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شگاهی است
نشر
ان
دکز
نشر ریاضی اازنتشارات ادواری مر
که هر شش ماه یک بار منتشر میشود .هدفهای اصلی انتشار

بسمالله الرحمن الرحیم

 alosعبارت
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 ۰معرّفی پیشرفتهای جدید ریاضیات؛
ه معرفی شاخههای جدید علوم ریاضی و همچنین مباحثی
که مورد توجخه پژوهشگران است؛
0

 Ghee deکاربردی» فرهنگی ,فلسفی ,و تاریخی
ریاضیات؛

 ۰معفی کارهای ریاضیپژوهان فارسیزبان و ایجاد ارتباط
بین آنان؛

ه طرح مسائل آموزشی ریاضیات .بهویژه مسائل مربوط
آموزش ریاضیات

به

دانشگاهی در ایران.

نشر ریاضی از همکاری تمام علاقهمندان استقبال میکند.
مقالههای ارسالی باید در  Cpkeهدفهای فوق و با سبکی
مشابه با سبک مقالههای جاپشده در نشر رباضی باشد.

 |p allie sel pla shan aبه فاویسی برگردانند و باق
درج به مجله بفرستند توصیه میشود ابتدا اصل مقاله را با ذکر

 nob, abuمرکز نشر دانشگاهی

‘caبرای بررسی و تصویب ارسال دارند .ترجمهٌ آزاد پذیرفته
نمیشود .و فرستادن اصل متقالههای ترحمهشده الزامی است.

سقالههای ارسالی چس خربخاده تبشود .هر سای عطاق

ضوابط رایج داوری میشود .هیأت ویراستاران در رده قبول ,و
حک و اصلاح

تهران .صندوق پستی ۸۴۷۴۵۷۸۵۱
نقل مطالب با ذگر مافك  leneاسته,
بهای این شماره ۶۶۰۲۱

ریال؛ حق اشتراک

سالانه برای داخل کشور  ۰۰۰۴۲ریال.
(برای دانشجویان با  ۶۳۸تخفیف)

 ov.آزاد است .وبرایش» نگارش» انتخاپ

واژهها ,وضبط اسامی واعلام مطابق ضوابط گروه ریاضی در
مرکز نشر دانشگاهی انجام خواهد گرفت.

یادآوری

 0متن مقاله روی یک طرف کاغد .یک خط در میان ,و با
حاشيهٌ کافی ماشین ,يا با خط خوانا نوشته شود.

وحه اشتراک به حساب

 Fede stبانک

ملی شعبةٌ خیابان پارک تهران به نام مرکز نشر

 ips oنگارش ,بخشبندی» فرمولنویسی ,و شیوةٌ ارجاع به
منابع حتیالمقدور مطابق با مقالههای جاپشده در نشر

دانشگاهی واریز شود.

برای اشتراک با تلفن  ۲۳۸۶۱۷۸۸تماس
بگیر ید

 0فهرست معادلهای انگلیسی اصطلاحاتی که در مقاله بهکار
میرود همراه با مقاله فرستاده شود.

فهرست
گزارش

گوناگون (عذر تاخیره جایزهها)...
سرنوشت خمینهها

۲

سیلویا نسره دیوید گروبر

۳۱

Was las

سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  ۶۱۰شمارءٌ ۱
تاریخ انتشار :آذر ۵۸۳۱

وضعیت ردهبندی گروههای سادء متناهی

مایکل اشباخر

۳۳

نقش جبر در ریاضیات کاربردی چیست؟

دیوید کاکس

۸۳

ماجرای یک روز عجیب :اگزروتندیک تاکن وکنتسویج

شمارة پیاپی۹۲ :
nashriaz@acnet.ir

تحول مفاهیم فضا وتقارن

پیر کارتیه

rr

دستگاههای دینامیکی :ورود به قرن بیستویکم

Bley pal

۳۶

پرسی دایاکونیس

oF

ماتریس تصادفی حیست؟

صاحب امتیاز :مرکز نشر دانشگاهی
فلسفهٌ آمار ()۲

مدیر مسوول :محمدقاسم وحیدیاصل
منطق اثباتپذیری
 ole ۰ویراستاران:

دنیس لیندلی

OF

ویتیسلات اشویدار

۶۶

آموزش و مساله

علیرضا جمالی

۷۶

سیامک کاظمی

نقد و بررسی
منطق ریاضی

۰

نظرية احتمال :منطق علم

مشاوران این شماره:
محمدهادی شفیعیها,

همایون معین

 ۶مدير داخلی :زهرا دلاوری

* طراح جلد :معصومه انوری

 9امور رایانهای :ناهید حاجیسلیمی
* حروفچین صوفحهآرا :مینا مهرابیفرد

ناظر چاه علی سادشی

© لیتوگرانی :طیفنگار

* چاپ و صحافی :طیفنگار (شادآباد .بلوار هفده شهریور ,خیابان
پرسیگان پلاک)۲۲

حق چاپ برای مردکزا ننشرشگاهی محفوظ است

روی جلد
تصویری از یک خمينة سهبعدی
به مناسبت اثبات حدس پوانکاره

مسعود پورمهدیان

۸۵

ویلیام فریس

۸۸

نشر ریاضی ,سال  ۵۱۰شمارة ۲س؛ال  ۶۱۰شمارة ۱
قدردانی
 ighشهشهانی به نشر ریاضی شايستةً سپاس و

خدمات ذیقیمت
تقدیر بسیار است .ایشان از ز یلو تأسسیسینس مجله .نخست بهعنوان عشو طرات

ویراستارانن( )۷۶۳۱-۰۷۳۱و سپس در سمت مدیر مسوول و عضو این
هیات ( ۰۷۳۱-۴۸۳۱)۰از عوامل بسیار موثر در تعیین مشی ومحتوی و
فرم مجله بوده است .معلومات گسترده .دید کیفیتشناس ,و حسنسليقة او
در ژورنالیسم علمی در اين مدت طولانی بیدریغ

کزارش

در خدمت کیفیت مجله

قرار داشته است .برای ایشان آرزوی تندرستی و بهروزی داریم و امیدواریم
همان طو رکه خود وعده داده است .به همکاری با مجله بهصورتی که مقتضی
میدانده ادامه دهد.

نشر ریاضی
با با با

جوایز کنگرة بینالمللی ریاضیدانان ()۶۰۰۲
عذر تأخیر
در کضور

 atابر و بادو

تا نشریات علمی حدی

نیت وفلک دستبهدست هم میدهند
از حمله نشریات

مرکز نشر دانشگاهی,

به موقع

از چاپ در نیایند .گرفتاریهای دستاندرکاران مجلات که مشفلةً اصلی آنها
کار دانشگاهی است نه مجلهنویسی  ,دیر رسیدن مقالهها که نویسندگان ۳

مترجمان آنها هم گرفتاریهای مشایهی دارند .وسواس و سختگیری ویراستاران

در انتخاب مقاله ویرایش آن که گاه  aبازخوانیهای متعدد میانجامد (اوینها

لته لازمة کار یک مجلةً جدی است)؛ انواع مشکلات فنی واداری وروال
کار در موسسات دولتی ,از جسلة عرأمل تلخیر اینمجلههاست .ولی ابق
شمارة نشر ریاضی تأخیری بیش از حد معمول دارد زیرا علاوه بترمام عوامل

ول
حو
تییر
پیشگفته عامل مهم دیگری هم در کار بوده وآن ,تغ

در مدیریت و

هیأت ویراستاران مجله وحالت تعویق و تعلیقی است که در بعضی امزراحل
این جریان پیش آمد .آقای دکتر سیاوش شهشهانی مدیر مسوول مجله پس

کنگرة بینالمالی ریاضیدانان که هر چهار سال یک بار برگزار میشود در
تابستان امسال در شهر مادرید پاینخت اسپانیا برپا شد وروز  ۲۲اوت» در
حلسة افتتاحیة خود نشانهای فیلدز ,جایزة  babyواولین جایز گاوس
را به عدهای از ریاضیدانان نخبه اعطا کرد.

نشان فیلدز

نشان فیلدر که شاید بلندآوازهترین نشان افتخار در ریاضیات باشد .در هر
کنگره به  ۲تا  ۴ریاضیدان زیر چهلسال اعطا میشود .اسبال  ۴ریاضیدان به
نامهای آندری

کون گريگوونه پرلمان ,ترنس تاتو وندهلین ورنر شايستة

دریافت این نشا ن اعلام

 aS BISشرح دستاوردهای آنها را به همین ترتیب

میخوانید:

© alleen) gue

 eآندری آکونکوف!

«به خاطر دستاوردهایی که پیوندهایی

نظريةٌ نهمانیشد وسةٌ

جبری برقرارکرده است» برندة نشان فیلدز شده است.

اپزانزده سال بهخاطر گرفتاریهای دیگر و خستگی ,بارٍ این مسژولیت را از
دوش خود برداشت و چند ماه بعد .آقای دکتر محمدقاسم وحیدیاصل با

کارهای آکونکوف ارتباطات جدید و عمیقی را بین حوزههای مختلفی از

شگاهی عهدهدار
نشر
ان
دکز
پذیرش پیشنهاد شورای تخصصی گروه ریاضی مر

فیزیک نشأت میگیرند .گشوده است .هچرند دستهبندی کارهای او ,به علت

اين مسوولیت شد .سپس نوبت به رایزنیها وبررسیهایی رسید که مدیر جدید

ریاضیات آشکار ساخته و چشم|نداز جدیدی را رای حلوفصل مسائلی که از
تعلق آنها به مباحث گوناگون ,مشکل است .اما دمووضوعی که به روشنی در

بایستی برای تشکیل گروه همکاران ومشاوران انجام میداد .بالاخره هیأت

آنها به جشم میخورد .استفاده امزناهیم تصادفی بودن و ایدههایی کلاسیک

ویراستاران جدید با ترکیبی که در صفحهة فهرست میبینید آغاز بهکار کرد و

از نظرية نمایش است .معلوم شده است که اين  CSFابزاری قدرتمند برای

ممگن است با افزودن یکی دو تفر دیگر تکمیل شود .همچتین برای استفادة

کمابیش مستمر از فکر و سلیقة جمع بزرگتری از ریاضیدانان ,از عدهای از
صاحبنظران دعوت شده است تا با عنوان «همکار» در قالب طرحی با

ygشریک ساعی گنه
 Sian alee gifsت

گردانندگان مجله از دریانت هر نقد و نظری دربارة این شماره و
بهطور کلی دربارژ خطمشی و وع مطالب نشر ریاضی خشنود خواهند
شد وآن را به دقت بررسی خواهند کرد .اما نتایج اين بررسیها هر

چه باشد .خواهند کوشید سنتهای نیکوی نشر ریاضی که وجه ممیز

پرداختن به مسائلی از هندسة جبری ومکانیک آمازی است:

یکی ازاشیای اصلی مورد مطالعه در نظرية مایش کرو دگروة
تقارنها»ست .که عناصر آن جایگشتهای اشیا هستند .تعداد جایگشتهای
ممکن وقتی تعداد اشیا افزایش مییابد .بهسرعت رشد میکند .اگر
مجموعهای مرکب از  ۷شیْرا در نظر بگیریم .آنگا  ay Soتقارنهای KEN ol

مجموعة تمام جایگشتهای گوناگون :شین به همه قننهایترکیب آنهاست.

 4b:نمایش این امکان را فراهم میسازد که گروه تقارنها را به کمک

نمایش آن با اشیای ریاضی دیگر مطالعه کنیم واين روش پنجرههایی به روی

آن در ژورنالیسم ریاضی ایران بوده است .مانند دقت (در انتخاب

ویگیهای مهم و برحستة گروه میگشاید .نظرية نمایش گروه متقارن زيرشاخة

مطالب و پردازش آن) و بیطرفی و رعایت موازین آکادمیک .برقرار

رشدیافتهای از ریاضیات است که کاربردهای مهمی در خود ریاضیات و
.1
Oko
Andrei unkov.
SOS

tikes

گزارش

آکونکوف با استفاده از ایدههایی از نظريةٌ میدانهای کوانتومی توانست
ارتباط شگفتانگیزی را بین ماتریسهای تصادفی و زیردنبالههای صعودی

جایگشتهای اعداد به اثبات رساند .زيردنبالةٌ صعودی همانطور که از نام آن
برمیآید زیردنبالهای از جایگشت است که عناصر آن بهترتیب صعودی قرار
گرفتهاند .بهعنوان مثال د۷ر ۸۳۶۲۵۴۱بهعنوان جایگشتی ازاعداد  ۱تا .۸
زیردنبالههای  ۸۶۵۴۱و۸۳۲۱

دو زيردنبالهٌ صعودیاند .این زیردنبالههای

صعودی را میتوان بهصورت سلسله مراتبی مرتب کرد .ابتدا طولائیترین
زیردنالت .به دنیال آن زیردئالهای که اندازة طول آن در رتبةٌ دوم قرار دارد.

به دنبال آن سومین زیردنباله از لحاظ طول ,و همینطور الی آخر ,تا به

کوتاهترین زیردنباله برسیم .آکونکوف ثابت کرده است که  Glan Ellaخیلی
بزرگ ,دنبالهٌ بزرگترین ویژهمقدارهای ماتریسهای تصادفی

 7ادزیدگاه

احتمالاتی به همان شیوةٌ طولهای بلندترین زیردنبالههای صعودي جايگشتهای

 ۱تا  ۰رفتار میکند .آکونکوف با صورتبندی مجدد مسأله در زمینهای کاملا

متفاوت .یعنی بهعنوان مقايسةٌ دو توصیف مختلف از یک  yyتصادفی»

آندری آکونکوف
حوزههای علمی دیگ

رهیافتی بسیار بدیع در پیش گرفت و با اين کار ارتباطی با هندس جبری
نظیر

مکانیک کوانتومی.

دارد.

معلوم شده

است .که

در مورد گروه تقارنهای «شیٌْ»  ijl poleهمة نمایشهای گروه بهوسیلة
«افرازها»ی

 fe Sacاندیسگذازی

میشوند.

از طریق زبانافرازهاه نظرية تمایش به شاخة دیگری از ریاضیات موسوم
به «ترکیبیات» ربط پیدا میکند که موضوع آن بررسی اشیایی است که اجزای

برقرار کرد که نطفهٌ کارهای بعدی وی در آن موضوع بود.
رویههای تصادفی در تحقیقات آکونکوف در زمينةٌ مکانیک آماری نیز

مطرح شدهاند .مثلاً گر یک بلور مکعبشکل را که در دمای کمی قرار دارد
 God psمشاهده میشود که گوشههای مکعب ضمن «ذوب شدن» بلور محو

 dete ped Ul, diteاين فرایند ذوب شدن میتوان فرض کرد که
گوشهای از بلور از تعداد زیادی قطعات مکعبی کوجک تشکیل شده است.

گسسته و مجزا دارند .بسیاری از پدیدههای پیوسته در ریاضیات بهواسطة

دارینصورت .ذوب شدن بلور متناظر است با برداشتن اين قطعات کوچک

که مسائل ترکیبیاتی مطرح میشوند .بهعلاوه .پدیدههای پیوسته رامینیزتوان

بهطور تصادفی .افراز بلور به قطعات کوچک درست مشابه افراز یک عدد

گسسته کرد تا روشهای ترکیببات بآرنها قابل اعمال باشد .افرازها از جمله

صحیح  7است .آکونکوف روشهای ویژة خودش را برای تحلیل رویههایی

اساسیترین اشیای ترکیبیاتی هستند و بررسی آنها لااقل از قرن هجدهم
سابقه دارد.

تصادفی که به این ترتیب ظاهر میشوند .بهکارگرفت .وی دکرار مشترکی با

مشترکه با تکدیگر مربوطاند و ذارنتحاست:

 SK gealزیرساختار سب

هنگامی که اشیای ترکیبیاتی خیلی بزرگ را در نظر میگيریم .Mee
 dee degenافرازهای یک

عدد خیلی

 sichتصادفی بودن وارد حوزهٌ

ترکیبیات میشود .ااگرفراز یک عدد را تجزية تصادفی آن به اعداد کوچکتر
قلمداد کنیم .ممکن است پرسیده شود احتمال اينکه افراز معینی را بهدست

آوریم چقدر است؟ پرسشهایی مشابه اين پرسش در نظريةٌ نمایش گروه

متقارن مطرح میشود .چنین ارتباطاتی بین احتمال و نظريةٌ نمایش» به توسط
ریاضیدانان روسی در دهههای

 ۱٩۷۰و  ۰۸۹۱مورد بررسی قرار گرفته

 aad Wty all diyلبزار متاسبی ازتظرية احشمال بای حلوفسل این گویه
مسائل ,در نظر گرفتن افرازها بصورت نمایشهای گروه متقارن است .آندری
آکونکوف

که در دانشگاه

دولتی مسکو تحصیل کرده

 pealاین دیدگاه را با

ریجارد کنیون  ۱حکمی شگفتانگیز را به اثبات رسانید .او ثابت کرد که بخش

ذوبشد؛ بلور وقتی روی صفحه دوبعدی تصویر شود ,دارای شکلی متمایز
است و هميشه محاط در یک خم جبری است یعنی خمی که با معادلات

چندجملهای تعریف شده است .چنین ارتباطی با هندسة جبری حقیقی کاملا

بهادونرتازظار است.

طی چند سال گذشته .آکونکوف و همکارانش سلسله مقالاتی دربارة
مسائل مطرح در هندسةٌ جبری شمارشی نوشتهاند؛ این مبحث که تاریخی

طولانی دارد .در سالهای اخیر با تبادل ایدهها بين ریاضیدانان و فیزیکدانان

غنیتر شده است .در هندسة جبری» یک روش رایج برای مطالعةٌ خمهای
جبری این است که ضرایب معادلات جندجملهای را که معرف خمها هستند,

تغییر میدهند وسپس شرایطی در مورد آنها قائل میشوند (مثلا اینکه خمها

موفقیت چشمگیری در حوزة وسیعی از مسائل بهکار برده است.
یکی از اولین کارهای برجستةٌ وی مربوط میشود به «ماتریسهای

از یک مجموعة نقاط معين در صفحه بگذرند) .اگر شرایط خیلی کم باشند.

تصادفی» که در فیزیک مطالعات گستردهای روی آن انجام شده است.

ولی اگر اين شرایط خیلی زیاد باشند .خانوادءٌ خمهایی که در آنها صدق
میکنند ممکن است تهی باشد .اما با ایجاد توازن مناسب دترعداد شرطها

درایههای اين ماتریسها اعدادی هستند که بهطور تصادفی انتخاب شدهاند .به
هرماتریس تصادفی مجموعهای ازاعداد مشخصه موسوم به «ویژهمقدارها»ی

sith, als) Gal hw Bia Gos Yl ga Sales tals

رای ضرایب معادلات تعدادی متناهی خم بهدست tiled hice: tl

ماتریس ,وابستة میشود .اازوایل ده  ۳۵۹۱قیزیکدانان  Medlinخواضص
آماری وهمقدارهای ماتریسهای تصادفی با شروع کردند  ۲از این طریق
بصیرتی در مسالةٌ پیشبینی و توزیع ترازهای انرژی هسته بهدست آورند .در

 seulآکونکوف و همکارانش سهم زیادی در توسعةٌ هندسة جبری شمارشی

یکداانضانی ودانان
سالهای اخیر ماتریسهای تصادفی مجدداً مورد توجه فریزی

داشتهاند .آنها ایدههایی از فیزیک و ابزارهای متنوعی از جبر ,ترکیبیات و

قرار گرفتهاند.

خمهایی که به این ترتیب بهدست میآید (مسالهای دیرپا هدرندسة جبری که
در نظريةٌ ریسمان نیز مطرح میشود) موضوع اصلی هندسةٌ جبری شمارشی

Kenyon

.1 Richard

تشر ریاضی .سال  :۵۱شارةٌ ۲؛ سال  ۶۱۰قماره ۱
هندسه را بهکار گرفته و در اين حوزه به تحقیق پرداختهاند .تحقیقات جاری

آکونکوف دارین حوزه .نمایانگر تعاملی شگفتانگیز بین ایدههای فیزیک و
ریاضی است.
مسکو به دنیا آمد .درحهة دکتری خود در
آندری آکونکوف در  ۹۶۹۱در
گرفت و هماکنون استاد

۵۹
۹در
۱کو
 ells gl |p lush,دولتی مس

ریاضیات ددرانشگاه بیرتستن است .وی همحتین سمتهایی دفررهتکستان
علوم

روسیه؛

موسسةً مطالعات

عالی برینستن؛

کاشگاه

شیکاگو و دانشگاه

برکلی کالیفرنیا دارد .از جمله افتخارات وامتیازانی که بهدست آورده .میتوان
ابزورس تحقیقاتی بنیاد اسلون! دسرال  ۰۰۶۲۰بورس تحقیقاتی پاکارد" در
ا۱ي وزة انجمن ریاضی اروپا در سال  ۴۰۶۲نام برد.
ج۶۶
سال ۲۰
co

Cc

»گریگوری پرلمان " «بهخاطر دستاوردهایش در هندسه و رهیافت انقلابیاش
در مورد شناخت ساختار تحلیلی وهندسی شارش ریچی» شايستة دریافت

گریگوری پرلمان

نشان فیلدز شناخته شده است (پرلمان این نشان رانپذیرفت .شرح مفصلی در
خمینهها» درهمین شمارة نشر ریاضی آمده است).

اگرچه کرة ۲بعدی وچنبره بهطور موضعی مثل هم هستند ولی توپولوزی

وشت
نالةٌ
ر مق
سه در
« بار
این

نام گریگوری پرلمان در میان جامعهٌ علاقهمند به مسائل علمی» نامی

آنها بصورت سراسری متمایز از یکدیگر است .بدون  Se abelسوراخ در

آشناست .کار او از سالهای  ۲۰۰۲-۳۰۰۲به بعد موجب پیشرفت اساسی

۲کره هیچ  alبرای تبدیل آن به یک چنبره وجود ندارد .راهی دیگر برای

در مطالعهةٌ معادلات تحول وتکینگیهای مربوط به آن شده است .نتایجی که

رکه
کی ی
 رو۲ه را
ملاحظه این تفاوت چنین است .یک خم بستة ساده پا طوق

وی بهدست آورده راه | برای حل دو مس مهم در توپولوژی» یعنی حدس

پوانکاره و حدس هندسیسازی ترستن باز کرده است .تا تابستان ۶۰۰۲

در نظر بگیرید .مهم نیست که دکرجا باشد .اين طوقه میتواند به یک نقطه
منقبض شود بهطوری که اين انقباض کاملا روی کره صورت پذیرد .حال تصور

و فشرده ,متخصصان ارشد اين رشته هیچ اشکال جدی دکرار وی پیدا

کنید طوقهای روی چنبره قرار داشته باشد .اگر طوقه از سوراح چنبره گذشته
باشد نمیتواند روی چنبره به یک نقطه منقبض شود .اگر هر طوقهای روی
یک خمینه بتواند به یک نقطه منقبض شود .خمینه را ساد؛همبند مینامند

نکردهاند.

که جنبره جنین نیست .اما کره .سادههمبند است .مشابه حدس پوانکاره برای

جامعةٌ ریاضی هنوز در حال بررسی درستی کارهای وی بوده است تا مطمتن
شتر از سه سال بررسی دقیق
بدیاز
شود که اين دو حدس ثابت شدهاند .بع

حدس پوانکاره طی دهها سال بهعنوان یکی از مهمترین مسائل ریاضی

۲ clesبعدی به اینصورت خواهد بود که هخرمينة سادههمبند وفشردةٌ

مطرح بوده است .اين حدس هنگامی که از طرف موسسة کلی " در سال
 ۶۰بهعنوان یکی از هفت مسالهٌ جایزهدار هزاره مطرح شد توجه بیشتری

Bole
بعد از این ادعاء طبیعی است که پرسیده شود برای خمینههای  ۲aS sda

رابرانگیخت .موسسةٌ کلی متعهد شده است جایزهای به مبلغ یک میلیون دلار

همبند نیستند چه میتوان گفت؟ نشان داده میشود که تمامی آنها برحسب

دربارٌ حدس پوانکاره

تعداد سوراخهایشان میتوانند ردهبندی شوند .آنها یا تغییرشکل يافتة جنبرهاند.

یک
 ulyحل هر

ماران
لک
رزد.
پردا
از اين مسائل بپ

اولین نامزد جدی برای دریافت این جایزه است.

۲بعدی قابل تبدیل به یک -۲کره است واین حدس دراین بعد درست است.

یا تفییر شکليافتة چنبرة دوگانه (دارای دو سوراح) و یا تغییر شکليافتة چنبرة

حدس پوانکاره در توپولوژی مطرح میشود .موضوع توپولوژی مطالعة

سهگانه (با  ۲سوراخ) و( . ...در واقع دراين بحث دو فرض فنی فشردگی و
جهتپذیری مورد نیاز است).

مثلا فشرده يکاشیده یا خمیده میشود بدون آنکه پاره شود  -آن خواص

هندسه راهی دیگر برای ردهبندی -۲خمینهها ارائه میدهد .وقتی خمینهها

خواصی بنیادی اازشکال است که وقتی شکل تحت تفییتی قرار مییرد
بةٌع ۲دی
تغییر نمیکنند .مثالی ساده از جنین شکلی ,کر۲ ٍ:بعدی است که روي
یک گوی در فضای ۲بعدی است .راهی  ale Susمجسم کردن کر آبعدی

را بصورت توپولوزیک در نظر میگیرند .هیچ راهی برای اندازگیری فاصلةً
دنوقطه روی آن وجود ندارد .ولی مجهز کردن خمینه به یک متریک» راهی

اين است که قرص يکه را که در صفحة ۲بعدی قرار گرفته در نظر بگیریم و

برای اندازگیری فاصله بین دو نقطه روی یک خمینه میگشاید و منجر ay
مفهوم هندسی انحنا میگردد-۲ .خمینهها میتوانند بارساس خصوصیات

را میتوان قطب شمال کرة دوبعدی تصور کرد .اگرچه کرة ۲بعدی یا -۲کره؛
وقتی بهطور سراسری دنرظرگرفته شود خیلی متفاوت با صفحه است اما هر

هندسیشان ردهبندی شوند :خمینهٌ "بعدی با انحنای مثبت میتواند با تغییر
شکل به یک -۲کره تبدیل یابد-۲ .خمینه با انحنای صفر میتواند به یک
جنبره تبدیل یابد و _۲خمینه با انحنای منفی میتواند به یک چنبره با بیش

خاصیت  -یعنی بهطور موضعی شبیه صفحه به نظر رسیدن -خاصیت
تعریفکنندة خمينهٌ آبعدی يا "-خمینه است .جنبره که مانند سطح یک

یک سوراح تبدیل شود.
از

نقاط روی محیط آن را با یک نقطه در صفحة دوبعدی یکی بگیریم .این نقطه

نقطهً روی کره در ناحیهای قرار دارد که شبیه یک صفحه به نظر میرسد .این

ک
یر از
درنات است .مثالی دیگ
4. Clay

-۲شمینه است:

3. Grigory Perelman

.2 Packard

1. Sloan

حدس پوانکاره که در  ۴۰۹۱توسط هانری پوانکاره ریاضیدان فرانسوی

مطرح شد .درباره خمینههای ۳بعدی است .یک مثال بنیادی از خمینههای
۳بعدی۲ ,بکره است۲ .کره هم مشابه با ۲کره و با در نظر گرفتن یک گوی

گزارش

گریگوری پرلمان در سال  ۶۶۹۱در شوروی سابق به دنیا آمد .درجة

در فضای ۳بعدی و یکی گرفتن نقاط مرزی آن با یک نقطه بهدست میآید.
(همانطور که فضای ۳بعدی جایگاه طبیعی ۲کره است» طبیعیترین جایگاه

دکتری را ار دانشگاه سننیترزبورگ گرقت ,در دهةٌ  ۰۹۹۱مدتی داریالت

۳کره فضای ۴بعدی است؛ که البته تجسم آن دشوارتر است) .پرسشی که

متحده آمریکا سر برد .از جمله مدتی را با ورس تحقیقاتی مدیاارندرشگاه

مطرح میشود این است که آیا میتوان هر -۳خمينةٌ فشرده و ساد#همبند را

 bassدر برکلی گذراند .چند سالی در بخش سنپترزبورگ } dawریاضیات

با تغییر شکل به یک ۲کره تبدیل کرد؟ حدس پوانکاره ادعا میکند که پاسح
جنین سوالی مثبت است .این امید وجود داشت که خمینههای سهبعدی

استکلف بهعنوان پژوهشگر کار میکرد ودرکنگرة بینالمللی ریاضیدانان در
زوریح» یکی از سخنرانان مدعو بود.

هم مانند خمینههای دوبعدی قابل ردهبندی باشند .در دههٌ  ۶۷۹۱۰ویلیام
ترستن ,که او هم برندة نشان فیلدز است .حدس جدیدی مطرح ساخت که
به حدس هندسیسازی ترستن معروف شده است و راهی را برای ردهبندی
بهدست

همه -۲خمینهها

حدس

میدهد.

هندسیسازی ترستن» تصویری

گسترده ا۲ز-خمینهها فراهم میکند وو دارقع حدس پوانکاره حالت خاصی
dened

از آن

 opاین نظر را مطرح میکند که بهشیوهای alts

raed

-۲خمینهها را نیز میتوان با استفاده از هندسه ردهبندی کرد .اما وجه تشابه
بین این دو دسته از خمینهها خیلی زیاد نیست-۲ :خمینهها ,خیلی متنوعتر

نهها
متری از
خه
جیدو"پی

هستند.

ترستن  ۸ساختار هندسی را شناسایی و تحلیل کرد و حدس
ابزاری برای ردهبندی -۳خمینهها

زد که آنها

ترنس تائوا «بهخاطر دستاوردهایش درمعادلات دیفرانسیل جزئی» ترکیبیات.
آنالیز همساز و نظريةٌ جمعی اعداد» برندة نشان فیلدز شده است .تاتو مساله

قات
قستی که
حی ا
تار
حلکن قه

 egصورت گرفت و درستی

حدس

هندسیسازی در بسیاری

ضیات
ا از
یدی
رعد
چشمگیرش بحروزههای مت

تأثیر گذاشنتد است .ار با برخورداری از قدرت  gSناب» تبوغی در شکار
ایدههای تازه» و نگرشی بسیار طبیعی به مسائل ,سایر ریاضیدانان را در مورد

کارهای خوذ با ین پرسشن مواجند میکند که «جر قبلا! کسی به آن بی ,نبرذه
است؟»

تائوکه سی و یک سال بیشتر ندارد .تاکنون بیش از  ۰۸مقالة تحقیقی با

فراهم میآورند .کار وی تحولی اساسی در

مطالعهةٌ هندسه و توپولوژی بهوجود آورد .بررسیهای گستردهای روی اين ۸
ساختار

Tt

همکاری بیش از * ۳نفر نوشته ,وموضوعات مورد علاقة او زمینههای وسیعی
از ریاضیات شامل آنالیز همساز معادلات دیفرانسیل جزتی غیرخطی» و

حالتها تایید شد .خود ترستن آن را برای رد بزرگی از خمینهها به اثبات

ترکیبیات است :وی ,دمرضساجیهای که .د«رگزارشش سالائة مويستة ریاضتیات

رسائید .اما آرزوی ثبات این حدس درکلیترین حالت هنوز تحقق نیافته بود.

کرنم
 کا
یفی
متل
کلی»" منتشر شد اظهار داشته است« :من در حوزههای مخ

در سال ۲۸۹۱
را شارش

ریجی

ریجارد همیلتن یک معادلهةٌ تحول خاص پیدا کرد که آن

نامید و بهعنوان کلید اصلی حلوفصل

حدسهای

پوانکاره

و هندسیسازی ترستن معرفی کرد .شارش ریچی مشایه معادلً گرماست که

ولی آنها را نامرتبط باهم تلقی نمیکنم .رباضیات در نظر من موضوعی

یکبارچه است و بخهصوص هنگامی که فرصت مییابم در پروژهای کار کنم
که همزمان با مباحث مختلفی سروکار دارد خیلی خرسند میشوم».

نشان میدهد چگونه گرما اقزسمت گرم یک شیٌ به قسمت سرد آن جریان

به دلیل گستردگی دامنة دستاوردهای تائو ارائةٌ خلاصهای از مجموعهٌ

مییابد و در نهایت دما در سراسر شیٌ همگن و یکنواخت میگردد .ايده
همیلتن این بود که اشزارش ریچی برای همگن کردن هندسة خمینهها استفاده

آنها بسیار دشوار است .ولی ذکر معدودی ازکارهای مهم او میتواند مبین

کند ونشان دهد که هندسة آنها در ردهبندی ترستن جای

beg
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سال گذشته ,همیلتن و دیگر متخصصان آنالیز هندسی» در جهت فهم شارش
ریچی گامهای بزرگی برداشتند .اما آنپا درحل مشکل تکینگیها تس ناحیههایی

که هندسة آنها بهحای اینکه همکن ,شود تاگهان تغییرات کنرلنعندهای تشان
میدهد  --درمانده بودند.

وضع به همین منوال بوآدنتاکه

مقالات پرلمان عرضه شد .وی طی

سلسله مقالاتی که اازواخرسال  ۲۰۰۲شروع به ارسال آنها بآهرشیو پیش جاپ
مقالات کرد نتایجی راهگشا دربار شارش ریجی و تکینگیهای آن به اثبات

رسانید .او راههای جدیدی برای تحلیل ساختار تکینگیها ارائه کرد نوشان داد
که آنها چگونه داررتباط با توپولوژی خمینهها قرار سیگیرند .پرلمان بنبست
مدیازان برد وایبهدهٌ استفاده
مهیلتن طرح کرده بو
پدید آمده بدرنامهای راه ک
از شارش ریچی برای اثبات حدس پوانکاره و حدس

وسعت و عمق تحقیقات اين ریاضیدان خارقالعاده باشد.

هندسیسازی اعتبار

بخشید .هر چند به نظر میرسد دستاورد پرلمان نقطهٌ پایان قطعی دارثبات

رارااوین موضوع دارینجا پایان نمییابد .روشهایی
این حدسها  atlتأدثیرک

نخستین مورد .کار مشترک تائو با بگنرین"
هیجانانگیزی دربارة اجزای

است که نتیجة جدید و

 jlریاضیات یعنی اعداد اول بهدست داده

است .گرین و تائو از عهدهٌ پاسخگویی به یک پرسش کلاسیک برآمدند

که احتمالاً چند قرن سابقه دارد :آیا مجموعة اعداد اول شامل تصاعدهای
حسابی با هطرول دلخواه است؟ «تصاعد حسابی» دنبالهای اازعداد صحیح

است که اختلاف آنها مقدار ابتی است .پیشرفت عمده در اين زمینه در
سال  ۱٩۷۴حاصل شد که سمردی" ریاضیدان مجارستانی ثابت کرد هر
مجموعهٌّ نامتناهی اازعداد با «چگالی مثبت» شامل تصاعدهای حسابی

با هر طول دلخواه است .مجموعهای را دارای چگالی مثبت گویند هرگاه
بهازای هر عدد بهقدر کافی بزرگ مانند » همواره درصد ابتی از اعضای

مجموعهٌ (  )۱, ۰۰۰,۲,در آن مجموعه باشند .به قضيةٌ سمردی میتوان
اجزهات مختلف نگریست .و هماکنون دستکم سه برفان مختلف از آن :از

جمله برهان اولیةٌ خود او و برهان دیگری اتزیموتی گاورز" برند؛ٌ مدال فیلدز
۸

در دست است .اعداد اول دارای جگالی مثبت نیستند .از اينرو

که پرلمان برای حلوفصل مشکل تکینگیها در شارش ریجی عرضه کرده
هیجان زیادی دآرنالیز هندسی ایجاد کرده و انتظار میرود اين روشها برای

قضيةٌ سمردی را نمیتوان در مورد آنها بهکار برد؛ ودراقع» اعداد اول وقتی

بینش عمیق و ذکاوت تکنیکی پرلمان از او ریاضیدانی برجسته ساخته

که اعداد صحیح به بینهایت نزدیک میشوند .پراکندهتر میشوند .گرین و تائو
اين حکم شگفتانگیز را ثابت کردند که علیرغم اين پراکندگی ,اعداد اول

است .او با روشن ساختن راه پاسخگویی به دو پرسش بنیادی در توپولوژی

.1 Terence

حل مسائلی در آن حوزه بهکار گرفته شوند.

۴یطدی» تثیری عمیق پر ریاضیات گذاشته است:
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مسألاٌ دیگری که تائو به آن پرداخته فهم نگاشتهای موجی است .اين
مبحث بهطور طبیعی در مطالعةٌ نظريةٌ نسبیت عام اینشتین پیش میآید.

که طبق آن ,گرانی یک موح غیرخطی است .کسی نمیداند چگونه میتوان
آن معادلات نسبیت عام را که توصیفکننده گرانیاند بهطور کامل حل کرد؛

تا با معلومبات حاضر قایل درگ نیستد .تلی» در عالت شاصیی :سافلانت
بسیار سادهتر میشوند .یعنی در حالتی که معادلات تقارن استوانهای داشته

باشند .صورتی اازین حالت ساده را مسألة «نگاشتهای موحی» میگویند و

تاو برنمهای ابداع کرد که درک حل آن را ممکن میسازد .گرچه اين کار به
سرانجام قطعی نرسیده ,ایدههای  gbبا نشان دادن اینکه این معادلات جندان

هم بغرنج نیستند مانع روانی بزرگی رام ایزان برداشته .و از اين رهگذر علاقه
به این مساله را احیا کرده است.

تاتو معطوف به معادلات غیرخطی شرودینگر است.

داره
من ک
عرمی
چها

اين معادلات برای توصیف رفتار نور در یک کابل فیبر نوری بهکار میروند.

کار تأقر موجب شناخت تازهای از رفتار یک معادلة خاص شرودینگر شده و

ترنس تائو

حکمهای وجودي قطعی در مورد جوابها بدست داده است .وی اين کار را

شامل تصاعدهای حسابی به طول دلخواهاند .هنرتیجهای که پرتوی تازه بر

خواص اعدا اول میافکند :پیشوفت .مهمی را رقم میزند .کار نها حاگی

از نوآوری و بصیرتی فوقالعاده است و آنها موفق به حل مسألهای عمیق؛

اساسی :و خشوار شدهاند.

یکی دیگر اکزارهای مهم تائو در مورد مس کاکیااست که صورت
اولية آن جنین است .فرض کنید سوزنی داریم که بهطور تخت (روی صفحه)

ور گرفته است .اشکال مختلف ممکنی ر! تصور کنید که با دوران سوزین به

اندازة  ۸۱درجه پدید میآید .یک شکل ممکن نیم قرص است؛ با قدری
دقت بیشتره میتوان دوران را در حد ری قرص اجرا کرد.

 LIS dlnاین

ي کنهةٌ مساحت شکلی که دروران سوزن به Bill
مند
سوّال را مطرح مکیک
پبدید میاید چیست؟ جواب حیرتآوراین است که مساحت را میتوان
۳

بهقدر دلخواه کوچک کرد؛  Coons HS gps Se ty callsصفر است.

اطلاعاتی که ابزّعد برخالی شکل پدید آمده دربارةٌ اندازژٌ شکل بهدست

میآید ظریفتر از اطلاعاتی است که اازندازهگیری مساحت بهدست میآید.

نتیجهای اساسی دربارة مسألا کاکیا مبین اين است که بعد برخالی شکل
پدید آمده ادزوران سوزن .همواره  ۲است:

حال تصور کنید که سوزن در یک صفحهٌ تخت قرار ندارده و در یک
فضای «بعدی است که در آن  7بزرگتر از  ۲cpl SS Goan Whe cel

پرسش را مطرح میکند که کمینةٌ حجم یک شکل «بعدی که در آن سوزن
میتواند در جهات مختلف بجرخد چیست؟ مشابه حالت ۲بعدی ,این حجم
را میتوان به اندازةٌ دلخواه کوجک کرد .ولی سوال مهم اين است :در مورد

بعد برخالی اين شکل #بعدی چه میتوان گفت؟ کسی پاسح اين سّال را
نمیداند .نمیتوان روش بهکار رفته در مورد صفحهٌ ۲بعدی را برای اثبات

اینکه بعد برخالی همواره  ۲است .دبرعدهای بالاتر بهکار بست .مکساکیای

بعدی فینفسه جالب و همچنین دارای ارتباط اساسی با مساتل دیگری
در ریاضیات است بهعنوان مثال ,با آنالیز فوریه وموجهای

رزنپیدشگان
بو ا
دارد» ترس تائ

غیرخطی ارتباط

اصلی در تحقیق در مسألة کاکیا در (فضاهای

بعدی) در سالهای اخیر بوده :و در توضیح و تشریح ارتباط اين مسأله با

سای مسا این حوزه گزشیده اس

با همکاری چهار ریاضیدان دیگر ,کولیندر"» کیل "» استافیلانی " و تاکاتوکا؟
انجام داد .اين پنج ریاضیدان با هم به آ-تیم معروف شدند ,که حرف آ معرف

جیزهای مختلفی است که یکی اآزنها ojly cpl cul “Interaction” aly
اشاره به نحوة برهمکنش تور با خودش دمرحیطی مانند کابل فیبر نوری دارد؛
این خود-برهمکنش در جملةً غیرخطی  Boleشرودینگر که اعضای تیم al
را مورد مطالعه قرار دارند منعکس است .واژهُ

و همکاری اعضای تیم نیز اشاره دارده و دوراقع همکاری ویدگی مشخصةً
کارهای تائو است .وی در مصاحبة موس کلی میگوید« :همکاری برای

من بسیار مهم است .زیرا فرصت يادگيري مباحث دیگر را فراهم میکند.

و همینطور اين امکان را میدهد که دیگران را ادرطلاعاتی که در زمينة
كاري خود دارم سهیم کنم .همکاری تجربههای مرا نه صرفاً به معنی فني
ریاضی بلکه به خاطر قرارگرفتن دکروران فلسفههای تحقیق وتوصیف در
 pleزمینهها گسترش میدهد».

کارهای مهم تائو منحصر به مواردی که در بالا ذکر شد نیست .بهعنوان
تسن * در مورد
و الن
ناو
ککار
مثال بسیاری ارزیاضیدانان ازکار زیبای تائو و هم
صص تاتو
خر از
تر دو
 Deموسوم به «حدس هورن» ؟ که در حوزهای بسیا
انجام شد شگفتزده شدند .اين کار شبیه کار یک رماننویس انگلیسیزبان
برجسته است که ناگهان یک رمان شاخص روسی را بیافریند .جامعالاطراف
بودن تائو و عمق دید و مهارت فنی او حااکزیاين است که وی در دهههای

زندد حمچنان بضوریته وی he ihe Aly clay ys entail
ارل
سو د
ترنس تائ

 ۵۷۹۱دآردلایید استرالیا متولد شد .دکتری خود را در

وناضیات در  ۶۹۹۱اذزانشگاه برینستن دریافت کرد .وی استاد ریاضبیات
در دانشگاه کالیفرنیاه لسآنجلس :است .بخشی اازمتیازات و جوایزی که
بهدست آورده عبارتاند ابزورس تحقیقاتی بنیاد اسلون بورس تحقیقاتی بنیاد

پاکارد .و بورس تحقیقاتی موسسةٌ ریاضیات کلی .(Teer) Vale syle
جايزة بوجر" انجمن ریاضی آمریکا ( )۲۶۰۲( )8۸و جايزة کوننت؟

(( )8/1۸بهطور مشترک با الن کنوتسن.)۵۰۰۲ ,
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گزارش

© وندهلین ورنرا «به خاطر دستاوردهایش در موضوع تکامل لوئونر" تصادفی:
هندسهٌ حرکت براونی دوبعدی و نظریةٌ میدان همدیس» برندة نشان فیلدز
شده است.

کار وندهلین ورنر و همکارانش نمایشی از مهیجترین وپرئمرترین تعاملها
بین ریاضیات وفیزیک دراعصار جدید است .تحقیق ورنر چارچوب مفهومي

جدیدی را برای درک پدیدههای بحرانی مطرح دسریستمهای فیزیکی بهوجود
آورده وبینشهای هندسی جدیدی را که قبلا موجود نبودهاند .به عرصه آورده

است .ایدههای نظری مطرم در این کار که نظریٌ اتمال و ایدههایی از
آنالیز مختلط کلاسیک را باهم میآمیزد .تاثیری عمده هم در ریاضیات و هم
فیزیک داشته وارتباطات بالقوهای با طیفی گسترده اکزاربردها

دارد.

یکی از سرجشمههای کاروندهلین ورنرر! در فیزیک آماری میتوان یافت که
در آن انزظريةٌ احتمال برای تحلیل رفتار بزرگمقیاس سیستمهای چند ذرهای

پیجیده استفاده میشود .مثالی استاندارد از جنین سیستمی ,مثال گاز است:

گرچه دانستن موقعیت همرولکول هوا دراتاقی که در آن نشستهاید .غیرممکن
است» فیزپک آماری به شما میگوید که فوقالعاده نامحتمل است که همة
مولکولها تنها ازیک کنج  BEIسردرآورند .چنان سیستمهایی میتوانند گذارهایی

 led nf alگذارند که مبین  iedذگهانی ,در ار ماگروسگوپیک

آنهاست .بهعنوان مثال .وقتی آب به جوش آورده میشود .در معرض یک

وندهلین ورنر
مشبکهای افقی از لولهها باشد که در آن هر لوله» با احتمالی معین ,باز یا

مسدود است .مثالی دیگر؛ رفتار آلایندهها دیرک لايهٌ آبدار کرة زمین است.

گذار فازی از مایع بگهاز قرار میگیرد .مثال کلاسیک دیگری از گذار فازی:

شاید بخواهیم به سوالهایی ازين قبیل پاسخ دهیم که مجموعدٌ جاهای آلوده

مغناطیسی شدن آنی آهن است که به دما بستگی دارد .در جنان نقاط گذار

به جه شکلاند .فیزیکدانها و ریاضیدانها مدلهایی شماتیک از پرگولاسیون

ذ اابهرنمانیشد.
گانی
فازی :سیستمها مبمکهناستا یصکطلاح پدندطبحر

مقهریاسی (و بهویژه در سطح ماکروسکوپیک) تصادفی
آنها ممکن است در

به نظر آیند و به «مقیاش ناوردا» بدل شوند به اين معنی که رفتار عمومی آنها
از لحاظ آماری در همه مقباسها یکسان به نظر برسد .چنان پدیدههای بحرانی

بهطور قابل ملاحظهای پیچیدند و از فهم کامل آنها بسیار فاصله داریم.

درسال »۲۸۹۱کنت ویلسین" فیزیکدان جاية نوبل رامبهط خااطلرعاتش

در پدیدههای بحرانی دریافت کرد که در توصیف «جهان شمولی» موّثر بود:

بسیاری اسزیستمهای فیزیکی متفاوت زمانی که به نقطههای بحرانی نزدیک
میشوند .یکسان رفتار میکنند .اين رفتار بهوسیلهٌ تابعهایی توصیف میشود
که در آنها کمیتی (مثلا تفاضل بین دمای واقعی و دمای بحرانی) به یک
توان رسانده میشود که «نمای بحرانی» سیستم نامیده میشود .فیزیکدانها
حدس زدهاند که این نماها جهانی [عام ]اند به این معنی که تنها به برخی از

وجوه کیفی سیستم بستگی دارند و نه به جزتیات میکروسکوپیک آن .گرچه

سحستهایی گه ویلسج به  dae Upداشت
مرهای
تد
سیده
یپد
سین
هم

تا سه بر چهار بدی :sli

دوبعدی نیز پیش آمد .طی سالهای دهد  ۰۸۹۱و

دههٌ  ۰۹۹۱۰فیزیکدانها گامهایی بلند درایجاد نظرية میدان همدیس برداشتند

که رویکردی را برای مطالعةٌ پدیدههای بحرانی دوبعدی فراهم میآورد .با اين
حال ,درک اين رویکرد بصورت دقیق ریاضی دشوار بود و از آن هیچ تصویر
هندسی از نحوة رفتار سیستمها بهدست نیامد .یک دستاورد بزرگ وندهلین

ورنر همراه با همکارانش گرگوری لالر" و اودد شرام* خلق رویکردی جدید
به پدیدة بحرانی دبرُدوعد بود که از لحاظ ریاضی دقیق است وتصویری
هندسی ادزستگاهها دنرقاط بحرانی و مجاورت آنها در اختبار میگذارد.

بگولاضیون* مدلی است که  tiaبفتار اساسی یگ گاز ر[ که در یگ
محیط واسطةٌ تصادفی «نفوذ» میکند .در بردارد .اين واسطه ممکن است
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از نوع زیر را بررسی میکنند .ابتدا صفحهای را تجسم کنید که با آجرهای
ششضلعی ,قرثن آنته اسعه براساس پرتاب یگ سکه (کد محشملا اسان
است) تصمیم میگیریم که ششضلعی را سفید یا سیاه رنگآمیزی کنیم
 Ff colaSyاحتمال در آمدن به رنگ سیاه  و احتمال دآرمدن بد رنگ
سفید ۱ - 0 .است .اگر نقطهای را در صفحه بهعنوان  Ligaمشطص کتیمه

میتوان پرسید که جه بخشهایی از صفحه از طریق مسیرهای تکرنگ به
میدأً متصلاند؟ این مجموعه« :خوشفه شامل مبداً نامیده میشود .اگرفز کمتر
ترض اازعیهای سفید است
ثاهش کم
از  ۲/۱باشد .تعداد ششضلعیهای سی

و خوشة شامل مبدا؛ متناهی خواهد بود .بهعکس ,اگر  9بزرگتر از ۲/۱
باشد ,شانس مثبتی وجود دارد که خوشه شامل مبدا نامتناهی باشد .سیستم

در مقدار بحرانی  8 < ۲/۱دستخوش یک گذار فازی میشود.

این مقدار بحرانی متناظر با حالتی است که شخص سکهای سالم را برای
انتغاب ریگ هشرشضلعی

 ol,میکند .در این حالت .میتوان ابت کرد

که همه خوشهها متناهیاند و اینکه بخشی از مشبکه را» هر قدر بزرگ برای
مشاهده اتتخاب کنیم( .با احتمال زیاد) خوشههایی با اندازة قابل مقایسه با
آن بخش پیدا میکنيم.
مدل پرکولاسپون نوجه فیزیکدانان نظری رأ به خود جلب کرده است وآنها
از فنونی نادقیق برای پیشگویی ویگیهای رفتار بحرانی آن استفاده کردهاند.

بهویژه در حدود پانزده سال قبل ,فیزیکدانی به نام جان کاردی" از ey dasمیدان
همدیس برای پیشگویی برخی خواص بزرگمقیاس پرکولاسیون ونقطهٌ بحرانی
آن استفاده کرد .ورنر و همکارانش لالر و شرام شی پیوستهای را بررسی کردند
که وقتی حد بزرگمقیاس را بهدست میآوریم .یعنی وقتی اندازة ششضلعی
راکوچکتر و کوجکتر میکنيم» ظاهر میشود .آنها بسیاری اخزاصیتهای این

شیّْ .از قبیل بعد برخالی مرزهای خوشهها را مطالعه کردند .اين کار همراه با
نتایج سال  ۱۰*۲استانیسلاو اسمیرنوف " دربارة مدل پرکولاسیون ونتایج قبلتر
2. Stanislav Smirnov

Cardy

.1 John

تشر رتاضی» نیال  »۵۱شمارا +۲سال  ۶۱شمارة۱
هری کستن" به حصول کامل نمادهای بحرانی اين مدل خاص منجر شد.

یک مدل دوبعدی دیگر ,حرکت,براونی مسطح است که میتوان آن را
عحد ورگ ق ابر قدم زدن تصادفی گسسته دررگنظرقت .قدم زدن تصادفی

فرما ( )۱۰۶۲جايزة ژاک اربران" ( ,)۳۶۶۲جایزة لوتو" ( .)۵۰۰۲و جايزة

پولیا ( )۶۰۰۲اجزمله جوایزی است که ونهلین قبل ادزریافت نشان فیلاز
کسب کرده بود.

ود و

گسسته گذرگاههای ذرهای را توصیف میکند که در هوراحد زمان جهتی
جدید را برمیگزیند .هندسة مسیرهای براونی مسطح؛ کأماا پبهیده است:
در سال  ۲۸۹۱بنوا مندلبرو" حدس زدکه

بعد برخالی مرز بیرونی گذرگاه

یک مسیر براونی؛  ۳/۴است .حلوفصل این حدس دور از دسترس فنون
احتمالاتی کلاسیک به نظر میرسید .لالر ,شرام وورثر اين حدس را نخست

با نشان دادن اینکه مرز بیرونی مسیرهای براونی و مرزهای بیرونی خوشههای

پرکولاسیون پیوسته .متشابهانذ و سپس با محاسیة بعد مشترک آنها با استفاده
از یک ساختمان دینامیکی خوشههای پرکولاسیون پیوسته ثابت کردند .آنها با
استفاده اهزمین استراتژی .مقادیر «نماهای مقطع» بسیار مرتبط با این مورد را

برای حرکت براونی و قدم زدن تصادفی ساده که بهوسیلا دوپلانتیه " وکوان ؟
حدس  530شده بود ,بهدست آوردند (یکی ازاين نماهای Lol Jas! ghie

توصیف میکند که مسیرهای دو قدمزنی طولانی تا یک زمان بسیار طولانی؛

مج آزهم باقی بمنند) .کار دیگر ور نایش تقارتهای اضافی این مرزهای

بیرونی طوقههای براونی بود.
نتیجةٌ دیگری که وندهلین ورنروهمکارانش بهدست آوردنده برهان «ناوردایی
همدیسی» برخی از مدلهای دوبعدی است .ناوردایی همدیسی خاصیتی

جایزة نوانلینا
اين جایزه که به تحقیقات مهم در جنبههای نظری علوم اطلاعات (و رایانه)

اختصاص دارد ,دکرنگرة مادرید به جان کلاینبرگ" تعلق گرفت .کلاینبرگ
دترحقیقات خوذ بصیرتهای نظری را دمرسائل عملی مهمی بهکار بسته است
که برای فهمیدن وادارةٌ دنیای ماء که بهطور فزایندهای «شبکهای» میشود.

جنبة اساسی دارند .حوزة تحقیقات او بسیار گسترده است اتزحلیل شبکه
و مسیریابی ,تا دادهکاوی و ژنومیک مقایسهای و تحلیل ساختار پروتئین.
وی علاوه بکرارهای پژوهشیاش ,به تأملات عمیقی دربارة تأثیر فناّزی بر

 spliceاقتصاد و قضات سیانبی پرداخته است.

تر ین دستاوردهای تحقیقاتی کلاینبرگ ساختار شبکهاي
از
مکی
مضوهع ی
مو
 Oyجهانگستر؟ است .دیدگاه او دارين زمینه تأثیر زیادی بر نحوة عمل
موتورهای جستجوی عمد؛ امروزی داشته است .هر چند صفحهٌ وب انفرادی

دارای درجهای از نظم وساختیافتگی است که نویسند؛ صفحه به آن داده

استهساشتارگلی وب جهانگستکامان یدوخ تشه وبرنامه اس آین ساختاز
با صفحات جدید و پیوندهایی که بر آن افزوده میشود .بهطور پیوسته در

است شبیه به ناوردایی مقیاسی» اما ظریفتر و بسیار کلیتر از آن است
و ريشه در مبادی تعربف شیهای پیوستهای دارد که ورنر به مطالعة آنها
اشتغال داشته است .به بیان نادقیق .گوییم که یک شی دوبعدی تصادفی

وب مربوط برای  hlبکهاربران موتورهای جستجوو مسألهای چالشبرانگیز

ناوردای همدیسی است هرگاه دگر شکلی آن بهکمک تبدیلهای زاویه نگهدار
(اینها را نگاشتهای همدیس نامند واشیایی اساسی در آنالیز مختلط هستند)

است .قبل اکزارهای کلاینبرگ تمرکز موتورهای جستجو فقط روی محتوای
صفحات وب بود و نه ساختار پیوندی آنها .در سال  ۶۹۹۱۰کلاینبرگ ایده

دارای قانونی یکسان با خود شی باشند .اين فرض که بسیاری از سیستمهای

مرجعها" و قطبها" را مطرخ کرد .منظور از مرجع» یک صفحهٌ وب است

دوبعدی بحرانی ناوردای همدیسیاند .یکی از نقاط آغازین نظريةٌ میدان
همدیس است .نتیجهای اازسمیرنوف که دبرالا ذکر شد ,ناوردایی همدیسی

حال شکلگیری است .در نتیجه ,طراحی راههایی موّثر برای انتخاب صفحات

که شامل اطلاعاتی در مورد یک موضوع خاص است و قطبٌ صفحهای

است که شامل پیوندهایی به بسیاری از مراجع قیکر استه فخیوان تعال:

را برای پرکولاسیون ثابت کرد .ورنر و همکاران او ناوردایی همدیسی را برای دو
مدل دوبعدی کلاسیک» قدم زدن تصادفی طرقهٌ محدوف و درخت ارشندة

یک درخواست جستجوی «دوربین دیجیتال» را در نظر بگیرید .وبگاهی
که حاوی راهنماییها و بررسیهای مربوط به دوربینهای دیجیتال است قطب

 ollثابت کردند و حدهای مقیاسبندی آنها را

نامیده میشود و وبگاه سازندةٌ دوربینهای دیجیتال ,مرجع است .اگرجه

توصیف کردند .چالشی پزرگ در اين زمیته» اثبات نتایج ناوردایی همدبسی

مفهوم قطبها و مراجع بهطور شهودی روشن است .اما تعریف این مفاهیم

برای سیستمهای دوبعدی دیگر است.

بهصورت ریاضی ,به دلیل دوری که بهوجود میآید مشکل است .هر قطبٌ

یکنواختِ بسیار مرتبط

ریاضیدانان وفیزیکدانان رویکردهای بسیار متفاوتی برای درک پدیدههای

وبگاهی است که از طریق آن میتوان به بسیاری مراجع دست یافت و مرجع

شکاف بین این

نیز وبگاهی است با پیوندهایی از سوی بسیاری قطبها .کار اساسی کلاینبرگ

بحرانی دوبعدی ابداع کردهاند .کار وندهلین ورنر به پکرردن

رویکردها باری رسانده .به هر دو حوزه غنا بخشیده و زمينةٌ جستارهای جدید

دراین زمینه .یافتن راهی بود که این دور را بشکند و راه را رای تحلیل ریاضی

پرئمری را فراهم کرده است .تأثیر کارهای چشمگیر او هم در فیزیک و هم در
ریاضیات در دهههای پیشرو ادامه خواهد داشت.

ساختار پیوندی شبکهها بکٌشاید .او ابزارهایی الگوریتمی برای حل اين مساله

وندهلین ورنره متولد  ۸۶۹۱دآرلمان .ملیتی فرانسوی دارد .وی دکتری
خود و از دانشگاه بارس شش در  ۳۹۹۱اخد کرد .ارازسال  ۷۹۹۱تاکنون
استاد ریاضیات ددرانشگاه پاریس جنوب؟ در اورسی بوده است .علاوه
بر آن از  ۱۰۰۲تا  ۶۰۰۲عضو انستیتوی دانشگاهی فرانسه ؟ و از ۵۰۰۲
به پعد عضو نیمهوقت اکول نرمال سوپریور دپراریس نیز بوده است .جایزه
رولو داویدسون" ( »)۸۹۹۱جايزة انجمن ریاضی  (Tee) olayجايزة
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عرضه کرد وکارایی آنها را با آزمایش روی وب جهانگستر آزمود.
ینبرگ پیشرفتی اساسی در آن بهدست آورده است.
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شبکههای «کوچک جهانی»" است .اين نوع شبکه برای اولین بار از طریق
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میشمارید .بعد تعداد دفعاتی را که دومین کلم فرهنگ در متن ظاهر میشود؛
میشمارید .بعد تعداد دفعاتی که سومین کلمه ظاهر میشود .والی آخر .به

 sue nt Gb elبهدست میآورید که آنها را میتوان بهصورت برداری
مولفهای که سند را نمایش میدهد در نظرگرفت .حال برای هر سند خاص

 ۸جگونه مینوان نزدیکترین همسایه یعنی سند  31را که مشابهترین سند
به  ۸است از میان  deسندهای موجود در مجموعه شناسایی کرد؟ A Sl
ود را دو بردار در نظر بگیریم .Lt

A dle Sab | GIB als

تا  31تا حد سکن گوسک باشد .آلبه :یک ,سل ان آشت که فاصلاً ین
 ۸و هر بردار دیگر را محاسبه کنید و ببینید کدام فاصله کوچکترین است.
 en SILIتعداد کلمات فرهنگ لغت» خیلی بزرگ باشد .آنگاه با فضاهای با

ابعاد بزرگ سروکار خواهید داشت .در فضاهای با ابعاد بزرگ» روش مبتنی بر
بررسی تمام حالات ممکن ,بهسرعت به «بلای بُّعد» مبتلا میشود وزمانبر و

پرهزینه میشود .کلاینبرگ این بنبست رام ایزان برد روهیافت هوشمندانهای

جان کلاینبرگ

 ali aah dilate op eBay Mn apکه براسان ترکیب تبادقی تخافتهان

آومايشهای میلگرام ,از شخص  ۸خواسته میشود نامهای را برای شخص

که

لو | #طصا

1

نبرگ
تصویر یکبعدی بردارهاست .دیگر وینگی بکرجلستاةیکار

ایجاد مدلی

 alldباکترین تعداد کامهای متکن :بفرسنند .عر

ریاضی برای تشخیص «فوران»ها" در جریان دادههاست .یک راه تحلیل

به شخص بعدی که او را

ساختار اطلاعات موجود در یک جریان دادههای متنی اين است که در

ط
قرا
فهای
شخص در زنجيرة اشخاص ,میتواند نام

میشناسد بفرستد .میلگرام مشاهده کرد که نامه ارسالی بهطور متوسط پس

جستجوی فوران فعالیتی باشیم که بهطور ناگهانی ظاهر میشود وبرای مدتی

بهطور پیایی ارسال میشود (منشا «شش درحهة

از زمان پایدار میماند .برای مثال ,حتی اگر شما انگلیسی صحبت نمیکنید.

از اینکه توسط  ۶شخص

جدایی» اینجاست) به شخص  31میرسد .با توجه به کل جمعیت جهان و

در صورتیکه ظهور ناگهانی و مکرر کلم  ۸01310861را در اخبار تلویزیونی

اینکه هر فرد بر اساس اطلاعات محلی دربارة شبکة اجتماعی عمل میکند.

اوت  ۵۰۰۲ببینید .خواهید دانست که اتفاقی مهم رخ داده است .کلاینبرگ

عدد  ۶در حد شگفتانگیزی کوجک است .تا ده  ۰۹۹۱تحقیقات زیادی

 alesفورانها را بنابر دلیلی خیلی واضح آغاز کرد :او میخواست راهی

دربارة وجود مسیرهای کوتاه بین افراد در شبکههای اجتماعی» در نوشتگان

بهتر برای سازمان دادن آرشیو نامههای الکترونیکی شخصی خود .که روی
هم انباشته شده بودند .پیدا کند .هر چند  bulفوران فعالیت اطلاعاتی بهطور
شهودی روشن است .تعریف مفهوم دقیق آن به دلیل مشکل تشخیص نورانها

علوماجتماعی عرضه شده بود .اما توجه چندانی به اين موضوع نشده بود که

 gy SRسس  |,نقط .با ستفاده ازطلاعانت معلی عیوآن گدزاده

چگونه افرادی که فقط دوستان بلافصل خود را میشناسند و چشماندازی
سراسری از تمام شبکه در برابر خود ندارند میتوانند کوتاهترین مسیر ر پیدا

کلاینبرگ دارین حوزه .اين بود که جنین تعریف دقیقی از فوران را با استفاده

به آن پرداخت و به بعضی واقعیتهای

امزفهوم ریاضی مدلهای مارکوف اراته کرد .ااویدههای خود را در مورد انواع

کذل کاهینبرگ
کنند .این مسالهای بو

شکشتآور قزبارة آن دست یافبت.

اارسی
س ک
است.
انزوسانات آماری در دریایی اازطلاعات تصادفی» آسان پی

گوناگونی امزجموعههای دادهها؛ اقزبیل عناوین مقالات تحقیقی منتشر شده

گرههای یک شبکة اجتماعی ,افراد درون آن هستند .دوگره به یکدیگر
مرتبطاند اگر اين دو فرد یکدیگر را بشناستد .کلایثیرگ مشاهده کرد که در

طی چندین دهه تحقیق در یک حوزة خاص ,آزمود.

تثیرات متقابل فهم نظری شبکهها و مشاهدة شبکههای واقعی دعرمل,

گنبکههای گویک بجهائی ,احشال آینگه هو گرد بد بگدیگر مخصل باشنند با

نقش فناوری در
تحقیقات کلاینبرگ را پربارترکرده چوشماندازهای جدیدی از

افزایش فاصلةً جغرافیایی بین آنها کاهش میبابد .او نشان داد که اگر احتمال

حامعه به ارمغان آورده است .کلاینبرگ دمرصاحبهای که بهصورت الکترونیکی

یک ارتباط بین دوگره دیرک شبکه با عکس مربع فاصله بین دگوره در
شبکه کاهش  ylآنگاه الگوریتمی کارا برای پیدا کردن کوناهترین مسیر بین
نتردیاتر
دوگره وجود دارد .عجیبتر اینکه» انوشان داد که اگرکاهش سرکیع
از مربع فاصله باشد .هیچ الگوریتم کارایی برای پیدا کردن مسیر بین دو گره
وجود ندارد .کار کلاینبرگ علاوه بر روشن کردن جنبههای نظری شبکههای

با مجلةٌ اخبار تحیقات فناوری انجام داده چنین نوشت« :اینترنت و وب ما

را مجیور میکند درپار؟ تبعات ابتاعی دتیایی بينديشيم که اطلاعات ذر

آن بسیار فراوان است و بسیار وسیعتر اگزذشته منتقل میشود و هر فرد

میتواند از طریق انواع رسانههای جدید و با هزینهای کم .موّلفی باشد که
مخاطبانی در سراسر جهان دارد اما جالشهایی اساسی دارینجا وجود دارد.

گویهگ جهانی» دطرراحی سیستمهای Lgljo aS Mean a bea ld SI tl

میدانیم گفتگوی بر خط [آنلاین] دارینترنت میتواند بهشدت قطبی شود .آیا

باید اطلاعات را بدون وجود یک فهرست مرکزی  oS Lyمفید اآزب درآمد.
یکی از نتایج  Adyکلاینبرگ نیز به الگوریتمهای کارا اين بار بای پیدا

بزارهای گفتگوی بر خط که ما ابداع کردهایم این قطبیشدن راتشدید میکند؟

کردن «نزدیکترین همسایگی» در مجموعههایی از دادههای بزرگ» مربوط

میشود .اين مسأله ودرضعیتهایی مشابه وضعیت زير مطرح میشود .فرض
ازد
نی ا
سها
اموع
کنیم مج

ویک فرهنگ لغت حاوی  2کلمه دارید .برای هر

سند» شما تعداد دفعاتی را که اولین کلمةٌ موجود دفررهنگ ظاهر میشود.
.1 peer-to-peer

چگونه میتوانیم اين پدیده را بهطور دقیق ارزیابی کنیم و چگونه ممکن است
گوی
فیتکه
گید
دربارٌ طراحی ابزارهای جد

بر خط اینترنتی را پربارتر سازد

Stet
وجه مشخصة کارهای کلاینبرگ ,غنا وتنوع آن و همچنین نوانایی او در

دریروک عمیق برای پرداختن به مسائل عملی است.
نهاازخت نظ
شفاد
است

.1 bursts

تشر ریاضی :سال  ۵۱۰شمار؟  +۲سال  ۶۱۰شمارة ۱

\o

اين ترکیب قدرتمند .موقعیت کلاینبرگ را بهعنوان یکی از متفکران پیشرو در

هیچجا مشتقپذیر است .علاوه بر اين .طول مسیر حرکت بینهایت است.

امزوسسة فناوری ماساچوست (ام.آی.تی ).دریافت کرد و

یکصد سال پیش ریاضیدانان به اين نوع پدیدههای غریب خوگرفته بودند و
متفاعد شده بودند که با ابزارهای کلاسیک تسیتوانتد آنها را مورد مطالعه قرار
دهند .یکی اازين ابزاربای کلاسیک انتگرال یک تابع به مفهوم ریمانی است.

هماکنون استاد علوم ردایراندهانشگاهکورنل است .از میان افتخارات او دریافت

اما برای تابعی که مسیر یک حرکت براونی را نشان میدهد .و معمولاً جواب

بورس تحقیقاتی ابزنیاد اسلون دسرال  ۷۹۹۱۰بورس تحقیقاتی ابزنیاد پاکارد

یک معادله دیفرانسیل تصادفی است .این نوع انتگرال غیرقابل استفاده است.

 pp Bee oeدر تحقیق ا زآکادمی ملی علوم آمریکا درسال

ایتو میخواستنظیر همان فرایند کلاسیک محاسبٌ انتگرال را بای اين

علوم نظری رایانه .در سالهای پیش رو تثبیت میکند.
۱
۷در
۹نبرگ
۱کلای
جان

۶۹
 ۹در
۱د را
خو

درسال ۱۱۹۱

۱

جاوه
دلدرشد.
درماساجوست آمریکا متو

وبورس تحقیقانی ابزنیاد مکآرتر در سال ۵

دکتری

رامینوان نام برد.

اونی که اسزال ۲۴۹۱
لده
وکنن
طته
نوع حرکتها بهکار برد .پتسل اازشهایی خس

TC

شروع شده بود .وی توانست مفهومی جدید موسوم به «انتگرال تصادفی»
را بهوجود آورد که شامل قواعد محاسبه و نظریهای دربارة حل معادلات

جايزة گاوس
اولین «جايزة کارل فریدریش گاوس برای کاربردهای ریاضیات» بکهیوشی

ایتو! رباضیدان ٩۰ سالة زاپنی تعلقگرفت .این جایزه برای تقدیراز دستاوردهای
اساس کارهای راهگشای
او آدرنالیز تصادفی؛ حوزهای از ریاضیات که بر
ایتو بنا شده .به وی اعطا شد.

پس اکزنگنة برامالی ریاضیذانان .دسرال  ۸۹۹۹در رلی» اتایة
بینالمللی ریاضی به همراه اتحادية

 osآلمان تصمیم گرفتند جایزهای

برای «پژوهشی در ریاضیات که در خارج از ریاضیات  --خواه در فناوری
يا تجارت يا بهطور کلی در زندگی زوزهزه

 atداشته است» در نظر گرفته

شود .اين جایزه به نگاماوس ریاضیدان آلمانی وملقب به «شهریار ریاضیات»
نامگذاری شد که علاوه بدرستاوردهای مهمش در نظريهٌ اعداد که دور از

کاربردهای عملی در دنیای واقعی بود .دستاوردهایی مانند روش کمترین
مربعات داشته است که به کرات در مسائل دنیای واقعی مطرح میشود .این

جایزه را اين دو اتحادیه مشتراً اهدا میکنند وعبارت از مقداری پول نقد
(فعلاً  ۰۰۰۰۱بورو) و یک مدال است .منتبعأمین مالی اين جایزهه مزاد
هزینهای است که اکزنگرة بینالمللی ریاضیدانان دبررلین باقی مانده بود.

توصیف حرکت ذرهای که تحت
میکنند:

کارهای نظری کیوشی ايتو که تأثیر بزرگی بارفزایش اطمینان در انجام
بهنحو خشمگیری نشنان

میدهد که راهی پیچیده وطولانی امزرحلةٌ شناخت پدیدههای دنیای واقعی

تا توصیف آنها به زبان ریاضی و سپس بهکارگرفتن این توصیف در مساتل
دنیای واقعی وجود دارد.

با نگاهی به حرکت ذرات ریز در درون آب مشاهده میشود که آنها
بهصورتی بینظم در آب در حرکتاند .امروزه این رقص عجیب ذرات را به
نام رابرت بزاون گیاهشتایی اسکانلندی که برای اولین بار متوحه این بدیده :ده

حرکت براونی مینامند .از طرف مولکولهای آب نیروهایی به اين ذرات وارد

میشود که تأثیرات اين نیروها یکدیگر را خنثی میکنند .اما نه بهطور کامل,
و حرکتهای ذرات ناشی اتزعداد زیادی موارد تصادم بین مولکولها ذورات

LI

 aنیروی معینی قرار دارد ازرا استفاده

 us|ns Solesتصادفی:

دیگری .مانند یک فرایند bs

علاوه بنریروهای

معین

به عوامل

 pinدارد.

راه بازگشت ازاین جارچوب نظری به واقعیت نیز بسیار دشوار است.
اتتگرال تصادفی هرگز بهخودی خود نمیتواند جوابنهایی یک مسأله باشد.

adi te

 islet ali Koby fhبا  glyox allyاگر

 dabei als SB Ss arithنبود .بنابراین» طرح این پرسش male
است که مکان نقطهای که  doleحرکت آن توسط یک معادلة دیفرانسیل

تصادفی داده شده ,و مکان آن در لحظهٌ *  / <-نیز مشخص شده پنج دقیقة

دیگر کجاست .کار مهم ایتو اين بود که توانست روشهای حساب احتمالات را
برای پاسخگویی

به پرسشهایی از اين نوع بهکار گیرد.

میتوان بهجای حرکت یک ذره تغیبرات ارزش سبد سرمایهگذاری یک

سومایهگذار و که دام تمه پأثیر نوسانات .قیعت سهام استه در نظرگرشت:
برای این فرده دانستن اینکه اين ارزش ,که به شانس و همچنین تصمیمات
خود وی

کرندرگرة  ۶۰۰۲در مادرید اعطا شد.
این جایزه برای اولین با
معاملات مالی و زندگی روزمره مردم داشته است

دیفرانسیل تصادفی بود .معادلة دیفرانسیل رایطهای است که ریاضیذانان برای

coe

دارد .حه موقع از نقطهً صفر میگذرد .اهمیتی حیاتی دارد

زیرا در اين زمان بازی تمام شده است .افرادٍ گریزان از مخاطره؛ بهخصوه
بانگدازان :خ یوافند عملیات :خوق بسنا امچام دفند گنه یت شافس را
بدراراییهای خود به حداقل برسانند.
این ایدهای است که در پس ابزارهای مالی نظیر قراردادهای امتیاز خرید

پا فروش" وقراردادهای پیش خرید " نهفته است .قرارداد امتیاز خرید عبارت
است از شرطبندی روی وقوع اتفاقی دآرینده .مثل رسیدن قیمت سهام به

عددی معین .بناباین طرف دیگر قرارداد که میتواند مثلاًبانک باشد .باید از
قبل پولی برای ایفای تعهد خود تدارک ببیند .هزین چنین تدارکاتی» قبست
امتیاز خرید است که بانک آن را محاسبه و از طرف دیگر قرارداد .دریافت

میکند .اینجاست که نظريهةٌ ایتو برای تعیین قیست این قبیل کالاهای مالی»
بیشترین کاربرد رپایدا میکند.

در حال حاضر اين کار برد عمومیترین و تأثیرگذارترین کاربرد نظریة ایتو

مردلی ریاضی برای حرکت براونی اراته
است .آلبرت اینشتین برای اولین با
ابت کرد مدل ایششتین از نظر ریاضی مدلی
۱ثر۹در۲۲
داد .توربرت وی

است..ذرسالهای اول دهة هفتاهسه اقتصاددان (فیشر یلک  ۲مابرن قبولر 

معتبر است .به اين ترتیب .اینشتین و وینر یک صورت آرمانی ریاضی از

و رابرت مارتن!) فرمول صریحی برای محاسبةٌ قیمت یک امتیاز خرید یا

شانس محض يافتند .ولی این امر هزینهای هم به همراه داشت .فیزیکدانها

فروش پیدا کردند .امروز فرمول بلک_شولز که فقط شامل دادههای معلوم

معمولاً فروض میکنند طبیعت به یک معنا بهگونهای هموار رفتار میکند .اما

است ,زیربنای تقریبً همه معاملات مالی که شامل امتباز خرید یا فروش و

حرکت براونی و شکل کلیتر آن فرایند وین اساسا خلاف اين فرض عمل

یا پیشخرید یا پیشفروشاند میباشد.
.3 Fischer Black
4. Myron S. Scholes

میکند .مسیر یک ذره بهطور بیپایان پیچدرپیچ است  34زبان ریاضی:
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.1 Kiyoshi

2. futures
C. Marton

l. options
5. Robert
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گزارش
ولی  4sایتو به اندازة کافی کلی و مجرد هست که بتواند کاربردهای
دیگری پیدا کند و نیازهای کاملا متفاوتی  |,برآورده سازد .علاوه بر مثالهای

فوق .این نظریه در مورد تعیین اندازة جمعیت موجودات زنده .فراوانی یک

آلل! معین در خزانة زنی" یک جمعیت .يا حتی کمیتهای زیستشناختی
پیچیدهتر میتواند مورد استفاده قرار گیرد .دارینجاء شانس کاملا کور نیست.
متوسط توسانات انار یک جمعبت ابت ثست اما متاسب با انذازة آخ

است .فراوانی دوآلل که تقریبا نیمی ایزک جمعیت را فرا میگیرند .نسبت به
حالتی که یکی اآزنها نزدیک به انقراض باشد سریعتر تغییر میکند .بنابراین
منهوم فرایند ویثر میبایست نعمیم مییافت و اين کار بدون جارجوب نظری

ایتو غیرممکن بود .در نهایت زیستشناسان میتوانند احتمال آن را که یک

ژن برکل جمعیت تفوق یابد .یگاونهای معین باقی بماند اندازه بگیرند.
اين تعمیمها رااقتصاددانان نیز در عمل بهکا رگرفتند .در  ۵۸۹۱جانانان

اینگرسول "» استیون راس " و جان کاکس* مدلی ریاضی برای تحول نرخهای
سود در طی زمان پیدا کردند که امروزه استاندارد شدهاند .در  ۲۹۹۱استیون

لنارت کارلسون

هستن * مدل بلک-شولز را چنان تعمیم داد که به واقعیت نزدیکتر شود.
در جامعهٌ ریاضی ,مدتی طول کشید تا به اهمیت نتایج ایتوپی ببرند .دلیل

آن ,تا حدی منزوی بودن ژاپن در طول جنگ جهانی دوم بود .فقط از سال
۴

نتایج خود دمروسسهً

یباس
رایتو
دد که
تد بو
به بع

مطالعات پیشرفته

پرینستن سیب شد تا جامعةٌ ریاضی متوجه اهمیت دستاوردهای وی شود.
بدون تردید آمروزه آنالیز تصادفی شاخهای  stمهم و بارور در ریاضیات
 egچشمگیر بر فناوری» تجارت و زندگی روزمره مردم دارد.

است و

منبع:

دارین زمینه متخصصان را متقاعد ساخت که فقط زمان لازم است تا تابع
پیوستهای ساخته شود که مجموع سری فورية آن به مقدار آن تابع در هر نقطه

همگرا نباشد .در سال  ۶۶۹۱۰در میان تعجب جامعةٌ ریاضی ,کارلسون این

بنبست چند دهساله را با اثبات حدس لوزین شکست و ثابت کرد هترابعی
TC

وبگاه

در سال  ۱٩۱۳لوزین" ریاضیدان روس این مسأله را به شکلی که به
حدس لوزین معروف است صورتبندی کرد .اما بهدست نیامدن پیشرفتی

که مربع آن انتگرالپذیر باشد .و بنابراین هر تابع پیوسته .تقریبا همهجا برابر با
مجموع سری فوريهٌ خود اوست .اثبات اين قضیه بهقدری مشکل است که

www.mathunion.org

بیش از سیسال ابزقیة آنالیز هماز تقریباً جدا مانده بود .فقط در دهة
گذشته بود که ریاضیدانان نظرية عمومی عملگرها ره که در آن این قضیه کاملا

xR KKK K
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جایگاه خود را پیدا میکند .فهمیدند و شروع به استفاده اازیدههای قدرتمند

آکادمی علوم وادبیات نروژ جايزة آبل سال  ۶۰۰۲به ارزش ۰۰۰۰۰۰۶
کرون نروژ (معادل  ٩۲۰۰۰۰دلار آمریکا) را به لنارت کارلسون" استاد
بازنشستة موْسسة سلطنتی فناوری سوئد ودانشگاه لسآنجلس کالیفرنیا «به
خاطر کارهای عمیق »

 labدر آنالیز همساز و نظريةٌ دستگاههای

دینامیکی هموار» اعطا کرد.

