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سرمقاله

مهدیس فتحی

خدای را شاکریم که مسلسل هفتم ازنشریه بینهایت ،پس از شش فصل ،با همت جمعی از دوستداران ریاضی ،به قلمرانی و هنرخوانی مردمانی
که ریاضیات را هنری خالق میپندارند و خواستار بودناش هستند ،امکان جوالن یافت.
آنچه که میخوانید گزیدهای است از تالش دانشجویانی که دریافتهاند هرگاه از بند کرانداری زمان و مکان برهند ،دلهایی همنهشت به پیمانهی
محبت دارند و این نشریه ،نتیجهای است ازاین الفت .دانشجویانی که ریاضی را به قدر وسع و درک و تخیل خویش ،دوست دارند و هر آنچه که
در این تخیل به دیدشان جذاب و گیرا آمده ،در قالب ترجمه یا پژوهشی در سطح توان خود بر اساس موضوع مورد عالقهشان ،در اختیار
ریاضیدوستان قرار میدهند .تخیل از دانش مهم تر است زیرا که علم محدود است اما خیال دنیا را دربر میگیرد 1.خیال باغ به باغ میبرد و
خیال دکان به دکان 2...و ریاضیدانان و ریاضیخوانان با خیال خود ،از برکهای ،آبشار میسازند و از قطرهای  ،دریا.
دراین شماره سعی بر آن بود مخاطب نشریه دانشجویان سالهای سوم و چهارم کارشناسی و سالهای اول و دوم کارشناسی ارشد باشند ،مطالب
علمی در حوزههای مختلف و بهقدر وسع و عالقهی جمعآورندگان ،گردآوری شده و بهجز مطالب علمی ،مطالبی هم در زمینهی معرفی سایت،
معرفی کتاب و معرفی فیلم ،برای تلطیف فضا آورده شدهاست.
باشد که روح مسیحایی اندیشه در وجودمان بدمد و خردورزی و تالش ،توشهی راهمان باشد و ما _این دنبالهی متناهی و شمارا_ همواره همدل
و همقدم در این مسیر بینهایت گام برداریم.

لئون تولستوی
مولوی
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نگاهی به بینهایت از گذشته تا امروز

نگاهی به بینهایت ،از گذشته تا امروز
آبتین غالمپور

بینهایت از دغدغه و سرِ پرشورِ یک دانشجویِ ورودیِ سال هشتاد
ی
شروع شد .کسی که میخواست آنچه که در دانشکدهی ریاض ِ
دانشگاهِ شهید بهشتی تولید میشود و به گفتهی خودش« :انعکاسِ
گ ریاضی» است را به گوشِ جهانیان برساند(!) .نا ِم
اکتشافاتِ بزر ِ
این دانشجو زهرا علیبیگلو بود .که شمارهی اولِ بینهایت را
همانطور که خودش در آن نقل میکند با کلی زحمت و دردسر و
پا پیشدن جمع کرده است .در قسمتی از نشریه که حرفهایش را
آورده ،میگوید:
« هنوز یادم است که با آوردنِ اسمِ کلمهی نشریه خیلیها زیرِ لب
غرولند کردند":ای بابا حال داریها" یا یک سری گفتند" :سعی کن
زیاد اَکتیو نباشی ،واسه آدم ضرر داره" و از این دسته سخنان!»
امـــا با کمی تورقِ شمارهی اولِ بینهایت ،در مییابیم کـــــه خانم
علی بیگلو با کلی دوندگی و زحمت یک تی ِم پنج نفره را جمع کرد
که نشریهای در راستایِ اهدافی باالتر از نگاهِ دانشجویانِ معمولی به
دانشکدهی ریاضی و دانشگاه تولید کند .در حقیقت او دانهای را
کاشت که برایِ جوانه زدنش – آنطور که خود تعبیر میکند – از
جان و مال و علم و قلمِ تیمِ پنج نفرهی دانشجویی مایه گذاشتهشد.
او کاری بزرگ انجام داد .کاری که در طولِ تمام سالهایِ دور و
درازی که از تاسیسِ دانشکدهی علومِ ریاضی دانشگاهِ شهید بهشتی
میگذرد؛ بیسابقه بود .و همانطور هم که خواست شد .او جوانهی
تمامِ آرمانهایی را که شاید امروز بینهایت به دنبالِ آن است از زمین
بلند کرد .شاید بعضی مطالب ،برایِ بعضی از تازه ورودیها کمی
سخت بود ،اما بینهایتِ اول مجلهای بود که برای هر عالقهمند به
ریاضی ،حرفی برای گفتن داشت.
همان زمانها بود که بنایِ انجمنِ علمیِ ریاضی گذاشته شد .درواقع
اول بـــــینهایت آمد و بعد بــــــه دنبالش انجمنِ علمـــــی.
یعنی بینهایت – همانطور که از اسمش تعبیر میشود – اوج را
می خواست .نه تنها به عنوانِ یک نشریه بلکه به عنوانِ نهضتی
علمی -فرهنگی که میخواهد به جوِ خشکِ یک فضای آموزشی،
ی
نَمی بپاشاند و چیزها را عوض کند .در حقیقت این است که اعضا ِ
اولیهی بینهایت را موردِ ستایش قرار میدهد.

شمارهی دومِ بینهایت ،با یک فصل تاخیر بیرون آمد .تنوعِ مطالب
بیشتر شده و به نظر میرسد که موضوعاتِ کاربردیتری برایِ
دانشجویان مطرح شدهاست .عالوه بر این ،مجله پر از بازیهایِ
هوشی و دستهای از مبانیِ اساسیِ ریاضیات است که نظر هر
دانشجویِ غیرِ ریاضی را نیز به خود جلب میکند .مصاحبهای زیبا
هم از دکتر بیرشک آورده شده که بسیار قابل توجه است .گزارشی
از کارِ انجمنِ علمیِ ریاضی و رون ِد تشکیل و انتخاباتی که به انجام
رسید نیز به عنوانِ حسنِ ختام در صفحاتِ آخرِ شماره به چشم
میخورد.
اما بینهایت که علی رق ِم نامِ فصلنامه بودناش هر سال یک شماره
بیرون میداد و در ماهیت به نوعی سالنامه بدل شده بود؛ شمارهی
سومِ خود را در پاییزِ سالِ هشتاد و دو منتشر کرد.
بینهایت دیگر به اوج خود نزدیک میشود .کیفیتِ مقاالت ،چینشِ
مطالب ،همه و همه تغییراتِ چشمگیری کردهاند .حاال بخشی اضافه
شده است که در آن شعر هم وجود دارد .تنوعِ مقاالت بسیار زیاد
شده و برای دانشجوی ریاضی با هر سلیقهای مطلبی به چشم
میخورد .به خصوص این که در همان صفحاتِ اول مقالهی زیبایی
در موردِ دکتر محسن هشترودی و زندگیِ پر بارش از کتابهای
مختلف گزیده شده که خواننده را تحتِ تاثیر قرار میدهد .البته از
جمله جذابیتهایی که نمیتوان از آنها چشم پوشید؛ بیان قضایای
ریاضیِ کاربردی ،موضوعاتی مرتبط با آیندهی تحصیلی رشته مثل
هوش مصنوعی و بسیاری از مسایلِ جالب و فکر کردنی و  ...است.
یک سال دیگر هم گذشت و در زمستانِ هشتاد و سه بینهایت
چهارمین شمارهاش را نیز منتشر کرد .حاال افرادِ تیم با تجربهتر
شدهاند و انتظار میرود نشریه بهتر از گذشته باشد .به رسمی که از
شماره ی گذشته ایجاد شد؛ این بار هم شعری منتشر شد و پس از
آن هم مطلبی در موردِ خدمتی که ریاضیات به زندگی میکند.
برخی از مطالبِ گذشته به طورِ سریالی ادامه پیدا کرده است و
عالقهمندانی که در شمارهی قبل آنها را خواندهاند باز به سراغ ادامه
ق
این مطالب میآیند .این شماره جدول هم دارد .همین که تور ِ
صفحات به پایان میرسد و به مقالهی پایانی میرسد متوجه
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میشویم که هر کدام از بچههای بینهایت برای ادامهی تحصیل به
یک گوشه از ایران رفتهاند و بینهایت میخواهد کارش را در وبالگ
ادامه دهد ...و این پایانی بود برایِ سه سال بینهایتی که
دوستدارانش با شوقی بیپایان آن را ادامه دادند و انجمنِ علمیای
را بنا نهادند که حاال از بخشهای فعال دانشکده است .اما عزیمت
ناگزیر بود و همه چیز شاید در این نقطه به پایانِ خود میرسید.
بعد از گذشتِ سالها ،جرقههای بینهایت در دانشکده روشن شد.
مهرِ هشتاد و هشت تعدادی از اساتید و دانشجویان تصمیم گرفتند
یک ویژهنامه برای ورودیهای همان سال منتشر کنند .این بار
بـینهایت بیشتر گزارشی است و مخاطب اصــــلی حـــرفهایش
دانشجویانِ جدیدالورود هستند .هر استادی این بار ،جملهای برای
دانشجویان دارد و ورودشان را به دانشکده تبریک گفته است و در
نهایت متوجه میشویم که بینهایت قرار است ادامهدار شود و
گذشتهاش را تکرار کند.
مهر 89؛ ویژهنامهی ورودیها منتشر میشود .به نظر میرسد که
انجمن علمی جدید قوامِ بیشتری پیدا کرده است و ما را به بینهایتی
که انتظارش را داشتیم نزدیک و نزدیکتر میکند .انجمن
فعالیتهای زیادی انجام داده و گزارشِ مفصلی از مراسم و مسابقاتِ
برگزار شدهاش را در این ویژهنامه ثبت کرده است .به عالوهی
یادداشتی دارد در مورد تیمِ مسابقات ریاضی ( )IMCکه برای
مسابقات جهانی بلغارستان برگزیده شده بود .در پایان هم چند
مسالهی جذاب و یادداشتی در موردِ سومین مسابقهی کالغها به
چشم میخورد .در نهایت وقتی ویژهنامه را میبندیم و آن را کنار
میگذاریم؛ این احساس را داریم که چه قدر همه چیز خوب پیش
میرود!
دو سال گذشت و خبری از بینهایت به دستِ دانشجویان نرسید.
بهارِ  ،91شمارهی جدی ِد بینهایت با تصویرِ روی جلد کانتور (ریاضی
دان روس) منتشر شد .بینهایتی که حاال ده سال از اولین شمارهاش
ب متنوعِ علمیِ مرتبط با علوم ریاضی،
میگذشت .در این شماره مطال ِ
گزارشی در موردِ فوتِ استاد پرویزِ شهریاری و بخشِ جدیدی با
عنوانِ هتل بینهایت به چشم میخورد .هتل بینهایت نوعی کمدیِ
انتقادی ریاضی است که حالتی از چالش را طی داستانی که برای
شخصیتِ اصلیش گئورگ با الهام از برخی نامههای گئورگ فردیناند
کانتور به ریاضیدانان دیگر نگاشته شدهاست ،روایت میکند و به
ب داستانی بــــا تم کمدی
بیــان برخی مفاهی ِم ریاضیات در غالـــ ِ
میپردازد.
شماره بعدی بینهایت ویژهنامه ورودیهای جدید است و پس از آن
شمارهای دیگر در اردیبهشتماه سال  92به چاپ رسید .و پس از
آن ویژهنامهی ورودیهای جدید در شهریور  .93و اینچنین داستان
بینهایت ادامه مییابد .اما گذشته از مسایلی که در نگاه به گذشتهی
بینهایت برداشت شد؛ میتوان این طور بیان کرد که بینهایتِ امروز
بینهایتی است که به آرمانهای روزهای نخستین خود نزدیک
میشود و به یاری انجمن علمی و دانشجویان عالقهمند ،هر روزش
از روزِ گذشته بهتر خواهد بود و در آخر میتوان امیدوار بود که
روزی – که چندان دور به نظر نمیآید -بینهایت به نشریهای تبدیل

شود که عالوه بر دانشجویان ،عالقهمندان به ریاضیات  -حتی جدا
از دانشگاه -را به خود جذب کرده و در مسیرش به سوی بینهایت
و نقاط فراتر از آن ،از پا نیافتد.

مصاحبه

مصاحبه

آنچــــه که میخوانید ،گزیدهای است از مصاحــــبه با خانم زهرا
علیبیگلو ،اولین سردبیر و موسس نشریه دانشجویی بینهایت.
از نوجوانی و پیش از آن ،خواستار ریاضی بودم .در چنبره هندسه و
اعداد که میافتادم ،شبوروز همارز میشدند و ثانیهها چنان به
سمت صفر میدویدند که گمان میبردی هزگز برابر نبودهاند!
در چند مسابقه ریاضی نزد آموزگاران اعتباری کسب کردم و بیش
از پیش ریاضیخوان شدم .پانزده سالم بود که استاد را دیدم .من
کشف کردهبودم!! چندین رابطه و فرمول جبری و عددی یافتهبودم
که گمان میکردم باید در جایی به نام من ثبت شود.به صد رنج و
زحمت نشانی انجمن ریاضی ایران را یافتم.
آخر در زمانهای به نوجوانی رسیدم که به زحمت درون خانهای
کامپیوتر یافت میشد چه برسد به اینترنت.همهی دانستن ما از
دنیــــای علم به کتابها و مجالتی ختم میشد کـــــه حلقه پول
توجیبیها ایدهآل بودند.
یک روز با مادرم راهی انجمن ریاضی شدیم :خیابان کریمخان،
بوستان . ...گفتند بروید طبقهی باال ...و رفتیم .بفرمایید ،دکتر بهزاد،
رییس انجمن ،آنجا هستند...
رودرروی استاد نشستم و گفتم برای چه آمدهام .با مهربانی و حوصله
برایم توضیح دادندکه روش ثبت هر مطلب جدید در ریاضی با ثبت
یک مقاله در نشریه ریاضی صورت میگیرد و شاید دلش نیامد بگوید
در یک ژورنال معتبر علمی! شاید هم کودکتر از آن بودم که بدانم
نشریهی ریاضی چیست.
و استاد افزودند :باید وارد دانشگاه شوی و بیاموزی که هرچیزی را
که پیدا میکنی چگونه اثبات کنی تا دیگران بتوانند ادعایت را
بپذیرند .و اضافهکردند میدانستی روزی هزارصفحه ریاضیات نو در
جهان منتشر میشود.از کجا معلوم که یکی در گوشهی دیگیر از
دنیا همین روابطی را که تو پیدا کردهای ،قبال پیدا نکردهباشد؟
و بعد هم مرا تشویق به خوب درسخواندن و ورود به دانشگاه کرد.
اما بهگمانم در چهرهام اندکی اندوه و شورمرگی دید که صدا زد:
آقای دکتر الوند ،چند لحظه تشریف بیاورید اینجا...
دکتر الوند مردی میانسال و عینکی با قدی متوسط و موهایی سیاه
بود .دکتر بهزاد گفتند که من باید به قراری برسم و مرا به دکتر
الوند سپردند تا به توضیحات من دربارهی کشفیات فراوانم گوش

دهد.بیچاره دکترالوند! برای ایشان صفحه به صفحه یافتههایم را با
شور و حرارت گفتم و ایشان به من مفهوم برهان را آموخت.هرکجا
هست خدا یارش باد.
آنروز فهمیدم که ریاضی چیزی عمیقتر و فراتر از محاسبات است.
و دانستم که میخواهم ریاضی بخوانم و ریاضی بدانم .چهارسال
گذشت و کنکور دادم و در برگهی انتخاب رشتهام تمامی ریاضی
محضها را زدم و بعد ریاضی کاربردیها را- .برخالف خواست
پدرومادرم -و درنهایت ریاضی محض شهیدبهشتی قبول شدم .شاید
برای اینکه هنوزهم خیلی چیزها باید از دکتر بهزاد میآموختم.
از روز نخست ورودم به دانشگاه ،درپی نشریه ریاضی دانشگاه بودم.
البته حاال دیگر فرق ژورنال و نشریه ریاضی دانشجویی را میدانستم
اما نشریه ریاضی دانشجویی مجموعهی مولدی برای فضای
دوستداشتنیهایم بود :ریاضی ،ادبیات ،هنر ،نشر کتاب ...آنروزها
دلم میخواست درچنین فضاهایی باشم .اما هیچ ...هیچ نشریه
ریاضی نبود.هفتهی دوم در پی چاپ نشریه بودم.پیشرویم نفی و
نهی و بی تفاوتی بود ،نه تشویقی و نه تسهیلی .چرا؟! شوربختی از
آنجا بود که سرنوشت به آخرین نشریهداران دانشکده قیاسی
نادرست ولی محکم نشاندهبود .و زمان میخواستیم تا مثال نقضی
شویم و برای گذران اکنون تا رسیدن به آن زمان ،راهی نیافتم جز
آنکه "قورباغه کر" شوم! پس باید از دیواره چاه باال میرفتم .برایم
جالب بود که همه راهنماییها مرا به سمت یک نفر میفرستاد :مونا
نبیعی.
و همه میدانستند که او همیشه در کارگاه ریاضی مشغول مطالعه
است .به کارگاه ریاضی رفتم و ایشان را مالقات کردم .آن روزها ،من
ترم اول کارشناسی بودم و ایشان ترم اول کارشناسی ارشد .دربارهی
توانمندیهای ریاضی و موفقیتهای بسیار زیاد ایشان ،فراوان
شنیدهبودم و خیلی دلم میخواست که بهعنوان یکی از داوران و
کارشناسان علمی نشریه قبول همکاری کنند .خودم را آماده کردم
که چه بگویم و چه نگویم که راضی به همکاری شوند .ولی در اولین
برخورد چنان ساده و راحت و پر از ایده بود که گویی بذر اولم را
کاشتم .با هم قرار گذاشتیم که یار جمع کنیم .ایشان در میان
دانشجویان دوره ارشد و دکتری و من در میان دانشجویان دوره
کارشناسی.
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نشریه دانشجویی بینهایت/مسلسل هفتم

نمیدانم قدرت انگیزه بود یا اشتیاق روزهای نخست ورود به دانشگاه
که سبب شد بدون کمترین خجالتی ،روی سکو بروم و دوستانم را
تشویق به همکاری کنم .هرچند که تنها یکی از همکالسیهای
ورودی هشتادم قبول همکاری کرد .سیدمحمدعلیالری چنان
توانمند در زمینهی کامپیوتر بود و چنان ذوق و قریحهاش در
عرصهی طنز و ادب راهگشا میگشت که گویی بیش از یک نفر بود.
خانم نبیعی هم خانم مریم طهماسبی را که دانشجوی ارشد بودند،
معرفی کردند .راستش خانم طهماسبی بهنظرم یکی از منظمترین
آدمهایی هستند که تا بهحال دیدهام ..ایدههای نابو خوبی برای
تکمیل مباحث و مقاالت نشریه داشتند و این دو دوست خوب و
گرامی همچون گنجینهی محتوایی نشریه بودند و با وجود این دو
عزیز ،دغدغهای برای محتوای علمی نداشتیم .بهویژه آنکه دستان
هنرمند و ذهن خالق خانم نبیعی همواره یاورمان بود تا هرجا که
نتوانستیم یا نگذاشتند که حرف دلمان را بزنیم ،نمادی برگزینیم.
پس از آنها از دانشجویان دکترا هم آقای ابوالقاسم کریمی به
عضویت نشریه درآمدند که حضور زالل و نگاه ساده و روانی به
مسایل داشتند.
نهتنها جلسات نشریه خالی از لطف نبود بلکه یخهای ترس ما را آب
میکرد .همیشه گمان میکردم آقای کریمی به دنیا چنان مینگرند
گویی مسالهی جبری قابل حلی است.
پنج نفر شدیم و اولین جلسه در کارگاه ریاضیات (اتاق فعلی
دانشجویان دکترا) تشکیل شد و با همفکری و رایگیری نام
بینهایت برای نشریه انتخاب شد و اساسنامهی اولیهاش را نوشتیم.
آغاز به کار کردیم ...چه دشوار ...بدون امکانات ،هزینه ،مجوز...
هزینه و امکانات را خودمان متقبل شدیم تا اولین شماره چاپ شود
اما اجازهای میخواستم مبنی بر این که بهصورت یک نشریه مستقل
دانشجویی ،بینهایت را چاپ کنیم و زیر پوشش بسیج یا انجمن
اسالمی نرود و قبول نمیکردند .سرانجام متقاعد شدند که نشریه
بینهایت با نظارت گروه ریاضی چاپ شود اما آیا جمعی دقیقتر و
سختگیرتر از گروه ریاضی در یک دانشگاه میتوان یافت؟
چندین بار یک نشریه کامل با تیراژ یک نسخه تحویل دادیم و
اجازهی چاپ ندادند :یکبار از آن چندبار فقط بهخاطر  23تا
ویرگول! هرچند بهنظرم برخی سختگیریها وسواسگونه و بیدلیل
بودند اما نشانمان داد که یک جمع دانشجویی پنجنفره ،گاهی چه
قدر قوی و سرسخت است.
سرانجام گروه ریاضی تصمیم گرفت که استادی را ناظر بر نشریه ما
کنند ،و چه خوشاقبال بودیم که دکتر بهزاد عزیز انتخاب شدند.
جلسهای با حضور ایشان برگزار کردیم و من اینبار هم در برابرشان
نشستم تا از نشریهای بگویم که چندسال پیشتر از آن ،و بر اساس
برداشت شخصی از حرفهای استاد ،گمان میکردم که قرار است به
دانشگاه بروم و کشفیاتم را در نشریهای شبیه به این ،ثبت کنم.
بـــه هر روی ،تشویــــقهای دکتــــر بهزاد ،دلگرمکننده بــــود
و خردهگیریهایشان منطقی .و هرگز در راهنماییها و نصایح ایشان
بـــرخالف بسیاری دیـــگر اساتید ،سخنی از حـذف نشریه بهجهت
درسخواندن بیشتر ما نبود و این برایم امید میآفرید.

یادم هست وقتی اولین شماره بینهایت چاپ شد ،باز هم قورباغه
کوری شدم و توی سرسرای دانشکده میز گذاشتم و بیرون دانشکده
روی سکوی بیرون روبهروی در ورودی ایستادم و آنقدر به شوخی
و جدی تبلیغات کردم تا چندتایی بیشتر بفروشم.

