی و صورتگرایی قیلبرنت :ناشد .مق معنی دقیق «شباهت»

میان دو قضیه (اثبات) یا احساس سربالایی رفتن یک برهان چیست؟ ما
هنوز حتی یک سیستم بطلمیوسی هم نداریم .شاید بازی با رایانه توولید
«ریاضیات مصنوعی» به ما بیاموزد که حیز واقعی جیست

 P= NPدر ریاضیات روزس ميشود .ما اساساً تماق را یا همان

(همانطور که

برخی این کار را با حیات مصنوعی میکنند).

سرعتی حل میکنیم که بیانشان میکنيم .احیانا دو هزار مغز-ساعت برای بیان
لحظهای (در مقایسه با ۶۰۰۲

ر .ل .سوال جنی :آبا رابطهای عبان زان گروهی BS OV & S
دارید و روش ریاضیورزی شما هست؟

قنصی گرسگی  Sth BSSسینامیایمان با دیخت عزلبرت تعاس

فتقوط
 Gro Ls daiشده اس

تغییر متطق به ذانشمندان این امکان را داده است که دیدگاه متفاوتی .نیت
به واقعیت پیدا کنند.

ر.ال .دستکی دادد :اگر در بيك فضای هدئولوق داشبد
تکهای ا«زابر ددررخت»مان

محاسباتی ,اين فقط کمی بهتر از نظربةٌ بطلمیوسی است .با اين وصف.

(exp

ر.ل .بازهای کانوی" را ده باد میاورید.

م .گ سعی کنید کاری بسیار متفاوت با آنچه اذهان ما انجام میدهد انجم

برای حل آن ,حداکثر  ۳۰۱مغز-ساعت( .درواقع باید طول اثبات را مقایسه کرد
با زمانی که برای یافتن آن لازم است) .شاید کوناهنردی اثبات [قضیه] فرما

دهید .برخی قواعد را استخراج کنید وببینید وقتی آنها را بهطور ماشینی

بوااحدهای معقول ,امزرتبة لگاریتم زمان صرفشده برای جستجوی اثبات

بپرورانید چه میشود .متوجهاید که .منظور ,فاصله گرفتن از شهود است.

باشد .این «تساوی

ر .ل.

 oP = NP leeدر تناقض آشکار با شهود ریاضی
.3 Seiberg-Witten

Yang-Mills

2.

Shannon

1.

tos GS

 Sob a Gedyنم قرن اخ.
3, Conway

2. Serre

1. Lang
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سه مصاحبه /میخاتبل گروموف

هر گید همان طور که همه ميدانند مقدار زیادی مطلب ریاضی پرورانده شد.
و بیش از پیش بر ساختار تأکید شد .از سوی دیگر در یک مجل دهة جهل

یا حربارط همه بجیو میژالید بقوآنید .در «جلات امرووی دیگر ماب

نیست .در دهةٌمیجهلتوانستید  ۰۵مطالب منتشره را بخوانید .ریاضیات
بسیار تخصصیتر شد واین پیامدهای خوب وبد دارد .اکنون غیرحرفهایها
بسیار اندکاند .همچنان که در ورزش ,و نمیدانم که مردم

 Lagerدر ورزش

? گ .احتمالا

[Sea3 Jlesl] Kulturtragership L tue o 5S

هزنگ هستیم ,آن را حمل میکنيم .جذب میکنيم و
را
فزتی
است .یعنی ما ج
تحویل میدهیم .این نقش عمده ماست .البته جنبههای کاربردی ریاضیات
هم هست  -که من خیلی زیاد طرفدار آنم  -اما مهمتر از  colنوع خاص
فرهنگ ماست که در شاخههای دیگر علوم نیست :منطق ,دقت» نحوه نظام

اء
ی به
شدن
اشی
بخ

ظار دارد .توص
ت ما
ن از
امعه
 ..۰.این چیزی است که جا

پیشرفت کردهاند یا نه .به همین ترتیب اينکه آیا بشر در کل برای فهم جهان

آموزش ریاضی را از ما میخواهد .و اکنون ریاضیدانان کاملاً این [انتظار]

ضیدانان بسیار حرفهای همعصر
یااز
مهیاتر شده است زوشن نیست .یرکی

را بنرمیآورند .آموزش جامعه دکرل.

یط
ح در
مو را
ما را بردارید و ا

دورههای قبل عمل خواهد کرد؟

فکری جدیدی بگذارید .یا او به خوبي افرد

دوراقع تمامی تمدن بسیار تخصصیشدة ما مصداق اين مطلب است.

تور کنید ما را ه محیط دادما nlsSly
 Ge) BS Jyپژوهشگر جوانی  ۱به کشور دیگری عنتفل کنید :برعی
[دا محیط جدید] سازگر

Sighو برحی نه و آنان که چنین تجربهای دا

دا هوفقیت میگذرانند الما همانیایی هستند که

 cenحوفق ميشوند.

 MUS Fpواگر به رباضیات برگردیم .گمان میکنم اين حرف با اگینفته
آدامار توافق دارد« :ایدههای ساده در پایان کار ظهور میکنند» .طول اثباتهای

ما غالبا بخهاطر تاریخچُ آنهاست و نظام تخصصی کنونی ریاضیات ما را
ا«زنگرش افقی» .و لذا میان بر زدن» باز میدارد.
ر.ال .گرچه وقتی

Soles BE

 Sledرا توضیح میدهید piss oly

کوناه است.

» گ .نکتهة اصلی این نیست که آنها کوتاهترند .بلکه این است که جهت را

تغییر میدهند .اين محتاج انواع متفاوتی اتزانایپهاست.
POs

 geشما دین

توانایی تشخیصی جهتٍ درست و نوانايی

بافتن

میانبرها و بازآرای دانستهها در وهلة بعد aaa NSIS jae

م .گ .واين تواناییها نایانز بوهاع متفاوتی از  SUدارد .همچنین ,وقتی
ریاضی میورزید مهارتهایتان را در & خاصی ازفعالیتها بیشتر میکنید.
حال آنکه دآرغاز استعدادهایتان تقریبا همسطح بوده است .مثلا اگرتمام

عمرتان به هندسه ترکیبی" بپردازید توانایی شما در کارابعاداد

محو میشود.

ر.ل .عا میخواهيم در این جهت
سادهقر است انجام

Is

دق دکنيم» و در عوض  ۷دبگری که

شب
 Suis Slay bondبا عا

به افراد.

م .گ .رایانه جداً چشمانداز آموزشی را تغییر میدهد و نیازمند مطالعهای
 dohjl oesروانشناسی کودک» ساختار اجتماعی و غیره است .اما وظایف
اخلافی ما پابرجا میمانند؛ وندلراش برای آموزش ریاضی به یک غیرخودی»
مثلا به رفیق دانشمندمان , sol ubارزیابی انتقادی اآزنجه میکنيم و اینکه

چرا میکنیم باشیم .حقیقتِ تلح آن است که برنامهریزی اجتماعی بسیار
گنفت
تعیینکننده است« .استاد راهنمایم به م

 -این کار را بکن!» .متاسفانه

ما خودمان بهندرت به اين [نکته] توجه داریم.

ر .ل .در بحث مرچعیت [علمی] :به موضوع «ریشسفیدان» که ذکرشان

esse

م .گ .ماء که میمونهایی اجتماعی هستیم» تمایلات وگرایشهایمان
خواهی نخواهی تحت تأثیر مد رسوزلوسله مراتب شکل میگيرند.

ستیلارطازهٌ افراد بانفوذ آزاد کنیم ولی میتوانیم
نمیتوانیم اذهانمان را به اخ

ر ردون آنها با بتهاي خارج ارزیاضیات به زیر
ک در
بتهای قدیمی را با رو
بکشیم .در عمل نیازمند روابط متقابل با مخاطبان غیرریاضی هستیم.
ر .ل .ابتدا به افرادی نیاز داریم که اين کار را بکنند.

م.گ .میشود موضوع مشخصی را دبرگنظیرریم و دگوروه افراد را بیاوریم

که یگکروه معتقد باشند ریاضیات برای آن موضوع خاص مفید است وگروه

دبگر معتقد باشند که پیفایده است .مثلا ریاضیات ونتیک را در نظر بگیر له
افراد را به دو طرف «بیفایده» و «مفید» تقسیم کنید و مناظرهای (با آمادگی

ورزش احتیاج داریم.
آشتمر د
برای جبران اين امر به تنوع بی

کافی) ترتیب دهید .من به نحوه سازماندهی آن فککرردم ودریافتم که اين کار

 ayرد جعنی تنوع فکوی را حفظ کنیم؟

م .گ .بله .اين امری حیاتی برای بشریت است :تنوع روشهای تفکر ,دعرلوم
انسانی و نیز درریاضیات (رجوعکنید به کتاب دایسن " بعانوان نخفانوتو وع).
 Jyنکات دیگوق دردارة  ۰۵سال گذشته [دادید]؟

م .گ .اين به نوعی یک سژال تخصصی است؛ چیزهای زیادی اتفاق

من نیست .به آدمهایی که علاقهمند به اين گونه فعالیتها باشند احتیاج است.
ر.ل .و عشکل افتشار ادن عناظره هم هست .اگر ادن کار جشود جه ادن خاطر
است که میخواهید اندیشههایی از آن ثراوش

 SSو منشا اثرق داشد.

م .گ .فکر میکنم خیلی مفید خواهد بود چون عموم مردم درمییابند که

میافتند .نمیدانم کدام را انتخاب کنم.
خاب
ت را
نعی
اضو
ر .ل .فکر نمیکنبد بخواهبد مو
 Spخیلی زیادند .

ر .ل .باید برای عمو؟  ayفاپل فیم باشد.

کنبد؟

SF

ر.ل .ذکنة سوع :جامعه از ریاضیدانان چه توقعی مینواند داشته باشد؟
 WSسوال دویهلوبیست  -منظورتان الزغت فرانسوی « »01010جیست؛

معنای اخلاقی آن مورد نظر است [با] معنای حقوقی؟
 “layعناق

 issشاید در قالب مناظره جذابتر شود . ay Mesیاد بیاورید آرنولد

حگونه درگردهمایی +

 galریاضی فرانسه سخنرانی کرد .هرجه گفت

به نوعی مناظره بود و به همین خاطر خیلی راحت میشد آن

ad Sieh

حواستان همواره متوجه سخنرانی بود (مانند مسابقةٌ بین تارتاگلیا! و فراری "
در ایتالبای دور :رنسانس).
 dyبی فکر میکنبد چنین Soe Gales

) ( dSدر نظر بگیرید.

 ۱هندسهة اقلیدسی (در برابر هندسة تحلیلی).م.
2. Dyson

 Egatرناگیزد؟
 Geبرا
2. Ferrari

.1 Tartaglia

flr poly pt

۳۶

Vol

م .گ .جامعه باید بداند که ما ریاضیدانان زنده هستیم .متأسفانه بسیاری

م .گ .آن هم بله ,ولی برای مقاصد مختلف به جیزهای مختلفی نیاز دارید.

روشفگران فراشد که به علوم اسالی مققولباند ميبنذارند که مکاودن

گاهی لازم داریدکه بنشینید و بنویسید .به هرحال من سر و صدا را دوست ندارم.

از

ر.ال .آیا نوشتین براگ شما لدتبخش است؟

و ملال آوریم.
ر .ل .جه این وضوح هم

aes

رادی
من فرصتی براق "ارفبا

که در

 Shs) (gleفعالیت میکنند داشتم و آعیزهای احساسی کود) از آن چه
حیگو یبد و احترامی

 oda peltsکسی استدلالی را BV SNR] ya

ریاضبات می ببجد [آن ۱ستدلال] جدی بهنظر میرسد و آنها جرأأت حمله
ده ی را ندارند.

باید مداوماً ae

 ۱ OF eSاصلاح و به مسیر

دیگری هدایت کنيم  ...این به آن ععنی نیست که هدفی نعاپی وجود
دارد که روشون است؛ ۱عا دستکم

 eisدر

 Daسود بکوشیم:

م .گ .ما ریاضیدانان  Li alsبر ریاضیات بهطور اخص  ASEکنیم.

باه ميتونيم مروج مناظرای جدی با بخانعه باقیمهتفگزی ,دسرطح yale

روشنفکری .تفکر جدی ,که ریاضیات جزئی از آن است.
ر .ل .اخبراً بیس و جویی خبلی خودعانی کرد؟ :از بعضی کساني که
درسشانن را هفت-هشت.ده سال

حال دارم به آن علاقه پیدا میکنم . ueمیکنم جیزهای کمتر وکمتری

كت

برای گفتن دارم ولی میتوانم آن را بهتر بیان کنم زیرا میدانم چطور بیانش کنم.
ر.ل .آبا اصطلاح جدیدی بدا ع کودهاید؟

م .گ .بله» فکر میکنم .مطمتناً چندتایی ابداع کردهام .سوّال اين است که
چه تعداد از آنها مقبولیت یافته است .من ازپاسح دادن به اين سوّال اکراه

م .گ .چه ریاضیات تقلبی ومزاحمی!
قل
ا ما
دف و
حالت
ر .ل.

م .گ .اين با آگذشت] زمان تغییر کرده است ,وقتی جوان بودم از آن نفرت

 hed eSکرده بودند پرسیدخ از آنچه در

 wisجون ممکن است برآوردم میالغهآمیز باشد.
ال مو«یز بدهانشناسی» هم علافه دار :6وقنی  ۱صطلاحی وضع میکنیده
[آن احطلاح] از کجا ميآید؟

م.گ .نه ,شما لازم نیست کلمات را اختراع کنید .فقط سعی میکنید وازگان
مناسب را بیابید .همان کاری که هر کس دیگری میکند.

 ey dyافراد املاً اهمبتی [به اصطلاح] نمیدهند و برخي سعی
اصه
خلGal
اخکهواهند بگویند در يك
یر
مچه
میکنند اجدة آن

کنند.

عهیهای جالبی به همراه بیذاوهردنوتان را با
دبیا ک
م.انگ.تخاب لغت متناس
یبهن
مهد.
هخوا
آنچه به شما گفته میشود هماهنگ کند فرهنگ ریاضی می

ریا ضباتِ دانشگاه پا عدرسه ۲موختهاند چه ده باد میآورند .جواب که (۱

دلیل بورباکی از اين لحاظ خیلی خوب است واصطلاحات ریاضیدانهای

 See am cp) Obesای [جواب] کر اشخاع عرقبط با آموژش دا در

 WE aleخام گومراهکننده است( .مثالهایی دارم ولی احتیاج به دشمن

حعرض  saa le ols dosدو) اینکه آبا این جوا درست است؟ من
شخماً فکر میکنم که نه" با جستجویی دقبقتر باید آنچه « باقی مانده

ندارم ).همچنین وقتی زمینههای کاری را به هم میپیوندید دقت دوراژگان

 tS Gapsولی چرا چنبین واکنش «ولبة عنفیای؟ بخشی از عشکل "
8S Sal Gye

pss

Ss

م.گ .من معتقدم مشکل دیگری هم دفردارس ,هست.
ر.ل[ .حال ببردازيم به] فعالینتان :کجا :کی و چطور کر میکنبد؟

م.گ .وقتی جوان بودم میتوانستم تمام رزوکارکنم .افسوس ,دیگر نمیتوانم!

ر .ل .من عکستی «ا گمان میکرد) :وقتی شروع کرد خیلی سخت دود
که واقعاً آغاز به  (۷کنپ  Caeبازده با [افزایش] تجربه افزاجنی یافت.
م .گ .آیا جسمت هنوز در برابر تفکر جدی مقاومت نمیکند؟
 gp) Uda Wales) as Jyافزایش دازده در سنین ببن  ۱۲و(۱ ۱۳ 
Hale sk & gos

عایت
شو ب
مگ گمان من دقیقاً برعکس نیست .آول اینکه وضعیت داوتشج
پژوهشگر متفاوت است .بگذارید بهخاطر بیاروم  ..۰از لحظهای که شروع
 Te gujl pasسالگی ,به نوع احساس تنزل میکردم.

 callکافی آست  ۷دقیقه یا اف کاب عسحبت کتید تا بقهسیید
jlo
pw

چقدر لهجة شما دهاتی است!
 oJچه وفت فکر میکنید که نتیجهای داید  leشود؟

م .گ .وقتی جوان بودم میتوانستم سالهای زیادی برای رسیدن به نتيجة
نهایی تلاش کنم ,اگیناهی اوقات اتفاق میافتاد .حالا چنین انتظاری ندارم

و خیلی سریعتر چاپ میکنم.
ر .ل .ععمولاً هرد دفبقاً ه خلاف این عمل میکنند :جوانان نباز دارند
سطرق به کارنامهشان ببفزایند و وقتی بیرتر میشوند سطح فوقعشان
PW

‘se

م .گ .عامل دیگری هم هست .وقتی جوان بودم کاری میکردم و * ۱سال
بعد هرچه بود به خاطر ميآوردم .بنابراین زحمت نوشتن را به خود نمیدادم.

اکنون اگر نوشتن را به تاخیر بیندازم ممکن است محتوا را فراموش کنم.
میتوانم به راحتی آنچه را در بیست سالگی انجام میدادم به یاد بیاورم .ولی
برای بهیاد آوردن آنچه  ۳سال قبل میکردم نیاز به تلاش دارم.
 deyمن تیار پیت SSBoe at ean Sah coh yen IN

ر.ل .شاید چون با سرعت خبلی زیادی شروع کردید؟

م .گ .کاملا حون وقتی جوان هستید زمان نامحدودی در پیش دارید.

م .گ .البته داربتدا کار خیلی فشرده بود.

) 3ل .جه هر حال مجدود است.

 ۱۰ S599 «dyساعن؟

م .گ .شما به اين نحو فکر نمیکنید .البنه زمانْ زمان مطلق نیست .زمان
درونی است که سریعتر از زمان واقعی تحلیل میرود .جون مقدار اطلاعاتی

ر.ل .چطور [5ر میکنید]؟ با بکهمی تمرکزه محبط ساکت :مکان عشخصی

که در مغزتان پردازش میکنید با سن کاهش میابد.

احتیا ج دارید؟

ر.ل۲ .یا شما دانشجو دارید؟

گنه مسلیاً

Ei Sia

ر.ل .با میتوانبد در متروا در SaaS yu... oS) oly QI

م .گ .نه خیلی ۵ .یا  .۶مطمتناً کمتر از  ۳۱نفمرجدرموع.
.1 Ofer Gabber

سه مصاحبه  /میخاتیل گروموف

۳۷

ررل .خیلی دد نیست! دعضیها مانند ما شب فرع لتحصیل تولید میکنند :ولی

 aS) (Spay Ancaدر سال اول دانشگاه آن را یاد گرفتم) حاکی است که از میان
شش نفره دستکم سه نفردوبه دوبا هم آشنا هستند پا دوبه دو با هم بیگانهاند.

بگیرند [موضوع] تفاوت میکند (۱فراادق جون  Spalدر نظر) هستنت) ..

در آن هنگام خیلی افتخار میکردم که آن رتاعمیم دادهام تا قضية رمزی کلی

\ Sشما دانشجویانی ترجبت کنید که بعدها راه خاجی خودشان را در بیش
 Spپانسوو لابوری؟ از همه بهترند.

را بهدست آورم .نتیجهای که البته معلوم شده بود .و در همان زمان دستاورد

ر .ل .یاد؟ میآید که جك دانشجوی عشنرك هم داشنم( :غی بآ

 | Suisدربارة مجموعههای محدب منتشر شده بود .و همین طور قضبه
ون دوراردن" را میدانستم (پیدا کردن تصاعدهای حسابی دمرجموعههایی

ری گرب و

ر.ل( .حساسی ميکنید که دنبالهرو چه کسی هستید؟ اگر اجاژه داشنه داشبد

ونداکههید
خآی
ر می
ید
مترک
مش

برد؟
یمین گ
ذا) دو پا سه ریاضیدان را ذکر کنید  (۱ SUAS teبر

م .گ .افراد دو دستهاند .آنها که دارطراف من بودهاند نوویسندگان مقالاتی

که شخضاً با لها آشتایی نداشتام.
ر.ال .گذارید

از یک افراز اعداد) .وقتی با اين سه گزاره مواجه میشوید ,در اين قالب
اشترا کی ناتهی باشد.

از تویولوژی

oa

جبری استفاده کنم و اين بهطور جزئی (وفقط بهطور جزئی!) برای [قضیف]

دورشکی گارایی داشت ولی نه برای حالات دیگی که دآرنها ظاهر Laat pares

به این دلیل یکدیگر را قطع میکنند که اندازهشان بزرگ است (و نه «محتوای

eS EV OLN BI

م .گ .لدرنینگراده استاد من ژخلین" بود .ابزوریس زتکف* (جبردآن) هم

هومولوژیک»شان)

میآموختم  ,اطلاعات بیحد و حصری داشت .وقتی برایم توضیح داد که

در اثبات «ارگودیک»اش از قضيهةٌ سمردی؟ بهصورت یک مفهوم درآمد و

چگونه قضیهٌ هلی * از  alseطیفی لوری  ۲نتيجه میشود تحت تثرقارگرفتم

ایدههایش ازآن زمان تاکنون بسیباار توسعه یافته است .من هنوز هم میپندارم
که ساختار هندسی نهفتهای آنجا هست .نه فقط شمارش صرف ,ولی ۰۱

[و] به اين ترتیب در جرگة طرفداران پر و پا قرص توپولوژی جبری درآمدم.
 altiاز بر بوراگو" وتولیا وریک؟

چیزهایی آموختم. .سپس

تحت

wal

کازدان " و مارگولیس‘ بودم؛ ,که خیلی ملاقاتشان نمیکردم .و همین طور

Letآرنولد .ایدههای او [که] از طریق افراد دیگر ه من

غبرمستقیم [تحت

خصوص پندارههایش در هندسهٌ همتافته"۲ 
میرسید] برایم مهم بوده به
ر.ل .آدنولد خیلی  (۱شما مسنتر است؟
م .گ .نه .شاید پنج سال ,ولی او در مسکو بود .مقالاتی هم بودند .و

آغاز زندگی حرفهای من با [مطالعة] کارهای اسمیل " ۱تش  ۲۱۰هرش ۹و
جفلیگر  "۳شکل گرفت .نش قهرمان من بود .معتقدم که هنوز تنهاکسی هستم

که مقالههایش را با دقت میخوانم.

سال قبل» پس از  ۵۲سال شکست .دست از فکر کردن در این باره برداشتم.

 oJچطور تبین میکنبد که چه چیز برایتان مهم است؟

م .گ .بیشتر عمرم فقط اازحساسم پیروی کردهام .اکنون سعی میکنم

بهسوی يادگيري (متأسفانه سطحی) ایدههایی اعزلوم [طبیعی] بروم که بینشی
متفاوت با آنجه اازثبات قضایا بهدست میآید به ادم میدهند.
ر.ال .همییطور ایدههای شهوددرانگی

.

م .گ .بلکه یادگیری.
 So Jyمیکنم حنی در ری که شما میکنید :تغیبر رشته جی از چیار
 bod he Gbدر يك موضوع هنگامی که همکی است شروع به تکوار

یم بهویوه دز دور  cleچه کسانی بودهاند؟

 WAS LS Shaysنوعي )۱ Shesست» ولی  poا( دو سه سال شاید

م .گ .فنکرمیکنم کار خوبی باشد که اسم آنها را کذکنریم .چون ممکن

چبزی تولید کنبد که از  (۷فرضیتان در حوة [تحفیفی] اولتان نوثر داشد.

 BS VJشما ریاضیدانان

م .گ .مثل اين نیست که برای رفتن به میهمانیای دوش بگیرید کمهمکن

است کسی را فراموش کنم.
ee CU Ny BS VY) Gb TH sole wags

است لفو شود ,وریسک پاکیزه شدن به خاطر هیچ را بیذیرید؟ مینادگیری و

 dan Wpما در مورد بیشتر اسامی توافق داریم.

خلق ایدههای نو را از هم جدا نمیکنم« .نو» موضوع را هیجانانگیز میکند.

ر.ل .این داهی براق فرار از سوال است .

ر .ل .من در کتامی از کوین" دردارة نوآوری خواندع که صرف وا«د کردن

م .گ .بله.
ر.ال .یا دا شکست عواجه شدهاید؟

ابدهای ا( يك حوزه جه حوة دیگر را باجد  می ععنادار به حساب آورد:
رزی :بازآرایی
و از
اسی
ضییاس
ابخش
ین»
رضم
م .گ .نکن درستی است .ذر

م.گ .مکرر .مسائل بسیاری هستند که به آنها دست میبازید و نمیتوانید

اذهان خودمان است .آنجه از شما ریاضیدان میسازد ذهن شماست .نه

حلشان کنید .گاهی کس دیگری آن را حل میکند.

فقط قضایای اثباتشده .بپس ما هم یاد میگيريیم و هم سعی میکنیم قضایایی

تی
سین
کد چن
شباع
ر .ل .و ب

چه بود؟ آن حوزه را فرلك میکردید یبارعی

تابت  teeفردوت گییارها رامیکشيم تا همان رت[مالی بخشيم .Veda

اطلاعات را توق «ستفادة

 Saحفظ میکودید؟

قضیهای خوب نمایانگر ذهنی درخشان است .ولی از نظر اجتماعی» ذهن
عالی را بسیاری ,نه فقط ریاضیدانان .تشخیص میدهند» حتی اگر میوة

م .گ .نه ,برخی مسائل هستند که مدت زیادی به آنها فکر کردم ونتوانستم
حلشان کنم و دیگر به آنها فکر نمیکنم.
ر .ل .میخواهید نمونهای ذکر کنید؟

م .گ .سالهای زیادی به قضاياي از نوع رمزی  "۷فکر کردم .اولین صورت
5. Venkoy
Burago

Ramsay

4. Rochlin

8. Yura

12. symplectic
17.

.3 Zeghib
sequence

11. Margulis
Haefliger

16.

spectral

2. Laborie
7. Leray

10. Kazhdan
15. Hirsh

) aفقط داش رپاضیرا بسه بد منظرمان شنیدا تقاوت :میکند.
 alالبته درس و کمرین & تنهایی کافی نبست.

1. Pansu

ما
م .گ .مطمئنه اما اگر [چیزی] را بخوانید و بیاموزید آن چیز ازش آن

6. Helly

هی
جقابل
یکار
تنید
میآقود :فقط آن را ازن بگررده ید" الیته یهت آن اس که پتوا

9. Tolia Vershik

14. Nash

رسيدة اين ذهن از دسترسشان دور بماند .بنابراین ارزيابي «ریاضیورزی»

13. Smale

3. Furstenberg

Waerden

der

.2 Van
5. Kuhn

Dvoretzky

1.

4. Semeredi

Valea AM Shai eatiliy

۳۸

انجام دهید؛ و اگر ریاضیات را ترک کنید برحسب قضایا[یی که ثابت کردهاید]

م .گ .این نظر شخصی است و من اطلاع کافی از هنر ندارم تا پاسخ بدهم,

ارزیابی نمیشوید بلکه با معیارهای دیگری سنجیده میشوید که دستیابی

شاید ارزش مطالعه داشته باشد .شاید هم نه.

به آنها حتی مشکلتر است.
Galیکهن
 op) Cbs oeا

ر .ل« .باضیات و راپانه :رابطه با ۲موزسش.
دشواری از نوع دیگوی است و بستگی

نه اهمیت کارق که انجام ميدهید دارد" جه هر

 Sieموافقم که ا«تباط

درقوا(کودن با شخصی در زمينة دیگر و جاسخدادن به ANNE KGSge
 elمهم نیست که باسخ آن سالها قمل بر ریا ضیدانان مکشوف شده داشد.

