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که هر شش ماه یک بار منتشر میشود .هدفهای اصلی انتشار
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 ۰معزفی پیشرفتهای جدید ریاضیات؛

 oمعزفی شاخههای جدید علوم رباضی و همجنین مباحثی
که مورد توخه پژوهشگران است؛

ه معرّفی جنبههای کاربردی» فرهنگی ,فلسفی ,و تاریخی
ریاضیات؛

 ۰معرّفی کارهای ریاضی پژوهان فارسی زبان وایجاد ارتباط
 umآنان؛

طرح مسائل آموزشی ریاضیات .به ویژه مسائل مربوط به
آموزش ریاضیات دانشگاهی در ایران.

نشر ریاضی از همکاری تمام علاقهمندان استقبال میکند.
مقالههای ارسالی باید در جهارچوب هدفهای فوق و با سبکی
مشابه با سبک مقالههای چاپشده در نشر ریاضی باشد.

به همکارنی که مایلاند مقالهای  byبه فارسی برگردانند و برای

درج به مجله بفرستند توصیه میشود ابتدا اصل مقاله را با ذکر

شگاهی
نشر
ان
دکز
مجلةٌ ریاضی مر

 aبرای بررسی و تصویب ارسال دارند .ترجمة آزاد پذیرفته
نمیشود؛ و فرستادن اصل مقالههای ترجمه شده الزامی است.

مقالههای ازسالی چی فرستاده شمیشود .هر مقالای :مطابق

ضوابط ) Gelداوری میشود .هیأت ویراستاران در رد .قبول ,و

شمارة  ۵۸خیابان پارک خیابان دکتر

حک و اصلاح بقالات آزاد ات وبرایش :فگارقن ,انتغاب

بهشتم  .تهران ۴۳۱۵۱

واژهها؛ و ضبط اسامی و اعلام مطابق ضوابط گروه ریاضی در

دکزا ننشرشگاهی انجام خواهد گرفت.
مر
تمقلطالب با ذگر ماخد مجاز است.
بهای این شماره

 ۰۵۵ریال؛ حق اشتراک

سالائه برای داخل کشور  ۰۰۰۱۱ریال.
(برای دانشجویان با  ۶۳۸تخفیف)

وجه اشتراک به حساب شمارة  ٩۰۰۰٩بانک

یادآوری

ِ

 0متن مقاله روی یک طرف کاغذ .یک خط در میان .و با

حاشيهةٌ کافی ماشین ,یا با خط

خوانا نوشته شود.

 ۵نحوةٌ نگارش ,بخشبندی ,فرمولنویسی ,و یو ارجاع به

ملی شعبهٌ خیابان پارک تهران به نام مرکز نشر

منابع حتیالمقدور مطابق با مقالههای چاپ شدة در نشر

دانشگاهی واریز شود.

ریاضی باشد.

 ۰فهرست معادلهای انگلیسی اصطلاحاتی که در مقاله بهکار
میرود همراه با مقاله فرستاده شود.

%
گزارش

نشر ریاضی

مقالهها

سال  ۴۱۰شمارء ۱

ژان پیر سر و نظریهٌ اعداد

تاریخ انتشار :مهر ۲۸۳۱
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شمارةٌ پیاپی۶۲ :

نشر الکترونیک

امتیاز :مرکز نشر دانشگاهی

مدیر مسوّول :سیاوش شهشهانی

علوم آماری :تحول .محرکها .جهتگیریها
توپولوژی و جبر مجرد :دو رهیافت به درک ریاضی

ه هیأت ویراستاران:

گرایشهای محتمل در ریاضیات در دهههای آینده

تأملاتی در yl Lbریاضیات
سیاوش شهشهانی
پدرام صفری

ماحرای یک مسأله
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من بسیار مهم بود که او را

ببینم وسوالهایش را بشنوم.

حتی هنگامیکه رسالهاش

آمده کرد به سل کردن

از من ادامه میداد ,و من

گزارش

مجبور بودم به آنها نکر
کنم ».کارتان مهمترین

موفقیت خود را کشف

ارتباط بین توپولوژی جبری

تووابع تعلیلی میدانست

وآنها را به کمک قضایایی
بود .اما

reyبیان کرده

به اعتقاد وی اين قضایا به
شده بودند وکارتان وی را در این مورد بسیار تحسین

شرف
کک س
کم

میکرد .کارتان ضمن تحقبقاتش در توپولوژی جبری در فاصله سالهای

۷

تا  ۰۵۹۱سه تعریف مقدماتی برای مفهوم بافه اراکه داآدخکهرین

آنها پس از تفییراتی به شکل امروزی آن درآمد .یکی اکزارهای اساسی سر
دارین زمينه :بهکارگیری اين مفاهیم در آنالیز مختلط جند متفیره .هندسهةٌ

اعطای اولین جایزةٌ آبل به ژانپیر سر

آکادمی علوم وادبیات نروژ,جايزةآبل در سال  ۳۰۰۲را که اولین جایزه از
کرلسر ددرادن به
شپی
جوایز صندوق آبل است به خاطر نقش اساسی ژان
بسیاری از قسمتهای ریاضیات معاصر اجزمله توپولوژی ,هندسهة چبری» و

جبری  9 C Gyبهطور کلی روی میدانهای جبری-بسته بود .گروتندیک
که عستآتیر تسر بو از اين مفهوم جدید استفاده کرد ومفهوم «اسکیم»

راابداع نمود و به اين ترتیب راههایی جدید وبدیع برای مطالعة هندسة
جبری کلاسیک گشود و دامن مطالعةٌ اشیاء هندسی را بسیار وسیعتر کرد.

 lac! 4به ااوعطا کرد.

قضیة دوگانی سر که در دهة پنجاه کشف شد .بهعنوان ابزاری اساسی

سر این جایزه را روز سوم ژوئن  ۲۶۶۲دمرراسمی در دانشگاه اسلو از
دست هارالد پنجم پادشاه نروژ دریافت کرد .وی در اين مراسم سخنانی با
عنوان «اعداد اول .معادلات .فرمهای پیمانهای» ایراد کرد.
پرتسرادرمبر  ۶۲۹۱در شهر باژا فرانسه به دنیا آمد .طی سالهای
سپی
ژان

وکارا در مطالعة کوهومولوژی واریتههای جبری بهکار میرود و بسیاری از
قضایای کلاسیک هندسةٌ جبری را میتوان  SSآن به شیوهای سادهتر
استنتاج کرد و یا آنها رکالدریترین  gly SEاثبات نمود.
یکی دیگر از دستاوردهای سر در جبر جابهجایی و هندسة

Gre

تا  ۸۴۹۱تحصیلاتش را دارکول نرمال سوپربور پاریس گذراند و

قطیهای استا که به ضیف  8+ + 8,مشهور است وشرایط لازم وگافی

دکتری خود در ریاضیات :را در سال  ۱۵۹۱از دانشگاه سوربن دریافت

کرد .وی در رال دکتریاش دامتة روشهای کلافهای تاری راگسترش داد و

ثرر
کد
ایه
بقهی راان میکند .اين قض
یکته و یا یک حل
رن ی
والابود
برای نرم
اثباتهای مربوط به نرمال بودن حلقه يا واریته نقشی اساسی ایفا میکند.
ارل  ۷۵۹۱موفق شد تعریف روشنی امزفهوم جندگانگی [تعدد]
سد
سر

نگاشتهای بین کرههای ابزعد بالا را بررسی کرد و موفق شد فصل جدیدی

نقاط روی واریتههای جبری ویا حلقههای موضعی ارائه کند .وی اين عدد را

را در محاسبهةٌ گروههای هوموتوپی بگشاید.

بهعنوان مجموع متناوب طولهای مدولهای ت "01معینی معرفی کرد .این تعریف
نودمگانگی نقاط در هندسة
احزآانئجهزتاهمیت است که تا آن زمان مچفه

۵

روشهای جبری کاملاًنوینی را برای مطالعة توپولوژی بهکار برد؛ به خصوص

به دنبال این تحقیقات اساسی در توپولوژی و سایر رشتههایی که
در آنها به فعالیت پرداخته بود .در سال  ۴۵۹۱موفق به اخذ مدال فیلدز

ضرعیتهای
ود
جبری منهومی روشن نبود و

شد .او جوانترین فردی بوده است که تاکنون به دریافت این مدال نائل

میکرد .این خود دستاوردی مهم دنرظرية تقاطع در هندسهٌ چبری بوده است.

شده است .عضویت سدررگروه بورباکی وارتباط نزدیکش با عدهای از
ریاضیدانان پیشرو زمان خود ,او را در موقعیتی قرار داد که بتواند در بسیاری

از جمله حدسهای مهمی که در اين سالها از طرف سمرطرح شد این
بود که همردول تصویری روی حلقَةٌ جندجملهایها با ضرایب در یک میدان,

اپزیشرفتهای ریاضیات دارواسط قرن بیستم نقش مهمی ایفا کند.

آزاد است .معادل هندسی این حدس این است که هکرلافبرداری روی یک

مختلف .تفاوتهای اساسی پیدا

هانری کارتان دربارً سر میگوید« :هنگامی که من سمینارهای مستمر

فضای آفین بدیهی است .این حدس نقش موّثری دپریشرفتهای اوليةٌ نظريهة

ریاضی خود راا دکرول نرمال ارائه میدادم فسرعالانه ردآنها شرکت میکرد و

6

سال

سوالات بسیاری امزن میپرسید وبا این سوّالات به من کمک کرد تا بسیاری از

۶

1. Bages

داشت:

اسمت

و

در

نهایت کوئیلن!

و

سوسلییرن :۲

Hal

\ ,مستقاد در

اثبات کردند .یکی دیکر از جوزههایی که سر کارهای اساسیی در آن
2. Suslin

.1 Quillen

گزارش

انجام داده است .نظريةٌ اعداد است .کارهای وی در اين موضوع در چهل

و تأتیرگذار بوده است.

سال گذشته ,به خصوص حدسهای وی» باعث شکوفا شدن هرچه بیشتر این

کار او در مورد تقارنهای

:

 gullyتظرب رپاضی نهنده آمست.

ارتباط نزدیک سر با آندره ویل سبب شده بود که هر دو برای حل حدس
مهم تانیامادشیمورا تلاش کنند .ضمن این تلاشها سر حدسهای مهم وعمیقی

برجستهای در تحقیتات
شیمی دربار؛ مولکولهای

داررتباط با خمهای بیضوی روی  2صورتبندی کرد .با حل و فصل اين

کربن

حدسها گامهای اساسی برای تعیین تکلیف حدس فوق و قضية آخر فرما

نوبل شیمی  ۶۹۹۱نصیب

برداشته شد .نقش سر در اين تلاشها بسیار برجسته و آشکار است (ر .ک.
مقالة «ژان پیرسر و نظريةٌ اعداد» در همین شمارة نئو ریاضی).
اطزرف دیگر فعالیتهای مشترک سر با آرتین سبب شد تا بسترواند یکی

 ۰۶داشت Spl yg

این تحقیقات شد .اشرا
طراح معروف که درکنگرة

بینالمللی ریاضیدانان

غیرآبلی تعمیم دهد .در اهمیت قضيةٌ تقابل مربعی همین بس که تاکنون

در آمستردام
SLL
آشتا شد» آتارشود دز

بیش از  ۰۰۲اثبات متفاوت از آن ارائه شده است .ابزار وی در این تعمیم.

trie Gia el tj

از عمیقترین قضایای نظريهةٌ اعداد .یعنی قضيهٌ تقابل مربعی ,را به حالتهای

کوهومولوژی خمهای پیمانهای بود.
آنار سر به شیوهای دقیق ,روشن ,وکامل به رشتهٌ تحریر درآمده واپرست

از مطالب اصیل .بهطوری که هریک اآزنها یک مرجم استاندارد در حوزة

هذلولوی و دايرة حدی

را

تحتتآثیر او خلق کرد (برای ملاحظة نمونهای اآزنها .ر .ک .ص۵). .

همچنین ,باکمینیستر فولر" فیلسوف و نظریهپرداز بزرگ معماری «گنبد

مربوطه به حساب میآید.

ژئودزیکی» معروف خود را با الهام اکزارهای کاکستر طراحی کرد و یک

اعضای کميتة انتخاب کنندة برئدة جاينة آبل در سال  ۳۰۰۲۰ارلینگ
اشتورمر" (رئیس کمیته) .جان بال " .ژاکوب پالیس ,دیوید مامفرد .وفریدریش

 OLSخود را به او تقدیم نمود .بسیاری اآزثار مهم هندسی کاکستر زمانی

هیرتسبروح بودهاند.

مبلغ جایزه  ۶میلیون کرون نروژ معادل  ۰۰۰۵۲۸دلار آمریکاست.

صندوق یادبود آبل دژرانوية  ۰۰۲ ۲تأسیس شد و هدف اصلی آن تخصیص

په چاپ رسید که اساسا هندسه چندان مورد توجه نبود .در سالهای اخیر
کارهای کاکستر موردتوجه بیشتر قرار گرفته است و پیوندهای عمیقی که

وی میان هندسه و نظرية گروهها کشف کرد موضوع پژوهشهای بسیار
ial

جایزهای بینالمللی بکهارهای برجسته و موثر در حوزة ریاضیات به منظور
ارتقاء سطح ریاضیات در جامعه و تشویق جوانان علاقهمند است .اين

یکی امزعروتتزین مسائل حل تشة ریاضیانت .یافتن بعراب بای سوالی

صندوق توسط وزارت آموزش و تحقیقات نروژ اداره میشود.
Ct

است که بوانکاره

در سال ۴۶۹۱

به این مضمون مطرح کرد:

آیا هر خمينة فشرده وهموار سه بعدی که سادههمبند باشد پکارة سه
تر
س کا
کنلد
دا

()۷۰۹۱-۳۰۰۲

هرلد اسکات مکدانلد کاکستر ۳که اغلب اوش رااخصترین نمايندة هندسة

بعدی همسانریخت است؟
پاسخ مثبت این حدس به حدس پوانکاره معروف شده است .این یکی

کلاسیک در قرن بیستم میدانند دآرخرین روز مارس  ۱۱( ۳۰:۲فروردین

امزسائلی است که حل آن جايزةٌ یک میلیون دلاری بنیاد کلی را به ارمغان

سال جاری) در تورنتوی کانادا درگذشت .او در فوريةٌ  ۷۰۹۱در لندن
متولد شد و اکزودکی استعداد خارقالعادهای از خود نشان داد .نخست

خواهد آورد .تاکنون بکهزات راهحلهای نادرستی برای این مسأله پيشنهاد
شدهاند که بعضی حتی منجر به پیشرفتهای قابل ملاحظهای دترویولوژی

در موسیقی و زبان درخشید بهطوری که در  ۲۱سالگی یک ایا نوشت و

از برندگان مدال فیلدز در

کوی
یاصر
شدهاند .ویلیام ترستن ریاضیدان مع

زبان جدیدی اختراع کرد که برای آن راهنمایی به زبان فرانسه ولاتین تنظیم

سال  ۳۸۹۱۰حدسی عمیق در مورد رابطةٌ هندسه و توپولوژی خمینههای

نمود .بالاخره .زیبایبهای هندسه و تقارن او را به سوی ریاضیات کشاند و

سه بعدی دارد که در صورت صحخت .به سوّال پوانکاره نیز جواب مثبت

دکتری ریاضیات را اکزیمبریج دریافت کرد .از سال  ۶۳۹۱به عضویت
 olsعلمی دانشگاه تورنتو درآمد وباقی عمر خود را عمدتاً تدوررنتوگذراند.

ترستن طرح کرد واخیاًگریشا پرلمن  ۲ریاضیدان روس روشهایی برای نانق

با حمایت برتندراسل وارد دانشگاه کیمبریج شد و در سال  ۱۳۹۱درسة

کاکستر ملف دوازده کتاب و بیش از * ۰۲مقاله است .محور اصلی

 glee glee, ade dle Be ole daleروشی برای اثبات pele

 yaadبر مشکلاتی که پیادهسازی طرح همیلتن دارد پیشنهاد کرده است.
تحقیقات پرلمن اکنون در دست بررسی متخصصان

است و چنانچه از

ارن در هندسه وگروههای تقارن اشیاء هندسی است .کاکستر نه تنها
تارقاو
آث

محک بررسی سربلند بیرون آید پاسخ مثبتی نیز برای سوال پوانکاره حاصل

نقشی اساسی در شناخت وردهبندی اشیاء هندسی منظم داربعاد بالا دارد

خواهد شد.

بلکه کارهای او در هندسةٌ فضای سه بعدی وصفحه نیز بسیار الهامبخش
Coxeter

3. H. S. M.

Ball

M.

2. John

1. Erling Stormer

س .شش
3. Grisha Perelman

2. Buckminister Fuller

.1 Escher

 a gatoسال  »۴۷شمارة۱ 
y pts

آرمان بورل ()۳۲۹۱-۳۰۰۲

جايزة شاو

آرمان بورل» ریاضیدان

بنیاد شاو در هنگکنگ جایزههای سالانهای در سه زمينة اخترشناسی»

علومزیستی وپزشکی» و علو؟ «باضی اهدا میکند .اين جوایز یک میلیون

سوئیسی تبار مقیم Sy yl
روز  ۱۱اوت ( ۰۲مرداد)

دلاری به افرادی اهدا میشود «که به پیشرفت عمدهای در پژوهشها یا

در پرینستن بر اثر سرطان

کاربردهای علمی نایل شده باشند .کوار آنها تأثیر مثبت وعمیقی بر بشریت
گذاشته باشد» .ظاهراً اين مبلغ جایزه بیشترین مبلغ در میان جوایز موجود

کار او نظرية گروههای لی

ریاضی است.

درک

در

قبسقا :محور

شاخههای

اصل

مختلف

ل
اهر
سیز
اعلان برندگان واعطای جوا

در ماههای ژوتن واوت صورت

یک
مییگیرد ولی روند تعیین برندگان اژ

سال قیل آغاز میشود :حدود

ریاضیات جدید پیدا کرد.

شمول «علوم ریاضی» به عمد مبهم گززرهه-قدء انعده ولیر ساسا

اولین کار عمدة او اعمال

شامل ریاضیات کاربردی نیز میشود .اولین جايزة شاو در تابستان ۳۲۰۲

روشهای متعلق به توپولوژی

اهدا میشود و در میان هیأت داوران نام افرادی چون بورگینیون (رئیس

جبری در نظريهة گروههای

موّسسة مطالعات علمی فرانسه  )59۳1۳1وگریفیث (رئیس پیشین موسسة

لی و فضاهای همکن بود.

مطالعات عالی پرینستن  )88۸1به چشم میخورد .نشانی وبگاه این جایزه
چنین است

دیگر اثر مهم

او مقالة

کلاسیک «56نوندطکعله ممتنمکطدناً ( »)56۵0۷0۳گروههای جبری

http://www.shawprize.org/

خطی) است که نقطةٌ عطفی در نظرية گروههای جبری محسوب
میشود .بورل همچنین به بررسی گروههای حسابی و کوهومولوژی

با تشکر از ع .ناه

آنها .فرمهای خودریخت و نمایشهای بینهایت بعدی گروههای لی
okiو بآدیک پرداخته
پیچیده

و گوناگون بهطور

 Colو ایدههای او در

 Asayمسائل

مستقیم یا غیرمستهیم راهگشا پوده

استت.

آرمان بورل روز  ۱۲مه  ۱٩۲۳در شهر فرانسوی زبان لاشو-دوفون
در سوئیش متولد شد .در سال  ۹۴۰۹۱از موسسةهٌ صنعتی فدرال سوئیس

گردهمایی سالانةٌ «گروه کاربران تک» ۱در  ۰۲تا  ۴۲ژوئیه ( ۲٩تیر تا  ۲مرداد)

در زوریخ ( )311۳فارغالتحصیل شد و درجة دکتری دولتی" خود را از

سال

دانشگاه پاریس درسال  ۲۵۹۱دریافت کرد .آو در همین سال بکاابریل

غیرانتفاعی است که از  ۱۶کشور جهان نمایندگانی در آن عضویت دارند.

 olپیت ازدواح کرد که از او دو فرزند دختر یافت .بورل تا سال ۷۵۹۱

گروههای متعددی در نقاط مختلف جهان برروی اين سیستم حروفچینی

در مراکز مختلف علمی ازجمله موسسهٌ فدرال سوئیس ,مرکز ملی تحقیقات
علمی فرانسه ( .)511(0دانشگاه ژنو و موسسهة مطالعات عالی پرینستن

( )6۸1به فعالیت پرداخت که در اين سال به سمت استادی در TAS

ye

>

bee

 colleبرگزار شد .گروه کاربران تک

یک

سازمان

رای کار میکتنط بگابایی وفابلتهات آن با متاواً ارتقاه ميبشفتن .هر
رةهایی که در مورد
ساله نمایندگانی اآزنها برای گفتگوی رو در رو دکرابار

اين سیستم ونرمافزارهای جانبی آن انجام دادهاند و یا باید انجام دهند گرد

رسید وباقی فعالیت شغلی خود را در اين مرکز گذراند تا در سال ۳۹۹۱

بازنشسته شد .البته او به کزات استاد مدعو مراکز مختلف علمی بوده

ویگیهای ممتاز تک بهخصوص از لحاظ نمادسازی و صفحهبندی و
نیز امکانات ویرایش موجب شده است که بسیاری انزاشران متون علمی

توهوکو (ژاپن) و تانا (هند) .وی نقشی بسیار بنیادی و موثر در فعالیتها

تک را بهعنوان سیستم اصلی خود برای واژهپردازی و جاپ برگزینند .با

و حیات علمی  8۸1داشت .در ضمن عضو گروه بورباکی در فراسه

سادهسازیها وتطبیق تک با ویندوز و وب در سالهای اخیر کارکردن با تک

است .ازجمله در دانشگاههای شیکاگوه برکلی؛ ام .آی .تی ..ییل» پاریس:

بهسادگی کارکردن با سایر واژهپردازهای متداول شده و در حامعة ریاضی:

نیز نود.

بورل تا آخرین سالیان عمرشن بسیار فعال .بوده برنامههای مختلف

علمی در مراکز دانشگاهی ترتیب میداد و با علاقة بسیار به ورزش»
طبیعت و موسیقی میپرداخت .آخرین کار اکوتابی است که مشترکا
با یکی اهزمکارانش نوشته است و در سال  ۴۶۰۲به چاپ خواهد
رسید.
2. La Chaux-de-Fonds

Borel

1. Armand

3. doctorat d’état

استفاده از تک فراگیر گشته است .قابلیت خروجی ابرمتنهای این سیستم
حروفچینی؛ امکان قراردادن همه نوع متن ریاضی را ودبرگاهها فراهم کرده
Baal

دانلد کنوت" استاد علم رایانه ادرستنفرد هنگامی که سومین جلد کتابش
هنر برنامهنوبسی حروفچینی شد .چندان از نتيجه کارش راضی نبود ولی
تن
م را
رظرش
دردن
نمیتوانست تغییرات مو

حروفچینی شادهعمال کند .به همین

2. D. Knuth

Users Group

:1 1۳۵۶

گزارش

دلیل به فکر افتاد سیستم خاصی برای واژپردازی متون ریاضی وعلمی پدید
ای
ه در
نم را
ت لاز
میرات
جمله بتوان تغی
آورد که قابلیتهای بیشتری داشته بااشزد و

شد .اين دهکده محل برگزاری اولین کنگرة بورباکی از  ۰۱تا  ۷۱ژويية
سال  ۱٩۳۵بوده است .در اين مراسم پروفسور کریستیان اوزل" پیرامون

تهیه شده برای چاپ بهآسانی |عمال کرد .اين تلاش چندی بعد به ثمر رسید و

تاریخچه وآثاربورباکی سخنرانی کرد و نمایشگاهی ا زآثارو «زندگی» بورباکی

سیستم تک در  ۸۷۹۱بهوجود آمد و در دسترس عموم قزارگرفت .کنوت:ذار

نبیزرگزار شد .هر چند تالیف سلسلة کتب بورباکی اکنون متوقف شده است

حجاونهو وفجینی انتشار داد که حاصل
سال  ۶۸۹۱پنج جلد کتاب با عنوان «ا
نهایی کارهای او در اين زمینه است .از آن زمان تاکنون قابلیتهای تک بهطور

پاریس برگزار میشود و طی آن ریاضیدانان صاحبنام فرانسوی و بعضا

رنةدها و طیف کاربران آن افزوده
ک راوزربربدام
مستمر افزایش يافته و نیز هر

ریاضیات

ولی سمینار بورباکی سالی چهار بار در محل موّسسهةٌ هانری پوانکاره 2
غیرفرانسوی گزارشهایی از مهمترین تحقیقات

جدید و جاری

هه ات

فهی
عسترکه ب
من ا
 ps teeریاضی یکی از نخستین نشریات فارسی زبا

wow

تک پرداخته است (رک« .حروفجینی کامپیوتری متنهای رباضی» ,سال ۲۰

 ۶ Blasمرذاذ :]۸۶۳۱1

KKK KKK

ec

بزرگداشت

بورباکی

آفایان احمد شفیعیدهآباد وکاوه لاجوردی دو تن اراعضای هیأت
ویراستاران ذشر ریاضی که چندین سال با مجله همکاری داشتند اازين
شماه بهعلت افعالات عیگر ار این هبات کنارگیرن فرماند .غسن آرووت
موفقیت برای اسان امیدواريم همکاری خود را با مجله به صورتهای دیگری

دتراریخ  ۲۱ژويية  ۱۲( ۳۰۰۲تیر ماه سال جاری) طی مراسمی در دهکد؟

ادامه دهند .ضمنا آقای حسن حقیقی ازاين شماره به هیات ویراستاران

بسان شاندس! از لوح یادبودی در بزرگداشت نیکولا بورباکی پردهبرداری

پیوستهاند.

1. Besse on Chandesse

طرحی اازشر؛ آجربندی صفحة هذلولوی ودايرةً حدی؛ اين طرح را اشر با الهامگیری از کارهای کاکستر خلق کرده است.

1. Hauzel

سال  ۴۱۰شمارءٌ  ۱۰صص.

thy

45

فریدون شهیدی "

ژان پسیرر"

دستاوردهای اساسی و متنوعی در نظریهٌ اعداد دارد .جنانکه

اجزلد سوم ( )۲۷۹۱-۴۸۹۱وجلد چهارم ( )۵۸۹۱-۵۹۹۱مجموعة آثار
داره
م .ک
عاست
وی پید

( ۷2)1یک زیرگروه همنهشتی اصلی نامیده میشود.
فرض کنید  /عددی صحیح

است

و

تابعی مختلط روی  .11مرسوم

یاش دراین زمینه بوده
ررةٌ
ا دو
کیر
او در  ۴۳سال اخ

است .اين تحقیقات ادامةٌ طبیعی کار قبلی او در زمينة توپولوژی جبری و

)(flev)(z) = (cz + d)-* f(y - 2

یرکی امزصاحبههای سر که که اکنون
هندسة جبری است .دارين باره د

 AAR) alls Sepia apeجلد چهارن] انار باه توشیح گامل

۱

کبههدراآنزای

داده شده است.

ab

ed

Vs

نمیتوان اتزحقیقات سر در نظرية اعداد یکادرد ودبهر ککارواوهومولوژی
گالوایی اشارهای نکرد .ولی این دستاورد نسبتا معروف وتثبیت شده است

20 ٩4-0

بونابراین .من دارینجا بهبحث دربارة بعضی ازمقالات بعدی او در نظریة

62 + 0

اعداد میپردازم .دستکم  alliesاولی که مطرح

 meجزو پیشرفتهای

اساسی بهشمار میآیند وآخری هم مقالةٌ جدید زیبایی است که در جورنال

انجمن ریاضی آمریکا [ ]۵منتشر شده و مربوط است به توزیع یکسان !
ویثهمقدارهای هکه در جندزمينة متفاوت ,که پیامدهای شگفتانگیزی دارد.

7 ۰2

(بهآسانی میتوان تحقیق کرد که |  +عع|۳) ۰ 2( < ۷/
گرفت 73 :ع )..2
تابع

 6 ۱دبمانهای فماهریخت! بهوزن  ۸نسبت به  1مینامند اگر

ظمر کهبسیاری
دبالین [ ]۷شبروهعمینکن
 ۱نخست ازمقالهً مپشتیرکر او

ب۱هازای هر 1

فرض کنید آ نشاندهندة نیمصفحة بالایی اعداد مختلط  < 9: +4ج

 7 )۲رتویم 7ا7مریخت باشد ,و
 ۳با مفروض بودن ()| . 6 ۷15

رزيدرةٌ
ظنسا
نرا
امزتخصصان یک دستاورد دو

فرمهای خودریخت  ۲است.

و نتیجه

ه  < «با

بسطی بهصورت سری

< بو باشد .همچنین فرض کنید  1یک زیرگروه همنهشتی ا(ز»22):,15

توانی برحسب ( 2/2۸7۲)6<6داشته باشد که در آن هیچ توان منفیای

ماتریسهای صحیح دو در دویی که دترمینان آنها  ۱است» باشد .این بهبیان
دقیقتر بدان معنی است که عدد طبیعی ای وجود دارد بهطوری که

 ()» ۱۱100 Aهم تمامریخت باشد.

( ۲ < ۷0۳که در آن

ظاهر نشود؛ یعنی  روی «تیزهها» ی

گویيم  ۶نبزمای" است اگر هیچ نمای نامثبتی در هر بسط ظاهر نشود,

یعنی  روی همه تیزهها صفر باشد .فرض  522) Se(P) 9 Ma (Tبهترتیب

})T(N) = {7 € SLy(Z)|y = UN &L2
2. equidistribution

Serre
forms

1. Jean-Pierre
3. automorphic

نشاندهندة فضاهای

برداری مختلط

همه فرمهای پیمانهای و فرمهای

تیزهای بهوزن  نسبت به  1باشند.
3. cuspidal

2. cusps

holomorphic

1.

ژان پینرظسرر ويةٌ اعداد /فریدون شهیدی
 wsمیآید .بحث را به فرمهایی نسبت به زیرگروه Nia

در آنچه

) ST.(N) C SLy(Zبا
اه

را بهدست میآوریم که  J& .g = exp(Taiz) gl yoبهازای هر عدد اول
 ‘Ppعملگرهای هکة م 7و ولا را با

)

€ SLy(Z)|c = °(N

ab

( 1۷

۱(:

(م)ء " +وممه _ = f|Tp

۴۲
بهازای هر  2 /۷2و

تعریف میشود .محدود میکنيم .ولی یک سرشت دیریکله ! انزوع دلخواه
را مجاز میداریم.

”apna

) P= P\(Nرا بهصورت

اه , ۰2۰ ۷یمان€ SLy(Z)|a=d=\(N 

b

(1

۲

 = Soولا

بهشرط  |7۷تعریف میکنيم .در این صورت .تابع حاصل باز به
(ع ۷2)۰۲):61(,تعلق دارد تویزهای است اگر  جنین باشد( .توجه :نماد

تعریف میکنيم و فرض میکنيم  6یک سرشت دیریکله بهپیمانةٌ  /۷باشد
یعنی یک همریختی

e:(Z/NZ)* > C*.
 >resزوح اسبت :اگر ( < ۱س)5

هه

۷

)

(

فرمهای پیمانهای را  GA! dyeحسابی پارامتری کنیم .نتیجة بنبادی سر

سرشت ( ۷/۱1/(۷2)۰1را تعریف میکند.

یک فرم پیمانهای بهوزن  /:نسبت به ( ۷/6۱۲انزوع ( )/:,2نسبت به
۳
( 1۰/۷نامیده میشود اگر به ازای ه(ر ۷2)۰۲ع ۱

= e(d)(cz + d)* f(z).

ab

(

باشد ,آنگاه میتوان نمایشهای مختلطی ازگروه گالوای مطلق بهعنوان اشیای
بارآمع گنه انتخاب کرد .در آنز  tyneگزارههای حساتی اقزبیل pote

قضية لافورگ که مدال فیلدز را برایش بهارمفان آورد .اين مسأله را در مورد
میدانهای توابع با یهد دلخواه حل و فصل کرد؛ قبلاً درینفلد بهخاطر حل

بت
)ae 3

 Se(P\(N)) 5 Me(T\(N)) 2 Aعمل میکند و در نتیجه

)M,(T.(N),€

ذر این ژهیتة ذررمقال  oy] gts b yi eteانسته که اگر  2 ۱و وه فرة

رامانوجان دربارژ ضرایب فورية فرمهای تیزهای بلافاصله نتیجه میشوند.

فرض  524) My (P.(N),€فضای برداری اين فرمها باشد.
گروه ( 2):1یک زیرگروه نرمال ( 2).1است و
*) P.(N)/P\(N) = (Z/NZبهعلاوه ( ۷2).1با عمل کردن
QB

روی

که با [م( = م 1تعریف

یک ایدهٌ جالب توجه تعمیم تقابل آرتیتی است» یعنی اینکه بتوانیم

یک یکریختی بین *( ۷۵/۱۰۲/(۷)۰۲( < )۷2/2برقرار میکند و در
نتیجه  یک

بهآسانی میتوان نشان داد که اگر بهعلاوه فرض کنیم  ۱۵ -- ۱آنگاه
م1
 vp LN» chileویژهمقدار م ۸از
میشود .همان مه < م ۸است.

توجه کنید که
cd

عملگرهای  7نسبت به حاصلضرب داخلی پترسن" ارمیتی هستند و
بنابراین میتوانند همزمان قطری شوند .ما به آن اعضایی از (> ۷2)۰۳)/1(,
علاقهمندیم که ویژهتابعهای مشترک بهازای همة آن عملگرها هستند.

و فرد است اگر  -۱ک (۱س)ي:
ab

 ۱بهمعنای تحدید نیست).

=)MI (N

حالت ۲بعدی آن مدال فیلدزگرفته بود .نوعی از فرمهای پیمانهای که تکلیف
 Thusپازامتزیسازی برای آن روشن ,تشده است :همتاي میدان اعدادی
فربهایی است که درینفلد بررسی کرد .برنامة لنگآندر شامل مجموعهاي

از نتایج و حدسها در جهت اثبات کل این ایده .هم در مورد میدانهای توابع
و هم در مورد میدانهای اعداد .است.

حال برای بیان دقیق قضية دلین-س چند کلمهای دربارژ نمایشهای

گالوا میگویيم.

*)Ac€(Z/NZ

فرض کنید ( 00/06)1۵0عبارت است اگزروه گالوای مطلق > Q

مطالعة فرمها نسبت به (  ۷20۱۰۲را به مطالعةٌ فرمها نسبت به ( ۷2)۰1ولی

معکوس گروههای گالواي منسوب به همةٌ بسطهای متناهی  »26مجهز به
اارسا ز"های
یهادی ب
اعه
پمو
توپولوژی کرول" کدهرآن عناصریک پایه برای مج

با سرشت دیریکله ,تقلیل دهیم.

بسطهای متناهی  06هستند .منظور از یک نمایش مختلط (,)26/26)180

و همین طوراست در مورد (()۷/)۱1ع .5پس اگرع را بهکار ببریم» میتوانیم

)۷2
۰ه از
(ستفاد
(ع)۷)۰۲ع , /آنگاه باا
,ر (
اگ

 (’ ۱=y

همریختی پیوستهای چون
)p: Gal(Q/Q) — Aut(V

و بنابراین ,بسط فورية

نتیجه میگیریم ()2+ ۱( < 2)۶

است که درآن  ۷یک فضای برداری مختلط است .دراینجا بیشتر با نمایشهای

”f= Dang

دوبعدی سروکار داریم یعنی حالتی که Aut(V) = GLy(C) gly

a>e

2. Dirichlet character

1. Hecke

3. stabilizer

2. Krull

1. Petersson

تفر رفاضی سال  ۴۱شمارو! ۱

 رگا ایدآل اولی از( بالاسر  2Fy € Gal(Q/Q) 4:5 p25 sol

یک پیشرفت چشمگیر جدید در مورد فرمهای ماس در جهت مستقیم

نشاندهندة خودریختی فروبنیوس در  ۲باشد .بهبیان دقیقتر بهازای هر

(ندمعگوش) بهوسلة پیتز سرنک بهدست آمده است که اخیرا ثاببت گرد

 tile Op St € Opاعداد صحیح ل) در  8است.

فرمهای ماس بهنجاری که ضرایب فوريةٌ آنها؛  aayبه  7تعلق دارند .در

واقع به وسیلهٌ نمایشهای زوج  0پارامتری میشوند [ .]۴وی در اين اثبات

)Fy(x) = 2? (p su.
oe

Soles oD

USS Fp glo age y DVL

از نتایج اخیر کیم-شهیدی [ ]۷استفاده کرده :اتنت:.
 )93 oly edمزدوجی

آن راباز با  7نمایش میدهيم .گروه اینرسی » 1در  ۲۰زیرگروه هم 7های

متعلق به ) S cu! Gal(G/Qبهزای هر و 2ع ته در

 ۲سر تحقیقاتی اساسی در نظرية نمایشهای پیمانهای گروههای گالوا
گرقه استت .ذر ایتجا فضنای تنایشن  ۵روی میدان م ۳بستار بحبری میدان
<<

2

م 2از  9عنصر است .که  7عددی اول است .ما بیشتر با

نمایشهای دوبعدی سکراور

داریم و بنابراین

)T(x) = alp 44.

(م)]16

ب 6

:م

صدق میکنند.
نمایش م را میشاخه در  7مینامند اگر روی و[ بهازای ای بالاسر
 Ppبدیهی باشد .اآزنجا که تصوير (م)1م یک رده مزدوجی در (6)۲.16

اسستاه متینواخ

بررسی چنین نمایشهایی بسیار مهم است.

 Seuنقطة شروع دارثبات

وایلز از حدس شیمورا-تانیاما در مورد خمهای بیضوی نیمهپایدار یعنی ابزار
06
 el423 jl yl OL!js (belفرما .نمایشی از
))>Tr(p(Fp)) = trace (p(F

(نقاط از مرتبة م) ا(ز 06)2است که در آن  2خم بیضوی موردنظر است.

و )) det(o(Fpرا در نظر گرفت.

پیمانهای بودن اين نمایش بهازای نقاط  ۳و_۵بخشی خم ببضوی فرای,

 bel 2دلین-سر در اين مقاله .قضية  ۴.۱۰نتیجة هم زير را در

مان
ددیده
فر

۷

 meeeو عشت و  5يك سرشت دد یکلة

 (۱-<)2. < ۱- an sasهمچنین فرض کنبد  /فرم

abe

آغاز کار وایلز است.
سر در سال ۷۸۹۱

حهت مسالة پارامتریسازی اثبات میکند.
قضیه فرخ کنبد  ۷۸عددق

روی نقاط

بخشی

در مقالهای [ ]۶چند حدس بسیار دقیق دربارة

نمایشهای پیمانهای مطرح میکند .بهبیان دقبقتره او حدس میزند که هر
نما یش فرد تحویل

Kage poo

)p: Gal(Q/Q) — GLy(F,

سمانهای ناصفری بهوزن  ۱و سرشت دیریکلة  ۶داشد نی عنصرق در
) M\T.(N). 24که ویزهنابمی  S\pم 1دواداههقدار م 6دها(ای هر PIN

!syeo P:GalQ/Q—GLr(C) Gye sled Gage cpl os Se
دارد که بهازای هر  2 1 ۷بیشاخه است دهقسمیکه مه =

)Tr(p( Fp

» ) pops p oles .det(p(F,)) = e(pنابدیر است اگر و خنها اگر 
 Slopفا یق:

بیمانهاق است

 plesععنی که فرعی نیزهاق نست ده ( ۷/).1وچود

دارد دا ضرایب فوربهة متعلق به حلقة اعداد صحیح  7از Ses SQ
آنها جه جبمانة ( .که  ۲اجدهآل اولی از  7جالاسر  2است .همتهشت حا

ار ((( )1)0ست" و همبی طور است در عورد دثرعبنا نها:
حالت خاصی از این حدس که ریبت آن را ثابت کرد ( ۳]۰امکان

نتیجه (حدس رامانوجان | > ۲م»

انتظار داریم که هر نمایش دوبعدی ( 6 < 0/06)100یا یک فرم

پایینآوردن تراز فرم»  NVرا بدون تغییر نمایش پیمانهای متناظر 6

پیمانهای بهوزن ( ۱م فرد) يا یک فرم ماس" (م زوج) را پارامتری میکند.

فراهم میآورد .چنانکه میدانیم ,اگر کاهش تراز بهروش ریبت بهوسیلة

عکس این موضوع بهوضوح غلط است زیرا حتی -تابع رامانوجان,
فرم تيزهاي بهنجار یکتای بهوزن  ۲۱نسبت به ( »2)»5گالوایی از

حدس شیمور-تانیاها بر فرم پیمانهای بهوزن  ۲منسوب بهخم فرای
اعمال شود ,بهتناقص میانجامد و قضيه آخر فرما ثابت میشود .فرم

هیچ نوع تمسمته انن ,فلسفة معکویی به لنگ لندز (و تونل) امکان داده

پيمانهاي بهوزن  ۲منسوب بهخم بیضوی فرای  71با ارتقاء نمایش پیمانهای

است که حدس آرتین دربارة تمامریختی -.تابعهای آرتین منسوب به

 0روی نقاط -۳بخشی (06)۳؛ نخست به یک فرم با وزن  ۱بهروش
لنگلندزتونل و سپس با ضرب کردن در یک سری آیزنشتاین؛ بهدست

نمایشهای مختلط تحویلناپذیر دوبعدی  66را بهازای هر م که تصویرش در

) wth pile PGL(C) = 61ثابت کنند .ریچارد تیلر

میآید.

و همکارانش اکنون توانستهاند پارامتریسازی معکوس را برای بسیاری از

 ۳متقاله را با بحث مختصری دربارهُ ایدههای سر در مورد توزیع

نمایشهای مختلط دوبعدی فرد گروه گالواي از نوع حلناپذیر تابت کنند .ولی

یکسان ویژهمقدارهای هکهٌ فرمهای تیزهای بهپایان میآوریم .اگر  متعلق به

حل بو تسیل پارمتییسازی معگوس و حدس آرین باب sods elgg
 ۲بعدی  6هنوز مورد سوّال است .بهخصوص برای نمایشهای زوج.
2. Maass

1. unramified

) ddl S(T. (NVیعنی فرمی تیزهای به وزن  0که ویژه تابعی برای همةٌ
ةٌ
ط با
بهکه
اهای
ضلگر
عم

kg

« -< ۱ه است .آنگاه بنا به قضية دلین .ضرایب

 ode ltمعروف ساوبتیتes :
gf etal an! sal jl

ژان پیر سر و نظريةٌ اعداد /فریدون شهیدی

> مه باید روی [ ]- ۲, ۲دارای توزیع

]میکند که ویژهمقدارهای [۲, ۲
یکسان
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128.

من

باشند .این حدس بسیار دشوار است و چنانکه سدررکتابش :نمایشهای
wboa\_l
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معرفی میکند که بهوضوح برابر با اندازة ساتو-تیت مود است وقتی  0۵PF
در حالی که  .۱۸ < ۶4سپس یکسان بودن توزیع ویژهمقدارهای هک
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. Jean-Pierre Serre

“I

۲۵-۱0 /۲/۱(۴۰

(pvt + po ")t — at
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230.

میکند و اندازة ساتوتیت مملا را به مفهومی بهمکانهای  7آدیک تعمیم
میدهد؛ به اين منظور یک انداز؛ من بهازای هر  2بهصورت
سر

[“on modular

)(French

(Q/Q)”,
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degree 2 of Gal (Q/Q)"], Duke Math. J., (1) 54 (1987) 179-

سمرق دارلهای [ ]۵مسألهای سادهتر ولی مرتبط با مطلب فوق را بررسی
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بهنجار در [ ]-۲, ۲را ثابت میکند .برای اینکه تصوری از اين حکم (و

حتی از موضوع یکسانی توزیع) بهدست آورید .یکی از نتایج آن را بیان

کار برد سادهای از قضية آخرفرما

فرضی کنبد  ۵و  0دو عدد حقبفي صادق در -۲ > ۵ > 8 > ۲
باشند ,همچنیین فرضض کنبد «لال  9 Kyعددهای صحیح عثتبی جاشند که 2

 ۱ ۷عاد نکند و « /وج باشد .جهعلاوه فرض کنید  +6۵بت ky + Ny
وقتی  +0۵بت  .۸در این صورت؛ چگالی عجموعة ویژهعقدارهای هکة

بهنجارشده (م 0بخ بر  )*«7 ۲/۲۱از فرمهای تبزهای Sky (Nx) v3
که جیی  ۵و  8قرار دادند وقتی +00

be 1 p(x) & A

اندرو وایلز تابت کرد که معادلد " ۳:2 + (* = 2بهازای « < ۳هیچ
جوااببدیهی در اعداد صحیح ندارد.

ی بای زره سورتی

Se

این دستاورده کاربردهای بسیاری از جمله شناختِ بهتر درجات

ممکن میدانهای تعریف فرمهای تیزهای (یعنی درجات توسیعهای () با
الحاق ضرایب  (8354توزیع ویژهمقدارهای فروینیوس برای خمهای روی

قضیه.

اثبات.
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نشر ریاضی .سال ۴۱۰

 Nalصص.

۰۱-۶۱

 So Soy dlمسالةٌ  ۳است
Sion pune

در روز یکشنبه چهارم اوت  ۲۰۰۲مانیندا اروال(» استاد موسسة تکنولوزی

الکترونیکی حاوی پیامهای تبریک بهسوی حلکنندگان مسأله سرازیر شد.

هندریک لنسترا با رفع چند اشتباه جزئی دمرقاله .درستی اثبات را تأیید کرد

کانپور هند .به همراه دو دانشجوی خود .ساکسنا" کوایال " ,الگوریتمی برای
تعیین اولبودن یک عدد طبیعی ارائه دادند که نه تنها تعداد عملیات لازم

و در هشتم اوت .دانیل برنستاین نیز با مختصر تغییری دارسندلالهای مقاله.

برای اجرای آن تابعی جندجملهای از طول عدد دریک دستگاه شمار است

اثبات ایشان را بهصورتی کوتاهتر ارائه نمود .به این نرتیب درمدت زمانی کمتر

بلکه میتواند اولبودن یا نبودن هر عدد طبیعی را بهطور قطعی تعیین کند.
به این ترتیب» مسالهةً قدیمی

تعیب

که در وه

از یک هفته ,tale jo S

 bet Phyبیسابقه است .حل مسأله مورد

پذیرش جامعة ریاضیدانان قرار گرفت .اگرچه الگوریتم اراته شده عملا در

اولبودن يك عدد طبیعی یك مسألة  Pاست یا ۳1

ig etn Aplin tone So ysl pp

مقایسه با الگوریتمهای موجود در زمينة تشخیص اولبودن یک عدد طبیعی؛
تعداد عملیات بیشتری را باید انجام دهد و در نتیجه سرعت اجرای کمتری دارد

اما مزیت آن نسبت به این الگوریتمها در دو ویزگی چندجملهایبودن طول

حل شد.
 ٩صفحهای تنظیم شده بود؛

زمان اجرای عملیات و قطعیتیبودن آن است» بهخصوص که الگوریتمهای

برای  ۵۱نفر از متخصصان نراز اول اين دو رشته ازجمله کارل پومرانس "»

قبلی یا دارای ویژگی احتمالاتی بودند و یا بر فرضهای اثباتنشدهای» مانند

هندریک لنسترا"» دانیل برنستاین * و چند هموطن هندی خود فرستادند و

حدس تعميميافتة ریمان متکی بودند .این تمایزها به لحاظ نظری حاتزاهمیت

نظر آنها را در مورد درستی آن جویا شدند .دهرمان روز متخصصان هندی

هستند وگرنه الگوریتمهای احتمالاتی سریعتری [ ]۴۱وجود دارند که اولبودن

ایشان ابتدا راحل خود راء که مدرقالهای

موفقیت آنها را تبریک گفتند .روز بعد پومرانس با جملة «اين بهترین نتیجهای
است که در طی  ۳سال گذشته به آن پرخوردهام» مهر تاییدی بر درستی کار

آنها زد و در عصر روز دوشنبه پنجم اوت .سمیناری برای توضیح دستاورد

آنها درانشگاه خود ترتیب داد واز سار ریینسن ,یکی انزویندگان بخش

علمی روزنامة نبویورث تاجمز نیز برای شرکت دارین سمینار دعوت بهعمل
آورد .بهدنبال این تایید .اگراوال مقالةٌ مذکور را از طریق وبگاه خود []۳
در دسترس همگان قرار داد و خانم رابینن نیز ,بارساس آنچه در سمینار
پومرانس عنوان شده بود .خبر حل مسالهٌ فوق را در روز هشتم اوت از طریق
روزنامه نبویورك نایم به اطلاع عموم رساند و به دنبال آن سیلنامههای
4. C. Pomerance

3.N.Kayal

2. N.Saxena

6. D. Bernstein

.1 M. Agrawal
Lenstra

5. H. W.

یک عدد را با احتمال زیادی ودر زمان بسیار کوتاهتری تعیین میکنند.

در اين مقاله پس از طرح مسأله ,تلاشهای انجامگرفته برای حل آن
را بهترتیب تاریخی معرفی و بررسی میکنيم و سپس به الگوریتم جدید

اگراوال-کایال-ساکسنا میپردازيم.
صورت مساأله
فرض کنیم  ۷مجموعه اعداد طبیعی و 500111۳مجموع اعداد اول باشد
در این صورت
 ۱یا مینوان روشی

رآ هد براق تعیب عضوجت بك عضو دلخواه  7از

در عجموعة  5017111۳بیدا کود؟

اول بودن یک مسألة  است /حسن حقیقی

\\

به عبارت دیگ رآیا مینوان روش قاعدهمندی پیدا کرد که به همه پرسشهایی
از یک نوع .مثلا «آیا  7عددی اول است؟»
۳

 Oldeروشی کراهد درا

یا

 leljlالگوریتمهایی که از اين دو منبع کمتر استفاده کنند .بآرنهایی که

 etدهد؟
اینAS Exel 

لااقل ایزکی اازین دمونبع بیشتر استفاده میکنند .ارجحیت دارند .به این

حه حاحلضربی  (۱عناجر

لحاظ ,زمان لازم برای اجرای دستورالعملهای یک الگوریتم برروی ورودی

 aluدیگری که همواره همراه با این مساله طرح

تایه

نتیجه وهمجنین فضای حافظةٌ لازم برای ذخیرهسازی نتایج در هر مرحله

میشود

 glیک شاخص مهم الگوریتم بهشمار میرود و معمولا به صورت تابعی

 Primesید ۱کود؟

اين دو مسأّله از آن جهت اهمیت دارند که ارتباط نزدیکی با بسیاری
از مسائل مربوط به اعداد صحیح دارند و علیرغم اینکه قدمت آنها

به قبل از میلاد مسیح میرسد .هنوز یکی از حوزههای فعال تحقیقات
قبریتی تازه در اين زمینه
فخ
ووز
مر
 ok,را تشکیل میدهند و هر

میرسد .بهخصوص که امروزه از اعداد اول بزرگ برای به رمز درآوردن
اطلاعات وانتقال آن از طریق خطوط مخابرانی از نقطهای به نقطه دیگر

استفاده میکنند زیرا دشواری تجزية اعداد صحیح بزرگ ,به نوعی ایمنی
اطلاعات رمزی شده را در مقابل رمرگشایی آن توسط افراد غیرمجاز افزایش
میدهد.

اقلیدس در کتاب اصول خود .اين دو مسأله را از دیدگاه وجودی
بررسی میکند وگاوس که به شهریان ویاضیات :معروف است» در کتاپ
تحفبقات حسابی خود [۱۱۰

 yl [PAF Goدو مساله را چنین توصیف

ازندازةٌ ورودی الگوریتم .که دامنهاش مجموعة اعداد طبیعی است .بیان

میشود .دارینجا زمان برحسب ثانیه يا چرخة پردازشگر یک رایانٌ خاص

بیان نمیشود .بلکه منظور از آن تعداد عملیات مقدماتی (بیتی) یا مراحل
مورد نیاز برای اجرای یک الگوریتم است .الگوریتمها را برحسب تابع اخیر
 Hus yo 4زا چندجملهای" و زماننمایی" نقسیم میکنند و مسائلی
که زمان اجرای نمایی دارند .مسائل دشوار نامیده میشوند .علاوه بر سرعت:
دو وینگی زير یز در بررسی آنپا حائز اهمیت هستند.

( sansيا فطعیت) .یعنی الگوریتم باپد بتواند خروجی صحیح بهدست
دهد .

* عمومیت .یعنی الگوریتم باید بتواند برای همة ورودیها (اعداد) و نه فقط
انواع خاصی اآزنها اجرا شود و خروجی را تعیین کند.
مسائل مورد بحث دارين
برای حلشان

ig

5

ارائه شده

نظریه براساس وینگیهای الگوریتمهایی که
میشوند.

ردهبندی

معرفی بعضی از آنها که

برای

«مسالةٌ تشخیص اعداد اول اازعداد مرکب وتجزیهٌ اعداد مرکب به

در اين مقاله مورد نیازند .فرض کنیم برنامة رایانهای دارای دستورالعمل

عوامل اول .یکی امزهمترین و مفیدترین مسائل حساب شناخته شده است.

 0۳0 1, 0که ب] و  72شمارههای سطر برنامه هستند .باشد.

هندسهدانان قدیم و جدید چندان به اين مساله پرداختهاند که صحبت مفصل
دربارة آن بسیار زائد خواهد بود .معهذا باید اعتراف کنیم که تمامی روشهایی

همچنین فرض کنیم با پرتاب یک سکة سالم تصمیم میگیریم که کدامیک

از سطرها باید برای اجرا انتخاب شوند .ردة ( "(۳غیرقطعیتی و زمان

که تاکنون پيشنهاد شده ,يا به حالتهای خیلی خاصی محدود بودهاند و یا آنقدر

جندجملهای) متشکل

پرزحمت وکسلکنندهاند که حتی برای اعدادی که از حد جداول ساختهشده

برنامه یک ورودی  ۷۸را میپذیرد و دارای ویژگیهای زير است:

توسط محاسبهگران حرفهای تجاوز نمیکنند ,یعنی برای اعدادی که نیازی به
روشهای هوشمندانه برای تشخیص اولبودنشان نیست» صبر و حوصلة زیادی
امزحاسیهگران حرفهای طلب میکنند وآنها را به زحمت میاندازند .اين روشها

 ۱برای یک عدد صحیح و مثبت » برنامه پس از اجرای %1
میشود.

در اینجا

از تمامی زیرمجموعههای  4۸از  [۷است بهطوری که

 mMطول

عدد

ورودی

 tlreمتوقف

 Nدر یک دستگاه

شماره معمولا

دودویی» است.

را به سختی میتوان برای اعداد بزرگتربهکاربرد.به علاوه شأن علم ایجاب میکند

 ۲اگر  /۷عضو  ۸نباشد خروجی الگوریتم «نه» است.

که به هروسیله ممکن که بشود .برای مسألهای چنین زیبا وچنین پرآوازهراحلی

 ۳گر  ۷2عضو  4باشد .آنگاه بهازای حداقل یک دنباله پارزتابها .خروحی

کشف کرد».

weal (aby

از طرف دیگر ماهیت الگوریتمی  sald Jered,مورد نظر باین Sn ois

فوق آنها را کدرانون توجه دانشمندان علوم نظری رایانه نیز قرار داده است؛
به خصوص که این دو مساله ادررتباط با یک سوّال اساسی این حوزه؛ یعنی
اين سوال قرار دارند که :آیا میتوان مسائلی طرح کرد که از محدودة
خوانایی روشهای ماشبني خارج داشد؟ و اين دانشمندان طبعا به دنبال

یافتن راحل مناسبی برای این دو مسأله هستند .مسائلی ازين نوع .بهطور
مشخص در نظريةٌ محاسبهپذیری! وپیچیدگی " محاسبه مورد بررسی قرار

میگیرند که هدف آنها
بای سل aly) Plan
را که برای یک مساله
منابع .بهخصوص دو

پیداکردن شاخصی کتی برای الگوریتمهایی است که
میشوند تا بتوان به این وسیله الگوریتمهای مختلفی
ارائه میشوند با هم مقایسه کرد .به دلیل محدودیت
منبع زمان لازم برای اجرای الگوریتم و رسیدن به
2. complexity

1. computability

رده

( TRPتصادفی وزمان جندجملهای) مشابه رد  ۳۱است .منتهی

به جای  ۳باید قرار داد:

 ۳اگر  ۷در  4باشد آنگاه بهازای حداقل  ۰۵۸دنبالههای پرتاب سکه,

خروحی «بله» است.
هستند که عضویت

هزایی
ل ا
هشک
ع مت
و۳27
ج۳مو 1
مئل
ردههای مسا

کمک برنامههایی که روی هر رایانه اجرا میشوند تعیین میشود
در آنها به
[ .]۶۱به عبارت دیگر از دستور ( )07(0احتمالاتی استفاده نمیکنند و
زان احرای آنها نیز تابعی حندحملهای (ذر مورد

مورد رد

)(P bd

els

نمایی )ya

 yb jl (EXPعدد ورودی است .بنابر تعریف» ردههای مسائل
.2 Exponential time

time
Polynomial time
time

1. Polynomial

3. Non-deterministic

Polynomial

4. Random

ترغیراخمی» سال  ۴۱۰شارة ٩

۲۷

قسازاسته به این ترتیب .با این الگوریق :مسالة ارلبودن در  %1EXP

فوق رابطة زیر را با یکدیگر دارند.
رای

طلزای ۳۲

قرار میگیرد .بهعنوان مثال اگر  یک عدد  5رقمی دپرایة  ۰۱باشد آنگاه

۲

روشن است که  ۳ < ۳631اما  (21غ<  ۳یک حدس حلنشده است

 < ۱۶-۱ویا

/ < ۱-۵۰۱۷

خواهد بود و با  ۶۶۱برایرشدن 2

تعداد تقسیمهایی که باید انجام داد تلیزااقل

شرود.
شت
یبی
مبر
 ۰۱برا

از طرف

که بنیاد کلی" در سال  ۰۰۰۲جایزهای یک میلیون دلاری برای کسی که

 ubeمزیت اين روش در اين است که یک تجزية نابدیهی و درست از

درستی یا نادرستی آن را ثابت کند تعیین کرده است [.]۷۱

عدد  7را بدست میدهد و به اين ترتیب الگوریتم فوق میتواند مسالة ۲

لز هگر رودهریکیتم برای ماسولبودن
بااین مقدمه .در قسمت بعدا .ا
ارائه میکنيم و در پایان .الگوریتم اگراوال_کایال-ساکسنا ( )8>1۸را شرح

میدهيم د جوزلگوريتممقدمانی  ۷و  ۰هستااصلی بقة الگورتها 

قضية کوجک فرما تشکیل میدهد .دارین الگوریتمهاء اگر ورودی اول باشد.

خروجی الگوریتم دلالت بارولبودن ورودی میکند .اما ممکن است ورودی
آماشیدککهارا
مرکب باشد ولی خروحی الگوریتم دلالت براولبودن ورودی بن
نادرست است .به همین دلیل در بخشی ازاین الگوریتمها دستورالعملهایی
وجود دارد که ابن خروجی به ظاهر درست ولی واقعا نادرست به دست نیاید و
درواقع قسمت مشکل اثبات درستی این الگوریتمها را تشکیل میدهد .اين
تلاش برای اثبات درستی

را نیز پاسح دهد اما نه پاسخی سریع.

 .۲الگوریتم غربال اراتستن .اين الگوریتم نیز روشی برای تعیین اولبودن یک
عدد طبیعی بهدست میدهد ,منتهی جون در عمل تفسیم تمام مضارب

یادمها بسیار
قدستعد
تکن
ذراف می
ح]/
نابدیهی یک عدد اول بین  ۲تا [7
کاهش مییابد توعداد عملیات بیتی لازم برای رسیدن به نتبجه دیگر cals
نخواهد بود .اين الگوریتم اولبودن یک عدد طبیعی را با قطعیت تعیین
میکند و برای همه اعداد طبیعی قابل اجراست .مراحل اين الگوریتم را

میتوان بهصورت زير مرتب کرد.

 yey SIنشان میدهد که تا جه اندازه نظریههای

ورودی :یک عدد طبیعی 7

قوی ریاضی میتوانند راهگشای ارائه راهحلهای ساده برای انجام محاسبات
درست

خروجی :اولبودن يا مرکببودن ۷1

۱

شوند.