اثبات  0 = 1با احتمال:
مساله زیر را در نظر بگیرید :دو نقطه به طور تصادفی از بازه ] [0,1انتخاب
1

میشوند .احتمال اینکه فاصله دو نقطه از هم بیشتر از طول بازه نباشد،
2

چه قدر است؟
جواب اول :دو مقدار 𝑦  𝑥 ,را از بازه ] [0,1انتخاب کنید ،این معادل است

با انتخاب )𝑦  (𝑥,از مربع (] .)[0,1] × [0,1اگر)𝑦  (𝑥,در ناحیه هاشور
زده در شکل 1قرار گرفته باشند ،فاصلهشان کمتر از  0/5است یعنی |𝑥 −
3

 𝑦| ≤ 0.5پس احتمالی که به دنبال آن بودیم = 𝑝 است .جواب دوم:
4

نقطه 𝑥 یا در بازه ] [0,0.5قرار دارد یا در بازه ] (0.5,1از بازه ].[0,1
بیایید برای انتخاب این که 𝑥 سمت چپ  0/5است یا سمت راست آن
سکه بیاندازیم .حال نقطه 𝑦 یا در سمت چپ 𝑥 است یا سمت راست آن.
بیایید این را هم با روش پرتاب سکه مشخص کنیم 4 .حالت ممکن را در
نظر میگیریم که هر کدام با احتمال های  0/25اتفاق می افتد.
)1

𝑦 سمت چپ 𝑥 0 ≤ 𝑥 ≤ 0.5 ,

)2

𝑦 سمت راست 𝑥 0 ≤ 𝑥 ≤ 0.5 ,

)3

𝑦 سمت چپ 𝑥 0.5 < 𝑥 ≤ 1 ,

)4

𝑦 سمت راست 𝑥 0.5 < 𝑥 ≤ 1 ,

در قسمت  1و  4فاصله 𝑦  𝑥,از  0/5بیشتر نیست .در قسمت ،2شکل2
2

نشان میدهد احتمال این که فاصله 𝑦  𝑥,از  0/5بیشتر نباشد است و
قسمت 3مشابه با قسمت،2

2
3

3

به دست میدهد .بنابراین احتمال مورد نظر

برابر است با
1
1 2 1 2 1
5
=𝑝= ×1+ × + × + ×1
4
4 3 4 3 4
6
5
3
هر دو روش از لحاظ ریاضی معتبر هستند به این ترتیب = و در
4

نهایت . 0=1

شکل2

شکل1
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نقش مثال عام در فرآیند اثبات عام

نقش مثال عام در فرآیند اثبات عام

برگرفته از پایاننامهی ارشد نوشتهی مریم عادلی

چکیده .یاددهــی و یادگیـــری اثبات ،بخش قابل توجـهی از برنامه
درسی دانشجویان کارشناسی ریاضی را به خود اختصاص داده است.
این برنامه درسی با هدف انجام اثبات توسط دانشجویان تنظیم شده
است .برنامهای که به نظر نمیرسد به اهداف خود دست یافته باشد.
بنابـراین تحقیق حاضــر بـــا هدف بررسی چگونگی انـــجام اثبات
دانشجویان کارشناسی ریاضی آغاز شد .در این تحقیق برای نیل به
هدف اولیه ،نقش مثال در فرایند اثبات مورد توجه قرار گرفت .در
هنگام بررسی این نقش ،اثبات عام با اهداف این تحقیق هماهنگ به
نظر می رسید .بنابراین بخش محوری اثبات عام به عنوان تمرکز
اصلی این مقاله انتخاب شد .بخش محوری اثبات عام "چگونگی
ساختن مثال عام مناسب در فرایند اثبات عام " شناخته شد ،که
سوال اصلی تحقیق حاضر است .با توجه به ادبیات موضوع مثال عام،
دو زیرسوال از سوال اصلی استخراج شد .در این دو سوال ،تاکید و
نادیدهگرفتن جنبههای کلیدی مثال عام توسط دانشجویان بررسی
شد.
ایــن تحقیق بــا روش کیفی و بـــا رویکرد پدیدارنگاری انجام شد.
دادههــای تحقیق حاضر بـــا محتوای نظریه اعــداد ،از دانشجویان
کارشناسی گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
جمعآوری شد .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاری بود.
بــرای تجزیه و تحلیل دادههای ایـــن تحقیق ،اطالعات حاصل از
مصاحبه ســازماندهی و کــدگذاری شد .این کدگذاری با توجه به
سواالت تحقیق در دو بخش انجام گرفت .نتایج این تحقیق نشان
میدهد دانشجویان توانایی درگیری با فرایند اثبات عام را دارند و
ایـــن مسیر را بیشتر اوقات بـــا مثال و گــاهی جبری می-
پیمایند .همچنین ،عدم تمایز میان اثبات ساختنی و وجودی در
فرایند ساختن مثال عام برای استدالل به عنوان یکی از نقاط ضعف
اثبات عام شناسایی شد.
بیان مساله .دورنمای متصور برای آینده دانشجوی کارشناسی ریاضی که
در حوزه عمل ریاضی باشد ،خارج از این دو انتخاب نیست:
 تدریس ریاضی
 تحصیل در دورههای تحصیالت تکمیلی

که گاهی هر دو با هم اتفاق میافتد و دومی هم معموال همراه با
تدریس ریاضی است .بر کســـی پوشیده نیـــست کـــه اثبات جز
تفکیکناپذیر تـــدریس ریاضی به صورت پـــیدا و پنهان در هــمه
دورههای تحصیلی است.
آیا میتوان انتظار داشت معلمی که خود قادر به انجام اثبات نیست
یا در این زمینه تالش نکرده است ،بتواند آن را آموزش دهد؟
نوت دریافت که بسیاری از معلمان دبیرستانی که اثبات تدریس
میکنند ،خود نسبت به اهمیت و کلیت اثبات ناآشنا هستند .عده
کمی از آنها درباره نقش معلم در توسعه توانایی استدالل ریاضی و
هندســی دانشآموزان صحبت مــیکنند و حتی برخی از آنها
اثبات را به شکل یک سری احکام و دالیلی که بر روی هم سوار
شدهاند تا حکمی کلی را ثابت کنند ،میشناسند .وی دریافت که
بسیاری از معلمان نمیدانند چگونه میتوانند در جهت افزایش
تواناییها و مهارتهای استداللی و اثباتی ریاضی در دانشآموزان
تالش کنند.
در مورد دوم ،یکی از اهداف آموزش دانشگاهی در دوره تحصیالت
تکمیلی این است که تولید دانش ریاضی متوقف نشود .به عبارت
دیــگر ریاضــیدان ساختــه شود .بنابراین همانطور کــه هارل و
سودر اشاره میکنند ،دانشجویان ریاضی باید یاد بگیرند مانند یک
ریاضیدان استدالل کنند.
درباره وجود آموزش اثبات در برنامه درسی دانشجویان ریاضی میان
ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی اتفاق نظر وجود دارد .اما آیا روش
کنونی آموزش اثبات کمک میکند که دانشجویان مانند ریاضیدانان
قادر به ساختن اثبات شوند؟
هدف از آموزش اثبات تنها این نیست که دانشجویان اثباتهایی را
که قبال انجام دادند ،دوباره تکرار کنند .بلکه پرورش توانایی حل
مساله و تفکر منطقی که برگرفته از روح ریاضیات است ،مورد نظر
است .خاکباز ضمن اشاره به این موضوع تاکید دارد که یکی از
ویژگیهای اصلی یادگیری ریاضی ،درگیری یادگیرنده با حل مساله
است و این نکتهای است که در آموزش عالی مورد غفلت قرار دارد.
عموما در تدریس ریاضی ،استاد گوینده است و نویسنده و دانشجو
جزوه نویس و شنونده .این امر در حالی است که اگر دانشجو در
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فرایند یادگیری درگیر شود ،با استاد همراه میشود .به این منظور
باید هر چه بیشتر سعی در فعالکردن یادگیرنده در یاددهی-یادگیری
ریاضی داشت .آنچه خاکباز درباره نحوه تدریس ریاضی در دانشگاه
اشاره میکند در آموزش اثبات هم که بخش برجستهای از این
تدریس است ،وجود دارد.
از طرفی بسیاری از دانشآموختگان دورههای تحصیالت تکمیلی
باید در دانشگاه تدریس کنند ،این موضوع اهمیت یادگیری انجام
اثبات توسط این گروه را دوچندان میکند .خاکباز معتقد است استاد
کالس به جای درگیر کردن دانشجویان در جزییات اثبات ،بهتراست
ایده اصلی اثبات را بیان کند .وی تاکید میکند استادی قادر به
انجام اینکار است که خود ایده پشت اثبات را عمیقا درک کرده
باشد.
بنابراین برای اینکه دانشجویان کارشناسی امروز و ریاضیدانان و
مدرسین فردا بتواند در حوزه کاری خود به خوبی عمل کنند باید
ساختن اثبات را بیاموزند .این آموختن تنها از طریق درگیری
دانشجویان با اثباتهای صوری و دقیق حاصل نمیشود ،بلکه آنان
باید در معرض ساختن اثبات قرار گیرند.
گویا( )1385اثبات و دقت را یکی از جنجالیترین بحثهای جامعه
ریاضی در طی قرنهای متمادی میداند .وی معتقد است مساله
اثبات و دقت -به ویژه در قرن بیستم که آموزش همگانی توسعه
یافت و ریاضی در برنامه درسی مدرسه حضور پیدا کرد -موضوع
مناقشات باز هم جدیدتری شد .در ادامه گویا به نقل از کورانت و
رابینز در نیمه قرن بیستم هشدار میدهد که "تحوالت چند سال
گذشته موجب افزایش نیاز به اطالعات و آموزش ریاضی شده است.
اکنون بیش از هر زمانی ،خطر یاس و سرخوردگی در ریاضیات وجود
دارد ،مگر آنکه محصالن و مدرسان سعی کنند به ماورای فرمولها
و محاسبات ریاضی بنگرند و جوهر واقعی ریاضیات را درک کنند".
همانطور که گویا( )1385اشاره میکند بحث بر سر اثبات و دقت
در شاکله ریاضی نیست ،بلکه بحث بر سر آموزش انجام اثبات است.
بــرای آموزش انجام اثبـــات باید پشت صحــنه انجام اثبات توسط
ریاضیدانان آشکارتر شود .آموزشگران ریاضی برای رسیدن به این
هدف ،اثباتهای با انتزاع کمتر نسبت به اثبات صوری را بررسی
کردند؛ یکی از این اثباتها ،اثبات عام است.
اثبات عام را میتوان در دسته اثباتهای غیرکاملی قرار داد که پولیا
آنها را نخستین انــدیشه در فرایند اثبات مـــیداند .اثبات عام،
بیانکننده مراحل استدالل در شرایط خاص یک شی ریاضی بدون
تکیه بر ویژگیهای خاص آن شی است .که این شی ریاضی مثال
عام است.
میسون وپیم( )1984مثال عام را مثالی واقعی میدانند که به شکل
مناسبی در نقش مطلوبش به عنوان ناقل کلیت ظاهر شود.
شاید بتوان داستان کودکی گاوس (پولیا )1945 ،را ،که معلم
کالسش از سرعت عمل او در جمع اعداد  1تا  100تعجب کرد،
معروفترین اثبات عام در تاریخ ریاضی دانست .زمانی که سایر
دانشآموزان مشغول جمع اعداد بودند ،گاوس  1را با  2 ،100را با
 3 ،99را با  98و ...جمع کرد .آنگاه پنجاه تا  101را به عنوان جواب

نهایی محاسبه کرد .بدون شک ،روش گاوس روشی است که برای
جمــع هــر تــعداد دلخواه متناهی از اعــداد متوالی کــار میکند.
رولند( )2009بعد از بازگویی داستان گاوس میگوید :من اغلب این
ماجرای گاوس را به عنوان مثال عامی از کالس همه مثالهای عام
مطرح میکنم!
در این تحقیق ،هسته اصلی اثبات عام که ساختن مثال عام مناسب
است مورد توجه قرار گرفت .چگونگی ساختن مثال عام مناسب
توسط دانشجویان کارشناسی ریاضی هدف اصلی تحقیق حاضر
است .این چگونگی با توجه به توضیح میسون و پیم درباره مثال عام
بررسی میشود.
اهداف و مسالههای تحقیق .برای روشنشدن مساله اصلی این
تحقیق باید اثبات عام و نقاط ضعف و قوت آن شناخته شود .بررسی
ویژگیهای یک مثال عام مناسب در فرایند اثبات عام از دیگر اهداف
تحقیق حاضر است .اما مهمترین هدف این تحقیق پاسخ به سوالی
است که با توجه به توضیح میسون و پیم( )1984درباره مثال عام،
ایجاد شد:
 دانشجویان کارشناسی ریاضی چگونه تالش میکنند مثال عام
مناسب را درجهت اثبات عام یک گزاره بسازند؟
با توجه به این سوال دو زیرسوال دیگر بوجود آمد که پاسخ به این
سوالها هم از اهداف این تحقیق به شمار میآید:
 .1دانشجویان بر چه جنبههایی از مثالهایی که در این روند
میسازند ،تاکید میکنند؟
 .2دانشجویان چه جنبههایی از این مثالها را نادیده میگیرند؟
چرا اثبات؟ اثبات و انجام آن هسته اصلی فعالیتهای ریاضی
محسوب میشوند و اجماعی کمنظیر درباره نقش اجتنابناپذیر
اثبات در یادگیری ریاضی ،میان ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی
وجود دارد.
اثبات ،نقش مهمی در پیشرفت ریاضیات ایفا مینماید .از هندسه
اقلیدسی در یونان و شکلهای متنوع اثبات در فرهنگهای مختلف
گرفته تا ریاضیات رسمی در قرن بیستم که بر پایه نظریه مجموعهها
و استنتاجهای منطقی بود و امروز ،که شاهد پذیرفتن شکلهای
متنوعتری از اثبات در دنیای ریاضیات حرفهای هستیم .این تنوع را
میتوان در طیف زیر دستهبندی کرد:
 اثبــاتهای صـــوری بـــر مبنای اصول موضوعه :اثباتهــای
استنتاجی رایج
 استفاده از مفاهیم فیزیکی
 بهدستآوردن نتایج از یک مدل با استفاده از محاسبات نمادین
 استفاده از کامپیوتر در ریاضیات تجربی :قضیه چهاررنگ
از طرفی دیگر ،حضور اثبات در کالس درس نقش بسیار مهمی را
در حفظ ارتباط میان ریاضیات مدرسهای و ریاضیات حرفهای ایفا
میکند .با وجود عدم برابری اثبات در برجستگی و لذت در مقایسه
با عمل ریاضی و تغییر همیشگی استانداردهای دقت در آن ،بدون
شک اثبات در قلب ریاضیات قرار دارد.

نقش مثال عام در فرآیند اثبات عام

هنا و همکاران در نوزدهمین مطالعه کمیسون بینالمللی آموزش
ریاضی برخی موضوعات مربوط به اثبات را مورد بررسی قرار دادند
و پرسشهایی را هم درباره این موضاعات پیشنهاد دادند .آنان ضمن
اشاره به اینکه زمینههای تحقیقی در این حوزه ،به پرسشهای آنان
محدود نمیشود به توصیف مواردی که مربوط به جنبههای شناختی
اثبات ،استدالل و اثبات ،انواع اثبات ،نرمافزار هندسه پویا و انتقال
به اثبات ،نقش اثبات و آزمایش ،اثبات و علوم تجربی و در نهایت
اثبات در دانشگاه میپردازند.
اثبات در دانشگاه .شورای معلمان ریاضی آمریکا و کانادا در سال
 2000میالدی ،اثبات و استدالل را به عنوان یکی از اصول و
استانداردها در ریاضیات مدرسهای مطرح کرد .مطابق این سند،
اثبات در همه دوران تحصیل از اهمیت ویژهای برخوردار است .اما
در دوران دانشگاه ،اثبات خالقیت و بینش بیشتری را میطلبد .در
این مرحله ،اثبات همراه با درک مساله ،استفاده از تعریفهای رسمی
و قضیههای قبلی است .اثباتها ،طوالنیتر ،پیچیدهتر و سختتر از
دورههای آموزشی قبل است .بنابراین اهمیت اثبات از یک طرف و
مشکالتی که دانشجویان در یادگیری آن دارند ،اثبات را به بحث
مهمی در آموزش ریاضی دانشگاهی تبدیل کرده است.
هنا و همکاران در نوزدهمین مطالعه کمیسون بینالمللی آموزش
ریاضی به برخی از پرسشها در این حوزه اشاره میکنند:
 انتظار مدرسین از عملکرد دانشجویان در درسهای ریاضی
اثبات محور که متفاوت از تجربههای قبلی آنان است ،چگونه
میباشد؟
 آیا قسمتی یا بخش مهمی از آموزش اثباتکردن برگرفته از
فرهنگ چگونگی انجام اثبات توسط ریاضیدانان است؟
 تصور دانشجویان از قضیهها ،اثباتها ،اصول ،تعاریف و روابط
بین آنها چگونه است؟ دانشجویان چه نگاهی به اثبات دارند و
دیدگاه آنها چگونه از تجربههای آنان با اثبات تاثیر میپذیرد؟
 حل مساله ،رهیافتها ،شهود ،تجسم ،دانش رویهای و مفهومی،
منطق و اعتبار چه نقشی در اثباتکردن دارند؟
 چه تجربههایی از اثبات دانشجویان باید مورد توجه مدرسین
قرار بگیرد؟
 چگونه میتوانیم فرصتهایـــی را بــرای مدرسین دانشجویان
طراحی کنیم تا دانش (مهارتها ،درک و منش) الزم برای
آموزش موثرتر اثبات و انجام آن را به دست آورند؟
با وجود اهمیت فهمیدن و ساختن اثبات در این دوره ،شاهد آن
هستیم که آموزش صریحی برای آن وجود ندارد .روال معمول کار
اینگونه است که مدرس درس مربوطه منبع یا منابع مشخصی را
معرفی میکند و خود در هر جلسه کالس به اثبات قضایای این منبع
میپردازد .در نهایت ،در امتحان از دانشجویان میخواهد این اثباتها
را دوباره بسازند .دانشجویان هم معموال همان نسخه از اثبات را که
در کالس یا کتاب دیدهاند ،دوباره ارایه میکنند .برای مدرسین هم
امتحان مالکی برای ارزیابی فهم دانشجویان از اثبات است .این عدم
توجه به ساختن اثبات توسط دانشجویان در حالی اتفاق میافتد که

یکی از اهداف اولیه درسهای دوره کارشناسی ریاضی ،این است که
توانایی دانشجویان این دوره را در ساختن اثباتهای جدید بهبود
ببخشد .بنابراین هنـــوز پــرسشهای فــراوانی درباره چگونگی
درک و فهم اثبات و تولید آن توسط دانشجویان وجود دارد.
نتایج تعداد زیادی از تحقیقات در این حوزه هم نمایانگر ناتوانیهای
رایج در میان دانشجویان در ساختن اثباتهای ریاضی است.
تمرکز اصلی این تحقیقات روی مشکالتی است که دانشجویان دوره
کارشناسی ،در نوشتن اثبات با آن مواجه میشوند .مانند ناتوانی در
درک مفاهیم ریاضیات پیشرفته ،ندانستن استراتژیهای اثبات یا
ناتوانی در بهکارگیری آنها ،تبدیل گزارههای غیررسمی به زبان
منطق ریاضی .برخی محققین هم با تمرکز بر درس خاصی از دوره
کارشناسی ریاضی ،اشتباهات دانشجویان را براساس مشکالت
دانشجویان در آن درس دستهبندی کردهاند و به جمعبندی خوبی
درباره این مشکالت دست یافتند.
حسننیا به نقل از مور هفت مورد را به عنوان عامل اصلی مشکالت
دانشجویان در انجام اثبات بیان میکند:
 .1دانشــجو تعریف را نمــیداند .یعنی نمیتـــواند تعریـــف را
صورتبندی کند.
 .2دانشجو درک شهودی ضعیفی از مفهوم دارد.
 .3تصویر مفهوم دانشجو برای انجام اثبات ناکافی یا ضعیف است.
 .4دانشجو نمیتواند یا انگیزهای ندارد که مثالها را خودش بسازد
و از آنها کمک بگیرد.
 .5دانشجو نمیداند که چگونه از تعاریف برای سرهمبندی ساختار
کلی اثبات بهره بگیرد.
 .6دانشجو در فهمیدن و بهکارگیری زبان و نمادهای ریاضی ناتوان
است.
 .7دانشجو نمیداند اثبات را از کجا یا چطور شروع کند.
در تایید مورد چهارمی که مور بدان اشاره میکند ،مشاهدات در
کــالس نظــریه اعداد دانشگاه شهید بهشتی نـشان مــیداد کـــه
دانشجویان از شروع اثبات با مثال و تعمیم ایده آن در حالت کلی،
لذت میبرند ،ولی خود چندان تمایلی به آوردن مثال و تالش برای
یافتن ایده مثال در ابتدای کار ندارند .بنا بر گفته دانشجویان ،آنان
تجربه کار با مثال را نداشتند و بنابراین در مقابل مثال زدن به شکل
آشکاری مقاومت میکردند .کمکم این رویه تغییر یافت و آنها
حاضر بودند از مثالهای مدرس کالس استفاده کنند .ولی به نظر
میرسید هنوز شهامت آوردن مثالهای خودشان را ندارند.
این موضوع که دانشجویان وقتی اثباتی با مثال انجام میشد ،لذت
میبردند ،ولی خود قادر نبودند از مثالهای خودشان در فرایند اثبات
استفاده کنند ،توجه ما را به خود جلب کرد .اما این پرسش کلیتر
از آنی بود که بتوانم برای آن پاسخی بیابم .بنابراین تصمیم گرفتم
مطالعات خود را ادامه دهم.
با توجه به این پرسش ،مطالعات باید روی انجام اثبات متمرکز
میشد که با بررسی ضرورت انجام اثبات آغازشد و با چگونگی انجام
اثبات توسط ریاضیدانان ادامه یافت.
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مثال عام .کثیری( )1388یک مثال ریاضی را یک مساله بسیار ساده
از کاربرد الگوریتم ،یا یک نمونه ساده از تعریف کلی ،یا یک جنبه
خاص از یک مفهوم معرفی میکند.
میسون و واتسون معتقدند مثالها نقش کلیدی در پیشبرد ریاضیات
هم به عنوان نظم و هم در یک رویکرد آموزشی ایفا میکنند .بنا به
گفته آنها چنین نقشی صرفا یک راه کمکی به آموزش ریاضیات
نیست .بلکه مثالها جز الینفک و درونی ریاضی هستند .نیز به
اهمیت مثالها تاکید ورزیده و معتقد است که مثالها باید به گونهای
باشند که ایدههای کلی مفهوم را آشکار کنند (کثیری.)1388 ،
استراتژی استفاده از مثال در حل مساله ،از دیرباز در جامعه آموزش
ریاضی مورد توجه بوده است .عالوه بر این ریاضیدانان هم بر اهمیت
استفاده از مثال برای شکلگیری فرایند اثبات تاکید میکنند.
دیمورگان مثال را اولین مرحله اثبات میداند.
کورانت میگوید هنگامی که یک ریاضیدان با یک گزاره جدید
مواجه میشود که درستی آن گزاره چندان مسلم نیست،
طبیعیترین کار ممکن آن است که با ساختن یک مثال کلیت کار
را در این مورد خاص ببیند.
مروتی ضمن بررسی دیدگاههای مختلف درباره نقش مثال در اثبات
و استدالل ،نتیجه میگیرد که مثالها نقش کلیدی و عمدهای در
رد یا تایید حدسهای عمومی ایفا میکنند و در ایجاد ارتباط بین
انواع استداللهای ریاضی مهم هستند .مثالها در جهتدهی توجه
یادگیرندگان به ایدههای اثبات موثرند .انتخاب ویژه و خاص مثالها،
به همراه شفافیت و اشاره ضمنیداشتن آنها به ایدههای مهم اثبات،
نقش مهمی در یادگیری موثر ایفا میکند.
مثالها نقش تسهیلکننده را در حل مسالههای غیرمعمول ایفا
میکنند .فرایندی که در آن ،استدالل درباره موقعیت به یادگیرنده
اجازه میدهد که دنبالهای از تکنیکها را به خدمت بگیرد (لیز و
همکاران.)PME30،2006 ،
ساندفور و همکاران معتقد هستند که هدف مثالآوردن که از
ســـوی پـــولیـــا و دیگران مورد حمایت قرار گرفته است ،تـنها
جمعآوری فرضهای تجربی نیست (اگرچه این دادهها مفید و گاهی
الزم است) .بلکه برای دیدن عمومیت از طریق حالت خاص است که
این حالت خاص را به عنوان"مثال عام" میشناسیم .به نظر میرسد
پایههای اولیه برای تحقیق بیشتر درباره مثال عام را میسون و پیم
در  1984بنا نهادند.
در فرهنگ انگلیسی اکسفورد صفت "عام" به معنای "ارجاع به کل
کالس یا گروه؛ نه حالت خاص" آورده شده است .در ریاضی،
خاصیتی عمومی است که تقریبا برای همه اعضای یک رسته برقرار
است .به طور مشخص در نظریه اندازهها ،ویژگی عمومی خاصیتی
است که "تقریبا هرجایی" ویژگی عامی است (مالک و مووشویت-
هادر.)2011 ،
اغلب عمل ساختن در اثبات در میان نمادهای ریاضی پنهان
میشود ،اما ممکن است به وسیله ساختن مثال آشکار شود .چیزی
که میتوان از مثالها دریافت کرد این است که اگر اثباتی عمل