م .گ .سخت است عوامل درونی و بیرونی را از هم مجزا کنیم .دآرغان

م .گ .چقدر ریاضیات ممکن است تحت تأثیر ماشین دگرگون شود؟ قطعا
بیاندازه دگرگون خواهد شد .همین الان هم اين اتفاق افتاده است .اکنون
ریاضیات مخلوطی وجود دارد که افراد شهودشان را بر پایةُ مقدار زیادی

آزمایش غددی بنا میکنند ,مثل مکاثیک آماری وآشوب.

بهخصوص وقتی جوان هستید .یادگیری رآاغاز میکنید چون یادگیری را
دوست دارید .جون فکر میکنبد قضیههایی ثابت خواهید کرد .واين انگیزهة

ر .ل .نظرتان در این باره چیست؟
م .گ .عالی است! چیز نوی است وممکن است ریاضیات فعلی را نابود
کند ,ولی اين سرنوشت هر موجود زنده است که میمیرد .و ریاضیات هم

درست اسستا:

ممکن است بمیرد .نوع جدیدی از تفکر وجود خواهد داشت :احتمالاکارامدتر

ر.ل .نه فقط بادگیری جلکه این جالش که با ایدههایتان هی کوچكت

 lesبزاری اضافی را به خدمت خواهد گرفت .فکر میکنم که ما نهایتاً در
گروههایی با رایانهها کار خواهیم کرد وقضیه ثابت نخواهیم کرد؛ ما [در حال

ید
ردا
در

م .گ .وقتی خیلی جوان هستید شاید بلندپروازیهایی داشته باشید ولی

حاضر] بیش از حد به اثبات اتکا داریم .قضایای نیمهاثباتشده وجود خواهند

lala Jools ALS
ر .ل .دلف ولی سعی خود « ۱ميکنبد.

داشت .واين نوع دیگری ابزازی است .ولی شاید کاملاً عطش ریاضیمان
را برای دانش فرو ننشاند ,به هر حال بغرنج است.

م .گ .اما اصولاً میخواهید که یاد بگیرید .دثیای نامتناهی علم در بابر
شماست .البته فکر میکنید که شما هم میتوانید [چیزی] عرضه کنید ...

ر.رل .درست است :چون به حاشین واسنه است؛ و ماشبی ممکون است

ر.ال .عنظورتان از جوان جبست»  ۱۱ساله؟  ۵۱ساله؟

م .گ . atاینطور نیست آن رایانههای شطرنجباز ر! در نظر بیاور .مطمئتً

م.گ .بین  ۰۱تا * .۲اما آنجه رشد مییابده که هم مثبت و هم منفی است.

ی,
سز هر
کر ا
بهت

مشارگت شخصی شماسقة و  Sty gealol ylشما را ا حدی آلرده

هرادرن,
شاید به استثنای یکی دوجنف

بازی میکنند .ولی

هنوز میتوانیم شطرنج بازی کنیم چون دوستش داریم.

میکند .با این دیدگاه .پادگيري چیز نو خیلی خوب است چون کاری ندارید

Siagy aly

که.یا آن بکتید برایشما ذانشی محضی است .از نظر عاطفی قزگیر سییر

۱

م .گ .این [استفاده راازیانه] طرز تلقی از شطرنج رکااملا دگرگون میکند.

و خیلی بیشتر ید میگیرید.میتوانیدبه گشاده ذهني طبیعی خود برگردید.

فکر نمیکنم شطرنج تا سی سال دیگر حضوری جدی داشته باشد .رایانهها
آن را بهتر انجام میدهند .پس جالب نیست .تصور کنید جه میشود اگر

ااگرصلاً چنین کاری نکنید درجا میزنید .ما از چیزهای نولذت میبریم.

چنین اتفاقی برای ریاضیات بیفتد .اگر رایانهها واقعاً آن را بهتر انجام دهند

ر .ل .ميبدینبد! از ععبارهای زیباشناسانه استفاده میکنبد!

م .گ .من [به اینها] میگویم عاطفی.
ر .ل .زمینههای خانوادگی شما چیست؟ چه  Sle Gyeشما نعبینکننده

شاید نوع متفاوتی از ریاضیات داشته باشیم.
ر.ل .لروی گورهان" [در کتابی ]نوشت که بشر در طول فرون موف شد

دوده است؟

 Goldsر ۱صورت

 Van) Wise Laoisامزارهایی خولید کرد

pe

م .گ .وقتی  ٩ساله بودم مادرم کتاب رادهماخرا و توپلیتس" (اعداد و

حاشینها راه خا اثرژی بهدست دیاورد :اکنون با استفاده از ریاانهها قسمنی

آشگال) را به سم عاد .توقته کاعلا  gest LGلس lS Ls Le
هندسهٌ مقدماتی مثلثها و جیزهایی دربارة اعداد اول .هرجند مطالب آن را

 (۱فعالبتهای منز صورت عبنی مبیادد.

 Spدر صورت بقای تمدن  dleرایانهها در هرکار فکری محضی گوی سبقت

 Ge Shel wotخوب و

فکر میکنم کمتر از  ۰۰۱سال .ساختار جدیدی از زندگی ظهور خواهد کرد.

را ازما خواهند ربود .چند سال طول خواهد کشید؟  ۰۵ ۰۱۰,۰۲۰يا  ۰۰۱سال؟

زیاد نمیفهمیدم ولی برایم هیجانانگیز بود .خیلی خوب نوشنه شده بود.
ce J

GIRS) Gly earl

Tey

مغزه همانطور که نیروی عضلانی امروزه خوار است» خوار خواهد شد .البته
بهکمک نیروی عضلانی میشود پول زیادی در بازی بسکتبال درآورد .ولی

نما دگداری خوب فائّل هسنبد؟

م .گ .اهمیت دارد .ولی اهمیتش در مقایسه با جوهر موضوع ,ثانویه است.
فی؛
سویهنن
وات
عاضی
ر.ل« .ی

نقاشی:

.

نه درکاریدی .در مورد مغز هم همین طور است .هیچ امر مقدسی در این باره

وجودندارد .تزکورشکس [ 1فشر نوین مط] که (فرض میشودا [سبوول] اعمال

 Spمنظورتان چیست :مقایسه .روابط متقابل؟
 J aufهرجه

][soa

ریاضی است از نظر تکاملی ,نازه و بسیار ابتدایی است و

 acell 5aریاضیدانان در  Jalalبا هثر هستند.
ر.ل .من منوچه نوعی همیستگی دی
خودم

یافت چگونه کار میکند یا به هر حال آن را مدلسازی میکنیم؛ چرا نکنیم؟

 caeزشتهها [eed VS] thes

] ‘Le 35sوفنی نفاشی از بسرفت داز میا بسند ریاضبات هم دجار

Rademacher

ر.ال .جرا نکنیم؟

۱

 Spهیچ دلیلی؛ مطلقا هیچ دلبلی؛ وحود ندارد که بگوییم این غیرممکن
است .افرادی مانند پنروز" هستند که نظراتی برخلاف این دارند .ولی ...

۱بستایی ميشود.
2. Toeplitz

 blyدر خواهیم

1.

3. Penrose

2. neocortex

1. Leroy Gourhan

۳۹

سه مصاحبه  /میخائیل گروموف
ر.ل .با این موافقم .از آنجا که ما از ماده ساخته شدهایم اجتماعی از
سلولها و راجطیا هستیم

 geچرا نصور نکنيم که روزی ماشین به همان

سطح از پیچیدگی برسد.

آنها آنقدر بدیهی نیست .گاهی اوقات اگر به مدرسةٌ خاصی بروید .مسیر
آینده شما تعیین شده است.
ر .ل .مقایسه کنبد با آنچه در انگلبی با ابالاتمتحده رخ میدهد که

م .گ .محتمل است که سختافزار الکترونیکی (با پردازش موازی) در

(۹

Gertie Slaanss

عرض  ۰۲تا  ۰۵سال دیگر به پای ظرفیت سینایسی مغز ما (حدود ۴۲۰۱

بان شفوق گوناگون داشته داشند .مخاطوء اپ روش در این است

سیناپس در قشر مخ) برسد .آنطور که از تغیبرات ژنتیکی (حدود ۳۰۱

که ققط برای رون مالی)موژان :عيلي موفقیتآعیو cg ARN scan

ژن) قشر مخ در یک میلیون سال اخیر تکامل بشری بمریآید .نرمافزار

که از دشتیبانی خانوادم پا محیط اجتماعی :پا ظرفینهای فکرق ویژه
برخوردار نبا شند سودرگم ميشوند.

موردنیاز در حدود  61۵۰۱تخمین زده میشود .حنی قابل تصور است که

 ۰-۱صفخه برتآمئویسی هوقمنداله اطیلی ,هوفستدانه) .یک ربا

 alk) Voleبد یلدگییی ریاشبانث ظرق فده  gig gh Babeچنین
برنامهای به مسأله متداول  ۳۷2بمریخورد ولی موفقیت تکامل زیستی (و
نیز پیروزی شگفتآور ریاضیات بشری بر  )۷ ۳ما را خوشبین میسازد.

و حتی ریانههای امروزی نگرش ما را تفییر میدهند.
ر.رل.

م .گ .من هیچ راه حلی ارائه نمیدهم.
ر .ل .آهوزش و پرورش براي چه کسی؟
مگ شاید بشود سعی کرد که دانشآموزان راپس ابزررسی احوال روحیشان
مختصری جهت داد.

ممکین

یم
قلی
تخب
سوشی
هه ر
ر .ل .بله خیلی زودهنگ؟ با ب
) AG Mes taeداشد؛

 ...و فحوخ قفکیهان را؟

م .گ .و نحوة تفکرمان راء و نگرش عاطفیمان را .هرچه باشد .اثبات
قضیهای با چندین صفحه محاسبه تفاوت چندانی با محول کردن آن

 UL 2 oSجهت دادن تصمیم
گتae 4 
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ر .ل .و چهقدر زمان براق تصمیگیریها صرف خواهد شد؟ ذمیتوانبد

بکهامپیوتر نمیکند .ولی وقتی این دومی فراهم باشد .اعتباری که برای

خدورااهید و صرفاً به 6ر تصميگیری دردار :دیگران وادارید,
برا
جهتر دی اف

چنین اثباتی قائلیم .ولذا التذاذی که از آن میبریم فروکش میکند .ولی

آنیا [هم] مشئولیتهای خودشان را دارند که داید به آن برسند:

احتملاً اههای دیگری برای هدایت تمایلاتمان به ریاضیات خلاقه خواهیم
یافت.

ر .ل .سوالات دیگری در نظر دارید که بخواهید از شما درسیده شود

م .گ .از دیدن اینکه چگونه بشریت گرانبهاترین سرمایهای را که دارد .cae
اذهان دست  bay gadکودکان بااستعداد راء ضایع میکند اندوهگین میشوم.

اتن
خهارباد باینه تآبردمیکوند با رای رابت ععلمانشاق قیر شک Sting,ot
و ما حتی متوجه نمیشویم .اما چگونه باید آموزش وپرورش را سبکتر کرد

و در عینحال سطح کلی را بالا نگه داشت؟ تنها امید من جایگزین کردن

معلمان با کامپیوتر است .این کار اذهان حساس را از فشارهای سلطهجویانه

رها میسازد .همچنین آرزو میکنم آموزش وپرورش برای همگان متنوعتر
باشد.

ر.ل .حتماً ممکن است .حتی اگر آهوزش و برورس دولنی داشد .در فرانسه
کلاسبای مخصوصی براق عوسیفبدانان با ورزشکاران آینده هسن.

م .گ .ازیک طرف باید مبنای مشترکی موجود باشد وگرنه جامعه از هم
میپاشد .بعد باید راهی برای ارائه کردن مسائل مختلف در مدارس یافت.

اين تنها یک تمایل است .ولی چنین تنوعی جو فکری در جهان را بیاندازه
بهبود خواهد بخشید.
رد

م .گ . thولی فکر میکنم ممکن است .البته مسأله باید بررسی شود.
پس از تعریف اهداف ([که البته] کار ما نیست .پلکه امری عمومی است!
آنگاه دارین چهارچوب باید ممکن باشد .میتوانید آموزش وپرورش را نظام

دهید .بازهم [بگویم که] خیلی طرفدار تکثر و تنوع فکری هستم .هرچه توسط
اذهان خلقشده است باید توسط اذهان دیگر جذب شود .چون یک شخص
نمیتواند همهچیز را فرا بگیرد .کار باپد بسته به سلایق تقسیم شود .جامعه
مرفهت و مرفهتر میشود بنابراین پیشتر و بیشتر میتوانیم اپزس آموزش خودمان
برآییم .مساله ,نحوة انجام اين کار است .ما بهعنوان مربی معتقدیم که مردم

اینگونه سعادتمندتر خواهند بود .البته ما ازين لحاظ بیطرف نیستیم .برخی
نمی خواهند آموزش ببینند .شاید بسیاری امتناع کنند .ولی در جامعهای با

فنآوری پیشرفته وجود افراد تعلیمندیده بسیار خطرناک است .پیامدهای آن

ممکن است ویرانگر باشند .مئل صدور حکم  7 < ۳با اکثریت آرا.
رد ل .از کم دادن بر علبه  aN Sashپایة مذهب بر دارگ ولي از
رأیگیری دردارة مقدار  7نه.
مگ

نگاهی بهکتاب پاتولوس! بهنام میسوادی عددق بیندازید .مردمی

هستند که معنی عددها را درک نمیکنند .از آنها بپرسید «چند نفر در نیوبورک
زندگی میکنند .مرا

عم

مر

ene, wwe
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 »6هیچ

احساسی ندارند .اینها کسانی هستند که به طالعبینی معتقدند .چیزهایی

 Sly oly Soابجاد کمی تنوخ این است که از داش هوز بخواهیم

دروژهای نعبه کند .امبیتواند فقط  Loe chyداشد که داجد شخصا نهیه
 ¢که  tla aفقط عرضه کردن جیزهای متفاوت به آنهاست .Yu
علوم طبیعی :علوم انسانی و ریاضیات هست .این همه چیز درحالیکه

دانشآموزان هیچ نمیدانند .به نحوی باید در معرض این مباحث گوناگون
قرار گیرند و سپس به آنان اجاز؛ انتخاب داده شود .دادن آزادی انتخاب به
1, Sun

اقزبیل مفهوم مرتبة بزرگی ,باید جزئی از فرهنگ عمومی باشد .متأسفانه
این هیوچقت آموزش داده تمیشود .حتی برخی ریاضیدانان فاقد این [سواد
عددی] هستند.

 cpl he Jyسوال که چند قطره آب در دریاها و ۱قبا نوسیبا موجود است
 beااست .عوشمندا.

 ay yds yd sh aSچند فیلومتر عکعب براٍی چا ادن متلا چمعییته ارو
نیاژ است؟
1. Paulos

تشر ریاضی» سال  ۳۱۰شمارة ۱

۴۰

تاریخی صورت بگیرد .معلم من هایتریش بنکه! یکی از ریاضیدانان آنجا
صروهررتی
بود .آنها در آنجا کارهایی در ریاضیات میکردند که د

ممکن بود

بکنند ,اصلا وابسته به جنگ نبود .بعدهاء پس از جنگ اين موسسه که در
یک استراحتگاه قدیمی شکارجیان داير شده بود .همچنان محفوظ ماند .در

حقیقت دوا نففرسازران اشغالگر ریاضیدان بودند .وآنها پانشاری کردند که
اين موسسه باید برقرار بماند .آن موقع .حدود سال  ۹۵۹۱تأمین بودجة ثابت
برای اين مودسه میسر بود بونیاد فولکس واگن ( )۲۱۷برای ساختمانهای
جدید پول میداد.

وقتی درسال  ۶۵۹۱بعد از دومین اقامتم درپرینستن ,به آلمان بازگشتم,

میخواستم دآرلمان نیز موسسهای وابسته داشته باشیم که دیدارکنندگان را
) ltl seattle gl ayia emetic elgtiw gilنی نشن .موبست

فریدريش هیرتسبروخ

یسك eg la

عالی مطالعات علمی

) (IHESدر فرانسه  ۰۴سال پیش تاسیس شده

است .با وجود اين من بآهرامی کار ر! در بن شروع کردم .وس درال ۸۶۹۱
نحفیق در ریاضیات و ابدکه چگونه سازعاندهی عیشود :آیا

مجوزی برای فعالیت در «رشتة تحقیقاتی خاص» به مدت محدود  ۵۱سال

يك نوع فعالیت جمعي ۱ست یا فردی؟ عنظور از «عکتب» در ریاضیات

بهدست آوردیم» و سپس موفق به تبدیل این برنامه به یک ساختار دائمی

رمی

sey

چیست؟ در عورد

 otآلمان» با جنین جبذق در این کشور وجود دارد؟

فریدر یش هیرتسبروخ :من عقیده دارم که بهطور کلی ,هر ریاضیدان برای

خودش کار میکند .وایدهها ایدههای خودش هستند .ولی ریاضیدان واقعا به
مباحثات دائمی با دیگران نیاز دارد .او نمیتواند دارنزوا کار کند وبنابراین به
تحربةٌ من؛ ((موسسةً مطالعات پیشرفته» در پرینستن ,که من اسزال

تا  ۴۵۹۱دآرنجا

۲۵۹۱

 poyیک مکان ایدهآل است .و مهمترین کارهای من

در آنجا انجام شد .بعضی

از  giکارها را به تنهایی و بعضی را با همکاری

دیگران انجام دادم .دآرنجا ادزیگران بسیار آموختم وکتاب خود «روشهای
جدید توپولوژی در هندسهة جبری» را نوشتم .دربارژ آن دوره» قبلا بسیار

سخن گفتهام .بههرحال اين بهوضوح نشان میدهد که ریاضیدانان به ارتباط
با یکدیگر نیازدارند .حداقل در بیشتر اوقات؛ و بنابراین ما بسبار خوشحالیم
که آدرلمان« .موسهٌ تحقیقات ریاضی ابر ولفاخ» ۲را داریم که افراد به

یش
ا۲۸
ش۹۱
گسال
شدیم یعنی موسسة ماکس پلات ککه در

یافت .در زمان

« jbl git datsانجمن ماکس بلانک» میخواست در ابالتهای حدید

کاری بکند و «موسسة ماکس پلانک برای ریاضیات در علوم» تأسیس شد.
این موسسه ,جهتگیریی متفاوت با موسسة ماکس بلانک درین دارد ویکی
دو سال کار کرده است.
دربارة اين توسعةٌ ریاضیات بعد از وحدت آلمان میتوان به مصاحبةً

انجام شده با بدیل برنر" در شمار؛ سپتامبر  ۸۹۹۱خبرناعة .8.12 ۲ظ [انجمن
ریاضی اروپایی] مراجعه کرد.
 Se Jyسوال نظویتر« :مکتب» در ریاضبات داشتن» بعنی چه و نقش
دی سفندا ی

 seافراد میم و دیش ون ور

ف .ه . Aesخودٍ من بر اساس این واقعیت است که من هنگامی که
تحصیلاتم را مدرونستر" در سال  ۵۴۹۱آغاز کردم شاگرد هاینریش بنکه

مدت یک هفته در آنجا دور هم جمع میشوند و نیز «موْسسة ماکس پلانک

شدم .هاینریش بنکه در سال  ۸۹۸۱متولد شده بود .او سمت استادی
 ys | SLB yموسر درسال  ۷۲۹۱بهدست :آورد؛ وبه تدریج مکتبی در

 clریاضیات» را در بن داریم» و اخیر هم «موسسةٌ ماکس پلانک برای
ریاضیات در علوم» دلرایپزیک دایر شده که در آنجا میتوان افراد را برای

نظريةٌ توابع چندمتفیر؟ مختلط بهوجود آورد .وی شاگردی بهنام پیتر تولن٩

مدتهای طولانیتری دعوت کرد.
فعالیتهای مشابهی هم در دانشگاهها دقرالب رشتههای تحقیقی خاص ۲

با حمایت بنیاد ملی علوم آلمان " صورت میگیرد.

داشت که با همکاری اوکتاب معروفی نوشت؛ سپس آغاز به برفراری ارتباط با

هانری کارتان در پاریس کرد .وبهزودی رابطهٌ نزدیکی بین آنها برقرار شد( .متن
اانزتم داتیسبی ( )۷۹۹۱ببینید) .در زمان
م6
سخنرانی من دپراریس را در

جنگ هاینریش بنکه ,اآزنجایی که همسر اولش بهودی بود .باییستی مراقب
میبود .زن او مرده بود .و او باید از پسرشان محافظت میکرد .بنکه مدتی

ر.ال .عمکی است تاربخهای دقبفتری ذکر کنبد؟
ف .ه .بله .داستان ابر ولفاح کمی عجیب است .این موسسه در سال ۴۴۹۱

را قبل از خاتمةً جنگ برای اینکه از بمبارانهای مونستر بگریزد .ادربرژلفاح

 penalشنده زماتی که جتگ هنوز آدامه داشت .ذر آن زمان پروفسور سوسن؟

گذراند .آن دوران از لحاظ ریاضیات .دوران بیبرکتی بود .ولیکن حتی در

که رئیس دانشگاه فرایبورگ در آن حوالی بوده میخواست موسسهای داشته

همان زمان تازیها و جنگ او  oo SUEداش که مدرک :دکتریش را د

باشد که دآرنجا کتابخانهها حفاظت شوند ,ریاضیدانان بتوانند کنار هم جمع
شوند .و شاید ا[زمصائب] جنگ نجات داده شوند .خیلی واضح نیست که

۵

هدف متامات] رسمی از [تاسیس آن] جه بود .دارین مورد باید پژوهشهای

هم به آنها پیوست .شهر تقریبً بهطور کامل ویران شده بود .و بنکه دوباره
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ف .ه .من معمولا نام و چهره را بهیاد نمیآورم .و فقط به یاد میآورم که آنها را

دکتری مثل دوستان مگنراورت! و رمرت" و خود من داشت.
دربارژ خراییهای بهبار آمده در دوران نازیها هر جه بگوییم» کم گفتهايم.
موقعیت پیشرو آلمان در ریاضیات در  ۳۲۹۱امزیان رفت .بسیاری از مردم

موس
دربن در

ماکس

 SELيا مدرسافرتهای مختلف خود با درکنفراننها

دیدهام .با احتساب  ۳۴سال «دوران بُن» مطمتناً هر سال  ۰۳الی ۰۴

دیدارکننده را ملاقات کردهام واگر موارد تکراری بحهساب آورده نشود .روی

در معرض تهدید وارعاب نازیها قرار گرفتند وآلمان را ترک کردند .اين امر در
نمایشگاهی که در طی این کنگره (برلین) برگزار گردید .یادآوری شد .خیلی

هم  ۰۶۶۱فا یا بیشتر میشنود .استمالا بتوانم .سدود  ۰۰۲ریاضیدان را نام

خوب بود که این موضوع برای جامعةٌ ریاضی و غیرریاضی روشن شد .ما

ببرم .من چندین مقاله با تاه بورل وتساگیر نوشتهام ,وبسیاری کسان دیگر

نباید جنایتهای هولناکی را فراموش کنیم که تنها نمونهای اآزنها سرنوشت

هستند که بآانها حداقل یک مقاله نوشتهام .برای مثال با هوپف وان دو ون"

 ۳ریاضیدانی است که از برلین بیرون رانده شدند .دربارژ مکتبها صحبت

کوداییرا .بهطور کلی کسانی که با آنها حداقل یک مقاله داشتهام تقریباً ۰۲

میکردیم .ایسایی شور" یک مکتب جبر در برلین داشت .او دانشجویان

نفرند .حال دیگر سعی نمیکنم حساب کنم که چه تعدادی اازفراد با رابطة

بسیاری داشت« .سخنرانیهای شور» که در اسرائیل دیرادبود ااویرادشده در

مرتبةٌ ای اردوش با من مربوط میشوند.

دست است؛ وبعد البته درگوتینگن ,مکتبها مازیان رفتند .امی نوتر مکتبی
نداشت ولیکن به بسیاری از ریاضیدانان برجسته از رشتههای مختلفی که
او خودش دآرنها کار نمیکرد .رهنمود میداد .من او را جزو «اسلاف» خود

میدانم .چرا که او استاد بزرگ استاد من هاینتس هوپف در توپولوزی بود.

والبته مجبور شد آلمان را ترک کند .به فاصلةٌ کوتاهی بعد اآزن ,دآرمریکا
درگ شم.

ر.ل .جی در نظر شما «عکتب» عبارت است از گروهی از افراد در حول

بك شخصبت قوق.

ف .ه .بله .همانطور که قبلاً گفته شد .در دوران فعالیت بنمکهوه دنرستر
(حدود  ۰۳۴سال) او بیش از  ۰۵دانشجوی دکتری داشت .که عدة معدودی
اآزنها قبل و در حین جنگ بودند .چرا که در دور نازی ریاضیات افول کرد.

بد از جنگ او نعالیت و روبطش بگاروه هی کارتانرگسترش داد .ذا
این نمونهای از یک مکتب است.
ر .ل .بنابواین بهنظر میرسد که

aly

)ee

 selعبارت که به دیودونه ذست داده شده چه فکر هی

aS

در جهان  ۰۰۱رپاضیدان وجود دارند .دیگران ففط سباهی لشکرند.

گاه معتبر جهان دویا رسهیاضیدان
ش هر
ن در
انم.
دیک
ف .ه .مانين رتأیید نم
وجود دارند که بسیار خوب هستند .ولیکن .مسلماً اگر راجع به ریاضیدانان
پیشگام و برجسته حرف بزنیم» که دارین صورت تعریف آن عبارت است از

کسانی که حوزههای جدیدی را بنیان گذاشتهانده کسانی که روشهای جدیدی
ابداع کردهانده کسانی که اکتشافات بزرگی کردهاند ,کسانی که برای گروه بزرگی
ارزیاضیدانان اهمیت دارند .آن وقت  ۱۰۰ steویا شاید  ۰۰۲با ۰۰۳

ممکن است قابل قبول باشد .وقتی به تعدادٍ افراد شایستهای که خود آنها را

ملاقات کردهام فکر میکنم» رقم * ۳۱بهنظرم گرگ میآید.
ر .ل .اگر به تحقبقات بهصورت کلی نگ

robe) LT pS

OBA

میرسد که بعضی سیرهاي تحقیفاتی رشد ميکنند و بعد میمبرند؟ آبا
فکو ميکنبد که کسی بنواند تعبین کند که مسبرق از نحفیقات با شکست

 Ledيت دیدگاه گرافمانند داریده

۱رثسا طاتی ببی گروههای کوچك ميببنید و عفبده ندارید که عکتبها بی در
حقیامی یك کشور وجود دارند.