را بابر نهرست تمامی اعداد صحیح بین

abi [Va] BT

بده .همجنین قرار بده  2 < 0و .۳ < 0

ازمونهای اولبودن

7 ۲کوجکترین عدد فهرست برا رناتخاب کن .اگر  7یک

بجز الگوریتم تقسیم و الگوریتم غربال اراتستن ,الگوریتمهایی را که برای

مقسومعلیه * بود .قرار بده ( )0لا  ۳ < ۳1و  < ۳ظ .در غیر

این صورت  7 < ۳و () .۲ < ۱۲

آزمون اولبودن یک عدد طبیعی ابداع شدهاند میتوان به سه گروه عمد؛ٌ زیر

"  ۳تمامی مضارب عدد

پصلر ربار  7قراربده.
حا

 .۱الگوریتمهای احتمالاتی والگوریتمهایی که با فرض درستی حدس

 ۴گر  0و له قوار بده  - 1بّ و دوباره از مرحلذ  ۲شروع کن.

تعميميافتة  glo,ساخته شدهاند یا بهعبارت دیگر الگوریتمهای

شرطی.

 F =O S1,L=@ 51.0آنگاه » عددی اول است و اگر
جهم۳وعهٌ تمام مقسومعلیههای اوبله9رادست
مگا
 , Aآن

 ۲الگوریتمهایی که برای آزمون اولبودن اعداد خاصی ,مانند اعداد فرما

۱

 7را در فهرست ر] حذف کن و فهرست

> م 7یا اعداد مرسن  -< ۳۲ - ۱م 67واعداد بهصورت

میدهد ۲ .نیز مجموعة تمام اعداد نسبت به  ۸اول کمتر از []7/۷

 ۷ < ۳۲۰7 +۱ساخته شدهاند [.]۴۱

را بهدست میدهد.

 ۳الگوریتمهایی که براساس برخی خواص خمهای بیضوی ویا نظريهٌ اعداد
جبری در طی  ۶۲سال گذشته ابداع شده وگسترش یافتهاند [.]۷

اگرچه زمانی که برای هر عدد  0۶صرف میشود تقریباً برابر
( 8010 71801است واين الگوریتم دمرجموع نسبت به الگوریتم تقسیم
خیلی سریعتر به خروجی الگوریتم نزدیک میشود ,اما جون میزان فضای

چون الگوریتم  5دراساس مشابهت بسیاری با الگوریتمهای نوع ۱
دارد .در اینجا تنها در بارة برخی اازلگوریتمهای نوع  ۱۰الگوریتم تقسیم و

گتر
رو
زرگ
حافظة لازم برای ذخیر؛ اعضای  3و" .هنگامی که *ب بز

الکوریتم ارانستن توضیح میدهیم.

میشود بهصورت نمایی رشد میکند و از محدودة قابل قبول فضای حافظةً

رایانة نظری که برای اجرای الگوریتم در نظر گرفته میشود تجاوز خواهد

 ۱الگوریتم تقسیم .سادهترین آزمون اولبودن یک عدد طبیعی براساس
تعریف عدد اول است یعنی عدد فرد  ۰بر اعداد فرد  ۲تا [ ]/تقسیم

کرد .عملا قابل استفاده نیست.

میشود ورازوی ماند؛ تقسیم میتوان تعیین کرد که آیا  7اول است يا خیر.

 .۳الگوریتم فرما .سومین الگوریتم آزمون اولبودن برپایةٌ قضية کوچکفرما

اين روش اولبودن یک عدد را با قطعیت تعیین میکند وبرای هر عدد طبیعی
قابل اجراست .اما با بزرگترشدن عدد » چون تعداد عملیات تقسیم افزایش
مییابده سرعت رسیدن به نتیجه کاهش میبابد .دوراقع تعداد عملیات بیتی
لازم برای رسیدن به نتیجه تابعی نمایی از طول عدد  در یک دستگاه
1. Clay

ستاخته

شدع

استا:

قضیهٌ ( ۱قضيه کوجکفرما) .اگر  7يك عده اول داشد و  6یلك عدد
صحیح & طوری که(n Bios) vEsV »)0:7( < ۱ 
ماندة تقسیم

ats

\ ۵ n—-بر  7را میتوان با استفاده از روابط زیر به شیوهای

یک مسألةٌ  ۳است /حسن

اول بود

۱۳

حقیقی

سوال :مرکببودن با اولبودن  7حه نقشی در جوابهای معادلةٌ همنهشتی

موّثر بهدست آورد .فرض کنیم  7یک عدد طبیعی باشد و  7 - ۱را در پایه

) al = \(n slyمینواند داشته باشد؟

 ۲بتوان بهصورت
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۱۱۰16
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بود .حال اگر )tly

رداکهی محاسبة ماندة تقسیم  ۱*6بر #کافی است
بده
این رابطه نشان می
بماربمکردن متوالی رابطه (پیمانة  6" < ۲ )7وپیداکردن ماندة  aeمانده
تقسیم  ۱۳۵بر  7را بهدست آورد .این عملیات در زمانی جندجملهای.
 O(log" n) Jaleانجام خواهد گرفت.

ورودی :یک عدد طبیعی 7

خروجی 7 :مرکب است يا معلوم نیست که اول است.
ضو
۱عیک

 )۲,... ,را انتخاب کن.

ک
یر از
کگن ..اگر اين مانده بدرگت

بود آنگاه8:

i gd Cel Spe

اینصورت .نمیتوان با قاطعیت گفت که * اول است.

< ۱

آنگاه  7یک عدد مرکب خواهد بود .بهعنوان مثال عدد مرکب

 ۱۶۵که در

آزمون فرما صدق میکند در پايةٌ  ۷در رابطة )۷۵۶ < ۱ ۵۶۱) BLY
 VTبه اين ترتیب  ۱۶۵عددی

)OV (OF) BLY

مرکب است .این استدلال نشان میدهد که میتوان نقص الگوریتم ۳
را در مورد ورودیهایی که اول نیستند ولی در قضية کوچکفرما صدق
میکنند .تا اندازهای مرتفع کرد .برای این کار فرض کنیم  1عددی فرد باشد
و۳*۲

 )7:0( ۲را محاسبه کن .اگر  )1,6( < ۱آنگاه  ۸مرکب است.
.۳اگر ,( < ۱ه) آنگاه ماند؛ تقسیم  ۳6 ۱به پيمانة  9را حساب

 ۳-۱آنگاه واضح است که

Sar

ريشة دوم به پیمانة  خواهد بود .بنابراین اگر (پیمانة «)  ۱عچ ۳*0
صادق است ولی

الگوریتمی را که برپاية مشاهدات فوق ساخته میشود میتوان به شکل
زصیوررتبندی کرد:

ه از (- ۱

فرض کنیم یک عدد اول باشد .آنگاه معادلة (پیمانٌ  = ۷۱at
تنها دو جواب  ۱دارد .از طرف دیگر اگر  ۸حاصلضرب  ۸:عامل اول فرد
باشد ,آنگاه بنابر قضيهٌ ماندة چینی معادله اخیر دارای * ۲جواب خواهد

<  ۱-۰که  .)7,۲( < ۱اين تجزیه دزرمانی

صورت میگیرد .اگر < ۱

 ciبهطوری که > 5 - ۱

جندجملهای

) bam = \ (n GLY)» (anبهازای یک

> ( ۱پيمانة »)۳ < -۱

آنگاه  nاول

است .يا نمیتوان از اين نتیجه به مرکببودن آن پی برد .و اگر بهازای 0

 LS (an) = VLاز تساویهای فوق برقرار نشود .آنگاه  nعددی مرکب
است .براساس مشّاهدة فوق الگوریتم زیر را میتوان ساخت .اما قبل ابزیان

اشکال بکهارگیری اين الگوریتم در اين است که چون عکس قضية
فوق درست نیست .الگوریتم نمیتواند بهعنوان آزمونی برای اولبودن

9
دستورالعملهای الگوریتم وبرای سادگی »,بهازای (- ۱
alls

مورد استفاده قرار گیرد .بهعنوان مثال ,اگرجه  )۷, ۵۲( - ۱و (پیمانة )۵۲
 ۲۳۷ < ۱اما  ۵۲عددی اول نیست .به اين ترتیب این الگوریتم علیرغم

اینکه زمانچندجملهای و برای هم اعداد طبیعی قابل اجراست .ویزگی

0۰ 6 )۰۰۰,۳,۲

(:۰۰۰ ,پیمانة ۳(۳),پ ۵ی۳مانة )(, ۵پيمانة )۳۵

(*) (پیمانة )۳

قطعیتی ندارد.

هر عدد طبیعی مرکبی »ای که رفتاری شبیه رفتار اعداد اول در قضية
کوجکفرما داشته باشد یعنی بهازای عدد صحیح  ۵که = ۱

)yan

اآنشیکد
بصر
رادنیکباله نوع اول مینامیم هرگاه تمامی عنا

عناصر ماقبل آخر آن برابر  -باشد .در یر این Dia Se by al ype

نوع دوم مینامیم.الگوریتم بهصورت زير است.

حکم قضیه صدق کند .به عدد شضهاول! در پایه » موسوم است .برای یک
 a cyl sueمشاهدهشده که اعداد شبهاول در پایةٌ  6خیلی نادرند .حتی

عی
ی عدد
بیک
طدی:
ورو

در مقایسه با اعداد اول .تعدادشان دبرازههای محدود خیلی کمتر از تعداد

مدر7کب
خروجی :عد

اعداد اول در همان بازه است .بهعنوان مثال تعداد اعداد اول کمتر از "۲۰۱

دپراية  ۲وجود دارد [ .]۳۱بعنی بهطور بسبی ,بهازای هر  ۰۰۰۱عدد اول
۳۲

کوچکفرما صدق میکنند .حتی اعداد مرکب ای وجود دارند که در تمام
25 p> (a,n) = \ Sia Gal
۷ VV sac Js

۱۱

 SoSفرما صدق میکنند .بهعنوان

 ٩ < ۵۶۱ < ۳بهازای هر عدد صحیح  6که

 ,)7,0( < ۱در قضية کوجکفرما صدق میکند .جنین اعدادی را اعداد
 6حاجکل " مینامند .ثابت شده است که تعداد اين اعداد بیپایان است [.]۱

 .۴الگوریتم میلر" .اين الگوریتم دسرال  ۶۷۹۱توسط میلر ارائهشد [.]۲۱
سوّال زیر مینواند نوجیهکنند؛ ساختار اين الگوریتم باشد.
.3 G. L. Miller
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 .قرار بده

است یا معلوم نیست که اول است.

- ۱ < ۴۲

اب
خز 5
نوت ۵ا
ا عض
یک

مد چا مد

کوچکتر از

عدد مرکب وجود دارند که بدازای  » -< ۲در قضيهً

فرد

۰۰۰,- ۲
۱(۱
۲ده
,ار ب
 .قر

ما مد

برابر  ۲۱۵۲۵۰۵۵۴است دحرالیکه در اين فاصله  ۴۸۸۴۱عدد شبهاول

ویپاکی از

ع< 5

که .), ۲( < ۱
کن.

اگر  )7,۵(< ۱آنگاه * مرکب است.

abl (a,n) = \ Sl.

 )+( Jsرتاشکیل بده.

 .اگر این دنباله از نوع دوم بود :آنگاه  2۶یک علد مرکب است,

 .اگر اين دنباله از نوع اول بود .آنگاه معلوم نیست که 7اول است.
عملیات بیتی مرحلةٌ  .۲حندجملهای است .همجنین تعداد عملیات بیتی

لازم برای هر »  cael O(log” m2) slyبنابراین الگوریتم فوق یک الگورینم
زمان چندجملهای است .چون این الگوريتم نیز براساس قضية کوچک فرما
ر ود
فکب
 pat gla ott aslالگوریتم فرما را دارد .ار ورودی مر

1. pseudoprime

بهازای یک ی عضو  5با شرط

1

 (a,n) = Vدنبالهای از نوع اول تولید

تشر ریاضی,سال ,»۴۱ضارة 1

۴

کند .یک عدد شبهاول قوی! دپرايةٌ  ۵نامیده میشود .بهعنوان مثال عدد

 Te FY = TP x AMدپراية  .۲یک دنباله انزوع اول تولید میکند و لذا

یک  dueشیدارل وی در بای  ۲است در ] cult [VVمیشود تعداد اعداد
شبهاول قوی در یک پایةٌ معین  ۵نامتناهی است .از طرف دیگر نشان داده
میشود [ .۶ص.

 ]۱۸که هیچ عدد مرگبی مانند  07وجود ندارد که بهطور

همزمان در همة  a cloakبا  ,)7,0( < ۱شبهاول قوی باشد .بهعنوان
]۳
مث
[ال۱در

نشان داده میشود که تنها یک عدد

۰۱

 > Oxو1جود

دارد که بهطور همزمان در پایههای  ۵ ۳۰ ۲۰و  ۷شبهاول قوی است اما

 VV ab ysدنبالهای از نوع دوم تولید میکند .به اين ترتیب دارستفاده از

انگوریتم میلر نها تعداد کمی ازاعدادی که نسبت به ورودعالاند ای رای
تشکیل دنبالةماندهها و تصمیمگیری در بارة اولبودن  ۶مورد استفاده قار

نیز فرضی کنیم  6عددی صحیح با شوط
 0ه جمانة

DP

bS

Ly

5b

9

\ =
7 Slee

) wale (a,nگیریم ماندة
Er

Sais

 sansدر اب

صورت دنالة ) (+دنبالهای از نوع دو) خواهد بود.
برای آزمودن دو شرط آخر قضيهٌ اخیر از محک زیر (محک اوبلرا
میتوان استفاده

کرد.

قضیهٌ [ ۲مرجم  .۶ص ..]۷٩فرض  7 iSيك عدد اول باشد .همچنین

 gsکنيم  4يك عدد صحبح باشد که بر 7بخشپدیر نبست؛ EN
) Bosم)  7*6 < ۱اگر و نیما اگر يك عده صحبح  /وجود داشته

بطاشودربهیکه (پیمانة م) . ۵ < ۷
کمک
در قضيهة  ۵ ۳۰را میتوان به

قضيهة ماندةً جینی بهدست آورد .اما

گیرند وبنابراین تعداد عملیات لازم برای تشخیص اولبودن یا مرکببودن *

اين قضیه مبتنی بر فرض دانستن لااقل دو عامل اول  7است که جنین »ای

اما جگونه میتوان اين اعداد را در مجموعة (1 ,7 - ۱

| بهدست میدهند وق ابگرلاً این دو عامل را میشناختیم؛ خود به خود

بسیار کاهش مییابد.

مسألاٌ مرکببودن  9پاسخی مثبت داشت .به ناچار باید از ابزار دیگری برای

شناخت و انتخاب کرد؟
فرض کنیم  7یک عدد اول فرد باشد وه یک عضو ( ,۱-۲۱Val gee
همچنین» فرض کنیم  «۱-۰ < ۷*۲که  ),۲( < ۱و
(یمانهٌ ) ۱۳۵ < ۱با  .|776 ۱-۱در نتیجه  7باید یکی اعزوامل

سکرتدنف۵اده کرد.
ادا
پی
 Xi Zn > {-1, Vatراء که مً گروه جمعی ماندههای نقسیم به
پیمانهٌ  9است .بهصورت زير تعریف میکنیم

سضت رانست تساوج

(a) y= (a™—\)(a™ + ۱() + ۱
)\ (a '™ +

5۱
> ۲

)(a/q

\S

)(a/q)(a/p

Sy
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که  )9/0( < ۱هرگاه ماندة » به پیمانة  ۵مربع کامل باشد و )9/0( < -۱
هرگاه این مانده مربعکامل نباشد .روشن است که  ۷یک همریختی گروههاست

را بشمارد . dale Jol Es jl Ulalss (*) Ibs whبود.
حال فرض کنیم  < که  < ۱وم یک عدد اول فرد است .میدانیم

ای وجود دارد که  ./)0( < -۱بنابراین ( یک همریختی
وبتابر قضيهةٌ ۲۰

یک عضو ه از ( )۰۰.,۳,۲ , 7 - ۱وجود دارد بهطوری که  < ۱)(a,n
و(پمانة ) ۶) < ۱ولی بهازای هر )0( < 4م» ). ۵۶ £ )۱ bly

عدد  7یک عدد شبهاول قوی در پايةٌ آنها نخواهد بود .یا به عبارت دیگر

چجلیم عتصوین :ریگ  wll taba lage aly,فریض» بای هر
و 8اهد بود .زیرا اگر ۱-۳6
خانة
ريشة اولية ه ۱-۳۵ ,همنهشت با  ۱بهن پیم

همنهشت با یک به پيمنة  8باشد آنگاه  - ۱نو

pln) = (p—\)pi

که یک تناقض است .بتابین دراين حالت با نتخاب یک ريش !is ody
)*( از نوع دوم خواهد بود و الگوریتم به درستی مرکببودن * را نتیجه
میدهد .حال فرض کنیم  7یک عدد مرکب فرد باشد که توانی از یک عدد

ول فرد نیست .هرگاه هر یک اعزوامل ضرب  0لااقل یکی از عوامل
سمت راست تساوی فوق را بشمارد .دنبالهةٌ (*) انزوع اول خواهد بود و
در رابطةٌ (پيمانة ۳۱ < ۸6۱

نیز

صدق خواهد کرد .در این حالت نمیتوان

از روی دنبالةٌ (*) به اولبودن يا مرکببودن " پی برد .با این فرض ,این
وضعیت نمیتواند برای تمامی عناصر مجموعة ( )۶,۰۰۰,۳,۲ - ۱پیش

آید زیر
قضیهٌ [ ۲مرجع  .۶ص .]۲۸ .فرش کنیم  1يك عده مرکب فرد با لا۱قل ده
اشد
عاعل اول 2دو ه

۱۳۲
که +۱

<

۲۲۲۳
و +۲۱

 .)۱7۲,( < )۲,۲7( ۱2گيرم , ۲3 < ۱و وهمچنین

< و و

8) > ۱4

1. strong pseudoprime

نابدیهی است .در نتیجه .بنابر قضیٌ  .۲برای نیمی اازعداد EV ioe

با انتخاب جنین اعدادی» آزمون میلر حکم به مرکببودن  ۷خواهد داد.
هادة
ا] ب
ش۲۱
مر [
میل

اینکه گروه ضربی ( )-۱,۱یک زیرگروه ضربی Cc

هقمیرکیختی
است وهمریختی فو

از م 7در *

تعریف میکند به

پذیرش درستی حدس
ت
ردر
و که
ص کرد
کمک قضیهای از انکنی [ ]۴ثابت
تعمیميافتة ریمان" ( »)118121یک ابت مثبت » وجود دارد به طوریکه بهازای
هر مشخصه ناثابتی ( )« ۱به پیمانهةٌ  7یک عدد صحیح و مثبت  ۵موجود
م1۸
" که
است

>  ۵و ,( < ۱ع) و  .۵)۲( < -۱به این ترتیب با

 Lak SSانکنی نیازی به انتخاب تمامی اعضای ()۰۰۰,۳,۲ ,- ۱
 cl,تشکیل دنبالهٌ ماندههای (*) بهمنظور تشخیص مرکببودن ویا اولبودن
 2نیست وکافی است این دنباله را برای اعضای ([" 7ع01ع] )۲, ۰۰۰,۳ ,
 ۱حدمی  gly, (ERM) Glin Siegeحدس زد که صفرهای تبع زتا که اتزوسیع
( < 3۳ Yه)) به  0)03( < ۰ Re(s) = 7 bd Gy Ale Curseقرار
دارند .درستی يا نادرستی این حدس نیز ازجمله مسائل مشکل نظریة اعداد ویکی از

 ۷مسألة یک میلیون دلاری بنیاد کلی در سال  ۰۰۰۲است [.]۶۱
< ( ۵<,6)۲را که در آن »<یک تابع
اگر به جای سری فوق ,سری مه 2,
)=

)(a.n

 el C* 59 Znjl waiteدر نظر بگیریم .اين حکم را که صفرهای سری فوق روی
خط  6)۵1( < +قرار میگیرند حدس تعميميافتة ریمان مینامند [.]۴۱

اول بود یک مسألةٌ ط است /حسن حقیقی
تشکیل داد .حون تعداد عملیات بیتی الگوریتم برای ی

است و80120
201

معین

)O(log" n

<  aپس تعداد عملیات بیتی الگوریتم فوق حداکثر

خواهد بود .به اين ترتیب الگوریتم میلر با فرض درستی حدس
 gl,الگوریتمی زمانجندجملهای و قطعیتی خواهد بود .به

ab east

تمام پایههای  ۵از دنبالةً (*) ۰دنبالهای از نوع اول تولید کند احتمال اینکه

پس او عبر را متوقك شود حداقل پریر  - ۳۳ ٩است .بتباین هر
> aتعداد تکرارها بیشتر شود دقت نتيجة بهدست آمده بیشتر خواهد بود.

بهعبارته ذنگر میتوان به دلخواه»

 )| otal Curry dn Casتعیین کرد.

عبارت دیگر با oy dale P dls S Primes Sloe ys! eel

مزیت این الگوریتم بر الگوریتم میلر ادسرتفادهنکردن از حدسی اثبات

ولی نقص این الگوریتم مشروطبودن آن به درستی حدس تعميميافتة ریمان

نشده است.

cul

در [ ]۸رهیافتی دیگر به سألً فوق ,منتهی بدون استفاده از 110121

الگوریتمهای  ۳و ۴و  .۵همگی براساس قضیهٌ کوجک فرما ساخته شدهاند

ارائه شده است.

 .۵الگوریتم احتمالاتی رابین .همان طور که قبلاگفته شد .الگوریتم احتمالاتی
الگوریتمی است که ممکن است زمان اجرای خیلی طولانی یا نامحدود

داشته باشد .البكه پا شرطیگردن ععداد تگزارهای الگوریت :اجرای الگوریتم
پس از برآوردهشدن شرط متوقف میشود و نتيجةٌ بهدست آمده با احتمال
زیادی درست خواهد بود .اما اگر قبل از برآوردهشدن شرط ,الگوریتم اه
جواپ برسند :انتیجه زادست آمده صحیح خواهد بود.

رابین مشاهده کرد که اگر  ۶:عددی اول یا توانی از یک عدد اول نباشد

آنگاه معادلةٌ (ییمانة )۱

<  ),0( < ۲۵۰۱حداقل دارای جهار ريشه

است و ثابت کرد که در الگوریتم میلر هیچ عدد مرکبی نمیتواند یک عدد

وزعة (۳,۲4, ۰۰۰ ,۵- ۱
جهایم ۵ا
مخای
شبهاول قوی برای بیش از  3انت
باشد .بنابراین اگر» به تصادف از (۰ , 9 - ۱

 celبراساس استدلال فوق الگوریتم  aeرا در سال  ۸۹۱بهصورت زیر
ارائه داد.

خروجی " :مرکب است یا با احتمال معینی اول است.

 .۱یک عدد بهتصادف امزجموعة ( )۰۰۰,۳,۲ ,1 - ۱انتخاب

کن.
را تجزیه کن و قرار بده  7 - ۱ < 07*۲به طوریکه

)(m,s
\ =
( ۳ییمانة

عدد مرکبی مانند * در قضیه صدق کند پرهیز شود تا به این وسیله بتوانند
قطعیتیبودن آن رثاابت کنند.

ر وانش برای رفع این نقیصه ,مرتفهاویتابافتهای
اوال
کگرا
مت ا
هیاف
اما ره
فوق است و بهجای محاسبه در م 2محاسبات را در حلقة بزرگتر [7 ]2

یعنی چندجملهایهای با ضرایب در  7,انجام میدهند و از محک زیر
برای تشخیص اولبودن استفاده میکنند.
2ق3ضیهٌ [ ۴مرجم .]۳

(حبمانة )« - (۳ < )۳2 - ۳)(0

اما عملیات بیتی لازم برای محاسبهةٌ ضرایب  )2: - (۳بهصورت نمایی

رشد میکند .اگراوال ابتدا با استفاده اازين قضیه یک الگوریتم تصادفی

برای آزمون اولبودن وضع کرد [ .]۲اما بعدا با انجام محاسبات در حلقة
 7 ]72)/[7که  7یک عدد اول کوجک است و به نحو مناسبی انتخاب

میشود .مشاهده کرد که تعداد این عملیات تا حد یک تابع چندجملهای از

ورودی «کاهش مییابد .از طرف دیگر با انتخاب  ۳ < ۱حلقة a,
با م 2همریخت میشود و همان قضيهٌ فرما را نتیجه میدهد .اگراوال با

انتخاب یک عامل تحویلناپذیر  ۳2 - ۱مانند ( 2)0و یافتن یک زیرگروه

ضربی میدان تنم که « یک شمارندة اول * است و مرتبة آن بهاندازة
کافی

کن.

 ۴اگر (پیمانة «)  = ۱ m Ysa! lS bاول است واجرا را

gs

 7 pSو  0دو عدد صحیح عثبت داشند و

 (a,آنگ 7 :اول ۱ست اگر و تنیا اگر
2) 2 ۱

(-۱

ورودی :عدد فرد  7و عدد صحیح و مثبت .

|)به
=bس
حا
™a
 (nم

و در نها بکهمک شرایطی اضافی؛ سعی شده احزالتهایی که ممکن انست

انتخاب شود احتمال

اینکه دنبالة ماندهها به پیمانة  »)*( ۰با اين انتخاث دنبای انزوع اول
 g } plane atlاحتمال اينکه از توع دوم بافند یر پا - 1 - 3فواهد پود.

۲-۰

الگوریتم اولبودن اگراوال .کایال و ساکسنا ()5>1۸

 Syاست .اطلاعاتی راجع به  0دست میآورد» که در دو قضيهٌ زیر

میتوان آنها را خلاصه کرد.
فضیةٌ [ ۵مرجع  .]۵فرضی کنیم  7يك عده صحیح عثبت باشد و  4و

نرصورت دتبالٌ (*) را تشکیل بده .اگر دنباله از نوع
 ۵داریغی
دوم بود 1 ,مرکب است واجرا را متوقف کن.
 ۶داریغینرصورت به مرحلٌ  ۲بر و با انتخاب

فاوقنرجاام بده.

 7دو عدد اول جاشند ,همچنین فرخی کنيم  5جلك حجموعةٌ ؟ عضوق از

اعداد صحیح باشد؛ گیردم

ی دیگر عملیات

ais del
 ۷اگر پس از  4بار اجرای الگوریتم فوق» در هر jb

(*) انزوع اول بود اجرا را متوقف کن و * احتمالً اول است.
الگوریتم خلیرشم اینگه عازای زبلن آرای پیتdigg nl esi
براساس قضية کوچک فرما ساخته شده همان نقص الگوریتمهای فرما و

میلر را دارد نومیتواند قطعیتی باشد .اما جون عدد مرکب  ۷نمیتواند در

۳ -

و براق هر  ۵و  ۵عتماین از 5

 ooفرش as
)les

\ ely

= )’(na — a

gy

) 6 > 8 wishes (87رابطة

 2) + (۵ < 2۳ + a( Zeبرقرار داشد .آن 1 ۰نواني از

كت hgh sae
قضیيه

]> ntl

( € {2,\} 9ییمانة ۳0۹/۱7۳

۶

et

[مرجع  .]۵فرض

es

 7و  7دو

عدد صحبح عبت داشند و

3

بك مجموعة  6عضوی از ۱عداد صحیح باشد .همچنبی فرخی DoT PSS
ای
هه ۵
و هم
 &syاولیه جه جبماثة  7داشد و  )91, 6 - 0/( < ۱دراگ

۱  شمارة۳۱۰  سال,ترشیراضبی

۱۶
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 قرار3  مسالهٌ اولبودن در رد؛,است و به اين ترتیب با الکوریتم فوق
.میگیرد
2K OR KK KK

 نویسنده مقاله لازم میداند از آقای دکتر غلامرضا.تشکر و قدردانی

خسروشاهی که متن مقالة اگراوال و همکارانش را دارختیار نویسنده قرار
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی,* حسن حقیقی
haghighi@kntu.ac.ir

 اآزقای دکتر امیر اکبری که راهنماییهای ارزندهای در مورد حدس.دادند

 و همچنین اآزقای دکتر سیاوش شهشهانی که.تعميميافتة ریمان ارائه کردند
. سپاسگزاری کند.نقصهای پیشنویس مقاله را یادآوری نمودند

 AE flu erly ptشمارةً  ۱۰صص۳۴-۱۷ .

نشر الکترونیک*
پدرام صفری *

در انتهای کتابی ریاضی که در سال  ۰۰۰۲منتشر شده است به
ههر هه

ارجاع داده

مقالهای به این صورت

شده

لا نشر الکترونیک جیست؟

است:

0۱

The Symplectic Thom Con-

© «کارگزارهای پیشجاپ»" یا «بایگانیهای -جاپ»!
)(arXiv J as

ه انواع کارگزارهای پیشچاپ

;jecture, Ann. of Math., 151 (2000), 93-124
math.DG/9811097.

(موضوعی» عمومی؛ مقايسة تطبیقی فلسفههای
تمرکرگرایی وتنوعگرایی :آرشیوهای  Seپوششی؛

5

اين نحوة ارجاع از نفوذ روزافزون نشر الکترونیک وتعامل جدی آن

 ۰توفیق یک کارگزار پیش چاپ

در ذهن برمیانگیزد .از مسائل فنی و حقوقی واقتصادی

ترونیک بر روند تولید و
اثرل نکشر
گرفته تا چشمانداز تاثیر و تا
انتقال علم .وضعیت تعادل اين فرایند در حال گذار جه خواهد

 1۸0کارگزارهای تجاری)

 ۰در علوم دیگر جه میگذرد؟
 buالکترونیک

0

(اقتصاد نشر ,جالشهاء ناشران تجاری ,تعاونیهاء اقلیدس)

بود؟

مارشال مکلوهان زمانی گفت« :رسانة خود پیام

oS (canal

پیامهای اینترنت کُسترده و متنوعاند .عمومیکردن دسترسی به
اطلاعات و در عین حال فردیتبخشیدن بهآن ,انتقال ساده وسریع

اطلاعات بهصورت زنده وبرخط  .۲دووسویهبودن رسانه .همگی از
پیامهای اینترنت هستند.
این

نوشتار ورودی

یسب

 obکسترده

به

و کسخرشباننده

نشر الکترونیک .با تاکید ویژهای بر نشر الکترونیک ریاخی.

قصد ما در اینجا تنها اراقة چشمندازی کلی اازين پدیده است

ت.
یبه
مهم
هی م
الهای
و سعی میکنيم ضمن تشریح مثا
مشکلات

تم

و دغدغههای

موحود

در

فواید.

 8مسائل نشر الکترونیک
(دوام :امنیت سازمانی واقتصادی .بایگانی در درازمدت» حقوق
مالک اش تاثر اقتصناد وفرهنگه سنت ارجاع به گذشته)
 8جشمانداز آینده
تابلوها:

اجتماعات الکترونیک

فنآوری نشر الکترونیک

کارگزارهای موضوعی و عمومی

نشر الکترونیک از زبان آمار

مجلات الکترونیک

} asنشر الکترونیک اشاره
KOK OK

2. online

is the message.

1. Medium

KOK

2. e-prints archives

1. preprint servers

تعر رناضی سال  ۰٩۳شمارة ۱

۱۸

لا نشر الکترونیک چیست؟

دسترسی به موقع وکافی به اين فنآوری» اين امر ممکن است در

تعاریف

سابقة ارتباطات الکترونیک ,بهخصوص برای مقاصد علمی ,چندان
 | Satay oll, gal deg cong Mbآچضاعانت آلکتزونیک

توسعهیافته و دیگران منجر شود.

دانشمندان گشته است [تابلوی اجتماعات الکترونیک] .اما اوج این

«کارگزارهای پیشچاپ يا بایگانیهای -چاپ

علمی گذاشته است .بهطوری که ناشران سنتی ,به خصوص نوع

با پست معمولی برای همکاران خود ارسال میکردند پا به هنگام

رش
تل و
سسهی
گث ت
هم منجر شده که خود باع
روت

همکاریهای علمی

اردنت
ارلآتا
رین انست که ارحاط الکترویک برماستاض

تجاری آن را .به عکسالعمل واداشته است .به قول توپولوژیدان
تبدیل کرد» .مجلات الکترونیک هم آنها را به ناشر تبدیل میکند.
انتشار نوشتهها بهصورت الکترونیک چنان آسان شده است که داوری

متا وهبتر سطالب» سلع گیمرلا به ید از «اتشان» مرکرل قنده

عام آن است که پخش مقاله  S|,شامل است .ازسوی دیگره از
انتشار مقالات ورگ ش

اصطالعا تحت عنوان «جاپشدن» باد

میکنیم» گرچه مقاله بهصورت الکترونیک منتشر شده باشد .بنابراین»
بمهنظور بررسي تفکیکی و دقیقتر ,مقالات الکترونیک را برحسب
زمان داوری به دو دستهٌ پیش از داوری (پیشجاپها) و پس از
داوری (مجلات الکترونیک) تنکیک میکنيم.

یت
ه نظر
ا از
مدسته
این دو

رسانهة انتشار (اینترنت) فرق جندانی

در دوران ماقیل اینترنت» نویسندگان مقالات  WEمقالات خود را
سخنرانی بین حضار پخش میکردند .امروزه اين امر بیشتر به,صورت

الکترونیک از طریق نامه" يا وب صورت میگیرد و یکی از
روشهایی که با استقبال فزایندهای مواجه است استفاده اکزارگزارهای

پیشچاپ است.
درواقع .کارگزار پیشچاپ مکانیسم الکترونیک خودکاری برای

مبادلة پیش چاپ مقالات علمی است که غالبا ه,صورت وب رسانهای

عمل میکند .دسترسی به اکيانرگزارها برای همگان آزاد و رایگان

تعاریف

است .اازین بس ,دارین مقاله ,مراد ما از «نشر» يا «انتشار» مفهوم

طول زمان باهفزایش هر چه بیشتر شکاف علمی بین کشورهای

است .فویستدفان مقالات نود | مستقیما بوروش کارگوار فا رمیدهقد و

خوانندگان مستقیماًمیتوانند مقالات مورد علاقة خدودر رایافت کنند.
هیجگونه دخالت وکنترلی؛ اعم از داوری» وبرایش .SCENES
قالب و صفحهآرایی مقالات»  ...در این مراحل اعمال نمیشود

وسقالات دقیقاً بمهماق صورثی که ویستده بوروی گارگزار ذار داده
است به دست خواننده میرسد.گاهی اوقات مقالات پس از«حاپ»

 Lo Mbمزایا و معایب

ندارند اما نوع مسائل پیش روی آنها متفاوت است .درواقع تفاوت
اسنلی از این تاکنی میشود که ظاهراً وب" رساناً مناسبی بای

وب رسانة مناسبی برای «انتشار» مطالب است.

 Ulیا دستکم توانایی

اما توانایی آن برای «بایگانی» مورد تردید است.

«انتشار» مطالب است نه برای «بایگانی»

وب در بایگانیکردن مورد تردید است .در ادامه با تقصیل بیشتری
به این مطالب خواهیم پرداخت.
دارد که قابل انکار پیست گرحه به نظر نمیرسد که

پیشچاپها هميشه برروی کارگزار باقی میمانند .بنابراین اين

به این زودی جای نشر سنتی را بگیرد .توانایی تسریع ارتباط و به

کارگزارها به نوعی بایگانی پیشجاپها هم بهحساب میآیند .از
سوی دیگر ,برخی مجلات مقالات چاپشدة خود را برروی این
کارگزارها هم قرار میدهند .بنابراین اطلاق لفظ پیشچاپ بآرنها دیگر

مختلف وحق انتخاب برای کاربره بهرهوری اازمکانات ماشین (مثلا

معنایی ندارد .اازين لحاظ برخی آنها را در کل -0جاپ نامیدهاند.

امکانات جستجو" یا توانایی تولید ورودی برای نرمافزارهای مختلف

به نمظیرآید که به این ترتیب مرز بین مقالات چاپشده (دائم) و

پویانمایی۵

جاپنشده (موقت) دحرال محوشدن است .برخی نیمزعتقدند که

رابطةٌ دوسویه " بکااربره وبهطور خلاصه تمام امکانات بهرهوریهای

 Uy! ele a bale Glee Gl LSSeelنوشتگان علمی تبدیل

آموزشی وکمکآموزشی ا زکامپیوتر همگی از مزایای نشر الکترونیک

خواهند شد .دحراهرل .حتی هماکنون هم اين کارگزارها فرهنگ

نشر کاغذی

ile cle Ges

 dueعلمی» کاهش موسیارسوطههای نشر

(و در نتیجه کاهش قابل ملاحظة هزینههای نشر) ,وجود گزینههای

یکه
ف از
اتر
ررده
علمی)؛ امکان استفادة آسانتر وگکست

هستند .برای کتشوورسهاعیه کمتیرافته .بسیاری اازینها نعمتهایی

هستند که قبلاکمتر دستیافتنی یا ناممکن به نظر میرسیدند ,ولی
هنوز هم غالب چنین کشورهایی به دلایل مختلف ازجمله ضعفهای
ساختاری» آموزشی ,تکنیکی ,يا حتی عدم آگاهی .اازين نعمتها

تحقیق و چاپ مقالات را متحول کردهاند .اين امر در هر یک از
رشتههای ریاضی و فیزیک به نوعی در حال شکلگیری است .در
 eekقراردادن پیشچاپها در اين کارگزارها جزتی از «فرایند
جاپ» مقاله شده است ".در فیزیک .به خصوص دشراخههای داغ

محوواند .و در صورت اتقعال و عدم اقدام مدبرنة این گشورها برای

تحقیقاتی مانند نظريةٌ ریسمان ,بسیاری افزیزیکدانان معتب رکه دیگر
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نیازی به حاپ مقالات خود نمیبینند مقالات  ee AS ckرا  -که
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روثرها

در هر حال نشر الکترونیک مزیایی کاملاًمشخص نسبت به

#بسط فویسندگانشان از بوی گارگبار برذاشته میشوند :اما غالبا

+s

e-Communities

اجتماعات الکترونیک

فهرست منتخبی اگزروههای خبری ریاضی

تقریباازهمان زمان که پست الکترونیک عمومی شده« .میزگرد»  ۲ها و «تابلوهای

اعلالات»" الکترونیک نیز برای گسترش وتسهیل ارتباطهای گروهی تأسیس
شدهاند که هرکدام کارکرد خاص خود را دارند ور اوزشهای ارتباطی متنوعی
استفاده میکنند .یکی از اين روشها استفاده از نهرست

ستتی  ۲است که

alt.sci.math.combinatorics

sci.math

alt.sci.math. probability

sci.math.research

alt.sci.math.galois_fields

sci.math.num-analysis
sci.math.symbolic

 Latte uyآن یکطرفهبودن کانال ارتباطی است یعنی فقط صاحب

فهریسته پستی مفراد بیتان نیاق آعا ارسال کند .سادهترین متال ,یه

ظهور وب کانال دیگری برای تشکیل اجتماعات اینترنتی پدید آورد.

فهرست پستی شخصی است که از دوستان فرد تشکیل شده است .غالب

یکی از قدیمیترین نمونههای اینگونه اجتماعات .صناد 0۲دا ودمد6

مجلات يا ناشران فهرستی پستی از علاقهمندان دارند تا آنها را اتزازههای

 & Wf cualمتخصصتان نظرية گروهها اختصاص ذارد .یک نمونة دیگ

خود باخبر کنند .نمونهای ازینهاه فهرست پستی رایگان انتشارات اشپرینگر

81۵۳

است که برای استفادة متخصصان جبر جابهجایی طراحی

است که اعضای خود را از فهرست مقالات مجلههای دلخواهشان به محض

شده است .در اين پایگاهها مقالات .اخبار کنفرانسها سواير مطالب جالب
توجه ومربوط به جامعةٌ مربوطه یافت میشود .اين مطالب به طور جمعی

ابرزد ۴ .البته فهرستهای پستی عمومی (و نه
رسباخ
ینگ
مپری
انتشار توسط اش
یکطرفه) نیز وجود دارند.

در جنین مواردی» نامه فرستادهشده به فهرست

پستی به طور خودکار به تمامی اعضا فرستاده" میشود 20731 .نمونهای

اازین فهرستهای پستی انست که توسط جمعی ادزانجویان مقاطم عالی

دواوطلبانه با مشارکت خود اعضای اين جوامع تأمين میشود ومّسسان
آن عملاً نقط کار طراحی صفحات را بهعهده دارند.

در مقیاس کوچکتر؛ میتوان گروههای تحقیقاتیای را یافت که برای

 eda ale abla saathداوخ سالsad eit [Bas ۱۳۷۳ 

استفادة گروه خود صفحاتی در اینترنت ایجاد میکنند تا نئيجة تحقیقات هر

اين فهرست پستی به دلیل کاهش مشارکت اعضای آن ونیز به خاطر ضعف

فرد به سرعت و به صورت برخط در اختیار تمامی همکارانش در سراسر

پشتیبانی فنی غیرفعال شده است.

یکی دیگر ازانواع اجتماعات الکترونیک :گروههای خبری  ۴هستند .یک

کارگزار خبری! (که مشابه یک کارگزار پستی  ۸است) امکان فبی دسترسی به

گروههای خبری را فراهم میکند .یک گروه خبری مانند  420.105دوراقع
مخزنی ا6ز-نامههای ارسالشده به آن گروه خبری است که تمام مشترکین
 glدسترسی دارند مویتوانند خود نیز به آن نامه

دنیا قرارگیرد .در مواردی که مسائلی چون حق مالکیت اثرا ,حق ثبت" يا
مقررات افشا ی مشابه وجود دارد .دسترسی به اين اطلاعات فقط اطزریق

گذرواژه" امکانپذیز است.
فهرست منتخبی اازجتماعات الکترونیک ریاضی

ارسال کنند .بنابراین

طیفی از هنامههای مختلف مورد توجه مشترکین در اين گروههای خبری

Atlas

یافت میشود :اخبار ,سژال و جوابهاء بحثهای تخصصی و غیرتخصصی:

http://at.yorku.ca/topology/
Forum

همانطور که ذکرشد» کارگزار خبری فقط امکان «فنی» دسترسی به

Pub

e CommAlg

http://www.commalg.org/

هم برای دریافت و ارسال پیام به اين گروههای خبری وجود داشته باشد.
ااخبطارلواعات

Resources

در برخی موارد چنان باارزش هستند که عضویت درگروه

بررسی میشوند تا زپخش موارد نامر بوط (مثلاًهنامههای «نوابیغ» (Sol

Theory

e Graph

http://www.cs.columbia.edu/~sanders/
graphtheory/

مربوط به اخبار اقتصادی يا موارد مشابه .دبررخی از اين گروههاء مثلاً در
 sci.math.researchمنامههای ارسالشده بگهروه توسط گرداننده"ای

e Group

http://www.bath.ac.uk/~masgcs/gpf . html

گروههای خبری را فراهم میکند .اما ممکن است محدودیتهای غیرفنی

گاًرپکوه خبری
عخبري مریوطه مستلزم پردامشت .حق اشتزاک استه مثل

e Topology

Web

e Probability

http://www.mathcs.carleton.edu/probweb/
probweb. html

جلوگیری شود .در حالی که اازين موارد دگرروهی خبری مانند طنل65(.

کموبیش یافت میشوند .بنابراین هر گروه خبری با توجه به نحوة ادار آن
تشخص پیدا میکند.
list

3. mailing

6. newsgroup

2. bulletin-boards

1. forum

5. forward

4. http: //link.springer.de/

9. moderator

7. news server

8. mail server

4. password

3. disclosure

2. patent

1. copyright
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 uleهرگز به زیور طبع آراسته نخواهند شد  -در اين کارگزارها

قرار دادهاند .مرزهای تحقیقاتی دررشتههایی مانند نظرية ریسمان

Mild arXiv.org e-Print archive
| Catchup
|| Help

درواقع این چنین پیشرفت میکند .ارجاع به -6چاپها تخیر زمانی
ارحاعات! به یک مقاله را از سالها به ماهها کاهش داده است.

Automated
|e-prnt archives [PRYSICS =] _Seaéch

Formintertece

13 Dee 2001; Cumulative “What's New” pages. Note main site relocation.
Rebets Beware: indiscriminate,
i

مثال

شمارة ارجاع دمرثالی که داربتدای اين نوشتار آمده به شمارهگذاری

Physics

( ۲2بخوانید آرکاو) اشاره میکند که عمدهترین بایگانی -6چاپ
کنونی در ریاضی و فیزیک است .این کارگزار در سال ۱۹۹۱
میلادی با نام  "1۸-۵۵3در آزمایشگاههای ملی لوسآلاموس

)+ Astrophysics (astre-ph new, recent, abs, Gnd
)= Condensed Matter (cond-mat new, recent, abs, find
Disordered
;Systems and Neural Networks

متولد شد .اکينارگزا که یکی از قدیمیترینها در دنیاست» حدود
یک ماه پس از شروع به کار بایگانی bug “(mp_arc) «Ss
پگالینزپارگ" فیزیکدان تأسیس شد .اين دکوارگزار هر دو از طریق

 1فعالیت میکردند و ابداع وب به طرق ارتباطی آنان

نامه و

افزود .اما نحوة فعالیت موفقیتآمیز آنها متفاوت بود672-۳01 .

بهصورت پایگاه کوجکی برای رپاضی-فیزیکدانان باقی ماند و به
arXiv

زندگی خود ادامه میدهد .در حالی که  16-062با «بلعیدن» تعداد

زیادی اکزارگزارهای کوچک دیگر به موجود غولآسایی تبدیل شد که
 7-06سابق اکنون تنها یکی از زیرردههای آن است .کارگزارهای

پیشجاپ هندسة جبری در دانشگاه دوک * (تأسیس در ۲۹۹۱

Computer Science

توسط دیوید موریسون ") ,هندسةٌ دیفرانسیل در موسسة تحقیقات
علوم ریاضی ( 1۲35)۸و فضاهای باناخ در دانشگاه ایالتی
اوکلاهما (تاسیس در  ۹۸۹۱توسط دیل آلسپاخ!) نمونههایی از

+ Computing
| )Research Repository (CoRR new, recent, abs, find
;n): Architecture

کارگزارهایی هستند که هیرک بهنوعی توسط  ۷068.10۳21.6002سابق
css arXiv.orgyهضم و جذب شدهاند» گرچه درعین حال برخی
هنوز به فعالیت مستقل خود هم ادامه میدهند و زندگی دوگانهای
دارند.
 76درارتباط

با مجلات

نیز موفقیتهایی داشته است

حدود  ۰۴مجله توافق کردهاند که ویسندگان مقالات با مطلعکردن

علوم غیرخطی" وعلوم رایانه دخرود ذخیره کرده است وپاشزتیبانی

قنی وعلعی ومالی .تومپیبات خویی برغوردار اسعه سامافها

 ۷6بر اثر توجهی که در طول زمان به اصلاح و تکمیل آن
معطوف

ده

است

ویراستاران از شمارة پیش جاپ خود در " - 822که قبلا در أئجا
قرار داده شده است  -به اراقة مقالة خود به مجله اقدام کنند

76

(ارائی مستقیم)" .۲ویراستاران هم میتوانند بههمین طریق مقاله

است وتشخیضص

 :۸77۵۶ of Mathematicsاست که اين موفتیت بزرگین برای

76

و حتی برای بایگانیهای پیشجاپ محسوب میشود.

امروزه

 arXivمقالاتی در

 plsشاخههای فیزیک:

 1۳06-1286عمزاعات :مدت زمان بیجاننعقتار یک

ریاضی.

مقاله وارخاعات به آن

در «pus: EN lex
.¥

۴

مخقف
Morrison

7. David

National

Berkeley

Institute,

Research

Sciences

10. direct submission

 aie Soul oly 4Sنگهداری وسهولت دسترسی به اطلاعات
موجود در  ۷36212تضمین شود 76272 .دارای  ۷۱پایگاه آینهای*
دترقاط مختف جهان است« .تصویر»" موجود دردانشگاه کالیفرنا

در دیویس  ۲۰ظاهری آراسته وگرافیکیتر از خود  76722دارد و

شاید برای مبتدیان مناسبتر باشند .یکی دیگر از مزیای «تصویر»

مزبور این است که فهرستی الفبایی انزویسندگان مقالات موجود در

3. Los Alamos

Ginsparg

را دارد و یک کلیک برروی نام نویسنده .فهرست مقالات

2ز152
2ا
" را
او

استخراج میکند.

3. documentation

-mathematical physics preprint archive
.6 Duke

ترجمه؟ میکند وقالب" درخواستی | )aJ§ (pdf aps dvijl pel

۷

-high-energy physics — theoretical Wim.
Laboratories

اس1تفاده کرده» سپس بهطور خودکار مقاله را در نگارش مزبور

5. Paul

8. Mathematical
9. Dale Alspach

6. compile
9. front

2. system
5. version
8. mirror site

1. nonlinear science
autocompiler

4. TeX

7. format

10. http://front.math.ucdavis.edu/

۶۰

) (SX .(ovelay journalsاز این

میدهد که  ale.موردنظر از جه نکارشی  ۵از

شتمماز

 dhe Ieبسیار معتبر

از معدود کارگزارهایی است که دارای خوذمترجم 61

نی غنی

کردهاند که تمام مقالات

 bookخود

| در

دقت خاصی یافته است .راهنما ای سایت مفصل و روشن است.

arXiv

را در اختیار داوران قرار دهند .چهار مجله هم علاوه بارين توافق
 arXivقرار دهند

بسیار قابل ]sae

 wdو نرمافزار آن ظرافت و

۱۳

نشر الکترونیک /پدرام صفری
آنجه بیش از همه اينها  71627۵را متمایز کرده نحوة ادارة

آن است 71527 .کارکنانی تماموقت و نیز همکارانی داوطلب و

متعهد دارد .علاوه بران هیأتهای مشاور علمی  (730بر نحوة

کار آن نظارت میکنند ۷1572 .همچنین راهکاریهای برای کاهش

کارگزارهای -چاپ را به دو دسته موضوعی" وعمومی " نقسیم کرد.
(اینها به غیر از صفحهٌ شخصی نویسندگان است که مقالات خود را
در آن قرار میدهند ).کارگزارهای موضوعی عموماًبه ابتکار یک یا
جند ریاضیدان با علایق مشابه تأسیس میشوند موخاطبان محدود

میزان اغلاط علمی در مقالات دارد .وقتی نویسندهای مقالهاش
را در  ۷16222قرار میدهد صدها نفر خلاصهٌ مقاله را از طریق

آنها کم وشات

نامه دریافت میکنند .بنابراین نویسندگان مراقب آنچه مینویسند

که قبلاً ذکر شد [تابلوی اجتماعات الکترونیک ,میتوان به0011

هستند زیا در معرض قضاوت جمعی قرار میگیرد .البته در هر

اشاره کرد .اين کارگزار در سال ۲۹۹۱

حال امکان خطا منتفی نیست .نویسنده در صورت لزوم میتواند

arXiv

به تصحیح مقالا خود اقدام کند و نگارش جدید مقالهاش را در
بگذارد؛ شمارهگذاری  716222شمار :نگارش را نیز منظور

«

۵

Sheاست .به عنوان
ils

010001

 ele Jبمرواردی

میلادی توسط کلرنس ویلکرسن " از دانشگاه پردو به منظور تسریع
مبادلهٌ پیشچاپها وکاهش هزینههای اين کاره و در عین حال

کارگزارهای موشوعی

اراره و نظارت علمی بر

ولی فعالی دارند .حجم اين کارگزارها کوچک .پیچیدگی تکنیکی

تبلیغکارهای خود وهمکارانش ,تأسیس شد .با این حال اکینارگزار

میکند ونگارشهای قبلی واحیاناً مفلوط مقالات arXiv ISL jl

فواید جانبی پیشبینینشدهای هم داشته است .مثلاً اینکه در یک

حذف خخواهند شد.

نظر چشماندازی اتزحقیقات روز دنیا را تدروپولوژی ارائه میدهد.

کارگزارهای موضوعی غالاً به محافل گرم ریاضیدانان همکار در
رانکطوه
هم

 "611ریاضیدانان را به تایپیست

تبدیل کرد .وب هم آنها را به ناشر تبدیل میکند.

 BLE K,مشخص تبدیل میشوند واین خود دلیل کافی وانگیزة

مناسبی برای تأسیس لین کارگزارهایی است.
کارگزارهای عمومی که دستهٌ دیگری اکزارگزارها را تشکیل

با وجود اینکه  ۷16222دآرزمایشگاههای لوسآلاموس پدید آمد.
ج ما
تانی
یب
هلییوزا تی

اما از نظر مالی به آن وابسته نبود هوزینههای آن روازارت انرژی! و
بنیاد ملی علوم  ۲امریکا بر عهده گرفته بودند .این هزینهها به حدود
سالی  ۰۰۰۰۰۳دلار بالغ میشد که غالبا به مصرف حقوق سه نفر
کارکنان  ۷16212میرسید و هزینههای سختافزاری در برابر حقوق

این افراد قابل اغماض بود .امسال گینزپارگ که گردانندة اصلی

arXiv

به آنجا منتقل میکند .با اين نقلمکان ,کمک مالی وزارت انرژی
امریکا 4

 arXivقطع خواهد شد و در

 te.کتابخانةٌ دانشگاه

کرنل هزینههای اصلی زیرساختاری و نگهداری  716278را به عنوان

«زیرمجموعة ویژه»ای از خود برعهده خواهد گرفت .قطع کمکهای
دولتی وبرخورداری از حمایت یک دانشگاه خصوصی به 716272

ثبات وآزادی عمل بیشتری خواهد بخشید؛ بهعلاوه دانشگاه کرنل
در سالهای اخیر به مرکزی برای نوآوری داررتباطات الکترونیک
دانشگاهی تبدیل شده است و لذا پایگاه مناسبی برای "ده
است .در عين حال هنوز نگرانیهایی در مورد ۳

arXiv (JL

هنگام بیان مشکلات ناشرلکترونیک بیشتر به این دغدغهها خواهیم
پرداخت

۳

داده میشود .مجموع تعداد مقالات موجود در اين DGS
با تعداد مقالات موجود در  ۷15272برابری کند.
خود نمونهای دیگرا زکارگزارهای عمومی است که درواقع
۷

اتزلفیقی اکزارگزارهای موضوعی با سلایق متنوع تشکیل شده
خهچة
یی ب
راه
ا نگ
تت.
اس

 arXivدو طرز فکر عمده را در بارة
ws

کارگزارهای پیش چاپ نمایان میکند .گروهی ازکارگزارهای موضوعی
(مانند کارگزار هندسة حبری در دانشگاه دوک) به  ۷10772پیوستند
& )sbul ‘last yl jo (Banach Space Archive ssl
کردند؛ وگروهی دیگر (مانند arXiv> plés! lisjs (mp_are
مقاومت کردند .شاید  72در دعوت ادزیگران برای پیوستن به

خود کمی گستاخی وتکبر به خرج داده باشد و به اين ترتیب رنجش

عدهای را برانگیخته باشد .ولی در هر حال هر دوگروه دلایل متین
وقایل تأملی دتروجیه رفتار خود دارند .شموکگرایان» با طرفداران
کارگزارهای
لازم

 Synبه صرفهجویی در هزینهها و متابع انسانی

 Glنگهداری کارگزار اشاره میکنند .هزینههای سختافزاري

بايگاني مچاپها مجتمع و در نتیجه مقرون بهصرفهتر است» و

 lak) ub,لازم برای پردازش -6چاپها میتواند بر هر تعداد از
مقالات عملیات انجام دهد .چه  ۰۰۱تا باشند .چه  ۰۰۰۰۱تا
بنابراین هزینههای نیروی انسانی نیزکاهش مییابد .در صورت ظهور

ه انواع کارگزارهای پیشچاپ
با وجود اينکه  76252به بزرگترین کارگزار پیشچاپ تبدیل شده
است .اما به هیچ وجه تنها منبع هچاپها نیست .درکل میتوان
of Energy
3. Cornell

علمی» پژوهشگران و میهمانان این موسسات در اکينارگزارها

)(NSF

1. Department

2. National Science Foundation

فنآوریها وتکنیکهای جدیدٍ نگهداری اطلاعات .تبدیل فایلها به
 WEجدید به همین ترتیب با سرعت و سهولت بیشتری انجام
Wilkerson

3. Clarence

2. general

1. subject-based
4. overlay

دلایل تمکزگرایان

) Ys ,کارگزارهای پیشجاپ) در درازمدت وجود دارد .داردامه

انجام شده در آن مراکز هستند .حاصل تحقیقات اعضای یات

تمرکزگرایی و تنوگرایی

 772است به دعوت دانشگاه کرنل" به عضویت هیأت علمی
آن دانشگاه درآمده است وبنابراین مقر اصلی  ۷10222رانیز با خود

ریاضی یا موسسات پژوهشی راهانذازی شدهاند و نماد تحقیقات

کارگزارهای عمومی

میدهند عمدتاً شامل کارگزارهایی میشوند که توسط دانشکدههای

ترشریاضی؛سال .۴۱۰قمار؟ ۱

۳۳

میگیر.اینها همه درموالعیازای مقیاس است « --هر چه بزرگت

TESTES

بهتر» .تمرکزگرایان عیوبی را هم برای کارگزارهای کوچک سراغ دارند.

‘Select journal content:
Fuk text articles from ave? 60 journals

اين کارگزارها  -که غالباً در دانشکدهها و موسسات تحقیقاتی
مستقرند  -در اختیار مدیران شبکه" اند و این صاحباختیاران
گاهی دخالت در شبکهٌ تحت نظر خود را برنمیتابند.

|
ea iy
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جانب نویسندگان مقالات باشد .نمونههایی از مقاوست مدیران شبکه
در برابر دسترسی يا ارتقاء" نرمافزارهای مربوط بکهارگزار -6چاپ
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مستقر در آن شبکه گزارش شده است ».دحرالی که چنین مشکلی
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ans dance
& classes (Lute Kamstra
)Jaap Spies

در مورد  ۷16212وجود ندارد.
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نگراناند که وجود کارگزارهای مرکزی" باعت کاهش بودجههای

scan.
ane

دلایل تنوعگرایان

تحقیقاتی ساير مراکز و هدایت سرمایهها به سوی کارگزارهای مرکزی
شود .در حالی که با وجود کارگزارهای  Apeهوینهها بین تعداد

wve US society pu

ser

saat

مت

|

TOP 25 “or; dowstonted articies

 ,زیادی از موسسات سرشکن میشود .آنان همچنین به وجود نوعی

||۱

یشنشان اشاره میکنند.
کالااترو ر
دگان مق
سینبین
یسان
نطةو ان
رای
وقتی کارگزارها کوجک و موضوعی باشند .مسوولیت نگهداری

مطالب موجود در آنها بین کسانی تقسیم میشود که به موضوع
علاقهمندند و برای ادارة کارگزار دلسوزتر .در عین حال این تنوع

استفاد؛ موازی از شبکههای رابانهای غیرمتمرکز به جای رایانههای

شناسنامهها صورت گرفته ابتکار  ۸0۱اکسیتن کزهبارگه

خود یکی ازرن

OAI

وتکثر به عمومیترشدن علم و تشکیل اجتماعات علمی کمک
میکند .تنوعگرایان معتقدند همانطورکه دنیا بیش ازپیش به سمت

میشود .شناسنامة یک متاله شامل عنوان .نام تویسندگان و
چکيدة مقاله میشود .یکی ازتلاشهایی که در راه هماهنگکردن

ب است . ۲OATپروتکلهایی برای سس

بزرگ مرکزی پیش میرود .به همان ترتیب هم استفاده اآزرشیوهای
 CoSمتروک و به جای آن استفاده از «آرشیوهای بالقوه»" رایج
خواهد شد .اين آرشیوها در واقع نوعی کارگزار پوششی * هستند

که خود _چاپی را در خود ذخیره نکردهاند .بلکه منابعشان بین

 SoS cl LSSمثلاًکارگزارهای دانشکدهها ,توزیع شدهاند.