درسال  ۷۶۸۱۰ژوزف فوریه ,ریاضیدان ومهندس فرانسوی ,به این کشف

مهم نائل شد که بسیاری اپزدیدههاء ازنتشارگرما دیرک میلةٌ فلزی گرفته تا
ارتعاش تارهای ویولن» را میتوان بهصورت مجموعی امزدلهای موجی ساده.
یعنی سینوس وکسینوس در نظر گرفت .آنالیز همساز شاخهای از ریاضیات

است که موضوع آن مطالعهةٌ اين نوع سریها واشیایی مشابه آنهاست.

کارلسون دکرارهایشان نمودند.
کارلسون نقشی اساسی در پیشبرد آنالیز همسان آنالیز مختلط ,نگاشتهای

شبههمدیس و دستگاههای دینامیکی داشته است .برجستهترین کار او حل

مسألة مشهوز هاله است .موضوع اين مسأله بررسی ساختارهایی است که در
اطراف یک قرص ,وقتی روی قرص پوشانده شده باشد .ظاهر میشوند .شبیه
 Whe aخورشید به هنگام خورشیدگرفتگی .وی با اين کار آنچه را که امروزه به
اندازههای کارلسون موسواند و هم دآرنالیز همساز و همآنالیز مختلط جزو

بارهای اساسی بهشمار مروند معرفی کرد.

تاثیر کار خلاقانةٌ کارلسون دآرنالیز مختلط وآنالیز همساز به آنچه در

بالا آمد محدود نمیشود .برای مثال ,قکضايهرلسون-سیولین " دربارة ضرایب

تا بیش از  ۶۵۱سال بعد از این کشف فوریه .صورتبندی مشخص

و دلیل فانکندای بای این آدعای وی که هترابعی مساوي مجموغ سری
فورية خود است پیدا نشد .اين گزارة غیردقیق دوراقع باید به اینصورت تعبیر
شود که هر تابع پیوستهای حنین خاصیتی دارد .علیرغم کارهای زیادی که
ریاضیدانان متعددی در مورد اين مساله انجام داده بودند .اين مساله همچنان

تاه سالنه برد

فوریه ابزاری استاندارد در مطالعة «مسأة

کاکیا» " که ستأله جرخاندن

سون» تمولهای از آن است» میباشد . dheسوزنی را  ۴۲۸۱بچرخانیم
تکامترین سطح ممکن روبیده شود؟ اگر چه مسالةٌ کاکیا ريشه در یک
اسباببازی دارد .ما

1

توصیف

حجمی که در حالت کلی روبیده میشود.

حاوی نشانههای عمیق و مهمی دربارة ساختار فضای اقلیدسی است.
دستگاههای دینامیکی مدلهایی ریاضی هستند که هدف اآزنها توضیح

۱

.1 allele

یکی ادزویا چند ژن همردیف که دیرک جایگاه خاص در _وموزمهای همتا قرار گرفتهاند
وشکلهای متفاوت یک
5. J. Cox

صفت yl

تعیین میکنند.

4.5. Ross

3. J. Ingersoll

.2 gene pool

7. Lennart

6.8.

Carlson

Heston

رفتار دستههای بزرگی از پدیدههاء همچون پدیدههای مشهود در هواشناسی»
بازارهای مالی و بسیاری از نظامهای زیستی ,از نوسانات جمعیت ماهیها

گرفته تا بیماریهایواگیردا,برحسب زمسانا ادست.هحتیترین دستگاههای
.3 Kakeya

1. Lusin — 2. Sjiolin

نشر ریاضی؛ ۲ LAD Sl؛سال  ۶۱۰شمارة ۱

۱۳

دینامیکی ممکن است از لحاظ ریاضی بهنحو شگفتآوری پیچیده باشند.

جایزة واترمن

اری بندیکس ۱نگاشت هنون را بررسی و مطالعه کرد .دستگاهی
ک پا
هرلمسون
کا

 bp (NSF) Kyl pyle Qh oleآلن واترمن در سال  ۶۰۰۲به مبلغ
ایززو استاد ریاضیات
مصسآنال
هتخص
دلاارم راا بنهوتل کندس  ۱م
۰

ساده است که پیچیدگیهای دینامیک و تلاطم هوا را نشان میدهد .اعتقاد

کاربردی و محاسباتی موسسه فناوری کالیفرنیا ( ))6601۵0اهدا کرد .دلیل

عمومی بارين بود که اين دستگاه دارای بهاصطلاح «ربایندهٌ غریب» است

اعطای جایزه بکهندس ,نقش او درابداع ابزارهایی ریاضی که نمایش دیجیتالی

دینامیکی که در  ۶۷۹۱بهوسيلة مایکل هنون " منجم معرفی شد .دستگاهی

کمک ابزارهای گرافیک رایانهای رسم
که نمودارهای مفصل و زیبایی از آن به

سیگنالهای موج را میسر میسازده و نیز کشف روشهای جدید برای انتقال

شده بود .اما اطلاعات چندانی از جنبههای ریاضی آن بهدست نیامده بود.

دادههای آنالوگ به شکل دیجیتال بهصورتی واضحتر و قویتن ذکر شده است.

دانه اولین اثبات برای وجود اين ربایندة
اسیکت کاار
کارلسون و بندیکس در
 h weذر ۱۹۹۲

ارائه دادند .این پیشرفت»

راه  ۳برای مطالعه نظاممند این

خانواده از دستگاههای دینامیکی کشود.
دستاوردهای کارلسون برای همیشه دیدگاه ما را دربارة آنالیز تغییر داد.

یکی از مسئولان بنیاد ملی علوم آمریکا گفت« :کارکندس دستکمی ازیک
تحول اساسی در حوزة آنالیز همساز ندارد و دستاوردهای وی این حوزه را به

سطحی اساسا بالاتر ارتقا خواهد داد وکاربردهای فراوانی ذر فتاوریهای زوز

خصوص
و به

تصویربرداری پزشکی و پردازش

سیگنال دارد).

او نه تنها قضایای بهغایت سختی را به اثبات رساند .بلکه روشهایی که برای

Gat

اثبات آنها ارائه داد .به اندازة خود قضایا مهماند.

کارلسون هميشه جلوتر از دیگران حرکت میکند .او فقط به سختنرین

جایزة کیوتو

هیروتوگو آکائیکه" ریاضی-آماردان  ۸۷سالاةً ژاپنی و استاد بازنشستة

اجازه میدهد دیگران به قلمروی که او کشف کرده وارد شوند و خودش به

«موّسسةٌ ریاضیات آماری» ژاپن ,به دریافت  teleکیوتوی امسال در علوم

تاثیر [یذهها وکارهای

پایه .که بهوسیلةٌ بنیاد ایناموری " اهدا میشود .مفتخر خواهد شد .این جایزه

لنارت کارلسون محدود به تحقیقات رباضی وی نمیشود .انوقش مهمی در

 ee uw SJغیردولتی ژاپن برای دستاوردهای همه عمر است وبه افراد و

عمومیسازی ریاضیات درسوئد بازی کرده است .وی کتاب عامهفهم ریاضیات

گروههایی درسرتاسر جهان که سهمی عمده در بهبود زندگی انسانها داشتهاند»

حوزههای دورافتاده و دستنخورده

ته
نانوماشرا
برای زم

نقلمکان میدهد.

هوميشه به آموزش ریاضی علاقهمند بوده است.

اهدا میشود.

کارلسون بیستوششن داتشحوی دکتری دافتته است که پسیاری اآرنها

امروزه استادان دانشگاههای سوئد وجاهای دیگرند .ا۱ز ۸۶۹تا  ۴۸۹۱۰در

مقام مدیر موسسة میتتاگ لفنلرز ددریکی استکهلم .وی رژیای اولیه میتتاگ
لفلر را واقعیت بخشید و موسسه را.بهصورتی که ما امروز آن را میشناسیم.

یعنی به یک مرکز تحقیقاتی پيشرفتةٌ بینالمللی؛ تبدیل ساخت.
از  ۱٩۷۸تا  ۲۸۹۱در مقام رئیس اتحاديةٌ بینالمللی ریاضیدانان

) (IMUاین اتحادیه  |,متقاعد ساخت که نقش علوم ریانه در ریاضیات را
جدیتر در نظر بگیرد و راهگشای ایجاد جايزة نوانلیناء که به دانشمندان جوان
علوم رایاته اعطا میشود .بود .در سال ۴۰۰۲

در مقام

ele LS Gedy

چهارمین کنگره اروپایی ریاضیات مبتکر سخرانیهایی موسوم به سخنرانیهای
علمی بود که طی آن دانشمندان برجسته درباره جنبههایی ارزیاضیات که

داررتباط با سایر علوم قرار میگيرند .بحث میکنند.
صال
لنارت کارلسون در  ۸۱مارس  ۸۲۹۱دارستکهلم نه قننا افله :در

۰

دکتری خود راداازنشگاه آپسالا دریافت کرد واز  ۰۵۹۱تا ۱۵۹۱

را بهعنوان محقق پست دکتری در دانشگاه هاروارد گذراند .او سمتهایی در

دانشگاه آپسال دانشگاه استکهلم .دانشگاه کالیفرنیا دلرسآنجلس و موْسسة
سلطنتی عناوری سوق داشته است .حلاوه بمرذیربت موسبة منناک لقار از

۸ز۳
 ۴۹ا
۸۹۱
 ۸تا ۱

سیٌ
سعلم
وأت
مو هی
تاکنون عض

مطالعات عالی

علمی فرانسه ( )5۳1۳1بوده است .وی یکی ازاعضای آکادمی سلطنتی علوم

سوئد و عضو خارجی چندین آکادمی علمی در سراسر دنیاست .کارلسون به

خاطر کارهای تحقیقاتی تأثیرگذارش در  ۴۸۹۱برندة جايزة استیل ,در ۱۹٩۲

) 5 ugجایزه .یک دیبلم افتخان یک مدال حایرهٌ کیونوی

بیست قیراطی طلا وپاداشی نقدی به مبلغ پنجاه م(یلتیوقنرینیباً ۰۰۰۶۳۴
دلار آمریکا) طی مراسمی در ماه نوامبر دریافت خواهد کرد.
حایزه کبوتوی  ۶۰۰۲در علوم  ese b> 4 alریاضی اختصاص دارد.

دکتر آکاتبکه اين جایزه را به خاطر سهمش در علوم آماری و مدلسازی ارزاه

خلق معیار اطلاعی که امروزد به معیار اطلاع آکافیکه " ( )01۵۸موسوم است؛
خواهد گرفت .آکائیکه ازوایل  ۰۷۹۱به تشریح اهمیت مدلسازی در تحلیل
وپیشبینی پرداخت .او معیار  0۸را برای تسهیل انتخاب مناسبترین مدل
امزیان تعدادی از انواع مدلهای مختلف» صورتبندی کرد.

 lalپس,

تأثیر قدرتمندی بپریشرفت علوم اطلاع و آمار داشته است.
هیرونوگو آکائیکه در سال  ۱٩۲۷دفروجینومییا" ازیالت شیزوتوکاگی
ژاپن به دنیا آمد .او درجة لیسانس و دکتری خود را از دانشگاه توکیو دریافت
کرد .آکائیکه کار خود دمروسسهةٌ ریاضیات آماری ژاین دسرال
۶۸۹
کرد و۱از

تا ۴۹۹۱

 ۱۶۹۱آغاز

سرپرست کل موسسه بود .وی یکی از دو نويسندةٌ

کتاب مهم تحلیل آماری و کنترل سیستمهای دینامیکی است .مقالههای

برگزیدة هیروتوگو آکائیکه که از سوی اشپرینگر در  ۸۹۹۱به چاپ رسیده
است .مشتمل بر ۲٩عقاله ازبپیش از ۰

متالةً اصیل اوست.

 alyایناموری دسرال  ۴۸۹۱به توسط دکتر کازوتو" بنیانگذار و رتیس

بازنشستة شرکت کیوسرا؛ تأسیس شد .جايزة کیوتو در سال  ۵۸۹۱درراستای

افکار ایناموری بنیانگذاری شد که معتقد بآوديندة نوع بشر تنها زمانی تضمین

میشودکه توازنی بین پیشرفتهای علمی ما و ژرفای معنوی ما وجود داشته باشد.

 dpe aayولف» در سال  ۲۰۰۲ Baryمدال طلای لومونوسف آکادمی علوم
روسیه و درسال  ۳۰۰۲برندة مدال سیلوستر انجمن سلطنتی لندن شده است.
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سرنوشت خمینهها
ایووعه برآیسرنکه چکهسی اي را سل گرده است
مساتها
مسالاً اش
سیلویا نسر ,دیوید گروبر

اثبات حدس پوانکاره ( وکلیتر ازآن .حدس هندسیسازی ترستن) امزهمترین
رویدادهای ریاضی در سالهای اخیر بهشمار میرود( .برای ملاحظةٌ شرحی

بعدازظهر بیستم زوتن امسال ,چند صد نففریزیکدان ,اجزمله یکی ابزرندگان

جايزة نوبل ,برای شنیدن سخنرانی شینگ-تونگ یاتو! ریاضیدان چینی درهتل

نسبتاً فنی از این حدسها و تاریخچةٌ تلاشهایی که برای اثبات آنها صورت

اخر دهةٌ  ۰۷۹۱۰ددرههٌ سوم عمر خود .به
«دوستی» پکن گرد آمدند .اglودر

گرفته .میتوانید به مقالةٌ «به سوی حدس پوانکاره» در شمارةً ای سال ۴۱

نتایج مهمی دست یافت که به پایهریزی نظريةٌ ریسمان در فیزیک کمک کرد و

نشر ریاضی مراجعه کنید .شرح سادهای هم در بخش گزارش همین شماره
(ذیل نام گریگوری پرلمان در قسمت نشان فیلدز) ونیز در لابهلای مقالة

به سبب آن علاوه بدرریافت نشان فیلدز معتبرترین جايزة ریاضی بهعنوان
متفکری با قدرت

 SoSبینظیر در هر دو رشته شهرت یافت.

او بعداً استاد دانشگاه هاروارد شد و در عین  fleمدیریت دو موْسسة

حاضر آمده است).

کنگرةٌ بینالمللی ریاضیدانان که شهریور ماه امسال در مادرید برگزار

شد ,گریگوری پرلمان ریاضیدان روس را بهخاطر کارهایش در این زمینه.

سراوار دریافت نشان فیلدز دانست .اما پرلمان اپزذیرش نشان خودداری کرد.

ریاضی در پکن و هنگکنگ را به عهده گرفت و سالهاست که بین آمریکا
و چین در رفت وآمد است .سخنرانی یائو دهرتل دوستی بخشی ازیک
کنفرانس بینالمللی دربارة نظريهةٌ ریسمان بود که وی با حمایت حکوست جین

پیش ازاين هيجکس نشان فیلدز را که جایزهای کاملا بینالمللی .غیردولتی,

یش
ا از
هیکی
فرد و
دگزارک
ها بر
آن ر

وغیرسیاسی است و از طرف اتحادية بینالمللی رباضی -عالیترین تشکل

ر دارنی
نشجو
خان
سر د
فیزیک نظری بود (بیش از شش هزا

حرفهای ریاضیدانهای جهان-اعطا میشود ,رد نکرده بود .از اينرو عمل

دوست نزدیک یاتو که در تالار بزرگ خلق ایراد شد حضور یافتند ).موضوع

پرلمان از سویی ماية شگفتی شد و از سوی دیگر .حدس وگمانهایی
برانگیخت .از جمله .اين گمان قوت گرفت که شاید امتناع پرلمان ناشی از
درازگیری در دعوای سهمخواهی بوده
طرح دعاوی مدعیان دایگکررواه او

باشد.
اين مقاله به جندوجون این ماجرا از زوایای مختلف میپردازد و از جمله.

نگاهی به شخصیت وعقاید پرلمان دارد .نویسندگان مقاله با بازیگران اصلی
صحنه وبعضی ازناظران

مپعریفیش وبرد دستاوردهای اخیر چین در
استیون هاوکینگ

سخنرانی بائو چیزی بود که فقط معدودی از حاضران اطلاعات قابلتوجهی
دربارة آن داشتند :حدس پوانکاره .معمایی یکصدساله درباره مشخصات

توپولوژیک کرههای سهبعدی که به دلیل پیامدهای مهمش برای ریاضیات و
کیهانشناسی و نیز به دلیل مقاومت سرسختانهاش در برابر هگرونه راهحل.
دنرظر ریاضیدانان همچون «جام مقتیی» " steal aay

ریاضیدان پنجاهوهفت  ULکوتاهقد و قوی هیکل چینی که کت به

 luctusمصاحبه کرده و سعی کردهاند گزارشی

تن نداشت و عینکی با دور سیاه به چشم زده بود .دست در جیب

همهجانبه موستند ازاين ماجرا فراهم آورند .اصل Manifold) glgs b las

برای حاضران شرح داد که چگونه دو تن از شاگردانش :خی-پینگ جو" و
.1 Shing-Tung Yau

«صناعه» به قلم سیلویا نسر ( )27158 282۳و دیوید گروبر (01۳1
«هدا )۳0در مجلةٌ آمریکایی نیویورکی شمارةٌ  ۸۲اوت  ۶۰۰۲به جاپ

رسیده است .خانم سیلویا نسر نويسندة رُمان ذهن زیبا دربارة زندگی جان
نش است که فیلمی هم از روی آن ساخته شده است.

 cadls cadو بعداً گم شد وهدف
 ۲جامی yo AT pd ya Gene alaatladl Gab wS
جستجوی شوالیهها بود .در اینجاء کنایه از هدف مهمی است که دستیابی به آن بهغایت
دشوار باشدم.
.3 Xi-Ping Zhu

تشر ریاضی؛ سالBLS »۱۵ 

۴

Vs AP let

 Soilsتسائو جند هفتة پیش اثبات حدس پوانکاره را تکمیل کردهاند.

اثبات ریاضی ,مانند یک سونات يا آریا در موسیقی فُرمی مشخص دارد

اگوفت« :من نظر مثبتی دربارة کار جتوسوائو دارم .ریاضیدانان چینی باید

و باید از قراردادهای خاصی تبعیت کند .اازصول موضوع یا حقایق پذیرفته

 yl besموفقیت بزرگ به خود ببالند ».و افزود که جو و تسائو مرهون

شده شروع میشود و با یک رشته استدلال منطقی به نتیجه میرسد .برخلاف

همکار قدیمی آمریکایی او ریچارد همیلتن هستند که صاحب بیشترین سهم

اثبات در حقوق یا علوم تجربی که مبتنی بشرواهد وقرائن وبنابراین همواره در

در حل مسالهٌ پوانکاره است .همچنین اگزریگوری پرلمان ریاضیدان روس
دارین زمینه انجام داده است .بائو با این حال گفت:
ی
مار
هکه ک
مکرد
یاد

معرض اصلاح و تجدیدنظر است .اثبات در ریاضیات قطعی است؛ قضاوت

لرمان
«پدرر کا

هر چند مهم و چشمگیر است» بسیاری اازیدههای اساسی

برهانها خلاصهوار و با اکتفا بکهلیات آمده و جزتیات کامل ارائه نشده است».

وی افزود« :دوست داشتیم با پرلمان تماس بگیریم و تبادلنظر کنیم؛ اما او در
سیپترژیورگ :ساکن .است و غلافة نذارد با دیگران ازتباط برقرارکند.
یائو به مدت نود دقیقه دربارةٌ جزئیات فنی اثبات شاگردانش صحبت کرد

دربارة درستی اثبات بهوسيلهٌ مجلههای ریاضی صورت میگیرد که آن را
به دقت داوری میکنند .برای اطمینان از رعایت انصاف ,ناقدان به دقت از

طرف ویراستاران مجله انتخاب میشوند .و هویت ریاضیدانی که مقالهاش
تحت بررسی است مخفی نگه داشته میشود .صرف انتشار یک اثبات در
 aig Caney’ edge alll jl Tle Vane walesر اصیل بوقخ آن است.

با توجه به اين معیارهاء اثبات پرلمان نامتعارف مینمود .به نسبت هدف

ووقتی حرفهایش به پایان رسید .هیچکس سوالی مطرح نکرد .ولی آن شب

بلندپروازااش ,در حد تعجبآوری کوتاه بود؛ سلسلاً استدلالهای منطقی که

یک فیزیکدان برزیلی دوربلاگ خود نوشت« :ظاهرا چینیها در ریاضیات

صرفحات زیادی شرح وبسط مییافت خیلی فشرده بیان شده بود .از
باید د

هم به زودی پیشتاز خواهند شد».

آن گذشته دارین اثبات هیچ اشارٌ صریحی به حدس پوانکاره دیده نمیشد

گریگوری پرلمان واقعا آدم گوشهگیری است .قبلاپژوهشگر موسسة ریاضی

فپ دتررزبورگ بود ولی از دسامبر گذشته اين کار را رها کرده است؛
اسستنکل

و نتیجههای ظریفی آمده بود که ربطی به موضوع اصلی نداشت .با اين همه
جهار سال بعد .حداقل دگوروه از متخصصان درستی اثبات راتایید کردند

دوستان معدودی دارد و با مادرش دآریارتمانی در حومةً شهر زندگی میکند.

و هیچ نقص يا خطای مهمی در آن نیافتند .اتفاق نظری در جامعهةٌ ریاضی

به دیدارش رفتیم و

در حال پدید آمدن بود :پرلمان مسالةٌ پوانکاره را حل کرده است .با وجود

ییررافته بود .ما را صمیمانه پذیرفت و
ذا
بآانکه قبلا پيشنهاد هیچ منصاپحبه
حین یک پیادهروی طولانی دسرنشهپرترزبورگ» صریح وصادقانه حرف زد.

این پیچیدگی اثبات وکوتاهنویسی پرلمان در شرح مهمترین ادعاهایش :اثبات
رآاسیبپذیر ساخته بود .فقط معدودی از ریاضیدانها تخصص لازم رابرای

کرن
پو د
ما در اواخر ژوئن .چند روزی پس ازکنفرانس یائ

اوگفت« :من در حستجوی دوست هستم ولی دوستانم لازم نیست ریاضیدان

باشند ».هفت قبل از برگزاری کنفرانس پکن ,پرلمان چند ساعتی با سر جان بال

مقس تاه وهت سال اتحانظ بیبالمللی رجاشی درباره دس بانگاره

صحبت کرده

بود.

این اتحادیه مهمنرین

تنج

حرفهای ریاضیدانهاست.

ارزیابی اثبات و دفاع edly gligl
پرلمان در سال  ۳۰۰۲پس از یک رشته سخنرانی در آمریکا دربارة

انبات خود به سنپترزبورگ برگشت و از آن زمان به بعد .هر چند از طریق
پست الکترونیک به پرسشها و شک و تردیدها پاسخ میداده کمترین ارتباط
ی
سکه
کیلی
را با همکاران داشت و به دلا

نمیتواند بفهمد .درصدد انتشار

گفتگوی آنها که دیرک مرکز همایشها در ساختمان مجللی مشرف به رود
نوا انجام شده بود بسیار غیرعادی بود .در پایان ماه مه ,کمیتهای مرکب از
مان ذر
ُه ریاضیدان برجسته رای داده بود که تشان فیلدز به خپاطررلکار

 Bed ale gl by moldy willlتانی وود تاش که لیگ در ۳۲
ژوئن چهل ساله میشد .ساوار نشان فیلدز است .جان بال کنگرة بینالمللی

مورد حدس پوانکاره به اوهدا شود .و بال به سنپترزبورگ رفته بود تا او را
به پذیرش نشان ترغیب کند .اين مدال قرار بود روز  ۲۲اوت در یک مراسم

ریاضیدانان را در سال  ۶۰۶۲بهصورت یک رویداد تاریخی تجسم میکرد.

عمومی درکییة بینالمللی ریاضیدانان به ااوهدا شود.

بیش ازسه هزار ریاضیدان قرار بود در آن جمع شوند .و خوان کارلوس پادشاه

اسپانیا پذیرفته بود که مدالها رتاوزیع کند .خبرنامةٌ اتحادية بینالمللی ریاضی

انگیزة تعیین جایزهای به نام نشان فیلدز ,مانند جايزة نوبل ,کمک به ارتقای
علم خرورای انفتلاقاتو خصوبتهای ملی بوده است .رباضبیدانان الماتی از

پیشبینی میکرد که آن کنگره بهعنوان «موقعیتی که در آن حدس پوانکاره
یه شد» دیرادها خواهد ماند .بال خواست مطمتن شود که پرلمان
ضبه
قیل
تبد

شعدند و هر چند اين مقنعبل از
شرکت درکنگرة اتحادیه در سال  ۱٩۲۴من

دکرنگره حضور خواهد یافت و بنابراین تصمیم گرفت به سنپترزبورگ برود.

برگزاری  XSبعدی در  ۱٩۳۶برداشته شد .وقوع چنین رویداد ناگواری باعث
شد نشان فیلدز بهعنوان جایژهای

Suبینالمللی وغیرشخصی» دایرگردد.

ولی هادفع اطزای نشان فیلدن که هچرهار سال یک باربه دو تا چهار

ریاضیدان داده میشود .Sh, gabd BLS plas bus gl pie Goa
همجنین ایجاد انگیزه برای تحقیقات آیندة اوست؛ ازاینرو فقط به ریاضیدانان

زیر جهل سال تعلق میگیرد .در دهههای اخیر با افزایش تعداد ریاضیدانان
حرفهای اعتبار نشان فیلدز دائما روبه فزونی بوده است .فقط چهلوچهار

نشان طی هفتاد سال داده شده که سهتا انزها مربوط به حدس پوانکاره

است وپیش ازاین هیج ریاضیدانی اپزذیرش این مدال امتناع نکرده بود.

ولی پرلمان به بال گفت که نمیخواهد .آن رباپذیرد.
پرلمان اثباتی از حدس بوانکاره را در سه قسمت .اولین قسمت را در
نواهیر  5۲ ۲5و سومین ,قسممته را هنشت ماه بعد از طریق اینترنت منتشر کزد.
Cao

.1 Huai-Dong

بال میخواست خبر سفرش مخفی بماند-اسامی برندگان نشان فیلاز
رسما در مراسم خاصی در کنگره اعلام میشود_-و مرکز همایشها که وی
دآرنجا با پرلمان ملاقات کرد محلی خلوت  oyظرف دو رون ده ساعت

با ریاضیدان روس بحت کرد تا او را به پذیرش جایزه ترغیب کند .پرلمان
باریکاندام» با ریش مجعد سرنسبتاً  ulابروان پرپشت .وچشمان سبزآبی»

مودبانه گوش داد .او سه سال بود که به انگلیسی حرف نزده بود اما با انگلیسی
سلیسی درخواستهای بال را رد کرد .بهطوری که دو Cinبعد برای ما تعریف

کرد« :او سه راه پیش پای من گذاشت .یکی اینکه مدال را بپذیرم و بکهنگره
بروم .دیگر اینکه بپذیرم ونروم آونها بعدا آن را برای من بفرستند» وسوم ASST
مدال را نپذیرم .به اگوفتم که سومی رانتخاب میکنم ».پرلمان توضیح داد
که مدال فیلدز برايش جاذبهای ندارد:

 Glynمن کاب

بیاهمیت است .هر

کسی میفهمد که اثباتی که [معلومشده] درست است نیازی به تأیید مجدد
[از طریق جایزه و مدال]ٍ ندارد».

سرنوشت خمینهها /سیلویا نسره دیوید گروبر
 alبه هیچوجه  lalنبود .بیشتر اقداماتی که دراین جهت انجام شد بیحاصل

بود ولی بعضی اآزنها به کشفیات ریاضی مهمی ,از جمله 109 pol GUST
قضیهٌ کره .و قضيهٌ طوقه انجامید که امروز از مفاهیم اساسی توپولوژی

تا ده  ۰۶۹۱توپولوژی بهصورت یکی ازبارآورترین حوزههای ریاضی
درآمده بود تووپولوزیدانان جوان حملههای منظمی را به مسالهٌ پوانکاره آغاز

کردند .مدریان شگفتي بیشتر ریاضیدانان ,معلوم شد که خمینههای با ابعاد
 lpmینم و بالش مهارشیع از خنیههای سجهیاند .تا سسال ۳۸۹۱۱
حدس بوانکاره در همه ابعاد بجز بعد سه ثابت شده بود .در سال ۰۰۶۲

موْسسة ریاضی کلی" ,نهادی خصوصی که به پیشبرد تحقیقات ریاضی

کمک  othpoعدس برافکار +یی آمرقمته عسالة  tiedloمهم ریاطمی,
اعلام کرد ویک میلیون دلار جایزه برای اثبات آن تعیین نمود.
جان مورگان رئیس بخش ریاضی دانشگاه کلمبیا میگفت« :تمام زندگی
گگمزان نمیکردم شاهذ
ریاضی من با حدس پوانکاره عجین بوده است .هر
از یک صد

و حند

سال

پیش که

خود

 ay Slyحدس

 |,مطرح کرده:

تقریبا هر سال کسی مدعی اثبات آن شده است .هانری پوانکاره بسر عموی

ریمون پوانکاره رئیسجمهور فرانسه در زمان جنگ جهانی اول بود ویکی از

خلاقترین ریاضیدانان قرن نوزدهم بهشمار میرود .مردی بود لاغر نزدیکبین»
وشهرت

زیادی به حواسپرتی داشت .این مساله در سال  ۴۰۹۱۰هشت

سال پیش از مرگش؛ به ذهن او خطور کرد وآن را بهصورت پرسشی بیمقدمه
در انتهای یک

ales

 Cutو پنج صفحهای آورد:

خود پوانکاره کار چندانی برای اثبات اين حدس نکرد .او نوشت:

اثبات آن باشم .فکر میکردم هیچکس از عهدة آن برنمیآید».
ریاضیدان شدن پرلمان از روی قصد و برنامهریزی نبود .دگرفتگو با
ما گفت که هرگز تصمیم مشخصی در اين مورد نداشته است .ما داشتیم
در بیرون مجتمعی که آپارتمانش در آن قرار دارد قدم میزدیم .اين مجتمع

در محلهای ملالآور و مملو از ساختمانهای بلند به نام کویچینو واقع است.
چنانکه میگفت :پدرش که مهندس برق بوده .علاقه به ریاضیات را در او
تقویت میگرده است« :پدرم مسألههای منطقی و مسألههای ریاضی دیگر

را به من میداد که دربارة آنها فکر کنم وکتابهای زیادی برای مطالعةٌ من
تهیه میکرد .به من یاد داد که شطرنج بازی کنم .و به من افتخار میکرد ».در

”“Cette question nous entrainerait trop loin

میان کتابهایی که پدرش به ادواد .نسخهای از«فیزیک برای سرگرمی» بود که

(اين سال ما را به دوردستها میبرد ).ابونایزانگذاران توپولوژی بود که «هندسة

جروکتابهای پرفروش دارتحاد شوروی بود .مولف دمرقدمةٌ

در دههٌ ۰۳۹۱

ورفة لاستیکی» هم نامیده میشود چون موضوع آن دربار؛ وینگیهای ذاتی

 lSمندرجات آن را «معماهاء مسألههای پیچیده .لطیفههای سرگرکننده.

حلقهای انزظر

و شباهتهای غیرمنتظره» توصیف کرده و افزوده بود« :من از نویسندگانی

تصور شود میتوان آن را به شکل آن دیگری دآرورد بدون آنکه لاستیک پاره

مانند ژول ورن .هربرت جورج ولز و مارک تواین بکهرات مطالبی نقل کردهام
چون صرفنظر از جنبةٌ سرگرمکنندة آنهاه تجربههای جالبی که اين نویسندگان
توصیف میکنند میتواند مثالهای آموزندهای برای کلاسهای فیزیک باشد .از

ک
یر و
کهدا
فضاهاست .ادزیدگاه توپولوژیدان ,فنجان دست

شکل فرقی ندارند .هر یک اآزنها یک سوراخ دارد و اگر از جنس لاستیک
۳

»  oyشود.

پوانکاره اصطلاح

)( (Aoمنیفلد)

برای توصیف جنین

|

فضای توپولوژیک مجردی بهکار برد .سادهترین Sy Ag) deg Read

توپ فوتبال است که اتزونپظرولوژیدان ,کره است --حتی ارگکشیده یا مچاله
شود .اثبات اینکه جنین جیزی یک «کرهٌ دوبعدی» است هر جند میتواند به
شکلهای مختلفی  wal ySمبتنی ب«رهمبندی

ساده» یعنی سوراح

نداشتن Bl

است .برخلاف توپ فوتبال ,کیک حلقهای یا تیوپ واقعا کره نیست .اگر نخی
رباهصورت گره به دور یک توپ حلقه کنید و آن را روی سطح توپ باغزانید.

بالاخره میتوانید بکاشیدن دو سر نح ,گره را در یک نقطه جمع کنید .اما اگر
گره را به دور یک تیوپ .بهصورتی که از سوراخ وسط آن بگذرد .حلقه کنید.
هیچگاه نمیتوانید گره راک بشایدن دو سر نخ در یک نقطه جمع کنید مگر
۱

آنکه تیوپ را ببرید.
خمینههای دوبعدی در اواسط قرن نوزدهم کاملا شناخته شده بودند.
اما روشن نبود که آنچه در مورد آنها صادق است در مورد خمینههای
سهبعذی هم درست است يا نه .پوانکاره این حدس را مطرح کرد که همه
حمینههای سهبعدی بسته (فشرده و بیلبه) و ساد؛همبند (فاقد سوراح)
 Sallesبزرگترین خمينهٌ سهبعدی
کرهاند .اين حدس برای دانشمندانی که
شناختهشده یعنی کل عالم میپردازند .بالقوه

reاست .ولی اثبات ریاضی

یک اتوموبیل در حال حرکت و مسائلی اازين
جمله مباحث کتاب؛ پریدن از

قبیل بود که چرا «طبق قانون شناوری» هرگز در بحرالمیت غرق نمیشویم».
پرلمان با شگفتی متوجه شد کارهایی که او برای تفریح میکند ,از نظر
جامعة روسیه اززشمبند است .در آن زعان جهارده ساله.و ستار؛ یک باشگاه

رباضی محلی بود .در سال  ۲۸۹۱۰همان سالی که شینگ_تونگ یاتو مدال
فیللاز گرفست :پرلمان دارلمپیاد بینالمللی ریاضی در بودایست امتیاز کامل
و مدال طلا را بهدست آورد .او با همتیمیهايش دوست بود ولی نه دوست

نزدیک .گریگوری یکی از دو سه شاگرد بهودی کلاسش  De yayزیادی
به اپرا داشت که ضمنا مایةٌ تمایز او از همسن وسالهایش بود .مادرش که

معلم ریاضیات در یک کالج فنی بود وبولن مینواخت وگریگوری را از
ششسالگی به اپرا میبرد .دپرانزدهسالگی  dleتوجيبياش رز ضرق خرید
صفحهٌ گرامافون میکرد .وقتی توانست صفحهة اجرای معروف  ۶۴۹۱اپرای
 )| «GLIبهدست آورد خیلی ذوقزده شد .در آن اجرا نقش ویولتا را لیچا
آلبانزه بازی میکرد.
پرلمان در  ۲۸۹۱۰در شانزدهسالگی ,وارد دانشگاه لنتگراد ند در آن
دانشگاه درسهای پیشرفتهای در خندسة گرقت  9مسألهای را که بوری وراک
.1 Clay

نشر ریاضی .سال  ۵۱۰شمار ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

۱۶

ریچارد همیلتن

اپزرینستن که دوست داشت ایدههایش را با استفاده اقزیچی وکاغذ رسم
امتحان

کته

شیوهای برای ردهبندی

خمینههای

سهبعدی

پیشنهاد

“55

او

استدلال میکرد که هر چند خمینهها ر! میتوان به بسیاری شکلهای متفاوت

ویلیام ترستن

در آورد؛

نوس استکل :عطزم کرده بود حل کرد .بوراگو بعداً استاه
رياضيداني ,ار
راهنمای دکتری او شد .وی میگوید« :دانشجویان بسیار مستعدی هستند که

قبل ازر فککردن :حرف میزنند .ولی گریشا [مخف گریگوری] با نها تفاوت

معهذا

یک

«‘eeمرجح»

دارند؛

مان

قطعهای  a= jbابریشمی

که اگر روی مانکن خیاطی کشیده شود به شکل مانکن دمریآید

ترستن اين نظر را مطرح کرد که هر خمينة سهبعدی را میتوان به یک یا
لزه
م -ا
حکن
چند مولفه امزیان هشت نوع مولفهةٌ مم

نکوعروی --تجزیه کرد.

داشت .او خيلي صیق ,فگر  ioe alle aSکرست  dyهید

نظرية ترستن که به حدس هندسیسازی معروف شد همه خمینههای

مطلب را خیلی دقبق بررسی میکرد ».و میافزاید« :او سریع نبود .سرعت

سهبعدی ممکن راتوصیف میکند وبنابراین ,تعمیم نیرومندی از حدس پوانکاره

یعنی هیچ ,ریاضیات بهسرعت وابسته نیست بلکه به عمق مربوط است».

است .اگراین نظریه تایید میشد .حدس پوانکاره به اثبات میرسید .بری میزر

دراوایل دهة نود پرلمان دراستکلف متخصص هندسه فضاهای ریمانی

ریاضیدانی از هاروارد میگفت که اثبات حدسهای ترستن و پوانکاره «قطعا

و الکساندروف-تعمیمهایی از هندسة اقلیدسی سنتی-شده بود و از آن

درها را بمایزکند ».پیامدهای این حدسها برای رشتههای دیگر ممکن است تا

زمان شروع به انتشار مقالاتی در مجلههای ریاضی مهم روسیه و آمریکا کرد.
در سال  ۲۹۹۱دانشگاههای نیویورک واستونی بروک از او دعوت کردند

سالفا آشنکار شود ولی لیم سالنها بزاين ریاشیداتها اعمیت اساسی SN
وی گفت« :اين یک نوع قضية فیناغورس قرن بیستمی است که چشمانداز

یک ترم را در هر یک اآزنها بگذراند .زمانی که پرلمان روسیه را به قصد

را تغییر میدهد».

ایالات متحده ترک کرد اقتصاد روسیه فرو باشیده بود .ذن استروک استاد

در سال

۲۸۹۱

ترستن

به خاطر دستاوردش دترویولوژی

برندة نشان

ریاضیات ام .آی .تی به یاد میآورد که بستههای اسکناس از خارج به داخل

فیلدز شد .در همان سال ,ریاضیدانی در دانشگاه کورنل به نام ریچارد همیلتن

روسیه قاچاق شد تا به ریاضیدانی بازنشسته دارستکلف که مانند بسیاری

ان
م که
گشت
مقالهای دربارةٌ معادلهای به نام شارش ریچی نو

میکرد دراثبات

از همکارانش دحار فقر شده بود داده شود.
پرلمان اازقاست داربالات متحده پایتخت جامعةٌ بینالمللی ریاضی:

حدس ترستن؛ و بنابراین حدس پوانکاره» مفید خواهد بود .عملکرد شارش

ریجی شبیه جریان گرماست .طبق معادلة گرماه گرما به اینصورت در یک

خشنود بود .هر روز اک مخملکبریتی قهوهای رنگی میپوشید .به دوستانش

جسم پخش میشود که از قسمتهای گرمتر به قسمتهای سردتر جریان مییابد

درانشگاه نیویورک میگفت که برنامةٌ غذایی او فقط شامل  gbپنیره و

تآانکه دمای یکنواختی در جسم ایجاد شود .شارش ریچی هم با هموارکردن
پستی و بلندیهه خصوصیات هندسی یکنواختتری به خمینه میبخشد.

شیر است .دوست داشت تا بروکلین ,که دآرنجا بستگانی داشت .پیادهروی

کند و نان سنتی قهوهایرنگ روسی رابخرد .بعضی از همکارانش از بلندي

همیلتن فرزند پزشکی اازهالی سینسیناتی و صاحب خصوصیات و

ناخن انگشتانش ,که چند اینج طول داشت ,تعجب میکردند .اگرکسی از او

رفتاری بود که با تصوير کلیشهای رایج از رفتار ریاضیدانان تطبیق نمیکرد:

میپرسید که جرا ناخنهایش رکاوتاه نمیکند جواب میداد« :وقتی آنها رشد

بیملاحظه و  rageاهل اسبسواری» موجسواری ,و خوشگذرانی بود.

میکنند .چرا مانع رشدشان شوم؟» .یک بار با یک ریاضیدان جوان چینی به

ریاضیات را صرفا یکی از تفریحات زندگیاش میدانست .در چهل وله

نام گانگ تیان" به پرینستن رفت تا در سمیناری در موسسة مطالعات عالی

سالگی ,مدرسی طراز اول به شمار میرفت ولی صرفنظر از یک رشته مقالات
مهم دربارژ شارش ریچی ,مقالات زیادی منتشر نکرده بود و دانشجویان اندکی

پرینستن حضور یابد.

موسسة مطالعات عالی وخود دانشگاه پرینستن در طول چند دهه مرکز
پژوهشهای توپولوژیک بودند .در اواخر دهةّ هفتاده ویلیام ترستن .ریاضیدانی
سفلط مه 1.

ا رناده ببودروای
وتن
دردورة یاسزکارشناسی داشت .پرلمان مقالههای هخمیل
شنیدن سخنرانی او به موس مطالعات عالی رفت و بعد از آن با کمرویی با او
گنتگو کرد.

سرنوشت خمینهها /سیلویا نسر ,دیوید گروبر

۷۱

رادادرنشگاه برکلی آمریکا گذراند اما برای کمک بهپیشبرد ریاضیات و علم

دورطن خود مکررً به هنگکنگ ,تایوان وبعدها به چین سفر میکرد .در آن
کشور بهعنوان یکی از مظاهر موفقیت علمی جین از احترام زیادی برخوردار
بود.

باتو در سال ۹۶۹۱

دورءة تحصیلات

تکمیلی  ۳در برکلی آغاز کرد

هر

ترم در هفت درس ثبت نام میکرد و در درسهای متعدد دیگری هم حضور

مییافت .نیمی از مبلغ بورس خود را برای مادرش به چین میفرستاد و
با سختکوشی

خود استادانش را به تحسین وامیداشت .او در مورد اولین

دستاورد مهمش مجبور شد امتیاز آن را با دو ریاضیدان دیگر که روی همان

مسأله کار میکردند قسمت کند .در سال  ۶۷۹۱حدس بیستسالهای را
دربارة یک نوع خمینه که امروز اهمیت اساسی در نظريةٌ ریسمان دارد

“eis

ثابت کرد .یک ریاضیدان فرانسوی قبلاً ثباتی از آن حدس که به حدس

شینگ-تونگ یائو

وی میگوید« :من واقعاً میخواستم چیزهایی از او بپرسم .او لبخند میزد
بوا حوصله گوش میداد .با من دربارة بعضی امزطالبی که چند سالی بعد

منتشر کرد حرف زد .درگنتن این چیزها به من تردید نکرد .واقعا مجذوب
گشادهرویی و بلندنظریاش شدم .اغلب ریاضیدانها اينطور رفتار نمیکنند.

من روی موضوعات مختلفی کار میکردم وگهگاه به شارش ریچی هم فکر
میکردم» .پرلمان میافزاید« :لازم نبود آدم ریاضیدان بزرگی باشد تا بفهمد

که اين موضوع برای هندسیسازی مفید است .به نظرم میآمد که چیز خیلی
زیادی در این باره نمیدانم ,و به سوّال کردن ادامه میدادم».
شینگ_تونگ یائو هم سوالاتی اهزمیلتن دربارة شارش ریچی میکرد.

یاتو و همیلتن  aaa joهفتاد باهم اشنا شده بودند و علیرغم تفاوتهای

کالابی موسوم است بهدست داده بود ولی برهان یائو کلیتر و در نتیجه قویتر
بود( .فیزیکدانها امروز اين نوع خمینهها را خمینههای کالابی-یائو مینامند).
فیلیپ گریفیت هندسهدان و مدیر سابق موس مطالعات عالی میگوید« :او

چندان به فکر نظریهپردازی و ابداع نگرش اصیلی به یک موضوع نبود بلکه
هومغشش

حل مسائل تکنیکی فوقالعاده دشواری بود که در آن زمان فقط

او بهصرف هوش و نیروی ارادهاش ,از عهد :آن برمیآمد».
وهیت دائم هیأت علمی موْسسة
ضب
علگی
یاتو درسال  ۰۸۹۱درسی سا
مطالعات عالی پرینستن منصوب شد ویکی از جوانترین افرادی بوده است
که تاکنون به این سمت دست يافته است .پس از آن به جذب دانشجویان

سبط پوناشنت .آو دو سال بعد  gud alts tityکب واولیو کرد بسیتی
است که این نشان ربارده است .در آن زمان جرن هفتادساله و دآرستانة

زیاد در خصوصیات اخلاقی و زمينة فرهنگی ,دوستان نزدیک هم بودند.

بازنشستگی بود .به قول یکی از بستگان چرن» «بائو عزم خود را جزم کرد

ریاضیدانی در دانشگاه کالیفرنیا در سندیهگو که هر دو را خوب میشناسد,

که دومین ریاضیدان معروف چینی شود و وقت آن بود که چرن کنارهگیری

آنها را «عشقهای ریاضی زندگی هم» مینامد.

کند».

خانوادة یائو در سال  ۹۴۹۱۰زمانی که او پنج ماهه بود .همراه با صدها

هاروارد درصدد برآمده بود یائو را استخدام کند .ووقتی در سال ۳۸۹۱

Sleگريختند .از سرزمین اصلی چین
های می
شرابر
رهتاز ب
اگ رک
هزار پناهندة دی

تصمیم گرفت دومین پیشنهاد را به او بدهد .فیلیپ گریفیث روایتی از«قصة

به هنگکنگ رفتند .سال قبل از silپدرش که اکزارکنان امدادی ملل متحد

حماسی سه پادشاه» از داستانهای کلاسیک جینی را برای رئیس دانشکده

بود بیشتر سانداز خانواده را در یک رشته معاملات ناموفق از دست داده

نقل کرد .در قرن سوم پس ازمیلاد یکی از جنگاوران چینی رژیای تأسیس

بود .در هنگکنگ برای  extمخارج همسر و هشت فرزندش به تدریس

یک امپراتوری را در سر میپروراند اما برجستهترین سرداری که در چین سراغ
داشت دارستخدام  Gd,بود :پس ,سه بار.دز جستجوی آن سرداربه قلعرو

یاتو چهارده ساله بود که پدرش از سرطان کلیه درگذشت و از آن پس

دشمن رفت و سردا رکه تحت تأثیر اين کار او قرارگرفته بود موافقت کرد به او
ملحق شود .و آنها موفق شدند یک ساسله را در چین تأسیس کنند .رتیس

خصوصی

فلسفه و ادبیات کلاسیک جینی میپرداخت.

زندگی آنها اطزریق صدقات میسیونرهای مسیحی وپول مختصری که مادرش
gk gay BIE

دانشکده که اشاره را دریافته بود به فیلادلفیا؛ محل زندگی یائو در آن زمان,

محصلی بدون احساس مسوولیت بود ولی از آن پس خودش را وقف درس و

سفر کرد تا پيشنهاد را به او بدهد .ولی یائو آن سمت را نپذیرفت .بالاخره در

مدرسه کرد و برای کسب درآمد به محصلان دیگر درس میداد .دن استروک؛

سال  ۷۸۹۱موافقت کرد که به هاروارد برود.

از فروش کارهای دستیاش بهدست میآورد.

 taeمیشد.

ریاضیدان ام .آی .تی ,که بیست سال است یائو وا میشناسد .میگفت:

یائو در هاروارد فعالیتهای خود راگسترش داد و علاوه بپریشبرد کار

«بخشی ازانگیزهای که بائو را به پیش میبرد اين .است که میخواهد زندگی

خودش مثل زندگی پدرش نباشد .پدر  ghمانند یک مفسر تلمود بود که

پژوهشی خودش شروع به اجرای برنامههای مشترک با همکاران ودانشجویان و
هرای
نراغ
ابه س
دلب
یی اغ
ضوست
اود
یاری
سازماندهی سمینارها کرد .برای همک
مبتکر و خلاق مانند ریچارد شوئن و ویلیام میکس میرفت ولی بیش از

یائو دردانشگاه جینی هنگکنگ ریاضی خواند ودررآنجا توحه شینگدشن

همه مجذوب همیلتن بوده هم بهخاطر قدرت تخیل و هم بهخاطر تشخص

چرن» بورسی

به ما گفت« :من میتوانم با

کودکانش

در فقر زندگی میکنند».

کمک
چرن» ریاضیدان برجستةٌ چینی را به خود جلب کرد .به

در دانشگاه کالیفرنیا دبررکلی به بائو تعلق گرفت .چرن صاحب قضيةٌ معروفی
است که توپولوژی و هندسه را بههم پیوند میدهد .او بیشتر عمر کاری خود

! 4در خلال کنفرانس نظريةٌ ریسمان دپرکن

همیلتن خوش بگذرانم .با او شنا بروم» گردش کنم .و نظایر اینها ».یائو عقیده
داشت که همیلتن میتواند حدسهای بوانکاره وترستن را با استفاده امزعادلةً

تشر رتاضین :ال  :۵۱شمارا :۲سال  ۶۱نار ۱

۱/۸

شایش ریجی ثابت گند واو با تزغیب کرد ود نود را روی این مسالهها

متمرکزکند .یکی ادزوستان هر دو نفر دربارة همیلتن گفت« :ملاقات با او
زندگی ریاضی او را دگرگون کرد .اين اولین باری بود که درصدد کار فوقالعاده

مهمی بآمده بود .گفتگو با یائو به او شهامت میبخشید و جهت راه را نشانش
میداد».

گاتموان میکرد که اگر بتواند به حل مس پوانکاره کمک کند .پیروزی
مهمی نهتنها برای شخص خودش بلکه برای چین خواهد بود .در اواسط
ده نوده او و عدهای ددیگارنازشمندان جینی جندین بار با جیانگ زمین

رئیسجمهور چین ملاقات کردند تا با او دربارة بازسازی نهادهای علمی
آن کشور که پرا انثرقلاب فرهنگی تخریب شده بود بحث و مذاکره کنند.
دانشگاههای چین در وضع فلاکتباری به سر میبردند .استیواسمیل که

بسخاطر اثیات حدس پوانکاره در ایعاد  Thبرندة مدال فیلدز شد و پس از
بازنشستگی ابزرگلی به تدریس در هنگکنگ پرداخت.

 tS oeدانشگاه

پکن «تالارهایی که بوی ادرار در آنها به مشام میرسید .یک اتاق مشترک»

گریگوری پرلمان

یک دفتر کار برای همه استادیارها» داشت و حقوق ناجیزی به اعضای هیات

علمی میپرداخت .یاتو یک ملاک متتفذ هنگکنگ |  petsکرد که به

مطالعات عالی به او پيشنهاد کار دادند .پرلمان هم مانتد یاو مسأله حلکن

انستیتوی ریاضیات آکادمی علوم چین در پکن کمک مالی بدهد و هزینة

قهاری بود .بهجای آنکه سالها وقت صرف ساختن یک چارچوب نظری
جدیدی معرفی کند هم و غمٌ خود را صرف
شی
هاحث
وا مب
ژند ي
پیده ک
پیچ

سرفرهایش به چین؛ همیلتن کوار مشترکش با او دربارة شارش
بگیرد .یائو د
ریچی و حدس پوانکاره را بهعنوان الگویی برای ریاضیدانان جوان چینی

 iSمیخائیل گروموف ریاضیدان نامدار
بهدست آوردن نتایج خاص میکرد.
روس که با او همکاری داشته .پرلمان سعی میکرده بر مشکل ثنی خاصی

اعطای مدالی شبیه فیلدز به ریاضیدانان چینی زير چهل وینج سال را بهعهده

مطرح میکرد .وی دکرنفرانس پکن گفت« :در چین هميشه میگویند که کل

مملکت باید از مائو یا قهرمانان بزرگ دیگر بیاموزد .من هم لطیفهای ساختم
که البته نیمهجدی است .وآن اینکه تمام مملکت باید اهزمیلتن بیاموزد».
گریگوری پرلمان قبلا چیزهایی از همیلتن آموخته بود .وی در سال ۳۹۹۱

با استفاده اژ یک بورس دو ساله به دانشگاه برکلی رفت .زمانی که دآرنجا

ارنده
مکا
رين
دا
داررتباط با فضاهای الکساندروف غلیه کند و ظاهرا در

بوده

است .کروموف میگوید« :نمیتوانست از عهدة آن برآید .مسأله لاینسل بهنظر
می رسید».

iB tle te wy sly Kyo tab Gee SE le w gladly
کند .اما در برکلی» میدید که ذهنش دائما به معادلةٌ شارش ریجی همیلتن و

بود .همیلتن جند سخنرانی ایراد کرد و در یکی از آنها گفت که مشغول تحقیق

مساألهای که هنیلتن بهکمک آن مینواست حل کند برمیگردد .بعضی از

ريچجي همیلتن از نظر اجرا

متمایل شده

در زمینةٌ حدس پوانکاره است .راهبردٍ شارش

فوقالعاده فنی و دشوار بود .او پس ازیکی از سخنرانیهایش دربارة بزرگترین
مانعی که بر سر راه دپارردلبامان

صحبت کرد .وقتی یک فضا تحت شارش

ریچی هموار میشود بعضی ازنواحی تغییر شکل مییابند و به چیزی که
ریاضیدانها آن را «تکینگی» مینامند تبدیل میشوند .برخی از نواحی موسوم
به «گردن» بهصورت نواحی تباهیدهای با چگالی نامتناهی در میآیند .چیزی
که همیلتن را بیشتر به دردسر انداخته بود .نوعی تکینگی به نام «سیکار» بود.

همیلتن نگران بود که اگر سیگارها تشکیل شوند .شاید دستیابی به خصوصیات

هندسی یگنزاشت غیرسدگن باشد .پرلمان حذس رو عقالدای که قبلا دریارة
فضاهای الکساندروف نوشته بود ممکن است در اثبات حدس ترستن -و

حدس پوانکاره -به کار همیلتن بيایه البته پس ازآنکه همیلتن مسالة سیگار
را حل کند .پرلمان به مگافت« :یک بار از همیلتن پرسیدم که آیا از قضية
 Y pi postخاصی که من ابت کرده ولی منتشر نکردهام اطلاعیدارد با نه.

کشی
به
تبیش
ضاز
ابیش
ب او
رد که
دوستان برلمان متوحه شدن

است .میهمانانی اسزنپترزبورگ که به آپارتمان او میآمدند با خانهای تقریبً

لخت مواجه میشدند .بعضیها نگران بودند که او زندگی را به مجموعهای از

اصول موضوع انعطافناپذیر تقلیل داده باشد .وفتی یکی از اعضای کميتة
استخدام [ستفره خواستار ( ۰۷:06سوایق کایی) او کند  ۶آن بل ضميبة
درخواست برای توصیهنامه کند ,پرلمان گفت« :اگر آنها کار مرا میشناسند

تیازین به ۷.

من تاره و آگرج این  ۰۷.0تیاو دآرند پس باکار من

اشنایی ندارند».
سرانجام چند پيشنهاد برای کار دریافت کرد اما هیچیک را تنذیرفت و ذر

تاپتستان ۵۹:۹۱ .به .سنپترزیورگ بازگشت .دآرنجا کار  pillدار موستسة
استکلف را اگزرسرفت.

حقوقی که اآزنجا میگرفت کمتر از صد دلار در

ماه بود (به دوستی گفته بود دآرمریکا آنقدر پول پسانداز کرده که میتواند

og aeبردم که او از چیزی که مدنربارهاش صحبت میکنم سر درنمیآورد».

بقیة عمرش را با آن بگذراند) .پدرش دو سال قبل ازآن به اسرائیل مهاجرت

دن استروک استاد ام .آی .تی .میگوید« :پرلمان ممکن است مطالبی ایزاتو
وهمیلتن آموخته باشد ولی در آن زمان آنها چیزی از او نیاموختند».

کرده بود و خواهر کوچکترش هم قصد داشت پس از اتمام کالج به امولحق
شود .اما مادرش تصمیم گرفته بود در سنپترزبورگ بماند .و پرلمان هم به

پرلمان تا آخر اولین سال اقامتش دربرکلی  Dis teeفوقالعاده بدیع

ماارش بیوست :به همکارانش در استکلف گفت« :فهمیدهام که در روسیه

نوشت .از او دعوت شد که درکنگرة بینالمللی ریاضیدانان در زوریخ (سال
۴

ویوس وسةٌ
ماو
گند.ا وههای استنفرده پرینستن ,تل
شد ک
انینایرا
درا
سخن
.1 collapsing

».
ننممکار
کتوا
بهتر می
پرلمان در بیست ونه سالگی موقعیت استواری در حرفه ریاضی بافته

بود و در عین حال بسیاری از مسوولیتهای حرفهای را از دوش خود برداشته

سرنوشت خمینهها /سیلویا نسر دیوید گروبر
بود .او آزاد بود هر مسألهای را که میخواهد دنبال کند و میدانست که

بعد که وایلز مشکل را حلوفصل کرد .ولی بیشتر ریاضیدانان همعقیدهاند که

حاصل کارش :اگر تصمیم به چاپ آن بگیرد .ازقبال وتوجه جدی برخوردار
ررکلی
خواهد شد .یاکوف الیاشبرگ .ریاضیدانی دارستنفرد که پرلمان راب د

اگر متخصصی مراحل ضمنی یک اثبات رابهصورت صریح در آورد .کار او

میشناخت .گمان میکند که بازگشت پرلمان به روسیه بهمنظورکار کردن روی
حدنن پوانکاره بوده است .برلمان دکرفتگو با ما اي حدس .را تایند کرد:

اینترنت به پرلمان امکان میداد بهتنهایی کار کند و در عین حال ازیک

از نوع بیانی و توضیحی است و نمیتوان اثبات اصلی را ناقص و نادرست
قلمداد کرد.

گاهی تشخیص تفاوت بین نقصان ریاضی ونقصان بیانی مشکل است.
یائو و شاگردانش دستکم یک بار اين دو را باهم اشتباه گرفتند و مدعی

 dinkعمومی اطلاعات بهرهمند شود .او به تحسس در مقالات همیلتن

اصالت و دست اول بودن کارشان شدند ولی دیگر ریاضیدانان این ادعا را

دا کند و جند سمینار دربارة
یاو
پکر
پرداخت تا سرنخهایی در مورد نحوهٌ تف

نامویعد داسلفء دسرال  ۶۹/۹۳۰ریاشیدان  Aleدربرگلی بد از الکسانتر

کار او برگزار کرد .گروموف دربارة پرلمان میگوید« :او به کمک کسی احتیاج
نداشت .اصولا دوست دارد تنها کار کند و نیوتن را به یاد من میآورد -این

گیونتال حدسی ریاضی را دربارة تقارن آینهای ثابت کرده بود .اين مفهوم در

همه اشتغال ذهن به یک ایده .کار کردن
رتلومان
نیوتن رفتار زنندهای دپاش

 ollaبیتوجهی به عقيدهٌ مردم.

نظريةٌ ریسمان اهمیت اساسی دارد .هر چند درک اين اثبات به نظر سایر
ریاضیدانان مشکل مینمود .نسبت بهدرستی راهحل او خوشبین بودند.

در پاییز  ۷۹۹۱۰کفنگ لیوا یکی اشزاگردان سابق یائو که در استتفرد

از او بهتر است .ولی او هم اشتغال ذهنی

درس میداد .یک سخنرانی در هاروارد دربارة تقارن آینهای ایراد کرد .بکهفتة

شدیدی دارد».

همیلتن در سال  ۵۹۹۱مقالهای انتشار داد که در آن دربارةً بعضی از

دو هندسهدان که حزو حضار بودند .لیو به ارائه اثباتی پرداخت که شباهت

جشمگیری به اثبات گیونتال داشت وگفت این برهانْ مضمون مقالهای است که

ایدههایش برای تکمیل اثبات حدس بوانکاره بحث کرده بود .پرلمان با خواندن
آن مقاله تشخیص داد که همیلتن پیشرفتی در جهت غلبه بر موانع سگردنها

یوکوی
با همکاری یائ

گزردان انووشته است .یکی اهزندسهدانهای:
اا
شگر
دی

و سیگارهانکرده است .او به ما گفت« :من هیچ نشانهای از پیشرفت

حاضر در سخنرانی میگوید :لیو نام گیونتال را فقط بهعنوان یکی اازفراد

نسبت به اوایل  ۲۹۹۱ندیدم .کار او شاید حتی قبل از آن دجار توقف شده

متعددی که در آن زمینه کاری کرده بودند .آورد( .لیو عقیده داشت که اثباتش

باشد ».ولی پرلمان فکر میکرد راهی برای رهایی از بنبست میشناسد .در

اساسا متفاوت با پرهان گیونتال است).

سال  ۶۹۹۱بهامید همکاری با همیلتن نامهٌ مفصلی به او نوشت و کلیات

دهرمان ایام گیونتال ای-میلی به امضای یائو و همکارانش دریافت کرد

ایدههایش را با امویدران گذاشت اما بگهفتةٌ پرلمان« :او هیچ جوابی نداد.

با این مضمون که به نظر آنها درک استدلالهای او غیرممکن و نمادگذاری او
گیجکننده آمده است وآنها خودشان اثباتی یافتهاند .فرستندگان ایمیل از
«ايدة درخشان» گیونتال تقدیر کردند و نوشتند« :در نسخة نهایی مقالهٌ ما از

پس تصمیم گرفتم تنها کار کنم».
یاتو نمیدانست که کار همیلتن در زمینهٌ حدس پوانکاره دجار وقفه شده
است .او نگرانی فزایندهای دربار؛ موقعیت و اعتبار خودش در حرف ریاضی»

به خصوص در چین ,داشت چه میترسید ریاضیدان جوانتری جای او را

بهعنوان وارث چرن بگیرد .بیش از ده سال اززمانی که یائو آخرین حکم مهم

کار مهم شما قدردانی خواهد شد».
چند  oe aieمقالهای با عنوان «اصل آینهای آ» در مجلهٌ آسیایی

ریاضیات ()6۸.7.۸؛ که یاثو هم اوزیراستاران آن است انتشار يافت .در

بود .هر جند در این مدت مقالات زیادی منتشر کرده

این مقاله .یاو و نویسندگان همکارش کار خود را «اولین اثبات کامل» حدس

بود .مایکل اندرسن ,هندسهدانی دارستونیبروک :میگفت« :یائو میخواهد

آینهای نامیده بودند .آنها اگزیکاوزنتال فقط به احمال یاد کرده و نوشته بودند

دلظان هتدسه باشد .فکز میکند که هر چینی [ذر هتدسفاً باید از او تضایت

| خواندهاند»

ندته
ذیتشکر
خوذ راگقا

 aildisleeyاثبات او «که بسیاری

بگیردو آو بز خمه جیز سرپرستی و نظارت ذاشعه باشند .دوست ندارد دیکزان
 aقلمرو او دستاندازی کنند».
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ناقص است.

گیونتال خبلی تعجب کرد .او به ما گفت« :من میخواستم بدانم ایراد

به حفظ سلطهاش بر این حوزه

بوده شاگردانش راترغیب میکرد به مسائل مهم حمله برند .در هاروارد سمینار
ه ور بار
فوقالعاده دشواری در هندسه دیفرانسیل داشت که هر هفته سه بار
یه مت

سبة :ساعت برگتار میشد .هر یک از دانشجویان موظف بود

ولی هیچ نقص

از متخصصان

برحسته 3

ریاضی خاصی را مشخص نکرده بودند.

SU

تازه انتشار یافتهای را مبروارزوسازی کند .خطاهای آن را مشخص سازد»
و

و شکانها را پر کند .یائو عقیده داشت که ریاضیدان مجبور است صریح

دقیق باشد .و اهمیت دقت گام به گام را به دانشجویانش تلقین میکرد.

سارت اول به دو صورت به یک ریاضیدان تعلق میگیرد ,یکی
دیا ک
من

کار من جیست ته اینکه آنها را رسوا یا اخزودم دفاع کنم ».وی در
آنها به
مارس ۸۹۹۱

مقالهای انتشار داد که شامل پانوشتی سهصفحهای بود و در

آن به تعدادی از موارد تشابه  Sb OWT geاثبات خودش اشاره کرد .جند
 ue olریاضیدان جوانی در دانشگاه شیکاگو که همکاران ارزشدش از او
خواسته بودند دربارةٌ اين منازعه تحقیق کند .نتیجه گرفت که برهان گیونتال

کامل است .اما یائو میگوید که سالها به اتفاق دانشجویانش روی این OLS

کار کرده آونها اثبات را مستقل اگزیونتال بهدست آوردهاند .او میگوید «ما

اینکه خودش اثبات دست اولی عرضه کند .و دیگر اینکه نقص يا اشکال

خودمان ایدههایی داشتیم و آنها را نوشتیم».

مهمی را دارثبات دیگران پیدا کند و آن رابرطرف سازد .ولی فقط اشکالات

مدتی بعد .اولین تقابل جدی یائو با چرن وتشکیلات ریاضی چین رح
داد .سالها بود که چرن امید داشت اتحادیهٌ بینالمللی ریاضی )55 (IMU

ریاضی واقعی -غلط بودن یا فقدان استدلالهای لازم-است که رفع آنها
اول باشد .برطرف کردن نقاتص مربوط

ت
سکار
دورد
میتواند مبنای ادعا در م

io

 al goزمان دارتحادیه فعال بودند .یائو دآرخرین لحظات سعی میکرد
کنگره در هنگکنگ برگزار شود نه پکن .اما نتوانست تعداد کافی از همکاران

قضيهٌ فرما پیدا شده است .رفع اين

,پ|ي|شنهاد خود همراه کند واتحادیه ندرهایت تصمیم گرفت کنگرة ۲۰۰۲
.1 Kefeng Liu

به بیان و توضیح-میانبرها و اختصاراتی که مب "
اب
س به
حشد-
اثبات بهکار رفته با

اهلی
کک
اششکرد
فا

است برای کوتاه

نمیآید .در سال  ۳۹۹۱وقتی اندرو وایلز

ین
ر از
خاتش
درآاثب

بینالمللی ریاضیدانان را دپرکن برگزار کند .بگهفتة چند نفر از ریاضیدانان

اشکال بازی منصفانهای بود که هرکسی میتوانست درآن شرکت کند :تا.سال

نشر ریاضی» سال  ۵۱۰شمار؛ ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

Yo

دپرکن برگزار شود (یاتو انکار میکند که سعی در انتقال کنگره به هنگکنگ

اکزار من برهان صحیحی بهدست دهد راضی خواهم بود .من هیچوقت

داشته است) .در میان گروهی که ار طرف اتعادیه مامور شذ  ۶سخذانان را

نخواستهام تنها حلکنندة مسأله پوانکاره باشم».

با برلعان در Railsنیویورک بود و حالا استاد ام .آی .تی .مه میزبان در

گانگ تیان ای-میل پرلمان را در دفتر کارش در ام .آی .تی .دریافت
شگاه نیویورگ بودند .روابط
اوندر
دد
کرد .ایورولمان در سال  ۲۹۹۱که هر

انتخاب کند .نام موفقترین دانشجوی یاتو گانگ تیان .دیده میشد که زمانی

پکن هم اتزیان دعوت کرد یک سخنرانی عمومی ایراد کند.
یائو غافلگیر شد .او در ماه مارس  ۰*۶۲مقالهای مروری دربارةُ پژوهشهای

جدید دررشتهٌ خودش منتشرکرده بودکه مزین به ارجاعات واشارات پ رب وتاب
به تیان و پروژههای مشترکشان بود .او با برگزاری نخستین کنفرانس نظرية
ریسمان دپرکن مقابله به مثل کرد .این همایش چند روز پیش از برگزاری BSS
ریاضی در اواخر اوت  ۲۰۰۲گشایش یافت .یائو استیون هاوکینگ و چند

» dele dahنوبل را راضی کرد که دکرنفرانس شرکت کنند و روزنامههای چین
وزیر دانشمندان معروف بود .یاتو حتی ترتیبی
صملاو ا
به مدت چندین روتز م
گدرکهوهش با جیانگ زمین رتیسجمهور چین دیدار کند .ریاضیدانی که
دا
در برگزاری کنگرة ریاضی مشارکت داشته به یاد میآورد که در بزرگراه بین

شهر پکن و فرودگاه «همه جا بیلبوردهایی با تصویر استیون هاوکینگ نصب
Gry ode

در آن تابستان یاتو چندان به فکر حدس پوانکاره نبود .او به همیلتن,

غلیرغم کُندي حرکتش ,اطمینان داشت .درپکن به مگافت« :همیلتن دوست
یک
بسیار خوبی است .در واقع بیشتر از

دونت است .او قهرمان است.

ساسب ایدههای :پسیار اصیلی است .ما براق .تام گزون اثبات باهم گار
میکردیم .همیلتن بیستوپنج سال روی آکنارکرده است .شما کار میکنید.

خسته میشوید .مویخواهید استراحت کنید .او هم شاید کمی خسته شده
باشد».

۱

ما در  ۲۱توامیر  ۲۰۰۲یاو پیمی با ایسمیل ازیک ریاضیدان روس

که نامش را بهراحتی به باد نمیآورد دریافت داشت« :ممکن است مقالهً مرا
ملاحظه کنید؟».

پرلمان روز  ۱۱نوامبر مقالهای سیونه صفحهای با عنوان «فرمول آنتروپی
برای شارش ریجی وکاربردهای هندسی

arXiv.org oS, cy «al

دوستانهای داشتند و با هم دریک سمینار ریاضی هفتگی درپرینستن شرکت

میکردند .تیان اهمیت  ull, Wisرا فا تشخیص داد وشروع کرد به مطالعهة
آن و بحث با همکارانی که به موضوع علاقه داشتند.
در  ۱٩نوامبر ,هندسهدانی به نام ویتالی کاپوویج ایهمیل زیر را برای
پرلمان فرستاد:
سلام گریشا .متأسفم که باعث زحمت میشوم ولی عد؛ زیادی دربارة

پیش چاپ شما با عنوان «فرمول آنتروبی برای شارش ریچی »...سوّالاتی

از من میکنند .آیا درست فهمیدهام که هر چند شما هنوز نمیتوانید هم
مراحل برنامةٌ همیلتن را طی کنید .ولی میتوانید تا حدی پیش بروید که
هندسیسازی را با استفاده ابزمضی قضایای فروریزش ثابتکنید؟ ویتالی.
پرلمان رو بعد پاسح داد« :درست است .گریشا».

در واقع آنچه پرلمان از طریق اینترنت فرستاد فقط بخش اول اثباتش

ود ولی همان کافی بود تا ریاضيدانهاببنید که او رحل مس پوانکاره را
یافته است .بری میزر استاد ریاضیات هاروارد از تمثیل گلگیر تورفته برای
توصیف دستاورد پرلمان استفاده میکند :وفرض کنید .اتوموبیل شعا کلگتر
پ اروسید که جگونه باید
تورفتهای دارد شوما به مکانیک تلفن میزنید تا از
آن را صاف کرد .برای مکانیک مشکل است که با تلفن در اين باره توضیح

رگاه ببرید تا آن را وارسی کند .آنگاه به شما خواهد
بدهد .باید متاشعینمرای به

گفت که در کجباها بای بهگلگیر ضربه وارد کنید .اما کاری که همیلتن آغاز
کرد و پرلمان به اتمام رساند .فرایندی است مستقل از خصوصیات قسمت
معیوب .اگر شما شارش ریچی را بر یک فضای سهبعدی اعمال کنید؛ تورفتگی

آن را رفع میکند و فضا را هموار میسازد .ادرینجا مکانیک لازم نیست

حتی اتوموبیل را ببیند-کافی است معادله بهکار برده شود ».پرلمان ثابت کرد
«سیگارها»یی که همیلتن را نگران کرده بود دوراقع پیش نمآییند نوشان داد

زار داده بود .ریاضیدانها اازین وبگاهبرای انچتشااری پهیشامقالاتی که

که مسألاٌ «گردن» را میتوان با یک رشته جراحیهای ریاضی پیچیدهسبریدن

چکیدهای اازین مقاله را برای عدهای ارزیاضیدانهای مآقیممریکااز جمله

تکینگیها و مرمت لبههای زخمدیده-حل کرد .بگهفتة میزر« :حالا شیوهای
برای هموارسازی چیزها و در نقاط بحانی ,کنترل شکستگیها» داریم.

 tleتیان ویائوکه سالها بود هیچیک اآزنها خبری اپزرلمان نشنیده
بودند فرستاد .دراين چکیده توضیح داد که «کلیات یک اثبات التقاطی» از

تیان اپزرلمان درخواست کرد دربار مقالهاش درام .ای .تی .سخنرانی

در انتظار انتشار در مجلات داوری شده هستند -استفاده میکنند .او سپس

حدس هندسیسازی را نوشته است.

پرلمان حرفی اازين اثبات باکسی نزده بود و آن را به هیچکس نشان
تداقه وق دسرنپرزبورگ به ما کف

«من دوستی نداشتم که بتوانم در این

باره با او صحبت کنم .نمیخواستم دربارة کارم باکسی که مورد اعتمادم
نیست بحث کنم ».اندرو وایلز هم این موضوع را که مشغول اثبات قضية آخر
فرماست مخفی نگه داشته بود اما او لااقل همکاری داشت که برهان را

کند .دعوتنامههای دیگری هم اهزمکاران دیگر درپریتستن واستونی بروک
ها
تمدٌ
وه
ع او
دید.
بپهرلمان رس

رپاذیرفت و ماه آوریل  ۳۶۶۲را برای سخنرانیها

تعیین کرد .فدور نازاروف ,ریاضیدانی ددرانشگاه ایالتی میشیگان در صحبتی

کلی راجع به ریاضیدانان میگفت« :وقتی مسألهای را حل میکنید .اشتیاق
زیادی دارید که دربارهاش صحبت کنید».

اعلام ادعای پرلمان .همیلتن ویائو را در بهت و حیرت فرو برد .یائو در

قبل اعزلنی شدن آن بررسی کند .پرلمان با انتشار غیررسمی اثبات یکی از

پکن به مگافت« :ما گمان نمیکرديم هیچکس دیگری بتواند راهحل راکشف
کند .ولی در سال  ۲۰۶۲پرلمان خبر داد که جیزی دارین باره منتشر کرده

مشهورترین حدسهای ریاضی ازطریق اینترنت نه تنها رسوم متداول آکادمیک

است .اوساساً اه میاثبری رفته و به هم براوردهای مفصل ما نپرداخته بود».

را نادیده گرفت بلکه به استقبال خطر بزرگی هم رفت .اگارثباتش اشکال

بهعلاوه .پاتو شکوه کرد که اثبات پرلمان «آنقدر مفشوش و درهموبرهم نوشته

جدی میداشت .در ملاً عام تحقیر میشد و ریاضیدانی دیگر میتوانست با

شده بود که ما جیزی از آن نفهمیدیم).

کعردن خطاها ادعای پیروزی کند .اما پرلمان جندان دغدغهای دارین باره
رف
نداشت« :با خود میگفتم که اگر مرتکب خطایی شده باشم وکسی با استفاده

سخنرانیهای ماه آوریل پرلمان بهعنوان رویدادی مهم مورد توجه ریاضیدانان
خوبرگزاریها قرارگرفت .در میان شنوندگان سخنرانی او در پرینستن» جان بال؛

سرنوشت خمینهها /سیلویا نسر ,دیوید گروبر

۱۳

اندرو وایلزه جانفوربس نشجونیور (که قضيهٌ نشاندن ریمانی را ثابت کرد):
و جان کانوی (مبدع اتوماسیون سلولی در نظريةٌ بازیها) حضور داشتند .در
میان تعجب حضار پرلمان هیچ

 GL> wieحدس پوانکاره نگفت .فرانک

کویین .ریاضیدانی از موسسة تکنولوژی ویرجینیا میگوید« :سخنران یک
ح جهانی را ثابت کرده بود ولی حتی نامی از آن نمیبُرد.
طدر
سهور
قضيهةٌ مش
ابوعضی انزکات اساسی وویتگیهای خاص را بیان کرد وبعد به پرسشها
جواب داد .او در حال قبولاندن خودش به دیگران بود .در چنین حالتی اگر با

خودنمایی میگفت امن اين مسأله را کحرلدهام" با مقاوست زیادی روبهرو

ضیح
تنوطور
پرلمان جواب ای-میل را نداد .او برای ما ای

داد« :من چندان

نگران کار خودم نبودم .مسالهٌ پوانکاره مسالةٌ مشهوری بود .برای بعضی از

ریاضیدانها مدتی وقت لازم بود تا به اين واقعیت عادت کنند که اين حدس
دیگر حدس نیست .در مورد خودم تصمیم گرفتم که دور از جریان بررسیها

 dlآید در عمة آین gel theas Sy te yale Seated Want

روند قرار نگیرم».
در ژوتیة  Sle ulبنیاد ملی علوم آمریکا در حدود یک میلیون دلار به
 olهمیلتن؛ وجند دانشجوی یائو داده بود تا دربارة دستاورد پرلمان مطالعه

میشد ».کویین میافزاید« :کسانی که دآرنجا جمع شده بودند انتطار داشتند

کنند .شاخة کاملی ارزیاضیات از دل تلاشهایی بسرآوزده بود که بای CHASM

با یاف عجیب و غریبی روبهرو شوند .اما پرلمان خیلی معمولیتر از حد

حدس پوانکاره صورت میگرفت و اکنون به نظر میرسید که آن شاخه در

انتظار بود».

ِ

موضوع تأسفبار برای پرلمان اين بود که همیلتن در آن سخنرانی و
سخنرانیهای بعدی که دارستونیبروک برگزار شد .حضور نیافت .پرلمان به ما

گفت« :من شاگرد همیلتن هستم هر چند اجازة او را [دراين کر نگرفتام».
ولی جان مورگان از دانشگاه کلمبیا ,که همیلتن هم در آن زمان در آنجا درس

میداد .جزو حضار بود وپ ارزلمان دعوت کرد درکلمبیا سخنرانی کند .پرلمان
که امیدوار بود همیلتن را دآرنجا ببیند .موافقت کرد .سخنرانی در یک صبح
شنبه برگزار شد .همیلتن  yoآمد و نه در جلسة بح پس اسزخنرانی و نه

خطر متروک شدن باشد .مایکل فریدمن که به خاطر اثبات اين حدس در
حالت چهاربعدی برندة مدال فیلاز شده است در مصاحبه با تایمز گفت که
اثبات پرلمان «برای اين شاخة خاص توپولوژی کمی اندوهبار است ».یوری
بوراگو گفت« :کار پرلمان این شاخه رام ایزان میبرد .پس ازاين» ریاضیدانها
به شاخههای دیگر روی خواهند آورد».

پنج ماه بعد .چرن مُرد وتلاشهای یاتو برای اینکه خودش--و نه تیان

جانشین چرن شناخته شود جنبة شرارت باری یافت .جوزف کُن» از رسای
سب
کسر
پیشین بخش ریاضی پرینستن گفت« :قضیه بر

برتری در چین ودر

دهرنگام ناهار ,هیچ سوالی نکرد .پرلمان گفت« :گمان میکنم فقط قسمت

میان مهاجران جینی است .کارهای ریاضی تیان باعث حسادت یائو نمیشود

دشرمارة  ۸۱آوریل  ۳۰۰۲مجلاٌ ساینس یانو چهر؛ اصلی دمرقالهای

هر چند یاتو پس از دوران کودکی فقط چند ماه را در سرزمین اصلی

اول مقالهام را خوانده بود».

اجع به اثبات پرلمان بود« :بسیاری از متخصصان ,البته نه همة آنهاه ظاهر

چین گذرانده بود عقیده داشت که بهعنوان اولین چيني برندة مدال فیلدز ub

مقاعد شدهاند که پرلمان سیگارها را خاموش کرده ومشکل گردنهای باریک

حانشین

را هم رکفعرده است .ولی اطمینان جندانی ندارند که او بتواند تعداد جراحیها

در تابستان ۴

فمتار همین
ره
گگر
برای اثبات از آب در آید .بسیاری اازثباتهای نافرجام دی

قدم به بیرون گذاشتم .خاک پکن را لمس کردم و اازینکه در سرزمین مادری
هستم احساس شادمانی عظیمی به من دست داد .مفتخرم که بکُویم وقتی

نوع مشکلات بودهاند ».یائو به ما گفت« :به هر اثباتی باید با شک و تردید

مدال فیلدز را در ریاضیات گرفتم .گذرنامة هیچ کشوری را نداشتم و مسلما

را کنترل کند .یائو هشدار میدهد که اين موضوع ممکن است عیب مهلکی

حرن محسوب

شود.

در سخنانی در دانشگاه

 Silentدر هانگجو

از رگ و ريشهٌ جینی خود صحبت کرد« :وقتی از هواییما

نگریست مگر آنکه ریاضیدانها فرصت کرده باشند آن را بهطور کامل بررسی

حینی

کنند ».و تا آن موقع «اثبات از مقولةٌ ریاضیات نیست--از مقولهً متافیزیک

یائو تابستان بعد به چین بازگشت و در یک رشته مصاحبه بگازارشگران
یندوانان دانشگاه پکن حمله کرد .دمرقالهای که با عنوان
ضیا
اه ت
یب
رنی
حی

پرلمان دارواسط ژوئیه دو قسمت آخر اثبات را از طریق اینترنت منتشر

«یاتو از فساد در دانشگاههای جین به شدت انتقاد میکند» در یک خبرنامة

Cru

کرد و ریاضیدانها کار تحلیل رسمی برهان را با مرور موشکافانة تمام مراحل

 clesمیآمدم».