مواچه شده؟ (و در این صورت .چه کسی؟)

ف .ه .مسیرهای تحقیقاتی خودشان بهوجود میآیند .من آنها را جهتهایی
طراحی (و برنامهریزی)شده نمیدانم .برای خود من ,وقتی که به پرینستن

ف .ه .خیر من همچنین مدتی دزروریخ زیر نظر هاینتس هوپف وبنواکمان ؟

 gaelنظریة بافهها" که توسط لوری" بنیانگذاری شده بود مطرح بود وآنگاه

وجود داشت ,ولیکن به بزرگی مکتب بنکه نبود و آنقدر دانشجو نداشت .بعدها

جریان سمینارهای کارتان و سر در پاریس و سمینارهای کودایبرا و اسپنسر
دپررینستن پیش آمد .لذا نظرية بافهها وکاربردهای آن در هندسة بعیری

درس خواندم .آدرنجا یک مکتب توپولوژی تحت نظارت هاینتسن هوپف

البته اکمان خودش هم مکتبی بهوجود آورد .اخیأ؛ به مناسبت هشتادمین
سالگرد تولد اکمان یک ریاضیدان کاتالونیایی «شجرة اخلاف» اکمان رکاشیده

وه که چها سل را شامل تن

دبدرک( شما تأثیر
ر.ل .آ«بیااضیدانان مهم دیگری را میبینبد که فکر کن
داشنهاند؟

ف .هد بمد ابزنگه وگارنای :اکمان وخویف :آکودایبا* :اسپشم :بورل :سین
چرن وتوم نام میبرم .من له مقاله با مایکل انیا نوشتم .من از او بسیار بسیار
زیاد باد  asما اکزارهای رائول بوت استفاده کردیم .همکاری با همکار
جوانم فان تساگی؟ هم برای من خیلی مهم بود.
ر.ل .دانشجوی کسی دودن :و با یکدیکر به بك گووه کوجك علخ

ugha

) holsنزدیکتر از راحطه اردوسش — بعنی داشتین عفال مشنول — هستند؛

بایستی یاگدرفته میشدند .و اين امر مسیر تازهای رگاشود .در درون اين مسیر,
من کار خود را روی قضيهٌ ریمان-رح انجام میدادم . deed loseریمان-ر

گروتندیک وقضية اندیس اتیا و سینگر مطرح شدند .اين همه مسیری بسیار
عریض تشکیل میدهند که به چندین مسیر نقسیم شده است .یکی از اين
مسیرها که در آنالیز است» در متن سخنرانی بسموت :دگرنک

برلین دنله

میشود؛ وگیزارشی تاریخی هم دربار؛ آن موضوع ارائه کرد .بنابراین؛ خیلی

اوقات میتوان یک مسیر را  ۶۲الی  ۰۴سال دنبال کرد[ .آن مسیر] هیچگاه
به انتها نمیرسد.
ر.ل .دی وقتی سعی میکنبد يك دبدگاه ناریخی دهدست آورید .ده گذشنه

هی کتید؟

ف .ه .بله ,برای مثال توجه کنید به آنجه در روز کاری ]"[Arbeitstagung

به سراع رواحط ضعیفتر که برویمه چه تعداد ریا خبدان میشناسید؟
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 ۴روز خاصی در موس بن که ارزیاضیدانان حاضر خواسته میشود فیالبداهه سخنرانی
کنندسم.

نشر ریاضی» سال  ۳۱۰شمارة ۱

ry

دربن میگذشت که دآرنجا مسیر دیگری که من تعقیب کردم .شاخص بود:
مکیلرنره وهای غریب" او نتایج اسمیل دربارژ حدس پوانکاره داربعاد بالاتر

و رابطة کرههای غریب با تکینهها [کار بریسکورن ] .بسیاری چیزها ازين

رهگذر پدید آمدند .در اين راستا تکینههای  .0 , 4در بسیاری جاها

در مورد دستاوردهای تازهتر .باید به فالتینگس که هماکنون در موسسة

ماکس پانک در بُن است .والبثه بهو کایرلز در حل فرضية قرما شاه

کنم .در طول پانزده سال گذشته روابط جدید و شگفتآوری بین ریاضیات
و فیزیک پدید آمده است (اتیا ,ویتن) .دکرنگرة [برلین] به کارایی نامعقول

پیش میآیند .که درکنگرة (بینالمللی ریاضیدانان دبررلین) هم مطرح شدند.

فیزیک در کشف قضایای ریاضی اشاره شد (قول معمول در جهت عکس

بنابراین اگر حوزة خاصی برای مدتی خیلی آرام باشد ,نمیتوان گفت که مرده

است)؛ اما این حکم در هر دو جهت درست است .حداقل .این جیزی

است .ممکن است دوباره برخیزد.

است که در دو ده اخیر دیدهایم .ما سخنرانی کامران وفا دکرنگره را

 Jدا توجه به آنچه در گذشته در ریاضبات رخ داده است راجع به
ask

« esیاضیات چه فکو میکنبد؟

شنیدیم که به بررسی این جریان میپرداخت :نظرية ریسمان ,خمینههای
کالابی-یاوا .نظرية آیینهها که نتایج متعددی در هندسة جبری بهدست

 glow Bly plies Bd ys mack dh adهی استelitist 

میدهد .مثلاً شمارن تعداد خسهای گویا؛ کافنی است بکهونشسویم؟

ریاضیات بودن» آسان نیست .شما باید ریاضیات را هم به معنایی بسیار

اشاره کنم .همه اینها بسیار مهیج است .و در این کنگره مورد بحث

گسترده؛ بدانید .به نظر من شما در صورت داشتن تصوراتی اتزاریخ ریاضیات

بود.

است که میتونید درک و شناشت واقعی از ریاضیات داشتهباشید .ریاضیدانان
حرفهای معمولا در دورة خاصی از WEG> توجهی [به تاریخ ریاضیات]

ندارند .آنها میخواهند به پیش بروند .ولیکن معمولاء فرد در طول بخشی از
دور کاری خود علاقهمند میشود بداند که [آن موضوع] چگونه بهوجود آمده
است .من از خواندن کتابهای تاریخی بسیار لذت میبردم .با وجود اين وقت
آن رانداشتم که خود .مانند بعضیهاء بهصورت حرفهای به تاریح ریاضیات

ر.ال .آیا موارد دیکگری هم به نظرنان میرسد؟
فه.مه.ان طورکه گفتم :موارد بسیاری هستند .درسالهای اخیره خیلیها در با
«کوانتومیسازی» صحبت میکنند :حیزهای مهمی در هندسه دیفرانسیل,
در حساب وردشها وجود دارند .بیشرفتهای زیادی بهدست Sis. tad etal

در سیستمهای دینامیکی ,همانطور که در سخنرانی موزر که پنجاه سال
 pao peesمیگرفت .شنیدیم.

بپردازم.

ر.ل .دربارة فعالبت شما :چگونه کجا و چه وقت د میکندد؟

ر .ل۲ .یا منظور شما این است که خصوصینی در ناریخ ریاضبات هست

ف .ه .خوب .من هر روز به دفترکارم میرفتم و هنوز هم میروم .دآرنجا با
افرادی که به آن حوالی میآیند صحبت میکنم .وکارهای مدیریتی خود را

که برای ناریخشنامی رباضیات شدن 5فی نبست  ght Sie WAS ASقدبمی

خآ نزن لو گد؟

انجام میدهم .من عادت کردهام که کار ریاضی واقعی یعنی نوشتن مقاله را

ف .ه .بله[ .تاریخ ریاضیات] احتیاج بهکار فراوان دارد .برای حرفهای شدن

در این رشته .باید اصل منابع نامههاء وآرشیوها را خواند .یک نمونة خوب.
وان در واردن است .که  beeتحقیقاتش در هندسة جبری مشهور است
ویک تاریخشناس حرفهای شد .اکوتابهایی دربارة تاریخ قدیم ریاضیات
نوشته است.

ر.ال۲ .یا احساسی ميکنبد که در قیال کل ریاضیات مسژولینها یی دارید؟
ف .ه .بله هميشه [جنین احساسی داشتهام]؛ در طی دو دوره ریاست

انجمن ریاضی آلمان؛ و يا ریاست انجمن ریاضی اروپاء و در  ۳۱سال
ریاست موسسة ماکس پلاتک .و در  ۴۱سال «سرپرستی رشتة تحقیقاتی

خاص» .هميشه اين تعهد را احساس میکردم .و همچنین بعد از وحدت
 Glهنگامیکه از من خواسته شد که بکهمیتههایی برای کمک به سازماندهی
دوبارة ریاضیات دآرلمان شرقی سابق بپیوندم.
ر.ال .در ارتباط دا دیدگه خودتان دربارة ریاضیات در طول دنجاه ساله
 (۱ Gain SB pesکه شما در آنها وارد شده مودید ذکر کردید1 .یا وقایم
دیگرق نب هسنند که فکر کنید خیلی مهم دودهاند؟
ف .ه .بله ,البته؛ موارد بسیاری هستند .معلومات من بسیار محدود است.

من به اين موضوع بارساس تجارب خودم نگاه میکنم .مطمتنا میتوانم

[تحولات] نظریهٌ اعداد و نظرية گروههای حسابی و بسیاری از شاخههای

در حاند و داراق مطالط کوده و مولا در شتههاه پکتتطا

یا روزهای

تعطیل  ohoانجام دهم.

ر .ل .استیو اسمیل زمانی گفت که زیباترین قضیههایش وقتی به ذهنش
رسیده که در سواحل ریو بوده است.
ف .ه .بله ,اين ممکن است در حین قدم زدن يا در وان حمام يا وقتی که
آدم آرامشی دارد اتفاق بیفتد.

ر .ل.

 Led Sle yobsچگونه است؟ آبا جیز خوشایندی استه با

 Gal Spoکه مجبورید ین را انجا؟ بدهد .ولی فسمت ناخوشابند (5۷
است؟

ف .ه .نوشتن هميشه برای من ناخوشایند است .تصمیمگیری برای نوشتن
ناخوشایند است وپس اتزصمیمگیری .احتمالا به چند روزی وقت برای اینکه

واقعا شروع کنم احتیاج دارم .ولی؛ وقتی که شروع کنم .مقالهای که خیلی

طولانی نباشد .اغلب اوقات نسبتاً سریع تمام میشود .لذت واقعی وفتی به
آدم دست میدهد که مقاله آماده میشود.
ر.ل .بعضیها عکسی  cplاحسامی را دارند .وقتی عفاله قما میشویه از
آن زار میشونده براق ابنکه همان چیزی نبست .که موقع شروع کردن

افتظا رس را داشتند؛

آن را ذکر کنم .نظرية گروههای لی و نظرية نمایش نیز فوقالعاده توسعه

ف .ه .خیر ,وقتی مقاله تمام میشود .من با رضایت به آن نگاه میکنم .البته.

یافتهاند .من از دوست خود آرمان بورل و هاریش-چاندرا" یاد میکنم.

 Gel! gSقسسقی از آن بانند که آن را دوست نداشته باشم .اين [موضوع]

3. Harish-Chandra

2. Brieskorn

1. exotic

2. Nontsevitch

1. Calabi- Yau
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سه مصاحبه  /فریدریش هیرتسبروح

خیلی خوشایند نیست ولیکن من معمول وقتی مقاله کامل میشود .راضی

 pond op) de te oa Jyرا گرفتید؟
 alsزمان برایم معلوم نبود که اين کار

ز حشتنودم:

ف .ه .شاید وقتیکه ده سال داشتم.

ر.ال .چه وفت به این نتبجه میرسبد که دستاوردی جاید منتشو شود؟ این
سوال شام يك سوال دیگر هم میشود :چه چیزی باید عنتشر جشود؟

چه نوع شغل و حرفهای خواهد بود.
ر .ل .آپا شما فکر میکنبد که ریاضیاث ساخناری عستقل از علوم دبگر

ف .ه .مطلبی که منتشر میشود باید وانقعاًت ییکجة جدید ,یک قضية مهم؛

است با راحطة دوطرفة مستحکمی ببین ریاضیات و احتبا جات دیگر علوم

با مثال زیباه چیزی باشد که آدم فکر کند جالب است .من نمیخواهم هر

وجود دارو؟
ف .ه .اشیای ریاضی داررتباط با چیزهایی هستند که در طبیعت وجود

میشود که آنرا بنویسسم,
 ole ul,د«رگزارشهای یککنفرانس .من
دوست دارم سخنرانی کنم وشاید بعد آن را به چاپ برسانم و یا اصلاً این

طربیعت وجود دارند .بنابراین
دارند .به جندوجهیهای منتظم نگاه کنید .آنها د

نتیجة کوچکی منتشر شود .معمولاًوقتی سخنرانی میکنم؛ از من خواهش
ih

ر.ال .پا شما شاگودانی دارپد؟

ف .ه .من درواقع هميشه دوست داشتهام که درس بدهم .در بن» بسیاری
اوقات دکرلاسهایی که تا  ۶۰۴دانشجو داشت به مبتدیان درس میدادم.

ب واحث دیگر را درس
مابع
من بآهنها حسابان  ۱۰حسابان  ,۲شاید نظرية تو
میدادم .وآنگاه دوباره ازاول شروع میکردم .داشتن شاگردان مبتدی هميشه
اين امکان رفاراهم میکند که دانشجویانی داشته باشید که بعدها برای دریافت
د.
نار
نی ک
کتر
«دییلم» یا درجه دک
کاری خود داشتهام.

من .جمعا  ۰دانشجوی دکتری در دور

ر.ال .دودة ردق شما قمام نشده است:
ف .ه .خوب .در حال حاضر هیچ دانشجویی ندارم .من از دانشگاه و

از ریاستِ موسسهةٌ ماکس پلانک بازنشسته شدهام .ولی هنوز در [1.۳.۲۷

(مسة ماکس پلمانیک) ککارنم.

ر.ل۲ .یا دانشجویان به شما ایدههای تازه و نو عیدهند با اینکه احسامی

ميکنید راهنمای آنها در اولبن  6مها یشان هستید؟

ف .ه .آنها معمولاً به من ایدههای تازه میدادند .با بعضی اآزنها بعدها
 Ulمشترک نوشتم .هنگامی که رسالة خود رتاهبه میکردند .من خیلی با

آنها نکامریکردم ,برای اينکه معمولاً وقت زیادی نداشتم؛ ولیکن مراقب بودم
که در یک جو جذاب ریاضی کار کنند .همچنین بآهنها میگفتم که پا چه

ریاضیدانها آنها را اختراع نکردهاند بلکه کشف کردهاند .احتمالاً بسیاری از
ساختارها در ریاضیات اختراع شدهاند .ولیکن آنها هم اختیاری و دلخواه
نیستند .ریاضیدانان نمیتوانند هرکاری را که میخواهند  SYسیر پیشرفت

طبیعی موضوع آنها را به دنبال خود میکشاند .رابطةٌ نزدیکی بین ریاضیات
با فیزیک و نجوم وجود دارد .در زمانهای قدیم .جداکردن اين رشتهها از
یکدیگر مشکل بود .امروزه .همان طورکه گفته شد .دوباره رابطة بسیار نزدیکی

 oeریاضیات و فیزیک وجود دارد.

ر .ل .در بارة این عقیده چه فکر میکنيد :ریاضیات يك زبان است؟
ف .ه .ریاضیات روشی برای مطالعه و بیان نظریههاست .فیزیکدانان بدون
ریاضیات نمیتوانستند نتایج خود را بنویسند ویا دبرارة نتایجشان صحبت

کنند .از اين لحاظ .ریاضیات میتواند یک زبان باشد .ولی من عبارت

«زبان» را دوست ندارم .به نظر من ریاضیات را نمیتوان با زبان مقایسه
کرد .ردریاضیات مناهیمی پدید میآید و زبان برای توصیف آنها بهکارگرفته
شیوه:
ر.ل .شما فکر میکنید که [ریاضبات] در همان سطح زبان نیست؟
ف .ه .بل ما همه نوع اسمی را معرفی ميکنيم ما یک روش ریاضی

رای توصیف چیزها داریم؛ ولی از نظر من اين کاملاً مشابه با زبان
 las Slyke obs Jyدر ریا ضبات چه فکر میکنید؟ ]یا ميتوانید
ریا ضیات یبا را مشخص کنید؟
ف .ه .بله ,من احساسی دارم که بعضی اازثباتها زیبا هستند .همچنین

کسی صحبت کنند .چه کسی قرار است به  ofبياید .چبهخوانند .و آنگاه

ساختارهای خاصی ,در نظرية گروههاء با [داشتن] تقارنهای بسیار ,زیبا

زیادی با آنها برقرار نمیکردم .آنها قرار بود که از همان ابتدا  Walمستقل

تعقیب کنید .زیباست .بنبراین دیدگاه زیبییشناسی دقیقاً در همانجاست.

دوباره با هم حرف میزدیم .زمانیکه روی رسالهشان کار میکردند .ارتباط

باشند.

ر.ل .آبا شما نجربة شکست را هم در
ف .هگ.مان

رها بتان داشتهاید؟

میکنم موارد زیادی اتفاق افتاده که آنجه را که میخواستم

بهدست نیاوردهام .ولیکن بهطور کلی از نتایج بهدست آمده راضی و

خوشحانم.

ر .ل .تأثبر خانوادة شما در اینکه ریاضیات را انتخاب کنید چهقدر
 weدود؟

ف .ه .خیلی .پدر من معلم ریاضیات بود .من خیلی اوقات با او حرف
میزدم .بکهتابهایی که در گوشنه وکنار خانه بودند .علاوه بکرتابهای درسی

معمولی مدرسة ابتدایی» دسترسی داشتم .تا اینکه آن خانه ببرماثبراران وبران

 Wickes ysوضعیتی بهدثری اگنران داشتمی دتروجوانی؛ در تتیجة بحث
با پدرم» تصمیم گرفتم کار ریاضی بکنم.

هستند .اثباتی که واقعاً قانکننده است .اثبانی شما میتوانید آن را تا آخر

اگر شما درسی بدهید و آن درس بسیار خوب ارائه شود .میتواند زیبا

باشد .و حتی یک فرد غیر ریاضیدان هم میتواند آنا حشّ کند .ولی
همة اين [موضوع] را نمیتوان بهخوبی تعریف کرد .هر کسی معیار خود را
دارد.
 wyآپا شما فکر میکنید که لاس برای تعریف جنین «زیبا یی» فا یدای

داشته باشد؟ با آنکه تنوع ععیارهای

) GLAS slsعمکین است به

چیزهای جالبتری منجر شود
ف .ه .تنوع خوب است .ولیکن پايةُ مشترکی وجود دارد که هکرسی آن را
قبول دارد.
J

 LTشما فکر میکنبد که این سلبقة زیبا بيشناسانه وادسنه به زان

است .یا اینکه آنرا «جهان شمول» و غبرفایل نفییر در طولل اعصار
میدانید؟

نرشیراشبی :نتال  ۲۱:قبارة۷ :
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ف .هد بچتاننیه به قضانای هندسة تاقلیدسی نگاه کثیر exile Les Ugh

میکنند .اين کاری عملی همچون بهینهسازی مسیرها و جدول زمانبندی برای

ماندهاند .اگر به هندسة اقلیدسی ومطالبی که در مدرسه یگاردفتیم ,مثلتهاء

است که باید انجام

نگاه کنیم آنها زیبا هستند وهمچنان زیبا خواهند ماند.

یرنی
گ کا
نست.
سر ا
قطارهای برقی یا ترامواها دریک شه

شود خیلی خجوباولب است که بتوان آنانجام داده ولی همیشه بهعنوان

هایانده
ر.ل .بنا درا ین شما عثالها پی دارجد که در طول  ۰۰۱۲عساان بده ج

یک کار ریاضی ,جالب نیست .شاید اید؛ اينکه جگونه باید انجام شود زیبا

از نظر شما این عوضوغ نشان میدهد که یلك چنبی بایة عشترکی وجود

و جالب باشد .وبعد از مدتی سادهترین و بهترین روشها هم ممکن است

sais

بیدا شوند.

ف .ه .بله.

ر .ل .به نامهایی که براق اشبای  igh oo EVE) soleyجه۱همبنی

ر.ال .آیا ریاضیدانبودن» مانند نجاردودن .يك حرفه است یا جبز دیگری
Qe.
Lisl

ف .ه .خوب .ریاضیات یک حرفه است .ولیکن فرد ممکن است خودش

رکاملاً وقف آن کرده باشد .ریاضیات میتواند همچنین یک سرگرمی
باشد .اين موضوع در مورد بعضی نجاران هم که به کارشان بهعنوان هنر
نگاه میکنند و اآزخر هفتههایشان برای ساختن اشیایی خاص استفاده

میکنند .صادق است .در هر صورت من نکر مکنم که ریاضیدان بای
کاملا ریاضیات را دوست

داشته باشد.

 Sleهیچگاه

SF Lal

ES

هیچگاه از نکرکردن به آن بانزایستد .بعضی ریاضیدانان ,ازجمله خود من,
بسیار سرگرم امور مدیریتی هستند .بنابراین هميشه مقاطع زمانیی هستند که

میزان کار ریاضی دآرنها کم میشود .ولی آن دوستداشتن هیچگاه پایان
نمی پلدبرد:
ر.ال .نظرتان در باه این جمله که آینرا به آداعار نست ميدهنده چپست»
(«ب۱دههای ساده

 Svenدر خر  8جبد ۱میشونده»

نتس ,هویف را تتل کنم .او
اتیی از
فار
 ge Ji odفقظ میتوانم غب
هنگامیکه توم نشان فیلدز را دریافت میکرد سخنانی در معرنی و
تمجید توم ایراد کرد .ادوربارژ جبر کوبوردیسم .ساختاری که امکان میدهد

خمینهها ,بهاستثنای خمینههای مرزی ,جمع و ضرب شوند .صحبت

ميدهید؟ آیا شما هم بعضی از اين نامها راابداع کردهاید؟

ف .ه .بله .من کلمةً  «Garbeyرا که معادل آلمانی «بافه» است

پيشنهاد کردم.

همین طور ردههای تاد" را معرفی کردم .شاید اين کار را کقبولادًایبرا کرده بود

بل له به ار ضرست .موی پدجسلذا نهآ رکه در قضی راوخ نهر

میشوند ردههای تاد نامیدم .همچنین [در مواردی] یک حرف را بهعنوان نام
مطرح کردم .مانند آگونه #وگونه .یا اسمهایی را بهکار بردم مانند «نشان»
[«دستینه»"] که از قبل وجود داشتند.
ر.ل .آیا هیچ اهمینی بهآن ناعییا میدهبد؟
ف .ه .خوب .من فکر میکنم که نامها میتوانند حاوی نشانهای امزعنا
باشند؛ نامها را نمیتوان خیلی دلخواهانه نسبت داد .دارصطلاحات «بافه» یا
« )6022يا «نندع»عذه؟» [معادل فرانسوی کلم «بافه»] .سعی شده نشان
داده شود که این اشیا جگونه حیزی هستند.

ر .ل .آیا اسمی هست که در طول  ۰۵سال گدشته احداع شده و شما
تتصوجا  ۱ OVدوست داشته داشید؟

ف .ه .در نظرم تیست
ر.ال[ .دردارة راحطه ] ریاخضیات و هن رپاضیات و 6سیوتر [چه میگویید]؟

ف .ه .البته کامپیوتر کمک بزرگی برای ریاضیدانان است .ما میتوانیم
آزمایشهایی در حوزههایی که غیرقابل

دسترس

 hoyانجام دهیم.

من

ریاضیدانان بسیار نظری را دیدهام که یک فرضیه را .قبل از شروع بهاثبات

کرد .اين پایه و اساس کار توم بود .هوپف گفت« :اين مفهوم ممکن بود

آزمایش میکردند .نتیج آزمایش لزوماً منجر به اثبات فرضیه نمیشد.

در نظر من بسیار ساده بیاید ».یک ایدةٌ ساده ممکن است منجر به

ولیکن گواه مستحکمی از صحت آن بود .اثباتهایی بهکمک کامپیوتر انجام

مطلبی بسیار زیبا و مهم شود .مفهوم گروه هوموتوپی هم ايدٌ سادهای

شده است .مانند قضيیةٌ چهاررنگ ,و تا به حال اتبات غیرکامپیوتری برای

towel

آن

خصوصا

بهسبب استفاده

ر.ال .سوال من دبشتر مردوط ده لحظهاي ميشد که شما بهآن ابدههای

اکزامسوتن .بکاذشته فرق ذارق .نا وود انن» فر اسان

بهفعان صورت

ساده دست میپابید .آیا در شروع کار با وضعیت آشفنه و درهم و برهمی

است .گاها فر ذهن ما اتجام سیشبند :کامپوش لها وهای است بای

روبهرو هستبد و خنها در آخر کر به ابدة حفبقی میرسبد؟ با گمان میکنبد

کمک به ما

که مکی

است ایدهاي در ذهننان جرفه بزند که شما را در بخ

خاصی

ف .ه .ممکن است ایدههای سادهای وجود داشته باشند که قضيةٌ چهار
 dp Syبذون کمک کامپیوتن کوتاهتر کنند .ممکن است ایدههای سادهای
باشند که تقسیمبندی گروههای  dol.متناهی را بهتر کنند .میتوانیم امیدوار

تایه
y

ر .ل .در نظر شما کاعبیوثر نوع بیچیدهای از درگ ر با خط کش است:.
ف .ه .بله ولیکن وقتی میبینم که دیگران حگونه و جقدر سریع از آن استفاده

Ss gee © SN

a

 Curseنیامده است .پژوهشهای

رباضی»

میکنند .جقدر در نظریهٌ اعداد پیشرفت میکنند.

lilyحبرت زده میشوم

وآن را تحسین میکنم.
را ل« .اجع به نق 6عیوثر در ارتباطات چه میگوید؟

ف .ه .پست الکترونیک حیرتانگیز است» ولی من میترسم
 peهی رسد که شما

داز ۱ز ذکر >

قاعدهاگ

خوددا رگ

يکنبد

PES

نوشتن علامات و نشانههای ریاضی از دست برود .البته پست الکترونیک

و میگویید که بسن چهچبزی انفاق میافند و فقط pes Vy toms

یک راه ارتباط فوری است که بسیار کاراتر از نلفن است .ابزار خوبی
برای نوشتن مقالات مشترک است .گرچه بهتر است که رو در رو بحث

ف .ه .بله من نمیتوانم یک حکم کلی بدهم .وقتی ریاضیدانان باید مسالهای

شود.

es

۱

نلند که به حل  ۰۰۰۰۰۱معادلةٌ خطی نباز دارد .از کامپیوتر استفاده
کح
را

2. signature

Classes

Todd

1,

سه مصاحبه /فریدريش هیرتسبروخ

۴۵

ر.ل .آیا فکر میکنید که 6سببوتر روش کار ریاضی را نغبیر میدهد یا

عکسالعمل شما چیست؟ آبا فکر میکنبد که اهمیتی که در دبیرستان

SSنيد ایین فقط يك شد است و مردة بهروشهای قدیمی  6با
)ASQک
مي
۱
 Loe We Soaو نوشتی» داز خواهند گشت؟

بهریاضیات داده میشود موجه است؟ آیا گمان ميکنید که [باسخ

ف .ه .هر دوی آنها .ارتباط از طریق پست الکترونیک باقی خواهد ماند وجزئی

آنما] مبالنهآهیز است» یا اینکه فکر ميکنید با نوجه بهاینکه این
میکردیم؟

رابی
دی ر
تگو
 weesبسبار تأسف آور استه داید ریاضیات دی

اززندگی روزمره خواهد بود .من امیدوارم که ریاضیدانان همچنان علاقهمند

آپا بهلظر شما فنیبر جهتی لا( است نا کسانی ر ۱که نمی خواهند در

به ملاقات با یکدیگر باشند .در حقیقت علیرغم وجود پست الکترونیک,

آدنده ریاضیدان جشوند فافع کند که ریاضیات میتواند براق آنما

دائماً ملاقاتهای بیشتر و بیشتری صورت میگیرند!

ve

Saas

ف .ه .شما آرشیتکتها را مطرح کردید .آنها مطمتناً هریاضیات احتیاج دارند.

 deyبس شما فکر میکنبد علاقانهای خبلی زبادی انجا؟ میشوند:
ف .ه .احتمالا! ریاضیدانان باید در خانه بشینند کوارکنند .من هیچ نشانی

همانگونه که مهندسان احتیاح دارند.

از این موضوع نمیبینم که اين ارتباطات الکترونیک سریع ,تعداد ملاقاتها را

ر .ل .من در

کم کند .ما به هر دو نیاز داریم .ارتباط الکترونیک وملاقاتها؛ ولی در هیچ
یک از آنها نباید زیادهروی شود.