کارگزار پوششی با دریافت فرمان جستجو «شناسناعه"» مقالات
موجود دکرارگزارهای اقماری خود را «درو»" کرده مووارد مربوط

رااستخراج میکند.
در هر صورت ,وجود کارگزارهای پراکنده و غیرمجتمع یک
واقعیت است وکارگزارهای پوششی یک نیاز محسوس .مهمترین

کارگزار پوششی موجود« .سامانة جستجوی پیشچاپ ریاضی»
انجمن ریاضی آلمان برای پوشش کارگزارهای بخشهای ریاضی
دانشگاههای آلمان تأسیس شد 553۳۷ .اکنون از حمایت
انجمن ریاضی اروپا اوتحاديةٌ بینالمللی ریاضی برخوردار است

و دايرة بزرگتری از کارگزارها را تحت پوشش خود دارد که شامل
 arXivو کارگزارهای دیگری دارمریکاء فرانسه و استرالیا میشود
و حوزة فعالیت آن همچنان رو به گسترش است.

اآزنجا که قابلیت جستجو یکی از مهمترین امکانات یک
کارگزار است :آهمیت خماهنگگردن شناستامة مقالات روقین
3. centralized

.1 administrators

2. upgrade

میکند

مخرج

شناسنامة هچاپها به طوزت استاندارد پذیرفته شود .یگ اقدام
مرتبط دیگ راهاندازی

4S cw! Self-Archiving Initiative

نرمافزاری است رایگان و توسط استون هارند" دارنگلیس نوشته
شده است .اين نرمافزار با استانداردهای  ۸0منطبق است و
خروجی آن قابل «درو»شدن توسط «آرشیوهای بالتو؛ جهانی»
است .اين به نویسندگان مقالات امکان میدهد تا برای خودشان

آرشیوی بسازند .هارند خود با استفاده اازین نرمافزار آرشیو
 6:0را ساخته است .این آرشیوی در علوم شناختی۲
است که دادههای خود  |,+5 Cogprints 5 arXiv jl

دراینجالازم است بهکرگر رهای ناشران تاجاشریارهمهای کنيم.
اولین کارگزاراینجتینی درریاضی توسط الزهویر" دسرال ۱۰۰۲
yeaa

 a“ ia 8 aSنشانی ۵و نه محتوای این پایگاه اشارهای به

الزهویبر ندارد.

استفاده

از این کارگزار آزاد و رایگان

 Gulو ناشر

متعهد شده که آن را رایگان نگاه دارد .علاوه بر اینکه قراردادن

پیشچابها دکرااگزرتعهدی برای نویسندگان نها (مثل ارسال
یکی
مقالات برای جاپ در

از مجلات الزهویبر) ایجاد نمیکند.

جکیل ازات باکپیرایت
هنمچونیینس انگردهای مقالاٌ خود رامدری
الزهویبر به جاپ رساند اجازه دارد نسخه

 Slee olخود را با

گذاشتن در این کارگزار به رایگان در اختیار همگان قرار دهد .ادزیگر
)Archives Initiative (openarchives.org

5. virtual archives

4. distributed
4. Elsevier

8. harvest

7, metadata

.1 Open

server

3. cognitive science

Harnad

2. Stevan

6. umbrella
5. http://www.mathpreprints.com/

Preprint Search System

9. Mathematical

کارگزارهای تجاری

MPRESS

)43 D-MathNet glee cos lua! aS cu! ‘(MPRESS

یی

بهعنوان وگوسگترین

تک

ناشلرکترونیک/پدرام صفری

yr

فهرست منتخبی اکزرگزارهای موضوعی

if

)

Subject e-Print Servers
Archive

فهرست منتخبی اکزارگزارهای عمومی
Servers

e Hopf Topology

»کارگزارهای

e-Print

6S

General

CentralizedServers

http://hopf.math.purdue.edu/pub/hopf .html
Atlas

e ArXiv

e Preprints at Topology

http: //arxiv.org/

http://at.youku.ca/topology/preprint .htm

e Mathematics Preprint Server (part of Math-

http://at.yorku.ca/topology/
Archive

Preprint

)sponsored by Elsevier Science

e K-theory

Archive

Preprint

Preprints

e Mathematical

Preprints

http://www.ma.utexas.edu/

برای فهرستی کاملته [ ]256/1راینید

Preprint/preprint .htm
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ح-

مشخصههای اکینارگزار آن است که بکهاربران امکان نمرهدهی به

Preprints

 ۰کارگزارهای پوششی

جستجوشده را نیز برحسب نمره مرتب کند .همچنین کارگزار مز بور

A Math-Net

e MPRESS:
System

و شناسنامهة پیش جاپها ومقالات مجلههای الزهویر و سایر ناشران
باپزشش میدفد .آما جرا یک ناشر تجاری به تأسیس SHES pre
پیشجاپ رایکانی همت کماشته آنست الزهمویبر درصدد است ,با

http://mathnet .preprints.org/
http://www.math-net.org/
)e CiteBase (Search across multiple archives

ScienceDirect

)http://eprints.org/

که نسخه برخط مجلات الزهویبر برای مشترکان است -جلب کند.

(part of

http://citebase.eprints.org/

کارگزارهای هرگزی

خلاصه اینکه طیف وسیعی اکزارگزارهای عمومی وجود دارد

Elsevier’s Math Portal

که در یک سمت آکنارگزارهای مرکیزی (مثل * )1627ودرسمت

 al Soکارگزارهای پوشنی (مثل  )581۳11قرار دارند .نظر
تمرکزگرایان به صواب نزدیکتر است یا تنظنروعگرایان؟ برخی معتقدند

e MathematicsWeb:

http://www .mathematicsweb -org/

e ResearchIndex (CiteSeer): scientific virtual

NLU

ر دووش لازم است .کتاب سوزان اسکند ریه تجربة عبرتآموزی
که هر

library from NEC

 BULLSمرکزی بزرگ وجود ندارد .بلکه

http://citeseer.nj.nec.com/cs/

است .در دنیا فقط یک

هزاران کتابخانه وجود دارند؛ به همین ترتیب» منابع مختلفی هم باید
برای دسترسی به مطالب ریاضی موجود باشند .آنچه نیاز است.
وفور و تکرار است  -مثل قند مکرر.

برای فهرستی کاملتر ,] [AMS2را ببینید.
7۸

افت
ریری ذر
ازدتأخ

he

مقالات میگاهده علاوه بارينکه هزینهها را نیز

کاهش میدهد و دسترسی به مقالهها رآاسانتر میکند .از سوی

ه توفیق یک کارگزار پیشچاپ

.1 math

1. democratization of information

2. http://www.mathematicsweb.org/

portal

رلزار

کیکارگزار بزند وجود دارد .چنین کارگزاری به طور قابل ملاحظهای

فرد با فرد را به یک فعالیت جمعی تبدیل میکند  -این در اصل
ار خاصیت .اینترفت در عمومیسازی اطلاعات! تشات میگيرد.

UL

همانطو رکه گر شد :دلایل ويادي برای اینگه کسی دست:به تاسیس

 Soکارگزار پیشجاپ کارکردی اجتماعی دارد و ارتباط علمی

غوایر تأسیس

e

UmbrellaServers

Preprint Search

جرئی از «درگاه ریاضی»" الزهوییراست " که کارگزاری استپوششی

۳

Brook

Stony

e SUNY

http://www.math.sunysb.edu/preprints .html

مقالات را (در مقیاس صفر تا پنج ستاره) میدهد ومیتواند مقالات

3
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e IHES

http://www.ihes.fr/IHES/Scientifique/

mp_arc/mp_arc-home. html

>!

e MSRI

http: //www.msri.org/publicatins/preprints/

)(mp.arc

ننوکیارسندگان و خوانندگان مجلات را به سوی
ای

ematicsWeb,

http: //www.mathpreprints.com/

http: //www.math.uiuc.edu/K-theory/
Physics

۲

ترفیراضی».بنال  ۴۱۰شمار؟۱ :

۳۴

همچنین هکرارگزاژ چشماندازی رام ابزاحث تحقیقاتی مورد علاقة

روز اه میدهد ,علاو بارينگه نقشی تبیغاتی هم برای صاحب
خود ایفا میکند.
حیرتآوری اازقدام 4
اهتمال عرع موفقیت ی ککارگزار

پشتوانههای

قوی

ءاندازی شده است و قبلاً  10056036خوانده میشد) اين کار ر
به روش

اما تأسیس کارگزار هميشه هم موفقیتآمیز نیست .مثالهای
انجامیده است»

اهمیت پیدا میکند( 656001107265۵۳ .که توسط شرکت (۳۷

حتی

 BHF peelوجود دارد که به شکست
اقداماتی که از سوی

علمی و مالی و صنفی

انجمنهای
Epo

حرفهای با
GS

Exel

یک نمونة آن ,کارگزار انجمن ریاضی امریکا ( )58/0۸است که

خاصی انجام میدهد:

شخصی دانشمندان علوم

ین سرویس

مرتبا در صفحات

 all,به کشت وگذار میپردازد و مقالات

جدید را جمآوری و نگهداری میکند .البته  ۷67۵هم بخشی

مخصوص علوم رایانه دارد که  9۲000۱خوانده میشود؛ گرچه
استفاده !5

 CoRRروزافزون اشتت :اما به نظر میرسد که هنوز هم

 Cy po ResearchIndexبیشتری دارد.

حیاتش بیش از چهار سال ادامه نیافت .شکستهای مشابهی نیز
نصیب انجمن ریاضی کانادا وانجمن فیزیک امریکا شده است.
 4نظر میرسد که کارگزارهای موفق غالبً “ جوامع نسبتاً کوچک

ریاضیدانان با علایق مشابه تعلق دارد .همچنین فعالیت گسترد؛
تحقیقاتی در یک شاخه نیز میتواند به رشد وکنماوریکگزار منجر
شود مانند آنجه برای  ۷1627۵در مورد نظريةٌ ریسمان اتفاق افتاد.

اما چرا کارگزار انجمن ریاضی امریکا اکزارایی لازم برخوردار
نبود؟ کارگزار مز بور در واقع یک کارگزار پوششی بود و بنابراین معمولا

اصل مقاله را شامل نبود .بلکه به آن به وسیلة پیوند" ارجاع
میداد .اين روش قابل اطمینانی نیست ,زیرا با تفییر نشانی مقاله.
ارجاع مزبور به یک پیوند مرده تبدیل میشود .همچنین به دلیل
تردیدهایی که مسوّولان انجمن ریاضی امریکا ( )51۷۸در مورد
مسائل حقوقی وتجاري تأسیس چنین کارگزاری ونیزتأثیرکارگزارهای

پیشچاپ بآريندة مجلات سنتی داشتند .پیشچاپها دارای تاریخ
انقضا بودند و پس از مدت معینی اکزارگزار حذف میشدند.

بنابراین کارگزار مز بوراز دو خاصیت مهم برای موفقیت یک وبگاه"؛
یعنی دسترسی مطمتن

و دوام» برخوردار نبود .اين کارگزار در

سال  ۹۹۹۱براثر بیاستفادهماندن تعطیل شد و  5۸اکنون

فقط به نگهداری فهرستی ازکارگزارهای پیشچاپ ریاضی بسنده

رریدراضی با سایر
یکی اتزفاوتهای اهداف نش
علوم؛ اولویت «دقت» ومحتوا بر «سرعت» جاپ
است.

علوم دیگر با مشکلات بیشتری در استفاده اکزارگزارهای

iin Sel yl pat se whl Ja cod plete
 ols Weمطالبی در یار اطلاعات .یا اختاعانت تبتی و
انحصاری هستند .تبادل پیشجاپها اصولا خیلی معمول نیست.

در علوم زیست.پزشکی " وضع اازین هم بدتر است .زیرا مجلات
نویسندگان را از اعلان و بحث دبرارٌ مطالب مقالهشان  -تا

زمان چاپ مقاله  -منع میکنند .از اینرو کارگزارهای این
wlatls

http://preprint.chemweb.com/) le

توسط الزهوییر برای

http://NetPrints.org/y ,a

 the bogبریتانیایی پزشکی برای زیست.پزشکی) چندان با
اقبال روبهرو نشدهاند .البته ریاضی و فیزیک امتیاز دیگری هم بر

 pyle plدارند وآن تداول استفاده  THX jlاست .ریاضیدانان

خود مانند دانلد کنو " , ‘TEX gaدوست دارند منابع را در

کرده است.

دسترس همگان بگذارند ۳1 .که زبانی با منبع باز" است به
 0دعرلوم

کاربران امکان مبادلة فایلهایی را میدهد که در قالب متن؟ و

 a Ksمیگذرد؟

همانطور که اشاره شد .فیزیک بیشترین استفاده را کازارگزارهای

مستقل از پلاتفرم کاربر هستند وبه راحتی به قالبهای دیگر
مانند * ۳11050500یا  100قابل تبدیلاند .استفاده از نرافزارهای

تحقیق وتبادل نتایج علمی در فیزیک شده است .در واقع اين

تجاری (مثلاً  )01050:0:82 ۵۲۵/۷1در شاخههای دیگر علمی ,کار

نگ
هر از
راپذی
فیین
پیشچاپ میکند واستفاده ا2ز 71627جزتی جدا

فرهنگ از فیزیک است که به ریاضی هم سرایت کرده است.

مبادلة فایلها را دشوارتر میکند .یک مزیت coe TEX Sos

 LSاينکه استفاده اکزارگزارهای پیشجاپ در میان شاخههایی از
ریاضیات متداولتر است که ربط بیشتری به فیزیک و به خصوص
 4 bsریسمان دارند .مثل هندسة جبری» جبر کوانتومی وهندسةٌ
دیفرانسیل» و اين هم بیشتر به خاطر نفوذ و نقش محوری ۷16273

به یادگیری زبان  "91همت گمارد.
به نظر میرسد که یکی ادزلایل اصلي تفاوت میزان ونحوة

در تطور و تکامل اين نظریه است .در عوض در شاخههایی
مانند آنالیز عددی تبادل اطلاعات علمی بهطور سنتی از طریق

آنها نسبت به «نشر» است .مثلاً فدریزیک» نشریافتهها به منظور

فهرستهای پستی  ۲وگروههای خبری " صورت میگیرد .در علوم

رایانه هم عمدتاً گرایش به سمت استفاده اصزفحههای شخصی يا
کارگزارهای دانشکدههاست .بههمین دلیل وجود کیکارگزارپوششی
4, newsgroups

3. mailing lists

2. website

.1 link

دست «نوابیغ» است» زیرا خیلی غیرمحتعل استت :که تتلیتگرفه

 talعلوم مختلف ازکارگزارهای پیشچاپ .دیدگاههای متفاوت

«اطلاعرسانی» به همکاران فیزیکدان و همکاری علمی صورت
میگیرد :لذا سرعت نشراهمیت پیدا میکند .که دقرالب وب به نحو
2. biomedical
5. text

Repository

Research

4. open source

1. Computing

Knuth

3. Donald

ناشلرکترونیک/پدرام صفری

۲۵

مناسبی تحقق یافته است .ولی در ریاضی ,هدف از نشره «ثبت»
است .بنابراین دفت اولویت دارد؛ مقالات باید داوری شوند ومجلات

گزیدهای از مجلات الکترونیک
e-Journals

محوریت پیدا میکنند .در نتیجه با وجود اینکه قراردادن مقالات

ریاضی دکرارگزارهای پیشچاپ عملاً جزتی از فرایند انتشار آنها

Topology

and

e Geometry

http://www.maths.warwick.ac.uk/gt/

شده است .اما داوریشدن و«حاپ» متاله دمرجله است که هدف

e Algebraic and geometric Topology

اصلی است .خواه مجله کاغذی باشد يا الکترونیکی.

http://www.maths.warwick.ac.uk/ag/

مجلات الکترونیک

of Combinatorics

سخناً مجلالت کاغذعة  yalداوری» .لیب و آمور قتی جاپ بخش و

Journal

e Electronic

http://www.combinatorics.org/

نگهداری یا بایگانی مقالات وارده را برعهده داشتهاند .در سالهای

of Probability

Journal

e Electronic

?

http://math.washington. edu/~ejpecp/

اخیر میزان افزایش هزینههای اشترااک مجلات کاغذی از سوی ناشران

Mathematica

تجاری سیری نجومی داشته است که در برخی موارد حتی بیش از

e Documenta

رشد هزینههای چاپ و نشر بوده است (تحقیق [Kr] oS pale

http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/

راخراین زسته ببیشید) ب - golح5sالی اسک که اصولا میافی برات

documenta/Welcome-eng.
html

York Journal of Mathematics

داوری مقالات پرداخته نمیشود یا مقدارآن بسیار ناجیزاست .روند

http: //nyjm.albany.edu:8000/nyjm.html

رشد قیمت مجلات تخصصی چنان بود که نقض غرضی جدی

of Mathematics

 lawsمیآمب؟ ان مجلات پيشتر اآرنکه عاملی بای سنا

e American Jounal of Mathematics $

روند مقارن شد با ظهور اینترنت؛ قابلیتهّای  »63(1قدرت رسانهای

http://muse. jhu.edu/journals/

وب .وامکان داوری مقالات توسط خود ریاضیدانان این استقلال.

american_jounal_of_mathematics/

 wallوتوانایی را برای آنان فراهم میکرد که خود رس تامرایپ,

e Annals of Mathematics

اپ مقالاتشان را ادرختیار بگیرند وناشران تجاری سنتی
چر و
نش
رخة نشر حذف کنند .بدین ترتیب نهضت الکترونیکی نشر
راچ از

http://www.math. princeton. edu/~annals/
Mathematical Journal $

 dlsرایگان الکترونیک وارد مرحلهی

$

تییحروولاتی کرد که همجنان ادامه دارد.
تغ

e JSTOR

http://www. jstor.org/

انتشار رایگان مجلات الکترونیک آن طو رکه آسان مینمود نبود.

e Project Euclid $

چالشیای مجلاتLig ih 

ان مجلات نمیزانند همرجلة نوبای دیگری برای تثبیت خود احتیاج

http://projecteuclid.org/
e Project Muse$

به کسب شهرت و اعتبار در جامعةٌ مخاطبان خود دارند؛ با اين

http://muse. jhu. edu/

تفاوت که مانند مجلات متعارف [کاغذی] دکرتابخانهها در معرض

e ScienceDirect from Elsevier Science (includes

دید نیستند .بنابرالین حفظ و اعتلای کیفیت وجذب مقالههای عالی

Academic Presss journals) $

ایزک سو و تبلیغ کافی از سوی دیگر برای آنها اهمیت بیشتری

Library” is now integrated

پیدا میکند  -و تبلیغ البته امری است که ناشران تجاری در آن
موفقترند .شاید عدهای از ریاضیدانان هنوز مجلات الکترونیک را

“IDEAL

(Former

)into ScienceDirect.
http://www.sciencedirect.com/

چندان جدی نمیگیرند .در حالی که اين مجلات تنها الزحاظ سبک
انار با مجلات کاغذی تفاوت دازند وسطم علسی یگ مچله by

e LINK from Springer $
http://link.springer.de/

باید از روی کیفیت مقالات و داوری آنها ارزیابی کرد .با وجود این
خصوص جوانترهاء هنوز هم ترجیح میدهند
برخی ریاضیدانان ,به

e Kluwer Journals $
http://www.wkap.nl/journal/

که مقالات خود را به مجلات جافتاده ومعتبرکاغذی ارسال کنند تا

e International Press Journals $

دید قرار بگیرند .به هحرال با اینکه مجلات رایگان

http://www.intlpress.com/journals/

الکترونیک عمری حداکثر ده ساله دارند .برخی اآزنها توانستهاند

Scientific Math Journals $

به اتکای کیفیت مقالات وسطح علمی هیأت ویراستاران در زمرة
مجلات معتبر قرارگیرند .مانند مجله Geometry and Topology

e Duke

http: //www.dukemathjournal.org/

تازهای شد تابلوی مجلات الکترونیک] و بازار نشر را دستخوش

رض
عدر
مشتر
بی

e Pacific Journal

http://nyjm.albany.edu:8000//PacJ/

فرهنگ پژوهشی ریاضی باشند آن را مهار میکردند .انفاقاً این

ریاضی با تاسیس تعدادی

e New

e World

http://journals.wspc.com.sg/maths.html

Z
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که به همت توپولوژیدان معروف رابین کربی تأسیس شده است.
وجه مشترک

همه مجلات

الکترونیک .امر داوری است.

متالیایی از مجلان Cig Dl

مجلات همچنین ناچارند اشکالات احتمالی

مجلاتی را که توسط موسسات تجاری وغبرتجاری منتشر میشد در

املایی را تصحیح کنند" .اما

اختیارگرفته است .اين تحولات بازار نشره یعنی ادغام وتوسعة ناشران

خود منتشر میشود .برخی (مانند Electronic Journal of

لیوشدن ناشران کوچکتر د رآنها و جهش قیمت
حار
چندملیتی تج
مجلات تخصصی وضعیت ناشران کوچک و اغلب آکادمیک را

های
طد و
غعلکنن
مقاله را رف

از لحاظ صفحهآرایی هر مجله با حال و هوای مخصوص
 5765بهکمترین تغییرات در قالب مقاله اکتفا

میکنند (تنها ابعاد صفحه وآرم مجله) و بنابراین گسترهای اقزالبهای
متنوع دمریان مقالات منتشره دیده میشود .و نیز مقالات به محض

حساسیتبرانگیز کرده است .اين ناشران مجلاتی بکایفیت مطلوب
و قیمت پایین منتشر میکنند که جزو  Byپژوهشی ریاضی هستند,
بنابراین  Lieتعادل اقتصادی آنها در عرص رقابت با غولهای نشر

پذیرفتهشدن منتشر میشوند (یعنی بر روی وب قرار میگیرند).

 psigفیگر قالب مقالان را پایسیلا یک فایل یکی" کی

)‘le. (Documenta Mathematica
یکنواخت میکنند
)jl New York Journal of Mathematics (NYJM

امکانات فنیتر وب وفنآوری چندرسانهای نیزبهره میگیرد که دنروع
کاغذی قابل اعمال نیست :قالبهای  170يا  70مقالات منتشره

در اين مجله به صورت فرامتن " هستند .یعنی دارای پیوندهای
داخلی و خارجیاند  -از نام نوبسنده داربتدای مقاله یا شمارة

محلات الکترونیک تنها الزحاظ سبک انتشار
با محلات

کاغذی

تفاوت

سطح علمی

دارند و

یک مجله را باید از روی کیفیت مقالات و
داوری آنها ارزیابی کرد.

ازجع به نقد
را
مراجع در متن به نشانی کامل آنها در انتها ,ومنیز
آنها د۵ر ۷6۷2۵۹۷یا 0101070762با به خود مقالهةً مرجع

رای جامعة علمی اهمیت دارد .اما اين ناشران در پیوستن بکهاروان

در  ۲۷2۰صفحهای مخصوص به خود برای پیوندها دارد :Gly
دسترسی به نقدهای گوناگون مقاله که بعد از جاپ آن نوشته

پا ننهادهاند و برخی دیگر حضوری کمرنگ دارند که به هیچوجه از

در صورتی که در وب موجود باشد .همچنین هر مقالة منتشر شده

 thasبا به مقالات مرتبط به متاله

 Lyحتی به برنامههای

رایانهای مبروط.
در عین حال ,مسسات انتشاراتی تجاری هم اقزافلةٌ رقابت

اشران تجاری

الکترونیک عقب نماندهاند .الزهوییر که به تازگی انتشارات
آکادمیک پرس" ومجلات آن رداراختیارگرفته است و به این ترتیب

به بزرگترین ناشر تجاری در زمينة ریاضی و آمار تبدیل شده است.
بیشترین خدمات الکترونیک را به کار بران ارائه میدهد .اين خدمات

نشر الکترونیک بهکندی عمل کردهاند :برخی اصولا به این وادی

قابلیهای وب بهرهای نبرده است .آنها دوراقع همان صورت کاغذی

مجله را به صورت برخط عرضه میکنند که قابلیتهایی همجون
جستجو پیوند نگهداری "» توسعة سیستم .سرویسهای خبردهی به

کاربران .وامکانات عملیاتی  ۲مانند شناسنامه ,تشخیص هویت" و
تجارت الکترونیک در آن به ندرت یافت میشود .وظاهر تجار بشان
نشان میدهد که تقاضای زیادی برای اين قابلیتها وجود ندارد .این

ناشران برای ورود به دنیای نشر الکترونیک نیاز به باری دارند ولی
اآزنجا که برای انسجام٩ کار ویراستاری خود ارزش بسیار قائلاند

)‘((mathpreprints.com

ایزاری جستن از غیر اکزه دارند .ازينرو وجود انلانهایی برای

! 4S cu] (mathematicsweb.org) GLهمگی te

ناشران کوجک» مستقل وتثبیتشده ضروری به نظر میرسد .یکی
اازقدامات در اين راستاء «پروژ؛ اقلیدس»* است که به صورت

Pe Bay prem lbw

مشک تسط کتایضاناً دانشگاه ترفن و انتقارات دانشگاه عرک

را که فتادنه 5نام دارد طراحی کرده و در وب قرار داده است .بجز
مقالات محافظتشده در  a5 ScienceDirectبا اشتراک قابل

و با بودجهای تخصیصیافته از سوی موس اندرو ملون" انجام

شامل یککارگزار پیش جاپ ریاضی

بانک مجلات ( )660۳:(10600(09و در رس آنها درگاه ریاضی
!op

هم مرتبطاند .الزهوییر همچنین یک

دسترسی است .ساير مطالب موجود در این پایگاهها آزاد واستفاده

اآزنها رایگان است.
 Sy Iدیگر ناشر بزرگ تجاری ریاضی» ی باsel 

سرویس >1آر 1مقالات مجلههای ریاضی خود را بر روی وب
همجنین
برده و در دسترس مشترکین خود قرار داده است> .
یک سرویس خبردهی #نامهای برای کاربران متقاضی دارد که به

محض انتشار ,فهرست و خلاصة مقالات را به رایگان دارختیارشان
قرار میدهد.

میشود .این همکاری استراتژیک بین دو نهاد که هر دو در کار
خود بسیار باتجر بهاند اين پروژه را در موقعیت ممتازی قرار داده
است  -کتابخانهی کرنل در توسعه و مدیریت کتابخانة دیجیتال
پیشرو بوده است وانتشارات دوک سابقهای طولانی در انتشار دو
مجلةٌ پرنفوذ ریاضی و امور فنی و «تک-نیکی»" آنها دارد .اين دو

نهاد همچنین اهزمکاری تعدادی انزاشران مجلات هم بهره میبرند
3. operational
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)6. Project Euclid (http://projecteuclid.org/
3. hypertext

2. style file

1. spell-check
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نویسندگان ,ویراستاران .ناشران وکتابخانههای
ورت متعادلی تأمین کند.
مشترک خود راصبه
یکی از این مدلها مدل

«برداخت در

 olyخدمات»

است.

این

سادهترین مدل موجود است که هنراشر در برابر خدمتی که از
سوی پروژةُ اقلیدس ارائه میشود هزین مربوطه را پرداخت میکند

نهایی مقاله را در واحد سوم بارگذاری" کند ,که دوراقع وبگاه
مجله است و توسط پروژ؛ اقلیدس تأمین میشود .مجلات در عین
استقلال هویتی از خدمات پروژة اقلیدس بهرهمند میشوند .مثل

وتمام مراحل اشتراک و برنامهریزی امور مربوطه به مجلةٌ خود را

در معرض دید بیشتری قرار میگیرند و امکانات کاربری بیشتری

در اختار دارد .مدل دیکن مدل کردایم»" است که در آن Ede

در اختیارشان قرار میگیرد .مانند جستجوی کلید واژهها یا کل متن

عضو به صورت دستهای و با هم برای اشتراک عرضه میشوند.

(در یک مجلهةٌ بهخصوص ,یا در تمام آنها ,یا در مجلات منتخب

است که هم از نظر جذب مشتری

انه
اعرنشر
مککنو
هن ی
اي

برای ناشران مفید است و هم از نظر تخفیفهای ویژه برای مشترکان
(کتابخانهها یکاربران) .پروژ؛ٌ اقلیدس مدلی ترکیبی هم دارد که

کاربر یا درکل وبگاه پروزة اقلیدس ازجمله -6چاپها)؛ سرویس
خبردهی 6نامهای» يا خدمات چندرسانهای" يا دوسویه ".
تاکنون چندین مجلهٌ معتبر زیرپوشش پروژ؛ُ اقلیدس قرار

عناصری از هر یک از دو مدل مذکور را شامل است ومجلات

گرفتهاند ,Experimental, Annals of Mathematics sib

عضو این مدل میتوانند در دستة «افزوده"» به مشترکان عرضه

9
(رایگان)» مجلات ریاضی دوک و میشیگان (تا
مدتی رایگان)؛ و مجلات دیگری که به مشترکان نسخه کاغذی
بهضورت .وایگان عرضه میشوند )Journal of Applied Jos
 ۵0/0يا مجلاتی که با اندکی پرداخت اضافه در اختیار
مشترکان نسخهة کاغذی قرار میگیرند (مثل  ۵۵0روجام0۳
(Journal of Mathematics

شوند .جزئیات هکردام از این مدلها پدرایگاه پروژه اقلیدس موجود
است.

پروزة اقلیدس از سه واحد اصلی تشکیل شده است .واحد
اول یک کارگزار پیشچاپ است که به صورت مستقل ولی در عين

حال مرتبط با واحدهای دیگر عمل میکند .هر نویسندهای میتواند
 od dleرا در اين واحد قرار دهد ولی اين تعهدی برای ااویجاد
نمیکند .گرچه در صورت تمایل میتواند مقالٌ خود را مستقیماًبه

مجلات عضو پروژه برای داوری ارکاتهن "د .واحد دوم برای ویراستاران
وداوران طراحی شده است وامکانات لازم را برای مراحل ویراستاری

الکترونیکی فراهم میکند .وبراستار مجله .مقالة ره شده رابدرخش

پروژههایی مانند اقلیدس در راهی گام نهادهاند که آیندهای

انشخص دارد .ازجمله بازاریابی و رقابت با تاشران تجاری برای
 SELLSدانشگاهیتجربهای جدید خواهد بود .تحولات جند سال

آینده میتواند در پیروزی يا شکست این پروژه بسیار تعیینکننده باشد.
آیا انقلاب الکترونیکی در نشره روشهای داوری مقالات را نیز

داور موردنظرش قرار میدهد و او را از طریق نامه از ماه جذید

تغییر خواهد داد؟ به دلیل دستاوردهای نشر الکترونیک وتحولات

مطلع میکند .داور نظراتش را بهطور محرمانه اعلام میکند .تمام

بازار نشر نیاز به تغییراتی در نحوة داوری مقالات احساس میشود و

توسط گذرواژه ۵شخصی

اين مسأله به یکی ابزحثهای اساسی روز تبدیل شده است .مدلهای

انجام میگیرد .پدرایان مراحل ویراستاری» ویراستار میتواند نگارش

شرنهاد شده است ([ ])2و مراجع
گوناگونی برای چگونگی ايپنيکا

این عملیات در محیطی محافظتشده

Coalition

Resources

Publishing & Academic

.1 Scholarly

(وابسته به انجمن کتابخانههای پژوهشی)
5. password

4. submit

 olرا ببینید) .خود گینزپارگ ,موسس  ,7162۵با نوجه به نیازهای
مختلف خوانندگان مقالات (یکی دسترسی سریع به نتایج دیگزان

3. add-on

.2 aggregation

3. interactive

2. multimedia

.1 upload

تعررریاضی ,سال  ۴۱۰شمارة ۱

YA

بااکمترین محکها (مثلا با تحقیق نشانی م-نامه ,نام موس مربوطه

برای پردازش مقالات هزینههای نگهداری وارتقاء هزینههای نیروی

یک سامانه توزیع سریع (مانند  )۷16272است که پذیرش مقاله در آن

و مانند اینهاا) صورت میگیرد و اضولا پهسوررت ماشینی وخودکار

قابل انجام است .هدف اصلی این لایه تسهیل ارتباط در جامعة

پژوهشی و  Agمخزنی امزقالات «قابل داوری» بدون نوفة" زیاده از

حد است .در عین حال اين لایه میتواند نظرات محرمانةٌ خوانندگان
را در بارة مقالات جمعآوری کند و در اختیار داوران قرار دهد؛ اين
ارزیابی  jacجمعی از مقالا کار ذیقیمتی است که از دوبارهکاری

داوران نیز جلوگیری میکند ولی در روش فعلی انجام نمیشود.
درلابهةٌ فوقانی

عد-اد
تست
 YSداوری ا

اندکی امزقالات

لاية اول برای نقد " برگزیده میشوند .ملاکهای اين انتخاب میتواند به
عوامل مختلفی بستگی داشته باشد .ازجمله پیشنهاد یا امتیازدهی
خوانندگان ,میزان ارحاعات به مقاله با انتخاب ویراستاران .هدف دراین
مرحله افزايش کارایی داوری با تمرکز روی تعداد کمتری از مقالات است
که در عین حال احتمال پذیرش بیشتری دارند ود دررازمدت مفیدتر

واقع میشوند .لذا ارزش «پرداختن» داوران ویراستاران را دارند .در

عین .حال :مقالات از لاب اول حذف شیوند :بهاین ریب مقالاتی

که داربتدا مورد توجه قرار نمیگیرند ولی

ش
ور از
ر کمت
میشود دراین مدل

 laبه ارزششان پی برده

فعلی مورد بیمهری قرار میگیرند.

«پرداختن به مقاله» میتواند طیف وسیعی اکزارها را شامل
شود .ادزاوری سطحی گرفته تا حاشیهنویسی تخصصی واظهارنظر

جرفهای با ذکر نام؛ اين روش اخیر ,مدل پیشنهادی [ی> ]1بهنام مدل
«محلهٌ باز» است که Mathematical)» oYVGs 3B iy) 25L
5
و تعمیمی از آن است (نه روش معمول ددراوری مجلات
که در آن نظرات و نام داور مخفی میماند) .همجنین «پرداختن

ند مقالته میتزاند شامل الضان توضیحاتی دبرارة محتوای مقال:
اهمیت آن ,راهنمایی دبرارة متون مبروط ,تاریخچة سیر موضوع

باشد  -این امر میتواند در زمان نقد تثبیت شود یا بهطور مداوم
به روز شود .در عین حال سامانةٌ مزبور در مقابل مدلهای مالی
وررت
صه
مختلف انعطافپذیر است .در

اظهارنظر در بارژ جنین

بر منابع دانشکدهها ونیروی انسانی داوطلبانه به حیات
میدهند .اما در مقیاس وسیعثر با در ذرایدت

خود ادامه

قیگر نمیتوانند

متکی به فرد باشند ونیاز به پشتوانهای نهادین دارند !.پیشنهادهایی

بای مین ام

سازهایی واقتصاقی اي شرس ازآق کده استد

یکی تشکیل «کنسرسیوم»ی اازنجمنهای حرفهای علمی است تا
اين فعالیتها را پشتیبان باشد .اين پيشنهاد به طور خاص در مورد

۷6

مطرح شده است .البته  ۷16272که بهتازگی تحت پوشش

دانشگاه کرنل قرارگرفته است ازلحاظ سازمانبانتگی و تأمین مالی
وضع مساعدتری نسبت به سایر نشریات الکترونیک پیدا کرده است.

ولی با وجود اين ,احتیاج به روشی جامعتر احساس میشود .راهی
که  ۷15212در پیش گرفته است .بعنی کسب پشتیبانی یک کتابخانة

حرفهای و مجهز با کارکنانی مجرب و متخصص ,خود روشی
کاملا قابل توجه است .در هر حال سوالاتی مطرح است که پاسح

به آنها نیازمند زمان است .هزینههای جنین فعالیتی در درازمدت
یرن
ن د
چت و
نامعلوم اس

موقعیتی که انواع روشها ومبادلات علمی

در حال شکلگیری وآزمایش است .گزینش انحصاری یک روش
و حذف روشهای دیگر یک ریسک جبرانناپذیر بهحساب میآید و

بهتر است منتظر ماند تا برتریهای روشهای مختلف در عمل معلوم
شود .در هر حال پشتيباني کتابخانهای مزیتی بر پشتیبانی انجمنی
دا دون هماهنگی امور مختلف (ویرایشی ,اداری» فنی وتجهیزاتی)
و خدمترسانی بکهاربران کاستتا کبهخانههای دانشگاهی در آن

تجارب ذیقیمتی دارند .در حالی که اين امر برای انجمنهای علمی
ممکن است بهکابوسی بدل شود.

از دیگر مواردی که به موضوع دواج مربوط میشود .مس
(فنی) بایگانی درازمدت (فایل) مقالات است .مقالات ریاضی

ممولا" دیرکنی ا«زگویش»آهای  531نوشته میشوند :وناقران
الکترونیکی  Ylرا در همان

که از فایل

مدلهای داوری نیاز به محک تجربه دارد.

 HEمتنی و/یا در قالبهای دیگری

 TEXبهراحتی بهدست میآیند .مانند  ۷4۰و با

 ۶عرضه میکنند .مسألاٌ درازمدت» ظهور نآوریها .قالبها و
پروتکلهای جدید یا سیستمهای عامل ناسازگار و در نتيجه زوم

 ilمسائل نشر الکترونیک
fly

مدل نویسنده-داور,خواننده برای نشر الکترونیکی مجلات ریاضی
 Lanes cal lde shee WE) Syne 4اين مدل در کاهش

هزینههای جاپ کاغذی ,ارسال ,ودیگر موارد فتی جاپ بسیار موثر
است .ازکارهای تکراری جلوگیری میکند و از انحصار ناشران تجاری
میکاهد .اما حقیقت این است که اين روش تا حدودی متکی بر
مشارکتهای داوطلبانه افراد است و بنابراین نمیتواند نهادینه شود.
مگر اینکه .سازوگازهای دیگری انديشیده شود .در ضمن» هزیتهها
3. peer review

توجه هستند .در حال حاضراکثر مجلات الکترونیک رایگان با تکیه

2. noise

.1 career review

تبدیل قالبها وبازیابی فایلهاست .به نمظریرسد که .این مساله با
ارتقاء برنامهها به سادگی قابل حل باشد ,اما دستاندرکاران امور
راینهای وبرنامهنویسی با ناسازگاریها ودردسرهای تبادل فایلها بین
سیستمهای عامل متداول آشنایند  --دردسرهایی که حتی برای
 ۱مورد قابل

Center oS

 elStsls »> Geometryمینهسوتاست که پس

از رف ترستن آزاین دانشگاه به بایگاه مردهای تیدیل شده است و فنط به

نگهداری یک کارگزار ناپایدار وکمکشش برای پاسخگویی به طالبان نرمافزارهایش
پسنده کرده :اسنت:
.2 dialect

بایگانی دراژهرت

(چه تلاشهای گذشتگان و چه دستاوردهای آیندگان) و ارجاعات

انسانی متخصص و انواع مخارج مرتبط دیگر به اندازة کافی قابل

اهنیت سازهانی و اقتصاری

ودیگری تأیید صحت آنها) مدلی دولایه پیشنهاد میکند .لايةاول تنها

بهطور کامل حذف نمیشوند .بلکه به نوع دیگری تبدیل میشوند:
هزینههای سختافزاری رسانههای اینترنتی» هزینههای نرمافزاری

با این همه ۷۳0۵۲۷],

فنآوری نشر الکترونیک
اصل
با اینکه وب در

به منظور تسهیل ارتباط دانشمندان ایجاد شد اما هنوز

هم نگارش ریاضی ,زبان علم ,در وب با مشکلات زیادی روبهرو است.
هنوز هم بهترین راه تبادل متون ریاضی ,مبادلةٌ فایلها با قالبهای سنتی
 CH! pdf lL ps dvi «TEXو در اين روش وب تنها نقش یک واسطه را

فا سیکند :ه نک ,رسانه .یلها یس ازاتقال باید توسط یک برنامة گمگی,

خوانده شوند .نه با استفاده اگزردشگر وب .به اين ترتیب کارآیی رسانهای

وب بدون استفاده باقی میماند :قابلیت جستجو (مطالب مندرج دفرایلها
قبل شناسایی توسط وب نیستند و در تتیجه جزئی از

هنوز با اقبال مواحه نشده است» زیا هنوز

در مرورگرهای متداول وب (ازحمله y Netscape Internet Explorer
 cone) oli! Lb (Mozilla ol dete futدوراقع حتی استفاده از

 cla’olsغیرلاتین استاندارد (مانند Leth de v2 (Unicode cclpal
(مثل 50421

sil X-Windows « jp

یا ایستگاههای کار"

 (Silicon Graphics | SUNبا مشکل مواجه است .در صورت حل
این مشکلات وپشتیبانی  16۷10۵6۷1,توسط مرورگرهای جهدیمدتگراونی,

استفاده ازین زبان میتواند بهسهولت رایج شود.

oe

روش دیگر  -که بهخصوص در مورد بایگانی الکترونیکی مقالات قبلا

به حساب نمیآیند)؛ پیوند فرامتنی! (که امکان تهیةمقالات غیرخطی را

منتشرشده به کار میرود  -اسکنکردن متون چاپی است .یک مشکل در

 palsمیکنداه انگان بریشق و چسپانفن؟ مطالب :عابلیتهلی دوسویه" ر
چندرسانهای همگی در اب

 epمیان

از دست

کوششهایی در جهت ترجمهّ فایلهای

می روند.

انن مورد :اندازة تصاویر اسکن شنده است که غالبا نسیاز بزرگ فستند وبرای
تکنیکهایی میتوان از

 obj 4 TREXزسمی وب

“html

انجام شده است ولی هنوز نتيجة مطلوبی حاصل نشده است .یک را
استفاده از تصاویر برای نمایش عبارات ریاضی در متن  103است .ولی
اين روش هنوز بسیاری از محدودیتهای ذکرشده را به همراه دارد .همچنین
برنامههایی با استفاده از Javaبرای نمایش متون ریاضی وجود دارد که آن

مبادله در وب چندان مناسب نیستند .البته بکهمک
حجم این فایلها کاست .مثلا آن را در قالب مناسبی درآورد.

جدیدترین قالب

که افزنآوری موحک "ها بهره میگیرد ۵۷ .ز( 1۲است که دآرزمایشگاههای

تهیه شده است.
3. wavelet

هم با مشکلات خاص خود همراه است.

2. workstations

1. font

4. http://www.djvuzone.org/

اه دیگر استفاده از صورتهای گسترشیافت؛ زبان الا است .یک

تلاش دارین زمینه .تهية زبان  ۶۲۷30 cope jl @MathMLاست03۶1 .
کنسرسیومی است که استانداردهای وب را طراحی میکند ولتاط 4
از محصولات آ ناست .یکی از پروژههای در دست انجام  03۷زبا
“XML

S col

 AGفراگیر متون و دادههای ساختاريافتة وب

یکی ازکاربردهای خانواد؛  14224۵01 18۷062.است که توسط گروه کاری
ریاضی ) 3۷۷برای توصیف ریاضی در وب طراحی میشود.

 1110211,برخلاف  571زبانی بسیار مطول است و قابل نگارش

دستی نیست ,بنابراین یا ید از نگاندة مخصوصی بری تولد 14221.
استفاده کرد با از برنامهای برای تبدیل

aby cyto MathML

4TRX

برای نگارش پا تبدیل به  11/۵6۷1,وحود دارد .ازجمله
)to MathML

)eee rt

(TRX

e TM

http://hutchinson.belmont.ma.us/tth/mml/

)>e TechExplorer (IBM Jyo
http://www. ibm.com/software/network/
techexplorer/

همچنین نگارش

>MathML 5! ulS,,b 4 Mathematica 24

پشتیباتی میکند و با ول نیز تلفیق شده است .این.نکارتن
 12621۷1قابلیت تبدیل عبارات ریاضیayls MathML 4 
حتی به سادگی بریدن جوسباندن فرمول در محیط دیگر2626۵6۷ .
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به مرحلة چاپ مربوط میشود  -موضوع حقوق معنوی مالک
اثر است .اگر مقالهای که در مجلهای به جاپ رسیده در صفحدٌ

 Jolفایلهای

سادهٌ متنی بين سیستمهای

عامل

شخصی نویسنده هم به رایگان موجود باشد .آیا دیگر خریداری

متداوا

رای مجله باقی میماند؟ یا مثلاً گر مجلهای الکترونیک مالکیت اثر

ویندوز! و مکینتاش" با بونیکس " بروز میکند .مثالهای معروفی از

رانوازیسنده بگیرد .آیا انگيزة کافی دنرویسندگان برای چاپ اثرشان

از دست رفتهاند .مانند اطلاعات اولین سفر اکتشافی ووییجر؟

 Bigsمجله وجود خواهد داشت؟ برخورد ناشران با اين موضوع
متفاوت است .محلهٌ Documenta Mathematica Sy fSSI

اطلاعات مهم وجود دارد که به دلیل تفییرات فنآوریهای بایگانی

] [Ksبا توجه به سرعت زیاد پیشرفت فنآوریهای الکترونیک,
اين مسأله جدی و نگرانکننده به نظر میرسد .در برخی موارد.
دسترسی به اطلاعات بایگانی شدة الکترونیک فقط به سیستم عامل

مشخص ,قالب فایل و نرمافزار بستگی ندارد .بلکه ممکن است
به سختافزار و  Gold SLLهم بستگی داشته باشد .اینجاست که

برتری کاغذ بر حافظه رایانهای روشن میشود .ناشران الکترونیکی
برای حفاظت دادهها دبرابر زوال* رایانهها وکارگزارهاه پایگاه آینهای
 palمیکنند .از نوارهای پشتیبان * بهره میبرند .وفایل مقالات
را بهصورت لوح فشرده ۲دکرتابخانهها نگهداری میکنند .اما هنوز
هم

امانی .بسیاری از مجلات آلکنزونیکی دیگرا ازدادین را به ای نصر
با نویسنده امضا میکند که حق نشر اثر را به مجله میدهد و در
 eneحال به نویسنده اجازه میدهد که مقاله خود را در جای دیگر
هم منتشرکند ,با این شرط که چاپ اصل مقاله درDocumenta
 Mathematicaذکر شود 56۷3۸ .به نویسندگان اجازه میدهد

که حق مالکیت اثر را بای خود محفوظ بدارند.الزهویبر مالکیت
ee

جوهر الکترونیکی گرجه ارزان ولی

 teuچاپی مقالات احساس دوام و اطمینان بیشتری ایجاد

میکند .جوهر الکترونیکی گرچه ارزان ولی فزار است .علاوه بارين,

نلقول
کاغذ هنوز هم بهترین رسانةٌ مطالعه است :سقبکا وبل حم

و تاشدن است .احتیاج به انرژی و وسایل جانبی ندارد و همیشه

 eiرا که در محلات

خود جاپ میکند در اختیار میگیرد :اما به

نویسندگان اجازة قاردادن مقالانشان رادروب میدهد .برضی ناشران

ارزان و در دسترس است .حتی برای خواندن مقالات الکترونیک هم

دیگر اخازة قراردان مقاله

مناسبترین راه پرینتکردن آانست .شاید به همین دلایل است که

کارگزارهای -6چاپ را نه .برخی دیگر اجازة قراردادن پیشچاپ را

بعضی از مجلات الکترونیک  -که ا زابتدا به منظور الکترونیکیبودن

در وب

New York Journal of Mathematics
— شدهاند .[rs
یا  — Geometry and Topologyبه انتشار نسخهای کاغذی
هم دست زدهاند که به قیمت تسب کی عرضه میشود.

شد برخی >

4, Voyager

3. Unix

7. CD-ROM

2. Macintosh

storage tapes

6. backup

1. Windows
5. crash

میدهند.

در صفحات شخصی را میدهند ولی در

ولی  gli.نهایی  hjنه.

 alyهمان طور که اشاره

قراردادن مقاله در وب را تشویق میکنند (مانند

مجلات  1211070همپیمان |  Spb 4 (arXivریچارد پله ,فروض

کنید مقالهای داوری» تایپ وغلطگیریشده وآمادةٌ جاپ است و
قرارداد حقوق معنوی اثر برای نویسنده فرستاده میشود تا امضا
Palais

1. Richard

هقوق معنوی مالک اثر

وی
سل
 Eee:مرو
۱۱۱9
Fakultat flr Mathernatiic
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'W-Server:
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نشر الکترونیک /پدرام صفری

۳۱

کند .اگر در این مرحله نویسنده احزقوق الکترونیکی خود صرفنظر
نکند وبخواهد آن را برای خود محفوظ نگه دارد .آیا ناشر از چاپ
مقالهاش امتناع خواهد کرد؟ ریچارد له معتقد است که بسیاری از

ناشران تسلیم نویسندگان خواهند شد.

مشخصا سیستم حقوقی کشورها نوحوة برخورد آنها با مسائل
حقوق معنوی بنراشران تأثیر میگذارده و طبیعتاً نگهبانان گنجینههای

بزرگ علمی که خود از آن منتفع میشوند از بزرگترین مخالفان
گردش آزاد مطالب علمی

 "Saadمجموعهای از حنین تعاملاتی

است که نهایتا صحنهٌ اقتصادی نشر را شکل خواهد داد.

£@®™» SEARCH

در مورد خاص رشته ریاضی .مشکلات ناشرلکترونیک بیش

تفاوت رباضی و سایر علوم :تثیر اقتصار وفرهنگ

اآزنکه به مسائل علوم پایه شباهت داشته باشد با مشکلات علوم

BROWSE FO

انسانی قرابت دارد .یکی ازاين تشابهات اقتصاد است .زیرا برخلاف

JSTOR

رشتههایی مانند مهندسی یا علوم زیستی ,تأثیراقتصادی ریاضیات
ناحیزاست .مورد دیگربه فرهنگ و جامعهشناسی ریاضی برمیگردد.

مب

5

و ۵۱۲۸۳۱۵۱۲۸۵۳ ۵۴۱۱

که درآن دقت ومحتو بیش ازسرعت چاپ اهمیت دارد .الگوی

9

ارتباطی یک جامعه ريشه در فرهنگ آن دارد .بنابراین امور نشر

در یک شاخة علمی به نحوی تکامل پیدا میپکاندسکهخگوی
نیازهای آن فرهنگ باشد .چنین فرهنگ تکاملیافتهای تمایل دارد
ب ویت کند و در نتیجه تفییر الگوی
ثکیم
که الگوهای خود راتتح
نشر در آن شاخه کندتر صورت میگیرد و مشکلتر است حتی اگر

aDrour

مصت | rom | toniggseen ja

اریز سوه | ومم رو هرود

Sevan 39708
"By using the JSTOR database you agree to abide by the "Terms and Conditions of Use.
ASTOR's Privacy Policy
©2000-2003 JSTOR
JSTOR® and the JSTOR logo are Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.
All Rights Reserved

دلایل قاطع و منافع الزمآوری برای آن وجود داشته باشد .برعکس,
بگهواهی تجربه تاکنون الگوهایی موفقتر بودهاند که الگوهای موجود

مقالت با ند عمر میتی الاAlb oohge (lec yl Bika 

را همانندسازی کردهاند .شاید اين دلیلی برای موفقیت  7۷16272در

قرار گیرند .برخی امزجلههای ریاضی تحت پوشش این

7

زمينة فیزیک باشد .زیرا مدت مدیدی است که فیزیکدانان امزبادلة

Journal of :Annals of Mathematicsj| silojle oj),

پیشچاپ برای پخش نتایج پژوهشی خود استفاده میکنند .در

.American Mathematical Monthly » AMS

حالی که از سوی دیگر ,با وجود رشد مناسب  76172در ریاضی»

کایانرگزار تنها  ۷7تولید ریاضی را شامل است.
از دیگر موارد تفاوت فرهنگی ,سنت ارجاع به مقالات گذشته
خری شاخههای علمی:
ر د
بد -
است که درریاضیات اهمیت دار

مقالات چند سال گذشته تتها ارزش تاریخی دارند .اما در ریاضیات
وهش
پوزژ در
نوشتههاي با عمر ده .بیست یا حتی صد سال هن

مفیدند .به همین دلیل اکستوشکهشهایی برای نشر الکترونیک این

آثارانجامشده یا در جریان است .یک نمونه پروژة  810781۲است

پروزة بلندپروازانهتر دیگر در زمينة ثبت الکترونيکي متون ریاضی؛
موزر دارحل مقدماتی
پروژ؛ُ «کتابخانة دیجیتال ریاضی»" است که هن
قرار دارد .اين پروژه  -که طرح کلی  [E] 52 alپیشبینی شده

است و با سازماندهی کتابخانة دانشگاه کرنل و بودجهای از طرف
بنیاد ملی علوم  gpd, [Sd Balys (NSF) |S jlاتب

دار

نظر دارد متون ریاضی بیست قرن گذشته را به صورت الکترونیک

ضبط کند .برای تعیین متون قابل قبول ,سیاستگذاری وپرداختن

که از سال  ۴۹۹۱به صورت آزمایشی با بودجهای اختصاصیافته

 4سافل قلی و حقوقی .و غیره در گونامسدت :یا بلششت» ۳
کمینههایی را با ندرظرگرفتن جوانب مختلف پيشنهاد کرده است.

موسهای غیانتفاعی به ثبت رسید 10751 .طی توافقهایی با

برنامة پیشنهادی [ ]0انعطافبذیر و در عین حال جهتدهنده است
ومحصول آن قابل استفادة انواع ناشران.

از طرف موْسسة اندرو ملون آکغااز برهکرد وسازال بعد به صورت

مجلات مختلف (ازجمله برخی مجلات ریاضی ,دکرنار مجلات

علوم انسانی و شاخههای دیگر) تصویر مقالههای چاپشد :آنها
را بر روی وب قرار میدهد .هر مجلةً عضو با  100191در مورد

یک دیوار متحرک " به توافق رسبده است :این دیوار تعیین میکند که
 ۱پیشنویس قانون آزادی نشر الکترونیک مطالب دارای کپی رایت در وب که
بتهازگی در مجلس آلمان مطرح شده است خشم اشپرینگر را برانگیخته است.
).2 Journal Storage (http://www. jstor.org/
3. moving wall

جشمانداز آینده
تاریخ نشان داده است که آینده دقرالب پیشبینی نمیگنجد .آنچه
در ادامه میآید تنها براوردی ا«زآیندهٌ نزدیک» با توجه به سبر وقایع

تاکنون است .اجازه دهید ابتدا کمی به عقب برگردیم و به وضعیت

نشر مجلات در چند سال اخیر نگاهی بيندازيم.
1. http://www. library.cornell.edu/dmlib/

ترشریاضتی»سال . ۳۱۰مار ٩

ry

یکی از تبعات افزایش تعداد و قیمت مجلات تخصصی ریاضی»

2

—(

نشر الکترونیک از زبان آمار

ناتوانی کتابخانهها دپررداخت هزینههای اشتراک بود؛ بنابراین برخی

کتابخانهها اشتراک شماری از مجلات را قطع کردند و در عوض در
قبال کاربران خود متعهد شدند که مقالههای مورد نیازشان را برایشان

ودرسال  ۴۹۹۱حدود  ۰۰۰۰۵عدد بوده است .در مجموع حدود

تهیه کنند .در نتيجه خدمات «تهية مدارک"» رونق گرفت .مقالات

یک میلیون و نیم مقالٌ ریاضی وجود دارد که تقریباً نیمی از آنها در

را میتوان از خود ناشر یا اکزتابخانههای همپیمان با پرداخت حقوق

دهة اخیر جاپ شده است]10[ .

©تعداد مقالات ریاضی منتشرشده در سال  ۰۷۸۱حدود  ۰۳۸عدد

* برای ذخیر !:این  ۰۰۰۰۵مقاله در قالب  621حدود 3۵,۲

کتمرالی برای
ین لحاظ میتوان اینگونه خمدما
زیهاکرد
اه ته
مروبوط
خدمات امانتدهی بین کتابخانهای به شمار آورد .اینگونه خدمات
توسط موّسسات جندی بکهتابخانهها ارائه میشوند ,ازجمله توسط

لازم است (در مورد تمام مقالات موجود در قالب
مقدار حدود 6۰۶۰۶۱

col bitmap

تخمین زده میشود) .قیمت یک دیسک

نوری با ظرفیت  8136۷بین  ۰۰۲تا  ۰۰۳دلار است» دحرالی که

انجمن ریاضی آمریکا که سرویس  60150۵1۷1را به این منظور

کتابخانههای خوب ریاضی بیش از  ۰۰۰۰۳۱دلار در سال برای

MathSciNet
راهاندازی کرده است واکنون بهعنوان سرویسی jo
حضوری اینترنتی و عمومی يافته است .خدمات «تهيةٌ مدارک»
در مجموع از هزینههای کتابخانهها میکاهند و در عین حال سود

اشتراک مجلات هزینه میکنند]10[ .

©  BIL alsمقالات علمی هر  ۰۱تا  ۵۱سال دوبرابر میشود که
نمایشگر رشد نمایی  ۷۸در سال است .دمرقایسه ,سرعت پردازندهها

کمتری برای ناشران (در مقایسه با اشتراک مجلائشان) به همراه دارند.

هر  ۸۱ماه دوبرابر میشود (رشد نمایی  ۰۶۸در سال)]10[ .

ازينرو خیلی داورن اتزظار نیست که باگسترش این خدمات؛

* تا پایان سال  ۲۰۰۲بیش از  ۰۰۰۰۸۱مقالة فیزیک ۰۰۰۰۲ ,مقالاة

* در بین مجلات علمی سنتی فقط مجلات برگزیدة

ورود © Lig iD) pas

ریاضی و  ۰۰۶۳ Ulعلوم (zl Cael odd odd arXiv ya shh

عمومیتر دوام خواهند یافت .مجلات تحقیقی اصلی

الات متفر شده است؛ [ .]3161در زمان نخازش
 spe LeمZVعاز

رتوتیکی شدن پیش میروند واغلب
عآمللابکهتسم

۰۰۰
۲ش۳از
اين مقاله .بی

آنهاکه مجلات بسیار تخصصی با خوانندگان محدودند.

حال حاضر تعداد مقالات مورد بررسی ] 1۷1۲امزرتبة

فقط به صورت الکترونیکی موجود خواهند بود ی تنها

وجود داشته است .تعداد مجلات الکترونیکی تخصصی

اين اتفاق بهخصوص در مورد رشتة ریاضی که شاخههای
تخصصی آن بسیار از هم جدا وباریک شدهاند بسیار بارز خواهد

 6دسرال  ۸۹۹۱قیمت مجلات ریاضی از  ۰۹,۳دلار در صفحه
Ley
7

انقراش مجلات .صرفاً اللترونی

ت۸ا«ره

© بسیاری یا بیشتر مجلات صرفاً الكترونيکي رایگان

حه
صارفدر
دل

متغیر بوده است .یک معیار دقیقت قیمت

 tejl Giles Cad tec “heاز ۷ز۲

Yoe,te bie \ooee
اد
عوددکه
تش
©تخمین زده می

othl,

به بسیاری از مشکلات اینگونه مجلات قبلاً اشاره
کردهایم  -ناپایداری سازمانی واتکا به یارانههای دانشگاهها و
 gl aslهمیشگینبودن همکاریهای انگیزهمند دواوطلبانه .و
چالشهای فنی (امور ؟( »8[1بایگانی الکترونیک»  .) ۰.۰برای رفع
این مشکلات؛

© پروتکلهایی برای استانداردکردن ساختار فایلهای

ریاضی

 ۵عدد است]1۳۳( .

بود.

مشترک خواهند پذیرفت.

۰۰۰۰۱

است که حدود  ۰۰۰۵۵تا اآزنها برای نقد گزینش میشوند]0[ .
 MRدر سال  ۹۹۹۱۰۴۴۵عنوان مجلهٌ کاغذی ریاضی
LI 3b o

نسخه کاغذی مورد تقاضا را منتشر خواهند کرد۲.

منقرض خواهند شد یا برای تأمین هزینههای خود

مقال ریاضی در  716272وجود دارد .در

دلاو قرو

[Kr] cud glug jade Voree ya
مقالات ( 2۲۹علمی» (Sein ceed

منتشرشده در سال امزرتبة ۲-۵را میلیون عدد ادستر وآمدی بیش
از  ۸میلیارددلار در سال بای ناشرانشان به همراه دارد .متوسط درآمد
سرانه دمرقهراله براساس آمار غیررسمی بین حدود  ۰۰۳۱تا بیش
از ۰۰۰۰۱

ارله
قد
مار
دل

متغیر است .در یک

 BLL.توزیع صرف

الکترونیکی (یعنی بدون لحاظکردن داوری و ویرایش) مانند ۷62۵
ارله
قد
مار
هزینهها کمتر از  ۰۱دل

است یعنی کمتر از یک درصد

هزينة ناشران غیرانتفاعی .در عین حال» هزینههای ویراستاری 01۷

استاثر اررها

الکترونیکی معمول خواهند شد تا دسترسی به مقالات

بای همرقاله تتریباً  ۰۳۱دلار انبت]6[ .