هرام
ت او
مید و
علمی پکن به چاپ رسید» وی تیان ر«اکثافت محض» نام

 glآغاز کردند .داریالات متحده .دستکم دگوروه از متخصصان مشغول این
کار شدند :گانگ تیان (رقیب یائو) و جان مورگان؛ و دو پژوهشگر در دانشگاه

دانشگاه جینی  and gfدر حالیکه دانشجویان با یکصد دلار در ماه زندگی

میشیگان .هر دو پروژه از حمایت بنیاد کلی برخوردار بود .این موسسه قصد

میکنند .همچنین او را به سرقت علمی متهم کرد و گفت که تیان با ارعاب

داشت نوشتة تیان و مورگان را [در تشریح اثبات] بصورت کتاب منتشر کند.
چنین کتابی علاوه بآرنکه ریاضیدانها را با منطق پرلمان آشنا میسازد .به او
امکان میدهد نامزد دریافت جايزة یک میلیون دلاری موس کلی بخهاطر

نویسندگان در مقالههای خود بیاورند .پائو دپراسخ خبرنگاری توضیح داد که
چرا خود را مجبور میبیند اين چنین بیپروا وعلنی دربارة تیان صحبت کند:

کرد که

 Abed dmاست و صدوبیستوپنج هزار دلار برای > aماه کار در

دانتجویان دکتری خود آنها را مجبور میکند تام او را هم بهعنوان یکی از

اثبات حدس پوانکاره شود (برای اینکه این جایزه به اثبات تعلق گیرد باید در

«چون من در ترقی و رسیدن او به شهرت آکادمیک امروزی نقش داشتهام.

رسانهای که مطالبش بهدقت داوریشده انتشار یابد و به مدت دو سال در

باید مسوولیت رفتار ناشایست او را هم بهعهده بگیرم».

برابر وارسیهای دقیق جامعهٌ ریاضی تاب بیاورد).

ل
ادر
سدز
یامئوصادرحبهةٌ دیگری شرح داد که چگونه کميتة فیل

۸۸۹۱

در ۰۱ام سپتامبر  ۴۰۰۲۰بیش ازیک سال پس ازبازگشت پرلمان به

تیان رکانارگذاشت واو ] ae [slتوصیههایی به طرفداری اتزیان بکهمیتههای

فنته بود
سنپترزبورگ ,وی ای-میل مفصلی ازتیان دریافت داشت که دگر آ
همان روزها در یک کارگاه دوهفتهای در پرشستن شرکت کرده که به اثبات

حایزهدهندة مختلف» از جمله کمیتهای دبرنیاد ملی علوم آمریکا کرد تا بالاخره
کميتهٌ مزبور دسرال  ۴۹۹۱بانصد هزار دلار به تیان اهدا کرد.

پرلمان اختصاص داشته است .انووشته بود« :گمان میکنم که مکال مقاله را
فهمیده باشیم .اثبات شما درست است».

تین احزملات ین نراحت وهراسان شد وی چون شاگرد سایق ین بوده

است احساس میکرد نمیتواند واکنشی نشان دهد .او به مگافت« :اتهامات

نشر ریاضی :سال  »۵۱شمار  !۲سال ۶۱

۳۲

یائو بیاساس بود .ولی من ریشههای عمیقی در فرهنگ چینی دارم .از نظر
ما معلعٌ معلم است و احترامش واجب .برای من خیلی سخت است که به

ارو ۱

خودشان بهکار ببرند زیرا نتوانستهاند اين دسته اازستدلالهای او را که برای
تکمیل برنامةٌ هندسیسازی ضرورت دارد بنهمند ».ولی ریاضیدانهای أثkal

فکر اقدامی در اين باره باشم».

دیدند که آن دو نفر رویکرد جدید مهمی در پیش
گازرترد
با اثبات پرلمان انر

یائو در چین با یکی ادزستپروردگانش به نام خی_پینگ جوکه رئیس
بخش ریاضی ذانشگاه سونیاتسن شده بود ملاقات کرد .ذر بهار سال
پس ازآنکه پرلمان رشته سخنرانیهای خود را در ایالات متحده به
۳

گرفته باشند .جان مورگان گفت« : :پرلمان قبلاً کار را تمام کرده بود و آنچه او
کرد .درست وکامل است .من نمیبینم که این دو نفرکار متفاوتی کرده باشند».

داروایل ژوئن ,یائو شروع به تبلیغ عمومي اين اثبات کرد .روز سوم ژون

دیگرش خوای_دونگ تسائو استاد دانشگاه

در موسسةٌ ریاضی خود در پکن کنفرانسی خبری دارین باره برگزار کرد .مدیر

لبهای .خواسته بود به وارسی و تحلیل اثبات پرلمان بپردازند .جو وتسائو
خئوته بودند .یاتو به خصوص در مورد
مظرو یا
آر ن
موضوع شارش ریچی را زی

کرده بودند چنین برشمرد« :همیلتن بیش از پنجاه درصد .پرلمان در حدود

جو پیشبینی میکرد که تیه درخشانی در رشتة ریاضی داشته باشد و به آنها

بیستوپنج درصد .و چینیها (ياتوه جو وتساتو) حدود سی درصد»( .گاهی

رد
گو و
از ج
شو ا
پایان رساند یائ

گفت« :ما باید بنهمیم که مقالة پرلمان انسجام کافی دارد یا نه» .وی ترتیبی
داد که حو سال دانشگاهی  ۵۰۰۲-۶۰۰۲راهادروارد بگذراند .جآوندرجا

اجرایی موسه سهم ریاضیدانان مختلئی رکه دارثبات حدس پرانکاره گار

حتی ریاشیدائها هم در یک جمع ساده اشتباه میکنند ).ائو بر لین گفته

افزود« :با توجه به اهمیت حدس پوانکار» نقش سی درصدی چینیها در

سمیناری دربارة برهان پرلمان برگزار کرد و با همکاری تسائو به بررسی مقالا

اثبات آن به هیجوجه موضوع سادهای نیست .آنها کار بسیار مهمی انجام

پرلمان ادامه داد.

دادهاند».

روز  ۳۱آوریل امسال ,سیویک ریاضیدان عضو هیأت ویراستاران مجله

 Genes! (ALM) bets glaکوتاهی از یائو و ویاستار مجری

مجله دریافت کردند حاکی اآزنکه سه .روز وقت دارند دربارة مقالهای از

خی_پینگ جو و خوایدونگ تسائو که بائو میخواست در آن مجله به چاپ
پرسد اظهارنظر کنند .عنوان مقاله چنین بود« :نظريةٌ همیلتن-پرلمان دربارة
شارش ریچی :حدسهای پوانکاره وهندسیسازی» .ولی متن مقاله .گزارشهای

داوران یا چکیدهای امزقاله با ایممیل همراه نبود .حداقل یکی اوزیراستاران
خواست مقاله را ببیند ولی به او گفته شد که مقاله در دسترس ,نیست .در
? pliآوریل؛ تسائو پیامی ایزائو دریافت کرد که به او اطلاع میداد مقاله در

 ۸4۸.پذیرفته شده و جکیدة آن دوربگاه مجله گذاشته شده است.
یک ماه بعد .بائو درکیمبریج ضمن صرف ناهار با جیم کارلسن رئیس

اای
خئوهرا ب
ن وستسا
قاایلازةٌ جو
موسسهٌ کلی بهپياوشنهاد کرد که نمسخه

از دستنویس کتاب تیان موورگان مبادله کند .پائو بعدا به مگافت که نگران
بوده تیان چیزی از مقالهٌ جو و تسائو بدزدد و میخواسته هر دو طرف بهطور

همزمان به نوشتههای هم دسترسی داشته باشند« :من ضمن صرف ناهار با
کارلسن تقاضا کردم هر دو دستنوشته را با هم مبادله کنیم تا کسی از وشتة
 wesرونوبسی نکند ».کارلسن اعتراضکنان پاسخ داد که موسسه کلی هنوز

دستوشتة کامل تیان و مورگان را دریافت نکرده است.
ا.ن
 aieبعد
عخرنو
اوا

مقالهٌ حوو تسائو در ].7.۰۸ت1غییرکرد و تبدیل شد به

درهس ویسازی :کار برد نظريةٌ همیلتن-پرلمان
نکا
هان
«اثبات کامل حدسهای پو

روز دوازدهم ژوئن ,هفتة قبل از برگزاری کنفرانس بائو دربارة نظرية
ریسمان در پکن ,یکی از جراید چین گزارش داد« :ریاضیدانان چینی که به

حل یک "مسا ریاضی هزار" کمک کردهاند روشها ویافتههای خود را به
استیون هاوکینگ فیزیکدان عرضه میکنند .یائو شینگ-تونگ ,که ترتیب سفر

پروشوی فازتینگ را دلده و تاه  say hash uh las youngگفت که

نتایج را به پروفسور هاوکینگ عرضه میکند چون معتقد است که اطلاع از
آنها به تحقیقات او در زمينةٌ شکلگیری سیاهچالهها کمک خواهد کرد».
صبح روزی که یائو در پکن سخنرانی داشت bey

« eiما میخواهیم

کارمان شناخته شود .واین در ضمن یک استراتژی برای تشویق جو هم هست

 lilyجشمگیری انجام داده است .منظورم کاری
که مقیم چین است و JIS

مهم ذر مورد یک مس۳ألاً یکسد سائه است که احثمال پیامدهایی یکصد سالة
هم خواهد داشت».

! Kyتمپل بل نويسندة کتاب ریاضیدانان نامی که تاریخی آميخته با

شوخ طبعی اازین رشته است و در سال  ۷۳۹۱اتار یافته یک بار از
جاروجنجال بر سر حقتقدم که تاریخ علم را بد منظر کرده است شکوه کرد.

ولی در دوران پیش esl jl

9 hy

 aeرعایت آداپ تا حدی

معمول بود .در سال  ۱۸۸۱۰پوانکاره که در آن زمان در کن بود .مناژعهای

با ریاضیدانی در لایپزیگ به نام فلیکس کلاین داشت .پوانکاره چند مقاله
منتشر کرده بود که در آنها تابعهای خاصی را «فوکسی» نامیده بود (فوکس

نام ریاضیدان دیگری است) .کلاین به پوانکاره بت

اوب وعضی دیگر

دربارژ شارش ریجی» .در جکید؛ آن هم تجدید نظر شد و  alaجدیدی
در آن آمد به این مضمون که« :اين برهان را باید عالیترین دستاورد نظريةً

هکمارهای

همیلتن_-پرلمان دربارة شارش ریچی محسوب کرد».

بین لایپزیگ وکن مبادله شد .آخرین کلام پوانکاره در اين باب عبارتی بود

مقالةٌ جو و تسائو بیش از سیصد صفحه بود شومارةٌ ژوئن  ۸.[./فقط
 glaاختصاص داشت .محتوای بخش عمدة مقاله» بازسازی بسیاری انزتایج

همیلتن دربارة شارش ریچی از جمله ,نتایجی که پرلمان دارثباتش اآزنها
استفاده کرده بود-و قسمت اعظم برهان پرلمان از حدس پوانکاره اسشت .جو

و تسائو در مقدمةٌ خود اين امتیاز را برای پرلمان قائل میشوند که «ایدههای

مهمی در مورد اين توابع کردهاند .به دنبال آ ننامههای مودبانهای

که ا«زفاوست» گوته نقل کرد:
قدری تسامح»

 ٩۵6۳هه اهط 65غعز مصعلا؟ که با

dle b Cod Glee

«What's in a name?y pS

) esجه اهمیتی دارد؟)

 lier glam Licks gplاست گه دوستان یاف از شردقاخ میکه
دن استروک از دانشگاه

ام آی .تی .گفت« :اینکه یائو احساس

میکند به

ازهای برای غلبه بموانع عمدة بقیمانده بدررنامة همیلتن عرضه کرده است».

افتخارات وامتیازات بیشتری نیاز دارد مرا کفری کرده است .این شخص

با این حال آنها مینوبسند که مجبور شدهاند تعدادی اازستدلالهای اصلی

کارهای چشمگیری کرده وپاداش چشمگیری هگمرفته است .جهرایزهای را

اساس مطالعات
پرلمان رکانار بگذارند و بهجای آن رویکردهای جدیدی بر

که بشود برد بُرده است .کار خوبی نمیکند که میخواهد دارین مساله هم

7777

سهمی بهدست آورد ».استروک خاطر نشان کرد که بیستوپنج سال پیش» یاتو

۳۳

سرنوشت خمینهها/سیلویا نس دیوید گروبر

گروموف :دانشمند ایدهآل فقط به علم میپردازد و هیچ چیز دیگر

برایش مهم نیست .پرلمان میخواهد طبق اين الگوی ایدهآل

یک هفته است که صندوق پستی خود را باز نکرده است .اصلا نمیدانست
ما که هستیم.

قرار گذاشتيم صبح روز بعد در نوسکی پراسپکت با هم ملاقات کنیم.

زندگی کند .گمان تمیکنم واقعا پتواند . balدوست داردانن کار

ت
 glyکه
ک

رباکند.

یک پیادهروی چهار ساعته گدروشهوکنار شهر برد و در طول مسیر دربارة

در موقعیتی بود که بسیار مشابه موقعیت امروزی پرلمان است .مشهورترین
دستاورد او دبرارة خمینههای کالابی-باتو اهمیت عظیمی برای فیزیک نظری
داشت« .کالابی برنامهای طرح کرده بود .یائو Lal,پرلمان کالابی است ولی

حالا در طرف دیگر قرار دارد .ااوبا احساس عذاب وجدان نداشت که سهم
ی انزکه پرلمان
الا
شیر را از امتیاز «خمینههای کالابی_باتو» گرفته است ولی حا

امتیاز تکمیل  connate by glum Balingآورد ناراحت میشود :تمیدانم که این
مقایسه به ذهنش خطور کرده است يا نه».
ریاضیات» بیشتر از بسیاری رشتههای دیگر به همکاری وابسته است.

 clحل بیشتر مسائل؛ بصیرت و مهارت چندین ریاضیدان لازم است .و

آسپورت بوشیده وکی راحتی ید با خاشت :آزنجا باب به

هر ساختمان مهم يا منظرهای توضیح میداد .بعد همگی به یک مسابقة
آوازخوانی در کنسرواتوار سنپترزبورگ رفتیم که پنج ساعت طول کشید.
پرلمان بارها گفت که از جامعةٌ ریاضی کناره گرفته و دیگر خود را ریاضیدان
رة
جبه
اوی
شند.
مدا
حرفهای نمی

سالها قبل خود با یک همکار در مورد نحوةٌ

امتیازدهی به صاحب یک اثبات خاص اشاره کرد وگفت که اازخلاقیات
حاکم بر رشته تگران شده است« :کسانی که غریبه بهحساب میآیند آنهایی

نیستندکه معیارهای اخلاقی را زیر پا میگذارند بلکه آنهایی هستند که مثل

من منزویند ».از او پرسیدیم که آیا مقالة تساتو و جو را خوانده است .جواب
داده قبای من روقن ثیست که آنها حه کار تاوهای کزجهاند , Lalعارمخلال

مکرااملا درک نگرده و در آن دستکاری و تجدیذنظر کرده است .پرلمان در

حرفهٌ ریاضی استانداردی برای تعیین سهم و امتیازدهی بهوجود آورده که به
اندازةٌ قواعد حاکم بر خودٍ ریاضیات .سفت وسخت است .جنانکه پرلمان

مورد باتو گفت« :نمیتوانم بگویم که به من تعّی کرده است .بعضیها بدتر از

میگفت« :اگر همه روراست و درستکار باشند .در میان گذاشتن ایدهها با

اين هم رفتار میکنند .البته خیلی از ریاضیدانها آدمهای کمابیش صادقی

دیگران امری طبیعی است ».بسیاری از ریاضیدانها عقیده دارند که رفتار

بائو در مورد حدس پوانکاره ناقض این قاعدة اخلاقی بنیادی است .و نگران

ضررهای آن برای حرفة ریاضیاند .بگهفتة فیلیپ گریفیت« :سیاست ,قدرت
رداوفت
شار
و کنترل .نقش مشروعی در جامعةٌ ما ند

 et,ما راتهدید

میکند».

پرلمان دوست دارد برای دیدن آپا به تتاتر مارینسکی در سنپترزبورگ

خسکت ری قریباً هم آنها س لامیزرشوکارند بعنی گماییان سافواکد:
اما کسانی را که صادق نیستند تحمل میکنند».

چشمانداز اعطای مدال فیلدز به او باعث شد که از حرفهاش کاملا
دست بکشد .برای ما توضیح داد« :تا زمانی که اسمم بر سر زبانها نبود امکان

انتخاب داشتم .میتوانستم دست بهکار زشتی بزنم-مثلاً جاروجنجال دربارة
فقدان صداقت در جامعةٌ ریاضی --پا اين کار را نکنم و دارینصورت آدم

و جزئیات لباسهای خوانندگان را تشخیص بدهد .تنها چیزی که براییش مهم

سربه زیر و محبوبی بودم .اما وقتی خیلی سرشناس باشم [امکان انتخاب
ندارم چون] نمیتوانم محبوب بمانم و هیچ حرفی نزنم .این است که مجبور

انست صندای آنهاست و میگوید که وضعیت آکوستیک سالن دآرنجا بهتر

شدم ریاضیات را رها کنم ».اپزرلمان پرسیدیم که آیا با رد کردن فیلدز وکنار

از هر جای دیگر است .پرلمان به جامعة ریاضی-و قسمت اعظم دنیای

کشیدن از حرفة ریاضیء امکان تأثیرگذاری خود بارين رشته را از بین نبرده

بیرون اآزن -هم همینطور با فاصله مینگرد.

است .با عصبانیت جواب داد« :من سیاستمدار نیستم ».پرلمان نگفت که

برود .معمولا در لژ عقب بالکن مینشیند و اآزنجا نمیتواند حالت چهره

پیش ازآنکه در بیست و سوم ژوتن وارد سنپترزبورگ شویم؛ پیامهای

آیا مخالفت او با جایزهها شامل جایزةٌ یک میلیون دلاری موْسسٌ کلی هم

متعددی به نشانی ای_-میل او در موسسةٌ استکلف فرستاده بودیم تا ترتیب

ملاقاتی را با او بدهیم ولی او جواب نداده بود .با تاکسی به ساختمانی که

میشود یا نه« :تا زمانی که جایزه به من پیشنهاد نشود دربارة آن تصمیمی
نخواهم گرفت».

آپارتمانش در آن قرار دارد رفتیم و برای آنکه مزاحم زندگی خصوصی او

میخائیل گروموف .هندسهدان روس ,گفت که منطق پرلمان را درک میکند:

نشویم کتابی _-مجموعءهٌ مقالات جان نش را همراه بکاارتی در صندوق
پستی اوگذاشتیم که روی کارت نوشته بودیم فردا بعدازظهر روی نیمکتی در
زمین بازی مجاور مینشينيم .روز بعد .پس اازینکه دیدیم خبری اپزرلمان

نیست .یک جعبه جای و یادداشتی گذاشتیم که برخی اسزوالاتی را که امید

داشتیم با او در میان بگذاریم در آن نوشته بودیم .اين کار را برای سومین
بار تکرار کردیم .بالاخره با این فکر که پرلمان در خارج از شهر است» زنگ
در اپارتمان او را زدیم با اين امید که لااقل با مادرش صحبت کنیم .زنی
جواب داد و ما را به داخل هدایت کرد .پرلمان در راهرو نیمه تاریک آپارتمان

با ما روبهرو شد .معلوم شد که ماههاست نشانی ای-میل خود رابازبینی نکرده و

«برای انجام دادن کارهای بزرگ باید ذهنی نیالوده [به چیزهای غیر ریاضی]
داشت .فقط باید دربارً ریاضیات فکر کرد .هر جیز دیگری جزو ضعفهای
انسانی است .پذیرش جایزه هم نشاندهندة ضعف است ».دیگران ممکن

است امتناع پرلمان )|درsfیافت مدال ناشی ازتکیر و خودیینی او بدانده
ولی به نظرگروموف» اصول پرلمان قابل تحسین است« :دانشمند ایدهآل فقط
به علم میپردازد وهیچ چیز دیگری برایش مهم نیست .پرلمان میخواهد

 Gbاين الگوی ایدهآل زندگی کند .گمان نمیکنم واقعاً تواند .اما دوست دارد
اين کار را بکند».

ترجمةً س .ک.

تشر ریاضی ,سال ,)۵۱شمارة +۷سال  ۶۱شمارة ۱

۳۴
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وضعیت ردهبندی گروههای ساده

متناهی*
مایکل اشباخر"
ترجمة علیرضا جمالی

 badeرایج اين است که قضية ردهبندی گروههای سادٌ متناهی در حوالی
۶

شتابت شده است .ولی برهان قضية ردهبندی به دلیل طولائی بودن و

پیچیدگی آن یک برهان معمولی نیست ,و حتی در دهة هشتاد تا حدودی

محل مناقشه بود .اندکی بعد اازثبات قضیه .گورنشتاین ,لیونزه و سالومن
( ))5,12برنامهای را بهمنظور سادهتر کردن بخشهای وسیعی ابزرهان .و شاید

درج کرد) دقیقاً وقتی که هر عامل ساده باشد .این سری ماکسیمال ره سری
ترکیبی مینامند ,و قضيهٌ زير را دربارهٌ آن داریم:

قضية ژوردان-هولدر .همه سریهای ترکیبی برای  76دارای طول یکسان و

خانواد؟ عاملهای ساده (نامرتب) یکساناند.

مهمتر از آن برای نوشتن روشن ودقیق آن در یکجاء تنها با توسل به چند

عاملهای ساده دریک سری ترکیبی از  )#را عاملهای ترکیبی گروه میگویند.

کتاب مقدماتی درسی دگرروههای متناهی و جبری و نیز بهمنظور فراهم

این عاملها  2ریا تقریب یگریختی ,مشخص تمیکنند :ولی ساخثار گلی 86

آوردن برهان نتیجههای «معروف» بهکار رفته در برهان اصلی آغاز کردند .زیر

را تا حد زیادی تعیین میکنند .از اينرو گروههای ساده شبیه اعداد اول در

اين برهانها در متون مربوط پراکنده بوده با بدتر از آن ,در آن متون نیامده بود.

نظرية اعداداند .اگرچه در اینجا «تجزية یکتا» را بهطور کامل نداریم.

ول بیست سال گذشته
ولی برنامة  812هنوز کاملا اجرا نشده است» وطدر
شکافهایی در برهان اصلی ردهبندی کشف شده است .بیشتر اين شکافها به
سرعت ازبین رفتهانده ولی یکی اآزنها مشکلات جدی بدید آورده است.

من بحث  با بیان مقدمهای بارین مسأله وقدری زمینهچینی شروع میکنم.
یادآوری میکنيم که گروه  Gساده است هرگاه  ۱و  )7تنها زیرگروههای

نرمال  0باشند؛ یا معادل آن  6 ۶2 ۱/0و  ۱ 2 6/0تنها گروههای
عاملی [خارج قسمتی]  ۶باشند.

فرض میکنيم  0متناهی باشد .و نرمال بودن زیرگروه  71از  6را

مثال .یادآوری میکنيم  )1حلپذیر است هرگاه مرتبة هیرک از عاملهای
ترکیبی آن اول باشد .همچنین یادآوری میکنيم که بنابر قضية گالوا ردة اين

گروهها .ردة گروههای متاظر با چندجملهایهایی است که با ردیکال قابل

 tlfoباعلاره بد موجب نتیجهای ازلیب هال ,گروههای سیر درتفمیم

مهمی اقزضية سیلو صدق میکنند .و درواقع اين وینگی گروههای حلپذیر را
بٌ  0و 71
ت از
مپرذیر
مشخص میکند .این تعمیم بدین قرار است :اگر () حل

مقسومعلیهی از * باشد بهطوری که  < ۱) G SST (m, n/mزیرگروهی

بصورت  71 > )7نشان میدهیم .یک سری نرمال برای  )7عبارت است

از مرتبةٌ  1دارد .همه زیرگروههای  )7از مرتبةٌ « 1در  7مزدوجاند .و هر

از دنبالهای مانند

زیرگروه از مرتبةٌ مقسومعلیهی از  71جزء زیرگروهی از مرت  1است.
Ga SG

میتوان تحلیلی اگزروههای متناهی براساس حل دو مسأله زیر اراه

\=,6
4 Gy deed
داد:

 solsعاملهای اين سری یعنی خانواده
( >

 Ulaردهبندی .همه گروههای ساده متناهی را مشخص کنید.

> )2۵/۱+6 : ۰
Slice

مرکب اگزروههای عاملی که از دنباله حاصل میشوند .ملاحظه کنید که
سر ماگسسال است (یعتی :نمیتزان :جملهای انشافی و بیج  9و یی

 oyگروههای 5 X

 Yمفروضاند .همه" توسیعهای  Xفا

را

مشخص کنید؛ یسنی همدگروههای  6را که دارای زیرگروه نرمالی مانند SMH
cS yas G/H XY ,H2XS

وضعیت ردهبندی گروههای سادةٌ متناهی /مایکل اشباخر

۵۳

در عمل ,مسألة توسیع جحزا دلرتهای خاص ,بسیار دشوار است .بهتر
است هنگام مواجه شدن با مسألهای دربارة گروههای متناهی؛ بهطور خیلی

دقیق به گروه متناهی عام نپردازیم ,بلکه بهجای آن کوشش کنیم تا مسأله

در  1است .برهان ردهبندی تا حد زیادی به حقایتی دربارةٌ ساختار

زیگروهی و نمایشهای خطي گروهها وابسته است.
در طول اين مقاله در مورد داوقدام مختلف بحث خواهیم کرد« :برهان

یا مسألة وایستهای را به سالاتی دربارة گروههای ساده يگاروههای Sus

اصلی» ردهبندی وکارهای انجامشده از حدود سال  ۶۸۹۱که با هدف اصلاح,

مرتبط باگروههای ساده تقلیل دهیم .سپس با استفاده از ردهبندی گروههای

خلاصه کردن :وآوردن برهان دقیق قضيهٌ ردهبندی در یکجا صورت گرفته

سادهٌ متناهی واطلاعات موجود دربارة گروههاي ساده ,مسالةٌ تقلیلیافته را

است .برهان اصلی تنها در پی حصول اطمینان اازين بود که متون موجود

حکلنیم .توضیح آنکه اين روش تنها زمانی عملی است که معلومات کافی

واقعا مشتمل بر همه اجزای برنامهای است که برای اثبات قضيهٌ ردهبندی در

دربارة گروههای ساده داشته باشیم تا مسأله را برای ان گروهها حل کنیم؛

نظر گرفته شده است .هدف اقدام دوم این است که شرحی خواندنیتر ارائه

در همینجاست که ردهبندی دکرار میآید :اين قضیه فهرست گروههایی 1

بهطور صریح بهدست میدهد که با استفاده از توصیف مّثر اين گروهها که
با ردهبندی فراهم آمده به تقصیل قابل مطالعهاند.

این رهیافت به حل مسائل نظرية گروهی احزوالی  ۰۸۹۱که ردهبندی
گروههای سادة متناهی انجامیافته تلقی شد .بهکار گرفته شده است .این
رهیافت پیاندازه موفقیتآمیز بوده است :تقریباً همه مسائل عمدة حلنشده
در نظریه گروههای متناهی تا پیش از  ۸۹۱اکنون حل شدهاند .بهعلاوه.

 abiگروههای متناهی برای حل مسائل بسیاری از شاخههای ریاضیات
بهکار رفته است.

خلاصه اینکه ,ردهبندی مهمترین نتیجه در نظرية گروههای متناهی است.
واهمیت روزافزونی در سایر حوزههای ریاضیات کسب کرده است.
اینک نوبت بیان قضیيةٌ ردهبندی است:

دهد که موجد سطح بالائری اازطمینان باشد.

متنی دو جلدی در تشریح بخشی ابزرهان اصلی ازگورنشتاین ([]10

 42 ([G2] 5دست است .کتابهای گورنشتاین سعی داررائه جزئیات برهان
ندارند .بلکه  SUSGsاز آنجه لازم است بهدست میدهند .گورنشتاین یش

اتزکمیل جلد سوم اين سلسله کتابها درگذشت.

بخش اعظم اقدام دوم برنامهای است که گورنشتاین .لیونء و سالومن
) | of cle! (GLSشروع کردند .هر جند  aby celسعی در مطرح کردن

همه بخشهای برهان ندارد ,اگر همان طور که پیشبینی میشود به انجام برسد

به پیشتر بخشها خواهد پرداخت .این سلسله آثار را انجمن ریاضی آمریکا
()5۸

در دست انتشار دارد .و در حال حاضر که مشغول نوشتن این

مقاله هستم .پنج جلد ازآنها

در سری [ ]5.10منتشر شده است .در []5.10

مراجعی مربوط به سایر بخشهای اقدام دوم نیز خواهید یافت.

من ردهبندی را قضیه قلمداد کردهام واینک براین باورم که چنین است.

 Anaadردهبندی .هر گروه متناهی ساده بیاکی از گروههای زیر یکریخت
Casal

 ۱یک گروه از مرت اول.
 .۲یک گروه متناوب.

بیست سال پیش نیز ردهبندی را قضیه بهشمار میآوردم .ولی ده سال پیش:

وقتی از ردبندی بهعنوان قضیه یاد میکردم ,میدانستم که دقیقاً چنین
تخصصان
نیسته» زعی|

تا آن موقع آگاه شده بودند که بخش مهمی از اثبات

بهطور کامل انجام و نوشته نشده است .به عبارت دقیقتره گروههای موسوم به

 .۳یک گروه از نوع لی.

 SS at Chardبه انداز؛ کافی در برهان اصلی مورد بررسی قرار نگرفته

 ۴یکی از  ۶۲گروه پراکنده.

بودند .استیواسمیت" و من با هفت سال کار سرانجام گروههای شبهتتک را

ملاحظه کنید که بیان قضية ردهبندی بهصورت بالاء سادگی فریبندهای

گررازوه از نوع لی»
دارد .برای اینکه مضمون واقعی آن روشن شود .باید م«نظو
و «گروه پراکنده» رتاعریف کرد .محدودیت جا دارینجا مانع اتزعریف چنین

ردهبندی کردیم و این شکاف را در برهان قضيهٌ ردهبندی پکرردیم .نوشتن

قضیةٌ خود را سال پیش به اتمام رساندیم که (احتمالاً د*ر )۰۴ ۲بهوسيلة

انجمن ریاضی آمریکا منتشر خواهد شد .بعداً اين نتیجه ربایان خواهم کرد؛

گروههایی است .بنابراین ملاحظات زير را بهجای آن میآوریم :با چند مورد
استثنا دگرروههای پراکنده .گهرروه  6را که در قضیه ظاهر میشود میتوان

باید به آن بهعنوان جزتی از برهان اصلی واقدام دوم نگریست.
اکنون نوبت ذکر بعضی جزئیات است :برهان ردهبندی با مطالعةً
زیرگروههای موسوم به زیرگروههای موضعی  )7شروع میشود .فرض کنیم

در نظر گرفت .وجود  7برهانی اوزجود  6را بهدست میدهد .ولی .مهمتر

« یک عدد اول باشد .یک زیرگروه -7موضعی ) عبارت است از نرمالساز
یک زیرگروه غیر بدیهی .70

اساسا بهعنوان گروه خودریختیهای شیء رباضی نسبتاً قابلفهمی مانند 2
آنکه ,نمایش  6بر >

ابزار مطالعةً

وکسب

اطلاعات دربارة نمایشهای

گروههای ساده را در مقولات مختلف به خصوص نمایشهای آنها بصورت
گروههای جایگشتی (یعنی ساختار زیرگروهی  )6و گروههای خطی» فراهم
میکند .بررسی ویدگی خاصی ازاینگونه نمایشها معمولا نوعی ورودی اضافی
است که برای بهکار بردن ردهبندی در  Blas feمفروضی لازم است.

دوراقع برخی ازینگونه اطلاعات برای اثبات قضيهٌ ردهبندی دورهلة
اوللازم بود .به عبارت دیگر د راثبات قضية ردهبندی» از فهرست  ۸متشکل

فرض کنیم  6مثال نقض مینیمال ما باشد .میتوان جنین تصور کرد که
برهان ردهبندی از دو گام زیر تشکیل شده است:

گام ۱ث.ایت کنید ساختار موضعی  ۸۲شبیه ساختار موضعی عضوی از K
Coal
G Ib

هت
بتفاد
قا اس
 Tfب
گام .۲
اه از4

موج موودجوه ددررتاگمام  ۱٩ت ایتاست ک جید که  7ند ۶6

برداشتن گام  ۲برای گروههای پراکنده یکی ابزخشهای اقدام دوم است

ازگروههای سادهای که در صورت قضیه ذکر شد شروع میکنيم ومتال نقض

 al & [GLS] ofتمیپردازد .اماء پپس ابزرهان اصلی پیشرفت بسیار زیادی

مینیمالی را برای قضيهةّ ردهبندی در نظر میگیریم :یک گروه  iol.متناهی

دمرورد گام  ۲حاصل شده است .بسیاری ابزرهانهای اصلی وجود ویکتایی

مانند  6که با شرط  6 # 1:مینیمال است .بنابراین هر زیرگروه سر  7از 6
یک گروه است :اگر [ >  1 K ٩و  67/32ساده باشد ,آنگاه بخش

کمک
گروههای پراکنده به

رایانه صورت گرفته و ریاضیات

 Seرفته در آنها

نشر ریاضی :سال  :۵۱شمارة ۲س؛ال  ۶۱شمارة ۱

VF

اغلب بیجهت وپیچیده بود .در بیست سال گذشته .روشهایی مجهز به
ابزارهای نظريةٌ ترکیبیاتی گروهها وبا تویولوژی جبری بیدا شدهاند که بررسی

هروومیتر میسر میسازند توقریباً همه
فت
مده
یکتایی درگام  ۲را بهنحوی سا

میتوان -۲رتبةٌ  6بعنی ( 0)۲7گرفت .در حالت  Iاندازه عبارت است از

پاامتر ( )6که تاسسن آن را مدرالة گروه[]7تعریف کرده است (الگوی
تمام تحقیقات بعدی در حالت ):

محاسبات رایانهای را کنار میگذارند .ولی به عقیدهٌ من برای برخی ابزرهانهای

[ SHزیگروه] آ-موضعی, 

وجودی و یکتایی قدیمی که به کمک رایانه صورت گرفتهاند .جانشینی پیدا

نشده است؛ بهعنوان  Sleبرهان یکتایی گروه تامسن" و برهان وجود گروه
کمک ماشین نیاز دارند .بیش اازين دربارة گام ۲
اونان " هنوز احتمالا به

صحبت نمیکنم و بهجای آن بگهام ۱میپردازم.
گرود

 pleتک کرو متناهی از نوع لی است.

 sol.متناهی

oo

گروهی با نمایشی بهصورت یک گروه خطی توصیف میشود .مثلا بهصورت

) 6 < CLVکه در آن  ۷یک فشای برداری متناهیبعد .روی مدائی

متتاهی مانتد " 1است .بنابراین  76مشخصهای چون عدد  p Jolدارد که همان
مشخصهٌ میدان ] است .همینطور رتبهٌ لی  6مبین «اندازهة» ) است.
و برای مقصودی که داریم میتوانیم رتبة لی رتاقریبا همان بعد  7۲بگیریم.
 oS Vbبهازای عدد اول مفروض  ,ساختار موضعی ) دحرالتی که ۲ < 0

با  SLکه « <  7از لحاظ کیفی متفاوت است .برای اجرای گام  ۱این
مفاهیم مربوط بگهروههای خطی را باید به مفاهیم وابسته درگروههای مجرد
ترجمه کنیم.

فرض کنیم  عددی اول7 ,گ)روهی متناهی ,و  3یک زیرگروه «-موضعی
 6باشد .زیرگروه  77را دارای مشخصه  گوییم در صورتیکه
(

)م0

<

8

e(G) = max {msc

وم یک عدد اول است

گروه  ۵را شبهتک مینامیم هرگاه  .»)70( > ۲گروههای «کوچک» در
حالت ]گروههای شبهتنک هستند .بنابراین در برهان اصلی ,دترقسيمبندي

خود چهار دسته داریم که منتاظرند بگاروههای بزرگ وکوچک با مشخصة

-۲نوع وگروههای بزرگ وکوجکی که دارای مشخصة -۲نوع نیستند .گروههای

شبهتنگ با عشخصاً اسنوع یگی از هار ستة ر| تشگیل می«سند.

در برنامةٌ  »)#2یکی اتزقسیمبندیها با تغییر تعریف «مشخصه» عوض
میشود .جون تعریف  8,26فنی انتک :ان زا نمیآورم .ولی استیواسمیت
و من در بررسی گروههای شیهتتک برای آنکه تعریف تغیيريافتة  514را در
کار آوریم» با مفهوم متفاوتی از مشخصه نیز کار میکنیم .توضیح اینکه »

دارای مشخصة زوج است هرگاه بهازای هر [زیرگروه] -۲موضعي حاوی یک
-۲زیرگروه سیلوی  .7)70)77(( > 7/):0( 0بنابر تعریف گوییم 6

 gS TRE Sاست فرگاد  6شبنتنگ با مشخسل )hte gh yea

 6 oye dol.درب باشد.

ردهبندی - 9761126گروهها( .اشباخر-اسمیت) فرض کنیم  6یک
 -QTKEگروه ساد* غیرآبلی باشد .در اینصورت ) بایکی از گروههای

))Cu(O,(H

زیر یکریخت است:

 .۱گروهی ازنوع لی بماشخصه  ۲و رتبه لي حداکثر  ۲غ(یرواز)نا.

که در آن ( ),)71عبارت است از بزرگترین «-زیرگروه نرمال  .77و بهازای

)۲( Le(t) ۲مل (۲)۶گUa(F)\, 

( UCGلا) بر زیرگروه متشکل اهزمه اعضایی از  6است که با هر

 ۳گروه متناوب .4۸+

عضو  ]7تعویضپذیرند .گوییم  6با مشخصه «نوح است هرگاه هر زیرگروه
 6با مشخصه زوج است هرگاه

 ۵)۲.1( ۴که در آن 7یک عدد اول مرسن یفارماست؛ (۳)۲مل» (»۳)۲

بهازای هر زیرگروه -۲موضعی  77از  )1که حاوی یک -۲زیرگروه سبلوی )7

(۳)۴ب )G(T) L UEP
 ۵.یکی از  ۱۱گروه پکرنده :یک گروه ماتی یک گروه یانکو" به استشنای

یم
یشد.
و با
گٌ «
وخصه
«موضعی  6با مش

است»  7با مشخصة  ۲باشد .نتیجه میشود که هر گروه از نوع لی و با
 DP dartsدارای مشخصهٌ شنوع

Jy

Gaul

به دلایلی که وارد آن نمیشوم .عدد اول  ۲نقش خاصی دنرظرية

موضعی گروههای  baleمتناهی دارد (بهعنوان متال بنابر قضية فایت-تامسن
] bole clayS [FTغیرآپلی از مرتبةٌ زوجاند ).بتاباین در برهان اصلی
تقسیمبندی زير پیش میآید:

برهان اين قضیه راانجمن ریاضی آمریکا در [ ]5۸در دو جلد منتشر

 ۱۲۰۰ Lee gly gl oS waleصفحه است .طولانی بودخ برهان تا

 uiاکزی ,است که ار
 op tt slightاپزیجیدگی أ است : baw Syسب
توصیف موضوع در پیش گرفتهایم که نسیت به آنچه معمولا در برهان اصلی
قضيهٌ ردهبنلدی دیده میشود .مشروحتر است» و نیز حاکی اتزصمیم ماست
که خواستار خودکفا بودن بحثمان تا حد امکان هستیم .دوراقع» یکی از دو

حالت ] .مثال نقض مینیمال ) با مشخصهٌ -۲نوع است.

حالت  6 .11با مشخصة -۲نوع نیست.
گروه عام که دحرالت  1ظاهر میشود گروهی انزوع لی با مشخصة
 ۲استه در حالیکه ظرببا همة گروهفای ساد؟ دیگر در حالت  11نمایان
میشوند.

Rul He HS

۱

یک تقسیمبندی هم برحسب اندازه وجود دارد که تقریبا با مفهوم اندازه
وگروه
برای گروههاي ازنوع لی متناظر است :بهازای عدد اول مفروض 

مجلد به زیربنای نظرية گروهی ,مانند برهانهای قضایا و حکمهای سنتی
مربوط به سگروهها اختصاص دارد.

تا جایی که اطلاع دارم ,قضیة اصلی [ ]5۵۸4آخرین شکاف را دبررهان
اصلی پرمی کند .بنابراین (عجالتا) قضيهٌ ردهبندی را میتوان یک قضیه تلقی
کرد .از طرف دیگر ,امیدوارم در مورد اهمیت این موضوع قانع شده باشید که

برنامةٌ ردهبندی باید با نوشتن برهان دقیق و قابل اعتمادتری تکمیل شود تا

متناهی « 7رته  6که با ()6م 7نشان داده میشود ,بنابر تعریف بُعد

احتمال بروز شکافهای دیگری دآرینده کم شود .بنابراین بحث از وضعیت

ماکسیمال یک زیرگروه آبلی  7با نمای 0است که بهعنوان یک فضای برداری
روی میدانی از مرتبهٌ « دگررنظفرته میشود .در حالت « 1اندازثه  6را

ردهبندی بدون ذکر اینکه جه کارهایی در اين برنامه باید انجام شود کامل

2. O’Nan

.1 Thompson

نخواهد شد.
.1 Janko

وضعیت ردهبندی گروههای سادهٌ متناهی /مایکل اشباخر

۳۷

یادآوری میکنيم این شرط که  ۵دارای مشخصهة زوج باشد از این شرط

که  7دارای مشخصءٌ -۲نوع باشد ضعیفتر است؛ از اینرو اگر بهجای
تقسیمبندی در برهان قضية اصلی یتکقسیمبندی مبتنی برشرط مشخصءٌ
زوج در نگظررفته

شود .گروههای بیشتری در حالت آ ظاهر میشوند)11 .

-۲نوع دبررهان اصلی بهصورت یک مدل دردست است .ولی روشن نیست

و

وث!
رنوت
ت گر
شند.
اوار
که مسائل تا چه اندازهای دگرروههای نوع زوج دش

اینا کورجاگینا"؛ بهترتیب ,کارهایی اولیه [درحالتهای] (الف) و (ب)» با شرط
 G slاز نوع زوج است .انجام دادهاند .حالت (ب) به بررسی ویژهای

نیاز دارد .زیرا تابهگونهای مشخصکنندة متفاوتی (ر ,ک .جلاهای  ۱و آی

بگاروههایی موسوم به نوع زوج سروکار دارد؛ و باز ,این شرط ضعیفتر از
شرط مشخصة -۲نوع است بنابراین گروههای زیادتری نیز دحرالت  1در
تقسیمبندی آنها نمایان میشود» و در نتیجه اين قسمت از مساله مشکلتر

بالاخره علاوهبربرهان اصلی ردبندی و رهیافت نسل دوم یعنی ,816

میشود .اما استبواسمیت و من ,بهعنوان نتیجهای از قضيهةٌ اصلی خود.

یک برنامة نسل سوم هم هست که محققان چندی درگی رآن هستند .به خصوص

گروههای شبهتتک انزوع زوج را نیز در [ ]5۸مشخص میکنیم؛ اين نتیجه

اولریش میرفرانکفلد "" برند اشتلماخر" وگرنوت اشتروث که هگمهروههای

بنابراین مشکلاتی که در بررسی رده وسیعتر گروهها در حالت توسعهيافتة

کمک روش ملغمه بررسی خواهند کرد .استیواسمیت و من در کار خود []5۸

در مورد گروههای شبهتنک در رهیافت  5,1به ردهبندی ضرروی است.

آ پیش آمدهاند دستکم در مورد گروههای کوچک حالت [ ابزین رفته

] ([GLSدر شرتبة  ۳ورتبة بزرگتر از  ۳بهکار میروند.

|  Lesteنیع (شوید سرانجاه هگمررمپای با  Restaریر) ay by

صورتهای گوناگونی از اين روش ر بهکار بردهیم .احتمال دارد اين رهیافت
بررسی بهتری از حالت [ را دستکم در حالت (ب) میسر سازد.

ial

حشاازلت
در برهان اصلی ردهبندی» حالت ] 1از نظر زمانی پی

 1مورد

بحث قرار گرفت» عدت زیادی برای حالت  1ضرف شد وافراد متعددی

تاًی درجة اینها :بحث مربوط به بررسی
دارین حالت تحقیق کردند .احتتمال

حالبت  11دبرزهان اسلی بات از پست مر بوط چه الکHla tae 1 
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* مایکل اشباخر از معروفترین متخصصان نظرية گروهها و صاحب بسیاری از قضایای

بررسی هر دو حالتِ (الف) و (ب)  bay sheوسیعتر گروههای نوع زوج بهکار

عمیقی است که به ردهبندی گروههای متناهی ساده انجامیدهاند .وی در حال حاضر استاد

برد .بورنامةآنها مبتنی براین فرض بود که متخصصان این روشها اعزهده هر

ریاضیات موسسةٌ فناوری کالیفرنیا (کلیتک) است .اجزمله انتخارات اشباخر عضویت در

دو حالت برخواهند آمد .اماء تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است بنابراین بررسی

آکادمی ملی علوم آمریکا و دریافت

 (Cole) JS tuleدر سال  ۰۸۹۱است .نشانی

حالتهای (الف) و (ب) دگرروههای از نوع زوج شاید بزرگترین مانع در

اینترنتی او:

برابر تکمیل اقدام دوم باشد .نتایج کار در اين حال ..دگرروههای بماشخصةً

asch@its.caltech.edu
3. Ulrich Meierfrankefeld

method

.1 amalgam

2.Inna Korchagina

1. Gernot Stroth

Stellmacher

4, Bernd

نشر ریاضی سال  »۵۱قمارة ۲؛ سال  ۶۱۰قمارة ۱

YA

نقش حبر در ریاضیات کاربردی حیست؟*
دیوید کاکس*

یسلا مسلیهنی هی

وقتی در اواخر دهةٌ  ۰۶۹۱برای اولین بار با جبر مجرد آشنا شدم .Sint

توانایی و زیبایی آن شدم .یکی از ویگیهای «قیدوبندزدا»ی جبر این است
که وقتی با ساختارهای جبری سروکار داریم» لزومی ندارد دغدغهای دربارة

مطلب را با تحقیقات تام سدربرگ و فالایی چن دربارة خمهای پارامتری
در صفحه آغاز میکنم .اگر جندجملهایهای متباين درجهٌ ای چون
) b(tو

) c(tداده

ماهیت اشیا داشته باشیم؛ بلکه رفتار آنهاست که اهمیت دارد .جبر زبان
فوقلعاده توانایی برای توضیح رفتار اشیای ریاضی است.

شیفتگی من نسبت به جبر مرا به سمت هندسة جبری سوق داد .که
در آن زمان مجردترین مبحث ریاضیات محض بود .در آن زمان بههیجوجه

شده

باشند»

=
=

()۱

آنگاه معادلههای

و

)A(t

spall

ga
Me
)y= c(t

نمایش خمی در صفحه هستند .سدربرگ و  [VU] geبا دیدگاهی هندسی,
خطهایی را با معادلة

پیشبینی نمیکردم که بیست و پنج سال بعد مقالههایی با همکاری متخصصان
 aulمینویسم که دآرنها از هندسة جبری برای حل مسالههای مربوط به

)(Y

مدلسازی هندسی استفاده میشود .جبری که بهعنوان موضوعی محض و

در نظر گرفتند .که در آن ( 8)31( 6)4و ( 6)6چندجملهیهایی وایسته به

محرد آموختة بودم کاربردهای قابلتوجهی Lay

dS

با توجه به اینها وکاربردهای دیگر چه چیزی دربار؛  on Hal,جبر و
داری
رت ک
بضیا
ریا

میتوان گفت؟ هدف این مقاله کاوش دبررخی اجزنبههای

A(t)z
+ B(t)y + C(t) =e

پارامتر ) هستند .وقتی  1را تغییر میدهیم خطها نیز تغییر میکنند» وا ایزنرو
نام خطهای متحرک به آنها داده شده است .هر خط متحرک

از یک صورت

پارامتری پیروی میکند اگر بهازای هر مقدار پارامتر ,نقطة حاصل برخط نظیر

آین رایطه است پا این امیددکه مرک مبأحغات :مقیدی بین ریاضیدانان محفی

 Sab afراقع شوه بد عبارت دیگی بای خر یار  4روایط ( )۱بعواب ()۳

وکاربردی باشد .در اینجا «ریاضیات کاربردی» نهتنها شامل موضوعاتی

است .وقتی اين جایگزینی را انجام دهیم ومخرج مشترک بگیریم» معادلة

!ce

که دانشجویان در رشتههای ریاضی و ریاضیات کاربردی میآموزند.

بلکه شامل ریاضیاتی هم که در رشتههای علوم رایانه .مهندسی وتحقیق در
عملیات آموخته میشود هست.
دآرغان برای نشان دادن کاریردهای ممکن جبر مثالهایی از مدلسازی

(۳۱

A(t)a(t) + B(t)b(t) + 6080 < ۰

بهدست میآید .که در آن نماد < به این معنی است که تساوی برای هر مقدار

 6برقرار است» Glance A(t)a(t) + B(t)b(t) + C(t)e(t) pew

هندسی ,اقتصاد .اوسپلاین میآورم .سپس دربارة جبر ریانهای بحث میکنم
داری
رت ک
بضیا
ومقاله را با ذکر نکاتی دربارة نقش جببررندارمهةٌ درسی ریا

به پایان میآورم.
مدلسازی هندسی ,دستور کرامر :و مدولها
اولین

کدام ساختارهای جبری دارینجا مطرح میشود؟ اآزنجا که روی اعداد

حقیقی  81کار میکنيم .حلقٌ چندجملهابهای [ 7 < 81]/را داریم .در
اینصورت .خطهای متحرک * ))\( jl & A(t)a + B(t)y + C(t
پیروی میکنند متناظر با عضوهای مجموعة

{(A(t), Bt), C(t) € RT

 Seمن مربوط به کاربردی غیرمنتظره از دستور کرامر و قضيهً

هیلبرت-بورج دربارةٌ ساختار برخی از تجزیههای آزاد است .گرچه با دستور

)(۳

به نآظیرند .همان طور که خواهیم دید مسألههایی در مدلسازی هندسی وجود

هستند .اين مجموعه- ,زیرمدولی از مدول

دارند که اینگونه مباحث بهطور طبیعی دآرنها مطرح میشوند.

تعویضپذیره میگوییم که ( )۳سیزیجی و ( )۴مدول سیزیجی است.

کرامر آشنا هستید .تجزیههای آزاد (هرچه هستند) ممکن است نسبتا مجرد

}© = )A(t)a(t) + B(t)b(t) + C(t)e(t
آزاد  ۳۳2است .در جبر

۹۳

نقش جبر در ریاضیات کار بردی جیست؟ /دیوید کاکس

در اواسط دهةٌ  ۰۹۹۱۰سدربرگ از من پرسید که آیا معادلةٌ ( )۳را

ادزیدگاه جتبعرویضپذیر (الف) حاکی است که مدول سیزیجی آزاد با

)A(t

ية مدولها
ر با
ظ که
نایی
:)8(, 0:)6(|۶ظ  ))6):4(,است .آنه
= ,\ YF ab

قبلا دیدهام یا نه .گفتم که «بله .اين معادله معرف مدول سیزیجی

) b(tو ( »)6است ».همانطور که انتظار داشتم .تام معنی «سیزیجی» ر
پرسید .توضیح دادم که دارخترشناسی سیزیجی به حالتی اشاره دارد که

روی دامنة ایدهآل اصلی آشنا هستند ازاين مطلب تعجب نمیکنند .ولی
محدودیت درحهٌ مذکور در ( ب) مطلبی کاملاً متفاوت است :طبق این گزاره

سه جسم آسمانی بر یک خط مستقیم یا تقریبا مستقیم واقع میشوند .اين

دوراقع با حالتی همگن سروکار داریم» که در آن چندجملهایهای همگن

میتوان به ربطای چندجملهای بین ناورداها و یا رابطهای خطی با ضرایب

),#( y b(s,¢) «a(s, tع)» از درجةٌ  nرا & JB C(t) 9 b(t) a(t) ole

واژه رسایلوستر در  ]۷۳[ ۳۵۸۱وارد ریاضیات کرد .امروزه .واژهٌ سیزیجی را

چندجملهای مانند رایطة ( )۳اطلاق کرد.

میدهیم.

در اینصورت

 Jyتام بعدا سوّال غیرمنتظرهای مطرح کرد :او پرسید که «مدول» یعنی

I = (a(s,t),
]6(s, t),c(s,t)) C S = RIs,¢

چه! ابتدا بسیار تعجب کردم که اموعنی اين واه مقدماتی را نمیداند .ولی به

یاد آوردم که مهندسان عمران هیچ درسی در جبر مجرد نمیگذرانند( .مدرک
تحصیلی تام در مهندسی عمران

است گرجه  Yeدر علوم رایانه کار میکند).

بردارهای چندجملهای در تحقیقات تام فراوان مطرح میشوند .و مدولهای

روی حلقههای چندجملهایها ابزاری طبیعی برای بررسی این اشیا هستند .با
این  JEتام هرگز وازٌ «مدول» را تا وقتی من عنوان کردم نشنیده بود.

ایدهآل

بهدست میآید .و همانطور که در [ ]۶و [ ]۷نشان داده شده است( .الف)
و (ب) بهصورت تجزية آزاد ایدهآل آ .یعنی
)° + S(—n +p) ® S(-In+ p

)(F

Ay
By

اين جریان باعث شد که متوجه شوم باید تصور خود از «جبر کاربردی» را

توسعه دهیم .بعدا بیشتر دراین باره صحبت میکنم؛ ولی ابتدا بگذارید داستان
خطهای متحرک

را تمام کنم .دیدگاه

pega

۸۱
By

 tl oeبود که وقتی دو خط

Cy

متحرک از معادلات پارامتری ( )۱پیروی میکنند .نقاط تلاقی آنها خمی تشکیل

Cy

میدهند؛ و با نگاهی عمیقت همچنین متوجه شدند که همواره دو خط متحرک

و ل bگ رو

p:= A\(t)x + By(t)y + C\(t) = °

)(0

= )q:= Ay(t)a + By(t)y + Cr(t

تمییرتی نون (نباد ( 5)-60تمایدة درچه است! و (ب) ایساب میکند کد

وجود دارند که از صورت پارامتری داده شده پیروی میکنند و دارای ویگیهای
زیر هی

) dae (llخطهای متحرکی که از صورت پارامتری داده شده پیروی میکنند
حاصل اتزرکیبهای خطی جندجملهای  و  4هستند .یعنی خطهایی
۱۱۲+
متحرک بهصورت * < ۱

که در آن  «۱و  7:چندجملهایهایی

cyهای  ۲ <* ۲ماتریس ۲ «* ۲ی مذکور در () ۶باشند.
biaاد
که

cel

مطلب حالت خاصی ازقضية هیلبرت_بورج است ([ ]۶ربابینید)۱.
ی

ی

ید

قابل درک است .اگر معادلات خط متحرک (  )۵را در نظر بگیریم و  2و ۷
را با استفاده از دستور کرامر بهدست آوریم .داریم

] 5£هسستد.

بت
نجس 2
(ب) اگر درجة  ۷ ۵و» نسبت بهبر)ابر با  09باشد آنگاه در

به

 #برابر با  ۵۸و درجة  4برابر با  * - ۵۸است .که در آن  ۸عددی صحیح

بوایژگی [ * > ۶ > ]۲/۸است.
(پ) چندجملهایهای ( 4)0) b(tو ( »)8با تقریبی

\C

By

Cy

By

det

=

By

\-—C

By

- ۲

det

جوز

در حد مقداری ثابت و

علامتهای مناسب ,کهادهای  « ۲ی ماتریس
A
)C\(t

)By(t

)C(t

)By(t

4

:

()۱۸
o

)Ay(t

) pole po Jolee (2از برایند چندجملهایهاست:

(p,q, t) sl, = °

By

det

as

Ay

=

By

ite

Ay

det

ار این عبارتها با صورت پاامترياولیة ( )۱مقایسه شون تعجبآور نیست
ادهای
ه»
 biaو
ک
که

 < ۲ی

ماتریس تشکیل شده ا۸ز-پایه هستند.

وقتی که سدربرگ و چن متوجة اين نتیجة دستور کرامر شدند» میدانستند که
۸ر ۷۸کقث کرد[ )۹۱رتایج سای را بای
 ۱ایم حالت خاص را فرانشن بپ۱ر د

خطهای متحرک « و  4را-/پایه مینامیم .پس /پاية هم صورت a

یلزیجی
مسدو

ر(ابهوسیلة ویگی (ب)) و  ۳معادلة خم را(بهوسیلاً وینگی (ت))تعیین

نظریای بنیادی ابداع کرد که امروزه آن را جبر تعویضپذیر مینامیم .اولین استفاده او از آن

میکند .جزئیات را در[ ]۷ببینید

در مورد حدس بیبرود .که آن را با استفاده از صورت اولية قضية هیلبرت_بورج اثبات کرد.

۰۰۰۱۱0 an © S

حدس زد .هیلبرت در مقالاً مهم خود در[NF] ۱۸۹۰ 

نشر ریاضی» سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

۳۰

در مسیر  slog ean lS ganهپلیرت تمبزعگن است با استذلالی شناد

هر دو جنبهٌ عددی و نمادی است .آیا دروس فعلی جبر خطی انصاف را در

بهصورتی اقزضيةّ هیلبرت-بورج که خودش ارائه داده .رسیده باشد.
به یاد بیاورید که وقتی سدربرگ و چن این موضوع را در اواخر ده
 ۰حدس زدند .سدربرگ نمیدانست مذول بچیست .به نظر من؛ از

مورد هر دو رعایت میکند؟ در حال حاضر ,محل اصلی ظهور پارامتری نمادی

اين موضوع برمیآید که مدولها میتوانند جایی در برنامهٌ درسی ریاضیات
کاربردی داشته باشند.

دچرندجملهای مشخصة ماتریس  < ۶ای چون  4۸یعنی (403) - 7۸,

است .همانطور که مثالهای بالا نشان میدهند .دترميننهاي با پارامترهای
نمادی» حتی دسرطحی

مقدماتی ,نقشی عمدهتر ایفا میکنند.

وقتی به معنی جبري |عمال روشهای جبر خطی روی پارامترها میاندیشیم

رههای
اضمکنیتد ک
پدگای»رفر
ارتباط مذکور دربالا عمیقتر هم میشود .برای سا

اقتصاد .دستور کرامر و جبر خطی نمادی
اخیاً با یکی از همکاران دربارة نقش دستور کرامر در جبر خطی گفتگو
میکردم .اگرچه دستورکرامر دپریشرفت تاریخی جبر خطی نقش مهمی ایفا

کرده است .امروزه بویژه با تاکید بر حل دستگاههای معادلات به روش حذفی
گاوس ,نقش کمتری دارد .بهعلاوه .وقتی محاسبة دترمینان ماتریس ضرایب
دستگاه معادلات دشوار باشد ,دستورکرامر بیفایده است .باهين دلایل ,همکارم
میخواست بداند که آیا نباید این مبحث را از درس حذف کرد؟ -چرا فرمولی

غیرلازم را بر دانشجویان تحمیل کنیم؟ من همیشه دستور کرامر را به خاطر

مستقل از هم  tre ooo ityبهصورت گویا (متلاًغیرادیکالی و غیر نمایی) در
معادلات ظاهر شدهاند .چون در جبر خطی به یک میدان نیاز داریم .طبیعی
ody pe SK = Rt),
است که روی میدان توابع گویا tn) oe
در بسیاری موارذ پارامترها بهصورت چندجملهای هستند و مخرجها مشکل

ایجاد میکنند .اين مطلب به اين معنی است که روشهای جبر خطی را

روی حلقة چندجملهایهای [مرة  13 18]6:,...,اجرا کنیم .دارینصورت
«بردارها» بردارهایی از چندجملهایها میشوند .یعنی عضوهایی ازیک مدول

زیبایی ذاتیاش دوست میداشتهام .ولی دانشجویانی که ترجیح میدهند از

آزاد روی  .7برای مثال ,بهزای ] a,b,c € R= Ritجوابهای چندجملهای
 dole ul, (A,B,C) € RTخطی  64 + 89 + 60 < ۰مدول

دیدگاهی کاربردی به ریاضیات بنگرند لزوما چنین نمیاندیشند .پس ازکمی

سیزیجی ( )۴راتشکیل میدهند.

چه دستور کرامر ممکن است در جبر خطی عددی
گمرکه
 deiمتوجه شد
بیفایده باشد ,ولی در دنیای وسیعتر جبر خطی کاربردی جایگاهی معتبر دارد.

برای مشاهدة تناوت این دو قیدفاه ترجه کنید که استفاده از دستور گراعر
در ( )۷کاربردی است--یعنی جزتی از مدلسازی هندسی است-وعددی

نیست .کاربرد غیرعددی دیگری از دستور کرام مثال مقدماتی زیر در

 TSLLM Jou tod altiطیخ آیدههای ان عیفاید کیش glo

اسپلاین و مدولها
چگرگ اوزنگی ارتباط جبر خطی با مدولها آورده باشیم؛ به
برای اینکه مثالی دی
شرکل
مطالعةٌ اسپلاین چندمتغیری میپردازیم .اسپلاینی را که د

 ۱نشان داده

شده دبرگنظیررید .دراینجا مربعی به مرکز مبداًمختصات .همره با اسپلاینی
که از حندجملهایهای

=fi, fr tr,fe € R

]Riz,y

Cod odd adhe

متقابل  WS oeدرآمد ملی وعرضهة پول رتاحلیل میکند .همانطور که در
 ۴۲۰صص ]۵۱۱-۷۱۱ .توضیح داده شده است» میخواهیم رابطهٌ کمیتهای

داریم .در عمل ,درجههای چندجملهایها از قبل معین میشوند .ولی ما اين
کار را به تعویق میاندازيم تا ساختار جبری زیربنایی را آشکا رکنيم .برای اینکه

کل تولید ملی < 1

یک -)۲0اسپلاین بهدست  mslچندجملهایها باید شدررایط زیر صدق کنند

)(A

نوج بهره < ۲
برحسب پارامترهای سیاستگذاری ) dtsعرضه پول) وپارامترهای رفتاری
را

) der dksنهایی به پسانداز) دريابيم .با خطیسازی این مدل در نقطة
تعادل معادلات

 + ۲۵ < ۴ 4و
۲

)"fi — fe,fr — fe € (a
)"fr-fefy— fr ey

که در آن ("ع) ایدهآل 21,
همین

صورت.

()٩

(۰

<  2با مولد " 9است» و ( )1نیز به

آنگاه بة آسانی  odمیشود که

 ۲ ۰ ۰در ( )۸صدق میکنند(۴:.۰۰:68)) |76 

 -و[ < 17 - ۳

بهدست میآیند .که در آن ۵ 5۰

Gd? hm

cate cla fall MoM,

هستند (مثلاٌ  61عرضة پول و  5میل نهایی به پسانداز است) .هدف این

fi

است که ببینیم با تفییر پارامترهاء  1و  7چگونه تفییر میکنند .دارینجا دستور

fy
)(0,0

fi

;f

دادن به اینگونه سوالها رآاسان میسازد.
(ال۷و)
ارتباط بین این مث

لت
ا دو
ح هر
این است که در

دستورکرامر را در

برکار بردی دارای
یج
طرو
خاین
مورد معادلات وابسته بپهارامترها بهکار بردیم .از

شکل  ۱اسپلاین چندجملهای

نقش جبر در ریاضیات کاربردی جیست؟ /دیوید کاکس

زترندول.

۱۳

 Rاست .بهعلاوه میتوان نشان داد که (تمرین ۵از [.۶

بخش  ]۸.۳را ببینید) این زیرمدول 4b b

 Mileچجنمداهایهاست .بیانی روشن اازين جنبة نظری در مقدمة کتاب اخیر
ایزنباده هندسة سیزیجیها [ ۳۲۱۰ص ]11.آمده است.

 )94و ار رخ ار قایژد هو عو دازا را بای

جبر رایانهای و جبر کار بردی

 ,45 b ablچهار است .به عبارت دیگر ,هر اسپلاین در( )٩رمایتوان بهگوة

ته شاهد ظهور قدرت محاسباتی عظیم رایانه وکشف (وگاهی
شال
ذل س
گچه
در
کشف مجدد) الگوریتمهای اساسی برای محاسبة نمادی بودهایم .اين پیشرفتهای

برای اینکه ببینیم اين مطلب چاهرتباطی با جبر خطی دارد_۱ .اسپلاینی
ادزرجة نا بیشتر از  4رام دیرنظگريریم .بهآسانی میتوان ( )۸را به دستگاهی

بههم پیوسته منجر به تحقیقات بسیار زیادی ,هم محض و هکماربردی» شده
است .کتابهای نوشته شده در اين زمینه .قلمرو وسیعی اکزتابهای درسی

یکتا بصورت یک ترکیب خطی چندجملهای از چهار اسپلاین بالا نوشت.

از معادلات خطی حاصل !5

Al

fe Fe Fr

fy

 basکرد .حل این

معادلات به روشهای متداول روش خوبی برای پیدا کردن اسپلاینها بهدست
میدهد .ولی چون مدول ( )٩را میشناسیم .بلافاصله میتوانیم به این

سوّال پاسخ دهیم :اسپلاینهای ادزرجة نابیشتر از  1:بهگونهای یکتا بهصورت
)t9r-(2,2", 27,2

)(NY

)+gr-(ysy"ses2
ربا  (2+ gr
مشخص

میشوند که درحههای ۱

۲۰

 ۳۰و ۲0۰

ws pe

حدا کثر برابر 61

 domس۲ول بر۷سا انعر ازجا که یمد فضاین ج نمدلدانهای ادزربة

کارشناسی تا تکنگاشتهای تکنیکی را دربرمیگیرد .برخی برای پژوهشگران

هندسهةٌ جبری و تجبعرویضپذیر و برخی برای طیف متنوعتری از مخاطبان.
جبر رایانهای موضوعات بسیار متنوعی؛ اجزمله شمارش هممجموعهها؛
گیری
ای,
لمانه
ا پی
راب
توا؛گحس
نگال
اية
نظر
تفاضلی ,سریهای

نمادی» مجموعیابی نمادی» معادلات

 dleو توابع خاص را دربرمیگیرد .همانطور که انتظار

میرود .جندجملهایها نقش مهمی درجبر رایانهای ,د رآنجا که الگوریتمهایی برای
بزرگترین مقسومعلیه مشترک تجزیه ,پایههای گروبن برایندها ,مجموعههای
مشخصه .حذف سور و تجزيهٌ جبری اسنوانهای میيابيم .ایفا میکنند .از
جمله کتابهای مقدماتی در رجباریانهای ,کتاب مروری [ .]۲وکتابهای درسی

نابیشتر از  8برحسب  ۷ ۰برابربا( "(*) است .نتیجه میگیریم که بعد فضای

( (۰]۳۸ [۰]۲۰ [۰]۱۴[۰۱۳ ۰]٩[ ۰۴( ۰۳و [ ]۹۳است .اجزبر رایانهای

-۲۱اسپلاینهای چندجملهای ادزرجة نابیشتر از  ۸:برای شکل  ۱برابر است با

میتوان برای حل مسالههای روباتیک اسپلاین ,برنامهریزی با اعداد صحیح,
معادلات دیفرانسیل ,آمار نظريةٌ کدگذاری» شیمی محاسباتی» طراحی هندسی

)0 ۳

در حالت کلیتر ,استرانگ [ ]۶۲در سال  ۳۷۹۱فرمولی برای بعد فضای

”LC

 Glebe te Gaylدر مورد یک مثلثبندی مفروض صفحه

حدس زد .این فرمول را بیلرا [ ]۱در سال  ۸۸۹۱با استفاده از روشهای Ye
اثبات کرد .درآمدی بارسپلاینها ادزیدگاه مدول در [ ]۶آمده است.
دمردلسازی هندسی ,ایدة ثابت دنرظرگرفتن درجة خط یا سطح متحرک
نیز مفید واقع میشود؛  aleeمروری [ ]۵ربابینید .در حالت کلی ,ارتباط جالبی

کمک
بین کارکردن با جندجملهابهای از درجهٌ مشخص (که به

جبر خطی

کمک مدولها مطالعه
مطالعه میشوند) وجمچنلدهایهای ادزرجة دلخواه (که به

میشوند) وجود دارد .اين ارتباط به مفاهیم توابع هیلبرت و جندحملهایهای

هیلبرت منجر میشود .برای مثال ,تابع هیلبرت مدول اسپلاینهای ()٩
بهصورت ( )۰۱است .که یک چندجملهای از  8بدازای  1: < ۲است.

متالهایی که تاکنون بررسی شدهاند.برای نشان دادن اين موضوع انتخاب

به کمک رایانه اثبات هندسی قضیههاء دوستگاههای معادلات چندجملهای
استفاده کرد .اینها وکاربردهای دکیگترادربهای ][NO] [V2] A] LF] IY
و [ ]۸۲شرح داده شدهاند .فهرست مراجع این کتابها مجموعة بزرگی امزتون
مربوط بکهاربردهای جبر ریانهای را معرفی میکنند.

جبر رایهای چه رابطهای بکااربردهای جبر چندجملهایها که قبلاً در
این مقاله شرح داده شد دارد؟ برای قسمتهایی از حوزة ریاضیات کاربردی

که ابزارهای محاسباتی در آنها اهمیت بسزایی دارند .کتابهای جبر رایانهای
کالان است پاسخ این سوال را پهدست دهند( .الیته ه پاسخ
مر ب
مور د
مذک

کامل را؛ یا اين کتایها اغلب زبان جبر مجرد را بطورکامل بهکار نمیبرند .و
آنهایی که بءکار میبرند گاهی مطالب زیادی را مفروض میگیرند یا آموزش
تند و سریعی را میطلبند ).ولی در بسیاری از زمینههای کار بردی» ابزارهای

محاسباتی موضوع اصلی نیستند . Shتوجه اصلی معطوف به درک کلی
ساختار مسائل مورد مطالعه است .اینجاست که زبان جبر میتواند مفید واقع
شود .به این دلیل است که دستاندرکاران ریاضیات کاربردی بهتر است به

شدند که جکونه تساویهای

نظريةٌ مدولها روی حلقههای چندجملهایها
= ebb
جبر خطی نمادی <

اين فکر باشند که جگونه دسترسی بهتر به جبر را به دانشجویان بیاموزند.
برنامه

 wsحبر

دانشجوی ریاضیات کاربردی در کجا جبر را میآموزد؟ اين سوّال میتواند

در زمینههای کاربردی گوناگون بهطور طبیعی پیش میآیند .این موضوع جنبةً

پاسخهای متفاوتی داشته باشد:

نظری پرباری نیز دارد که اازبزارهای پيچيدة هندسةٌ جبری و جبر تعویضپدیر

* برخی ادزانشجویان جبر را در دورة کارشناسی رشتهٌ ریاضی میآموزند.

استفاده میکند .و در عين حال ,مسألةٌ اصلی آن حل معادلات خطی روی

سی
ر در
د را
 ٩برخی جبر

در دور کارشناسی ارشد میآموزند.

تشر ریاضی :سال  »۵۱قمارة +۲سال ۶۱؛ قمارة ۷

۳۳

رکايش ریاضیات کاربردی که به
» برخی جبر را در دروس خاصی ازگ ی
جبر وابسته است میآموزند.

کاربردی» مهندسی ,يا تحقیق در عملیات ,احتمال نمیرود که دانشجویان
درسی عمومی در جبر مجرد بگذرانند .بهعلاوه» وقتی اين دانشجویان درس

 9برخی جبر را  Laeدر دوران کار پژوهشی خود میآموزند.

جبر مجرد را درگروه آموزشی ریاضی محض اختیار میکنند .با احتمال زیاد

 9برخی هرگز به جبر نیاز پیدا نمیکنند.

بهصورتی ادزرس برمیخورند که برای جبردانان آینده طراحی شده است.

حالت آخر مبین اين واقعیت است که ریاضیات کاربردی موضوع وسیعی
است .با وحود اعتقادی که به ارزش جبر مجرد دارم لازم نمیبینم که همه
ریاضیدانان کاربردی این موضوع ر بیاموزند.

 aslبای هریگ از چبهار حالت اول :نکاتی  byدبا نقش جیر متذکر

میشوم۱ .

اصولا همه دانشجویان کارشناسی رشتةٌ ریاضی دروسی در جبر مجرد
 ty tet ceفظر میبوسد گد . il teتایب مساله بران آین کته از

دانشجویان حل میشود .باید متذکر شوم که داریالات متحد امریکا در اين
درسها مدولها بهندرت مورد بحث قرار میگیرد .و اغلب دربارة حلقههای

چندجملهایهای چند متفیره چندان صحبتی نمیشود (توجه اصلی معطوف
به حالت یک متغیره است) .بهعلاوه ,مجرد بودن مطالب ممکن است درس
را در نظر دانشجویانی که به ریاضیات کاربردی علاقه دارند کمربط جلوه

! 4hدروس ویژه دگررایشهای ریاضیات کاربردی ممکن است یکی از

بهترین روشها برای آشنا کردن دانشجویان با جبر مناسب برای پژوهشهایشان

 atlیج روک دگرزایشهایی از ریاضیات گاربرفي که استفاهه از بر بر

آنها فايدة روشن و سابقژ خوبی دارد بسیار مناسب است .ولی اولین کسی
که چنین درسی را تدریس کرد چه کسی بود؟ او جبر را از کجا آموخت؟
همچنین؛ اگر این ? tueاصلی جبر در ریاضیات کاربردی بشوند .آنگاه

اين احتمال وجود دکارادرکهبردهای جبر به اين مطالب محدود شوند.
برخی از جالبترین کاربردهای جبر کاربردهای غيرمنتظرة آن هستند.

این یکی اعزواملی است که ریاضیات را اين قدر جالب وخوشایند کرده است.
همان طو رکه در مورد سدربرگ اتفاق افتاد .ریاضیدانان کاربردی گاهی متوجه

میشوند که جبر برای مسألهای که روی آن کار میکنند مناسب است گاهی

بزارهای جبری مس آنها را حل میکند .وگاهی هم زبان جبر موضوعها

دهد .با آگاهی از این مساله ,توجه برخی اکزتابهای درسی جبر معطوف به

و ساختارهای مطرحشده را روشن میسازد و به پژوهشگر کمک میکند که
توجه خود را روی مطالب اساسی متمرکز کند (و اين امر بهنوبة خود میتواند

اکزتابهای «محض» شامل مثالهای کاربردی بسیاری هستند و اندکی اآزنها

مسألههای نابی برای جبردانان مطرح کند که به دنبال حل آنها باشند) .ولی
پژوهشگر چگونه متوجه شود که جبر برای کارش مناسب است؟ به نظر من

کاربردها شده است (یکی انزمونههای جدید آن کتاب [ ]۷۱است) وبرخی

) (۲۲]) 5 [VA] Seبخشهایی دربارة پایههای گروبتر دارند .ولی درس جبر
دور کارشناسی هر چه باشد .مشکل این است که بسیاری از ریاضیدانان
کاربردی دررشتههایی چون فیزیک» مهندسی ,یا تحقیق در عملیات تحصیل
کردهاند و جنین درسی نگذراندهاند.
کادوررشناسی ارشد با احتمال بیشتری شامل مدولها
درس جبر مجرد در

و علقهای جهسملایهای تسف استه وگتاهای ارس کارشناسسی
ارشد مانند [ ]۱۱و [ ]۱۳بخشهایی دربارة پایههای گروبنر دارند .ولی آیا چنین

درسی برای دانشجویان ریاضیات کاربردی مناسب است؟ يا اینکه تها بای

امتحان جامع به آن نیاز دارند؟" مشکل دیگر اين است که مطالب جبری
بیشتری وجود دارد که لازم است افراد آنها را بدانند .برای مثال ,با توجه به

اهمیت فزايندة ساختارهای تعویضناپذیر (مثلا جبرهای رأسی) اين نگرانی
وجود دکارتداکهبهای درسی جبری ممکن است فضای بیش ازاندازهای به
حالت تعویضپذیر اختصاص دهند .لا ممکن است فرصتی برای بررسی

موضوعهایی چون پایههای گروبنر .حتی اگدررکتاب آمده باشند؛ بهدست نیاید.
حدس من این است که برای اینکه دروس جبر نیازهای همه دانشجویان را برآورده

میتواند به دو روش زیر به این موضوع پی ببرد:
ه با ریاضیدانی صحبت کنید که جبر میداند .در اینجا مشکل Ae a
محض ریاضیات مربوط میشود :آیا جبردانان بهگونهای آموزش دیدهاند
دشان را به آنها برسانند؟
ود و
قتصکنن
محب
تاخصصها ص
مب
رنند
غ بیتوا
که
با توجه به اهمیت آنچه دارمریکا «انتقال فناوری» نامیده میشود .چگونه
دانشجویان ریاضیات محض را آموزش دهیم تا بهتر بتوانند با افراد خارج

اتزخصصشان گفتگو کنند؟
© برخی از مطالب جبری را که  Wsآموختهاید بخهاطر بیاورید .علاوه بر
دروس جبر یا دروس ویژه که در بالا مورد بحث قرار گرفتند .ریاضیدانان

کاربردی میتوانند بگاذراندن برخی از دروس کاربردی با جبر آشنا شوند

وفرصت استفاده اززبان جبر را بهدست آورند .اين آشنایی را میتوان در
یک درس جبر خطی کاربردی که به جنبههای عددی و نمادی موضوع
بپردازد يا در یک درس آنالیز عددی که به مباحثی ازکتاب اخیر استتر با

عنوان جبر عددی پمندجملیها [,]۵۴بپردازد بهدست آو.

کند باید توجه بیشتری به مثالهایی شمودف کهید بودن جبر را بهعنوان زبانی

این مطالب .به طریقی» به ارتباط دادن ریاضیات محض وکاربردی منجر

برای توصیف اشیای ریاضی در حالتهای محض وکاربردی نشان میدهند.

میشود .مقدار زیادی کار در اين زمینه انجام شده است .ولی به کارهای

 «ssهمانطور که دبرالاگفته شد .دانشجویان ریاضیات کاربردی هرگز چنین

بیشتری نیاز است.

درسهایی را نمیگذرانند مگراینکه دریک گروه آموزشی تحصیل کنند که شامل

سوالها وپیشنهادهای مطرحشده در اين مقاله مقدماتیاند و نباید خیلی

هردوگرایش ریاضیات محض وکار بردی باشد .درگروههای آموزشی ریاضیات

 ۱گفتن این مطلب آسااننترجازام دادن آن است ,زیر مانند ریاضیات محض ,مطالب

 ۱یک پاسخ اين است که دارمریکا بسیاری از ریاضیدانان کاربردی کالجهای چهارسالهای

بسیاری وجود دارد که دانشجویان ریاضیات کاربردی لازم است بدانند .به هر حال ,به فکر

را کطریدهاند .که در آنجا دروس متنوعی را ,اغلب شامل جبر مجرد .تدریس میکنند.

کردن دربارهاش میارزد.

۳۳
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ماجرای یک روز عجیب :اگزروتندیک تاکن وکنتسویچ
تحول مناهیم فضا وتفارن"
پر کارتیه *
 deoحسن

حقیقی

 .۱پیشگفتار

خارج از ذهن او رانده شود .جالب است که بعضی ازبارورترین ایدههای

اینکه همصدا با دیگران در تجلیل از موْسسهٌ مطالعات عالی علمی ()591111

گروتندیک دربارة ماهیت فضا وتقارن بهطور طبیعی با مسیرهای جدید در

تسهیلاتی را که آن مسسه طی سالهای متمادی برای

فیزیک پیوند یافتهاند .این آمیزش به دوارن اتزظار  -و جنبههای گاه طنزآمیز
آن  -است که من علاقهمندم در اینجا دربارة آن صحبت کنم« .ماجرای

تحقیق فراهم کرده بود .و بهخصوص فرصتهای برگزاری نشستها و تبادل

یک روز عجیب» ,همانطور که میدانید .عنوانی فرعی است که به داستان

چیزی بارساس تجربة شخصی خودم بگویم .فايدة چندانی نخواهد داشت.