 Gioفقط سوال را مطرح ميکنم .باسخ رشینکنها

میاوسکنندهترین جاسخ نبود .ولیکن اکثر مهندسان اول جواب میدادند
هیچ چبن» و جعد اقرار میکردند که نها عمکن است کمی

کنند :کار آفیا عمدناً

۲هار استفاده

 Gheeاست:

ر.ل .عمکن است کمی دردارة آهوژش در دبیرستان و مقطع لیسانی
بگویید؟ ریاضیدانان چهنفشی را جاید یا نباید .یا شاید داشته

ف .ه .ما مسلماًٌ کارهای زیادی باید انجام دهیم تا ریاضیات را در

داشند۹

اجتماع زنده نگاه داریم .در اینجاء دکرنگره .کوششهایی انجام شد .از

ف .ه .معلم دبیرستان باید بهدانشآموزان بفهماند که ریاضیات رشتة بسیار

جمله یک نویسنده و شاعر آلمانی ,هانسن مگنس انتسنز برگرا» که در
آلمان خیلی معروف است» سخنرانی کرد .وی سعی کرد توضیح دهد که

 lind galsروی آنها

جرا ریاضیدانان در یک جزیره زندگی میکنند و جرا پلهای متحرک We

جالبی است .که زیباست .و بار دیگر میگویم ,که میتوان آن را دوست
 sadly:میتوان سوالات بسیار جدابی پیدا کرد که

کار کنند .البته ,معمولا" میشنويم که دانشآموزانی که از دییرستان بهدانکنگاه

کشیده شدهاند و هیچ ارتباطی برقرار نمانده است .او همچنین بر علیه

میآیند .گاه بهاندازة کافی آموزش ندیدهاند .و یا انیزة کافی ندارند .اين شاید
برای آن باشد که آنها [در مدرسه فقط] دستورالعمل یاد میگیرند .شاید هم

کسانی که هميشه میگویند «من در رباضیات خیلی ضعیف بودم» و از
اين موضوع افتخار میکنند .صحبت کرد و سعی کرد توضیح دهد که be

برای آن باشد که معلم باید راهکارهای تعیین شده در یک برنامه را که توسط

جنین تمایلی وجود دارد درحالیکه از طرف دیگر ریاضیات در همه ke

مقالات بالاتر نوشته شده دنبال کند وانعطاف بسیارکمی دترعلیماتش دارد.

ولو بهطرز نامرتی؛ بهکار میرود .سخنرانیهای عمومی دربارة

ما فقط در صورتی میتوانیم دانشجویان خوبی بهدست آوریم که معلمان

و پزشکی (از قبیل آنکه دیروز برگزار شد)ء قاعدتاً جلب توجه میکنند .ان
حقیقت دارد که بسیاری از مردم فکر میکنند ریاضیات فعالیت خاصی
است که هیچ فایدهای ندارد .خیلی ملالآور وکمی عجیب و غریب

بوط
خیلی خوبی در دبیرستانها داشته باشیم .بههمینترتیب» درسهای مر

به

مبتدیان درانشگاه .حساب دیفرانسیل وانتگرال ,باید چنان ارائه شود که برای
دانشجویان جالب و هیجانانگیز باشد ,با شرح تاریخی مهیج وکاربردهایی
در همهحا.

ر .ل .بهعبارت دقبقنیا فکر میکنبد ریاضبداناني مانند شماه رپاضیدانان

 teریاضیات

em
ر.ال .جرا جنبین است
وضع داشته

آیا فکر میکنبد ها سمکی است عسوولبتی در ادن

 ° tesاز لحاظ روش ندریسمانن وم از لحاظ ریا ضیانی

 pass mseشود

فعال در پژوهش :چهنفشی باید در آعوزسش دببرستانی ایفا کنند؟

as

ف .ه .اولا باید ددرسهایمان معلمان آینده را تربیت کنیم .تا از پیة خوبی

ف .ه .بل ما سمژولیتی داریم .ما به دانشجویان لیسانس درس میدهیم.

برخوردار شوند .ثاثبًبید رابطه با معلمان را بعد اتزحصیلاتشان حفظ کنیم.

اين [اشکال] ممکن است مربوط به نوع ارتباطی باشد که با دانشجویان

درسهای خاصی را برای آنها ارائه دهیم تا ارثباط آنها ب ا داتشگاه سست

قبلی دورةٌ لیسانس که اکنون معلماند .برقرار میکنيم .همچنین ما باید

نشود .خیلی خوب میشود که اين ارتباط در قالب دیدارها و ملاقاتهای منظم

با عامةٌ اجتماع رابطه داشته باشیم .موزة ریاضیات که قسمتهایی از آن

باشد .برای مثال ,هاینریش بنکه ,که چندبار از او سخن گفتم .چنان ملاقاتی
| سالی بگیار تیب میداد .معلمان از هم تواسی اظراف میآمدند .از

در نمایشگاه ساختمان اورانیا (در خلال کنگرة برلین) نشان داده شد.

اقدام جالبی است .برگزاری] آن نمایشگاه موفقیتآمیز بود .بهمن گفتند

مجلهای را با همراهی آتو توپلینس بهنام (مستو چرچشته [گزارش نیمساله] برای

 ۱۰۰۰دانشآموز بهآنجا آمدهاند .اين تلاشها منجر به

معلمان پایهگذاری کرد.
 lp (psd Jyر"6ی که براق وزارت آهوزش و پرورش فرانسه انجام
 gagsاز چندین نفر از کسانی که  dogs noلیسانی خود دروس ریاغی

که یک بعداز og

ایجاد یک موز؛ رباضیات دائمی در شهر گیسن خواهد شد که قرار است
آلیرشت بویتلاشپاخر" استاد ریاضی در دانشگاه کیسن ,آن را سازماندهی
کل

خواندهاند (عثلا پزشکیا :مهندسان :آرشیتکتها ۰۰.4 :این سوال را

برسیدع« :چهجبزی از رباضبانی که در طول نحصیل خود یاد گرفنید
بهباد میآورید؟ جواب اکثریت بزرگ آنما يك «هیچجیز» ساده بود؛

Beutelspacher

2. Albrecht

Enzensberger

Mgnus

1. Hans

تشر ریاضی :سال  ۳۱۰شمار؟ ۱:

۶۴

والتر فلشر"

ترجمة سیامک کاظمی

در اين مقاله شرح میدهم که مفاهیم حد و پیوستگی را بولتسانو و کوشی

در سالهای بین  ۷۱۸۱و۳۲۸۱

چگونه توضیح دادند وبهکار بردند .در

اواخر مقاله به دامن کاربرد روش ابسیلن_دلتابی در نوشتن اثباتهای متناهی

برای حکمهایی میبردازم که بهعلت اشتمال بر حد وپیوستگی به فرایندهای

موضوع انتخاب را ایجاب میکند و در واقع معادل با آن است :بهازای هر

اب وجود
خابع
تک ت
ن ,ی
ایقی
جدةم شومارعا اهزهای ناتهی عددهای حق
خامنوا
دارد.

فرض کنید  0/7یکی از  3و  0باشد .تابع [ را در -0/0 6۰بوسته
مینامند اگر ()6؟ در -0/7 ۵۰حد باشد.

نامتناهی مربوط میشوند.
 ZNاصطلاحات امروزی .تعریفهای زیر بیش از صد سال است که رایج است:

فرض کنید  تابعی باشد که دریک همسایگی ( < 4|V = {2;|r—-a
از عددی جون  ۵تعریف شده است .عددی مانند  0را تلسحد  در

مینامند

لم .f

 f SVS 9 SV col Gage Bayoدر -)7 ۵۰جبوسته داشد؛

وبان این حکم که تابعی -9پیوسته»

اگر بهزای هر» مبت .ی مبتی (با ضابطة  )6 > 6وجود داشته باشد
[
و) -
بهگونهای که بهازای هر و از  |6 - | > 6نتیجه شود ء > |(0

قذکر رو

با مجموعهّ نب از عددهای طبیعی اندیسگذاری شده است .گویند دنبالةٌ  6جه
لق
تعای
مبت»
اگر بهازای هر مث

ند.
ارامحد 5
ن4
 و
یاست
مگر
 0هم

به

نب وجود داشته باشد بهگونهای که بهازای هر ده ع  ۸از  ۶ < ۱نتیحه شود

[a — 2(7)| < €

Qype Cl

اازصل موضوع انتخاب را که دبرالا ذکر شد ایجاب میکند وو دارقع با آن
فعادل است:

فرض کنید  ۵دنالهای چون (نه > |( )8)۳از عددهای (ف)نه باشد که

Cog

a

شناختی-7 .مفهومها مستلزم سورهایی هستند که روی

مجموعههایی اازعداد (یعنی روی » 0 ۰و )۷تغییر میکنند.

)_مفهومها 33

مستلزم چنین سورهایی (یعنی >  0و  )۶هستند اما علاوه بر آن .مستلزم
سوری هستند که روی همه دنبالههای  5تغییر کند .دنبالهها مفاهیمی از

AVLدjlادند (دنبالهها از مرت دوم واعداد از مرتبة اول هستند) .به
مرتبة اع

ین معا یجیدگی منطتی -0متهوها ببیشتیرجازیدگی -9#مفهومهاست.
این موضوع دآرنالیز مطرح نیست زیر مفهوم تابع نیز از مرتبةٌ دوم است.

 ays f oCمینامند اگر بهازای هر دنباله

بهخصوص3 ,بیوستگی ستقیا ویگیهای موضعی در » و در ()6

(ب ع  )8)2(|:که مقادیرش در  ۲باشند .همگرایی د به » همگرایی

رابههم پیوند میدهد دحرالیکه تاسیوستگی ازیگ منهوم تجر بدی اضافی

(س ع  ba fos = (f(x(z))|tرا ایجاب کند.

وواسطه .یعنی مهوم دنبالهها هومگرایی آنها (یا حدهایشان)؛ بهره میگیرد:
فرایندهای حدی در  6در تناظر با فرایندهای حدی در ( ۶ )0قرار میگیرند.

عددی

| 0 oe

یوا
نگر
خت ا
لم9 0 .سحد  در  0اس

اگی  ib دحس) در

vals

خدکر ۱صطلا حشناحنی ,استفاده از حرفهای » و  6به شکلی که در تعریف قبل
نکتهای را در این زمینه

میکنم :این استلزام که -حد.

به

 Jeاز سیرپیشسکی

)_حد

است.

صورت

()۱٩۱۶

ضعیف

gles be

زیر از اصل

دیدیم ,دترمام نوشتگان این مبحث (ازجمله دارنتشارات به خط سیریلیک)
 peمه

استت:

بهطور

مشخص.

-7مفهومها با استفاده

از حروف

€

و 4

والتر فلشر/ دلتا. اپسیلن. کوشی,بولتسانو

۴۷

de quantitées

infiniment

petites,

n’est

que

abréger & simplifier les raisonnements;

pour

mais

que

que

۱» گاهی «ایسیلن کاری, کارکردن با مفاهیم با استفاده اازبسیلن.نمیشود
دلتایی نشاندهندة-_نامیده میشود؛ حال آنکه رجوع به تکنیکهای ایسیلن

algébrique-

 نیز بهکار میرود یعنی8 آن است که یک حرف (بونابراین یک سور) برای

dans le fond le calcul différentiel ne suppose point
nécessairement
ce calcul
ment

l’existence

ne consiste

de ces quantitées;

qu’a déterminer

.مفهومها موردنظرند-2

la limite d’un rapport ---

Il ne s’agit
nairement,

point,

comme

de quantitées

on

le dit encore

infiniment

ites de quantitées

finites.

& des quantitées
plus

talement

les

unes

dans

de lim-

Ainsi la métaphysique

infiniment

petites

ordi-

petites

le calcul différentiel; il s’agit uniquement

ou

petites plus grandes

que

les

autres,

est

inutile au calcul différentiel. On

to-

ne se

sert du terme d’infiniment petit, que pour abréger
les

> )حد بهکمک حرف/  و بنابراین. همگرایی دنباله نشان داده میشوند5
 استفاده6 مفهومها از-/  پس در مورد. نمایانده میشود۷2  يا7 و حرف

expressions.

donc

grandeur,

quand la seconde peut approcher

de la

petite qu’on la puisse supposer, sans pourtant que

petite,

la grandeur qui approche, puisse jamais surpasser

s’évanoiiisse,

pas

On dit qu’une grandeur est la limite d’une autre
premiere plus prés que d’une grandeur donnée, si

qu’elle

dirons

رستةارا دالمعارف با فرهنگت
 وی به اتفاق دنیس دیدرو ودیرا.بهشمار میروند
 در جلد نهم این دایرةالمعارف (در سال. صنایع؛ و حرف بودtyeعستدلل 
 [حد] جنین نوشت6111  دمرقالة۵

bien des géometres qu’une quantité est infiniment
avant

ne

برادران برنولی؛ یکی از ریاضیدانانی بود که مظاهر عصر حماسی حسابان

avec

non

Nous

) همراه با اویلر و۷۱۷۱-۲۸۷۱( باپتیست دالامبر- ژان. برنامة دالامبر۲

non apres

qu’elle est évanotiie, mais dans l’instant méme

ot

elle s’évanoiiit; car que veut dire une définition si
fausse,

cent

fois plus

obscure

que ce qu’on

veut

définir? Nous dirons qu’il n’y a point dans le calcul différentiel de
Mais

inventeurs

en

sorte

que

la

différence d’un pareille quantité 4 sa limite est ab-

solument inassignable: - A proprement
mais,

ou

parler, Ja limite ne coincide ja-

ne devient jamais

égale,

4 la quantité

dont elle est la limite; mais celle-ci s’en approche
toujours de plus en plus et peut en différer aussi

&

peut qu’on voudra --:

Pobscurité,

les

pourva

hommes

4 mettre

elle approche;

de mystére qu’ils peuvent dans leurs découvertes;
général

cherchent

dont

le plus

en

les

quantitées infiniment petites.

la grandeur

ne

haissant

point

qu’il en résulte quelque chose

merveilleux. Charlatanerie que tout cela! La verité

 اینGl jpaee yle
grandeurto

cS]

grandeur

میتوان گفت که یک

]اصطلاح درواقع یک «نقط پیوستار هندسی» است

est simple, & peut étre toujours mise a portée de

 هرقدر,مفروضی

tout le monde, quand on veut en prendre la peine.

 میلکننده از۲607۵7  البته بدون آنکه, به اولی نزدیکتر شود.کوجک

یررسد که این برای فهماندن متافیزیک واقعی حساب دیفرانسیل
بهم نظ

 روشن. وقتی این مطلب خوب فهمیده شد.بهفرد مبتدی کفایت کند

خواهد گشت که فرض کمیتهای بینهایت کوچک فقط برای اختصار و

 ندارد.سادهساژي استدلال استه که اساسا حساب دیفراسیل لوومی
 و چیزی که اين حساب به آن فرو.وجود اين کمیتها را فرض کند
.. تعیین جبری حد یک خارج قسمت است.میکاهد

 کمیتهای بینهایت کوجک نیستند که,برخلاف آنچه معمولاًمیگویند
 بلکه فقط حدهای کمیات متناهیاند. دیفرانسیل مطرحاندwhe

js

Sealy Sa
FS lps CLS
SL piles uly soe Cbs
 کلا در حساب دیفرانسیل.کدامیک کوجکتر یا بزرگتر از دیگری است

5۷607۳2
هر7ز8دیگری است اگر دومی بتواند ا

هتع۳060 آنکه به آن میل میکند بگذرد و به قسمی که تفاضل این

. غیرقابل تعبین باشدWhe

 و با, حد یک کمیت هیچگاه بر آن کمیت منطبق,به زبان دقیق
آن برابره نمیشود ولی آن کمیت بیشتر و بیشتر به حد میل میکند و

. کوچک میشود.اختلانش با آن هرقدر که بخواهیم

06
مقالة:
) در1
۴۵۷۱( د چدهااریمر اتينالمعارف
ل در
جامبر
دال
[دیفرانسیل] بهبحت دربارةٌ خارج قسمت تفاضلی پرداخت و در مورد سهمی
) را بهطور هندسی بهعنوان حد نسبت۷۲/0(  مماسed

 اصطلاح بینهایت کوچک فقط برای اختصار بهکار گرفته.بیفایدهاند

Celui-ci

aux commengans

, بینهاییت گوینگ استه زب[ چتین کر یقیBeta il ps cases

که صد بار میهمتر از چیزی است که میخواهد توضیح دهد فایدهای

yy" = ax

: وی مقاله را با اين عبارات بپیان ربساند. تعیین کرد۵۲۲/۵ + 8(

CaaS af  ما حون بسیاری از هندسهدانان نخواهیم گفت.میشود

پیش از صفرشدن يا پس از صفرشد بینهایت کوچک نیست بلکه

و حدش

nous

paroit

suffire pour

faire entendre

la vraie métaphysique du calcul

différentiel. Quand

une fois on l’aura bien com-

prise, on sentira que la supposition que l’on y fait
1. epsilontics

تقبر رناخبی»:سال .»۳۷قمارة۱ :

FA

ولی ابداعکنندگان سعی میکنند ابداعات خود را تا جاییکه میتوانند

 woreچون  ۵باشند و()6مf(at+w) < plat+w) Sl f(a) < 
 lb Bie) ethyl AI gata, wn Bel bodمیجود داشته باشد
 lw] <b jl S ybنتیجه شود(fla tw) < pla +) 

با رازورمز بيامیزند .وعموم مردم هم ابداً از یهام بیزارنیستند به شرط

من اثبات بولتسانو را با استفاده شازیوةٌ نمادگذاری ابوازسازی میکنم.

ندارد .ما میگوییم هیچ کمیت بینهایت کوچکی در حساب
دیفرانسیل وحجود ندارد.

اینکه نتيجة شگفتآوری ذربردامته باشد .همه ایتها شیادی است!
حقیقت ساده است و میتوان آن را در دسترس همه جهانیان قرار
داد به شرط اینکه کسی بخواهد در اين جهت تلاش کند.
امروز که این عبارات را میخوانیم؛ ممکن است

باز میگویم .فرض کنید ()0( - 6)۶/م <  .4بهازای هر (؟ و ۲۲مثبث.
بنا به پیوستگی»

احساس کنیم در زمان

زارشفاس بکااتقریا ستی به  My lbبایان بعاهی ترفن گنه اس
ولی دهرنگام نوشتن اين عبارات .جزئیات رویکرد ریاضی بهمفهوم حد هنوز
مشخص نشده بود و آنجه دالامبر نوشت.

 gl aclرحالمة.به

بیشتر برنامهای بود که  abدر آینده

کلمه ترحنة نمیکنم ولی استدلالش را با داقمتا ونتداری
mls

()۱

)0( + ۲م <

69

) f(a) -A< flatwپس
(< )0( + 0

()۳

))0:( - ٩۲ > p(atwصا

( > (0)- + ٩د  > -)+- -(0) ٩

اجرا میشد تا توصیف وضع موجود .این برنامه بعدا بگاامهای قاطعی که
به شرط اينکه نب بهقدرکافی کوجحک باشد

پولشسانو وکوشی برداشتند :اجرا شد.

) ۱ cxو  ۲6وحود داشته باشند

6
بهگونهای که از  || > ۱۵6نتیجه شود ((| > 6س +

 ۳بولتسانو .برنهارد بولتسانو( )۱۸۷۱-۸۴۸۱ریاضیات را در پراگ زیر نظر

 |/)0( -واز

 || > ۲نتيجه شود  < ۲8|))1( 5 (YN) coe ela) — pla + w

استانیسلاو ویدرا" و فرانتس-بوزف گرستنر" خواند .دهرمان حین به تحصیل

ط
ر به
شارند
برقر

پمرداخت و جند روز قبل از دریافت درجه دکتری در ریاضیات.
ه
یات
مهی
ال

 ۱۰و  ۲6۵است) .با جمعکردن طرفهای چپ ( )۱و( )۳بهدست میآوریم

عنوان کشیش (آزاد) هم گرفت .در سال  ۷۰۸۱یککرسی الهیات دپرراگ
بهدسشت آورد اما به پرورش وگسترش علائق ریاضی خود نیز ادامه داد ودر
سال  ۷۱۸۱کتاب کوجکی

[ ]۱انتشار داد که به اثبات قضيه مقدار میانی

اختصاص داشت.

وی در صفحة  ۱۱اين کتاب تعریفی اپزیوستگی تابعی چون  بهازای
۲

یک متغیر  3بهدست داد:

)( - ٩ + )-)6( - ٩( < ya +w) - f(atwه)ص
به شرط

ausser-

oder

inner-

Gesetze

dem

nach

die
liegen,

Werthe

alle

fiir

halb gewisser Grenzen

der Stetigkeit sich andere, nur so viel, dass, wenn
Unterschied

der

Werth ist,

اتخاب شوند (یعنی A/T Gale
است که در آنجا نشان میدهد که تابع داده شده بهوسیلةٌ چندجملهای

solcher

ein

x irgend

رز

kann.

۰

کر :نوا حد بق < ()0ا پیوسته اسست .من باز

اد لو مدع

اثبات بولتسانو را با استفاده از شیوة نمادگذاری ابوازسازی میکنم و هر جند
آن راکلمه بکهلمه ترجمه نمیکنم ,استدلال را امانتدارانه بمایزگویم .نخست.

تفاضل (( - ))2دن  202 +بهصورت زیر بیان میشود
لد ( لزق

f(z +w) — f(x) kleiner als jede gegebene Grésse
man nur w so klein,

اینکه ده بهقدر کافی کوحک

(  -۸ )٩+است .و این مثبت میماند اگر() و  ۲۲بهقدرکافی کوجک

)man unter der Redensart, dass eine Function f(x
z,

”)—2™) +e (a +0

gemacht werden kénne, wenn

will, annehmen

باشد .اما در اینجا طرف

حپ.

دومین استفادهای که بولتسانو از تعریفش میکند در صفحات ۷۵-۸۵

Nach einer richtigen Erklarung nahmlich versteht

von

وجکتر از میان دو عدد
اینکه  < 6] lwکه در آن  6عکدد

nur immer

—a").

”)b« ((@ +w
")+p-((w+w

als man

گنفته که be f(t) age eel
توضیح درست مطلب این است :اي

به قانون پیوسنی بهازای همه مقادیر  2در بیرون و درون کرانهای

مشخصی تلییر ميگند صرفا به بر معتی انستا گت آگر  8چتین:

وی آنگاه با استفاده از قضية دوجملهای اين را به شکل (س) ۰ 1مینویسد
که دآرن» با ثابت نگهذاشتن &@ ) b aul le Plaعبارت زیر

مقداری باشد .آنگاه تفاضل (( - ])2:س  )2 +را میتوان کوچکتر

امزقهردارمفروضی کرد فقط اگربتوان فرض کرد که دههقدردلخواه

bw
\

pee

™+---+e-w
سم

دج
تا

ea

"2

\) {Vow

(m—-

4m.

"mbox

tn-e-2"+n-(n—\)fYoe-w-

نج
)۰۵۲/0
هنن ۱

پس با مفروض بودن * < > داریم > > |(( - )2س  |)2 +بهشرط
(یک اشتباه جاپی غیرمهم درمتن بولتسانو وجود دارد :عاملهای ۸ ۰۰۰۰ ۰ ۰.

اینکه نب «بهقدر دلخواه کوحک» باشد.
بولتسانو تعریفش را فقط در دو جا بهکار میگیرد .پکی در صفحذ  ۲۵که
 beloنشان میدهد اگر  وم توابعی تعریف شده و پیوسته در همسایگیی از
2. Gerstner

.1 Vydra

 So Sle (Bhd ie Sf) gowوله عبت :مشخص انتخاب کنید بو

اهی
جر ب
فرض کنید  5عددی نامنفی حاصل ازمجموع (۱ن)  1باشد که اگ

هر یک از جمعوندهای اين مجموع قدر مطلقش را قرار دهیم .بهدست

۳۹

بولتسانو کوشی .اپسیلن ,دلتا /والتر فلشر
آنگاه  < 5|) {T(w)| < Trپس
 > wy SI alyیب >
(| > 5س) ( - 2)0(| < 7۰س  ۵۰) +از این رواگر ( 1مثبت و دا

اسوپس

به توصیف حد اینگونه انتسابها[ی مقادیر] میپردازد:
a

کوچکتر از هر دوی «دن و 5/21باشد» آنگاه ط > |( + (| - 2)۵ش)و.

attribuées
indéfiniment

میبینيم در حالی که دکراربرد اول ۱۵ .و  ۷۵۰بهترتیب متناظر با ( 6و

successivement
s’approchent

finir par en différer

 ۲بهصراحت ذکر نشدهاند» دکراربرد دوم 6ی متناظر با ( < 1ء Leg we
 5/2معین شده است .بنابراین
1و
کدودچکتر در میان دو عدد دب
بهعنوان ع

valeurs
variable

les

Lorsque

mueme

une

d’une valuer fixe, de maniére 4

aussi petit que l’on voudre, cette derniére est appelée la limite de toutes les autres.- - -

آمگقرادیری که متوالیا ه یک متفیر نسبت داده میشوند بهقدرنامعینی

در هر دو مورد .بولتسانو تعریف خود را دقیقا همعنی امروزي -9پیوسنگی
بهکار ?ites

[بلاانقطاع] به یک:مقدار مشخص نزدیک شوند یعنی اختلافشان با

مفاهیم بولتسانو ,که روشن وبیابهام عرضه شدهاند .در نخستین نگاه
بهنظر میرسد همان طور از مغز او بیرون نراویدهاند که آننه از مغز زتوس پدید

آن مقدار بهقدر دلخواه کوجک شود آنگاه آن حرف (مقدار) را حد
آن مقادیر مینامند.

آمده بود.

یزیها وارتباطاتی که دپرراگ
اا
نظر
شن
آرف
به نظر نمی رسد که بولتسانو ص
داشت ارنباطی با ریاضیدانان داشته بوده باشد .ندرتیجه» دستاورد ریاضی

به خصوص ,متفیرهایی وجود دارند که انتسابهای [مقادیر به] آنها دارای
حد صفرند:

ررک آزبرد که در ععرضش
من ا
 aمان وفقط سی سال بس

 tuk oyریاضی قرار گرفت .به خصوص نوشتههای بولتسانو تأثیری در
کشف مجدد

successives d’une

Lorsque les valeurs numériques

indéfiniment,

variable

mtieme

a s’abaisser

maniére

de

 Senayبهدست وایرشتراس و دیگران نداشت.

nombre
un

 ۲کوشی

de tout

décroissant
au-dessous

donné, cette variable devient ce qu’on nomme

infiniment petit ou une quantité infiniment petite.

 ۳الف .کار کوشی در بارٌ متغیرها وحد

Une variable de cette espéce a zéro pour limite.

آنها .کتابهای درسی ریاضی

امروزی هنوز هم وارةٌ «متغیر» را بهکار میبرند ولی شیتی ریاضی را که با
این کلمه نامیده میشود تعریف نمیکنند .امروز «متغیر» یک شیء زبانی
! cuحرفی است که برای نشاندادن [جیزی] بهکار میرود .و دانشجو

نیرا بمهقعدریتی کاهش یابند یعنی
اگر مقادیر عددی متوالی یک متف
از هر عدد مفروضی کوچکتر شوند .آنگاه ان متفیر تبدیل به چیزی
یت بینهایت کوجک مینامند.
م یا
کچثك
میشود که آن را ببنا ین کو

فقط بهطور ضمنی میآموزد که جملههایی شامل این کلمه بسازد .این امر
هماهنگ با اين گراییش است که ریاضیات را موضوعی در نظر میگیرند

که فقط با مفاهیم سروکار دارد و ارتباطات مفاهیم را با زبانی که برای

حد اين نوع متغیره صفر است.