از لحاظ فنی به صورت «جهانی "» امکانپذیر باشد.

» دسرال  ۲۰۰۲بیش از بیست میلیون بارگیری* کامل مقالات از

مدهقایایکله (در مجلههای ناقذ)
پیدا خواهد کرد  -مثلاً پیوند نق

قباهرله جه طور متوسط
متی
oyته است .باهين تر
 arXivگqoرف
فرادصرلهٌ زمانی  ۲۰۰۲-۶۹۹۱بارگیری شده است .میزان
 ۰با

به این ترتیب شبکهای جهانی از متون تحقیقی ریاضی تحقق

واصل مقاله به یکدیگر ,و پیوند به مقالات مرجع یک نوشته از نظر
فنی ممکن خواهد شد .تأکید بر لفظ «فنی» به اين خاطر است که

ممکن است موانعی از نظر اجازة دسترسی (مثل هزينة اشتراک)
2. paper-on-demand

Delivery

.1 Document
3. universal

بارگیری برخی مقالهها به دهها هزار بار میرسد.

][G

2. Mathematical Reviews
4. Scientific, Technical, Medical

1. storage
3. character
5. download

۳۳

نشر الکترونیک /پدرام صفری
رسی ,قابلیت خواندهشدن برخط و
دظوسرتاز
موجود باشد .نیز من

مجموع با زهم هزینههای یک مجلة الکترونیک در واحد اطلاعات کمتر

بارگیری ۱و پرینتکردن آن در قالبهای متعارف روز است.

اهززینههای مجلة کاغذی یا دوزیست متناظر خواهد بود .در نتیجه

طرح تشکیل یک شبکهة جهانی به هم مرتبط و چند لایه از
۲۵۲

ریاضی نیز خواهد بود.

و شبکههای محلی دانشگاهی به شبکة جهانی
انجامیده است و 601۲0۵۷

۶

بااين حال

بررسی و نقدشده د1ر( 46۷/105:/00/از لحاظ فنی) در دسترس
بائدد وبه اين ترتیب شبکهای جهانی از متون تحقیقی ریاضی

 agitراز بقا

© مجلاتی که دار مقتضی برای بایگانی الکترونیکی

مقالات خود (با توجه به تحولات فنآوری ضبط
الکترونیکی) اتخاذ نکرده باشند احتمالا منقرض
خواهند شد.

را شکل خواهند داد.

نویسندگان نیروی محرکة نشر هستند و جهتگیری عمومی
آنهاست که به رونق یکاسادی کارگروهی انزاشران میانجامد .اين

نویسندگان هستند که پا انتخاب ناشر تصمیم میگیرند که مایلاند

چه مبلفی برای دسترسی به اثرشان پرداخته شود .یا اصلاً جیزی
پرداخته شود ی نه .یا جقدر تلاش برای بایگانی الکترونیکی مقالاتشان

صورت گیرد .یا اینکه چه اندازه بهتبلیغات ومدرعرض دید قرارگرفتن

© بسیاری امزتون تحقیقاتی مهم ریاضی که متعلق به

کارشان اهمیت میدهند ,یا به چه میزان از قابلیتهای وب در عرضة

دوران ماقبل اینترنت هستند به صورت الکترونیکی
ضبط خواهند شد.

اثرشان استقبال میکنند یا به آن نیاز دارند.
سرنوشت نشر الکترونیک در ايران حگونه خواهد بود؟ تاکنون

اولین قدمها در اين زمینه توسط  10191و پروزة
Cul ott ati, Mathematics Digital Library

کتابخانهها بهعنو ان ناشر

کتابخانههای فردا با ورود به عرص نشر الکترونیکی
به عنوان رقبایی برای ناشران تجاری مطرح خواهند شد.

اين نقش جدید کتابخانهها یک مرحلة تکاملی طبیعی در
چرخة زندگیشان بهعنوان واسطههای ارتباطات دانشگاهی بهشمار
 cl al.کتابخانهها در اين عرصه با چالشهایی جدی روبهرو

هستند (مدلهای اقتصادی مناسب .بازاریابی ,مدیریت تعاون ,امور
فنی و عملیاتی ,تدوین سیستم انعطافپذیر و در عین حال متعادلی

شگاهی ,کر وی ونت دای با
ا ننشر
بعضی انزشریات مدرکز

انتشار مقالههایی دارطلاعرسانی به جامعة علمی ایران زدرمینة تأثیر
رایانه اوینترنت بپریشرفت وگسترش علوم پیشرو بودهاند (فهرست
ا ننشرشگاهی عملاً
بعد امزراجع را ببینید) .انتظار میرود که مدرکز
هم در مورد «نشر الکترونیک» پیشگام باشد و با تقویت سامانة
 tousالکترونیکی اين مقاله ضومایم
!fart Slee SF

مرتبً نوشوندة آن را ادرینترنت نشر کند.
مراجع
Mathematical

که نیازهای نویسندگان داوران ,ناشران وکاربران را به تناسب تأمین
 (54با اين حال به نظر میرسد که با توجه به تجارب آکادمیکشان

Mathonthe

Society,

مناسبترین نهاد برای نشر الکترونیک دانش باشند .پروژههای

Directory
of

Society,

American

]{AMS1

Web. http://www.ams.org/mathweb/

 Euclidو 65/2۲نطنههای اینگونة حدید انزاشران الکترونیک

American

Mathematical

][AMS2

Mathematics Preprint and e-Print Servers,
http://www.ams.org/global-preprints/

در دوران گذار از عصر نشرکاغذی به ناشلرکترونیک» عوامل

زیادی در قیستگذاری مجلات الکترونیک در مقایسه با مجلات

“Mathematics jurnals: past, present
)(1

Notices of the AMS,

[B] Donald Babbitt,

and future — a personal view”,
44 (Jan. 1977) 29-32.

سنتی دخیل هستند .آنچه برای همة ناشران مشترک است مخارج

امور منشیگری و تجهیزات راینهای است .ناشران سنتی مخارجی

on elec-

مانند هزینههای کاغد .چاپ .توزیع وپست .تایپ .ویرایش دارند که

of the AMS,

practices: recommendations
Notices

current

[BCP] “Best

tronic information communication”,

در مورد ناشران الکترونیک هزینههای سختافزار؛ نرمافزار پشتیبانی

(8) 49 (sept. 2002) 922-925. http: //www.ceic.math.ca/

سامانههای تولید وتوزیم .و وبرایش ساختارهای فایلها جای آن را

ceic_docs/ best_practices/Best-Practices.pdf

میگیرد .در مورد مجلات الکترونیکی مجللتر ,تهية فایلهای تعاملی ۲

وپرداختن به امورگرافیکی هم به این فهرست اضافه میشود .ولی در
3. interactive

2. http://muse.jhu.edu/

.1 download

“Twenty centuries of mathematics: diglitera-

mathematical

2002) 771-777.

past

the

(7) 49 (Aug.

[E] John Ewing,

disseminating
of the AMS,

and

itizing

ture”, Notices

نقض ن و ی س ن گ ا ن

*ننیوتیساينندگان هنستشندرکها ملحیکطترونیک

است  -برخی حتی به امید روزی هستند که اصل
SVG.

بهوجود آید.

as

سوی دیگر ,اين به معنی کاهش درآمد نشر مجلات

 Mathematical Reviewsک-ه باگذر از
به آن افزودهشده

>

 ok,در عصر الکترونیک کاهش خواهد یافت .از

(ع50:/(۵۷۲ناعطاه) قرار گرفته است .همچنین با توجه به سیر
تکامل الکترونیکی

)as

متون توصیفی ریاضی دستماية پیشنهاد پروژ؛ ۲6۷۲5

© هزینههای سرانة کتابخانهها برای متون تحقیقاتی

۱ فتبارع:۳۱  سال:تشر ریاضی

(P]

Jim

Pitman,

“The

۳۴

mathematics

survey

[EMIS] EMIS [The European Mathematical Society Infor-

proposal”,

http://mathsurvey.org/proposal.html

mation

[Y] Ralph Youngen, “Toward a mathematical markup lan-

mathematical journals”, http: //www.emis.de/journals/

guage”,

Notices

of the AMS,

(9) 44 (Oct.

1977)

1107-

Service],

“The

[G] Paul Ginsparg,

1109.

of mathematics,

“Can peer review be better focused?”

http://arxiv.org/blurb/pg02pr .html

[J1] Allyn Jackson,

 مرکز نشر دانشگاهیDhowدر
۲۰  سال. ریاضیpd Lik

رشرونیک
تن
لطکبه
ابو
مقالات مر

© «حروفچینی کامپیوتری متتهای ریاضی» علی
۴۱۱-۹۱۱۰

 صص,)۸۶۳۱( ۲ شمارة

«MathSciNet

۰۴۷-۴۸

4 sin

@

( صص۶۷۳۱)»

. ریاضیSS ترجمة میلاد نکویی» , «ریاضیات و اینترنت»» پل دیویس۰
۲۵-۹۴۰  صص.)۶۷۳۱( ۲  شمار؛A lL
AG راهی بهسوی یک کاوشکدة ریاضی» ریچارد :© «مجسمسازی ریاضیات
۸۷۳۱( ۱  شمارة۱۱۰  سال. ذشو ریاضی, سیدعلی کتان فروشdey

ALN

[J2] Allyn Jackson, “The slow revolution of the free elecNotices

of the AMS,

(9) 47

(Oct.

2000)

“Scholarly mathmatical

communi-

cation at a crossroads”, arXiv: math.HO/0210144 v1, (9
Oct. 2002).

۴۲-۱۲۰ ) صص۴۷۳۱( ۱  شمارة۷۰  سال,ذشو ریاخی
ou

of

the AMS, (1) 49 (Jan. 2002) 23-31.

[Kg] Greg Kuperberg,

» ابراهیمنقیب زادهمشایح.»* «گزارشی ازاتصال ایران به شبکههای کامپیوتری جهانی

 ذشرAl

Notices

1053-1059.

.۷  سالgb lay ذشو , اندرو آدلیزکوه ترجمة تقی یزدانبخش.»مسرتانگیز؟
۰۳-۵۲۰ » صص۴۷۳۱( ۱۰ شمارة

sd Sls Kee

“From preprints to e-prints: the rise

of electronic preprint servers in mathematics”,

tronic-journal”,

 فقدان مصیبتبار یا خلاصی:«زوال قریبالوقوع مجلات تحقیقی چاپی

Ves

electronic library

Gene

, ترجمة افرا علیشاهی, والتر ویلینجر و ورن پاکسن,»* «تأثیراینترنت بر ریاضیات

[KH]

Zsuzsa Koltay

and

H. Thomas

Hickerson,

“Project

Euclid and the role of research libraries in scholarly publishing”,

Journal

of Library

Administration,

(1,

2)

35

(2001) 83-98.
[Kr]

Robion

Kirby,

“Comparative

prices

of math

jour-

http://www.math.berkeley.edu/~kirby/journals

.html

nals”,

(May 27, 1997, Updated Jan. 2000).

۹۲-۰۲۰  صص,)۸۷۳۱( ۱  شمار؛۱۱۰  سالbly gts
۰۱٩ سال SN

ghd«فرهنگسازی دسرایبراسپیس» نصرالله پورجوادی» 

۲-۲  صص۱۸۳۱  بهار۰۰۱۰  (شمارة پیاپی۱ شمارة
۰۱٩ سال , حسین معصومیهمدانی؛ ذشو دافشی.»«خط فارسی و رایانه
NF) صص ۱۸۳۱  تاستان۱۰۱۰  (شمار؟ پیاپی۲۰ شمارة

[Ks] Steven G. Krantz, “Freeware or vaporware?”,

Notices

of the AMS, (11) 47 (Dec. 2000) 1357.
[MML]

W3C

Math Home, http://www.W3C.org/Math/

[01] Andrew M. Odlyzko, “Tragic loss or good riddance?,
the impending

demise

of traditional scholarly journals”,

Notices of the AMS, (1) 42 (Jan. 1995) 49-53.
با

دب

(apt deel (به ستون روبهرو
]20[ Andrew

)12۳1(  پژوهشگاه دانشهای بنیادی,* پدرام صفری
safari@ipm.ir

nals”,

(reprint

Odlyzko,
in)

The

“The economics of electronic jourJournal

of Electronic

Publishing

(JEP), (1) 4 Gept. 1998), http://www. press.umich.edu/
jep/04-01/odlyzko.
html

۳۵

۶متدمه

* ریشههای قضية آبل

در دورة قبل ازآبل و در زمان خود او ریاضیدانان علاقهٌ بسیاری به محاسیه
و,بررسی ) CNS NSSچبری داشتند .یعنی انتگرالی بهصورت

 0قضية آبل و جند پیامد آن

©عکسهای قضيً آبل

()۱۷

س
ددو
حی -
*میراث در هندسهةٌ جبر
بافتهها
معادلات

مان

[

که در ان (« 2)۷تابعی» است که در معادلة
دیفرانسیل آبل برای نقاط روی

یک رویه

*بازگویی
این مقاله برگرفته از یک سخنرانی است که دبرزرگداشت دویستمین سال

()۲.۱

= ))f(z, y(2

صدق میکند .که [ 6 )]۷,2) f(x,yیک جندجملهای تحویلناپذیر با
ضرایب مختلط است و  ۷مسیر انتگرالگیری» خمی قطعه قطعه هموار در

تولد نیلس هنریک آبل در ماه ژوئن  ۲۰۰۲در اسلو ایراد شد .اهداف این

صفحة » است .به نظر میرسد اين را میدانستند که با انتخاب یک شاخة

خنرانی این بود که :اولاء قضية آبل در شکل کماپیش اصلی آن بازگو شود.

مناسب  (VN) Moles colle glدر امتداد یک مسیر انتگرالگیری که از

شیهن کها کخشتة شلهاند بروسی گردد وفالتا
 ayer yo datاز عکسهای قض

نقاط شاخهای (ریشههای تکراری) نمیگذرد )۱.۱( .خوشتعر یف میشود.

به بیان دو مطلب (از میان چندین مطلب) مهم وجالب از هندسة جبری

هر چند که اين .مطلب مدتها بهطور رسمی ونمادین بیان نشده بود .به زبان

امروزی بپردازيم که لااقل ريشهٌ بخشی اآزنها را میتوان دکرارهای آبل

امروزیتر فرض کنیم خم جبری * دآرن) با معادلةً زير داده شده است

یافت .در بخش بازگویی نیز من این نظمرطرارح میکنم که جنبههای حسابی

f(x,y) =°

قضیه آبل میتواند بهعنوان مبحثی اساسی در قرن  ۱۲مورد توجه قرارگیرد.

منظورازاین سخنرانی ارائهٌ یک بحث مستند نیست بلکه میخواهم  -از
دیدگاه

فرم دیفرانسیل گویای ده را با تحدید فرم زیر روی 1٩

> — pماحرای قضيةٌ شگفتانگیز آیل و میراث آن ذر هندسة جبری

2

را حکایت کنم .در سخنرانی دیگری در اين کنفرانس که توسط کریستیان

< دا

هوزل ایراد شد تاریخچه وتحلیلی عالی اکزارهای آبل ارائه شد.
سمی این حال[ .عها برخانی که قزر
وی و
رصیق
غگیتو
متناسب یا سی

تصویری  ۳۱ x PYG PYتعریف شده است .کمان  7را نیز طوری میگيريم ک

اين مقاله ارائه میشود یکی ابزرهانهایی است که خود آبل برای قضیهاش

از نقاط تکینگی  ۳7و قطبهای ده نگذرد .در اینصورت ( )۱.۱جنین میشود

عرضه کرده است) در آخر مقاله چند مرجع عمومی برای راهنمایی معرفی

در نظر میگیریم که روی " ۰بستار * 7دفرشردهسازی آ) بهوسیلةً صفحةٌ

)(۱۰۳

۰

ترشریاضی .سال  :۴۱شمارة ۱

۳۶

البته در عمل ریاضیدانان آن زمان علاقهمند به حالتهای کلیتر

()۴۰۱

۲

/ r(x, ya) de

7ست)و2
(ا
بودند که ( 1,2)7تابعی گویا از  2و 9

\>a
مانند بالاست .تعریف

رسمی وامروزی  cola gl ya of cand (TA) ale (FVقه تحدید اسقرم
دیفرانسیل گویای  ۲), 24(01:به روی  را قرار میدهيم.
به خصوص آنها علاقهمند بهبررسی انتگرالهای ابر جبضوی

بهازای جندجملهایهای ( 2)2و ) G(Xبودند که
+d

+e

باهنتگرال بیضوی

۰ج

 - ۲اه

(۷

چم ۰
)۱-

توجه ویژهای نیز به انتگرالهای ( )۴ ۱۰مبذول میشد که تصور میرفت

)Vaz

۱

و +

در شکل لزاندر آن تبدیل میشود.

2) (۵

()۵.۱

۲
7۷ +

|

q(e) =a" quer

هستند .برای مثال با اعمال روش ترسیم بدیهی که در هندسة ترکیبی برای

دو برابر کردن طول کمان دایره بهکار میرود .در انتگرال ( .)۶ ۱۰میتوانیم
فرمولهای معروف  15 ۵۲و  ۵06 ۵۲را برحسب  1190و 050بازيابيم .با

یک چندجملهای درجة  0با ریشههای متمایز است .در زمان آبل اين را
رالها برحسب توابع مقدماتی
ان*ت اگين
میدانستند که دحرالتهای - ۱, ۲

 wlروش حتی میتوان بسط ( 0015 + 0را نیز بازیافت که آن را میتوان
یک قضية جمعی برای انتگرال (۶ .۱د)انست .در قرن  ۸۱نیزکنت فاگنانوی

(مثلثاتی و لگاریتمی) قابل بیان هستند .دلیل هندسی آن (که آن را هم
میدانستند) این است که در این حالت خم را میتوان مانند شکل زیر

کشف یک روش ترسیم ترکیبی برای دو برابر کردن طول کمان روی
ایتالیایی با

بطهور گویا پارامتری کرد.

برای انتگرال بیضوی ( )۷ ۱۰ارائه کند .همان طور که در بالا اشاره شد؛ تصور

ر بگایری آن  ctl (VN) SSL yaیک فش penn
یبکنبیشگییا ,و
بارین بود که اين ویزگی؛ ویژگی خیلی خاصی باشد .و اواخر قرن  ۸۱واوایل

)(zit). y(t

قرن  ۱٩مطالعات مگتمسرکتزرودهای روی آن انجام شد.

 .۲قضیيه آبل وجند پیامد آن
t

با جایگذاری توابع گویای ( 8)2و ( 0)7در ( )۵ ۱۰به انتگرال
(۹
میرسیم که ) SK r(tتابع گویاست و آن را میتوان با استفاده از بسط کسری

جزتی ) T(tمحاسبه کرد.

همچنین علاقةْ خاصی به انتگرالهای اببریضوی در حالتهای 7 < ۴,۳
داشتند .ضمن اينکه اندک مطالب مهمی نیز از طریق کارهای اویلر .لژاندر

دکرارهای آبل دربارة انتگرالهای توابع جبری دو منهوم اصلی وجود دارد:
* مجموعهای آبلی
 ٩وارونسازی

اين مفاهیم .آبل را بشکلهای بسیار عمومی
@ معادلات تابعی

برای انتگرالها رساند .حال به تشریح این ایدهها میپردازيم.
ابتدا توجه خود را به چیزی که اکنون مجموعهای آبلی نامیده میشود

ریترا,لهای ( )۴ .۱توابعی
معطوف میکنيم .انتگرالهای ()۱ .۱ا ون ختیلیگ کل
«قویاً متعالی *» ار حد بالای انتگرال هستند و در نتیجه مطالعة مستقیم آنها در
حالت کلی بسیار دشوار است .ایدة آبل این بود که مجموع انتگرالهای وابسته

و سایرین دریافته بودند .دلیل اصلی اینکه آنها بهسراغ حالت عمومی
افتگوالهای سبضوی رفتند این بود که :وقتی در محاسبهةٌ طول کمانی بر روی

به نقاط متفیری را در نظر بگیرد که ازنقاط تقاطع (۲ < ))۷,0( < ۰

یک دایره .به توابعی مثلثاتی که توسط

وهیی (مبخرشا)۵جعه کنید).آبل بازهم
* درتعبیر اصطلاح قویً متعلی باید دبقتزکردگ (ب
یدهای
اجن
ود
ه وج
لد.
نکر
جتشر
دمرقالهای که درسال  ۶۲۸۱من

(P+ VRQ
Es
R-J/RQ
مشخص

میشوند؛ میرسیم؛

 il lacksعلاقه بهوحود میآید که توابعی را که دز

محاسبهٌ طول کمان کل بیضی ظاهر میشوند بررسی کنیم .پس با جایگذاری
_
fz
)=( t = arcsin
a

ار _,وت

Fdx
۶
VR

دارای جواب برای چندجملهایهای نسبت بههم اول  )۵و

 ۲و  1رباهطوری که معادلهً

J

باشد نشان داد .در اینجا11 

یک چندجملهای از درجة  7۲با ریشههای متمایز و  8یک چندجملهای از درجة۷7 - ۱ 

است .بنابراین تابع زیر انتگرال یک دیفرانسیل از نوع سوم است .اين امزوارد «استتنایی»

است که انتگرال متعالی است ولی برحسب توابع مقدماتی قابل بیان است.

۳۷

میرات آبل دهرندسة جبری /فیلیپ گریفیث
با خانوادهای اخزمهای ( ( 6, < )۶,0,2)9( < ۰که بهطورگویا بهپارامتر

هوساستتهند)بهدست میآیند .بدینگونه که ار
= Delt),

)(0

رتاعریف میکنیم .پس تابع زير انتگرال که دارنتگرالهای مجموع آبلی ظاهر
میشود عبارت است اتزحدید فرم

سل( 9),

FG:

( )1:2رل

مجموعهٌ جوابهای

 .حال با یک محاسبه بهدست میآوریم

بهخم
= )f(z,y
)t

ie

)en )zi(t
)t), y(t

g(x,y,

باشد که با استفاده انزماد دورهای جبری بهصورت مجموع توشته شده است؛

اطزرفی با توجه به روابط

حجموع آجلی وابسته به ( )۴ ۱۰بهصورت زير تعریف میشود
r(a, y(x))dx

)(1.1

( )۶وه

او
=F

= ))f(xi(t), yi(t

u(t) = >/

°
= )g(axi(t), yi(t),t

در زیر توضیح میدهیم که مفهوم اين عبارت چیست .یک مثال مهم

دار

وقتی بهدست میآید که  6,یک خانواده از خطها مانند اشکال زیر باشد

)u(t) = Gat) (x:(t), y(t
(۱

< ۲

( <۱اآم)+

در

Am

)ul(t) = Se s(xi(t), w(t

)(FY

a

که ( 5)1/:تایعی گویاست که بهوسیلة

۱
۰91

}F={y'=a2'+ar+b

()۲

مشخص میشود( .صفر نبودن تابع گویایی که در مخرج ظاهر میشود از
اين نتیجه میشود که خمهای  و  ۲6,مولفةً مشترکی ندارند ).سپس آبل

مشاهده کرد که طرف راست ( )۴ .۳تابعی گویا از  ۶است( .ادزیدگاه آنلیز
لت
ا دو
ح هر
در

اهلهای
ریج
ترگنت
ند
قرار میدهیم = < دها و

()۱۰۴

بهترفییب چنین ,می شون

)(¥.7

\

0

)(1

dz

مختلط اين واضح است زیرا (*)  1یک تابع تکمقداری وبرخهریخت" از
)بهازای  ۱۳ع  /است و در نتیجه با انتگرالگیری از بسط کسری جزئی آن,

Sage ale llc hi

IT

[ape

آبل در «گزارش پاریس» خود وهمچنین درنوشتههای بعدیش ,عبارتهایی

تقریبا صریح وروشن برای طرف راست ( )۴ .۲و در نتیجه برای جملای که

کرلی توابعی قوب متعالی
تلی د
ل آب
اجموع
ح؟ م
بااینکه عبارتهای تشکیل دهند
ابعتی
م تا
د یک
قورت
هستند اما قضبة آبن مجموع آبلی رامبهص

بیان میکند.

در فرمول ( *:)۶دقرضية اظواهر میشوند .ارائه کرد .برای مثال وقتی خانوادة

 ۰از خطوط تشکیل میشود فرمول درونیابی لاگرانژ عبارتی صریح برای

()  ۶به ما میدهد

قضیه :عجموع آدلی ( )۲۰۱بهصورت

)(wy

حال کاربردهای  4 524آبل را برای دو انتگرال (()۲۰۲

(ج ) -وم دهu(t) = r(t) + _ 

 8S Sashدر ان

هر دوی آنها مبتنی است برايدة دوم آپل که دبرالا بهآن اشاره شد» یعنی

«وارونسازی» انتگرال ( .)۴ ۱۰بدینگونه که مختصات ( 2)#و ( 0)9را

2

) we'd v(tگویا (۱

ببییانان میکنيم.

است.

بهعنوان توابعی قك مقداری امزتفیر  ۷روی خم  7چنان دمرینظرگیریم
که

در زیر یکی اازثباتهای آبل | میآوریم

ابات :برای کوتاهی برهان؛ تاگبعویای
)q(x, y) = r(x, y) fy(x, y

)(0.Y

w

))(2(u),y(u

u= /

)( Bas
1. meromorphic

تشر ریاضی ,سال  ۴۱۰شمارة ۱

۳۸

که در آن  wتحدید  20(۷,2)۲به خم  ۳است .مثلاً رای انتگرال ( )۱در

با انتخاب مناسب (( ):۰1,۰مثلا نقطة عطف [ ]*, ۰, ۱که روی تقاطع ۳
دبرینهایت ۳" :قرار دارذ) داریم

با
خط

( )۲۰۲بهوضوح داریم
)(sin u,cos u
لیا

U

=

)(1-)2 = x(w

)(۱:۰

 GL SIراست ( )۳ .۲را با استفاده از فرمول درونیابی لاگرانژ محاسبه

و ( )۶ ۲۰تبدیل به قضية جمعی معروف زير برای انتگرال بیضوی میشود

کنیم به رابطة

()٩.۲
Surrey

dap

سم

=

dir

"dx

| ۳

U(ay + uy) = R(a(uy),v'(uy),
))(ur), 2’ (ur

که در آن  77تابعی گویاست که مختصة « سومین نقطه تلاقی یک خط با
 7را بهصورت

میرسیم که آن را بهعنوان فرمول مجموع برای تابع سینوس میشناسیم.
قبل از Solانتگرال دوم در ( )۲ ۳۰را بررسی کنیم .یادآور میشویم که

دیکران هیکنن:

4
 bss galاز مختصات دو

البته ( 0)2تابع معروف «) وایرشتراس است و بحث بالا نشان میدهد
که  )4.1( ul Solerjo 9 abومعادلة دیفرانسیل

آپل درگزارش پاریس خود اشاره بهدستهای «شایان توجه» اازنتگرالهای آبلی

v'(u)" = a(u)" + aa(u) +b

( )۴ ۱۰میکند که امروز به آنها اننگرالهای نوع ول گفته میشود .یعنی

انتگرالهایی که برای آنها طرف راست ( )۳ .۲ثابت باشد (اپن آشکارا همارز
است با اینکه انتگرال آبلی موضعاً یک تاکبعراندار از حد بالای انتگرالگیری

صدق میکند .حال با بیان دو نکته .اين موضوع را بیشتر تشریح میکنیم.

باشد) .همچنین  Le pe LTنتگرالهای نوع اول را برای مثالهای متعددی

dx

میخض میکند .سثلا نگنان میدهد که بای غمهای agi al

اولی این است که برای تعریف انتگرال

)

۰۱

سس

=

(

:+
0ریش
رایاتمراتداد برشهایی که دو
دنه
صبفهحهه2مراه نقطهٌ بی

)y" = p(x
که

)p(x

۸: +

را بههم و ريشةٌ سوم را به  2 < 0۵وصل میکنند میبُریم.

 Kجندجملهای از درحهٌ  7 + ۱با ریشههای متمایز است؛

انتگالهای نوع اول عبارتاند از

we

(42

])2(( > [۴و)عع3

52

بهخصوص با این فرض که  ۳2 + 20 + 0ریشههای متمایز دارده عبارت
بلرراای خانوادة
( )۲در ( )۲ ۳۰یک انتگرال نوع اول است .حال قضية آب

خطوطی که اين خم درجة سوم را قطع میکنند میتوان با رابطة
(۲۰۶

لا

+۲ + ۳1 << 0

در این صورت 2۷ + 72۵ + 6
میشود

و میتوان خم جبری

ها
ش در
ر که
بفت
گر

را پوششی

۲

برگی از صفحة

یکدیگر را قطع میکنند .یعنی ۳

بتهابع جبری ۳۷ + 26: + 6
معروف

7

روی این صفحهةٌ برشخورده تکمقداری
*

در نظر

رویة ریمانی وابسته

است .تتصوویپرولوژیک 

همان جنبرة

eal

بیان کرد که  6یک مقدار ثابت است؛ و

(2(u),¥(u)) dp

=

(۷
 یاجهب

1۷

)(x...

در ( )۷ .۲قرار میدهیم

) (۷۰داریم

i= /

 theکه < ۳,۲,۱

مات _
)~ y(w

5
 .با مشتقگیری از
بدین ترتیب انتگرال ( )۶ .۲بهصورت انتگرالی درامتداد یک مسیر روی

یک رويهةٌ ریمانی تعبیر میشود وانتخاب مسیر تنها نسبت به ترکیبات خطی

 ۱و  ۱6خوشتعریف است .بهخصوص با توجه به ( )۷ .۲بهدست میآید

ar > 4

)(۳.۱۱
()۸.۲

)y(u) = 2'(u

() + :( < ۸)2نت

۱
y(u
);+ Ax) = y(A

۳۹

میراث آبل دهرندسة جبری /فیلیپ گریفیث

اس

که

=A

۷
Sleeps

wal

 5هستند.

تناظر وقوع است و نکاشت

:6

حال اگر ۸

 Bucciتولیدشده

توسط

)w—od (= prs

 Ayو ۲2

درصفحةٌ مختلط باشد .پارامتریسازی آشنای
F

= C/A

لا

J

دارثبات» بهزبان امروزی همان نگاشت اثر
(س — )۷7(+)7w

))u > (2(u),2"(w

است که -۱فرمهای گویا روی  ۳را به -۱فرمهای روی  ۳میبرد.

از خم درجة سوم بهوسیلةٌ تابع  و مشتقش بهدست میآید.
آبل دگرزارش پاریس خود در حالت کلی بهارائة ویژگیهای تحلیلی

اساسی آن دسته از توابع بیضوی میپردازد که اوزارونسازی انتگرالی از نوع
اول روی یک خم حاصل میشوند.
اين را هم یادآور شویم که بعد فضای انتگرالهای از نوع اول یک تعریف
اگزونای یک خم است (یا گونای حسابی دحرالتی که  7تکین است).
یباشلقکادرمانة آپل ,بسط وتوسعهٌ مطلب بالا بگهونای دلخواه بهدست
پدن
به

ژاکوبی» ریمان ودیگر ریاضیدانان قرن  ۱٩انجام گرفت.
نکتهٌ دوم اين است که توابع ( 11)7و( ()0راکه در ( )۷ ۳۰ظاهر میشوند

 ۲۴عکسهای

برای بازگویی شکل فراگیر و متعارف قضية آبل و عکس آن .در اين بخش
دو تا از عکسهای این حکم را که کمتر شناخته شدهاند بیان میکنيم .اين دو
مثالهایی هستند از اصلی که در پیش به آن اشاره شذ؛ جعتین کستزش دادن

لکاً دیفرانسیل.
دی
ع تاوسط
مگیر
یک شیء موضعی به یک شیء فرا
شکل متعارف قضیة آبل و عکس آن آنجنان که دمرراجع دیده میشود؛
بااین پرسش سروکار دارد:

یاب!
خقتشیک
بو
چه

میتوان دهطور حوضعی چنان تعریف کرد که در ( )۸ ۳۰صدق کنند ومعادلة

()۳.۱

 Jokeتابعی میتوان استفاده کرد و ( 41)2و () را به توابعی برخهریخت و

از یک

تاجمي ( .۲ )٩در جاهایی که تعریف شده است صادق باشد .اما ازین

تگامسترش داد .بدینصورت که اگر ( 10):2برای > > || تعریف شده باشد

با استفاده ا(ز ۲۰ )٩میتوانیم ()۸۲ند و با ادامة این روش» () :را بهازای
 ... || < Ye ful > 6تعریف کنیم .اين اصل که بار بگهیری يث

 Ely aa igs cent Mla nnکی« عوطبیی وا به بل کی« فراگیر Wh eA
در حقیقت یک نتيجه اساسی قضية آبل است قضیهای که داردامه بیشتر
ان خواهیم برداخت.

تضیيه آبل

نون
ty

KX slay

و

بخشیاب یک تابع برخهریخت است؟ پعنی جه

1زمونی وجود دارد که مشخص کند

()۳.۲

و

مامت
pEx

sf € C(X)* wi S hla

جواب بدینگونه است :ابتدا باید یادآوری کنیم که برای یک -۱فرم

منظم (( 32" )06ع ننه یک دورة تتاوب عبارت است ازانتگال نی که

در خاتمة اين بخش به دو پیامد مستقیم قضية آبل در هندسةٌ جبری

( .8 > 7,۲2)۱87حال دو شرط برای برقراری ( )۲ ۳۰وجود دارد .اولی

( )۱سرچشمههای نظرية هاج؛ ( )۲استفاده اتزناظرها

اين است که دبرجخةشیاب  7چنین باشد

اشاوه میکی:

( :)۱آبل چیزی را که ما امروز فضای دیفرانسیلهای منظم ((31" )06
مینامیم ابزقیه متمایز کرد وآنرا بهعنوان یک ناوردای پایهای یک خم جبری
در نظر گرفت .همچنین (( ۸ )6(( < 71۳14" )0را برای مثالهای
متعددی محاسبه کرد که میتوان آنها را بهعنوان اولین مراحل در جهت مرتبط

())۱( ۲ ۰.۳

degD =: Soni =°

اگر اين شرط برقرار باشد میتوانیم بنویسیم  7 < 76برای یک -۱زنجیر
7دور این صورت شرط دوم w EH’ (QY) » Gly S cul yl

کردن ( ۸ )۳(6بگاونای حسابی تعبیر کرد .بعدها ریمان تعبیر دیگری از
) Sy poe hh’ (Mpنصف اولین عدد بتی عرضه کرد (که حقیقتا باید آن

(.۳

۳

)((Y

(بهپیمانة دورههای تناوب)

اسرازچشمههای نظرية  glaدافست).

( :)۲اثباتی را که اقزضية آبل در بالا ارائهشد میتوان بهصورت نموار
alg
۳۱

pEex
F

al ys aS

۳

 (F) = Dol = ۰,متس

زخیرلاصه کرد

’CFxP

= 2

fe

">

اما لزوم ( ))۳(۲ ۳۰اساساً نتیجهای از قضي آبل است :بهازای ۱۳

£

قرار میدهیم

}> = )I= {(z,y,t): f(x,y) = g(2,y,t

L. divisor

ترشریاضی :سال  ۴۱۰شمارة ۱

fo

P(t) = 2:0۵ = Dy

مشخص میشود .در این صورت ( )۴ ۳۰همارز است با دستگاه دیفرانسیل

 Dy p(t) bus Gul JEبا یک پارامتر گویا حرکت میکند و
 . < D. — Deoچون دا یک دیفرانسیل منظم است پس مجموع آبلی

»vf

زو ک۲د .ادزیدگاه معادلات دیفرانسیل  652 (LUاشاره این است که
در خمينة افتگوالی فراگیر 4662

" ۳هستند .بنابراین معادلا دیفرانسیل

( )۵ .۳بهدرستی بیانگر شرط حرگّت گویای بینهایت کوچک بخشیابهاست.

i

ثابت است و چون ده ,رل تنها بهپیمانة دورههای تناوب خوش تعریف است»

بطهور دقیقتر:

 ۳(۲)) (۳.برقار است .با روشی دیگر و اي بار با استفاده اتزاظرهاءاگر
1 ۲

)\we H'(Q

خمیدههای انتگرالی عوضعی و عاکسیمال ( )۵ ۳۰عجموعهها یی باز

):2 (۶

)?pil

()۵.۳

Trw=°,

در هر خشای

عمای

(

ی

+..
4 .
وم

رن

 do (0.1) Qsزیرفضای  7با ویزگیهای زیر را

7

تعریف میکند 7۲ .۱( :بر يلك خمينة انتگرالی عوضعی

که قزر ان

( )۵ .۳عماسی است" و ( )۲این خمینههای اننگوالی

موضعی دا میتوان به يك خمیة انتگرالی فراگیر که با

}I= {(p,t) : f(p) = ¢

 ۳یکبیخت ۱ست گسترسی داد؛

مانند قبل داریم

وینگی ( )۱خودبهخود برقرار نیست .بلکه نیاز به شرط

)i (t
)= (my
)(7 w

)»

۳

=( d
7

یک -۱فرم منظم روی  ۲۳است و در نتیجه برابر صفر است.
عکس

اهیط
رک
گیر آن اين اشست
او
ررف
فعا
قضية آبل در شکل مت

( ))۲(۱ .۳و( ))۳(۲ ۳۰برای برقراری (۲ ۳۰ک)افی نیز هستند .این حقیقت
را میتوان بدینشکل فرمولبندی کرد :نگاشت

سیستم دیفرانسیل خارجی ( )۵ ۳۰دارد که اين امر شرایطی راتحمیل میکند
اضافه بارینکه دهرمسایگیهایی که رتبة معادلة ( )۵ .۳میبرد .داشته باشیم
 .d(Trw) =°ویتگی ( )۲نمینزعکسکنندة جنبةٌ معادلة تابعی قضيه آبل
است که در بالا ذکر شد.

عکس دوم قضيةٌ آبل برای اولین بار توسط هموطن ایوعنی سوفوس
لی فرمولبندی واثبات شد .ما اين را دریک حالت خاص وبراساس شکل
زیر بیان میکنيم :در صفحه تعدادی کمان تحلیلی

)Div’ (X) + J(X

SPINS

 Fiداریم و روی هرFi

یک دیفرانسیل منظم ناصفر :ن .برای خط با که در یک همسایگی  7از
خط  1.در فضای خطوط

اگزروه بخشیابهای درجة صفر به واريتة ژاکوبی
(" )2,۲۱/۳((6ل 62)7( <:

(۶۰۳

 ehدر صفخه قراز قارق .تکاقت
XE,

Fy xo

Ls

ض باابطة
))L = (p\(L),--+ ,pn(Z

۳

(بهپیمانة دورههای تناوب)

2

=:

)(D,w

 € H’(Q\)y Oy = D.D € Div'(X) gf yaده باید یک به
یک باشد.
اما اولین عکس موضعی قضیه مبتنی بر جیزی است که ما آن را

معادلات دیفرانسیل آیل خواهیم خواند .که صرفاًبیانگر شرایطی هستند که
آرایشی ازنقاط  > 62 4 piهمراه بردارهای مماس (, )62م 7: > 7باید در

فرم بینهایت کوچک

)Sw), n) =, w € (2

)(۳.۴

از قضيٌ آبل صدق کنند .اين را میتوان بدینگونه نیز بازگو کرد :بط  2را

هعنوان نقطهای از حاصلضرب متقارن (* 61در نظر میگیریم .هر -۱فرم
منظم با روی

یک

-۱فرم Trw

wy

القاء میکند که با

)(Trw)(p\ + +++ pa) = w(py) +--+ w(pa

تعریف میکنيم که  .۳:)( < ۰,1 1:در اين شرایط رابطة آبل چنین است

)(vr

So ei(pi(L)) = °

میرات آبل در هندسةّ جبری /فیلیپ گریفیث

۴۳۱

موضوع هندسهٌ بافتهای توسط بلاشکه" وهمکاراتش در هامبورگ در

( )۶ ۳۰بمریکشی (برن,

اشت
agکقحت
ن

۰ص

روی ۰۰۰۱۳

دههٌ  ۰۲۹۱بنیانگذاری شد .مسالهٌ اصلی ,پیدا کردن ناورداهای یک بافته

بود .بهخصوص پیدا کردن شرایطی که بافته .خطي شدني باشد .یعنی بعد

به  )7باید صفر باشد .حال نتيجهٌ لایين است:
 (Vo) Sate Gosخم جبرق فراگیر  /7و دیفرانسیل منظم
 wروق  71موجودند دهطوری که

از یک وابرریختی "؛ برگهای بافته تبدیل بهخطوطی در صفحه شوند.

اهزمان ابتدا معلوم بود که بافتهها با هندسةٌ جبری مرتبطاند .برای مثال
شکلی که در زير میبینید یک بافتةٌ خطی است.

PCr

w| Pi
= wi
باز هم میبینیم که با استفاده از معادلة تابعی ( ۷ ۳۰مفروضات موضعی
)(Fy, w:

 4یک

) (F,wفراگیر گسترش

میبابند.

 ۴جند میراث قضية آبل
شاید بتوان گفت «میراث» اصلی قضية آبل .سلسلةٌ پیشرفتهایی است که به
درک ما اوزارينة ببکار با گروه ردههای بخشیای یک واریَهةٌ جبری انجامیده

است .این پیشرفتها حرایصلاضکایردانان پسیار از آن زمان تا عصر حاضر
است.

8

obآبل را از اين حقیقت مینوان دریافت که موَلفه همانی واريتة

پیکار یک وادیته آدلی است و لااقل در حالت مختلط ,توابع al way

اصطلاحاً توابعی آجلي هستند .اما در اینجا قصد دارم فارغ انزقل این
یات آن .دمویراث دیگر آز قضبیه و مختضاً شرم دهم .یکی
ئو
زتها
جشرف
پی

از آنها مطلب جالب وشلیناکخمتترهشدهای است به نام جافتهها؟ .دیگری

در اینجا () یک خم جبری در صفحه است و از یک نقطه عمومی خارج
از آن همه معانسهای.-سمکن ,بر  64رسم شدهاند( .در اینجا واددرامه .جهت

تصویرنگاری بهتر هم خطوط مماس را حقیقی دمری نظگریریم).

Beye

بافته نیز همان درجة خم دوگان است که آن را از هندسة جبری میشناسیم.
ی)نیم دوگان تصویری شکل ( )۱به یک
همانطور که دمریشکلب(۲
خم جبری ) از درجة  ۷در صفحه یک  ۱بافته نسبت میدهد که در
یک مجموعه باز  ]7از نضای تصویری دوگان قرار دارد (که از خطوط در
صفحه تشکیل شده

(Exel

رک وتازة من با مارک گرین است.
تکار
شساس
مبرا
نیز

 ۴بافتهها
دراینجا توجه خود را بهبافتههای مسطح محدود میکنیم( .هرجند اين موضوع
در هر بعد و «نقص بعد»ی مورد توجه است ).همچنین با اينکه تعریف
را میتوان بهطور فراگیر و حتی روی خمینهها ارائه کرد .ولی تاکنون بیشتر
هندسة موضعی آن موردنظر بوده است وبنابراین ما دیرک

ge sh

مجموعءة باز "81

ورضعیت عمومی قرار
تعریف :یک بافنة ( ۷)۷۲ Fn bبرگبندی که د
دارند مشخص

میشود.
در اینجا هر نقطه از لا با خطی چون با در صفحه مشخص میشود.

خطوطی که از هر یک از * تا نقطة تقاطع
ثابت =

)) yو

ij Se LC

bs can

به ما میدهند که با دوگانسازی تصويري هریک ازاين  1دسته .یک خط
در فضای دوگان بهدست میآید.

برگهای بافتة ذام از مجموعههای تراز یک تابع ( :)۷,2تشکیل شدهاند.
ضزعیت
ور ا
«ظو
من

منبع دیگری امزثالهای بافته که تنها به آن اشاره میکنيم .خمهای جواب
معادلهٌ دیفرانسیل معمولی

عمومی» نیز اين است که خطوط مماس بربرگهایی که

۰

را با یک معادلة پفافی "

هو

۰۰۰۲

 (۳ارو رهاظ (+

ع )'P(x, y,y

در صفحه است.

حال میپردازيم بهمهمترین ناوردای بافتهها که آن نیز توسط مکتب

?=w

مشخص کنیم که برای یکsay = GMB, Ag joo gl 
3. Pfaffian

2. webs

.1 pullback

2. diffeomorphism

Blaschke

1.

فتر رناعسی»:سال  ۴۱:بمارة ۱

FY

تعریف .بك رادطه

Dongs ST

)(\.¥

بنابراین در ( )۳ ۴۰تساوی برقرار میشود .در حالت  cate! ollیک =
) & )3 W(nعاکسیمم داردافرقر [ )۴ :۳تساوی رح دهد .حال یک مسالة

So 9i( Fide; = °

اساسی اين است:

مشخص میشود که (( )۰۰۰,(6)۱9 ,6):0عت ( 6)9بردادی از فوامع

عههای
تدااریب هم
جك متفیره است؛ همچنبن اگر ( ۷)4۸فضای در
داشد که در ( )۴۰۱صدق

(6)9

قبل از برداختن به این مسأله» به این نکته بهعنوان یکی دیگر از روابط هندسة

 aSرتبةٌ دافنه دا جنبن تعریف ميکنم

 adآبل از سوفولوس لی

)r(W) = dimA(W

هعنوان مثالی ازیک رابطة آبلی فرض کنیم نه یک دیفرانسیل ناصفر
نوع اول باشد .ابتدا انتگرال موضعی
L-D

()۲.۴

( )۵ .۴مسأله :همة بافتههاي دا رتبة ماکسیمم را جبادید.
بافتهای و هندسة جبری اشاره کنیم که Se
 ed LS aS VL. gsزیر را در بر دارد:
()۳

GL ob

دارینجا اين نکته را باید افزود که رابطة آبلی ام است یعنی اینکه هر 4:
یک
از

= | = )mL

 b&b (bdرثبة ناصف

چبری است:

خم جبری با روشی که در شکل ( )۲بیان شد .بهدست آمده است.

نکتة قابل ذکر دیگر این است که گاهی مفید است که یک رابطة آبلی را
در شکل «جمعشده» آن مانند

را دمری نظرگیریم( .شکل زیر را ببینید).

()۴.۷

g -£

ثابت

((ا هب6

<

بنویسیم» که ( ):)6توابعی از  6هستند با ( = 6):0)(GUE
برگردیم )۵ (۴. dls a؛ بهازای  ۷ < ۲داریم

((۳)۷۷)7 ۱
D

دابا وب دا بدیگگسانSal she, Sande Sap Seay, 
طه
قیک
که کمان ( 7راندر

Lon

قطع میکند .معطوف است .بهوضوح دشرکل بالا
)'I(L) = 1(L

ی0گذرد
یعنی (م) 7روی دستهای از خطوط که از یک نقطة ثابت رموی
 bly cul oolمجموعههای تراز  7خطوطی در  )7هستند و خمهای

انتگرالی دیفرانسیل ) 74دقیقاً از این خطوط تشکیل شدهاند .حال پا

انس

و بلاشکه ثابت کرده

جمعشدة ( )۷ .۴از رابطة آبلی را در نظر بگیریم» میتوان آن را بهصورت
 ct Bolesلگاریتم cay

(۸.۴

?=

)(Y.¥

)pr(x) — pr(y) + Yr (2

وبا تقریب یک وابرریختی موضعی ,بافتة ما بهصورت شکل زیر در می آید.

7

اط
ق از
ن یک
مراجعه به شکل (ا)۲ن وجام اين عملیات روی کمانهای حول هر

آنگاه برای

یک

از نوع ( )۲فوق خواهد بود .خلاصة آن به اين صورت است که اگر شکل

تقاطع و با استفاده از قضية آبل میبينيم که هر ده یک رابطة آبلی به ما میدهد.
مثلاً اگر  6ناتکین باشد و قرار دهیم )۳ (0) = dimH" (OY
 We abکه دشرکل

اگر تساوی

برقرار باشد.

آنگاه

 askما حبری

Uy

( )۲به  0نسبت داده شد .داریم

)۲ (۵۲6) S rWe

یک دستاورد مکتب بلاشکه اين است که برای هر «-بافته۷)0( 

بهازای  8 < ۴داریم
((۴)۷۲)7 > ۳

()¥.¥

—— < ))r(W(n

از طرفی میدانیم که برای ۷۷
)-Y

=o

() ۷۲بهصورت بال:
_ (n-

)h'(M

وی برقرار باشد بافته جبری خواهد بود .اين پادیدسهترافبااده
تازسهمااگر
وب
از ( )۶ .۴اینگونه میتوان بیان کرد :پایهای برای روابط آبلی مانند

)(AR

2۰ک(وگ)زنور
 ۱:۲۲وق
7

۳۳
دمرینظرگیریم .حال به ماتریس

آبلی در یک بافته با رتبة ماکسیمم ظاهر میشود که ترکیبی ابزافتةٌ نوع

( )۲با بافتة بل نیست .حال اين سوال بدیهی پیش میآید:
۳

۳۱9

۱19

۳۲

۲۲9

۱۲9

۲۲9 grr

۱۲9

سوّال :آیا همة دافتههای دا رثبة ماکسیمم که جبرق شدئی نبستند از این

ما قصد نداریم اين سوال را دقیقاً صورتبندی کنیم .اما مضمون شهودی
آن این است که آیا

توحه میکنيم .سطرهای  alتشکیل یک

 ahبرای روابط آبلی میدهند و

شت
ا یک
گ آن
ننهای
ستو

 kwعدد طبیعی ( *7)/وحود دارد بهگونهای

lila

که یک ()/:بافتة «جدیده با رتية ماکسیمم وجود داشته باشد بطوری که
یکی از رابطههای آبلی آن بک معادلهةٌ تابعی با ( *)1:جمله بهازای :امین

 ۲ب []

()۴.۰۱

جردازید»
«ظو
پلیلگاریتم  2:باشد یا نه؟ در اینجا من

کلی پدیدة بالاست که برای لگاریتم یعنی  , < ۱وقتی که ۱)0( < ۳

بهدست میدهند که با توجه به ( ۴۰ ۲۷)۳(۰)٩را به یک بافتةٌ حطی دریک
 icpباز صفحة تصویری مینگارد .حال میتوانیم از ( )۶ .۴۰استفاده
کنیم و حکم مطلوب را نتیجه بگیریم.
در  in = 0 Skداریم  .۵)۷۲)۲(( > ۶در اين حالت یک بافته
خطینشدنی (و در نتيجه ناجبری) با رتبةٌ ماکسیمم توسط بل" پیدا شده
است که آن را در زیر بهتصویر میکشیم:

©

اشاره به گسترش

8و۵

بای بافتة بل وفتی که ۲

 < ۳و  (۳)* < ٩اتفاق میافند.

۴

معادلهٌ دیفرانسیل آبل برای نقاط روی یک رویه

میدانیم که هندسهٌ یک واریتهةٌ جبری در آرایش زیرواریتههای جبری آن

منعکس میشود .با اقتباس ازآبل آموختهايم که زیرواریتهها را بهپیمانة
رابطه همارزی  Lsبررسی

2
i

5

P,

Py

(ب)۲ر وای بافتة هنو وقتی که

 eSیعنی در یک واریتةٌ جبری مختلط

هموار  2دو زیر واریتة  7" 2۰را بهطور گویا همارز میگيریم اگر یک
خانواده «ی()۸2

از زیرواریتهها وحود داشته باشد بهطوری که 72. < 2

و " < 2مم .2و وقتی گروه ( 62)*2از دورهای جبری با نقص بعد « را
بهپیمانه رابطة تولیدشده بهوسیلة همارزی گویا دمری نظرگیریم به گروههای
چاو" (م)ی ۲2)*31( < 2/(2)*2میرسیم.

وقتی  1یک خم جبری است .قضية آبل و عکس آن یک مجموعة

در اینجا .مها نقاط ابتی در وضعیت عمومی هستند و « نیز یک ALE

کامل انزاورداهای نظريةً

متفیر عمومی است .برگهای برگبندیها عبارتاند از خطوط 7, < ۳7
و مقطع مخروطی ) که از نقاط  7« ۵۰۰۰میگذرد .پنج تا از شش رابطة

لبته واريته اکوبی است! ارائه میکنند .در حالت کلی ( 70 ۳2)۱واريتة
پیکار  1است که مژلفه همانی آن یک واریتةٌ آبلی است .که داستان آن

مستقل آبلی ابزهکار بردن قضية آبل در شکل ( )۳حاصل میشوند .شکل

بسیار شبیه حالت خمهای جبری است.

 ceبرای مولفههای همانی (۰

)۲

( 0که این

با اين حال ,در مورد آرایش نقاط روی یک روية جبری داستان کامل

جمعشدة رابطةٌ ششم را میتوان بهوسیله

متفاوت است( .زیرا بنا بترتیجهای که مامفرد" در دهةٌ  ۰۶۹۱بهدست آورد

Z=)-

+

)"= ;( — Yr

)*(er(2)—vr(y)+er

فرمول

()۱۱.۴
بیان کرد .که ما آن را بهعنوان شکل آبلی معادلة تابعی مربوط به دیلگاریتم
میشناسیم .ور داریتجاست که بان

 palloxکه ( 716 )۳مسکن است

) TZ'(Xرسیدیم و سپس فضای مماس هندسی را جنین تعریف کردیم

اين بار از دیدگاهی کاملا متفاوت.

(۱۲.۴

دیلگاریتم است ودیگری همان رابطةٌ پنج جملهای ( .)۱۱ ۴۰در حالت
٩

70
۲ )7
 patelبلاگ ۲برای فضای مماس صوری (2

 0ها نشان داده است که اين بار تریلگاریتم به عنوان یک رابطة
2. Hénaut

1. Bol

این علاقه

را در من و مارک گرین بهوجود آورد که ببينيم چه مضمون هندسی در پس
فرمول اسپنسر نهفته است .ازاینجا به یک تعریف هندسی برای فضای مماس

 hl busوارد داستان ما میشود! ولی

در حالتهای  0 < ۸,۷,۶بافتههای مسطح استننایی با رتبةٌ ماکسیمم
وجود دارند .یعنی بافتههایی با رتبةٌ ماکسیمم که از نوع ( )۲نیستند .در
 ae roآنها براساس دیلگاریتم هستند .برای مثال وقتی  7 < ۶دو
بافتة استثنایی وجود دارد .یکی اآزنها شامل رابطة شش جملهای برای

alas flex ie Ally Sig
pal

که

TOM (=I Z rat

) TZyat(Xفضای مماس زیرگروه *-دورههایی است که به طور گویا با

صفر همارزند وبعد اين هم قضیهای است که

()۱۳.۲

)T,CH"(X) 2 T;CH"(X

از این پس برای سهولت .هر دوی اينها را با () ۲1101نشان میدهیم و
اازين فضای برداری بهعنوان فضای مماس (710 ۶)۲
3. Spencer Bloch

2. Mumford

 obخواهیم کرد.
groups

1. Chow

فعبربریاضبی» سال  ,۴۱ساره ۱

۴۴

در( )۲۱ .۴و( »)۳۱ ۴۰تلويحاً شرایط هندسی بینهایت کوچکی وجود
دارد که آرایشی از نقاط را تبدیل بهاولین مرتبة آن دیرک رد؛ همارزی گویا

است در نظر بگیریم که درآن تگاشت شمول  ۱۳2002ج )( -زر یا
۰۰
۰و
ب
۰
۱
۱2۵

میکند .یادآور میشویم که شرط همارز گویا بودن یک *-دور  2روی 62

برای یک نقطه ثابت  2ع مداده شده باشد ,آنگاه قضیهای هست که میگوید:

)Z=S"(f.
که ر یک تابع گویا روی یک خم تحویلناپذیر  ۷",است و ( ),بخشیاب

فرعیدای عوروئی ده عنوان بك جر خارجی Sia sl bangs
وف حهاق روی  62که  ۰۰ > ) > < 6207711فولید میشوند+

()۶۱ .۴

آن .حال یک تغییر مرتبهُ اول در دادههای (,,ر »)1,تغییر مرتبهٌ اولی از

) (fvرا نتیجه میدهد و ما بهدنبال شرایطی هندسی روی آرایشی از
نقاط مور  + ۰۰۰ +ب« (که برای سادگی متمایز فرض شدهآند) وبردارهای

و تولید SAV OY lead pl Ga
هندسی این است 62 :را نطفةًا یک همسایگی نقطهای از " )7بگیریم

نک

مماس ,۲م 7: > 1هستیم تاایک تغییر مرتبة اول ( 2, )«,را فراهم سازند.

ررجه رتاولید
ده
که  401همواراست؛ دراینصورت -۱فرمها؛ فرمولهای از
میکنند وتنها درامتداد قطرهاست (که نشاندهندة ساختار بینهایت کوچک

سوال مشابه توسط معادلة آبل ( )۳ .۵داده میشود .حال میخواهیم بهشرح

)gl (dimX 4 Cue al

همانطور که دیدیم .برای آرایشهای نقاط روی یک خم جبری؛ جواب
جواب این سوّال در حالت روپههای جبری بپردازيم .برای ايانبکاتردا متدکر

 Xهستند) که به همه فرمها از همه درحات
داریم.

میشویم که روش آبل برای ساخت تابع اثر را میتوان بههر فرم دیفرانسیل از

قیگر عنصر سازندة

 wlاست که

حل ید

هر درجهای روی یک واريتهٌ جبری هموار تعمیم داد؛ یعنی فرمول
).f

) + +۰۰۰ pa) = w(py) + +++ + w(paرواب
۳

۰

)(O(a

را تعریف میکند .(ci

Tr

—H

°

)(2%

11

(\Y

عیدان

قعریف

۸

در توضیح on X Gre bay S See ved Sle oly lee wl
( Qيا روی یک میدان عددی) تعریف شده است .مثلا فرض میکنيم
۳

 ۶بد یک

 "6 crتصوير شده که " 62 Boles Sy ollآفین

 dimX 2حاصلضربهای متقارن دارمنداد

قطر تکین هستند و بدینترتیب فرمهای دیفرانسیل منظم بهعنوان فرمهای
گویایی که روی هترکینگیزدایی 6 ۱منظم باشند .تعریف میشود.

حال فرض میکنيم  7:و :م مانند بالا باشند .و قرار میدهیم
TX

(۶2,۷,2)] < ۰
 .7حال فرض کنیم * و

 culکه در آن [04], ۷, 2

پارامترهای

یکنواختساز موضعی حول ( 2: < )1,:2:, 2:باشند و مینویسیم

ربق
Pay

)r=) (in

195

< 1

شی
یک 2با
س رو
توجه کنیم که  -۲فرمهایپمنظم

اولین مجموعه از شرایط بهطوری که عنصر
)CYR

 2: 6وارد شرط

(۴۰

(VF

sage

۸

)76 21rat (x

 - Sits, 2)dz A dyرن
)fz(x,y,z

x:

 egg < deg f—F S sigtis pol X uy) 4و و روی خم مضاعف

) > "17 (,(8م.
)(\0.¥

,۲( < <)۲,(:8)2:( < ۰م)۳۲

* Xقر اسخه آطررفی بچون  ۳3ری  04تعریف شده میتان یک بان
رای ( 02" )100بوسیلاً آسفرمهای ( )۸۱ ۴۰یافت که [ > ۷:۳1: 2و,
اين را هم یادآوری میکنيم که دیفرانسبلهای

معادله ( )۵۱ .۴فقط میگوید که  7باید درهسته مشتق نگاشت آلبانیزه " باشد.