ساختن را دربرگیرد ،پس این ساختن میتواند به طور موثری از
طریق مثال عام ارایه شود.
مثال عام برای ایفای نقش خود به عنوان ناقل کلیت ،الزم است که
در یک فرایند استداللی ظاهر شود .این فرایند با اثباتهای
استنتاجی متفاوت است .در بخش بعد با مقدمهای نظری این فرایند
معرفی میشود.
اثبات عام" .آنچه روش گاوس را خاص میکند این است که این
روش تنها برای مسالهای خاص کار نمیکند بلکه این روش تعمیم
داده میشود برای یافتن حاصل جمع  50جمله اول اعداد صحیح یا
 1000جمله اول ...یا هر چه که بخواهید( ".پل هافمن ،مردی که
فقط عاشق اعداد بود؛ نقلشده از رولند)2009 ،
پولیا میان اثباتهای کامل و غیرکامل تفکیک قایل میشود .او
معتقد است که برای شخص منطقی تنها اثباتها و استداللهای
کامل بدون هیچ شکاف و عدم قطعیتی وجود دارد و اگر جز این
باشد دلیل نیست.
پولیا در ادامه ضمن معرفی اثباتهای غیرکامل و اعالم خطر درباره
استفاده از آنها به جای اثباتهای کامل معتقد است نقش و فایده
اثباتهای غیرکامل تا حدی از راه مطالعه فرایند حل مساله آشکار
میشود .بعضی از تجربههای حاصل از حلکردن مسایل نشان
میدهد که نخستین اندیشه یک اثبات غالبا بسیار ناکامل و ناتمام
است .بسیاری از نتایج ریاضی نخست بر پایه استقرا بنا شده و سپس
به اثبات رسیده است .ریاضیاتی که با دقت و استحکام عرضه میشود
یک علم استنتاجی منظم است ولی ریاضیاتی که در حال سازندگی
است علمی آزمایشی و استقرایی است (پولیا.)1945 ،
هالموس هم بر این نکته که ساختن اثبات استنتاجی نیست ،صحه
میگذارد" :جریان آفرینش ریاضیات ،هرگز استنتاجی نیست.
ریاضیدان به هنگام کار خود حدسهای مبهمی میزند ،تعمیمهای
گستردهای پیش خود تصور میکند و به سوی نتایج غیرمجاز خیز
برمیدارد ،ایدههایش را پس و پیش میکند و خیلی پیش از آنکه
بتواند اثباتی منطقی برای آن بنویسد ،خود را به درستی آن متقاعد
میکند".
گویا به این تفکیک توجه میکند که ریاضیات در جریان ساختهشدن
با ارایه ریاضی به صورت یک محصول تمام شده که متکی به دقت
است ،متفاوت میباشد و فهم واقعی ریاضیات و استقالل فکری ،بر
افزایش توانایی شخص در عملیات صوری مقدم است .گویا به روند
ساختن اثبات توسط ریاضیدانان اشاره میکند و درباره خطر از
بینرفتن معنا هشدار میدهد .او معتقد است آنقدر دغدغه دقت بر
معنا غلبه میکند که خطر از بین رفتن آن وجود دارد .ولـــی
طبیعی است کــه هـــر ریاضیدانی وقتی چیزی تولید میکند،
برای تعمیمش ،برای ارایهاش و برای دفاع از آن ،دقیقش میکند و
این کار را با اثبات ریاضی انجام میدهد .آیا وقتی که ریاضیدان در
حال تولید بود ،به فکر یک ایده و انگیزه بود یا وسوسه دقت را داشت
تا چیزی خلق کند؟

نقش مثال عام در فرآیند اثبات عام

بنابراین اگر ادعا میشود هدف آموزش اثبات آن است که چرخه
تولید ریاضیدان متوقف نشود ،پس نه تنها میتوان بلکه باید برای
لحظاتی هم که شده دقت را کنار بگذاریم .در حالی که در ادامه
اثبات ،دقت را بسیار نزدیک و ضروری میدانیم.
عالوه بر نقشی که اثباتهای غیرکامل در ساختن اثبات دارند ،وبر
و همکاران دالیل دیگری برای پرداختن به این نوع اثباتها بیان
میکنند:
)1
)2
)3
)4

اثبات یکی از راههای اولیه است که معلمان و کتابهای ریاضی
سعی در انتقال ریاضیات به وسیله آن دارند.
محققان دریافتند که یادگیرندگان ،اثباتها را گیجکننده و
بیمعنی یافتند.
دانشجویان کارشناسی نمیتوانند بین اثبات معتبر و برهان
نامعتبر تمایز قایل شوند.
یکی از مشکالت معروف دانشجویان درک شیوه خطی و صوری
نوشتن اثباتها است.

در حالت کلی ،ماهیت انتزاعی اثبات از فهم اثبات جلوگیری میکند.
بنابراین تالش برای یافتن اثباتهایی با انتزاع کمتر که برای
یادگیرندگان قابلدسترستر باشند ،طبیعی به نظر میرسد.
باقری بعضی از شیوههای اثبات که جنبه انتزاعی آنها نسبت به
استدالل استنتاجی کمتر است را در سه دسته معرفی میکند:
 .1اثبات توضیحی :اثباتهایی هستند که به صورت داستان
روزمره زندگی دلیل درستی مطلبی را توضیح میدهند .این
نوع اثباتها چون به صورت بحث روان و سلیس میباشند،
بیشتر مورد پسند قرار میگیرند.
 .2اثباتهای تصویری (اثباتهای بدون کالم) :اثباتهایی هستند
که فرایند اثبات را در قالب تصاویر بیان میکنند .این نوع
اثباتها را میتوان برای توضیح بیشتر وکمک به درک و فهم
بهتر از یک اثبات نیز ارایه کرد و در بعضی از مواقع فهم اثبات
به این شیوه عمیقتر از فهم و درک آن به صورتهای دیگر
است.
 .3اثبات تجربی :اثباتی است که براساس تجربههایی برای یک
مساله مطرح میشود .به این صورت که با ارایه چند مثال
مشاهده میکنیم مساله درست است .در نتیجه در حالت کلی
میتوان گفت مساله میتواند درست باشد یا این که به مرور
زمان درستی آن بر ما ثابت میشود .چون هیچ مورد اشتباهی
به دست نمیآید .این اثباتها دارای محدودیتهایی نیز
میباشند که مانع از این میشوند که اثبات همه جا به کار آید.
اثباتهای تجربی در حوزه ریاضیات اثبات قوی به حساب
نمیآیند.
مواردی که باقری به عنوان اثبات معرفی میکند ،در واقع اثبات
ریاضی نیستند .اما همگی زمی نه را برای ساختن اثبات فراهم
میکنند .کمکم شرایط برای معرفی اثباتی که برای معرفی آن مسیر

رسیدن به اثباتهای با انتزاع کمتر را پیمودیم ،فراهم شده باشد.
"اثبات عام"را هم میتوان در دستهبندی باقری قرار داد.
لرون و زاسلواسکی اثبات عام را استداللی میدانند که روی مثال
عام انجام میشود .به عبارت دیگر اثبات عام ،مثال عامی است که
در مسیر اثبات مورداستفاده قرار میگیرد.
وبر و همکاران این نوع اثبات را با کمی تفاوت در بیان ،اما با همان
معنا تعریف میکنند .آنان اثبات عام را بیانکننده مراحل استدالل
در شرایط خاص یک شی ریاضی بدون تکیه بر ویژگیهای خاص
آن شی میدانند که این شی ریاضی همان مثال عام است.
اثبات عام ،اثبات کامل از گزارهای ریاضی نیست ،اما قطعا اثبات
کامل حالت خاصی از قضیه است .بنابراین اگرچه نمیتواند جایگزین
اثبات شود ،اما میتوان به صورت موقت ،یک مرحله به سمت اثبات
آن را در نظر گرفت .در ادامه میتوان اثبات کامل حالت خاص از
گزاره را به عنوان مثال حلشده در جهت اثبات کلی در نظر گرفت.
اصطالح اثبات عام توسط بسیاری از آموزشگران ریاضی مانند تال،
میسون و پیم ،و باالچف ،بهکار رفته است .اصطالحات دیگری هم
برای این نوع اثباتها استفاده میشود .مانند اثبات شفاف و شبه
اثبات شفاف.
مالک و موشویتز-هادر درباره انتخاب این اصطالح برای این نوع
اثباتها توضیحات دقیقتری میدهند .آنان شفافیت را از ویژگیهای
اصلی شیشه میدانند که باعث میشود آنطرف شیشه را ببینیم.
اثبات شفاف هم این امکان را برای یادگیرندگان فراهم میکند که
از این طریق اثبات صوری مربوطه را ببینند.
شفافیت از خصوصیات شیشه است که هیچ ارتباطی با منظرهای که
از طریق آن میبینیم ،ندارد .اما اثبات شفاف (عام) ارتباط عمیقی با
اثبات صوری دارد .در واقع همان اثبات صوری برای یک مثال است.
بعضی محققین از این نوع اثبات با عنوان " شیرینکننده قرص تلخ"
یاد میکنند که من با الهام از این عبارت ،اصطالح "اثبات با طعم
مثال" را ساختم .به نظر من ،اثبات ماهیت تلخی ندارد که قرار باشد
آن را شیرین کنیم .در واقع اثبات ،به خودی خود هم گاهی لذت
بیاندازهای را به همراه دارد ،اما گاهی الزم است برای استفاده بعضی
از یادگیرندگان طعم آن را عوض کنیم .دانشجویان اثباتهای عام را
ترجیح میدهند .چون این اثباتها را راحتتر میخوانند و شامل
مثالهای عددی است .آنان اثباتهای عام را دوست دارند و آنها را
مناسبتر با تجرد کمتر مییابند (رولند).
نقاط قوت اثبات عام :این نوع اثبات ،دانشجویان را قادر میسازند که
با حاصل ایدههای اصلی در زمینه آشناتر و شهودیتر درگیر شوند.
چون به طور موقت بحثهای قوی از عمومیت کامل مانند فرمولها
و نمادها را به حالت تعلیق درمیآورد .شاید این دلیل را بتوان
مهمترین دلیل اقبال محققین و آموزشگران ریاضی به این نوع
اثباتها دانست .زمانیکه اثبات صوری دقیق ،خارج از دسترس
اکثریت قریب به اتفاق دانشآموزان مدرسه به نظر میرسد ،میتوان
فعالیت کالسی را تصور کرد که حتی دانشآموزان ابتدایی اثبات عام
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قضیه را یاد بگیرند وخودشان مثالهای دیگری بسازند .آنها احتماال
احساس خواهند کرد که اثباتی مشابه را انجام میدهند.
در اثباتهای دشوار ،این امکان وجود دارد پیچیدگیهای اثبات
صوری دقیق ،به تدریج از طریق زنجیرهای متوالی از جزییات
استادانه اثباتهای عام ساخته شوند.
نقاط ضعف اثباتهای عام :آشکارا مهمترین ضعف اثباتهای عام،
این است که آنها واقعا اثبات قضیه نیستند .در واقع برخی از نکات
ظریفتر اثبات به آسانی خود را در اثبات عام نشان نمیدهد :بعضی
مراحل که فقط در مثال اتفاق میافتد ،ممکن است در اثبات کامل
به برهان خاصی نیاز داشته باشد تا اطمینان حاصل کنیم که همیشه
اتفاق میافتد .همه اثباتها قابلیت یکسانی برای کاستهشدن به یک
اثبات عام را ندارند .یعنی نمیتوان مشخص کرد که برای چه قضیه-
هایی میتوان اثبات عام را به کار برد .پرسشی که احتماال مطرح
میشود این است که آیا میتوانیم اثباتها (یا بخشهایی از آنها)
را که قابلیت بیشتری دارند ،مشخص کنیم؟
این سوال فوقالعاده مشکلی است که ترکیبی از ریاضی و جنبههای
آموزشی است .یک جواب احتماال مربوط به شکل و ساختار اثبات
است ،به نظر میرسد بعضی از اثباتها با ساختار و شکل منطقی
خاص را نمیتوان با اثبات عام بیان کرد.
برای نمونه ،اثبات با برهان خلف یا اثباتهایی که شامل اشیا
نامتناهی هستند .اما حتی درباره این نوع اثباتها هم نمونههایی
وجود دارد که با اثبات عام انجام شدند .مثال لم اقلیدس (برهان
خلف) ،قضیه کانتور و قضیه الگرانژ (روی اشیا نامتناهی) همگی
اثبات عامی دارند.
در ادامه بر اساس مساله اصلی تحقیق و دو زیر مساله آن ،دادههای
به دست آمده از مصاحبه با شرکتکنندگان تجزیه و تحلیل میشود.
مساله این تحقیق عبارت بود از:
«دانشجویان کارشناسی ریاضی چگونه تالش میکنند مثال عام
مناسب را درجهت اثبات عام یک گزاره بسازند؟»
که بر اساس این مساله دو زیرمساله زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 )1دانشجویان بر چه جنبههایی از مثالهایی که در این روند
میسازند ،تاکید میکنند؟
 )2دانشجویان چه جنبههایی از این مثالها را نادیده میگیرند؟
ابتدا ،نگاه دانشجویان در مسیر ساختن مثال عام مناسب به شکل
کلی بررسی شد .سپس روشهایی را که شرکتکنندگان برای
رسیدن به مثال عام مناسب استفاده کردند ،در پنج دسته مورد
بررسی قرار گرفت.
در انتها ،مصاحبهها با توجه به این دستهها و دو زیرمساله تحقیق
بازنگری شد .حاصل این بازنگری تحلیل نگاه دانشجویان از دو زاویه
مختلف بود.
سوالهای ریاضی مصاحبهها
سوال صفر:

صورت اصلی :اگر 𝑛 عدد مرکب بزرگتر از  4باشد آنگاه
(به پیمانه𝑛(.(𝑛 − 1)! ≡ 0
صورت پرسیده شده در مصاحبه:
برای چند عدد امتحان کرد ،رابطه جالب و مشترکی برقرار بود:
مـــثال اگــــر از عــــدد  6یـــــک رقم کــــم کنیم ،داریــــم:
)به پیمانه.6 − 1 ≡ 0(6
برای عدد  8هم این رابطه درست است) :به پیمانه.8 − 1 ≡ 0(8
به نظرت روابطی که من برای این دو عدد نوشتم ،درست است؟
به نظرت برای چه اعداد دیگری درست است؟ چرا درست است؟
سوال اول:
صـــورت اصلی :اگـــر 𝑝 عـــدد اول دلــــخواهی بــــاشد آنگاه
)به پیمانه( .(𝑝 − 1)! ≡ −1(pقضیه ویلسون)
صورت پرسیده شده در مصاحبه:
برای چند عدد امتحان کرد ،رابطه جالب و مشترکی برقرار بود:
مثــــال اگـــــر از عـــــــدد  5یـــــک رقـــــم کـــــم کنیم،
داریــــم) :به پیمانه.5 − 1 ≡ −1(5
بــــرای عــــدد  7هـــــم ایــــن رابــــطه درســــت اســـت:
)به پیمانه.7 − 1 ≡ −1(7
به نظرت روابطی که من برای این دو عدد نوشتم ،درست است؟
به نظرت برای چه اعداد دیگری درست است؟چرا درست است؟
سوال دوم:
صورت اصلی :هر مربع کامل تعداد فردی مقسومعلیه دارد.
صورت پرسیده شده در مصاحبه :آیا این گزاره درست است :هر مربع
کامل تعداد فردی مقسومعلیه دارد
پاسخ به سوال اصلی .سوال اصلی که چگونگی ساختن مثال عام
مناسب در جهت اثبات عام بود ،در فرایند حل مسالهایی که با مثال
آغاز میشد ،مورد بررسی قرار گرفت .در واقع شرکتکنندگان تالش
کردند در طول مصاحبه ،مساله پرسیده شده را با استراتژی استفاده
از مثال حل کنند .این بررسیها در دو بخش مدلبندی شد.
در این بخش این فرایند به صورت دو مسیر شناسایی شد .در مسیر
اول ،شرکتکنندگان با انتخاب مثالی از مجموعهای کلیتر شروع
میکردند و تالش میکردند با تحدیدکردن این مجموعه به مثال
عام مناسب دست یابند .انتخاب این مسیر در مراحل اولیه با در نظر
نگرفتن خواص اشیا یا روابط موجود در مساله همراه بود .رولند
معتقد است در فرایند اثبات عام ،باید مقدارهای ثابت در سراسر
انجام اثبات روشن باشند تا مطمئن شویم که آنچه یافتهایم برای هر
حالت خاص برقرار است .وی تاکید میکند که چنین ثابتهایی در
روابط بین اشیا ریاضی ساخته میشوند .بنابراین روابط بین اشیا این
ثابتهای را میسازند .این روابط به دو صورت در این تحقیق دیده
شد:
 روابطی که در صورت سوال وجود داشت :مانند رابطه
همنهشتی؛

نقش مثال عام در فرآیند اثبات عام

 روابطی که در طول حل مساله شناخته میشد :این روابط ،در
مساله صفر ارتباط عاملهای مشترک در حاصلضرب با اعداد
مرکب ،در مساله اول ارتباط عدد  1با یافتن معکوس یا در
همین مساله ارتباط اولبودن پیمانه با یافتن معکوسها ،در
مساله دوم رابطه بین مجذور عدد مرکب و تعداد مقسوعلیهها
یا در همین مساله ارتباط بین توان عوامل اول عدد مرکب و
تعداد مقسومعلیه ها بودند.
در واقع توجه به کارکرد روابط دسته اول زمینهساز یافتن روابط
دست دوم بود و ارتباط عمیقی بین این دو دسته دیده شد .روابط
دسته دوم به نظر همان روابطی میرسند که رولند به آنها اشاره
میکند.
در مسیر دوم ،شرکتکنندگان از مثالی شروع میکردند که خاصتر
از مثال عام مناسب بود .برای نمونه در مساله صفر معتقد بودند
رابطه تنها برای اعداد زوج برقرار است .در مساله دوم هم در ابتدا
تنها اعداد مربع کاملی را در نظر گرفتند که مجذور آنها اول بود.
طبیعی بود که وقتی به دنبال چرایی برای این مجموعههای خاص
بودند از خواصی استفاده میکردند که مختص اعداد زوج یا اعداد
مربع کامل با پایه اول بود .بنابراین تعمیم آنها خاصتر از مجموعه
واقعی اعدادی بود که این روابط برای آنها برقرار است .در واقع آنان
اثبات عام را با تکیه بر ویژگیهای خاص آن اعداد انجام میدادند.
شرکتکنندگان مسیر یکسانی را از ابتدا تا انتهای حل مساله طی
نمیکردند .برخی از شرکتکنندگان گاهی در مسیر اول و گاهی در
مسیر دوم حرکت میکردند .انتخاب مسیر بیشتر از آنکه به شخص
وابسته باشد ،به مساله وابسته بود .مشاهده شد شرکتکنندگان
مساله اول را از مسیر اول و مساله دوم را از مسیر دوم یا بالعکس
حل کردند.
معموال انتخاب هر یک از این مسیرها بستگی به این داشت که کدام
یک قابل دسترستر به نظر آید .به این معنا که در یک مساله
کارکردن با آن راحتتر بود .این قابلدسترس بودن از دالیل مختلف
ناشی میشد:




دانش و تجربه قبلی که هر کدام از شرکتکنندگان داشتند.
مثالهایی که در شروع مساله برای بیان صورت مساله بیان
میشد.
روشی که دانشجویان برای پیمودن هرکدام از مسیرها انتخاب
میکردند.

برای توصیف روشهای پیموده شده توسط شرکتکنندگان در دو
مسیر شناساییشده ،دستههای زیر شناسایی شد:






استفاده از مثال
استفاده از مثال و مسیر جبری
الگویابی
استفاده از مثال نقض
مسیر جبری

استفاده از مثال .برای رسیدن به مثال عام مناسب ،استفاده از
مثالهای مرتبط طبیعیترین روش به نظر میرسد .آوردن مثال،
بررسی خواص این مثالها و در نهایت رسیدن به مثال عام مناسب
در شرکتکنندگان این تحقیق هم مشاهده شد.
بیهلر وکمپن( )2012در تحقیق خود دستهبندی زیر را برای توصیف
اثباتهای عامی که دانشجویان ساخته بودند ارایه کردند:
)1
)2
)3
)4

اثبات عام شامل مثالهای است که با گزاره هماهنگ نیستند.
اثبات عام تنها به وسیله چند مثال تایید میشود ،بدون اینکه
مثالها به عنوان عمومی ارایه شوند.
مثالها به صورت عمومی ارایه شده بودند ،اما توضیح بیشتری
داده نشده بود.
اثبات عام شامل عملها و ایدههاست ،که نامگذاری شدند و
تعمیم یافتند.

در این طبقهبندی ،سه دسته اول مربوط به مرحله ساختن مثال
توسط دانشجویان است.
در روش استفاده از مثال در این تحقیق ،مشاهده شد که شرکتکنندگان
سه مسیر توصیفشده بیهلر و کمپن را برای رسیدن به مثال عام
مناسب میپیمایند .البته این پیمایش به همان ترتیبی نبود که بیهلر
و کمپن دستهبندی خود را ارایه دادند .شرکتکنندگانی که با روش
استفاده از مثال پیش میرفتند ابتدا گزاره را با چند مثال تایید
میکردند .آنگاه تالش میکردند مثالها را به صورت عمومی بیان
کنند .اما در میان این تایید و عمومیت گاهی مثالهایی میآوردند
که با رابطه مورد نظر هماهنگ نبود.
استفاده از مثال و مسیر جبری .استفاده از این روش در دو مسیر
مشاهده شد:
مثال جدا ،مسیر جبری جدا :برخی از شرکتکنندگان با بیان مثالقانع نمیشدند .برای این افراد تنها یافتن مثال برای رسیدن به مثال
عام مناسب کافی نبود و برای رسیدن به مثال عام مناسب باید
مثالها را در حالت کلی هم میدیدند .ولی برای آنان مثال و بیان
کلیت دو بخش مجزا بودند .آنان مسیر را با مثال میپیمودند ،به
اطمینان و حدس قابل قبولی (از نگاه خودشان) میرسیدند .ولی این
برایشان کفایت نمیکرد و زمانی قبول میکردند که این مثال عام
است که با نمادهای کلی هم مشاهدات مثال خود را بررسی میکردند.
رفت و برگشت بین مثال و مسیر جبری :برای بعضی از شرکتکنندگانهم مثال به تنهایی دلیلی برای یافتن مثال عام مناسب نبود .این
افراد هم باید مسیر جبری را میپیمودند تا به اقناع میرسیدند .اما
برای این افراد مثال زدن و مسیر جبری دو بخش مجزا محسوب
نمیشد .آنان این دو روش را با هم به کار میبستند .معموال چند تا
مثال میزدند ،آنگاه برای اینکه به گفته خودشان مسیر برایشان
روشنتر شود از نمادها استفاده میکردند .همانطور که رولند هم
اشاره میکند این افراد برای این از نمادها استفاده میکردند که خود
را از جنبههای گیجکننده مثال رها کنند.
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افرادی را که از این روش استفاده کردند میتوان در دسته چهارم
دستهبندی بیهلر و کمپن قرار داد.
الگویابی .برخی از دانشجویان به دنبال یافتن الگویی مشخص برای
حل مساله در جهت ساختن مثال عام مناسب بودند .شاید مهمترین
دلیل این جستجو اطمینانی بود که از قابل تعمیم بودن الگوی
مشخص داشتند .دلیل دیگر الگویابی تالش برای یافتن راهی در
جهت استفاده از استقرای ریاضی میتواند باشد.
جستجو الگو فقط در مساله اول مشاهده شد .آنجاییکه باید
معکوسها را پیدا میکردند.
استفاده از مثال نقض .برخی از شرکتکنندگان با مجموعه اعداد
طبیعی شروع و کمکم مجموعه را تحدید کردند .آنان در این مسیر
اعدادی از مجموعه اعداد طبیعی که در رابطه مورد نظر صدق
نمیکردند ،کنار میگذاشتند .آنان این اعداد را با اطمینان کنار
میگذاشتند که البته گاهی هم میفهمیدند که درباره عدم برقراری
رابطه برای مجموعه مورد نظر زود قضاوت کردند.
مسیر جبری .به جز مسیر جبری ،باقی مسیرها در جهت تولید مثال
عام مناسب انجام شد .مسیر جبری تنها در مسالههایی مشاهده شد
که برای شرکتکننده چالشبرانگیز نبود .گاهی هم از روی مثالهای
مطرح شده یک حدس اولیه میزدند که از نظر آنان مثال عام نبود
و بقیه مسیر جبری را بدون توجه به این حدس اولیه طی میکردند.
بنا بر عقیده ساندفور و همکاران دانشجویان زمانی از مثال استفاده
میکنند که مساله راهحل مستقیم و سرراستی نداشته باشد .در میان
شرکتکنندگان این تحقیق هم هرجا مساله برای آنها آسان بود،
اصال تمایلی به استفاده از مثال نداشتند.
پاسخ به زیرسوالها .با توجه به سوال اصلی تحقیق و مبانی نظری مثال
عام که بیشتر متکی بر کارهای میسون ،پیم و رولند بود دو زیرسوال از
سوال اصلی مطرح شد .این دو زیرسوال جنبههایی از مثال عام را بررسی
کند که دانشجویان در فرایند حل مساله در جهت ساختن مثال عام
مناسب بر آنها تاکید میکنند یا آنها را نادیده میگیرند.