هوجه
جب
وهلییمن

اطلاعات علمی را که مکررً تجدید میشد از یاد نمیبرم.
یکی از محسنات بزرگ موّسسه این بود که دآرنجا هیچ سد و مرزی بین

ذتکور آن در عنوان اين متاله
عروسی فیگارو نوشتة بومارشه" داده شده اس

ریاضیات و فیزیک نظری وجود نداشت .همواره درهمتنيدگي زیادی بین اين

اشاره به این وصلت غیرمنتظرة رباضی و فیزیک دارد .افزاصلةً دور دلیل
زیادی برای تعجب وجود ندارد .سفاهیم فضا وتقارن آنجنان اساسیاند که

دو حوزه وجود داشت که طی زمان رو به فزونی بوده است .از همان اوایل

درکانون هر بررسی علمی جدی قرار میگیرند .ریاضیدانان تأثیرگذار بسیاری

کار موسسه ,لویی میشل به خاطر علاقهاش به نظریهٌ گروهها یکی اپزلهای

همچون برنهارد ریمان وهرمان وایل» اين مفاهیم را بهعنوان مفاهیمی متناظر

ارتباطی بین اين دو رشته بود .امروز که چشمانداز علمی نسبت به چهل

در فیزیک و ریاضیات پررسی و تحلیل کردهاند.

سال گذشته تغییرات :زیادی کرده است» این همجوشی طبیعی به نظر میآید و

هیچکس سوال نمیکند که کن ياکنتسویج! فیزیکدان است يا ریاضیدان .من
مدتها بین این دو حوزه دررفتوآمد
گرایشهای جاری بود,

 él eyهم زمانی که اين کار برخلاف

labاز درآمیختگی فعلی این دو رشته استقبال میکنم.

موسسه در ده سال اول تأسیس خود زیر سيطرة علمی گروتندیک بود که
امیدوارم هیچکس این موضوع را فراموش نکند .من او ر! در دهههای  ۰۵و
رصیازق بورباکی؛ بهخوبی میشناختم .دمروسسه هرگز باهم
 ۰بهطخصو
ال
س در
نبودیم؛ او

 ۰۷۹۱آنجا را ترک گفت و من در ژوئية  ۱٩۷۱به موسسه

گروتندیک کتابی مفصل

و مملواز دیدگاههای شخصی؛

به re

CANSو برداشت

) aSتا اين زمان چاپ نشده) نوشته است که به دشواری میتوان حکایت زندگی
خصوص
شخصی وی را به

در زمان کودکیاش در آن پیدا کرد .در مجموعهٌ

تهندیک" که من به مناسبت شصتمین سالگرد تولد او
وام
سه جلادی جگشنر ن
تختحصرلویل
چاپ کردهام ,مقدمة م

نسیتا مفصلی از کارهای گروتندیک به

قلم دیودونه آمده است .شرح زندگی وی دآرنجا شتابزده واجمالی است.

پیوستم .گروتندیک افزیزیک ومسائل ریاضی آن الهام نمیگرفت .نه به خاطر

بهعلاوه در مورد پروژههای اولیةٌ او اطلاعات کمی بهدست میدهد .لوران

اینکه ذهن اتووانایی درک این مبحت را نداشت  -اوقبل ا۱ز ۷۶۹در این

شوارتس  ۲دزرندگینامة خودٌ نوشتش [» ]5ذکری ادزانشجوی خود گروتندیک

زمینه فکر کرده بود  -بلکه اصول اخلاقی که وی از آن تبعیت میکرد سبب

به میان میآورد ولی بهطور گذرا و با بیدقتیهای بسیار .اطلاعاتی که من

شده بود تا فیزیک ,بهخصوص

 deeb jl Geهیروشیماه به دنیای تاریک
.1 M. Kontsevich

Festschrift

.2 Grothendieck

1. Beaumarchais
Schwartz

3. Laurent

ماجرای یک روز عجیب ...:تحول مفاهیم فضا و نقارن/پیر کارتیه
دربارة

۵۳

زندگی گروتندیک دارم از خود او بهدست آوردهام که با استاد

و مدارک

بودند .اردوگاههای پناهندگان دایر شده و بعضی اآزنها به بازداشتگاه تبدیل

سراس آنها نوشته شده است.
ار ب
دیگری تکمیل شده و شرح زی
ابتدا باید از شخصیت جالب توجه پدر و مادر او یاد کنم .نام پدر وی

ورنه دورگورس دپریرنه .اردوگاههایی برای نگهداری موقت تمامی «خارجیان

ب کاارری.
جاه
ادوگ
شده بودند  -نمیخواهم تا آنجا پیش بروم که بگویم ار

در

شاپیرو! بود .نام کوچک پدرش را نمیدانم .او در حوالی  ۹۸۱در شهر

خطرناک» با عجله برپا گردیده بود :بهودیان آلمانی آنارسیستهای اسپانیایی

کوچکی دنرزدیکی محلی که اکنون مرز روسیه .اوکراین وروسية سفید است؛

وتروتسکیستها[ .]۴اعلام جنگ در  ۳سپتامبر  ۹۳۹۱۰همانطو رکه میتوان

به دنیا آمد .خاستگاه همه شاپیروها یک ناحيةٌ جغرافیایی بسیا رکوجک است.

تصور کرد .به بهبود وضع اين انسانهای بیپناه کمکی نکرد .پس اتزسلیم

احتمالا پدر بزرگ الکساندر گروتندیک عضو فرقة بهودیان حسیدی" بوده

فرانسه در ژوئن  ۰۴۹۱بسیاری از زندانها گشوده شدند ,احزمله زندانی در

که شاپیروها به آن تعلق دارند .حسیدیان بهودیان متعصبی بودند که به زبان
امروزی میتوان آنها را بنیادگ نامید .بعضی اآزنها آنچنان مجذوب خدا

روئن" که آندره ویل در آن بود .خانواده گروتتديکه» بهطور موقت خارج از

زندان بودند .دارکتبر  ۰۴۳۹۱دولت ويشي مارشال یتن؛ قوانین ضد بهود را

که خارج امزناطق اشغالشده نیز قابل  Lolبودند اعلان کرد .شاپیرو به اردوگاه

بودند که خود را در برج کوجکی که پنجرهای رو به بیرون داشت محبوس
میکردند ومومنان از طریق آن پنجره  Ul aبهعنوان صدقه ,غذا میدادند.

ورنه برده شد و به همراه سایر زندانیان ,او را مستقیما به آشویتس فرستادند و

را  COLمیکردم» تصویری اپزدرش راکه توسط

در سال  ۲۴۹۱فوت کرد؛ اين یکی از شرمآورترین رویدادها دتراریخ فرانسه

وتکهندیک
رمی
هگنگا

همبازداشتگاهی او ادردوگاه فرانسوی ورنه" در سال  ۲۴۹۱کشیده شده

است.

بود .میدیدم .شباهت بسیار زیادی به تصویر پسری داشت که ما داربتدای

زندگی گروتندیک و مادرش در قلمرو حکومت ضد بهودي ویشی به

جشن نامه آورده بودیم با سری تراشیده و چشمانی شرربار.
آنطور که الکساندر به من گفته ,سیر زندگی سیاسی پدرش حکایت

سختی و زحمت میگذشت .آزادی آنها توسط جنبش مقاومت پروتستان

اس مرزبندیهای آن
ات.س بر
انقلابهای اروپا دسرالهای  ۰۰۹۱تا  ۰۴۹۱اس
زمان ,او در روسیه به دنیا آمد .به همراه انقلابیون آن زمان ,در شورش انقلابی
۵

سرکوب انقلاب به سیبری تبعید شد و
علیه تزار شرکت کرد؛ پس از

بیش از ده سال را در زندان گذراند .دسرال  ۱٩۱۷وقتی که تبعیدیان جلای

وطن کرده برای براندازی امپراتوری تزاری به روسیه بازگشتند .از زندان آزاد شد.
دو انقلاب در سنپترزبورگ بهوقوع پیوست .یکی انقلاب منشویکی در فورية
 ۷و دیگری انقلاب بلشویکی در اکتبر  ۷۱۹۱۰شاپیرو یکی از رهبران
حزب «انقلابی سوسیالیست چپ» بود .افراد این حزب ابتدا با بلشویکها در
اکتبر  ۱٩۱۷متحد شدند وپس از آن .خیلی زود رودرروی لنین قرار گرفتند

و همچون بسیاری ازنقلابیون ,اعم از بلشویک و غیربلشویک» توسط لنین
تصفیه شدند [.]۱

اروپا پس از فروپاشی دو امپراتوری مرکزی [اتریش وآلمان]» بر اثر چند
حرکت انقلابی ناآرام شده بود :روزا لوگزامبورگ و اسپارتاکیستها در برلین در

۹

شوراهای مونیخ ,وانقلاب بلا کن در مجارستان .به اینها بید وقایع

مختلف جنگ داخلی روسیه ر؛ که یکی اآزنها جنبش ماخنو" دراوکراین []۲
بود .بیفزاييم .پردگروتندیک درتمامی اين جنبشها شرکت داشت .طی سالهای
aay

 wlll js pheمیزیست و در درگیریهای سیاسی

\AY°

و مسلحانة

احزاب چپ با هیتلر و نازیها شرکت میکرد .او دآرلمان با هانکا گروتندیک,
یک زن بهودی اهل شمال آلمان|( :]۳آشنا شد .این زن در  ۸۲مارس ۸۲۹۱
در برلین پسری اشزاپیرو به دنیا آورد که همان قهرمان داستان ماست .من

اطلاع چندانی دربارة بچة قبلی او یعنی خواهر بزرگتر الکساندر ندارم .هیتلر
خیلی زود به قدرت رسید .پس از  ۳۳۹۱۰آلمان برای انقلابیون بهودی جای

بسیار خطرناکی بود واین زوج به فرانسه گریختند وپسرشان را با هویت مخفی
در یک مدرسة شبانهروزی خصوصی لیبرال نزدیک هامبورگ گذاشتند.

در سهون " مقدور شد .پاستور تروکمه .مدیر مدرسة خصوصی پروتستان در

شامبون سورلینیون (موسوم به کولژ سونول ") اين محل را که سابتا تفریحگاهی
زیبا و محل رفتوآمد افراد طبقهٌ بالای جامعه پروتستان بود به یک مرکز
مقاومت نظامی و روحی در مقابل اشغالگران نازی تبدیل کرد [ .]۵گروتندیک
حلی به نام «کانون سویس» که بچههای ملیتهای
شاگرد کولژ سونول بود وم در
مختلف را پناه میداد .سکنی داشت [ .]۶پس از دریافت مدرک دیپلم [»]۷

گمان میکنم با توصيةّ پروتستانهاء دانشجوی مونپلیه شد .اغلب گفته شده
مانش
عترل از
می
است که او قو

بود وهميشه به حداکثر تعمیم در ریاضیات

علاقه داشت .دیراییز ۸۳۹۱

دورةٌ کارشناسی خود را به بایان رساند و با

در دست داشتن توصیهنامهای از معلمش در مونپلیه به الیکارتان [ ۸]۰به
پاریس آمد.

دراینجا حکایت کودکی ونوجوانی مسیح خاتمه مییابد و زندگی اجتماعی
پیامبر شروع میشود که سالهای  ۹۴۹۱تا ۶۷۹۱

 bدر برمیگیرد .این دوره

به نظر من آنقدر شناخته شده است که نیازی بهتشریح آن دارینجا نیست و

 1g,co sayبه داستاتی که هبووله ودایت میکند آگر چه قسبتاً مطتصر
است .مراجعه کند .فقط یادآور میشوم که گروتندیک در سالهای  ۰۵۹۱تا

۷

به آنالیز تابعی علاقهمند بود .پایاننامة او شاهکار است [ »]1200اما

مقالهای از او که بیشترین تأثیر راگذاشت .بدون تردید مقالة [ ])222است که
نقطا شروع نظرية هندسی فضاهای باناخ است .سپس طی سالهای ۶۵۹۱
تا  ,۰۷۹۱هندسة جبری وه جوبمرولوژیک را بهصورت کاملا جدیدی عرضه

کرد وآنگاه زننگی علمی ااوساسا پایان یافت.

براوری
رآو
پفت
سعی میکنم  ASE LYغیرمنتظرة چنان زندگی شگ
در سن  ۲۴سالگی را تحلیل کنم .دلیل ارائه شده این بود که او پی برده است
که وزارت دفاع ,بخشی از هزينة موسسه راتأمین میکند .امروزه منابع ot

در سال  ۰۱٩۳۶جنگ داخلی اسیانیا دگررفت .شاپیرو همجون سیمون

مالی موبسسه در مقایسه با زمان موشان " آشکارتر است و تا جایی که میدانم.

ویل (خواهر آندره ویل ریاضیدان معروف) در مبارزه علیه فاشیستهای فرانکو

هنو زکمکهای مالی مختصری اطزرف  ]۰01[۹ ۰81 ۰51 1به موسسه میشود.

 ۰۳ ۰۸پیوست .ظاهرا هانکا گروتندیک طی این

رای فهمیدن علل عکسالعمل تندوتیز گروتندیک باید گذشتة وی و اوضاع

مدت در فرانسه مانده بوده است .در هر حال او در سال  ۸۳۹۱به دنبال

سیاسی روز را در نظر داشت .او پسر یک مبارز آنارشیست بود که عمرش

به میلیشیای آنارشیست

پسرش فرستاد .در این زمان جمهوریخواهان اسپانیایی به میدی* گریخته
۲۵

,در

4. Makhno .

3. Vernet

2, Hasidic

.1 Shapiro

 |,وقف انقلاب کرده بود .گروتندیک شناخت چندانی از پدرش نداشت و او
4, Motchane

.2.2 Cévennes
Cévennes _ 3.3. Collége
Collége C Cévenol

تما.1 

نشر ریاضی؛ سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  :۶۱شمارة ۱

۳۶

را بیشتر از طریق روایتهای مجیرگونه مادرش شناخته بود .در سراسر دوران
کودکیاش آواره و بیخانمان بود[* ]۱وگذبرانامةٌ سازمان ملل (موسوم به

برداخت

 Yooooفرانک محکوم

شد.

به نظر من جدایی قطعی وی

از علم به

یت علمی کنار کشید وبه
ل از
ایشتر
فترعو ب
این وامقعیه بگازردد .بعد از آن بیش

گذرنامة نانسن!) سفر میکرد .او هميشه از رفتوآمد به مکانهای «بهتر» ابا

انزوا پناه برد .بعد ا۱ز۳۹۹

داشت وم دیران تهیدستان احساس راحتی بیشتری میکرد .همبستگی میان

در پیرنه سکتی گزنده  ryder slay Seدآرنجا با او ملاقات کردهاند .اگر
بتوانم به حرف آخرین بازدیدکتندگانش اعتناد  edشیطان به مشفلةً ذهنی

افراد بیخانمان احساس دلسوزی نیرومندی در او برمیانگیخت .گروتندیک

کةی
حدهکد
و در
کشت و
دیگر آدرس پستی ندا

با اصول اخلاقی خودش زندگی میکرد و در خانهاش هميشه به روی افراد

اون
طظر ا
یه ن
شت .ب
توبدیل شده اس

بهاصطلاح ولگرد باز بود .دآرخر به اين نتیجه رسید که موسسه یک قفس

است» هماهنگی الهی را از بین میبرد و سرعت  ۰۰۰۰۰۳ 669/0۳6نور را

طلاکاری شده است که او را از زندگی واقعی دورکرده است .از دست دادن

به  ۷۸۸۹۹۲ 665/01تبدیل میکند!

افسحوساس
اعتماد به ن

بر این
تردید نسبت به ارزش فعالیت علمی نیز

ارل  ۷۵۹۱دریک کنگرة بورباکی تردیدهایش
دلایل افزوده شد .اولین باسر د
با من در میان گذاشت وگفت که میخواهد به فعالیتهایی غریری اازضیات
بپردازد [ .]۱۱شاید تاثیر یگ «سندروم ویل» را نیز باید در نظر گرفت .پس از

نزگدررة
کلد
دریافت مدال فی

ریاضیدانان دمرسکو در سال  ۶۶۹۱۰وقتی

در همه جای جهان در حال فعالیت

با اين حال او همان گروتندیکی است که در کسب اشتهار برای موّسسةً
مطالعات عالی در ده سال اول تأسیس  ofسهم  ctl edeاو همان
شخصی

است

که ما ایدههای مهمی

میخواهم درباره

درباره فضا و تقارن

اکنون

را که من

 Ulصحبت کنم مدیون او هستیم.

 Syl ys.ماهیت فضا ونقاط آن

روی آخرین مراحل (تعیینکنندة) اثبات حدسهای ویل کار میکرد و شاید
کمکم میفهمید که لازم خواهد بود دولین " برنامهای را که او برای خودش طرح

مس اصلی ,نقطههای فضاست .سابقة این بحث به نیوتن ولایبنیتس باز

کرده بود به انجام برساند (دولین در سال  ۴۷۹۱این کار را انجام داد) شواید

لانظیربنیتس عناصر سازندة همه اشیا ,جه مادی و جه معنوی؛
میگردد .از

پا تسلیم شدن دبررابر این دیدگاه زیانبارکه سن  ۶۴سالگی زمان پایان یافتن

«مونادها» هستند که «بدون پنجره»اند (میتوان گفت هیچ ساختمان داخلی
ندارند) وتنها چیزی که مهم است .ارتباط متقابل آنهاست .در اینجا به نظر

سرگذاشته است و از آن به بعد فقط قادر خواهد بود حرفهای خودش را با

میآید اولین «تعریف»ی را که بورباکی داربتدای بحث نظریةٌ مجموعهها

خلاقیت ریاضی است ظاهر به اين اعتقاد رسید که دورة اوج خود اپشت
 Sbکمتری تکرار کند.
حال وهوای زمانه نتیزاثیری عمیق دراين تصمیم داشت .فاجعةّ دومین

آورده .پذیرفتهایم:

های
ی که
گرند
ز دا
یت را
وبلی
مجموعه از عناصری تشکیل شده که این قا

جنگ ویتنام اسزال  ۳۶۹۱تا  ۲۷۹۱وجدان افراد بسیاری را بیدا رکرده بود.

ا وصر
ننها
عن آ
وداوبط معینی بین آنها و یا بی
رشن
معینی داشته با

تعداد زیادی از دوستان و اطرافیان وی علیه جنگ ویتنام مبارزه میکردند.
 bicقابل توجهی ارزیاضیدانان فرانسوی احزمله

مجموعههای دیگر برقرار باشد.

او و من به اقدام مشخصی

پیش وجود دارند و مسا
از دیدگاه هستیشناختی ,عناصر یا نقاط از

دست زدند و به هانوی سفرکردند .شورش دانشجویی  ۸۶۹۱فرانسه تا اندازة

زیادی معلول این جنبش بود .جنبههای آنارشیستی آن جاذبههایی برای او

این است که آنها  ۳سازماندهی کنیم و ساختاری

داشت و به او قبولاند که دیگر یک انسان آواره بویپناه نیست و از رهبران

فیزیکی»

جامعةٌ علمی بهشمار میآید .جنبش مه  ۸۶۹۱افراد دیگری مانند شواله "

رح میدهند .اصل پنداشت؛ مکانها اپزیش

ساموئل " وگودمان* ازگروه بورباکی را نبیزرانگیخت .جنگ سرد داروج خود
و خطریک مقابلاةً اتمی خیلی نزدیک به واقعیت بود .مسائل ازدیاد جمعیت:
رهوزه تحت نام حفاظت محیط زیست
منچ
تودوگیسوعة کنترل نشده ,هار آ
آل

نامیده میشوده نبیزهتدریج جلب توجه میکرد .دلایل زیادی بودند که علم

میتوان همانند

 oeوحود

یک فضای

حایگاه رو یدادهای مربوط

به آنپا بدهیم .از نظر

مطلق را که

ee

بدیدهها

تعیینشدهاند و مقدر است که

به ماده باشند.

دمرقابل در فلسثه ماخ

 Labبهوسیله ماده نعیین میشود .پیشرفتهترین

شکل ریاضی  ee olبهوسیلةٌ معادلات گرانشی اینشتین
۱
7 GurR = AntkT
yy

)\(

رورا

را زیر سوّال ببرند.
او با طبع عجولی که داشت عکسالعمل نشان داد وگروه کوجک «نجات»
ازهی با اعمال ناشیانه وافراطی خود اوقات آنهایی را
ربانیاد نهاد .هگر ا

پا در شکل جدیدتر تایعی است از میدانهای غیرگرانشی؛ در حالیگه سم

که دیدگاههای مشترک سیاسی با او داشتند تلخ میکرد [ .]۲۱راه او خیلی

چپ فقط تابعی از میدان گرانشی ,رو است که با تانسور متریکی که

نزدیک به راه سیمون ویل بود وآنارشیسم سیاسی وی بیش ازپیش رنگی

هندسه راتعریف میکند مشخص میشود .برخلاف نظر نیوتن» همانطور

مذهبی پیدا میکرد .در حالیکه کاتولیکگری سیمون ویل (در سال )۲۴۹۱۱

که انحنای نور در میدان گرانشی نشان میدهد .فضا دیگر فقط یک ظرف

مشخص میشود.

سمت راست»

 pals Abe 9dr Dineموحود

 Omمیشود؛

به شدت ضد بهودی بود .بوداییگرایی گروتندیک شباهت زیادی به اعمال

نیست بلکه بازیگری در فیزیک است .ازاینطنرشتین وماخ نقطه فقط

اجداد حسیدیاش داشت [ .]۳۱مدتهای مدید پذیرای همه انواع «هیپیها» و

نشانهای است که شناسایی یک رویداد رمایسر میسازد.

عناصر حاشیهای اجتماع بود که اين رفتار منجر به اعلام جرمی علیه وی شد

و در سال  ۷۷۹۱در محاکمهای بیمعنی بنابر قانونی که در  ۵۴۹۱تصویب
شده

بود

و ملاقات با خارجیان

را جرم میشمرد؛

مجرم

 del ESند

او که از

موناد هیچ ساختاری ندارده نقطه نیز هیچ ساختاری ندارد .همین موضوع

دربارة اتم دارندیشههای یونانیان قدیم نیز صادق است :غیرقابل تقسیم است
وبنابراین نمیتواند هیچ سازوکار داخلی را اشکار کند .هیچ جزتی ندارد .ولی

بازی در نقش یک سقراط مدرن لت میبرد به شش ماه زندان تعلیقی و

میتواند مشخصهای خارجی ,یقینا اندازه شواید شکل ,داشته باشد [ .]۴۱اما

.1 Nanssen

.1 Mach

5. Godement

4.Samuel

3. Chevalley

2. Deligne

۳۷

ماحرای یک روز عجیب ...:تحول مفاهیم فضا و تقارن/پیر کارتیه

تاریخ فیزیک ما را با بازیهای عروسکی روسی مانوس ساخته است .مولکول

براوتر هم که بهوسیلةٌ وایل دپریوستار" بازسازی شده و تعمیق یافتهاند به آن

در نظر شیميدانها تشکیلشده ازامه که خودشان یک ابارلكتروني ویک

ختم میشوند .بروتر در تأمل روی مسألة مشهور بسطهای اعشاری بیپاین:

هسته دارند هوسته مرکب اپزروتونها ونوترونهاست که معلوم شده مجموعهای
ازکوارکها میباشند وعجالتاً فروض شده غیرقایل تقسیماند .الزحاظ ریاضی؛
دیدگاه نوين راجع به پیوستار فقط دسوطح را اپزیش فرض میکند .بهعنوان
مثال .خط راست مرکب از نقاطی ازپیشموجود است .در مقابل ,دیدگاه
کلاسیک قرن هیجدهم سلسله مراتبی از بینهایت کوچکها وبینهایتهای از
مراتب متفاوت را میپذیرد .بهازای یک مرتبةٌ داده شده ,بینهایت کوجکهاي

امکان تایید تساوی دو عدد را مورد انتقاد قرار داد [ ]۶۱اما عقیده داشت که

آن را قرار داد[ .]۷۱همین وضعیت را با ندرظرگرفتن رستة بافههای (62)3

شهروند تا اینکه
یار ظا
بلافاصله امزرتبه بالاتر بصورت نقاطی بدون سماخت

روی  ۲میتوان توصیف کرد .ساختمانهای روی فضاهای توپولوژیک تبدیل

حعبهای را که تشکیل میدهند باز میکنيم .و آنگاه آشکار میشود که بینهایت

میشوند به (و جایگزین میشوند با) ساختمانهای روی رستههای بافهها.

کوچکهای از مرتبهای بالاتره بهطور موقت نقش نقاط رایفا میکنند .براوثر و

گروتندیک با یک مرحلةٌ اضافی تجرید به پیروی از لوور" و تیرنی  ۲منهوم
مجرد «توپوس» را مطرح کرد که از نظر او نهايتِ تعمیم منهوم فضا بود.

تا اندازه کمتری هرمان وایل کوشیدند نظريةٌ ریاضی پیوستار را بر اساس این

ایدهها پایهرینی کنند.

مفهوم بازة ] ,؟[ موجه است .یعنی ,بررسی صحت نابرابری ۲ > * > 7
(اگر برقرار باشد) طی یک فرایند متناهی امکانپذیر است .اما گام اساسی را
گروتندیک برداشت .وی با الهام اازيدة ریمان درباره رویةٌ پشتهشده روی یک

صفحهٌ ریمان ,بهجای مجموعههای باز یک فضاء فضاهای پشتهشده روی

اما منهوم توپوس آنقدر کلی هست که رستة «همة» مجموعهها تشکیل یک

صورتهای اصل موضوعی

متعدد هندسه

نیز با مسائلی مشابه مواجهاند.

قرطه.
در نظر اقلیدس .شکلهای هندسی وجود دارند ون ه

فقط عضوی از

توپوس بدهد .پس ازکانتور و هیلبرت که ابزیرون رفتن از بهشت کانتورامتناع

 ATE AS parmesanبرباضیانت و غر ایچوب تزتس خامی حیضموبها

یک شکل است .شاید ابتداییترین عضو زیرا فرض شده نه بعدی دارد ,و

قرار دهند .گروتندیک مدعی شد میتوان ریاضیات رابهصورت هر توپوسی,

نه طولی و نه پهنایی و نه ضخامتی .اشکال یکدیگر را تولید میکنند .هر خط

هر چه باشد .بازنویسی کرد .از مدتها پیش براوتر و هیتینگ" خاطر نشان

مفروض  Dبا این خاصیت که از دو نقطةٌ داده شده  7و  40میگذرد تعریف

ساخته بودند که قواعد حساب گزارههای شهودگرایانه به قواعد کار کردن با

مجموعههای باز شبیهاند .اين موضوع در نظرية توپوس روشن گردید :در
میشود .دایره با تعیین مرکزو شعاعش تعریف میشود ....مسلماً یک خاصیت

هر توپوس  1یک شیٌ منطقی (؟ وجود دارد که «عناصر»ش ارزشهای

تعیینکننده وجود دارد .دو خط با دو دایره که دارای نقاط یکسانی هستند

مساویاند .اما دیدگاه اقلیدس این نیست که خط رباهعنوان مجموعهای از

صدق توپوس میباشند .وقتی  "۲توپوس مجموعههاست .ارزشهای کلاسیک
(صادق/کاذب) ردااریم .اما وقتی توپوس  ۲توپوس بافهها روی  ۳2است»
ارزشها متناظر میشوند با زیرمجموعههای باز .]۸۱[ ۲

جدید .هستیشناختی است :نقاط اپزیش وجود دارند وبهخودی خود هیچ

 ۴به سوی مفهوم طیف

نوع دوگانی در منطق صوری رخ میدهد .انزظر نحوی» فرمولها و قواعدی

بیایید بهطور موقت نظرگروتندیک دربار؛ٌ فضا را بپذیریم .فنضایی جون ۸
با استفاده از  KX Gy Goal yyyیعنی ) HXتوصیف میشود .نقش

نقاط بپذیرد .شکل به معنای مورد نظر اقلیدس ,بیش از مجموعهٌ سادهای از
نقاط است .این دیدگاه سنتی» تکوینی است :خطوط تولید میشوند .دیدگاه
هویتی ندارند .به مانند مونادهاء آنها فتط میتوانند روابطی داشته باشند .همین

پایهای برای تولید فرمولها یا قواعد جدید وجود دارند که مجموعهٌ فرمولهای
موجود را بدون هیچ محدودیتی گسترش میدهند .امزعننظراشناختی» اين

بینهایت بالقوه فرمولها دترقابل با بینهابت بالفعل تمام فرمولها دعرالم تصور
که یک بار برای همیشه ساخته شدهانده قرار میگیرد [.]۵۱
ااف" ابداع کرد گولیونکو" طی دهةٌ  ۱٩۲۰توسعه
کا ر
رهه
 4bمبشبک
داد .هگدلفیونکو از حمله اين بود که یک دستگاه اصل موضوعی برای
هندسته تصویری ارائه کند .در این دستگاه خمینههای خطی از همه ابعاد.

در یک سطح قرار داده شدهاند .رابطة اساسی وقوع (يا شمول) است :خط
مستقیم  ۵۸در صفحة آ[ قرار میگیرد .پس از آن مفاهیم مشتقشدة تقاطع

و اجتماع را بهدست میآوریم (بهعنوان مثال .صفحه بهوسیلةً یک نقطه و

یک عط تقرزشه بينودء نیج  reelاین hac pally Slay

نقاط چیست؟ اگر  یک  ۲ abeباشد میتوان ابتدا به آن «بالای» ملا از

زیرمجموعههای باز  7از  ۷راء که شامل » هستند .یعنی همسایگیهای باز
 ۵را نظیر کرد [ .]۹۱یکی گرفتن نقطة  ۵با پالایة ملا به یک راهبرد ثمربخش
میانجامد .برای غنیترکردن فضای  Xنقاط ایدهآلی را که متناظر پالایههای
دیگرند .معرفی میکنيم .به اين طریق است که بورباکی ,تکمیلشدة یک

فضای یکنواخت را میسازد و نشردهسازیهای متنوعی (مثل فشردهسازی
استون-چخ) .بهعلاوة مرزهای متنوع دیگری در نظريةٌ پتانسیل یا نظرية

دستگاههای دینامیکی تصادفی يا تعیّنی تعریف میشود.
دیدگاه مشابهی در نظرية مدلها در منطق رایج است .مدل

مجموعةٌ  ۳ازگزارههاء اعتبار بخشیدن بگهزارههای معین  4را در پی دارد که با

ترکیبیاتی روتا" کوراپو" (همچنین موسوم به ماتروییدها) [CR] cul oy

جبریسازی منطق توسط بول و ون (در قرن نوزدهم) براساس همان راهبرد
تنظیم شده است .مفروض اولیه گیکزاره یا ادعاست و استلزام گزارهها نقش
وقوع خمینههای خطی را ایفا میکند.

بهمنظور کاربست همین روشها در توپولوژی؛ بهعنوان سومین مثال از

ای ازیک

MEA

نشان داده میشود .بهجای مدل  61میتوان رد؛  ۸۸2اگززارههایی را که

توسط  6۸اعتبارمییابند درگ نرظرفت که یک پلایه نیز همست [*]۲

یک مدل سازگار است اگر همة گزارهها در آن معتبر نباشند .همین مفهوم

را میتوان به اینصورت نیز بیان کرد که مدل  ۷۸بهطور همزمان یک BLS

مشبکههاء باید فضا را نه با نقاطش بلکه با مجموعههای بازش مشخص
ساخت .این دیدگاه بهطور صریح درکارهای ارزمن * مشهود است .اما ایدههای

 ۸و نقیض آن  3را معتبر نمیکند .دمرقابل یک مدل جازم است اگر

.1 Birkhoff

.1Das Kontinuum

5. Ehresmann

4. Crapo

3. Rota

2. Glivenko

4. Heyting

3.1 Tierney

2.2. Lawvere
Lawvere

نشر ریاضی» سال  ۵۱۰شمار۲ 4؛ سال :۶۱شمار؛ ۱

۳۸

بهازای هگرزارة  .۵يا  ۸رامعتبر کند یا  #را .در مدل جازم میتوان تابع

تناظری یک بهیک بین نقاط » از  2و حالتهای محض  7از جبر باناخ 4۸

ارزه ]( v(A) [bilیا بهطور دقیقتر ( )4۸)(0را معرفی کرد که مقدار
 ۱را میگیرد اگر  4 1۰/را معتبر کند و مقدار » راء اگر چنین نکند.

تعریف میکند .به اين ترتیب ابزاری برای بازیابی فضای  ۲با استفاده از جبر
منهوم

حال خواص جبری زیر را داریم

)(Y

)(۳

 SVLیک جبر بولی مشابه مفهوم ایدهآل در یک جبر CEL

جابهجایی است .در هر دو حالت» یک رابطهٌ شمول و بنابراین مفهوم پالاية
ماکسیمال یا ایدهآل ماکسیمال [ ]۷۳وجود دارد .طیف جبر بولی ( 7یا جبر
 (A = C°(X;C) ebbرا میتوان بهعنوان مجموعهّ پالایههای ماکسیمال

)v(A
+ o(B) = v(AA
)B) + 0(AV B

vF)=-

باناخ  ۸در دست داریم.

(T)=\,

(یا ایدهآلها) تعبیر کرد .دنرظرية اعداده ايدةٌ در نظرگرفتن مجموعة ایدهآلهای

که میتوان آنها راتعریف یک ارزه نینزظدررگرفت [ .]۱۲این مفهوم شکلهای

اول حلقهٌ » 0متشکل اازعداد صحیح جبری در یک میدان عددی 7

متفاوتی پیدا میکند:

(یک توسیع جبری و متناهی میدان اعداد گویا) منسوب به ددکیند است.

 .۱هاررزه روی مجموعهٌ مجموعههای باز یک فضای  ۲با یک فپرالایه
(از مجموعههای باز) روی  1متناظر میگردد؛
 Glew.اینکه بخواهیم ارزة («)4ی یک گزاره فقط مقادیر * یا  ۱را بگیرد.
ممکن است بهطو رکلیتر فرض کنیم که ( 4)0میتواند هر عدد حقیقی

ک
یر و
بین صف

در نظر او این مجموعه مشابه حسابی  AS goreنقاط یک

تلاشهای زیادی در دهةٌ  ۶۵۹۱صورت گرفت تا وسیعترین بنیان ممکن برای
هندسة جبری ساخته شود .دگوام مهم دارین مسیر عبارت است از:

یک میدان جبریبستة  ۸و یک زيرواريتة  2از فضای آفین ۸
با مختصات ۰... ۱1

باشد .اين تقریبا همان راهبرد منطق فازی است [.]۲۲

خم حبری است.

 1را در نظر بگیرید .فرض کنیم  ۵ایدهآل

جندجملهایهایی با ضرایب در  4باشد که آن چندجملهایها روی  متحد
حال ترفندی را بهکار میبریم که یکی از جالبترین موفتیتهای ریاضیات

صفرند .همچنین فرض کنیم  ۸حلقة خارج قسمنی 0/[::۰۰۰:۱7]۸
 pele athعندسی .فاتی که (خواصی از  72که مستقل از خواص

قرن بیستم بوده است .مجددا یک جبر  2اگززارهها( ]۳۲و مجموع  06از
همه ارزههای روی  7را در نظر میگيريم .به هرگزارة  Aبهکمک دوگانی,

ناشی اغزوطهوری  ۸در  ۸است) به خواص حلقةٌ  Aترجمه میشود.

دیگر مجموعةٌ تمام مدلهای جازم را که به  ۸اعتبار میدهند .نظیر میکنيم.
 [A] busحج  4اين امکان را فراهم میکند که جبر گزارههای  ۳را ردهای

نمایش گلفاند آشکار است .اين شباهت» یکی از نقاط آغاز نظرية بافههای

مجموض ] [4 Sawjlازوسای « بابدطوری که ۷

( 0 4با :بد عباریت

از زیرمجموعههای ( 6در نظر بگیریم .ترکیبهای عطفی و فصلی بهترتیب
اشتراک واجتماع مجموعهها میشوند:

][AV B]=[A]U[B

)(fF

 A Malic gate yall! bp AE BIW: «saucyنظیر ,ميشوود
(اين معنای قضيٌ صفرهای هیلبرت است) .شباهت این قضیه با te

مسجم! بحبری سیر  ۲است ][Se

 ۲ال نگ ور جر  cellبا تصویرین کر که روت میدای  3برش
شده[ ]۸۲دبرگنظیررید .فروض نمیشود که میدان  1:بهطور جبری بسته
است» اما لد مجموعهای تحویل ناپذیر است .میتوان میدان 62)8( < 62

[AA B]=[A]N[B],

ازتلع گویا روی کآوبزای هر نقطة  »2 > ۷حلقة ت02وا ازبعگویای

این بیانی از قضیه نماییش اسنون  ceedالگویی برای بسیاری نتایج دیگر[.]۴۳
فضای () فضای استون جبر  P dyنامیده میشود و با قدری تسامح آن

تعریفشده دنرقطهٌ  2را تعریف کرد .بهطور کلی اگر  ۷یک زيرواريتة

پیدایش نظرية کوانتومی در دهههای  ۰۳۹۱و  ۶۳۹۱منجر به ابداع

 Saws) ols ols Oxyنظریةٌ حلقههای موضعی ر ابداع کرده بود

| طیف  7میتآميم:

مفهوم حالت شد که بدرگيرندة مفهوم ارزه است .اازینجا به بعد فرض میکنیم
ه آن فضای باناخ () = 0" )62:
بت و
فضای  1فضایی فشرده [ ]۵۲اس

A

را نظیر میکنيم .همچنین میتوان حاصلضرب دتوابع؛ ۲م[زدووج مختلط
* 11

 4۸است

(*)

(*0)7 < ,۰

 « < )۱/۲ + yy) biped ogee SI ogee del Gare 1 HEاز
دو حالت متمایز نباشد .فضیه نمايش گلفاند حاکی است که رابطة

)(Y

بهازای هر

در ۸

جبری بسته است ویا  6تحویلناپذیر است) امزیان برداشته شوند .گروتندیک
بعد از تلاشهای مقدماتی گوناگون [ ]۹۲دریافت که جگونه با استفاده از

توپولوژی زاریسکی [ ]۶۳مفهوم کلی اسکیم و بافهای از حلقههای موضعی
تهندیک به یک واریته
اظرشت که فگضارییو ک
دن
را تعریف کند .البته باید در
نظیر کرد مجموعه نقاطش نیست بلکه مجموعة زیرواریتههای تحویلناپذیر
آن است .اين است معنای کلمةٌ اسکیم! اما برای اینکه بدانید نقاط چیستند

که در قواعد زیر صدق کند []۶۲

(۱)7 ۱2

که آن را اسکیم ] gbگرت] ( 2برای متفیر ) نام نهاده بوده پاية نظریه
ضروری بود اين نظرات ترکیب شوند و محدودیتهای قبلی (که  4بهطور

}I| fll = sup {|f(@)| : a € X
را تعریف کرد .یک حالت روی  4فرمی خطی جون  7روی

اما اين شواله بود که در سمینار خود [ ]00در  ۶۵۹۱۰گردايةٌ ,7رط
قرار داد .او یک بیان اصل موضوعی اازسکیمها بهدست داد.

متشکل از توابع پیوسته روی  ۸با مقادیر مختلط و با نرم

)(0

تحویل یر  51بات حلاموشعی  6در زا میتوان تفریف گرد وبا

)F(a) = n(f

بخش بعد را ببینید.
حال نکتهای نهایی دربارة اصطلاح طیف .در فیزیک .هر نوع اتم یا
مولکول یک طیف مشخصه متشکل از خطوط گسیلی یا جذبیاش دارد.
مکانیک کوانتومی اینها رباهعنوان مقادیر مشخصةً یک عملگر همیلتنی تعبیر

1. Stone

2. Serre

.1 coherent sheaves

۹۳

ماجرای یک روز عجیب ...:تحول مفاهیم فضا و تقارن /پیر کارتیه

میکند که روی فضای هیلبرت معینی عمل میکند .بنابراین طبیعی است که

0ر < 0 ):ظ( د0ر*جب)ر ۸ < 0:52در
 6جب
 ۲یک نمایش " (0از

از طیف گسستة همیلتنی صحبت کنیم .نوارهای گسیل يا جذب با یک طیف

جهت وارون تعریف میکند .برعکس ,هر نمایش  ]۴۳[8اجزبر  3در جبر

پیوسته نظیر میشوند .داروایل دههٌ  ۰۳۹۱فون نویمان موفق شد تعریفی

 ۸از یک نگاشت پیوسته یوکتای بهاز  ۲به  ۲۸اطزریق رابطة "یه ظ,

عالی از منهوم عملگر (بیکران) خود الحاق  Hروی یک فضای هیلبرت

بهدست میآید .فضای تک نقطهای متذاظر با جبر اعداد مختلط :6 :استه» و

در پیشبرد اين

< 4

 5و طیفهای آن بهدست دهد .نقش گلفاند در دهةٌ ۰۴۹۱

موضوع این بود که یک جبر باناخ جابهجایی  ۸به عملگر  7نسبت داد و
یکریختیای از  4به روی ( )" )5: )2تعریف کرد .از اين منظر تحول معنای

 | Gbمیتوان فهمید .در نظر گروتندیک» طیف یک حلقة جابهجایی» از

))۳6
:ر (/
فضای  ۲را میتوان بهصورت مجموعةٌ نمایشهای جب
> 2

kee 2S 8 C

 A $I BSیک جبر باناخ جابهجایی با عنصر

 ۱باشد» حالتهای محض  4نمایشهای  ۸درن؟ هستند که اين تعبیر جدیدی
اطزیف

 4بهدست میدهد.

هندسهةٌ جبری برای مدتهای مدیدی با مس معادلاتی که هیچ جواب

ایدهآلهای اول آن (همانطور که ددکیند پدیرفته بود) تشکیل شده است.

مشترکی ندارند .بعنی فضاهایی که هیچ نقطهای ندارند .مواجه بود .برای مثال»

 .۵نقاط ونمایشها

دایرهای موهومی در صفحه در نظر میگیریم .میتوان فرض کرد معادلهٌ دایره

اگر همة نقاط بهطور ذاتی از بکدیگر غیرقابل تمیز باشند .فقط میتوانند از
نظر مکان با هم متفاوت باشند .به بیان دیگر ,نقطهای مثالی وجود دارد که
سایر نقاط نمایشهایی از آن نقطه هستند .حال اين ایده را به زبانی ریاضیتر
بیان میکنيم .ما فضایی را معرفی میکنيم که از یک نقطهٌ  ۱تشکیل شده

Syed

)(٩

اه  +او  +ان

نوشته گنه السک» فتاه اگر عدد حقیقی *  4 7داده شده باشد .هیچ
نقطهای با مختصات حقیقی * و در ( )٩صدق نمیکند .اعداد مختلط ابداع

است .برای هر نقطةّ » ازیک فضای  1یک نگاشت یکتا یا نمایش از فضای

شدند تا حوابهایی برای جنین معادلاتی بهدست دهند .از دیدگاه گروتندیک:

 ۱به نضای  2وجود دارد که تک نقطهٌ  ۱را به نقطهٌ » از  62مینگارد.

 9۵ = RIX, VICKY Hak) andype ab Laرا معرفی

(ا فضاها) و تدیلات  از یک شین  6به یک شی دیگر  7و امکان

کرد .آنگاه  ۲ )4( aulطیف  O daleاست .یعنی مجموعة ابدهآلهای

 Ba btرستهها بیای :رپاضبی [ tales Gadبا جدیل) است .ها ردهای اارفیا

ها
ضهافقط
فت ک
ترکیب این تبددیالاتر ریام« .ابدة» نظريٌ رستهها اين اس

وتبدیلات را بهجای نقاط در نظر بگیریم .اما در بیشتر رستههاء شیتی مانند

۱وجود دارد که با این واقعیت مشخص میشود که دقیقا یک تبدیل از 62
شیّ  ۲هر چه باشد ,به  ۱وجود دارد .بنابراین میتوان هتربدیل از  ۱به ۸

را یک نقطة  1نامیده اما کاملا ممکن است که یک شی" هیچ نقطهای به ان

معنا نداشته باشد[.]۱۳
مقایسهای  ۸ > 2در واقع با  ۸ < ۸۸ 2و  3 < ۷۸ 8مترادف

است .نمایشی جون ] از یک جبر بولی  ۳در جبر بولی  PY Svsنگاشت _

از  2در " 2است که اقزواعد[]۲۳

نمایشهای [_خطی  0در ن) متناظر میشوند .با توجه به این مثال ,اين فکر
به ذهن میرسد که برای هر جبر جابهجایی  4۸روی  1مجموعة )JI D(A

نمایشهای -_8خطی  Dدر  4ره که آنها ر4اسنقطههای  ۳مینامیم .معرفی

کنیم .دايرة «حقیتی» ( 1یعنی دایرهای که معادلهاش ضرایب حقیقی دارد)
هیچ نقطهای ندارد .اما تعداد زیادی )-نقطه دارد .در مورد یک اسکیم

در نظرگرفتن توپوس ( 6)8از بافههای روی یک فضای توپولوژیک

میدهیم .اگر  77بافهای روی  61و  ۶بافهای روی  ۲باشد آنگاه
بافهای روی  ۲و6*۷

۱۸۰۰2۰۸۰
ه

میسازند.

باشد ,یک تابعگون هموردای  و يا تابعگون پادوردای * را به  0نسبت

دوعنصر * و  ۱بههمراه قواعد []۳۳

٩ب

باشد۸ .نقطهها برای هر  ۸یک گروه ( ۸)6را؛ به معنای استاندارد آن,

اگر  ۲ 4 Xدو فضای تویولوژیک باشند و * نگاشتی پیوسته از  ۲به ۲

تبعیت میکند .یک جبر بولی که با  ۱نمایش داده میشود .وجود دارد واز

۸۵

حالت آشنایی را میسر میسازد [ .]۵۳برای مثال ,اگر  ۸یک گروه اسکیم

زا  & | MB gpa gh Sep raoگرویتدیک :گنیر میگد.

)F(AVB
)= f(A)VA(B), — F(AANB
)= F(A)AF(B) (A

ح<

ول آن .جوابهای مختلط ( )٩یا به عبارت دیگ نقاط مختلط دايرة

دلخواه در نظر گرفتن 4نقطهها برای همه جبرهای جابهجایی؛ یادآوری

برای نمونه جبرهای بولی را بررسی میکنيم .ترکیب عطفی  4 ۸ 31و
ترکیب فصلی  ۸ ۷ 7را عملیات پایه در یک جبر بولی  ۳7میگيريم .رابطة

۷ ۰

با

۷ ۵

 ۱بء

۷ ۱

۶۲ ۶

بافهای روی  ۲خواهد بود+ .

((۲)۲
۷

1

تشکیل شده اسزتاویتها نتیجه میشود  .* > ۱بای هر جر بولی 7

))۲/( - ۳

UF

را میتوان با رابطةٌ

بل

بهازای هر مجموعة باز  ۷در  ۷مشخص کرد .بهعلاوه .تابعگونهای  ۷+و
* الحاقی هستند به این معنا که نمایشهای 0۳

« 7 -ابزافههای روی

یک و فقط یک نمایش از  ۱در  7وحود دارد و ارزههای  7نمایشهای  7در

در تناظری یکبهیک با نمایشهای  , 71 -+ 76ابزافههای روی  1قرار
میگیرند .اين خاصیت .تابعگون * رباهطور ضمنی مشخص میکند.
توپوس  66از مجموعهها را میتوان توپوسی ازبافههای روی فضاي

رایک «نمایش وارون»  ۷در  ۴مینامیم .به اين ترتیب طیف  مجموعةّ

فروکاسته به یک نقطه دنرظرگرفت .بنابه آنچه تاکنون گفته شده .انتخاب یک

«نمایشهای وارون»  ۱در  7خواهد بود.

نقطة  6ازیک فضای توپولوژیک  6به اين ترتیب» دتوابعگون الحاقی

 ۱هستند .برای ایجاد سازگاری با طرحی کلی که در بالا تشریح شد» اشزیوة
دوگانسازی پا «وارونسازی جهت» استفاده میکنیم .نمایشی از  ۳در "7

لزوم وارونسازی جهت پیکانها در حالت نمایش گلفاند واضحتر دیده
میشود .اگر  62و  1فضاهایی

 desl wathهنرکاشبت بیوستة ۷از

به

3(X) <= Get
ax

نشر ریاضی» سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

۴۰

رتاعریف میکند .تابعگون * ۵به هر بافةً روی کل تار آن [ ]۶۳در@ Abas

را منسوب میکند .چنین شرطی آشکار میکند که چرا دولین وگروتندیک.

(الف) هبرافة روی یک فضای موضعاً نشردة  ۷2۰با یک نمایش
))مج
0( :
برگشتی [ ]۸۳جبر

اتزوابع پیوسته روی  6که دبرینهایت

«نقطه» و «تابعگون تاری» را مترادف با هم بهکار میبرند.

(ب) عمل گروه  ]6[۹۳با نمایش یکانی گروه  6در یک فضای

 ۶بهسوی هندسٌناجایهجایی

هیلبرت متناظر است.

بحث دربارءً فضاهای بدون نقطه یا با تعداد بسیارکمی نقطه راادامه میدهیم.

برای مثال ,گروهی  GE aslرا که فرض میشود گسسته است و روی یک
فضای فروکاسته به یک نقطه ,* .عمل میکند .در نظر بگیرید .دربار؛ نضای

مدارهای  )7در فضای * جه میتوان گفت؟ در نگاه اول ,فقط یک مدار
وجود دارد واثری اگزروه » نیست .لیکن یاسخهای دقیقتری بهدست آمده
است:

همان

طورکه میدانیم .به هرگروه موضعاً فشرد »7۲ :میتوان یک *)-جبر

چون ( )*)0نسبت داد [* ]۴بهطوری که نمایش یکانی  7با نمایش برگشتی
( )/* )6متناظر میشود .در چشمانداز کن» این جبر ( )/*)76با یک فضای
 BE tS sues,متناظر میشود .وقتی  Gگروهی جابهجایی با دوگان

پونترياگین  )3است» *-جبرهای ( )* )06و ( ))9, 06مخ 6یکریخت هستند.

 .۱بارساس نظر آرمان بورل [ ,]031نباید تفاوتی بین دو فضای هوموتوپیک-.

به این ترتیب انتظار میرود ارتباطاتی نزدیک بین  691و  6وجود داشته باشد
وو دارقع نیز چنین است .اگر  6 < ۳7آنگاه  = 6 < ۳(۱)7BG

همارز قائل شد .بنابراین فضای * جای خود را به یک فضای انقباضپذیر

معهذا باید یادآور شد که  0031فقط با تقریب هوموتوپی تعریف میشود .در

 EGمیدهد که  6روی آن آزادانه عمل میکند .به این ترتیب» فضای

حالیکه  Gبهطور یکتا تعریف میگردد.

مدارهای  6در * یعنی  7631 < 6/01بهعنوان  ubبافة اصلی 7693

اد.بیم
یکن
 می
یمل
ر 6م ع
دای
با مراجعه به حالتی که یک گروه () روی فض

 Xعمل کند .فضای مدار «درست» .که با  0//2نشان داده میشود.

که نظیر یک کلاف (یا بافة) 7هموردش روی  6با یک زوج سازگار از
نمایشها ,یکی از ()»: 76یج و دیگری از  .7روی یک فضای هیلبرت

بگاروه  ,)7تعبیر میگردد .به بکیالنیتر اگر گروه  6روی یک فضای
 6با عمل قطری  ۲میباشد .آنجه هماکنون
خارج قسمت
بیان شد» روش فضای ردهبندی است.

 .۲بر اساس نظر گروتندیک [ ]3100میتوان توپوس  8از مجموعهها راء
که گروه  6روی آن عمل میکند در نظر گرفت .اين 7مجموعهها

را

باید بهعنوان بافههای روی فضای اسرارآمیز مدارهای ) در * تعبیر کرد.
از دیدگاه شیوهٌ ساخت قبلی»  Eoرا میتوان توپوس ردهبندیکننده" 76
نامید .زیرا  03فضای ردهبندیکنندة  6نامیده میشود .حال بهطور
کلیتر فرض میکنیم گروه  )1بطهور پیوسته روی یک فضای توپولوژیک

ارائه میشود .اينکه چگونه میتوان یک *جبر ( )*)3):62تعریف کرد

که نمایشهای برگشتی آن متناظر با زوجهای توصیفشده در بالا باشند .معلوم
شده است .این جبر نش جبر توابع wy) Say

راایفا میکند.
حالت برگبندیها را نیز میتوان همینطور بررسی  2Sاين وضعیت را
در نمودار زیر خلاصه میکنیم

_فضای :X

واریتة  با برگبندی 3
SS

و

 Xعمل میکند .میتوان نضای طبیعی مدارها؛ یعنی  6/2راتعریف

گروهوار توپولوژیک 6

گزو .ابا سکن اس  SG lcdتغارف باشد.و  LHعطاق

باز «بدیهی» (کل فضا و مجموعة تهی)[ ]۷۳را داشته باشد .در این

مود اطلاعاتی که توسط بافههای روی  ۵/۳2ارات میشود :Lad gal

 Cladمدارهای  6در

X

کن

| گروتندیک

|

?
جبرهای (6)۳

> سب

+

وپوس _8مجموعهها

رابهصورت یک فضای تکنقطهای مطرح خواهد کرد .در اين حالت

ایا

گروتندیک پيشنهاد کرد بهجای بافههای روی  76/2بافههای " روی
با عمل سازگار  6روی " 1و 2دگررنظفرته شود .بهجای توپوس

این دو نظریه به توسط مفهوم گروهوار وحدت مییابند .گروهوارها تعمیم

) F(X/Gتوپوس ()  128:ابزافههای هموردش روی  2قرار میگیرد.

گروهها هستند و بسیاری از مفاهیم و احکام نظريٌ گروهها به آنها تعمیم

فضای ردهبندیکنندة  631گروههای هومولوژیای دارد که دقیقً

مییابند .به خصوص منهوم 8مجموعه و *_جبر ()*) را داریم (به

همان گروههای هومولوژی گروه  )7به مفهوم جبری آن است .تکنیکهای

قرطی کد  9معضعا ققرده باشذ) :نبیر  ۳0):عقبقا کسیر

کوهومولوژی بافههاء به توپوسها تعمیم مییابند .با بهکار مستن اين تکنیکها

( )*)8است که  ۵یک گروهوار موضعاً فشرده است که اعزمل *) روی

 oyتوپوس ()  »62)3:تعریف گروههای کوهومولوژی هموردش برای
_7فضای  1را میسر میسازند .آنها رهامچنین میتوان به عنوان گروههای

 Xساخته میشود .حالتهای دیگر مشابه حالت اخیر هستند.

کوهومولوژی فضای ناموجود  6/2تعبیر کرد.
 ۳حال روش آلن کن [ ]00را تشریح میکنيم .روی یک فضای گسستة

پا تمداد متناهی تقطه هر باق  Fاز فضاهای برداری :روی :X

دقیقاً مجموعة تمام تارهای برحم( )۳1,است و مقاطع " 7فضای برداری

حال همارزیهای طبیعی زیر را داریم:

 ۱هوموتوپی برای فضاهای توپولوژیک؛
 ۲همارزی توپوس؛

 ۳همارزی موریتا برای *-)/جبرها.
ناورداهای «توپولوژیک» باید با این همارزیها سازگار باشند .مشخصة

 1 (۲) = ofaرا تشکیل میدهند .جبر *) از توابع  syبه۸وسیلاة

نامتعارف عمل یک گروه يا برگبندی به اینصورت تعبیر میشود که توپوس

ضرب ,روی این فضا عمل میکند .به اين ترتیب در آنالیز هیلبرتی؛ تعابیر

وابسسته (یا "_/جبر) همارز با توپوس یک فضای معمولی نیست .تعبیر آن

زیر را داریم:

در مورد */جبن اين است که اين جبر به مفهوم مورد نظر موریتاء با یک

۴۱

ماجرای یک روز عجیب ...:تحول مفاهیم فضا و تقارن/پیر کارتیه

” pe COجاپهجایی همارز نیست ,به عبارت دیگر اساسا ناجاپهجایی است.
حال میتوان معنای عبارت «هندسهٌ ناجابهجایی» رفاهمید .مقايسةٌ مختصری

ای 
ف۲ضیک
بهحای فضای ۴بعدی 17

ده
گروه است .در

۴ +بعدی قرار میگیرد که

بعد

 ۰۶۹۱تلاشی برای یکپارچه کردن گروه تقارنهای خارجی

بین دیدگاههای کن وگروتندیک انجام شده است (مقالة [ ]01اتزاپیا را ببینید).

فضا-زمان پوانکاره باگروه تقارنهای داخلی صورت گرفت .حصول این وحدت

نقاط یک فضای تعمیمیافته جیستند؟ نقاط یک توپوس را در قسمت
eed
 ۵تعریف کردیم .نقاط یک *_)/جبر ردههای همارزی نمایشهای

به دلایل ریاضی به مانع برخورد [.]۵۴

تحویلناپذیر هستند [.]۴ ۱

دیدگاه گروتندیک اين امکان را فراهم میآورد که گروه تقارنهای داخلی
یک نقطه را معرفی کنیم .نکتةٌ اصلی در این کار به شرح زیر است :فرض
کنید دو رستة  Cو " 6داده شده است .میتوان تبدیلات رستهها (موسوم

به «تابعگونهاه) | تعریف کرد ,لا  .7 : 6 -+ 6همچنین تبلیلات بین

 ۷تفارنهای داخلی

این حدس را مطرح کردیم که هم نقاط شبیه به یکدیگر نیستندچندین
نوع موناد وجود دارد .به اين ترتیب اين سوال پیش میآید که آيا یک نقطه

ساس طرح زیر تعریف کرد:
تابعگونها راا بر
T

میتواند تقارنهایی داشته باشد؟ حالت سادهای را که بک گروه متناهی »7

رفن یگ

بت

ec.

یلا قشرفة از عسل میکند.و فضای عطییعی سدارهای jy R/C

سس

در نظر میگیریم .اگر غ مدار  2۰0یک نقطةّ  2از  2باشد .دلایل متعددی

وجود دارد که  6یعنی پایدارساز[ ]۲۴نقطذ  ۵در  6گروه تقارنهای نقطذ
از  0/12است .بهخصوص ,گ)روه تقارنهای  Abeسادة ( */0بخش
 ۶را ببینید) است .اين نتیجه ,ناکافی بودن دیدگاه مبتنی بر بافهها روی
خارجقسمت ساد؛  0/62را نشان میدهد .وینگی غریب بافه اين است که
آنجه در یک نقطه معلوم است .دترمام نقاط به اندازة کافی نزدیک نیز بدون

نها میج است واینکه مان خاعه کاعه شیم [Mane doa Hy
اين تکات ساده در نظرية ساتاکه" دربارءٌ -۷۲خمینهها (که ترستن" آنها را

"آربیفلد" نامید) بسط داده شده وکاربردهای متعددی در فیزیک ریاضی
پیدا کرده است.

 Bhiتقارتهای داخلی در فیدیک  lbبئیادی عسالفای بسیار بتذی

1

تابعگونها میتوانند ترکیب شوند .همانطور که تبدیلات بین تابعگونها
میتوانند ترکیب شوند .بنابراین میتوان اگزروه خودریختیهای یک تابعگون

 OTST edad oe F.C a Cدارای رارروانه صحیت گرد:

چون نقطه به مفهوم مورد نظر گروتندیک ,بهعنوان تابعگونی بین توپوسها
تعبیر میشود؛

این ترفند موثر واقع شنده آبست:

با محور  2و شعاع ( ۲نقاطی از فضای ۳بعدی که به فاصلةٌ  7از خط ط

قرار دارند) رام دیر نگظریریم .هر صفحه که بر محور ( 1عمود باشد استوانه
را در دایرهای به شعاع  7قطع میکند اوستوانه اجتماع اين دایرههای دوبهدو

نقطه

یک گروه

تقارنها دارد.

برای مگثارلوتندیک با اين فرض که  6یک فضای توپولوژیک باشد وی4ک
 abeامه گروه بنیادی (0:62)۱ی فضای  2دنرقطةٌ  4را بهعنوان گروه
خودریختیهای تابعگون تاری " 0تعریف میکند که به زیرتوپوس ( 52:8از
بافههای

موضعا ثابت

)sa

24

تحد ید شده

است:

)42( + Getءر* : 6ه

است .مدل کالوزل_کلاین " در  ۰۱٩۲۰برای وحدت دادن میدانهای گرانشی و

الکترومغناطیسی ارائه شد .برای روشن شدن موضوع نخست استوانةٌ دواری

ch

طکه
قی ی
نرنها
به عبارت دیگر ,گروه  :)7۱ (6 Galeبعهنوان گروه تقا

 4در

نظر گرفته میشود .به یمن معرفی طیف یک میدان ,گروه گالوای ()1/61)10:
یک توسیع میدان را نیز میتوان بهعنوان گروه تقارنهای یک نقطه تعبیر کرد.
همین ایده را میتوان برای باز تعبیر قضية دوگانی تاناکاکرین" بهکارگرفت.

مجزاست .اگر شعاع  7خیلی کوچک باشد .هر یک از دوایر را میتوان با

فرض کنیم  16یک گروه فشرده  Repg Huy schرا که اشیای آن نمایشهای

مرکزش یکی گرفت و استوانهامزحورش قابل تمایز نخواهد بود .بُعد تراوردی !
فشرده شده است .مسلماً هر ذایزه گروه دورانهایی جون ] دارد وقتی دایره

خطی متناهیبعد پيوستة گروه  yo [FF] IGنظر میگيریم .همچنین tay
متشکل از فضاهای برداری متناهیبعد مختلط و تبدیلات خطی را
۶

منقبض شده به مرکزش تبدیل میشود .اين گروه نباید نادیده انگاشته شود.

 nals Beتابعگون «تاری» .os 4 @: Repo — Veet

بنابراین میتوان  1راگروه تقارنهای داخلی هنرقطه از خط ( 1همراه با یک بعد

ف7۲ضای

اضافی دنرظرگرفت .به زبانی فنیتره استوانه Dah hel Bb oy pow

میتوان بهعنوان گروه خودر یختیهای اين تابعگون  8که حاصلضرب تشوری

abea

 aed ool peatاین است که گرود  2فقظ پهواسطا وس تنایقبای

است که

 ۳619اش وجود دارد .در واقع استفاده اگزروهها برای طبقهبندی ذرات
بنیادی مشابه ايناست .در زنجيرة تقارنهای شکستهشده برای هادرونها

وگروه آ ظاهر میشود .به مدل کالوزاکلاین برمیگردیم و به جای فضا-زمان
۴بعدی  . ۳/1فضایی ۵بعدی در نظر میگیریم که افزراگستری"

 ۳به یک دايرة «خیلی کوچک» بهدست میآید .به اين ترتیب» گروه تقارنهای
داخلی که به هر نقطه نظیر میگردد همان گروه قبلی» ( ۲)05<

برداری  ۷را که روی آن عمل میکند نسبت میدهد . .گروه 6

را به معنای مناسبی حفظ میکند .باز یافت[.]۷۴

بهطور ضمنی در تغییر پیمانةٌ پتانسیل الکترومغناطیسی ظاهر میشود [.]۴۴
برای دگررنظرفتن میدانهای دیگری علاوه بمریدان الکترومغناطیسی ,و
ذرات دیگری علاوه بارلکترون و فوتون .همان راهبرد بهکار گرفته شد وگروه
(( ۳)05یکریخت با ( .)۱)71جای خود را بگهروههای ( ۲)715و(۳)715
یا حتی گروههای پیچیدهتری همچون م 7در بعضی مدلها داد .در اين روش
1.Satake
2. Thurston
«3. Kaluza-Klein
5. blow up

4. transversal dimension

))( (۲)779 > Uد)05 
آنچه مهم است فقط نمایش این گروهها وقواعد شاخهشاخه شدن آنها(]۸۴
برای سازماندهی

 bilgiهادرونها به جندتایهها و بعد جدا کردن اعضای

چندتایه بهوسیلاةً باارلکتریکی آنها میباشد (گروه ( »۱)71همانطور که در

بالا تشریح شد با میدان الکترومغناطیسی متناظر میشود).
.1 Tannaka-Krein

تشر ریاضی : Slat Ad flسال  +۶۱شمارة ۲

۴۳۲

 vel atl ote wl gl w af lllست که یک ورنfeel 
موضوعی

برای رستههایی به شکل

بهدست دهیم .چنین صورتی

ب619

هم توسط دولین در جشننامه گروتندیک [ ,]601بهعنوان گسترشی از برنامة
گروتندیک» و هم مستقلاً ِهوسیلة دو فیزیکدان ,دوپلیچر! و رابرتز" [ ]810که
از نظریةٌ میدانهای پیمانهای الهام گرفتهاند .بددست آمده است.

میدانهای

ملس بازی میکند .بهدست دهم .حدس زده میشود که جبرلی

 ۱06یک جبر آزاد لی با مولدهای aby thy by

طبیعی ,با اعداد

۰

که به شیوهای

است

(. ۷)6.۰( .))۵( ۳)6۰میمتشناظورند .بهعلاوه 7770

 CCRیف میکنده زب

نقش گروه الا بای اعداد متعالي بشهکل )Br

اين گروه (بناحبردس) روی جبر ! 9بهوسيلة خودریختیها عمل میکند [.]۹۴
در مّسسه ,کن وکنتسویج ,تقریاًبهطور همزمان کشف کردند که گروه

« ۸من رویایی دارم»

۱0

رژیای نافرجام گروتندیک ارائة نظریهای دربار؛ موتیفها بود که به خصوص

.۱کن وکرایمر [ ])510کشف کردند که چگونه جبر لی ( ۱06و سایر جبرهای

نظریةگلو و تویلوژی را متحد سازد .دحرال حاضر ما فقط اجزای پکندای

زاين نظریه را در دست داریم ما میخواهم بحث را با ذکر یک پیشرفت
بزرگ و غیرقابل انتظار به  ablآورم که در آن فیزیک و ریاضی دوباره در
کنار یکدیگر قرار میگيرند.

*N

اویلراولین فردی بود که سری

= >  ()4بهازای

 bبروسي کرد-.خصوص ترمولهای ۶

 ۰۳ . .وا

< ( ۲)4و  ۴)4( < ۰۹/۲7از

یک نوع (اعداد
آن او هستند .او اولین فردی هم بود که سریهای چندگانه از
اویلر-زا گیر[)]2
()۶۱
را در

dV

جک
نظر گرفت

که در آنها جمع

>...
We 2

ny

S

۱

روی

همه

انجام میشود.

 7۰۱که

os

حاصلضرب

دو تا از این

گونه اعداد؛ ترکیب خطی اعدادی از یک نوع خواهد بود .ما اولین حالت

جالب توجه .یعنی
)(NN

لی مشابه) را که روی جبر متناظر با نمودار فاینمن عمل میکند بسازند.
اين جبر یک نوع جدید تقارن را نمایش میدهد .روی هیچ مدل خاصی

از نظرية میدان عمل نمیکند .اما یک رد؛ کامل الزاگرانژیهای ممکن را

سار یت

 .۲کنتسویج [ ]061اخیرا مسألهٌ کوانتش بهوسیله تفییر شکل برای خمینههای
پواسون را کحلرده است .مجموعهٌ تمام کوانتشهای ممکن یک گروه تقارنها
دارد وکنتسویچ حدس میزند که اين گروه با  7116یکریخت است.
در هر دو مسأله .اعداد (جو۰ .

بهصورت مقادیر انتگرالهای

خاصی ظاهر میشوند.

0
اعداد

بهطور طبیعی در مسائل بنیادی فیزیک پیش میآید.

۱

 Ulمیتوان وصلتی بهتر از اين .به مناسبت چهلامین سالگرد تأسیس
موسسهٌ مطالعات عالی علمی [فرانسه] سویامین ساگرد حنا شذن کروتنذیک

از آن؛ تصور کرد؟
 4پی نوشت (دسامیر (Yooo

)(0)6(0)) < +»)) +( C(a,b) + C(b,a

 alinحاضر در سپتامبر  ۸۹۹۱به زبان فرانسه نوشته شد .من از فرصتی

را که با عملیات مقدماتی سریها قابل اثبات است بیان میکنيم .حدس زده
یاب گویا بین اعداد (00: ۰۰۰,
ای ب
رها
ضجمل
میشود که تمام روابط چند

که با ترجمة مقاله به انگلیسی پیش آمد .برای اصلاح چند مورد بیدقتی در

از این روابط حاصلضربی و دیگر روابط مشابه قابل استخراج است .برای

اینکه شمهای ازاهمیت این حدس را بیان کنم .یادآور میشوم که اازین حدس

شرح زندگی الکساندر گروتندیک :استفاده کردم  .از دوستان eee
من کمک کردند تین خطاها | تصحیع کنمتشکر میک
رد
مموکهاهمه
دار

اما بیم

آن

به
را نیز

رااصلاح نکرده باشم.

نتیجه میشود اعداد ( ...۵)6۰( ۳)4اعدادی متعالیاند .تا مدتها فقط این

امروزه هم دیدگاه من ذربارة مسألةٌ فضا با آنجه دبرالا شرح داده شد

نکته معلوم شده بود که ( )۳ناگویاست (آپری "»  ۹۷۹۱)۰اما اخیرا ریووآل ؟

تفاوتی ندارد .اما دربارة آخرین بخش« ,رویایی دارم» شرح وتفصیل بیشتری

این نتیجه را تعمیم داده و ثابت کرده است تعداد نامتناهی عدد در Also

لازم است .طی دو سال گذشته .پیشرفتهای چشمگیری هم در ریاضیات و
هم در ادراک فیزیکی رح داده است.

 (۰۰)۵.. (۰۵)۳ناگویا هستند [ن.]37
مجموعة ترکیبهای خطی اعداد ( ))/,۰..,/با ضرایب گویاه که در

 acejlریاضیی ,ما آموختهايم بین اعداد چندزتابی

)9 C(ky,..., kr

همتاهای نمادین آنها ( ۰۰۰,۱42, 2:,تمایزقاتل شویم .اینها نشانههایی هستند

که فقط مقید به روابط شناخته شدهٌ جند جملهای بین اعداد ( ):1,۰۰۰,۱:باند.
هبهلاا

»

اتزعاریف این اعداد بهوسيلة سریها و انتگرالها میتوان دو خانواده از روابط
درجه دوم بین آنها استخراج نمود .بهعلاوه با مطالعةٌ دقیق منظمسازی  ۱سریهای

Aq - War

بنابراین مجموع مستقیم  Dy Wy We = Qیعنی الا یک جبر جابه جایی
روی میدان اعداد گویاه ( ,۵6است .درینفلد؛ یک گروه  ۱777۰موسوم به
گروه (مدرج) گروتندیک_تایک مور" را  buatاست .اين گروه یک اسکیم

اگزروهها روی میدان  26است و بناباین یک جبر لی دارد که با 0۲8,
 URLSداده میشود .برای تشریح این جبر لی» لازم است من اطلاعات
لودچیکف*
ویک
میژ
زةٌاکن
ادلدقیقی درباره مع

5. Drinfeld

4. Rivoal

که نقشی اساسی در نظریة

2. Roberts 3.3. Apéry
Apéry

8. Zamolodchikov

7. Knizhnik

.1 Doplicher
.6 Teichmiiller

واگرای ( ۰۰۰,۷/,۱)4,:/سومین مجموعه از روابط بهدست میآید .این

سه نوع رابطه آنهایی هستند که برای تعریف نماد ( 1,...,:1)2بهکار

میروند .زان اکال" (اورسی ,فرانسه) اعلام کرده که چندزتاییهای نمادین,
یک جبر چندجملهای * 789آزاد میسازند .اثبات کامل این ادعاء در
رساله دانشجوی من ژرژ راسینه " به همراه تعریف یک گروه اسکیم جدید.
(۰

که حدس زده میشود با  177776یکی باشد .آمده است .احکام

زیادی باقیمانده که ثابت نشده است .برای مثال ,انگاره" متعالی بودن ,با
Racinet

George

.1regularization
2.2. Jean
Jean Ecalle
Ecalle
3.3.

۴۳

ماجرای یک روز عجیب ... :تحول مفاهیم فضا و تقارن /پیر کارتیه

۰۰,26.
این مضمون که مقداردهی عددی (( ۲+ ))۱1:...,ج
۳۳/2
 galsیکبهیک از

هميشه پیوندهای نزدیکی با مناطق پروتستان جنوب فرانسه داشت و میزبان طبیعی

به  81است .فقط خاطر نشان میکنم که ریودآل

گروتندیک دپراریس بود.

 |81حکم کلاسیک آپیی را در مورد اينکه ( ۳)6ناگویاست ( )۹۷۹۱به
میزان بسیار زیادی بهترکرده است .خواننده را به یک مقالةٌ مروری در دست
انتشار [ ]20در اين زمینه ارجاع میدهیم.

( “Direction de la Recherche et des Etudes Techniques” Gis. 4ادارة

تحقیق و مطالعات فنی) ,یک بنگاه تأمین بودجه وابسته به وزارت دفاع.
مدارک تابعیت او در فاجعة برلن در  ۵۴۹۱ناپدید شد.

۰

یهن
مد ک
ه بو
 ۱مادرش در آلمان بة نزشتن زان وشعر افتغال داشت .اد این:فکز

از نظر فیزیکی» کار کن وکرایمر دربارةٌ بازبهنجارش

در نظریة میدان

کوانتومی تعمیق يافته است .آنجه به «فرمول جنگل» زیمرمان موسوم است؛

 lS Hayaبه زبان جبرهای هوپف ترجمه شده وکن ابزا موتر تجزیه برکاف
را معرفی کرده است .من با الهام از نظرية گروههای جبری ,هم موضوعات
را به زبان ماتریسهای مثلثی نمایی بازنویسی کردهام و به همراه دانشجویم.

مارکوس برگ"؛  oly ghee bilمحاسية جملههای ترگر" ساختهيم .در

بااخابزدهد.
 ۳درواقع مشهور را میتوان ذکر کرد .یکی در سپتامبر  ۰۷۹۱در نیس ودیگری در
ژويي  ۲۷۹۱دآرنورس .او ایزک

تابتهای بنیادی نظریههای فیزیکی عمل میکند .وجود دارد .اين گروه باید

ارتاط تتتیگی باگرره  ۱596داشت باشد و سکن است در pri ay Sly

بر باد داد آنچه اب مههاتلاش بهدست آمده بود در ده دقیقه از بین برد

مدت مدیدی رژیم غذایی خاصی را رعایت میکرد که ممکن است ناشی ازگرایش
 .۳او
او به بهودیت يا بوداییگری باشد.

بادآور میشویم اصطلاح اتمهای بههم جسبیده (عصطهناه  )06100جزو اصطلاحات

VT

رایچ شلده است:

 .در جبر» دیدگاه بالتوه عبارت است ازتعریف یک گروه یا جبر به توسط مولدها وروابط؛
دیدگاه بالفعل عبارت است از تعریف آن بهصورت مجموعهای از عناصر که بهوسیلة

۵

مقدار عددی ابت ساختاری ظریف [*]۵

\

\PY

«عقيدة عمومی ریاضی» .که خیلی موافق با تز او

بود .با اعلامیههای عجولانهااش روی برگرداند و تمهیدات سیاسی ظریف دوستانش را

سطحی عمیقتر .قدرت پیشگویی من بیش از آن بود که فکر میکردم؛ و
دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم یک «گروه گالوایی عظیم» که روی

راه

عملها ساختار یافتهاند.

e

۶

 .زیا برای این تأییده اپزیش فرض میشود که میتوان صحت و سقم تعداد نامتناهی
تساوی را در میان ارقام اعشاری بررسی کرد.

0 ¥re.he

 ۷که تعبیر معینی اتزابعهای چند مقداری تحلیلی (يا تمامریخت) را بهدست میدهد.

که معمایی دیرپاست» کمک کند.

برای اینکه مقاله در حالوهوایی خوشبینانه پایان پذیرد .یادآور میشوم

 .۸این اامربداع منطقی را امکانپذیر میسازد که در آن ءذط و«6
به اهتمام

«رژیا»یی که دو سال پیش بهصورت شبحی مبهم در مه دیده بودم .ممکن

 .۱دکرتاب مشهور جان رید .ده روزی که دنیا را تکان داده که شیح نسبتاً رمانتیکی از

 (J. Bénabou) slsاقدامی بهمنظور تدوین مبانی «مناسب

he Gay

منطق حقوق ,بهخصوص در مواردی که به حقوق فدرال یا بینالمللی مربوط میشوده

است بوهاقعیت بپتیواندکد ونون منشا تحقیقات جالبتوجه فراوانی بوده است.
یادداشتها

دنرظرگرفته میشود.

Seal ENS Says

 ٩خاصیت پالایه بودن » 9بهمعنای زیر است :اگر  7و  ۷به ملا تعلق داشته باشند.
چنین همه مجموعههای باز " 7که شامل آّاند.
آنگاه  ] ۶۷۱۲نیز به » 19تعلق دهارمد و
کاهیب فصلی ۸۸31
تندر آنگ
۰این به آن ماعنگارستگزکهارههای  ۸و  3در  ۶۳باش

(بخوانید  ۸و ) هورگزارة دیگری که از  ۸نتیجه شود نیز در  41۳است.

انتلاب اکتبر  ۱٩۱۷است .تصوير شاپیرو آمده است.
ons

.اوکراین از  ۱٩۲۰تا  ۴۲۹۱استقلال کوتاهمدتی داشت .جنگی مسلحانه بین سرخها

(بلشویکها) ,سفیدها (طرفداران تزار) وماخنویستها دآرنجا گدرفته بود .جنبش

 ۱داینجا () 3نشاندهنده هکرارا درست (غلط) است.

ک۲اراتتودوری وکاپوس ( ):50002با استفاده اازین روش جانشینی برای ساختار اصل

اخیر ,برخی جنبههای قیام دهقانی را با ملیگرایی اوکراینی ترکیب کرده بود .آنارشیستهای

موضوعی احتمال ,که از آن کولموگورف است .ساختند .اين روش علیرغم اهمیت

اسپانیایی آن ا؛ به غلط یا به درست .الکویی ازیک قیام دهقانی خودانگیخته میدانستند.

فاسفیاش به لحاظ فنی پرزحمتتر از رهیافت کولموگوروف است .بهخصوص برای

داروکراین مستقل کنونی ,ماخنو حداقل از نظر احزاب ملیگراه قهرمان ملی به حساب

مطالعةٌ فرایندهای تصادفی.

 ۳به بیان دقیقتره یک جبر بولی.

میآید.
 ۳بارها از من سوال شده است که آیا «گروتندیک» نامی هلندی است؟ پاسخ این است که

 ۴۳این نتیجه بهطور پسینی نشان میدهد که دیدگاه کاراتتودوری وکاپوس دربارةٌ احتمال

گویش ساکنان آلمان شمالی از لحاظ زبانشناختی به فلاندری نزدیک است.

کلیتر از دیدگاه کولموگوروف نیست.

 .۴برخلاف ادعاهای مکرری که دتربلیغات فرانسوی میشود .اين اردوگاهها از اواخر ۸۳۹۱
و نه از سپتامبر  ۱٩۳۹دایر شدند .در تاریخ اخیر اردوگاههای جدیدی برای «ملتهای
:

دشمن» دایر شد.

 ۵ورماخت هرگز جرئت نکرد به سراغ این مناطق کوهستانی برود که مردم ol

ose

میبالیدند که از ماجرای الغای فرمان نانت در  ۴۸۶۱درس مقاومت آموختهاند.
ند

 .در دهة  ۰۶۹۱با معلم قبلی او در کولژ سونول ,که در آستانة بازنشستگی بود .باب

آشنایی رگاشودم .ملاقاتی بگینروتندیک و وی ترتیب دادم که برای هر دوی آنها بسیار

۵

در حالتی که  2موضعا فشرده است .تغییرات جزئی خاصی ضروری است.

 ۶تایعی که مقذار ثایت  ۱راروی  62داشته ياشد با  ۱نمایش داده میشنود.
 BIL ۷ماکسیتال معتولا فا باه تامیده میشود.
 ۸با حتی یک واریتةٌ مجرد به مفهرم مورد نظر ویل.

 ٩سایربتدا مجمونظة ایدهآلهای ماکسیمال یک حلقة بایهجایی  4را که محدوة بة.رایط
معینی بود در نظر گرفت .بعد

 gls bE yl 4 (Martineau) sjساخت که

استدلالهای او برای هر حلقةٌ جابهجایی معتبر میماند به شرط آنکه بهجای ایدهآلهای

ماکسیمال همة ایهآلهای اول را در نظر یگیرد .بعداً من تعریفی برای اسکیم پیشنهاد

هیجانانگیز بود.
<

.ف دررانسه» مدرکی که پس از قبولی در آخرین امتحان دور دبیرستان (426اهله»ه)
داده میشود و مجوز ورود به تمامی ذانشتگاههای آن کشور انست,

کردم که معادل تعریف گروتندیک بود .در رسالهام کار خود را به چارچوبی مشابه کار
شواله محدود کردم .تا از توضیح پر طول وتفصیل مقدمات پرهیز کنم.