عنصر سازندة حدید از "-فرمهای روی  4میآید .اکزارهای مامفرد و
بلاخ معلوم شده بود که -۲فرمها مناسباند؛ در زیر یک شرح هندسی در
 ok cplمیآوریم .ابتدا به اپن

اشاره کنیم که اگر هر خمينة مختلط  بعدی

 deere Ke Xباز در " »06داشته باشیم واگر خانوادهای از فرمهای
) pa € A’ (2% 4را که ange Seo hl
= ya

|X

par

2. Albanese

و

عبارتاند از فضای برداری مختلط تولیدشده بهوسیلاً عبارات  0 0۵ع »
بهپیمانةٌ روابط
=éa+6b

)d(a+b

= abb + béda

)6(ab

< ۰

éa

ae€Qul,
1. desingularization

aS

2. Kahler

l.germ

fo

میرات آبل در هندسدٌ جبری /فیلیپ گریفیث

)) (۹(/است .سپس میتوانيم یک رابطة همارزی ~ روی فضای کمانها

حال تعریف ميکنيم

تعریف کنیم» و فضای مماس؛

(u.by,— N60) EMyg

)(\4.¥

Zi

Li, Yiy
(o(0.), 72) = SHE

3

)fi

)(۴۰۰۲

~ TZ'(C') = {Z(C)! 52 Yls}/

رابطةٌ همارزی سح نیز بهوسیلة وینگیهای زیر مشخص میشود:

(Trw,7) = Swe),

(\)

a

)z(t) ~ 2,(t

 2 ۲,۱و

دراین صورت معادلة دیفرانسیل آبل برای -۲فرمها با معادلٌ یر( مقداری
)CPN

»= Trw

تعریف میشود که دب مانند بالاست» و قضیهای هم هست حاکی از اینکه
(۵

معادلااث از

و (.۴

۱۳

تغییر گویای بینها ین کوچکی

را که در We

)>= 2\(t) = 2y(t) ~ Z(t) + Z(t
()۲

0 6 1,

)z(at) ~ az(t

)(Yr

۰67۳

)az(t)~ a% = x(t) ~ 3(t

)(F

yl, & Hilb.(X)js sls z(t) z(t) Sl,
tlگاهz(t) ~ Z(t) 
) T Hilb.(Xآن
مماس52 ply 

 csداده شده فعر یف میکنند.

)(YY Ff

Mate polis yin tiaw(pi) #° S\.ames

cobs

حال قرار میدهیم

جاشنده آنه ( )۴۰۶۲داراق جواب ناصفر نیست؛

a#e

بهعبارت دیگر هر قدر  4بزرگ باشد-* .دور و۰م + ۰+۰بر < 2

در ردة همارزی گویایش «صلب» میباشد( .که این شامل تغییرات مجاز
اینکه اثباتی برای قضيهٌ مامفرد میدهد ,معنای نسبتاً دقیقی بهکاربرد مفهوم
«نوعی» میدهد که در بحث مامفرد وگسترشهای بعدی آن توسط رویتمن".

یم
اررنیز
د آخ
ووازن " و دیگران آمده است .و در
()۳۲ .۴

نتیجه .گر

Zzag(t) = Var(a* — ay",cy — Bt),

 at US alan Sh Fyبهوسیلة *مدورهای

 + 2( - 2ع) برای هر ) 2 EXOنیز میشود ).اين نتیجه علاوه بر

 € Qلبنت

فضای

برداری

)Woa(t) = Zaa(t) — 2ra(t
میگيريم .دارین صورت نتيجة زیر را داریم:
()۴۲ ۴۰

نگاشت
1,۵

 Sip (Te -F) Giهر

انتخاب از  7:ها صفر است.

F/ 0

که دا

wap(t) + Bom

و

اک است
لن و
بینس
این یک حالت بینهایت کوچک حدس معروف بیل
(که یک حکم وجودی هندسی بهدست میدهد گرچه تنها برای مرتبة اول).
بههرحال فهم انتگرالگیری از معادلات دیفرانسیل آبل ( )۵۱ ۴۰و ()۱۲ .۴
یگ مسالا :عسیق :و Fel sale

حال این .پرسش منطفی بهنظر میرید که جگونة شی :اساسا حسابی

بهعنوان یک نتیجه هندسی نابدیهی میبينيم که  a JIريشه واحد

باشد آنگاه

)Zaa(t) ~ Zra(t

 Migوارد یک مسألةً هندسی محض میشود که دربار :مماسهای کمانهایی
در نضای *-دورههاي روی یک  yyجبری است .مثال زیر چگونگی اين
امر را نشان میدهد.

نقصبعدهای بالاتر است.

مثال اآزنجا که اين مسألاً موضعی است» پس فضای کمانهای )2(E
در ( 6)۳2را در نظر میگیریم که مزنظکورم اان؛ یک ترکیب خطی متناهی

با ضرایب صحیح از نگاشتهای تحلیلی از .#قرص بهحاصلضرب متقارن
2. Voisin

as

قعریف میشود  oa Seas sia Se Seاست:

اربیکطة
رانگ
واين بي

بسیار جالب و ظریف بین هندسه وحساب در

در مجموع میتوان گفت معادلات دیفرانسیل آبل ( )۱۲ ۴۰برای حرکت
گویای آرایشهای نقاط روی یک رویه ,دارای خصلتی حسابی-هندسی هستند.

(انتگرالگیری ازين معادلات چالش بزرگی در پیش مینهد( .نگاه کنید به
پانوشت (**)).

.1 Roitman

 ۷انتگرالگیری از یک معادلة دیفرانسیل بهمعنی پیدا کردن جواب بهوسیلة یک فرایند تکرار

است .اآزنجا که  ۵4مشتق ندارد روشهای حدسیابفروانسیل عملی نیست .باید مسأله را
با وسایل دیگری به مس «نموها» تبدیل کنیم» شاید با یک فرایند تکرار که دمررهرحله از

 0بازگویی
باحثن رتاگبارال ()۱ ۱۰

«پیچیدگی حسابی» *-دور بکاهد .یا با تحلیل معادلههای دیفرانسیل ( )۰۱ .۴و()۰۲ ۴۰
دکراملسازیهای

cod Q

(valuations) las;,| a

مختلط زیر است

[vores

VET
Yb tly (it

SP

ازیک تابع جبری شروع کردیم .در آنجا دیدیم که دزرمان آبل جنین انتگرالهایی

بهازای |:ع| بهاندازة دلخواه کوچک میرسیم .پس اگر به ()6:ها بهعنوان

لیگیری دنرظرگرفته میشدند
االا
رد ب
گح
ت از
تلی»
اعا
 Lyin Gals alpenمت
وبینش عمیق آبل دپریدا کردن دستورالعملی بود که با آن بتوان امزیان آنها

اعدادی تقریبا متعالی بهمفهوم ( )۲ .۵بنگریم .بخهاطر دلایل هندسی که
از قضيةٌ آبل ناشی میشود .آنها باید در معادلات tole: Whe) Gre

روابط سادهای بیرون کشید .در سالهای اخیر علاقةٌ مجددی به انتگرالهای

خطی) روی  06صدق کنند.

( )۱۰۱بهوجود آمده است که دقتقاً دهخاطر عتعالی دودن آنها در حالت

انتگرالهای بهشکل

کلی است .روابطی از نوع آبلی .چه همهٌ چنین روابطی را تولید کنند و چه

فرین مسافل ذر هتلسد جبری حسابی است:
نکب پیامد آنها یعکیساز
اکنون اين را بهطور خلاصه تشریح میکنيم.

فرض کنیم معادلة جبری

)77,€(+

r(x, y(x))dx

()۴.۵

|
)(6.:۷۰

 (E50), (En) € F(Q) 5بههمراه همتاهای تحلیلی آنها در بعدهای
بالاتره توسط کونتسویج! وتساگیر" دورههای نناوب نامیده شدهاند .دورهها

((2)۷:2)1[ < ۰

شامل حالتی که ( )1,8(( < )۰71,.6نیز میشوند؛ بعنی انتگرال در امتداد

که ( 2)7در آن صدق میکند .روی ( 26يا روی یک میدان عددی) تعریف

شده باشد .یعنی [ .1:)1( 6 0]:۷برای  6.,6 > 06قرار میدهیم

یک دور بستة

 (.در حقیقت با یکی گرفتن ( )۷:4و

(7۱),

) (é.,7-انتگرال ( )۴ .۵تبدیل به انتگرالی بر یک دور بسته روی خمی

تکین میشود.

3

y(a)dax

)(1.0

é

| = )u(é

ویگیهای تعالی اعداد ( »)6طی سالهای متمادی توسط ریاضیدانان بسیاری

همچون انریکو بامبیری" مطالعه شده است .بامبیری در سال  ۱۸۹۱توانست

نتیجهای را که ابتدا در  ۱۹۲٩زیگل! اعلام کرده بود اثبات کند که بهطور
غیررسمی میتوان آن را چنین بیان کرد:

)(0.1

دورههای تناوب یک میدان شمارای ][ تولید میکنند که

فوشی میکنيم ( 6)۸دك نامع جبری از  6شاشد ورای

0 11۰

0

سهولت میگيريم  ۶. < ۰کبههعنوان حقداری منم از
) (xدر نظر گرفته شده است؛ در ایین صورت براق هر
sSe

orb

if

ses

 )011وجود

دارد

که ار

)(lg) < C
 w(E) STدر هبچ معادلة چبری دوی

کونتسویج وتساگیر همچنین خاطرنشان میکنند که هیچ مثال صریح
و شناختهشدهای از یک

عدد

متعالی که دورة تتاوب نباشد در دست

اصل کلی این است:
I days VQ
()۵ .۵

صدق نمیکند.

روادط  7 Sa) MTداید دا شرایطی هندسی فعریف شوند:

الین اصل دربالا داده شد .برای مثال ددیگیر؛ف ارگرانسیلهای از
یاکزمثا

اين نتیجه همجنین برای انتگرالهای کلیتر ( )۴ ۱۰نیز صادق است.
نیم  Fیک خم
دتگیرافلریکانسیل نوع اول .فکرض
خصوص در مورد ان
به
درجة سوم و  ۰6مختصةه  8یک  Ghe abeباشد ,که خط مماس بر نقطةً

نوع اول «نا»  ۰۰۰۰وله رأکه روی () تعر یف شدهاند چنان درنظربگیریم که یک

1ر۰5۱2(0
پایه برای (()" قظ نیز باشند ,همچنین اگ

 62۸,۰۰۰ We

 Gyles LSبرای اولین هومولوزی انتگرالی باشد .آنگاه دورههای

عطف لغزشهای کوجکی دارد:
و

Wa
۳۹ 3

دارولین رابطههای دوخطی ریمان صدق میکنند:

)(¥.0

= 2

(۵۲:۰۳

که در اینجا ||زء ||0ع  2وارون ماتریس تقاطع است .بهطور هندسی؛

 abel, alان رن قطر

و با استفاده از قضیهٌ آبل به روابط خطی

)(۵.۳

يافتة ۰۰ 8

(۱6)۷ + (۱6)۷۰ + (۲6)۷ < ۰
2. Siegel

 ۳ 63ج گهمیآید ,این کیش هر تقاظر میم

>  7یک رابطة چندجملهای از درجذ » روی 0

n

1. Enrico Bombieri

2. Zagier

1. Kontsevich

rv

میراث آبل دهرندسة جبری /فیلیپ گریفیث
بهدست میدهد .یک حدس زیبا و عمیق اگزروتندیک اين است که همه
حرقیقت حدس
 Q Gy Tay Ura,با چنین روشی بهدست میآیند .د
گروتندیک حکم مشابهی برای واریتههای هموار از بعد دلخواه روی ( )4وهمد

](W. Blaschke) S2% J

Analytic web geometry, in Web Theory and Related Topics, World
(1996), 6-47

کوهومولوژیهای دورام جبری تعریف شده روی تا است.
من فرمولبندی دقیق وغیرمبهمی ا(ز )۵ ۵۰مشتمل بر حدس گروتندیک

لهحازاظی موضعیاند,
ارباسطت)ه وهای از نوع آبل (ک
لهحازاظی فرراگی
(ک

گرچه از شرط فراگیر تساوی * < ( /« )06(,ناشی میشوند) نمیشناسم.
اما با در نظر گرفتن جنبههای حسابی معادلات دیفرانسیل آبل که در بخش
قبل مطرح شد و پرسشهای حسابی مربوط به دورهها که در بالا آمد .معتقدم

of differential geome-

پاریس»

entendue

 gle (V. Goldberg) Spalf5 (M. Akivis) yo 55! flمروری برآثار
جدید و راهنمایی بیشتر در مورد نوشتگان است.
صورت آبلی تک

تابعی برای دیلگاریتم در مقالهای

es <b Sepp

+ Spb

+

bl gl

sur la fonction
= pa
pages

Note

complétes,

فرمول بلاک ( )060131برای ( 62)۲71021را میتوان در منبع زیر یافت

trés

)(Paris memoiré
class

d’une

Lectures on algebraic cycles, Duke Univ. Math. Ser. IV (1980).

( 3924آبل متالهای  Gaulبا عنوان

genérale

une

propriété

sure

transcendantes

Memoiré

des fonctions

که در سال  ۶۲۸۱بآهکادمی علوم پاریس تسلیم شد و در جلد هفتم

«گزارش» در  ۱۴۸۱انتشار یافت .اين مقاله در مجموعه آثار آپل:
145-211

complétes de Niels Henrik Abel, pages

در نوشتهای به قلم مارک گرین واين ملف با مشخصات زیر
Abel’s differential equations, Houston J. of Math. (volume in honor
pages 329-351

در متالهای از کونتسویج

pdz//R,R

differentielle

pages

woo dle cul

la formule

pages 771-808
Vintegration

sur

étant des fonctions

Abel equations, St. Petersburg Math.

حاوی گسترشی از قضية آبل و راهنمایی بیشتری در مورد نوشتگان
seal

روایت :مصولی , lg af LSU) que» J Ledمتعارف

مربوط به  ley Gayآمده است .مثلاً دررکتاب معروف

)(Bombieri-Siegel

> مقالهای از بومببری با مشخصات

زير شرح داده شده است
progress in analytic number theory, Vol.

Recent

G-functions,

On

,2 Durham (1979), pages 1-67.

کتاب
Friedr.

E/3,

Aspects of mathematics,

and geometry,

G-functions

)Vieweg and Sohn, Brandenberg (1989

Die idee der Riemannischer fldchen

اثر هرمان وایل.
عکسهای موضعی ,ازجمله قضیة سوفوس لی وگسترشهای آن بهوسیلا
یوک وران:
فری
ذا

(,)2001

های حسابی انتگرالهای جبری انجام شده است .قضية
ی از
ژیگکلی
یررس
وب
یک
[epee

(V. A. Malyshev) 2Jl

J., vol. 13 (2002), pages 1-45

)S|; 4 (M. Kontsevich

)2D. Zawier

Periods, Mathamatics unlimited—2001 and beyond, Springer, Berlin

de

entiéres, Oevres complétes,

of S. S. Chern), vol. 28 (2002),

Oeuvres

مقالهای که در پانوشت (*) به آن ارجاع داده شده.
104-144

بحثی در بارة گسترش قضی آبل بآهرایههای نقاط روی یک روية جبری

آمده است.

نیز آمده است.
p

1-152, North-Holland

try, vol. I, pages

آمده است.

 ۶راهنمایی در بارةٌ نوشتگان این مبحث

and

Differential geometry

189-193

خواهد حود.

«گزارش

of webs in Handbook

)(2000

+s, Oeuvres

نان
ارای
دن د
ی عمی
خی و
اساس
یت ۱
ر سح
سوع بعد از آدل يك

Toulouse

Sci. Publishing,

)yo 5 (A. Hénaut
ga JI

که تقریباً با اطمینان میتوان گفت جنبههای حسابی قضية آجل و عیراث
ررن
قنه د
آد

 99 44 45,6 (G. Bol) fyاثر جدید,

اثر اندره ( )1. 6۵۰۸شامل «تعمیم»ی از اين موضوعات .ازجمله بحثی

دبرارٌ حدس گروتندیک است.

در مقالهای به قلم اين مولف:

Variations on a theorem of Abel, Inventiones Math., vol. 35 (1976),
pages 321-390

ok KOR
OR OK Ok

مورد بحث قرار گرفته است .مقالة جدید
varia-

differentials on singular varieties and

Abelian

G. Henkin,

tions on a theorem of Lie-Griffiths, Invent. Math., vol. 135 (1991),
pages 297-328

نتایج و مراجع جدیدی را که پس از مقالةٌ فوقالذکر انتشار یافتهاند معرفی

Ss

Legacy of Neils Henrik Abel: The Abel Bicentennial Oslo, June
3-8 2002, by R. Piene and O. A. Lauda (eds.), Springer (2003).

ES
نظریهٌ بافتهها برای نخستین بار در
Differentialge-

geometry”,

in algebraic

legacy of Abel

“The

Phillip Griffiths,

der

Frogen

Topologische

فتلیپ گر قیت .دانشگاه پریستن» آمریکا
Geube.

)Berlin (1938

der

Geometrie

ometrie, Springer,

e

تفر رتاضیی :سال  : ۴۱مار ۱

FA

علوم آماری:

تحول» محرکها و جهتگیریها*
پیتر هال *
ترجمةٌ روحالله جهانیپور

دارین نوشته .تحول علوم آماری را طی قرن گذشته به اختصار مرور میکنیم

دریست:فمانطور که کوناگوتی .سوجشمهها مبتای .محکمی را در سالهای

وتوحه خاصی به عوامل وانگیزههای اصلی آن داریم :کاربردهاء نظریههای

اولیة رشد اين موضوع برای آن فراهم کرده بود.

الکترونیکی که به تحقق آن یاری رسانده است .خواهیم دید که تأثیرات متقابل

 ۱پیشرفتهای قرن بیستمی

این جنبههای مختلف ,پیچیده است و علیرغم بعضی تنشهایی که ممکن

تلودور پورتر تاریخدانی در دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس ,دربارة آمار

ریاضی که زیربنای آن را تشکیل میدهند .و اخیأه پیشرفت محاسبات

است (مثلا بین هواداران نظریه از یک سکوا وربردها از سوی دیگر) رخ
دغت مستقیماً برای آمار سوذسند است؛ .بتشترفت؛ ,در iS slaکون fide, Le

مینویسد« :اگر نگوییم هیچوقت .لااقل از زمان ابداع حسابان به اين طرف»

هیچ شاخة جدیدی ارزیاضیات تا به اين اندازه دامن کارپرد وسیعی نداشته

ممتاژ آمار ذر میان علوم ریاضی است و البته هم منشاً قوت آن است

است».

(مثل نقشی که آمار بعهنوان تنها ابزار دیاضی در تحلیل و تعبیر دادههای

دا  ۱٩۰۰که به سال  ۶۸۹۱منتشر شد [ .]۹۱تمام توجه خود را به آن سالهای

وی دکرتابش

با عنوان یور تفکر آعاری در سالیای

۰۲۸۱

آزمایشی ومشاهدهای ایا میکند) وهم منشاً ضعف آن [به خصوص اینکه

قرن نوزدهم معطوف نمیکند .بلکه در همان بند آغازی این کتاب .محرکهای

آمار هیچ جایگاه طبیعی در هیچ نظام علمی خاصی ,حتی شاید در خود

متعدد ودستاوردهای علوم آماری در قرن بیستم توصیف میشود:

آماز هم ندارد) .به همین دلیل .سیر پیشرفتهای آتی آمار تا اندازهای از

اختیار آماردانان هم خارج شده است .از دیدگاهی دیگر ,اين مرحله از

مسیر تحول آمار ,نشاندهند؛ بازگشت به ریشههای علم آمار است که تنوع
بسیار دارند .اين ریشههاه بهعنوان نمونه .در نجوم .کشاورزی» انسانشناسی:
جانورشناسی ,روانشناسی ,اقتصاد و ریاضی جای دارند .اين مرحله ,به
اضافهٌ رشد خارقالعاد؛ توان محاسباتی ,حاکی از تغییرات اساسی هم در

«در قرن بیستم .آمار بهعنوان ابزار ریاضی تحلیل دادههای
آومایشی و مشاهدهای شتاخته شده اسمت :آمار گه در
سیاستگذاریهای رسمی آن را تنها مبنای مطم برای قضاوت
خطر بودن مواد شیمیایی
دربارة مثلاتأثیر روشهای درمان یا بی
میدانند .واهل صنعت وتجارت از آن در مواردی همجون

نحوه کار و تفکر آماری وهم دنروع روشهایی است که دآرینده بهکار خواهند

کنترل کیفیت صنعتی سود میجویند .به وضوح در میان آن
دسته از محصولات علم  wkذارد که تأثیرشان بو وکین

رفت .با اين حال ,اجتنابناپذیری اگینذاره خود حاکی ازاین است که بحث
بر سر درستی پا نادرستی آن» چیز جندانی عاید ما نمیکند .به هترقدیر

عمومی و خصوصی افراد بسیار گسترده و فراگیر است.
همچنین تحلیل آماری برای حصول نتایج قابل اعتماد از

وضعیت کنونی آمار به يقین مبنای صحبحی برای پیشرفتهای آتی است:

مشاهدات تجربی ,در بسیاری از رشتههای علمی اجتنابناپدیر

۳۹

علوم آماری :تحول .محرکها و جهتگیریها /پیتر هال
شده است.

کیمبریج اخذ کرده بود ولی ریاضیات هم میدانست وانگیزهاش امزطالعه

در حوزههای حدیدی همانند ژنتیک کمّی :مکایک

آماری و آزمون

هوش

در روانشناسی؛

ریاضیات

دآرمان علاقهاش به خطاهای مشاهدهای در دادههای نجومی بود .با وجود

آماری حزء

کplارهای اصلی او در آمار عمدتا یه سال  ۱٩۹۱۹مربوط میشود که با

 bs Sardمربوط شده است».

انستیتوی تحقیقات کشاورزی درروتسند! همکاری میکرد وهم آن موقع

ضرییازات
بایابسیا
رهه
کهو وفایی حوز
هرچند قرن ببستم شاهد تشوسع
قولاب بزرگ شدهانده
بوده است .تعداد اندکی اآزنها در طی عمرشان داجانر د

ست.
ااز
هکی
نر ی
وآآما

ش ور
نایش
انقلاب نخست .پید

یک علم ریاضی

جدید به منظور تحلیل دادههای متضمن خطاهای تصادفی بود .روشهای

اين علم آنقدر به قرن بیستم تعلق دارد که منصفانه میتوان گفته «بایههای

آمار ریاضی دسرالهای بین  ۰۹۸۱تا  ۳۹۱ريخته شد .]۹۱[».در زمانی

که پورترکتاب .خود را نوشت» یعنی تقریباً پنزاه سال پیش؛ هنوز هم صحت
این مطلب قابل دناع بود که «روشهای اصلی تحلیل دادههای عددی

cb

همین دوره پایهریزی شدند).

بود که کارهای پیشگامانهای در زمینهٌ طرحهای آزمایشی و تحلیل واریانس
انجام داد.

البته .یک روند بسیار تاثیرگذار دیگر هم در علوم آماری در فرن بیستم
وجود داشت که محرک اصلیش خود ریاضیات بود نه اينکه از ریاضیات

بهعنوان ابزاری صرف برای توصیف و توسعه بهره جوید .واربرگ ][VF
به خصوص کارهای آبراهام والد" در آمار نظری را نقطةٌ شروع «دورةٌ چهارم»

درگسترش آمار میداند .والد آموزش ریاضی بسیار پیشرفتهای دیده بود و

علاق اصلیش نظرية فضاهای متریک وهندسة دیفرانسیل بود .با این حال

 olyاسرینه از نظر سیارق اآزماردانان این ادعا باید حدیل شود در

ماندگارترین کارهای علمی او در زمين آمار ,به خصوص تحلیلهای دنبالهای

همین پانزده سال ,سرعت و حافظهة رایانهها .هزار برابر شده است وانقلاب

در قسمت نظری آمار گذشته ازینهاه میتوان گفت که پیشرفت علم

یات
حتادرسفن
مشرف
دوم در آما رکه بقیناًمتأثر ازه و شاید هم ناشی از پی

رایاتای بوده است؛.باعث تقییرات اساسی در روشهای آماری گشته .و این
تازه ابتدای راهی طولانی است و در جند دهة آینده ,موضوع آمار به جیزی

تبدیل خواهد شد که از نظر برد ونوع مسائل مورد بررسی وتأکید ,با آنچه
امروزه میشناسیم .تفاوت بسیار خواهد داشت .اگر پیشرفتهای قبلی آمار

 APAآن بخشی که به

احتمال ذر فرن بیستم و

aepl GS

فرانسوی و روسی مربوط میشوده تأثیر زیادی بر علم آمار داشته است.

لکن مناقشات ناشی از جنگ سرد [بین شوروی سابق وغرب] ازیک سو

و دار شیشهای که متأسفانهآماردانان را به نظری و تجربی تقسیمبندی
کرده است .مانع اکزستزش

) lee! ge blsو آمار شنده است :بهعتوان

در بستر پیشرفتهای امروزي محاسبه رح داده بود .آنگاه به احتمال زیاد این

وهای انسأً اول :بادآور ميشويم که حفی درسال  ۲۹۹۱آندگی یس از

موضوع کمتر جنبةٌ ریاضی میداشت وبیش اآزنچه اکنون هست .یک علم

اوجگیری کلاسنوست در شوروی ,روزنامة بریتانیایی ساندیتاجمو درشمارش

تجربی یه شمار میرفت.

هزارتن از سازند ن قرن دبستم» هیچ جایگاهی برای آندری کولموگوروف

بخش بزرگی اآزمار دارنتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم از

قائل نشده بود در حالیکه برخی ادزانشمندان نه چندان تأثیرگذار غربی (و

کاربردهایی در علوم زیستی و اجتماعی و نیز کشاورزی نشات گرفت و تا

پیرسون) را در فهرست خود آورده بود .کولموگوروف

اندازة زیادی متخصصان این حوزههای علمی بودند که علم آمار را توسعه

دادند و بخشی از نسل اول آماردنان رتاربیت کردند .متا فانسیس گالتون

که شاید بیشتر به خاطر تحقیقات پیشگامانهاش دربارة هوش انسان مشهور
باشد .انسانشناس وسیاح بود .فلورانس نایتینگل که هم دپررستاری وهم در

ریاضیات آموزش دیده بود .اطلاعات زیادی دربارة آمار مرگ و مير داشت
و اين اطلاعات انگیزهای برای نوآوری وابتکار او در جمعآوری؛ ارائه توعبیر

دادههای آماری شد .کارل پیرسون ,که ریاضیدان بود يقیناً به خاطر روشهایی
شهرت یافت که در ضمن بهکاربردن آمار در مسائل زیستشناسی مربوط

به ورائت وتکامل ابداع کرد .ویلیام گوست" (استودنت)» شیمیدانی که دستی

ا ورل
اتفاقا رانلد فکیشر

در درجه اول ریاضیدانی با استعداد و قوةٌ ابداع فوقالعاده و در درجه دوم
احتمالدان بود .طیف علائق علمیش ,امزنطق ریاضی و کوهومولوژی گرفته
تا حرکت سیارات و جریان متلاطم هوا در موتورهای جت .گسترده بود .با

وجود این بیشک شهرتش بیشتر به خاطر دستاوردهای اونظدررية احتمال
 atlجایی که عالیخشمعازف .ویقانی :8احصال زا «مفسص اسلی» او
میداند .دستاورد کولموگوروف دربار :وییگیهای فرایندهای تصادفی ,گذشته
اکزاربردهای دیگرش ,ارتباط مستقیمی با نظریةٌ آماری اطلاعات و از آن

طریق ,با علوم رای دارد.

البته ,هدف اصلی من از شرح کارهای شخصیتهای آمار قرن بیسستم؛ نشان
دادن گستردگی فوقالعادة ریشههای آمار است نه توصیف فعالیتهای علمی

هم در ریاضیات داشت .نخستین کارها را در زمينةٌ مسائل کوجکنمونهای
در آمار انجام داد .رافائل ولدّن"» که جانورشناس بود .نخستین تحقیقات را

تکنک پلیانگذاران آن .میترانستيم به نام آقراد دیگری غم اشاره نیم Alte

دربارة زیستسنجی انجام داد و تاسیس مجلهای را که دیوعتریک" نامیده

هارالا کرامر" که همانند گوست هم شیمیدان بود و هم ریاضیدان؛ بوریس

شد به منظور ثبت تحقیقات بیشتر در این زمینه .پیشنهاد کرد .فرانسیس
اجوورث" زبانشناس بود و ریاضیات را هم پیش خود آموخته بود .لکن
مهمترین کار او در آمار مربوط به زمانی میشود که بهعنوان اقتصاددان

گنهدنکو" ,هرلد جفریز" ,جرزی نیمن* که همچون فیشر هم فیزیکدان

فعالیت میکرد .چارازاسپیرمن" که معادل اپارامتری ضریب همبستگی را

ابداع کرد .روانشناس بود .رانلد فیشر درجة کارشناسی نجوم را ادزانشگاه
3. Francis Edgeworth

.2 Raphael Weldon

1. William Gossett
4. Charles Spearman

بودند و هم ریاضیدان؛
امتحان

ترییوس

در

پراسانتا ماهالانوبیس۲

علوم

طبیعی | هم

که علاوه

بر این پیش زمینه:

در دانشگاه کیمبریج گذرانده

بود.

 Anka ofکه مانند اجوورث از پیشزمينة اقتصادی خود تاأثیر میگرفت؛
Cramér

3. Harald

Neyman

6. Jerzy

Wald
Jeffreys

2. Abraham
5. Harold

1. Rothamsted
Gnedenko

4. Boris

7. Prasanta Mahalanobis
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هرلد هتلینگ" که هم در روزنامهنگاری و هم در ریاضیات آموزش دیده
بود وبسیاری افراد دیگر ,کمتر شاخهای از علوم ریاضی در قرن بیستم بوده

وابسته بآهنها

بهکار رفت» تا دهة ۰۷۹۱

نقش مهمی ذر آمارباژی نمیکرد.

تا آنکه نخستین کارها را در این زمینه جان همرزلی" و ریاضیدانان دیگری

است که بتوان ادعا کرد افرادی با پیشزمینههایی تا این حد متنوع» جزو

انجام دادند .هرچند ممکن است آماردانان آنها را از خودشان بدانند .البته,

میدعان برحستهٌ آن بودهاند.

استثناهایی هم وجود داشت مثل کاری که جورج بارنارد [ ]۱در مورد آزمون

حینق طیورقاتی که روی روشهای نموندگیری مجدد
مونتکارلو انجام داد وت هم
 aNمحرکهای متگدد

صورت گرفت که  Laeدربارة آنها توضیح خواهیم داد.

آمار

درواقع .یکی از دلایل اصلی [عدم رویکرد به ماشینهای محاسبه] اين

شرحی که در بخش قبل راجع به پیدایش روشهای امروزی آمار آوردیم.
چگونگی انگیزهبخش بودن مسائل عملی را نشان داد .حتی کار والد در

بود که اکثریت آماردانان تا حدود نيمه دوم

زمينة تحلیلهای دنبالهای که تا اندازة زیادی مرهون دقت ووسعت معلومات

الکترونیکی پرقدرت دسترسی نداشتند .البته .توکی خبلی پیشتر یعنی از

ریاضی اوبود .الززوم استانداردهای بالا درکنترل کیفیت صنعتی طی جنگ

سال  ۵۴۹۱باآزمایشگاههای بل همکاری میکرد و از آن طریق به رایانه

دوم جهانی انگیزه گرفته بود.

دسترسی داخت :انا تا دویا سه.ذهة آخر قرن بیستم ,برای اکثریت آماردانان,

با وجود این ,بخش اعظم جنبة نظری آاماحر وتمال بدون هیچگونه ارتباط

 ۷۰ assبه آسانی به رایانههای

محاسبات الکترونیکی پا ناممکن بود و با بدرهترین حالت .فرایندی پردردسر
ٍ
غویرتعاملی.

مستقیمی بکااربرذها رشد کرده است .ذمروارد مقمی» نظریه .انگیزهبخش:
بردهای خاصی شده است.
نیرودهنده  5 aS a8بوده و خود مکنجارربه

اکنون ,دآرغاز قرن جدید .وضعیت کاملا تغییر کرده است .طی دو دهة

فلر در تکمیل کار کولموگوروف در صورتبندی

گذشته .محاسبات رایانای همراه بکااربردهای بالقوه و نظریههای ریاضی

برای مثال ,انگیزة اصلی

نظرية احتمال به کمک نظرية اندازه صرفا ریاضی بود .لکن طی این کار
به طیف وسیعی اکزاربردهای احتمال بهویژه در ژنتیک علاقهمند شد .يا

کارهای کولموگوروف در زمينة فرایندهای مارکوفی زمان_پیوسته و نیز نظرية

بهعنوان یکی امزُحرکان اصلی ونه فقط یک عامل تسهیلکننده ,داریجاد و

تکامل روشهای آماری موثر بوده است .محاسبات رایانهای را دیگر به راستی
میتوان محرک ومولد دانست .زیرا در علم نوین آماره بسیاری امزسائل ابتدا

ارگودیک .آثارکاربردی خاصی داشته است (از جمله کاربرد دنرظرية تلاطم

به شکل «مجرد»  -یعنی بهصورت مسائلی که بالقوه کاربردیاند اما بدون

شارهها وپدیدههای وابسته بآهن) .با این حال ,دیدگاههای کولموگوروف دربارة

آنکه کاربرد خاصی اآزنها در نظر باشد  -بازبینی و سپس راءحلهایی

کاربردهای «درست» مانع اگزسترش مرزهای نظریه میشد .برای متال؛

برمبنای روشهای آماري رایانمحور برای آنها ارائه میشود .نمونهٌ خوبی از

دربار کاربرد بالقوةٌ خود_نگاشتهای دایره در

این دست .ارائة روشهای خودگردان برای ساختن بازههای اطمینان وآزمونهای

نظريهةٌ ضربان قلب ,به یکی اشزاگردانش [گویا آرنولد] توصیه کرده بود که

فرض است (برای ملاحظةٌ جزئیات بیشتر به بخش  ۳رجوع کنیدا .فنون

گوروف
متو که
ورلاس
مکشهو

وین از آن قست مسائل کلاسیگی تست که قاس سفق باشدج .مسالة

کاربرد در ضربان قلب همچنان ناتمام ماند تا آنکه بالاخره  ۵۲سال بعد
مورد توجه مجدد قرارگرفت.

سریا کمی
تر ا
شایان نگ است که بات  582طولاتی» بشرقت آما

از پیشرفت محاسبات الکترونیکی میگرفت .محاسبات رایانهای که انزظر

جدید و نظریههای ریاضی زیربنای آنهاء عمدتاً به واسطةٌ وجود ابزارهای
محاسباتی که میتوان به وقت نیاز از آنها استفاده نمود .توسعة فراوان یافتهاند.
سالها بود که مبانی احتمالاتی برای پیشبرد مرزهای نظریه وضع شده بود,
لکن بدون دسترسی به ابزارهای محاسباتی موردنیازه انگیزه و توجیه کانی
برای پرداختن به مسائل فراهم نبود.

تاریخی شاید بتوان گفت از میانة ده  ۰۴۹۱آغاز شده ,در دستکم یک

بح فویق گویان این اس که اقب معاسنات :از جنبههای عهمی :در

ربع قرن نقش چندان مهمی در آمار ایفا نمیکرد .با اين حال ,استثناهای

جلو اسپ انگیزههای کاربردی بسته شده است .در هیچ کجای تاریخ گذشتة

قابلتوجهی هم وجود داشت .اجزمله کار جان توکی همراه بکاولی در مورد

 Jblمحاسبات (که امروزه برمبنای توان رایانههای الکترونیکی سنجیده

الگوریتم تیدیل فوريهٌ سریع [ ۴]۰یکالیتر از آن .تشخیص زودهنگام توکی

روشهای .آسازر جنین محرگ مهمی که اکنون

در مورد تأثیر عظیمی که رایانههای رقمی میتوانستند داشته باشند .و نیز
توسعهٌ محاسبات آماری در روتمستد در بریتانیا .اما به

 sllچه دستی

و چه الکترونیکی ,تا اندازة زبادی» به چشم ابزارهایی برای کشف ویزگیهای
روشهای موجود نگاه میشد تا بهعنوان وسیلهای برای ایجاد روشهای دیگر.

میشود) هیچگاه قر شیر

هست

نبوده است .البته» بعضیها از اين وضع ستاسشاند و تظیر همان

دغدغههایی را دارند که دربارة نقش محرک نظریههای ریاضی درپیشبرد آمار

ابراز میشود.
ولی اين دغدغهها دربارةٌ نقش نظریه و محاسبه ,نابهجا هستند زیا

الب توان نسبتاً کم ماشیتهای محاسبةٌ قدیمی هم از جملةً دلایل چنین

برمبنای دیدگاهی نسبت به تحول آمار استوارند که همه ابعاد آن را در

وضعی بود.
 St Glyیکی ازکارهای اولیه د«رمطالعة شبیهسازی» را اگون پیرسون.

نظر نمیگیرد .دیدگاهی که انگیزهها و محرکهای گوناگون را در یک طیف
خطی ایدهآل کنار هم قرار میدهد يا در بهترین حالت آنها را از طریق یک

پسر کارل ,انجام داد و به کمک آن ویزگیهای گوناگون ضرایب همبستگی

اریبرن
نمودار مسطح به هم مربوط میسازد .ذراين دیدگاه :تو

رتبهای متعارف راروشن ساخت[ .رجوع کنید به [ .]]۸۱( ۸]۰[ ۷]۰روش

خدمترسانی علم آمار به جامعه» فرهنگ و نیز صنعت در صورتی بهینه

مونتکارلوکه عمدتاً در فیزیک مطرح شد وبرای محاسبة انتگرالها کومیتهای

خواهد بود که نتایج عملی دروهلةٌ نخست موردنظر قرارگیرد وسپس تحقیقات

.1 Harold

.1 John

Hotelling

Hammersley

اس که

۵۱

علوم آماری :تحول .محرکها جوهتگیریها /پیتر هال

قهقرایی برای رسیدن به مبانی انجام شود .اما در حقیقت .ارتباطهای بهینه

ضمنا :بخشی از قویترین حمایتها از پیشرفت محاسبات رایانهای و

خیلی پیچیدهترند و درراستای هر مسیر ارتباطی» انگیزشهایی وجود دارد.

الگوریتمهای وابسته به آن .در سالهای اولیه ,از جانب دانشمندان علوم

به خصوص ,قبلاً به اهمیتی اشاره کردیم که انگیزههای ریاضی برای
عالمان آمار .نظیر فلر و کولموگوروف داشته است .آمار نظری و محاسبة

مجاسبات الکترونیگی بیشترین فایده را درگاهایشان میبردهند .رای مثال:

توصیف دقیق آنها مشکل است

فرانک پیتس" ,آماردان مشهور که از دانشگاه کیمبریج مدرک ریاضی گرفته

ههی
ای ک
گضهای
رایانهای توانستهاند با رو

ولی حقیقتِ وجودی دارند .از طریق )! gales ahمشترکی که فراتر از

تقسیمبندیهاست .وحدتی به آمار ببخشند .یگانهسازی حتی از خود آمار هم

ریاضی

به عمل آمده است:

نة لزوما از حائب

دانشمندان

دیکری که از

بود .نقش اصلی را در تاسیس انجمن رایانهٌ بریتانیا داشت ومدتی هم رئیس
آنجا بود .او در جایی مینویسد« :برای اینکه کسی آماردان نظری خوبی

فراتر رفته است .برای مثال , Te Lidsسال پیش کسانی که ادزیدگاه ریاضی

باشد باید محاسب خوبی هم باشد و لذا باید بهترین ابزارهای محاسباتی را

در مهندسی سیستمها نظریهپردازی میکزدند .روشهای خود گردان خاصی
را برای براورد پارامترهای آماری اراته دادند (مثلا رجوع کنید [۲۹]). [VN] oy

گاهی هم با مخالفتهای شدیدی روبهرو شده است .نمونهاش کولموگوروف

اين روشهاء با خودگردان افرون ارتباط دوری دارند .اازین نظر که در آنها

است که علیرغم مخالفتهای شدیدی که در اتحاد شوری با او میشد .از

از روشهای تکرار عددی برای ساختن براوردکنندههایی استفاده میشود که

ریاضیات محاسباتی نوظریهةٌ محاسبات دفاع میکرد .نتیجهاش این شد که

هم در اختیار داشته باشد» .الب حمایت ریاضیدانان از محاسبات رایانای

عملکرد بهتری دابررندا.و مرثلداکنندههایی که اریبی کمتری دارند .از آن طرف

بسیاری ادزانشمندان علم رایانه

در بستر محاسبات هم تعداد زیادی از دستاندرکاران حوزههای متعدد؛ با

شاگردان با شاگردان شگاردان کولموگوروف بودند.

در شوروی سابق از دههٌ  ۰۶۹۱تا ۰۸۹۱

نرمافزارهای آماری اقزبیل  9+و 7آشنا (و حتی متکی به آنها) شدهاند
و لذا رهیافتهایشان به حل مسائل با رهیافت آماردانانی که آن نرمافزارها را

¥

ارائه دادهاند یکسان شده است.

ارائٌ روشهای نمونهگیری مجدد یا روشهای خودگردان مثال روشنگری است از
اینکه چگونه جنبههای متفاوتی اعزلم .اکز قابیرلبردهای خاص ,ریاضیات.
ومحاسبة راینهای» میتوانند زدرمانهای متفاوت طوری گرد هم آیند که محرک

تحقق و توضیح بسیاری امزباحث جاری ومهم در آمار معاصر ,نیازمند

نظریههای ریاضی کاملا پیشرفتهای بوده است .روشهای موجکی یکی از
اين موارد است .تعریف و ساختن بسطهای موجکی تجربی و حتی درک
درست مزیتهای عملی روشهای متفاوت .نیازمند بهکارگیری آنالیز ریاضی

جدید است .به همین صورت .بعضی از مفاهیم اساسی در نظریهٌ تحلیل
تابعی دادهها .مانند منهوم چگالی روی فضای توابع و روشهای استنباط
آماری دربارهةٌ ساختار آن ,محتاج ابزارها و مفاهیم پیجیدهای از ریاضیات
است.

حاصل

بهوجود آمدن روشهایی از اين دست

این است که امروزه

ارتباط بین نظریه وکاربردها .خیلی مهمتر و پیچیدهتر از آن است که
قبلاً بود

این پیچیدگی ,تا اندازهای اازين واقعیت نشأت میگیرد که بسیاری از
روشهای جدید آماری ,نتایجی به دست نمیدهند که بتوان آنها را بهطور
صریح از روی دادهها حساب کرد .بلکه فقط میتوان؛ مثلاٌ بکهمک روش
مونتکارلو تقریبهایی عددی اآزنها بهدست آورد .فرایندهای آماری جدید
و سازوارای (مثل فرایند دادهکاوی) وجود دارند که دآرنها کوشش براین

است که نوعی مصالحه بین پیچیدگی نتیجه وسادگی تعبیر آن برقرار شود.
به همین صورت .نظريةٌ حاکم بپریشرفتهایی اازين دست .نیازمند نوعی
انتراع ریاضی است که از یک طرف آنقدر انعطافپدیر باشد که جنبههای
اساسی  yo Shee GyLTدست پررسی را حفظ کند .و از طرف دیگر آنقدر

نیرومند باشد که بتواند نتایج نظری را بهطور شفاف .به خصوص برای کاربران
آمار بیان کند .اازينرو ,در حالیکه صورتبندی روشهای آماری ارتباط

نشگاندگی با روشهای محاسباتی .رلاثهای بیدا میکند .استدلالهای ریاشی
موردنیاز برای توصیف این روشها .بیش ازپیش محتاج مهارتهای آماردانان
نظری میشود .درواقع طنز قضیه در این است که توجه زیاد علوم آماری

جدید به محاسبات رایانهای به جای فرمولهای سادهٌ جبری ,نیاز به ریاضیات

خلاق و حرفهای :با پیش گرده است.

1. adaptive

روشهای نمونهگیری محدد :یک مطالعة موردی

و ایجادکننده مجموعهٌ واحدی از روشها باشد .مناسبترین تعریف امروزی
روشهای نمونهگیری مجدد این است که در اين روشها در نعریف یک کمیت

مجهول مثل یک پارامتر به جای توزیع آماری مجهول ,همتای تجربی آن را
قرار میدهند .به اين ترتیب .میانگین نمونه .براوردکنند :خودگردان میانگین
جامعه خواهد بود واین نشان میدهد که ریشههای اصلی روشهای خودگردان
را باید در روزگاران گذشته خست.

رظرفتن رابطةٌ  Syed opeمجدد بهتصادف انتخاب شده با نمونة
 Lilدگر ن
اصلی بهعنوان «مدلی» برای رابطةٌ نمونه و جامعهای که نمونه از آن انتخاب
میشود .ایدهُ نوینی است و میتوان گفت به اواسط قرن بیستم برمیگردد.

به خصوص براسانتا ماهالاتوبیس [ »]۷۱ریاضیدان هندی .اازين رویکرد
استفاده کرد تا اطلاعاتی دربارةٌ تغییرپذیری آزمونهای میدانی بهدست آورد.
امروزه :اين روش را «روش خودگردان انتخاب  7شیء از میان » شی»

بدون جایگذاری» مینامیم .کار ماهالانوییس انگیزة عملی خاصی داشت:
بحلیل دادههای مربوط به محصول برنج در فصل برداشت ۳۴۳۹۱-۳۴۹۱۰

داریالات بیهار هند .کار لیلیان ویلیام قدو [ ]۶۱و نیز هاوارد جونز [ ]۲۱هم
به روشهای خودگردان امروزی ارتباط دارد .هرچند اين روشها مستقیما از آن
نتیجه نشدهاند .مککارتی ([ )]۵۱[ ۴۱]۰نیز از طراحان اولیة زیرنمونهگیری
تصادفی بود .منتها اين بار در زمینهُ بررسی نمونهای.

جان هارتیگان ([ )]۱۱[ ۶۱]۰اين ایده را بسیارگسترش داده منتها بیشتر
از جنبة روششناسی تا از کنظارربردهایی که ممکن بود داشته باشد .نظریه

او دقت وتوضیح لازم  -و در حد خودش ,انگیزه و توجیه اساسی  -برای
اين فن فراهم کرد .در سوی دیگر طیف .جولیان سایمن جامعهشناس (که

اقتصاددانی معتقد به بازار آزاد .لیبرال .و فردی جامعالاطراف بود) .طرحی
Yates
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برای روششناسی آمار برمبنای شبیهسازی مونتکارلو ارائه داد که بسیار

مطالعات نظری بهوجود آمده بود .این پیشرفتها هم اغلب بدون اینکه کاربرد

شهودی و در عین حال آینده نگرانه بود (رجوع کنید  4] [VYبخش  .)۴طرح

خاصی محرک آنها باشد .حاصل شدند ,هرجند بعدها ,کاربردهای مهمی

سایمن عاری از هرگونه نظريةٌ ریاضی ,وبنابراین عاری ابزینشها ومفاهیمی

Ewa Ml Cowon

اساسی بود که میشد از آن طریق آنها را بهدست آورد وانتقال داد .اتکای

با این پیشرفتها ,نمونگیری مجدد بهعنوان روشی برای حل انواع مسائل

اين طرح بر شبیهسازیهای تصادفی تکراری» در زمانیکه محاسبة فشرده

نتایج آماری به یک اصل تبدیل شده بود و ریانههای پرقدرتی که به آسانی

آماری وحل بهتر مسائل سنتی تثبیت شده است .با این حال ,همة اين روشها
وابسته به این ایده است که توزیع تجربی اولیه چیز مقدسی است .عملکرد

در دسترس باشند هنوز دوران طفولیت خود را میگذراندند .باید عجیب و

بسیاری از روشهای آماری را میشود با تعدیل دادهها بهطور قابلملاحظهای

غریب به نظر آمده باشد .لکن این طرح سایمن» چندان بیشتر از طرحهای

بهبود بخشید واین یکی امزسیرهای پیشرفت را دآرینده تشکیل خواهد داد.

دیگرش با مخالفت روبهرو نشد (پس ازمرگ سایمن در سال  ۸۹۹۱۰بن

روشهایی عینی برای تغییر نمونه ارائه خواهد شد ,از جمله :تجدید وزن دادهها,

واتنبرگ" دیرادداشتی به مناسبت فوت او که در نشریة والستریت چاپ

با واقعاً تقییر مقدار آنها :با افزودن «شبه دادههاه»یی که بهکمک نمونة اصلی

شد از او بهعنوان سرمایهداری دو آتشه یاد میکند که «با طرفداران محیط

تولید شدهاند .همینطور تقلیل اریبی وواریانس ,يا ساختن راوردکنندههای

زیست و مالتوسیها درگیر مبارزة فکری شد») .با این حال .رویکرد سایمن

استوارتره یا سازگار کردن دادهها با یک «الگوی کیفی» (تا مثلا پاسخی یکنوا
یا تک مُدی به یک هممتغیر بدهند) .همین ایدهها را میشود برای دستیابی

کار سایمن قدیمیتر از آن است که متأثرا زامکانات محاسباتی سهلالوصول

بهبرازش بهتری به یک الگوی پارامتری ,یا تولید (مثلااثری از شکل توزیع

بوده باشد .و همانطور که گفتیم  Ladiesاز نظریه هم الهام نگرفته است.

پاسحخ که ممکن است دنرتيحه فقدان دادههای «دورافتاده» ایجاد شود بهکار

منعکسکنندة دیدگاه تجربی درستی

ayhueعلوم اجتماعی بود.

درواقع .براد افرون [ ۵و  ]۶بود که ارتباط حیاتی بین دو جنبةٌ محاسباتی و

کمک
برد .این دادهها بهطور ضمنی و به

نظری کارهای سایمن را هوشمندانه و به طرزی بسیار مور برقرار کرد .افرون

معلوم میشوند و نه بهطور صریح توسط خود آزمایشکننده .اين روشها؛

مشاهده کرد که وقتی به جای یک توزیع نمونگیری واقعی؛ براوردکنندهاش را

به شدت رایانهمحور خواهند  Lopate oyاگر در مورد دادههای وابسته

نرچازه قبلاً تصور میشد میتوان
آیعت
قرار میدهیم .مفهوم «پارامتر» را وس

بهکار روند .ولی خوب! اين موضوع مانعی تعیینکننده نیست .نمونهگیری
مجدد با توزیع تعدیل شده یا تنظیمشده و تجربی سروکار دارد نه با خود

تلقی کرد) .سپس این ایدهها را به منابع محاسباتی نیز ربط داد :هنگامیکه

 ۴آماربه کجا خواهد رفت وجه کسی آن را به آنجا خواهد پُرد؟

توابع توزیع نمونگیری را نمیتوان مستقیماً حساب کرد .در.صورت وجود

بخش اول را با اشاره به پیشزمینههای بسیار متفاوت دانشمندانی آغاز

امکان محاسباتی کافی ,میتوان آن را با دقت دلخواه به روش مونتکارلو

کردیم که موضوع آمار را در انتهای قرن نوزدهم توسعه داده .آن را به قرن

در دو دهدٌ بعد از آن دنبال شود و بهعلاوه نام اين روشها را هم او بر

بیستم رساندند .مدریان آنهاء انسانشناس (مثل گالتون)؛ زیستشناس (مثل
 (yi,اقتصاددان (مثل اجوورت)» روانشناس (مثل اسپیرمن) و ریاضیدان

تعبیر کرد .درواقع .اين تپعبایر اازمتر ,پارامترهای تنظیمکننده دارنواع زیادی
از فرایندهای براورد و خیلی چیزهای دیگر را شامل میشود (حتی ترازهای
اسمي بازههای اطمینان وآزمونهای فرض را میتوان پارامترهای تنظیمکننده

تقریب زد .افرون» روشهای خودگردان را به سمتی سوق داد که میبایست

ية ریاضی مشترکاً عامل ایجاد وتکامل
ناسظباتری و
پس از  wilتوان مح
روشهای خودگردان بوده دامنة کاربردهای بالقوة آنها را وسعت دادهاند .مثلاه

الگورشمهای تنظیمکنندة دادهها

(مثل فیشر وکولموگوروف) وجود داشت .اين مبدعان اولیه .همراه با هم.
پایههای علمی را ریختند که طی چند ده گذشته ,در سطح وسیعی توسط
«آماردانان»

بهکار گرفته و تدریس

و امه

نظر یه ریاضی تقریب توزیعی» نقش مهمی در رفع ابهاماتی اساسی که

|  lle aulهماربطور گه یخش مهمی از لیر ریأضی :بدسبورت

دربارهءٌ مناسبترین روشهای استفاده از خودگردان وجود داشت .بازی کرده

شاخههای متعددی درآمد که بر آنالیز تکیه دارند و آن را بهکار میبرند

است .هرچند اين نظریه اکزارهای چبیشف و اجوورث در حدود یک قرن

(همانند ریاضیات زیستی» ریاضیات مهندسی ,ریاضیات مالی و بیمه)؛

پیش سرچشمه میگیرد .لکن تا اندازة زیادی بپریشرفتهای بسیار جدیدتر

همین اتفاق هم برای آمار افتاد .ایدههای مربوط به آمار بیزی» منطق فازی و

احتمال و آمار نظری استوار است .بهویژه آن بخشی که رابی باتاچاریا و

مثلا در

ر .رنگه رائو توصیف کردند [ .]۲اين نظرية رنیاظضرییوههای پیش از آن,

روش درستنمایی ماکسیمم فیشر کاربردهای متنوعی در مهندسی:

دستگاههای بيشرفتةً اندازهگیری ماتریسی در دوربینهاء دارند .تعداد انلاکی

ارتباط جندان مستقیمی با پیشرفتهای جاری در روشهای آماری نداشتهاند.

اکزاربردها

با وجود اين ,دیدگاهی بهدست میدهند که برای حصول اطمینان از دقت و
صحت کاربردهای روشهای خودگردان در حوزههای دیگر علمی اپززشکی

لکن این مطلب اازززش

میرسد با علوم رایانه و فناوری اطلاعات بیش اآزمار مرتبط باشد Byes

گرفته تا مهندسی ,بسیار مهم بوده است .از سوی دیگر ,تحولات سریع در

بارزتری است.

متعدد به فنونی که آماردانان ارائه

سختافزارهای محاسبانی طی دهد  ۰۸۹۱انگیزهای شد برای پیشرفتهای

دادهاند متکی است (مثل ردهبندی ودرختهای

کلی در روشهای خودگردان دوگانه ,و غلبه بر آن نوع مسائلی که در نتیجة
Wattenberg
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رجوع

را افرادی ارائه دادهاند که در دانشکد؛ آمار تحصیل کردهاند.

این مبحث

روشها

و نتایج آنها نمیکاهد .دادهکاوی ,که به نظر

از جنبههای

 hes:ولی مورد اسفادع

نرند.
تککا
یعا
امطلا

ees

برای آگاهی fie

وسیع افرادی انسست :که در فناوری

or

علوم آماری :تحول ,محرکها و جهتگیریها /پیتر هال
بعضی از مباحث آماری دیگری که درانتهای قرن بیستم پیشرفت سریعی
داشتهاند .عبارتاند از ژنتیک آماری (به خصوص درارتباط با ژنوم انسانی)؛

بانگیرهه ماشین ومساسیلت حصمبی (بخش عم این ربخ اساسا آمارن
است هرچند بیشتر ابداعکنندگان آن ,آماردان نبودهاند) .و روشهای تحلیل
مجموعههای عظیم دادهها .توسعهً روشهای

آماری رایانهمحور با رشدی

سریعتر از مبانی نظری وآزمایشهای عددی ,آمار را به طرز جشمگیری در
راستای جهتهای بیان شده در فوق به پیش خواهد راند.
در حال حاضر فقط دآرستانةٌ دستیابی به آن چیزهایی هستیم که

غولهای آمار ۵

سال پیش ارائه دادند وفادار بمانیم» جارهای

بجز یافتن راد بارگخنت نداریم».

بیشک .علم آمار در حال بازگشت به پیشزمینههای متعددی است

که از آنها سرجشمه گرفته است .آمار را در آینده .همانند یک قرن پیش:
کاربران آن بهطرز چشمگیری توسعه داده وبهکار خواهند بُرد .اين بازگشت به
ریشههاء به شکلی کاملا متفاوت و همراه با روشها وانگیزههای بسیار پبرارثر

نترچازه
آنوع
و مت

در ابتدای قرن بیستم بوده .صورت خواهد پدیرفت.

فینی دربارةٌ خطرهای ملازم با اين دور گذار را از جمله خطر بالقوة

میتوان به کمک ماشینهای محاسب ,به چنگ آورد .قانون مور" حاکی

ارتکاب خطاهای جدی ,تذکار میدهد.این خطرها را با اين تذکرات لفظی

اازینکه سرعت و حافظةً سختافزار رایانهها تقریبا هر هیجده ماه دو برایر

نمیتوان کاهش داد زب واقما سدیباند .آما خود ار سرات :موفقیت :آمارنده

میشود .بیش از  ۶۳سال است که برقرار بوده و تصور هم نمیرود که

میکند« :آمار در میان

ناگهان نقض شود .البته اگر هم این طور شود .قوانین جدیدی که با فناوریهای
جدید محاسباتی هماهنگی داشته باشد .جای آن را خواهند گرفت .به
اين ترتیب»  beحوزههای علم بالاجبار به سمت گشایش افقهای جدید

و وسیع در بررسی نز  gailداتعفا:

آن دسته از محصولات علم جای :دارد که تلتیرشان در رندگین عفوفی ,ز

خصوصی افراد بسیار گسترده و فراگیر است» .اگر اين مشکلات و مسائل
وجود نداشتند .آنگاه موضوعی بگهستردگی و تنوع آمار که امروزه مستقیماً

 ces Beهناد سیتاً کمی :از

در زندگی همة افراد .بشر دخیل است .نه تنها متحول و شکوفا نمیشد.

i igi Ass

بلکه یا مرده بود و با در حال مرگ بود .انقلاب دوم در علم آمار به سرعت

اين پیشرفتها در بُعد کیفی دادهها ) Suدر تراز «نوفه») و

کیت داههها متعکنس خراخد شة و لا ووشهاي جدید آناری آزوسا فش
مهم واساسی این پشرفتها را عفکیل خواعسد اوه با وجود این :سیرهای
در
قیر
ن مس
آ هر
پیشرفت .آنقدر متعدد وپیشرفتها در
ن
طدر
بور
تعداد کافی آماردان برای حض

 idآن موقعیتی هستند که [ ]۱٩جچنین توصیف

زیاد خواهد

AS dy

هریک از این مسیرها وجود نخواهد

در حال شتابگیری است و نباید انتظار داشت دقیقاً در همان جهاتی پیش
رود که به قول فینی «غولهای آمار  ۵۷سال پیش ارائه دادند» و همانها بود

که به انقلاب اول منحر شده بود.

داشت .حتی اگر چنین فرصت حضوری برای آماردانان فراهم باشد که البته

نباید تصورکنیم که خود ما هميشه در بهترین موقعیت برای توسعهٌ ره
خود يا حتی کسب بصیرت عمیقتری دربار؛ آن هستیم .گاهی هم نگاه از

اینطور نیست.

بیرون میتواند مفید وآموزنده باشد .از زمان اسپیرمن تا حالاه روانشناسان

حنی معلوم نیست که آماردانان تمام اصول زيربنايي روشهای آینده را

روشهای آماری متعددی را برای

 teحاجات

خود ارائه داده و بهکار بردهاند.

وضع کرده و حاضر داشته باشند .جدا افزنون جدید آماری که برای بهرهبرداری

دیوید کرانتس [ ]۳۱دیدگاه روانشناسان را دربارةُ نامناسب بودن آزمونهای

ارزاینههای سریع و سر یعتر شونده ارائه خواهد شد .نفمههایی ابزیرون آمار هم

فرض سنتی آماری» در بعضی زمینههای مهم .بیان کرده است .او Lagi

به گوش میرسد که مبانی آمار نیز محتاج بازنگریاند (برای مثال» توضیحی
دربارة دیدگاه دیوید کرانتس " را ادردامة بحث ملاحظه کنید) .اگر بخواهیم

معتقد است که «منازعات کنونی در روانشناسی حکایت از نقصان جدی
در مبانی آمار دارد» .بهعلاوه .نمونههایی از روشهایی در دست است که

فنیتر صحبت کنیم .روشهایی که در حال حاضر بهکار میبریم» هنوز تا

آماردانان دانسته پا ندانسته آنها را از حوزههای علمی دیگر قرض گرفتهاند.

حد زیادی» تقرییاً خطیاند و از جنبههای مهمی که البته دآرینده تغییر

لذا ,جریان روشپردازی آماری هميشه در آن جهتهایی که علمای قدیم

بردهای
ارراز
کأث
خواهند کرد مت

جدیدی هستند که نوع جدیدی از مسائل

را پیش رو قرار میدهد .به نظر میرسد در آینده» روشهای آماری جدید
لهاسیک
کک
رانی
متاکس
آدس
فراوانی  -بیش ازپیش به

را نیاموختهاند  -ارائه

خواهد شد.