همین تعریفها در [( ]۳۲مجموعة  ۴. OUTص )۶۱ .آمدهاند .دنروشتههای
بعدی کوشی وقتی به اين تعریفها مراحعه میشود .عبارت «اذاه 0دنه

سخن گفتن ازآنها بهکار میرود نادیده میگیرند .حذف جنبههای زبانشناختی
ذر ویاضیات تین با موفقیت قابل مافحظه (ر گاه قابل تاسف به جرا درآنده

aque l’on voudre

آنستتد.

[ valeur fixe yl 5 p22 4 ot osls Cus [ole] valeursمقدار

اوگوستن لویی کوشی ( )۹۸۷۱-۷۵۸۱برنامةٌ دالامبر را در دو کتاب

درسی آنالیزش ]۲[ ,و [ .]۳به مرحلهٌ عمل درآورد.
در هر دو کتاب .کوشی نخست میکوشد توصیفی ریاضی ازآنچه
بهصورت فرایندی حدی تصور میشود .بهدست دهد (وی چنان از اين

یهی
ود ک
گگوی
موضوع سخن می

یک تجربةٌ ذهنی است) .در صفحد ۴

از [( ]۲مجموعة آئان  ۳ص.

 )۱٩اصطلاح «کمیت متفیر» را توضیح

را به این صورت بیان میشود که تفاضل بین

مشخص] را میتوان از هر عدد مثبت مفروضی کوچکتر کرد.

 ۴ب .چند نکته.متفیر در تعریف کوشی یک حرف نیست بلکه مفهومی
ریاضی است .مفهوم فرمی که باید با انتساجیهای مقادیر پر شود .در این زمینه
سه نکتة زیر را متذکر میشوم.

نیکسبت
رربه
یادی
غه مق
تد ک
منویس
.۱کوشی می

وزم
هاوا
فند؛
مشو
داده می

اتساب سخن نمیگوید .همچنین دنرمادگذاری بین ( )۱متغیره که میتواند

میدهد:

آن را با  2نشان دهد )۲( ,انتساب ,و ( )۳مقادیر انتساب .فرقی نمیگذارد.
con-

celle que l’on

successivement,
des

apres

unes

variable

recevoir
les

quantité

devant

différentes

nomme

comme
valeurs

On

sidére

plusieurs

autres. On désigne une semblable quantité par une
lettre prise parmi les derniéres de |’alphabet.. - -
یهتی
مب
کغیر
نام مت

اطلاق میشود که فرض میکنند مقادیر متفاوت

متعددی را یکی پدسیازگری میگیرد .چنین کمیتی را با حرفی
نشان میدهند که یکی اآزخرین حروف الفبا[ی لاتین] است.

از اينرو اغلب  7را برای نشاندادن مقدار نسبت داده شده نیز بهکار میبرد.

 ۲له دامن ایکون ساب کب  arteمیعاند» ظاهر قرش میفد
که آنها دستکم در یک رابطة ترتیبی صدق میکنند (بنابراین میشد از
[ valeurs les unes aprés des autresمتادیر یکی پس از دیگری]

صحبت کرد) .به خصوص انتسابها را مینوان بهصورت دنبالههایی تعریف

شده بر

در نظر گرفت ولی آنها میتوانند کلیتر هم باشند مانند نگاشت

همانی روی تمامبازه (منهوم نوین دنبالهٌ موراسمیت را بهیاد آورید) .بردهای

انتسابها نیز مشخص نمیشوند ولی از عبارات کوشی واضح بهنظر میرسد

V Gyles AW fl cel pt

do

که  560101161۳17هستند یعنی مرکب اازعداد حقیقیاند.

رهیافت ریاضی کوشی

 ۳توجه کنید که هر نیمخط ( )2,-+شامل زیرمجموعهای همپایان
مرکب از عددهای طبیعی بزرگتر از عددی معین چون  ۷است .بنابراین؛

وضعیتهایی که شامل حدهای انتسابهاي ی موردنظر کوشی هستند در
حالات

زیر میگنجند:

(ک  )۱اگر » متناهی وبل زیرمجموعهای همپایان از («, -ع) با ترتیب
صعودی باشد (حالت خاص :ر مجموعة دع ادزدهای طبیعی باشد)؛ آنگاه
بهازای > مفروض , olyدر بل وجود دارد بهگونهای که از بل ع ]و > 1y

نتیجه میشود » > |( - 044۸م؛

up

GEES

موارد .مبتنی بر این نکته است که عددی جون » حد انتساب مقادیر  +به
متغیر   2+است اگر وتنها اگر * .حد انتساب مقادیر ژ به متغیر  2باشد یعنی

این متفیر نحت آن انتساب .بینهایت کوچک؛ شود .بارین اساس؛ حكمهاي
 ‘Se Soles SEASبرگرداند.

راجع به حد را میتوان به حکمهایی دربارة

مثال زیر را بهعنوان مثالی آموزنده از (( ]۳مجموعة آثاره  .۴ص .(YA

نقل میکنم.
Cela posé, si la variable y est. exprimée en fonction

(ک  )۲اگر  6متناهی و  7زبرمجموعهای همپایان از)2(,
صعودی باشد (حالت خاص :با مجموعة همه - ۸/۱

de la variable z par la équation

با ترتیب

)y = f(a

ها با ده 1 6

 (ackآنگاه بهازای > مفروض  Lys oldوجود دارد بهگونهای که از ملع |

a

؛
ل-
م10۸
و >  6-2نتیجه میشود (| > 6

sera

(ک  )۳اگر » نامتناهی وب زیرمجموعهای همپایان ا(ز,-+ع) یا تتیب
دزدهای
عا
صعودی باشد (حالت خاص :را مجموعه با

correspondent
variable

z,

طبیعی  (ackآنگاد

نتیجه میشود (7 > ۱)۸

اک  )۴اگر» نامتناهی و زیرمجموعای همبایان از( ,س) با ترتیب

صعودی باشد ) SLخاص :بر مجموعة همه - ۸/۱مها با نا  6dn
آنگاه بهازای  7مفروض ,ای در ر وحود دارد بهگونهای که از بظ > و
>  2 - 6نتیجه میشود (.« > 1)۸

کوشی مینوبسد که متغیری که انتساب [مقادیر به] آن به صفر میل
[SoS ok. cS] «quantité infiniment petiten S. 1S
«میشود» .جون کوشی وله aquantité variabley glace |, px
] OHSمتفیر معرفی کرده بود .کلم  [C5] cquantitéyا>ینجا بهمعنایی
ای عدد با مقدار در بیوستار هندسی بهکار رفته است (البته اين
عرناز
مردت
مج

تیای
یه آ
مت ک
ساله مسگیت مانده اس

متغیر با اتتسانی کة به صفر سیل

ی "ت
م فقط
کت یا
میکند , Weeیک " کمیت بینهایت کوچک"*" هس

بینهایت

 (enginox Waelبلوايع "گمیت بنهایت گوبچگد؟ بگوزهای تقلق دارد که

de

y
la

laccrosissement
de

Az

ou

l’accroisse-

)(3

[p. 19] --- Hest bon d’observer que, des équations
(1) et (2) réunies, on conclut

Ay = f(z + Az) — f(z).
dis-

i deux

quantitées

h

et

)(5

maintenant

Soient

tinctes, la premiere finie, la seconde infiniment petite, et a = i/h le rapport infiniment petit de ces
attribue a Az

la valeur
l’equation
de

par

donnée

la différence

une quanune

appelle

Si l’on
de

Ay,

quantitées.
h, la valeur

ce qu’on

deviendra

deux
finie
(5),

la fonction f(x), et sera ordinairement

tité finie. Si, au contraire, l’on attribue a Az

valeur infiniment petite, si l’on fait par example
Ag=t=a:kh,

یاماد آندازههای عندسی آستد
کرده

ment

Ay,

y+ Ay = f(z+
Az).

کاملاً متفاوت باگونة  [ose pli] valeurs numériques) slaclمتغیر)

 Se Sleeرادر [ .۳ص . ]٩بیان

)(1

déterminé par la formule

بهازای  7مفروض , Doo lyوجود دارد بهگونهای که از ب] ع ]و و < |

کوشی دلیل معرفی "کمیتهای

 6 Se Solesدر بیشتر

la valeur de Ay, savoir
)f(z +a-h
)— f(z

)f(z +i) — f(z

ou

staal

sera ordinairement une quantité infiniment petite.
Mon but principal a été de concilier la rigeur, dont
Cours d’analyse,

ce que l’on verifiera aisément 4 l’égard des

je m’étais fait une loi dans mon

résulte de la considération

qui

C'est

fonctions

avec le simplicité

از

directe des quantitées infiniment petites.

هدف اصلی من این بوده است که دقتی را که بهعنوان قانون در
درس نایز خود رعایت میکردم با سادگي ناشی ابزررسی مستقیم

"کمیتهای بینهایت کوجک؛" آشتی بدهم.

 ۱.دربقية مقاله کمیتهایبینهایت کوچک به معنی موردنظرکوشی را در داخل دوتکگیومه
بهصورت " کمیتهای بینهایت کوجک :میآوریم تا از سایر معانی اين اصطلاح متمایز شود.

در اصل انگلیسی مقاله«quantitées infiniment petitesy p15 bol gnc ,

sp — Gad wat IBS Lips

auxquelles correspondent les différences

من(

Art} _ AR a(A

referme un facteur A* — 1 ou... qui
avec i vers zero.

dont chacune

converge indéfiniment

پس کوشی در اینجا یک "کمیت بینهایت کوچک؛  #در نظر میگیرد
ویک  6010۵00 6191کیت منناهی] ( ۸که مطمتن نیستیم آیا عددی

بولتسانو ,کوشی ,اپسیلن ,دلتا/والتر فلشر

۵۱

مثبت در نظر گرفته شده يا یک متغیر با انتسابی که به چیزی متفاوت با

میدهد .در عمل ریاضی بصورت یک فرایند محاسبه پا ساخت Bogle
میشود که مراحل آن یا با عددهای گسسته و پا بهوسبلةٌ قطعهای اپزیوستار

انتساب است که مقادیرش خارج قسمتهای مقدارهای  ۶ومقدار(های) «/اند

شمرده میشوند .دستاورد منهومی کوشی این بود که فرابند نقریبزنی را

(نشاندادن متفیر  4ومقادیرش با یک حرف .سردرگمی ایجاد میکند) .حال

بهطور ریاضی به مفهوم یک  pitsجهاضافة اننساب مقادیر فرو کاست.

صفر میل میکند) .وی سپس مینویسد  0 < 8/1که (متغیری با) یک

 Ax SIبرابر  < ۸۰۵ة باشد ۵ .برابر ( ])2 + ( - )2است .وی
اين را با تابع نمایی " )2( < 4نشان میدهد که در آن

به زبان امروزی» فُرمهای کوشی را که باید با انتسابها پمریشدند میتوان

شی بعدا مدنظر
و که
کقعی
تابع نامید .ولی برای تمیزگذاشتن بین آنها تووابع وا
قرار داد .میتوان آنها را نطفههای تابعی خواند .ریاضیات در سیر رشد و

® : +۸۳ - A® = (At — \).Aروش

تحول خود (دستکم) از زمان وایرشتراس» فرمها و اتصابها را کنر گذاشته و

این  ۵در اینجا یک "میت بینهایت کوچک؛ است که با کمیت

 dadlisخواه سدنبالهها یا دنبالههای مورماسمیت ,را جایگزین آنها کرده با

بینهایت کوجک؛  3با مقادیر  ۸* - ۱وعدد ثابت  ۳۸نشان داده میشود.

تعریف صریح 3حد را بهکارگرفته است.

این مثال نشان میدهد که مقادیرسه "کمیت بینهایت کوچک؛   ۷۵و
 7عددهای حقیقی معمولیاند (و همه به مصیفرگرایند) .کوشی هیچ عدد

استفادة او از اين اصطلاح واين مفهوم درکتابهایش شامل توصیفاتی است

ارشمیدسی «بیئهایت کوچک»ی را هرگز بای "کمیتهای بینهایت کوچک؛
خود بهکار نبرده است.

ایریواپ
دررساألی که در رجف گوشی از جدء ست

که در یقن نب با شمارههای اگ )ale alates satleaal (F S10
حدهایی نیز هست که ااگرنتسابهای موجود در آنها رهامانی روی ر[

بگیریم» حاصل میشوند.گربنر در سه مقالماش »]۵].[۶].[۷[ ,خاطرنشان

شریبا.تعریف
ومپ
کلا
 ۴پ .مقايسة دا

دالامبر از حد

شی
کتوکه
کرده اس

peut approcher de la

6۵2061
خارج قسمت تفاضلی راءکه در

On

grandeur, quand la seconde

کرد ولی خاصیتی که بهکارگرفت» ویگی یک -31حد بود .درواقع ,کوشی در

premiére plus prés que d’une grandeur donnée,
...

[قضیه|اش

در[( ]۲مجموعةٌ آثاره  ofص )۴۴ .مورد بررسی قرار داد .بهعنوان حد تعربف

dit qu’une grandeur est la limite d’une autre

si

بهگار رقثه است»

petite qu’on la puisse supposer,

آنجا حروف > و  6را همانطور که ما بهکار میبریم .بهکارگرفت.

استدلالهای اپسیلن_دلتایی استدلالهایی در بارة نابابریها هستند که

امروز با استفاده انزمادهای > و  6نوشته میشوند .ولی اين نوع استدلالها

و تعریف کوشی از حد

(معمولا بدون کاربرد اين حرفهای خاص) چندین دهه پیش از بولتسانو و

Lorsque les valeurs successivement attribués a une

کوشی .زمانیکه هیچ تعریف اپسیلن دلتایی وجود نداشت .بهکار میرفتند .در

mtieme

4 «Historica

d’une

indéfiniment

variable s’approchent

valuer fixe, de maniére a finir par en différer aussi
petit que l’on voudre, cette derniére est appelée la
limite de toutes les autres.

یک مضمون دارند .هر دو شامل عبارت «بهازای هر ء» (در تعریف دالامبر
4شکل

مکاتبهای با یست الکترونیک ,در فهرست ۵۳6۱/۱۵/۷

تاریح آی فوريٌ  ۰۰۰۲۰کوثیرو! خاطرنشان کرد که دپرراثترغالی زبان []۴

گزارهای [گزارة  ۱درکتاب  763صص ]۷۹۱-۸۹۱ .هست به این مضمون

که اگر متفیر  2به صفر میل کند .جندجملهای 2و  +۰۰۰ +هن  +هه
نیز جنین میکند .درواقع (استدلال جنین ادامه پیدا میکند که) فرض کنید

>  2که در آن

۸/
داده شده است .در این صورت اگر  24> ۱و

 ۳بزرگتر از هر یک از ضرایب است .بهازای هر یک از جمعوندهای *,24
approcher ... plus pres que d’une grandeur donnée,

و در تعریف کوشی به شکل

> *« .4اما در اين صورت  0امزجموع آنها بزرگتر است( .مرجع

si petite qu’on la puisse supposer

[* ]۱را نیز ببینید).
گرابینر خاطرنشان میکند که لاگرانژ در [ ]۸یک استدلال ایسیلن-دلتابی

)différer aussi petit que l’on voudre

دراثبات قضیهای دبرارةٌ مشتقات بهکار برده است .بهطور مشخص اونوشته

مدا-لا
تستن
ح نی
هستند .حال آنکه هیچیک شامل عبارت «6ای وجود داارد»

است (مجموعة آثار ص:)۷۸ .

به این دلیل که هر دو ملف بدیهی میدانستند که یک نقریب وقتی بهدست

Soit D une quantité donnée qu’on pourra prendre

آمد .ناگزیر بهتر خواهد شد .یک تفاوت بین دو موّلف .استفادهای است که

aussi

آنها اتزعریفهایشان میکنند .دالامبر مقالههای کوتاهی برای یک داثرتالمعارف
مینوشت ونوشتهاش توصیفی بود حال آنکه کوشی کناب درسی مینوشت

واز مفاهیم خود برای اثبات قضیههای نابدیهی ریاضی استفاده میکرد .اما

تفاوت عمدء آنها در میزان حلاجی مفاهیم بود.

هر دو موّلف با مفهوم حد حاصل اتزقریبزنی شروع کردند .تقریبزنی؛
که گاهی بهعنوان فرایندی تصور میشود که در زمان یا حتی در حرکت رح

tou-

donc

pourra

on

;voudra

qu’on

petite

4 i une valeur assez petite pourque

jours donner

V

de

la valeur

...

D

limites

des

entre

renfermée

soit

;et —D

 (AS D 4S G2,مفروض باشد که بتوان آن را بهقدر دلخواه

کوچک گرفت؛ در اين صورت همواره میتوان مقداری به  3نسبت
Filipe Queiré

1. Joao

توقبررباقسی :بعال  ۳۷۰شمارق ۷:

or

 V Ae b sah Sahبین=D D ulate 
JU bly Sob
AB
حگدرسابینر دایر

Selهکموشی وهم بولتسانو ممکن است نحوو

استدلال خود را از این منبع آموخته باشند با نوجه به این واقعیت که هر دو

نفر از رسالة لاگرانژ نقل ول کردهاند تقویت میشود.
 ۴نت پیوستگی .تبرف گوشی از بوستگی ,در ][POMP pacer wT

[سجبوعا تاره  (FYyerتین آست
sera, entre les deux

)f(x

Cela posé, la fonction

limites assignés 4 la variable x, fonction continue

تنها اگر ( ۶) + ۵به ( )2میل کند .پس در اینجا کوشی باز )سپیوستگی
یا -7پیوستگی را تعریف میکند.
تا جایی که من میدانم» کوشی از صورت اول در هیجیک از مثالهایش
رکار بردهاء برای مشخصسازی
استفاده نکرده است .صورت دوم رأء عسلااوهیبر

جواب پيوستة معادلاٌ تبعیاش ([ ,]۲ص ۳۰۱ .و چند صفحة بعد]) و بعداً
برای اثبات قضية مقدار میانی ([ .]۲ص )]۲۶۴ .بهکار برد .یک کار برد بسیار

جالب توجه پیوستگی دارثبات اخیر در اين نتیجهگیری دیده میشود که
مرتدوغیر به یک مقدار  6میل کنند .آنگاه چون تابع ( ] )2پیوسته میماند.
اگ

مقادیر متناظر [ هم به ( ])6میل میکنند.

} (۷)» FY fdخاطرنشان میکند که لارنژ در []4

lie > pal

de cette variable, si, pour chaque valeur de z in-

توصیف  14تفریف!] تقریبً همانتتی از پیوسنگی آورده اس وی موقعی

termédiaire entre ces limites, la valeur numérique

س #ته
اندببه
وتوا
این کار را میکند که تابعی بهصورت  ۰ ۳را (که " 7می

de la différence f(a+a)— f(x) décroit indéfiniment

باشد) دمرینظرگیرد ومینویسد (مجموعة آثاره سری  ۲۰جلد  .٩ص:)۸۲ .

la fonction

termes,

d’autres

celle de a. En

avec

f(a) restera continue par rapport a z entre les limites donnés, si, entre ces limites, un accroissement
infiniment petit de la variable produit toujours un
accroissement infiniment petit de la fonction ellemueme.

ران متغیر  8نسبت به این متغیر
و؛کبین
ن تابع (د)2
ی به
اوحه
با ت
پیوسته است اگر بهازای هر مقدار ge 2 اين کرانهاء مقدار عددی

(۱

i

serait l’abscisse et l’une de ces fonctions

][i - P

cette courbe coupera l’axe a l’origine
la courbe

sera

cours

de

et

... le

Yordonnée,

abscisses,

des

nécessairement continue depuis ce point; donc elle
s'approchera peu a peu de l’axe avant de le couper
quan-

par conséquent,

d’une

approchera,

et. s’en

tité moindre qu’aucune quantité donnée, de sorte

تفاضل (( - ])2ه  )« +همه با آن ه [مقدار عددي ب ]۵بهقدر

qu’on pourra toujours trouver une abscisse 7 cor-

نامعینی کاهش یابد .بهعبارت دیگر؛ تابع ( ])2:نسبت به  2:بین این

respondant a une ordonnée moindre qu’une quan-

کرانها پیوسته میماند اگر بین اين کرانهاء نمو بینهایت کوچکی امزتغیر

de

et

tité donnée,

همواره نمو بینهایت کوچکی از خود تابع را به همراه داشته باشد.

la

aussi

2 répondra

در اینجا تعریف درواقع به دو صورت بیان شده است .در [ ]۲فقط
صورت دوم در تعریف بیستگی ظاهر شده است.
هر یک از دوحملةٌ تعریف

en dautresy Gye jl y Col LS

[(5بعهبارت دیگر چنین برمیآید که با هم معادلاند.

در صورت اول ازتعریف ,متغیر  2ثایت نگه داشته میشود وحرف ۵
نشاندهندة یک متغیراست .این صورت حاکی است که |(| )5+ ۵( - ] )2:
«همراه با» کاهش نامعین 

بهقدر نامعینی کاهش میبابد .در اینجا avecy

 ola) ccelle de aبا آن ( ۵مقدار عددی  ])6ممکن است متقارن بهنظر

برسد .اما اگر یک شرط یکنلرفه از آن برداشت میشد« :ه  64si celle
 SI] «décroit indéfinimentمقدار  ۵بهقدر نامعینی کاهش پابد] ,آنگاه

petite
que

plus

valeur

moindres

alors toute

dés ordonnées

quantité donnée.

کن وی
یل آ
نتیجه میشود که ,وقتی خمی را در نظر میگیریم که  ۶طو
اتزابع [  ]۰1عرض آن است .اين خم محور را مدربدأً طولها قطع
میکند و  ...مسیر خم  laysدر ورای اين نقطه ادامه مییابد؛ پس

این خم قبل از قطع کردن محور بهقدر نامعینی به آن نزدیک میشود
مریت
که
و در نتیجه از

مفروضی کوجکتر میشود بهطوری که همواره

میتوانیم طول ذای پیدا کنیم که عرض متناظر آن کوجکتر از یک
کمیت مفروض باشد ولذا هر مقدار کوچکتر از ٌ هم عرضی کوجکتر
از کمیت مفروض بهدست خواهد داد.

ش وی.
وانو
کلتس
 ۵مقايسة بو

هم بولتسانووهم کوشی تعریفهایی اپزیوستگی

بیانگر (-پیوستگی يا -پیوستکی میبود (برحسب اینکه کاهش متغیر 6

بهدست دادند که بیانگر ت-پیوستگی و

بهصورت دنبالهای دنرظرگرفته میشد با پیوسته) .دلبلی ندارد که تصورکنیم

کوشی ,اگر تحت فشار قرار میگرفت» ادات شرط «اگر» را انتخاب نمیکرد.

نفر تعریفهایشان را دقیق کردند وآنها را به مفهوم امروزی بهکار بردند؛ هر دو
نفر این تعریفها را با مقايسهُ اعداد و فواصل آنها بهکمک نابرابریها برای اثبات

[ cen d’autres terms» LIبمعبارت دیگر] گوپای معنای زیر است:

قضایای مهمی دآرنالیز بکارگرفتند .ولی کوشی مفهوم حد را تعریف کرد و

اگر اتتساب با مقادیر  یک "کمیت بینهایت کوچک؛  athآنگاهاتتساب با
)|
+3
مقادیر |(۵( - ])2

نیز چنین است .ولی اگر  #ثابت و  ۵متغیر

باشد ,آنگاه  ۵به صفر میل میکند اگر و تنها اگر  2 + ۵به  2میل کند .و

چون ( :نیزتابت است |2+)0۶( - )0:(| .به صفر میل میکند اگرو

پیوستقی امروزی است, .هر دو

آن را بهکار برد حال آنکه بولتسانو چنین نکرد.
کوشی در مورد حد وپیوستگی تعریفهایی را ترجیح میداد که دآرنها
یک مفهوم واسطه ,توصیفکنند :یک فرایند تقریبزنی ,بهکار رفته بود یعنی

مفهوم نطفههای تابع .مفهوم متفیر و انتساب .ولی بولتسانو دغدغهای در

or

بولتسانو کوشی ,اپسیلن ,دلتا/والتر فلشر
این باره تداشی که ریاضیدانان وقتی از فرایندهای نامتناهی صحصت

میکنند

به تصور خودشان جکهاری دارند انجام میدهند :تعریف اوپیازوستگی :این

دانشجویی کشیده شد .دشمنانش فرصت را غنیمت شمرده او را متهم کردند
۰

ال
که عنصر افراطی خطرناکی است» وسدر

ست
داز
کرسی ,خود را

داد وتازدریس منع شد .بعداً کلیسا به بررسی عقاید از پرداخت وهدفش

مفهوم را به سطح مبادی فرو آورد و به همان صورتی که در عمل وتجربه
ریاضی مشهود است مطرح ساخت .همین موضوع در مورد تعریف اول

خلع بولنسانو از مقام کشیشی بود اما اين نقشه در  ۵۲۸۱۰به  Cheحمایت

کوشی صادق است ولی این تعریف شاید به دلایل آموزشی» بیاستفاده ماند.

اسقفهای مافوقش از او به شکست انجامید .پس ازبرکناری بولتسانو زندگی

آثاری از بولتسانو وکوشی که در اینجا در بارة آنها بحث کردیم به

منظورهای متفاوتی نگاشته شدهاند .کوشی کناب درسی مینوشت تا کمک

را با کارهای گهگاهی بهعنوان معلم خصوصی وکشیش جانشین ودریافت
کمک ادزوستان؛ به سختی میگذ راند.

کار درسهایش دآرنالیز باشد .هدف از درس یاددادن حیزهای تازه است؛
ویکی

از شگردهای آموزشی هم ارائة انگیژه و زمينة مناهیم با استفاده از

جیزهای

 elvesو شهود

است.

اما بولتسانو کتاب درسی نمینوشت

لازار کارنو جزو کسانی بود که در سال ۲۹۷۱

به اعدام لوئی شانزدهم

 ol,داده بودند؛ وی بعدها آخرین وزیر کشور ناپلتون شد .او در سال ۵۱۸۱

از فرانسه گریخت وبدیاگرزهرنگزگشت؛ در سال  ۶۱۸۱نامش از فهرست

بلکه مقالهای برای پایهریزی  oleمنهومی یک مفهوم خاص واساسی آنالیز

وشی که هنوز  ۷۲سالش نشده بود به حانشینی
وفکشد
اعضای آکادمی حذ

بعنی پیوستگی مینوشت .آنچه برای کوشی ابزاری برای چیزهای بعدی بود

او منصوب شد .کوشی کرسی خود دپرلیتکنیک را تا سال  ۰۳۸۱حفظ

برای بولتسانو موضوع اصلی تحقیق بود.
کوشی درکتابهای درسیش قضایای خیلی بیشتری آورده است تا بولنسانو

کرد .در ژويية آن سال آرادیخواهان فرانسه با بسیج عوام پاریس» شارل دهم
را مکجنبوارربههگیری کردند .و به اين ترتیب ساسلهٌ بوربون بارفتاد .آنها

 ab Ula, yoدر بار مبانی( .دستنوشتههای مفصلی دبرارة آنالیز به تلم

فردی از خاندان اورلثان بهنام لوبیفیلیپ فرزند فیلیپ اگاليتة بدنام را به

بولتسانو وجود دارد که عینا چاپ شده است ولی تاریخ نوشتن آنها مربوط

پادشاهی برگزیدند .کوشی  poleنشد سوگند وفاداری نسبت بهکسی ایراد

به  ۰۳۸۱به بعد است ).آثار کوشی را معاصرانش ونسلهای بعد .خواندند.