ا پتیرووان شده بود .اما پسر او هانری کارتان
 ۸هندسهدان مشهور الی کارتان ,که در آن منوقع

 ۰در تعریف شواله» گردایهای احزلقههای موضعی 5ع( )۱/:که دارای یک میدان کسرهای

 ۰۴۹۱بود .هانری کارتان

 Wهستند .در دست است .زیرمجموعهای چون  7از  5در توپولوژی زاریسکی باز

ستارة در حال طلوع (و پدر خواندة) ریاضیات فرانسه ددره
2. counter-terms

Berg

.1 Marcus

است اگر یک زیرمجموعة  ۳از  67وجود داشته باشد بهطوری که  7ع  ۶اگر و تنها

تشر ریاضی؛ سال  ۵۱شمار ۷؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

۴۳۴

اگر  ۲۱7ناتهی باشد .سپس ۵۷

لا , ( 712را تعریف میکند وبعد این گردایه

 ۳اگر موّلنههای پتانسیل الکترومغناطیسی را با بر نشان دهیم .میبیتیم که ملفههای

از حلقهها .بافة ساختاری روی  ٩را میسازد.
۱

میدان الکترومغناطیسی بهصورت ۸0

 -ربلر < 0ری

برای مثال .در رستة کلافها روی یک پايةٌ « .5نقاط» کلاف  7برشهای سراسری

 vyمقادیر  ۶۰۱۰۲و  ۲متناظر با مختصات

) sectionsلحداهآع) هستند .بسیاری از کلافهای جالب» چنین برشهایی ندارند .کلاف

 i Seesو ما انزماد  8, - 0/0اکسترفدادههايم .یک تغییر در پیمانه همارز است

هوپف (کرة  ۳5ازبعد  ,۳تاربندی شده روی  ۳8با تارهایی همسانریخت با  )۱8مثالی

بااینکه بر را با 0

از آن است .دفرینزظریکدانان کلاف هوپف همان تکقطبی دیراک است.

با معین کردن ظ» دنرقهرطٌ

”a

هستند .اندیسهای ۰
و  ۶دفرضا-زمان را

 aان

ul

 +برش که تغییری در بدیر 7ایجاد نمیکند .جایگزین کنیم.

 2ا۸ز ۳/دورانی به اندازهُ زاوية  ۸/(2)6برای دایرهای

که تقارن داخلی  7را بیان میکند .تعریف میشود .یادآور میشویم که  6نشاندهندة بار

 ۲به اين ترتیب رابطةٌ ( )۴میتواند برحسب نمایشهای جبرهای بولی تعبیر شود.

 .۳گر  ۱رابهطور معمول بهعنوان «صادق» و * را بهعنوان «کاذب» تعبیر کنیم؛ این جبر

الکتریکی بنیادی است و  ,: < ۲/۸که  8ثابت پلانک است.

 ۳به عبارت دیگر  8نگاشتی خطی از  31به  ۸است بهطوری که (" = 0)6( )۵)!B(bb

بهوسیلةً گروه داخلی باشد .بهترین کاری که میتوان انجام داد ضرب مستقیم است.

 dyقواعد عام برای انجام عملیات صادق وکاذب را بهدست میدهد.

 ۵بنابرتضایای کلاسیک الی کارتن»نمیتوان گروهی ساخت که توسیعگروه خاریجی
یعنی اجازه ندهیم که بر هم عمل کنند.

وم( < ۱و ,۱)8عنصر همانی  ۸را با  ۸۱و عنصر همانی  7را با و ۱نمایش
۶

میدهیم.

۵

این ایده دوراقع به آندره ویل []۵۷؛ که آن را در هندسة دیفرانسیل معرفی کرده باز

میگردد .برای مثال اگر  ۸دارای پایهٌ  2 ,۱با » < "ع .روی  81باشد-۸ .نقطههای
واريتة  62نقاط کلاف مماس  27از  62هستند .در حالتی کلیتره فضاهای جت
[فشانه]ها به اين طریق بررسی میشوند .من در رسال  ۸۵۹۱خود ایدهای مشابه

فرض کنیم  7نمایش

عملگر خطی وارونپذیر  ٩در فضای  ۷که  7روی آن عمل میکند .نظیر میشود.
برای هر تبدیل  7از  7به  77قاعدهُ  9.7 < 75را اعمال میکنیم .سازگاری با

برای گروههای جبری مطرح کردم که امکان کاربرد موثر آنچه را که به یکگونگیهای

حاصلضرب تانسوری» بهوسیلة رابطة  = Sx @ Sprبوک بیان میشود .سپس

قضیٌ دوگنی بیان میکند که اگر  5دراين شرایط صدق کند .یک عنصر یکتای و از

شامل نمایشهای ] : 6 -+ 71گروههای جبری است که نگاشتهای دوسویی یا نقاط

 7وجود دارد بهطوری که بهازای هر نمایش  < 9)7( ۲۰م.5

نیستند .منظورم انزقطه-4: ,نقطهها هستند ,که  ۸میدان پایه است

بااين فرض که دارای مشخصة * < و بهطور جبری بسته است.
 .۶این بنابر تعریف» حد استقرایی مجموعههای ( 71)77است که  71روی هم همسایگیهای
باز نقطةٌ ه تغییر میکند.
 .۷گر بخواهیم مثالی ساده بیاوریم»  1:یک دایره است و  6مرکب ادزورانهایی به اندازة

یک زاوية  009است که در آن * یک عدد صحیح دلخواه و 7۲/۵عدد گنگ است.

 ۸که توصیف میکند چگونه یک نمایش تحویلناپذیر یک گروه پس اازینکه نمایش گروه

به زیرگروه تحدید میشود .به نمایشهای تحویلناپذیر یک زیرگروه تجزیه میشود.
 ٩بای ر[هنمایی متحصسان یادآور میشويم

 ۰عددی بیبعد است که دترحلیل الکترودینامیک کوانتوسی نمودارهای فایئین ظاهر
میشود .در حال حاضر هنوز معلوم نیست که آیا میتوان آن را اازصول اولیه برحسب

تا ریاضبی امتطم کرد رتدب

نگاشتی خطی چون ( 7 : ۸ -+ 8۸است بهطوری که

*)a(S") = 2(S
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).9)71( 2 ۲
 ۷خودریختی تابعگون  9به اين طریق تعریف میشود که به هر نمایش  7از  6یک
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دستگاههای دینامیکی :ورود به قرن بیستویکم"
مارسلو ویانا"
ترجمةٌ محمد جلوداری ممقانی

گمان میکنم اين سخن اوزلتر باشد که «حتی ماهرترین پیشگویان نمیتوانند

دینامیکی معتبر بود .یکی ازاهداف نظريهةٌ دستگاههای یکنواخثهذلولوی که

اشتباه نکنند ».فهرست بلند بالای پیشگوییهای نادرست قدیم و جدید در

ران
ان و
کویا
مشج
اسبیل آن رااودرایل دههٌ  ۰۶۹۱معرفی کرد وهدان

وی و

مورد پدیدههای طبیعی وتحولات جوامع بشری ,شکی در درستی نظر وی

نرییزاضیدانانی اشزوروی سابق آن رتاوسعه دادند .شناسایی مفهوم پایداری

باقی نمیگذارد.

ساختاری بود که در ده  ۰۳۹۱بهوسیلة آندرونوف" و پونتریاگین" مطرح

 are Sy olعامی تباید کار te Ait

شده بود .اين هدف در مورد دستگاههایی که یک بار مشتقپذیرند (اساسا؛

ge
این حال ae

چون دانش علمی نوعی انسجام درونی دارد موعمولا چالشهای جدید از حل

پایداری معادل یکنواخثهذلولوی بودن است) بهدست آمد .فسمتهای نهایی

مسائل قدیم ناشی میشوند .گايزناره در مورد ریاضیات شاید بیشتر صادق

باشد زیرا این علم در سراسر تاریخ خود بههم پیوستگی قابلملاحظهای داشته
است .سخنرانی مشهور هیلبرت در سال  ۰۰۹۱درکنگرة جهانی ریاضیدانان
 palace sey baldعربارة خدفهای .دررست .بود و تأثر قابلداوسظهای

هم بر مسیرهای تحقیق ریاضی در قرن بیستم داشته است .با اين حال ,او

نتوانست تولد وتوسعةّ خارقالعادة مبحت دستگاههای دینامیکی رپایشبینی
کند .خر چتند دو  ۱۶ belle) coy Blasو  ۱۷0با آن ارتباط خازند.
پوانکاره که با تحقیقات بنیادی خود در مکانیک سماوی دینامیک را
خکه
ات ی
شصور
به
ordre

2ه8
0ست ک
2دان
ریاضی بنا نهاد البته می

un intérét du premier

 640۱6عنام

4!) par elle-eméme

oll.

بخهودی خود دارای فاید؛  dejoاول هستند ).میراث وی چند دهه بعد به

مهم اين اثبات را مانی  ۲دارواسط دهة  ۰۸۹۱و هایاشی" در حدود ده سال
بعد عرضه کردند.

 Ssهذلولوی بودن منهومی اساسی در راهحل آنوسوف"shy 

Dl

کلاسیک ارگودیکبودن جریانهای ژتودزیک روی خمینههای با انحنای منفی
بود؛ هدلوند * و هوپف  ۲قبلا مسأله را در مورد رویهها کحلرده بودند .بهعلاوه,
با استعانت از مفاهیمی از مکانیک آماری در حوز؛ٌ رفتار دینامیکی هموار

 Molروئل * وبوئن  ۲ثابت کردند که دستگاههای یکنواختٌهذلولوی قابل

توصیف دقیق به زبان آماری هستند (تحول نوعي بیشتر حالتهای اولیه با
این حال ,امکان دارد در سطح مدارهای منفرد پیچیدگی زیادی داشته باشند.

از طرف دیگر ,بهزودی آشکار شد که ویژگی یکنواختهذلولوی بودن

برکاف رسید که مسائل مهمی را که بولتسمان و ماکسول مطرح کرده بودند

باسنیاعرطافناپذیر لت و برای اکثر دستگاههای دینامیکی نمیتواند معتبر
باشد :نگاشتها و جریانهای همواری وجود دارند که حتی به تقریب هذلولوی

پوانکاره دقیقاً آن را فرمولبندی کرده بود :همگرایی سری لیندستد! که از حل

پیشرفتهای بعدی در عرصههای مختلف به وقوع پیوست :نظرية انشعاب,
بهویژه پدیدههای همتخت"" (نیوهاوس ,یلیس تاکنز"» یوکوز .موریرا)۳؛

روشن ساخت .در اواسط قرن ,کولموگوروف .آرنولد .و موزر به حل مسلله

مهمی پرداختند که (صرفنظر از نیوتن) از لاپلاس و لوریه" بهجا مانده و

صوری معادلات گرانش بهدست آمده بود .نتایج حاصل از مس پایداری

نیستند .پارادایمی جدید وکلیتر مورد نیاز بود...

منظومة شمسی که انگیزه ال  Bb ew ay lee Gbرفت .از آن زان

الگوهای ویة رفتار غیرهذلولوی .نظیر نگاشتهای هنون "( ۲بندیکس,

 gstنظرية کولموگوروف ,آرنولد .و موزر به یمن کارهای اساسی هرمان "؛

 by hyeیانگ  ) ۳۲یا جریانهای لورنتس (افرائیموویج »۷

 Coleyزندر" و ریاضیدانان بسیار دیگر همواره یکی از پررونقترین
de
شاخهها در مبحث دستگاههای دینامیکی بوده است.
دستگاههای شبهگرادیان و مدتکوتاهی پس از آن «نعل اسب» اولین
مفاهیمی بودند که الگویی کلی فراهم کردند که برای بسیاری ادزستگاههای
.5 Riissman

ماه

4.

3.Herman

2. Lindsted

.1 Leverrier
6. Zehnder

کارلسون *

شیلنیکوف"" .گوکنهایمر*» ویلیامن)؛ گسترشهای گوناگون مفهوم دستگاه
5. Anosov
10. Bowen
14. Hénon
18. Shilnikov

4. Hayashi

3. Mané

9. Ruelle

Pontryagin

8. Sinai

13. Moreira
17. Afraimovich
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7. Hopf

12. Takens
16. Young

مدوم 1
.6 Hedlund
11. homoclinic
15. Carleson

19. Cuckenheimer
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دستگاههای دینامیکی :ورود به قرن بیستویکم /مارسلو ویانا

 omدر مورد دستگاههای نایکنواختهذلولوی

هذلولوی ,بهویژه نظرية

(پسین .کاتوک .لدراپیر" یانگ)؛ دستگاههای کمبّعد نظیر نگاشتهای بازه
(یاکوبسون ,میلنر ترستن ,دوملو" ون استرین " .مانیه سالیوان05956 .
مکمالن؟ لیوبیج ,اشویاتک *) يکارة مختلط (دوآدی " هوبارد" ساد" و

دارای احتمال لبگ (حجم) مثبت است .چنانکه بعداً شرح خواهم داد .ممکن
است دستگاه دینامیکی بینهایت رباینده داشته باشد که اين امر توصیف
دینامیک را قدری مشکل میسازد.
برای دور زدن اين مشکل و رفع سایر موانع موجود بر سر راء درک رفتار

که متناسب با اکثر دستگاههای دینامیگی بائند فرا رسیده است .چشمانداز

دینامیکی مختلط  Muyبلندپروازانهای مطرح شده که مبنای آن حدس زیر از
لیس است [ :]۴۴هر دستگاه دینامیکی (جریان يا دیفتومورنیسم) را میتوان
با دستگاه دینامیکی دیگری تفریب زد که دارای تعداد متناهی رباینده ویهن

جدیدی اازين نظریه پدیدار شده است و اکنون پیشرفت هیجانانگیزی در

ربایش آن شامل

 Lasتمام مدارها باشد .بهعلاوه .اين ربایندهها SUSey ub

حال وقوع است .میل دارم در اين مورد چند کلمهای حرف بزنم و چالشهای
پیشرو را بیان کنم.

ارگودیکی خوبی جون وجود اندازههای فیزیکی و پایداری تصادفی (پایداری

بسیاری از پیشینیان).

با پایان یافتن قرن بیستم به نظر میرسد که زمان طرح نظریهای سراسری

NV

حارحوب

تحت نوفةً تصادفی کوچک) داشته باشند .بعداً به این موضوع میپردازم.
صورتی بسیار قوی از حدس متناهی بودن را لیوبیج برای نگاشتهای
درجة دوم حقیقی :ه  2 ۲+ 6 +ثابت کرده است[ :۴۳بهزای تقریباً هر

اصلی

توجه خود را به دو الگوی اصلی قانون تحول معطوف میکنم (مطالب

مقدار پارامتر  ۵ربایند یکتایی وجود دارد که با دورهای است با «آشوبناک»

مختصری دربارةٌ سایر الگوها در بخش پایانی آمده است) .اولی متناظر است

(نایکنواخثهذلولوی) .تعمیم پیشرفتهای اازین قضیه برای خانوادههای نسباً

بتابدیلات  ۶: 6۸ -+ 6۸یک فضای  43که نقاط آن حالتهای مختلف

کلی از نگاشتهای تکمدی بازه توسط

دستگاه را توصیف میکنند .منداقرطهرهٌ
بهصورت

)f(Zn-1

=

 Inبهازای \

 1ع  ۰:2دنبالةٌ ( )2,است که
=

غالبا فرض

<  2بهازای * > 1

کوزلوسکی این قضیه را به خانوادء نگاشتهای تکمدی بسیار کلی تعمیم داده
است [ .]۳۳اطزرف دیگر قضیهای پیشگامانه ازیاکوبسون [ ]۰۳حاکی است

الگوی دیگر جریانهای زمانپيوستة  : 6۸ -+ 61کل 81

 6هستند.

یعنی خانوادههای یک پارامتري تبدیلات  1که در * = * ۵ 7? fitبهازای
 t,sERو01

=

Sig

صدق

E

مدار 1

 Leخم

)f(x

=

Ly

 # > 8است .با اين فرض که جریان بهطور هموار به زمان  #بستگی دارد.

که دینامیک نایکنواخهذلولوی» با مجموعهای اپزارامترها متناظر است که
اندازة احتمال لبگ مثبت دارد.

پیشرفت قابلملاحظهای نیز در مورد دستگاههای دینامیکی داربعاد بالا
بهدست آمده است که به قسمتی از آن در بخشهای بعدی اين مقاله اشاره

خواهد شد .بهعلاوه .متناهی بودن ربایندههاه و ویژگیهای آماری متناظر با

یک میدان برداری " 7روی  11با تعریف
=t

قبل از آن اشویاتک به کمک گراچیک[ ]۶۲و لیوبیج [ ]۵۳ثابت کرده بود
که مجموعة پارامترهای متناظر با رپایندههای دورهای چگال است .اخیر

 mMتعریف میشود.

میکنيم که وارونپذیر است وبنابراین (۱)2+۱
نیز توصیف میشود.

 eedو دوملو بهدست آمده است.

آنها .برای دستگاههای دینامیکی «کلی» با نوفة تصادفی ثابت شدهاند[.]۳

۶|)F(a)r== = F(a

 ۳بینهایت چاه

به آن وابسته میشود .دوراقع همواره فرض براین است که  11یک خمینه

دستگاههای دینامیکی با بینهایت رباینده وجود دارند؛ چنانکه نیوهاوس
ثابت کرده است | ۳۴۱۰هموجودي [وجود همزمان] بینهایت مدار دورهای
رباینده در برخی زیرمجموعههای باز فضای (* 88)*11متشکل از

 -توصیف رفتار بیشتر مدارها در مورد بیشتر دستگاههاء بهویژه وقتی

*-دیفتومورفیسمهای روية  ۲/۸بهازای  8 < ۲یک وینگی عام (بهمعنای

(فشرده) ودستگاه همنسبت به زمان و هم نسبت به فضای  1هموار است.
در هر زمینه .هدف کلی دو جنبه دارد:

زمان به بینهایت میل میکند.

 pal whanدکته که آا لین رفتار تست  Sangh ilaنون حول یدز

است يا ند.

تأکید میکنم که .بهطور کلی» توصیف تمام مدارها یا دستگاهها هدف
واقعبینانهای نیست» زیرا انواع بسیار زیادی از رفتارهای استثنایی وجود دارد.

همچنین در مورد مسا دوم فوق ,باید توجه کنیم که الگوهای ریاضی فقط
تقریبهایی اپزدیدههایی هستند که آن .الگوها توصیفشان میکنند.

۳

رستة دوم بثر) است .اين مجموعههای باز پدیدههای پیچید؛ گوناگون

دیگری» نظیر سایش!های همتخت [ »]۱۵همراه با تمام نتایج دینامیکی آنها
] FOفصل  ]۷و نیز رشد فوقنمایی تعداد مدارات دورهای[ ]۱۳را به نمایش
میگذارند.

ع باهد
اوهباوس
قضیههای نی

دلخواه [ .]۶۴بدهستگاههای پایستار[ .]۴۲و

به نگاشتهای تمامریخت خاصی [ ]۹۱تعمیم داده شدهاند .گونهای اآزنها برای
ربایندههای غیرهذلولوی (شبههنون) در [ ]۹۲و سازوکار دیگری که بینهایت
جاه رابهدست میدهد در[ ]۲۱توصیف شده است که بهازای  4 < ۳در

ربایندهها :متناهی بودن

tay ead ACM See bab 92d whey Se bh,

مورد ( 1 )۹۲۷نیز صادق است.
با این حال سه دهه پس ازاثبات نخستین قضیهها ,این پدیده هنوز هم
بهطور عمیق درک نشده است .حتی

ربایش آن

یعنی

(نتاطی در ۷
5. McMullen

که مدارهای پیشرو آنها 4
4. van Strien
9. Sad

3.de Melo
8.Hubbard

A

{a1 San

=

2. Ledrappier
7. Douady

)B(A

 seeنمیداند که آیا هموجودی تعداد

نامتناهی از ربایندههای دورهای بهصورت استوار یعنی برای مجموعةّ کامل
بازی از دستگاهها (نه فقط برای یک زیرمجموعة وعي آن) برقرار است یا

1. Katok

 aL aبا ره ید  ahd gly AS aS flagBilکسی ,انتظار تدارة چتبن

6. Swiatek

.1 tangency

نشر ریاضی» سال ۵۱۰شمار؟ٌ  ۷4سال  ۶۱۰شمارة ۱

FA

چیزی امکان داشته باشد .فراتر از آن :آیا هموحودي بینهایت رباینده متناظر

بسیار مفیدی دربارةٌ دینامیک  ۸بهدست میدهند ,مثل وجود برگبندیهای
ناوردا.

خانوادههای نوعی با تعداد متناهی یا شمارایی اپزارامترها)؟ به هر حال ,یا

حداقل درفضای  ۳بعدی ,قضیههای متناظری در مورد جریانها ثابت شده

است بماجموعهای با انداز* صفر در فضای پارامترها (اندازة لیگ صفر روی
توصیفی نمادین از دستگاههایی که بینهایت رباینده دارند میسر است؟

است .مجموعههای استواری که شامل نقاط تعادل نباشند هذلولویاند[.]۸۲

 .۴تجزیههای دینامیکی
جمازوعهٌ نقاط
مجموعهٌ حدی دیفئومورفیسم  ] : 1 -+ 1عبارت امست

ویکژو والس ([ :]۴ ۱مجموعههای
جالبتراینکه بنابه قضیهای امزورالس؛ پاپسیف
استواری که شامل نقاط تعادل باشند لزوماً رباینده یا دافع هستند .و
جرتاً هذلولوي از نوع لورنتساند .اين نظریه که در[ ]۱۴اراته شده است به

انباشتگی تمام مدارات  ۶یعنی

زیبایی با نتایج توکر همخوانی دارد []۵۵؛ توکر اخیاً ین حدس قدیمی 

ny — +00}) by

ies ({lim f"* (x) :@€M,

این دیفتومورفیسم ریاکنواختهذلولوی (يا اصل  )]۴۵ ۲۴۰[ ۸مینامند
هرگاه بٌ مجموعهای یکنواختهذلولوی باشد .یعنی ,اگر روی آن» فضای
مماس به دو زیرکلاف  ۳و  ۳2بهصورت *  ۷,7 < ۳۲ 5تجزیه
شود چنانکه مشتق  /هزریدروکلاف را حفظ کند .و با سرعتهای یکنواخت

ثابت کرده که معادلات مشهور لورنتس شامل یک ربایندهةُ «غریب» هستند.

مجموعة ناوردای جزتاً هذلولوی در هیچیک از دو حالت  Slayگسسته

و زمان پیوسته لزوماً استوار نیست .شرایط اضافی مناسبی که استواری را
تضمین میکنند کداماند؟ پوژالس و سامبارینو اخیرا ثابت کردهاند که برای
دیفتومورفیسمهای رویهای .مجموعههای ناوردا با تجزیهای مغلوب ,تجزیهای
دینامیکی به تعدادی متناهی قطعهٌ بنیادی را میبذیرند.

 BYرا بسط دهد و * 71را منقبض کند .در اين حالت .بنابر [ ]۴۵میتوان

 So Seely dLراجع به ویگی تعقیب" است .گزارهای کلاسیک

مجموعةٌ حدی را به تعدادی متناهی قطعه بنیادی دوبهدو مجزا تجزیه کرد

در مورد دستگاههای یکنواختهذلولوی [ ]۵۱حاکی است که نزدیک هر
شبه مدا

L=A\U---UAy

)\(

بهازای هر

یک ازآنها فشرده؛ ناوردا و تجزیهناپذیر دینامیکی یعنی شامل مدارهای
که هر
جگال است .چون بعضی از قطعههای مهم ربایندهاند .وجود تعداد متناهی

رباینده فوٌ نتیجه میشود .آبابهازای هر دستگاه بسیار کلی (غیرهذلولوی)
 lapsمتناظر وحود دارد؟

در اين جهت چند پیشرفت دلگرمکننده بهدست آمده است .اين امر
ناشی از این واقعیت است که قهرطعةّ بنیادی ز ۸د(ر )۱محموعهای اسنوار

است :همسایگیهای ]از  ۸۸واز در ( 8101 ۸)۲/وجود دارنده بهطوری
که  < ۶۸با وبهازای دهرستگاه  6 / gو ۸تجزیهناپذیر دینامیکی است
که ذر آن

یعتی دنبالای چون

)(tn

)\dist(f(an),n4

S wba

کوچک باشد .مداری واقعی از دستگاه قرار دارد .نمیتوان

انتظار داشت که گزارهای با این قوت در خارج از چارچوب هذلولوی با

میزان قابلقبولی ازکلیت برقرار باشد؛ نگاه کنید به[ .]۱۱۰۱۶اطزرف دیگر,

ویزگیهای تعقیب زمانْمتناهی برای بسیاری از مدارها در موقعیتهای مهمی
بهطور ضعمتی مطرح شدهاند .مثلاً در آثبات پایداری تصادفی دستگاههای
غیرهذ لولی bs

cle

 ° W Mageمفیدی در doy

Gly BS

دستگاههای نایکنواختهذلولوی بسیار کلی وحود دارد؟
 ۵هذلولوی بودن نایکنواخت

 muy ybaفرش میکنند که یک  llama lalناوردای دز قبییت شده

است؛ یک حالت جالب اين است که  ۵برابر با حجم (اندازة لبگ) باشند.
(بهازای هر 1۸ : 2)*9( 6 7 6 2

 : < 2وش

مقادیر ()2( ۰۰۰. 2۰ )2

 Be garsتاوردای ماگسیدال  8در داخل  7 allies edule tealمطالب

 ۸که از حد

ق _ن سنا
طا -۱
ااه(۴20 )2

زیادی دربارةُ مجموعههای استوار دیفتومورفیسمها بگوییم .هرگاه  /1/دوبعدی
باشد .یکنواختٌهذلولوی بودن ازستواری نتیجه میشود [ .]۶۳بوناتی .دیا

بهدست میآینده وقتی  ۲روی همه بردارهای مماس در  5تغییر میکند.

پوژالس و اورس [ ]۱۲ ۳۱۰بهطور کلی ثابت کردهاند که هر مجموعةّ استوار

نماهای لیاپونوت گر دنرقطة  411ع جاند .بتابر قضیهای ازاوسلدتس "این حد

دریک شرط ضعیفتر (اما باز هم یکنواختِ) هذلولوی بودن صدق میکند:

بهازای ه(ر[ ۰)۱/:1ع  ۷وتقریبا هر  2وجود دارد (با تقریب /۸اندازه,

تجزية مغلوب يا حتی هدلولوی بودن جزئی.

یعنی اندازهءٌ مجموعة #هایی که حد بهازای آنها وجود ندارد صفر است).

فضای مماسی بهصورت  1۸1 -< ۱7 6 ۲۲است بهطوری که مشتق هر

اگر  ۸ارگودیک باشد .آنگاه ().ز(هاه  ۱۰ > > 01روی یک مجموعه با
۸اندازة کامل ثابتاند .مفاهیم و حکمهای مشابهی در مورد جریانها برقرارند.

 “apsمغلوب برای یک مجموعهٌ فشرده و ناوردای  ۸ > 1تجزية

دو زیرکلاف  ۱7و " 7را حفظ میکند .و روی اولی انبساطیتر است/روی
دومی انقباضیتر است تا روی اولی 2 < ۱ :وجود دارد بهطوری که بهازای
هر  7 6 ۸و هر دو بردار با نرم ۱چون  «۱ 6 ۲و " 7 > ۲داریم

)(۳

\|DF(x)v'|] > o||DF(w)v"|].

هرگاه  9يا 71م۱نر!بسط یا "1م0نراقبض کند میگویيم  ۸جزتاً هذلولوی
است .یک دلیل اهمیت زیادٍ اين ویگیها آن است که اطلاعات هندسی

gay ella

 SASبه سفای .غیرسغر بودن  lakeلیایتوف

است تضمین میکند که دستگاه دارای بعضی ازویگیهای اساسی دستگاههای

یکنواختهذلولوی» نظیر خمینههای موضعی پایدار یا خمینههای ناپایداری که
قرصهای نشان داده شدة هموارند []۸۴؛ باشد .دمرقابل» دربارة دستگاههایی
که نماهای صفر دارند اطلاعات جندانی دردست نیست .آبا نماهای لیاپونوف

جریانها و دیفتومورفیسمها نوعا غیرصفرند؟
2. Oseledets

.1 shadowing property

۴۳۹

دستگاههای دینامیکی :ورود به قرن بیستویکم /مارسلو ویانا

ماییتواند بدون قید و شرط مثبت باشد.
پاپسخا اقیلاسراتیادسرتگناهه

 ۶اندازههای فیزیکی

هرمان [ ]۰۶مجموعههای بازی از نگاشتهای هموار حجمنگهدار ساخت که

بدازای  2۸ -+ ۸ :و  . > 1/میانگین زمانی تابع  : ۸ -+ 81م روی

مجموعههای ناوردای با حجم مثبت میپذیرند و مرکب از چنبرههای ناوردایی

مدار  2عبارت است از

هستند که دیفتومورفیسم بآرنها بصورت انتقال صلب

(p(x) + e(f(z)) + +--+ e(F"(2))).
بهازای(9,. plas 

)۰,۱0 ۰ها

(وسبو

۰۰.

,وس()0

ع

(و۰۰۰: 0

n++oon+

)9۱:

با فرض وجود حد بهازای هر تابع پيوستةٌ م» اين حد یک اندازة احتمال

)(Y
عمل

\

lim

میکند .برای دستگاههای (اتلافی) کلی کسی نمیداند

Gals

لیاپونوف میتوانند بهصورت استوار صفر شوند یا نه .از طرف دیگر .زاید بودن

فرض هذلولوی بودن نایکنواخت در چند الگوی مهم نظیر خانوادة هنون[۶] 
و همتاهای چندبعدی آن[ ]۸۵ثابت شده است .اخیرا دالگوپیات" عام بودن

نماهای غیرصفر لیاپونوف را در میان دیفتومورفیسمهای جزئا هذلولوي قوي "
حجمنگهدار (تعرریق بعدا داده میشود) در بعد  ۳ثابت کرده است.

درست

 Meروی -جبر بورل ] 1تعریف میکند :انتگرال ج نسبت به 

رایر است با ميانگین زمانی مب روی مدار  .2اين اندازة رفتار مجانبی * را
بهصورت کمّی توصیف میکند :بهازای هر مجموعهٌ اندازهپذیر
 al apدارای »اندازةٌ

SD CM

صفر است داریم

میانگین زمانی که مدار  8در ( 1صرف میکند < (2)۰۸

قراردادن اين مسائل دریک زمينة کلی یعنی دچرارجوب دوگان دورها ای

احتمال  ۸یک اندازه فیزیکی (یا سینایی-روئل-بونن) برای  /نامیده میشود

خطی روی یک نگاشت (يا جریان) مفید است .در اینجا همراه با تبدیل

هرگاه برابری در <  ۸روی مجموعهای از حالتهای اولية  2با اندازة لبگ

یررند.
« : ۷ -گن,گاشتی چون ( ۸ : ۷] -+ 1)15:81,رامنییزدرگ نظ
تکرار «ام  4بهصورت ( ۳۵ )2( < ۰۰۰((2)۳۴)۸ ۸) )0)4((2بهازای
هرا < 2تعریف میشود .با وفراضرونپذیر بودن  4 *)2( ۰رابصورت
وارون (( 76۳4 *)2تعریف میکنند .نماهای لیاپونوف ( ),42در نقطهٌ
plus eM

مثبت برقرار باشد .اين مجموعه رابا ( ۸/)1نشان میدهند وآن راپهن ۸۸

۱

وه

مینامند .اين مفاهیم بهصورت سرراست به جریانها تعمیم مییابند.

قضية ارگودیک برکاف وجود میانگینهای زمانی دترقریباً تمام نقاط
را با تقریب هارندازةُ متناهی ناوردا تضمین میکند .این موضوع بهویژه

برای دستگاههای پایستار مهم است .بهطور کلی» ممکن است میانگینهای

زمانی بهازای مجموعههای بزرگی از حالتهای اولی > 1

۲

nim,
7, los lA" (aul

نسبت به

اندازة لبگ وجود نداشته باشند .یک مثال اازين نوع» جریانی مسطح با
هموستارا زینی مضاعف است که در شکل  ۱رسم شده است .ایبادازای

بهازای » } " € T,M\{eهستند (در اين زمینه قضية اوسلدتس Sa

بیشتر دستگاههای دینامیکی .میانگینهای زمانی با تقریب انداز Sad

میآید).

تقریباً همهجا همگرا هستند؟ آا تقریباً هر نقطه دپرهن یک انداز فیزیکی

چندین روش برای مطالعةٌ نماهای لیاپونوف دراين چارچوب طراحی شده
است؛ روشهای فورستنبرگ [ ]۵۲هرمان [ .]۹۲وکوتانی( ]۲۳از جمل آنها

قرار دارد؟ آیا تعداد اندازههای فیزیکی متناهی است؟

معمولاً اثبات وجود یا متناهی بودن اندازههای فیزیکی بسیار مشکل

هستند .اجمالا میتوان گفت که شرایطی ضعیف برای اطمینان از غیرصفر

است .اما اين مطلب

پودن مها معمولا ای است .بای نموزه ذر مورد حاصنلضربهای اتریسبهای

علاوه بر قضیههای کلاسیک سینانی» روئل وبوئن [ ]۳۵ ,۲۵ ۶۱۰در مورد

تصادفی متعلق به (( 81,۲),15که مستقل و همتوزیع با توزیع احتمال 7

دستگاههای هدلولوی» میتوانم از کار یاکوبسون [ ]۶۳در مورد نگاشتهای

باشند) شرط مذکور در [ ]۵۲فقط نبود اندازة احتمال در فضای تصویری

ویانگ [ ]۹در مورد نگاشتهای نایکتواختهذلولوی

۲

است که تحت هر ماتریس متعلق به تکیهگاه  ۶ناوردا باشد.

بااین  SLاين مطلب باید با حکم دو حالتی زیرکه اخیابوکی " آن ثابت
کرده است مقایسه شود :دوگاندورهای پيوستهٌ عام (بهمعنای

) p> eyبش

( 8۲,۲)/15روی هر تبدیل ارگودیک نادورهای )۶ : (2,۸) > (M,p
یا یکنواختهذلولویاند یا نماهای لیاپونوف صفر دارند (نادورهای بودن به
تل) .چند
یةسکام
تقاو
این معناست که تقاط دورهای گر مجموعهای با «ا
سال پیش گزارهای مشابه برای دیفتومورفیسمها توسط مانیه مطرح شد اما
هیچ برهانی برای آن ارائه نشد .آیا دیفتومورفیسمهای رویهای حجمنگهدار

دریکس
به»نکا
تکمدی باز

در چند حالت بسیار مهم به اثبات رسیده است.

لارسون []۶؛ و آلوس :بوناتی» ویانا[]۳۱ ۲۰ ۱۰
اکسر ,ک
کدی
هنون ساختة بن
در مورد ردههای استوار نگاشتهای جزتا هذلولوی نام ببرم .بهویژه[ ]۲فقط
با مفروض گرفتن چند نکتة کلی دربارة نایکنواختهذلولوی بودن (نمادهای

لباپونوف غیرصفر) به اين انگاره میرسد :ایکنواخبْهذلولوی بودن در تقریباً

هر نقطه .با تقریب اندازه لبگ .وجود انداز" فیزیکی را ایجاب میکند.

)۲سعام يا یکنواختٌهذلولویاند یا تقریباً در هر نقطه با تقریب  shailلبگ
دارای نماهای لیابوتوف صفرند؟ در مورد دیفیمورفیسمهای همتافته درابعاد

مختلف حه میتوان گفت؟
.3 co-cycles

hyperbolic

partially

2. strongly

1. Dolgopyat
4, Bochi

شکل  ۱دستگاهی بدون میانگین زمانی
.1 connection

نشر ریاضی» سال  ۵۱۰شمارةً ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

do

 ۷پدیدههای همنخت
قضيهةٌ جدیدی اپزوژالس وسامبارینو[ ]۱۵حاکی است که هدریفتومورفیسم

رویهای را میتوان با -):۱دیفتومورفیسمی که یا یکنواختهذلولوی است یا

است که بهصورت دوری بهوسيلةٌ تقاطع بین خمینههای پایدار و ناپایدار باهم
مرتبطانده بهطوری که همه خمینههای پایدار آنها ابزعد برابر برخودار نیستند.
این انگاره حتی بهازای  7 < ۱ثابت نشده است.

قضیههای مربوط به ")تقریب بهازای  ۶ < ۱بسیار مشکلاند.

رستیب زد (یتقکرینبواخت نگاشت و مشتق
قا
تتخت
دارای سایش هم
مريونة
اول آن) .هر سایش همتخت یک اشتراک نامتقاطع" بین خمينة پاخیدا

مثلا :بهزای یک نقطهٌ بازگشتی  2از دیفتومورفیسم  ۶آیا در نزدیکی آن

Bly

یک -)۳دیفتومورفیسم وجود دارد که  4یک نقطةٌ دوری آن باشد؟ لم

ناپایدار یک زین هذلولوی است .شکل  ۲حالتی را نشان میدهد که

خمینههای پاایدیارا ویدار دای اشتراکهای متقاطع هستند .بابرین سایشهای

_۲همبستن ! ۱پیو[]۴٩ حاکی است که بهازای  7 < ۱پاسح مثبت است.

همتخت ۲بعدی مانع از هذلولوی بودن میشوند و فهم رفتار غیرهذلولوی

اين لم در مقالةٌ مشترکی از او و رابینسن به جریانها و ردههای خاصی از

باید متکی بفرهم شكلهاي دینامیک پیچیدهای باشد که دنرزدیکی سایشهای

 Yasنظیر نگاشتهای همتافته و جریانهای همیلتنی تعمیم یافت .در
 beبهازای ( ۲ < ۱حتی بهازای >۱+

همتخت رح میدهد.

رابطة نزدیکی بین پديدة سایشهای همتخت و خانوادة نگاشتهای هنون

اتوخوی
مورد جریانهای روی رویهها که پشو

<  )۲بجز نتایج جزئی در

گوتیهرز] ]۷۲بهدست آوردهند.

) + by,xهه  ])1:2( < )۱ -وجود دارد .در واقع اختلالات خانواد؛

چیز چندانی اثبات نشده است .مثلاً معلوم نیست که دیفتومورفيسمهاي با

هنون الگوی بسیاری از رفتارهای سایشهای همتخت است وقتی که در

یک نقطة دوری در (")  7101جگال باشند .اما هرمان [ ]۰۶ثابت کرد که
لم *)همبستن برای نگاشتهای همتافته و جریانهای همیلتنی روی برخی

کنید به [ .۵۳فصل  .]۳اثبات بندیکس وکارلسون [ ]۶از اين حکم که
نگاشتهای هنون بهازای مجموعهای از مقادیر پارامتر با اندازة لبگ مثبت»
ربايندة نایکنواختهذلولوی دارند راه را برای تکمیل تصویر دینامیک خانوادة

خمینهها دوراقع نادرست است .در عین حال ,بهسازیهای قابلتوجهی در

طول خانوادهای پارامتری از دیفتومورفیسمهای رویه باز گشوده شوند؛ نگاه

قضيةٌ پیو صورت گرفته و نتایجی نظیر لم -۱همبستن ارگودیک مانیه (]۷۳
وم -۲الصاق" هایاشی [ ]۸۲بهدست آمده است.

بزرگی ادزستگاههای غیرهذلولوی هموارکرد .در مورد قرارگرفتن اين مطالب

دچرارچوب کلی انشعاب .نگاه کنید به [ ]۷-۶۱وهمچنین [ ۰۴ ,۲۲[OV

در این زمینه .اخیً لیس و یوکوز نتيجة مهمی بهدست آوردهاند ( ]۷۴که
ثابت میکند نایکنواخثهذلولوی بودن دفرضای پارامت ,دنرزدیکی سایشهای
همتخت دیفتومورفیسمهای رویه کلیت دارد (اندازژ لیگ نسبی نزدیک ۱
است) .شکل  ۲ربابینید .آنان به فرضی در مورد بعد برخالی مجموع هذلولوی
دخیل در سایش نیاز دارنده به اين دلیل که در حال حاضر نظريةٌ نگاشتهای

شبه هنون به حالت قویا تلافی محدود است .با اين نظریه رمایتوان به
دیفتومورفیسمهای اتلافی متوسط تعمیم داد؟

خاطر نشان میکنم که بنابر[ ]۶۵ساختمانی که نیوهاوس [ ]۳۴برای

زیرمجموعههای با(ز" 4: < ۲ 1)*810/متناظر با دینامیک غیرهذلولوی
ارائه داده است در مورد دیفتومورفیسمهای  ۱0صادق نیست .در حقیقت

معلوم نیست که آیا دیفتومورفیسمهای هذلولوی (اصل  )۸در فضای  )۱از
دیفتومورفیسمهای یک رویه چگال است یا نه (که بنابر قضیهای اآزبراهام و

اسمیل در ابعاد بالاتر چنین نیست).
تعمیم زیر از[ ]۱۵به ابعاد دلخواه نیز حدسی ازپلیس است ( :]۴۴هر
دیفتومورفیسم را میتوان بهازای هر  7 < ۱بایک -)/۳دیفتومورنیسم که با

هذلولوی است یا در غیر اینصورت سایش همتخت یا دور دگرتخت دارد
تورخت"
رد
گراز
دظو
تقریب زد .من

ازط
قی ا
نناه
مجموعهای مت

دوری هذلولوی

 ‘Aدستگاههای پایستار
اهمیت رفتار دینامیکی بیضوی را بهویژه در زمينٌ دستگاههای پایستا یعنی

نگاشتهای همتافته (يا حجمنگهدار) و جریانهای همیلتنی نمیتوان دستکم
گرفت .قضیة کولموگوروف آرنولد و موزردرمورد نگاشتهای همتافته حاکی است

که نزدیک هنرقطةٌ دورهای بیضوی ناتباهیده (نرم تمام ویژهمقدارها  ۱است)
مجموعههایی با حجم مثبت مرکب از چنبرههای ناوردا وجود دارند که وقتی
حرضوریک چنین
نگاشت بآهنها محدود شود مانند ( )۳عمل میکند .بهویژه د

 spay absدستگاه نمیتواند ارگودیک باشد .در حالت خاصی که خمينة

زمینه ( )1/دوبعدی است» چنبرهها خمهای ژوردان .حول نقطهٌ بیضویاند.
قضیههای مهمی» بهویژه قضیههای متعلق به هرمان و روسمان [*]۶

جشمانداز این نظریه را بسیار عمیقتر کردهاند .زندر[ ]۶ ۲ثابت کرد که دبرعد .۲
رفتار هذلولوی در ناحيةٌ بین خمهای  ۲۷۸بهصورت اشتراکهای همتخت

متقاطع؛ وابسته به نقاط دورهای هذلولوی رخ میدهد .و نظريةٌ مجموعههای
آوبری-تدر[ ]۸۳ .۵تصویری چشمگیر از رفتار دینامیکی در نزدیکی نقطه

بیضوی را با ارئ جانشینی برای خمهای «گمشده» کامل کرد.

بهطورکلی ,فهم تعادل بین دینامیک هذلولوی و بیضوی هنوزدورازدسترس
است .در مورد خانواده متعارف نگاشتهای مساحتنگهدار جنبرة ۲بعدی
۲

)fx(v,y) = (-y + Yr+xsin(Yrx),2

دوارته ثابت کرده است [ ]۳۲که نقاط بیشوی و خمهای ناوردای  678۸61برای

دم

درا

پارامترهای عام بهقدرکافی بزرگ  ۲ > [8فراواناند («کهعام» بهمعنای رستةٌ دوم

بتراست .).با این حال ,عقیدة عمومی براین است که باید غلبه با هذلولوی بودن
نایکنوا خت باشد؛ ادزیدگاه احتمالاتی :آمباجموعهای امزقادیر » ۸با اندازه لیگ
مثبت وجود دارد که بهازای  CLs (i) fe Ulلیاپونوف ناصفر روی مجموعهای

از نقاط با اندازه لبگ مثبت (بهترتیب ,کامل) داشته باشد؟ () هیچ نقطهٌ دوری
خت
تیش
 سا
م یک
هل ۲
شک
2. heteroclinic cycle

.1 non-transverse intersection

بیضوی نداشته باشد؟ و باز ارگودیک باشد؟ کاسیگین " وسینایی اعلام کردهاند
3. Kosygin

2. C)-connecting lemma

.11. C’-closing
C’-closing lemma
lemma

دستگاههای دینامیکی :ورود به قرن بیستویکم /مارسلو ویانا

۵۱

که میتوانند مجموعهای ناپشمااررااازمترهای  ۸بسازند که بهازای آنها (ذ) و(ذذ)

وجود جوابهای سراسری برای معادلةٌ ناویرداستوکس حلنشده باقی میمانند.

برقرار باشند .همچنین آنها همین اواخر اعلام کردند که روشهایشان مجموعهای

مسیری که میتوان برای حنین تعمیمی در مورد معادلات دیفرانسیل جزئی

با اندازة لیگ مثبت بهدست میدهد که بهازای  = 00 Kجگالی کامل دارد.

اتلافی در نظر گرفت عبارت است اتزحویل دستگاه به یک خمینه لختی
نلورداء با  gales deو ربايندة جوابی که از تقریبا هر شرط اولیه میگذرد.

در مورد نگاشتهای همتافته با  4 < ۲درجة آزادی (بعد فضای زمینه

 ۵۲ < ۴است) چنبرههای  6۸61نواحی را در فضای دینامیکی محدود

 aclهمچنان چالشهای جدیدی مطرح میشوند .هم|اکنون یکی در حال

نمیکنند .و بنابراین مدارهایی که در هیچ جنبرة ناوردایی قرار ندارند ممکن

سریرآوردن استوآن مسالة شناشت فینامیک دستگاههای زیستشناختی

است به بینهایت فرار کنند .اوزقتی اين امکان در[ ]۴مطرح شد .تلاشهایی

یتکی
ژزیس
ویط
لر مح
و نظی
کیده»
ارپیچ
بسیا

برای اثبات اینکه پخش آرنولد در وضعیتهای نوعی رخ میدهد صورت گرفته
تهرین قضیهها با روشهای وردشی
یرسد ک
کرلمی
است .در حال حاضس به نظ

بنیادی ما دربارهُ این وضعیتها صادق است .يا اجبارا باید ابزارها و مفاهیم

مدر اراته شود []۹۳؛ همجنین نگاه کنید به[.]4۵

روش دسترسپذیری برای اثبات ارگودیک بودن دستگاههای حجمنگهدار

يا مآغزباناساپنا ااستد.ایمهای

اساسا جدیدی طراحی کنیم؟ بهتر است صبر کنیم و ببينيم.

سپاسگزاری .مترجم اآزقای دکتر سیاوش شهشهانی به خاطر رفع بعضی از غوامض ترجمة
اين مقاله سپاسگزار است.

بهوسیلةٌ برین_پسین [ ]۷۱ارائه شد .و با رشته مقالاتی به قلم پیو شوب.

ویلکینسن ,برنزه نیتیکا ,توروک" .و دالگوپیات در چند سال اخیر به سطح
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پرسی دایاکونیس*
 Oo Ampداریوشهمدانی

اآزنجایی که ماتریس تصادفی یک متغیر تصادفی است که مقادیرش را
در فضای ماتریسها اتخاذ میکند .شاید بهتر باشد که بحث را با متغیرهای

ماتریس متعامد تبدیل کنید .به اين ترتیب که سطر اول را طوری تفییر دهید
که نرم واحد داشته باشد .سپس سطر اول را اسزطر دوم بیرون کشیده ونرم
آن را به یک تبدیل کنید والی آخر .ماتریس حاصل ,تصادفی است (زیرا از

وقتی استاد دانشگاه هاروارد شدم .دیوید کزدان  ۱سمینار «مفاهیم پایهای»

ر1های تصادفی بهدست میآید) و متعامد میباشد (چون ما آن را طوری

را برگزار میکرد .سمیناری دربارهٌ چیزهایی که هدرانشجوی تحصیلات تکمیلی

تغییر دادیم تا متعامد گردد) .با استفاده انزاوردایی توزیع نرمال تحت تعامد.
بهراحتی ثابت میشود که  ۶دارای اندازهٌ هار ناوردای

(و شاید هر عضو هیات علمی نیز) باید بداند .او از من خواست یک سخنرانی
با موضوع «متغیر تصادفی حیست؟»

ارائه کنم.

من از درخواست کژدان متعجب شده بودم .چون «هرکسی میداند» که
متغیر تصادفی فقط یک تابع اندازهپذیر
)1 3) X(w

)Pr(X € A) = (A
Cal

اکنون توصیف الگوریتمی ماتریس تصادفی متعامد را به زبان متفیرهای

Xa

است .وی در پاسح گفت که «بله؛ ولی منظورکسانی که در احتمال کار میکنند
ید:
یررنظر
گا د
بر
ازاین اصطلاح اين نییست» و البته حق با او بود .عبارت زیر

تصادفی ترجمه میکنیم .فرض کنید *6( < 81؛ و  ۷گروه متعامد باشد.
الگوریتم گراباشمیت یک نگاشت (س)  2بهدست میدهد که
 ۸4 wy a 2است .این

یک ماتریس تصادفی با اندازهُ هار" بگرروه متعامد 0

 leاز همةٌ

) X(wمتغیر تصادفی ماست .برای بیان توزیع

احتمال آن :دازة حاصلضربی  0مرگ را روین wa AER” تصویر
اين اندازه تحت نگاشت  1توزیع هار  ۸است.

که در آن  0,گروه ماتریسهای حقیقی * < ای مانند  62است که

 2۲. 17 = idاکثر ما یاد میگيريم که  0:,یک اندازة احتمال ناوردای ۸:
دارد .یعنی اندازهای بمرجموعههای

اةٌت4رویس
مموع
مج

بورل  4از 2

بهطوری که برای هر

 1داریم
H(A) = w(MA),

بگذارید بگویم که چگونه باید « 62را از  ۸انتخاب کرد» .برای شروع ,یک نمونة
 Vij balبا جگالی نرمال استاندارد (خم زنگولهایشکل) لازم داریم .اين

یک اندازه روی خط حقیقی با چگالی  ۲/*76سر است .حتی انگردانید
که «انتخاب  1با جگالی نرمال» یعنی جه .رابانة شما میداند .میتوانید تنها
با فشار دادن یک دگمه دنبالهای اازنتخابهای نرمال مستقل بهدست آورید.
حالا کار آسان شده است .یک

)nx n ah

 geرا با زیلاها که

,ة >  ۱پرکنید .با استفاده اگزرراوشم-اشمیت " آن را به یک
3, Gram-Schmidt

متعامد .اینها  7نقطه روی دايرةٌ واحد هستند .شکل ( ۱الف) ویهمقدارهای
یک ماتریس تصادفی متعامد  ۰۰۱ <« ۰۰۱رانشان میدهد .گرچه کمی
تغییرات موضعی وجود دارد .ولی ویژهمقدارها خیلی منظم پخش شدهاند .در

MOn) =.

>

معمولاً علاقهمندیم ویژهمقدارهای اين ماتریس را بدانیم .برای ماتریسهای

measure

2. Haar

Kazhdan

.1 David

مقابل .شکل ( ۱ب) ۰۰۱ .نقطةٌ تصادفی رناشان میدهد که مستقلاً بهطور
ادشی رون دی راد آفتخاب شتان ,حفرمفا وتصسهانی وود دارفا
که در شکل ( ۱الف) ظاهر نمیشوند .برای جزئیات ,کاربردها و بسیاری از
قضایای مکمل اين مشاهدات ,مرجع [ ]۱را ببینید.
 Gاینجا به این سوال پاسح دادهام که «ماتریس تصادفی متعامد حیست؟»

برای بهدست آوردن ماتریس تصادفی یکانی» oy Ses ear

توزیع ترمال روی )عوض کنید .چگالی آن

LR

 cad SEبرای انتخاب یک

متغیر تصادفی نرمال مختلط  2دررایانه .دو متغیر تصادفی نرمال حقیقی

و مستقل  ۱۲و  11را انتخاب کرده قرار میدهیم  + ۲۷۲12. < ٩۱

ماتریس تصادفی چیست؟/پرسی دایا کونیس
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شکل ( ۱الف) ویژهمقدارهای یک ماتریس تصادفی متعامد

بلی ماتریس تصادفی همتافته" اکزاتننها استفدهکرده قار میدهیم
) 27. < 0( :+ + 7% + bYماتریسهای تصادفی دگرروههای

 lesیکانی و همتافته در متون فیزیکی ,خانوادههای مستدیر کلاسیک
نامیده میشوند.
همجنین مجموعههای غیرفشردهای هم هستند؛ برای انتخاب یک ماتر یس

تصادفی ارمیتی ,یک ماتریس  * < ۰را طوری A pole SAS a

 obsانتخابهایی از نرمال استاندارد مختلط و عناصر روی قطر انتخابهایی

از نرمال استاندارد حقیقی باشد و سرانجام پیین قطر را با مزدوج مختلط

شکل ( ۱ب) نقاط تصادفی بدرایرة واحد

فیزیکدانان نظريةٌ ماتریسهای تصادفی را توصیف مفیدی اازختلاف
هة
انرژی دپردیدههایی مانند پخش تدریجی نوترون یافتند وبررسی آن راد از
شروع کردند . gplنظریه در سیر رشد شود بد.مجموعةه گستردهای أز

۰9۹۱

متون تبدیل شد که برای مطالعة مباحث جدید (مانند نقطههای کوانتومی) و
آایوری
ترده
فر ب
گن کا
شچنی
ریمان پرورانده شده است .هم

یه
ر از
ظایی
نشه
بخ

از نظریه ماتریسهای تصادفی در ترکیبیات و نظريهةٌ اعداد بهدست آمدهاند.
نوشتگان مربوط به همة این مباحث رمایتوانید در مرجع [ ]۲بيابید.
سرانجام با بازگشت به ماتریسهای تصادفی بهعنوان موجودات ریاضی»

عناصر بای قکطرن پیرد .این مجموعه در فیزیک ( 01010خانادة یکانی

خواننده درمییابد که ما با نها بهعنوان موجودات ریاضی «واقعی» و نه

گاوسی) نامیده میشود .زیرا ماتریسهای تصادفی دارای توزیعی هستند که

«مجرد» رفتار کردهايم .از یک ماتریس میتوان به ویژهمقدارها و بعد شاید به

تحت ضرب درگروه یکانی ناورداست .خانوادههای مفید دیگری هستند که
درکتاب کلاسیک [ ]۳آورده شده است .یکی اازدعاهای جالبی که دآرنجا

بحث شده اين است که کافی است سه خانوادة کلی (متعامد .یکانی» و
همتافته) دنرظرگرفته شود .بسیاری از مسائل با « بزرگ جوابهایی دارند که
مانند جواب برای این خانوادههاست واهمیتی ندارد که چه توزیع احتمالی

i Sle: Uggle eal

از نظر تاریخی» تظرية ماتریسهای تصادفی رآماردناتی بیان نهادزد

که همبستگی بین ویرگیهای مختلف یک جامعه (مانند قد .وزن ,درآمد)....
را مطالعه میکردند .اين روند به ماتریسهای همبستگی منجر شد که دراية
(ة ژ)ام آنها همبستگی بین ویگیهای فام و ژام بود .اگر دادهها بر مبتای
یک نمونةٌ تصادفی از جامعهای بزرگتر بهدست آمده بوده اين ماتریسبهای
همبستگی تصادفی میشدند؛ مطالعهٌ جگونگی تغییرات ویژهمتدارهای جنین

نمونههایی» یکی از نخستین دستاوردهای بزرگ نظرية ماتریسهای تصادفی

طیفی که مجدها نرمالشده تا میانگین فاصلهها یک شود وسیس به بافتنگار

فاصلهگذاری رسید .تمم ات هطور مکانیکی قابل ترجمه

است .ولی اين کارکمی شبیه کار با زبان ماشین بهجای برنامهنویسی طبیعی
با رایانه است .نظريةٌ ماتریسهای تصادفی بهتدریج بهصورت زبان توصیفی
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هر وبردارهای متناظر آنها مبنای اصلی بحثی به نام «تحلیل
بود .این موقایدی
از دادههایی با بعد بالاست؛ موارد استفادة فراوانی در زمینههای کاربردی از
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 ۰تحلیل دادهها

شما ممکن است هر جهار مقدار داده شده دآرنجا رباهدست آورید ولی در

کار آماری ,خواه دمرکتب فراوانیگرا بابشدی یزای ,غالباً ربطی به یک سیستم

نظر گرفتن سازگاری منطقی شما را مجبور میکند که حداقل یکی اآزنها را

ریاضی ندارد بلکه در سطحی انجام میشود که پیچیدگی کمتری دارد.

اصلاح کنید .سازگاری مانند علم هندسه دارندازهگیری فواصل عمل میکند؛

هنگامی که آماردان با مجموعهای از دادههای جدید مواجه میشود باآنها

یعنی اندازهگیریهای مختلف را مجبور به پیروی ازیک نظام مینماید .اين را
در تعویض ( 2/۷)2با ( ۵,0:2)2و ( )0,0دیدهايم .حال اين موضوع و

بنهوعی «بازی» میکند .بازیای که به آن تحلیل (اکتشافی) دادهها میگویند.
محاسباتی مقدماتی انجام میشود ونمودارهای سادهای رسم میشوند .برای
این «بازی» ایدهها وابزارهای ارزشمند متعددی مانند بافت نگارو نمودارهای
جعبهای عرضه شدهاند .تحلیل دادهها کاری اساسی ,مهم وارزشمند است که

با فلسقة آرماکاملا مبازگار است .ادریتجا آين نظر بیرفته میشود که تحلیل
دادهها به فرمولبندی الگو کمک میکند و فعالیتی مفید قبل از محاسبات

! ast gilesبای انستباط است :استلال dy A allt ylys och al

احتمال رانشان داده است .تحلیل دادهها گوشت وپوست برای این اسکلت

رابطهاش را با تحلیل دادهها بررسی ميکنيم .ابتدا جگالی دادهها) 0۱, ۵( .و
در نظر میگيريم.

دارینجا یک ابزارمفید وآشناء بافت نگارو نمودارهای جدید مانند نمودار

ساقه وبرگ است .اين ابزارها کمک میکنند که مشخص کنیم آیا چگالی

نرمال برای توجیه دادهها مناسب  Bal gle a by Caelغچنیگترایلازیها نیاز
انست .اگر ذاقهها مرکب اخزوبا بش ازکذویت

باشتد =“ (w, 2) Mus

آنگاه ترسیم نموداز  2برحسب » کمک میکند که رگرسیون  2را روی  0۸و

ریاضی فراهم میکند .تنها نکتههای تازهای که ما به تحلیل مرسوم دادهها

در نتیجه ( | ۵,0,0|2)2بررسی کنیم .اين ابزارها شامل مهوم مشاهدات

اضانه میکنيم این است که نتایج نهایی آن باید به زبان احتمال بیان شود

تقزاری  Bk nlpسلخقن بافتنگارت .ما  allyلته در بش  ۳۱که د

و علاوه بر دادهها باید دربرگيرندة پارامترها نیز باشد .چنانکه در بخش قبل

بحث راجع به تبادلپذیری میپردازيم» دوباره اشاره خواهیم کرد.

اشاره شد .نتایج تحلیل دادهها باید منطقاً سازگار باشند.

مفهوم اساسی در پس اندازهگیری عدمحتمیت ماقاسیستهاباندارد است.

در اینجا موضوعاتی وجود دارد که گاه به آنها توجه نشده است .شما

گزارهای احتمالاتی مانند ( 0/202, 0راجع به یک کمیت  9بیان میکنید که

انگونه مقایسهها غالبا دشوار است وباید جانشینی برای آنها یافت .ما برای

با توجه به دادههای در دسترس شما برای شما حتمیت دارد .بهعلاوه .شما

اندازگیری طول از استاندارد آن یعنی نور کریپتون استفاده نمیکنيم بلکه
روشهای دیگری را بهکار میگيريم .تحلیل دادهها و مفهوم سازگاری منطقی
یکی ازاين جانشینهاست .فرض کنید میخواهید یک احتمال تنها را محاسبه

اين کار را با تفکر واقعی در قالب تحلیل دادهها راجع به  2انجام میدهید.

کنید؛ آنگاه تنها رهنمودی که باید از آن پیروی کنید اين است که اين عدد

عجییب انست که عم خکمییت (حشمال) ریارای نها گت حقبی مویجود بهکار

میگیرید .اگزذآنشته ,فرض کنید که ( *)2:جنبههایی ادزادههایی را که شما

ندظررگرفتهاید .متا بافت نگاریا رگرسیون راء توضیح دهد .آنگاه نتيجة تحلیل
دادهها واقعاً عبارت است از (()2)۶,0,8|2م؛ یعنی احتمال را مشروط

باید بین * و  ۱باشد .اما هنگامی که نیاز دارید احتمال چندین پیشامد یا
کمیت وابسته بههم را محاسبه کنید .آنگاه نظرية غنی حساب احتمالات در

به ا(ط) ۶میکنید .بهعنوان مغال شها ممکن ,است بگویید  2:ترمال است .یا

ارزیابیهای شما بکهمکتان میآید .در مثالی که در پایان بخش  ٩آورده شد.

اما اين کار فقط هنگامی میسر است که ( *)2را

میانگین  0واریانس 

فلسفهٌ آمار/دنیس لیندلی

oY

دیده باشید و بهعبارت دیگر تحلیل دادهها راانجام داده باشید .اين ممکن

است موجب دقت غیرواقعی در محاسبات بعدی شود .یک راه جلوگیری از

اين وضغ اين است که الگو را بدون نگاه کردن به دادهها بسازیم .در حقیقت
اين کار برای طرح آزمایش لازم است (بخش  .)۶۱ساخت الگو تنها با مشاوره

احمقانه خواهد بود که مشکلات کاملا راقعی را که تا حد زیادی حلنشده
باقی ماندهاند انکار کنیم .اين موضوع مخصوصاً هنگامی صادق است که
فضای پارامتری ابعاد زیادی داشته باشد (که اغلب دارد) .ما روشهایی برای
درک چگالیهای چندمتفیره (چه در مورد دادهها و چه در مورد پارامترها) در

با مشتری امکانپذیر است واین کار موجب بهوجود آمدن الگوهای بزرگتری

دست نداریم .فیزیکدانان قوانین نیوتن را به اين جهت که بعضی ازایدههای

نسبت به الگوهای مورد استفادةٌ جاری خواهد شد .شاید تحلیل دادهها را

معرفیشده توسط او قابل اندازهگیری نبود .منکر نمیشدند .بلکه میگفتند

بتوان بهعنوان استنباطی تقریبی در نظر گرفت که در آن جنبههایی از مدل

که اين قوانین معنی دارند و هر جا که بتوانیم اندازهگیری کنیم بهکار میآیند.

بزرگتر که در مدل عملیاتی کوجک مورد نیاز نیستند

کنارگذاشته میشود.

نکتة دیگر این است که ( ۵,0|2)0مثلاً در قالب بافتنگار فقط برای

پس باید روشهای بهتری برای اندازهگیری ابداع کنیم .مشابه اين مطلب دربارة
احشال صادق است .معنودهای فآموششنه از تعقیقات آماری عباوت

یک مقدا از ( )0,0پعنی مقدار غیرحتمی موجود نمایش داده میشود .دادهها

است ابزیان ايدة چند متغیره بودن برحسب احتمال ,که در آن فرض استقلال

ww

جهت آسان کردن مطلب آنچنان بهکار میرود که غالبا حقیقت زیرپا نهاده
میشود .غالبا واموش میشود که مفهوم استقلال نیز بهخاطر آنکه با احتمال

شامل اطلاعات و شواهدی اندک هستند که حتی

اگر )N(O,,Q6

آنگاه ودرضعیتهای مشاهده نشده ۷2 )0,0( .سح :د .بنابراین یکی از حالات
در ساختن الگوها اين است که الگویی بسازید که تا آنجا که توان  SLI,شما

سروکار دارد مفهومی شرطی است .اینکه بگوییم ) Bi y00 04Hوب

ت کهرها میتوانند
ر وازممانی
پررامال
آجازه میدهد بزرگ باشد تا برای حالت غی

تشکیل نمونهای تصادفی میدهند  -مستقل از هماند .وقتی آنها را برای

۷۱

استنباط راجع به ۱ببرة بهکار میگيريم حرف مضحکی است .آنها به شرط

خرش
بو د
هعرقدایی را اختیار کنید نز مناسب باشد .دريارة آندازة الک

که

بحث خواهد شد .توجه داشته باشید که مشکلات مطرحشده در دو پاراگراف
قبل گریبان هگرردووه فراوانیگرا و بیزی را به یک اندازه میگیرد.

گاهی اوقات اين بحث مطرح میشود که تحلیل دادهها هیچ کمکی به

گررفته میشود مسا ارزیابی کاملا
رد
نراظمتر
هنگامی که چگالی برای پا

ارزیابی یک توزیع برای پارامتر نمیکند زیرا اینکار نیاز به مشاهدة دادهها

متفاوت خواهد بود زرا غالبا تکراری وجود ندارد وبزارهای آشنای تحلیل
ترس
دگرس در
دادهها دی

نیست .بهعلاوه ,در بررسی جگالی دادهها الگوهای

استاندارد متنوعی در دسترس است .مانند خانوادة نمایی و روشهایی که بر

 9از هم مستقلاند.

دارد .در صورتیکه ما به یک توزیع پیشین قبل از مشاهدهٌ دادهها نیاز داریم.

اين حرف مغایر با اين واقعیت است که هم ما داازدهها استفاده میکنيم ت

بسنده با بُعد کوچک مشخص ,تحلیل آنها آسان است هر چند دچار این

ببینیم بر چه چیزی دلالت دارند و سپس بررسی میکنيم که نظرمان نسبت
ی صکفر وها را
به آن چیز بدون حضور دادهها چگونه باشد .شما دنبالهای از
میبینید و به تعداد اندکی گردش طولانی توحه میکنيد .آیا برخلاف آنچه شما
پیشبینی میکردید میتوان نتیجه گرفت که دنباله بهجای آنکه تبادلپذیر باشد

مشکلاند که نمیتواند دادههای دورافتاده رباهراحتی در خود جادهند .بخشی

مارکوفی است؟ شما به دلایل وابستگی میاندیشید وهمینکه نتیجه گرفتید

ازین محنودیتها تاکنی ,از محذرذیت  Lath); gleده است ولی حشگل

دنباله تشکیل زنجیر مارکوف میدهد .به ارزش آن فکر میکنید .هنگامی که

مهمتر این است که در چارچوب رهیافت فراوانیگرا اصول فراگیر وجود ندارند
و هارلگوی جدید ممکن است نیاز به معرفی ایدههای جدید داشته باشد.
روشهای محاسباتی مدرن مشکل اول راکاهش میدهند و روشهای بیزی با
استفادة گسترده از حساب احتمال مشکل دوم را بهکلی ابزین میبرند؛ هدف

مرتبه عددی اول است» اگر شما فقط یکها را مشاهده کرده باشید دیگر

 bs GSI) GLIM abکلی) ساخته میشوند .اين الگوها دارصل به این
 okطراحی شدهاند که به خاطر دارا بودن وییگیهای خاصی مانند آمارههای

همواره محاسبة ( 8|8)9است .ما دبرخش  ۵۱دوباره به اين نکته برمیگردیم.
شناد کمی الگزت استانذارد علي بعکالی بازانر وجیخ ناید که اساسا

دنبال دلیل نمیگردید وفقط جیزی عجیبی راکه رخ داده است میپذیرید.

 ۱باز هم الگوها
[ Slمدل] در واقع توصیف احتمالاتی موقعیت مشتری است که تحلیل

دادهها و بهکارگیری دانستههای فعلی مشتری به ارزیابی آن کمک میکند.

محدود به چگالیهایی هستند که مزدوج عضو انتخابشده از خانواد؛ٌ نمایی

جند مشکل باقی میماند که یکی اآزنها اندازة الگو است . LDلازم است به

برای چگالی دادهها میباشند .شاهبیت انتقاد فراوانیگراها اين است که:

غیکرمازی 2تهای دیگری رابهعنوان متفیرکمکی دربگنظیرریم؟ آی لازم است
تعداد پارامترها راافزایش دهیم تا الگو انعطافپذیری بیشتری داشته باشده مثلا

جدی درکارند ولی بخشی ازآنها به خاطر عدمموفقیت داررتباط بین نظریه و
عمل است .من بهکرات به سژالات احمقانهای مانند «جگالی پیشین مناسب

بهجای یک توزیع نرمال اتزوزیع #ی استودنت استفاده کنیم؟ سهویج هنگامی

«جگالی پیشین را اکزجا آوردی؟» اين یک طعنةٌ احمقانه نیست؛ مشکلات

که گفت الگو باید به اندازة یک فیل باشد پیشنهاد عاقلالهای کرد .بهراستی

برای واریانس " 0دچرگالی نرمال (دادهها) چیست؟» برخورد کردهام .این
سوال به این جهت احمقانه است که  7فقط یک حرف از الفبای یونانی است.
برای یافتن چگالی پارامتر جامعه باید ازلفبا فراتر رفته واقعیت نهفته در پس

به دنیای کوچکتری که علاتق نزدیک شما را در برمیگیرد .قانع باشید .اما

چیست؟ به نظر مشتری این پارامتر جه

این دنیای انتخابی باید تا چه حدی کوچک باشد؟ دنیاهای واقعا کوچک از

مقادیری رمایگیرد؟ بهیاد آورید که وظیفة آماردان بیان عدمحتمیت شماء یعنی

امتیاز سادگی و امکان بهدست آوردن نتایج بسیار برخوردارند .اما آنها این

مشتری به زبان احتمالاتی است .شکل معقولی .اين سوّال میتواند اين
باشد که «عقیدهُ شما راجع به تغییرات فشار خون در یک مرد میانسال سالم

را هم دارند که ممکن است شناخت شما را اوزاقعیت دربرنداشته

باشند .بهطوری که («|ر)ترای که براساس نها حساب میشود .ممگن است

در انکلستان چیست؟» اما حتی در حالتی که به مساتل عملی ندظراریم.

دارای امتیاز منفی زیادی باشد .پس مصالحهای لازم است .اما هميشه باید

یانس
ارر از
 ۲را بررسی کرد .مونظو

آماردان بیزی کمالطلب الگویی دارد که همه جیز را در برمیگیرد؛ الگویی که

دیدگاه جهانی نامیده شده است .چنین الگویی غیرعملی است وشما باید

عیب
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بزرگترین الگویی را که امکانات محاسباتی شما از عهده آن برمیآید انتخاب

آماردانان طی سالیان متمادی مجموعهای از الگوهای استاندارد را

کنید .یک راهبرد موفقیتآمین اين است که الگوی بزرگی انتخاب کنید و از

بهوجود آوردهاند؛ بعضی از این الگوها بهقدری ساده هستند که برای اجرای آنها
نرمافزارهای رایانای نیز وجود دارد .اين الگوها هنگامی که شکل فراوانیگرايانة

نتیجة پایانی شما تأثیر جدی میگذارد .یعنی جنبههایی که نمیتوان آنها را

آنها جرح وتعدیل شود تا تحلیل منسجمی امکانپذیر گردد ,بیشک ارزشمند

نادیده گرفت؛ و در نتیجه میتوانید اندازة الگو راکاهش دهید.

عسایستهای غیرفرضی
قا
هستند ,اما نباید هیچگاه جای الگوسازی دقویقا بر

طریق مطالعات مربوط به استواری ,معین کنید که کدام جنبههای الکو روی

روابط بین دنیای کوچک انتخابی و دنیاهای بزرگی که این دنیای کوچک

را در برمیگیرند .قابل تأمل است .یککار رایج دارنگلستان ,چاپ جداول

رباگیرند .ما دارینجا پیشنهاد مهمی را تکرار میکنيم .وآن اين است که برای
ساختن الگو فکر کن و بقية کار را به عهده حساب احتمال بگذار ,یک مثال,

عملکرد مدارس صرفاً با استفاده انزتایج امتحانات دائشآموزان است .خیلیها

پدیدهٌ نامطلوب «بیپاسخی» در بررسیهای آماری است .در اینجا مهم al

استدلال میکنند که اين ,دنیای فوقالعاده کوجکی است وعوامل دیگری مانند

و درردن
است که راجع به سازوکارهایی که به بیباسخی میانجامند و به اآلگو

عملکرد دانشسآموز در موقع پذیرش به مدرسه را نیز باید دنرظرگرفت .بعضی

آنها فک رکنیم .برخی الگوهای موجود در متون آماری براساس هیچ نوع درک

مواقع گفته میشود که در رهیافت ماء یک دنیای کوحکتر نمیتواند درنیایی

واقعی از دلایل نقص دادههاء بنا نشدهاند .بنابراین باید به آنها مشکوک بود.

بزرگتر جای بگیرد وااگورلی ناکافی باشد لازم است دوباره از اول شروع کرد.
اما اینطور نیست .اين درک اشتباه ناشی ازعدم درک ماهیت شرطی احتمال

دانستههای مشتری دربارةٌ واقعیت باید برحسب احتمال الگوسازی شوند.
اين پیشنهاد بارها مطرح شده که شایستگی یک الگو بدون مشخص
کردن الکوهای رقیب آزمایش شود وروشهایی هم برای انجام اين کار بهوجود
مگوطاملرقی نیست
آمدهاند [ .]۸ولی ما استدلال میکنيم که رکدردن یک ال

است .برای نمونه .فرض کنید که الگوی شما ( ۷2 )۵,0به  2است .پس در
واقع شما ( 0|:2)2, ۵0, ۷2, 61را توصیف میکنيد که  ۷2دلالت بنررمال بودن

دارد .به عبارت دیگر ,با دانستن  57و فرض نرمال  2 aayدارای میانگین
 ۵و واریانس  4است .اگر با توجه به حضور مشاهدات دورافتاده .گسترش

درذات احشال تیفته است .که اساسا یک شاخص مقایسهای :است :دنیای
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بیزی یک دنیای مقایسهای ونسبی است که مطلق در آن وجود ندارد .به این

الکو به توزیع ای استودنت مطرح شود یعنی

شاخص  ۶تبدیل شود .آنگاه داولگو باهم سازگارند .با اين تفاوت که اولی
این محدودیت پا شرط ر دارد که  .« -< 06شما با در نظر گرفتن  ۶مقادیر

بزرگی برای  ۶در نظر گرفتهاید .معمولاً در عبور از یک الگوی کوچکتر به

اط
حر و
مگت
الگویی بزرگتر ,الگوی کوچکتر تحت شرایطی شبیه الگوی بزر
در آن است» ولی گاه جنین نیست .برای نمونه شاید دارلگویی  ۶نرمال

باشد و دارلگوی دیگری ( 2)801نرمال باشد .یک راه برای برطرف کردن
این مشکل ,همانطوری که باکس وکاکس پيشنهاد کردند [.]٩معرفی یک

وبد بودن آن فقط در مقایسه با الگویی که از آن بهتر است معنا دارد .دلیلش

یل
ل در
حیگر
تد
نکته بار

تصمیم دبرخش  ۵۱برخواهیم گشت؛ درآنجا تصمیم

میگیرید کاری را انجام دهیده نه به خاطر آنکه خوب است بلکه به خاطر
آنکه بهتر از هر کار دیگری است که به ذهن شما خطور میکند .مردمی که
دارنتخابات ارزای دادن اجتناب میکنند جون شرایط هیچکدام اکزاندیداها
رامطابق خواستههای خود نمیبینند به اين نکته توجه نمیکنند که با وجود

محدودیت دکراندیداها ,باید آن را که اصلح میدانند برگزینند ولو مطلوب

نباشد.

ان
کار
من ک
ار اي
رشته تبدیلات است که * و ()2ع ۵1دو عضو آن باشند .اگ

نداشته باشد وشما واقعاً مطمئن نباشید که اگوی  ۱61حکمفرماست یا My

آنگاه عدمحتمیت خود را با احتمال بیان کنید و الگویی تعریف کنید که در آن
۱

دارای احتمال « و  ۱/1دارای احتمال  ۱ - ۷باشد .قسمتی Sie jl

استنباط ,گذار از  2به ( 0)۱/0)2خواهد بود .اين مسأله مورد بحث قرار

گرفته[ ]۱۲و در آن از فرضهای غلط به بهترین وجه پرهیز شده و قابلیت
اختلاط مفروض گرفته شده است.
انتقاداتی اازلگوهای بزرگ مطرح شده است چون به نظر میرسد گهگاه.

در مقایسه با الگوهای کوچکتر؛ نتایج بدتری بهدست میدهند .برای نمونه با
درنظرگرفتن رگرسیون یک کمیت روی چندین کمیت دیگر مجبورید متفیرهای

رگرسور (برگشتی) زیادی را در نظر نگیرید .چون اين کار منجر به برازش

اشتباه میگردد .اين جنبة نامطلوب در هنگام استفاده از روشهای فراوانیگرا
پیش میآید .قضیهای در چارچوب بیزی» نشان میدهد که اين پدیده زمانی
که با یک تحلیل منسجم همراه است پیش نمیآید .اساسا به اين دلیل که

[حاصل] بیشینهسازی روی یک زیرمجموعه نمیتواند از بیشینهسازی روی

کل مجموعه بیشتر شود .اين موضوع با قابلیت اختلاط مربوط است زیر
روش عادی برازش یعنی کمترین مربعات معادل یک استدلال بیزی است

که در آن از یک توزیع پیشین نامناسب .یعنی یک توزیع یکنواخت» بر روی

 ۲بهینگی
در بحت خود به اين موضع رسیدیم که عدمحتمیتهای واقعی باید توسط
احتمالات بیان شوند .دارلگوي شما گنجانده شوند آونگاه عملیات لازم طبق
قوانین حساب احتمال روی آنها انجام شود .حال به پیامدهایی که عملیات در
چارجوب آن حساب روی روشهای آماری دارد (بهویژه ندرقابل با شیوههای

فراوانیگرا) میپردازيم و با اين کار بحث در مورد آزمون معنیدار بودن وبازهة

اطمینان بخش  ۶راگسترش میدهیم .افرادی که ابزرآوردها یا آزمونهای بیزی
استفاده

میکنند .گاه اظهار میدارند که تنها کاری که در رهیافت بیزی انجام

میشود افزودن یک توزیع پیشین به الگوی فراوانیگرایانه است .یعنی توزیع

پیشین فقط بهعنوان ابزاری برای ساختن یک فرایند .که بعداً در چارچوب
فراوانیگرا روی آن تحقیق میشود معرفی میگردد .با اين گفته اهمیت توزیع
پیشین را که بات کشف آن فرایند شذه نادیده میگیرند .اما گايفنته«درزست
نیست» چون قبول کامل دیدگاه بیزی مستلزم تفیبری جدی در نحوهٌ تفکر شما

راجع به روشهای آماری است.

تلاش زیادی برای استخراج برآوردها وآزمونهای بهینه شده است .اين
موضوع در قسمت نظری کاملا مشهود است؛ کتابهای فوقالعاده غنی لیمن

فضاهای پارامترهای رگرسیون استفاده شود .اين موضوع وقتی که بعد فضا

[ »]۳۰۲ ۰ ۵۰۲عمدتاً به روشهایی برای پیدا کردن برآوردها وآزمونهای

کم است مشکلی بهوجود نمیآورد .اما با افزایش ! Las oleمشکلات زیاد

خوب اختصاص دارند .و  glبهطور غیررسمی ,در تحلیل دادهها دلایلی

میشوند [ ]۶۳و بناباین مسالةٌ برازش اشتباه میآبد.

برای استفاده از یک فرایند بهجای فرایند دیگر پیش کشیده میشود .مثلا
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وقتی بهحق میگویند که در صورت وجود مشاهدات دورافتاده .میانگینهای
اصلاحشده بهتر از میانگینهای خاماند .پس بگذارید به موضوع استنباط
بپردازیم یعنی اظهارنظر راجع به یک پارامتر  0با در دست بودن دادههای 
درکنار پارامترهای مزاحم  .۵آماردان فراوانیگرا ممکن است به دنبال بهترین

برآورد نقطهای یا بازة اطمینان يا آزمون معنیداری برای  ۵باشد.
یک واقعیت جالبتوجه و تا حد زیادی ناشناخته» این است که در

چارچوب تفکر بیزی تمام مشکلات بهینگی ابزين میرود .یعنی کل یک
مساله ناپدید میشود .چطوراین اتفاق میافتد؟ دستورالعملی را در نظر بگیرید

اين موضوع پیامدهای مهم و شناخته شدهای دارستنباط آماری دارد.