این تاکید و نادیده گرفتن جنبههای مثالها از دو زاویه مورد بررسی
قرار گرفت:



جنبههای قابل تعمیم
جنبههای بازدارنده

این دو نوع نگاه از مصاحبههای شرکتکنندگان ایجاد شد .آنان
گاهی بر روندی تکیه میکردند که معتقد بودند مستقل از انتخاب
مثال در مسیرشان است .این نگاه را در دسته جنبههای قابل تعمیم
قرار دادم.
اما پیش میآمد که بر جنبهای تاکید میکردند ولی بعد از مدتی
ابراز میکردند زمانی توانستند کمی به جلو حرکت کنند که این
جنبه را نادیده گرفتند .همانطور که قبال هم اشاره شد در
مصاحبهها این دو زاویه نگاه قابل تفکیک نبودند .یعنی گاهی
جنبهای که از نگاه شرکتکنندگان قابل تعمیم بود در نهایت

بازدارنده می شد و بالعکس .بنابراین این دو زوایه نگاه در کنار هم
بررسی شد.
افرادی که تنها با مثال آوردن به مثال عام نمیرسیدند و به شکل
نمادین و کلی هم باید مساله را میدیدند ،در مساله دنبال چیزی
بودند که شاید بتوان آن را ضعف مثال در فرایند استدالل دانست.
در مساله اول چون در مثالها معکوسها را پیدا میکردند ،به دنبال
روشی مشابه مثالها بودند که در حالت کلی هم این معکوسها را
پیدا کنند .در واقع ،در حالت کلی هم انتظار داشتند این معکوسها
را بیابند.
آنان قادر نبودند بین برهان در حالت متناهی و نامتناهی تفکیک
قایل شوند .در حالت متناهی برهان آنها ساختنی بود .بنابراین
میخواستند در حالت کلی هم از برهان ساختنی استفاده کنند .ولی
آنها به این موضوع دقت نمیکردند که در حالت نامتناهی نیازمند
برهان وجودی هستند.
در حالت متناهی تفاوتی بین این دو برهان وجود ندارد .برای
روشنتر شدن مثالی میآوریم .بدین منظور به سراغ الگوریتم تقسیم
میرویم که از دوران ابتدایی با ما بوده است.
وقتی دو عدد را برهم تقسیم میکنیم ،خارجقسمت و باقیمانده را
میسازیم و آنها را مشاهده میکنیم .ولی اگر بخواهیم در حالت
کلی وجود خارجقسمت و باقیمانده را نشان دهیم ،تنها وجود آنها
را با استفاده از اصل خوشترتیبی نشان میدهیم.
در این تحقیق هم برخی از شرکتکنندگان در سوال اول در حالت
متناهی زوجهایی را که معکوس یکدیگر بودند ،پیدا میکردند .این
افراد انتظار داشتند در حالت نامتناهی هم این زوجها را پیدا کنند.
آنها در این مساله نمیتوانستند بین اثبات ساختنی و وجودی تمایز
قایل شوند.
بروز این مشکل در هنگام اثبات عام را میتوان در دسته ضعفهای
اثبات عام درنظر گرفت .این ضعف را میتوان در کنار دیگر نکات
ضعف اثبات عام که لرون و زاسلوسکی به آنها پرداخته بودند ،قرار
داد.
منابع فارسی:








ابراهیمزاده طاری ،آمنه( .)1391یادگیری کاوشگرانه ،پایاننامه
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده
علوم ریاضی ،تهران.
باقری طاقانکی ،حسین( .)1388درک و فهم دانشآموزان سال اول
و دوم دبیرستان از اثبات ،پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی،
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم ریاضی ،تهران.
پولیا ،جرج ( .)1386چگونه مساله را حل کنیم؟(ترجمه احمد آرام)
(چاپ هشتم) .تهران :کیهان (نشر اثر اصلی.)1945 ،
حسننیای رودینه ،نازنین( .)1389بررسی وجود تأثیرحوزه درس بر
درک اثبات توسط دانشجویان کارشناسی ریاضی و بررسی دالیل آن،
پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی ،دانشگاه شهید بهشتی،
دانشکده علوم ریاضی ،تهران.
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نشریه دانشجویی بینهایت/مسلسل هفتم

بررسی علل ضعف برخی دانشجویان
در حل مسایل آنالیز ریاضی
برگرفته از پروژه کارشناسی نوشتهی مهدیس فتحی

چکیده .آنالیز ریاضی یکی از مهمترین سرفصلهای دورهی
کارشناسی ریاضی است که دانشجویان در هر ترم درسی ،یکی از
زیرشاخههای آن را اخذ مینمایند .آنچه که در آموزش این درس
مطرح است ،یاددهی و یادگیری اثباتها ،و حل مسالههایی است که
با کمی اغماز میتوان آنها را در زمرهی اثبات ،گنجاند.
بنابراین تحقیق حاضر ،با هدف بررسی برخی مشکالت در شیوههای
یادگیری دانشجویان ،آغاز شد.
برای نیل به این هدف ،نحوهی درک دانشجویان از آنالیز ریاضی و
نوع مواجههی ایشان با مسایل این سرفصل درسی ،از طریق مطالعه،
مورد توجه قرارگرفته است.
منابع مورد مطالعه ،تعدادی از دانشجویان کارشناسی ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی ،موارد مشابه در دانشگاههای خارج از کشور
و مقاالت آموزشی هستند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق ،از پیشنهادات دانشجویان
دکترا و استادان آنالیز ریاضی در مقالههای آموزش ریاضی ،و
مدلهای معرفی شده برای حل مساله توسط شونفیلد استفاده
شدهاست.
مقدمه .سوالــی کــه برای من بــه عنوان دانشجوی ســـال چهارم
کارشناسی مطرح شد ،این بود که "چرا من در حل مسایل آنالیز
ریاضی ضعیفم؟!"
این سوال ،نتیجهی تجربهی من پس از گذراندن درسهایی از
سرفصلهای متفاوت و نمرهی نامطلوب در درسهای مرتبط با آنالیز
در مقایسه با درسهای دیگر بود که موجب شد تالش برای یافتن
پاسخ این سوال برای من ارزشمند شود.
من همواره در فهم و حل مسایل درسهای زیرگروه آنالیز ،اساس
ضعف کردهام.
بیشتر از سایر درسهای دورهی کارشناسی ،چه در طول ترم و چه
در پایان ترم ،برای این گروه درسی وقت گذاشتهام .هربار که از روش
مطالعهام نتیجه نمیگرفتم ،روشهای جدیدی -روشهایی که

نتیجهی تجربهی دانشجویان موفق همدورهی خود یا سنوات گذشته
و یا توصیه شده توسط اساتید گروه آنالیز دانشگاه ،استاد راهنما و
حتی استادان گروه آموزش ریاضی بود -را امتحان میکردم.
آنچه که از آنالیز در ذهن من نقش بسته بود ،تعاریف ناملموس،
قضیههای چند شرطی ،اثباتهای طوالنی ،تمرینهای اثباتی و
نامفهوم ،و بهطورکلی هالهای از ابهامات بود .هرچه سعی میکردم
در ذهنم میان این تعاریف و صورت قضایا ،پیوندی هرچند سطحی
ایجاد کنم ،راه به جایی نمیبردم!
در مواجهه با آنالیز ،اتفاقی که برای من میافتاد این بود که حجم
زیادی از اطالعات به صورت تکههای شکسته و نامرتبط با هم در
ذهنم چیده میشدند ،هر فصل درسی شامل چندین و چند تعریف
و صورت قضیه و اثباتهایی بعضا طوالنی بود ،و من هرچه تالش
میکردم نمیتوانستم میان این همه بلوک شکسته ،رابطهای برقرار
کنم.
این نتیجه که پس از تالش فراوان ،نمرهای نامطلوب نسبت به سایر
درسهای دورهی کارشناسی بهدست میآوردم ،برای من آزاردهنده
بود .کجای این مسیر ،بیراهه رفتهبودم که چنین نتیجهی تاسفباری
به بار آورد؟!
دفعهی اولی که نمرهی خوبی در مبانی آنالیز نگرفتم ،دلیلی بر ضعف
و ناتوانی خود نمیدیدیم .زیرا آنچه که اتفاق افتادهبود ،همسطحی
من با سایر دانشجویان کالس و مشابهت نمرهها بود .در چنین
شرایطی میدانستم که نتیجهی نامطلوب بهدست آمده ،حاصل
کمکاری خود یا سایر دانشجویان و یا استاد درس نیست ،بلکه آنالیز
بهطور ذاتی درسی سخت است .اما گرفتن چنین نتیجهای برای بار
دوم ،تاملبرانگیز مینمود.
آنچه که دریافتهبودم ،ضعف خودم در حل و درک آنالیز بود .آنچه
که در مواجهه با آنالیز و فهم آن ،بیش از دیگر موارد ،برایم آزار
دهنده بود ،ناملموس بودن این درس و تنوع زیاد مثالهای آن بود.
من در درک آنالیز با هر روشی مشکل داشتم ،چون نمیتوانستم
مثالهای ملموسی در آن ببینم .روش رسمی تدریس آنالیز به
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گونهای است که ابتدا تعریف بیان میشود ،مثال نقض یا مثالی
مستقیم متناسب با آن تعریف دیدهمیشود ،قضیهای بر پایهی
سلسلهای از تعاریف گفتهمیشود و بحث پیش میرود .اما من در
همان گام اولیه ،احساس ضعف میکردم .مثالی که برای درک یک
تعریف یا دیدن آن گفته میشد ،در ذهن من بسیار متفاوتتر از
مثال بعدی مینمود .هرچند که از دید یک استاد آنالیز ،که سالهای
سال با این مفاهیم کارکرده است ،ارتباط میان مفاهیم و مثالها،
بسیار روشن است ،اما در ذهن من و بسیاری از همکالسیهایم که
مشکل مشابهی داریم ،این تشابه قابل رویت نبوده و نیست.
گاهی تصور میکردم ادراک خود را از دست دادهام ،چرا که نمیتوانم
ارتباط میان تعاریف و قضایا را ببینم ،با مثالهایی که به زعم استاد
درس ،برای درک بیشتر مفهوم استفاده میشد ،گنگ و مبهوت
میشدم و در آخر ،آن مثالها ،نه به عنوان تسهیل کنندهی مسیر
درک مفهوم،که به عنوان یک قضیه در ذهنم ثبت میشدند.
به یاد دارم که پس از بیان مشکالت باال در مسیر درک آنالیز ریاضی،
به پیشنهاد استاد راهنمای خود -که در گرایش آنالیز تحصیل
کردهاند -تصمیم گرفتم که تابستان سال گذشته را به طور
اختصاصی برای مطالعهی درس آنالیز وقت بگذارم .تابستان گذشت
و من چیز زیادی در آنالیز یاد نگرفتم ،آموختههای من در حفظ
طوطیوار تعریفها و قضایا خالصه میشد.
چندین و چند روش برای مطالعهی آنالیز ،درپیشگرفتم اما نهایتا
بی نتیجه میماند .اولین روشی که در پیش گرفتم ،مطالعهی دقیق
و جز به جز کتاب "آنالیز ریاضی رودین" بود .درگام اول ،تصور
میکردم شاید این کتاب ،گزینهی مناسبی برای دانشجویی مثل من
که در آنالیز ضعف دارد ،نباشد .قویترین دلیلی که باعث میشد به
این تفکر پایبند باشم ،حل نکردن مثال در ضمن درس و درسنامهها
بود.
در روش بعدی ،به پیشنهاد یکی از استادهای گروه آموزش ریاضی
دانشکدهی خود ،به جای مطالعهی چندین و چندبارهی مفاهیم و
حفظ طوطیوار آنها ،تعاریف و صورت قضیههای هر بخش را روی
کاغذی نوشتم ،چند مسالهی مربوط به همان بخش را جلوی خود
قرار دادم و سعی کردم با استفاده از آنچه که روی کاغذ نوشتهام،
با مساله بازی کنم .به گفتهی آن استاد ،حتی اگر حل مساله ،نیازمند
صرف وقت چند ساعتهای باشد ،نگران نباشم و دست از کار نکشم.
درون خود احساس میکردم این روش برای من بهتر و مناسبتر
خواهدبود ،زیرا حل مسایل آنالیز ،نیازمند مهارت فکرکردن ،وصل
کردن مفاهیم به یکدیگر و بکارگیری آنها در راستای حل مساله
است .گمان میکردم با پیشگیری این روش ،رفته رفته مفاهیم در
ذهنم منظم میشوند ،شکل و حجم مییابند و به هدف نهایی که
حل مساله است ،دست می یابم .تصورم آن بود که به جای حفظ
کردن تعریفها و صورت قضیهها و اثبات آنها ،میتوانم یکباره در
حل مساله پا بگذارم .اما دراین روش هم شکست خوردم.
مواجهه با آنالیز آنقدر برای من سخت و بعید مینمود که فراموش
کردم حل مساله در هر سطحی ،نیازمند تسلط بر مفاهیم است و
من به جای آنکه تالش کنم ارتباط قضایا و تعاریف را بفهمم ،سعی

در حل مساله داشتم .حتی معنی و مفهوم تمرین و مساله و تفاوت
این دو با یکدیگر را نمیدانستم .به عالوه روشی که در پیش
گرفتهبودم ،نیازمند روحیهای قوی و عزمی راسخ بود که فرد بتواند
ساعتها روی یک موضوع خاص تمرکز کرده ،فکر کند و از به جواب
نرسیدن ،نهراسد.
نهایتا مهرماه رسید و من درس آنالیز ریاضی را درحالی اخذ کردم
که پایه خوبی نداشتم! کتابی که آن زمان برای تدریس انتخاب شده
بود ،آنالیز ریاضی رودین و قسمتهای کمی از بارتل و آپوستل برای
مطالعه ی تکمیلی بود .از آن جایی که من چندین و چند بار برای
فهم و مطالعهی رودین تالش کرده بودم ،و دو کتاب دیگر هم به
نظرم کالسیکتر و سنگینتر میآمدند ،تصمیم گرفتم به جزوه اکتفا
کنم.
هربار که سر کالس درس ،برای حل تمرینی وقت داده میشد ،من
بیشتر با ضعف خود روبهرو میشدم و بیشتر از درس و کالس
فاصله میگرفتم .برای امتحان میانترم ،سعی کردم مساله حل کنم،
استدالل من این بود که تعریف و قضیه را میتوان بعدتر هم خواند
و فهمید و اگر هم فهمیده نشد ،میتوان حفظکرد و نمرهی خوبی
گرفت.
بهعالوه که در ریاضی عمومی  ،3بیشتر این قضایا و اثبات آنها را
خواندهبودم و کسب نمرهی کامل در آن درس ،این اعتماد بهنفس
را به من میداد که یادآوری قضایا و اثبات آنها چندان سخت
نیست .درواقع هدفم به جای بهتر آموختن و بهتر فهمیدن ،به کسب
نمره و فرار از آنالیز ،تقلیل یافتهبود.
آبان ماه ،در همایش خانههای ریاضیات در اصفهان ،دکتر میرزا
وزیری در سخنرانی خود گفتند که وقتی میخواهند مسالهای را
حلکنند ،تعاریف را میخوانند ،میفهمند ،صورت قضیهها و شرایط
آنها را مورد ارزیابی قرار میدهند ،و در آخر به حل مساله
می اندیشند .اگر در مسیر حل مساله با مشکلی مواجه شدند ،اثبات
قضایا را بررسی میکنند ،شاید در آن میان کلیدی برای حل مساله
بیابند.
من تازه متوجه این اشکال شدم که با وجود آنکه صورت قضایا و
اثبات آنها را میدانم ،از ارتباط میان آنها،ارتباط میان مفاهیم،
روش درست خواندن و درست فهمیدن آنها ،بیبهره هستم .بهعالوه
پس از امتحان میانترم ،دریافته بودم که حتی حفظکردن صورت
قضیههای آنالیز و اثبات آنها ،نیازمند درک مفاهیم و ارتباط میان
آنهاست .برای امتحان پایانترم ،روش مطالعهی گروهی را در پیش
گرفتم ،پایهی آنالیزی ضعیفی داشتم و درنتیجه ،کند پیش میرفتم.
و این مسایل سبب شد تا درترم بهمن ،هیچ درسی از گروه آنالیز
اخذ نکنم.
به تعبیر بسیاری از استادان ریاضی ،آنالیز یکی از شیرینترین
درسهای دورهی کارشناسی است .اما درک من از این درس با وجود
گستردگی و انسجام ضمنیای که دارد ،بلوکهای تکه تکه ،نامفهوم
و بیارتباط است .ازاینرو ،درصدد برآمدم تا برای یافتن راهحل
مناسب ،این مشکل را تحت عنوان پروژهی کارشناسی ،پیگیری کنم.
درواقع موضوع این پروژه ،بررسی عمومی این مشکل ،برای خودم و
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دانشجویانی است که مشکل مشابه دارند .انتظار میرود نتایج این
پروژه کمکی به این گروه از دانشجویان (یا الاقل خودم) باشد.
بیان مساله :همانطور که در مقدمه به طور اختصار اشاره شد ،کانون
اصلی انجام این پژوهش ،یافتن پاسخی مناسب برای خود بود.
آنالیز ریاضی ،یکی از درسهای دورهی کارشناسی ریاضی است که
دانشجویان در هرترم درسی یکی از زیرشاخههای آن را اخذ
مینمایند .سالهاست که آنالیز ریاضی و زیرشاخههای آن ،با روند
کلی معرفی مفاهیم جدید ،تعریفهای رسمی ،مثال ،قضیههای
مرتبط و اثبات آنها ،تدریس میشوند.
آنچه که بارها و بارها از زبان استادان این گروه درسی و دانشجویان
شنیده شدهاست ،این است که بسیاری از دانشجویان در امتحان این
درس با مشکالتی مواجه هستند .در برخی موارد با وجود آن که
دانشجویان قادرند اثباتهای طوالنی را با کمترین اشکال و درج
بیشترین جزییات بنویسند اما در حل مساله با مشکل مواجه
میشوند .حتی در مواردی ،پاسخگویی به تمرینهای حل شده در
کالس درسی ،برای دانشجویان مشکل مینماید.
باتوجه به آنچه که خودم در کالسهای درسی آنالیز ،تجربه کردهام،
بارها و بارها شاهد مشکالت دانشجویان در حل مسایل آنالیز بودهام.
اهداف و مسالههای تحقیق:
چرا بررسی این مساله ضروری است؟

این سوال در ذهن من ،بعد از تجربهی شخصی خودم ،پیش آمد که
چرا در حل مسایل آنالیز ریاضی ،ضعف دارم؟!
بهعالوه که از سال دوم کارشناسی به بعد ،در هر ترم درسی ،یکی
از زیر شاخههای گروه آنالیز توسط دانشجویان اتخاذ میشود و
بسیاری از آنها ضعف و ناتوانی در حل مساله را لمس میکنند.
عالوه برآن ،در ارزشیابی این درسها ،حل مساله و تمرین ،نیمی از
نمرهی نهایی را بهخود اختصاص میدهد .حتی جستوجو در سایت
دانشگاههای خارج از کشور و سایتهای سوالمحور ریاضیات ،این
مشکل دیده میشد.
بهعالوه مقاالت زیادی با محوریت گزارههای زیر ،وجود دارد:




چگونه آنالیز ریاضی میخوانید؟
من در حل مسایل آنالیز ضعف دارم.
فهمیدن آنالیز

و عالوه بر مقاالت ،کتب کمک آموزشی فراوانی در راستای حل
مسایل آنالیز ،فهم آنالیز ،حل مسایل آنالیز از طریق دنبالهها و روش
استاندارد ساخت دنباله ،گامهایی که باید در حل یک مسالهی آنالیز
طی کنید ،مثال و مثال نقض در آنالیز و  ...وجود دارند که همگی
بر اهمیت حل مساله در آنالیز ریاضی ،اذعان دارند.
"چگونه آنالیز ریاضی بخوانیم؟ چگونه گامهای درست و مناسبی
برداریم تا بتوانیم در حل مسالههای آنالیز ریاضی ،موفق باشیم؟"
سواالت باال ،عمدهترین سوالهای من در آغاز انجام این پروژه بودند.
مسالهی اصلی در این پروژه ،بررسی دالیل ضعف دانشجو در حل