کند که او را غاصب میدانست .و در نتیجه شغلش را از دست داد .ولی

ولی در مورد بولتسانو چنین نشد .بنابراین تاثیر بولتسانو در مقایسه باکوشی

همچنان عضو آکادمی باقی ماند .او فرانسه را ترک کرد در تورن و پراگ

ناجیز بوده

بهندریس پرداخت و فقط در  ۸۳۸۱به پاریس بازگشت .در سال ۹۳۸۱

aol

کوشی حرفهای » و  8ریاکبار ادررتباط با حد بهکار برد؛ بولتسانو D

و را داررتباط با پیوستگی بهکار برد؛ اوحرازفهای  و  6هم هر چند در
زمینهای متفاوت ,دارثباتی در صفحات  ۷۳-۸۴از[ .]۱استفاده کرد.

 Shah, pW Wlاریز عاگذاری تیسث بلکه تاریخ اداعات و

وزارت مربوطه با رأی همکارانش که او را به عضویت کولژ دو فرانس" برگزیده
بودند مخالفت کرد .در همان سال اعضای بورو د لونژیتود" او را به عضویت
برگزیدند ولی پس اآزنکه جهار سال دآرنجا خدمت کرد؛ وزارتخانه انتخاب
حکومت جمهوری کوشی را به تصدی یک

او را باطل کرد .در سال ۸۴۸۱

مفهومهاست؛ وآ دنرجا :سال  ۷۱۸۱جهار سال نسبت به  ۱۲۸۱تقدم دارد.

کرسی در دانشکدة علوم منصوب کرد ولی وی در ژوتن  ۲۵۸۱مجبور شد

البته ,ظاهرا دلیلی در دست نیست که فرض کنیم کوشی از کار بولتسانو آگاه

اازين هم دست بکشد زیر دوباره مسالة سوگند وفاداری ,این بار نسبت به
لوتی ناپلتون .مطرح شد؛ بالاخره در سال  ۴۵۸۱کرسی را با امتیاز ویژه و

بوده

استت.

جدونن قبد و شوط بهدست آورد.
صرفنظر از ریاضیات تحولات سیاسي دور زندگی اين دو مرد هم

تر تاطعی قر سرتوشت نها داشقه است:

تطابق با زبان امروزی نیازی به تعبیر نداشت ولی کوشی ازک "میتهای بینهایت

شرح جامعی از زندگی بولتسانو در
«Biographisches Bibel-Lexikony

 61.2۲۷۵۰:۷۱۷1قابل دستیابی
آمده است که روی شبکه به آدرس /

است .دیدگاههای فلسفی و مذهبی او بازتابی از روشنگری ژوزفی" بود.
 WSکه بولتسانو در ۷۰۸۱

به تصدی آن فراخوانده شد .بهمنظور مقابله

با افکار آزادیخواهانهای که از فراتسه عیامد .ایجاد شده بود .بولشاتو با
سخنرانیهای خود در حامعةً

دانشگاهی توفیق زیادی

در تبلیغ جنبههای

اجتماعی اخلاقیات کانولیکی بهدست آورد .ولی تا سال  ۱۱۸۱دستور
داشت که از یک کتاب درسی به قلم یک عالم الهیات وینی استفاده کند.

ااوعتراض کرد وبالاخره هم موفق شد ولی دشمنیهای شخصی موتری هم
برانگیخت .وقتی در سال

 ۱۸۱٩پای یکی ادزوستانش به یک اغتشاش

 ۱.ظاهرً منسوب به پدر روحانی ژوزف («( )۷۷۵۱-۸۳۶۱ ,۳0501معروف به عالیجناب
خاکستری

 ۶باغوحش بینهایت کوجکها.

عبارات بولتسانو در بخشهای قبل برای

که نام اصلیش فرانسوا لوکلر دو ترامبله و محرم اسرار ریشیلیو وزیراعظم فرانسه بودم.

ود .البته او اين کار را پس
رکار
یگر به
م دی
نروز
کوچک؛ سخن گفته است که ام
سیر ندارد انجام داد و" کمستهای
فو
تبیر
امزعرفی حد به زبانی که نیاز به تع
بینهایت کوجک" را بهعنوان حالتی خاص از حد تعریف کرد .پس ,همراه ب
اصطلاح حد .برای "کمیتهای بینهایت کوچک؛ هم میتوان تعبیری بهزبان
امروزی ارائه کرد که تعبیر متعارف قلمداد شود .کوشی "کمیتهای ببنهایت
 SoSرا بهعنوان یک اصطلاح (دقیق) بهکار برد .بهعنوان وسیلهای برای
حفظ ارتباط باگذشته ,که بینهایت کوجکها عددهایی متعلق به رده پایینتری
اازعداد ارشمیدسی قلمداد میشدند.
\.

France

de

Collége

}+

 Uteمشهور

فرانسه

(تأسیس شاه

در ۹۳۵۱۱

که استادانشن معمولاً ار دانشمندان مغررکاند .gleeal orcad fine y shl golf

دارد و نه گواهینامه با درجة علمی میدهد؛ شرکت در سخنرانیهای آن برای عموم آزاد
است  -داپةالمعارف فارسی؛ مصاحب.
.t

Bureau des Longitudes

+) yl

SE Ae, 0 Se

Se poy a eb

ریاضیات و نجوم میپردازد  -فرهنگت قرانسهفارسی ».سعید نفیسی.
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ایبراهام رایینسن عددهای حقیقی  1راهیدرأتی ناارشمیدسی چون 5
7
نشاند که در آن همه ,ساختارهای صادق در

در  5نیز صادقاند .L

 fleeسWYار

ولی باید تأکید کرد که تعبیر رابینسن به هیچوجه توضیحی برای مضمون
تاریخی نوشتههای کوشی نیست واز عبارات رابینسن دبرالا پیداست که او

زبانی است که نامهایی برای همة اعداد حقیقی» محمول_تشانههایی برای همة

چنین منظوری نداشته است .کوشی صریحاً نوشت که "کمیتهای بینهایت

مجموعهها و روابط بین اعداد حقیقی ,دارد .اين رابطة فراریاضی بین  7و

کوحک؛ او عقادیر عددق دارند .یعنی عددهای حقیقی هستند:

 ٩رمایتوان با یک شرط «مجموعه جواب» به ظاهر سادهتی مانند آنکه در

successives d’une

Lorsque les valeurs numériques

کتاب کیسلر! دیده میشود .بیان کرد.

meme variable ...

 ulaترتیب» تعمیم مفاهیم آنالیز «استانده» از به یک آنالیز «نااستانده»- 

 tS jae S yyکه دارين آنالیز جدید .وجود عددهای بینهایت کوچک

٩

وقتی مقادیر عددی متوالی یک متغیر...

بهازای  1طبیعی ,به ما امکان میدهد بعضی

البته( .مثلاً عددهای بینهایت کوچک ناارشمیدسی پاسکال هنوز در

استدلالها را که لایبنیتس ومعاصرانش مجبور بودند مبهم بگذارند .بهشیوهای

پس ذهن کوشی و معاصرانش بوده است .ولی کوشی در مورد "کمیتهای

/ر۶از۰
۱جکت
یعنی اعداد کو
تازه ودقیق بیان کنیم.

رابینسن د[ر ]۲۱تعریفهای کوشی راص دفرحات  ۹۶۲-۰۷۲نقل میکند

بینهایت کوچک" خود قاطعاً تصریح میکند که آنها اتتسابهایی به متفیرها
هیچ جا

هستند که مقادیرشان عددهایی حقیقیاند .در نوشتههای کوشی

ذکری از بینهایت کوجکها نشده است .با اين حال ,گاه و بیگاه مقالههایی

و در ادامه میافزاید:

تههای
یک
ککمنيم
از عبارات بالا چنین استنباط می

بینهایت کوچک

میبينیم که موّلفان آنها بدون توجه به نوشتار کوشی سعی میکنند خودشان

در رهیافت کوشی به آنالیز اهمیت بنیادی دارند .ولی اين کمیتها عدد

را قانع کنند که تعبیر رابینسن «منظور واقعی» کوشی را توضیح میدهد .در

نیستند بلکه متغیر با حالتهای متفیرهایی که حدشان صفر است.

اینجا به مقالة گوردون فیشر [ ]۵۱اشاره میکنم که در آن بمربتای اين ادعاي

تصوير دقیق کمیت بینهایت کوچک در ذهن کوشی هر چه بوده
باشد .میتوانيم تعریفهای بعدی او را بررسی کنیم و ببینیم که اگر

کمیتهای بینهایت کوچک و بینهایت بزرگ ذکر شده در آن تعرینها
را به مفهوم آنالیز نااستانده تعبیر کنیم آن تعریفها معادل چه هستند.

بنابراین» در مورد مفهوم پیوستگی ,تعریف کوشی را میتوان اینگونه

تعبیر کرد که بگوییم بهازای ( ])2:تعریف شده دبرازة ا > 6 > ۵
) f(xدر آن بازه پیوسته است اگر بهازای هی بینهایت Sang
تفاضل ()  + ۵( -ت) [ همواره (57اهزداه) بیتهایت کوحک

باشد .حال اگر «همواره» را بهمعنای «بهازای هر  2استانده» تعبیر

 pedپیوستگی معمولی را در آن بازه بدست میآوریم ولی اگر آنرا
بهمعنای «بهازای هر  2:بگیریم» پیوستگی بکنواخت بهدست میآید.

رابینسن دپراراگراف اخیر چیزی را معرفی کرده است که من آن راتعبیر

غلط که کوشی صریحاً مقادیر بینهایت کوچک را از دايرة شمول "کمیتهای
بینهایت کوچک؛ خود کنار ذگذاشته .بارها اظهار میشود که تعبیر رابینس از
لحاظ تاریخی درست است:
عدرینی
مق
ا به
نغیر
«وقتی مقدارهای عددی متوالی یک مت

[بلاانقطاع]

کاهش مییابند بهگونهای که از هه عدد مفروضی کمتر میشوند,
عکابت کوچت
نه ی
یک
بشود
این متغیر تبدیل به چیزی می
)| (un infiniment petit
متغیری اازين

 cole, SSکوجک نام دارد.

tN Sco Ugh hee (cael pare te hh Ex

به این معنی باشد که وقتی مقادیر عددی (یعنی مطلق) یک متفیر
جهکتر از هر عدد مثبتی باشتد ,آنگاه این
وک
ob
جنان کاهش ک

متغیر مقادیری بینهایت کوچک اختبار میکند انتهای صفحة ۶۱۳1
قبلاً خاطرنشان کردهايم که تعریف کوشی امزتغیر مقادیر بینهایت

کوچک را طرد نمیکند (پاراگراف  ۳۰ص ... .)۸۱۳ .ممکن بود
بهصورت  ...در نظر گرفته شود که در آن » مجاز نیست مقادیر

رابیشسن مینامم:
(الف) هر جکاوشی اکزم"یتهای بیتهایت کوجک؛ سخن گفته .در

صورت امکان فرض میکنیم که اين کمیتها اعداد بینهایت کوجکی

بهمفهوم آنلیز ناستانده هستند .و

(ب) شرح وبسطهای بعدی کوشی را با فرض (الف) و با استفاده

از اطلاعات امروزی (با وایرشتراسی) در بارة تمایزهایی از قبیل تمایز

بینهایت کوچک اصفر اختیار کند .ولی وضع چنین محدودیتی

ضروری نیست .ونکومشییهمگوید که مطلوب یا حتی ممکن است
(پاراگراف  ۲۰ص.)۹۱۳ .

در اين زمینه همچنین میتوان از مقالهها کوتابهاپی به قلم لاوگویتس" یاد
لیز نااستانده ,به اين عنوان که ابداع تحقیرآمیز منطقدانان
نزااز
کرد که با پآرهی

است« .ریاضیات بینهایت کوجک» خودش را عرضه میکند و با استفاده از

آن به تعبیر ماهرانة جنبههای گوناگون رپاضیات دور اویلر تاکوشی میپردازد.
 ons cylدریافتهای ریاضی زیبایی درپی داشته است .ازحمله ,بعضی

حکمهای غلط کوشی (در بارة

 weتوابع پیوسته .پیوستگی در حالت

چندمتفیره  ) ۰.۰را میتوان به اين طریق بهصورت حکمهای درستی در
آنالیز نااستانده تعبیر کرد .در اين زمینه ,به مقالات روشنگر جان کلیو [ ]۳۱و

واین بود نگاهی به باغوحش بینهایت کوچکها.
 ۷سازوکار متناهیسازی.

 SUTریاصی سرشتار از شگفشعاست.

تعجبآور نیست که بتوانیم حکمهایی در بارة مثلثها یا در بارث اعداد.

مثلا نجزیه به عوامل اول و یکتایی آن .ثابت کنیم .ولی آنالیز با فرایندهایی

] [VFمراجعه کنید.
1. J. Keisler

.1 D. Laugwitz

بولتسانو ,کوشی ,اپسیان .دلتا/والتر فلشر

۵۵

نامتناهی  -یا دستکم چیزهایی که به تصور ما نامتناهیاند  -سروکار دارد.

کم

 lle sglميخواهيم عکمهایمان ریا  lite coals gtiسرلنه

وقتی ما ازتابع یا متفیری که [ 4760518601بهقدر نامعینی» یا بلاانقطاع]

به یک مقدار میل میکند سخن میگوييم .فرایندی حدی را در نظر داریم.

شی امزفاهیم حد وپیوستگی از ء بهعنوان شاخص
ونو و
کتسا
تحلیل بول
تقریب آغاز میشد و به  6که > به آن وابسته است .میانجامید .مفهوم فرایند
حدی اگر برحسب > و  8بیان شود  -تا جایی که بهکاربرد ریاضی مربوط
است  --به شیوهای متناهیوار انجام شده است.
تا اینجاء و( 8ودرمورد دنبالههاء همجنین 7و  )۷2همجون دستگیرههایی

اینjl (LE) tel 4 by 
\) > An(\/m < \/n
)=> f(\/m) < €

) < )\/n<e/(a-—\) > (\/m < \/n=> f(\/m

بهدست میآید .رابطة اخیر نیزا ( )۰و ( )۴نتیجه میشود و ما معمولا اینگونه
استدلالها را شرح وتفصیل نمیدهیم .ولی برای نشاندادن اينکه هیچ سوری

برای این بهکار نمیرود .جزئیات (گزارهای) را نشان میدهم
الف( .از ())۶

بهنظر میرسند که به مراحل آن فرایندهای نامتناهی الصاق شدهاند .به نظر

را با  ۷:و  23میتمايانم .اقزواعد فرگهای سور استفاده میکنم.
)C(t)jl (RE
)(LE

=3xC(z) apt4 ans B

ت( .از پ و(۴1
(از ت)

)< €

) 0 > Bly)jl (RAنتیجه میشود ( 2)۷ج<0 

)*(

)VaB(r

ئمیکنم .پئج گام اول اثبته محاسباتی

7

)An(\/m<\/n=> f(\/m)<e
)(Y
ت که ثابت کنم
ساين
ا من
هدف دوم
)(A

([۰
حال ۱)۶/(- ۱

برنولی حاکی است که

)\(

”)h>e>\+nh<(\+h

()۲

Ven-(f(\/n) -—\) <a

 4تن

()۳

f(\/n) < (a-—\)/n

oi

)\—\/n <e/(a

اگر اصل استقرای ریاضی را برای استنتاج نابرابری برنولی ( )۱بهکار
گیجیهریم که حرف * دآرنجا متغیری آزاد است؛ پس در ()۴
یمنت
مری
گی
هم هر دوی > و  7آزادند .هدف اول من این است که ثابت کنم
)An(\/n < €/(a— \)) > An(\/m < \/n=> f(\/m) < €

)(۵

> ۵/۶

ج

(V/m<\/n

(RE) sel
شود که  07در سمت چپ آن آزاد است و این رابطه با
نمتییجه
از

)(V/m<\/n => f(\/m) <6

>  )۷۷ج>

)f(y) <e

تن

)(F

)jl (LE

> ۰/۱ + (۱

>=x<y

بسرتاوبری
اا
نبت
<  ۵مث

> f(\/n) <e

)=> 45 Vy(y <6=> fly) <e

واين طبق قاعده

 Lalروی نابرابریها هستند .اتزعریف  7نتیجه میشود
)f(x) < fly

> )\—\/n < e/(a

)\—ue dn \/n <e/(a

(>()] > ۷63) > 58

)*( حرف  ۷متفیری آزاد است که در  7ظاهر نمیشود.

س
 4ار
(دهای
عساث دراینجا استفا

)f(\/m

>= (\/m < \/n

66/۰
-

> ۰۶/۱

پس ( )۵ثابت شده است .بنا بهویدگی ارشمیدسی ,مقدمةٌ ( )۵قابل اثبات

=B

]daB(r) > C opti tas Bly) > C5

(RA) jy (LE) > baa gl b

> (۱( ۰/۱۸ > ۳/۱ << ])۳/۱

(۱/۶) > ۸

dn (\/m< \/n
)=> f(\/m) > €
)*(

) (0)8 > 0 jl (LAنتیجه میشود  4ج

ج< (> ۳/۱)1

۱)1/( > ۸ ۳/۱6

۱/۶۰ > \/n > f(\/m) <e

فو)
لز ب
ا (ا
پ.

میخواهم نشان دهم که تابع ® ۵ < ۱ able b f(r) = aبهازای

ر
دت :
عدد گویای مثب

> > ()۳/۱
۰

بهکار بریم که دنرهایت» راجع به هم مراحل آن فرایند نامتناهی هستند .البته

علائم اختصاری >= و  ۸و سورهای «بهازای هر  »:4:و«#ای وجود دارد»:

)\im<\/n => f(\/m) < f(\/n

ب( .تعدی)

به ما امکان میدهند که تعدادی متناهی استدلال را برای اثبات حکمهایی

* دارای -7حد * است .مانستلزام و عطف ر با

رابطه هم خود با استفاده

استی ون
تیچ  shatدرسمت چپ آزاد ا
jl (RE) ssc5

میرسد که اگر در تمریتهای ذهنی خود به طرز مناسبی از آنها استفاده کنیم.

بردرهان
تمرینهای ذهنی تمرینهایی در منطق هستند .در اینجا کاربرد آنها را
سادهای اآزنالیز نشان میدهم.

—\/n <e/(a

بهدست میآید که خود بنا بقهاعدة

)5I(RA

)\(V/m<\/n = f(\/m) <e) > (y<\/(n+
)= f(y) <e
نتیجه میشود و در آن * و  9آزادند .و بازه ما معمولاً این را شرح وتفصیل
نمیذهیم ولی برای نشاندادن اينکه هیچ سوری بهکار نمیرود من جزئیات
(گزارهای) را نشان میدهم:
الف( .از)4۰( 

ie

((۳/۱ + (۱ >= fly) < FA/(n + ۱

> ۱#

(Vim< \/n
=> f(\/m) <6) = f\/(n+))) <e

> )\(Vim < N/n = f(\/m) <e)Ay< \/(n+
پ.
1
)> ۰
(6/۱6
(از الف و ب) 1 + ۸((۱ ۰6/۱/۶ + ۱(>( ۰
ت( .تعدی)

ث( .از پ وت)

> > (۰۱6 + ۱( > >> )۷
> )\\/(n+

۸۱

[)( > ۰۶/۱61 +

<(\/m < \/n => f(\/m) <e)Ay

fy) <e
))(e5

)(\/m < \/n => f(\/m) > ©)> (y< \/(n+\) > fly) <€

نشر ریاضی» سال  ۳۱۰شمار ۱

OF

بسن ) 0۷ ae Ub dels «eal aaa TAتابل اقات آسته چس
)(4

بهعنوان مقدمٌ ( )01,1تضمین میشود که در آن  4:متغیری آزاد است که در
 Cظاهر نمیشود.

Ab Vy(y
)<6 => fly) <6

ثبهرات (ب  )۳را میتوان اثباتی یکنواخت برای یکی ابزینهایت
واباز
فرمول (ب  )۲دانست.

چون > در اینجا آزاد است .از قاعد؛ ( )71نتیجه میشود
()۱۰

خواننده توجه دارد که ( )]7همچنین توصیفکنندة استدلالی است که

)Ve 36 Vu(y <6 => fly) <6

 ul,اثبات یک حکم  6با استفاده از فرض تهی نبودن یمکجموعة 31

 سپ در * دارای حد * است .حال با قراردادن * < ( .])۰طبق معمول,
پیوستگی  بهازای متفیرهای گوبای نامنفی ثابت میشود.
لریز است .اثبات آن نخضست
اد
ننظر
آرد
حکم ) (VOنمونة بارز حکمهای مو

مشتمل بود بتربدیلاتی از نابرابریهاه با متغیرهای آزاد > 0 4۰؛ قواعد سور
فقط دارواخر وارد کار شد .فرمولهای بهدست آمده اتزرکیبات نابرابریها بدون

بهکار میرود :عنصری دلخواه چون  2در  31انتخاب کنید و  0را از فرض
( 2)21یعنی اين فرض که  2در  7است استنتاج کنید .ریاضیدانان بادقتی

ازقبیل اریش کامکه وپیتر هیلتن ,در هنگام  Julesاستدلال خود» اعتقاد
داشتند که آنها در اين وضعیت به اصل موضوع خاصی برای افتخاب 4
دلخواه در مجموعء ناتهی  1نیازمند بودهاند.
پس > و ۵آن ابزارهای اساسی نبودند که به ما امکان دادند اتباتمان را در

تعدادی متناهی از سطور بنویسیم .بلکه آن ابزارها قاعدههای سور ()۸9

سور بهازای بینهایت عدد قابل اثبات بودند زیرا بهازای متغیرهای آزاد قابل
اثبات بودند (یک وینگی خاص نابرابری برنولی اين است که قاعد؛ استقرا را

و (۳ل) با استفاده از مقدمههای متغیر آزاد تحت قید (*) بودند .ء و 6

میتوان بهصورتی بهکار برد که  0را بهعنوان یک متفیر آزاد بهدست دهد)؛

خودشان فقط  alمتغیرهای آزاد خاصی بودند که بنا به ملاحظات استراتژانگک

پس نخستین گام برای در چنگ گرفتن بینهایت .استفاده امزتفیرهای آزاد بود.

 leانتخاب شده بودند که مقدمههای بیسوری فراهم شود تا سپس قواعد

دومین گام استفاده از قاعدههای ( )1:/و ) (RAبا قید («) روی

قواعد سور (ل) و ( )۸11با (*) در  ۹۷۸۱بهوسبلة گوتلوب فرگه

متفیرهای آزاد بود .برای تضمین بزقراری

(الف(\ 

سور بر آنها قابل اعمال باشد.

یب
اتظق
یی :م
) EAT ATO AADشدند اند این طری

)C => VxB(r

از ربج گون:

البته ریاضیدان معاصر که اشیای ریاضی را متشکل از مجموعهها در
نظر میگیرد .ممکن است این واقعیت را دوست نداشنته باشد که تتها راه

خواننده ممکن

(الف)۲ 

استت

با الهام از تعبیر معناشناختی

> Br)...

«بهازای هر 8:

سعی کند

C => B(\),C
> B(Y),...,C

اثبات «بهازای هر *  »2)3( :در نظر گرفتن چیزهای واقعی غیرمفهومی
است یعنی نخست .اثبات ( 1)9با یک حرف ل دنرقتش یک متغیر آزاد .اما

اگثراتهایی را که عملاًانجام میدهد بررسی کند .متوجه خواهد شد که این

رباهازای هثرایتِ عددی  ... ۰۲... ۲۰ ۱۰برقرار سازد که کاری بیپایان

کاری است که هميشه  -بهجای ارائة بینهایت اثبات برای تکتک نمونههای

خواهد بود .در عوض ,با تضمین برقراری

( 71 )۳بهازای بینهایت عدد  - 7انجام میدهد.

)C => B(x

(الف)۳ 

بهعنوان مقدمةٌ ( ,),0که در آن  #متغیری آزاد است که در  0ظاهر نمیشود.

اثبات ( 2)2ج 6 -شامل متفیر  2بهعنوان پارامتری است که بهجای آن

بونابراین ,قواعد سور به حاهای معدودی مربوط میشوند که «بخیهها»ی

بدنة ریاضی که از متغیرها تشکیل شده است» هویدا هستند .این ابزارهای
زبانی ,اين توسل به واقعیات سادهٌ زبان به ما امکان میدهد با فرایندهایی

که شیور میگنيم تأمقاهی بلشظد :رفتارن ستاهیبار داش باشيم.

میتوان هر ثابت عددی  7گذاشت ,وبناباین برای هر فرمول د(رالف )۲

مراجع

اثباتی تولید میکند که رونوشت همان اثبات با قراردادن  7بهجای  9:است.

dass

 4این فلیل» ید هآرثبات (الف  ۳سیقواق یه سکیم یک اند جنشت

Resul-

رای بینهایت فرمول (الف  )۲نگریست.

Gleichung
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*نخستین کاربرد نمادهای مشتق
. بهکار برد۵۷۶۱  نوامبر۱۱ ) در دستنوشتهای به تاریخ۶۴۶۱-۶۱۷۱(  را برای نخستین بارگوتفرید ویلهلم لایبنیتس0/54 4 58: نمادهای
لجعیاش
لةیتوا
ت نحظري
 وی در.) است۶۳۷۱-۳۱۸۱( ژوزف لویی لاگرانز: برای مشتق دوم و غبره۸۳ (2) el oe ol fila) مبدع نماد 1
. رجاایگزین آنها کرد۳ )2(("ار و2) oe را به این منظور بهکار برد و در تجدید جاپ آن 2 نمادهای از و۷۹۷۱ در
 اين نماد ردرسالهای به قلم «فرانسواols نمایش ۲ ی را با۳ حرفی از راه سریها؛

 و اتگرالگیریates

دلات
عیعاحل
 در رسالة روش نو۶

die a ISN

 بوده باشلدBISAهمان 
 ظاهر شده بوگدمکهان میرود نویسند؛ واقعی۹۵۷۱ ذفوسونکس» نیز در
 |مقدارلةٌ «در بارة نوع جدیدی امزحاسبات مربوط بهdu = u'dr yu! = du/dir عبارات ۲۷۷۱ لاگرانز به سال
. علوع و ادیبات لین بهکار بردsa

 دهی۲

as

متغیر» در گوارشیای

 دمرقالة «در بارة محاسبة مشتقات ومورد اسعبال آنها دنرظریة۰۰۸۱ ) درسبال۱۵۷۱-۳۰۸۱(  زر لربی فانسوا آتوان آربوگاستD ry

۰

اکزمیات
ols

.

 ولی. هر چند پوهان برنولی قبلا آن را معرفی کرده بود. بردWu Jl را هم آربوگاست در همین 01  نماد.دنبالهها و حساب دیفرانسیل» معرفی کرد
.این علامت را به مفهوم عملگر بهکارنبرده بود
2K

سب

http://members.aol.com/jeff£570/calculus html

KOK

نشر ریاضی ,سال  ۳۱۰شمار  ۱۰صص۸۵-۲۶ .