اين وضعیت .باعث دلواپسیهای فراوانی در میان آماردانان دارنتهای
قرن بیستم شده است .مثلا دیوید فینی دمرقالهای که در خبرنامه انجمن

سلطنتی آمار چاپ شد [ .]٩مینویسد:

آمار پیش بروی .ما قزار دادهاق پیش تمي رود .شاد افتفال آمارداتان به اراد
روشهای تصویرپردازی» گذرگاهی دوطرفه اازیدهها بین آمار و علوم دیگر را
پدید آورده که برای هر دو طرف سودمند است.

دآرغاز قرن بیستم ,وقتی ادموند ویتاکر و جورج وانسن  Elsخاص و
نظريةُ مربوط به آنها را به نام «آنالیز جدید» معرفی کردند [ ]۵۲و این موضوع
در همان اوایل قرن به حوزة مهندسی و فیزیک راه پیدا کرد .ریاضیدانان

محض قاعدتاً نگران از دست دادن کنترل خود [بر اين موضوع] شده و
احسنابن بقطر کزدهاند .آن خظرهاً ممکن است .به بزرگی خطرهایی که در

«ممکن است آماردانان حرفهای کنترل خود را بآرنچه به نام رشتا

وضعیت گذار کنونی دآرمار مطرح است .نبوده باشند زیرا آنالیز ریاضی

آنها انجام میشود  -و حتی نگرانی خود را دارین باره  -از

تجویزیتر [دارای ضابطههای مشخصتر]ً است و فلسفة چندگانهای بر آن
حاکم نکیساترکهبرد وآموزش آن نیاز بکهنترل و نظارت داشته باشد.

من اين است که «رو به حضیض»! و راه

محیط زیست

دست بدهند این مقاله را] با اين پرسش آغاز کردم که [آمار]
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 allaلاسیصد

حیر مجرد :دو رهیافت به درک ریاضی
تویولوژی و
هرمان وایل
ترجمهٌ حمیدرضا طاهری

پذیرفتن یک واقعبت ریاضی که به زور زنجیرهای پیچیده از استدلال و

محاسبةً صوری چشم بسته وگام به گام حاصل میشود چندان خوشایندمان

نیست .دوست داریم دینگاهی کلی نسبت به هدف و مسیر اثبات داشته

باشیم .میخواهیم ایدة اثبات را درک کنیم .و به چارچوب عمیفتر دست

يابیم .اثبات مدرن ریاضی با یک ماشین مدرن یا یک طرح آزمایش چندان
متفاوت نیست :اصول بنیادی ساده در پس تودهای از جزئیات فنی پنهان

وتقریباً غیرقابل رژیتاند .وقتی فلیکس کلاین در رشته سخنرانبهایش در
مورد ریاضیات قرن نوزدهم دبرارٌ ریمان صحبت میکرد گفت:

بیشک تاج افتخار هر نظرية ریاضی اثبات قانکنندة همة
احکام آن است .شک نیست که ریاضیات با چشمپوشی
از اثبات

eis

خواهد زد .اما رمز

به اعتبار خود صدمه

اکتشافات درخشان همواه ارائٌ پرسشهای نو خواهد بود و

زمینهسازی برای قضایای جدید که نتایج وارتباطات جدیدی را

هرمان وایل ((« ۷۵۷۷صعده )11را عضیها آخرین دانشمندی میدانند که

 yeحاضر ترجمة سخنرانی هرمان وایل در: 

نه تتها بر هم شاخههای ریاضبات زمان خود تسلط داشت وآثار ماندني

Soares

ictal go! US holy castle age Yl aly ys tesa:

دبیران در اکتبر۱۹۳۱ 

—ensch-

نزظر
بر نی
افهحو هن
صفاس
فیزیک ریاضی درنيمة اول قرن بیستم بود .وی در
بود .وایل درسال ۵۸۸۱
 :در دانشگاههای مونیع

177-188

به زیان

زوریخ تدریس میکرد .وفتی دسرال  ۱٩۳۰بهاستادی گوتینگن دعوت شد.

اوج راانشین طبیعی هیلبرت قلمداد امیکزدند adhe wg hye dl (ly
عضویت دائم مزسسة مطالعات عالی در پرینستن دآرمد و تا سال  ۴۵۹۱که
بازنشسته شد دآرنجا ماند .هرمان وایل در سال  ۵۵۹۱در زوزیخ درگذشت.

کتابهای معروف اوف عبضاراتازنده اازنسعادهه ذطهنبیوست :گروهیهای

 do gs DSجبری ۱عداده فلسفة ریاضیات  (olesطبجعی؛ ؛ جیوستار
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در دسترس قرار خواهند داد .بدون خلقکردن دیدگاههای جدید
و بدون ارائة هدفهای نو ریاضیات بهسرعت در موشکافیهای

تلقی کرد .نه پیشرفت .کلاین دکرهنسالی گفت« :به نظر من ریاضیات
است که در دوران صلح اسلحه میفروشد .ویترین مغازه

مثل مغازهای شده

سزت رفن
دا ا
 eel lalمنطقی مستهللک خواهد شد و ب

لزام
قا
الو
مم

 slabبه رکود خواهد گرایید .بدین ترتیب به اعتباری:

صاحبنظران تحسینبرانگیز است» ولی هدف واقعی از ساخت این اشیاء که

ریاضیات بیشتر توسط کسانی به پیش رفته است که وجه

ضربهزدن وشکست

دادن دشمن باشد .به حاشیه راندهشده و عبلا قآبرکن

مشخصهشان شهود بوده است نه ارائه اثباتهای دقیق.

شده است ».شاید

عنصر اساسی روش خود کلاین .درکی شهودی اازرتباطات درونی بود

که مبانیشان پراکنده بود .تا حدی میتوان گفت وقتی یک کوشش متمرکز
منطقی مورد نیاز بود او چندان موفق نبود .در خطابهاش به مناسبت یادبود
دیریکله» مینکوفسکی اتزمایز میان اصل مینیممی که آلمانیها تمایل دارند
به دیریکله نسبت دهند (و درواقع ویلیام  pealکستردهترین ,استفاده را از

آن کرده است) واصل راستین دیریکله صحبت کرد :فایقآمدن بمرسائل با
حداقل محاسبة کورکورانه و حداکثر تفکر روشنگرانه ..مینکوفسکی میگفت

مهگویرشان
شان
لوکسی است که عملکرد مبتکرانه .مجاهر

cal

آب درآمده

را غیرمنصفانه میپندارد.

این دوه تویولوژی

حقیقی مانند سر یانوس۱

است که دو صورت پشت

و

 ASSحهرة

 Nilesاعداد

مبهم صلح و جنگ گریزان؛ بین اين دو جنبه تفکیکی روشن قائل شده

شهود ودرک در فلسفه با هالهای از اسرار آمیخته شدهاند که نوعی عمق ذاتی

دال
ت با
وبلاواسطگی را تداعی میکند .ردریاضیات ترجیح ما اين ااستع که

میانی بین جبر و توپولوژی است.

یکی راکه اازهمیتی تعیینکننده برخوردار است برگزینم .میتوان جنبههای
مختلف یک کار تحقیقی ریاضی را از هم جدا ساخت .به هیرک اطزریق

مجموعة پیشفرضهای نسبتاً محدود وآسانیاب آن دسترسی یافت وآنگاه

است.

از آنجا که

 lSاصل

Excel Siskو(برخلاف امور سیاسی مدرن) اآزمیزههای

انشا

دشوار است .ولی دستکم میتوانم از میان شاخصههای متعدد فرایند درث

به هم دارد .از یک سو

خمينة پیوسته است .و دو نظام بهطور پیوسته به هم مرتبطاند .یکی جهرة

است؟ اخیرا در فلسفة علم کوششهایی صورت گرفته است که میان درک یا

وارد شوم وبه نظرم میرسد که تحلیل دقیقی از عملیات ذهنی ذیربط بسیار

و حبر محرد

ضعروب ووارون آنهاست .و از سوی دیگر یک
این دستگاه قلمرو اعمال جم

موضوعی مدرن

ساسات
ارحاز
وبه دو

هستند.

 oleاین دو شیوة

 | Saمیتوان در بخش عظیمی از ریاضیات مشاهده کرد .با بررسی
مفهوم عدد حقیقی میتوان از آغاز به ريشة این امر پی برد .دستگاه اعداد

که در واقع دیریکله بود که عصر جدیدی را دتراریح ریاضیات فرا آورد.
رم اینگونه درک" امور ریاضی چیست واز چه عناصری تشکیل شده

به امور بنگریم .دارینجا من نمیتوانم به اين مطالب

=

دو شیو؛ درک وجود دارد که در زمان ما بهگونةاي ویژه نافذ و بائمر از

حبری

مهارت تعبیر در علوم انسانی» و تبیین" علمی» تمایزی قایل شوند .و لغات

 colاتهام عاری از حقیقت نباشد .ولی

ما این ارزیابی اکزوششهایش

(fem

برای

منهوم

! aj lsیک عدد ,که با روابط ۹

و <

بیان میشود؛

زمینهای

بررسی پیوستارها صرفا توپولوژیک است دصرورتی که به آن خصوصیات
و تمایزهایی محدود شود که تحت اثر دگردیسیهای پيوسته دلخواه با نگاشتهای

پیوستة دلخواه تغییر نمیکنند .نگاشتها لازم است فقط تا آن اندازه خواص را
حفظ کنند که نقاط متمایز را به یک نقطه ننگارند .بدین ترتیب اینکه یک رویه

ماک سم گر بستة پاش( نآنند سفسةعا نع راز یک قاسیت

است .قطعهای از صفحه .سادههمبند خوانده میشود

] JSمانند

Sui

Ss fia

با ترکیب این نتایج جزیی بهپ کیلچیده آن بازگشت .اين گام ترکیبی نهایی

دایره هر برش آن را تجزیه کند .اطزرف دیگر یک ناحيةٌ حلقوی دوگانه همبند

صرفاً مکانیکی است .هنر اصلی دارولین گام .تفکیک تحلیلی مناسب و

است به اين منهوم که برشهایی وجود دارند که آن رتاجزیه نمیکنند ولی هر

مزیم و صوریسازی بهرة بسیار
عا
تیر
تعمیم است .ریاضیات چند دههٌ اخ
برده است .امّا این تصور که تعمیم در ریاضیات به خاطر نفس تعمیم است؛
برداشت نادرستی از اين واقعیت است که تعمیم طبیعی به سبب تقلیلدادن

ی کرهتراوان با
ج بزهیه میشود .هر خم بسته روی سمطح
تجر
برش بعدی من

تغییرشکل پیوسته دریک نقطه جمع کرد ولی برای سطح چنبره چنین نیست.
دو خم بسته در فضا ممکن است به هم زنجیر شده یا نشده باشند .اینها

نمونههایی از خواص و وضعیتهای توپولوژیکاند که به تمایزهای ابتدایی که

تعداد فرضها موجب سادهسازی میشود و درک بعضی جنبههای مس
تفکیکشده را میشر میسازد .بدین ترتیب صحبت از زمينة راستین یا منبع

زیربنای اشتقاقات ظریفتر اشکال هندسی است مربوطاند و به تک منهوم

راستین یک مسأله .امری ذهنی و مبتنی بر جزمیت دلیخواه است .شاید

همبندی پیوسته تکیه دارند .ارجاع به ساختارهای خاص یک خمينة بیوسته.

تنها ضابطة طبیعیبودن یک تفکیک و تعمیم متناظر آن ثمربخشبودن آن

است .اگر اين فرایند به طریقی اسلوبمند .بسته به موضوع .بهدست یک
محقق کار آموخته و زبردست انجام گیرد که با اتکا به قیاسهای حاصل از
تجربهاش عمل میکند ,به اصول موضوعی میرسیم که امروزه بیشتر حربة
کاوش عملی ریاضی است تا وسیلهای برای روشنسازی وتعمیق مبانی.

در سالهای اخیر ریاضیدانان آنقدر به موضوعهای کی و صوریسازی

مانند متریک آن ,با توپولوژی بیگانه است .مفاهیم ذیربط دیگره مفهوم
 deهمگرایی یک دنبالةٌ نقاط به نقطهای ,همسایگی و خط پیوسته است.

پس اازين مرور مقدماتی بر توپولوژی» میخواهم در مورد انگیزههایی
که موجب پیدایش جبر مجرّد شد به اختصار صحبت کنم .آنگاه با مثالی
ساده نشان خواهم داد که چگونه میتوان به یک موضوع از دو دیدگاه

توپولوژیک و جبر مجردی نگریست.
ان
دیک
رکه
بری
جا کا
تنه

تواند با اعداد انجام دهد بکهارگیری
حض
ممی

پرداختهاند که همانطور که انتظار میرفت» موارد بسیاری اتزعمیم zal
 lb aleشده است .پولیا به اين پدیده «تعمیم با رقیقسازی» نام داده
 he yl culکارمایةٌ اساسی ریاضی را افزایش نمیدهد .بلکه مانند

چهار عمل جمع .تفریق» ضرب وتقسیم است .اگر یک دستگاه یک میدان
باشد ,یعنی تحت این عملیات بسته باشد .جبردان نمیتواند به بیرون این

طولانیساختن مدت صرف غذا با رقیقکردن آش است .اين را باید زوال

\ Janus .ربالنوع دروازهها در اساطیر رومی که دو صورت داشت و هر دو طرف را

2. explanation

1. understanding

نظاره میکردم.

ov

توپولوژی و جبر مجرد :دو رهیافت به درک ریاضی/هرمان وایل

مجموعه پا بگذارد .سادهترین میدان ,میدان گویاست .مثال دیگر میدان اعداد
به شکل  ۵ + ۲/۷0است که در آن »ا وع۵داد گویا هستند .مفهوم معروف

 Wyo ole bez ye byبهترنیب
تابعهای گویا با دو یا سه متغیر ۵
تشکیل یک حوزةٌ صحیح پا میدان میدهند.
سه حوزةٌ صحیح زیر باهم مقایسه کنید :اعداد صحیح .چند جملهایهای

تحویلناپذیری جندجملهایها نسبی است و به میدان ضرایب چندجملهای
وابسته است .جندجملهای ( ] )2با ضرایب در میدان  61روی  51تحویلناپذیر
خوانده میشود در صورتی که نتوان آن را بهصورت ( 2)۱( ۰ ]2)۲نوشت

الگوریتم اقلیدسی در حوزة اول برقرار است و قضيهة زير حاصل میشود:

که در آن ( /2)۱و ( ]:)2دو چندجملهای غیرثابت با ضرایب در  61باشند.

اگر » و  ۵دو عنصر نسبت به هم اول باشند ,آنگاه عناصر  و » در حوزه

حل معادلات خطی و تعیین بزرگترین مقسومعلیهمشترک دو چندجملهای

صحیح مناسب وجود دارند که:

توسط الگوریتم اقلیدسی بهترتیب در چارچوب میدان ضرایب معادلات
و چندجماهایها صورت میگیرند .مکسلاسیک جبره حل  Waleجبری
 le S cul f(a) = °آن متعلق به میدانی چون  6مثلا میدان
اعداد گویاء است .اگر ریشهای چون  #اازين معادله معلوم باشد آنگاه

میتوانيم به همه اعدادی که با بهکارگیری چهار عمل جبری بر  0وعناصر
(معلوم)  Kحاصل میشوند دست یابیم .اعدادی که به این طریق بهدست
میآیند میدانی جون ( 0)61تشکیل میدهند که شامل  61است .در (> )0

 8نقش یک عدد تعیینکننده را دارد که میتوان همة اعداد دیگر ()67
| Sy pow

 SEAگویا از  0بهدست آورد .اما بسیاری دیگر از عناصر

) KVعملا همة آنهاء نقشی مشابه  9دارند .بنابراین اگر بهجای بررسی
معادلةٌ  ])7( < ۰به بررسی ( 0)>7بپردازیم» به اقدامی پیشرونده دست

ده ر
گا پ
زدهایم زیر با این عمل همه نکات پیش
ذشتاسر
ریم و همة
یافتا
مپا
کمک تبدیلات چرنهاوزن" از * < ) f(rبهدست
معادلاتی را که میتوان به
آورد تواما مورد بررسی قرار میدهیم .نظريةٌ جبری وبالااخص نظرية حسابي

میدانهای عددی یکی اوزالاترین ابداعات ریاضیات است .و از نظر غنا و
عمق نتایج ,کاملترین انهاست.
میدانهایی در جبر هستند که عناصرشان

عدد نیستند .مجموعهً

چندجملهایهای با یک متغیر با مجهول ( :با ضرایب در یک میدان) تحت

جمع .تفریق و ضرب بسته است ولی تحت تقسیم بسته نیست .چنین
دستگاه کمیاتی  ۳یک حوزه

صحیح مینامند .این ایده که حرف

 xیک

متفیر است که به طور پیوسته مقادیری را به خود میگیرد با جبر بیگانه است»
 x Shفقط یک نماد خالی است که ضرایب جندجملهای را بهصورت

یکنواختی میآراید و بخهاطرسبردن قواعد جمع و ضرب راآسان میسازد.
* آن چندجملهای است که همه ضراییش صفر است (نه آن جندجملهای
که بهازای هر مقدار متغیر  4مقدار صفر را  Ads Sugمیتوان نشان داد که
حاصلضرب هر دو جندجملهای ناصف خود ناصفر است .دیدگاه جبری:

جایگزینی یک عدد  ۵از میدان را بهجای  ۵منع نمیکند .اما میتوان
بهجای  4یک چندجملهای با یک یا چند مجهول  ... BYرا نیز قرار
داد .چنین جایگزینی یک فرایند صوری است که حوزة صحیح [ه] 1
(جندجملهایهای برحسب ) را با «حفظ  tie LK» olsصحیح
[  6] ۰ ۰,2مینگارد .در اینجا مقصود «حفظ ساختار» به معنای حفظ
صوری با چندجملهایهاست که قرار است در درس جبر به دانشآموزانمان
یاد دهیم .اگر نسیت چند جملهایها را در نظر بگیریم به میدان تابعهای گویا

دست میيابیم که باید به همان شیوٌ صوری با آن برخورد کنیم .در اینجا

میدانی داریم که عناصر آن تابع هستند نه عدد .مشایها جندجملهایها و
1. Tschirnhausen

برحسب  4با ضرایب گویاء چوندجملهایهای برحسب  و

(*)

با ضرایب گویا.

0۰-۱

 lbs ylنتیجه میدهد که دو حوزة صحیح فوق حوزههای نجزية یکتا

هستند .قضية (*) برای چندجملهایهای دومتفیری برقرار نیست .مثلا gy
 ۷+نسبت به هم اول هستند ولی برای هارنتخاب جندجملهایهای ( 2),
و 260(,ضریب ثابت چندجملهای (۵)(۷:3)2 (+), ۷+۰)(۱۷
صفر است نه یک .با وجود اين .چندجملهابهای دو متغیری با ضرایب در
یک میدان تشکیل یک حوزه  a pedیکتا میدهند .اين مثال به شباهتها و
تمایزهای جالب توخهی اشاره دارد.

در جبر راه دیگری نیز بای ساختن میدان وجود دارد .در اين راه نه از
اعداد و نه از توابع» بلکه اهزمنهشتیها استفاده میشود « .را یک عدد اول

میگيریم .دوعدد صخیح را یکی میگيريم اگر تفاضل نها بره قایل قسست
باشد ,یا په عبارت دیگر اگر به پیمانة  7همنهشت باشند( .برای «رزیت» اين
ام محور حقیقی را حول دایرهای به محیط  بپیچانید ).حاصل ,یک میدان
با و عنصر است .این نمایش در همه نظريةٌ اعداد فوقالعاده سودمند است.
دههای
رد ک
بیری
ر بگ
 cbtقضية گاوس راکدرانظر

متعددی دارد :اگر (])8

و( )2دجوندجملهای با ضرایب صحیح باشند که همه ضرایب حاصلضرب
 f(x) g(a) Lglبر  2قابلقسمت باشد .آنگاه هم ضرایب ( ۶ )2یا همة

ضرایب () 9بر  2قابل قسمتاند .اين درواقع چیزی جز این قضيهٌ بدیهی
نیست که حاصلضرب دو چندجملهای نمیتواند صفر شود مگر اینکه یکی
از عوامل صفر باشد .که البته در اینجا چندجملهایها با ضرایب در میدان
توصیف شده در بالا گرفته شدهاند .این حوزة صحیح دارای چندجملهایهایی

است که صفر نیستند ولی بهازای همه مقادیر ممتغییّرصشفروند .یک چنین
چندجملهای  72 - 9است .درواقع طبق قضية فرما داریم
)a? —a=°(p 4.
کوشی از رهیافت مشابهی برای ساختن اعداد مختلط استفاده میکند .او از

واحد موهومی 

بهعنوان متغیر استفاده میکند و حندحملهایهای روی اعداد

گریرد .یعنی دو چندجملهای یکی گرفته
حقیقی به پيمانة  ۶" + ۱رام دیرنظ
ضل آنها پر  1 + ۱قابلقسمت باشد .با این
ا که
فرتی
ت صو
میشوند در
روش  doleغیرقابل حل  72 + ۱ < ۰به اعتباری حل شده در نظر گرفته
میشود .توجه کنید که معادلهٌ  ۲4 + ۱روی اعداد حقیقی اول است .کرونکر

ساخت کوشی را به طریق زير تعمیم داد .فرض کنید  51یک میدان باشد و
) S p(xچندجملهای اول روی  .51اگر چندجملهایهای ()]  15 syبه
 ys p(x) SLYنظرگرفته شوند .یک میدان تشکیل میدهند (و نه فقط یک

حوزة صحیح) .از نظر جبری اين فرایند کاملا معادل روش پیشین است و
میتوان آن را فرایند توسیع  61به ( 0)61با الصاق یک ريشه از  = ۴)DD

۴۱ Mopar
g lt

OA

 2S Galاما این ارجحیت را دارد که در قلمرو جبر محض صورت میگیرد
ونیازی به حلکردن معادلهای که روی  7حلنشدنی است ندارد.

ارو۱ 

فقط در هندسه بلکه در فیزیک کوانتومی نون نیز میبینیم .طبق فیزیک
کوانتومی.

اندازههای فیزیگی واسته به یک وضعیت

(نه

 issخاص

کاملاً طبیعی است که اين پیشرفتها موجب یک ساختوساز صرفاًاصل

مقادیر عددی که بسته به حالات مختلف اتخاذ میکنند) بذیرای نوعی جمع

موضوعی برای جبر شده باشد .یک میدانْ دستگاهی اازشیاء .موسوم به

و نیز ضرب ناجابهجامی (غیرنعویضبدیی) هستند .و بدین ترئیب به یک
دستگاه اندازههای جبری منجر میشوند که ذاتاً وابسته به آن است وبخشی

صدق میکنند بسته است :هر دو عمل شرکتپذیر و جابهجایی [تعویضپدیر]

از دستگاه اعداد حقیقی نیست.

ضعروب که دارصول موضوع معمول
عدد .است که تحت دو عمل به نام جم
به صورتی

واکنون .همچنان که قول دادم .مثالی ساده ارائه خواهم کرد که تعامل

یکتا وارونپذیرند و تفریق و تقسیم را نتیجه میدهند .اگر اصل وارونپذیری

من

هستند .ضرب نسبت به جمع توزیعپذیر است» وعهرمدول

ضرب حذف شود .دستگاه حاصل را حلقه مینامند .اکنون دیگر «میدان»

میان شیوههای تحلیل توپولوژیک و جبر مجردی را مجسم میسازد.

نظریه توابع جبری از یک متغیر  3را در نظر خواهم گرفت .فرضن کنند1: )6( .

لزوما؛ مانند قبل .به بخشی از پیوستار اعداد حاقیعقیدیااد مختلط اطلاق

میدان تابعهای گویا از  :#با ضرایب دلخواه مختلط است .همچنین فرض

نمیشود .بلکه یک جهان قائّم به ذات است .عملیات میدان را میتوان بر

کنید ( ,2)7یا بهطور دقیقتر ( ])2:#یک چندجملهای درجه  Mhنسبت

عناصر یک میدان اعمال کرد ولی بر عناصر میدانهای مختلف نمیتوان.

به  2با ضرایب در ( 2)61باشد .قبلا توضیح دادیم که چه وقت یکچنین

در این فرایند نیازی نیست که به تجرید مصنوعی روابط اندازهای > و <,
بپردازیم .این روابط به جبر ارتباطی ندارند و«اعداد» یک «میدان عددی»

مجرد لام نیست که تلبع چنین روایطی باشند .به جای پیوستار عددی
یکنواخت آنالیز :اکنون ما بینهایت میدان با ساختارهای مختلف داریم .اکنون

صرفا جبری است .حال رويةٌ ریمانی  7ارزشی تابع ( 3)2را که بهوسیله

معادلهٌ » < ( ])2:تعیین میشود بسازید 7 .لايهةٌ اين رويةٌ ریمانی روی
trae

 7قرار

 diy Sptبرای سهولت

کار

توسط

افکتش گنسنگاری:

به

میتوان ملاحظه کرد که فرایندهایی که قبلاً توصیف کردیم .یعنی الحاق یک

صفحه  2نقطهای دبرینهایت میافزاييم وصفحه  :7را به کرة  .مبدل ميکنيم.

متغیّر و یکی گرفتن عناصری که نسبت به یک عنصر اول ثابت همنهشت

 dy) oS aslریمانی مربوط نیز اکنون بسته خواهد بود .تحویلناپذیری

باشند .دو شیوهٌ ساخت هستند که از حلقهها و میدانهای داده شده ,حلقهها
و میدانهای دیگری  deyمیآورند.

بابهریزی اصل موضوعی ابتدایی هندسه نیز ما را به مفهوم مجرّد عدد

سوق میدهد .مورد هندسة مسطحهة افکنشی [تصویری] را دنرظر بگیرید.
اصول موضوع وقوع بهتنهایی به یک «میدان عددی» منجر میشوند که

ارتباطی طبیعی با آن دارد .عناصر  glیعنی «اعداد» .اشیایی صرفاً هندسی,
وو باهقع

اخساع" ها هستند .در اینجا نقطه و خط به ترتیب نسبتهای

سهتاییهای «اعداد» این میدانانده پعنی  ۱2 : 72 : ۳2و  ۰ ۲01 : ۲Uy
به این صورت که واقعشدن نقطه  : ۷2 : ۲ xyبر خط  ۱ : ۲۷1 : ۳۷با
معادلٌ زیر مشخص

میشود:
= °

4 ۲۳/۱۳۲

چندجملهای  /در یک ویژگی بسیار سادة توپولوژیک رویهٌ ریمانی ()2

بازتاب مییابد .که آن همبندبودن روية ریمانی است :اگر یک مدل كاغذي
اين روية ریمانی را تکان دهیم اين کاغذ تکهتکه نمیشود .در اینجا شاهد

تطابق یک مفهوم صرفا جبری و یک مفهوم صرفا توپولوژیک هستیم .اين
دو تعمیمهایی

در حهتهای

مختلف

به ذهن القاء هن ,کته

مفهوم

جبری

تحویلناپذیری به این وابسته است که ضرایب چندجملهای عناصر یک میدان
هستند . Yad Vlمیتوان بهجای ( 2)61از میدان تابعهای گویا نسبت به 8:

با ضرایب در یک میدان مفروض  1که جایگزین پیوستار اعداد مختلط
میشود استفاده کرد .اطزرف

 fasاز دیدگاه تویولوژی اینکه روية در دست

یک روبةٌ ریمانی است» دارای ساختار همدیسی است .و اتزعدادی متناهی
۲۲1

+

شکیل شده که بالای صفحهٌ  2قرار دارند همه بیربط است .هطررف
تیه
لا

۱۱22

بالعکس اگرا زاين عبارتهای جبری برای تعریف اصطلاحات هندسی استفاده
کنیم ,هر میدان مجرد به یک صفحه انکنشی وابسته منجر میشود که در آن

اصول وقوع برقرارند .نتیجه اينکه نمیتوان اازصول وقوع محدودیت خاصی
را بر میدان عددی نتیجه گرفت .در اینجا همسازی پیشینی میان هندسه

و جبر به چشمگیرترین صورت نمایان میشود .برای اینکه دستگاه عددی
هندسی به پیوستار اعداد حقیقی معمولی مبدل شود باید اصول موضوع
ترتیب وپیوستگی را وارد کارکنیم که ماهیتی بسیار متفاوت با اصول موضوع
وقوع دارند .بدین ترتیب به معکوس جریانی که قرنها بر ریاضیات سلطه

داشته است و به منظیرآید درابتدا اهزندوستان شروع شده وط ازریق متون
عربی به غرب متصل شده است میرسیم؛ تاکنون مفهوم عدد را پيشينة

میتواند دیگری را به داخلکردن مسائل جانبی ونادیدهگرفتن جنبههای اساسی
متهّم کند .کدام درست میگوید؟ پرسشهایی از این قبیل ,که به خود واقعیات
مربوط نیستند بلکه به شیوههای نظارهٌ واقعیات مربوطاند .ممکن است در
صعحنهً اجتماع و

در

برخورد با عواطف

انسانی موحب

غوغا 5

کشتمجسرن

شوند .در ریاضیات .عواقب آنجنان جدی نیست .با این حال تمایز میان

نظرية توپولوژیک ریمان در باب توابع جبری و مکتب جبرگرای وایرشتراس

منجر به اتشعابی میان ریاضیدانان شد که تقریا یک نسل به درز کشید.

وایرشتراس خود به شاگرد وفادارش هرمان شوارتس نوشت« :هر چه
بیشتر در مورد اصول نظرية توابع غور میکنم  -که البته اشتغال ذهنی

داتمی من است  -بیشتر این اعنقادم تقویت میشود که نظریه باید بمربنای

منطقی هندسه میپنداشتهايم و در رویکرد به هر قلمرو اندازه .مفهومی تمام

حقایق جبری بنا شود .و بنابراین .اين روش درستی نیست که بالعکس از

واسلویمتد از غدد در نظر داشتهايم که مستقل اکزاربردهای خاص است.

«مناهیم متعالی» (به اختصار) برای اثبات قضایای ساده و بنیادی جبری

عددی ذاتی مربوط به خود را دارد که از درون آن میتراود .این رجعت را نه

کمک بگیريم .این غلیرغم جذابیتی است که مثلا در نظر اول ملاحظاتی
که ریمان بمربنای آن بسیاری از مهمترین خواص توابع جبری را کشف کرد
برای ما دارند ».امروزه اين به نظر ما خیلی یکطرفه است .هیجیک از دو

ولی اکنون به دیدگاه یونانیان رجعت میکنيم که طبق آن هر موضوع قلمرو
1. dilation

a4

توپولوژی و جبر مجرد :دو رهیافت به درک ریاضی /هرمان وایل

روش درل» توپولوژیک و جبری ,را نمیتوان بیقید وشرط بردتریازگری

و نشانیدادن هر نقطه بهوسيلةٌ دنبالهای نامتناهی از نمادها میسر میشود

تلقی کرد .نمیتوانيم به خاطر اینکه وایرشتراس برنامةٌ خود را نیمهکاره رها کرد

همانگونه که اعدا نقاط یک خط را مشخص میکنند .اعداد حقیقی در

او را سرزنش نکنیم .درست است که اصوریحاً یک ساخت جبری اتزابعها

دی
کباز
یتار
اینجا بصورت دودویی ظاهر میشوند وتقسیمات یک پیوس

ارائه کرد ولی تحلیلی جبری از ضرایب بهدست نداد .ضرایبی که در پیوستار

رشامایشی ,میدهتن .غیار ایرن میتزان گفت که بوستاو pil gales gob

اعداد سختلظ قار دارند و به اعتباری خارج از حیطةً تخیل .جپرداناناند.

 Wore Clase ah) yb | Uoبا ارجاع به طرح تقسیم خاص یک

نظریهٌ عمومی غالب داردامة راه وایرشتراس نظريةٌ میدانهای عددی مجرد
وتوسعههای آن با استفاده امزعادلات جبری بوده است .بدین ترتیب fe hs

تابعهای جبری در جهت بنیاد اصل موضوعی مشترک با نظرية اعداد جبری
حرکت میکند .درواقع آنچه هیلبرت را به رهیافتهایش در نظريةٌ میدانهای

پیوستار باز یکبعدی ,نقض طبیعت امور است و تنها توجبه آن ,سهولت

خارقالعادة عملی درکاربری محاسباتی است که چهار عمل اصلی به ارمغان
میآورد .در مورد یک پیوستار واقعی ,تقسیمات با اندکی بیدقتی همراه
است .باید در ذهن خود فرض کنیم که در طی تکرار تقسیمات .مرزهای

عددی سوق داد قبامی [بین اين نظریه] وضعیت موجود در قلعرو تابعهای

تعیینشده توسط تقسیمات پیشین بهطور فزایندهای دقیقتر تثبیت میشوند.

جبری بود که توسط ریمان با روشهای توپولوژیک کشف شده بود( .البته

همچنین در مورد یک پیوستار واقعی فرایند تقسیم که عملا بیپایان است

وقتی پای اثبات پیش میآید .اين قیاس بیحاصل است).

مثال ما از «تحویلناپذیرهمبند» از نظری دیگر نیز نوعی و نمونه

است .توجه کنید که ضابطه توپولوژیک در مقایسه با ضابطه جبری چقدر

انزظر بصری سادهتر و قابل درکتر است ) IEW Jatرا تکان دهید و

تنها به مرحلةٌ معیّنی میرسد .اما برخلاف تحقق عملی ,نشانیدادن در یک

پیوستار واقعی؛ یعنی طرح ترکیبیاتی ,يا  07707117حسابی .بهطور پیشینی
تا بینهایت مشخص است .و ریاضیات فقط با طرح ترکیبیانی سروکار دارد.

از آنجا که تقسیمات متوالی اسکلت توپولوژیک اولیه طبق طرم معتنی ب

مشاهده کنید که جدا میشود یانه .تقدم بصری پیوستار (که به نظر من

پیش میرود .باید بتوان همةٌ خواص توپولوژیک خمينة اولیه را اازسکلت
 olباز خواند .اين بدان معنی است که بهطور اصولی باید بتوان Sided

مناسبی برای اکتشاف وجمعبندی ایدههای ریاضی ساخته است» ولی

را بصورت ترکیبیات متناهی دنبال کرد .در توپولوژی» به اعتباری» عناصر

از اين لحاظ بر  ۱واعداد طبیعی برتری دارد)؛ از روش توپولوژیک حربة

همین امر وقتی اتباتهای دقیق مطیح میشود؛ منشاً مشکلات اين روش
است؛ یعنی همانطور که به باصره نزدیک است .در برخوردهای منطقی

رامناشدنی است .به اين دلیل است که وایرشتراس» ماکس نوتر و دیگران
روشهای مستقیم ساخت جبری را که پرزحمتترند .ولی مستحکمتر بنهظر
میرسند به روشهای متعالی-توپولوژیک ریمان ترجیح میدادند .اکنون.

گام بگهام .جبر مجرّد سازوبرگ ناهنجار محاسباتی را پاکیزه میکند .بدین
ترتیب» جبر نقش الدورادو!ی روش اصل موضوعی را به خود میگیرد.
لازم است چندکلمهای در مورد روش توپولوژی بیفزایم که تصویری که

 jl te plod Seحد گنگ و نادقیق نشود .برای اپينیکهویسکتار ,مثلا یک

خمينهٌ دوبعدی بسته ,یعنی یک رویه .را موضوع بررسی ریاضیاتی قرار دهیم.
 Gl pleas ys obرا به تعدادی متناهی «قطعةٌ ساده» تجزیه کنیم که هر یک

طبیعت تویولوژیک یک گوی مستدیر را داراست .اين قطعات سپس طبق

طرح ثابتی متوالیا به قطعات کوچکتری تقسیم میشوند وبدین ترتیب هنرقطة
بخصوص پیوستاژ نقطهٌ تقارب دنبالهای نامتناهی از قطعات تودرتو خواهد

بود که در فرایند تجزيةٌ متوالی حاصل میشوند .در حالت یکدی «تقسیم

غایی ,یا اتنها :قطعات سادة اسگلت هستند و نه تقاط خمیة پیوستة مورد

ارسدوکلت در دست باشند باید بتوان دریافت که منجر
 cowبالاخص ,اگ
به خمینههای همارز میشوند پا نه .به عبارت دیگر؛ باید بتوان دریافت که

آیا میتوان این دو اسکلت را تقسیمات خمینهٌ واحدی تلقی کرد پا نه.
همتای جبری گذر از معادلةً جبری * < /)2:( -به رویة ریمانی ,گذر

از معادله به میدان ایجادشده توسط تابع ( 2)2است .دلیل آن این است

که روية ریمانی فوق نه تنها زیستگاه تابع ( 2)2است .بلکه زیستگاه همة
تابعهای جبری اين میدان میباشد .آنچه شاخصة نظریةٌ توابع به سبک

ریناخ استه مسالاً عکس استه ساخخم بیلان تاسهای ,جبری بای رود
ریمانی داده شده .این مسأله هار دارای  Jed,منحصر به فردی است.

حزد
فی ا
صخص
اآزنجا که هنرقطةٌ  از رويةٌ ریمانی بالا سر نقطةٌ مش

"4

ئه شده است در صفحه  2نشانده
رتاکه
اور
قرار دارد .رویة ریمانی باهین ص
داده شده است .گام بعدی اين است که ارزابطهٌ نشاندن 2 ۱ج م) تجرید

لازم را استخراج کنیم . So gles by) So) andرویة به اصطلاح معلق

میشود که مجهّز به یک ساختار همدیسی واندازة زاویه است .توجه کنید
که از نظريةٌ معمول رویهها باید یاد بگیریم که میان خود رویه که ساختاری

متعارف» یک پارهخط نصفکردن متوالی آن است .در حالت دوبُعدی هر

پیوسته متشکل از عناصری از نوع خاص ,یعنی نقاط آن ,است و نشاندن

یال نصف میشود و سپس هر قطعة رویه به مثلثهایی تجزیه میشود که

رویه در فصای سهبعدی که به هر abeم) از رویه نقطهای چون  را در
فضای زیستگاه منسوب میکند تمایز قایل شویم .در مورد رویة ریمانی
تنها تفاوت در اين است که رویٌ ریمانی وصفحة زیستگاه همبّعد هستند.
متناظر با تجرید فوق ,از دیدگاه جبری» ناوردایی تحت تبدیلات دوگویا ای
دلخواه حاصل میشود .برای ورود به قلمرو توپولوژی باید از ساختار همدیسی
منسوب به رويهٌ ریمانی صرفنظر کرد .در ادامةٌ مقایسه میتوان گفت که

آن مثلثها اوزصلکردن خطوطی روی رویه ازوسط یالها به رتوس (قدیم و
جدید) به دست میآیند .سادهبودن یک قطعه ,قابلیت تقسیم آن به قطعات
به دلخواه کوچک با تکرار اين فرایند است .بهترین راه برای توصیف طرح
تقسیم اولیه به قطعات کوچکتر ,که از اين پس آن را «اسکلت» خواهیم

خواند .برچسبنهادن نمادین بقرطعات رویه .یالها و رتوس ,و تجویز روابط

مرزی متقابل این عناصر است .با پیگیری اين تقسیمات متوالی» میتوان

گفت که خمینه توسط شبکهای با تراکم فزاینده امزختصات فراگرفته میشود
و طالاهوراتش
\ El Dorado .شهر یا ناحیهای احتمالاً تخیّلی دقرارة آمریکا که وجفور
در قرون  ۶۱و ۷۱میلادی در میان اروپاییان زبانزد شده بودم.

ساختار همدیسی یک روية ریمانی همارز ساختار متریک یک روية عادی
 ۱امروزه &  leاصطلاح  (embedding) galsدارین مورد .اصطلاح غوطهورسازی
) (immersionمعمول است.م.
.2 birational

ترشریاضیی +سال  ۳۱2شمارة ۱

۰۶

است که توسط فرم اساسی اول تعبین میشود .یا مشابه ساختارهای مستوی

وافکنشی که به رویههاء به ترتیب ,در هندسة مستوی يا انکنشی دیفرانسیل
نسبت داده میشود .در پیوستار اعداد حقیقی ,عملیات جبری  +و  .بازتاب

مشروط به اینگه داسة تعریف تیع که شامل مسیر است :ساذدهسیند باشند.
میخواهم نشان دهم چگونه میتوان اين وضعیت نظریة تابعی را «توپولوژیزه»

کرد .اگر ( )2تحلیلی باشد ,انتگرال  24(2)1پر به هر خم عددی چون

عسوب میگند به شسمی 4

جنبههای ساختاری هستند .و در یک گروه پیوسته ,قانونی که به یک زوج

 ole jl iyحاصلضرب آنها را نسبت میدهد نقش مشابهی رایفا
میکند .اين ملاحظات ممکن است فهم ما ازرتباط روشها را تقویت کرده

باشد .مسأّله دارینجاء مسألةٌ منزلت است .اينکه کدام را باید اولیه پنداشت.

)(t
وایدرنجا

)F(y +71) = F(m) + Fy
مقصود از  ۱ + ۰2خمی است که در آن نقطهٌ انتهایی 7ب۱رابر

دتروپولوژی با همبندی پیوسته شروع میکنیم و در طی خاصترشدن مطلب»

نقطة ابتدایی  ۷2است .معادلة تابعی ([) انتگرال (()  ۳را بهعنوان یک تابع

گامبهگام خصوصیات ساختاری ذیربط رمایافزاييم .در جبر به مفهومی.

مسیری جمعی مشخص میکند .همچنین هر نقطه دارای یک همسایگی
است که برای هر خم بستةٌ  2در آن همسایگی داریم * < ( .)۲یک تابع

ترتیبٌ معکوس است .در جبر عملها آغاز تفکر ریاضیاند .وپیوستگی ,یا
جانشین جبری مناسبی برای آن .دآرخرین گام تخصیص افزوده میشود .دو
وند.
ریش
پ
یلف
روش در جهتهای ممخا

بیخود نیست که با هم رابطةٌ خوبی

ندارند .آنچه که در یکی از سهلالوصولترین خواص است .بسیاری اوقات

مسیری با این خواص رازاين پس یک انتگرال توبولوژیک یا بهطور خلاصه
یک انتگرال .خواهم خواند .درواقع تنها پیشفرض این مفهوم وجود یک
خمينة پیوسته است که بتوان روی آن خم رسم کرد .اين جوهرة توپولوژیک

در دیگری از مکتومترین خاصیتهاست .در چند سال اخنیرظ دررية نمایش

مفهوم آنالیزی انتگرال است .انتگرالها را میتوان با هم جمع کرد و دارعداد

گروههای پیوسته  Wyeجایگزینیهای خطی ,من بهگونهای بارز دریافتهام
که چه مشکل میتوان اين دهروکارفرما |  gaol) LGنگاه داشت .نظریات

ضرب کرد :بخش توپولوژیک قضية اتتگرال کوشی اين مطلب را بیان میکند

کلاسیکی چون نظرية توابع جبری را میتوان با هر دو دیدگاه وفق داد؛ اما از

که روی یک خمينة سادههمبند هر انتگرال هومولوگ با صفر است (نه
فقط در همسایگیها ,بلکه بهطور سرتاسری)؛ یعنی * < ) Flyبرای هر
خم بسته روی خمینه .تعریف «سادههمبند» را در اين مطلب بازمیبابیم.

منظر این دو دیدگاه ,تصویرهای کاملا متفاوتی ظاهر میشود.
پس از اين همه اظهارات کلی اکنون میخواهم با دو مثال ساده

بخش نظرية تابعی این مطلب را بیان میکند که انتگرال یک تابع تحلیلی یک

مفهومسازیهای مختلف در جبر و توپولوژی را نشان دهم .مثال کلاسیک

انتگرال توپولوژیک به مفهومی است که ارائه کردیم .تعریف مرتبةٌ همبندی
[که آمادة ارائه آن هستیم] به راحتی در این چارجوب جا میافتد .انتگرالهای

ثمربخشبودن روش توپولوژیک» نظرية ریمان دبرار؛ توابع جبری وانتگرال
آنهاست .اگر به رويةٌ ریمانی بهعنوان یک روية توپولوژیک بنگریم .تنها

مشخصة آن  op BSL Gees saeرویه است .برای کره  ۶ < ۰و

 yySo yy ۰بسته ,مستقل خطی خوانده میشوند
۲ ٩
اگر در یک رابطة هومولوژی

برای چنبره  2برابر  ۱است .سودمندبودن تقدم توپولوژی بنرظریة تابعی از

۲

4۰۰
۰ین
 4ر
بح

4+

۱6

نقش قاطع عدد توپولوژیک  در نظرية توابع روی روبةٌ ریمانی سرچشمه

میگیرد .چند قضيةٌ چشمگیر را نقل میکنم :تعداد دیفرانسیلهای همه جا
منظم مستقل خطی روی رویه برابر  2است .مرتبةٌ کل (یعنی تفاضل تعداد

صفرها وتعداد قطبهای) یک دیفرانسیل روی رويةٌ ریمانی برابر ۲ - ۲

با ضرایب ثابت به صدق نکنند مگر اینکه همةٌ ضرایب صفر باشند .مرت
همبندی یک رویه حداکثر تعداد انتگرالهای مستقل خطی است .برای یک
روية بستة دوطرفه (پشت و رو دار) مرتبهٌ همبندی»  0هميشه برابر عدد زوج

است .اگر بیش از  2نقطه روی روية ریمانی مشخص کنیم .آنگاه دقیقاً یک

 ۵است که 0گونة رویه میباشد .امزفهوم هومولوژی میان انتگرالهاء میتوانیم

تابع تکمقداری روی  Seyریمانی وجود دارد که ممکن است دراین نقاط

به منهوم هومولوژی میان مسیرها کگذنریم .رابطةٌ هومولوژی مسیری:

قطب ساده داشته باشد و در جاهای دیگر منظم باشد .اگر تعداد نقاط p

SeayYE Hh Pe

بوده واين نقاط در وضعیت کلی قرار داشته باشند ,آنگاه اين مطلب دیگر
درست نیست .جواب دقیق را قضيةٌ ریمان-ر اراته میکند که در آن رویة

ریمائی تتها توسط عدد  2در قضیه ظاهر میشود .اگر همة تابعهای روی
رویة ریمانی را دبرگنظیرریم که همه جا غتیرک ازمکان  منظم هستند

TY

ی
الو F
سگرا
تانت
بدین معنی است که برای هر

°

)٩۰۰۰

)mF (yy) + ۱

و درم قطب دارند .آنگاه مرتبههای ممکن برای این تابعها همه اعداد ۱۰۲۰

ژیک
ولت
لاسک
وربه
پ اگ
واست.
ترار
برق

 ... ۳به استثنای بعضی توانهای  9است (قضيهة حفرههای وایرشتراس).
به سادگی میتوان مثالهای بسیار دیگری نیز از اين نوع ارائه کرد .گونة 9

بازگردیم وجبهای زنجیرههای مسیرهای پیوسته .زنجیرههای گسستة متشکل

به همه نظرية تابعهای روی یک  bayریمانی رخنه میکند .در هر گام به
آن برمیخوریم .نقش آن مستقیم و بدون واسطةٌ محاسبات پیچیده ظاهر
میشود و از معنای توپولوژیک آن قابل فهم است (با اين فرض که اصل
ناسسن_دیریکله را از اول به عنوان یک اصل نظرية توابع وارد کنیم).

قضية انتگرال کوشی اولین فرصت را برای ورود نوپولوژی به نظريهٌ توابع
فراهم میسازد .انتگرال یک تابع تحلیلی روی یک مسیر بسته صفر است

عهات
قیهطرا ب
که رو

ساده تقسیم میکند

اقزطعات ساده را در نظر بگیریم .عبارتی برای مرتبةٌ همبندی» .]۷برحسب 5۰
 ckو 6یعنی تعداد قطعات .یالها و رأسهاء بهدست میآوریم..عبارت موردنظر
< است.
-
)86
فرمول جندوجهی معروف  bylیعنی ( ++۲

بالعکس ,اگر با اسکلت توپولوژیک شروع کنیم .استدلال ما نتیجه میدهد
که اين ترکیب تعداد رئوس ,یالها و قطعات یک ناوردای توپولوژیک است.

یعنی برای اسکلتهای «همارز» که یک خمينه واحد را نسبت به تقسیمات
مختلف نمایش میدهند یکی است.

۶۱

تویولوژی و جبر مجرد :دو رهیافت به درک ریاضی /هرمان وایل

دکراربردهای نظريهةٌ توابع .میتوان با توسل به اصل تامسن-دیریکله,
انتگرالهای توپولوژیک را بهعنوان انتگرالهای واقعی دیفرانسیلهای

تحلیلی-منظم روی روية ریمانی به «تحقق» رساند .میتوان گفت که
همه کار ساخت و ساز در جنبهةٌ توپولوژیک اجرا میشود وتحقق نتایج

 Yel cesمیتوانیم ا2ز۱

دترمینانی که علامت آن جهت تقاطع را مشخص میکند برابر است با:
7

دیریکله باشد صورت میگیرد .اين به منهومی مشابه هندسة تحلیلی

آنگاد ناب یدنک پگ :اصل , alگه  pepeصشتسنات ia aie

_

on

)— | A(s,t

توپولوژیک بهشیوة نظریهٌ تابعی به یاری یک اصل کلی انتقال که اصل
مررو اعداد صورت میگیرد .و
لد
 Gaulکه در آن کارهای ساخت وقساز

 ۲2 ۱2و  ۷2استفاده کنیم .اما در این صورت
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که .پدون استثنا مقیبت است .ترجه کنید که نظرية هورویتن! دبرارة تناظر

خمها را نیز میتوان به یک هستة توپولوژیک تقلیل داد.
درمورد جبر مجرد .من فقط به تأاکید یک مفهوم بنیادی میپردازم که مفهوم

ر اوزش جبری استفاده کنیم» یک خمينة جبری در فضای
ایدهآل است .اگر

به «تحقّق» هندسی میرسند.

همة این مطالب را میتوان به صورت کاملتری دنرظرية یکنواختسازی

سهبعدی بهوسیلةً مختصات مختلط دکارتی  2 ۷۰ ۰مقیّد به تعدادی معادلة

مشاهده کرد که نقشی مرکزی در همة نظريذ توابع ایفا میکند .اما ادرینجاء

۶

ترجیح میدهم بکهاربرد دیگری اشاره کنم که احتمالا بسیاری از شما با
آن آشنایی بیشتری دارید .مقصود من هندسٌ شمارشی" است .که موضوع
آن تعیین تعداد

bw

 gelsتکینهها و مفاهیم مشابه ساختارهای

جبری

گویاست .برای این نظریه .شوبرت" وتسویتن " نظامی کلی ارائه دادند که از

توجیه کافی برخوردار نبود .دارینجا بود که توپولوزی در دستان لفشتس " و

ون دورردن" به موفقیت قاطعی نایل آمد وتعاریفی استثناناپذیر از تعدد " و

نیز قوانینی استثناناپذیر بهدست آمدند .برای دو خم روی یک روية دوطرفه

که دنرقطهای همدیگر را قمطیعکنند ,یک خم نسبت به خم دیگر ممکن

امت ضر طرف چپ یا طرف راست نقطة قاط گقزیررد.به هر صورت؛

 able absرا با یکی از دو وزن  +۱یا  -۱مشخص میکنيم .مجموع وزنها
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داده میشود که در آن ها چندجملهای هستند .در مورد خمها اين اصلاً
صحیح نیست که دو معادله کفایت میکند .نه تنها چندجملهایهای [ٍ:

در نقاط خمینه صفر میشوند بلکه هر جندجملهای ] بهصورت
)**(

(4:ها جند جملهای)

رش

۰۰۰۲+ 4

<

نزقدراط خمینه صفر میشود .این چندجملهایها تشکیل یک «ابدهآل» در
نی
حلقهٌ جندجملهایها میدهند .ددکیند یک ایدهآل در یک حلقه را دستگاهی

روب
ضیق
از عناصر حلقه تعریف کرد که تحت جمع؛ تفر

در  polsحلقه

بسته است .اين مفهوم برای منظور ما زیاد عام تیست .دلیل آن این است که

در نقاط تقاطع (که ممکن است مثبت با منفی باشد) تحت تغییرات پيوستة

طبق قضی پایةٌ هیلبرت ,هاریدهآل در یک حلقة چندجملهای دارای پایهای

دلخواه خمها ناورداست ,درواقع اگر به جای خمها ,خمهای هومولوگ را در
نبظرگیریم نیز تغییر نمیکند .بنابراین میتوان به اين عدد از طریق روشهای

ysدهآل وجود
 fa cersآی

ترکیبیاتی توپولوژی دست یافت و فرمولهای کلی و شفافی بهدست آورد.
دو خم جبری درواقع دو رو ریمانی بسته هستند که بهصورت نگاشتهای
تحلیلی در فضای

جهار بعدی

حتیفی نشنانده شدهاند .اما در هندسهة حبری

نقاط تقاطع با تعدد مثبت شمارش میشوند در حالی که در توپولوژی جهت
تقاطع دنرظرگرفته میشود .به اين دلیل عجیب به نظر میرسد که میتوان

متناهی است؛ تعدادی متناهی خندجملهای ال

دارند که چهرندجملهای ایدهآل را میتوان بهصورت (**) نوشت .بنابراین

بررسی خمینههای جبری به بررسی ایدهآلها تقلیل مییابد .روی یک fay
جبری ,نقطه و خم جبری وجود دارد .خمهای جبری بهوسیله ایدهآلهایی
نمایش داده میشوند که مقسومعلیههای ایدهآل تحت بررسی هستند .قضبذ

 Bleجبری را بهروش توپولوژیک حل کرد .توضیح مسأله اين است که در

بنیادی ماکس نوتر با ایدهآلهایی سروکار دارد که خمينة صفرهای آنها از
تعدادی متناهی نقطه تشکیل شده است وعضویت یک جندجملهای در
چنین ایدهآلی را مشروط به رفتار در اين نقاط میکند .اين قضیه بهسادگی

مورد خمینههای تحلیلی ,تقاطع همواره یک جهت دارد .اگردو خم در صفحهةً

از تجزية ایدهآل به ایدهآلهای اول نتیجه میشود .نحقیقات امی نونر نشان

 ۲در مجاورت نقطةً تقاطع با تابعهای ( 2) = 8)۱2)Ly = ty(s
 2۳ < 2 (6) zy = 2%*(t) ,نمایش داده شوند ,آنگاه جهت  ۱4تقاطع

میدهد که مفهوم ایدهآل که نخست توسط ددکیند معرفی شد مانند
شد حساب شمارشی" را بر مبنای منابع جبری نظریةٌ ایدهآلها توجیه کند.
اگر بهجای پیوستار اعداد مختلط در یک میدان مجرد دلخواه عددی

خم اول با خم دوم همان علاست دترمینان ژاکوبی
dx, day
‘ds
) O(x\,2yاوه

00

ابdot 

دنرقطةً pesاست .در مورد «خمهای» مختلط_جبری ,این ضابطه همواره
مقدار  +۱رباهدست میدهد .درواقع فرض کنید  ۱2و  2مختصات مختلط

در صفحه و  5و  /بهترتیب پارامترهای مختلط دو «خم» باشند .قسمتهای
حقیقی و موهومی  ۱2و  72نقش مختصات حقیقی در صفحه را ایفا میکنند.
3. Zeuthen

.2 Schubert
6. multiplicity

ریسمان آریادنه" سراسر جبر و حساب را میپیماید .ون در وردن موفق

geometry

1. enumerative

5. van der Waerden

4. Lefschetz

کارکنيم» قضية بنیادی جبر که طبق آن هر چندجملهای مختلط یک متفیری
را میتوان [بهطور یکتا] به عوامل خطی تجزیه کرد لازم نیست برقرار بماند.
بدین ترتیب این نسخهٌ کلی در مورد کار جبری باید مدنظر باشد :توجه کنید
کاهثدربات از قضيهٌ بنیادی استفاده میشود يا نه .دنرظهرريةٌ

جبری یک

قسمت مقدمائیتر وجود دارد که مستقل از قضبة بنبادی است وبنابراین در
Hurwitz

1.

 Ariadne’s thread .Yدر اساطیر یونانی؛ ریسمانی که آریادنه شاهزاده خانم کرتی به
تسئوس داد تا پپس اکزشتن مینوتور راه خود را دهرزار چم پیدا کند-م.
calculus

.3 enumerative
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قابل قباس با موفقیتهای روش توپولوژیک بهدست ریمان ,بروز نداده است.

همریدان معتبر است .و قسمتی پیشرفتهتر که برای آن قضية بنیادی ضروری
است .قسمت دوم بستار جبری میدان را میطلبد .در بیشتر موارد قضیاً

همچنین تأکنون کسی به اوج قلةٌ یکنواختسازی که کلاین .پوانکاره وکوبه " به

بنیادی از یک جهش حساس خبر میدهد .تا جایی که امکان دارد باید از

آن صعود کردند از مسیر جبری دست نیافته است .در اینجا سوالاتی هستند

بکهارگیری آن اجتناب کرد .برای اثبات قضایا در یک میدان دلخواه بسیاری

 adelya tbجواب داده شود .ولی نمیخواهم اين احساس روبه رشد در

میان ریاضیدانان را از شما پنهان کنم که باروری روش تجرید نزدیک به پایان

هر میدان را در یک میدان بستهجبری نشاند .یک مثال معروف اثبات این

است .واقعیت این است که مفاهیم عمومی زیبا خود به خود اازسمان نازل

امر است که هچرندجملهای حقیقی را میتوان روی اعداد حقیقی به عوامل

نمیشوند؛ درابندا مسائل مشخصی با پیچیدگیهای تفکیکنشده وجود دارند

خطی ودرجه دو تجزیه کرد .برای اثبات»  #را به اعداد حقیقی ملحق کرده و

که فقط به زور بازو از پا درمیآیند .پس از اين است که پرجمداران اصول

بدین ترتیب میدان اعداد حقیقی را در میدان اعداد مختلط مینشانیم .این

موضوع وارد صحنه میشوند ونشان میدهند که چگونه بدون شکستن در

روش ,مشابهی در توپولوژی دارد که در بررسی و مشخصکردن خمینهها
بهکار میرود؛ کار مشابه در مورد رویه ,استفاده ارزویههای پوششی آن است.

و خونینشدن دست .میشد که از آغاز کلید سحرآمیزی طرح کرد که در را
آرام بازکند انگا رکه خود به خود گشوده شده است .اما اينکه میتوانند چنین

امروز جبر ناجابهجایی در مرکز توجه است که در آن عمل ضرب.

جابهحایی فرض نمیشود .ظهور اين رشته را نیازهای مشخص ریاضیات

تعمیل گرد انستهه عمل تزگیب یگ رخ عم فاایهجانی استه به پگ ستال

کلیدی بسازند به اين سبب است که پس ادزخول موفقیتآمیز میتوانند قفل
ق وب و از بیرون و درون بررسی کنند .پیش اآزنکه بتوانیم تعمیم
عجلو
را از
دهیم .صوریسازی کنیم واصل موضوعی نماییم .باید مایةٌ ریاضی موجود

باشد .من تصور میکنم مایةٌ ریاضیای که در چند ده گذشته بمربنای آن

توجه کنید .خواص تقارن تابعهای چندمتفیری ( ])۰۰۰,۲2:۱2 ,را در
نظر میگیریم .میتوان یک جایگشت دلخواه  5بر این چندجملهای اعمال

صوریسازی انجام دادهایم نزدیک به اتمام است و حدس

کرد .هر خاصیت تقارن را میتوان برحسب یک یا چند معادلة به شکل

بعدی با دوران دشواری در ریاضیات مواجه خواهد شد.