هرگاه دارستنباط عمل انتگرالگیری روی مقادیر  انجام گیرد .اصل بالا نقض
شده و روش بهدست آمده .ممکن است منسجم نباشد .برآوردهای نااریب و
آزمون معنیدار بودن مساحت دمی جزو عوامل آسیب دیده هستند .پس تابع

درستنمایی دآرمار بیزی نقش مهمتری ایفا میکند تا دمرکتب فراوانیگرا؛ با

اين حال تابع درستتمایی به تتهایی برای استنباط کافی نیست ولازم است
با نوجه به توزیع پارامتر تعدیل شود .عدمحتمیت باید توسط احتمال بیان
شود و نه درستنمایی .قبل ازبسط وتفصیل این نکته ,لازم است منظور از
درستنمایی روشن شود .اگر یک الگو از دادههای  2و پارامترهای )(20,8

که عبارت است از محاسبة ( )61,2|8یعنی چگالی پارامتر مورد نظر با
توجه به دادهها ودانش قبلی .اين  OSESتوصیف کاملی از شناخت فعلی

تشکیل شده باشد .آنگاه ( 0,0|2)0بهعنوان تابعی از ( »)0,0بهازای هر

شما از  ۵است .نکتة دیگری برای گفتن وجود ندارد .این یک برآورد است:

مقدار ابت ومشاهدهشدة  2بدون شک تابع درستنمایی است .با این حال؛

تنها برآورد شماء که اگر کل آن روی یک مجموعة  77دنرظرگرفته شود .تمام

استتباط هر یلیر ( ]۳شامل شام قأیع حرستتمایی ئیست :پلکد فقظ .شام

اطلاعات  A Se) aly| Ltدرست است با نتهشکیل میدهد .هیچ

انتگرال آن است:

2|0
) 61
0ز (
,ر ا
جیزی بهت

وجود ندارد :یکتا وک تانهنادیداست .مورد میانگین

اصلاحشده را که همین الان به آن اشاره شد .در نظر بگیرید .ااگرلگو با

نرمال ساده ترکیب شود .آنگاه چگالی  ۵حول میانگین نمونه یعنی  7تقریبا
; bl col JLفرض کنید که بهجای توزیع نرمال» توزیع #ی استودنت قرار
گیرد (با پدوارامتر مراحم :پراکندگیودرجة آزادی) .دارینصورت .چگالی 0

حول  2متمرکز نخواهد شد .بلکه حول چیزی که اساسا یک میانگین اصلاح
شده است ,متمرکز میشود .به عبارت دیگر , Coyبرآورد کردن به ناجار پیش
میآید و نه بخهاطر ملاحظات بهینگی.

برآورد یکتای بیزی» توزیع پسین ,به پیشین بستگی دارد .پس شباهتهایی

کز
یدو ا
بین آماردانی بیزی وآماردانی فراوانیگرا که هر

پیشین برای ساختن

برآورد بهینهٌ خود استفاده میکنند .وجود دارد( .مجموع شیوههای خوب

(۳

>( / p18, 2) plald) da.

ما اين را درستنمایی  0مینامیم .اما این نامگذاری همواره قابل قبول نیست.

دلیلش کاملاًواضح است .ساختار آن فقط جنبة ( 6//0)2اچزگالی پارامتر

( )0,را شامل میشود .که فوانیراها و طرفداران مکتب درستنمایی

اين دومی را قبول ندارند .دهریجکدام از دو مکتب توافقی عام بر سر اینکه
تابع درستنمایی برای پارامتر ی مورد نظر در حضور یک پارامتر مزاحم 0,
از جه جیزی تشکیل میشود وجود ندارد .حداقل جندتایی کاندیدا برای اين

امر معرفی شده است .برای نمونه مدعرادلةً انتگرالی ( .)۴از 6/20042( ,هم
استفاده میشود که در آن  4مقداری است که باعث میشود (۵,0|2)2

و مناسب فراوانیگرا همان مجموعة بیزی است) .فرق واقعی در اين است

 So Oh Codمقدار ماکسیمم باشد .تعدّد کاندیداها نشان میدهد که پیدا

که آماردان فراوانیگرا از معیارهایی متفاوت با آماردان بیزی استفاده میکند.

کردن تعریفی مناسب وراضیکننده که مانع ادزخالت نابهجای احتمالات در

مثلاًبهجای استفاده از مفهوم سازگاری منطقی برای قضاوت در مورد کیفیت
محصول ,از مفهوم نرخ خطا بهره میجوید .دربارة اين مطلب در بخش ۶۱

ارام شوده غییمدکن امست.
دلیل آنکه درستنمایی به تنهایی کافی نیست .این است که درستنمایی

ووعة
م د
م 4جو 8
بر خلاف احتمال جممپذیر نیست .اگر

مجزا

باشند .آنگاه داریم ()م ( < )4( +ظ لا  ۸42در حالیکه تساوی
 JAYاصل درستنمایی

 lel Setsپارمتری از طریق محاسبة

)(r

)۵( i |00م(/۵ع)«(«(6) > 

ک دمویت  ۸و  0در نظر بگیرید0/۰۸( .
بهدست میآید 0|2)2( .را تایعی از
بهعنوان تابعی از  ۰بهازای هر مقدار ثابت  0یک چگالی احتمال است.

(( > 4)1( + 8)1ظ لا  ۸)1برای یک تابع درستنمایی ( 0)1درست
نیست .چون ویزگیهایی که بهعنوان اصول موضوع داررات یک استنباط

بهکار میروند (مثلا در کار سهویج) به مجموعپذیری میانجامد .هگرونه

نقضی ممکن است باعث نقض اصول موضوع گردد .اين نقض در مورد
اصل درستنمایی اتفاق میافتد .در بخش  ۵مثالی دربارة رنگ پوست و
جنسیت آوردیم که برحسب مفهوم غیردقیق محتملتر بودن یک پیشامد

نسبت به پیشامد دیگر بیان شده بود .دوراقع كاگلرمة «محتمل» به معني

یعنی مثبت و انتگرال آن نسبت به  ۵برابر  ۱است .بهعنوان تابعی از  ۵۸بهازای

فنی تعریفشده دارینجا بهکار رود باز هم آن مثال درست است .درستنمایی

هر مقدار ثابت  2مثبت است اما معمولاً انتگرال آن بابر  ۱نیست0)2|*( .

یک عنصر ضروری ددرسئورالعمل استنباط است .اما تنها عنصر ضروری

دیده میشود که تنها کمکی که دادهها به استنباط میکنند از طریق تابع

توجه داشته باشید که اصل درستنمایی فقط در مورد استنباط صادق

درستنمایی متغیر  ۵بهازای  2ثابت نامیده میشود .از برابری ( )۳بهوضوح
درستنمایی برای  7مشاهده شده میباشد .این همان اصل درستنمایی است

است .یعنی در مورد محاسبهٌ بعد از مشاهدة دادهها .قبل Aleys cpl jl

مشاهدهشده ,هیچ نقشی دارستنباط

ما دبرعضی از جنبههای انتخاب  SIبهطور کلی در طرح آزمایش يا در
تحلیل تصمیم .دنرظرگرفتن مقادیر ممکن متعددی ادزادهها ضروری است.

که
که میگوید مقادیر  »2به غآیرناز

ایفا نمیکنند .یک منبع مهم برای اثبات این موضوع .کتاب بروگرل وپرت |]۴
Crus

)ig fans Yea

نشر ریاضی؛ سال  ۵۱۰شمار؛ ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

 ۴مفاهیم فراوانیگرایانه

استفاده امزفاهیم فراوانی دخرارج امزحدودة تبادلپذیری باعث بهوجود

از دهةٌ  ۱٩۲۰به بعد رهیافت فراوانیگریانه بآرمار غلبه داشته و بارساس

آمدن مشکل دیگری میشود .فراوانیگرایان معمولاً اظهارات خود را بگافتن

هر معیار معقولی موفق هم بوده است .با اين حال دیدهايم که اين رهیافتٌ

اینکه «در درازمدت» حق با آنهاست ,توجیه میکنند .که جواب منطقی به

تعارضاتی جدی با یک دیدگاه منسجم دارد .جطور چنین چیزی امکان
دارد؟ توضیح ما اين است :یک ویگی وجود دارد که هر دو دیدگاه بیزی

فوراوانیگرا در آن مشترکاند آونها ربایشتر از همه عواملی که تا به حال
در اینجا بیان شده بههم پیوند میدهد .اين ویدگی عبارت است از مفهوم
تبادلپذیری" .دنبالهای جون ( )۱2, ۰۰۰,۲2, 2:اکزمیتهای غیرحتمی با

در نظر گرفتن شرایط له برای شما تبادلپذیر است اگر توزیع احتمال توأم
شماء به شرط عقه بهازای جایگشتی اازندیسها ناوردا باشد .بهعنوان مثال,

اگينفته اين است که «کدام درازمدت؟» .مثلاً یک بازة اطمینان مقدار واقعی
ازمدت دربر خواهد گرفت .برای اینکه معنی اين
را به نسبت  ۱ - 0بادرردر
مطلب را درک کنیم؛ لازم است که مورد خاص دادههای  8را ددرنبالهای از
مجموعههای دادههای مشابه جای  cel Ll cagesسوال پیش میآید plas aS
دنباله؟ کدام دادهها مشابه هستند؟ مثال کلاسیک این موضوع مجموعهای
از دادههاست مرکب از  ۲پیروزی در  7آزمایش که تشخیص داده میشود

یک دنبالة برتولی است .در اين دنباله آیا ما * را ثابت نگه میداریم TL

( ۱202 < ۲۵,۲ > 7|۵( ۷2 > ۱۵,۳ > 67|۵روی جایگشت  ۱و

را و یا جنبهای دیگر از دادههای مشاهدهشده را؟ اين موضوع مهم است.

 ۲ناورداست .یک دنبالهٌ نامتناهی تبادلپذیر است اگر هر زیر دنبالهٌ متناهی

آماردانان بیزی جوابی برای حالت مورد نظر بهدست میدهند .در حالیکه

آن» اینگونه باشد .به نقش «شماه  Kgبه اين علت اشناره شد که تأکید شود
تبادلپذیری یک قضاوت ذهنی وشخصی است و اگر شرایط تغییر یابند .شما

بای آماردانان فاوانیگرا معمولا لازم است آن حالت را درنبلهای از حالتها
قرار دهند.

محدودیت احتمال به فراوانی» ممکن است باعث بروز اشتباه در کار

هم ممکن است عقیدهتان را تغییر دهید.

اگر تشخیص دهید که یک دنباله (بینهایت بار) تبادلپذیر است .آنگاه

ساختمان احتمال شما برای  ofدنباله همارز با معرفی یک پارامتره مثلا 4

شود .ادرینجا مثالی دربارة تعیین ثابتهای فیزیکی مانند ثابت گرانشی؛ 26؛

است بهنحوی که به شرط  ۶۷اعضای دنباله بهطور مستقل و یکسان توزیع

میآوریم .معمول و منطقی است که فرض کنیم اندازهگیریهای انجامشده در
یک محل و زمان قابل تبادل ونااریب هستند وک هدرام همان امید ریاضی

 wl ose (IID) thasپارامتر غیرحتمی است» شما یک توزیع احتمال

 Gرا دارند .منطقی است که امزیانگین آنها بهعنوان برآورد جاری  )7استفاده

بای آخ خواهید داشست .این نتیجه  aud [VFN Pal cess ol jlمعمولا

کنیم .شاید لازم باشد دادههای دورافتاده را قبل از محاسبهٌ میانگین کنار

له شامل عناصر ( )۵,۵است که در آن  6پارامتر مورد نظر و  ۵مزاحم

بگذاریم .عدمحتمیتی که همراه این برآورد است .با محاسبة " 5بهدست میآید

است .بنابراین» تبادلپذیری ساختار بهکاررفته در بالا را تحمیل میکند وبهعلاوه
دادههای  2شکل خاص مولفههای  111را دارند .همچنین  ۷بستگی به
خواص فراوانی دنبالهً مزبور دارد .بنابراین در حالت سادهای که دنبالةٌ برنولی

است و 2:مقدار * یا  ۱رمایگیرد * نسبت حدی #::هایی است که مقدار
 ۱را دارند .بنابراین ,آماردانی بیزی که تبادلپذیری راتشخیص

میدهد .در

که  ۳5برابر ميانگین مربع انحرافها امزیانگین است وخطای معیار ۷/5
است که در آن  nتعداد دفعاتی است که اندازهگیری انجامشده يا بهعبارت دیگر
حجم نمونه است .این عمل.باعث تعیین حدود اطمینان برای  |Sمیشود.

ررج
ار د
خیدت
تجربه نشان میدهد که معمولاً رآوردهای جد

از حدود اطمینان

قبلی قرار دارند . So gle aفاصله بیش از حد کوتاه است .یک

Be

حقیقت همین قضاوت را در مورد دادهها بهعنوان یک آماردان فراوانیگرا

امتیازدهی برای برآوردکنندگان  ,۶موجب جریمهای بزرگ میشود .دلیلش

در قرن بیستم .مفهوم مشاهدات  0111پر علم آمار سلطه داشته است.

ایدههای مبتنی بفرراوانی نیست .نادیده گرفته میشود .در رهیافت بیزی یک

حتی وقتی که امناسب پودن آن کاملاً روشن استه مثلاً در بررسی سری

توزیع برای اين اریبی وجود دارد و برای  ۶از یک پیشین که خودش پسین

انجام میدهد با اين فرق که مقدار احتمال برای پارامتر را نیز تعیین میکند.

 gilesاز آن بهعنوان الگوی پایه استفاده میشود .برای نمونه ممکن است
 - ۱-20ورق» بهعنوان مقداری از  0111 0فرض شود .ومنجر به یک فرایند

ات[ورگخرسیوود برگشتی] خطی مرتبة اول شود .در محدودة فرض  011ایدهها

اين است که اندازگیریها واقعا اریب هستند .اما چون مقدار اریبی پذيراي

 ayy),قبلی است» استفاده میشود که احتمالا با توجه به فرایند اندازگیر
تعدیل وترمیم شده است .معمولاً خطاهای معیار بسیار کوچکاند چون فقط

موّلفة تبادلپذیر عدمحتمیت در نظر گرفته میشود .اشتباهات مشابه ممکن

و مفاهیم مرتبط با فراوانی مناسباند .حتی بعضی ازاین ایدهها در محدودهٌ

است در پیشبینی تعداد آدمهایی که دآرینده به بیماری ایدز مبتلا خواهند

قانون بیزی نیز مناسب و بجا هستند .بهطوری که نظریهای بهوجود آمده که

شد .رخ دهند .دراين پیشبینیها ممکن است تغییرات در رفتار شخصی و

عدمحتمیت و احتمال را مبتنی بر فراوانی میداند .بعضی از متون آماری
فقط با دادههای ( 1]1سروکار دارند و بنابراین فعالیتهای آماری را محدود

سیاستهای دولت .تغییراتی که نمیتوانند در تحلیل فراوانیگریانه وارد شوند.
نادیده گرفته شوند.

میکنند .متالهای آنها از علوم تجربی گرفته میشوند که دآرنجا تکرار پاية کار
است» و نه اقزانون که در آن تکرار وجود ندارد .با اين حال فراوانی کفایت

 .۵تحلیل تصمیم

نمیکند» جون معمولا تکراری برای پارامترها وجود ندارد .پارامترها مقادیریکتا

اشاره شد که علم آمار با جمعآوری ونمایش دادهها شروع شد و بعد گسترش

و نامعلومی دارند .بنابراین سردرگمی بین فراوانی و احتمال ,امکان استفاده

یافت تا پردازش و بررسی دادهها و فرایندی را که امروز استنباط مینامیم.
دربربگیرد .مرحلهای فراتر از اين هم وجود دارد .یعنی میتوانیم برای رسیدن
به یک تصمیم ویک حرکت آغازین ادزادهها اوستنباطهایی که اآزنها حاصل

اازحتمال برای عدمحتمیت پارامتر را از فراوانیگرایان گرفته .و در نتیجه برای
آنپا لازم بوده مفاهیمی ناسازگار [با دیدگاه فراوانیگرا] مانند بازة اطمینان را
تعریف کنند.
.1 exchangeability

میشود استفاده کنیم .به نآظمرامرندانان سهمی حقیقی در تحلیل تصمیم

دارند بواید جمعآوری دادهها و استنباطهای خود را طوری گسترش دهند تا

۱۶

فلسفهٌ آمار/دنیس لیندلی

شامل عمل نیز بشود .روشهای رمزی وسهویج نشان داده که چگونه میتوان

 ansداشته باشید :همانطور که ) P(Aعدمحتمیت آمازذان نیت پلکة

مفاهیم پایهای را از طریق تحلیل تصمیم به نمایش گذاشت .این گسترش برای

عدمحتمیت مشتری است» مطلوبیت هم از آن تصمیم گیرنده است .تقش

دربرگرفتن عمل ,زمانی بهتر فهمیده میشود که بپرسیم هدف ازیک استنباط

آماردان این است که  Bleمشتری را به شکل یک تابع مطلوبیت سان کنده

که شامل حساب کردن ()|2م برای دادههای آینده .( .به شرط دادههای

همانطور که عدمحتمیت او را با احتمال بیان میکند .همچنین توجه داشته

قبلی»  2است» جیست؟ مثالی دربارة پزشکی

ذکر کردیم که دادههایی راجع

باشید که در تحلیل فرض میشود فقط یک تصمیمگیرنده وجود دارد که همان

به دارویی در دست داشت و میخواست حدس بزند چه اتفاقی میافتد اگر

«شماءی متن ماست .هر جند ممکن است این «شما» جندین نفر باشند که

آن دارو را به مریض خاصی بدهد .این مثال شامل یک تصمیم است ,یعنی

 peeمیدهند و تصمیمی دسته حمعی میگيرند .هیچکدام از

ي بنهکه کدام دارو تجویز شود؛ تجویز دارویی دیگر ممکن است
اجع
تصمیم را

منجر به یک استنباط دیگر در مورد  #شود .ما از روش رمزی پیروی میکنيم
و میگوييم استنباط فقط زمانی ارزش دارد که بتوانیم از آن برای حرکت

یک گروه

 cleمطرحشده

مشترکی نداشته باشند یا احیناً با هم  Cound det atatls LOاین یک
محدودیت مهم برای ماکسیمم امید ریاضی مطلوبیت است.

آغازین استفاده کنیم .دانستههای جزتی که قابل استفاده نیستند .ارزش خیلی

ش دکرل پارمتریاش باشد تنهازمانی ارزش
کمی دارند )20( .حتی اگر
دارد که بتوان آن را با اعمالی آمیخت که با #ی نامعلوم مربوطاند .مارکس

درست میگفت :مساله اين نیست که فقط دنیا را بشناسیم (استنباط)؛ بلکه

ین است که آن را تقیر دهم (عمل) .حال بگذارید ببیشیم چگونه میتوان
این کار را از دیدگاه بیزی انجام داد.

ساختاری که سهویج و دیگران آن را کار بردند .تنظیم فهرستی از
تصمیمهای ممکن  #است که میتوانیم اتخاذ کنیم .عدمحتمیت در یک مقدار

یا پاامتر) قزر دارد .جفت ( ),6یک نتیجه تلقی میشود که نشان میدهد
اگر ارمتر مقدار  6را داشته باشد وشما تصمیم  4رباگیرید چه اتفاقی
میافتد .دیدهایم که جرا لازم است عدمحتمیت  0توسط یک توزیع احتمال

( )0بیان شود .این عمل به سطح معلومات خود شماء که در نماد نشان داده
نمی شود بستتگی دارد .ممکن است به تصمیم همبستگی داشته باشد .You

در اینجا شامل موردی که دو با حند تصمیمگیرنده

هدف

یکی از موضوعات مورد علاقة آماردانان حداقل از زمانی که فیشر اثر
۷رد].
۱ه ک
[رض
درخشان خود را ع

طرح آزمایشهاست .اين مساله .یک مسللهً

تصمیمگیری است و دراصولی که همین الان شرح داده شد؛ به خوبی میگنجد.

فرض کنید » عضوی از ردهای اآززمایشهای ممکن باشد که باید از بين
آنها یکی

انتخاب شود

و 1

تمابانگر دادههایی باشد که ممکن

است

از جنین

آزمایشی حاصل شوند .این آزمایشها قاعدتً هدفی ر دنل میکنند که با
انتخاب یک تصمیم (نهایی)  4بیان میشود .طبق معمول ,عدمحتمیت با ۵
نمایش داده میشود.

(تحلیل مشایهی هم وقتی که استنباط

در مورد دادههای

] y wotsاست بهکار میرود) نتيجهٌ نهایی آزمایش و عمل عبارت است از

ع)2
, ۵,,
(0

که به آن یک مطلوبیت (52,6, 0,4

نسبت میدهید .پس

امید ریاضی مطلوبیت برابر است با
)0 p(@le,
x, d) dé

)(0

ت3۳

زمانی که تصمیم عبارت است از سرمایهگذاری کردن يا نکردن دتربلیغات ,و

 6نشاندهنده فروش سال آینده است .بنابلین مینویسیم ( .0|8)2استدلال
ادامه مییابد تا نشان داده شود که مزایای ( )0,0را میتوان توسط یک عدد

حقیقی ( 0,0)۷بیان کرد که بهعنوان مطلوبیت نتیجه تلقی میشود .زمانی

ای بت که عباریت ) (8 ibe tha gorge.مالاسیس حاصبل با
) Ue,2نمایش داده میشود .امید رباضی أآن بایر است با

یک نتیجه به دیگری ترجیح داده میشود که از مطلوبیت بیشتری برخوردار
باشد .اگر این مطلوبيتها عاقلانه بنا شوند .بهترین تصمیم آن است که مقدار
مطلوبیت مورد انتظار شما یعنی

[ een) pale) ax.

)(¥

از آنجایی که

۸( dé

|

تنها عامل غیرحتمی دراین مرحله است» عدم حتمیت بهوضوح

وابسته به آزمایش  6است .حاصل ماکسیمم سازی نهایی عبارت ( )۶طرح
آزمایشن بقیته :است.

را به حداکثر برساند .اضافه کردن تابع مطلوبیت و ترکیب آن با توصیف
احتمالاتی عدمحتمیت  dls Lo aتصمیم میانجامد .مطلوبیت باید با

به سادگی اصولی که در اینجا بهکار برده میشوند توحه کنید .هر جند

عملیات تکنیکی لازم ممکن است دشوار باشد .سلسلهای از مراحل طی

دقت بیان شود زیرا صرفا شاخصی ازارزش نیست بلکه شاخصی ازارزش

میشود که به تناوب عبارتاند ازگرفتن امید ریاضی روی کمیتهای غیرحتمی

دمرقیاس احتمال است .اگر بهترین نتیجه دارای مطلوبیت  ۱وبدترین نتیجه

و ماکسیممسازی روی تصمیمهای ممکن .هعردمحتمیت باید مشروط به

دارای مطلوبیت  ۰باشد آنگاه نتیجهٌ ( ),0دارای مطلوببت ( )6,0است

دانستهها در زمان مورد نظر محاسبه شود .مطلوبیت به برآمد نهایی منسوب

0۷,
به شرط اینکه شما فرقی بین (الف) نتیجهٌ حتمی و (ب) یک شانس (0

برای بهترین (و ( ۱ - *)0,0برای بدترین) قائل نباشید (به جنبةٌ ذهنی

میشود و سایر مطلوبیتها(ی مورد انتظار) مانند ( 2,6)7:از آن استخراح
میشوند .این فراین یک چارجوب رسمی برای طرح آزمایشها بهوجود میآورد.

 dual a aS Culریاضی امکان

لشییکهات آن همین الان بیان شد.
به نظر میرسد یک نقد معقول ازک رو

میدهد بهعنوان تنها معیار مربوط به انتخاب تصمیم مورد استفاده قرار گیرد.

این است :بسیاری اآززمایشها با یک تصمیم نهایی در ذهن اجرا نمیشوند.

مطلوبیت تمام جنبههای نتیجه را دربر میگیرد .برای نمونه .اگر یک برآمد در

بلکه فقط برای جمعآوری اطلاعات در مورد  ۵اجرا میشوند .میتوان اين

پوند باشد .مطلوبیت آن نه تنها جنبة پولی

جنبه امزوضوع راگ باسترش تعبیر یک تصمیم .ملحوظ کرد .اطلاعات راجع
به  0وابسسته به عدمحتمیت شما در مورد  0است که طبق معمول با احتمال
بیان میشود .پس فرض کنید تصمیم  4در مورد انتخاب چگالی مربوط

توحه داشنته .باشیة).

این ساختار احتمال

بازی قمار بردی به مبلغ ۶

بلکه هیجان قمارکردن را نیز دربر دارد .بعضی تحلیلها که فقط براساس پول

پایهریزی شدهاند .به خاطر محدودیت ددریدگاه مطلوبیت» ناقص هستند.

تشر ریاضسی :سال  ۵۱۲ Splat؛سال  ۶۱مار ۱

۶۳

در اینجا ( ,2,6|0)0باشد .بعد میتوان یک تابع مطلوبیت ساخت .بیشتر
)u(e,x,d,0) = u(e,x) + u(d,A

)(Y

اولین جمله شامل هزينة آزمایش است و دومی شامل نتایج نهایی .به ارتباط
عد
او
و)*
ق9,
بین (0

در زیر نشان میدهیم که جگونه بررسی آزنانش میتواند شامل شکلی

انزتگالگیری نسبت به که مورد استفادة فراانیگیان است؛ یعنی همان
رح خطاء باشد 2,6)*4( .را تصمیمی دبرگنظیررید که مطلوبیت مورد
انتظار ( )۵رمااکسیمم میکند .امید ریاضی نسبت به  »2عبارت ( )۵را
میتوان بهصورت زير نوشت

امتیازدهی پيشنهادشده در بخش  ٩توجه کنید .دارینجا
// uf{e, x, d*(e,x),@)}p{Ole,
x, d*(e, x) }dOp(zle) dz.

( ۰,0,0)۷ممکن است امتیاز مثبتی فرض شود که منسوب به تصمیم ٩
برای اعلام ( 6|0)2,:است هنگامی که پارامتر مقدار  0.را دارد .شاخص

معمول برای اندازگیری اطلاعات بهدست آمده از( )0فرمول شانن:

/ p(6) log{p(6)}40

Je
p{dle,x,d*(e,
)x)} = p(Ole,x
وچون اضافه کردن "» تابعی از » و  2هیچ شرط جدیدی را به مسأله

انستُ.

نیمن ودیگران زبان مورد استفاده دترحلیل تصمیم راردرتباط بآازمودن
فرض ,آنجا که صحبت از تصمیمگیری برای پذیرش یا رد فرض  7است.
بهکار بردهاند .مواردی وجود دارد که مجازیم قبول يا رد کردن رایک عمل در

نظر بگیریم .مانند رکدردن یگکروه ازشیا .دمرقابل موارد دیگری هم وجود

p(xle,
0( p(Ple)/p(ale).

با قرار دادن اين کمیت دارمید ریاضی و جابهجا کردن ترتیب انتگرالگیری
داریم

دارد که میتوانيم ) ,| D(H |x, Kبهعنوان استنباطی در مورد با دادههای

1 ufe,x,d*(e, x), 0)}p(ale, 0) dx p(6le) dé

 Zودانستههای  1بهدست آوریم .همانطور که دپراراگراف قبل فرض شد.

شکل دوم را میتوان یک تصمیم دنرظرگرفت .هر دو شکل معتبر هستند و
مصارف گوناگون نیز دارند .فلسفة ما هدری ددوگاه را دربر میگیرد وکاملا به

خود شما بستگی دارد که جگونه واقعیت پیش روی خود را الگوسازی کنید.

یک ویزگی مهم پارادایم بیزی» آن است که میتواند وضعیتهای بسیارگوناگون
کمک
را به

که انتگرال داخلی همان شکل انتگرالگیری فراوانیگایانه نسبت به  رناشان
میدهد .برای یآکزمایش ابت .با مطلوبیتی که بهطور مستقیم شامل 3
نیست .انتگرال مربوط برابر است با

معدودی اصل بنیادی دربر بگیرد.

۳ dz.

بعضی از نویسندگان متون آماری در بحث راجع به آزمودن فرض اظهار
کردهاند که وضعیتهای مختلف زیادی وجود دارد که بعضی ا آزنها ممکن

بهازای دو تصمیم و مطلوبیت

*  ۱ -بلافاصله  ] ۵,6|2)2( 74روی

 culواقعا شامل عمل باشند وبعضی ,دیگر صرفاً استتباطی بافنند .موارد

زیرمجموعهای از فضای نمونه و هر دو نوع خطای آشنا را ادرختیار داریم.

میشوند .بعضی ازمردم عاشق پیجیدگی هستند .چون پیچیدگی باعث پنهان

وجود نرخهای خطا باعث یک نوع سردرگمی میشود چون معمولا اين
تاهایی در نظر میگیرند که باید کنترل شوند .و بنابراین جایگاه
مکقامدییر ر

دیگری که توضیح داده شدند .مانند درستنمایی» به موقعیتهای پیچیدهای ختم

عمدهای دترحلیل تصمیم دارند .در حالی که بررسی اصلی ما براساس

ساختار مطلوبیت است .هنگامی که ساختار مطلوبیت اعمال شود خطاها
( AYباز هم در بارة)

اصل درستنمایی

خودپسنود کنتزل میلوند .اما در نظر گرفتن شطاهای گوناگون مسکن انست

در بخش  ۳۱دیدیم که چگونه اصل درستنمایی میتواند پیهای برای استنباط

منجر به یک رشته تغییرات ناخواسته در ساختار مطلوببت شود .دیدگاه بیزی

باشد؛ ولی بسیاری از نظریههای فراوانیگرا اين موضوع را انکار میکنند.
اصل درستنمایی هنگامی که طرح آزمایش جزو تحلیل تصمیم است ,اساسا
بخهاطر انتگرالگیری نسبت به  2در عبارت ( )۶دیگر صادق نیست .در
اولین مرحله ,وقتی که تصمیم میگیرید کدام آزمایش را اجرا کنید .دادهها به

هستند .برای نمونه» طرح

شرط هآرزمایشی که انتخاب کنید» برای شما غیرحتمیاند .این عدمحتمیت

این اسبت که مطلوبیتها و نه

یک

 olesناورداهای

es

پیش
] ul polesدستیابی به نرخ خطای از

تعیینشده ممکن است

نامعقول باشد .بهجای خطاء مطلوبیت باید مشخص شود.

۷#

مخاطره

رفتن امید ریاضی در عبارت ( )۶حذف
توسط ( 6|2)2بیان میشود وگ با

مخاطره واژهای است که تا به حال از آن استفاده نکردهایم .این اصطلاح

میشود .در اجرای استنباط یا دترصمیمگیری نهایی مقدار  ۵را میدانید

را داکورث [ ]۳۱چنین تعریف کرده است :امکان قرار گرفتن در معرض
رویدادهایی غیرحتمی که وقوع آنها پیامدهایی نامطلوب خواهد داشت .با

چون دادهها در دسترساند .پس لازم نیست مقدار دادههای دیگر را در نظر

بگیرید .تتها چیزی که نیاز دارید درستنمایی است .هنگامی که با  leesطرح

ارن
یب
زشتر
آنکه دکاورث مانند اغلب آماردانان بی

آزمایش سزوکار دارید» دادهها مسلماً در دست نیستند وتمام امکانات باید

تا بر سود ومطلوبیت تعریف او دو عنصر اصلی را دآرنچه ما تحلیل تصمیم
مینامیم یعنی عدمحتمیت و مطلوبیت  chyدر نظر میگیرد .تفاوت دوراقع

رواقتی با عدمحتمیت مواجهاید .نشان میدهد .احتمال تابعی از دو متغیر

لفظی است .در نتیجه مخاطره به دو متغیر وابسته است وبحث

مبنایی ما

است نه یک متغیر.

در بخش  ۲وابسته به جدایی اين دو متغیر برحسب عدمحتمیت و ارزش

در نظر گرفته شوند .اين تقابل بین دادههای پیشین و پسین ,اهمیت شرایط

وامطلوب بودن تاکید دارد

فلسفه آمار/دنیس لیندلی

۳۶

است . SE eel bروش معمول که داکورث هم از آن پیروی کرده اين است
که شاخص مخاطره را با یک تکعدد بیان کنند و این جدایی را انکار کنند.
بنابراین؛ مقدار مخاطرةً مربوط به پرواز  ۶۶۰۱مایلی برابر ۷ر ۱برحسب واحد
مناسب است .اگينفته بارساس دلیل زیر قابل دفاع است.
تصمیم بهینه .مقدار امید ریاضی مطلوبیت را به ماکسیمم میرساند .که
برای دادههای  2متناسب است با

محتوایش»[ .]۳۳درست نیست که بگوییم فیزیک جزو علوم است ولی
ادبیات نیست .مواقعی هست که فیزیکدان مانند هنرمند پرشی به دنیای
تخیل میکند .تحلیل تعداد کلمات یک متن میتواند به شناسایی نويسندةً

یک متن ادبي فاقد امضا کمک کند .روش علمی در فیزیک بهوضوع مهمتر
استفاده کرد.

اين روش شامل چیست؟ متون ببشماری دپراسح به این پرسش نوشته

و میتوان آن را بصورت درستنمايي وزندار زير نوشت
۵0

کارل

پیرسون

 asاست:

«وحدت

علوم

فقط در روش

 blاست

نه در

است تا داردبیات اما اين امکان بالقوه را دارد که دررش هترهای بتوان از آن

0۹۳
()8.2

 AAعلوم

شده است وگستاخانه خواهد بود که من ادعا کنم جواب را پیدا کردهام.
اما اعتقاد راسخ دارم که آماردانان در مطالعات عمیق خود دربارة گردآوری

|

و تحلیل دادههاء شاید هم ندانسته .جواب را بهدست آوردهاند و جواب در

 Goals Gly ued cpl -w(d,A) = u(d,مفروض و
که در آن (8) )0

فلسفهای که در اینجا ارائه شد» مستتر است .آزمایش کردن که باعث تولید

بنابراین برای یک درستنمایی داده شده به مطلوبیت و احتمال یعنی دو fale

دادهها میشود؛ یک عنصر اصلی در روش علمی است .پس ارتباط بین آمار

اساسی  le dedبهطور جداگانه وابسته نیست ,بلکه فقط به حاصلضرب

وعلوم تجربی تعجبآور نیست .اازين دیدگاه روش علمی عبارت است از

اين ودوابسته است .به عبارت دیگر ,اگر شما یک انسان عاقل را دحرالتی
مشاهده کنید که عملی انجام میدهد (ثه در حالتی که افکار خود را بیان

میکند) نمیتوانیه بارساس اعمال مشاهدهشده :دو عامل فکعرمول ر از
هم تشخیص دهید .تنها چیزی که میتوانید مشخص کنید تابع وزن است.
بااین حال» جندین دلیل برای حداسازی مطلوبیت ازاحتمال وجود دارد.

مهمترین دلیل نیاز به استنباط است یعنی درک صحیح دنیا بدون ine

ندیکهاز از طریق ساختاراحتمالاتی شما برای
نگوی
ي می
اسفه
بعهمل .فل
دنیا برآورده میشود .در حیطة استنباط .عملیات کاملا در محدودءة حساب

بیان نظر شما  hyeدنبای غیبعتتی شم به بان اعتال» از طریق رای

آزمایشهایی برای بهدست آوردن دادهها واستفاده از آن دادهها برای روزآمد

کزان احتمال و در نتیحه ,روزآمد کردن نظرتان نسبت به دنیا .اگرجه دارین

مور «مولا پر آمار بیوی  ASTنیون آما کین ساطضرب یی سلات
پارامترهای مزاحم همهجا حاضر با اضافه کردن  (qe) Viseنیز عملا
مهم است .همانطورکه دیدیم» طرح آزمایش هم پذيراي بررسی آماری است.

 ote,علمی شامل حشالهای از مراسل است که یه تایب بسن املال و

آزمایش کردن؛ تغییر میکنند .همانطور که در بخش  ۸بیان شد .هدرانشمند

احتمال انجام میگیرد .بنابراین ازمطلوبیت جدا میشود .کسانی معتقدند

یک «شما» است با عقاید خاص خود که اين عقاید از طریق گردآوری دادهها

هنگامی که از کاربردهایش

به سوی هماهنگی پیش میروند .رسیدن به اين اجماع یا اتفاقآرا اساس علوم

که استنباط به شکل متداول در علوم محض.

در فناوری جدا شود نامطلوب است .بدون شک موضوع مهم اين است که

استنباط باید دقرالبی مناسب برای تصمیمگیری باشد و نه عملی که جدا از

عینی است.

این ایراد را به این دیدگاه ساده گرفتهاند که دانشمندان به روشی که در

کاربردهاست .دیدیم که چگونه استنباط بیزی کاملاًبرای این منظور مناسب

پاراگراف قبل بیان شد .عمل نمیکنند .حتی میتوان گفت که آزمونهای معنیدار

است .در بخش  ۹۱میبينيم که حگونه بعضی اجزنبههای حقوق استنباط

بودن مساحت دذمی را انجام میدهند .جواب این اعتراض آن است که فلسفةً

را از تصمیم جدا میکنند.

ما تجویزی است نه توصیفی .هدف ما بیان شیوهٌ عمل دانشمندان نیست

یک دلیل دیگر برای جداسازی احتمال ومطلوبیت اهزمدیگ در علاقة

بلکه بیان این است که  SIمیدانستند حگونه باید عمل کنند حه میکردند.

مردم به ارتباط با یکدیگ و در واقع ارتباط بین «شماهاءی مختلف ,نهفته
است .برای نمونه پرواز  ۶۰۰۱مایلی را که در بالا مطرح شد در نظر بگیرید.

حساب احتمال جواب این «چگونه» را فراهم میکند .نقص مهمی که روي
اين «جگونه» اثر میگذارد» نبود روشهای خوب برای ارزیابی احتمالات در

قسمتی از محاسبات به ترخ حوادث مشاهده شده قبلی در مورد هواپیما

زمانی است که هیچ فرض تبادلپذیری برای راهنمایی شما در دسترس نیست.

بستگی دارد وقسمت دیگر به عواقب پرواز هواپیما وابسته است .شما ممکن

معمولا گفته میشود که اين فرض برای تعیین توزیع پیشین شماست .اما در

است عکس|لعاهای متثاوتی در  fale go gal pleاز خود نشان دهید .مقلا

وگاقسعتردهتر از آن است .بعضی از حملاتی که به علوم میشود در واقع

میدانیم که برای افراد پر ساعتها نشستن دصرندلیهای ناراحت ممکن است

حمله به جگونگی رفتار دانشمندان است .بیشتر این اعتراضات بجا هستند

خطر بروز مشکلاتی در جریان خون را افزییش دهد .بنابراین ممکن است

ارویابی شما انی حوادت مضاوت با اوبرای اي باشد که صرق از نون موادت

مربوط به هوایا همست میید .هو مقایل» یگ عذیرعامل سالم میائسال
که در شرایط راحتتری در قسمت درجه یک نشسته است .ممکن است

آهار معواعت بل  DBs lel eaglesبه شاط رابت مالطافن که منشاه

ولی اين نوع حملات امگرتوجه استانداردهای تجویز شده برای عمل (نه شیو
عمل رایج) بود نمیتوانست اینقدر کوبنده باشد .دانشمندان انسان هستند و

شرایط بیرونی برکار آنها تأثیر میگذارد .میتوان امیدوار بود که دانشمندی که
ییکاکرند
میت
برای یک شرکت جند مل

یا دانشمندی که دارستخدام سازمان

ol gi

مخیطزست است ,ها ازلساظ احمالایی که بای پدیدهها فاثل میشوند

سفر انجام دهد نظر متفاوتی دربارة مطلوبیت داشته باشد .اازین ملاحظات

باهم متفاوت باشند وافکار خود را بر آن اساس روزآمد کنند .وگلیمان میرود

چنین برمیآید که نرخ حوادث و عواقب یک حادثه را باید از یکدیگر تفکیک

که مساتل دیگری هم در میان باشد .امید من این است که رهیافت بیزی به

کرد .جون ممکن است بتوان ایزکی استفاده کرد ودایزگری  4دحرالیکه
استناده از تابع وزن به تنهایی دشوار خواهد بود.

آشکار ساختن هرگونه نااریبی و یا اشتباه در کهردام ازستدلالهای مبلغان

نظریهها کمک کند.

نشر ریاضی» سال  ۵۱۰شمار؟ً ۲س؛ال  ۶۱۰شمارة ۱

۶۴

 4.حقوق جنایی

مطلوبیت مورد انتظار شامل قضیهای است به اين مضمون که انتظار میرود

اين بخش را به دو دلیل دارين مقاله میآورم :اول به دلیل علاقةٌ شخصی

اطلاعات رایگان همواره مقدار مطلوبیت را افزایش دهد .اازين مطلب چنین

خود به مباحث دادگاهی ,و دوم به علت اعتقادی که اين علاقه پدید آورده

برمیآید که تتها دلیل بای نپذیرفتن شواهد بایدبراساس هزينة آن باشد [.]۵1

است .اعتقاد به اینکه بعضی از جنبههای مهم حقوق جنایی پذیرای روش

بخشی از فرایند دادرسی که به تشخیص گناهکار بودن يا بیگناهی متهم

علمی مورد بحث در بخش قبل است .اين جنبهها به فرایند دادرسی مربوط

میانجامد .دنرظرية ما جای خود را به محاسبة بخت ( 8|760میدهد که

میشوند که در آن درباره؛ گناهکار بودن متهم عدمحتمیت وجود دارد .عدم

در آن  7کل شواهد پذیرفته شده میباشد .در اين نظریه هیأت منصفه نباید

حتمیتی که بدا

 Logدادههایی به شکل شواهد .تعدیل میشود وامید آن

اظهار نظر قطعی دربارة گناهکار بودن یا بیگناهی متهم بکند .بلکه باید بخت

است که اتفاقنظری در مورد گناهکار بودن یا نبودن متهم بهدست آید .این

نهایی یا احتمال کناهکار بودن را از نظر خودش بیان کند .با این کار حداقل؛

مطلب بهوضوح دارلگویی که در اینجا مطرح شده .میگنجد .امتیاز BLS

ن وگر
شیر
وپذ
رعطاف
امکان گفتگویی ان

را فراهم میکند .مهمتر اینکه .اطلاعاتی

حقیقت بهطور انحصاری از آن وکلا نیست و این کار قرنها توسط دانشمندان با

را که قاضی برای صدور حکم به آنها نیاز دارد دارختیارش میگذارد .)dS

که روش علمی نمیتواند چیزی به آن اضافه کند .ولی دادگاهها فقط با جرم

تصمیمی ممکن در مورد زندانی یا جریمه شدن مجرم باشد .آنگاه مطلوبیت
 8برابر است با

موفتیت انجام میشده است .جتبهفایی آز ستوق هسخه ما sight pig
سروگاز ندارند» . GTنان حکم هم صادر کنند .حقوقدانان هم مانند ما اين دو

مورد را از هم جدا کردهاند .این دو مورد را میتوان بهترتیب بهعنوان استنباط
(تشخیص جرم) وتصمیمگیری (صادر کردن حکم) قلمداد کرد.
متهم درادگاه یا واقعاًگناهکار است ( )6یا گناهکار نیست ( 6(mw

گناهکار بودن متهم حتمی نیست .بنابراین باید برحسب احتمال ( 76)2بیان
شود( .دانستههای قبلی دارین نمادگذاری منظور نمیشود ).دادهها بصورت
شواهد  71بهدست میآیند و احتمال روزآمد میشود .جون فقط دو فروض

u(d, G)p(G|E) + u(d, ~ G)p(~ GE).

 coud old of any Seآین امید ریاشی رب عظکار داکسیم خود
برساند .مطلوبیتها ادرینجا بازتاب ارزیابی جامعه مازایای حکمهای مختلف
برای مجرم و جدی بودن قضاوتهای اشتباه است .ما فاصلهٌ زیادی تا اجرای

این آیدهها داریم» اما حتی حالا عم آین ایدها میتزانند ما را دو انتخاب
شیوههای منطقی و دوری

از شیوههای نامعتول راهتمایی es

وجود دارد 6 :يا  6سکحارکردن با بختها راحتتر است:

o(G) = p(G)/p(~ G).

)P(E|G

فلسقاً آماری که دارینجا بیان شد دارای سه اصل اساسی است :اول اینکه
عدم حتمیت باید برحسب احتمال بیان شود .دوم اینکه ارزش پیامدها باید
بهوسیلة مطلوبیت بیان شود ,وسوم اینکه برای گرفتن تصمیم بهینه .احتمالها

با استفاده از قضيهٌ بیز داریم

)aE] ~ a) %

 ۰.نتیجهگیری

= )o(G|E

موطلوبیتها باید اطزریق محاسبةٌ امید ریاضی مطلوبیت و ماکسیمم کردن
آن» باهم ترکیب شوند .اگر این اصول پذیرفته شد .آنگاه اولین قدم آماردان

کشهامل ضرب بخت اولیه در نسبت درستنمایی است .معمولاًشواهد شامل
پارامترهای مزاحم هستند .اما اصولاً میتوان پاامترهای مزاحم را به روش

داشته بائند .الکُوی مورد نظ دادهها وپاهررامتری را که به نظر لازم dauys

معمول یعنی با استفاده اقزانون جمع حذف کرد .چون ممکن است جندین

دربر خواهد داشت .هنگامی که اين کار انجام شد ,استنباط لازم با استفاده از

هی که متهم پیموده است .وجود داشته باشد,
ا از
رغیر
راه برای ارتکاب جرم؛ به

فنون حساب احتمال بهدست میآید .اگر نیاز به تصمیمگیری هم باشد .الگو

تشکیل یک الگوی احتمال است که تمام علائق و عدمحتمیت مشتری رأ دربر

پارامترهای مزاحم بیشتر مواقع وارد عبارت () سح ) 2خواهند شد .با

باگیدسترش یابد تا شامل مطلوبیتها شود و به دنبال آن یک عمل مکانیکی

! Melaدادرسی؛ شواهد بیشتری مطرح میشوند و باضرب پیدرپی در نسبت
درستنمایی بالاخره بخت نهایی مشخص میشود .مشکلی که وحود دارد

دیگر یعنی ماکسیمم کردن امید ریاضی مطلوبیت لازم است .یک جنبة
جذاب اين موضوع آن است که کل فرایند بهخوبی تعریف شده است و نیازی

اين است که به فرض هر کدام از  6يا  ۵0 Shel inپیدرپی مدارک ممکن

به فرضهای موردی نیست .با وجود اين .نیاز قابلملاحظهای به تقریبزدن

تا به حال کاربرد این روش در مورد شواهد علمی مانند له خون و

داریم .اجرای اين طرح در مورد دنیای بزرگ موجوده غیرممکن است .ضروری
است ازیک دنیای کوجکتر که سادهسازیهایی وارد کار میکند ولی اغلب

است سل از عم ناشن
۸

با موفقیت همراه بوده است [ .]۱قابلیت کاربرد آن بهطور کلی وابسته

موجب تحریفاتی هم میشود استفاده کنیم .حتی در محاسبات هم به تقریب

به روشهای مناسب در تعیین احتمال است .این روش ازاین امکان بالقوه

عددی نیاز است .هر دوی این موضوعها در متون آماری؛ خواه فراوانیگرا

برخوردار است که به دادگاه در تلفیق انواع مختلف شواهد کمک میکند.

يا بیزی» بررسی شدهاند و پیشرفت قابلملاحظهای هم  oat Gowdaانسگا:

چون همانطور که در بگخشف ۲ته شد .مزیت اصلی اندازهگیری دتروانایی

مشکل واقعی در ساختن الگو پیش میآید .روشهای ارزشمند بسیاری برای

 olبرای تلفیق چندین مورد عدمحتمیت وتبدیل آنها به یک مورد است.

ساختن الگو معرفی شدهاند .اما به خاطر تاکید رهیافت فراوانیگرا بکرارهای

علم حثوق با فلسفة جداساژی استتباط اتزصمیم موافق است وحتی

اجازه میدهد که شواهد مختلف بر روی این دو فرایند تأثیر بگذارند .برای نمونه

قبلی ,ما نحوة تعیین احتمالات  --چگونگی بیان عدمقطعیتهای خود به شکل
درخواستی  -را دقيقا نمیدانیم .حال که دآرستانة قرن جدید قرار داریم,
به نظر من مهمترین موضوع تحقیقاتی آماری» تعیین روشهای منطقی برای

(تصمیمگیری)» اما هميشه روی تعیین جرم (استنباط) تأثیر نمیگذارد .تحلیل

ارزیابی احتمال است .اين کار نیاز به همکاری روانشناسان تجربی که استعداد

ممکن است محکومیتهای قبلی یک متهم در صادر کردن حکم تأثیر بگذارد
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oF

منطق اثباتپذیری.
ویتیسلاف اشویدار"

ترجمةٌ مرتضی منیری

 ۱مقدمه

صوري به اندازةٌ کافی قوی مانند حساب پتانو

بعضی ازمفاهیم منطقی معنای منحصر بهفردی دارند که بحثی در آن نیست.

کافی قوی باشد .آنگاه نحو منطقی ,شامل منهوم اثباتپذیری ,در  7صوری

 Seهیچ مکتب منطقی وجود ندارد که تعریف خاص خود اازلگوريت را
تحمیل کند .به نظر میرسد تعاریف مختلف الگوریتم با هم معادل باشند و

مفهوم الگوریتم نیز ظاهاً مطلق است .بیشوکم حرف مشابهی را میتوان در
مورد مفهوم اتبات زد .البته منطقهای غیرکلاسیک موجودند واثباتی قابلقبول

ادزیدگاه کلاسیک ممکن است مثلاً دازیدگاه شهودی قابلقبول نباشد .اما
از دیدگاه کلاسیک ,يا بعد اتزثبیت یک چهارچوب منطقی .شکی در مورد
) aاثبات صحیح چیست .وجود ندارد .میتوان ادعا کرد که مفهوم اثبات

 wel PAاگر  7به اندازة

یقی
حرسقیماچه
شدنی است .احينقیقت به معنی آن است که میتوانیم بپ
دربارة اثباتپذیری در ( 7با در یک نظریة دیگر  )8در خود  7آثباتتذیر
بنابراین .منطق اثباتپذیری منطقی است که در آن منظور از ضرورت
همان اثباتپذیری صوری است و داررتباط نزدیک با فراریاضیات مهمترین
کلم
نظریههای ریاضی است و میتواند در آنها کاربرد داشته باشد .از

«اثباتپذیری» و «اثباتپذیر» دآرخرین جمله پاراگراف قبل باید روشن باشد
مرنطق آثباتپذیری خیلی طبیعی است .قرار
که در نظر گرفتن وجوه تودرتو د
نیست که منطق اثباتپذیری به تحقیق دربارٌ وجوه در زبان طبیعی کمک

 dyبرای مثال» تعریفی از منهوم الگوریتم موتر [کارامد] که همه آن را

کند .اما؛ شگفت این است که روشهای وجهی معمولی در مطالعة آن بهکار

بپذیرند .موجود نیست .الگوریتم موثر را میتوان الگوریتمی دانست که در

میآیند وبعضی خواص (اوصول موضوع و قواعد) مشترک با دستگاههای

زمان چندجملهای اجرا میشود .اما تعاریف دیگری هم که معادل این تعریف
نیستند میتوانند سودمند باشند .مفهوم  eyحتی کمتر از آن «مطلق» است.

تعداد زیادی منطق وجهی يا موجهات" را میتوان , teدکرتاب هیوز و

وجهی مرسوم مانند  ۴5دارد.

ف
دی و
همات
اين نوشته یک مقالةً مقد

ازآن ,جلب علاقة خواننده به این

موضوع است .ما جالبترین مطالب و ایدهها دربار؛ منطق اثباتپذیری را

کرسول [ ]۸یافت که با هم معادل نیستند .وهیجیک اآزنها به نظر نمیرسد

مرور ,ودربارة آنها نکاتی را (دایزدگاه خودمان) متذکر میشویم وکاربردهای

که نقش مهمترین منطق يا منطق محبوب نویسندگان را داشته باشد.

آنها دفراریاضیات را خاطر نشان میکنيم .توجه ما عمدتاً معطوف به استفاده

در توضیح اينکه چرا یک منطق موجهات منحصر بهفرد وجود ندارد

از حساب گنتسنی! برای منطق اثباتپذیری است که بهوسیلٌ سمبین و

میتوان گفت که وجوه تودرتو در زبان طبیعی کمیاب هستند .ما بهندرت

والنتینی [* ]۱ابداع شد .در اين مقاله نتایج جدیدی ذکر نمیکنيم و از همة

میگویيم که ضروری است که چیزی ممکن باشد وبنابراین توافقی وجود ندارد
که برای مثال آیا فرمول گزارهاي وجهی  80 -« ]01باید راستگوی وجهی

ممطایلب رتاوان رای ممثارلادرجع[ ]۱ [ »]۴۱و[]۲یافت .دربخش پایانی

نانهان سخت بچقم میپوشیی اما بعضی از اقباها رناقنان میدهيم .یشترآی
مقاله 2 , HLروایت خودم ازیک فرایند تصمیم برای منطق اثباتپذیری بحث

قلمداد شود يا نه.

اين مقاله به منطق اثباتپذیری اختصاص دارده که یک منطق گزارهاي

خواهم کرد وبعضی ارتباطهای آن با پیچیدگی محاسبه را متذکر خواهم شد.

موجهات است مبتنی بر ان ایده که چیزی ضروری است هرگاه ااتپذیر
باشد .منظور ما ازثباتپذیری» اثباتپذیری در یک نظريةٌ اصل موضوعی

 ۲حسابیسازی نحو منطقی

.1 modality
 -modal logic .¥چون در فارسی «منطق موجهات» رایجتر است همین اصطلاح را در

این مقاله بهگار میبريم.

صورتبندی شده است؛ برای آن میتوان زبان [>  )+,۰, 5,۰,را در نظر
calculus

.1 Gentzen

منطق اثباتپذیری/ویتیسلاف اشویدار

۷۶

گرفت که شامل دو نماد تابعي دو موضعی» یک ثابت» یک نماد تابعي یک

 dnoحسابیسازی نحو منطقی این است که نه تنها مفهوم اول بودن

موضعی ویک نماد محمولی دو موضعی است .منطق زمینه .منطق محمولات

اتوان دو بودن :بلکه همچنین مفهوم -۸۳اثبات در زیان حسابی قایل بیان

کلاسیک با تساوی است .مجموعة اصول موضوع  ۸۳عموماً مجموعهای

است .محمول اثبات یک فرمول حسابی ( ۷)۲۲۳:است که میگوید عدد

تلقی میشود که شامل چندین اصل ساده (برای مثال» ) = 99 (Wala e

 #یک جمله و عدد  .اثبات آن در  ۸۳است (البته ما ادعا نمیکنيم که
 1بهطور یکتا برحسب  7تعیین میشود؛ یک جمله میتواند اثباتهای مختلف

طرح اصل موضوعی استقراست :هر جمله به شکل

متعددی داشته باشد ).با استفاده از محمول اثبات» فرمول (۵)۲

))Vyy Wun (ele, w)& Va(y(x,y) — 9(S(x),¥
))Vay(z,y

40
که در آن

تعریف میشود.

 Pr(x) Joosمیگوید که عدد  7یک جملة انباتپذیر در  ۵۸است .از

—

آنجا که (( -)۰ > ۰)5بهاحتی در  ۸۳اثبات میشود .جملاً (© = 0)5

نماد اختصاری ۰۰.۰ ۱

ساختار )NM

۰<65)۳
(* 2 ۷)۶۳۳,وجملةٌ  Conبهصورت ([*

نشاندهنده یک تناقض است وجملةٌ  0عبارت سازگاری است که میگوید

 1است» یک اصل موضوع است.

دلرکهآن  ۷مجموعةً
, . ,۲ ۰۵۷ SNلب  < )۷,کا

رب
ضع و
[ )۰.۰,۲,۱,۰از اعداد طبیعی 4,4۰ ,جم

اعداد طبیعی,

"> ترتیب اکید روی اعداد طبیعی ۷*۰ ,عدد طبیعی صفر و  5تابع تالی
 7 + 7 ٩۱است .مدل استانده (حساب) نامیده میشود.

که حساب پشانو متناقض نیست .ویزگیهای مهم فرمول ( 2)۲۳:با شرایط
استنباطی (لاب") بیان میشوند:
اگر مب  ۲۸۳آنگاه

\D

۲۱۸۳ (۵)۳۳

امکان میدهند که حکمهایی کلی راجع به اعداد

DY

))PAF Pr(y = w) = (Pr(@) — Pr(2

طبیعی (مانند ( )2)۷۲۷:۷۲ ۷۰ < ۰۷وهمچنین حکمهایی راجع به اعداد

pr

))@(PA + Pr(%) — (Pr(Pr

اصول موضوع 3

بهصورت

طبیعی خاص ,اثبات شود .برای مثال جملة
)) 2 < S(*) Vy = S(°بح ((( ۶)8)8)5ع

انت ۳پذیری رناشان میدهد و م و  ۷جملات حسابی دلخواهی
کاهثدرب آ
هستند .مثالی از یک کاربرد  ۱(1اين است :جملةً ( ۳عددی اول است) ۲۳

۵)۷:۵۷ ۰

 )45در  ۸۳اثباتپذیر است) را میتوان به شکل عدد  ۳اول است خواند.

ترم [نام] ((( 0)8)5)5بهصورت  ۳نمایش داده میشود .بهطورکلی» BLES
عددی ام بهصورت ( 85 ۰۰۰(*)۰۰۰با بار تکرار نماد  »۵we
میشنود:

به خواننده پیشنهاد میکنيم که بهعنوان تمرین» این حقیقت را که
بینهایت نوان از دو وجود دارد در زبان حساپی فرمولبندی کند .راهحل

کاملاًیدیهی نیست اما نیازی به معلومات نظری ندارد؛ با تلاش بیشتر ,میتوان
 aleحاصل را در  ۸۳ابت کرد.

مندلکهات
جدا
در  ۸3اثباتپذیر است .شرط  ۲1میگوید که  ۸۳می
انباتپذیر تحت قاعدهٌ وضع مقدم بستهاند .بنابراین  ۲1شکل
صوریشده

 saclوضع مقدم است.

 ۳1شکل صوری

۱

است.

هر دوی

 ۳01 - ۱01احتیاج به
آنگاه اثباتپذیر بودن آن اثباتپذیراست .مگاذشته از
خاصیت دیگری از اثباتپذیری

Def

مب ۲۸۳

 (mlsیعنی

اگر و تنها اگر

)NEPr(S

که میگوید فرمول ) der degree Pr(xجملات -۸۳اثباتپذیر را در مدل

میبینیم که مفهومی (مانند بخشبدیری با توانی از دو بودن) میتواند در

زبان حسابی بیان شود حتی اگر هیچ نماد زبان بهطور مستقیم متناظر با آن

نباشد .در اینصورت اين سوّال طبیعی مطرح میشود که :حساب پتانو چه

استانده تعریف میکند .توجه کنید که قسمت  +در شرط  (86از  ۱3و اين
حقیقت که  ۷۸مدلی از  ۸۳است .نتیجه میشود .همچنین توجه کنید که با

استدلالی مشابه وبهازای هر Maeم» استلزام مج ۳۸ ۳ (۳۲)۳ > PAE

جیزی را میتواند دربارة آن مفهوم ثابت کند؟
 ons leasاثباتها و ساير اشیای نحوی ,دنبالههایی متناهی انزمادها
هستند .اآزنجاکه طبیعت نمادها مطرح نیست .این اشیا رمایتوان با دنبالههای

( ۸1),فاقد متغیررآزادی بجز احتمالا
ارجاج است :بهازای هفررمول حسابی (9

متناهی اازعداد طبیعی یکی گرفت .هر دنبالةٌ متناهی اازعداد طبیعی را

 4:و »)۷جملةً حسابی م موجود است بهطوری که همارزی ) < VF APما

میتوان بهوسیلةٌ یک عدد طبیعی کدگذاری کرد .بنابراین فرمولها و دیگر اشیای

دارثب۸3اتپذیراست .به عبارت دیگر ,قضيهةٌ خودارجاع میگوید که هر معادلة

نحوی را میشود با اعداد طبیعی یکی گرفت :آنها اعداد طبیعی هستند .و

به شکل ( < 1), 5ما  ۸۲ ۳بهازای یک جملهٌ مجهول م دارای جواب
است .ضروری نیست که هر دو متفیر  2و  ۷در  ۷بهصورت آزاد ظاهر شوند.
PAF
y= (9) b PAF
بنابراین همرعادلةٌ به شکل ( < 2)۷مب

غیر از حروف متن تایپ شدهاند یکی گرفته میشوند .بنابراین جملةٌ )(A

نیز جواب دارد .اگر ( < )7م  ۸۳ ۳آنگاه در درون  ۸۳میدانیم که

 agمساوی یک عدد طبیعی جون  ۷است (یعنی کد عددی  7دارد) و

م همارز عبارت جملة  2دارای خاصیت  1است میباشد .بنابراین جواب

جولوددآرد محتملاند .در
وی ا
نشانههای عددی چون ( * :<۰)5و عدد
این نوشته» فرمولهای حسابی با شکل غیرصوری آنها که با حروف مخصوصی

 Sy Galنشانة عددی است که دتیقاً شامل * رخداه **5
Jol gone aw

است .کدگذاری دنبلههای متناهی اازعداد طبیعی (اگر بهطور مناسب انجام
شود) در درون حساب پثانو تعریفپذیر است .بنابراین در درون حساب

BE

اشزرط

 86۳1نتیجه میشود.

ابزار مفیدی برای اثبات خواص فراریاضیاتی  yy Cheقضیه خوذ

 < (۷)2 Doeم  PAKرا میتوان بهصورت جملهای در نظر گرفت که
صنیت
اد م
خگوی
می

۷دارارم.

رربازرد
اگی
کشم
اجازه دهید بعضی مثالهای چ

قضية خودارجاع

وبکوشیم خواص آنها را ابت کنیم .اين

را فهرستوار ذکر کنیم .جمله گودل جملهای است چون 7که در

ممطعلبمولابهاين شکل بیان میشود که نحو منطقی؛ حسابی شدنی است.

.1 Léb

یرم
ن کا
کوی
میتوانیم با اشیای نح

نشر ریاضی+سال  ۵۱۰مار  +۲سال  :۶۱قارع ۱

۶۸

محمول اثباتپذیری و جملة گودل را که حاکی اازثباتناپذیری خود است

 ۳۸ ۳ 7 < (۳۲)۲-صدق کند؛ حمله سر" جملهای است جون مکه در

)— (B
صدق کند؛

میتوان برای هنرظرية بارگشتی اصلپذیر! سازگار  7شامل حساب wily

 3 ۰ > ۷ ((۳۳۲۵۱5۵ح (۳۸۳ <2,۲:۳)۱۷۷
و حمله هنکین ! یک جملةً  ۸است

yo oS

)& = Pr(R

ساخت» ومیتوان ثابت کرد حملة گودل در  7اثباتنابذیر است ودر  71همارز
PAF

صدق کند .جملات  ۶و  7بهترتیب میگویند که من در  ۸۳اشباتپذیرم
تر
مد که
کگوی
و من در  ۸۳اثباتپذیر نیسنم .جملةً م می

از هر

اتبات من اتبانی از نقیضم وجود دارد.

 ۱۰ beاگر ( ۸۳ ۳ « < <۲)۳۳آنگاه هر دوی  7و «< -درPA 
Spas

اثبات .فرض کنید  .۸۳ ۲ ۷پسD\ byt 4 & PAF Pr(D) 
از ( ۸۳ ۳ "۷ < -0)۲۳داریم  ۸۳ ۳ -۷که تناقضی با سازگاری ۸۳
wl

بنابراین  .۸۸3 7۱ ۷در نتيجه .بنابه شرط  (86) ۸۷. Pr(7فرض کنید
که  .۸۳ ۲ -دارینصورت مجدداً بنابه همارزی (۸۳ ۲ « < -7)۳۳
 ۸3است .خواهیم داشت
خواهیم داشت ( .۸۲ ۳ ۲)۲۳جون  ۷۸مدلی از

( ۸ | 7۲۳که متناقض با ( ۸ ۲ ۳)۳۳است که در بالا ثابت شد.
0
بنابراین م«.۸۳ ۷ -
گزارة  ۱۰اساسا قضيٌ اول ناتمامیت گودل وگزارة  ۲در زیر قضيةٌ دوم
ناتفامیت کوذل :اسمت:

با عبارت سازگاری  1است بنابراین هیچ نظرية ای اازینگونه .نمیتواند
سازگاری خود را ثابت کند .تحت این شرط اضافی که  7درست است یعنی
همه حملات

حسابی اثباتپذیر در 7

 teeگودل برای ( 7و عبارت سازگاری برای  )7از  7مستقل هستند.
همچنین میتوان ثابت کرد که جملاة رسرم از  ۸۳مستقل است .و مزیت
آن این است که هر دوی اين اثباتها (ازم  ۵۸۳ ۷وم<  )۸۳ ۷کاملا نحوی

هستند .بنابراین هر دوی اين اثباتها در حساب پتانو صوریشدنی هستند:
) PAF Con > =Pr(p)&-Pr(pبا استفاده از جملةٌ رسر برای یک
نظرية ( 7ساخته شده امزحمول اثبات  )7میتوان نشان داد که هتروسیع
بازگشتی اصلپذیر سازگار  7از  ۸۳حتی اگر درست نباشده ناتمام است.
قضیهً خودارجاع حاکی است که هر معادلةٌ خودارجاعی دارای جواب
است .اما نمیگوید که جواب یکتاست .گزاره  ۱میگوید واثباتش نشان میدهد

که خو جولب معادلاة گیل ار  4۳ستقل استه اما بدا دکرار  »۲ردکن
میشود که هر جملة گودل -۸ ۷۰همارز جملة  oul Conبنابراین معادلة
دهی
ر ب
فحصر
گودل در حقیقت جواب من

۸۳ 7

ب) ( -۳۵6)۳۳بCon 

دارد (تا حد -۸همارزی) .آیا همواره

جنین است یعنی همه معادلات خودارجاع دارای جواب یکتایی هستتند؟ [با
۸

میتواند جملةٌ (<)<۲۳

ب  )0۵را ثابت کند؟ یعنی آیا  PAمیداند

که « مستقل از آن است؟ خواص

گوارة  .۲الف) اگر ۸۳ ۲ < +۳۳)27( آنگاهels PAF Con = « 

در

ار برقرارند .میتوان ثابت کرد که

 Heeهنکین چه هستند؟ خواهیم دید که

منطق موجهات میتواند پرتوی بر روی اين پرسش و دیگر پرسشها بیفکند.
قنضياةتاوملامیت گودل در[ ]۶ثابت شد .اسمورینسکی [ ]۳۱امزقالهای

PA

بشامارة آآ یاد میکند که قراربوده نوشته شود ولی هرگز نوشته نشده» شاید به این

قصد نداریم گزارة  ۲را ثابت کنیم .تنها نکاتی را متذکر میشویم که

عبارتهای آن را موجه میسازند .توجه کنید که استدلال مذکور در پاراگراف
اول اثبات گزارة  ۱۰که نشان میدهد اگر «  ۸۳ ۳آنگاه  ۸ناسازگار است.

 veel cages MUSبه این معتی که افناهای به ساخت  6۸و شرط Def
نمیکند .بنابراین عجیب نخواهد بود که اين استدلال در درون  ۸۳صوری
شدنی باشد .ومیتوان بررسی کرد که  (۳ - ۱01برای انجام ارینکاکافیاند.
یک جملهٌ اگر  ۸۳سازگار باشد آنگاه  ۸۳۰ ۷ 7یعنی
نتیجه اثباتی از
اثباتی از 00) + aPr(7) alamاست .این همراه با )۳۸ ۲ 7 < =Pr(7

نتیجه میدهد که «  .۸۳ ۲ 00 -+استلزام وارون  00ج-

PAF

دلیل که جامعةٌ منطقی قضيهٌ دوم ناتمامیت گودل را قبل از آنکه گودل فرصت
تایپ آن  |,ly

 XSپذیرفته بود.

Anosخودارجاع نخستین

بار در اثرکارناپ ][¥

بهصراحت مطرح شد .ما مطالعةٌ نوشتههای ففرمن [ ,]۵اسمورینسکی []۲۱

یا بولوس [ ]۲را بهعنوان متون مقدماتی دربارة حسابیسازی نحو منطقی

توصیه میکنيم .شرایط استنتاجپذیری دارثر لاب [ ]4فرمولبندی شدند .لاب
دراين نوشتة مسأله زیر از هنکین را حل کرد :آیا هر  aeکه اثباتپذیری

ود را بیان میکند .در ٩ط اثباستیلیر است؟

 ۳معناشناسی حسابی منطق موجهات

هم میتواند به کمک  ۲(1 - ۱1ابت شود واثبات آن حتی سادهتر است»

فرمولیهای منطق اثباتپذیری» فرمولهای گزارهای وجهی معمولی هستند .آنها

کمک
با در دست داشتن «  ۸۳ ۲ )00 -+نتیجهگیری  ۸۳ ۷ 000به

اگززارههای اتمی  ..۰ ۱0۰ ۰2۰ ۰۰۰ 9 0با استفاده از عملگر وجهی یک

گوارة  ۱سرراست است .از « >

 DV nb, PAE Conخواهیم داشت

) PA F Pr(Con) > Pr(v) DY. »PA + Pr(Con > vبنابراین

)PA + Con > -Pr(7) bolas gp! PA F aPr(7) + 4Pr(Con
عبارت (ب) را نتیجه میدهد .توجه کنید که گدرزارةٌ ( ۲ب) صوریسازی

موضعی ل] و ادوات منطقی  .-م عگ ۷ ,ل .ساخته میشوند .نماد
 Oنشانةٌ ضرورت است ]4 .خوانده میشود « 4ضروری است» يا فقط
«مربغ  .»۸نماد

یک ثابت منطقی (یعنی یک عملگر صفر موضعی) برای

نادرستی است .بنابراین لا ]۷

] 1یا (  -« ]1)1 24م متالهایی

یک قدم عمیقتر شده است :جملهٌ د(رب) رمایتوان (حاصل) صوریسازی

از فرمولهای وجهی هستند .انتخاب مجموعة ادوات منطتی SUS Se

عبارت مذکور در (الف) در نظرگرفت.

ضروری نیست؛ مجموعة (( )-, -دقیقاً مانند منطق گزارهای کلاسیک) نیز

بنابراین  ۸ناتمام است .نمیتواند سازگاری خود را ثابت کند .اما دربار

کفایت میکند .اما خواهیم دید که خیلی مناسب است که نماد  1را داشته

خود میداند (بعنی میتواند ثابت کند) که مینواند سازگار ی خود را شابت

باشیم .عملگرهای دمیگجرانیززند 40 :یک نماد اختصاری برای رت  0مت
 ۲همان د و ۸ < 8cw! (A + B)& (BA) ¢l

کند ننها اگر ناسازگار باشد.
2. Henkin sentence

.1 Rosser sentence

1. recursively axiomatizable

۶۹٩

منطق اثباتپذیری /ویتیسلاف اشویدار

ارزیاب (حسابی)؛

تابعی جون

 6از گزارههای اتمی به

 oleحسابی

است که در شرایط زیر صذق کند:

 ۴حسایها؛ معناشناسی کریپکی و نتایج

یک ایدةٌ خوب برای بهدست آوردن دستگاهی اصل موضوعی برای مجموعة
همه -۸راستگوها اين است که با شکلهای وجهی ۳-0۱71

 < 0)5(-ه) < (د)ء.

 6)۸ ba B) = e(A) 0a e(B) (A) = 7e(A) -بهازای هر

رابط منطقی (دو موضعی) .<٩

کنیم .یعنی با پذیرفتن همه راستگوهای گزارهای و همه فرمولهایی به شکل

) OA > O0A,0(4 > B) > (OA > OBبهعنوان اصول,

وپذیرش

)۸(( -ع).41)6( < ۳۳

دو مثال از چگونگی کار ارزیاب حسابی را ذکر میکنیم .تحت هر ارزیاب

شروع

 A/OAووضع مقدم  ۸,4۸ -+ 31/31بهعنوان قواعد استنتاج.

منطق وجهی حاصل به  ۴*1معروف است.
منطق  ۴1بهوضوح نسبت به معناشناسی حسابی» درست است (یعنی

 6مقدار فرمول  ] ۸ ۷ ]۸-1به شکل ( ۳۳ )۷( ۷ ۳۳ )۷2است .که

۸ست-.۵یعرنیاهمسهتگوها
ف۳ق۸ط-راستگوها را ثابت میکند) اماکامل نی

در آن  بهوسيلة  polisگزارههای اتمی رخداده در  4تعیین میشود .مقدار
فرمول ) 1ام تحت هره مشابه است .زیرا  1تا شامل هیچ گزارة اتمی
نیست .وداریم  1( 2 ۶)۲۴۳۰ < 0)5(( < 0۵لاج)».

را ثابت نمیکند .مثالی از یک _۸راستگوی اثباتناپذیر در ۴41

هر فرمول وجهی  4یک -۸راستگوست هرگاه بهازای هر ارزیاب
حسابی  .۸۳ ۲ ۸)۰( .برای مثال .فرمول  ۸7 -+ ]2 ۸1۲بهازای

هر  .۸یک -۸راستگوست .زیرا هر یک از مقادیرش به شکل
((( -+ ۳۳ )۵)۲۳چ)  ۲۳است که بنابر  ,۲۳(1همواره در  ۸۳اثباتپذیر

است .فرمول ( -<« )]0 - 9م یک ۸راستگوست زیرا؛ تحت هر 6
مقدار آن  dle SKحسابی است که یک راستگوی گزارهای (کلاسیک)

 culوهمه راستگوها در همه نظریههای حسابی اثباتپذیرند .اين مثال به

حکم زیر تعمیم مییابد :هر فرمول وجهی که (به معنی واضح آن) یک

راستگوی گزارهای است .یک -۸راستگوست.
اکنون چند مثال کمتر بدیهی از -۸راستگوها و ناراستگوها میآوریم:

 0-0۲ 1بل ")اد است .اين قابل فهم است زیرا ( ۴61یعنی شرایط
 (۲ -۱بهاضافةٌ وضع مقدم بهاضافه اين حقیقت که همة راستگوها
 Seu) PAهستند) یک حقیقت مهم یعنی قضيهٌ ارجاع را درکار نمیآورد.

Sis alae pe aS 9S cul [OY

 ۸۳ ۲ 6 < (۶)۲۳در  ۸۲اثباتپذیر است .در حقیقت لاب حکم
قویتری را ثابت کرد :اگر »  ۵۳ ۲ ۳۳ )( -آنگاه *  .۸۳ ۲یک

شکل صوریشدة اين حکم (که در مقالة[ ]٩ذکر نشده است) میگوید که
()  ۵ ۳ Pr(Pr(&) — ( + ۳۲نیز صحیح است .قضيیهٌ لاب در
ابتدا نوعی کنجکاوی تلقی شد که به جیزی مربوط نمیشود .اما در خلال

دههٌ شصت میلادی روشن شد که شکل وجهی آن .یعنی قاعده لاب و

اصل لاب

بنابر گزارههای  ۱و  ۲۰هیچیک از د تاد و د لا ۸راستگو نیستند.
بنابر گزارة (۲ب)» 0 1اد<

یعنیASK Alam pe 

]4
+1
) (۸
+ 14

]اد ب 27 1س]یک -۸۳راستگوست .مجددا

 + ۸/۸4 ,شتا

 deeگودل  ۷راب دگرینظررید .این حقیقت که  ۲۴ )7( -+ 7اثباتپذیر
است این نتيجه را دارد که  ۲۳ )7۲( -« 7اثباتپذیر نیست زیا در غیر

اازصل

اینصورت  7اثباتپذیر میشد .اين استدلال نشان میدهد که «  -+م00

داده شود .هم قاعدة لاب و هم اصل لاب نسبت به معناشناسی حسابی

یک -۸۳راستگو نیست :یک ارزیاب  ceیعنی آنکه  2را به  8میفرستد.
e(Op
موجود است که (م ب

y! PAY

pS cae

 Opیک

 Sou) PAنیست ممکن است تعجبآور به نظر رسد اما طبیعی است:

 ۸نمیتواند ادعا کند که همة عبارتهای اثباتپذیره درست هستند .زیرا PA

میداند که یک نظري ناسازگار هر جملهای را تابت میکند و نمیتوند در
مور خودش اذعا کند .که بمازکاز است.

میبينيم که -۸۳راستگوها .فرمولهایی وجهی هستند که حقایقی کلی
دربارة اثباتپذیری و جملات خودارجاعی بیان میکنند .برای مثال فرمول

وجهی ( 02

> (ولتاد < «) تا) -+ل تاد که میگویذ «با فرض

سازگاری» هر عبارتی که اثباتناپذیری خود را بیان کند .اثباتناپذیر است»»

شکل وجهی قضیة اول ناتمامیت گودل است .ازگزارة ۱کمابیش روشن است
و در بخش بعد کاملاً اضح خواهد شد که اين فر۳مو۸ل-یکراستگو است.
همینطور فرمول لا تاد تاد حل

لاب که ما با اطمینان میدانيم که

یک -۸راستگوست شکل وجهی قضيٌ دوم ناتمامیت گودل است.

دنرگاه اول واضح نیست که آیا مجموعة همة -۸راستگوها بازگشتی

است يا نه .اما با استفاده از روشهای مرسوم که در منطق (وجهی) بهکار
میروند میتوان به اين سوال و سوّالات

 Beپاسخ داد .بهطور مشخص

میتوان یک دستگاه اصل موضوعی برای مجموعة -۸ Lanراستگوها در
نظر گرفت وآن را مورد مطالعه قرار داد.

ممکن است مهم باشند .خواننده میتواند با پهدست آوردن قضية دوم ناتمامیت
لاب خود را در اين مورد قانع کند :کافی است  1به جای  ۸4قرار

درست هستند و در  ۴51قابل استنتاج نیستند .به همین جهت ما میتوانیم

رسماً حساب هیلبرت برای منطق اثباتپذیری مآ )3را تعریف کنيم .این حساٍ
ماحصل اضافه کردن طرح اصل موضوعی لاب به منطق  ۴41است که در

بالا تعریف شد .منطق اثباتپذیری گاهی فقط با  2يا فقط با بآ نمایش داده
ارمازهای
نکو
میشود .حروف مذ

 1606وگ«ارفته شدهاند.

مطالب بیشتر دربارة تاریخچه بآ )4رمایتوان در اثر بولوس وسمبین |]۳

یافت .فقط این گفته را از آنجا نقل میکنیم که فرمولبندی صریح اصل لاب اول
ارل
سر د
با

یلی
ا از
مای
سله
امقا
 ۳۶۹۱در

دربار رویکردی وجهی بهاخلاق

ظاهر شد (!) تا سال  ۱٩۷۱جند نفر (سگربرگ"؛ کریپکی " دویونگ")
بهطور مستقل قضيهةٌ تمامیت کریپکی را که گدرزارههای  ۸و  ٩اين مقاله
بیان میشود ثابت کردند .و سپس :در دههةٌ هفتاد؛ دویونگ در آمستردام و
بولوس وکریپکی دآرمریکا اين فرضیه را بهطور جدی در نظر گرفتند که

 Jolموضوع لاب تنها اصل موضوع مفقوده است» یعنی بأت) نسبت به
معناشناسی حسابی تمام است .سرانجام سالووی [ ]۳۱در سال  ۵۷۹۱ثابت
کرد که این حدس درست است:

ول وجهی درن )3اثباتپذیر است اگرو Soa PA SIS
میک
فرةٌر .۳
گزا
SL
4. de Jongh

3. Kripke

2. Segerberg

1.T. Smiley

نشر ریاضی :سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  :۶۱شمارة ۱

۷۰

) >= (Op,p> -Op,p

)(Op,p, 0p = Op

)(OOp, O(p + ~Op), Op = OL

)OOp

(Op

>=

(O(p
)+ -Op),Op > OL
) >=

(O(p + -Op),
Op, -01

)aOp

-OL

>=

>Op),

>

شکل  ۱یک اثبات نمونه در حساب

(Q(p

-LKet

دارثبات سالووی اوگرة  ۳یک ودارجاع پسنگال چالب اما شبثاً

نیست اما به کمک قاعدهٌ ( )-+ 1بهراحتی اثبات میشود .بعضی تضعینها

پیچیده بهکار میرود و همچنین از حقایق اساسی  Lysمدلهای کریپکی که در

نیامدهاند .خواننده میتواند بهعنوان تمرین یک اثبات (سادهتر) بدون برش

وهای ای این مقاله بیان کده استفاهه می شود بتارم مرح طگیملی

پیابد .اگزوارة  ٩روشن است که  Badحذف بزش,برای  63.1,برقرار است.

اثبات رنامیآورم .اما بعداه پس ازگزارة ۸ک»اربردی ازگزارة  ۳رناشان میدهم.