قصد دارم با نقل یک مسأله .و راهحل شگفتانگیز آن شروع کنم:

یکهشتم کره به شعاع  ۶روی رتوس .وبنابراین حجم اين -همسایگی؛ برابر
مجموع حجم اجزاء تشکیلدهندة آن و بهراحتی قابل محاسبه است:

 insگو۱یا قانونی در راهءآهن روسیه وجود دارد که طبق آن ی

طول»
+ ayay)t

عرض و ارتفاع جعبههای بار نباید از یک مترونیم بیشتر شود! مساله اين

است :آیا میتوان یک جعبةٌ غیرمجاز را درون یک جعبة مجاز جاسازی کرد؟
به بیان دقیقتر :اگر مکمب مستطیل  3با اضلاع  ۱8,۷8و  byکاملاً درون
مکعب مستطیل  ۸4با اضلاع  ۱۵,۲۵,۳0قرارگرفته باشد .آیا ممکن است
56۱ 4 0۲ + 0۳ > +۱4
که  ۲0۲ ٩+

+ ayay

Y(ayay

+

)(ayayay

=

۴
"ert

)(i

+

"ay)t

+ayt+

+ 7

حال توجه کنید که چون  31 > 4پس برای هر  > 4, ,ب3ناوبراین:
رامطابق () جایگذاری
۷
) ۲و
)۸۸(:
(قادیر
( .۲/),( > ۸)۲,اگر م
کنیم» پس از حذف جملةٌ مشترک  ۳075از دو طرف نامساوی و میلدادن )
به  00حکم بهدست میآید۲0 + ۳( > ۱67 + ۲6 + ۳0( :

۸

)V(At

O !n(by

۳

یکی اگزامهای مهم در اثبات فوق بهدست آوردن رابطة ( )1است.
یعنی فرمولی ساده برای حجم ذهمسایکگی 4؛ به نظر میرسد که
مکعبمستطیل بودن  ۸دارینجا نقش عمدهای دارده اینطور نیست؟ نه! و

اثبات اینکه اینطور نیست  Baye ayشما:
 ۲. Uluاگر  ۸ > ۳شکلی محدب و گراندار باشد و ( 4۸)71حجم
جواب سوال متفی است .ايدة اثبات؛ در نظر گرفتن  ۰4۸و  31۰:به ترتیب:
به عنوان _/همسایگیهای  ۵و 7در  [8است (_همسایگی یک محموعه

در "*] یعنی نقاطی که فاصلهٌ آنها تا مجموعه از ! بیشتر نباشد) .بهسادگی

# sienهسایگی  ۸در  ۳8را نمایش دهد نشان دهید ( ۸۸۸)۲به
شکل یک چندجملهای ادزرجة  برحسب ؛ اسبت! (راهنمایی :ابتدا مسأله
را برای چندوجهیها حل کنید).
گم مسألة همارة اه سگم سمیشی اه کر پتویسیب:
 ۷۰ )۸,( < 72.رها فقط به شکل  4بستگی داشته و با

مینوان فهمید که -4همسایگی یک مکعبمستطیل [تویر از چه چیزهایی
تشکیل شده :خود مکعبمستطیل اولیه .شش مکعبمستطیل جانبی به

حرکت

ضخامت  دوازده ربع استوانه روی اضلاع با شعاع قاعدهُ ) و هشت تا

میتوانید خودتان را متقاعد کنید که « ۸و  ۱-2بهترتیب حجم #بعدی و

صلب

 Aدر

” Rتعییری

نمیکنند .کمیتهای

خالص هندسی!

چند مسا دیگر/ ...کسری علیشاهی

۵۹

سطح «- ۱بعدی شکل  ۸را نشان میدهند ولی بقيٌ :ها کمتر شناخته

تجانسی با ضریب  2:از بع  7است یعنی

شدهاند.

t

)((:4))7 < )۸ )4 = NA

ايدهٌ در نظر گرفتن #همسایگی دمرواردی که با موجودی غیرمحدب

سروکارداریم هم میتواند نتبجهبخش باشد .مس

بعد .مثال واقعاً جالی است:

پارمخطی به طول  ۱در نظر بگیرید که پارهخطهای کوچکتری به طول

 «۰.۰۰ ۱ازآن منشعب شدهاند .حال اگر روی هرکدام ازاين پره خطها

همین فریندانشعاب را تکرارکنيم (یعنی پارهخطهای کوچکتری با همان

س وبت طول منشعب کنیم) و مرتباً این کار را ادامه دهیم  ..-alg
نویه
زا
شکلی بهدست میآید که آن را  7مینامیم .با توجه به نحوة بازگشتي ساختن

 ۳واضح اس  8 « Ty wo Ty Dyشا فتهای اصلی» تسفههای گویگ
شدهای اخزود

 7هستند.

آ

—

coal cabal
کر

(ii

برf(t) < 

حال ,کافی است توجه کنید که طبق تعریف»  7تابعی است مثبت وصعودی

و چون :ها اکزویچککترند ارزابطةٌ ) (iiداریم

> DMNA) = Vale) = ape
\=i

Ay

۱

—_

واين با 2, ۲۸ < ۱

\=i

*

در تناقض است!

\=i

0

خوب .حالا میخواهیم مسا شمارة  ۱را از زاوية دید دیگری بررسی

و کحلنیم .ان رامحل دشوارتر است و جزئیات مشکلی دارد که ورد آن
نخواهیم شد اما در عوض حکم قویتری را اثبات میکند .بگذارید باز با یک
مساله ادامه بدهیم:

مسألةٌ  .۴مستطیل  Bدرون مستطیل  ۸قرار گرفته است .اگر خط  4از
 7را هم قطم کند چقدر است؟

مسأةٌ  .۲تشان دهید اگر  ۳, ۸ < ۱آنگاه شاخههای  7درهم گیر
میکنند .یعنی :ها نمیتوانند همگی مجزا ایزکدیگر باشند.

ثبات 8)۶( :را( ا7بر ۵ )9یعنی مساحت  ۶همسایگی " 7۸تعریف میکنيم.
اگر 7:ها همگی مجزا از هم باشند .چون مجموعههایی فشرده هستند پس

(مواظب باشید.اين مسازائلی است که بهتراست از دو راه حل نشوند

فاصلةٌ مثبتی از هم دارند و بنابراین برای  ۶بهاندازة کافی کوچک» )7:(,ها

جون بهاحتمال زیاد دو جواب متفاوت بهدست میآید!)

با هم اشتاگ تدارند و بنباین

بود خیلی راحت
مساحت ظ را تقسیم بر مساحت  ۸4میکردیم  .ولی جرا؟ جون مساحت

f(t)= A(T) > ۸

اگر بهجای انتخاب خط .صحبت از انتخاب نقطه

تنها اندازه معقول روی مجموعة نقاط صفحه است که تحت تبدیلات صلب

ناورداست (ما نمیخواهیم با عوض کردن جای  71درون  .4احتمال عوض
شود!) آیا چنین اندازهای روی مجموعةٌ خطوط بهجای مجموعة نقطهها هم

(توجه :اندیس  ۶که فقط مقادیر صحیح میگیرد برای شمارش شاخههاست

وجود دارد؟ بله و اين همان چیزی است که نمیخواهيم در اینجا ثابت

ولی اندیس  #که فقط مقدار پیوسته میگیرد برای نمایش _#همسایگی است).

کتیم ولي ببامند بیتيم لین تایه با قرضی ومرده بچمونتازنی خاره احشال
ینکه خط ( 4که تصادفی انتخاب شده و  ۸را قطع میکند) پارخط 7

یهم
فطوترک
گان
اما هم

 1:تجانسی با نسبت  ۸:از  7است وبنابراین »():

VALS AY Sle edly

go

} IL 52 (iv) abeخاص قابل توجه است :اگر  7مرز شکلی محدب

باشد ,تقریباً هر خط  4یا اصلاً د را قطع نمیکند و یا دقیقاً دو بار قطع

9

مبینکنادبوراین

|
)’pd

(ا( > 2ر) ۷ ۵۰( > 82را قطع کند)ظ

اي

N

|

هlyه

|۱

#

م 7رراز شکل  ۸بگیریم ,داریم
امگرسادرلهة ۳۰

سر  ۱ -جد (معیط 2 ۸)۰

|
te

وحالا  7را مرز  31قرار دهید:

درون شکل  Aرا هم قطع کند بهجای قرارگرفتن  7بستگی ندارد (چون اگر
 1را با یک دوران و انتقال بهجای دیگری ببرید همة خطوطی که قبلا [ را
قطع میکردند هم با اين دوران وانتقال .آی واقع در مکان جدید را قطع

میکنند) همچنین اگر طول  7را دو برابر کنیم احتمال هم دو برابر میشود
چون مثل این است که دو  7را دگرذکناارش هتمهايم اوحتمال اینکه خطی

محیط 7
محیط 4۸

)(iii

میکنم و اثبات دقیق را به عهدة شما میگذارم :فرض کنید مکعب مستطیل

ظ درون مکغب مستظیل  4قزار فرفتة است؛

احتمال آنکه نقطهای که بهتصادف دارن۸تخاب شده  7را هم قطع
۲

دطع)
نا ق
4ک 7ر

هم قطع کند aly

ط

 iS dy Ssتعداد برخوردهای
رابطة

بونابراین اگر  7اجتماعی اپزارهخطهای 7» 3
خم

a

5

<

بح

تصادفی

 0با

) (iiiمیگوید

 ۰مرباشد (مثلاً یک

1

( ( ۱)(<۸۰۱ ظ)2رر(ع«  2رر(<( ()ظع<(م)2ظ
و با یک حدگیری (تقریب زدن با خمهای شکسته)؛ برای هدرلخمخواه (
mols

Lbibj

 Calبا

_ مساحت31

“Acsls ~ Saiaj

وبالاخره

)E(X,;) =-1(1

۳

عج.

احتمال آنکه خطی که بهتصادف انتخاب شده و  ۸را قطع میکند ظ را

اين رابطه را میتوان به زبان دیگری بیان کرد :برای شکل دلخواه ۳
شکل  7را نشان میدهد .در ان صورت

B

کند برایر است با ۶۵۳

) 2ضریبی ثابت است و ( 7)1یعنی طول 70
 Xpرا متغیری تصادفی

PlasS
= )gbi |) Bad

0

حال به یک بعد بالاتر برویم» فضای سهبعدی .من فقط نتایج را بیان

هر دوی آنها را قطع کند صفر است .پس احتمال اينکه یکی از آنها را قطع
این حرقها گرفته میشود این است:

جح
osمحیط ۸

م<حیط ]

کند.مجموع احتمالهای قطع کردن تک نک آنهاست! نتیجهای که از مجموع

ط
< (2۰۱0
(خ

( #محیط  ۸را تطع کند) < ۱

احتمال آنکه صفحهای تصادفی که  ۸را قطم میکند ظ را هم قطع کند

yl

an

Aa
= BY
Ab
Sai ۶ cul

.

و ما میدانیم که احتمال یک رویداد هیچگاه از یک بیشتر نیست .پس
۱ + by + ۲ > 6 + 0۵۷ + ar

اين هم  deelدوم برای مسأله که قولش را داده بودم .یک نکته باقی
میماند .جرا این راهحل قویتر است؟
ضرای  2بعدی ,مکعب  Aبه اضلاع ۲۵ ۱۵
فر د
جون میگوید که اگ
 . bn Gasباشد .در این صورت
شامل مکعب  9به اضلاع 9,ء ۵
۰
هر عبارت متقارن مقدماتی بر حسب ۵:ها از عبارت نظبرش برحسب نزناها

بیشتریا با آن مساوی است و 2: > 2 0:تنها یکی ازاين نامساویهاست.
آیا اين نامساویها همة آن چیزی است که برای قرار گرفتن  3درون  4لازم
است؟ نه .خودتان میتوانید بهراحتی مثال ناقضی دوبعدی ارائه دهید( .دو

مستطیل  ۸و  3که هم مساحت و هم محیط  ۸4از  3بیشتر است ولی

)E(Xy) = +17

)(iv

 7در  ۸حا نمیشود)؛

۱

اجازه بدهید مبحث مربوط به جاسازی شکلی در شکل دیگر را با ذکر

یک مسلأةُ دشوار که حل آن را نمیدانم خاتمه دهم:
)- (d

چوبی کوچکتر بهطول اضلاع  ۵و  ۵درآورد که 6 + 0 < ۱؟

اکنون میخواهم رویکرد دوم به  ۱ lousرام دوررد
متفاوت

و هحندان ساده

مسألهای کلاسیک»

به کار بندم.

مساله  .۶خم سادة بستة  7بر روی کرة واحد؛ بهطور کامل داخل هیچ

چند مألهٌ دیگر/ ...کسری علیشاهی

۶۱

نیمکرهای جا نمیگیرد .نشان دهید طول خم لااقل  ۲۲است.

 VY Meeنشان دهید برای هر خم شكستة بسته در فضاء مجموع تغییر

جهتها لااقل  ۲۲است .توجه کنید که در حالتی که خم» مسطح و محدب

باشد حالت تساوی رح میدهد زیرا «مجموع زوایای خارجی برایر است با
YT

واین هم راحلی که اين مسأله را بهآنچه تاکنون گفتهايم .مربوط میکند:
 ۰.۰و Un

فرض کنید خم شکستة ما از قرار گرفتن بردارهای ۲ ۱۰

یکی پس از دیگری ساخته شده باشد .از آنجایی که خم بسته است .داریم

* < :له 2؛ حال بردارهای يكة شم
نقاطی xy

اين بردارها

ید.
یررنظر
گد
بهب را

 BSواحد مشخص میکنند و تغییر جهت خم در گذر از  "4به

) iHدوراقع چیزی نیست جز طول کمان بین  6:و ۱بزه روی کرة واحد.
پس اگر کمانهای بین  ۱6و ۲6 ۰ ۲6و۰.۰.۰ ۲6

و م 6و  ۱6را بکشیم تا خم

برای چند لحظه صورت مسأله را فراموش کنید وبهتوضیحات مس ۴

رهای خم شکستة اولية
تغیی
ه ت
جموع
بستة  2روی کره واحد بهدست آید مج

برگردید .با اين تفاوت که همهجا بهجای «انتخاب تصادفی خط  4ابزین
خطوطی که  4۸را تطع میکنند»« .انتخاب تصادفی  bylعظیمةٌ  4روی

ما همان طول  7خواهد بود .تنها نکتهة باقیمانده این است که :ها نمیتوانند

کر واحد» قرار دهید و پارهخط ] 7را هم بهعنوان پارهخطی روی کره تعبیر
کنید .یعنی قسمتی از یک دایر؛ عظیمه .با اين اصلاحات روابط (ذ)

و ( )۷1بیکم وکاست برقرار میمانند .تعبیر رابطةٌ ( )71در اینجا چنین
میشود:
!) 7 SI (ivخمی روی کره باشد .یک

 splعظیمةٌ تصادفی بهطور

متوسط ( ۸۰1)٩۲بار آن را قطع میکند ( 2یک ضریب ثابت است).

اگر بهجای  7یک دايرة عظیمه (مثلاً استوا) را قرار دهیم چون تقریباً هر
 ryعظیمهای  | alدو بار قطع میکند mul

همگی در یک نیمکره واقع شوند زیرا در اي صورت بردار  0وجود خواهد

داشت که برای هر ,( < * 8نه) وبنابراین .):,۷( < * :ولی در اين

صورت ( = )0,۰( - ۰ر۵نه ( > ) ۳2ببم) ( ۰ > ۳متوجه Si
اام کرده است!)
مر
که شدید؟ حالا دیگر مسألة ۶تکار

حلبوتهای
صائ
توضیحات .مس

نهایی

مسالهةٌ  ۱وراهحل اول آمنی راتوانید در [ ]۴پیدا کنید .مقالة زیبایی است.
مسألهةً  ۲حالت بسیار خاصی است از قضيةٌ زیر که نقش اساسی در
بررسی مجموعههای محدب دارد:

\
قضیه :اگر ۰0

حالا  ۳را  adبگیرید که هو مسالة  ۶از  GIمیت کنذهة قرط bcs
دوراقع چیزی نیست جز آنکه دهرایرة عظیمه  7را قطع میکند وچون ۷
بسته است تقریبا هر دایرة عظیمهای آن را زوج باقرطع میکند .پس تقریبا

در "6

4۰۰۰+

همگنی از درجه  7برحسب ry

و ۱2۰

(۱6۱

wsliel Ayo...
بهشکل جند جملهای

 ۰ان2عتت:

k

)cS

€

ALK

{ So

=

و(

feet

(ac

\=i

۲ > )6۱۰(2( + 01( < ۶
و بالاخره آخرین

9

۶

اجسام محدبی

مثبت باشند» حجم 7بعدی

هر دایرة عظیمهای  ۷را لااقل دوبار قطع میکند وبنابراین

مسأله ,که آن را فقط

8

1

بهاين دلیل مطرح

میکنم که حیف

این چند جملهای همگن را «حجمهای آمیخته» مینامند .برای بدست
ضرایب
آوردن مسأل ۲کافی است قرار دهید 1: < ۲گوی واحد thy = V5 Cy

ثبات اين قضیه را میتوانید مثلاً در [ ]۳ببینید.
ان
یرزاز
یک خم شکسته را در نظر بگیرید .ممنظو
 absشکستگی»

زاویهای است که پاره خط با امتداد

تغییر جهت در هر

باره خط قبلی میسازد.

ومقداری بین * تا  7دارد (دقت کنید که جهت زاویه اهمیتی ندارد).

مسألة  ۲از دوست عزیزم .آقای امید نقشینه ارجمند است .توان  ۲در

صورت مسأله از بعد فضا ناشی میشود .بهسادگی میتوانیداثبات را برای وقتی
ر
د7
که

* 81قراردارد و 2 ۶۸2 < ۱تعمیم بدهید ونیزنشان دهید که ناسماوی

اکید هم لازم نییست .حتی اگر  2 ۸ - ۱باز حکم مسأله برقرار میماند.

سوال آخر اینکه در صفحه ( 2 ۲ن),ا امگرساوی اکید باشد .آیا میتوان
گنت که نه فقط بستار 7:ها بلکه خود آنها با هم اشتراک دارند؟

ایدههای مسألاٌ  ۴وراهحل دوم مسألة  ۱را اگزر[۱ف]تم؛ خواندن اين
مقاله برای من بسیار لذتبخش بود .برای دیدن جزئیاتی از راحل که من
اآزنها گذشتم و نیز دیدن مطالب جالب دیگر میتوانید به اين مقاله مراجعه
کنید .بگذارید دسوژال دیگ ,یکی در مورد  ۴‘daneویکی در مورد مسألث۱

که پاسخ آنها را نمیدانم .مطرح کنم:

نشر رباضی .سال ۳۱۰

۶۲

مسالة  ۷هسچتین رادحلی مقدمائیتر با استقر روی تضداد تقاط شکستگی

) (۱اگر در مسا  ۴بهجای انتخاب یک نقطه و یا یک خط تصادفی؛
شکلی دیگر ,مثلا یک مربع به ضلع  ۱را به تصادف انتخاب کنیم که  ۸را
قطع کند .احتمال اینکه  9را هم قطع کند چقدر است؟

دارد .پیدا کردن این راهحل تمرین خوبی در هندسهٌ فضایی دبیرستانی
است!

 ۸اگرین مساله خالت تست  JASE FBS sl pontعاسرب ay

( )۲فرض کنید  4و  32دو مکعب مستطیل با اضلاع  ۵۳ ۰۵۲ ayو

 0۲ iby «byباشند .یک شرط لازم وکافی برای اينکه  3کاملاً درون  ۸جا

فاری !و میلنر:

شود برحسب هها و ها پیدا کنید.
صورت دو بعدی

اگر در مسألهٌ  ۷خم شکستة موردنظر بهعلاوهه گره هم خورده باشد.

 ۵ dlاز اردوش است و جواب آن منفی است:

نشان دهید مجموع تغییر جهتها لااقل برابر  7۴است.

روبع مجزا درون مربعی بهضلع  ۱قرارگرفته باشند جمع اضلاع آنها
اگمر د
نمیتواند از  ۱بیشتر باشد.
مسا

توضیحات بیشتری در مورد قضایای فنشل وفاری_میلنر را در [ ]۲پیدا

خواهید کرد.

 ۶در بعد  2بهجای  ۳هم درست است (خم بستهای روی ۱-۳5

که بهطور کامل دهریچ نیمکرهای قرار نمیگیرد طولی لااقل برابر  ۶۲دارد).

مراجع

میتوان آن را از جهت دیگری هم تعمیم داد:
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شده و (قاط انا در لسظا  8رز نقان دهد عر لین صوریت :افستای گل:
 ۶(۵)6۱تل لااقل برابر  ۶۲است.

. Alexander Shen,

21 (1999) 48-50.
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سعی کنید مسألة  ۷را بهشکل نتیجهای از قضيةٌ فتشل بهدست آورید و

KK

ک*سری علیشاهی ,دانشگاه صنعتی شریف

ثیز تشان دهید خود این قضیه پعکدک سل  ۶قابل cal CAS
1. Fenchel

ند کتاب مسألف اازنتشارات مرکز نشر دانشگاهی-- .
* مسائل مسابقههای ریاضی مجارستان ()۱

 ۰المپیادهای ریاضی بینالمللی (جلد اول)

یوژف کورشاک

سموئل گرایتزر
Anyمحمدقاسم

ترجمة سعید فاریابی

* مسائل مسابقههای ریاضی مجارستان ()۲

Gey

el

* المپیادهای ریاضی بینالمللی (جلد دوم)

یوژف کورشاک

 deeمحمدمهدی ابراهیمی

ترجمةٌ محمدقاسم وحیدی اصل

بای اریخا
۰

محمودیان

:

۰۰۰۲

مسئلة حلشده

دی پاضیات .کسسته

سیمور لیپشوتس ,مارک لارس لیپسن

. Fary

—

2. Milnor

مات  Mel uteSlرده بای رازه

>

اگر  0 : ]*,[ -+ ۳81خمی بسته و  ۲0باشد که با طول پرمایش

مری س .کلمکین

Manfredo

Surfaces, Prentice-Hall, Inc. (1976).

ايدة مسألة  ۷راقضازیهای در هندسة دیفرانسیل گرفتم .قضيةٌ فنشل :

.

۱۲-۷۲
iS

خم بستة  روی کر؛ واحد .هر دایره بهشعاع  ۲را قطع میکند .ثابت کنید
).
ت ۲
التس< ۱
طول  ۷لااقل برابر  MEاست ) ۶: Lieحا

ها

Naya

 NT flu cp pathy ptiشمارة  ۱۰صص۶۵:۶۳ .

صختأب

8.

نظریه مجموعهها
کاوه

لاحوردی *

نظريه مجموعهها ۱کتابچهٌ خلاصها .نیکولا بورباکی .ترجمةّ ارسلان
شادمان .موسسهٌ انتشارات و جاپ دانشگاه تهران .تهران۹۷۲۳۱ .
 ۰ص ۰۰۰۶ .ریال.
در مورد ايدتولوژي گروه بورباکی و نیز در موردٍ تاریخچة آن و وضعیت فعلیاش

درناين
خنقد
و چی
ازیهم گفت؛ پیشنهاد میکنم [ب] و [وا و [کا] ربابینید
([ه] هم بسیار خواندنی است).

به اقتضای علائق ریاضیام با چند کتاب معروف در جبر (جابهجایی
و هومولوژیک) و با چندین کتاب معروف در نگرة مجموعهها آشتا هستم.
برای مقايسة منزلتِ بورباکی دارین دو شاخةٌ رباضیات به فهرستهای مراجع

بعضی ازاینها نگاه کردم.حودسم با قوتی بیش اآزنچه تصور (یا آرزو)
میکردم تأیید شد :از  ۸۱کتاب در دسترسم در نگرة مجموعهها فقط یکی به
 5558مجموعههای بورباکی ([ )]]/8۳21.[ »]8ارجاع داده است؛ ارجاع
 pesبورباکی دکرتابهایی که بررسی کردم

 ۶مورد از  ۱۱مورد بود ۱.گمان

میکنم همین آمارگيري سردستی هم نشان دهد که در متون امروزی نگرة

مجموعهها اثر بورباکی را «تحویل نمیگیرند» .بهنظر میآید شهرت واعتبار
بورباکی ربطی 553 4

جیوعههای آنان ندارد.

تحلیل اين امر ساده است .اولا در فهرستِ اعضای گروه ([کا] را ببینید)
یک
نام هیچ منطقیای دیده نمیشود .وحال آنکه هر

در شاخه پا شاخههای

دیگری فحلی بوده است .در سمینار بورباکی هم از آغاز تا دستکم ۱۶۹۱۲

پیوستار از  0۳7را به یاد آورید) و جستجوی اصول موضوع جدید )Mea
در «کاردینالهای بزرگ»)؛  ESمجموعههای توصیفپذیر (حکمی نوعی:

همرجموعة بورل با فلان خاصیتْ از بهمان نوع است)؛ ترکیبیات نامتناهی
(بحثی نوعی :تعمیم قضيةٌ رمزی به حالتهای نامتناهی) .هیچیک اازينها را

تمیتوان در بورباکی یافت .آنچه «مباني ریاضیات» خوانده میشود جزء
بسیار کوچکی ازنگرة مجموعهها است :بحث در اشتراک واجتماع و
حاصلضرب مجموعهها ,و خاصیتهای مجموعههای مرتب و مجموعههای
متناهی و شمارا؛ و لم تسورن ( که تقریی کل مطالب [ ]81را تشکیل میدهندا؛

وِهشی در
و نیز نحوة ساختن لا و  00و ( 8که در [ ]3نیامده) پ-ژبحت

این موضوعاث دهها سال است که به پایان رسیده است*:
اگربخواهید وارد آنالیز ریاضی شوید بعید است حسابان بوا ی دانشجویان

(سال نشر متن فرانسة [ )]01بسیار کم به یو ریاضی بهمعنای آمروزین

پرستاری بهترین مدخل باشد .جدیتر :ابگخرواهید دمرعادلات دیفرانسیل

پرداخته شده است؛ بالاخص :به گفتة دیودونه ,چگالی بحث مجموعهها در

پژوهش کنید یاد گرفتن پیشنیازها را با خواندن «یاخیات (حتی چینوفتة)

سمینار بورباکی صفر بوده است ([ .)01ص .)۴ . ele GEبورباکی نگر
خی
س فقط
ات و
په اس
مجموعهها فینفسه درمقام هدف مطرح نبود

به دغدغة ساختن یا یفتن مبناییبرای

بوده است

کل ات عظیم ول ریاضیات  ۳توجه

کنید :بورباکی در جبر به جبر میپردارند ۳ ,توپولوژی عمومی به توپولوژي

 Kaneودرگروههای لی و جبرهای لی بهگروههای لی وجبرهای لی؛ اما

دنرگوة مجموعهها نه به نگرة مجموعهها که به «مبانی ریاضیات» میپردازند.

دترقسیبندیای کی میتوان گنت که میالحیخ عمدة نگو مجعوعهها اه
هستند :استقلال اازصول موضوع (قضیة گودل-کوهن دارستقلال فرضية

مهندسی شروع

یگنت درست است که هر مهندس کشتیساز باید بتواند

لً
وند.
ال چ
! poح
بع

وت دارهداف و
طتیا SI
یفرانسیل برآید اما (ع

روشهای ریاضیات و علوم مهندسی را تادیده بگیریم) اين نشان نمیدهد

که متنی که برای آموزش مهندسان کشتیساز نوثبته شده است متن «یاخی
بهدردخوری محسوب میشود .نگرخ جموعههای بورباکی کتابی است
(قدیمی) در مبانی ریاضیات ونه دنرگر؛ٌ مجموعهها؛ هدفش تثبیت زبان

ونمادگذاری است برای کسی که میخواهد (احتمالاً با خواندن بقيةمجلدات

بورباکی) در  -متلا -جبر لی يا انتگرال لبگ تخصص پیدا کند .کتابجة

 cay pdسال  ۳۱۰شماره۱ 

۶۴

«( aeکتابجة خلاصه») خلاصهای است ۷۲صفحای

از اصل پیش از

وحه مشترک همه نکتههایی که در ادامه خواهم گفت این است؛ (گمان

۰صفحهاي چنین کتابی؛ ترجمه و انتشاراين کتابچه که را به چه کار میآید؟

از صحبتهای متواضعانه وبلندنظرانه که بگذریم .مترجم در پیشگفتارش

کلاسیلنبودین  OTرعایت نشده است .ببینید .دارینجا با اثر سترگی مواجه

داونگیزة مشخص برای انتشار اين ترجمه(ها) ذکر میکند * .اول آنکه هنگام

هستیم (اصل کتاب را میگویم) که برای نوشتن هر صفحهاش ریاضیدانان

ترجمه و نشر فلان کتاپ توپولوژی (که مشخصات کامل ترجمةٌ فارسی را در

بزرگی هفتهها کار کردهاند و طرحهای اولية متعددی را بهکلی کنارگذاشتهاند.