مسایل آنالیز ریاضی است .شاید اولین گام برای این بررسی ،شناخت
دالیل ضعف دانشجویان باشد .و شاید گام مهمتر ،آن باشد که
تعریفی کلی از درس آنالیز و آنچه که چشمانداز این درس برای
دانشجویان امروز و ریاضیدانان فرداست ،ارایه شود.
"به راستی آنالیز ریاضی چیست؟"
آنالیز ریاضی یکی از زیرشاخههای ریاضیات است که شامل قضیهها
و نظریههایی در توابع ،انتگرال ،حد ،فاصله ،سری وتحلیل توابع است.
این نظریهها را معموال در حوزهی اعداد حقیقی ،اعداد مختلط ،توابع
حقیقی و توابع مختلط بررسی میکنند.
آنالیز ،تکامل یافتهی حساب دیفرانسیل و انتگرال -که شامل مفاهیم
و تکنیکهای تجزیه و تحلیل ابتدایی است -است .بهطور کلی آنالیز
برقراری معاملهای میان برخی از اشیا ریاضی -مانند اعداد و توابع-
با اشیا دیگری است که درک و دستیابی و مدیریت ایشان ،آسانتر
است .به عنوان مثال اگر میخواهید چند اشعار از عدد پی را بیابید،
درواقع شما به دنبال آن هستید که عدد پی را به صورت دنبالهای
از اعداد بنویسید که قبال محاسبهی آن را آموختهاید.
از نظر تاریخی ،آنالیز در قرن هفدهم با ابداع حساب دیفرانسیل و
انتگرال توسط نیوتن و الیپنیتز پایهریزی شد .در قرن هفدهم و
هجدهم سر فصلهای آنالیزی از قبیل حساب تغییرات ،معادالت
دیفرانسیل با مشتقات جزیی ،آنالیز فوریه در زمینههای کاربردی
توسعه فراوانی یافتند و از آنها به طور موفقیتآمیز در زمینههای
صنعتی استفاده شد.
در قرن هجدهم ،تعریف مفهوم تابع به یک موضوع بحث برانگیز در
ریاضیات تبدیل شد .در قرن نوزدهم کوشی با معرفی مفهوم
سریهای کوشی اولین کسی بود که حساب دیفرانسیل و انتگرال را
بر یک پایهی منطقی استوار کرد.
در اواسط قرن نوزدهم ،ریمان تئوری انتگرالگیری خود را که به
انتگرال ریمان معروف است ،ارایه داد .در اواخر قرن نوزدهم،
وایراشتراس مفهوم حد را معرفی کرد و نتایج کار خود بر روی
سریها را نیز ارایه داد .در همین دوران ریاضیدانان با تالشهای
زیاد توانستند انتگرال ریمان را اصالح نمایند .در اوایل قرن بیستم،
هیلبرت برای حل معادالت انتگرال فضای هیلبرتی را تعریف و
معرفی نمود .از آخرین تحوالت در زمینه آنالیز میتوان به پایهگذاری
آنالیز تابعی توسط یک دانشمند لهستانی به نام باناخ نام برد.
امروزه آنالیز نام عمومی آن بخشهایی از ریاضیات است که به
مفاهیم حد و همگرایی مربوطاند و در آنها موضوعاتی مثل
پیوستگی و انتگرالگیری و مشتقپذیری و توابع غیرجبری بررسی
میشود .این موضوعات را معموال در عرصه اعداد حقیقی یا اعداد
مختلط و توابع مربوط به آنها بحث میکنند ،ولی میتوان آنها را
در هر فضایی از موجودات ریاضی که در آن مفهوم "نزدیکی" (فضای
توپولوژیک) یا "فاصله" (فضای متریک) وجود دارد ،بهکاربرد.
آنالیز ریاضی از کوششهای مربوط به دقیق کردن مبانی و
تعریفهای حسابان سر برآورده است .آنالیز ریاضی درواقع به نقاط
استثنایی ریاضیات میپردازد  .کلمه آنالیز به همین معنی (نقاط
استثنایی) است .مثال در مورد انتگرال ،انتگرال معمولی به انتگرال
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ریمان-اشتیلیس و انتگرال لبگ تعمیم مییابد .آنالیز ریاضی
زمینههای ظریف و دقیق ریاضیات است و حسابان قسمت کاربردی
و بدون در نظر گرفتن جزییات آنالیز محسوب میشود.
آنچه که از تعریف آنالیز برمیآید ،قضیهها و نظریههایی است که
در بخشهای متفاوت آنالیز ،دقیق و مرتب شدهاند و با سازماندهی
خاصی در کالسهای درسی بیان میشوند و دانشجو با استفادهی از
آنها ،در تالش است تا مسایل مربوط را حل کند.
"اما به راستی چه میشود که دانشجویان با درس آنالیز ریاضی
مشکل دارند؟"
برای روشن شدن مسالهی اصلی این تحقیق ،باید شیوههای
یادگیری و مطالعهی دانشجویان با توجه به روند آموزشی درسهای
آنالیزی (بهویژه مبانی آنالیز) ،مورد مطالعه و بحث قرارگیرد.
اولین گام ،پاسخدهی به سواالت شخصی خود بود ،ازاینرو به
مطالعهی مقاالتی با محوریت پرسشهای زیر پرداختم:
چگونه آنالیز ریاضی بخوانم؟
چرا من در حل مسایل آنالیز ضعف دارم؟
پس از آن ،این سوال برای من مطرح شد که آیا دیگران نیز چنین
ضعفی را در خود احساس میکنند؟
به همین جهت به مصاحبه با برخی دانشجویان دانشکده پرداختم.
سوال دیگری که برای من مطرح شد آن بود که آیا دیگران نیز
چنین ضعفی را در خود احساس میکنند؟
برای پاسخگویی به این سوال از سایت دانشگاههای خارج از کشور
و سایتهای بهنام ریاضیمحور کمک گرفتهشد.
سوال دیگری که برای من مطرح بود آن بود که این ضعفها از کجا
نشات میگیرد؟ الگوی مناسب در حل مسایل آنالیز ریاضی چیست؟
آیا چنین الگویی وجود دارد؟
و سپس به مطالعه بیشتر مقاالت با محوریت چگونگی مطالعهی
آنالیز پرداختم.
بهطور خالصه میتوان گفت که پس از انتخاب عنوان این تحقیق،
برای رسیدن به تمرکز اصلی کارهای زیر انجام شد:


 مطالعهی مقاالت با محوریت چگونگی مطالعهی آنالیز ریاضی
 مطالعهی نتایج دیگران
 طرح سواالت جانبی و پاسخگویی به آنها
 تحلیل با راهنمایی استاد راهنما به روش توصیفی
در هفتههای اول ،به مطالعه پیرامون روشهای یاددهی و یادگیری
پرداختم .در سیر مطالعاتی که داشتم ،در گام اول تالش کردم دریابم
آیا این مشکل ناتوانی و ضعف در حل مسایل آنالیز ،مختص من
است؟ آیا دانشجویانی با مشکلی مشابه مشکل من ،وجود دارند؟ آیا
این مشکل فراگیر است؟ هرچه مطالعه میکردم بیشتر درمییافتم
که دانشجویانی با مشکالت مشابه من ،در دانشکدهی خودمان و
سایر دانشگاهها ،وجوددارند .در این مرحله مصاحبه با دانشجویان
انجام شد.
مطالعه پیرامون روشهای یاددهی و یادگیری
مصاحبه با دانشجویان

با بیست و یک دانشجو ،مصاحبه شد .شش دانشجو در درس آنالیز
ریاضی مردود شدهبودند ،هفت دانشجو در این درس نمرههای خوبی
کسب کردهبودند و بقیه در سطح میانگین بودند.
سوالهای مطرحشده این بود که:
میتوانی برای آنالیز ریاضی توصیفی ارایه بدی؟ در مطالعهی آنالیز،
چه مشکالتی داری؟
حل مسایل آنالیز برایت دشوار است؟ برای هر دو پاسخ بله و خیر،
چرایی مطرح شد.
در هفته چقدر برای مطالعهی آنالیز وقت میگذاری؟
از روند پیشروی خود ،راضی هستی؟
پس از آن ،به مطالعهی مقاالتی با محوریت پرسشهایی نظیر
«چگونه آنالیز ریاضی بخوانم؟» و «چرا من در حل مسایل آنالیز
ریاضی ضعیفم؟» پرداختهشد.
در این مرحله دریافتم دانشجویانی با مشکل مشابه در دانشگاههای
خارج از کشور نیز یافت میشوند .ازاین رو مناسب دیدم که به
بررسی جدول درسی دانشگاههای معتبر دنیا ،بپردازم .ویدیوی
تدریس برخی اساتید مطرح را مشاهده کردم .هرچه بیشتر جلو
میرفتم ،متوجه فراگیر بودن این مشکل میشدم .و جالبتر آنکه،
تدریس آنالیز در دانشگاههای دیگر ،با آنچه که در دانشگاه ما اتفاق
میافتاد ،با تقریب خوبی مشابه است.
حدودا  5ساعت در هفته به این درس اختصاص مییابد که  2ساعت
آن ،بحث و حل مساله است .ولی درمورد شیوهی حل مساله،
توضیحی نیافتم .اما آنچه که در کالسهای حل تمرین ما اتفاق
میافتد ،گزینش تعداد مشخصی سوال از طریق استاد درس ،و حل
آنها توسط دانشجویی با سطح علمی مناسب برای سایرین است.
کتاب پیشنهادی اصلی ،آنالیز ریاضی رودین  ،آپوستل و یا پیو است.
و سایر کتاب هایی که در دسترس ماست ،به عنوان منبع مطالعهی
بیشتر ،در اختیار آنها نیز قرار دارد .به عالوه که انتخاب کتاب
مرجع ،مطابق صالحدید و تشخیص استاد مربوطه است.
تحلیل روشهای یاددهی ،و یا انتخاب کتاب برتر ،در توانایی این
پروژه و مطابق توانایی علمی و تحصیلی من ،نبوده و نیست.
بهعالوه که هدف من ،بررسی مشکالت در حل مسایل آنالیز ریاضی
بوده است .ازاینرو ،در صدد برآمدم تا مشکالت مشابه و تاملبرانگیز
و راهکارهایی که صرفا جنبهی پیشنهادی داشتهاند را گردآوری کنم
و مطابق مشکالت خودم ،در راستای تحلیل آن ،برآیم.
در مسیر روش انجام پژوهش ،گزارههای زیر ،مورد توجه قرار گرفتند:
چگونه آنالیز ریاضی بخوانم؟
چرا من در حل مسایل آنالیز ریاضی ضعیفم؟
هـــمانطور که در بخش پیشینهی پژوهش ذکر شد ،هدف اصلی
این مطالعات ،خود بودهام .ازاین رو ،سواالتی که در ابتــدا کار خود
را با آنها آغاز کردم ،محوریت "من" داشتند.
ضمن یافتن پاسخ این سواالت ،دانشجویانی با مشکالتی مشابه خود،
یافتم .دانشجویانی که روش مطالعهی خود را به طور مختصر توضیح
دادهبودند و نیازمند راهنمایی در راستای رفع مشکل خود در حل
مسایل آنالیز بودند.
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در این میان ،برخی از دانشجویان با نثر کتاب بخصوصی در آنالیز
مشکل داشتند ،اما چون مطالعه و بحث در حوزهی کتاب مناسب
تدریس ،در سطح یک دانشجوی کارشناسی نیست ،از بحث پیرامون
این مطلب خودداری شد.
در همین مرحله ،استاد راهنمای این پروژه ،از من گزارشی مبنی
برآنکه تا کنون چگونه با آنالیز مواجه میشدم ،خواستند .درگزارش
من واژههایی دیده میشد که نیازمند توضیح و تشریح دقیق بود.
واژههایی مثل درک کردن ،فهمیدن ،خواندن .واژههایی که به دلیل
اطالعات کم من در زمینهی آموزش ،در مکان و زمان نامناسب مورد
استفاده قرارگرفتهبودند.
دراینجا روند مطالعهی من ،جنبهی آموزشی گرفت و به مطالعهی
مقاالتی در زمینهی روشهای یادگیری ،روشهای درست مطالعه،
مراحل مطالعه و  ...پرداختم.
درکنار این مطالعات ،همچنان در تالش برای یافتن پاسخ قطعی و
مناسب برای سوال اول بودم .ولی آنچه که رویت میشد ،پیشنهاد
کتاب برای مطالعهی بیشتر و روشهای مطالعهی جدید بود.
در سایت تعدادی از دانشگاههای معتبر دنیا ،فیلمهای کالس درسی
و منابع مورد استفاده در تدریس آنالیز ریاضی را جستوجو کردم.
آنچه که دیده میشد ،تشابه روش کار و تدریس اساتید دانشگاه
خودمان ،با سایرین بود.
ولی تفاوت اصلی در دورنمایی بود که این دانشگاهها از درس آنالیز
ارایه میدادند .دانشگاههای معتبری چون  ،MITبرای درس مبانی
آنالیز ،دو یا سه دورهی متمایز با اساتید و کتاب متفاوت ارایه
کردهبودند .هدف اصلی از این درس ،آنچه که مورد نیاز است تا
بدانند ،آنچه که در کالس درسی ارایه خواهدشد و آنچه که خود
باید به سراغ آن بروند ،در سایت دانشگاه قابل مشاهده است.
شاید همین ارایهی دورنما از آنالیز ،باعث شدهاست تا آنچه که من
از آن به عنوان مشکالت حل مساله به طور فراگیر ،نام میبرم در
دانشگاههایی تا رتبهی حدود هشتاد ،رویت نشدهباشد ،یا اگر هم
وجود دارد ،آنقدر فراگیر نبوده که از آن نام بردهشود.
حتی در مواردی برخی از استادان علومپایه ،دانشجویان را تشویق
به تغییر دانشگاه خود و مهاجرت به آمریکا یا دانشگاههای برتر اروپا
کردهاند.
من در این پروژه ،به دنبال یافتن پاسخ شفاف و گزارهای مطمئن و
درست برای مطالعهی دقیق آنالیز ،نبودهام .آنچه که برای من
اهمیت داشت ،یافتن مشکالت دانشجویان ،تحلیل آنها و
بازگذاشتن مطلب بود تا خواننده  ،خود از طریق مطالعهی مشکالت
و تحلیل آنها و پیشنهادهای مربوطه ،راهی مناسب توانایی فردی
خویش برگزیند .بهعالوه که اگر هدف مطالعه را چیزی جز این قرار
میدادم ،قطعا با مشکالت فراوانی روبهرو میشدم و بحث و اثبات و
تحلیل موضوع ،با جنبههای آموزشی عمیقی درگیر میشد که از
توانایی یک پروژهی کارشناسی ،خارج است.
با این همه ،به نسبت زمان در اختیار ،تالش بر آن بود که به اختصار
به موضوعات تاثیرگذار مربوط به عنوان این پروژه ،اشاره شود تا

خواننده خود به دنبال آنها برود یا موضوع تحقیقات گستردهی
دیگری شود.
آنچه که در ادامه میخوانید ،گزیدهای از مشکالت مشابه
دانشجویان در مواجهه با درس آنالیز ریاضی و حل مسایل آنهاست.
در آغاز ،با مشکالت آنالیزخوانی برخی دانشجویان دانشکدهی
خودمان ،و صحبتهای آنان ،پیش میرویم .سپس به بررسی
نمونههای خارجی میپردازیم.
گزیدهای از مصاحبهها
با توجه به مصاحبههایی که با دانشجویان دانشکدهی خودمان
داشتهام ،نتایج را بهصورت دستهبندیشده ،ارایه میکنم.
 .1آنچه که در پاسخها مشهود بود ،آنبود که دانشجوهای متوسط
و بیشتر دانشجوهای خوب ،زمان زیادی صرف مطالعهی آنالیز
میکردند.
 .2جزوه را به همان ترتیبی که تدریس میشد مطالعه میکردند.
 .3د انشجویان خوب در تمامی جلسات کالس حضور دارند .و سعی
میکنند در تمامی مراحل اثبات همزمان با استاد درس پیش بروند.
 .4تقریبا نیمی از دانشجویان خوب و نیمی از سایر دانشجویان ،عالوه
بر یادداشت جزوه ،صدای استاد را ضبط میکردند.
 .5ت قریبا نیمی از دانشجویان متوسط و نیمی از سایر دانشجویان،
درس هر روز را همان روز میخواندند .با این تفاوت که دانشجویان
متوسط ضرورتی برای مطالعهی اثباتها نمیدیدند .زیرا معتقد
بودند تا زمان امتحان اثباتها را فراموش میکنند و تمرکز خود را
بر روی مطالعهی مفاهیم جدید میگذاشتند و به راحتی از روی متن
اثبات میگذشتند .و مطالعهی مراحل اثبات را به زمانی نزدیک
امتحان ارجاع میدادند .اما دانشجویان خوب ،گام به گام اثباتها را
تشریح میکردند و به دنبال فهم آنها ،دیدنشان و حتی ساخت
مثال نقض یا مثال جدید بودند.
 .6هر دو گروه با تقریب خوبی در کالس حل تمرین شرکت
میکردند .اما پس از گذشت یک یا دو جلسه ،بیش از دو سوم آنها،
از حضور در کالس امتناع میورزیدند .دلیل هردو گروه ،یکنواخت
بودن کالس بود .دانشجویان اعتقاد داشتند کالس تدریس آنالیز
ریاضی ،شیوهای خستهکننده و خشک دارد .تعریف ،قضیه ،اثبات،
مثال .و تمرین محول به خانه یا کالس حل تمرین .انتظار هردو
گروه ،داشتن وقت بیشتر برای فکر کردن روی مسایل بود.
 .7و سوم دانشجویان اقرار میکردند که در مواجهه با یک مسالهی
آنالیز ،نمیدانند از کجا و چگونه به مساله حمله کنند .با این تفاوت
که دانشجویانی که اثبات قضایا را میدانستند گاهی سعی میکردند
از ایدهی اثباتها استفاده کنند .و با این همه ،بیشتر دانشجویان،
از آن جا که نتوانسته بودند ارتباط معناداری میان مفاهیم و قضایا
برقرار کنند ،از درک آنچه که مساله میخواهد عاجز بودند.
 .8هردو گروه با تقریب خوبی بر این نکته اشاره داشتند که امتحان
آنالیز %50 ،شامل تعاریف ،قضیه و اثباتهای آن %40 ،شامل
مسالهی از پیش دیده شده ،و  %10شامل مسالهی جدید است.
همین که بتوانیم مسایل حل شده و قضایا و تعاریف را بنویسیم،

بررسی علل ضعف برخی دانشجویان در حل مسایل آنالیز ریاضی

نمره خوبی میگیریم .این نمرهی خوب از نظر دانشجویان خوب،
کسب  %85-80نمرهی کل ،و از نظر دانشجویان متوسط ،کسب
نمرهی باالی  ،12و از نظر دانشجویان ضعیف ،پاس کردن این درس
بود.
 .9اینجا ،مواردی که مطرح شد ،دید عمومی دانشجویان نسبت به
حل مساله بود .بهعالوه با توجه به آنکه دانشجویان خوب ،در سایر
درسهای کارشناسی خود نیز به نسبت سایرین موفقتر بودند ،و با
توجه به اظهارات خودشان ،میتوانستند میان سرفصلهای آنالیز و
سایر درسها ،ارتباط برقرار کنند .توانایی آن را داشتندکه آنچه در
آنالیز مورد بحث است ،بخوانند ،بفهمند ،و با سرعت خوبی پیش
بروند ،و در مورد حل مسایل جدید ،وقت خاصی صرف نمیکنند.
درواقع تمامی تمرکز خود را بر مطالعهی جزوهی استاد درس و
رجوع به کتاب راهنما قرار میدهند .مسایل جدیدی که در جلسهی
امتحان با آن روبهرو میشوند یا مسالهای است که استاد درس در
کالس به صورت تمرین حل نشده مطرح کردهاست و آنها ،از
آنجایی که جزوه را به خوبی خواندهاند ،حل آن تمارین را هم یافته
و از پیش میدانستهاند و یا در جلسهی امتحان برای اولین بار با آن
برخورد میکنند .و سر جلسهی امتحان ،زمان زیادی صرف حل آن
نمیکنند چون میخواهند در نوشتن کامل آنچه که از پیش
میدانستهاند ،اهتمام بیشتری بورزند.
 .10توجه به گفتههای دانشجویان ضعیف و متوسط در این درس،
ایشان در مواردی سعی در حل تمرینهایی که در متن جزوهی
استاد درس آمدهبود داشتند اما پس از صرف زمانی به نسبت
طوالنی ،از حل آن منصرف میشدند .زیرا تسلط کافی به آنچه که
در کالس درس گفتهشده بود ،نداشتند.
 .11نظر بیشتر ایشان ،آنچه که از دید استاد درس و دانشجویان
خوب ،بدیهی و قابل دیدن است ،واقعا به آن وضوح و روشنی نیست.
 .12در کالس درس ،انتزاعی بودن مفاهیم و قضایا و طوالنی بودن
اثباتها ،مانع پیشروی همزمان ایشان با کالس درس میشود .به
همین دلیل پس از چندین جلسه ،تمایلی به حضور در کالس درس
ندارند .چون گمان میکنند بیشتر گیج و مبهوت میشوند و با
ضعف خود در آنالیز و فهم آن ،بهطور مستقیم روبهرو میشوند.
 .13فکر کردن و دلیل آوری ،برای مفهومی که نمیتوانند ببینند اما
ملزم به اثبات آن هستند ،کاری خستهکننده و ماللآور است.
 .14در بازنویسی تمرینهای حل شدهی سر کالس ،با این مشکل
روبهرو بودند که نمیتوانند دلیل توالی مراحل را بفهمند .یا دلیل
اینکه چرا استفاده از این قضیه بهتر است.
 .15جنس مسایل از دیدگاه ایشان ،اثباتی است .با این تعریف که،
باید برای حل یک مساله ،سلسلهای از تعاریف را گرد هم بیاوریم و
میان آنها ارتباط برقرار کنیم ،از قضایای پیشین استفاده کنیم و
بتوانیم نتیجه بگیریم .اما از آنجایی که تعاریف ،قضایا و اثباتهای
بعضا طوالنی و شبیه به هم ،در هر بخش زیاد است ،به یاد آوردن
تمامی آنها ،و انتخاب گزینهی مناسب ،کار دشواری است.
 .16بیشتر دانشجویان بر این نکته تاکید داشتند که هرچه سعی
در درک مفاهیم میکردند ،کند پیش میرفتند و متوجه ایدهی

اصلی آنچه که در حال وقوع است ،نمیشدند .و یا در میانهی
مطالعه ،مسیر اصلی را گم میکردند.
در این قسمت دانشجوها به دو دستهی کلی تقسیم میشدند:
دستهی اول که به حفظ مو به موی جزوه ،میپرداختند.
دستهی دوم ،که به طور کلی از مطالعهی آنالیز ناامید میشدند.
طبق اظهارات هر دو دسته ،برای آنکه بتوانند این درس را پاس
کنند و نمرهی قبولی یا بیشتر از آن را بهدست بیاوردند ،سعی
میکردند در امتحان میانترم که کنترل کمتری روی دانشجویان
وجود دارد ،از طریقه تقلب(!) ،نمرهی تعاریف ،قضایا ،و مثالهای
حل شدهی ضمن درس را بهدست بیاورند و به طور کلی ،دلیلی
برای تالش بیشتر و حل کردن مساله نمیدیدند.
در این میان ،دانشجویانی اندک وجود داشتند که شیوهی تقلب را
نمیپسندیدند و از این رو ،صادقانه و متکی به دانش کم خود ،در
امتحان شرکت میکردند و درس را میافتادند و یا نمرهی خوبی
کسب نمیکردند.
آنچه که از مشاهدات من نتیجه میشد آن بود که بیشتر
دانشجویان ،با توجه به دشوار بودن یا وقتگیر بودن مطالعهی آنالیز
ریاضی ،ضرورتی بر حل مساله نمیدیدند.
بسیاری از دانشجویان متوسط بر این نکات اذعان داشتند که:
 مثال قابل درکی که مطلب را روشن کند ،نمیبینند. دلیل توالی قضایا را نمیفهمند. متوجه شرایط یک اثبات نمیشوند و درک درستی از دلیل وجودیا عدم وجود برخی از شرایط ندارند.
 همهی آنچه که از آنالیز ریاضی میخوانند ،به صورت تکههاییمجزا در ذهنشان میماند و ارتباط و اتصالی میان آنها نمیبینند.
 توانایی ترکیب قضایا و تعاریف و فرضهای یک مساله یا گزارهبرای حل مساله را ندارند.
 در مسایل حلشدهی کالس ،نمیدانند از کدام نقطه باید به یکمساله حمله کنند.
آنچه که بیشتر از همه برای من عجیب مینمود آن بود که اگر در
ترم خاصی ،استاد درس از مسایل حلنشده در امتحان استفادهکند،
یا آن درس را حذف میکنند یا تمامی تالش خود را بر بهیادسپاری
قضایا و تعاریف میگذارند.
و این نکته به گمان من بسیار تامل برانگیز است.
دراینجا چند جمله از عبارات استفادهشده توسط مصاحبهشدگان
که در این درس احساس ضعف میکنند را میخوانیم:
 .1به نظر من درس سخت و غیر قابل درکیه .من همیشه عادت
کردم با مثال ،تعریف و روند درس را بفهمم ،اما اینجا مثالها
بدترن!!!
 .2من اگه میدونستم مشکل چیه که این درس را نمیافتادم!!
 .3من چون نمیفهمم چی میگه و دقیقا ازم چی میخواد ،از یه
جایی به بعد برام خیلی سخت و خستهکننده میشه مطالعهاش.
 .4برای من حفظ کردن قضیهها هم خیلی سخته ،چون خیلی به
هم شبیه هستن.
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نشریه دانشجویی بینهایت/مسلسل هفتم