خصوصیات یک اثبات (نحوی) مستقیم قضيهٌ حذف برش در[* ]۱تشریح

دبرقيةٌ این بخش به یک حساب رشتهای برای .آ )4ویک معناشناسی

 PE pile GL SSمیکنم بعضی از مهمترین نتایج را توضیح
دهم چوشماندازی ابزعضی تکنیکها برای خواننده فراهم کنم .اما باز اثباتهای

طونلامنییترآراورم.
برای منطق گزارهای کلاسیک» من

برای حساب (رشتهای) گنتسنی +

حساب تاکهتوتی [ ]۵۱ربارمیگزینم فقط با اين تغییر که هر رشته .جفتی
امزجموعههای متناهی از فرمولهاست ونه جفتی از دنبالههای متناهی از

فرمولها .هر رشته مرکب از دو مجموعهٌ ] و  ۵۸است که بهصورت (۵

=(T

نوشته میشود؛ معنای شهودی آن اين است که «اگر همد فرمولهای در ۲

برقرار باشند آنگاه یگ فرمول در  ۵۸برقرار استن .6سجموعههای ,oT

تفه

انستگا:

فرض کنید که «ز یگکزار :ای [ا بداختصان اثب] باشد .دارینصوریت
( 4, )9با فقط ( 9)۸نشاندهنده نتیجة قرار دادن  4بهجای « در  ۸است.
فرض میکنیم که اتم  4در  4رخ نمیدهد وگاهی بهجای  4۸مینویسیم
) « pes Alpدر  4مربعدار است هرگاه هر رخداد « 25)als> A(p
عمل ل] باشد.

( ۴. ISالف) فرض کنید ( 64یک فرمول وجهی و  4یک گزار اتمي
ظاهرنشده

در

) A(pباشد.

A

(((( > O(A(p) < ۸)6و(O (p= 

تدما ولی رشتة ( ۵۸ج<  )۲هستند .این حساب شامل  ۲فاعدة معطقی
مق
برای هر ادات منطتی است .بهعنوان مثال ,قاعدةٌ شرطی چپ را میآوریم:
1ب

( ۵ج  2ب  ۸,۲)/(۵۸ج  ۵, ۸(, 8,۲ج )۲

در

این صورت

 Soرشته"

 poolدر رام ایرآ

oma

(ب) اگر بهعلاوه  2در  4مریعدار باشد .آنگاه
))@({(O(p = q) > A(p) = A

که در آن , 4۸ک۵وناهنوشتی برای [ 1۱۵ )44است وبه همین نحو برای باقی.
گذشته اقزواعد منطقی ,حساب مذکور شامل رشتههای ابتدایی (یعنی قواعد
بدون فرض) به شکل (= ۸,۵

A) y (T,A

= (TP, lو دو قاعدة

ساختاری است :قاعدهٌ برش وقاعدهٌ تضعیف که اجازه میدهند هر فرمولی

بتواند به (هر طرف) هر رشته اضافه شوند .قاعدهٌ ( )1 1موجود نیست.
یک حساب رشتهای ,وکام با افزودن یک قاعده وجهی یکتای

) ۲۲۲)/(۸ = OAج>,۲2۲) ۸۲:۲ 

Or

به کاب بهدست میآید که در آن (1

(() هم فرض وهم

 ]1]. < :۲14)4توجه کنید که

 (0) dnشامل دقیقا یک فرمول دترالی هستند.

) des (iiفرمولها در بخش نتیجه با لا شروع میشوندْ( .ذْذ) قاعدة (,)20۲

در خاصیت زیرفرمول صدق میکند .قاعدة (ا) موجود نیست :اگر یک
فرمول  ]41در مقدم یک رشتة اثباتپذیر باشد .باید یا بهوسیلةٌ تضعیف ظاهر

شده باهند.پا ارهی

اندایی آمده باشند.

دشرکل  ۱مثالی اازثبات در رای؟ان آوردهام که اثباتی است ازیک

 Soرشته"

 peoفر

LK ep

cual

اثبات .اثبات به استقرا روی پیچیدگی  4انجام میشود؛ نگاه کنید به
0

[ ]۱.و[.]۲۱

گزارة  .۵فرض کتد()11,1 + ۵, ۸
در این صورت یک فرمول وجهی ( 1که
) ]1) > A), (T > Aاست وحود
) ,11)D > Aرشتههای اتباتذیری

یک رشتة لیات پذیر در  661باشد.
تنها شامل اتمهای مشترک رشتههای
دارد بهگونهای که ( ۸,ج )۲ -و
در روجآنآ باشند.

اثبات .اثبات به استقرا روی تعداد مراحل

1۵,, ۲ج)1
(۸

 GLIبدون برش از رشتة

oO

در یلآ انجام میشود؛ نگاه کنید به[.]۱

گزارة  ۴قضيهةٌ جایگزینی وگزارة  ۵قضيةٌ درونیابی cul GL Gly

گزارة  .۶فرض کنید ( 2)4۸یک فرمول وجهی باشد که شامل  4نیست:

 Jl Wak ges JESتاصامیت گرئل .ام اثباته شاعل دگواربره قادة

همچنین فرض کنید  در ( 2)۸مربحدار باشد .در اینصورت رشتهٌ

«] ویک برش روی فرمول  ]1]1است وبا دکواربرد قاعدههای نقیض

LKex

خانمه مییابد .برگ سمت جپ یک رشتهٌ ابتدایی است» سمت راست جنین

))@ =  (A(p = A(p)),O(¢ = A(q)) > Opدر
Cao gitlZl

منطق اثباتپذیری/ویتیسلاف اشویدار

۷

اثبات .با داشتن  PELEمیتوانيم یک اثبات صوري تقریباً کامل در
کار

بآ

ارائه کنیم:

(0۱

گزارة ( ۴ب)

)۲

)( > A(p) = AQو < «) ۲۲ا)

(p = A(p),q
)= A(q), A(p) = A(Q
)> P= 4

برش روی ۱و۲

< و(,م)< 4م)

۵)1۸
( < م ج> ((<,م)

)(۳
))(O(p = A(p)), O(g = A(q)) = O(p =q

)(Or) (Ff

رشتهٌ ( )۲راستگوست .بجز ( )1۲:برخی تضعیفها برای بهدست آوردن ()۴
0
از ( )۳بهکار رفتهاند.
ح نسظرابی ,گزار؛  ۶یکتایی جواب بعضی ازمعادلات
نشان میدهیم که از

خودارجاعی را نتیجه میدهد .مثلاً فوض کنید  ۸یک جملة حسابی و «
دو جواب

و ۲۷

یک معادلهٌ

داده

شده

بهوسیلةٌ فرمول =

2۸۲۳

در

 PAاثباتپذیر

 wdهمحنین؛

ت دارب اول را بازتولید es
است .من اثبات مذککور

یک اتم ی جدید (یعنی ظاهرنشده در  4ا در نظر بگیرید .در
اینصورت  ۸4۸واتمهای  و  4مانند آنهایی  a ieآمدهاند هستند و

 (۱) wine,تا ( )7قراباعقی ررد 51اباتیذبیند .میتوانيم آن اثیات
صوری را با استفاده از قاعد؛ برش روی ( )۱و ( )۴ادامه دهیم:

((( < 4)4م 4ج (() < 4و) نا < 04((,م) )۲۲

)(۵
۵

()۶

((:و) 4ج (م) < 4)((, 4و) ((, ۲م) < 4م))۲۲

اکنون گزارة  ۵را هر مور رشتةٌ ( )۶بهکار میبریم :فرمول (ای وجود دارد

بهگونهای که هر دو رشتة

س 4ت
ا و
که فاقد
)(Y

)(GO (p = A(p)), A(p) = D

)(A

))(O(q = A(q)),D > A(q

باشند.

بتابراین هر دو جملةٌ ( ۸ح« < )۱۵)۳۳( -ص و (۲ < )۲2)۲۳( + ۸ص
pls

اثبات .اين گزاره در[ ]۰۱ثابت شده ودر[ ]۲۱هم مورد بحث قرارگرفته

 Col ytgy tip bos] LK ar 2که رشتهای که با قرار دادن هفررمولی

بهجای یک گزار؛ اتمی در یک رشته اثباتپذیر بهدست میآید .خودش

(۱

ثباتپذیر است .بنابراین رشتههای زير در روی> 3.1اثباتپذیرند:

PAF Pr(gy(Pr
=
)@(
))— A
)(A

و

)(C

))PAF Pr (yy = (Pr(Gy) — A

فرمول  ] 0 -+ ۲رباهعنوان ( ۳)4در نظر بگیرید .درستی مآ )2نسبت به
معناشناسی حسابی وگزارة ۶

 ۷جایگزینی

)(\e

ae A

)(NI

254

(۱۲

)(O(D = A(D)), A(D) > D

)(Q(D=A(D)), D+ AD
))(O(D=A(D))>D=A(D

)\\ sy (Or

)))+( 0(D = A(D

نتبحه میدهد که

(۱۳
))Pr(yr=(Pr (Py) — A

))(= D=A(D

برش روی  ۱۱و ۲۱

& )) 2 ۲۳) (۱6) = Aم)۲۸۳ ۲۳ 

به  dle 4 pyles aS yyls obگودل  ۷با عبارت سازگاری  002همارز

)(D

۷ tS cualتوضیح میدهد که اين اتمرصادفی نبوده است :هر معادلة گودلی»

— Pr(py
(= 2۲
۲

))| PAF Pr (Gy = GF) (Dپهدست میآوریم .و چون۸۷ 
5 (C) 5
مدلی از حساب

eel gy

 ۷ | ۳۲ 2۱) 2 (۲اکنون شرط  (16نتیجه

میدهد که

 yy==  PAF yyبنابراین نشان دادهایم که تاحد همارزی در ۸۳

( Jokes

ل.الی
دست
تا
سم
اتای
 lls PAFجواب یک
< ۳۲ () -مب

),-
کاملا مشابه در مورد مهرعادلهٌ دیگر (

< م  ۲۸۳صادق است

:عن,ی ۶۷ )1تنها با
2ی
(د.
با فرض آنکه  ۷شکل حسابی فرمولی وجهی باش
استفاده از ادوات منطقی و فرمول  ۲ساخته شده و همه رخدادهای  2و  #در
د(ردامنهٌ عمل) فرمول دای هستند .جنین معادلهای رایک معادله گودلی

و جوابش رایک جمل گودلی مینامیم .هر جملة گودلی با معادلهای که در آن

یک جواب صریحاً تعریفپذیر دارد .یعنی جوابی نمایشپذیر برحسب ۲۳۰

 1وادوات منطقی  Soبهعنوان  ttsمعادل (  < ۳)۳۳( -+مب PAF
یک
را در نظر بگیرید .حدسی مبتنی بآرگاهی از

اثبات در[ ]۹يا نگاهی

به[ .۲۱ص ۲۲۱]۰.نشان میدهد که  :< 2)۲۳( >+ ۸م تنها جواب ol
Ceol

 (W, R) crim Syjlewlکه د رآن م11ج7موعهای
cube Soe Sb
 alازگرها (یا جهانیای مدگن) و  71یک رابطة دوتایی ,روی  ۷۲انست.
رابطة  »1رابطه" دسترسیپذیری قاب ( )71, 7نامیده  reرابطة  ۳۱بین
بطهٌ اظهار! روی

فرمولهای وجهی و گرههای یک (W,R) O65
)dow Lie lS,» Cul (W, Rادواتمنطتی اد /

در ]۳۱0 24۸

یک معادلة خودارجاعی که
صدق میکند بهطور یکتا معین میشود .مثالی از

صدق  81$13.9 (ses Gly ghee galt By alk A SIs y

جملةم بهطوریکتا وس معادلة ( )31معين نمی شود نگاه نیدب( و []۳۱

شرط

قرت
یو د
قست,
حبالا
گودلی نیست» معادلهٌ رسر ( )1در

میتوانشان داد که

 VOLSفرض کنید () 4یک فرمول وجهی باشد که در آن  2در  4مربعدار
است .در این صورت فرمولی وجهی چون ( 1وجود دارد که تنها شامل اتمهای
ظاهرشده در  4بجز  2است بهطوری که ( 1 < 1)4در رو >
(گه

انباتپذیر

)(E

)۳۱ Aه ج> 0

) ۵۷ج۳۱ 41۱ +

بهازای هر گره  6و فرمول وجهی  4۸صدق کند .مدل کرییکی یک سهتایی
) ۱۳ gl js S Cul (W, Ry Ikیک رابطة اظهار روی قاب ( )31,1است.
ههای
یک فرمول در مدل ( )۳۱,۲7,۲۲معتبر است هرگاه دگررهمه

a EW

1. forcing relation

تشر ریاضی ,سال  :۵۱۷ Byler؛ سال  ۶۱شمارة ٩

۷۳

7

q

رشتة معتبر در ( )۳۱,81,71باشد .نشان میدهیم که )jh (OT = OA
کنر  3۳۳1عضیر استن .گرطن کنید . wt peteپس گره :EW

10

AAO

موجود است بهطوری که .» ۴۱ ۸۲و  ۳۱۰ 81۲هرگاه 1

 .3قرار دهید

} aK OA oye Y = {b:b FA ya RDمجموعة  ۷ناتهی است.
فرض کنید  0.عضو پیشین  ۲باشد .چون  » 01,و

داریم

لا ۳۱

 ۵. ۳۱ 3بهازای هر " .3 > 1بنابر متعدی بودن  .7همة گرههای دسترسپذیر
از  ۵,از » هم لاستریی پیز هنستنلل ,بنابراین 1۲

 0. ۳۱بهازای هر " 1ع .1

اگر بهازای »ای دسترسپذیر از  ۰۵.میداشتيم  ۸لا > آنگاه مجدداًبنبر

 ¥ Baسای ازیک سل گزبیگی,

متعدی بودن  ۰ 67۰در  ۲بیشین نمیبود .بنابراین  .9, ۳۱ ]۸1پس به

اظهار شود .مدل ( )۳۱,07:۷۲یک مدل نقض برای فرمول  ۸است اگر 4۸
در آن معتبر نباشد» یعنی گره  ۷۲ع  ۵موجود باشد به قسمی

OW AS

مفهوم اظهار و اعتبار بهطور طبیعی از فرمولها به رشتهها تسری مییابد :رشتة

))1 = Aدر یک گره  ۵ 6 ۲۲امزدلی جون
اگر ۲۱ ۲۸ -+ ۵۷

) (W, RIFاظهار میشود

آن رشته در ( )۳۱,,۷۲معتبر است اگر در هر

یک تناقض رسیدهايم :فرض اینکه ( )]۳,۳0, 4۸2۲ > ۸د(ر)۳۱,1:۷۲
El

معتبر است در  ۰نقض شده است.
مثالی از کاربرد گزارة  ۸رناشان میدهیم .فرمول

2 )۷2

(۵۰
۷۸۷
21۵۵
۷ (۸
۷ 1۱
) ۷۷
(ظ) (وه

گره  » > ۳۲اظهار شود و( )۳۱,۲,۷۲یک مدل نقض برای ( > ۵(T
هاار کند وهیچ
ظر
ا ۲
است اگر گرهی چون  4 > ۷۲همة فرمولهای در

است .پس بثابر گزارة  ۳فرمول ( )3بهطور حسابی معتبر نیست .بنابراین؛

فرمولی در  ۵را اظهار نکند .مطالب بیشتری در مورد معناشناسی كريپکي

ارزیاب  6را داریم که

منطق وجهی د(ر]۸

کی
پقض
یدل ن
رک م
کی ی
دارا

یا در هر منبع دیگری در مورد منطق وجهی یافت

))PA Pr(e(p) V e(q)) V .. V Pr (>e(p) V se(q

میشود.

یک
مثالی از

مدل کریپکی در شکل  ۲نشان داده شده است .این مدل

دارای پنج گره است و رابطة دسترسپذیریاش  ۴جفت دارد که با پیکانها

است .در حثیقت .مدل در شکل  ۲جنین

اين همراه با شرط  ۱0میگوید که هیچیک از چهار مولفة فصلی
))2( ۷ (6)9< ...۰ e(p) V e(gع< در  ۸۴اثباتپذیر نیست .بنابراین؛

داده شدهاند .برای هگرره .مشخص کردهايم که کدام اتمها در آن اظهار

من نشان دادهام که جملات حسابی م و ( #موجودند یعنی ()ء < :ما

میشوند .ااگرتمی ظاهر نشده است .میدانیم که اظهار نشده است .داریم

و ( .۷ :-< )0که دوبهدو مستتقلاند به اين معنی که نظریههای

) ۰ ۴ O(p> 9وبناراین ( 4ج) -تاد  ۳۱0زیا گرههایی موجودند
م-ثلا» چنین گرهی است  -که از  6دسترسپذیرند»  9را اظهار میکنند .اما
 4را اظهار نمیکنند .برای ثابت گزارهای -ل اين شرط که هم ادوات

tag

 bie Ikمیشوند میگوید که  1هیججا اظهار نمیشود .اآزنجا که هیچ

گرهی از  8دسترسپذیر نیست (همینطور از » 4 ,و ع) ,داریم ۳۱ ۲0 ٩ظ.
10«ول
فرم

مدددرل
تا

ما معتبر است زیا تنها گرهی که  «0 1را

اظهار میکند » .است و در حقیقت  0 ۰را اظهار میکند .مدل شکل  ۲یک

ماول « -سل تام است.
فیرمثل
مدل نقض برا
زری هررمجموعة ناتهی از
رابطة  77روی  71۲وارون خوش بنیاد! است اگ

 7دارای یک عنصر بیشین باشد .مدل ( )۳۱,81,۷1یک مدل کریپکی برای

منطق اتباتپذیری است اگر  71متعدی و وارونْ خوش بنیاد باشد .توجه کنید
که هر رابطة وارونخوش بنیاد نابازتابی است و اینکه رابطهای متعدی روی

یک مجموعة متناهی وارون خوش بنیاد است اگر و تنها اگر نابازتابی باشد.
بنابراین مدل در شکل  .۲مدلی برای منطق اثباتپذیری است.
 ۸ ibsهر رشته اتباتپذیر در روم

در هر مدل کریپکی متعدي وارونْ

خوش بنیاد .معتبر است .بنابراین رویلم نسبت به معناشناسي كريپکي منطق
اثباتپذیری» درست است.
اثبات .ما درست بودن قاعده وجهی ( )]10رباررسی میکنيم .درستی

مابقی قوساعردراست است .بنابلین فرض کنید (1, ۳۱,91ک)8ریکی مدپلکی
با ای واروٌ خوش بنیاد باشد و فرض کنید ( )۸0۲,7,۳00 > 4۸یک
.1 reversely well-founded

( , ۷م) داش ( ۶

,م) لاح

(ما رمد] تاش واد رمج) ل۸۲

همگی سازگارند.

گزارٌ زیر قضية تمامیت کریپکی برای حساب cr ype ced LK Gy
از طول یک رشتهٌ (() ج< ن )2مجموع تعداد همه رخدادهای ادوات منطتی

وگزارههای اتمی در رشتة (() چ< ن )2است.

81.4015

 > )1 ton, S,ظ) dee a

در

نا sch; gels

آنگاه آن رشته .دارای یک اشات بدون برش در ,وغل با عمق .حداگقر

)" Speed nb o> cul O(nدارای یک مدل نقض کریپکی با عمق
حداکثر  است .که در آن هگرره حداکثر  تالی بلافصل دارد.

اثبات .فرایندی را توصیف میکنيم که در آن سعی میشود اثباتی از
رشتة مفروض )2 -< )(( .ساخته شنود .اگرانن نلاش با شکست مواجه شود:

اثبات ناموفق به یک مدل نقض کریپکی برای (0؟ <<
رکخت
دی
دربخش اول فرایند ماه

) تبدیل میشود.

متناهی  7که با رشتهها برچسبگذاری

اررت است اازعلام ( 06>tt, (E
عوعبکا
شده است ایجاد میگردد .شر
 sonsبهعنوان ريشة  .7سپس بخش اول فرایند گامبهگام ادامه مییابد .در

 pSیک رشتة فوقانی در  7که (تاکنون) بهعنوان یک برگ اعلام نشده
تتخحابلویل میشود .اگر هیچ رشتة فوقانی غیر برگ موجود نبود.
است ان
بخش اول فرایند پایان مییابد.

فرض کنید ( ۵۸ج< ]) یک رشتة فوقانی باشد که بهعنوان برگ اعلام
 cles LUT UA J) cal caeباشد که بیروئیتزین نماد آن یک
ادات است .فرایند ما یک جنین فرمول 4ای را برمیگزیند ویک گام گزارهای

۳۷

منطق اثباتپذیری/ویتیسلاف اشویدار

را شکل میدهد .اين گام به معنی الحاق یک یا دو رشتةٌ جدید درGUL

 (۵ج<  )1با استفاده ایزک یا دو بار قاعده گزارهای متناظر بهطور وارون؛
و بنابراین بهدست آوردن یک يا دو رشته فوقانی جدید است .در حالتهایی

که  4یک شرطی دترالی یا یک عطف دترالی است .بهصورت زیر عمل

)۷
(4

<  ]2را نشان میدهد .پیشنهاد میکنیم که خواننده آنجه را در طرف

چپ بالای رشتة  0اتفاق میافتد بنویسد.
(و رم ج> دب ت] (,مر جع تا) لا)0,
)(C,O(O L- -p),O 1,p > p,p V4

میشود

(۸,0

()۲< ۸, 8

۲
4 (0

ap),O Lp
(و  ۷و >

),۲) > A,C

 ,۸ج> )1

)(C,0(O L— =p),0 L> -p,p vq

( 0ب  ۲,۸ج)[ -

)-p,pvq

اگر  4یک عطف در مقدم یا یک فصل در تالی باشد .دو رشتة جدید اما

)7p) > OL =p

 Sy bisرشتهٌ فوقانی جدید داریم

(C,7(p Vv ¢), (OL

")(C, Og = p,q
)(C,Oq+q,pVq
)(C,3(pV q),O9g4

(O> (pV q) > Og,0 (0 1

),1( B,C => A

)(TSA,BVC,C

)(I,B&C,CSA

()۲ > ۸,5۷0

)(,B& C >A

هگرام

 shee ded K sheبه مقدم اضافه میکند .اآزنجا

که حداکثر  7فرمول مربعدار وجود دارده هر شاخه از درخت حاصل,
حداکثر  1رشتة بحرانی دارد .فاصلةً دو رشتهٌ بحرانی متوالی در هر شاخه

هریک از چهار حالت باقیمانده شبیه یکی از اینهاست .گامهای گزارهای فرایند
شبیه گامهای متناظر در منطق گزارهای کلاسیک است.
یک
در

1

(C,O(O1--p)O>0

*)7p), p

)= A,B, C

(C,O (0 L-

مثال نشان میدهیم که این فرایند جگونه عمل میکند .فرض

دارای کران بالای  ۶۲است زیرا هگرزگاامرهای یک ادات منطقی را حذف
میکند .بجز آنکه  ۲گام لازم است که یک فصل از تالی يا یک عطف از
مقدم را حذف کند .که اين را میتوان در بالای قسمت راست مثال ما دید.

بنابراین درخت حاصل متناهی است و بخش اول فرایند ما همواره پایان

کنید که رشته ورودی (( )5 - 6عبارت است از

میپذیرد.

=p), p).

( VO-7(pو ب0( (Op 
 = O(0 1ولادVv ۵(, 

ادرینصورت .فرایند ما

oyge Se | (V1) 5 (I) Boe

Hb

59

چهار عضوی

یعنی اگر مقدم وتالیاش ,اتم مشترکی داشته باشند یا مقدم آن شامل 1
نرصورت
باشد؛ داریغی

(O(Op—q)>O9,
*)(01 -p), p)’ (C= Oq, O(0 1 =p), p
7p), p)2

فرایند ما سپس با علامتگذاری هر رشته در درخت بهعنوان «مثبت»
يا «منفی» .ادامه مییابد .یک  SeSI cal cade Byرفتة آغازی :باقند

—(0 L-

=> Dq,0

)q) VO-7(pVvq

=

(0 (Op

)(0 (Gp > q) VO->(pV q), “Og = O(G L— =p),p

هلای
ههاشام
ر تن
ادکه
ز آی
گدست
بار دشوتة فوقانی به

اتمی وفرمولهای مربعدار

منفی است .در حالت اخین آن برگ شامل هیچ

فرمول مربعداری دترالی نیست وبه آسانی مینوان نشان داد که یک مدل

نقض یک عنصري کریپکی دارد .هر رشتة بحرانی دیگر مثبت است اگر

بعضی از مابعدهای بلافصل آن مثبت باشند .و در غیر اینصورت منفی

است .رشن غیر بجراتی دارای یگ یا دواي بلافصل است ((ویل هر قاعدة

گزارهای دارای حداکثر  ۲فرض است)؛ و  Cate Cuteمیگیرد اگر و تنها

(یعنی فرمولهایی که با لا شروع میشوند) هستند 7 .فرمول ( 0D7 (DV

اگر همه مابعدهای بلافصل آن مثبت باشند .در مثال ماء همه رشتهها در

رناشان میدهد.

 abسمت جپ روییده از رشتةً » منفی هستند ,اما همه رشتهها در شاخة
سمت راست مثبت هستند ,که کافی است برای آنکه » نیز مثبت باشد .رشتة

 Ht, SK reset Jeبحرانی است هرگاه  Lisشامل گزارههای اتمی

و فرمولهای مربعدار باشد .با فرمول  1نیز مانند اتمها رفتار میشود .اکنون
میخواهیم مشخص کنیم که اين فرایند با رشتههای بحرانی چه میکند.

یعنی میخواهیم گامهای بحرانی را توصیف کنیم .یک رشتة بحرانی به شکل
) ۸ gf ys cu! (OP, > OA, Aلا ] 1تنها شامل گزارههای اتمی

است .اگر  ۸011 < 0يا  1 > 1یا  0< آنگاه رشته یک برگ میشود.
در غاییرنصورت .فرایند هم رشتههای به شکل ( 4۸ج 41ا,1,نا) را

(غیربحرانی) » منفی است زیا اگر خواننده آنچه ا بالای  ۵اتفاق میافتد

نوشته باشد .متوجه میشود که  0منفی است .با انجام اين کار او همچنین
بایستی سه رشتة بحرانی منفی دیگر  »۶ ,6و و را کشف کرده باشد.

اگر رشتة ريشة ( << )0ب) مثبت باشد (که در مثال ما چنین نیست)
فرایند ما همه رشتههای منفی راکنار میگذارد .سپس مابقی رشتهها را
کنار میگذارد بهطوری که هر رشتة غیر برگ بحرانی دارای دقیقا یک مابعد

که در آن  ۸ 6 ۵۸بهعنوان تالیهای بلافصل رشتة ( = ۵0۲, ۸(OPT

بلافصل باشد .وسنجام چند تضعیف  میفزید.نتیجة ثبات رشتة بعرائی

الحاق میکند .توجه کنید که اگر بعضی از تالیهای بلافصل آن اثباتپذیر باشند,
آنگاه ( )]11,11 + )۸,۵2۲نیز در رووعنا اثباتپذیراست :همچنین توجه
کگنیزداکرهههای اتمی در خلال ايکنن گاامرگذاشته شدهاند.

) > 2ن )2است .از طرف دیگر اگر رشتة ريشة ( )2: < 06منفی باشده

همان طوری که در بالا گفتیم .گامهای گزارهای و بحرانی مادام که رشتهای

فوقانی وجود دارد که یک برگ نیست .تکرار میشود .در طرف راست مثال

 ». a, SILLفرایند اثبات زیر را بهدست میدهد .که در آن  /باز فرمول

مدل نقض کرییکی ( ۷1, ۳۱,31بای ( )5 + 06مطسابقا زخیرته میشود.
 ۷مجموعة

 dorرشتههای بحرانی منفی است 7 .از درخت  7به ارث

میرسد .رابطهٌ  IF GEبا اين شرط معین میشود که هارتم  2در رشتة
بحرانی ( ) < ۵۸اظهار میشود اگر و تنها اگر عنصری از  1باشد .در

متال ما مذل عبات اس از

تشر ریاضی :سال  ۵۱۰شمارةٌ ۲؟ سال  ۶۱۰شمارة ۱

۷۴

Psa

(۳
|

?iJ

()°

7

(۳

\

هستند که خیلی امزنطقهای وجهی نیز دارند .یک خاصیت نه جندان معمول

 gy! GLاست که معناشناسی کریپکی آن فشرده نیست؛[ ]۲۱یا [ ]۳ربابینید.

» Ys GL cain5منطق طبیعی آشنا برای نویسنده است که دارای یک
بحاشناسی مطقول اما تافشرده است.
در اثبات گزارة  ٩در واقع به پدیدهای اشاره کردهایم که علمای علوم
رایانه آن رتاناوب" مینامند :در برخی موارد یک گره مثیم است اگر و تنها

اگر همه عناصر مایعد :آن مثیت باشندة در Bl cael cate oS Sus Syl
وتنها اگر یک عنصر مابعد آن مثبت باشد .تناوب برای مثال دارلگوریتم

این حقیقت که ( )۳۱,۲7۱۲۲یک مدل نقض برای ( 06ج<  ):است ازیرلم

تصمیم منطق گزارهای کلاسیک رح نمیدهد وخصوصیت نوعی مسائلی در

زیر نتیجه میشود.

 51۸۳کامل است .یعنی ردهای امزسائل تصمیم که بهوسيلة الگوریتمی

زیرلم .فرض کنید  4 > 7و نی فرض کنید  3 6 71بهگونهای باشد که

قابل حلاند که حافظهٌ مورد نیاز آن برحسب اندازةٌ ورودی تنها بهصورت

 5نخستین رشته بحرانی روی مسیر از  6به ( 5در  7بهعنوان یک گراف
سودار) باشد اگر یک فرمول وجهی  4در مقدم " ۶باشد آنگاه  .4 ۳ ۸اگر

د۳ر21۸۳۹

آن فرمول در تالی " 5SIF AA Ns) ack
نخستین رشتةٌ روی مسیر از " 5به 5

میتواند خود

 5باشد .که

در صورتی

زیرلم با استقرا روی پیچیدگی  4ابت میشود .ما سه حالت نمونه را
معرفی و مابقی را به خواننده واگذار میکنيم .اگر  4یک اتم دترالی " 5atl
 Aدر مقدم

آنگاه

در غیر اینصورت  5یک

 Syمثیت میبود.

بنابراین  .5 ۴۱ ۸اکنون

 ۸ = OB aS Goو  ۸4در تالی " 5باشد.

میخواهیم نشان دهیم که

 ۴۱ ]1و .از آنجا که  5منفی است و یک فرمول

مربعدار  OBدر تالی دارد .دارای یک عنصر بلافاصله بعد جون  #است
ای بحرانی انتخاب کنید بهگونهای که همه گرهها روی این مسیر منفی باشند
و  #نخستین رشتةٌ بحرانی روی

اين مسیر باشد .داریم  ۷۲ع

استقرای بهکار رفته در مورد

OB

 sles Sasباشد

 isRt aSونیز

ا ۶وت
ف با
ت که
ماشد
 4ب

 1و  7نتیجه میدهد 7

 ۶و .9 101
۴۱

 tبنابراین

نمی (hi get

 A,,از فرمولهای وجهی اثباتپذیر در بآت) ساحخت بهطوری

که طول  ۸,برحسب  ۷بهصورت جندجملهای رشد کند .اما اندازة اثبات
کمينة  4برحسب  ۷بهصورت نمایی رشد کند؟
در بخش  ۳نشان دادهایم که طرح  pve OA > Aبه طرح بازتاب

 jo Ayمقدم "و باشد.

 .۵ ۳۱ ]1فرض کنید  ۶ > ۷۲گرهی دلخواه

OB

 ۱8آخرین

=A

رشتةً بحرانی روی

متسیر أ

 8به

 Calدر اینصورت  Bدر

pte

استت

فرض استقرا را در مورد  4 7و  3میتوان بهکار برد.
در متال ما گره (منفی)  ۵نخستین رشن بحرانی روی مسیری ارزشتة
 << (() Atayن 8 < )2اسسته :سس

بنابر زیرلم»

و

Oo

در نط اظهار نمیشود

وکل مدل یک مدل نقض برای "و است .البته گره  4در اين مورد نقشی
ندارد .توجه کنید که زیرلم در مورد " 5و  6بهکار نمیرود زیرا  4نخستین رشتةً

خاطر نشان میکنیم که یک فرایند تصمیم مشابه هم میتوان برای منطق
شهودی گزارهای اسان

 .۵دیگر حه؟
دیدیم که منطق اثباتپذیری میتواند در مطالعه و فهم خواص جملات و
معادلات خودارجاعی سودمند باشد .یک نتیجهٌ بلافصل گزار؛ٌ  ٩اين است
GL

که طول  4برحسب  ۸بهصورت چندجملهای رشد کند .هر  4دارای
یک مدل نقض کریپکی باشده اما طول مدل نقض ( CaSیعنی تعداد گرهها
در مدل نقض) برحسب  ۸نمایی باشد .مسالةٌ مشابه زین در رابطه با
 Wl neal! wats Jo Thee! boll gelledمیقان toe allie

)e(Op — p

 ۱روی اين مسیر باشد .اآزنجا که فرمولهای مربعدار هرگز از مقدم ناپدید
 OBدر مقدم

ساخت یک دنبالةً  ۱4۸,۰۸4, ۰۰۰,۲4۸از فرمولهای وجهی است بهطوری

 ۳۸.این حرف ,حرف آخر دربارة طرح اصل موضوعی

است .حال فرض کنید  #عنصر بلافاصله بعد از

sy

یک قدم اساسی دارثبات 0۸۳۹

کامل بودن مسا تصمیم سآ)؛

یک -۸راستگو نیست زیر ارزیاب حسابی  6موجود است بهطوری که

 ۱د .سرانجام فرض کنید S

میخواهیم نشان دهیم که

 ۳5۳۸2 (GL penalکامل است حتی اگر تعداد گزارههای اتمی به یک

A), Ay,...

یک
ارلیاش دارد .بنابر ساختان  #منفی است .مسیری از  #به
که  7رات د

فرض

تعلق دارد .در یک مقالة آ[تی]۴۱

نشان میدهیم که مسالة

محدود شود.

جنین است که " 5بحرانی باشد.

 5نیست»

چندجملهای رشد میکند .درواقع حکمی قویتر ازاين صحیح است :مسأه
تصمیم بآت)؛  0۸۳۹کامل است یعنی به زیر رده مشکلترین مسائل

 Jur nokمتناهی رداارد و تصمیمپدیر است ,که اینها خواصی

بازتاب نیست .میتوانیم بهراحتی تحقیق کنیم که بهازای هاررزیاب  6داریم
)N IF Pr(e(A)) (ce WV It e(OA) $1: NV IF e(A > A

ت.۸
سز ۳
ای ا
آنگاه بنابر شرط  869) ۳۸. + e(Aازآنجاکه  ۷۸مدل

داریم

( ۸ ۳۱ ۸)6اين استدلال منجر به مفهوم ۷/راستگو و منطق موجهات
دیگر *آ)میشود .فرمول وجهی  4یک راستگوست اگر بهازای هر

ارزیاب » .۸ ۳۱ ۸)6( .روشن است که هر -۸راستگو یک راستگو
است و هر مورد از طرح بازتاب نیز یک -۸راستگو است .بنابراین منطق
"ناه دارای یک مجموعة اصول مرکب اهزمه فرمولهای اثباتپذیر در GL
و همه فرمولهای به شکل  ][4 -+ ۸است .و تتنها قاعدة استنتاج آن وضع

مقدم است .قاعدة ضرورت  ۸0۲/۸بهعنوان یک قاعدة استنتاجی کل
پذیرفته نیست زیرا مجموعة هم لاسراستگوها تحت این قاعده بسته نیست.
هفررمولی در * )11/اثباتپذیر است اگرو تنها ا۷گر-راستگو باشد که معنی
ان انین استدکد  6نسبت :به معناشناسی حسابی کال اسف Gg) Fog

عي که سالیین آن  |,در سال  ۶۷۹۱ثابت کود بارسمورشگی gah Bf
سال  ۵۸۹۱قضية دوم تمامیت سالووی نامید [ .]۳۱میتواند بهصورت زیر
فرمولبندی شود :طرح اصل موضوعی بازتاب تنها اطلاعات کلی در مورد
.1 alternation

منطق اثباتپذیری/ویتیسلاف اشویدار

۷۵

اثباتپذیری در  ۸۳را که در خود  ۸صوری شدنی نیستند درکار میآورد.

logic of bounded arithmetic. Annals of Pure and Applied Logic,

” OLسییر است وپیچنگی عحاسباتی sin) Cle qd of

vol. 61, pp. 75-93.

بخش  ۲متذکر شدیم که محمول اثباتپذیری را میتوان برای هتروسیع
در

بگشتی اصلپذیر  7از  ۸ساخت .تهمم دیگری هم مسکن است :محمول
ی1ی۱ربااتی سرراست» صدق
اثباتپذیری  ۶۲۳را که دشررایط لاب1 ,ت0غ-۳
کند .میتوان برای هتروسیع بازگشتی  TA, +O) IT ph polساخت.

Univer-

of Provability.

Cambridge

Boolos, G. 1993.

The Logic

sity Press.
emergence
1, pp.

The

Provability:
Logica,

vol. L, no.

1991.

Studia

Sambin,

G.

modality.

Boolos,

G. and

1-23.

فرمولهای ( ۰۵۸یعنی فرمولهایی که فاقد سور بیکران هستند)؛ و (؟ یک
اصل موضوع واحد است حاکی از تام بودن تابع

gle

Springer.
in a

Syntax der Sprache.

of metamathematics

|| طول بسط دودویی  7را نشان میدهد .یک جنین محمول اثباتپذیری

را میتوان برای ترجمة نماد لا بهکار برد .اين بدان معنی است که میتوانیم

unentscheidbare

بپرسیم جه اصول

Satze der Prin-

نظربههای معقول ,مشابه است .به بیان دقیقتر بآن) منطق اثباتپذيري هر

نظريةٌ درستِ بازگشتی اصلپذیر است که  7, + 0۳راگسترش دهد؛
در اینجا

 ۳اصلی است که بیان میکند تابع نمایی  1 + ۴تام است.

+0) 46 99» cul 365 9) jl Exp Jel

IA, + Exp, JA,

به تفصیل بررسی شدهاند و دارای ارتباطهایی با پیچیدگی محاسبه هستند.
میتوان به آسانی تحقیق کرد که ب )1نسبت به منطق اثباتپذیری 7 ۰۳ + (۱
درست است .اما اثبات سالووی برای گزارة  ۳به اصل موضوع  001نیاز

دارد و دانسته ثیست که آیا بآ نسبت به منطق اثباتپذیری ) +.TA,
کامل است يا نه .علیرغم تلاش فراوان و نتایج جزئی نویدبخش ( ]۱را
 (ateمسالةٌ اینکه منطق اثباتپذیری

 + ٩۱م ۵چیست .هنوز حل

نشده است.

کیک منطق موجهات مطلعه و وشن کرد .توسیعهایی ازمت موجودند که
در مورد شکلهای مختلفی از جملات سر (( ]۷و [ ]۱۱را ببنی) بکار
 GL jl oo Ne cheesy lyتحتعنوان منطق تعبیرپذیری
قرار میگیرند .زبان منطق تعبیر پذیری دارای یک «وجه» دوتایی < بهعلاوة

 ۳ sheانست ..معتاشناسی حسایی مخطق ,تغییرپذییی با اقرودنة عبارت
))4 e(AD B) = Intpr(e(A), e(B
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 Oblشوند .یعنی میتوانیم بپرسیم منطق اثباتپذیری نظرية  7چیست.
جوابی شاید غیرمنتظره به این سوّال این است که منطق اثباتپذيري خیلی از
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Arithmetization

Mathematicae, vol. 49, pp. 35-92.

 GILدربارة اثباتپذیری در  7در خود  7میتوانند

3.

of a mathematical

در اینجا  ۵7,عبارت است از حساب پپثانو با طرح استقرای تحدیدشده به
 ,که در آن

2.

* دانشکدة فلسفهٌ دانشگاه

 heجمهوری جک

e

نشر ریاضی ,سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  ۶۱شمارةً ۱

۷۶

al lisa 4 i jgal

حل جبری یک

در درسهای دوکرارشناسی معمولاً به مسائلی برمیخوریم که در جستجوی

معادله

تابعی

صدق کنند .اين رابطه مشابه رابطةً آشنای
cos(x — y) = sina siny + cosa cosy

یافتن
ته
سو
ودار
یمق
پیقی
(الف) تابعی که حق

باشد و در رابطة

بین توابع مثلثاتی سینوس وکسینوس است ونشان داده میشود که تنها تابعی
 aby!)yoمورد نظر صدق میکند همان تابع کسینوس است.

])2)[ + ( < (2
)+ fw

اين  tee dha fo age yo LS | deeماتلی طررحا کرهدوحلی

بهازای هر  2, > 81صدق کند (اين مسأله به مألٌ کوشی موسوم است) یا

برای آن دیرکی اشزمارههای بعدی مجله به چاپ رسید .سپس ریاضیدانان

(ب) تابعی که حقیقیمقدار و پیوسته باشد ور داربطة

اوب آن ر برای توابعی نیزکه از ") د"راند
ودند
جه کر
دیگری باهين مسأله توج
بهدست آوردند .راهحل  lace calدر حالتهای

)f(a +y) = fa) Fy
بهازای

»

,2 yER

صدق کند؛

lin

در چهار یادداشت

در مجلهٌ مانتلی به جاپ رسیدهاند که یادداشت اولی مبنای یادداشتهای بعدی

و یا

)\aS Gae f(a +
(پ) تابعی که در رابطةٌ= xf (x) 
و مثالهای بسیار دیگری از این دست.

است .ترجمه اين نوشتهها را در صفحات بعد میآورم .نْکتَةٌ شایان توجه در

دویادداشت اول اين است که جگونه روابط جبری ایجاب میکنند که بهجای

این نیع مسائل با بررسی و حل معادلاتی سروگار دارئد که به معادلاث

یک نقطه
پیوسته بودن تابع در همةّ نقاط ,کافی است فرض شود تابع در
پیوسته است و پیوستگی در همه نقاط فقط و فقط از پیوستگی در یک

 Doles CWS gbaتابعی معادلهای است مشتمل بر

نقطه نتیجه شود .یادداشت سوم نیز حاوی اين نکته است که در صورتی که

از حل کردن معادله ,یافتن تمام توابعی است که در آن صدق کنند .معادلات

دامنه و برد تابع تغییر کند .دیگر حکمی که با دامنه و برد قبلی صادق بود
ممکن است برقرار نباشد؛ در اين یادداشت مساله برای  7متغیر تعمیم داده
شده و سپس حل شده است .اما زیبایی راهحل ارائهشده در این است که

تابعی موسوم شدهاند.

یک با چند تلع مجول که ده وبد ها ز تل من شدهاست و منطو
تابعی در شاخههای مختلف ریاضیات .همچون ترکیبیات (بهعنوان مثال .حل

معادلات بازگشتی) .آاماحرتومال (بهعنوان مثال ,پیدا کردن تابع چگالی
احتمال) .معادلات دیفرانسیل ,معادلات انتگرال و ...ظاهر میشوند وتحلیل

آنها و پیدا کردن جواب آنها از مباحث مهم آن شاخههاست.
به طور کلی» روش مشعینناخوتهشدهای برای حل معادلات تابعی وجود
ندارد و گاه تلاش  chحل این معادلهها منجر به پیدایش نظریههای حدیدی
شنده استت :ما
کمک

 yanشرایظ اضافیای که در فرض

 alinنهاده میشود.

زیادی به حل مسأله و به خصوص یکتایی جواب میکند.

در اینجا مسألهای مطرح میکنیم که خواستار یافتن تمام توابع حقیقی
مقدار  وای است که دررابطة

)g(t — y) = f(x) f(y) + 9(x)g(y

لهت حلشدة قبل
اا ب
حد ر
بهشکلی ظریف یافتن تابع جواب با شرایط جدی
بمایزگرداند .بوالاخره دیرادداشت آخر نشان داده میشود که همه خواص

تویولوژیک  81یا " 6برای مشخص کردن تابع جواب مس فوق لازم نیست.
خبهصوص؛

ساختار گروهی * Cدر پیدا کردن جواب معادله مور خواهد بود.

 daeآموزندة اين یادداشتها شیو تحلیل مسأله و رسیدن به جواب آن است

که از روابط سادهای که با انتخاب خاص متفیرها از معادلةٌ اصلی بهدست

میآیند .بسیاری از ویژگیهای تابع جواب از قبیل زوج و فرد بودن .دورهای
بودن و با پیوسته بودن؛ استنتاح میشود.

حسن حقیقی
.1 V. L. Klee, Jr

ope

>

۷۷

 Moles Soتابعی

حل جبری برخی روابط مثلثاتی"

شرط * ع  ۸در صورت مسأله لازم نیست .بهعلاوه ابگپرذیریم که و 9
یکبار مشتقپذیرند .آنگاه  ])2( < 0190و290

طرح مسأله از وی .ال .کلی در شماره ماه مه ۳۵۹۱

= ( .2)9همین نتیجه

) tim “EP = V5 g(aو برای هر ن.
!تحت شرایط پیوستگی )5 f(a
» = لت

 gli limبهدست آورد .اين مسأله نشان میدهد که

30
)2
فرمولهای معمولی برای (7

93
41
و)(2 53

)- 7
فرمول (1
 806وبرابریهای  ۱ysin <-

فرض کنید  و و توابعی حقیقی باشند که همواره در رابطهة

KOK

ROK

از راه جبری محض از

=  cos Fبهدست میآید.

KOR

)g(x — y) = g(x)g(y) + f(z) f(y
Amer.

cbt

)=eS goedFo SL chile g(t) =o 5 f

ols

formulas”,

trigonometry

of some

treatment

“Algebraic

Monthly (March 1954) 197-198.

e

Math,

وهاره داریم
مک
هید
ده

)g(x + y) = g(x) g(y) = f(x) f(y
حوابهای ) compenمعادلة تابعی

f(xy) = f(x)g(y) = o(x) f(y).

f(aty)+f(e—y)=VF
)(a) f(y
حل از تی .اس .چیهارا!
انزقشهای متقارنی که  2و
)\(
ایفا میکنند

دررابطه
 ۱.وان( ]۴و ژزنباوم و سگال [ ,]۳نشان دادهاند که تحت شرایط پیوستگی

)( + F(x) f(yر)و(ت)و ع )g(x —y
میشود که

نتيجه

تابعی

زوج است.

در ()۱

بسیار ضمیئی :پشبی ساذلات طبمی که شگلی هپید قضارای ,چم بای
قرار میدهیم

1ب<ه #ودست میآوریم

g(x —t) = f(a).

)(۲

توابع مثلثاتی دارند برای مشخص کردن این توابع کافی هستند .از میان روابط
گوناگونی که به قضيةٌ جمع توابع مثلثاتی وابستهاند .فرمول جمع دکوسینوس
یعنی
cos(z + y) + cos(x — y) = Ycosxcosy

از طرف دیگر ,اگر در ( )۱قرار دهیم  — ۶ , = aآنگاه نتیجه میشود

حاتزاهمیت استه» وی نها شامل تیچ

ینوس است .رابط تابعی مشابهیott 

g(x)g(a — t) + f(a) f(a -t) =°
()۱

اه با استفاده ا(ز)۲

برای تابع کسینوس هیپربولیک  coshو بهطور کلیتر برای تابع

)2( + 201 - ([ ۰2م]([)2

 ola Six > cosh axحقیتی یا مختلط است ,وجود دارد واين حدس

جون رابطة اخیر بهازای همه #هاء احزمله ] <  2برقرار است» خواهیم داشت

)(r

f(a —t) = -9(2).

amc yo f(x) = —g(@ +t) = —g(-x -t) = —f(-2) ele

تابعی فرد است .به اين ترتیب اولین رابطةٌ مورد نظر بلافاصله بهدست
میآید .برای بهدست آوردن دومین رابطه» در (»)۲

)+( - ( < (۷)(2)۶۲

)1 +

ن را جایگزین© 

میکنيم و آن \ پسط میدهیم:

که هر جواب نابدیهی معادلهة ( )۱بهصورت اخیر است .موجه به نظر میرسد.
معادلة ( )۱دنروشتگان ریاضی تا حد زیادی مورد توجه قرارگرفته است
وکوشی  dndجالبی دربارةژ حالت حقیقی آن بهدست آورده است [.]۱

به بیان دقیقتره کوشی ثابت کرده است .که اگر  ۶تابعی حقیقیمقدار و
نامتحد با صفر باشد که پیوسته است و بهازای همه  ۵و باهای حقیقی در
معادلهٌ ( )۱صدق میکند .آنگاه بهازای یک ثابت  = 0906: ۵)& f(x
 tS as f(x) = cosh axراکاجمارش! [ ]۲گسترش داده وثابت
کرده است که اگر بهجای شرط پیوستگی ,شرط اندازهپذیری در نظر گرفته

f(z+y) = glx = (y F t)] = g(x)gly Ft) F f(z) f(y Ft).

حال با استفاده از ( )۲و ( )۳نتیجة مورد نظر حاصل میشود.
بتاوجه به ابطة ()و - ()» - 4گر ملاحظه میشود  و  9توابعی

شود اين نتيجه همچنان برقرار است واستدلال وی حالتی را نيزکه  /مقادیر

جره
و نف
ت دو
مختلط اختیار میکند دربر میگیرد .اما هر

خودشان را به حالت

متغیر حقیقی  7محدود کردهاند.
در اين یادداشت جوابهای معادلهٌ ( )۱رباهازای مقادیر مختلط متغیر

دورهای و با دورة تناوب  ۲۴هستند .همچنین از رابطةٌ ( )۲نتیجه میشود

دمری نظرگیریم .تحت اين شرط این حکم که هجرواب پیوسته به شکل

.1 T. S. Chihara

.1 Kaczmarz

تشر ریاضی :سال  ۵۱۰شمارةٌ ۲؛ سال  ۶۱شمارة ۱

۷۸

 Cond Guys Sr deol f(z) = cosh anب9همتطور بهدست آوردن
جنین نتیجهای باید شرطی همارز با مشتقپذیری  (بهعنوان یک تابع

 oo las aby ya (bran pte Sul laaدرواقع :قضبة

زیر را ثابت میکنيم:

قضیه .فرض کنیم یک تابع مختلطمقدار  ۶که بهزای تمام اعداد مختلط

.2)۳1+(-)2)/)((2-(-)2(( + ۰

( )۶وقتی » +

حال نتیجه میشود  در  2پپوسته :آسست .زیر ا کر گر در  2ناپیوسته باشد,

 Bolenتابعی

)= Tf(z)f(w

)flie+w) + f(z-w

بهازای هر  2و نی مختلط صدق کند .آنگاه ] با متحد صفر است یا متحد .۱
ری که
و به
طند.
و یا ابتهای مختلط  ۵و  0که هر دو صفر نیستند ,وحود دار
بهازای هر 0

)(0

وقتی

 (۲۶)2 hoeم ([)2+ (+ )2-

و همین طور

 2تعریف شده وحود داشته باشد که لااقل در یک نقطه پیوسته باشد و در

)(۳

بهعلاوه بهازای  0 < /بنا به ( )۲داریم

 Ben Cg) Ups Sy y < © Sy Alبد * رجود نآرد بسلو که

 (F) « & [fle+ hn) - ۶)2(| < 4میتوان 6 < ۰ای پیدا کرد که
هرگاه  || > 6آنگاه

 - (۸ - |(۸)2 > Faع)ا(ه) - ۶)If(2 +h

 < 7 +و

f(z) = f(a + iy) = cosh (ax + By).

و این نتیجه میدهد که هرگاه | > 6مبز| آنگاه

(| > 4ع(- 6۶ب |) -

بهعلاوه .اگر  ۶در لااقل یک نقطه که صفر ( « )26 +طله نیست

 thy pgpآنگاه م 8ع<: 
 ۲.تنها جوابهای ثابت معادلهٌ ( )۲توابعی هستند که متحد با *م يتاحد

اما بهازای  || > 6رابطة

با  ۱میباشند زیر اگر بهازای همة 2هاء  ,)2( < ۸آنگاه  ۲:< ۲۸۲و در
نتیحه  ۰<

|flzthn)tf(z-hn)—VF(2)| 2

یا .1 < ۱

-|۸,(-2)۶(| > 4ع()۶۱ع [F(2+ Pn) ۶)-

حال فرض میکنيم که  ۶متحد با مقدار ابتی نباشد (بوهخصوص
) F(aو در ( )۲قرار

متحد با صفر نباشد) ! 2 .نقطهای میگیریم که *
فاصله نتیجه میشود که
میدهیم *ب <لا0؛

برقرار است» واین دترناقض

بنابراین در همه حا پیوسته خواهد بود.
 7داردامةٌ اثبات .بدون هیچ اشارهای» فرض میکنيم [ همهجا پیوسته

(2)۶۲ < (۰)۶(2)۶۲
و بنابراین ۱

با ( )۵است .یس ؟ در  2ببوسته است» و

( .0)7بهعلاوه  ۶زوج است زیا اگر در ( )۲قرار دهیم

ت۷ست
است ومتحد پا » با

حال نشان میدهیم که اگر  ۶بهازای همه  2و01ها در معادله ( )۲صدق
کند .یک ثابت مختلط  ۵وجود دارد بهطوری که بهازای همه اعداد حقیتی

)()[ + ()۲ < ()[(۰)۲ < thw
) -) wبهدست میآید.
و از اینجا پرابری () =

 Gado ol 4 f(z) = cosh azzنشان میدهیم که  15 fبهازای

در ( )۲صدق کند .آنگاه برای های حقیقی ,تابع

همه اعداد حقیقی  2و

)( 2 > f(zبهعنوان یک تابع مختلطمقدار از یک متغیر حقیقی) دارای

 ۳درگام بعد ثابت میکنيم که اگر  جوابی از ( )۲باشد که لااقل در

 derمرتبههاست وم دعرادلة دیفرانسیل
jl Gites

یک نقطه پیوسته است .آنگاه  ۶در همه نقاط پیوسته است .ابتدا مشاهده

۲ر)
(ر د
میکنیم که اگ

قرار دهیم  0 < 2بهدست میآید

)2۲( +۱

۲۱
0
همچنین بنبه ( )۲و( )۳دایم
((-2)۶)2(+ ۲۶-۸۲۲۶ ۵ه)
- ۶0۲۶۱-۲۶۲12
- ۱0۲0۶12
5

)۶ (2) < ۳ (2)۶(۰

)(Y

صدق میکند .اازين رابطه نتيجه میشود

 (2), = cosh a2که در آن

ست .و در نتیجه
اطی
(( ۰ < <۰6/۷زیا اگر * > ( ,/")۰آنگاه [ خ
متحد  ۱است .بنابراین  )2( < 1506 2۵با .)۵ < ۰
f(z+h)f(z-h)-

از ( )۳نتیجه میگیریم که اگر  در هر نقطة خاص  2پیوسته باشد .هنگامی
که » ب ۷ -آنگاه  ,)۲( -+ ۱و به اين ترتیب  در *

همچنین بهازای هر  2وقتی *  | -داریم
[
)+
ع(۶
 ۰.ص ( )2ام ( -ه  -ع)

براپری ( )۷در مقالةٌ کاجمارش ابت شده است .اما برای کامل بودن این

نوشته» اثبات ادووراباره میآوریم .با انتگرالگیری از دو طرف معادلة ()۲
نسبت به  0از * تا »که  0و  2اعدادی حقیقیانده بهدست میآوریم
+ [ f(z — w)dw

)(A

(0

Y f(z) [ f(w)dw = [ [)2 + (0

| > عم(  +جر

-

نو

حوو ,گپیویسته است  f(*) = 1 yانتکرال سمت چپ بدازان :همه liu

کوچک غیرصفر است و چون تابع  0(00)۶ی «( 2 -برای یک «ی

۹۷

ثابت) دنرقطهٌ  2دارای مشتق است» نتیجه میشود که

(بهعنوان تابعی از

یک متفیر حقیقی) مشتقی برابر ( /)2در  2دارد و نیز بهازای همه ها و
همه #های

برقرار است.

حقیقی داریم

= f(z+v)—f(z-v).

میماند اینکه نشان دهیم اهگریچیک از  ۵و  2صفر نباشند ,انتخاب

۵۶۱ | (۵

علامت در ( )۳۱و ( )۳۱مستقل از  2و  1است .بنابر پیوستگی

علاوه . (Cub Gv Suh) 2 > fle +0) — fle—v) ab ageدر
 2دارای مشتق است .ملاحظه میکنیم که ( 2)"7بهازای همه 2های حقیقی
وجود دارد .و بهطور کلی  ۶دارای مشتق از همه مرتبههاست .در پایان .برای

اثبات درستی رابطهٌ ( ۷)۰توجه کنید که بنابر ()۲

)= flz){f(h
((+ f(-h) - ۲۶)۰
 hyرا حقیقی بگیریم .طرفین را
2 Sly

 eS pened IYو  ۸را به صفر

 deeدهیم .بلافاصله نتيجةٌ مورد نظر بهدست مب آید.

 ۵حال به مقادیر مختلط برمیگردیم .فرض کنیم  ۶بهازای تمام اعداد
مختلط و و له در ( )۲ضدق کند .اگر  |
حفیقیاند .بنویسیم و نتیجةٌ بخش  ۴را برای توابع )f(x
بهکار بریم ,ملاحظه میشود که ثابتهای مختلط

)(4

فقط در صفر  ۷0طصله 2ه جع میتواند از  +به  -ویا بالعکس تغییر

 ekآما اگر بق و کلا موهومی باشتده این سفرها یک شیک

میکنند ,در حالیکه اگریکی از و ها کل موهومی باشد .صفرها صفحه را

این
)— fliy
— sx
 Byوجود دارند

دراين مستطیلها یا نوارها اوستفاده امزعادلةٌ ( .)۲میتوان نشان داد که برای

همة مستطیلها یا نوارها یک علامت داریم ام اثبات آن با شمارش داوم
ترجیح میدهیم استدلالی دیگر ارائه دهیم .استدلالیپیجیدهتر و a afd

بتدا ملاحظه میکنيم که اتحاد ( )۸برای اعداد مختلط  2واعداد حقیقی
 0برقرار است مشروط برآنکه انتگرال سمت راست روی مسیری گرفته شود
که  2 - ۷را به  2 +0وصل میکند .به اين ترتیب اگر ۰

veh

f(z) =coshaz,

RAe+h) =f} f° fw)aw
zth+v

ztv

سس

— f(w)dw
زو

ثابت میکنيم که  ۵و  2هر دو صفر نیستند و برای همه اعداد مختلط 2
داریم

< و » حقیقی

 pale hclات

= ; ۳

یر

zth—v

f(w)dw

)(Ne

ستظیلی

در صفحه میسازند و صفحه را به مجموعهای نامتناهی از مستطیلها تقسیم

و  7داریم

f(ty) = cosh By.

 .علامت

ف درتن مقادیر گر در نقاط معینی
ر .با
گکنند
ر می
ظقسیم
نزی ت
بوهرهایی موا

(f(z +h) + f(z —h) - ۲۶)2( = VF (z){ f(r) - ۱

 doa ly oSاعداد حقیقی 

نستتند  .بهعلاوه اگر یکی از  0و /3

صفر شوند .عبارت سمت :رات

(۲۱

مساوی صفر خواهد ببودناوبراین ( )۳۱بدون هیچ ابهامی در مورد علامت

۳

f(w)dw — af

۱

deve

= af

h

) (ax + Byدوم > ([)2

که انتگرالها روی پارهخطهای مناسب گرفته شدهاند .ازینجا نتیجه میشود

که انتخاب علامت  2برای همه 2ها یکسان است.

که حد

بنابر ( )۲و ( )۳داریم
"}){f(z+w)-f(z—w

I(2) = lim {f(2 +h) - f(2)}/h

وجود دارد و در رابط

)= {f(zt+w) + f(z—w)}'-Ffletw)f(2-w

)z+v)—f(z-v

U2) [° swdw =f

})=F" (2) Fw) VL F (v2) + f(Yw
}=F "(2)" (w)-FLF (2) +f" (w)—V
(۱۱0

}=F{F'(2)-VHF(w)—Y

و با انتخاب  01 < 8 2 < 2در ( )۲و ( )۱۱و با استفاده از)٩( خواهیم
ذاشت

۳

f(a + iy) + f(a — ty) = Ycosh ax cosh By
f(x +iy) — f(w —iy) = £Ysinh az sinh By

نتیجه میگیریم

)fla + iy) - fla iy
= Hiv) f° f0w)aw = iy) [cost (aw)aw
(۱۴

=a ‘I(iy)sinh ax

)yo Ll Uy
واز ترکیب این رابطه با ( )۲۱خواهیم + asinh By cts

اینجاء علامت فقط به  بستگی دارد .پس بنابر ()۴۱

وهمچنین

۱۳

صدق میکند .با انتخاب  » < 9و  2 < ۶وبا توجه به اینکه  زوج است

)f(a + iy) = cosh (ax + By

که انتخاب علامت ع در ( )۲۱و ( )۳۱میتواند به * و

f(a + iy) — f(w — ty) = tsinh ag sinh By

بستگی داشته

باشد .جون  متحد  ۱نیست .بلافاصله نتیجه میشود که  0و  7هر دو صفر

و همچنین
)f(z) = cosh(axr + By

نشر ریاضی ,سال  ۵۱۰شمارةV Glad VF fle IM 

Ao

که انتخاب علامت  4مستفل از  2است .با بهکار بستن این نتیجه در مورد
تابع ) f(zب

وق

ملاحظه

است که در آن تابع

ریف شده است.
۱ R” syت<ع 1

ته
سو
ودار
یمق
پیقی
جوابهای ( )۸وقتی که ۶ )۱ :یک تابع حق

میشود که

متغیر حقیقی! )۲

f(z) = cosh (ax
)+ By
b (Ve) Bas wl ay cel
که انتخاب علامت مستقل ازy 

ه وپذیر از یک متغیر حقیقی؛
تابعی ماختنلطدماقدزار

 )۳تابعی مختلط مقدار و پیوسته از یک متغیر مختلط است .بهترتیب در[.]۱

ol

[ ۳و ] [¥ذاده شنده انتتا :روش

علامتی مستقل از  2و  9برقرار است.

از یک

ما توسیعی از روشی است که فلت در ]{¥

برای حالت  * < ۲بهکار گرفته است (در حالیکه فلت اعداد مختلط >

رباهعنوان دامن تعریف تابع در نظر میگیرد .ادرینجا تنها خواص جمعی 61

mls

f(z) = cosh (az + By).

مورد نیاز است).

بت خواهیم کرد:
ا ژیر
مارقضیا

sinh (ax + By) jo Sz abe
میماند ) out Seکنیم اگر » > ۶

نیست» مشتقپذیر باشد .آنگاه  .8 < 0۶اگر  8حقیقی باشد ,آنگاه
) (ax + Byی

Ox

قضیه .فرض کنیم  7یک عدد صحیح مثت (ناکمتر از  )۱و " 81گروه
 2 < )۲۰:باشد .همچنین فرض کنیم [
۰۰,,
2صر۵:(۱
جمعی با,عنا

=lim { f (2 +h) — flz)}/h

تابعی مختلط مقدار باشد که در نقطهای پیوسته و جوابی از ( )۸است .در

)= asinh(az + By

اینصورت اگر * مج  .آنگاه خواهيم داشت

3
و

)(ax + By

لا

=lim {f(z +th) — f(z)}/ih

)= —i( sinh (az + By

که

وجون  در  2مشتقپذیر است .دو عبارت سمت راست برابرند» و به این
ترتیب» همانطور که میخواستیم.3 > 01, .

)f(x) =cosh(ayr\ +Orty t+: +Qntn
 )۶ < ۱, ۰۰۰,۲, ۵(۲۱اعدادی مختلط هستند.
See

اثبات به استقرا  1 Syصورت

ابتدا بهًسانی میتوان بررسی کرد که اگر  در ( )۸صدق کند ودریک

مراجع

نقطه پیوسته باشد آنگاه در همه جا پیوسته است[.]۲

A. L. Cauchy, Cours d’Analyse, Paris, 1821; Oeuvres Complétes

.1

,)2( 3 )1897( .106-113
=

fonctionnelle

)f(x) + f(a +y

122-129.

l’équation

)Math., 6 (1924

this

cosine,

and

sine

of the

اندازهای بحث معمول را کوتاه کنیم . / Ysدارای مشتقات تمام مراتب است
2.

o(y) f(a + y/2), Fund.

and S. L. Segal, A functional equation charGazette, 44 (1960) 97-105.

Sur

S. Kaczmarz,

R. A. Rosenbaum

Vaughan,

Characterization

E.

96

((+ ۳) - ( < ۵)۲۳(2)۸۲

در ( )۲قرار میدهیم » =

()۳
“Continuous

= 2f(x) f(y)”, Amer. Math. Monthly (April

Flett,

M.

T.

lly

)۳ (2) < ۳ ۶(۶)۵(۰

e

)f(e@ty)+f(e—y

با استفاده ا(ز )۳بهآسانی نشان داده میشود که بهازای همه 7#های حقیقی

)1963

 f(z) = coshar a btsn x16به این ترتیب ,اثبات بهازای

392-397.

و یک

م
ا یه
>1
دربارهٌ

می رده

برای اثبات قضیه به استقرا بهازای همه #هاء فرض میکنيم ] برای
هر  7 > 7به شکل ( )۱باشد .حکم قضیه را برای ( )7 + ۱ثابت

 Solesتابعی

خواهیم کرد .قرار میدهیم ۲

f(ety)t+f(e@—y)=VF
)(x) f(y
بی .ال .کاناپان
هدف ازاین یادداشت .توصیف هم جوابهای پیوسته و مختلطمقدار معادلهً
تابعی

)fa+y
)+ fe —y) = Yh@) Fy

۱( 6بیرتهر .2 < )2, ۰,۲2. .آنگاه

تابع ) > f (4, 2y,.--,2n,°مت  )۱2, ۰۰,۲2.روی  ۳۳7در ()۵

صدق میکند .و بنابراین برای اعداد مختلطی چون
(وقمه 4۰۰۰4

تابع )Engr
)(A

۳ )2 +

4.

در ار

equation

 testخواهیم داشت

3.

MONTHLY, 62 (1955) 707-713.

solutions of the functional

(نگاه کنید به [ص .)۶۲۱,,]۳خال از دو طرف ( )۸نسبت به متفیر لو دوبار
مشستق

acterising the sine, Math.
H.

حالت ۱

< را چند ریاضیدان بررسی کردهاند .پس میتوانيم تا

+ ۲۷0

= cosh (ayzy

 ۰۰. ۲:۵۰ ۰م6

)f(a), 2y,--.,2n,°

 Gre (A) 32 Resyمیکند.
35 tng) FF (Oy 25-0

وبه اين ترتیب برای یک عدد مختلط «بمه داریم
= Cosh (Ani vind):

)%4 ns

هگ

\A

حل جبری یک معادلهٌ تابعی

در ( 2 )۵را پرایر (
میگيریم .آنگاه خواهیم داشت
)nn

Bn

oe

نتیجه میگیریم که

)Fey Diy 0-5 Bny Bn) + Sor

Gig Bye a yen

)(F

جون گ پیوسته است» حد سمت راست ( )۰۱هنگامی که + ۰+
F (2+ vent) — fle — veng) b cul gle 9 aylo

 ۲2:بوته) ولا ر پایر (ابمته کرو

])@(۱( = lim, V/h[f(e+henss)—Fبمقر..قروه)

” yin,وا قوف > ۴۲

ات90

= Yeosh (a\2y + +++ + An®n) COSh On4+\Tn41.

وجود دارد زیرا ),*,...,۱<(۰

بهآسانی ,همانطور که در [ ]۲عملشده .میتوان نشان داد که
()۵

» وجود

و برای #های کوجک:

۳

[f(z +y) — f(a —y)]" = ۴۱۴۲ )۵( - ۱[]۴۲)۷( - ۱.
...و وع) < ل.1

در ( )۵قرارمیدهيم (* بت ) ۰,۲2,هابور

آنگاه خواهیم داشت

:

(
وق
ز
را وه :
( ابیت
(مقیه

بنابراین

نت

۲

سل

f (Lig Biy so

و

.تو2
 .و
.ه (
 4۰۰۰1قره) ططل

f(a
)+ ven4y) — f(z— ven4y
‘a

ور)ع< ۲

ره

زر رمرم

of

ها

°

+20

cosh Qn4\t dt

= ¥

مس باه
°

سوک

)(7

له

و64

gs

0

که ( ۱بو )2, ۰۰۰,۲,ع فقط مقادیر ۱

)O@n+4

A

ی ی(

وا

رت

of

(iy,

را اختیار میکند .با جمع کردن

)=

\Oln+

(۱0

( )۴و ( )۶رابطةٌ زیر را بهدست میآوریم

۰,
.و2روک
( = cosh (ayxy + ۵۲۵۲ +۰۰۰4اب
)۷

2

با قرار دادن * < «بیرت در «» از ( )۶و ( )۱۱نتیجه میگیریم که

راق) 

OnEn + EQn4\En+\)-

9

دص

oa

of

ool

رهogg *( 

a
وال
دزن

نشان خواهیم داد پرای هر  7 6 ۱۲۳7انتخاب علامت  9یکسان است.
cowl oS ng
یعنی  6روی  ۱*21ابت است .اثبات بهازای * <
از اين به بعد
)Sa sees

کنیم ۲

خواهیم 8,3

فرض

 Visدور

ع

wep

)N

aS
وی

Fe

)Ont

جوا چا

پیج

=(

(۱۲

 ۰۰۰+ +4 Ondn)xبقره) طصلق | (

(.

Vf (a) f(tensr) = f(a + tengr) + f(a — tengs).
 possدر نتيجه

۶(۱بم6

وت و

«بوتببمه طحله

) ng) + f(y, 2y,---, Ln, —Tn4sو۰۰۲2

f(a -

+

)(VT

|= f(a + tens )dt

)(\F

 ,۰۰۰:,۲داریم
)Xn2,Tnty
برای۱2) ED 

1
۶

)Vay Bags

و

FUG

= Y6 sinh (ayzy +--+: + Q,2p) sinh Qn4\En4)-

رابطةٌ ( )٩برای هر عدد مثبت  نشان میدهد که

(06 -

۶):

= Yeosh (aya) +-++ + np) cosh Qn4yEnz-y

) 5 ng — Labsوا و ه) از

|= f(a + tens )dt.

۱ f(xttenss)dt

ور))2

< رز

 eeاست.

0
()4

sinh an+yv.

acs (A)5) -y = tengy € © Roly gees gtx

حال از طرفین اتحاد ( )۸نسبت به  ۶ode Sov Sv bo sl
انتگرال

موه

بقوم) ططله رن رو

ves

میشود

)(A

۰

۲2

< )2

= °

۱ f(a+(t+hy)ens

=\/h

sinh Any
)\ n+

)sinh (ayr\ + ++++ np

وبنابراین ( )۴۱برای یک مقدار ثابت  +۵۰۱يا  ۱-۰روی مکمل abby D
است .آگر  )۲۱( 8 < ۱و( )۳۱نشان میدهد که

وروت

f(at+ten+,)dt.

| 6 ۸/۱-ج

uth

/۱(

)(N°

۰(۱و۱ب0

وک مور

دلوت= cosh (ay\2\ +... + 

۰و۲

یزض) ل

تشر ریاضی :سال  :۵۱شمارة  +۲سال  ۶۱شمارة ۱

AY

)۴
۱و
()۳
اگر ۱( 6 < -۱

نشان میدهد که

توحه .روابط ( )۳(-)۱را با فرمولهای آشنای مثلثاتی

رابت رما و ۰۰
۱(۰و۱

بو

0

۰.۰

cos(x Fy) = cosxrcosy +sinzsiny

وال

sin(x + y) =sinecosy + cosxsiny

 )۱2۱۵ومع <

مقایسه کنید.

به اين ترتیب» اثبات به انجام میرسد.

 ۲حل ( )۱به کمک گروهها .فرض کنید ") « : 6 -و ( ,که  )7یک گروه

مراجع
.1 A. L. Cauchy, Cours d’Analyse, Paris, 1821; Oeuvres Completes

(2), 3 (1897) 106-113.
equation

of the functional

solutions

Flett,

Continuous

M.

T.

2.

f(w@+y)+ f(x —y) = 2f(x)f(y), this MONTHLY, 70 (1963) 392397.
= )Sur l’équation fonctionnelle f(x) + f(z + y

S. Kaczmarz,

3.

o(y)f(w + y/2), Fund. Math., 6 (1924) 122-129.
2K
OK OK KK

آبلی دوبخشپذیر و" میدان اعداد مختلط است) بهازای هر  8و لا متعلق به 6

در ( )۱صدق کنند( .یک گروه  6دوبخشپذیر نامیده میشود هرگاه هر  ۵:در
»ب6تراوان بهصورت < ۷۲

نوشت .بنابراین برای  :#در ) ۲/2 ,با معنا خواهد بود .).ما جواب عمومی ()۱
را تعیین خواهیم کرد (نگاه کنید به [ ]۰۱[ »]9[ ۷]۰[ »]۵[ ]۴( ۳]۰[ ,]۱و [.)]۱۱

ابتدا جوابهای تابت ( )۱را در نظر میگیریم .اگر» *<  9یک تابت باشد
و ۰ . Zآنگاه از ( )۱نتیجه میگیریم که  4< ثابتی  Ceolکه .tal el
ه <  0 + 6اما این در ( )۲صدق نخواهد کرد .اگر  4< یک ابت
باشد :آنگاه )۱

=)“On the functional equation f(r+y)+f(«—-y

Math.

Monthly, (April 1965) 374-377.

PL. Kannappan,

Amer.

ای)  ۷در .)7
تضو
کع
ییک
(ازای
 . < ۷ +به

بهصورت

)g(x — y) = g(x)g(y) + 4° = gly - 2

e

”2f(x)f(y),

خصوص نتیجه میشود  9زوج است (یعنی ()-2( < 2)9و).
درمیآید .به

بنابراین () + ۷و < ( ) -و (در اتحاد قبلی  -۷را جایگزین ۷
زیدووج
کن

د) .پس بهازای هر * و * در
یظر
رر ن
یا د
گ ر
بن و
بود
LG

( 2 < +) ۲و )-۲/(0

< لا خواهیم داشت (= 0)9

)2 GV

ثابت است( .در اینجا از خاصیت دوبخشپذیری استفاده شده است).

پی .ال .کاناپان*

اتحاد ( )۲برای چنین جوابی برقرار نیست مگرء <  ۰< که اين نیز با
فرض

= ۱

) f(tمغایرت دارد.

هطای
بفق
ازجاینوبهابعد
 .۱مقدمه .وی .ال .کلی مسألةٌ زدیرر را[ ]۶مطرح کرد.

میگیريم .تغییر نقش  7و  ۷با یکدیگر در ( )۱نتيجه میدهد
g(x —y) = gly — 2).

مسأله .فرض کنید دو تابع  : 11 -+ 81و .گ بهازای هر  2:و لا عضو  81در
اازینرو  تابعی زوج

(0۱

و بهازای یک * و  ۸)۴( < ۱ ۸و ۰

)(¥

)g(a + y) = g(x)g(y) + Fl2) F(-y

بهازای هر  2و  ۷در  7بهدست آید .نشان میدهیم  فرد است( .یعنی

همه اعداد حقیقی  #و  ۷در

)(Y

seal

 ۷-را در ( )۱جایگزین  7میکنيم تا

()( + ۵)[(۵)۶و(ت)و < ( ) -و

()#و .ثابت کنید  ۶و و بهازای

(نابدیهی) غیر ثابت  ۶و و از ( )۱را در نظر

)gu +y) = g(x)g(y) — f(x) fy

( .)/)-2( < -)2با تغییر  2به  -2در ( )۱رابطة

)(0

)g(a +4) = g(x)aly) + f(-2) fy

J

)F(x@+y) = f(x)g(y) + 9(2) f(y

()۳
صدق میکنند.

رامحلی برای آين مساله وسظ جبهارا در[ ]۲اراهه شده آما متأسفانه آن
 fool,اشکال داشت .ما ابتدا جواب عمومی

 (۱) Doleرابدون هیچگونه

شرایط اضافی تعیین میکنيم و ( )۲و ( )۳را ضمن کار بهدست میآوریم.
ق ویم برای مسألةٌ کلی با شرایط اضافی بهدست
تده
س سا
محل
سپس یک راه
میدهیم.

 Gyr yy 2» chileبهدست میآید .بنابراین

f(x) f(-y) = f(-#) f(y).

چون  3 ۰ه بای تمام #های در  0رابطة
)f(z) = kf(—2) = k" f(z

که  8ثابتی با ضابطة  ۶ < ۱استه برقرار میباشد.

حل جبری  Moles Soتابعی
اگر = ۱

AY

 ak هاگنآ زوج است و از ( )۱و ( )۴نتیجه میشود که

 )9 - y) = g(aو سپس اینکه و ابت است (در اینجا دوباره
)+ y
ا6ده
فری
تپدی
سخش
ادوب
از

 1 < -۱و

شده امستت)نکهاقض

با فرض است .پس

(۱۳

حال در موقعیتی قرار داریم که ] و و را تعیین کنیم .چون  دمرعادلة

کسینوس ( )۶صدق میکند .باید بهازای هر

)g(a + y) = g(x)g(y) — F(x) f(y

 oles yoکسینوس ( )۶صدق میکند (( )۱و()۲

ربااهم جمع کنید):

)(¥

))( - Fly)g(xو( [)2ع (7) - ۷

هنت آید که بخ دیگر ( )۲اسست:

فرد خواهد بود و ( )۴تبدیل میشود به

که همان ( )۲است و

کبهخشی از ( )۳است .در ( »)۲۱ربا و -تعویض مکنيمن

7

(0

لت

در  6داشته باشیم

=)g(a

که در آن  72از  6به *( )0اعداد مختلط غیرصض) یک همریختی گروههاست
gre EX =\/E, E(x ty) = E(xjE(y) als dole jo 8

glx +y) + g(x — y) = g(x) g(y).

[Fas
نمایش ( )۴۱برای  9را در ( )۱قرار میدهیم وپس از محاسبهای مستقیم

بهعلاوه .قانون شرکتپذیری و ( )۲را بهکار میبریم تا بهدست آوریم

)g(x +yt+2) = [g(x)o(y) — F(x) F)lg(z) - fla +9) Fe
3

نتیجه میگیریم که

بهازای  7و ل 1در  6برقراراست .چون Ze

)gat+yt+2z) = 9(z)lgyo(2) —fWF(2)) - )2([) + 2

(۵۱

بهازای  2در  6وبا " < ۴/۱ا,

)2)۲( - ۲ )۰((2ه ع )f(x

به این ترتیب قضيهٌ زير را ثابت کردهايم:
)@([f(z +9) — Fa @)IF(2) = [Fy + 2) — Fg@I1F

ی
(۲) + ( - [)(2)9( < ۵)(۵

96
که در آن با 7 ۰

E:G>C

)Fes

نتیجة  ۱۰فرص کند ) « : 51 -ور که و پیوسته است .حوایهای غیرثابت
( )۱باشند .در اینصورت  7نیز پیوسته است و ) (0)2 < cos(brو

در) 2 (Yرا با  -2تعویض میکنيم و از اينکه ] فرد و  ۵زوج است
جره
ید
تم و
نکني
استفاده می

( + (۷)(۵)۶ع)و(ن)[2)[ - ( < -

بهازای هر 5 3:
تبابینیم که

است.

WSdhaع رنوان یک حالت خاص دربر
 oly cole (1) eadبه
= ) g(tزائد هستند.

 ۳راهحلی خودکفا برای مسألةٌ کلی .برای چند لحظه به مس

اصلی که

توسط کلی مطرح شد باز میگردیم وراهحلی ارائه میدهیم که در آن هیچ
استفادهای ا[ز ]۴نمیشود.

++2
)(
[ »)۲
(- ( ۲۶)2(۰۲۵
Gry

لط
تبت
 Sob,ثا
) f(x) = ksin(brکه = ۴/۱ kTمخ
دارد نوشان میدهد شرایط اضافی  ])1( < ۱و

یعنی (( )۷را با ( )۸جمع میکنیم) رابطه
)(4

oeمی شوند.

قضیة  ۱نتيجة زیر ا درد (نگاه کنید به( ]1[ ]۴و[:)]۷

h(y) = ome +2.) — f(w)a(2.)]-

)(A

 fg GCجوابهای غیرثابت ()۱؛ که  6یک
قضية  .۱فرض eS
ونرت  ۶و و د(ر )۲و()۳
ص ای
گروه جابهحایی دوبخشپذیر است .باشد .در
صدق میکنند .بهعلاوه اين توابع بهوسیلهٌ ( )۴۱و ( )۵۱بایک همریختی

 © AB (A)Lo mlnو  ۷را عوض میکنيم

گیریم  : 81 -« 81و جوابهایی ا(ز )۱باشند .فرض )= )dF
ث ]ابت باشند .همچنین,
رو
غکنید و
* >  (0)8برای یک * عا<ی,/جاب می
همانند قبل )۱( ,ایجاب میکند که

زوح باشد.