کتابنامه آورده است) دریافته است که «گرجه جندین کتاب خوب توپولوژی

دیگر دکرشور تألیف یا ترجمه شده است» «کاربران ریاضی» بهطور کی

نمادها با وسواس زیادانتخاب شداند .وکیفیت حروفچینی استاندارژآفرین

بوده است .و در این موارد میتوان تفصیل داد بیآنکه اغراق کرد .پس حالا

«نیازی ملموس و قابل درک» دارند به متتی کمحجم که جامع تعاریف و

که مطابق معرفی مترجم در داخل

گزارههای اساسی باشد:

شادمان بهره میگیرد و هم اوزیراستاری داوستاد برجسته ]۰۰[ .برخوردار

خصوصاً کسانی که ریاضیدان حرفهای درریاضیات محض
نیستنده نیاز دارند بدانند تعاریف دقیق و ارتباط بین مفاهیم
از چه قرار است» بی آن که لازم باشد وقت خود را صرف

ریزکاریهای اثبات بمایند.بدیهی است که فروانی اين افراد

است» انتظارمان این است که با نثری فخیم (و روان) روبهرو شویم و با
حروفجینیای یاکیزه؛ هر دویادآور اصل کتاب .نیزه طبیعی است انتظار داشته
باشیم مترجم جز در مرازد کاملا خروزی جیزی به متن اضافه نکند.
Z
لا نثر ترجمه گاه چندان پخته نیست:

بیش ازتعداد دانشجویان ریاضی است - .ص.۲ .

«وجود دارد [ > » به قسمی که  - .»3 6 2,ص.

وتحققپذیری این هدف تضاوت کرد[ .در مورد مشخص توپولوژی عمومی
نتایج فقط دوگروه را  rT [Saریاضیدانان حرفهای.

و دانشجویان مستعدی که بخواهند با صرف دیدن تعاریف و صورت قضایا
خودٌ «ریزهکاریهای اثبات» را بازسازی کنند" .
انگیزة دیگر مترجم:

لازم به یادآوری است که برخی از متون مفصل بورباکی به

انگلیسی ترجمه شده وازاين ربورای بسیاری اخزوانندگان قابل

استفاده است .اما کتابچههای خلاصه تا آنجا که مترجم اطلاع
دارد به زبان فرانسه انتشاریافته و به زبان انگلیسی ترجمه نشده
است .به اين ترتیب .نیاز به ترجمةٌ فارسی کتابچههای خلاصه

[«باشد» بهتحو آزاردهندهای زاید است].

 bill,واحدی هم عمال نشده[.متالهای متعدد را حذف میکنم]

اشتباه چاپی هم خیلی کم نیست.
مة
ر وجدر
تانسه
 7درمتن فر

حجموعهها دستکم سیودو سال است که منتشر شده است][/۰8221[ :

انگلیسی :حروف کوچک لاتین ارجاعدهنده

به اشیاء ریاضی بهصورت ایتالیک چاپ شدهاند و حروف بزرگ بهصورت
رون (غیرایتالیک) .دتررجمة فارسی همةّ حروف لاتین  -وبعضا نشانههای
مرکب لزوما غیرایتالیک نیز  -ایتالیکاند (مثلا ص ۷۴ .را ببینید) .حروفٍ
کوچک آلمانی هم گاه اینالیک وسیاه چاپ شدهاند (بندٍ AY
 oOابداع نماد «)» برای مجموعةٌ تهی از ابداعات بورباکی شش

آندره وی؛ [و] را ببینید) است .در متن فارسی بهجای این نماد (که از حروف
الفیای نروژی (و دانمارکی و  ) ۰...است) در بیشتر موارد حرف يوناني
 «dyبهکار رفته .در صفحات

متأسفانه اطلاع مترجم ناقص است :ترجمة انگليسي کتابچة نتایج نگرة

VA

(یا با نماد سادهتر  62,1,وقتی  <  7باشد) - .ص.۵۴ .

احتمالً به نپحویشینی (بدون دیدن کتابچه) هم میتوان در مورد واقعبیننه بودن
جهةً
بد ک
اآی
ت می
کنظر
به

 leاین ترجمه «هم اتزجارب نگارشی

جایگزین شده ,اما
Qa

۱-۸۱

و در صفحهً  ۶۳ناگهان  «dyبا (By

نا باز (« »۵بدیدار شده.

 osاصلی و در ترحمةً انگلیسی ,جنانکه رسم مشهور بورباکی

که در مقابل من است حاوي کتابچة نتایج هست ,و از قضا باهحتمال زیاد
را تحت

 shal ealgil SIL ccaریزتراز متن چاپ شده است؛ ین پاارفها Leg

حاوي مثالهای پیشرفته و نکات باریکیاند که در دور اول مطالعه میتوان

اما بدون همدلی با مترجم دارنگیزههایش برای ترجمه هم میتوان به
کیفیت ترجمه توجه کرد  -همینجا بگویم که من دراین ترجمه فقط یک غلط

آخرین جملة پاراگراف ماقبل آخر ص . ۶٩امزتن فارسی .در متن فرانسه
) yy (E. R. 31ترجمة انگلیسی (ص )973 .با«اگواف ,مستقلي است

صیْاتش
خارس
شّ ف
مرجمة
همان کتابی است که در صفحه  ۳۱۱از ت
شمارةٌ  31نوشتهاند.

گمراهکننده یافتهام (توضیح خواهم

 (slsو بیشتر خردههایی که بر ترجمه

خواهم گرشت yt wipe paths de

غلط این است :در ص ۳۸ .اولین مثال ذکرشده برای «نظریههای

تکارز» (نگرههایی که همه مدلهایشان یکریختاند) «کل نظريةٌ مجموعهها»
است > .gis

ou] «La théorie des nombres entiresy als

)]4.2559 4 (E. R. 37 .[B

)385( 2 [B/Eng.]) AS

”ses aS .“The theory of integers

 scl SLTنظریةٌ اعداد

با حروفی ریبزتقریازةٌ متن.
یرافهمم:
 7حکمتِ بعضی اضافات منترمجم
مترجم:

( olesاندیس)

 Iبا حرف

بونانی l

) (tyنمایش دادهایم

که شبیه حرف  iانگلیسی  culاما نقطه ندارد .پ-انوشت

NF ye
درص ۳۶ .در داخل عنی مترجم توضیح بورباکی در موردٍ دلیل منحصر
به فرد بودن  01125و 101را «تکمیل» کرده است .وبدارنوشت ص.

VF

نظر یه مجموعهها /کاره

۶۵

لاحوردی

«اين بانزده مجموعه» را فهرست کرده است « -بی آن که لازم باشد وقت

structures fon-

خود را صرف ریزهکاریهای اثبات بنمایند»؟

Les

partie:

des ensembles.

موردی هم هست (ص )۷ .که مترجم دپرایان جملهای اضافه کرده

)dee

de mathematique.

Premiére

Livre I. Théorie

de l’analyse.

Eléménts

damentales

 nde) Gos Keelساخنا دهای ۱ساسی آثالبز کناب  38 1حجموعهها)

خفیف مقام کتاب و
 ۴باید روشن باشد که انا (و مطالب پاراگرافب بعدي متن) نه به قتصد
پنشرورذ ووقش ,که دترعریف آن است ]3۳[ .کتابی دنرگرة مجموعهها نیست.
نویسندگان دا

است «[توحه شود که ( با ( فرق دارد .»].درک اینکه اینها فرق دارند شاید
خیلی سخت نباشد؛ سوال «چه فرفی دارند؟» را مترجم جواب نداده است.

hy ul

 «hy al,هم در اصل کتاب تما :دیگری :انست.

 xgست که باشد .از طرف Ile Soo این کتاب (در واقع :كتابچة نتایجش)

نقش تعیینکنندهای در تثبیتِ زبان و نمادگذاري ریاضی فعلی

ene p cel atl

مفصل کتاب حاوي مقدمهای عالی و بح تاريضي درخشانی (در پیش از  ۰۴صفحه)
 KEرد

است که خواندن هر دو برای دانشجویان نگرةٌ مجموعهها واجپ است.

مزر

 ۵.شاید

بزجةٌ
اا
تتر
کب
«اس
"نامع گم بچححتصتناه ) ترجمهای من

معتقدم که از آداب حرمتنهادن مترجمان به نویسندگان آثار مهم (و

خلاصه» باشد.

 ۶مجموعة کتابهای بورباکی سر به چندین هزار صفحه میزند .و ظاهراً نتشار چهار «کتابچ
خلاصه» به اضاقة یادداشتهای تاریخی در برنامة کار مترجم و ناشر است .پس آیا قضاوت

غیرمهم) آن است که هیات کتاب دتررجمه چنان نباشد که اهمیت نویسنده
تحتالشعاع اهمیتِ مترجم قزار  idبه عللی که شاید از حیطهٌ نظارت

در مورد این کتاب و اج ترجمه بدون پرداختن به جایگاه کل آثار بورباکی یا دستکم پیش

 A tllیسنان متییع :شقابزده ترا پیستا pm iby vtab lal ید [نکد

مترجم کتاحچة خلاجه خارج بوده است .متنی که در داخل جلد دمرعرفی

چیجاپ شده [بلون احتسات تصویرآیشان] بیش ادزوبایر مکنی است
که در معرفي بورداکی آمده است ۲.عبارات و تعاییر معرفی

ارچ

نتایچ» برای

59) afascicule des résultatay

‘SUI

] 64 [BIمجموعهها اقت نمیشود ونون  -نیترن بع ازنا يا تیچLB 

—کسی بای خواند ریاضیات محتام خواندن این کتاب نیس و این البته ازفتخارات

رتم هم گاه

نان با معیارهای گزارشی اگادمیکه نمی خواند .-مفلا توفشه .شده است که

بورباکی است)» لازم نیست

مثلاً ثار بورباکی در خمینهها را بررسی “pS رای گفتن

!Se

مترجم «با گذراندن امتحان و اخذ سرتیفیکا» از محضر فلان و بهمان بهره

0۵۲۵۲

بردهاند ودکتری را زیر نظر کسی گذراندهاند که «استاد با نفوذ رشته پيجیدة

ترجمة بدی است .یا برای قضاوت در مورد نازيبايي «مشمولیت» (بهجای «شمول»)؛ یا برای

نیست بقیة آثار مترجم را دیده باشم.

حرف آخر اینکه شماره اين کتاب دارنتشارات دانشگاه تهران دوهزار و
چیارصد و هشتاد و بنج

یعنی «کتاب درسی» ولذا

اظهار تعجب از اینکه کتابی مقدماتی در  ۰۸صفحه واژنامهای  ۵۴جفحهای دارد .لازم

آنالیز جند متغیر مختلط است» ,وغیره.
 jem Calمتأسفم که میتوان بر (البته ee

«دور؛ کتابهای متن

 vileژان دبودنه» (ص۲) .

 ۷شاید مفید باشد که خواننده ترجمة انگلیسی یکی امزجلدات بورباکی را بردارد و سعی

(\3

کند فقط ام مترجمش را پیدا کند.

آنثاارشری جنین پرسابقه نقدهایی دارثبات ویرایشناشدگی نوشت .بربعضی

۱

کتابهای انتشارات «دانشگاه مادر» نقدهای محتوایی کوبندهای هم نوشتهاند.

مراجع

انتشارات دانشگاه تهران باید کار وبرایش (و گزیننی ) را"جدی بگیرد .و قدم

[ب] نیکولا بورباکی« .معماری بنای ریاضیات» .ترجمة کامبیز محمودیان .جنک «یاضی
دانشجو ,جلد ( ۳مهر  »)۷۶۳۱صص.

اول شاید اصلاح ذهنیتی باشد که باعث میشود شدرناسنامههای کتابهای

۰۸٩-۱۰۲

[کا] مارجری سنچال« .خاموشي مستدام پورباکی  -مصاحبهای با پیرکارتیه» .ترجمة نفیسه

موسسة انتشارات و جاپ دانشگاه تهران بنویسند «سئوولیت صحت مطالب

کسروی« :هبین مجلف سال .( ۲ bled hieشهریور  «۸۷۲۱صص۱۷۵8 .

کتاب با مترجم [یا :مقلف] است».

[و] آندره ویل« .بورباکی به روایت آندره ویل» .ترجمةٌ عطاءالله تقاء .همین مجله .سال ۵۰

پانوشتها

شمار؛  ۱و ( ۲آذر  ۲۷۳۱صص.۰۷-۷۶ .

{[Bernays 68], [Ciesielski 97], [Cohen 66], [Devlin 79, 93},
77], [Erdés

et al. 84],

[Devlin 84], [Drake 74], [Enderton

[Jech 78], [Kechris 95], [Kunen 80], [Levy 79],
85]*, [Suppes 60,72],

90], [Rubin, Rubin

کتابهای جبر:
[Anderson, Fuller 74,92]*,[Atiyah, Macdonald 69]* ,[Eisenbud 95]*,
[Gelfand, Manin 96]*, [Hungerford 74], [Matsumura 86]*,
72],

Vamos

[Sharpe,

90],

[Sharp

(بهمن  ۸۶۳۱صص.۵۶-۴۵ .
des ensem-

Théorie

de mathematique:
Paris (1990).

[Rotman

53],

Eléménts

[B] N. Bourbaki,

bles, chapitres 1 4 4, Masson,

[B/Eng.] Nicolas Bourbaki, Elements of Mathematics: Theory of
)(1968

Mass.

Reading,

Paris, and Addison-Wesley,

[Moschovakis 80], [Roitman

[Takeuti, Zaring 71, 82], [Vaught 85].

79],

7

 ۱تا لین سياهه زیاد جا نگیرد .فقط نام مولف وسال نشر را مینویسم .کتابهای حاوي
ارجاع به بورباکی را با «*» مشخص کردهام .کتابهای نگر مجموعهها:

[ه] پال هالموس« .نیکلای بورباکی» .ترجمةٌ سعید ذاکری ,جنگت «داضی دانشجو ,جلد ۵

Sets, Herman,

)1974

(reprinted

[D] Jean Dieudonné, A Panorama of Pure Mathematics (As Seen
(1982).

Press, Orlando

Bourbakt), Academic

by N.

[Q] Q- Bibliography of Mathematical Logic. Volume V: Set Theory,
edited by A.R. Blass, Springer-Verlag, Berlin (1987).

[Northcott

[Strooker 90]*.

2k KOKOROOK

 ee ey [B] oTوبه این صورت منتشر شده است ([ ]26را بیینید) :خلاصهٌ نتایج

د۰ر ۹۳۹۱فصلهای  ۱و  ۲در  ۴۵۹۱۰فصل  ۳در  ۶۵۹۱۰فصل  ۴در ۶۶۹۱
 ۳عنوان کامل متن NAVA

ک*اوه لاجوردی
epistemologically@yahoo.com

نشر ریاضی ,سال  ۳۱۰شمارة  ۱۰صص۶۶-۸۶ .

 OLSاثبات
کیوان ملاحیکارای *

Oe ed

Ee

۱

کتاب اثبات .مارتین ایگنر گونتر تسیگلر .ترجمةٌ سیامک کاظمی.
پژوهشگاه دانشهای بنیادی .تهران  .۹۷۳۱هشت  ۴۷۲+ص.
 ۰تومان.

 ۱مسأله سوم هیلبرت (هندسةٌ قیچی)
دو جندضلعی با مساحت مساوی در نظر بگیرید .جگونه میتوان نشان داد

field
aly gh gol alia of
یک راه ممکن اين است که یکی از آنها را ببریم و قطعههای کوجکتر
بددست آمده را (که فرض میکنيم کماکان جندضلعی هستند) دوباره و به

۲
-7

شکلی دیگر کنار هم بگذاریم به طوری که جندضلعی دوم بدست آید:
قرن» هیلبرت قرار میگيرد.

جند ماه بعد از سخنرانی هیلبرت دکرنگرةٌ ریاضیدانان
کشت

آیا ایکار هسیشه امکان پذیر است؟ مثلا اگر دو شگل پیچیدهتز مانند

 7 Aو

شگفتانگیزی

را اعلام میکند :حواب منفی است!

اثباتی که در اینجا میخواهم شرح دهم تقریباً به همین شکل در کتاب
مهی
کت ک
کنات آمده است واساسا همان اثبات دن اس
اسنت:

«شیکتر» شده

فرض کنید  یک چندوجهی باشد و( ۳12مجموعة یالهای * را

نشان دهد .برای هیرال »» زاویةٌ بین دو وجهی را که در » یکدیگر را قطع
میکنند با ( 0)0نشان میدهيم .فرض کنید  7 : 81 -+ 81تابعی ناصفر

باشد که برای هر  4و  0حقیقی تساوی

داشته باشیم» چگونه ایانکنارجراام دهیم؟ اين مبسأولهیراویی" بررسی کرد

)f(et+y) = f(z
)+ fly

وبهدقت ثابت کرد که هر دو جندضلعی با مساحتهای برابر بهکمک قیچی

قابل تبدیل به یکدیگر هستند .حال بیایید  DLمشابه ر! دفرضا بررسی

کنیم .یعنی حالا به جحای حندضلعیها ,دو حندوجهی

Yao SL

با حجم پرابر داریم 3

میخواهیم یکی اآزنها را قطعهقطعه کرده!؛ از کنار هم گذاشتن دوبارة قطعههاء

دومی را بسازيم .آیا این کار ممکن است؟

تاریخچة این پرسش دستکم به زمان گاوس بازمیگردد .او در دو
نامه به گرلینگ" این سوّال را مطرح میکند وگرلینگ مساله را برای رده

خاسی از جندوجهیها برسی ,میگند انا ساله کا سال  ۰۲۹۷گماگان
 pel Oyمیماند تا اينکه بهعنوان مسالهةٌ سوم در فهرست «مسالههای
2. Gerling

1. Bolyai

چشدنوین
مبا
هرار
برق

* = ) (7-F

اکنون به کمیت زیر توجه میکنيم:

(۰۱ ۵۵)۶

ر<

=)D;(P

)e€E(P

که منظور از | طول پال  6است.
نکنه :فرض کنبد که چهاروجهی  7را به دو جهاروجهی  ۱و  ۱۲طبق

شگل تشسیم کتیم .درایع ضورت نایم

.1 Max Dehn

۶۷

کتاب اثبات /کیوان ملاحیکارای

(Dj(P\) + Ds(Pr) = Dy(P) + lel - fa) + ۱۶۱۰ ۶)۵
)= D;(P)+ lel - f(7

يا [ ]۴ببینید ).با همان نمادگذاریهای بالاء ناوردای دن را برای چندوجهی

 Pوی یف

= D,(P).

يم

le] ® a(e).

= )D(P

۰
)eCE(P

توجه کنید که () 1عضوی ازگروه آبلی ( 81 8 )27۲/81است .همان
اثبات بالاء بکامی تغییر صوری ,نشان میدهد که برای هر تجزيةٌ چندوجهی
به جندوجهیهای

\iP

Py

ون 6 5

 P,تساوی

( D(P) = D(P\) + D(Pr) +-+- + 7),

اکنون بهسادگی میتوان دید که اگر چندوجهی  ۳را به چندوجهیهای
 7 ۰۰۰۰ ۲۳۰ ۱۳۰نقسیم کنیم و ازکنار هم گذاردن مجدد آنهاء به چندوجهی
'Pبرسیم؛ داریم

)’D;(P) = Ds(Py\) + Ds (Py) +++ + Ds (Pn) = D5 (P
ودن چندوجهیهایی با حجم مساوی ومقدار م( 1نامساوی پیدا کرد .

« ۳کتاب»
» Jbاردوش دوست .داشت

از «کتاب» یا «لوح»ی صحبت کند که خداوند

اثباتهای زیبا وکامل قضایای رباضی را دآرنجا محفوظ نگه میدارد و
در اين مورد گوشة جشمی داشت به نظرگ.ه .هاردی که ریاضیات زشت

جایگاه ابدی وپایداری ندارد .اردوش همجنین میگفت که اعتقادات شما
دبرارة ماوراءالطبیعه هر چه باشد .بهعنوان ریاضیدان باید وجود اين کتاب
ربااور داشته باشید»".

دارینجا نمیخواهم راجع به «کتاب» يا ریاضیات زیبا و زشت

اظهارنظر کنم .بهجای آن سعی میکنم که به توصیف شیوهای برای عرضةٌ
ریاضیات بپردازم .یکی از جنبههای مهم پیشرفت ریاضیات در قرن
بیستم» «اصلموضوعیشدن» آن بود .پس اازینکه ریاضیات به یاری
نظریةٌ مجموعههاه پایهای استوار یافت .بورباکی نیز به نوسازی اين بنا
پرداخت واين تلاشها منجر به تثبیت زبانی دقیق برای توصیف مفاهیم و
استقرار نظمی آرامشبخش در همه ریاضیات شد .اين پیروزی تاثیر عظیم و

غیرقابل اتکاری بر رباضیات داشت :اما اسزوبی دیگر اصرار برای استفاده
از اين زبان در همهجاء باعث شد که حتی در بسیاری از متنهای مقدماتی

جهی
ودو
نینداگر
چابرا
برقراراست وبن

قابل تبدیل به یکدیگر باشند .ناورداي دن

مساوی دارند .حال مجلدا میثوان دید که اوردای دم هر مگعب صفرو هر

چهاروجهی منتظم ناصفر است .اين اثبات دستکم دموزیت نسبت به اثبات
نخست دارده لول آنکه دآرين اتبات نقش مبهم تابع  ۶که چیزی ثیست جز
ساختن یک عدد از روی کمیتی که به جهان پیچیدهتری تعلق دارد .روشن شده
است و دیگر آنکه معرفی ناورداي دن این نتيجة جالب را نیز به همراه دارد:
برای هر چندوجهی ال زوج Giles 52, (vol(P), D(P)) Sy
ووجهی با حجم و
در د
چگرناگ
چندوجهی  7رامشخص میکند .به بیان دی
ناوردای دن مساوی داشته باشیم .میتوانیم هیرک را به دیگری تبدیل کنیم.
(برای اثبات میتوانید [ ]۴ربابینید).

ابا بات اول

 2 coal aS ey dln oy dyدابای cal

برتری مهم است که برای درک آن نیازی به شناخت موجود مجردی مثل
حاصلضرب تانسوری گروههای آ و ( )77۲/81نداریم« .کناب اثبات»
که اکنون با دقت بیشتری به آن خواهیم پرداخت نمونةٌ خوبی است برای

نشاندادن آنکه بسیاری انزتایج ریاضی رامیتوان با اندکی اغماض در مورد
کلیت وگاه دقت» در دسترس جمع بزرگتری ادزوستداران این رشته قرار داد.

 ۳کتاب اثبات
در دو بخش بالا سعی کردم که سبکی برای نگارش ریاضیات را که در اين
کتاب بهکار رفته است توصیف کنم .اکنون نگاهی دقیقتر به کتاب خواهیم
انداخت :کتاب اثدات مجموعهای از سی بخش کموبیش مستقل است

که در پنج فصل تحت عنوانهای نظرية اعداد .هندسه . GALTترکیبیات؛ و
نظرية گراف تدوین شدهاند و هر یک از بخشها به بررسی یک یا چند مسأله

ریاضی نیز ایدهها در سايةٌ زبان قرارگیرند و ریاضیات ناب برای کسانی که

) alateبافند است ,کتاپ با مشش  cele alyاثبات ناسناهی بودن اعداد

هنوز زبان آن را بهطور کامل نیاموختهاند .به بازی با نمادها شباهت پیدا

اول» آغاز میشود که به نظرم گل سرسبد آنها ,که نخستین آنها نیز هست؛

کند .بهعنوان مثال .بسیاری اکزتابهای امروزی جبر مجرد .با معرفی مفهوم
«گروه» و اثبات گزارههایی در مورد آن آغاز میشوند .در حالی که گروه مجرد

اثبات اقلیدس است :اگر ۱

 2 ...۰ Prهمه اعداد اول باشند .آنگاه

 2۷ > pipr...نمیتواند هیچ عامل اولی داشته باشد جرا که بر
\ Pn +

اولین بار توسط هاینريش وبر در سال  ۶۸۸۱تعریف شد وتا آن زمان

هیچیک اازعداد ۱

گروههای جایگشتی ,گروه تبدیلات صفحه اقلیدسی و هذلولوی و همچنین

اين میتوان آموخت :درواقع به همین روش میتوان وجود تعداد نامتناهی

گروههای گالواء بهدقت مورد مطالعه قرار گرفته بودند]۶[ .

عدد اول در بعضی از تصاعدهای حسابی را نیز ثابت کرد (برای اطلاعات

بای آنکه سنظووم زا اآزنچد درگ بفالاتم بهتر بیان نم قریبً هم

اثبات را به شکلی مجردتر تکرار میکنم( .اين اثبات را میتوانید در []۲
 ۱بخشی ازتلم کناب اثبات:

 2 ۰۰.۰ ۷۵بخشپذیر نیست! اازين اثبات بیش از

بیشتر به [ ]۳رجوع کنید).

۱

ثباتهای کلاسیک دیگری را نیکزتدراب میبینیم .اثبات قشنگ کانتور
برای ناشمارا بودن اعداد حقیقی ,اثبات ویت برای قضيةٌ ودربرن (هر حلقَة

نشر ریاضی .سال  ۳۱۰شماره ۱

۶۸

تقسیم متناهی» جابهجایی است ).واثبات دن برای مسألةٌ سوم هیلبرت .در
اين بین جای اثباتهای زیبایی که برای قضيهٌ اساسی جبر و قضيةٌ چهار مربع
وجود دارد واقعاً خالی است( .برای قضية اساسی جبر ]۶[ .و ( ]۷و برای
قضية چهار مربع ]۳[ .و[ ]۵را ببینید).
درکنار اینهاء تعدادی قضيهّ تاهزهمترچونین اثباتهایی نبورای قضیههای

 GES KWراپربارتر کردهاند .اثبات باورنکردنی تساگیر"برای قضيهٌ دو
مربع فرما (که برای دنبال کردن آن ,تنها به دانستن تعریف عدد اول نیازمندیم!)
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نمونههایی که در بالا آوردم .درکتاب به تفصیل بررسی شدهاند .اثباتهای

کتاب به دقت نوشته شدهاند وتصاویری که آنها را همراهی میکنند .درک
! | GLسهولت بخشیدهاند .در نوشتههایی ازاین دست .بادداشتهایی در

مورد ارتباط قضایا با مسألههای دیگر تعمیمهای ممکن ,وهمچنین جنبههای

 ۷رامین تکلو بیفش« .قضية اساسی جبر :یک مقدمهةً

 eetجند

) Roe (olsریا ی

(دانشجویاین شمار؛ ( )۴بهار  ۲۷صص۳-۰ .

تاریشی ,سألهها ميخوانند .بر جلابیت کناب یقزایند اما طافرا ویسدگان
تتراب
ک کم
رتها
دداش
کتاب بیشتر بهخود اثباتها توجه داشتهاند و از اين نوع یاد

دیده میشود .دپرایان فکر میکنم که تقریباً همة اباتهای منتخب .از ظرافت
کافی برای حضور در اين نسخهٌ زمینی «کتاب» برخوردار هستند.
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