 .5فهمیدن اثباتهاش شاهکاره ،بیکارم بشینم مسالهی جدید حل
کنم؟!!
 .6وقتی خود درس را نفهمیدم و اصال نمیدونم اینایی که خوندیم
چه ارتباطی با هم دارن ،چطور میتونم ازشون استفاده کنم و مساله
هم حل بکنم؟
و بسیاری عبارات مشابه دیگر...
در پاسخ به این سوال که به نظر شما ضعف در کجاست یا دلیل بروز
این مشکل از دیدگاه شما چیست ،میتوان نکات بیانشده توسط
مصاحبهشوندهها را این طور دسته بندی نمود:
 .1عدم درک مناسب از نمادگذاریهای بهکار رفته
 .2عدم درک مفاهیم ،قضایا و ارتباط میان آنها
 .3عدم برقراری ارتباط مناسب با مثالها :معموال آنچه که در کالس
درس به عنوان مثال ذکر میشود ،مثال عام است- .مثال عام با این
تعریف که این مثال مانند یک مدل کلی است و شما میتوانید با
ایجاد تغییرات کوچکی در آن ،برای خود مثالهای جدید متناسب
با نیاز خود بسازید -.اما اغلب دانشجویان ،با این مثالها در آنالیز
ریاضی ارتباط خوبی برقرار نمیکنند و این مثال جدید روند
یادگیری و مطالعهی آنها را تسهیل نمیکند.
 .4عدم تسلط دانشجویان بر تمامی عباراتی که در مفروضات،
مجهوالت و شرایط بهکار بردهشدهاند.
 .5عدم تسلط دانشجویان بر پیشنیازهایی که در روند مطالعه و فهم
این درس تاثیرگذار هستند.
 .6عدم حضور مستمر در کالس درس (یا کالس تمرین)
 .7عدم توانایی دانشجویان در مثال آوری( مستقیم یا نقض)
 .8ضعف در بیان گزاره به زبان خود
 .9عدم توانایی در برقراری ارتباط با گامهای اثبات و ایدهی اصلی
آن اثبات.
 .10عدم توانایی در بازسازی اثباتهای مشابه
 .11عدم توانایی ترکیب قضایا  ،تعاریف و فرضهای یک گزاره برای
اثبات درستی یا رد آن
 .12تعدد شرایط و مفروضات یک قضیه با گامهایی طوالنی
 .13مفاهیم انتزاعی و ناملموس
 .14کند بودن پیشرفت در مطالعه درس آنالیز از نظر دانشجویان
در مقایسه با سایر دروس
 .15طوالنی بودن اثباتها و تفاوت ایدههای ایشان
 .16حفظ کردن قضایا و جزوات به ضعف در فهم آنها
 .17آیا میتوانستیم به کمک فرضهای کمتری اثبات کنیم؟
 .18چه مسایل دیگری را به کمک ایدههای این اثبات به دست
آوردیم؟
 .19برای حل یک مساله ،از کجا شروع کنیم؟
 .20آیا الگوی خاصی برای حل تمرین وجود دارد؟
مشکالت مشابه در میان دانشجویان دیگر:
اعداد ریاضی ،نمایانگر دانشجویی با مشکل مشابه است و اعداد
یونانی ،پیشنهادات و تحلیلهای اهل فن ،به ایشان است.

دانشجوی اول:
 )1من در حال حاضر دانشجوی سال اول رشتهی کارشناسی
ریاضی هستم و این ترم درس آنالیز ریاضی مقدماتی را گرفتهام
و میدانم که موضوعات مطرح شده دراین درس ،درواقع پایهی
آنالیز حقیقی هستند مثل (دنباله و سری ،انتگرال
ریمان_وایرشتراس ،خواص  ،Rحد و پیوستگی و غیره).
من برای این درس وقت بیشتری نسبت به سایر دروس این
ترمم مانند جبر مجرد ،میگذارم و زمان زیادی را صرف به
خاطر سپردن قضیهها و اثباتهایی که درکالس متذکر
میشوند ،میکنم اما درحل تمرینات کتاب مشکل دارم.
حدس من این است که من هرگز درگذشته ریاضی را با دقت
نیاموختهام ،و همیشه متکی بر شهودم -که معموال دقیق بوده
است -بودهام!
طبق نوشتهی این دانشجو ،کتاب مرجع درس ،آنالیز بارتل بوده و
از سایـــر کتـــابها و وب سایــــتهای استادان آنالیزی نیــــز،
استفادهکردهاست ،که البته نام دقیقشان را ذکر نکردهاست! و
دانشجو باشرح مختصری پیرامون نحوهی مطالعهی خود ،از این که
نتیجهی مطلوب نگرفتهاست ،احساس رنج و سرشکستگی و تقاضای
کمک میکند! آنچه که دراین سوال برای من جالب بود ،حس
درونی مشترک هردوی ما نسبت به آنالیز ریاضی است .هردو
میدانیم که مفاهیم و موضوعاتی که در این درس پوشش
دادهمیشوند ،در درسهای ترمهای آینده نیز مورد نیاز خواهندبود.
به عالوه متوجه شدم که برای فهم آنالیز ریاضی ،صرف وقت
گذاشتن ،کافی نیست .همانطور که خودم بارها و بارها این کار را
انجام دادهبودم و نتیجهی مثبتی نگرفتهبودم .و حس سرشکستگی
را با تمام وجود ،لمس کردهبودم.
شش پاسخ تامل برانگیز از میان پاسخهای ذکرشده را با هم بخوانیم:
حفظکردن و به خاطر سپردن اثباتها  ،برای یک دویدن
.i
طوالنی ،واقعا کار نمیکند .در عوض شما باید سعیکنید تا
ببینید چه چیزی اثباتها را عالمتدار و مشخص میکند .در
مرحلهی اول ببینید ساختار استدالل چیست؟ گامهای اصلی
آن کدامند؟ و جزییات انجام آن مراحل ،کدامها هستند؟
بسیاری از اثباتها در این مرحله از مطالعه ،فقط و فقط یک
ایدهی اصلی دارند و باقی چیزها ،جزییات هستند.
در مرحلهی دوم ،سعی کنید تا ببینید کدام دسته از جزییات
بیش از پیش به نظر میرسند؟ چه ترفندهای فنی دیگری
دوباره ظاهر میشوند؟ اینها ابزاری است که شما میخواهید
تا برایتان مثل یک استاد باشد.
ایدهی اصلی آنالیز مقدماتی این است که شما دریابید مفهوم
.ii
کامل خط حقیقی را نمیدانید .قرار است این دورهی درسی
نقطهی عطفی در مسیر شما ،برای تبدیل شدن به یک
ریاضیدان باشد! و این مفروض سختی به نظر میآید. ..
وقت زیادی را صرف حفظکردن قضیهها نکنید .وقت خود را
صرف این کنید که بفهمید قضیهها چه میگویند و چگونه با
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.iii

.iv
.v

هم در ارتباط هستند .سعیکنید بفهمید که کامل بودن ،R
دقیقا کجا وارد بازی میشود( .این قضیه احتماال معادل کامل
بودن فضای حقیقی است!)
اگرچه بیشتر چیزهایی که در باال گفتم ،در هر دورهی درسی
دیده میشود (مثال در جبر) ،اما اینها با هم فرق دارند .زیرا
آنچه که در آنالیز مقدماتی میبینید ،مربوط میشود به
چیزهایی که شما در حساب دیفراسیل و انتگرال دیدهاید و فکر
میکنید که آنها را خوب میشناسید درحالیکه اینگونه
نیست!
من فهمیدهام که آنالیز مقدماتی بسیار جذابتر از جبر و غیره
به نظر میرسد .برای مطالعهی آنالیز ،دانستن این که
مجموعهها چه هستند ،انتگرال چیست ،چگونه حد بگیریم،
چگونه پیوستگی را بررسی کنیم ،و  ،...ضروری میباشد .قبل
از آن که آنالیز ریاضی را بخوانم ،یک کتاب خوب دربارهی
نظریهی مجموعهها و منطق به نام ( SET THEORY AND
 ،)LOGIC by R. R. Stollخواندم که نظر من را دربارهی
نظریهی مجموعهها و اصطالحات و نشانهگذاری آنها ،واضح و
روشن ساخت.
من مباحث را به ترتیب زیر مطالعه کردم:
قسمت اول
نظریه مجموعهها و اصول آن
مشتقگیری و انتگرال
اعداد صحیح  ،گویا  ،اعداد طبیعی
قسمت دوم
اعداد حقیقی و دنباله حقیقی
توابع اولیه و حقیقی مقدار (تک متغیره)
حد و پیوستگی
انتگرال ریمان
انتگرال نامعین
همگرایی
قسمت سوم
توابع حقیقی مقدار چند متغیره  :حد و پیوستگی
فضاهای اقلیدسی (مجموعهی )RN
مشتقات جزیی
3
انتگرال در R ،R2
طول و سطح خم و منحنی
خواندن کتابهای زیاد ،راه بهتری برای یادگیری نیست! به
یک کتاب ایمان داشته باشید و آن را پیش بگیرید!
سعی کنید ببینید چرا مقررات و مفروضات در فرضها الزم
هستند و اگر نباشند چه چیزی به اصطالح "چپ چپ" میرود!
من هم مثل شما دانشجوی سال اول هستم .پیشنهاد من این
است که همیشه برای حل مسایل آنالیز ،تصویری بکشید.
(حداقل در )R
من دریافتم که این کار مفید است .به محض این که مدلی
میکشیدم انگیزهی پشت جملهها را درمییافتم و قویا کتاب

.vi

حل تـــــمریـــــن ترنس تائو را پیشــــــنهـــاد
مـــــــیکنــــمsolving "book terrence tao's( .
 .)mathematical problemsبه عنوان دیدگاه و تجربهی
شخصی ،این کتاب به احساس غریزی من قبل از حل مساله
کمککرد و مرا آمادهکرد تا دریابم چگونه فکرکنم!
من آنالیز را از ابتدا خواندهام .اگر شما هرکتاب استاندارد آنالیز
را بازکنید ،میبینید که به اصول اولیه توپولوژی نیازمند
هستید .در نتیجه من این مسیر را دنبال کردم:
مرحله ی اول ،مطالعهی کتاب:
Schaum's Outline of Theory and Problems of
General Topology.
مرحلهی دوم مطالعهی کتاب:
Schaum's Outline of Theory and Problems of
Real Variables.

دانشجوی دوم:
مشکل اصلی من درک کتاب رودین و فهم آن است .آنچه
)1
که وی میگوید و نوشتهاست ،برای من غیر قابل درک و مضحک
بهنظر میرسد .آنچه که وقتی درحال مطالعهی ریاضیات هستم
میخواهم ،این است که پیش از آنکه به جزییات بپردازم ،به
شهودی از آنچه که مورد بحث است ،برسم .بهنظر من ،اگر پیش از
آنکه به جزییات یک مفهوم انتزاعی پرداختهشود ،به یک شهود و
بینش صحیح نسبت به ایدهی آنچه که مورد بحث است،
دستیابید ،میتوانید با دقت به جزییات بپردازید.
آنچه که من در آنالیز میبینم ،جمعآوری تعداد زیادی قضیه و
تعریف پیاپی است ،بدون آنکه ضرورت گردآمدن آنها ،روشن
باشد .اثباتهایی که کامال خستهکننده و سخت هستند.
پاسخها:
آنچه که مشخص است این است که شما در درک مفاهیم،
.i
مشکل دارید .یادگیری اشخاص در مباحث یکسان ،متفاوت
است .شما به ندرت یک کتاب خوب و مناسب پیدا میکنید
که کامال با نیازهای پایهای شما پیش رفتهباشد .اینکه بخواهید
با شهود پیش بروید پیش از آنکه جزییات را بدانید ،ارزشمند
است .اما کارکردن با مفاهیم انتزاعی و یادگیری روش
بهکارگیری آنها هم از ارزش خاصی برخوردار است .شاید بهتر
باشد پیش از آنکه وارد مفاهیم عمیق آنالیزی شوید،
پیشنیازهای آن را رعایت کنید و مطالب مورد نیازتان را
بهخوبی فرابگیرید.
شاید بهتر باشد با کتابهایی که در آنها شهود و استداللهای
.ii
بصری ،اولویت دارند ،شروع کنید.
شاید حق با شما باشد ،آنچه در کتابهای درسی آنالیز اولویت
.iii
دارند ،آمدن مفاهیم نه به ترتیب کشف شده و نه با توجه به
ضرورت پدیدآمدنشان ،بلکه به ترتیب جزییات آنهاست .وقتی
شما آنالیز میخوانید ،درواقع درحال مطالعهی نتیجهی 170
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سال کشف و تالش ریاضیدانان بزرگ دنیا هستید .آنچه که
میخوانید ،غوطهور شدن در جزییات است و شاید بهقدر کافی
به مبارزهی ذهنی خواننده و گمشدن وی در مفاهیم توجه
نشدهاست .من امیدوارم هرچه زودتر بتوانید روش درست
مطالعه را بیابید .توصیهی من به شما این است که تمام وقت
خود را صرف یادگیری این درس کنید ،زیرا فهم آنالیز در
پیشرفت ریاضی یک دانشجوی ریاضی بسیار مهم و حیاتی
است .فهم آنالیز ،نیازمند یادگیری روش درست فکر کردن و
تجزیه و تحلیل درست است.
من هم همانند شما ،با چنین مشکلی روبهرو بودم ،گمان
.iv
میکنم روش درست مطالعه این نیست که تعاریف و قضایا و
اثبات آنها را پشت سر هم بخوانیم ،شاید بهتر آن باشد که
پس از خواندن صورت یک قضیه ،خودمان تالش کنیم تا آن
را اثبات کنیم.
حال با هم مشکالت برخی دیگر از دانشجویان را میخوانیم:
 )3من دانشجوی رشتهی ریاضیات هستم و در حل تمرین مسایل
آنالیز ریاضی مشکل دارم .من گمان میکنم که نثر کتاب را به
خوبی متوجه شدهام اما آنچه که برای من سخت و آزار دهنده
است ،حل مسایل آنالیزی است که برای تمرین به ما محول
میشوند .مسایل اثباتی اغلب آسانتر مینمایند( .منظورم
مسایلی است که در آنها گفتهشدهاست که این حکم را اثبات
کنید ).اما در مورد حل مسایلی که بهصورت یک گزاره
نوشتهشدهاند و باید تشخیص دهیم که این گزاره درست است
یا نه ،اغلب با مشکل مواجه میشوم.
 )4من هم مثل شما در حل مسایل آنالیز مشکل دارم .گاهی از
مثالی استفاده میکنم که به نظر همهچیز روشن شدهاست ،اما
در میانه ی مسیر ،چیزی برای اثبات و نوشتن وجود ندارد .و
بهنظرم همهچیز اثبات شده میآید ،اما درواقع اینطور نیست.
 )5من در حل مسایل آنالیز با این مشکل مواجه هستم که میتوانم
تمامی تمرینهای حل شده را به خوبی شرح دهم و بازنویسی
کنم ،اما آنچه برای من ایجاد مشکل میکند ،مسایل جدیدی
است که در جلسهی امتحان با آنها مواجه میشوم ،شروع به
تجزیه و تحلیل میکنم و از آنچه که پیش از این آموختهام
استفاده میکنم ،اما هیچوقت به نتیجه نمیرسم .یعنی اگر
مسالهای را از قبل ندیدهباشم ،هرگز موفق به حل آن نخواهم
شد.
 )6من درمورد حل مسایل آنالیز و حتی نوشتن اثباتهای آنالیز
در جلسه ی امتحان با این مشکل مواجه هستم که چگونه و از
کجا شروع به نوشتن کنم! آنچه که در منزل میخوانم و آنچه
که مینویسم ،به نظرم کامال شبیه جزوه هستند .اما آنچه که
سر جلسهی امتحان میگویم ،ساختار منظمی که مطلوب
استاد باشد ،ندارد!
 )7من در فهمیدن آنالیز مشکل دارم ،وقت زیادی صرف فهمیدن
میکنم اما نتیجهی مطلوبی نمیگیرم .من همواره یک مفهوم
جدید را به کمک مثال آموختهام و آنچه درمورد آنالیز برایم

دردساز شده ،این است که نمیتوانم برای خودم مثالی بزنم.
مثالها برایم دور از ذهن هستند و اگر مثالی میزنم همهی
شرایط یک مثال را رعایت نمیکنم ،باوجود اینکه تمام سعیم
را میکنم .به عالوه ،وقتی در اثبات قضایا از برهان خلف
استفاده میکنیم ،از آن جایی که حکم اولیه به نظرم درست و
منطقی است ،نمیتوانم به گونهای دیگر به آن نگاه کنم!
شاید بتوان مشکال ت این گروه از دانشجویان را با توجه به نظرات
ایشان ،بهگونهی زیر دستهبندی نمود:
 غیر قابل درک بودن آنالیز
 ضعف در برقراری ارتباط با عالیم ریاضی
 ناتوانی در تشخیص درستی یا عدم درستی گزاره مطرح شده
 ناتوانی در بررسی و تحلیل حکم
 ضعف در ریاضیوار ساختن آن استداللها
 ناتوانی در حدسیه سازی برای حل مساله
 ضعف در گسترش فرض
 تعدد شرایط و مفروضات یک قضیه با گامهایی طوالنی
 مفاهیم انتزاعی و ناملموس
 کند بودن پیشروی در فهم درس
 طوالنی بودن اثباتها و تعدد ایدههای متفاوت آنها
 یادگیری شهودی ریاضیات پیش از آنالیز



پرداختن زیاد به جزییات یک مفهوم و دوری از شهود و بینش

 خستهکننده بودن و سختی به یادسپاری مجردات انتزاعی
 تفاوت میزان آشنایی دانشجویان با پیشنیازهای الزم
 تفاوتهای فردی دانشجویان در یادگیری و برقراری شبکه
مفهومی مناسب میان مفاهیم و قضایای درس
 ضعف بسیاری از دانشجویان در رسمی نوشتن استداللها
 ضعف دانشجویان در برقراری ارتباط با قضایا ،اثبات آنها
و کاربردهایشان
اگر پاسخها و مشکالت عمدهی مطرح شدهی دانشجویان را
خواندهباشید ،متوجه شباهت آنچه اشکال اصلی است ،میشوید:
 ضعف در برقراری ارتباط با عالیم ریاضی
 فراگیر بودن این مشکل
 پیشروی کند به نسبت زمان
 تفاوتهای فردی دانشجویان در یادگیری و فهم آنالیز و
پیشروی با کالس درس
 عدم تطابق بین روشهای یادگیری و روشهای یاددهی
اغلب دانشجویان ،با فهم آنالیز و روش درست فکرکردن در آنالیز
ریاضی ،مشکل دارند .مسلما همین کج فهمی ،باعث میشود نتوانند
به گامهای بعدی مطالعهی درست ،قدم بگذارند .و در حل مساله با
مشکل مواجه شوند .آنچه که در پاسخ این پرسشها برای من جدید
و قابل تامل بود ،مقایسهی این پیشنهادها با روشهای مطالعهی
خود ،و پی بردن به اشتباهاتم بود.
طبقهبندیکردن برای مطالعهی یک اثبات ،و توجه چندباره به
جزییات برای شناخت بهتر ارکان اثبات ،و دیدن ارتباط میان اجزا،

بررسی علل ضعف برخی دانشجویان در حل مسایل آنالیز ریاضی

مسلما روش بهتری است نسبت به آنکه چندین و چندبار تالش
کنم یک اثبات را با تمام جزییات بخوانم و وقتی به پایان برهان
رسیدم ،ایدهی اصلی اثبات را فراموش کرده باشم و متوجه دلیل
وجود مراحل اثبات و شرطهایی که در نظر گرفتهشده است ،نباشم.
من دریافته بودم که حفظکردن یک اثبات با آن همه جزییات و
منطقی که پشت هر کدام از گامهای اثبات است ،کاری سخت و
دشوار است .در مواردی هم اگر موفق به حفظکردن میشدم،
نمیتوانستم دلیل بسیاری از گامها را بفهمم و بارها پیشمیآمد که
هنگام بازنویسی یک اثبات ،با فراموش کردن یک عبارت ،باقی اثبات
را بهیاد نیاورم .یا حتی یک مرحله از اثبات را به طور کامل فراموش
کنم و مراحل بعدی را با بیشترین جزییات به یاد داشتهباشم ،ولی
چون اثباتها را با دالیل کافی و منطق میان گامهای آنها
نیاموختهبودم ،نمیتوانستم آن گام خالی و فراموششده را بنویسم.
و گمان میکنم این اتفاق برای بسیاری از دانشجویان همانند من
پیشآمد کردهباشد.
آنچه که در پاسخ دوم به دانشجوی اول ،برای من جالب بود ،پی
بردن به مشکل من و شاید دستهای از دانشجویان مشابه من بود .ما
فصلهای زیادی درمورد خواص فضای اقلیدوسی میخوانیم ،در هر
فصل مفهومی را مورد بحث قرار میدهیم ،شرایط کلی برای برقراری
حکمی کلی را بازگو میکنیم و به فصلی دیگر میرویم ،اما آنچه
که اغلب اتفاق میافتد این است که نمیتوانیم ارتباط میان این
قضیهها را ببینیم ،هر فصل برای بیشتر دانشجویان مورد بحث،
حکم دفتری جداگانه و نامربوط به سایر فصول دارد.
به خوبی بهیاد دارم که خود من ،بارها و بارها به دلیل نداشتن زمان
کافی ،سرفصل یا مفهومی را حذف کردهبودم و سر جلسهی امتحان
متوجه شدهبودم که دانستن آن بخشها برای حل تمرینها ،کمک
بزرگی بودهاست.
فکر میکنم باز هم به مقولهی حفظ کردن بازمیگردیم ،یعنی چیزی
در این پاسخ دیده می شد که واقعا مشکل دانشجویان مورد بحث
هم هست .وقتی نتوانیم ارتباط میان قضیهها را ببینیم و بفهمیم،
ناگزیر به حفظ کردن آنها روی میآوریم ،گاهی تعداد زیادی فرض
را برای یک قضیه حفظ میکنیم وآنچنان مستاصل و درمانده
شدهایم که به دلیل وجود این همه فرض برای یک حکم به ظاهر
کوچک ،فکر نمیکنیم.
درمواردی ،شرایط چند قضیه مشابه هستند و تفاوتهای بهظاهر
کوچکی در لفظ فارسی شرایط وجود دارد ،حتی چند قضیه به هم
مرتبط هستند و حکم قبلی ،فرضی میشود برای حکم جدید .اما
وقتی هر قضیه را به صورت بلوکی جداگانه درنظر میگیریم و فقط
تالش در حفظکردن عبارات فارسی شدهی آنها داریم ،نمیتوانیم
ارتباط موضوعی مفروضات را دریابیم.
سوالی که دراین جا به ذهنم رسید این بود که آیا برای فهم ریاضی،
ابتدا باید سعی در حفظکردن آن کرد؟ این سوال از آنجا در ذهنم
پیش آمد که حتی اگر یک قضیه را با تمام جزییات بفهمیم ،برای
بازنویسی دقیق آن ،باید بتوانیم از حافظهی خود ،بازخوانیاش کنیم.
و برای این بازخوانی ،حفظبودن مطلب ،مدنظر قرار میگیرد.