با جایگزین کردن  < ۶ل در ( )۱نتيجه میشود
)Cy

2)] + ( - 20 - ( < (۵)۳(۵)۴۲

بهازای هر  2و  1در  6برقرار است .از جمع )٩( و()۰۱

)۱۱

(۱۶
بهدست میآید

fla+y) = flx)h(y) + fy)r(2).

چون *  )۷( . 2و ( )۱۱ایجاب میکنند که «ازای تمام

(۱۲

))( + Fly)a(2و( )2ع ( [)2 3

 cableبهازای همه :های حقیقی .7)-0( < 29 + )( ,حال بنابر ()۶۱
و()۱
)۵ - 0 - (1و5)[ - ( < 
)= g(x)g(y +t) + f(x) Fly +t

G 32 Ga

 (2). < (9)2بنابراین از ( )۷نتیجه میگیریم که بهازای هر  2و لا در 6

)f(w+t
= g(x).

)g(x —t
= f(x),

۱۷

)= g(x) f(-y) + f(x)g(y

بهازای * و  ۷در  31برقرار است .د(ر۷۱)۰

 -را جایگزین لا میکنيم تا

نشر ریاضی :سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  ۶۱شمارة ۱

AF

ملک" راط (کب پعدست اور رات تحقیل دوستی عر در ما دیگر

we

( ۳و ( )۲کانی اس

Theory of Functional Equations, Matscience Report.

 Blessدهیم ital 3,3) f

1969.

Chennai, India.

بااستدلالی مشابه قبل ,ملاحظه میکنيم ( )۴برقراراست وزاآن مجدداً
نتیجه میگیریم که بهازای همة  2و #های در 8

spaces,

حال قرار میدهیم = 1

42

=  7که نتیجه میدهد \ =

مسالهٌ کلی فراهم میسازد .توجه داشته باشید که ما از شرطهای = ۱
4

?=

همان

equations

Cazette

Math.

retold,

)L(t

of

equation

J. Math.

بار استفاده کردهایم.

functional

Internat.

some

)19 (1960

Trigonometry

S.

7.

Kurepa,
Math.

Studia
S.

Parameswaran,

8.

of

the

groups,

solution

Rukhin,

The

type for commutative

L.

A.

9.

d’Alembert’s

Sci. 5 (1982) 315-355.
verwandter

und

Reine

Sinus
J.

des

Zur

Kennzeichnung

durch

Funktionalgleichungen,

L.

Vietoris,

10.

Funktionen

Math. 186 (1944) 1-15.

رکه درانتهای راهحل چیهارا خاطرنشان شده .فرمول معمولی برای
Bull.

equations,

related

functional
300-312.

نتیجه میشود.

مراجع

certain

On

)26 (1919-1920

H. Wilson,
Soc.

Math.

W.

11.

Amer.

EEE SE

Their Applica-

J. Aczél, Lectures on Functional. Equations and
1966.

York,

Press, New

,1

tions, Academic
Math.

Several

in

1989.

=

On

V.L.Klee,

6.

(1958) 81-83.

Angew.

) cos(x + yو ) ne po ah sl sin(a + yاز فرمول ):05 - y

197.

this MONTHLY
functional

E1079,

')f(-t

 (/-). < )= ebbانتخاب  ])-1( < ۱منجر به این میشود که [
زوج وث 4ابت باشد که حالت مورد نظر نیست .بنابراین  ۶فرد خواهد بود و
( )۷۱و( )۴بهترتیب نیمه * * -ا(ز )۳و( )۲میشوند .اين جوابی She
) g(tحندین

in Banach

)60 (1953

no. 48, Institute of Math.

149-158.

f@il-y) = FMf(-2).
—tsyy

479.

Sciences,

,

Equations

Functional

Press, Cambridge,

)61 (1954

Dhombres,

University

J.

and

Aczél

)!f(xy) + f(zy7

Soc. 19 (1968) 69-74.

equation
Math.

Amer.

Proc.

2003) 940-944.

(December

The

Kannappan.

T.S.

3.

PL.

4.

* پی .اکلا.ناپان .دانشگاه واترلی کانادا
plkannappan@pythagoras.uwaterloo.ca

2f(x)f(y) for groups.

اثبات تازهای اازینکه درونریختی فروبنیوس .درونریختی است

فرض کنید  [8میدانی با مشخصة  باشد .درون یختی فروبنیوس رانگاشت   -+لآ  ۵ :با ضابطة  0)۵4( < ۳۵در نظر

میگيريم .راه معمول برای نشان دادن اينکه (( < 2)۵( + 0)۵ر  .2)۸ +عبارت است اازستفاده از فرمول دوجملهای
نیتوتنووجه به اينکه هرگاه و >  ۰ > 1:آنگاه « )( .رمایشمارد.
در اینجا اثبات دیگری میآوریم که مبتنی بر مشتقات صوری چندجملهایهاست و در آن از ضرایب دوجملهای پرهیز

میشود ۷ .ثابتی در "آ انتخاب میکنيم و جندجملهای  23 ۳ < )2 + (۳] FIXرا در نظر میگيریم .دارینصورت ط

یک چندجملهای تکین ادزرجة « است و میتوان نوشت * .7 < ۳۲2 + ۲7022 ۵:امزشتق صوری این چندجملهای,
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برقرار است.
 (Marc Bernot) 5» Sbمانتلی» شمارءٌ ژانویة  ۴۰۰۲۰ص۲۱.

نشر ریاضی .سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  ۶۱۰شمار  ۱۰صص۵۸-۷۸ .

نگد و بر ر سو

مسعود پورمهدیان "

منطق ریاضی .محمد اردشین انتشارات هرمس (با همکاری مرکز

بینالمللی گفتگوی تمدنها) تهران ۲۶۲ ۳۸۳۱ .ص.

هر چند علم منطق به معنای عام آن ازکهنترین بخشهای معرفت بشری است»
علم منطق ریاضی بهعنوان یکی اشزاخههای رسمی ریاضیات کمتر از یک
قرن سابقه دارد .تعامل گستردة این حوزهٌ معرفتی پا رشتههای دیگری همجون

انی .مساله کر محاقل علمی ایا  8دیب جدیتز است .پسیارق از
ریاضیدانان جدی منطق ریاضی را با منطق به معنای عام آن خلط میکنند

وآن ر[ خحضر به دقتهای ,وسوآسگوند و

الا بیفاصیت میدانتد .هر

 call, obi ppleفلسفه .زبانشناسی و نیز شاخههای دیگر ریاضیات ,منطق

جند دراين نوشتار درصدد علتیابی این پدیده نیستیم اما بیشک میتوان

ریاضی را مبدل به یکی ازگستردهترین؛ متنوعترین و در عین حال عمیقترین

علل مهم آن رامسدرائلی همچون فقدان متخصصان کافی و طبیعتاً عرضه

 col.علوم نظری کرده است .این تنوع بهحدی است که در وهلهةٌ نخست

نشدن درسهای جدی دارین زمینه جست .نکتة دیگر فقدان کتابهای علمی

ممکن است شاخههای مختلف آن متمایز و بیربط در نظر آیند .اما با نگاه

 Ganeعلیرغم اين تمایزات ظاهری میتوان وحدتی موضوعی cel on
شاخههای متکثریافت .درواقع» رشتهای که آنها را به هم میپیوندد شیوة تفکر

دقبق به زبان فارسی است که اين موضوع را به روشنی و در سطحی مطلوب
به علاقهمندان معرفی کرده باشند.

ده اخیر را میتوان از نقاط عطف رشد علم منطق ریاضی داریران

استتتابی است .موضوع متعلق ریاضی ار مدل ریاضی برای فزایندهایی

دانست زیر در این دوره شاهد ظهور عدة قابل توجهی منطقدان ریاضی در

است که در استدلال ریاضی بهکار گرفته میشوند .بهعنوان نمونه میتوان از

! lyتأسیس دورههای دکتری منطق ریاضی دپرژوهشگاه دانشهای بنیادی

کاوشهای منطقی در علوم نظری رایانه نام برد که متکفل ارائهٌ تعاریف ریاضی

و برگزاری کنفرانسهای بینالمللی دارین زمینه بودهایم .هر چند هنوز بسیاری

دقیق برای مفاهیمی همچون محاسبهپذیری والگوریتم است .اثبات خودکار
قضایا مثالی دیگر از این مقوله است .شاخههای عمد :دیگر منطق ریاضی

از دانشگاههای ایران فاقد متخصص دراین زمینه هستند .اما وحود همین

نمیزستقیما و یا غیرمستقیم عهدهدار وظایفی مشابه هستند.

تعداد منطقدان در جند دانشگاه عمدة ایران باعث شده است که دروس جدی

نپوابودن این حوزهٌ معرفت در مقایسه با شاخههای دیگر ریاضیات مانند

دراين زمینه در تمام مقاطع عرضه شوند .قطعا ظهوراین نسل امزتخصصان
منطق ریاضی یکی اازساسیترین و موثرترین عوامل دارشاعه وپیشبرد این

نظرية اعداد .هندسه ,و آنالیز از یک سوه و نوع رویکرد غالب به آموزش

علم در کشور خواهد  oyاما همانگونه که اشاره شد فقدان کتابهای مناسب

 Geol dd Golکه سنطق ریاضبی آنگونه که هس

همچنان یکی از موانع اصلی در راه رسیدن به اين هدف است.
کتاب منطق ریاضی محمد اردشیر از دید ما اولین کتاب تالیفی است

ریاضی از سوی دیگ

دمریان ریاضیدانان شناخته نباشد .بسیاری ارزیاضیدانان منطق ریاضی را

 Lal get atinقابل اجتتاب و با حتی شاید لیکس و فاد اسیت اساسی
می

دانند.

که در جنین فضای آموزشی وپژوهشی

در جهت اشاعة فرهنگ

منطق

ریاضی در سطح دورة کارشناسی اتشار یافته است .آلبته کتابهای تألیفی

نشر ریاضی :سال  ۵۱۰شمارة ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

Ay

دیگری با موضوع منطق دسرالهای اخیر نوشته شده است که مورد استفاد؛ً

همچنین قضایای درستی وتمامیت که دوراقع پل ارتباطی بین نظرية

کتابها بیشتر به منطق به معنای عام آن نظر داشتهاند تا منطق ریاضی به معنای

برهان ومعناشناسی است .به اثبات رسیدهاند .قضیهٌ درستی به زبان شهودی
حاکی ازاين واقعیت است که اصول موضوع منطقی و قواعد استنتاج طوری

دانشپژوهان زدرمینههای فلسفه وگاه ریاضیات قرار میگیرند ولی موّلفان آن
اخص .نويسندة کتاب مورد بحث ما امزتخصصان منطق ریاضی است و
ضمنا گراینش تحقیقاتی او به نظرية برهان  dpe loپرداختن به موضوعات
کتاب

 owمهمی  alکرده

 Masoاصولا کتابهای آموزشی منطق ریاضی.

علیرغم اشتراکات موضوعی ,برحسب سلیقه وگرایش پژوهشی موّلفان خود
غوعن وای
تفاوتهایی در سبک وسیاق بحث وارائةٌ مطالب دارند که به تن

هگ سییر

:مه سا

است»

محصول

که در مقلابه زگ شفه

در دور؛ کارشناسی ریاضی است.

از لحاظ آموزشی ,دو فصل اول کتاب یعنی منطق گزارهها مونطق مرتبة
اول قسمتهای اصلی کتاب محسوب میشوند وکموبیش سرفصلهای لازم
یک
را برای تدریس منطق ریاضی در

مقدمات و مفروضات درست باشند .آنگاه احکام استنتاجشده نیز درستاند.
در مقابل قضية تمامیت (برای یک منطق) بیانگر این مطلب است که از
طرفی نظامهای استنتاجی (و یا برهانی) اراهشده بهگونهای کامل و یا تمام
است که قدرت استنتاج تمام احکام درست رادارد وسازوی

دیگر معناشناسی

تعریفشده بهگونهای است که برای همرجموعه ازاحکام سازگار میتوان مدلی

ه
ای کتاب فر چهار فسل تالیقه قده وک ان
حند سال تدریس

 sland ohکه حاقظ قهوم درستی (با ضفق) هستتد بدینمسنا که اگز

ترم تحصیلی در مقطع کارشناسی

دربردارند؛ فصلهای سه و چهار را میتوان فصول تکمیلی کتاب به حساب

آورد.

رد کرد که تمام اعضای آن مجموعه درست باشند.
طق جبری است .هر چند
نبر
موری
بخش آخر اين فصل شامل مر

پرداختن به منطق جبری دکرتابهای آموزشی منطق کمتر مرسوم است اما
مولف بهخوبی توانسته است

) wl hel Gj le ahمبحث ارتباط کلی

آن را با مباحث منطق مشخص کند وعلاوه بآرن ,بهعنوان یککاربرد مهم.
قضيٌ تمامیت منطق گزارهها را به روش جبری به اثبات برساند.
فصل دوم به منطق مرتبهٌ اول اختصاص دارد .اين فصل همچون فصل

فصل اول راجع به منطق گزارههاست .منطق گزارهها یا منطق جملات
بخشی ازمنطق

پیشین به دو بخش نمحوع وناشناسی تقسیم میشود.

ریاضی است که عهدهدار ارات مدل ریاضی برای نحوةٌ

منطق مرتبة اول دربرگیرندة منطق گزارههاست .بنابراین وجوه مشترک

ساخت منطقی جملات ترکیبی با استفاده اگززارههای ساده و پا اتمی است.

بسیاری بین اين دو منطق وجود دارد .نحو در منطق مرتبةٌ اول اختصاص

دو رکن اساسی منطق گزارهها (مانند منطق  (Uy! Aoنحو" و معناشناسی"

به تعریف زبان منطق مرتبةٌ اول دارد .دو قسمت اصلی زبان در اين منطق

است و مهمترین روش بررسی این دو رکن استفاده اازصل استقرا میباشد.

عبارتاند انزمادهای غیرمنطتی که خود به سه

 tivoنمادهای معمولی (یا

اصل استقرا دمرنطق که دوراقع تعمیم اصل استقرا دارعداد طبیعی است»

رابطهای)؛ نمادهای تابعی و نمادهای ثابت تقسیم میشوند و ادوات منطقی

اصل استقر بخهوبی نشان داده است که چگونه این اصل درتمام اجزای منطق

که علاوه باردوات منطقی گزارهای شامل نماد سور وجودی و سور عمومی
هستند .به تبع تعریف زبان ,منهوم فرمولهای منطق مرتبهٌ اول (ویا فرمولهای

نقشی اساسی در تعاریف وقضایای

منطق دارد .مولف ضمن بیان روشن

اعم اتزعاریف وقضایا بهکار میرود .موّلف پس اطزرح اصل استقرا به تشریح
نحو در منطق گزارهها میپردازد .نحو بخشی ازمنطق است که موضوع آن

 gg eggsساختار متهوبی بتیادی استه ساختارها تقی تغبیر تماههای

برخش
درستساخت) بهنحو استقرایی تعریف میگردند .د

بررسی قواعد ساخت جملات ترکیبی از جملات اتمی بدون نسبت دادن معنا

زبان را دارند و بالاخره نظرية صدق تارسکی بیانگر مفهوم صدق وکذب

وصرفا با بیان قواعدی صوری است .اولین مفهوم اساسی دراین زمينة مفهوم

فرمولها در ساختارهاست .در اين فصل .همانند منطق گزارههاء نظامهای

زبان است .زبان منطق عبارت است ازمجموعة نمادهای گزارهای وادوات

اثباتی به سه طریق مورد بحث قرار گرفتهاند.

منطقی .مفهوم بعدی در بخش نحو مفهوم گزاره است که به روش استقرایی
تعریف میشود .معناشناسی بخشی از منطق گزارههاست که به تعریف مفهوم
صدق وکذب برای حملات منطق میپردازد .در این بخش است که صدق

وکذب جملات و یا گزارههای پیچیدهتر به روش استقرایی توسط صدق و

ب.
تلاسوم
کفص
در

رهسی
رب
بّلف
مو

معناشناسی اين

مفاهیم اساسی نظرية مدل پرداخته

است .اين فصل با جملةٌ مشهور

نظریةٌ مدل < منطق (مرتبة اول)  +جبر جهانی

 GISجملات اتمي تشکیلدهندة آنها تعریف میشوند .مولف سپس به شرح

آغاز میشود که حاوی این پیام است که تعاریف و قضایای اصلی در نظرية مدل

مبسوطی ادزستگاههای استنتاجی برای منطق گزارهها پرداخته است .نظریة

ارتباطی نزدیک با جبر دارند .دوراقع میتوان آغاز نظرية مدل رماعناشناسی و

برهان بهعنوان یکی از شاخههای اصلی منطق ریاضی عهدهدار ارائةٌ مفهوم

ناسظیردرية مدل بررسی و
حث اس
ای از
ب یک
مست.
اثبات فضایای تمامیت دان

استنتاج است .مولف به تفصیل به توضیح دستگاههای مختلف استنتاجی

ردهبندی مدلها ومجموعههای تعریفپذیر مدلهای نظریههای  ASاول است.

یعنی دستگاههای هیلبرتی» دستگاههای استنتاجی طبیعی وحساب رشتهها

مولف ابتدا به بیان بعضی از قضایای اساسی نظريةٌ مدل میپردازد.

ll Liga sپرداخته اسست وا نیثزبات قضایای الی لین میسته بعفی

قضایای فشردگی ,لوونهایم اسکولم ونتایج اولية این قضایا اجزمله نتایجیاند
که بسیاری از روشهای نظريهةٌ مدل مبتتی بآرنها هستند.

معادل بودن اين دستگاهها رآاورده است .بررسی مفصل نظامهای اثباتی از
نکات مثیت این کتاب در مقایسه بکاتایهای موجود دیگر مانند آشنایی با

 they ghtتtlون [] استهه خبرهند که هر هید آگر ین کتابب

بهعنوان متن درسی انتخاب شود مدرسان باید در مطرح کردن اين مباحث تا

حدی گزینشی عمل کنند زیرا ممکن است وقت کافی برای تدریس مباحث
فصول دیگر باقی نماند.
2. semantics

.1 syntax

بخش بعدی اختصاص به بررسی نظريهةٌ مقدماتی مدلها دارد .مناهیم

اساسی همچون زير مدل مقدماتی؛ همارزی مقدماتی ,ودیاگرام تعریف شدهاند

موجدداً صورت قویتر قضایای افایشی وکاهشی لوونهايم اسکولم ب ثبات
رسیدهاند .مفاهیمی همچون جازمیت .نظریههای کامل وآزمون لاشسوات:

مدل کامل بودن تظریهها .وحذف سور از جمله مطالب دیگری هستند که در

این بخش مطرح شدهاند.

منطق ریاضی /مسعود پورمهدیان

AY

بخش پایانی اين فصل به مروری گذرا بر مدلهای نااستاندةٌ حساب و

استاندارد و معتاشتاسی خنگینر  byمعرفی میکند .ذر معناشکاسی استانداره

آنالیز میپردازد .در این بخش ,مولف آنالیز نااستاندارد را بهعنوان یکی از

مدلها عبارتاند امزدلهای مرتبه اول معمولی که متغیرهای مرتبة دوم میتوانند در

کاربردهای نظریةٌ مدل مورد بحث قرار داده است.

تمام زیرمجموعهها تعبیر شوند .در صورتیکه دمرعناشناسی هنکین .متغیرهای

هو جنظ .مطالب اساس نظریة مدل در این قصل بووسی شنده :اما ان

 ASدوم یک تعبیر تنها میتوانند دترعدادی مشخص ازیرمجموعهها تعبیر

بررسی به اعتقاد ناقد نسبتا شتابزده انجام شده است .بهعنوان مثال در

شوند .این فصل با ملاحظات فلسفی پیرامون منطق مرتبة دوم به ایان میرسد.

۲

مانند قضية  ۴.۳.۱۱بکهتابهای دیگر ارجاع داده شده است .علاوه بر آن,

صشدر وفاً قضای
حدی باعث شده است که طرح کلی اين فصل مبهم با

ارجاعات در اين مورد و همینطور در موارد دیگر بهطور دقیق انجام نپذیرفته

وتعاریف پشت سرهم قرار گیرند بدون اينکه ربط آنها به یکدیگر مشخص
باشد .بعضی اشتباهات و يا عدم دقتها ادرائه تعاریف نیز در اين فصل

است بهطوری خواننده بهراحتی نمیتواند اثباتهایی راکه به آنها ارجاع داده

مورد مفاهیمی همچون مدل کامل بودن و حذف سور صرفا به تعریف آنها
پستتده شنده .اسست

دیده

میشود.

بدون

بهعنوان

اینکه توضیحی برای آنها آورده شود.

 ist.در تعریف

ax

سور

()۳.۳۰۹۳

این مطلب

ذکر !ass ce

نكتة قابل تأمل دارين فصل اين است که تفصیل اثبات تضایای اساسی

شده بیاید.

وبالاخره .اين کتاب را میتوان اولین کتاب تألیفی زدرمينة منطق دانست

مهم است که فرمولهای  4۸و  ۶هر دو دارای متغیرهای آزاد یکسان هستند

یکاوق
س سب
که به

(مرجع[ ]۲صفحة  .)۰۲ ۲علاوه بر آن هرگزارة م (که فاقد متغیر آزاد است)

خواندن آن را به تمام علاقهمندان منطق ریاضی توصیه میکنيم.

تنها زمانی همارز منطقی یک جملهةٌ بدون سور است که زبان شامل اقلا یک
ثایت باشد.

فصل آخرکتاب اختصاص به بررسی منطق مرتبة دوم دارد .منطق مرتبة
دوم

منطقی بت کد  ‘Al gaسورها علاوه بر آنکه بر اشیای

میشوند در مورد زیرمجموعهها نیز بهکار برده میشوند.

منطق  Ag ysدوم صادق

مراجع
Aca-

to Logic,

Introduction

Mathematical

مولف اپتداً در مقدمه

۰۱

A

!lS py

با مشخصات

زین به فارسی منتگر شده است:

هربرت بی .اندرتون» آشنایی با منطق ریاضی ,ترجمةٌ غلامرضا برادران خسروشاهی؛ محمد

رجبی طرخورانی .مدرکازننششرگاهی,

 hgچاپ پنجم۴۸۳۱۰ .

.2 C.C. Chang, J. J. Keisler, Model Theory, North-Holland (1990).

در عین حال؛ قدرت بیان منطق مرتبةً دوم از
KF

یک سنوزودیکی آن به زبان غیرصوری ریاضی اسزوی دیگر باعث میشود

که منطق مرتبهةٌ دوم و مراتب بالاتر شايستةٌ مطالعه و بررسی باشند .موّلف

۳۱

demic Pres (1972).

acyاول اعمال

به بیان مزابای منطق مرتبهةٌ اول در مقابل منطق مرتبهٌ دوم میپردازد و با ارائهة
مثالهایی در حوزهُ حساب و آنالیز نشان میدهد که چگونه بسیاری از قضایای
اساسی منطق مرتبهٌ اول مانند قضيةٌ فشردگی و قضيٌ لوونهایم_اسکولم در
نیست.

ریاضی وهمگام با تحقیقات معاصر نوشته شده است.

KKK

* مسعود پورمهدیان ,دانشگاه صنعتی امیرکبیر پوژوهشگاه دانشهای بنیادی

نخست به ار اصول استنتاجی منطق مرتبة دوم به روش استنتاج طبیعی

پرداخته و سپس دو نوع معناشناسی برای منطق مرتبةٌ دوم یعنی معناشناسی

جایزةٌ مصاحب برای کتاب منطق ریاضی
در سیوهفتمین کنفرانس ریاضی کشور که شهریور امسال درانشگاه تربیت معلم آذربایجان برگزار شد .آقای محمد اردشیر

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به خاطر تألیف کتاب منطق ریاضی (مورد بحث دمرقالةً بالا) جايزة «غلامحسین
مصاحب» را دریافت داشت .اين اولین باری است که جایزة مصاحب بهکسی تعلق میگیرد .اين جایزه قرار است هر سال
به صاحب بهترین اثر تألیفی ریاضی به زبان فارسی (در صورت وجود نامزد مناسب) اهدا شود.

۱

نشر ریاضی؛ سال  ۵۱۰شمارً ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱
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بة احتمال :منطق علم؟
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of Science, E.T. Jaynes,
Univer-

Cambridge

Logic

Theory:The

Bretthorst,
pp.

Larry

xxix+727

G.

(2004),

Probability
by

edited

sity Press

 Anaبیز .قضيةّ بیز قضیهای در احتمال مقدماتی است؛ کاربرد آن در

دادهای ی مشاهده شده  2ب ابررابر است :با

جهان واقعی مستازم تلاش منهومی بسیار زیادی است .چند فرضیّه برای

)(8
"P# (|x) = P(2|0)P

تبیین شواهد آزمایشین موجود باهم دررقابتاند .دادههایی گردآوری میشوند؛
شواهدی در دستاند .اين شواهد به

 plasفرض

دلالت میکنند؟ تصمیم

اين نتیجه اندکی بیش ازتعریف احتمال شرطی است.
قضیه را برحسب تابع درستنمایی نرمالیدة )LS f(a,0

به مثالی تصنعی اما روشتتکر توجه کنید :دو  dale Fyسازهای ساخته
میشوند .ماد خوب در حد قابل قبولی مقاوم است؛ ماد؛ٌ بد به دفعات

قابلتوجهی بیشتر خراب میشود .نمونهای از ماده تحویل میشود .اما ترکیب
 jlمعلوم نیست .پس دو فرض وجود دارند 6 :که ماده خوب است.

By

که بد است .دانستن اینکه کدام فرض درست است .حیاتی است .احتمال

 oe bole STآزمون مقاومت را بگذراند معلوم و P(S|G) = O/F she
است .احتمال آنکه ماد؛ بد اآززمون پیروز درآید تنها = ۳/۱
است.

)P(S|B

اطلاع مبتنی بآرزمایتتن در دست است :تموته اآززبون سریلتد دز

آمد .دربار؟ این ماده چه میتوانیم بگوییم؟

دتررای اسر را بردارم» ی بدیزر راابتدییترین
قضیا
ری آنکه ریا

صورتش میآوریم( .روایتی کلیتر بعداً دراین نقد بیان خواهد شد ).فرضهای
0با احتمالهای «پیشینی» ( 1 )0وجود دارند .بهازای هر فرض  ۵احتمال
شرطی ( 7 ):[0برای هر نقطةٌ دادهای  7وجود دارد .پس احتمالهای غیرشرطی
برای نقطههای دادهای عبارتاند از

)(۱

(P(x) << ۳)۵۱۵(۳۷۸۵

(P(x|0) = )2,۵()۵

(۳

داده میشود نیز میتوان نوشنت .آنگاه تتیجة بیزاین است که

"P™ (6\x) = f(w,0)P
)(8

)(¥

قضیه حاکی است که احتمال پسینی یک فرض در پرتو شواهد جدید از
احتمال پیشینی آن فرض با ضرب کردن دترابع درستنمایی نرمالیده بهدست

میآید .اين تابع؛ اثر شواهد جدید راوارد بحث میکند.

برای کاربست این قضیه دمرثال .فرض کنید که دو فرض خوب وبد

احتمالهای پیشینی ( 4۳ )6و ()  2را دارند که مجموع آن دو بر یک
 daly coalآزمایش بیروژی بوده است .ایا این امز به معتای آن است که ماده
خوب است؟ قضية احتمال زير را بهدست میدهد
۵

PH(Q),

)(0

\

5

)pPUCG) + PAB

= )P#(G|S

این تتیجه اواگر است .یا متلا پتایر تقارن سيتوانيم استدلال

6
کنیم

قضیهٌ بیز حاکی است که احتمال شرطی «پسینی» فرض  ۵abe byt a

;+ as

=

)P?(B

>=

) sP#(Gاگر

oS

باشد.

تاه

( .* )8|6شواهد جدید مبنی بارینکه ماده اآززمون

احتمال :منطق علم/ویلیام فریس

bs
sy

۹۸

(—

1

قضیه بیز در یک نگاه

)P(B)_P(G

توزیع نمونه .نمونهای امزاده بد () با خوب ( )0است؟ کدامیک؟ معلوم
تساه

 cage Boeمقاومت این ماده» پیروزی () با شکست ( )7است.

 gy absاحتمالهای پیروزی با شکست به شرط بد یا خوب بودن ماده
P[S|G] = 0/F 5 P[S|B] = ۲/۶ < ۱/۲

است .در مثال زین

احتمالهای نسبی در دو نمودار زیر نشان داده شدهاند:
خوب

[ODD7
۳

بد

exe
cs:

پیروزی
شکست

oO
]TR

بعد از شکست

بعد اپزیروزی

قبل اآززمایش

شکل  ۱آزمون مقاوست .توزیع پیشین بیزی با تدوزیع پسین بیزی ممکن .پس از
آزمایش تنها یکی اآزنها ذیربط باقی میماند.
قانون

 llsلاپلاس .لاپلاس در جایی اکزتاب

خود به نام نظريهٌ تحلیلی

احتمال ( .)۲۱۸۱احتمال آن را که فردا خورشید برآی به شرط آنکه به
مدت  ۰۰۰۵سال هر روز برآمده است» حساب کرد .اگر  ۰۰۰۵سال

توزیع توأم .فرض کنید که احتمالهای پيشيني دو فرض بالا رنه یعنی:
 8۳ 2 ۲و  .۷ ]6[ < ۲/۱آنگاه نمودار زکیبی به دو ستون
بالا وزن برابر میدهد .اين موضوع در زير نشان داده میشود.

را بابر با  * < ۳۱۲۶۲۸۱روز بگیریم» احتمال وی عبارت است از
فی است تا اطمینان
ا.که
-ح< (+ ۱(/)+ ۲ک )

۵

دوبارة قابل توجهی در مورد طلوع خورشید بدهد.

یک ) olاندیشیدن به محاسبةٌ وی چنین است .منظومهای خورشیدی را

در نظر بگیرید و فروض کنید هر روز سکهای اریب با احتمال شیر  ۵رپارتاب
خوب

کات
8

بد

میکند تا تصمیم بگیرد خورشید را به برآمدن وادارد یا نه .بنابراین به شرط

داشتن اين منظومةٌ خورشیدی» احتمال آنکه خورشید فردا برآبد خود  9است.
کاملا مستقل اآزنچه پیشتر جه انقاکی آفتاده است:

پیروزی
| شکست

8

لاپلاس پرسید :اگر بدانیم در منظومهای خورشیدی هستیم که در آن

خورشید پیشاپیش * روز پشت سرهم برآمده است» چه میشود گفت؟ فکر
 blشاد ایس باشد که  8آن عفداری اسمت کد این پیشامد با محتلترین

توزیع پسینی .قضيهٌ بیز احتمالهای مربوط به فرضهای بد و خوب را

به شرط پیروزی با شکست بهدست میدهد ..PH{G|S] = 0/¥ Sta
احتمالهای نسبی در دو نمودار زیر نشان داده میشوند.

خوب

رشته استدلالهایی که ممکن است لاپلاس بهکار برده باشد .چنین است.

بد

پیروزی

مطلوبیت ساخت منظومةً خورشیدی موجب شده است تعداد فوقالعاده

زیادی (شاید بینهایت) منظومةٌ خورشیدی آفریده شود .که دارای مقادیر

بد

تبسن اآزنکه :آزمانشن پیروزی یا شکست

لاپلاس به معنی اطمینان

 bbبسیار زیاد به چیزی بود که به هر حال ,مقدار

محدودی از دادههاست.

۲ ]7کت
خوب

پیشامد میسازد .اين امر مستلزم  8 < ۱است .اماء چنین پاسخی در نظر

گوناگون ۵اند .افزون بآرن» اين مقادیر روی بازة واحد بهطور یکسان پخش
شدهاند .اينکه فردا خورشید خواهد دمید یا نه بستگی به اين دارد که کدام

را نشان داد .تنها یکی از این

نمودارها ذیربط است.

سبییل کنیل نن! و بیل

+ a

منظومةٌ خورشیدی انتخاب گردد وپرتاب سکة متناظر به چه چیزی منجر شود.
بدون هرگونه اطلاع بیشتر میگوییم که این احتمال  ۲/۱است .زیرا وقتی به

همه منظومههای خورشیدی و همة پرتابهای سک متناظر نگاه میکنیم .کسر
شیرها با کسر خطها برابر است .اما چنین نیست که همرنظومهٌ خورشیدی 7
روز پشت سرهم .برآمدن خورشید را تجربه کرده باشد .دانستن اینکه چنین

2. Bill Faris

7

1. Bill Casselman

منظومهای خورشیدی داریم اطلاع سودمندی بهدست میدهد .با اين اطلاع

اضافی ,مقادیر  ۵دیگر بهطور یکنواخت پرکنده نشدهاند؛ درواقع خیلی نزدیک

سریلئد درآمده .خوب بودن ماده رماحتملتر ساخته است .این تتیجهگیری

& ) Llبرایربا)  ۵ <- ۱متمرکز شدهاند .دراینصورت احتمال برآمدن خورشید

رضایت بخش ودقیق به نظر میرسد .تصویری زیبا درشکل  ۱داده شده است.

البته مسألةٌ حقیقی در اين تحلیل مربوط به انتساب احتمالهای پیشینی

فردا برای این رده محدود منظومههای خورشیدی چقدر است؟  Glyیافتن
 Sle! wlبه کسری اازین منظومههای خورشیدی وپرتابهای سکهٌ متناظر

است .آیا اين مقادیر باید اآززمایش ,از تجربهٌ قبلی کلی؛ يا ادزاوری ذهنی

که برای آنها نتیجة پرتاب شیر است نگاه کنید .چون دارکثر این منظومههای

ناشی شوند؟ آیا میتوانند نتيجهٌ استدلال محض باشند .چنانکه ابزرهان تقارن

خورشیدی  0خیلی  Koyبه یک است .کسر مدکور خود خیلی نزدیک
به یک است .محاسبهٌ لاپلاس نشان داد که اين کسر ()1 + ۰0/(۱ + ۲

زکار فنی صرف برای .-تذصمیمی عملی تلقی
ابب ی
برمیآید؟ يا باید به ما
شوند؟ اين مسأله تاریخی دراز دارد ووضعیت آن هنوز هم محل بحث و
حخدل .اسست:

اسنتت:

لاپلاس نیاز نداشت به منظومههای خورشیدی چندگانه باور داشته باشد

۹۰

تشر ریاضی :سال  ۵۱۰شمارٌ ۲؛ سال  ۶۱۰شمارةً ۱

تا اين استدلال را بکند .تسیر ممکن دیگری از همین محاسبات ریاضی

این است که تنها یک منظومةٌ خورشیدی وجود دارد .به دنبال جهل آغازین
دانش فزایندهای در هر بار برآمدن خورشید حاصل میشود .در اين دینگاه.

محاسبة احتمال نشانهای اوزضعیت فعلی دانش است.
برخی استدلال لاپلاس را نامعقول تلقی میکنند .اما ادوارد جینز :نویسند؛ة

کتاب تحت بررسی ,اين فن را مهم و سودمند میداند و از لاپلاس در برابر
منتقدانش دفاع میکند .وی اذعان دارد که انتخاب اين مثال از سوی لاپلاس

امتاسب انسته اما اخرود  SHAنتل میگند که کف است در farts pil

0-1

خاص اطلاعات ذیربط از مکانیک سماوی را در نظر نمیگیرد .در مورد

۰

سال ,جپینازندروشتی (ص )۴۶۵.مینویسد:

شکل  ۲برآمدنهای خورشید .به عقیدة لاپلاس ,هر روز که خورشید برمیآید توزیع

برخی عبارات کتاب مقدس ,الاهیون قدیم را به اين نتیجهگیری

رهنبون شد که عمر جهان حدود  ۰0۰۵سال است .به نظر

مربوط به احتمال برآمدنی دیگر به سست راست حرکت میکند کوشیدهتر و نزدیکتر
به یک میشود.

میریند که لابلاس دآربظا؛ مانند هرکسی :این عدد رپاذیرفته

است .اما دزرمان حیات لاپلاس بود که بقایای دایناسورها تقریبً
زیر پاهای او (زیر خیابانهای مونمارتر پاریس) یافت شدند» و

بهوسیلةٌ کوویه! .متخصص تشریح ,بهدرستی تفسیر شدند .اگر
لاپلاس اين مطلب را در اواخر عمر خویش نوشته بود .گمان
میکنیم که از عددی فوقالعاده بزرگتر از  ۰۰۰۵سال استناده
میکرد.

در مثال لاپلاس» خورشید در هر  7روز برآمده است» پس  .7 < 7تصویر
این حالت در شکل  ۲داده شده است.

یک اعتراض عمده به محاسبةّ لاپلاس» راجع به استفادة وی اازحتمال
پیشینی برای نمایش دانش (یا جهل) بود .اگر احتمال طلوع خورشید فردا
به دنبالهای اازعداد در بازءٌ واحد تعلق داشته باشد که بهوسيلةٌ مولد اعداد

تصادفی خوشساختی (مطلوبیت ساخت منظومة خورشیدی) تولید شدهاند

مسالنای سر چیق تقواهد پوف انا ید نظرر م
یید کد عانتجا حالتی fhegl

استنتاج «قانون توالی لاپلاس» به طریقی ریاضیتر به شرح زیر است.

فرض کنید احتمال آنکه خورشید هر روز برآید  9باشد ,و به شرط معلوم بودن
اين  0پیشامدهای مربوط به روزهای متفاوت مستقل باشند .دنبالهای از 7
روز پیاپی را در نظر بگیرید .اگر خورشید روزی برآید .آن روز به مثابة یک
پیروزی بهشمار میآید .احتمال پیروزی در زیرمجموعةٌ معینی مرکب از  ۶روز
وشکست دبرقیةٌ  0 - 7روز برابر است با *( .۱)۳0 - 7۳(0همچون بیزو

بدون تفسیر فراوانی مطرح است.

فراوانی در برابر دانش موجود .نظریةٌ ریاضی احتمال مستقل ازتفهرسیری

سازگار است .اما بسیاری اکزاربران اين نظریه .احتمال را به مثابه ساختی
رند .فراوانی دراین چارچوب
ی در
گند.
یییمیک
مشگو
رپی
ظ را
نوانی
ریاضی که فرا
به معنای فراوانی نسبی یا نسبت نمونهای» یعنی تعداد پیروزیها تقسیم بترعداد
کل آزمایههاست .قانون اعداد بزرگ (که مدل وضعیتی است که در آن تعداد

لاپلاس) فرض کنید اين  0تصادفی است و بهطور یکنواخت روی daly bb

آزمایها زیاد است) نشان میدهد که این تفسیر دارای سازگاری درونی است.

است .احتمال توأم برای الگویی خاص» ,و احتمالی خاص نزدیک به ۵

جفیرنازوتافسنییرگرایانة احتمال را فوقالعاده محدودکننده تلقی میکند.

حاصلضرب  ۱)۳0 - ۳(0 00*۰است که در آن  7تعداد کل پیروزیهاست.

به نظراو احتمال باید به مثابهٌ نشانهای ازداش موجود یا قوت شواهد یا میزان

با در دست داشتن اطلاعات اضافی ازیک الگوی خاص  ۶که دارای دقیقاً

اطلاع در چارجوب استدلال استقرایی تفسیر شود .بنیاد بحث وی استنتاج

توزیع شده است .یعنی ,اندازهُ پیشینی که وضعیت جهل رابیان میکند 0

 7پیروزی است .احتمالهای شرطی برای  0با فرمول زیر محاسبه میشوند
dé

)(7

7۳-۱0۳۵

(| ۱0۳9 - ۵-۳
۱

0۱2
ثابت (+ ۱

= )dP" (|r

2

در مخرج کسر است؛ اين عدد تضمین میکند که ( 7۳0 )2|۵:یک اندازة
احتمال را تعریف کند .بنابراین با در دست داشتن اطلاعات تاریخی؛ احتمال
۱

۱
[ sar Ol)Alin) =— pea

\

)(Y
rt

دربازة [ »]*,۱میتوان از نسبت بخت (  /)۱ -دبرازةٌ [], +0۵؛ با
حتی معیاری از شواهد ((  ۱)/2)801 -دبراز؛ [6, +0۵ه ]-استفاده

بل ( ۰۶دسییل) خواهد بود .چنین عددی» حاکی از این است که Daly
فوقالعاده قوی است.

بهعلاوه وی استدلال میکند که احتمال به مثابهٌ فراوانی تجربی» بسیار

بهندرت بهصورتی خالص مطرح میشود .ازینرو مینویسد (ص:)۷۳۳.

یک بار بیشتر برآمدن خورشید برابر است با

= (\-9)""d9

_

کاکس!) است .در یکجا پيشنهاد میکند که بهجای استفاده اازحتمال 

کرد .در مثال لاپلاس :که در آن نسبت بخت  + ۱است و خیلی بیش
یک میلیون است .شواهد (( 1)801 + ۱با استفاده از  te (Ve abاز ۶
از

 ۳027 + ۶,۱ -نمادی قراردادی برای مقدار انتگرال موجود

۰-7

اصل موضوعی قاعدههای استنباط برای درجههای معقولیت (به پیروی از

Wes

\r+

Je
1. Cuvier

در جدیدترین بررسیهای نظريهٌ احتمال؛ نویسنده با وضعیتهایی
سروکار دارد که در آن پیوندی

قوی بین احتمال و فراوانی

چون و جرا پذیرفته میشود در واقع .اين امر معمولاً برای
بی
خود مفهوم احتمال اساسی تلقی میشود .حال آنکه وجود
LR. T. Cox

نظرية احتمال :منطق علم/ویلیام فریس

۱

یک چنین پیوند قوی آشکارا یک حالت حدی آرمانی است.
ربست
ایچ
که احتمال نمیرود دکر ه

0.2

حقیقی تحقق يابد .به

همین دلیل .قانونهای اعداد بزرگ و قضیههای حدی نظرية

015

احتمال برای دانشمند با مهندسی که از روی خامی آنها ربارابر با

واقعیات آزمایشی میپندارده وسعی میکند دمرسألاش آنها را
وندبکهی
گیر ک
چنان تفس
گمراهکننده باشند.

01

مصوباهدمقوانده ممکن است بسیار
0.05

هدف کتاب وی مخدوش کردن تمایز بین نظريةٌ احتمال (که در آن از
مدل ریاضی به دادهها میروند) واستنباط آماری است (که در آن ادزادهها

1

به مدلی ریاضی میروند) .هر مقدار احتمال قرار است که احتمال شرطی

پیشامدی نسبت به پیشامدهای دیگر باشد .تاکید روی آحتمالهای گسسته
 iCalمنظور از جنین

احتمالی  pleیک «داوری»

است.

0.6

0.8

0.4

0.2

شکل  ۳توزیع نسبت نمونهای .دراین مثال مقدار پارامتر عبارت است از ۵۶ره < 0

نه یک واقعیت

 ber (AF Ue) Sadشواهد موجود باید در نظر گرفته شوند .و وقتی

شواهدٍ اتدکی در دستاند باید ازحتمالهای پیشینی برای فرضهایی که این

7
 /از
7مقدار
واندازء نمونه  ۰ < ۶۱است .این نمودار احتمالهای مربوط به هر
را بهازای  ۲ < ۱,۰, ۲,...,#نشان میدهد .اين احمالها اتزوزیع دوجملهای
حساب میشوند .بهازای هر مقدار  ۵بین * و  ۱یک چنین نمودار متناظری وجود

دارد .روش ماکسیمم درستنمایی میگوید آن مقدار از  6ربارگزینید که نتیجة آزمایشی

> deرا نمايش میدهند .بهره گرفته شود .ابزار بنیادی در استنباط آماری
مزال شرطی دادهها به شرط
ت ا
ایحگذر
 anesبیز است» که روشی را برا

رماحتملتر از همه میسازد.

در اين دیدگه» قهرمانانی (کاکس و  laجفریز) وشریرنی (نلد فیشر و

بدیهیترین جواثٍ نسبت نمونهای  ۲/است .اماء کاشف به عمل میآید
که اين تنها پاسخ ممکن نیست .اين وضع اين پرسش را پیش میکشد که

یک فرض به احتمال شرطی یک فرض به شرط دادهها در اختیار میگذارد.
فراوانیگرایان بعدی) وجود دارند .لحن نوشتار جدلی است.
حینز نخستین

نوسندهای فیسیت که جنین

استدلالی میکند؛ این لحن

را

بسیازی اآزمارفتناسان بیزی بهکار میبرند .اماء زمينة تحصیلی وی نه دآرمار

بلکه در فیزیک بوده است .بهعنوان فیزیکدان .در شماری از زمینهها فردی
برجسته بوده بهویژه پدریشبرد روش ماکسیمم آنتروپی ,که فنی برای انتساب
توزیعهای احتمال پیشینی بهمنظور استدلال دربارة سامانههایی فیزیکی است
که اطلاعات

ناقصی راجع به آنها داریم.

این کار

 adcوی

را به موضوعی

کلیتر یعنی به استنباط بیزی و به طرح نوشتن کتابی دربارة اين موضوع که

هم به  Sleeمرجع وهم به مثابةٌ کتاب درسی بهکار رود .هدایت کرد .در زمان
مرگ وی به سال  ۸۹۹۱کتاب کاملا به پایان نرسیده بود .وبرخی فصلها هنوز
آماده نبودند .دستتوسن را برتهورست ویراست واکنون بهصورت کتابی
جاپشده در بیش اهزفتصد صفحه در دست است .باید یادآوری کرد که
آمار بیزی موضوعی جدید نیست :در بسیاری اکزتابهای دیگر (مثلا [ ]۴یا
بهصورت پیشرفتهتر در [ ]۱و [ )]۳بررسی شده است.

چنین محاسبهای چگونه توجیه میشود.

چارچوب بحث دارینگونه موضوعها وضعیتی است که در آن تعدادی

مقدار پارامتر یا فرض ممکن وجود دارند .بهازای هر مقدار پارامتر  0اندازه

احتمالی مانند ( 6/۰)۳وجود دارد که معرف احتمالهای مجموعههای گوناگون
از مقدارهای دادههاست .این اندازه را معمولاً وزیع نمونه گویند .پرسش این
است که جگونه از دادهها استفاده کرده پارامتر را برآورد کنیم .در مثال بالا
هر مقدار پارامتر عددی مانند  0بین صفر و یک است .اين عدد همان نرح

بقای مجهول است .فقطة خادهای  ۶الگری بفا رویاق است؛ هارای  ۶۲عقدار
ممکن و هر مقدار  ۱یا
اهمیت دارده 22

است .در مطالب زین تنها تابعی از دادهها که

<  ۲یعنی شمار بازماندگان از بین  2بیمار موجود در

نمونه است .شکل  ۳احتمال مقدارهای  ۰/۲ممکن را که با توزیع نمونه معین
میشوند» نشان میدهد.

یک  bgtاستنباطی که ساده و جهانشمول است و در بسیاری از
وضعیتهای عملی در حد معقولی از عهد؛ کار برمیآید چنین است .بهازای

برآورد پارامتر با ماکسیمم درستنمایی .محاسبة لاپلاس ممکن است

 8تثبیتشده .چگالی ) P/Oنسبت به نوعی اندازُ مرج () در فضای

پیشپاافتاده به نظر برسد .اما مثال زير را در نظر بگیرید .نوعی بیماری از

دادهها در نظر بگیرید .پس

یک میزبان جانور با جهش به انسانها انتقال بافته است .یک همایش سلامت

بینالمللی برگزار میشود تا آعمالی را توصیه کند .شرکتکنندگان نیازبه دانستن

)(A

dP(x|0) = f(x, @)dQ(x).

نرخ بقا (احتمال بقا) با دقت زیاد دارند تا بتوانند تصمیمهایی دیگر بگيرند.

بهازای هر مقدار پارامتر  ۵اين جگالی تابعی از مقدار دادهای  2است .به

از بینهایت فرض رآ

عبارت دیگی بهازای هر مقدار دادهای  7میتوان ( 0,7)8راتابعی امزقدار

این نرخ عددی بین " و  ۱است؛ اين اعداد مجموعهای

تشکیل میدهند .نم موجود از انسانهای میتلا به بیمازی ,نسبتاًکوچک و

پارامتر  ۵انگاشت؛ اين تابع را تابع درستنمابی گویند .اين تابع با تقریب ضریبی

 0" < ۱۶ lala Ysاست .از اين افراد تعداد معین  ۲فرد زنده ماندهاند.

که به  2بستگی دارد بهطور یکتا تعیین میشود .شيوة کار جنین است که

این تعداد آزمایشی باید در طی  deساعت در دسترس .قرار گیرد .ببرانة

دادههای واقعی را بگیریم» مقدار پارامتری را که تابع درستنمایی را ماکسیمم
میسازد حساب کنیم .و اين مقدار را برای برآورد مقدار پارامتر واقعی Ga

اين شواهد .برآورد مناسب از نرخ بقای انسانهای مبتلا به اين بیماری چقدر

است؟ زمان کافی برای گردآوری شواهد جدید در اختیار نیست؛ تنها یک روز
برای ارزیابی دادههای موجود باقی مانده است.
2. G. Larry Bretthorst

.1 H. Jeffreys

mr

ال
م .و
تاست
حر 8
ابیما
دمرتال بالء احتمال بقا رای هر

مرگ  0-۱تابع

درستنمایی که نسبت به انداز شمارشی بر روی  ۳۲برآمد ممکن تعریفشده,

1۲

تشر ریاضی» سال »۵۱شمارة  ۲3سال .»۶۱شمارة ۱

عبارت است از

)(4

مجموعه میتواند مشتمل بر مقدارهای موّلفههای پارامتری معین باشد .در

حالیگه در سألا آشمون فرض مگ است مجموعهای باشد که قبپا شامل,

")f(x, 0) = a"(\ — 8

دو نقطه است .تابع زیان بل نیز وجود دارد که بهعنوان ورودیاش کنشی

 2شمار بازماندگان است .نهم ان نکته آسان است که

 oe jeجدید در نظرية بین توزیع پیشینی بیز یعنی اندازة احتمال

مانند » ویک وضعیت طبیعت مانند  ۵را میگیرد وزیان متناظر (6,6).7
را بهدست میدهد .اين تابع زیان را میتوان بهطور تقریبی برحسب واحد
پول» یا شاید بهتر از آن برحسب نوعی واحد مطلوبیت اندازه گرفت .سرانجام.

شیوة استنباط آماری یک تابع تصمیم  8از مقدار دادهها بکهنشهای ممکن

 7بر فضای پارامتری است .فرض میشود پیش ازآنکه آزمایش مورد نظر

است .بدینترتیب نظریهٌ تصمیم اازستنباط آماری به مثابةٌ راهی برای کسب
دانش ,به سوی استنباط آماری به مثابة راهنمایی برای کنش عملی میرود و

پارامتر نیز نامید ).با ین شیء شگفتانگیز میتوان دیگر کمیتهای مفید را نیز

پیامدهای اقتصادی را در نظر میگیرد.

که در آن 2

مقدار ماکسیمم  0برابر  1/۲يا همان نسبت نمونهای است.

انجام گیرد .اين اندازه داده شده است( .اين اندازه را میتوان توزیع ناشرطی
حساب کرد .اندازة احتمال جدیدی مانند " ۳برای دادهها وحود دارد» که آن را

ترکیب نظريهةٌ بیز و نظريةٌ تصمیم مشکل نیست .به نظر میرسد که جینز,

توزیع ناشرطی بیزی دادهها گویند .اين توزیع از راه متوسطگیری توزیع نمونه

اگرجه با قدری اکراه مایل به این کار است .شیو؛ٌ کار ساده است .ابتدا به

نسبت به توزیع پیشینی بیز بهدست میآید .در اين چارچوب .توزیع نمونه

رید
یظر
گ ن
دادههای  2:نگاه کنید .سپس محاطره پسینی بیزی کنش  ۸رابدر

( 01:)7را میتوان توزیع شرطی دادهها خواند .یک تابع درستنمایی نرمالیده
وجود دارد .اين

 etتابعی از متغیر دادهای  7و متغیر بارامتری  0است.

تابع مدکور با

()۰۱

۱۲۱

r(a) = [ Hlaeyar" (0),

تصمیم بیزی ( 2)6آن کنش  4است که اين کمیّت را مینیمم میسازد .پس

(م) 2)۳1(( >) 0( ۳4

مخاطرة آن (( 2)۵)۲است.
ط
ر به
شد ۵
مخاطرهةٌ پسینی بیزی هکرنشی مانن

تعریف میشود .به زبان ناظرن یدهازه» ) (1چگالی با مشتق رادون_نیکودیم!
توزیع شرطی دادهها ()۵(۰

نسبت به توزیع ناشرطی دادهها  ۲است.

مهمترین مفهوم دترحلیل بیزی توزیع پسینی بیز است .این توزیع را توزیع

شرطی پارامتر نیز میتوان خواند .توزیع مذکور توزیع پارامترها به شرط معلوم
بودن دادههاست .و روایت روزآمدشدة آن جیزی را که پس از بهدست آمدن
نتبجههای آزمایشی دانسته میشود .نمايش میدهد .از نظر ریاضی این

توزیع خانوادهای اازنداههای احتمال ( 0* ).)2برفضای پارامتری است که
احتمالهای شرطی را بهازای مقدارهای تثبیتشد؟ة © بهدست

میدهد.

Acs

بیز میگوید که توزیع پسینی بیزی از ضرب کردن توزیع پیشینی بیزی در
تابع درستنمایی نرمالیده بهدست میآید .یعنی ,احتمالهای پسینی به شرط
دادههای  2با انتگرالگیری از

)dP (O\x) = f(x, 0)dP* (0

)\\(

حاصل میشوند .از اينرو ( )۰,:2چگالی یا مشتق رادون_نيکوديم توزیع
شرطی پارامتر ( 7۳ )2(۰نسبت به توزیم ناشرطی پارامتر  ۳است .این
 dnsچشمگیر به نام پدر روحانی توماس  sineکه روایتی از آن را در ۳۶۷۱
عرضه کرده تامطذاری شده است:

یک روایت اازستنباط آماری بیزی به شرح زیر است .بپرايةٌ تجربه یا
شهود .یک توزیع پیشینی بیزی مناسب مانند  71را بهگونهای بهدست آورید.
آزماییش را اجرا کنید دوادههای واقعی * را بهدست آورید .فراورد :نهایی (یا
روزآمدشدد) توزیع احتمال بسینی بیزی (7 )2|۰

متناظر با اين دادههاست.

این توزیع دانستههای بازنگریشده را خلاصه میکند و شخص میتواند به
هگرونهای که بخواهده آن را بهکار گیرد.

 oulنهفته در این
ideas

 WSشود.

 S Cecilقر بارة کنشها و پیامدهای

مجموعهای از کنشها وحود

بهطور صریح چنین نوشت
(0), = / L(a,0) f(x, 0)dP* (6).

)(\Y

برای یافتن تصمیم بیزی ( 2)6از طریق مینیممسازی» میتوان بهجای تابع
 0,رءبهویژهتابعی
درستنمایی نرمالیدة ( 0 ),هرتابع درستنمایی دیگر (6
را که مستقل اتزوزیع پیشینی بیزی تعریف میشود .قرار داد .در اینصورت

توزیع پیشینی بیزی  ۳تنها در ترکیب با تابع زیان ( 6,0)7بهصورت
" L(a,@)dPوارد میشود.
حاصلضرب )(8

 Almدر زیر خواهیم دید

جینز نظرات قاطعی دربارة این نکته دارد.

 LS silyl bleقرد فاواتیگرا ممکن است مشکلی دارستفاده از
yo pu
تابع تصمیم بیزی  6نداشته باشد .اما دارین دیدگاه توزیع پیشینی بیزی ۴
سقاً رآفی ,عناسب باق اتتخاب  4است .یگ شاخص طبیعی از گبلیة
عملکرد .همان تابع مخاطر شیوة تصمیم 6است که با

)Rs(6) = / L(6(2x), @)4P(r|0

۱6

مشخص میشود .اين مخاطره هیچ اشارهای به توزیع پیشینی بیزی یا به
نتیجههای واقعی آرمایشی ندارد.
ناقدی ممکن

است

 tow poحرا تابع مخاطرهای  ۳به من

 plesمیدهید

که با یک مجموع یا انتگرال روی هم مقدارهای دادهای تعریف شده است؛

در صورتی که پیشاپیش دادههای واقعی در دست دارید؟ پاسخ فراوانیرا
این است که تابع مخاطره نشان میدهد که عملکرد این شیوه در درازمدت؛

دهرمه اوضاع واحوال ممکن ,چگونه است .کسی نه اوضاع واحوال واقعی

 & biتصمیم بیزی .نظریهٌ  feedجزئی دیگر از استنباط آماری است.
نظربه آن

واان
تر
 2
یهای
مده
دا

دارد.

در

آنها

 aliveبرآورد:

را میشناسد .و نه میداند که آزمایش امروز تصمیمی مقتضی را بهدست

er

 wel b walبهترین امیدی که آمارشتانی میتزاند :داشتت :باشد این است که

این

در اکثر اوقات خوب عمل کند .اما دترک هرآزمایشی ,سرترقت آرادهاش ر

.1 Radon-Nikodym

تحمیل میکند.

ay

نظرية احتمال :منطق علم/ویليام فریس
تابع تصمیم  6دادهها راک بنهشها مینگارد .فرض کنید تابع برآورد معقولی

منشاً این توزیع به قرار زیر است .جهل کامل با توزیعی متناسب با

مانند " 6از دادهها به پارامترها نیز وجود داشته باشد( .اگر فضای کنش همان

 ۱)۲۵- (۱بیان میشود( .مهم نیست که اين نقطه آغاز یک توزیع
احتمال نیست) .پهریروزی یک واحد به توان  0میافزاید .و هر شکست یک

آمارشناس فراوانیگرا میتواند مخاطرة مربوط به دادههای آزمایشی خاص
در دسته :له را بگاذارش عدد (()2)"6:ع 27برآورد کند .با اين عدد آزمایشی

واحد به توان ( )۱ - 0اضافه میکند .ابت نرمالیدن دستکم وقتیکه  5و

ش صنفرد .اين توزیع را به اندازهای با کل احتمال
ا از
بگتر
 01 -هر دو بزر

سعی در توصیف مخاطرةٌ اين تصمیم داریم؛ این عدد جهبسا متفاوت با

یک تبدیل میکند .اين توزیع پیشینی خاص از لحاظ ریاضی مناسب

مخاطرة پسینی بیزی همان تصمیم باشد.

است .و دوراقع ددرامن مطلوب از مقدارهای پارامتر گسترده شده است.

فضای پارامتری باشد .آنگاه  6میتواند بهجای  6بهکار رود ).دارینصورت

سکن است فکر کنیم که  UES! hbطبیعی باید تاکنون یکی از

مکتبهای

آماری را حذف کرده باشد .جرا جنین اتفاقی نیفتاده است؟ یک

اتحاد ریاضی

تأثیر دادههای آزمایشی در تابع درستنمایی نرمالیده جذب میشود ,که
در اين مورد عبارت است از

میتواند سرنخی بهدست دهد .اين اتحاد حاکی است که

متوسط مخاطرةٌ پسینی بیزی نسبت به همه مقدارهای دادهها همان متوسط

(۷۱

)Blssm—=8

و

)(r+s,n+m-—s

مخاطرهٌ فراوانیگرا نسبت به همة مقدارهای پارامتر است .بدینترتیب
()۱۵

(۵

= [ 2:0۷

)[r@aarte

شتایودزاگیرعهای پیشینی چندان عجیب وغریب نباشند .دبورآورد مخاطره

و در آن  ۶ < 22شمار پیروزیهاست .توزیع پسینی بیزی حاصاضرب تابع
درستنمایی نرمالیده در توزیع پیشیتی بیزی است .یعنی؛

= )dP# (6|x
\
ne
a
e
B

)(\A

تقریباً سازگار باشند.

dO.

برآورد پارامتر بیزی .به مثال بیماران با بیماری جدید برگردیم .این مثال
نباط آماری بهطورکلی
تقت
سقی
آنقدر ساده است که معرف آمار بیزی یا دار ح

نیست .اما برخی موضوعها را روشن میسازد.
پارامتر مجهول عددی مانند  9بین صفر و یک است .این عدد همان نرح

بقای انسانها بهطور کلی است .نمونة آزمایشی مشتمل بر بیمار است .برای
هبریمار بقا با  ۱ومرگ با » نشان داده میشوده بهطوری که بردار دادهها

( )8متشکل افزهرستی از » مقدار هر یک  ۱يا * است .وظيفهةٌ ما بهکار

گرفتن دادهها برای برآورد پارامتر  ۵و عرضة این برآورد به همایش سلامت
el

0-7۱-۳92۱

()۱-0

یع
ز از
وزتر
تمرک
این توزیع پسینی اطلاعات بیشتری را در خود دارد وبنابراین مت
پیشینی است .برآورد بیزی ( 0تحت تابع زیان درجه دوم خطا) عبارت است

از میانگین شرطی توزیع پسینی بیزی» که با فرمول زیر داده میشود
s

)(۱۹

r

m

n+mm

—+

11

n+mn

نظرية تصمیم به یک تابع زیان نیاز دارد .کارشناسان اقتصادی که به

مسألا برآورد با تابع زیان "( < )۵ - 0) cud L(a,8میتوان گمان برد
 ylانتخاب بیشتر به خاطر راحتی ریاضی است تا نتيجهٌ تحلیلی ژرف از
پیامدهای خطا .در هر حال امکان میدهد که تحلیل پیش برود.

=

PHS

n+m

= )d(x

که  gl gsباز هم  7شمار پیروزیها در مجموعهٌ دادههای  :است .دوراقع؛

وردیکهی
گل ک
طبق اين فرمول باید طوری عم

تدارک همایش کمک کردهاند به اين نتیجه رسیدهاند که مسالةٌ پیشرو یک

>= )f(z

اندازه نمونه به تعداد  77وشمار

بازماندگان بهتعداد  6افزایش یافتهباشد .ان فرمول ترکیبی ابزرآورد ماکسیمم
درستنمایی  ۲/ونسبت ناآزمایشی  7/۹رباهدست میدهد.

فراوانیگرا نیز ممکن است چنین برآوردگری را بهکار گیرد.

حتی شخص

ازین دیدگاه معقول است که به تابع مخاطرة  11نگاه کنیم .شاید با فراموش
کردن اينکه اين بآوردگر خاص  8با بیزی داشته است .مزیت در نظر

فرض کنید اطلاعاتی پیشینی وجود دارند مبنی براینکه نرخ بقای انسان

گرفتن تابع مخاطره آن است که اشارهای به توزیع پیشینی بیزی یا به مقدارهای

در مورد بیماریهای جدید که امزیزبانان جانور با جهش انتقال میپابند معمولا
بالاتر از  ۰۵درصد است .در واقع .نرح بقای  ۵۷درصدی ممکن است معقول

amsدوم این تابع مخاطره برابر است

باشد ,اما رقمی خیلی قطعی نیست .یک ابزار ساده برای رسیدن به یک توزیع

پیشینی بیزی که عمدتاً بلاق  ۰۵درصد توزیع شده باشد با دنرظرگرفتن
اين نکته بدست میآید که آن توزیع تقریبً به همان اندازه بنرتيجة نهایی تأثیر
میگذارد که اگر اندازة نمونه تا  07 <۰ ۸وتعداد پیروزیها تا  < ۶و افزایش

دادههای آزمایشی نمیکند .تحت زیان

با مجموع واریانس وتوان دوم اریبی:

)(rs
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(۵0۱-0

?)(ntm
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 |S slsمیتاند انتخایهای ممکن گوناگونی را برای  0۶و دای (با اندازة

داقه میشد :تاثیر میگذاشت . illادعایی ذربین نیست که هرگز نحونهای
واقعی به انداز؟  ۶ ۸با  ۵ ۶پیروزی وبجود داقنته است .ایصنرکافراً
ابزاری برای تعریف یک توزیع پیشینی بیزی است که نزدیک به  ۵۷درصد

گری نیست .مخاطرةٌ کمتر برای دامنهای
دتریاز
اين است که یکی آشکارا به
گر مقدارهای  ۵جبران میشود .و 6
ی در
دشتر
از مقدارهای  0با مخاطرة بی

متمرکز است (زیرا ۵۷ره <  )01/5 < ۸/۶اما دارای پراکنشی قابل توحه

مجهول است :امه اگر  7بهقدر کافی  als ST ash Syدستکم یکی

است (زیرا  77خیلی کوجک است).

اتزابعهای مخاطره برای فراوانیگرا پذیرفتنی باشد .در شکل  ۴۰بهازای اندازة
 ۸ = VF agesتابع مخاطرة ماکسیمم درستنمایی ( < ۰۶,۰ < ۰و) با

نمایش ریاضی این توزیع جنین است
(۶۱

(۷۳

-

۱:9

نمونه تلبیتشدة *) که برآوردگر را تعریف میکنند .در نظر بگیرد .مشکل

۱

#سسوو ۳۳۸) -

تابع  8) < ۶,۱۲ =A) coy bblsمقایسه شده است .تابع مخاطرة بیری

در دامنهای امزقدارهای  0که شخص بیزیگرا آنها را محتملترین میانگارد

نشر ریاضی» سال  ۵۱۰شمار؛ ۲؛ سال  ۶۱۰شمارة ۱

۹۴

n=16

0.06%
)AR Stbayes)(9

/

۸

۸۱
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تا

شکل  ۴شیوههای مبروط به برآورد نرخهای بقا .تابعهای مخاطره برای برآوردگر ماکسیمم
درستنمایی و برآوردگر UT S53یکی از دیگری کمتر مخاطرهامیز است؟

شکل  ۵بازماندگان بیماری .بهتدریج که اطلاعات دربارةٌ خطرناک بودن بیماری بر

مخاطرةٌ کمتری دارد .اما در جاهای دیگر  Ebbبیشتری دارد .اینها gs

روی هم انباشته میشوند ,توزیع بيزي شانس بقا کشیدهتر میشود و به طرف چپ
حرکت میکند .توزیعهای پسینی بهازای  « = ۸,۴, ۲۱, ۶۱نشان داده شدهاند.

امکانات نیستند .فراوانیگرایی که نگران بدترین وضعی است که ممکن است

رخ دهد .شاید برآوردگر با  69/9 < ۲/۱و

 98 */رابرتر بشمارد .زیا

دارای مخاطرةٌ ثابت است.
در مثال بالاء اندازٌ نمونه  * < ۶۱است؛ تابع تصمیمی که برآورد بیزی
را میدهد عبارت است از

توزیعهای پیشینی جهل .از زمان انتشار دستاورد والد! که نظريةٌ بیزی را
4

 4bتصمیم ربط داد چندان مناقشهای راجع به اینکه روشهای بیزی

 Ean! NIE gee ab ly alignsروشن اه که آنها در مارد بسیایی
معقولاند [ .]۲نگرانیها دربارة تفسیر اندازة احتمال پیشینی  7داروضاع

و اعوالی است که زین تال تسیر فازانی  packنقارد .در حققنت هر

(r +8)/(n +m) =(r + F)/(\F $A) = (r + F)/Y¥.

مساله در بین است :پیشین را چگونه برگزینیم؟ گزینش مذکور به چه معنایی

اين برآوردی اریب است اما ممکن است دقیقاً همان چیزی باشد که لازم

درست است؟

است .دوراقع» بیریگرا ممکن است استدلال کند .که بهتر است نتیجه را

جینز چند پیشنهاد برای چگونگی انتخاب پیشین را بررسی میکند.
در حالت جهل کامل باید به نلوردایی گروهی نگاه کرد تا پیشین را برگزید.
بدینترتیب» مثلاه در مورد پارامتر مکان  10این پیشین مضربی از  04,خواهد

از نسبت نمونهای به سوی مقدار پیشینی ۵۷ر* اریب کنیم .سرانجام .اگر

یافتههای جدید تا حد زیادی اازين مقدار منحرف شوند ,ناظر مجرب چهبسا

بد تزالی راگدای از شانس ois GS BS Vat alae go iy

بود .در حالی که در مورد پارامتر مقیاس * <  ۵,اين پیشین مضربی از

 8,است .میتوان با ابزارهای گوناگون براین مشگل که این پیشینها

کوتاهسخن آنکه .احمقانه است که شواهد ذیربط را نادیده بگیریم.

اگر فرض پیشینی چیزی مانند متوسط  ۵۷درصدی نرخ بقا حتی به
تقریب خام درست باشد ,آنگاه استفاده از آن برای اریب کردن برآورد به سوی

اندازههای احتمال نیستند غلبه کرد.

اين مقدار شاید کاملاً مفید باشد .اماء اگر بیماری جدید .برخلاف پیشینیانش:

در مورد بازةٌ واحد ,یک پیشین طبیعی برای  ۵با  ۰ > 0 > ۱از oh
اختیار شواهد (( 0, < ۱)/0)801 - 0به مثابةٌ پارامتر مکان بهطوری که

بسیا رکشنده ( 0نزدیک به صفر) باشد آنگاه استفاده افزرض پیشینی میتواند

مضربی از

به اریبی حادی در حهت نادرست بینجامد.

 eS Ulبه این امکان اندیشیده

سرناریوی
است؟ وضعیت واقعی حیست؟ هیچکس به یقین نمیداند .و د

۱

وج
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همایش تصمیمگیر تنها چند ساعت بعد برگزار میشود .فرض کنید بهعنوان
بهترین راه روزآمد کردن آنچه امیدواریم بهترین اطلاعات موجود باشد .تصمیم
بر این است که اازین برآورد بیزی خاص در ذسترس استفاده شود.
نتيجة آزمایشی هماکنون رسید .دادههای مبروط به  ۶۱بیمار عبارتانداز

5

cH

 del,بهدست میآید.

رکرد .وی از برآوردگر
الاس
یاپ
ته ل
خک
است
در ضمن ,اين همان گزینهای نی
ماکسیمم درستنمایی  ۷/۲پرهیز کرد .شاید به اين دلیل که توالی ۲ < 7
بار برآمدن خورشید نباید حاکی از آن باشد که خورشید

 eeبرخواهد آمد.

برآوردگر او در عوض ( )7 + 0)/(۱ + ۲بود .لاپلاس اپزیشین بیزی 04
(۲۱
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استفاده کرد که برای آن اریبی پیشینی به سوی  ۲/۱به همان قوتی که از

تنها  ۲ < ۶نجاتیافته دبرین  ۶۱بیمار وجود دارده پس برآورد بینی احتمال

نمونهای به اندازةٌ  ۲حاصل خواهد شد .وجود دارد .یعنی» رابطة ( )۶متناظر

بقای جامعه ۵ره <  ۴۲/۲۱است .اين مقدار به میزان قابلتوجهی بالاتر از
برآورد ماکسیمم درستنمایی ۵۷۳ر» <  ۶۱/۶است .اماء به شرط درستی
فرضها ,بهترین ترکیب ادزانش پیشینی و شواهد جدید است.
توزیع پیشینی متمرکز بر ۵۷ره و توزیعهای پسینی که بازتاب شواهد

.
ت07
س<
او ۲
براابطههای ( )۶۱و ( )۸۱با 5 < ۱

انباشتیاند دشرکل  ۵نشان داده شدهاند .توزیع پسینی نهایی در ۵ر» متمرکز

شنده استه خیلی بالات ازنسیت آزسایشی  ۵۷۳ر» اما تاثر آن را نشان میدفد.

گیریم پیشاپیش یک توزیع پيشينی ناآگاهیبخش  7وجود دارد که
قاعدتاً توزیعی یکنواخت است که از راه ناوردایی گروهی تعیین میشود.

شخصی میخواهد اطلاعات اشافی ر پا آين تأثر که ale gunn fa
امید ریاضی مشخصی براپر با  7داشته باشد .وارد کند .آمارشناس به
.1 A. Wald

نظرية احتمال :منطق علم/ویلیام فریس

۵۹

پیشینی جدید مانند  ۳نیاز دارد بهگونهای که داشته باشیم
۵ = E.

)(YY

کوازیمودو که بنابر یک حادهٌ طبیعت محکوم شده بود جیزی

بینابین آدم و جانور باشد .آرزو داشت که به شکل آدم تمام

| ۰۵۲

رهین.
جینز استدلال میکند که یک حنین .کمايت ک

ساخته شده بود .اماء پس ازکسب اطلاعاتی دربارهٌ رفتار بش

آرزو کرد که به شکل جانورکامل ساخته شده بود« :اوه .چرا من

آگاهی را بهدست

سنگ
مانند ایتها از

میدهد .بهوسیلةً اصل ماکسیمم آنتروپی داده میشود .نتيجه استفاده از این
اصل آن است که

aPh tO).

)(YF

 5و

۱

ساخته نشدهام؟»

عقیدهها .جینز چندان حوصلهٌ نظريةٌ اندازه را ندارد و علاقةٌ اندکی به
فرایندهای تصادفی دارد .برای متال .وی مینویسد« :کسانی که در محاسبةً

< )۳0 (0

احتمالهای شرطی دربارة گزارههای با احتمال صفر پافشاری میکنند .میدانی
بهازای هر ی تثبیتشده» ثابت  82طوری انتخاب میشود که  PHاندازه

احتمال باشد .سپس ثابت  ۵چنان برگزیده میشود که امید ریاضی ae

با  2باشد .تصادفی نیست که چنین فرمولهایی در مکانیک آماری تعادل

فرمولهایی بنیادیاند .در آن مبحث» ( 9)۸انرژی پیکربندی  8است» در

حالیکه  8تتاسب معکوس با دما دارد و  73انرژی مورد انتظار متتاظر با
تعادل ددرمای داده شده است.
ايراد بدیهی  glاست که ممکن است هیچ ناوردایی گروهی وحود نداشته

باشد که توزیع پیشینی را که بیانگر فقدان کامل اطلاعات است تعیین کند.
افزون بر آن .خواه ناوردایی گروهی موجود باشد یا نباشد .این پرسش کلی

مطرح است که چگونه روش انتخاب توزیع پیشینی بیزی را توجیه کنیم.

نامحدود از فرصتها را برای پژوهش عالمانه وانتشارات-بدون امید به هیچ

نوع

 Saمعقول و مفید -پیش روی خود دارند» (ص .)۵۸۴.اين نظر

با اين واقعیت که وی فايدهٌ اندکی برای اصطلاحهای «سیگما جبر میدان
بورل» مشتق رادون-نیکودیم» (ص )۶۷۶ .میبیند .سازگار است .در مورد

فرایندهای تصادفی ,اصرار دارد که «ارزشمندترین کاربستهای نظريةٌ احتمال
کار آن بهاصطلاح «یدیدههای
با اطلاعات ناکامل سروکار دارند کواری به
تصادفی» که هنوز در نظریه تعریف نشده و در طبیعت شناسایی نشدهاند.

ندارند» (ص .)۹۹۷.روشن است که اين کتاب جای مناسب برای آموختن

نظرية احتل نوین نیست.

برنهاد اساسی کتاب دقرطعٌ زیر (ص )103.ظاهر میشود:

 Hla Heنوبسندگانی که از وارد کردن منهوم احتمال پیشینی اکراه
مضمون کار ما صرفاً این است :نظریذ احتمال به مثابه منطق

دارند به بحث میپردازد .وی مینویسد (ص:)۰۹۱۴

گسترشیافته .ادراک «جدید» معادل با به رسمیت شناختن

اما همین نویسندگان تردید نمیکنند که یک تابع زیان کاملا

این واقعیت است که قاعدههای ریاضی نظريةٌ احتمال صرفا

دلبخواهی راگ؛ویی با جادو تولید کرده به محاسبه ادامه دهند!

قاعدههایی برای محاسبهٌ فراوانیهای سترهای تصادفی»

سادلههایمان تشان میدمند که اگر تصمیم تفایی قویا یستگی
 ashesبداینگه کتام اشساب تال پیشیلی ] برگزیشم ان
تصمیم دقیقاً با همان قوت پستگی خواهد داشت به اینکه کدام

نیستند؛ آنها قاعدههای سازگار یکنا برای انجام استنباط (یعنی
استدلال معقول) از هر نوع نیز هستند .و ما آنها را بهصورت
Us

تابع زیان خاص ر بهکارگيريم .اگرکسی در خصوص دلبخواهی

برای این منظور بهکار خواهیم بست.

بودن احتمالهای پیشینی نگرانی دارد» برای آنکه منطقی عمل

داتاردازههای
در نظر مولف» «ماکسیمم آنتروپی» وقتی اطلاع اندکی فر

کند باید درست به همان میزان دربارة دلبخواهی بودن تابعهای

خام در اختیار داریم( .امنترین) ابزار مقتضی است (ص .)۷1503 .قطعهای

زیان نگران باشد .اگر کسی ادعا میکند (چنانکه نظریهپردازان

 sousدیدگاه وی راجع به نقش پیشینهای یکنواخت يا ماکسیمم آنتروپی

تمونهگیری چندین دهه چنین میکردند وبرخی هنوز هم ادعا
میکنند) که عدم حتمیت در مورد انتخاب درست احتمالهای

خلاصه میشود (ص:)7152 .

اارزد.
دعتب
یزاراناز ا
یس-ب
مپلا
پیشینی نظرية لا

روشهای بیزی و ماکسیمم آنتروپی از جنبهای دیگر با هم تفاوت

آنگاه ,برای آنکه

دارند .هر دو شیوهه استنباطهایی بهینه اازطلاعاتی که وارد نها

منطقی عمل کرده باشد .باید ادعا کند که عدم حتمیت در مورد

شده بهدست میدهند .اما میتوانیم مدلی برای

انتخاب درست تابعهای زیان نظريةٌ والد را بیاعتبار میسازد.

 debsبیزی

 cel eeeکار همارز با بیان قدری دانش پیشینی-یا نوعی

جینز اذعان میکند که مدرسألة تعیینتابعهای زیان/مطلوبیت کارهایی

فرض کاری دربارة پدیدههایی است که مشاهده میشوند .معمولا

صورت گرفته است .اما وی ادعا میکند (ص:)۰۲۴ .

جنین فرضهایی اآزنجه

——

در دادهها قابل مشاهدهاند

چنین ساختهایی ,اگر شخص آنها را به رایانه منتقل کند .بهتر

فراتر میروند .و به آن معنا میتوانیم بگوییم که روشهای بیزی
نبظهرپردازانهاند یا دستکم ممکن است جنین باشند .اگر

استیصااند نه یک نظرية واقعاً رضایتبخش نظیر آنچه در

فرضهای اضافی درست باشند .آنگاه میتوانیم انتظار داشته

اصلهای ماکسیمم آنتروپی وگروههای تبدیل برای پیشینها

باشیم که نتیجههای بیزی ماکسیمم آنتروپی را بهتر کنند؛ اگر
غلط باشند؛ استنباطهای پیزی محتملا بدتر خواهند بود.

از هیچ خواهند بود؛ اما روشن است که اینها حرکتهایی از روی

داریم.

اوحتی استدلال میکند که «تغیبری دراطلاعات پیشینی که براحتمالهای

پیشینی اثر میگذارد چه بسا بتواند تغیبری در تابع زیان نیز ایجاد کند»
(ص .)۴۲۴ .دپرانوشتی مثالی

 Eilosl yl Sets,میآورد:

این تجویز تحلیل بیزی به ماب نسخهای جهانشمول بسیار آکنده اشزور
وحرارت است .فرض کاری ممکن است فرضی نادرست باشد .افزون برآن
\.

 Quasimodoشاعری ایتالیایی به همین نام نیز وجود داردم.

تشر ریاضی ,سال  ۵۱۰همارة ۲؛ سال  ۶۱شبارة ۱

۹۶

روش ماکسیمم آنتروپی قرار است در وضعیتی که تقریبا جهل کامل وجود

اورولی " ۰حتی واژگانی را که با آن بتوان چنین پرسشی را پرسید

دارد بهکار گرفته شود .وضعیتی که در آن تنها جند کشتاور معلوماند .اين روش

در اختیار نمیگذارد.

نهایتا به نوعی توزیع یکنواخت ,که نوعا با ناوردایی گروهی تعریف میشود»
وابسته است .از دیدگاه فرد  IS ablaاستفاده از توزیعی بکنواخت بهعنوان

توزیع پیشین به نظر میرسد که نمایش ادعاي دانشی قطعی باشد .اگر اين
ف
در از
هر دو
ادعا بسیا

باشد .مزیت ابرزااين ادعا حیست؟ شاید تصمیمگیری

بیزی شیوهای است که باید به همان راهی که هر شوه دیگر اینچنینی ارزیابی

میشود .ارزیابی گردد .اگر دادههای کافی موجود باشند مخاطره رمایتوان

این دیدگاهی غیرعادی ازیک

موضوع مشکل داشتهاند [ .]۶شاید جینز نکتهای برای گفتن دارد.
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