۰

میزنم که سل

تنها هدف این سخنرانی اين بود که حضار تصوری از جوّ فکری که در

و  9)۵( ۰زو

بیان کرد .در اینجا ( )5نمایشگر ضرایب عددی است که به جایگشتها
نسبت داده میشوند .این ضرایب متعلق به میدان دادهشدهای جون

FC

هستند .عبارت  2, 5)6( ۰ 5یک «عملگر تقارن» خوانده میشود .اين
عملگرها را میتوان در اعداد ضرب کرد؛ با هم جمع کرد و ضرب نمود؛

یعنی آنها را بهطور متوالی اجرا کرد .نتیجةٌ عمل اخیر به ترتیب «عوامل»
بستگی دارد .اآزنجا که هم خواص صوری محاسبه برای جمع و ضرب
عملگرهای تقارن برقرارند .آنها تشکیل یک «حلقة ناجابهجایی» میدهند
(دستگاه عددی ابرمختلط .)۱نش غالب مفهوم ایدهآل در قلمرو ناجابهجایی

نیز باقی میماند .در سالهای اخیر مطالعة گروهها و نمایش آنها بهصورت

 iن بخش قابل ملاحظهای اتزحقیقات ریاضی نوین انجام میگیرد بهدست
 jورند .برای آنهایی که قصد دارند عمیقتر وارد موضوع شوند جند مرجع توصیه

میشود .پیشگامان راستین جبر اصل موضوعی مجرد .ددکیند وکرونکر
هستند .در دوران ماء این جهتگیری را اشتاینیتس" امی نوتر و مکتب اوه و
امیل آرتین بهگونهای قاطع به پیش بردهاند .اولین پیشرفت بزرگ در Sides

در اواسط قرن نوزدهم به وقوع پیوست و نتيجهة نظريةٌ تابعی ریمان بود.

پیشرفتهای جدیدتر عمدتاً به تعدادی از آثار پوانکاره در سالهای ۵۹۸۱-۴۰۹۱

که به تحلیل چا" اختصاص دار مربوط است .بکهنایهای زیر اشاره میکتم:
مراجع
 ۱در مورد جبر

جایگزینیهای خطی بهطور تقریبا کامل در نظرية حلقههای ناجابهجایی

Crelles

Algebraic

Steinitz,

جذب شده است .مثالها نشان میدهد که جگونه گروه ضربی  1جایگشت

in 1910. It was issued as a paperback by R. Baer and H.

Journal

به حلقهُ وابستهٌ کمیتهای  »)5( ۰ 5بر< توسعه میبابد که علاوه بر ضرب

پذیرای یک عمل جمع و نیز ضرب دارعداد است .فیزیک کوانتومی موجب
حمایت نیرومندی از جبر ناجابهجایی شده است.
متاسفانه نمیتوانم دراینجا مثالی از فن ساختن یک نظریهٌ مجرد جبری
بیاورم .اين کار مستلزم وضمکردن مفاهیم عمومی مناسب .مانند میدانها؛
ایدهآلها و امثال  lelتجزية گام به گام حکمی که باید ثابت شود (بهعنوان
مثال .حکم « 4۸نتیجه میدهد

 0ب 1 ۵

با  ۸ -+ 3ممکن است بهگامهای

 ,0ظ ب -ظ تجزیه شودا؛ و تعمیم مناسب این احکام

جزئی برحسب مفاهیم عمومی است .همینکه حکم اصلی به این صورت
ته شوند .اثبات گامهای جداگانه
شنار
اک
ذاسی
گراس
تقسیم شود و عناصر غی

علیالاصول مشکل جدی دربرندارد.
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تاکنون اینگونه به نظر میرسد که جاهایی که روش توپولوژیک کاربرد
داشته باشد ,موثرتر از روش جبری است .روش جبری ناکنون موفقیتهایی
system

number

1. hypercomplex
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در آستانهٌ ورود به قرن بیست و یکم و هزارٌ سوم میلادی .نوشتههای گوناگونی در بارة چشمانداز ریاضیات در سده و هزارهٌ جدید منتشر شده
نردگان میگذرد.
ازننظ
وا
خگر
که در شمارههای پیشین نشر «یاضی بعضی از آنها نقل شده یا به آنها اشاره شده است .در اینجا دنووشتة دی

گرایشهای محتمل در ریاضیات در دهههای آینده"
مبخائیل گروموف "

آنجه میخوانید توضیحات مختصری است در بارة گرایشهای محتمل در

تأثیر ریاضیات محض بر روشهای عددي مورد استفادة روزمرة مهندسان

ریاضیات در جند دهه آینده.

هستند ).ایدههای محاسباتی منطقی بر زمینههای دیگری  --مانند پروژ:
هماهنگی ساختاری است .سرآغاز

ایانهای کوانتومی» طراحی مولکولی بر مبنای  ۸301۰شکلگیری الگوها

این ریاضیات ازلحاظ تاریخی ,پیبردن هندسهدانان بونان باستان به اين نکته

در زیستشناسی» دینامیک مغز؛ و غیره  -تأثیر میگذارند و از آنها تأثیر

تیق والی) قابل تعمقی دارد (گروههای
نان
اور
بود که پیوستار ۳بعدی ما تقارن (د

میپذیرند .انتظار میرود که علوم رایانه طی چند دهه ایدههایی در سطوح

 ۱ریاضیات کلاسیک دجرستجوی

( ۳)0و " )81که بر خصوصیات اساسی دنیای فیزیکی حکمفرماست( .اين
تقارن در تفکر آگاهانة ما حضور ندارد هر چند دزرندگی روزمره خود درهنگام
ایجاد یا انجام > Sle CSمثلا در راهرفتن ,بهکرات با آن مواجه میشویم

وان اسقاده ميکيم  :دلیل آین موضون با دی #ویشیتابلیزی [)۳)0

است که درک آن دشواراست ).بعدها تقارنهای (تعویضناپذیر] عمیقتری کشف
شدند :لورنتس وپوانکاره در نسبیت گروههای پیمانهای برای ذرات بنیادی.

تقارن گالوایی دهرندسة جبری ونظرية اعداده غویره .مویبینیم که ریاضیات
مشابهی بار دیگر ,دسرطحی که آنقدر بنیادی نیست» ظاهر میشود .مثلا در
بلورها شوبهبلورها ,در خودتشابهی" برای برخالهاء دستگاههای دینامیکی و
مکانیک آماری .در مونودرومی " برای معادلات دیفرانسیل ,و غیره.
جستجوی نظم وتقارن در ساختار جهان همچنان هدف اصلی ریاضیات

محض (و فیزیک) باقی خواهد ماند .گهگاه (و در بسیاری موارد بهطور

غیرمنتظره) الگوهای تقارنی که ریاضیدانان کشف کردهاند کاربردهای عملی

ونظری خواهد یافت .درگذشته بارها شاهد چنین اتفاقی بودهيم .مثلاًهندسة
انتگرالی مبنای برشنگاری با پرتو ( 2:سی .ای .تی .اسکن) است .حساب

اعداد اول به تولید کدهای کامل میانجامد .ونمایشهای بینهایت بعدی گروهها
الهامبخش طرحی برای شبکههای بزرگ با صرفه با همبندي پیچیده است.
 ۳با رشد دنه ریاضبات ,خودش موضوع تحلیل منطقی و رباضی قرار

گرفت .اين امر به پیدایش منطق ریاضی و سپس  ppleنظری رایانه منجر شده

است .این علاوممر کهوزوارد دورة بلوغ خود شده است .ایدههایی راز ریاضیات

کلاسیک میگیرد وپ ایزشرفت فناوری سختافزار رایانه ک-ه اجرای عملی

الگوريتمهاي طراحیشد؛ نظری را امکانپذیر میسازد  -بهره میجوید.
(تبدیل فورية سریع و الگوریتم چندفطبی سریع نمونههای چشمگیری از
2. monodromy

.1 self-similarity

باز هم عمیقتر ریاضی بدید آورند که منجر به پیشرفت اساسی دکراربرد

صنعتی  ot Lealمثلا پیشرفت بزرگی در هوش مصنوعی و روباتیک
(که خیلی هم به تاخیر افتاده است).

ازئل هستند که نوعا از علوم تجربی (زیستشناسی»
سا
 .۳دس بزمرگی

شیمی» ژتوفيزیک  Soy ppleو غیره) نشأت گرفتهاند و دآرنها با مقادیر
عظیمی از دادههای سستساختار سروکار داریم .ریاضیات سنتی.

4 jb

احتمال ,و آمار ریاضی ,در مواردی که ساختاری در میان نباشد بسیار خوب

عمل میکنند (نکتة تضعارآمیزاین است که فقدان نظم ساخناری وهمبست؟
درسطح موضعی به تقارن زیادی درسطح کلی میانجامد.

eal agit

دمرجموعهای متفیرهای تصادفی پدیدار میشود) .ولی بسیاری اوقات اجبار
با دادههای ساختار یافتهای روبهرو میشویم که احتمال کلاسیک در مورد

آنها بهکار نمیآید .مثلاً سازندهاای کانیشناختی يا تصویرهای میکروسکوپی

بافتهای زنده ,همبستگیهای (مجهولی) دارند که باید ندرظرگرفته شود( .آنچه
حول

 Peهمان «تصویرواقعی» نیست بلکه نتیجة پرکاندگی یک موح:

نوره پرتو  »2موج فراصونی ,زمینلرزه و غیره است ).نمونههای نظری دیگری

در نظریة نشت" .در قدمزدن تصادفی خودپرهیز" (مدلسازی زنجیرههای
مولکولی بلند در حلالها) و غیره دیده میشود .چنین مسائلی که دگرستر:
بین تقارن واضح و آشوب محض پراکندهاند .ظهور نوع جدیدی از ریاضیات

را میطلبند .برای پیشرفت به ایدههای نظری انقلابی و نیز راههای تازهای

برای پرداختن به ریاضیات بهکمک رایانه و همکاری نزدیکتری با دانشمندان
تجربی برای تطبیق نظرپههای ریاضی با دادههای تجربی موجود نباز داریم.
(تحلیل

 sayسیگنالها و تصاویر ,تکنیکهای پراکنش وارون وابسته به
3. self-avoiding

theory

2. percolation

formations

.1

تشر ریاضی ,سال  VFشمار ۱

re

بافت» تحلیل مقباس هندسی :وتحلیل

مولکولهای بزرگ در شکل بلوری با

استفاده اپزراش پرتو  بعضی ازامکانات را در اين زمینه نشان میدهند).

صنعتی

ظ
ا از
ح هم
لی و
اين پیشرفت تأثیرات شگرفی هم الزحاظ نظر

خواهد داشت .مثلاً یک الگوریتم كاراي پراکنش وارون میتواند تشخیص

فلیکس براودر"

پزشکی رداگرگون سازد وباعث شود که ابزارهای فراصوتی دستکم بهانداز

تحلیل پرتو < در حال حاضر کارا باشند.
جه
 ۴هر

وان رایانهها به حد نظری آن نزدیکتر میشود و ما بمهسائل

واقعگرایانهتر (و بنابراین پیچیدهترا میپردازیم» بیش اپزیش با «بلای بعد»
مواجه و

بر سر رااهجرای موفقیتآمیز روشهای عددی در علوم و

مهندسی قرار دارد .در اين مورد به سطح بسیار بالاتری از پیچیدگی ریاضی

و( )۳نیاز

)
۲در
(کور
در معماری رایانه وبرنینزامهنویسی همراه با ایدههای مذ

یکی اوزظایف مقرر رئیس انجمن ریاضی  sled (AMS) Ss plسخنرانی
به مناسبت پایان  Basaریاست است .اینکه معدودی ارزژسای انجمن به اين

وظیفه عمل نکردهاند نباید باعث شود که آن را جدی نگیریم .ولی محتوای

ین میتی | gy al ath git paral ign

Aire Sy lp

ریاضی یا بحثی در سیاستگذاری و برنامهریزی باشد.

داریم .پیشرفت دراين زمینه میتواند وسائل نظری را برای اجرای محاسبات
روی آرایههای دادهها که فوقالعاده سریع رشد میکنند ,فراهم سازد.

خواستهام عنوان اين سخنرانی هر چه کلیتر باشد .میتوان دبرارة آینده
اندیشید .هر چند نمیتوان آینده را با دقت پیشبینی کرد .من نمیتوانم با هیچ

عمق ,وپیجیدگی ساختاري مجموعه فعلی ریاضیات ایجاب میکند که راههای

درجهای از قطعیت پیشبینی کنم که فرضيهٌ ریمان اثبات يا ابطال خواهد

 .dباید درآموزش وانتقال اندیشههای ریاضی بهتر عمل کنیم .حجم,

شد .ولی میتوانم پیشبینی گنم که ریاضیدانان در این زمینه تحقیق خواهند

ترسی
سو
دگر
تازهای برای انتقال کشفیات ریاضی ازیک حوزه به حوزههای دی

بسیار بیشتر غیرریاضیدانان به ریاضیات پیدا کنیم .در وضعیت فعلی :ما
ریاضیدانان معمولاً اطلاع چندانی اآزنچه در علوم و مهندسی میگذرد
یاری
نداریم و دانشمندان تجربی و مهندسان نیبزسدر

موارد اازمکاناتی که

پیشرفتهای ریاضیات محض مینواند در اختیار آنان قرار دهد بیاطلاعاند.
برای برکردن این شکاف خطرناک باید مطالب بیشتری از علوم در برنامة

آموزش ریاضیدانان آتی گنجانده شود و دانشمندان آینده نیز با هستةٌ اصلی

است .همین موضوع دربارة حدس پوانکاره و سایر مسألههای مشهور صادق
است.

یک نوع آیندهنگری این است که بررسی کنیم بعضی ازمباحث موردتوجه

در آبقله احعمال ار چد جاقایی فشأت خواهند گرشته باه عیگز این است

کد فمالیتهای داخلی ریاضیات را ازیک سي و تحوة اقباق رباضیات وا
با اهداف و ساختار نهادهای ذیربط  -دانشگاهها .حکومت .بنیادهای

ریاضبیات اشتاتر شود  -این امر مستلزم طرح برنامههای درسی جدید من

عظیمی ازجافب ریاضیذانان .است که فتون وایدههای بقیادی ریاضی ر
تدررس
سد)
دان
(به خضوص آنهایی را که در جند دهة گذشته عرضه شده

کرد تا  GISمساله روشن شود .واين پیشبینی با احتمال زبادی درست

سوی
خصوصی و غیره  -از

دیگر ,بررسی کنیم.

من به بعضی از مقالهها و سخنرانیهای اخیر در بار؛ این موضوعات و

طیف

وسیعتری امزخاطبان قرار دهند .به این منظور نیاز به تربیت نسل جدیدی از

موضوعات وابسته توجه جدی خواهم داشت .پکی از ابن مقالهها مبتنی بر
سخنرانی مایکل اتبا در نشستی در موسسة فیلدز در تورنتو استت که احثیر بة

ریاضیدانان حرفهای داریم که نقش مبانجی را میان ریاضیات محض وعلوم

کاربردی ایفاکنند.امتزاجایدها بای سلامت علرومیاوضیاث ضروری است.
 ۶سرمایهگذاری در تحقیقات ریاضی باید افزايش یابد .هر چه بیشتر
اازمکانات رایانهای استفاده میکنیم و هر جه روابط را با علوم تجربی و

چاپ رسیده است [ .]۱مقالة بسیار جالب وبرنامهریزانهای هم به فلم میخانیل
گروموف هست که نخست درگزارشی ابزنیاد ملی علوم ارائه شد گ-زارشی
بسیار تأثیرگذار در بارة مسائل ریاضیات آمریکا دآرینده .همجنین .سخنرانی

صنعت محکمتر میسازیم .نیاز به منابع مالی بیشتری برای حمایت Soodjl

رابرت مکفرسن از مس

 Glew Glew iاست که من در بار؛ سیاستگذاری ریاضی در این

مطالعات عالی دپررینستن در همین زمینه .که

وپویابی ریاضیات داریم .ولی حتی در این صورت هم .نیاز مالی ما بسیار
 pyleخواهد بود یعنی نسبت بازده به سرمایه برای
رهای
های
ا اخز س
شتر
کم

موسسه شنیدهام .عنوان اين سخنرانی چنین بود« :ایا میتوان اینده ریاضیات

ریاضیات همچنان زیاد خواهد بود بهخصوص اگر تلاش قابل توجهی برای

را پیشبینی کرد؟» مکفرسن به یک روند بازگشتی در ریاضیات قرن ببستم

ترویج ریاضیات وکاربرد ایدههای خود انجام دهیم .پس لازم است جامعه را

اشاره کرد که پپس از نیم قرن تأکید بر نظریههای مجرّد کلی به مسائل ملمو

اتزمام ظرفیت و امکانات بالقوة پژوهش ریاضی و از نقش حیاتی ریاضیات

ومشخص وکاربردهای علمی بازمانده از  ۰۰۹۱بازگشتهايم.

دپریشرنت صنعتی کوتاهمدت و درازمدت بهخوبی آگاه سازیم.
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این مقاله نخستین بار بهعنوان پیوست گزارشی ابزنیاد ملی علوم آمریکا انتشار یافته است.
 +میخائیل گروموف .مزسسة مطالعات عالی علمی ,فرانسه

یکی از مشهورترین اقدامات برای تعیینمسیر آیند؛ ریاضیات در اوایل قرن
قیلک وت کشت gt Wyllie Spl
وس
از آندرراکنگرة بینالمللی ریاضیدانان دپراریس که درسال  ۰۰۹۱تشکیل
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اقدامی بود برای پاسخگویی به مقالهای که قبلاًهانری پوانکاره در اولین کنگرة
بینالمللی ریاضیدانان در زوریح در سال ۷۹۸۱

عرضه کرده بود .مقالهةً

اصلی را در پیشبرد آن داشت .اینگونه تحقیقات وی باعث شد تقاضاهایی
که برای اعطای جایزة نوبل فیزیک به او جمآوری 6g Taio at

we

پوانکاره بهطور مشخص به تشریح آيندة ریاضیات نپرداخته بود بلکه معطوف

دیگری بیشتر باشد .دگرووساقتعامیتناگ_لفار در سال  ۱٩۰۸به سراغ هر

 Phyمطرح دفریزیک احتمالا درریاضیات

فیزیکدان مهمی دارروپای غربی رفت واز او خواست درخواستنامهای را

به این موضوع بود که مساتل

بسیار تأثیر خواهند گذاشت .نظری که هیلبرت میخواست مطرح کند این بود

آعهبا ند میتی بواننگه پزانگاند شاسته هریافت .مایا فریل است :صسععا

که مسائل ریاضی نشأت گرفته از مسیرهای دیگره به خصوص نظرية اعداده

نفر آن را امضا کردند ولی پوانکاره جایزه را بهدست نیاورد .اين ماجرا در

نیز تأثرگذار خواهند بوذ. .آن دسته امزسائل هیلبرت که تاثیرگداز پوذه ژد به سه

کتاب جرمی گری [ ۳شرح داده شده است.

گروه تقسیم میشوند .مسائلی در نظرية اعداده مسائلی در منطق و مبانی»
و مسائلی در معادلات دیفرانسیل جزئی( .به کسانی که علاقهمندند در بارة

منشأً و تأثیر مبائل هیلبرت اطلاعاتی بهدست آورند .قویاً توصیه میکنم
کتاب اخیر جرمیگری [ ]۳و مقالهٌ دیوید رتواریخدان [ ]۴رباخوانند).
عدهای متذکر شدهاند که فهرست مسائل هیلبرت وپیشبینی او از مسیر

تحقیقات ریاضی پس از سال  ۰۰۹۱ازبعضی لحاظ سرنوشت طنرآمیزی
رههای
اک
کست
یافته است .یکی اینکه .دراين فهرست پیشبینی نشده ا

آتی

خود هیلیرت چه خواهد بود و مثلا کلمهای در بارة مسائل هیلبرت دبرارة
بررت در دو دهة بعدی بود
یعلکا
هضو
آنالیز تابعی یا معادلات انتگرالی که مو

در آن نيامده است .دوم  Sealدارين فهرست از بسیاری اگزرایشهای مهم
موجود در زمان سخنرانی هیلبرت غفلت شده است .ازجمله دبرار؛ توپولوژی؛

چند سال پیش ,در همایشی دبرنیاد ملی علوم آمریکاء الیوت مونترول .
فیزیک ریاضیدان ,گفت« .نيمة اول قرن بیستم در فیزیک» عصر هیلیرت بود
ونیمه دوم آن ,عصر پوانکاره ».منظورش چه  Soyمنظورش این بود که تأثیر
هیلبرت در به راه انداختن برنامهای پژوهشی که دیگران در نظريةٌ طیفی اجرا
ط
س و
بیدایش
 inSاثری حیاتی بر پ

مکانیک کوانتومی در دهههای ۶۲۹۱

و  ۱٩۳۰داشت .ادزیدگاه مونترول ,کار خلاقة پوانکاره پدرایهریزی آنجه

امروز نظرية آشوب نامیده میشود .احتمالا تأثیر تعیینکننده بر فیزیک در
نیمه دوم قرن بیستم داش
آندزه

آسمتا:

 byکه عادتا ریاضیدان متهوری بود در ده

۰۴۹۱

مقالهای با

نوان «آینده ریاضیات» [ ]۵نوشت .من شخصاً همدلی زیادی با اين مقاله

دارم .اين نوشته کاملا آزاد ازیدتولوزیای است که امروز آن را بورباکیسم
مینامیم؛ ویل اشارهای به بورباکی نمیکند و به ستايش صورتگرایی و حرکت

که پوانکاره آن را بنیان گذاشته بود و چند سال بعد از سخنرانی هیلبرت؛
براژر آن را متحول ساخت مطلب چندانی نیامده است .سوم اینکه ,بخش

نتزاعی درریاضیات نمیپردازد .کاملا بورباکی را نادیده میگیرد هر چند

مربوط په منطق از دیدگاه روانشناختی بسیار جالپ است وتأثیرگذارترین

خود یکی از بنیانگذاران و چهرههای اصلی اين گروه بوده است .او مقاله را

بخش مسائل هیلبرت است که به قضية ناتمامیت گودل ودستاورد گودل و

نیکازاره
ولاقول
باپنق

کSbوهن دبرارةٌ فرضیهٌ پیوستار آنجامین :ولی اين نتایج قویترین پیشفرض

هلدرت حرف

هیلبرت را مبنی بر اينکه هر مسالهای قابل حل است» نفی کردند.

امیدوارانه دبرارة تأثیر نهادها برریاضیات بحث میکند .او در آن موقع تازه یک

با اين حال .بگهمان من هرکسی که  blyجرأت کند کاری شپیه کار

آغاز میکند .حال آنکه بورباکی تا اواخر دهذ ۰۷۹۱

 weeدربار؛ پوانکاره میزد .ویل همچنین با لحنی نه چندان

دوره تدریس رادادرنشگاههای آمریکایی به پایان رسانده بود و به آيندة علمی

هیلبرت انجام دهد  LSتخسین است زیرا از هر چه بگذریم؛ اين کار میتواند

آنها زیاد خوشبین نبود زیرا در آن زمان از ساختار علمی چندان مطلوبی

انگیزهای برای تحقیقات ایجاد کند .تاثیر نهایی مسائل هیلبرت هر حه بوده

برخوردار نبودند .اين متاله در واقع تا حد زیادی گویای گرایشهای فکری خود

یوعدن
ش تن
خت و
بیقا
باشد .سلماً طرح آنها محرک مهمی برای تحق

به

ریاضیات بوده است.

.
تعد
سای ب
اساله
 byدر

مقالهای است نافذ ,و  -با کمال تعجب  -جنان

پرشور و عاری اپزیشداوری نوشته شکدها کمهلا

به خواندنش میارزد.

پوانکاره ردکنگرة بینالمللی  ۸۰۹۱در رم باگفتاری تحت عنوان «آینده
ریاضیات» به سخنان هیلیرت پاسح داد .رویکرد پوانکاره بسیار گستردهتر و
همراه با تساهل بیشتری بود و از جمله بررابطةٌ ریاضیات با فیزیک نظری»

که پدافگاره بیچستتترین ایند
هیلبرت .اصل موضوعیسازی
زمان که درست قبل از پیدایش
نستجیدهای بود .حتی أکرکسی
خیلی زود باید آن اصول موضوع

 cay olکاکید .داشبت :یکی از مسالههای:
فیزیک بود .کوشش در این جهت .در آن
نظريهةٌ بسبیت و نظربةٌ کوانتومی بود .کار
میتوانست فیزیک را اصل .موضوعی کنذ:
را فراموش میکرد زیرا فیزیک مدت کوتاهی

ریاضیات همپیوندی
در دورة ریاستم بر انجمن ریاضی آمریکا همایشی با عنوان «جالشهای

ریاضی قرن ۱۲آم» ترتیب دادم که در ماه اوت  ۰*۶۲در دانشگاه کالیفرنيا

لس آنجلس تشکیل شد .موضوعهای بسباری هست که مینوان آنها را
 Coe ypeچنین نشستی قرار داد يا تفکر خود را دبرارة آيندة ریاضیات

حول آنها تنظیم کرد .من موضوع نامتعارفی را انتخاب کردم که خمیرمايةٌ آن
بیستوپنج سال پیش در مقالهای به قلم دیودونه آمده بود [ .]۶اين مقاله

پس از آن دسا فحولی بسیار اسانبی کند .پرانگاره شیلی نیخفتیترل آبریتبا

حاوی چارچوبی است برای بحث  jl ate yo BbLoپیشرفتهای ریاضی:

فیزیکدانها نزدیک بود (هر چند هیلبرت هم روابط خوبی با فیزیکدانان محلی

ساختار درونی ریاضیات وماهیت میانرشتهای آن .بسیاری اازين پیشرفتها

داشت) .من شنیدهام که فیزیکدانها پوانکاره را یکی افزیزیکدانان بزرگ زمان
خصوص به خاطر کارهایش دتررمودینامیک
خودش بهحساب میآوردهاند .به
ونظریةٌ نسبیت .که پوانکاره دمربادی این موضوع با اینشتین رقابت داشت؛

والین  Silla stile tela Hlسنوی اسنکه برانخاره ی سالها سوم

را میتوان نمونههایی از همپیوندی" دانست .این اصطلاح را آرنور کستلر
 bsسیاسی و علمی وضع کرده است و به حالتی اطلاق میشود که
Ll. Elliott Montroll

 ۲معادلی برای [ 50102160510بههم پیوستن .برقراری پیوند دوسویه].

pttاصی» سال  ۳۱شمار؟۱ 
ری

۶۶

بین دو چیز ظاهراً بیارتباط ,روابط غیر منتظرهای پیدا شود .کستار عقیده

لنگ لندر چیست؟ اساسا خباریت است اآزینکه بدطور اسلوبمتد رابظهای

دارد که یی باه دخرلهارقیتی درکار است .درکتابش دربارة طنزه همةٌ

بین نظریهةٌ اعداد و مسسائل خاصی در نمایشهای گروه و فرمهای خودریخت
برقرار شود .اجرای اين برنامه به پیش میرود و هر حالت جدیدی که به

طنزها را اازين نوع می داند .میتوانیم اين نظر را بپذیریم یا

 endsولی

من عقیده دارم که «همپیوندی» اصطلاح خوبی است برای توصیف بسیاری

تحقق میبیوندد پیشرفت بسیار مهمی بهشمار میآید .اثبا مدرقالهاش بر جبر

اپزیشرفتهای مهم درریاضیات .این موضوع را پوانکاره به زیبایی بیان کرده

کوانتومی انگشت میگذارد و بر آن است که ریاضیات آینده عبارت خواهد

انس

بود اپزیشرفتهایی جبری مرتبط با این واقعیت که نظریةٌ میدان کوانتومی هم

هرچه علم بیشتر توسعه میبابد.فهم کل آن دشوارتر میشود؛
پس میکوشيم آن را قطعه قطعه کنیم .و[هر کدام از ما
به قطعهای از آن قناعت کنیم يا به عبارت دیگر ,در آن
متخصص شویم[ .ولی] اگر به اين روند ادامه دهیم .مانع
سختی در برابر پیشرفت علم خواهد بود .همانطور که
گفتهایم ,با وحدت غیرمنتظرة اجزاء متفرق است که علم
پیشرفت میکند.
ریاضیات امروزی مجموعهای امزباحث فوقالعاده متنوع است .نخست

اشار» میکتم که تعداد ریاضیدانان نسبت به پنجاه سال پیش که من شروع به
کار کردم بیش از ده برابر شده است .اولین همایشهای  5۷۸که من دآرنها

غیرخطی و هم بینهایت بعدی است و بنابراین در خارج از جارچوپ بیشتر
ریاضیات کلاسیکی قرار میگیرد که مردم سعی میکنند آن را بهکار برند.

مثال جالب دیگر فرایندهای تصادفی است که امروز مبحث نسبتا
کلاسیکی بهشمار میآید .طرح موسوم به برنامةٌ مالیاون" عبارت است

از قراردادن فزایندهای تصاذفی در جاصوب قضاهای سوبولك ..فشاهای
سوبولف به صراحت برای بررسی معادلات دیفرانسیل جزنی طراحی شدند
وپل مالیاون اين مبحث را با قراردادن فرایندهای تصادفی در جارجوب آن
دکرتون ساخت .نمونههای جالب ذیگری از هم پوندی شایان ذکرند .مثلا

پیشرفتهایی که تدروپولوژی خمینههای سوبوف بهدست آمده است .این مورد
 eG 505از دخالت فضای سوبولف در حایی است که بل

دیده نمیشود.

شرکت داشتم .نسبت به همایشهای امروزی خیلی کوجک بودند .در آن زمان

ایزکی از دستاندرکاران اين مبحث پرسیدم که آیا نوپولوژیدانان کار او را

اسر جهان
تتریاً  ۰۰۰۴عضو داشت واکنون  ۰۰۰۰۳عسضور از

جدی میگیرند .واو پاسح مثبت داد وگفت که مراودات زیادی با هم داریم.
به عقيدة من ,مقدار زیادی از پیشرفت درونی ایدههای ریاضی شامل

5

نارند
کی ک
نوع
یمت
مار
داریم .افراد بسیاری در موضوعات بسی

وبعضی ازآنها

اهزیچ چیزی جز رشتةٌ باریک خود اطلاعی ندارند .این وضعیت ازلحاظ
تاریخی بسیار نامتعارف است و تا حدی برنظر جامعةٌ ریاضی دراین مورد

که چه چیزی خیلی مهم است .اثر دارد .مثلاً حل مسائل معروف تاریخی:

مهم قلمداد میشود .در جامعةٌ ریاضی ,کسی نمیتواند تردید کند که قضبهً
آخرفرما و فرضيهة ریمان فوقالعاده مهماند .همین امر دبرارة «مسائل جایزه

بر هزاره» که موسسةٌ ریاضی کلی آنها را مشخص کرده [ ]۷صادق است
عدضی
ب چن
هر

نمونههایی از اين نوع خواهد بود .که ایدههایی ازیک حوزه ناگهان بر حوزه
 ee Sesاثر عیگذارنق .کاعی امعم آمر احساس .نلخوشایندی :یدید سآورد
ولی به نظر من باید براين احساس غلبه کرد .ظاهرا؛ دستکم در مراکز مهم

ریاضی :داتشجویان باد گرفتهاند که خود را با این تخییرات  glesکنند .گاه
میبینیم که آنها بهطور دسته حمعی از یک گرایش بهگرایش دیگر رومیآورند.

مشاهد؛ گروهی که تصمیم میگیرند علایق خود را عوض کنند .خندهآوراست.
مهمترین زمينة همپپوندی دررابطة متقابل ریاضیات و علوم دیگر نهفته

از آن مسائل ممکن است شهرت کمتری داشته باشند .این

امست:

مسائل دستکم کاندیداهای مناسبی برای مهم قلمدادشدن هستند.

علاوه بر این گونه مسائل ,چه چیزهای مهماند؟ دارینجاست که اصطلاح
مردی کارشود .کسانی که سلیقه وذائقهٌ جامعةٌ ریاضی را شکل
«همپیوندی» وا

میدهند .تقرییاً همواره پیشرفتهایی را خیلی مهم قلمداد کردهاند که دآرنها
ایدهها وتکنیکهایی ازیک رشته مباحث ریاضی برایدهها وتکینکهایی ازیک

اشری داشته است .درتاریخ  deنموه
رثمببخ
پأثیر
ور ت
رشته مباحت دیگ
مهمی که شاهدش بودهام ,قضيةٌ شاخص اتیا-سینگر است که در آن نظرية 61
یک سموعوادلانك دیفراسیل جزئی بیضوی ال سوی
و هندسة دیفرانسیل از

 Soبهطور اساسی وحدت یافثهاند .نموت دیگره که شاید الزحاظ تأثیرش بر

تسیقات سعاسنی ریاشی مهم باشد :رال سلیسن فانلدص امست که هر آن
نتایجی جدید وانقلابی دربارة توپولوژی خمینههای دیفرانسیلپذیر چهار بعدی
بااستفاده اتزکنیکهای نظر یه میدان کوانتومی و به خصوص با بررسی مبدانهای

 jhe Slپهدست آورد .نمونهای از این هم مهمتر ,تأثیرات متقابل نظرية
میدان کوانتومی و توپولوژی در کارهای ادوارد ویتن در دو ده گذشته nal

بسیاری ازانن نمونهها در هبانش دانشگاه کالیفریا در لس آنجلس
مطرح شد .یکی ازآنها برنام لنگ لندز بود .راهحل وایلز برای مسألةٌ فرما

یک حالت خاص و مهم از برنامةٌ لنگ لندز را تحقق بخشید .اما برنامة

از مهمترین عوامل بیرونی تأثیرگذار بر ریاضیات .البته رایانه است .هر
جیزی که به این مقوله مربوط شود در قرن ۱

و بلکه تا زمانی که تمدن

فعلی ما در مسیر کنونیاش ادامه داشته باشد  -در واقع تا زمانی که این
تن

دوام داشته باشد! -اهمیت

پیتریتی لیر مسلسیا gail

اساسی

برای ریاضیات

 Creوا سکس
sly

خواهد داشت.

silt Lely

که چگونه آن را باید به مرحلاٌ اجرا درآورد؛ هنوز به قلمرو مدلسازی ریاضی

تعلق دارد .اما بسیاری چیزهای دیگر ,اقزبیل پیچیدگی محاسبه پا بکهار
 & bs yeاعداد در مورد کدهاء مثالهای

 gl pateهمپیوندی هستند

که مسلماً سی سال پیش هیچ کسی آنها را پیشبینی نمیکرد.
در زیستشناسی مولکولی .نقش رباضیات بسیار بزرگثر از آن است

که مردم میدانند .هر چند ریاضیات تاثبر مهمی .مثلاء در جریان رو ژنوم
داشته است .در تحلیل اينکه ژنوم جگوثه عملا سلولهای زنده را خلق IS ge
ریاضیات نقشی از آن هم مهمتر خواهد داشت .این موضوع باعث افزایش
ناگهانی عادقه به ریاضیات دز میان ,زیستشناسان شده استا:
لة
قوفا در
موم
گر

مختصر خود از پیشرفتهای اساسی دترحلیل دادهها یاد

2. Donoho

۸

۱.

۶۷

تأملاتی  bay! yb yeریاضیات / ۰۰۰فلیکس براودر

یکی ادزستاندرکاران برجستهٌ تحلیل دادهها ,بدرارةُ این موضوع در همایش

خوشبختانه ,انجمن رباضی آمریکا در برخورد با بسباری امزسائلی که

دانشگاه کالیفرنیا سخنرانی کرد .او نشان داد که جگونه ابزارهای ریاضی

اشاره کردم؛ روش فعال و موثری در پیش گرفته و نا زمانیکه به ایفای اين نقش

پیجیدهای مانند موجکها دترحلیل دادهها بهکار میروند .قواعد و روشهای

ادامه میدهد .تأثیری اساسی بآريندة ریاضیات آمریکا خواهد داشت .انجمن

آمار کلاسیک ,دیگر برای حل و فصل بسیاری از مسائلی که با آنها روبهرو
خصوص وقتی که با تودههای بزرگی از دادهها
میشویم کفایت نمیکنند به
های
هم -و
داری
ور د
توکا
سر

بزرگ دادهها اازجزای اصلی دنبای حدید هستند.

نقش فوقالعاده مهمی دسرازماندهی و معطوف ساختن توجهات به مساتل
عزضا مصرانه
سیاستگذاری ایفا میکند که بیشتر اعضا ازآ آگناه نیستند .مان ا

میخواهم که دراين زمینه کسب اطلاع کنند .آنها مینوانند سری به نشستهای
کمیتههایی پزنتد که به اینگونه مسائل میپردازند .این نشخستها در وایتفتن.

روابط ریاضیات با نهادهای اجتماعی
روابط بین ریاضیات و سایر علوم نه فقط ازلحاظ پیشرفت درونی ریاضیات

بلکه همچنین الزحاظ آيندة ریاضیات د[ربرنامهریزیهای] نهادهای اجتماعی

دی .سی .برگزار میشوند و حضور دآرنها برای عامة ریاضیدانها آزاد است.
در گزارشن که  Ileگروموف در آن آمده .گفته میشود که ریاضیات
داریالات متحده در حال شکوفایی است .ولی به دو دلیل تضمینی وجود

ماتند حکومت فدرال مهم است .بنیاد ملی علوم ([ )5۷1دآرمریکا اخی

ندارد که این شکوفایی ادامه یابد .یکی کمبود منابع است .ولی

دست به اقدامی ابتکاری برای افزایش بودحه ریاضی این بنیاد زده است.

کمبود نیروی جذبشونده .به خصوص از میان دانشجویان مستعد آمریکایی:
به مشاغل ریاضی است .هر دو مساله بسیار مهم و اساسیاند .و باید به

این انتکار مستقیما عرهون مذیر شاه رنتا کالول" :انست که زستشناسن

ند
آردیکه
ممتازی است واعتقاد راسح دا

زیستشناسی تا حد زیادی به

«gl gl page

تلاش برای حل آنها ادامه دهیم.

 Lulyآن با ریاضیات وابسته است .وی فعرالینهاازضیات طرفداری میکند
wat eal ofan Yuan stolen Sey ps ol Mean ull ales

Se re

را که دارین طرح برپژوهش میانرشتهای شده دوست نداشته باشند .ولی

اين تأکیٌ بازناب این واقعیت است که ریاضیدانان ,به خصوص ریاضیدانان
 oleباید بکهاربرد ریاضیات در زمینههای دیگر توجه داشته باشند.

ely
Atiyah,

Bull.

Michael

اهمیت روابط ریاضیات با نهادهای جامعه از مثال زير معلوم میشود.

آنجا مورد حمایت و تشویق قرار میگیرد .حال آنکه روابط ریاضیات و
ریاضیدانان با حکومت فرانسة گهگاه با مشکلات فراوان همراه بوده است.

ه"
رود
گ کل
ل که
اانی
مثلا در سال  ۰۰۰۲زم

وزیر علوم .تحقیقات وآموزش

فرانسه بود .بحرانی جدّی پیش آمد .وی ژئوفیزیکدان نسبنا برجستهای
است وکتابهای متعددی نوشته که عنوان یکی اآزنها شکست افلاطون
الست( .افلاطون را مظهر رناضیات در نظر گرفته است ).وی ذر این کتاب
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اعزواقب عقاید جزمی الگره جان به در بردند اما نه به خاطر نفوذ خودشان.

الگره خیلی به پُروپای اتحادیههای مهم معلمان فرانسه پیچید وآنها را که
اازصلاحات

ence Foundation, March

as “Possible trends in mathematics

by

Assessment

Present
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a

میرسید وضع خطرناکی برای ریاضیات پیش آمده است .البته ریاضیدانها

of the

in the Notices,

فرانسه دراهمیت ریاضیات مبالغه میشود .واز حذف کلاسهای ریاضی در

مدارس جانبداری کرد .چون دوست بسیار نزدیک نخستوزیر بود .به نظر

Senior
U.S.

of the

Report

.

an

دستبودن رایانه .نیازی به معلومات ریاضی بسیار برای پرداختن به علوم
نیست .الگره در هنگام وزارنش به اين نتیجه رسید که در نظام آموزش

London Math. Soc., 34 (2002), no. 1, 1-15.

۳

بهوضوح نشان میدهد که در بار؛ٌ ریاضیاتی که پس از سال  ۰۰۹۱در
فیزیک بنیادی حکمفرماست چیزی نمیداند .او عقيده راسخ دارد که با در

century,

the

Mathematics

tw

ریاضنافان آمریگایی تجبیلا قراشمة رکاشوری .بیداند .که ریاضیانت در

by

20th

in

1.

in Math.

Millennium

The

stitute’s website, http://www.

eve

eR

پیشنهادی او عصبانی بودند اکزوره به در برد .دفرانسه ,که

رژیمی سوسیالیستی دارد .نباید اتحادیههای معلمان را عصبانی کنید! rb
الگره علیرغم دوستیاش با نخستوزیر هجبور شد گنارهگیری کند .او رفت

مسائل دنرهادهایی که سرنوشت ما را رقم میزنند .واکنش نشان دهند.
Allégre

2. Claude

.1 Rita Colwell

Math. Soc., (6) 49 (2002) 658-662.

Felix

Notices Amer.

این حخلاصنة ستخترانی براوذر پس اخزورة ریاست آو بر ( 540۸در سالهای 14٩٩

ء

ol al gladlyبعانگیتانشن اامیشههای لر ( پیگیری رده  gl bl wealمرا

نشان میدهد که ریاضیدانان باید آماده و مشیار باشند تا هنگام بروز اینگونه
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نشر ریاضی,

۷۲-۶۸

موز بثر  ۹مساله

ماجرای یک مساله
کسری علیشاهی * .سیدرضا مقدسی *

دارردببهشت  ۸۴ flاستحان تهايي العییاد ریاضی برای اتتخاب یم
شش نفره امزیان ده نفر برگزیده مرحله قبل ,که دطرول سال دورة آمادگی را
پشمت سگرذاشته بودند ,ید شکلی اساسا متفاوت با سالهای پیش برگزاررشد:
امتضالی پا سه سوال داقتا دشوار  .,درگام اول ,طی سه روز دانشآموزان هر
ند
راتدکار
کال
روز به مدت چهار ساعت روی یکی از سو

و نتایجی بهدست

آوردند .گام بعدی امتحان در یک باز؛ زمانی سه هفتهای انجام گرفت و قرار
شد هرکس در جهته حل مسائل مطرحشده در حد توان بکوشد ونتایج کار

خودآ :احشمالا تال تیمها ستالاند دید که عایم میکده gui

تحقیقی مکتوب ارائه دهد .نهایتا در گام آخر با دعوت اتزعدادی ازساتید
و دانشجویان بهعنوان هیات داوری» تکتک دانشآموزان بهطور شفاهی در
مقابل داوران از نتایج کار خود دفاع کردند و به سوالات وابهامات در مورد

صورت

 fool,پاسحخ دادند .نتیجه اين تجربه به قدر کافی رضایتبخش بود! با

وجود  Sealسوالات در مقایسه با مسائل معمول المییادی بهسراتب دشوارتر

وحلکردن آنها نیازمند صبر و حوصله ,طی مسیری نسبتا طولانی و حتی
 lSتعریف وابداع مفاهیم حدید (لااقل در محدود؛ُ اطلاعات وتجربیات

دانشآموزان دبیرستانی) بود اما به نظر میرسید دانشآموزان کمابیش با

مساله

"Ag CR
۸

مجموعههایی

,گر

 ,۸۱ ۸۲,۰۰۰اعدادی حقیقی

محدب

و مثبتاند,۸۸( .

و فسرده
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را

برابر با حجم 7بعدی مجموعةً
}€ Aj

۳

{Aya

اد

=

FARA

+--+

Ay Ay

موفقیت این مسیر ر طی کردند و نهایتا هم خودشان اتزجربهةٌ چند هفته
کار سنگین راضی بودند و هم هیأت داوران از مشاهدة نتيجة تلاش آنها در
جلسات  plsلذت .پردند.

تا اصلی  gh 228 odاز
از

 Coاحتمال هندسی به شمار

میرود.

یه مس

ات ند قفا

برای آن سه راهحل متفاوت

ارائه خواهیم کرد .ایدههای دو راهحل اول برگرفته ازنتایج کار دانتنآموزان

استه که مرا با کی ظیبر و اساکلم عبا تمادگنازی رباضی ماوت
 alyمیشود .رامعل سوم بدا توسط نویسندگان مقاله (که یکی Lglgh
پیسنهاددهنده و دیگری عضو هیات .دآوری این مساله بودند) ب«دست

قبل اپزرداختن به راهحلها بهطور جداگانه ,نکاتی کلی ذکر میکنيم که
در همة آتها مشترک استته آولا راضح آست که آگر هس یلها بدطور هبزمان
برابر شوند ۱۱2 + ۰۰۰۰+ 4۸۸۸ .نیز ) برابر و بنابراین حجم oF Bae
 ۳برابر میشود یعنی:
را

وی

۷

)۲ tans.ox stan

امده است.

پس با فرض درستی حکم
OK ROR
OK OK

 al V il naحندجملهای

giaاز

درجهٌ  7باشد .حال بیایید در حالت خاص در صورت مساله قرار دهیم:

۶۹

ماجرای یک مسأله /کسری علیشاهی .سیدرضا مقدسی
.)۸۵۱۰۰۰<,)۲
۱:22:۱۰,۰۰۱
((,۰2,

(),نها همگرایند.بنابراین هها نیز همگرا میشوند ۶ :جت .70 ,حال

نتیجه میشود که:

 ۷ )۸جندجماهای
+ ۸
( )+برای هر  ۸, 78 > ۳81محدب فشرده( ,ظ
(از درجة  )0برحسب egal A

واضح است که  :)2( , 2 7270وبنابراین ت ۳۵در (.2)۴
و نکتة آخر اينکه بدون از دستدادن کلیت مسأله میتوان فرض
SS

نکتهة جالبی که در همه راهحلها از آن استفاده خواهیم کرد اين است که
]Adsمسأله را نتیجه میدهد.

اثبات همین حکم ضعیفشده درستی صورت
گزارة 3

dusاین ادعاسمت:

 “EABزیرا اگر هر یک از  4يا  3را انتقال دهیم  ۸۸ + 31نیز

صرفاً اتقال میبابد و حجم آن تفیبری نمیکند .بنابرین میتوان با انقال
مناسب مبدا مختصات را درون شکلها قرار داد.

همچنین در راهحلها ,اتزعرینها ونمادهای زير استفاده میشود :فرض

) (xاگر تابع :.: Be) Schadeظ)ط برخسب هر نک از

متغیرهایش جندجملهای از درجة lala tio 55 PolST sth n Slim
انیستاه
اگر (*) را ثابت کرده باشیم .کافی است در (**) بهجای

کنید ۲

 Ee ٩۳ه برداری یکه و دلخواه  A CR” gyشکلی محدب و فشرده

باشد .تحدید تابع خطی  : ۳1 -+ 1Ly (a) = (u, 2) dy

(A 46 gare

ماکسیمم خود را روی  4۸اتخاذ میکند.

VP

بگذاریم تا حکم اصلی مسأله نتیجه شود.
 (**): OLSمیتوان نخست تابع  7را برحسب متغیر  2به شکل
زیر سنط داد:

)P(ay,... tk) = >> pilay,-.. ,te)a(e—\)-+(e-i+
حال با قراردادن ,1 - ۱
تابعهایی ۱

 2 < ٩۱,۰۰۰نتیجه میشود که :ها خود

 : -متغیره هستند که برحسب

هر متغیر جندجملهای میباشند.

۳

و حکم با استقرا روی  :نتبجه میشود.

نکتة دیگر اينکه هکردام از راحلها بسته به نوع ابزارهایی که
به کار میگیرند حکم را در مورد رد؛ٌ خاصی اازجسام محدب .مانند

اگر ابر صفحهای را در راستای " به شکل  4نزدیک کنیم تا با  4تماس
پیدا کند نقاط اشتراک همان  blsماکسیممکنندة  |,روی  ۸هستند .اين

چندوجهیهای محدب و یا شکلهای اکیداً محدب هموار ,ثابت میکنند

مجموعه را باب نمایش ميذهيم ومیگوييم  Awبا بردار  9مشخص

و سپس با یک فرآیند حدگیری درستی آن را در حالت کلی نتیجه
میگیرند .به اين معنی که برای هر دو جسم محدب دلخواه  ۸his By

شده است .اين مقدار ماکسیمم را هم با (برش) /,نمایش میدهیم.

 {(An 3«(( 2۱اازجسامی را که قبلاً حکم در مورد آنها ثابت شده

اگر  4و 7دوشکل محدب و فشرده باشند .آنگاه با توحه به خطیبودن

«ا داریم:

طوری میگيريم که  ۸, -+ ۸و ظ  -+م( 8اين میلکردن میتواند مثلا

Bu

B)y

=AAu+

به معنای متر هاوسدورف باشد!) در این صورت بهازای هر ۸ی ثابت؛

 > AA+Bبر  (4+ودرنتیجه )V(AAn+Bn) 4 V(AA+B
پس توابع ) (2)«] < VAAn + Bnبهطور نقطهای به تابع

 (۶)۸ < V(AAمیل میکنند .گزارة آنالیزی زیرکار را تمام میکند:
)+ B
)* *  (#اگر  )2:(:1,دنبالهای از جندجملهایهای  1:متفیره ادزرجة
حداکثر  7باشند که بهطور نقطهوار به تابع چندمتفیرة  میل میکنند۳ .
خود یک حندحملهای از درحه حداکثر  7است.
شبات:

با توجه به (**)» کافی است

حکم تنها در حالت یکمتغیره

ثابت شود .در این حالت قرار دهید لته .سمط = ) P(tو فرض کنید
is

 ۰۰۰ ۰0۱ ۰مرن آعدادی متمایزباشند .دراین صورت طبق درونیابی لاگرانژ
ضرییهای جندجملهای از درجهة  1برحسب مقادیر آن در ۰0

Dy

Epes.

بهطور یکتا تعیین میشوند .یعنی توابع پيوستة ژل  < *,۰.۰.,۱ ,۷ژ
وجود دارند که ((:)۰2( 2):۳۰.۰۰م) 3

 76و چون طبق فرض مسأله

uu

Tu
!u

u

Rut

(AA+

ترفرناضبی» سال  ۴۱شبار ۲۱

اگر شکل  4۸یک چندوجهی محدب باشد 4, .پوش محدب أسهایی

ک که
است
ازم ۸ا
یر!مم
س dy

یم.
م 4۸
الهای
ن یا
ا را
یهه
مموع
میکنند .اين مج

ه4ای
اهالی ۸
یه
بنابراین ,وح

()7 - ۱بعدی  4۸هستند .همچنین واضح است

 A dey Ss Ayانست اگرو تتها اگر با یک 6 ۱۳5
» gloعمود

و اين بردار همان

 alsوحه

مشخص شود

حال مبداً ؛ که طبق فرض درون شکلهای  4۸و  7و در نتیجه درون

یينب
ته ا
رو ب
تکنيم
وجوه  ۸۸ + 1وصل می
 ۸+ 23میباشد .به
شکل به تعدادی هرم که رس IVA $B spony lel Suey bine Ul

JS

 Tas So oyوید م() -3ای است| .

Cael
)lu(Bu

که برحسب

راهحل اول
در اين راهحل
als

 )*( LSرا برای جندوجهیها ثابت میکنيم.
های
ابسبا
رحد
دو حندوحهی م

 4 SoSو1

۰2۰

و  ۰11... ۰۷۰باشند .پس این جندوجهیها پوش محدب راسهای خود

a

 Aبهصورت خطی نغییر میکند.

حجم () - ۱

 ۰...م2

+

)Aly (Au

)= B)u

4۹

 ۸۸) + B)yنیز با توجه به رابطةً

بعدی وجه

ده
B)yف+ا) 2۸و
AAyس=ت
 + Byا

از استقرا برای حکم مسأله

بت به
ن-س )
 Ladیک چندجملهای از درجهٌ حداکثر (۱
te cy
یرجه حجم کل
نقتو د
دام از هرمهای فو
رنکحجم
هرای
م۸یباشد .بناب
 ۸۸ +حندجملهای از درجه حداکثر  7نسبت به  ۸خواهد بود.

روهظ

(

زور

و

ظ
عشا هه
دو

که ( ۳)0برای  7 ) ۳81بهمعنی پوش محدب مجموعة " 7است.

< ( »۱)0(+ »۴)0:خواهیم داشت:

با توجه به رابطة ( 0) +۳

ده

۱

راهحل دوم
در اين راهحل ,گزارة (*) را وقتی  ۸یک چندوجهی و ظ شکلی اکیدا

)}AA+ B=co({Az.,...,ATE
)}+ col({y-,... ,yr

))< <7

BP dey

|;=co({Amt+y

° <i<k,e

 ot NAباه عطویفی مجدب اس

که راسهای :, ilعطبی

از :۸2 + yj bleهستند.

وجود دارد که < ۷

€ ٩۳-۱

 Suمشخصکنندة وجوه

ی بپوسته است:

جهی
د 4۸ویک
ننید
چض ک
حال فر

باشد برای هر ۸ 6 ٩۳-۱داریم:

 A+ Bay iنباشد آنگاه  2 ۱-۳8ای
)
4 +2.
 1و ی(

میتوان نتیجه گرفت که

(.ظد.4)+
> ,,

اازين رابطه

اه ع ربق By = Bye y

co ole. € Aly ASS Age GC Ag Wey tle pete SN es
س2ت.
یع
ت در
که

به هر  ۷ 6 ۱7۳5تنها عضو  31,را نسبت دهد با توجه به اکیدا محدببودن

مستقل از  ۸هستند .برای یک  ۶ 6 ۱۳۳5و ۸. < ۰

A+B),

اگر

طه است .به این
ق یک
نمل
 By ueتنها شا
باشد آنگاه برای هر ۱۳5
ترتیب میتوانیم تابعی بهصورت ۸0 > ۳81
 ] : 5٩۳۱تعریف کنیم که
 7کر

نشان میدهیم بردارهای
۸))Bا+نده

محدب هموار است ثابت میکنيم .اگر  7یک شکل اکیدا محدب هموار

طیق تعریف .وان داریم:

(یک)یاه (حفایا

قبل ازبیان راهحل ,به بررسی رابطةٌ بین پالهای  Aو بردارهایی که آنها

را مشخص میکنند میپردازیم:

 latesچندوجهی که در حقیقت وجوه

() - ۱بعدی آن میباشند تنها با یک  ۷ 6 ۲7۳5مشخص میشوند
(بردار عمود بورجه) بنابراین متناظر با هر وجه یک نقطه روی
دارد که آن را مشخص

\

 cuوحود

میکند.

اگر  10۰ © Byننیزقطهٌ دلخواهی باشد خواهیم داشت:

مب(  )۸۰ +ی( )(.۸ +ع بر  +بش(  6مود (2
) + Buیش

)ماع (مظ)یا ( +یشان] ). + (> ۰2با

)= 1,((A.A + B)y
تناقض بالا نشان میدهد که  C Au pth ails abبر .4بهصورت
مشابه

میتوان

By = B,

gues

>i

Agr

C

Ay

و درold) Au = Au aac 

EA ol Ly

بنابراین برای هر * < ۸ای داریم:

ب(ظ(AA + B)y, = AAy + By = AAy + By = (AA + 
)sr

یعنی  (AATF Bouنیز وجهی برای  ۸+ ۸۶نیست .پس ادعای بالا ثابت
میشود که بردارهای مشخصکنندة وجههای ( )7+4۸مستقل از  ۸هستند.

یک یال () - ۲بعدی
که  YIعمود بر آن وجه باشند

 6 S™7) bهایی میتواند مشخص شود
 lityمحدود به بردارهای عمود بورحههای

ماجرای یک مساأٌله/کسری علیشاهی ,سیدرضا مقدسی
(- ۱

۷۱

) بعدی باشند که آن را در بردارند .به این ترتیب قسمتی از دایر؛ عظیمةً

)AT + f(Ur

روی  ۲-۳خواهند بود که محدود به بردارهای عمود بر دو وجه مجاور
seawall

همین روند را برای یالهای با بعد پایینتر ادامه میدهیم :یک وجه تابعدی

ب ا  5 ۱-3ب#هایی خسن میشود که  Yelصود بر آن و فان spans
به بردارهایی باشند که وجوه با بعد بالاتر شامل آن یال تابعدی را مشخص

میکنند.

به اين ترتیب  6 ۳"۲هایی که یال تابعدی  1از جندوجهی
 ehیگ فا ( 9 6 ۱یa=) Bl
 Aرا مشخ

(الف)

است که آن را با  71تبایش میدهیم 7۷( .قسمتی از کر عظیمة
() - 1 - ۱بعدی

۱*5

میباشد که محدود

)f(Ur

به مرزهای بیان شده

انست):

با ناحیههای و افراز میشود .اطزرفی

به این ترتیب سطح کرة ۱۲

برای یک یال  1از  ۸داریم
(, < Uظ )۸+

OT
))+ f(u

«لاعه

ل
ملاع

(و- ۲ + 0)۶

 4۸به شکل  ۸وقاچهایی که دبرالا
نشان خواهیم داد که + 3۸1
ساخته شدند افراز میشود وبنابراین ) V(AA + Bچندجملهای ادزرجة
حداکثر : 01سبت

به  ۸خواهد بود.

برای اثبات اینکه اين قاچها با هم اشتراک ندارند کافی است توجه کنیم
که قاج مربوط به یال  7برابر است با:

)AT + f(Ur

مب(  )4 +نا

((). ۲ ۷)۲یلا

.یلا

اگر  Aa. + tb. € (AA +tB)u. 9 ty F Ueخواهیم داشت:
)ly, (a) < tu, (Au

یال  ۲۸که فضایی متسطاحبوعدی است

(با توجه به اکیداً محدببودن ظ)

)= LG Bay

)+ tBu, )=lu, (AA +tB)a,

اين مجموعه ناحیهای از مرز شکل  ۸2 + 8است که به نوعی مربوط

به یال  7میباشد .وقتی  ۸تغییر میکند حجم قاچی که در شکل مشخص
 "۸2 gy Yok yw sdو AO) pole

 APبا نسبت dt HP

میکند .زیرا حجم #بعدی  1۸با اين نسبت تغییر میکند.

()-7 ۱ب-عدی

>= ly (Aa. + tb.) < lu (AAu,

بنابراین  ۵یب(  )۸3 +لا ی( .)۸2 +
همچنین اگر .* > ۱# > ۱8مرز  ۸+۸-2,کاملاً درون شکل

۸2 +۱۶

قرار میگیرد و در نتیجه مرزهای دو شکل  4۸ + ۱۸و 4۸ +1۱۲
اشتراکی ندارند.
لذا مجموعههای (,ظ

( 711)7که فضایی

)bob

 )۸۸+وقتی [ )۱,۰ع 7و۱

 6 ٩۳تغ۷ییر

کنند از هم جدا هستند .به این ترتیب قاچهای تعریفشده دبرالا نیز از هم

است

جدا و همگی

خارج شکل  ۸۸هستند.

0

برای مثال وقتی  ۱ 7 ik = -یک وجه  ۸و  Urتنها یک نقطه است.

OK oROk

در نتیجه ( 70)۶نیز تنها یک نقطه است و(من)  ۳22 + ۶انتقالیافتة NP
خواهد بود و قاجی که در بالا ذکر شد دارين

حالت یک منوازیالسطوح

خواهد بود (همانطور که در شکل الف مشخص شده) .اگر 7- ۲

< تا

قسمتی از یک دایر؛ٌ عظیمه است که ناحیهای ۱بعدی است و در نتیجه

) f (Urنیز چنین است (شکل ب).

de

راحل سوم
اکر  4نک شکل اکیدا مجدب هموار  atlنگاشت کاوسی مرزآن (نگاشتی
که به هنرقطهٌ مرز ,بردار عمود ويكة پرونسو در آن نقطه را نسبت میدهد!)

تشر رناضی»:سال  ۳۱قسارة ۱

۷۲

ینکگاشت

نگهدار است که بة خاطر اکیداً محدببودن (A

جازهوت
همو

نگاشتی یک به یک وپوشا امزرز  ۸ 577۱ ES aeخواهد بود و در نتیجه
دارای وارون است .این وارون همان تابع ۳

>  ۸0ب : ۱-۳5 -مر است

میتوان نشان دادکه ضریب ,رن  7: ,...متقارن است و فقط به ۰,
بستگی ,دارد( .اثبات این مطلب

1»...

مثلا به کمک راهحل سوم تمرین خوبی
را حجم Seah

خواهد بود!) (رک۷): ۰۰۰,۲ ,

vy ky

»Kye.

گه در قسمت قبل معرفی شد .طبق قضيةٌ ساردا تفریباً همة نقاط ۱-8

بت
سه و
نوست
مینامند .ثابت میشود که حجم آميخته نامنفی» بب

برای نگاشت گاوسی مقدار عادیاند و در نتیجه طبق قضيه تابع وارون؛ تابع

:؟1ها صعودی است (سعی کنید اين حکم را به کمک راهحل دوم ثابت

 only faنگاشت گاوسی : la iatدر همه نقاط مشتقپذیر با مشنق وارونپذیر

به تکتک

Lass

همانطور که در مقدمه هم گفته شد سألة فوق قضیهای دارحتمال

خواهد بود.