شاید این تفکر ،مستند علمی نداشتهباشد اما آنچه که در طی
مشاهده و تجربه ،برای من بهدستآمده  ،این بوده است که بیشتر
دانشجویان مورد بحث ،چندین و چند بار جزوهی درس را بازخوانی
میکنند و سعی در حفظ مطالب دارند و ممکن است در دوره
کردنهای نهــــایی ،به درکی هـــــرچند سطحی از آنچه کــــه
حفظکردهاند ،برسند.
در ادامهی همین پاسخ ،جملهای می بینیم که حرف مهمی دربر
دارد .ما تصور میکنیم که هرچه در آنالیز یا ریاضیات عمومی
میخوانیم ،دقیقا همانیست که قبلتر در دبیرستان دیدهایم و
خواندهایم .وقتی این درس را برمیداریم ،گمان نمیکنیم که ممکن
است فقط اسم این سرفصلها را صرفا در حد معرفی ،شنیده باشیم
و برای تثبیت این معرفی کوتاه و مختصر ،چندین مثال حل
کردهباشیم .شاید این اشکال از آنجا پیش بیاید که در دوران
تحصیلی پیش از دانشگاه ،ریاضیات به عنوان درسی مساله محور
معرفی میشده است .آنچه که میآموختیم ،حل کردن مساله در
هر بخشی از ریاضی بودهاست .این اتفاق تقریبا در همهی مدارس با
هر سطحی از تدریس ،اتفاق افتادهاست.
در سال اول دانشگاه ،درسی که نیاز به تمرکز و تفکر -به معنای
خاص -داشته باشد ،نمیبینیم .اغلب همان سرفصلهای دوران
دبیرستان به همراه چند قضیهی کوتاه و ساده است .شاید در این
میان تنها درس تامل برانگیز ،مبانی علوم ریاضی باشد ،که اینجا
مجال مناسبی برای بحث دربارهی این موضوع نیست .حرف اصلی
آن است که آنالیز مقدماتی جزو اولین درسهای نیازمند تفکری
است که در دوران تحصیالت آکادمیک با آن روبهرو میشویم .اغلب
دانشجویان ،طریقهی درست وارد شدن به یک مبحث ریاضی و فکر
کردن ریاضی را نیاموختهاند .گمان میکنم بارها پیشآمده که
استادان هنگام تصحیح برگهی میانترم دانشجویان خود ،از این که
دانشجو فرض و حکم را درست تشخیص ندادهاست ،متعجب شوند.
درواقع اتفاقی که در درس آنالیز میافتد این است که بیشتر
کتابها و استادان ،فرض میکنند دانشجو تمامی پیشنیازهای پیش
از این درس را به خوبی فهمیده است و آنها را با موفقیتی که مد
نظر آنها و مورد نیاز تدریسشان است ،گذراندهاست .دانشجو هم
درک درستی از این که این پیشنیازها ،واقعا پیشنیاز منطقی یک
درس هستند ،ندارد .گمان میکند همین دید سطحی کافی است تا
بتواند درس بعدی را اتخاذ کند و با موفقیت (!) بگذراند.
پس از خواندن این پاسخ  ،طبق صحبتهایی که با استاد راهنمای
این پروژه و استاد راهنمای دورهی کارشناسیام داشتم ،متوجه این
موضوع شدم که مباحثی که در آنالیز مقدماتی مورد بحث هستند،
اغلب در دورهی دبیرستان با اختصار دیده و مطرح شدهاند( .مثال
دنباله و سری یا انتگرال) .وقتی دانشجو درس آنالیز را انتخاب
میکند ،صرف نظر از بخش توپولوژی عمومی که مبحث جدیدی
است ،بقیه سرفصلها از آن جا که قبال دیدهشدهاند ،به نظر تکراری
و آسان مینمایند.
از این روست که دانشجویان در برخورد با این سرفصلها ،طبق این
گمان که مباحث را به خوبی میشناسند ،وقت کمتری صرف

25

26

نشریه دانشجویی بینهایت/مسلسل هفتم

میکنند و چون کاربرد برخی از قضایا را دیدهاند ،دلیل بر فهم
مراحل اثبات نمیبینند .اینجا سوال دیگری برای من پیشآمد:
هدف اصلی آنالیز ریاضی چیست؟ بیان قضیه و اثبات و شرایطی که
طی آن گزارهای همواره برقرار است؟ یا حل کردن مساله؟!
نکات روشنی که در پاسخهای بعدی دیده میشد ،رعایت
پیشنیازهای الزم بود .یکی از مهمترین این جمالت ،انتخاب یک
کتاب و پیشروی با همان کتاب ،بود.
شاید یکی دیگر از اشتباهات من این بود که هر ترم ،در کنار کتاب
مرجع ،سایر کتابهای توصیه شدهی استاد درس را هم تهیه
میکردم .مسلما هر کتابی ،روشی منطقی در پیش دارد ،و ایدهی
بزرگی پشت طرح کلی آن کتاب و نحوهی چیدمان سرفصلهای آن
است .اما من از هر کتاب چند صفحه میخواندم و به سراغ کتاب
بعدی میرفتم .وقتی که اینقدر نامنظم پیش بروید ،ایدهی اصلی
هر کتاب ،هر فصل و توالی قضیهها را از دست میدهید .ممکن است
به نسبت دیگرانی که نتیجهی بهتری گرفتهاند ،وقت بیشتری صرف
کردهباشید ،اما نتیجهی نامطلوبی بهدست میآورید.
نکتهی جالب دیگری که در یکی از پاسخها ،بحث برانگیز مینمود،
آن بود که دانشجویی با مشکلی مشابه ،رسم شکل را برای فهم بهتر
مفهوم و پیدا کردن مسیر اصلی پیشنهاد کردهبود.
سوالی که برای من پیش آمد ،این بود که نقش تجسم در ریاضیات
کجاست؟ آیا برای تجسم ،نیازمند رعایت اصول خاصی هستیم؟
شاید بارها و بارها پیش آمده باشد که ما برای فهم بهتر مفهومی از
رسم شکل استفاده کردهایم ،اما آنچه که نهایتا اتفاق افتادهاست
راهگشای ما نبودهاست .چون مثالی نقض برای شکل کشیدهشده،
وجود داشتهاست.
واقعیت این است که تجسم یک جنبه بسیار مهم از ریاضیات است،
و راهی کامال طبیعی برای درک فعالیتهای ریاضی در ساختار ذهن
انسان است .
درواقع همین تجسم است که به درک و مدلسازی اشیا و اتفاقات
طبیعی در ریاضی ،میانجامد .در آغاز شباهت خاصی در اشیا واقعی
است که ما را به آن انتزاع هدایت میکند و آنچه که از این برداشت
متداول است آن است که ما را به شرح و بسط منطقی و نمادین
عجیب و غریبی که زبان ریاضیات است ،سوق میدهد و به ما اجازه
میدهد که به نحوی بتوانیم ایده و مفهوم پنهان شده در پشت این
نمادها را دریابیم .در حالحاضر در واقعیت ،هندسه در تالش برای
توجیه خواص اشکال و گسترش آنها در فضا است.
جبر ،در یک فرایند انتزاعی ،به بررسی ساختارهای پنهان شده در
پشت اعداد و عملیات مربوط به آنها است و آنالیز ریاضی به منظور
رسیدگی کردن به تغییرات ساختار اشیا و پدیدههای واقعی در زمان
و در فضا بهوجود امدهاست.
ثابت شدهاست که ریاضیسازی ،روند فوقالعاده مفیدی به منظور
درک بهتر اشیا و پدیدههای واقعی و دستکاری ساختارهای
مشترک آنها است .با این توضیح که قوه ادراک انسانی ما به شدت
بصری است ،بنابراین تعجبآور نیست که به پشتیبانی مداوم از
جنبههای بصری بپردازد.

در آنالیز ریاضی ،بهطور مستقیم و بهطور خاص با جنبه های فضایی
یک پدیده و کشف انواع مختلف تغییرات در اشیا مادی ،درتالقی
هستیم .حتی در آن فعالیتهای ریاضی که انتزاعی بهنظرمیرسند،
برای درک آنچه که فراتر از چشمانداز محسوسات ماست ،نیازمند
تجسمی هستیم که بتوانیم به واسطهی آن و اغلب با استفاده از
فرآیندهای نمادین ،نمودار تصویری ،و بسیاری از اشکال دیگر
فرآیندهای ذهنی ریاضی شده را شرح دهیم و ثبت کنیم .همین
تجسم است که میتواند به ما در بهدست آوردن شهود خاصی از
انتزاع ،کمک کند.
یادگیری بصری ریاضیات ،روشی است که به نسبت دیگر روشها،
پایایی و پویایی بیشتری دارد و مفهوم همیشه در ذهن فراگیرنده
قابل دستیابی است.
با این همه ،تجسم در ریاضیات با مشکالتی مواجه است .اگر تجسم
ریاضی در جای مناسب خود ،و در رابطهای درست با مفاهیم ،بهکار
برده نشود ،مانع پیشرفت خواهدبود .گاهی تجسم منجر به اشتباه
میشود .این اشتباه ازآنجا نتیجه میشود که شما اصول اولیه و
مفاهیم را به درستی نیاموخته باشید.
پس به نظر نمی رسد که رسم شکل ،برای هر فردی با هر سطح
دانشی ،همواره درست و عاقالنه باشد.
عالوه بر اهمیت تجسم ریاضی ،آنچه که در پرسش و پاسخهای
دانشجویان و اساتید ،واضح مینماید این است که دانشجویان در
حل مساله با مشکل مواجه هستند.
آنچه که به ذهن میآید این است که واقعا مساله و تمرین چه
تفاوتی دارند؟ چگونه باید یک مسالهی ریاضی را حل کرد؟ نقش
مثال در فهم یک مفهوم و اثبات ریاضی ،چهقدر است؟ تعریف اثبات
ریاضی چیست؟
با توجه به ماهیت آنالیز ریاضی ،مشهود است که مثال و تمرین در
آنالیز ریاضی ،کامال مشابه با اثبات است .مثالهای آنالیز ریاضی،
همانقدر به استدالل و درک مفاهیم بنیادین نیازمند هستند که
یک اثبات .مثالهایی که در آنالیز ریاضی دیدهمیشوند ،از جنس
اشیای ملموسی که پیش از این در ریاضیات مقدماتی یا ریاضیات
عالی دانشگاهی استفاده میشد ،نیستند .و شاید همین تفاوت
ماهیت باعث بروز مشکل اصلی در میان دانشجویان ،چه در داخل
ایران و چه در خارج از ایران ،شدهاست.
دانشجویان با درک مفاهیم مشکل دارند ،چون عادت دارند مفاهیم
را با مثال بیاموزند و تثبیت کنند .مثالها نیازمند برهان و تفکری
از جنس آنالیزی و برپایهی همان مفاهیم هستند ،از این رو ،مثال
نه در نقش تسهیلگر فرآیند فهمیدن ،که در نقش یک مانع فهم،
ظاهر میشود.
بهنظر میرسد مشکل اصلی همینجا و در فرآیند حل مساله و
تفکیک اثبات و مثال و درک مفهوم باشد .در آنالیز ریاضی ،دانشجو
تصور میکند آنچه که به عنوان اثبات نوشته میشود ،بدیهیاتی
است که به زبان نمادین نگارش شدهاست .درواقع ،او اثبات را به دید
استداللی شهودی که تحت زبان ریاضی نگارش شده ،میبیند .شاید
این یکی از مهمترین اشکاالت یک دانشجو ،در فرآیند حلمساله
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باشد ،البته اگر بپذیریم که مسایل آنالیز ریاضی ،ماهیت اثباتی دارند
چون نیازمند استدالل ،استفاده از تعاریف ،اصول و منطق هستند.
از اینرو ،یک دانشجو شاید با حفظکردن گامهای یک اثبات ،و
تمرین و ممارست در بهخاطر سپردن آن ،قادر به بازنویس کامل آن
اثبات باشد ،اما نمیتواند یک مسالهی جدید را حل کند .چون در
فرآیند حفظکردن ،آنچه اهمیت دارد ،آن است که شما موارد را
پشت سر هم به خاطر بسپارید و در عمل برای انجام این کار ،نیازمند
این هستید که میان مفهوم اول و سوم ارتباطی سطحی برقرارکنید
تا مفهوم دوم را از یاد نبرید .اما اگر در تالش باشید که میان مفهوم
دوم و کل ماجرا ،ارتباطــی عمیق و معنـــادار بـــرقرار کنید ،از
حــفظ کردن عاجز خواهیدبود.
نتایج تحقیق:
ماهیت اصلی درس آنالیز ،تفکر محور است .در پی هم آمدن تعاریف،
قضایا و اثبات آنها ،بخش اصلی و مهم تدریس آنالیز ریاضی در
دورهی کارشناسی است.
طبق آن چه که بدان اشاره شد ،حل مسایل آنالیز ریاضی ،نیازمند
درک خوبی از مفاهیم انتزاعی این درس است.
 مفاهیم این گروه درسی ،به دلیل قدمتی که دارند ،با دیگر
سرفصلهای درسی عجین شدهاند و در مواری بسیار به هم
تنیده هستند.
 ازاینرو ،یافتن تسلط نسبی بر مفاهیم این درس ،کاری است
که نیازمند صرف وقت زیادی به نسبت دیگر سرفصلهای
دورهی کارشناسی ،میباشد.
 طبق آنچه که من در جریان این تحقیق یافتهام و اختصاری
از آنرا در اختیار شما قرار دادهام ،ضعف دانشجویان در حل
مسایل آنالیز ،مشکلی همهگیر تلقی میشود.
 از آنجاییکه هر فردی با سطح متفاوتی از دانش پیشزمینهای
در کالسهای درسی آنالیز حضور مییابد ،و به دلیل تفاوتهای
فردی انسانها ،ارایهی یک راه مشخص برای مطالعهی آنالیز و
رسیدن به تسلط نسبی برای حل مسایل ،امری دور از ذهن
است.
 عدم تطابق بین روشهای یادگیری و روشهای یاددهی ،یکی
از ابتداییترین و اصلیترین این مشکالت است.
 ممکن است آنچه که به عنوان مثال عام ،برای افزایش تسلط
و درک دانشجو ،در مسیر یادگیری توسط استاد درس عنوان
میشود ،از دیدگاه دانشجو به همان وضوح شفاف و قابل دیدن
نباشد.
 میزان آشنایی دانشجویان با پیشنیازهای الزم ،به یک اندازه
نیست.
 تفاوتهای فردی دانشجویان در یادگیری و برقراری شبکهی
مفهومی میان مفاهیم و قضایای درس ،یکی دیگر از دالیل بروز
این مشکالت است.
 همین تفاوتهای فردی ،باعث آن میشود که سرعت پیشروی
دانشجویان یکسان نباشد.



بسیاری از دانشجویان در رسمی نوشتن و ردهبندی و
مرتبکردن آنچه که در ذهن دارند ،با مشکالتی روبهرو
هستند.

پیشنهادی برای دانشجویان:
آن چه که در این بخش به عنوان راهکار از آن نام برده میشود،
چکیدهای از مقاالتی است که محقق مورد مطالعه قرار دادهاست.
آنچه که در بیشتر مقاالت با محوریت حل مسایل آنالیز ریاضی،
بدان اشاره شدهاست ،بازنویسی سوال از نظر تعاریف اولیه ،تعقیب
تعاریف و انجام عملیات منطقی ابتدایی برای حل مساله ،کامل کردن
استدالل ،بازنویسی مسیر حل بر اساس عالیم ریاضی ،و بررسی
صحت آن است.
اما همانطور که مشخص شد ،دانشجویان بنا به دالیل ذکر شده ،در
گام اول در فهم آنالیز و در گام بعدی در حل مسایل آن ،با
ضعفهایی مواجهند.
شاید بتوان با تقسیم بندی کلی و ارایهی توصیههایی در راستای
مطالعهی بهتر ،کمکی به دانشجویانی که در حل مسایل آنالیز دچار
ضعف هستند ،کرد.
 قبل از حضور در کالس ،پیشخوانی کنید تا ایدهای هرچند
کوچک از آنچه که در کالس گفته خواهدشد ،داشتهباشید.
در کالس درس ،به دنبال یافتن عبارات ،تعاریف و تکنیکهای
جدید باشید .پس از کالس  ،بر روی مفاهیم و آنچه که
شنیدهاید ،تمرکز کنید و به دنبال مسایل مرتبط و تفکر بر روی
آنها باشید .گروهی درس بخوانید و از استاد خود کمک
بگیرید.
 بهترین و مهمترین توصیه آن است که پیش از مطالعهی آنالیز،
مقدمهی کتــاب منبــع خود را باز کــرده و مطالعـــه کنید.
نویسندهی کتاب ،دورنمایی کلی از آنچه که در ذهن دارد و
آنچه که مورد نیاز شماست تا بتوانید گام به گام با این کتاب
پیش بروید را در مقدمهی خود ذکر میکند .درواقع مقدمهی
یک کتاب ریاضی ،تنها جایی از کتاب است که نویسنده فارسی
سلیس صحبت میکند.
 آنچه که پیشنیاز هر بخش است ،بخوانید و بدانید.
 آنالیز درسی است که با اثباتها عجین شدهاست ،اگر گمان
میکنید وجود اثباتها ضرورتی ندارد و گمراهکننده هستند،
حتما کمی دربارهی ضرورت اثبات در ریاضیات و آنالیز ،مطالعه
کنید.
 تمرینها و مسایل آنالیز ،جنس اثباتی دارند .شاید در مواردی
همان دقتی که برای یک اثبات ریاضی مدنظر است ،در حل
مسایل نیاز نباشد ،اما برهانآوری و استدالل  ،تمامی آنچیزی
است که شما در طول این مسیر به آن نیاز دارید.
 با مطالعهی چندین و چندبارهی یک اثبات ،بهگونهای که انگار
بار اولی است که آن را میخوانید ،سعی در فهم تک تک مراحل
و بازنویسی آنها کنید .در بسیاری از موارد ،ایدهی اصلی یک
اثبات ،کلید راهگشای شما در حل مسایل است.

27

28

نشریه دانشجویی بینهایت/مسلسل هفتم









با توجه به دنیای ارتباطات ،کتابها ،فیلمها و دورههای
آموزشی زیادی در اختیار شماست .یک کتاب را انتخاب کنید،
به آن ایمان داشته باشید و همگام آن ،پیش بروید.
به خودتان زمان کافی برای مطالعه بدهید ،از نمودارها و شکل
کشیدن برای تجسم بهتر تعاریف و صورت قضایا استفاده کنید،
گروهی درس بخوانید ،راهحلهایتان را برای یکدیگر توضیح
دهید و سعی کنید خودتان و دیگران را قانع کنید.
سعی کنید آنچه که گمان میکنید به خوبی فهمیدهاید و
میدانید  ،با مثالهای مستقیم متعدد و مثالهای نقض ،به
چالش بکشید و با ندانستههای خود ،پیش از امتحان روبهرو
شوید.
و یک توصیهی دوستانه :تا زمانی که به جایی که میخواهید
نرسیدید ،نایستید و به عقب نگاه نکنید.

آنالیز ریاضی ،یکی از مهمترین سرفصلهایی است که به شما
میآموزد چگونه ریاضیوار فکر و عمل کنید.
روش این تحقیق ،دانش کم و فرصت محدود من ایجاب میکرد که
با سواالت و نمونههای محدودی پیش بروم ،و تجربهی شخصی خود
را دخیل کنم شود .انتخاب محتوای عام چگونه حل کردن مسایل
در آنالیز ریاضی ،یکی دیگر از محدودیتهای این تحقیق بهشمار
میآید.
شاید بهتر باشد این تحقیق روی یک قسمت خاص از آنالیز ریاضی،
مثال دنباله و سری پیگیری شود و سواالتی با طبقهبندی خاص ،پس
از یک دورهی آموزشی ،به عنوان سواالت تحقیق درنظر گرفتهشود
شاید به این روش بتوان مشخص کرد که طبق گامهای تعریفشدهی
حل مساله ،دانشجویان دقیقا در کدام گام با مشکل مواجه هستند.
منابع فارسی:









پولیا ،جرج ( .)1386چگونه مساله را حل کنیم؟ (ترجمه احمد آرام)
(چاپ هشتم) .تهران :کیهان (نشر اثر اصلی.)1945 ،
رودین ،والتر( .)1362اصول آنالیز ریاضی ،ترجمه علیاکبر عالمزاده،
انتشارات علمی و فنی ،تهران.
میرزاوزیری ،مجید( .)1388فضاهای متریک (با طعم توپولوژی)،
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
عادلی ساردو ،مریم( ،)1392مثال عام در فرایند اثبات عام ،پایاننامه
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده
علوم ریاضی ،تهران.
شکری ،کیانوش( ،)1392طبیعت و ماهیت اثبات ،پروژه کارشناسی،
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم ریاضی ،تهران.
شکاف آموزشی ،ترجمه سرکارآرانی ،انتشارات مدرسه.
سیف ،علیاکبر( ،)1363روانشناسی یادگیری ،انتشارات نگاه.








روشهای مطالعه ،ترجمه سیف ( ،)1364مجله رشد روانشناسی.
سیف ،علی اکبر( ،)1388روشهای مطالعه و یادگیری ،انتشارات
دوران.
خدایاری ،مهسا( ،)1392مقولههای حلمساله ریاضی چیست؟ ،رشد
آموزش ریاضی ،شماره .112
ریاضیات از طریق حل مساله ،ترجمه فروزبخش( ،)1392رشد
آموزش ریاضی.113،
نوربخش مقدم ،علیرضا( ،)1392مراحلیادگیری.
گویا ،زهرا ( .)1385چرا ویژهنامه اثبات ،مجله رشد آموزش
ریاضی.2-3 ، 83،

منابع انگیسی:
Bonnie Gold, Roger A. Simons, Proof and Other
Dilemmas: Mathematics and Philosophy,
Mathematical Association of America, 2009
Harel, G., & Sowder, L. (2007). Toward
comprehensive perspectives on the learning and
teaching of proof. Second Handbook of Research
on Mathematics Teaching and Learning
Brown, C. Pearcy, An Intruduction to Analysis,
Springer, 1966.
Bills, L. & Rowland (1999, 2009): Example,
Generalisation and proof, Advances in
Mathematics Education, 1:1, 103-116.
International Competition in Mathematics for
University Students, 1994-2003
Kendra. Cherry, problem solving strategies and
obstacles.
R, halmos, paul. How to write mathemathics
Cadwalladerolsker, todd, What do we mean by
mathematical proof?, department of matemathics,
California state university.
Guzman, Miguel, the THE ROLE OF
VISUALIZATION In the Teaching and Learning
of
Mathematical
Analysis,
Universidad
Complutense de Madrid.
http://math.stackexchange.com/questions/63732/
how-to-study-for-analysis
http://math.stackexchange.com/questions/7512/g
ood-book-for-self-study-of-functional-analysis
?http://www.physicsforums.com/showthread.php
t=701779
http://www.how-to-study.com/study-skillsarticles/study-habits-of-successful-students.asp
Biehler, R. & Kempen, L (2012). Students use of
variables and examples in their transition from
generic proof to formal proof, University of
Paderborn (Germany).


