هندسی وپاية تعریف کمیتهایی است بهنام حجمهای آمپخته.
دارنتهاء نوشته را با ببان قضیهای که ابزاری مور در بررسی

حجمهای

اميخته بهشمار میرود بهپایان میبریم.

قضيهٌ برون-مینکونسکی "
محدب باشند,

اگر ۸,7 > ۳۳

*)V(AA+(\—A)B)® > AV(A)® + (\ — A)V(B

>>
اثبات اين قضیه را بنیهزعنوان تمرین په شما واگذار میکنيم.

 : 12۳ > ACR" atبربمراصورت زير تعریف میکنیم:
6 ]:۱[ :

رایع

و۷۷ 6 ۳5 ۱

 ۱پروندههای پژوهشی دانشآموزان اردوی  ٩نفره المپیاد ریاضی سال  .۲۸-۱۸باشگاه

)Fa(tu) = tfa(u

دانشپژوهان جوان.

ی واً همه جا مشتقپذیر خواهد بود .حال
ر یک
ق به
ت یک
بنابراین تابع " نیز
فرض کنید  4و  3دو شکل اکیداً محدب هموار باشند .داریم:
)+ fa(u

+ Bi

)= Afa(u

= AA,
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Gian-Carlo

U. P. (1997).

)( وبررز

<: 2۸) + B)y

Klein,

A.

Daniel

.2

Probability, Cambridge

 ۳کسری علیشاهی« ,چند مسألاٌ دیگر  » ۰۰۰نشر ویاضی ,سال  ۳۱۰شمارة )۱۸۳۱۱(۰
صص۸۵-۲۶ 

)>= Fyaya(tu) =tfrape(u)=Atfa(u) + tfa(u
)= AF 4(tu) + Fp(tu

KOK

از طرفی داریم:

* کسری علیشاهی :سیدرضا مقدسی,

۱۹2

که |  42|det

دانشگاه صنعتی شریف

V(A\A
= ))"+ B) = V (Faas (D
) (2۴ورپ

+ Fp)dz

KOK

KOK

J(AF,

رگ

*D

|

J(Prasn)de

=

=}

0۰

=)J(F

 Fجهت نگهدار است زیرا  ۶چنین است در نتیجه  2463 < ۰و
لذا داریم 2* :det(AF4 + Fp) Sala ag lb Je J(F) = det

چندجملهای درجة  9نسبت به  ۱۸میباشد ,نتیجه میگیریم که (ظ 71 )۸۵+
بنا به آنچه ثابت کردیم برای هر تعداد شکل محدب

Ky Ky

Kn...

در " ۳داریم:
h

ae

=

)+--+ +AnKn

VOA\Ky

jij
ار
1. Sard

2. Brunn-Minkowski

volumes

1. mixed
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مقدمة کتاب:
> lعلومشناختی برای رباضیات اهمیت دارد

ترجم هاله الععی
کتاب ریاضبات از کجا سرجنمه می گیرد نوشتةً دو متخصص علوم شناختی:

یفکو
یک زبانشناس (جورج لا ک

روانشناس (رافائل نونزاء درسال ۰۰۰۲

ریاضیائی که ما میشناسیم ساقتا اسان استو مورد استفادة آسآتهاست»

مفاهیم

انسانهایی چون ریاضیدانان .فیزیکدانان دانشمندان علوم رایانه و اقتصاددانان

نندشکها
مکن
منتشر شد .نویسندگان  ESاین فرضیه را مطرح می

ریاضی را میتوان به تمامی اطزریق علومشناختی کشف کرد و به خصوص
تفکر استعاری نقش اساسی دمرنهومسازی ریاضیات دارد .دارینجا نخست

ترجمهای از مقدمهٌ کتاب میآید که در آن برنامه ودیدگاه کلی موّلفان تشریح
شده است .این کتاب از جهات گوناگون مورد تمجید و نیز انتقاد شدید قرار
گرفته است .در وبگاه کناب:
http://perso.unifr.ch/rafael.nunez/warning.
html

فهرستی ازنقدهایی که بکرتاب نوشته شده است ملاحظه میشود که در

اینجا ترجمةٌ دو تا ازين نقدها را پس از مقدمةٌ کتاب میآوریم .نقد دیگری
اکزتاب که نسبتاً طولانی است ووبدرگاه فوق به آن اشاره نشده است

دمرجلةٌ نونیسن ,شمارةٌ  ۰۱۰جلد  ۸۴نوامیر  ۱۰۰۲۰صفحات ۲۸۱۱-۸۸۱۱
آمده است .در اين وبگاه .تصحیح بعضی
4

De

از غلطهای کتاب نیز دیده

که همه از نوع انسای اندینهورزند .شاید اين امری بدیهی باشد .اما پیامدهای

مهمی دارد .ریاضیاتی که ما میشناسیم با مغز انسان و ظرفیتهای ذهنی

 gllساخته ده و مسدود ید آنهاست .تها رپاضیاتی گذ سا میشناسيم با
میتوانيم بشناسیم ریاضیات مبتنی برمغز و ذهن است.
با یافتههای علومشناختی و عصبشناسی دربارة مغز و ذهن انسان,
ای نیست .مغز و بدن طوری با هم تکامل
رارههمه
ابز
کز ا
معلوم شده که مغ
یافتهاند که مغز مناسبترین کارکرد را برای بدن ایجاد کند .بخش اعظم کار مغز

صرف بینایی ,حرکت» درک فضایی کنشهای متقابل بین انسانهاء هماهنگی,
عواطف .زبان وتعقل روزمره میشود .دریافتهای انسان و زبان انسان اتفاقی

ا اختیاری نیست .بلکه به دلیل محدودیتهای ساشتار مفز؛ اندامها و جهان

اطراف :کاملاً محنود سوازمانیافته است.

با این ملاحظات دو سوّال پیش میآید:

تشر برناضی:سال . ۳۱4قتمارة ۱

۷۴

 lids .۱کدام سازوکار مفز و ذهن انسان به ااومکان فرمولبندی اندیشههای
ریاضی و استدلال ریاضیاتی میدهد؟

ه ون
 .۲آيا ریاضیات مبتنی برذمغز

تمام آن چیزی است که ریاضیات

 ۵بنابراین ,اگر ماهیت ریاضیات را بهعنوان یک سوال علمی مطرح کنید.
آنگاه ریاضیات عبارت است  3ریاضیاتی که برای انسان با استفاده از

ت.
سل ی
ا مص
سازگاهای شعاختی مقر

است؟ يا یک ریاضیات متعالی  --جنانکه افلاطونیان گفتهاند  -وجود

 ۶و اماء ممکن است شما ماهیت ریاضیات را نه یک سوال علمی بلکه

دارد که ورای تمام کالبدها واذهان و ساختار عالم  -اين عالم وع هارلم

بحثی فلسفی با اعتقادی در نظر بگیرید .آن وقت زحمت اقامهٌ دلیل

ممکن  -است؟

علمی به عهد؛ آنهاست که مدعیاند یک ریاضیات افلاطونی متعالی

سوال  ۱میپرسد که اندیشههای ریاضی از کجا میآیند و از لحاظ

شناخنی چگونه باید تحلیل شوند .این یک سوال علمی است .سوالی که
جوابش را علم شناخت .علم میانرشتهای ذهن ,باید بدهد .اين سوال را
بهعنوان یک سوال تجربی نمیشود صرفاً در محدودءً ریاضیات بررسی کرد.

و اما بهعنوان سوالی مربوط به علومتجربی» نمیشود آن را با یک فلسفة
پیشینی يا با خود ریاضیات

 Cleداد .پاسح به اين سوّال نیاز به درک
 celeبرای ریاضیات

فرایندهای شناختی انسان و مغز انسان دارد .علم

 canalدارد چون تنها علم شتاشت میتوانذ جوا این وال  |yبدهد.
سوال  ۱چیزی است گه اکیناب عمدت با آن شزرکار دآرد .ما میسخواهيم
ببینیم که کدام سازوکارهای شناختي طبیعی انسان در خلق ودرک اندیشههای

ریاضی بهکار گرفته میشوند .از اين قرار کار ما طرح روشهایی برای تحلیل
اندیشههای ریاضی است.
اما سوال  ۲است که در قلب فلسفهٌ ریاضی جا دارد .اين سوالی است

که خیلیها دنبال جوابش هستند .جواب ما رک و راست است:
 0قضههایی که انسان اثبات میکند در محدودة نظام مفهومي ریاضیاتی
شمان

sual

ه تمام دانش ریاضیاتی که ما داریم يا میتوانیم داشته باشیم دانش در

محدودةٌ ریاضیات بشری است.
 aeراهی نداریم که بفهمیم قضیههایی که اسانهای

ریاضیدان

اثبات

میکنند .در عالم ورای نوع بشر یا سایر انواع .حقیقت عینی دارند یا نه.

وجود دارد وآن قضایایی که در ریاضیات بشری اثبات میشوند .خارج

از وجود هر موجود پا نظام مفهومی» بشری یا غیربشری ,دارای حقیقت

عینیاند .فعلاً که علیالاصول راهی برای اثباتهای علمی اازين قبیل
سراغ نداریم.

کنتاب سعی دارد روشن کند ریاضیات بشری ,که از طریق مغز و ذهن
ای

بشر مفهومسازی میشود .چه جور چیزی است .با توجه به وضع فعلی و قابل
منشی
لی دا
ع بین
پیش

ماء ریاضیات همان ریاضیات بشری است .مفاهیم

ریاضی همان مفاهیم ریاضی بشری است .امیدواریم که اين برای شماء با
هر عقیده و فلسفهای که برای وجود ریاضیات متعالی دارید .جالب باشد.

بخش مهمی ازاين بحث نیاز به توضیح بیشتری دارد .چه دلیلی داریم
برای آنچه یوجین ویگنر ,فیزیکدان« .کارآیی غیرقابل توجیه ریاضیات در

علوم طبیعی» مینامد (ویگنر)۰۶۹۱ ,؟ جگونه میتوان این واقعیت را توجیه
کرد که دانشمندان توانستهاند صورتهایی از ریاضیات را پیدا کنند با بسازند

های
وریداز
مسیا
نب
که

دنیای فیزیکی را به دقت مشخص کند یا حتی

به دقت پیشگویی کند؟ گاهی فرض میشود که کارآیی ریاضیات بهعنوان
ابزاری علمی حاکی اوزجود ذات ریاضی در ساختار عالم فیزیکی است.

 ylالبته یک بحت علمی برمبنای علومتجربی نیست.
 cylبحث را به تقصیل در قسمت ۵کتاب ادامه خواهیم داد .حرفLe 

به اختصار این خواهد بود که آنچه بین ریاضیات و دنیا «جور درآمده» در
ذهن دانشمندانی میگذرد که دنیا را به دقت مشاهده کردهاند .ریاضیات

مناسب پا آن را خوب فگرارفتهاند (یا ساختهاند) وبعد عقلهایشان را روی هم
گذاشتهاند واینها ر(ااغلب با موفقیت) با هم جور کردهاند.

صورت اصلی استدلال این است:
تقو

 .دربارة وجود ریاضیات افلاطونی نمیشود بحث علمی کرد .خیلی که

بالاخره .میرسیم به این نظر که ریاضیات بشری نمونهای» با تقریبی» از

خوشبین باشیم .این یک مسالة اعتقادی است مثل ایمان به خدا .بعنی

ریاضیات متعالی افلاطونی است .پیشفرض این دیدگاه» ایمانی غیرعلمی به

بشر  IFسفاهده یا اازاگ تیست علم  4تتهایی قادر ه اقیات با رد

صاوق باشد استلال ما میکتن است برتحلیلی که درکل کتاب خواهیم Chl

وجود ریاضیات افلاطونی نیست .همانطور که قادر به اثبات یا رد وجود

ايری بنرکه ریاضیات بشری اساساً اازستعارة مفهومی ۱برای مشخص کردن
دا

ریاضیات افلاطونی؛ مثل خداوند .فینفسه از طریق جسم .مغز و ذهن

مفاهیم ریاضی استفاده میکند .استعارةٌ منهومی محدود به ذهن موحود زنده

 SSییا

 ۲مثل تصوری که از خدا داریم .آنچه از بشر برمیآید درک ریاضیات
هن بشر است .تنها مفهومسازی ریاضی که از
برحسب استطاعت مغذز و
ما برمیآید .منهومسازی بشری است .بنابراین ریاضیاتی که ما میدانیم

و میآموزیم .تنها میتواند ریاضیات ساخته وپرداخته انسان باشد.

 ۳اینکه ریاضیات بشری چیست .سوالی مربوط

وجود ریاضیات افلاطونی است .ادعا میکنيم که حتی اين دیدگاه نمیتواند

به علوم تجربی است .نه

یک سوال ریاضی يا یک پرسش فلسفی پیشینی.
 ۴بنابراین فقط از طریق علومشناختی  -بررسی میانرشتهای مفز ,ذهن

و ارتباط آنها  -میتوانيم جواب اين سوال را پیدا کنیم :ماهیت تنها
ریاضیاتی که انسان میداند یا میتواند بداند جیست؟

است .به اين ترتیب» ریاضیات بشری [که بخش عمدهاش مبتنی بارستعارة

مفهومی است] نمیتواند جزتی ارزیاضیات افلاطونی باشد که  -اگر چنین
جیزی وجود داشته باشد  -باید حقیقی محض باشد نه استعارهای.
نتایج ما از اين قرار است:

 ۱ریاضیات متعالی افلاطونی ,اگر هم وجود داشته باشد .بکهلی خارج از
دسترس آدمیزاد است .بنابراین باور داشتن به ریاضیات افلاطونی یک
امر اعتقادی است» جیزی شبیه به ایمان مذهبی .هیج گواه علمی له با
علیه وجود ریاضیات افلاطونی نمیتوان داشت.
metaphor

conceptual

.1
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اند بداند ویاضیات ذهنبنباد
تندویا
دا
مریمی
۲ب.نابراین ,تنها ریاضیاتی که بش

از همة محدودیتهای زیستشناختی و فارغ از یافتهها دربارة مغز .به این

است که ساخته و پرداختة ذهن و مغز بشر و محدود به آن است .به این

ترتیب تفکر به عقيدة خیلیهاه صورتی امزنطق نمادی بود .چنانکه در فنصل

ترتیب تنها توضیح علمی ماهیت رباضی ,توضیح ریاضیات ذهنبنیاد
بشری اطزریق علومشناختی است .چنین توضیحی ازتحلیل اندیشههای

 ۶خواهیم دید .منطق نمادی .خود یک رشتةٌ ریاضی است که احتیاج به

تحلیل شناختی دارد .برای بحثی در تفاوتهای بین علوم شناختی قدیم و

ریاضی حاصل میشود.

جدید نگاه کنید به

 ۳تحلیل اندیشههای ریاضی نشان میدهد که ریاضیات ذهنبنیاد بشری»
استعارههای مفهومی را بهعنوان بخشی از خود ریاضیات بهکار میگیرد.

)Philosophy in the Flesh (Lakoff & Johnson, 1999
و

 ۴به اين ترتیب ریاضیات بشری نمیتواند جزتی از ریاضیات متعالی

)Reclaiming Cognition (Ninez & Freeman, eds.,1999

افلاطونی .در صورت وجود .باشد .اين دلایل وقتی قویتر میشوند که

ریاضیات یکی از عمیقترین و زیباترین کندوکاوهای تخیل است که بشر

م .که خواهیم دید پستگن
نتریبحث
کصل
دربارة مفاهیم ریاضی بشری مف
ذزهون انسان جه جور چیزهایی هستند .نکته
دارد به اینکه جسم؛ مغ
اصلی ,در مطلب شمار؛ ( )۳است  -اينکه استعارةٌ مفهومی سازندةً

تاکنون درگیرش شده است .اما بسیاری اززیباییها وعظمتهای آن برای کسانی

ساختار شناختی ریاضی توصیف نشده است .فعلا .حتی مفاهیم بنیادی

ریاضیاتی است که بشر منهومسازی میکند .وقتی بحنهای ما را دربارة
استعارههای مفهومی در ریاضیات میخوانید اين نکته یادتان باشد.

ریاضی دبیرستان برای بسیاری از تحصیلکردهها غیرقابل درک مرموز و
معماگونه است .ما معتقدیم که علومشناختی در بسیاری موارد میتوانند

که دستاندرکار ریاضیات نیستند .غیرقابل دسترسی است جون بخش عمدةٌ

ن رار بزند تا شکوه این مفاهیم
کوراز
بهامات را رفع کنند و پردههای رمز
کشنهای جدید دربارةٌ ماهیت ذهن

بهروشنی نمایان شود .برای اين کار باید آشکار شود که ریاضیات چگونه در

در سالهای اخیر علوم شناختی پیشرفتهای اساسی داشته است .پیشرفتهایی

تجربههای جسمانی ريشه دارند و جگونه استعارههای مفهومی اندیشههای

که تاثیر مهمی در درک ما از ریاضیات دارد .شاید عمیقترین یافتههای جدید

ریاضی رابنا میکند.

اینها باشند:

بسیاری از سردرگمیهاء معماهاء و تعارضات ظاهری ریاضیات به اين

 ۱شکیگیری ذهین .خصوصیات جسمانی مکغزاروکرد روزمرة ما در جهان.
ترع وقل بشر را میسازند .اين شامل مفاهیم ریاضی وتعقل
مفاهیم بش
ریاضی هم میشود.

 ۲ناخوده شناختی .۱بیشتر تفکر ما ناخودآگاه است  -نه به معنی
فرویدی ,فقط ازاین لعاظ که مستقیسا پا دروننگری آکاداند دسترسی به
آن نییست .ما نمیتوانیم

 Ladaبه نظامهای مفهومی وفرایندهای سطحی

 le Sitنگکاهنی .این شاعل بخضش ,عمده تلگر ریاضی هیر ميشود.

۱ Sas 7ستعاری .در بیشتر موارد .انسان مفاهیم انتاعی را برحسب عینیات
تجسم میکند .اين کار با استفاده از مفاهیم و وجود استدلالی مبتنی بر

نظام حسی-حرکتی صورت میگیرد .سازوکاری که با آن مفاهیم انتزاعی
برحسب عینیات درک میشوند۱ .ستعارة عفهومی نام دارد .در تفکر

ریاضی هم اازستعارة منهومی استفاده میشوده موثلقاًتیکه اعداد را
بهصورت نقاطی واقع بر یک خط تصور میکنيم .اين کتاب میکوشد
اين یافتهها را در قلمرو ریاضی اعمال کند .یعنی ریاضیات را موضوع
علومشناختی قرار میدهیم و بررسی میکنیم که ریاضیات چگونه ساخته

خصوص
وپرداخته میشود .و به
میشود.

چگونه بهصورت استعاری منهومسازی

استعاره ,بلکه واقعی در نظر گرفته میشوند .وقتی خصلت بکلی استعاری
مفاهیم ریاضی آشکار شود .این قبیل سردرکمیها وتعارضات ظاهری از

میان میروند.
ازن
یی ا
مهوم
اما خود استعارههای مف

نمی روند .نمیتوان با تحلیل ازدست

 ale, Ylیافت .اسشعارد یفن اساسی شگر ریاضی است .ه سازوثاری
صرفا کمکی که برای تجسم یا درک آسانتر ریاضیات بهکار گرفته شود .اين
استعاره را که «اعدادٌ نقاط روی یک خط هستند» در نظر بگیرید .اعداد لزوما
نباید بهصورت نقاطی واقع بر خط مفهومسازی شوند؛ مفاهیمی از اعداد
وجود دارند که هندسی نیستند .اما محور اعداد یکی اازصلیترین مفاهیم

درکل ریاضیات است .بدون آن نه هندسهٌ تحلیلی وجود دارد نه مثلثات.
یا این استعاره« :اعداذ مجموعه هستند» که در تحولات ریاضی اوایل

قرن بیستم مفهومی بنیادی داشت .ما مجبور نیستیم اعداد را به شکل
محموعه

در نظر بگیریم.

علم حساب

داشته است  --یعنی بدون

 Ogاین استعاره

است که تحلیل عبمینقیوادی اندیشههای ریاضی ممکن میشود .نگرشهایی
اینب عرضه میشود در دهة  ۰۶۹۱واوایل دهة
تسر ا
کسرا
از آن نوع که در

دو هزار سال

وحود

اینکه تصور کنیم صفر مجموعه تهی است۱ .

مجموعٌ حاوی مجموعة تهی»  ۲مجموعةٌ حاوی * و او  . ۰...اما اگر از
این استعاره استفاده کنیم .صورتهای استدلال

همان طورکه روشن خواهد شد ,تنها با اين بصیرتهای جعدیلدو دمرشناختی

۶

دلیل

 lasمیشوند که استعارههای مفهومی که پخشی

از ریاضیاتاند» نه

دربارة مجموعهها بر اعداد نیز

قابل اعمالاند .فقط به اعتبار این استعازه است که برناهة «مبانی کلاسیک
ریاضیات»

میتواند وحود

داشتة باشد.

استعارة منهومی سازوکاری شناختی است که به ما امکان میدهد دربارة

در دوران قدیم علومشناختی که ذهن مستقل ازبدن در نظر گرفته

نوعی ازاشیا طوری استدلال کنیم که انگار از نوع دیگریاند .اين نشان میدهد

میشد .حتی قابل تصور هم نبود .آن روزها تفکر را مهارت استفاده انزمادهای
کاملاً نتزاعی میدانستند و همة مفاهیم راواقعی دمرینظرگرفتند  -فارغ

عت .خشک و خالی گنتارن
ص ونیگ
سائی
که اسقماره صرفا :یک بدیدة وب
تسه بلگه ساروگازی :شخاختی انستدکه ید قلمرر تفگر تعلق ,دارو .بطاً دراین

.1 cognitive unconscious

کتاب

میبینیم که استعارة مفهومی یک معنی تخصصی

دارد :استعارة مفهومی
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 ۲یعنی چه که عددی  7بار در خودش ضرب شود؟  7هم یکی دیگر از

عبارت است ازیک نگاشت هیان حوزهای ۱ستننا ج  = ‘lagiسازوکاری
عصبی که به ما امکان میدهد ساختار استنتاجی یک حوزة مفهومی (مثلا

اعداد اعشاری نامتناهی نامتناوب است .عملی را « 7بار» انجام دادن

هندسه) رابرای استدلال دربارة یک حوز؛ دیگر (مثلا حساب) بهکار بیندیم.

See eet:

جنین استعار؛ مفهومی به ما امکان میدهد اآزنچه دربارءٌ یک شاخه از

ریاضیات ميخانيم بای اسطلال دربارة یگ صاخ دیگر استفاده کیي..

استعارةمفهومی ریاشیات را بسیار نی میکند .ما سودرگمیهایی هم

هبار میآورد اگر استعارهها واضح نباشند یا به معنای واقعی در نظر گرفته

اهد
دب
ع را
تدی
 ۳.و از همه بدتن چه معنی دارد که عد

موهومی ( )۷/-۱بار

در خودش ضرب کنیم؟ وتازه به ما جوابش را هم میگویند که میشود
 .-۱اینجا برهان معمولی هیچ کمکی نمیکند .اين برهان ثابت میکند
دق
ا77
ص 6
که » < +۱

است .اما نمیگوید *

اصلا یعنی چه! ما در

شوند .آیا صفر نقطهای است روی یک خط؟ با مجموعهّ تهی است؟ یا هر

نا نگ  geاست ننهقطه و نه مجموعه؟ جواب یگانهای نداریم.

ty

هر پاسخی انتخاب یک استعاره است وا هنرتخاب استعاره» استنتاجهای

در این کتاب برخلاف بیشتر کتابهای مربوط به ریاضیات .ما نه تنها به
آنچه صادق است بلکه به آنچه معنای اندیشههای ریاضی است خواهیم

ریاضیات :چنانگة خراهيم نیت :استخارد روی انتعان :است :وقتی یگ

پرداخت .اینکه مفاهیم ریاضی چه طور میتوانند درک شوند .وچا صادقاند.

مختلفی دارختیار میگذارد و موضوع متفاوتی را معیّن میکند.

مفهوم ریاضی به تنهایی یک دوجین استعاره به همراه دارد .کار دانشمند
علوم شناختی است که اين لایهها را از هم با ز کند طوری که ساختار شناختی
پایهای آنها آشکار شود.

پی کار تیآشسه آهمییت :علبی خارود اما عمکن ات کاربرة مهمی هم

همین طوربا ماهیت ریاضی از چشمنداز ریاضیات ذهنبنیاد سروکار خواهیم
داشت.

یکی از ملاحظات اصلی ما مفهوم بینهایت دنرمودهای مختلفش خواهد
بود :مجموعههای نامتناهی» اعداد ترامتناهی» سریهای نامتناهی» نقطهٌ واقع

در آموزش ریاضی داشته باشد .ما معتقدیم آشکارشدن ساختار شناختی

در بنهایت :بینهایت کوچکهاء و اشیایی که با قادیر دنالهها «در بینهایت»

ریاضیات .دسترسی به ریاضیات و درک آن را بیشتر میشر میکند .چون

بهوجود میآیند مثل خمهای فضاپرکن .نشان خواهیم داد که یک «استعارة
بنیادی بینهایت» وجود دارد که همةّ اینها موارد خاصی از آناند .منشا

استعارهها براساس تجربههای معمولی شکل میگیرند بیشتر مفاهیم ریاضی

مبتنی بآرنها به زبان عادی قابل درک میشوند.

اين استعاره خارج از ریاضیات است .اما به نظر میرسد پيةادراک ما از

در علوم شناختی ریاضی سوالاتی مطرح میشود که ریاضیات آنها

پیات درتتریبا خم حوزههای ریاشبی است .اگسرتعارةبتیاهی بیتهایمه

بای هی قظه فطل و مجدرحه ب با زرغای آفراگی صافی هرک

ربافهمیم .بسیاری اازبهامهای کلاسیک امزیان میروند ودرک آنچه ظاهر

را دربارهٌ خودش نمیپرسد .ونمیتواند بپرسد .ما جگونه مفاهیمی مثل
میکنیم؟ جطور از آن مفاهیم ریاضی که برای مبتدیان غریب یا معماگونهاند
سردرمیآوریم؟ مفاهیمی مثل خمهای فضایرکن ,اعداد بینهایت کوجک» نقطةً

واقع در بینهایت؛ و مجموعههای کزبنیاد" (مثل مجموعهای که اعضایش
«شامل خودش» است)؟

بهعنوان مثال .یکی از عمیقترین روابط در کل ریاضیات را در نظر
تایه رایطةٌ اویل * <  ,۳6* + ۱که در آن  6 oteاعشاری نامتناهی

ربیوبی که  tabلگاریتم
غجی
 ۵۴۰۹۵۴۸۲۸۱۸...را است .عدد ع
طبیعی است .این رابطه

 eeeدر دورههای مقدماتی دانشگاه تدریس

میشود .اما واقعاً معنایش چیست؟ معمولاًمیگویند یک کمیت نمایی
بهصورت ” qصرفاً یعنی اينکه عدد  4را  7بار در خودش ضرب کنیم؛ یعنی

پیچیده به نظر میرسد به مراتب سادهتر میشود.
نتایج تحقیق ماء عمدتا نتایج ریاضی نیست بلکه نتایجی مربوط به علم
شناختی ریاضیات است .نتایجی است دربار؛ نظام مفهومی بشر که طرح
اندیشههای ریاضی را میشّر میکند و ریاضیات در این نظام معنا مییابد.
اما اين نتایج در حد زیادی بازتاب تفکر خودآگاه ریاضیدانان نیست .بلکه

نشاندهندة نظام مفهومی ناهودگ کسانی است که کار ریاضی میگنند.
نتایج تحقیق ما بههیجوجه در ریاضیات تغیبری نمیدهد اما شاید در روش

ادراک ریاشی و بیان معنای تتایج ریاشی ,تحولی اساسی ایجاد گنق.

تزههای ما شاند خیلیفا راشگفت رده کنل .آیرن هم چند نمونه:
بیعاضیف ا

منطق نمادی باية کل عقلائیت نیست .تمام کومال هم صادق نیست.

 deal LGN? ar Sadlyمتهمیم
ad gl ago og

نظام استعارهای زیبایی است که استعارههای عجیب و غریبی دارد.

 ۲ « ۲ < ۲که حاصلضربشان میشود  .۲۳اما با اين

به بعضی دردها میخورد اما برای مشخص کردن جیزی مثل گسترة

یعنی ۲

۲

تعریف عدد نمایی ا*ز 76هیچ جیز دستگیرمان نمیشود .اینجا دستکم سه

کامل ساوزگار فقل بشره بسپار تاگافی استه

ابهام داریم:

اعداد حقیقی محوراعداد را «پر نمیکنند» .یک مبحت ریاضی داریم به

 ۱جه معنی میدهد که یک عدد اعشاری نامتناهی مثل  6در خودش

اسم اعداد ابرحقیقی که در آن اعداد حقیقی تقریباًروی خط پرکنداند.

برب
ر گ
ضرب کودط

نگ حمل ار رهی درنتاربگیري ین عدل

ازکجا شروع میشود؟ معمولاً عمل ضرب راآ اخزرین رقم.سمت راست
عدد شروع میکنيم .اما یک عدد اعشاری نامتناهی آخرین رقمش کجا

درتعریف جدید ببوستگی توابع .وآنیزن درجه پیوستار خوانده میشود.
پوستگی به مفهوم معمول بهکار نمیرود.
 ٩خمیای به اصطلاح فضایرکین فضا را پر نمیکنند.

۰۰۰۹۹=۹ VU Saleره  aiجواب مثیت یا متفی قاطمی ندازد.

بود؟
mapping

.1 inference-preserving cross-domain
2. non-well-founded sets

جواب بستگی به نظام مفهومی انتخابی شما دارد .اينکه
که
نت و
ی اس
اضی
یک بحث ریا

٩۹۹ ۱-۰ ۰ره

 2۰۰۰۹۹۹: ۱رمحنی است

wor
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 desteکتاب /جورج لاکف .رافائل نونز
اینها یافتههای جدید ریاضی نیستند اما راههای تازهای برای ادراک نتایج

معروف ریاضیاند .اینها یافتههایی در علوم شناختی ریاضیاتاند .نتایجی
“el,

 HLGoساختار مفهومی ریاضیات و نقش ذهن در خلق col

بینهایت کوچکها ,غویره .ما بحث میکنیم که مفهوم بینهایت بالفعل ماهيتً
استعاری است و یک استعارة مفهومی یکتا «-استعارة بنیادی بینهایت»-
وجود دارد (فصل

 )۸که اگر نه همه بیشتر مفاهیم بینهایت درریاضیات

را

ما از

دبررمیگیرد (فصل  ۸تا  .)۱۱در قسمت جهار پیامدهای چنین تحلیلی را

نتایج ریاضی و ادعاهای خیلی از ریاضیدانان ارتباط دارد .پژوهش ما به

برای ادراک پیوستار (فصل  )۲۱وپیوستگی واعداد حقیقی (نصل  ۲۱و

فلسفهٌ ریاضی هم مربوط میشود .دیاضیات ذهیبنباد؛ آنطور که ما در

۲ابیسی بيکنيم.

اگرجه پژوهش ما در خود

نتایج ریاضی تأثیری ندارد.

به ادراک

این کتاب توصیف میکنيم با هیچیک افزلسفههای موجود ریاضی افلاطون

اینجای کتاب .بحث اصلی را متوقف میکنيم تا یک تناقض ظاهری به

مشر بی؛ شهودگرایی و صورنگرایی سازگار نیست .با تعبیر جدیدپسامدرنیستی

نام «پارادکس طول» راکه همه به آن برمیخورند مطرح کنیم .اين میانپرده را
مثل نوشیدنی اشتهاآوری که برای تغیبر ذائقه بعد از یک وعده غذای منصل

از ریاضیات بهعنوان یک محصول صرفا اجتماعی هم ساژیاز .تیست .ما

براساس ننایج کارمان رهیافت کاملا متفاوتی به فلسفةٌ ریاضی ارائه خواهیم
کرد .معتقدیم فلسفة ریاضی باید سازگار باشد با یافتههای علمی دربار؛ تنها
اند بداند .در قسمت  ۵بحث خواهیم کرد
وو
تاند
د
مری می
ریاضیاتی که بش
که  & bsریاضیات جسبنیاو! که

Gay

 helنتایجی است که در این

کتاب ارائه میشود  --فلسفهای مبتنی بترجربهگرایی برای ریاضیات تبیین
میکند .فلسفهای

کف
 Scalesبا «واقعگرایی جسمبنیاد»  ۲که لا

و جانسن

درکتاب پیشگفته بحث کردند و«طبیعتگرایی اکولوژیکال» بهعنوان مبنایی
برای نگرش جسمبنیاد ( 5991, 7991(Niinez,

gl oly
است .اکزجا

i he peer al ytd ably qualitygn be
میآید؟ از ما؛ ما خلتش میکنيم ,اما نه دلبخواهی است.

ند سرا یگ محضول اجتناعی ناشی از تصادف تاریخیteh andl .
میشود ریاضیات دلبخواه نباشد ,این واقعیت است که در ریاضیات از

سازوکار مفهومی بنيادي ذهن جسمبنیاد بشر ,همانطور که در دنیای واقعی
تکاعل بافته .استه استفاده میشود .ریاضیات :تحصول تااییهاین خضبین
 Camacho pheبجسم ما :تکامل ملا محیط ما و قدمت اجتماعی ,و فرهنگی
فباسا:

وقتی این کتاب ر تمام گردید دلایل اگینفتههای ما روشن خواهد Ab

یک
تعارف میشود؛ بعد از

حالا برالی قسمت پنج نتایج کافی داریم .بحثی کلّی دربارة نظرية

ریاضبات جسبنیاد (فصل  )۵۱ویک

داریم  -توانایی آنیشماری؟ (یعنی تعیین آنی تعداد اشیا در یک محموعةً

خیلی کوچک) و عمل جمع و تفریق ابتدایی .در نصل  ۲به سراغ بعضی
است .بعد استعارههای مبنایی را مطرح میکنيم که زمينةٌ درک حساباند

ا
ج از
کاب
(فصل  )۲و در نصل  ۴بحث خواهیم کرد که قوانین حس
میآیند.
در قسمت دوم می رسیم به بحتك میا و منهومسازی مجموعهها:

منطق؛

وصورتهایی از جبر مجرد مثل گروهها (نصلهای  ۵و  ۶و AV

 dilجدید ریاضی (فصل .)۶۱

برای نمایش قدرت واقعی این رهیافت .کتاب را با قسمت شش به

پایان میبریم که شامل موردپژوهی تفصیلی رابطهای است که مناهیم
محوری ریاضیات کلاسیک را یکجا جمع میکند .70* ۲ ۱ < ۰ :برای

اینکه نشان بذهیم اين شاوی واقعاً چه معتایی دارد .باید ساتتار شناختی
به خصوص استعارههای منهومی  -این مقولهها را بررسی کنیم :هندسةٌ
تحلیلی (موردپژوهی )۱؛ اعداد نمایی و تکار شمه (موردپژوهی  ,)۲اعداد

موهومی (موردپژوهی  )۳وسازوکارهای شناختی که اینها را با هم ترکیب
میکنند (موردپژوهی .)۳
اين موردپژوهی را به سه دلیل در انتهای کتاب آوردیم .اول اینکه شرح

مفصلی است اازينکه چگونه سازوکارهای شناختی توصیف شده دکرتاب

میتواند ساختار ریاضیات کلاسیک را روشن کند .ما این مطلب را بعد از
بحث دربار؛ فلسفةٌ ریاضی آوردیم تا خواننده مثالی داشته باشد ازینکه
جگونه تغییری در ماهیت آنچه ریاضیات است» میتواند منجر به ادراک

جدیدی از نتایج آشنای ریاضی شود.
دوم

قسمت اول مقدماتی است .در فصل  ۱با حساب ذاتی مغز سروکار

دوره بحث

طولانی آوردهايم.

 eelp> Slموردیژوهی است که تحلیل مفاهیم ریاضی رو میآید.

با اینکه در سرتاسر کتاب مفاهیم ریاضی را امزنظر شناختی تحلیل میکنیم,
بررسی رابطهٌ اوبلر است که قدرت تحلیل مفاهیم ریاضی را به نمایش میگذارد
و نشان میدهد چگونه یک رابطه به تنهایی میتواند گسترهای بسیار غنی

جاا جمع کند  -حتی اگر اين رابطه چیزی جز عدد
کی ر
یاض
امزفاهیم ری
نداشته باشد : ۱۰۷-۱rr veو *ت.مام مدت میپرسیم چطور اعداد خشک
وخالی میتوانند بیانکنندة تفاهیم باشند .در این موردپژوهی است که قوّت

پاسح به اين سوال روشن میشود.
بالاخره .اين یک حرکت آموزشی است .ما معتقدیم ریاضیات کلاسیک
با دیدگاه شناختی به بهترین وجه میتواند آموزش داده شود .معتقدیم که

قسمت  ۲مربوط به مفهوم بینهایت بهعنوان یک مفهوم بنیادی است

آموزش مفاهیم ریاضی وتوضیح اینکه جرا حقایق رباضیاتی از این مفاهیم

که در ریاضیات پیشرفته مطرح است سوال ما اين است که چگونه سازوکار

پیروی میکنند .اهمیت دارد .مقصود از اين موردپژوهی نشان دادن روش

مفهومی معمولی و ظرفیتهای شناختی محدود انسان میتواند منشا گسترة

این کار به مدرسان ریاضی است.
مااينکتاب راگام اولی در طرح علم شناختي ریاضیات میدانیمس رشتهای

کامل مفاهیم ریاضی بینهایت باشد :نقاط واقع در بینهایت» مجموعههای
نامتناهی ,استقرای ریاضی ,اعداد اعشاری نامتناهی .حد .اعداد ترامتناهی.
realism

.2 embodied

mathematics

4. subitize

of embodied

1. theory

3. ecological naturalism

که سازوکار شناختی بهکار رفته داربداع و مفهومسازی ریاضی را بررسی

میکند .اميدواريم اين رشته به نظر شما هم هیجانانگیز ,جالب وارزشمند
باشد.

ترضریاضی :سال  ۴۱شمارة ۱

YA

به دنبال اين مطالب ,دو فصل درخشان کتاب ظاهر میشود که به بیان

ریاضیات جسمبنیاد"

نظریه :و فلسفة :جیزی که نویستدگان «ریاضیات جسمبنیادش مینامند
اختصاص دارد .نظریةٌ آنها با موضعی که روبن هرش" درکتاب  ۷۹۹۱خود

به نام وجاضیات :داقع چیست؟" اناذ کزده است سازکار است.ولی با از آن
حوزف

فراتر میگذارد .اجمالث لاف و نوئز معتقدند که ریاضیات محصول انسان

اوسلاندر*

است و توسط مغز و نظام مفهومسازی ماء و نایزرتباطات جامعهٌ انسانی و

فرهنگ ,شکل میگیرد .انسان بگهونهای تکاملیافته است که نیروی شناختی

ترجمه حسین خسروی

ما متناسب با جهان است بهصورتی که آن را میشناسیم.

ان کتاب ناقد را در تنگنا قرار میدهد .اثری است با هدف بلندپروازانه
به قلم یک زبانشناس و یک روانشناس .هدف آنها پایهگذاری یک رشتة

 pyleشناختی برای ریاضیات است .همچنان که در مقدمة کتاب میگویند
کتاب شامل نتایج [جدید] ریاضی نیست بلکه «حاوی نتایجی درمورد نظام
مفهومی انسان است که اندیشههای ریاضی را ممکن میسازند ».آنها در

حد قابل ملاحظهای در اين تلاش موفق میشوند .ولی کتاب (و به تبع آن

استدلال آنها) آغشته به اشتبامات جدی ریاضی است.

دو فصل اول« .حساب ذاتی مغز» و «مدخل کوتاهی بر علوم شناختي ذهن

جسمبنیاد» زمينهٌ لازم از علوم شناختی را ارائه میکنند .موّلفان به تحقیقاتی
اشاره دارند حاکی اآزنکه نوزادان از تواناییهای ذاتی ریاضیاتی بالااخص
توانایی «آنیشماری» یعنی تعیین آنی تعداد اشیای یک مجموعةٌ کوجک
برخوردارند .برای مفاهیم پیجیدهتر ,لازم است به سازوکارهای شناختیای که

مفاهیم ریاضی را مشخص میکنند پرداخته شود .لاگف و نونز استدلال
میکنند که اين سازوکارها همانهایی هستند که مناهیم عادی را مشخص

ihon

ین مطالب :منجر به نظرية اصالی مولغان میشود  -اینکه ریاضیات

براساس استعاره شکل میگیرد .بنیادیترین استعارههاء استعارههای حبنایی۱

هستند که «ما را قادر میسازند تجربههای روزمره (مانند کیه کردن اشیاء)
را بر مفاهیم مجرد (مانند عمل

جمع) تصویر کنیم» .استعارههای مبنایی

« olsگردایه سازی» دسته کردن :استفاده از جوب اندازهگیری و حرکت در
محیط» میشود .اهمیت آنها در اين است «که انسان را قادر میسازند ...
 Gleeرا دوررای مقدار کوحکی که al b

 saآمدهایم توسعه دهد» .برای

این نظریه هم ذترقابل با ریاضیات متعالی" [فراتجربی] تزا دارد (که

در این کتاب بهعنوان «رمانتیسم ریاضیات» ازآن باد میشود و درواقع نوعی
افلاطون مشربی اقاطی است که مذعی است ریاضیات مستقل از هرگوند
موجودات ذهندار است) ,وهم دترقابل با موضع پسامدرنی که ریاضیات را

فقط محصول دلبخواه تاریخ و فرهنگ میداند .محتوای این دو فصل که با
رتوجهی
ب.لکا
اابد
قی
گفتار نصیحی با عنوان «تصویر ریاضیات»؟ خانمه می
دفرلسفهٌ

رباضی است.

متأسفانه بحنهای ریاضی کتاب در سطح بحنهای فلسفی وشناختي
آن نیست (با وجود تأییدیههای چند ریاضیدان سرشناس که در پشت
جلد کتاب آمده است) .احکام ریاضی نامفهوم و مشکوک بسیار و حتی
اشتباهات مشخص ,درکتاب دیده میشوند .مولفان ادعا میکنند که «حمیای

بهامطلاح فضایرکن درواقع فضا را پر نمیکنند» .هرقدر که توضیحشان
جیست.

 Iحواندم باز متوحه نشدم که مقصودشان

اينکه اعداد اعشاری را

بهعنوان «چندجملهایهای نامتناهی» ارائه کردهاند هیجانی در من برنینگیخت.
توضیح آنها در مورد اینکه چرا سری تبلر یک تابع را نمایش میدهد نادرست

است .و مشتقگیری جمله به جمله را نوجیه نمیکند.
تعدادی احکام نادقیق در کتاب هست که میتوانست با ویرایش و

بازخوانی دقیق اصلاح شود .) nae alkاازين اشتباهات پس اازرائه
تصحیحات
متن به ناشر ایجاد شده است ).مواردی از

جمله تصحیح
 -از

تعریف نادرست حد در صفحات  ۸۸۱و  - ۹۸۱را میتوان در وبگاه کتاب
)col (http://www.unifr.ch/perso/nunezr/
بعضی اشتباهات دیگر به نظرية موّلفان ارتباط نزدیک دارد ونیازمند بحث
بیشتری است .یکی از جشمگیرترین اینها جیزی است که آن را «بارادکس

مناهیم محردتر نیاز به استعارههای ا«تباطی  ۲است .اینها حساب را به سایر

طول» مینامند و مربوط است به دنبلهای از «خمهای ناهموار» همه به

را استعارة جول مینامند .عملیات حساب را به عملیات «ردهای» (نظریة

 Dhناپیوسته بودن طول در توپولوژی مناسب است

شاخههای ریاضیات .مانند هندسه پیوند میدهند .یک مثال ,که مولفان آن

مجموعهای) پیوند میدهد .شاید مهمترین استعار؛ ارتباطی ,آن باشد که
ردن
ر.ککه
امند
کنا
 ol oly.را «استعارة بنیادی بینهایت» می

با مجموعههای

نامتناهی ,نقاط در بینهایت .حدّ سریهای نامتناهی .اشتراکهای نامتناهی

وکوچکترین کران بالا را مقدور میسازد .طبق نظریةٌ موردبحت .اینها همه
«موارد خاص یک استعار؛ مفهومی عام واعد .هستند که قر آن فرایندهایی که

بهطور نامحدود ادامه دارند به شکل مختومه ودارای نتيجة نهایی منهومسازی
میشوند ».در جند فصل بعدی تجلیهای گونا کون «استعارةٌ بنیادی بینهایت»

را شرح میدهند :حد و پیوستگی ,حساب ترامتناهی؛ بینهایت کوچکها ,و نیز
استعارههایی که به ریشارد ددکیند وکارل وایرشتراس نسبت میدهند.
2. linking metaphors

metaphors

.1 grounding

طول  ۲/۲که به چارمخطی به طول واحد میل میکنند .اين «پارلدکس»
نیست بلکه فقط

 OO Peal ube 9لیم موضوع با خاطرنتنان Th he

Lt

میگویند که اين پارازکس نیست ولی من نتوانستم استدلال آنها را بفهمم.
(اینکه خمها مشتقپذیر نیستند نکتةٌ اصلی نیست .همین مسأله میتواند در
مورد خمهای «هموارشده» رخ دهد ).یکی اازشتباهات موّلفان این است
که ادعا میکنند «حد بهطور دقیق برای دنبالههای اعداد تعریف میشود نه
دنبالههای خمها».
اشتباه جدی دیگری د رآخرین بخش کتاب در نورد تساوی  = ۰CHAN
رح میدهد .همان طورکه مولفان خاطرنشان میکنند .لازم است توضیح داده
?Really

Mathematics,

of Mathematics

is

4. Portrait

2. What
mathematics

Hersh

.1 Reuben

3. transcendental

۷۹

ریاضیات در  ۷۳درجه /جان الن پاولوس

شود که متصود اازینکه یک عدد حقیقی

به توان مختلط رسانده شود

چیست .مولفان پس از یک سیر سریع در هندسة تحلیلی و مثلثات و نیز

ریاضیات در  ۷۳درحه"

بحث دربار؛ٌ عدد ء .واحد موهومی ( 7که ضرب کردن در آن بهصورت

دوران مفهومسازی میشودا :و مبادی حساب دیفرانسیل ,به رابطةٌ مهم
 ec! = cosy +isinyمیرسند .اين تساوی را به این صورت «ثابت
همة
میکنند» که نشان میدهند مشتقات دو طرف از

جان الن پاولوس *

مراتب در * یکی

است .} aبنباین سری ثیر آنها یکی استاء ام ان استدلال یک دور

ترجمهً حسین خسروی

باطل است زیرا * 6تعریف نشده است .راه صحیح اين_است که 6
را از طریق سری تیلر تابع نمایی تعریف کنند (که در اين صورت .رابطه

فورا از مقایسهٌ ضرایب سریهای تبلر نتیجه میشود) .اين نمونهای است از

اصلی (که چان گلی" بیان کرده) دایر  Yeah Sillخویب تبدیل په تحریش
Py

Se

اين بحث تقریبا  ۰۷صفحه کتاب را اشغال کرده و زیرعنوان «یک
موردپژوهی ساختار شناختی ریاضیات کلاسیک» آمده است .اما هدف فقط
این نبود که برقراربودن اين رابطه ثابت شود بلکه قرار بود تشریح شود که اين
رابطه «جه معنی دارد» .به نظر میآید موّلفان در تبیین نقش استعاره در درک

اين رابطه موفق نبودهاند.
احتمال دارد که استعاره در صورتبندی مفاهیم پیشرفتهتر نقش اساسی

نداشته باشد ,یا اگر هم داشته باشد .ماهیتی متفاوت با آنچه در ریاضیات

کتابهای فلسفةٌ ریاضی وآموزش ریاضی معمولا تا حدی ملالآورند زیر
 Lyneبه بازگویی مواضع متعارف میپردازند و اگر خواننده شانس بیاورد
یکی دو نکنةٌ ظریف در آنها میبیند .کناب ریاضیات از کجا سرچنمه

میگیرد در اين میان استثناست هم از نظر رهیافتِ روشنگرانه .و هم از
نظتریجهگیریهای جذاب وبعضاً سنتشکنانة آن .جورج لاکف زبانشناس
و رافائل نویز روانشناس مفاهیم مجرد را تا سرچشمةٌ مادی وانسانی wl
دنبال کرده واذعا میکنند که ریاضیات از فرایندهای شناختی عادی نشات
 distبه اين ترتیب آنها یک ضربة کاری به بدنةٌ دیدگاه افلاطونی دربارة
ریاضیات وارد کرده بهطور غیرمستقیم راههای وسیع نوینی را در تحقیقات

آموزشی میگشایند.

۱

نی
عد -
پدو
انسان با اتکاء اوليهة به یک توانایی ذاتی نسبتا مح

تشخیص

 ol,وقتی شکل میگیرند .نوعی

ریق اعداد صحیح
اشیاء آنی شماری (تشخیص آنی اعداد کوجک)؛ جتمعف و
تا عدد سه .از طریق دستگاهی از مفاهیم مربوط به روابط فضایی ,شماهای
تصویری  ۱و به خصوص استعارههای شناختی ,که همه پایٌ عصبی دارند .قدرت

حقیقی تصورکنم؛ اگر چنین استعارهای وجود دارد .قطعاً مشتاق شنیدن آن

ریاضیاتی خود راتوسعه میدهد .تجربیات غریزی اولیه از جهت ایستاده.

مقدماتیتر دارد .داشته باشد .مفاهیم
حیات مستقل کسب

میکنند و آنگاه میتوان با آنها بهطور مستقیم برخورد

کرد .برای من دشوار است که استعارهای برای به توان مختلط رساندن یک عدد

نیروی فیزیکی ,و حرکات بدن ما را به شکل دادن دستگاههای پیچیدهتری
ازیدهها دورونیسازی آنچه از نها حاصل میشود سوق میدهد .با مفهوم

استعارة مفهومی درکارهای پیشین لاکف آشنا شدهایم ,به خصوص درکتاب

* KK KKK

Scien-

American

mathematics”,

 6۵۲۵2/۵0۲ ۲۲۷۵ Live byکه درآن بر فراگیر بودن استعاره در زندگی روزمره

“Embodied

e Joseph Auslander,

tist, (4) 89 (2001) 366-367.

تأکید میشود .برای درک مفاهیم مجرد .ما تعابیر جسمانی یا حسی-حرکتی
را به آنها نسبت میدهيم .مثلاً محبت بسیاری اوقات برحسب گرمای بدن
درک میشود« :نسبت به فلائی سرد بود»؛ «تدریجاً نسبت به اوگرمتر شد».
به بیان ریاضی؛ لاکف و نوئز استعاره را  tals jl tttمبدأه که

است
ن کم
ش که
آصد
آشنناست به دامن عق

* جوزف اوسلاندن دانشگاه مریلند .آمریکا

تعریف :میکند ..مفاا

Sey pL

تودة آحر عددی را تداعی میکند وتودة بزرگتر عددی بزرگتر را .این تناظر

استنتاجها را نیز حفظ میکند :درک ما ازینکه ترکیب دنووده آجر هميشه
یک توده آجر تولید میکند مبنای بسته بودن عمل جمع در حساب است.
دامنهةٌ مبدا یعنی  aol togگSeرداية اشباء است» و دامنة متصد .حساپ

! gal ationافلین استایة مبتایی از هار استعایة مین آسلس ساب
است .نمونة دیگر؛ جوب اندازهگیری است .طول یک پارهخط فیزیکی به

یک عدد منسوب میشود .پارهخط بزرگتر به عدد بزرگتر و غیره .تناظرهای
استعارهای مشابهی میان حساب و حرکت و ساختن وجود دارند.
در سراسرکتاب مولفان سعی میکنند انديشة ریاضی را از قید ابهامات

رمزآمیز برهانند و تا کید بر اين دارند که منشاًایدههای ریاضیانی تفاوتی
1. John Kelley

.1 image-schemas

NF flegalptt
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ریشهای با منشاً مفاهیم عادیتر ندارد .مثلاً خاطرنششان میکنند که درک ما

از متفر جبری مشلیه در با از ضمیر استةه cal San gd ple ty
کررراده
کا

ارس
برا د
قه.
حالش خرات است

اس

با «اگر  ۷د ۲نق

VEL

بینهایت کوجکها عملکردی طبیعیتر دارند زیرا که درواقع میتوان بارين ذرات
ناصفر تقسیم کرد و حدگیری تبدیل به نوعی حساب میشود.

بااینکه لاکف و نونز بر

منشباًتعصادفضی واً فرهنگی ایدهها روشتههای

آنگاه  »7 < ۵قرار میدهند .بالعکس نشان میدهند که اين مفاهیم پیشپا

ریاشبانت ککید ظریده یم فشگاه پسامدیخ زا که رباضیات :صاً قیتی

فتاه سکن است ازجا  Liegeقبیگزتندءبالانقصن ,ريش silal wtih

محصول فرهنگی است نمیپذیرند .شاد اآزنجا که میخواهند خود را از
افراطهایی که معمولا به پسامدرنیسم منسوب است دور نگاه دارند .سبک

مرموزسازی مفاهیم ریاضیات همین استعار عدد/شیٌ است که منجر به
افلاطونمشربی میشود و اين باور ضمنی که اعداد هویتی در جایی «آن

نوشتار آنها با وجود آنکه حول محور استعاره است» عاری اآزرایشهای لفظی

}asو نونز بر رد آنجه «رمانتیسم ریاضی» مینامند اصرار

است .آنها سرسختانه از دقت» عمومیت .وتجرید ریاضی دفاع میکنند و

دارند :اينکه ریاضیات مجرّد و عاری از منشا جسمانی است .و در عين

ریاضی) امکانپدیر

بالاها» دارند.

حال مستقل از ما وجود دارد؛ انکه اشیاء و حقایق ریاضی هویتی متعالی

دارند؛ اینکه اثبات ما را بهکشف این حقایق متعالی قادر میسازد؛ و اینکه

یادگرفتن ریاضیات ,یادگرفتن زبان طبیعت است.
 callaریاضی که این کذاب

 if hy pS lheآج آست #دمس لا

یک خوانند؛ عمومی داراست .ولی یکی از نکات دلیذیر کتاب اين است که

گوشههای متعددی از ریاضیات را بررسی میکند واز جزئیات سرسری رد

نمیشود .در نیمه دوم کتاب که فنّیتر است ملفان به بینهایت وکاربردهای
ع وی
ذنده
مرداز
متعدّد «استعارة بنیادی بینهایت» میپ

میشوند که ايدة بینهایت

بالفعل (نه فقط بینهایت بالقوه) بهطور استعارهای از مفهوم نتیجة یک فرایند

مشتق میشود .انسان نتيجة یک ایند بیپاین را در قیاس با یک فرایند

کمشف ریاضی ) joمقابل اختراع
میپذیرند که چیزی به نا

است پس ازآنکه مفاهیم ریاضی در میان یک جماغت ,ريشه بگیرد..اما آیا

آنها موفق میشوند که همه مفاهیم افلاطونی راء که به ایدههای مذهبی تشبیه
میکنند .طرد کنند؟ هرجند کسانی که به یک جهان افلاطونی ناب معتقدند که

اعداد .توابع ,خمها؛ احتمالها و سایر بازیگران ریاضی ابدالدهر در آن گشت
میزنند بسیار معدودند .ولی نوعی افلاطونمشربی پالایشیافته» قابل دفاع

است .به خصوص درابطه با اعداد صحیح ونظریههای وابسته به آن.
بیجهت نیست که لئوپولد کرونکره ریاضیدان قرن نوزدهمی همعصر

گتورگ کانتور از یک بیان مذهبی /ریاضی برای توصیف آنچه که ابدی است و
آنچه که نیست استفاده کرد .گفتة معروف ااوين است که خداوند اعداد صحیح

را آفرید و مابقی کار انسان است .صرف تنوع نظریههای مجموعهها .مفاهیم

مختوم .یعنی فرایندی که انتها دارد .مفهومسازی میکند .مولفان معتقدند که

مختلف اعداد حقیقی ,دانهدارن وابرحقیقی ,هندسهها ,جبرها مونطقهای
مختلف» حاکی از طبیعت غیرمتعالی آنهاست وبیاعتقادی نویسندگان به
وجود افلاطونی آنها را معقول جلوه میدهد .اما اعتقاد به وجود مستقل اعداد

 kulبنیادی بینهایت» حاصل میشود .بهعنوان مثال؛

صحیح ظاهر موضع «لاآدری»تری را میطلید .ما یقن حساب را متعالی

همةّ موارد بینهایت بالفعل در ریاضیات اکزاربردهای گوناگون و بسیاری

اوقات غیربدیهی

حساب ترامتناهی اعداد کاردیثال و اردینال از مفاهیم کاملاً متمایز بیتهایت

 altelگرد به این سعشی که هر وجود صاعب :افرژگی تهایتا استاردهایی بات

سرجشمه میگیرند .که یکی مربوط بگهردایههای نامتناهی است ودیگری

اهیق حسایی دست خواهد
قب
حیق
پایهگذاری آن ایجاد خواهد کرد و از آن طر
یافت .به اين منهوم میتوان گفت که حساب نوعی وجود ذاتی در جهان

مربوط به فهرستهای نامتناهی.
در یکی از جالبترین و قانمکنندهترین بخشهای کتاب .موّلفان مبناي

 Glande sary |p eg alate sled ohnهو #سیف

دارد .ترمیمهای مشابه دیگری نیز برای شبه افلاطونمشربی میشر است.
دیدگاه ما دربارهةٌ طبیعیت اشیاء و حقایق ریاضی هرچه باشد ,اکزتاب

میکنند .بسیاری ارزیاضیدانان ایدهٌ اعداد بینهایت کوجک را؛ یعنی اعدادی

رباضیات ا( کجا سرچشمه میگیرد میتوانیم بعهنوان اثری که بر منشا انسانی

میکنند» اما ان ایده بسیار طبیعی است و متناظر با ايدة روزمرة یک ذر فاقد

که به مفاهیم ریاضی معنی میبخشند قاعدتً باید از نظر آموزشی بسیار

که بهازای هر  7از  7/۱کوجکتر باشند .در بهترین حالت «نادقیق» تلقی

 Coal adult oi slaلاپبنیتی و رباشیدانان یس از اوه مدت؛ عو

قرن ازستعار بینهایت کوچک برای پیشبرد حساب دیفرانسیل و انتگرال و
شاخههای جانبی آن استفاده کردند .در مقابل؛ نیوتن متوسل به فرایند مرموز
حدگیری برای پیش بردن اين موضوع شد .برای بهکارگیری اين فرایند باید به
ade Cat cil

 Cad swigزذ .اگر بخواهیم بدانیم سرعت حرکت ما

در ذقیقاً سامت سد چیست بآید موش

مفاهیم ریاضی تأکید دارد استقبال کنیم .بررسی دقیق استعارههای مفهومی

مفید واقع شوند .ودر اين حوزه است .نه در فلسفهة ریاضی ,که اين کتاب

بیشترین تأثیر را خواهد داشت .آگاهی بهتر نسبت به سرچشمههای معمولا

پیشپافتاده وگاهی ناخودآگاه ایدههای پیچیده ضرورتا به علیم و تعلم ما
کمک خواهد کرد .در مجموع اين کتاب گرمایی جسمانی به انتزاع سرد و
زيباي ریاضیات میافزاید.

متوسط (فاصلهً طی شده تقسیم بر
OK
OK KOK

تر حول ساعت  ۳در نظر بگیریم
کو
چکتر
وکوچ
کانی
زمان) را بدرازههای زم
و «در حد» به سرعت لحظهای میرسیم . BAحد نیوتن به حق مورد انتقاد

بارکلی دویگران قرارگرفت که خاطرنشان میکردند یک بازة زمانی یا طول

صفر دارد ,که در آن صورت تقسیم غیرمسکن است .وبا طول صفر ندارد که
در آن صورت به سرعت لحظهای دست نیافتهایم .اين خلا منطقی تا قرن

نوزدهم پرنشد و حتی امروز هم تعریف سنتی حد دانشجویان رگایج میکند.
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