چگونه ریاضی بنویسیم

چگونه ریاضی بنویسیم

Paul. L. Halmos
مهدیس فتحی

مقالهای که پیشروی شماست ،برگرفتهای است آزاد از مقالهی
How to write mathematics by Paul. L. Halmos.
این مقاله به سبب ارایه روشهای مناسبی برای بهتر نوشتن
ریاضی ،بهنظر جالب و کارآمد میرسد .همانطور که خود نویسنده
در جایی اشاره میکند مخاطب این متن ،دانشجویانی هستند که
مقالهای در دست نگارش دارند .اما بهنظر اینجانب ،خواندن این
مقاله برای دانشجویان ریاضی خالی از لطف نیست بدانجهت که
دید بهتری نسبت به بهتر بهکاربردن عالیم ریاضی و دقیقتر
نوشتن آنچه که در ذهن دارید ،به شما میدهد.
مقدمه .این مقاله ،ذهنی و عنوان آن گمراه کننده است؛ شاید "من
چگونه ریاضی بنویسم" عنوان مناسبتری باشد .این مقاله به
همراه یک کمیته در انجمن ریاضی آمریکا -که مدت کوتاهی عضو
آن بودم -آغاز شد ولی به سرعت به یک پروژهی شخصی تبدیل
گردید .در تالش برای تحت کنترل درآوردن آن ،از تعداد کمی از
دوستانم درخواست کردم تا آن را بخوانند و نقد کنند .انتقادات
آنها بسیار عالی بود؛ تیز ،صادقانه و سازنده .و در عین حال
متناقض .شخصی گفت تعداد مثالهای شهودی کافی نیست.
دیگری نمیپذیرفت که مثالهای شهودی بیشتری الزم است.
فردی میگفت بیش از حد طوالنی است و دیگری میگفت شاید
بیشتر مورد نیاز است .یکی میگفت روشهای متداول و سنتی (و
موثر) ،بـــرای به حداقل رساندن اثباتهای طوالنـــی وجود دارد،
مـانند شکستن اثبات به یک سری لم پشت هم.
و دیگری میگفت یکی از چیزهایی که برای من خستهکننده است
و خاص مبتدیان است ،شکستن اثبات به یک سری لم پشت هم
است.
و یک چیزی وجود داشت که بیشتر مشاورهدهندگان من ،در آن
هم عقیده بودند" :نوشتن چنین مقالهای ،کار بیهودهای است"
مشورت دهندهی اول" :هر ریاضیدانی که مقالهی دومش را نوشته
باشد ،متقاعد شدهاست که میداند چگونه مقاله بنویسد و به این
توصیهها با بیحوصلگی واکنش نشان میدهد".

مشورت دهندهی دوم" :همهی ما ،به عقیدهی من ،احساس
میکنیم اگر راحت گذاشتهشویم ،میتوانیم توصیف کنندهای
درجه یک باشیم .حتی افرادی که در مورد توانایی ریاضی خود
بسیار متواضع و فروتن هستند ،اگر توانایی خوب نوشتنشان زیر
سوال برود ،عصبانی میشوند".
مشورت دهنده ی سوم با لحنی محکم و قاطعانه به من هشدارداد
از آن جایی که ممکن نیست بتوانم عمق فعالیتهای ذهنی را در
مورد یک موضوع فنی نشان بدهم ،نباید از تمسخر همکاران
مغرورترمان تعجب کنم!
مشاوران من ،همه ریاضیدانان شناخته شدهای هستند و یک خط
تمجید من در اینجا ،چیزی بر مقام علمی آنها اضافه نمیکند،
اما ممکن است برداشت نادرست و ناکامل من از توصیههای ایشان،
موجب رنجش خاطرشان شود ،برای همین بدون ذکر نام،
توصیههایشان را نقل کرده و از ایشان تشکر میکنم .باز هم تاکید
میکنم که نیاوردن اسمشان ،چیزی از سپاسگذاری من کم
نمیکند و بدون کمک ایشان ،این مقاله دارای نواقص بیشتری
میبود.
 .1هیچ دستوری برای چگونه نوشتن وجود ندارد.
من فکر میکنم بتوانم بگویم چگونه باید نوشت اما نمیتوانم
تصورکنم چه کسی دوست دارد که آن را بشنود .توانایی ایجاد
ارتباط موثر یک قدرت ذاتی و مادرزادی است و این ویژگی چنان
زود به دست میآید و در فرد تثبیت میشود که به احتمال زیاد
خواندن نظرات من بر شخص تاثیری نخواهد گذاشت.
پس چرا ادامه میدهم؟ یک دلیل کوچک امیدواری من این است
که حرفهایی که در باال گفتم کامال درست نباشند و بههرحال من
عالقمند هستم شانس خود را در مورد کاری که شاید نتوان آن را
انجام داد ،امتحان کنم .دلیل عملیتر آن است که در دیگر هنرها
که به استعداد ذاتی نیاز هست ،حتی آن کسانی که با این استعداد
ذاتی متولد شدهاند ،از ابتدا با همهی دانش الزم به دنیا نیامدهاند.
نوشتههای کمی مانند این مقاله میتواند یادآوری برای کسانی
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باشــــد که مــــیخواهند توسعهدهندگان روشهایی گردند که
نویسندگان گذشته آنها را مفید دانستهاند.
مشکــل اساسی در نوشتـــــن ریاضی ،همانست کــه در نگارش
زیستشناسی ،یک رمان و یا نگارش هرچیز دیگری وجود دارد:
مشکل انتقال اندیشه است .برای اینکه این کار را به وضوح
انجامدهید ،باید حرفی برای گفتن داشته باشید و کسی که این
حرفها را به او بگویید .باید مطلبی که قصد گفتنش را دارید،
سازماندهی کنید ،آنرا با ترتیبی که میخواهید بیانکنید ،بیارایید
و باید آنرا بنویسید و دوباره و چندباره ویرایشش کنید و باید
تمایل این را داشتهباشید که سخت روی جزییات مکانیکی مانند
امال ،نمادگذاری و نشانهگذاری فکر و کار کنید .این همهی چیزی
است که دراینباره میتوان گفت.
 .2چیزی بگویید.
ممکن است پافشاری بر این مطلب که برای اینکه چیزی را خوب
بیانکنید ،باید حرفی برای گفتن داشتهباشید ،غیرضروری به نظر
بیاید .اما این طنز نیست .بسیاری از بدنویسیها چه در ریاضیات و
چه در زمینههای دیگر ،به سبب ندیدهگرفتن همین اولین اصل
نگارش است .همانطور که دو راه برای حد نداشتن یک دنباله
وجوددارد ( اینکه هیچ نقطهی چسبندگی نداشتهباشد یا بیشتر از
یک نقطهی چسبندگی داشتهباشد) ،به دو طریق ممکناست یک
نوشته موضوع نداشتهباشد :یا هیچ نظر و اندیشهای در پشت آن
نباشد یا نظرات زیادی در آن بیان شدهباشند.
ابتال به بیماری اول سختتر است .زیرا قلمرانی دربارهی هیچ،
سخت است ،مخصوصا در ریاضیات .اما این بیهدفی ممکناست
اتفاقبیفتد و نتیجه این است که خواندن چنین نوشتهای بسیار
سخت خواهدبود .مثالی کالسیک ازاین کتابهای بیمار ،کتابی
نوشتهی کارل تیودور هایزل است .این کتاب پر است از واژگانی با
امالی درست که از نظر دستوری در جایگاهی صحیح کنار هم
آمدهاند .اما در سه دههی گذشته ،که گاهی نگاهی به آن کتاب
انداختهام ،هنوز نتوانستهام دو صفحهی پیاپی آنرا بخوانم و سپس
در یک بند ،خالصهاش کنم .به نظر من ،علت در این است که
کتاب درواقع هیچ چیزی نمیگوید!
بیماری دوم بسیار معمول است .کتابهای بیشماری وجوددارند
که اصلِ داشتن اندیشهای برای بیان را با بیان تعداد زیادی از
اندیشهها ،زیر پا گذاشتهاند.
آموزگاران ریاضیات عمومی در ایاالت متحدهی امریکا ،از بدی
کتابهای ریاضیات عمومی شکایت دارند و این مورد اشاره است.
کتابهای ریاضیات عمومی خوب نیستند زیرا چیزی به نام
ریاضیات عمومی وجودندارد .ریاضیات عمومی یک موضوع نیست
زیرا موضوعات زیادی وجوددارد .آنچه که امروزه ریاضیات عمومی
مینامیم ،معـــجونی است از کــمی منطق ریاضــی و نظریـــهی
مجموعهها ،مقداری نظریهی میدانهای مرتب ،هندسهی تحلیلی و
توپولوژی ،هـــم به صورت توپولوژی عــمومی (حدود و پیوستگی
توابع) و هم به صورت توپولوژی جبری (جهتگذاری در فضاها)،

نظریهی توابع با متغیر حقیقی و مشتقگیری ،عملیات نمادین
ترکیبیاتی که انتگرال صوری نامیدهمیشود ،نظریهی اندازهی
مقدماتی در سطوح پایین ،مقداری هندسهی دیفرانسیل ،اولین
گامها در آنالیزکالسیک توابع مثلثاتی ،نمایی و لگاریتمی ،و سپس
بسته به حجم کتاب و سلیقهی نویسنده ،مقداری دستور برای حل
معادالت دیفرانسیل ،مکانیـــک مقدماتـی و مقــــداری از مطالب
ریاضیات کاربردی .نوشتن یک کتاب خوب دربارهی هرکدام از
اینها بسیار سخت است و ترکیبی از همهی اینها ،غیر ممکن.
اثر بسیار کوچک نلسون در اثبات اینکه هر تابع هارمونیک
کراندار ،یک تابع ثابت است و رسالهی عظیم دانفورد و شوارتس در
آنالیز تابعی ،مثالهایی از تالیفات ریاضی هستند که چیزی برای
گفتن دارند .اثر نلسون بیش از یک نیمصفحه نیست و اثر شوارتس
و دانفورد ،چهارهزار برابر طوالنیتر است ،اما در هر دو مورد
مشخص است که نویسندهی مقاله از آنچه میخواهد بگوید،
ایدهی واضحی دارد.
موضوع به روشنــی توضیح دادهشــدهاســت ،موضوع وجود دارد،
مفاهیم در ارتباط با یکدیگر هستند ،و چیزی برای گفتن وجود
دارد.
داشتن چیزی برای گفتن ،مهمترین عنصر در یک نگارش خوب
است و اهمیتش تا آنجاست که اگر مطلبی که بیان میشود به
اندازهی کافی مهم باشد ،شانس آن را دارد که اثری جاودانه شود.
حتی اگر سازمانبندی کامال محکمی نداشتهباشد و یا نگارشش
روان نباشد.
اثبات بیرکهوف برای قضیهی ارگودیک ،تقریبا بیشترین حد
گیجکنندگی را دارد ،و نامهی آخر اثر وانزتی ،خیلی پیچیده و
دارای نواقصی است ،اما یقینا هرکس اینها را خوانده ،از
نگارششان بسیار خوشحال و خرسند است .با اینحال رعایت تنها
این اصل اول به ندرت ممکن است و هرگز رضایتبخش نیست.
 .3برای مخاطب بگویید.
اصــل دوم نگـــارش خـوب آن است که نویسنـده بـرای مخاطب
بنویسد .هنگامی که تصمیم میگیرید چیزی بنویسید ،این سوال
را از خود بپرسید که میخواهید با چه کسانی ارتباط برقرارکنید.
آیا یک یادداشت روزانه مینویسید که فقط خودتان آنرا
میخوانید ،یا نامهای به دوست است یا گزارش یک تحقیق برای
متخصصین یا یک کتاب درسی برای دانشجویان دورهی لیسانس؟
تا حد زیادی مشکالت دراین موارد شبیه هم هستند .تنوع در
میزان انگیزشی که نوشته باید در خواننده ایجادکند و اینکه
نوشته تا چه اندازهای باید جدیت داشتهباشد و چقدر وارد جزییات
شود ،و هر مطلب چقدر باید تکرار شود .همهی نوشتارها تحت
تاثیر ناظرین خود هستند ولی با مشخص بودن مخاطب ،مشکلی
که نویسنده با آن مواجه است بهترین روش برقراری ارتباط با
مخاطب است.
ناشرین میدانند که  25سال یک عمر قابل انتظار برای بیشتر
کتابهای ریاضی است و به طور حدسی عمر متوسط مقاالت

چگونه ریاضی بنویسیم

ریاضی  5سال است( .البته وجوددارند مقاالتی که بعد از گذشت
 50ســـال هنوز هـــم زندهاند و کتابهایی کــه پیش از  5سال
میمیرند).
بدون شک هر نوشتهی ریاضی عمری محدود دارد ،با این وجود
اگـــر میخواهید بـــا مخاطبین خود ارتبــاط خوبی برقرارکنید،
در حـــال حاضر نــوشتهی شما باید بـــا این فرض که تا سالها
خواندهمیشود ،نوشتهشود.
من عالقمندم که مخاطبینم را نه تنها به صورتی مبهم و در
مقیاس بزرگ (مثال توپولوژیستهای حرفهای و یا دانشجویان سال
دوم کارشناسی ارشد) ،بلکه بسیار مشخص تعیین کنم .این دید به
من کمــک میکنــد کــه خواننده را در ذهنم داشتهباشم و موقع
نوشتن همواره تصورکنم که در حال صحبت با او هستم .این
مخاطب ممکن است کسیکه دربارهی موضوع نوشتهی دو سال
پیشم با او صحبت کردهام باشد یا یکی از همکارانم که با ایدههای
من موافق نیست و قصدم قانعکردن اوست.
مثــال مخاطب ایــن نوشتهی مــن دانشجـــویان ریاضیست کـه
میخواهند نوشتن رساله را آغازکنند و به طور همزمان یک همکار
ریاضیدان که ممکن است روشهای متفاوتی داشتهباشد و نظرات
مرا نپذیرد ،در نظرداشتهام .البته امیدوارم که او نظرات مرا بپذیرد
و زمــانی کــه متوجه میشود او را مـدنظر داشتهام ،از من دلخور
نشود.
مخاطب قرار دادن دستهی معین و کوچک ،مزایا و معایبی دارد.
یک مزیت مهم که نوشتن را سادهتر میکند شناخت خصوصیات
ذهنــی خواننده اســت و عیــب آن ایناست که نویسنده وسوسه
خواهدشد تا اصطالحات و عبارات نامناسب و یا طنز را بهکارگیرد.
یقینا منظور من ازاین عیب مشخص است و با دقت در نوشتار
میتوان ازآن جلوگیری کرد .نویسنده باید اشکاالت خوانندگان را
از قبل پیشبینی کردهباشد و سعیکند که آنها را رفع نماید.
من در آینده یک یا دو مثال برای این مورد خواهمآورد .اما اکنون
تاکید میکنم که درنظرداشتن دسته از خوانندگان نه تنها برای
این کار مفید بوده که ضروری هم هست.
شاید لزومی نداشت که این گفتهشود ولی گفتنش ضرری ندارد،
مخاطبینی که نوشتهای را میخوانند ممکناست کامال با آنچه که
نویسنـــده در ذهنش تصور مـــیکرده ،دارای ویژگــیهای کامال
متفاوتی باشند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که اهداف نویسنده
کامل و بدون نقص باشند .اما من همچنان میگویم که داشتن یک
هدف تعریفشده و تیر را به جایی دیگر زدن بهتر از نداشتن
هدفی مشخص و شانسی نداشتن است .آماده باش ،هدف ،شلیک...
و امیدوا ر باشید که شلیک شما به هدف بخورد به هدفی که
انتخابش کردهاید شاید اگر همانیکه درنظر داشتهاید نباشد.
 .4اول سازمانبندی کنید.
نقــش اســـاسی یک نویسنده آن اســت کـــه مطالب را چـنان
سازمانبندی کرده و بیاراید که مقاومت خواننده به حداقل رسیده

و بینش آن به حداکثر برسد ،همواره مطالب اصلی را گفته و او را
در جریان اصلی بحث نگاه دارد.
واقــعا مزیت یک کتـــاب بر یک مقاله چیــست؟ آنکه کـــتاب
فهرستبندی موضوعی مرتبی دارد ،ارتباط موثر بین مثالها،
مثالهای نقض که مفهوم را روشنتر میکنند.
کاشف یک نظریه هم ،مرتبا در مسیر کشف به طور تصادفی با
موانع بسیار برخورد کرده و آنچه که از ابتدا در ذهن وی بوده
نامرتبتر از آنی است که تاثیری بر ذهن خواننده داشتهباشد و اگر
راهی برای خالصهکردن ،نظمدادن و مرتبکردن مسیر وجود
نداشتهباشد ،هر شخصی که قصد مطالعهی آنرا دارد ،باید از ابتدا
شروع کرده و همگام با کاشف پیش رود و اگر اینگونه باشد هیچ
راهی برای پیشرفت و سوار شدن بر شانه های غولآسای دانش
وجود نخواهدداشت.
پس ،بعد از آنکه دریافتید مفهومی که میخواهید بیانکنید،
چیست و مخاطب شما چهکسی است ،مرحلهی بعدی داشتن یک
طرح کلی است .یک طرح کلی ایدهآل آن است که درآن هر بحث
مقدماتی به اختصار و با توالی منطقی و روانشناسانه و بدون هر لم
و نتیجه و مثالی آوردهشود .بدینترتیب توجه خواننده همواره به
این خواهدبود که کجا چه انتظاری از نوشته داشتهباشد .برای
همین توجهش به مطلب بیشتر خواهدبود و با این همه از لذت
کشف ارتباطهای جدید بیبهره نخواهدبود.
در یک سازمانبندی ایدهآل لمها دقیقا در نقاطی قراردارند که به
بودنشان نیازمندیم و رابطهی بین قضایا مشخص است.
در سازماندهی یک سوال همیشگی این است که چه مطالبی ذکر
شوند و این دقیقا با اینکه چه مطالبی حذف شوند ،اهمیتی برابر
دارد ،چون همانقدر که جزییات فراوان زیانآور است ،کلی گویی
هم مضر خواهدبود .آوردن جزییات فراوان برای نویسندهای که
آنها را میفهمد ،رضایتبخش است و برای یک دانشجوی ضعیف،
بودن یا نبودنشان تفاوتی نمیکند .قلب ریاضیات را مثالها و
مسایل کوچک اما عمیق تشکیل میدهند و نظریههای کلی غالبا
نتیجهی تفکر روی ایدههای کوچک اما عمیق بودهاند .بررسی این
نکته که آیا یک قضیه میتواند بیشتر از آنچه که در ابتدا مدنظر
بوده بیانکند یا نه ،به عهدهی خواننده است و جایی که او به
کمک فردی با تجربه نیاز دارد ،آوردن مثال نقض برای اینکه چه
چیزهایی را اثبات نمیکند ،است...
.5دربارهی الفبا فکرکنید.
هنگامی که شما یک طرح برنامهریزی شده برای یک مقاله دارید
کــه ممکن اســـت خوب نبـاشد ،امـــا بهترین کـــاری بوده که
میتوانستید انجامشدهید ،شما تقریبا برای شروع نوشتن آماده
هستید .تنها چیزی که میخواهم به شما توصیه کنم این است که
قبل از نوشتن ،یکی دو ساعتی را صرف تفکر دربارهی الفبایی که
میخواهیـد به کار ببرید ،کنید .ایـنگونه ،شـــما از بسیـــاری از
دردسرهای بعدی جلوگیری میکنید.
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حروفی که برای نمادگذاری انتخاب میکنید ،ارزش این را دارند
که با فکر ساخته و طراحی شوند .یک نمادگذاری خوب و مناسب،
میتواند کمک بزرگی به نویسنده باشد .من نویسندگان مقاالت و
مخصوصا نویسندگان کتابها را ترغیب میکنم که در ابتدای کار،
نمادهایشان را طراحیکنند .من یک جدول بزرگ با حروف الفبای
زیاد در اندازههای متفاوت ،تهیه میکنم و سعی میکنم همهی
فضاها ،گروهها ،بردارها ،توابع ،نقاط ،رویهها ،اندازهها ،و همهی
موجودات دیگری را که دیر یا زود معرفی میشوند را ،از قبل
پیشبینی کنم و نمادی به هریک اختصاص دهم.
نمادگذاری خوب دارای هماهنگی الفبایی است و از ناموزون بودن
جلوگیری میکند .تعداد حروف الفبایی که در دسترس ریاضیات
است ،بینهایت است اما تنها بخش کوچکی از آن قابل استفاده
است .یک دلیل آناست که توانایی انسان در متمایز کردن عالیم
بسیار محدودتر از خلق عالیم جدید است .دلیل دیگر ،عادت بد در
تثبیت حروف است.
توصیهای که در اینباره میتوانکرد اینست که شما به تثبیت
بیشتر حروف نیفزایید ،درمورد حروف فکر کنید .اینکار پرزحمتی
است اما ارزشش را دارد .باعث صرفهجویی در زمان میشود و از
مشکالت آینده جلوگیری میکند .ابتدا ساعتی فکر کنید و سپس
نوشتن را شروع کنید.
 .6به روش مارپیچ بنویسید.
بهترین راه نوشتن و شاید تنهاترین راه آناست که به روش
مارپیچی بنویسید .براساس این روش ،فصلهای کتاب به ترتیب
1و2و1و2و3و1و2و3و4و ...نوشتهمیشوند .شما فکر میکنید که
میدانید چگونه باید فصل اول را بنویسید .اما پس از انجام آن و
نگارش فصل دوم ،درمییابید که اگر فصل اول را متفاوتتر
مینوشتید ،فصل دوم بهتر میشد .هیچ چارهای جز بازگشت به
فصل اول و دوبارهنویسی آن نیست تا فصل دوم هم بهتر از آب
دربیاید .سپس فصل سوم را شروع کنید .و البته که شما میدانید
چه پیشخواهدآمد :فصل سوم ،ضعفهای فصول اول و دوم را
نشان خواهدداد و هیچ چارهای جز. ...
اولین گام در نوشتن ،دوباره نوشتن و دوباره نوشتن ،است .پس از
مشخصکردن موضوع ،مخاطب و طرحکلی (البته که الفبا را
فراموش نکنید) ،شروع به نوشتن کنید و اجازه ندهید هیچچیز
شما را متوقف کند.
روش مارپیچی شامل بخش اصلی و نه همهی بازنویسی یک کتاب
است .توصیهی من این است که بار اول هرچه در دلتان است
بنویسید ،سریع بنویسید و همهی قوانین را زیرپا بگذارید .مهم
نیست که نوشتهی شما همراه با غرور ،تنفر یا جمالت نامناسب
باشد ،یا اینکه پیچیده و مبهم ،حتی اگر الزم است طنزآمیز
بنویسید .فقط به نگارش ادامه دهید .با این وجود ،وقتی تصمیم به
دوبارهنویسی میگیرید ،نوشتهی خود را ویرایش نکنید بلکه از نو
بنویسید .منظور من آن نیست که به عنوان مثال در یک کتاب با
 10فصل ،فصل اول باید  10مرتبه نوشتهشود! اما به نظر من  3یا

 4بار الزم است .ممکن است که فصل اول یکبار پس از نگارش
فصل دوم و مثال یکبار پس از نگارش فصل چهارم به دوبارهنویسی
نیاز داشتهباشد و اگر خوششانس باشید نگارش فصل چهارم تنها
یکبار الزم خواهدشد.
توصـــیف شـــیوهی نگارشی مـــن ،مــیتواند بیانـــگر منظورم
از دوبارهنویسی باشد .پس از به پایان رساندن نگارش کتابم با
روش مـــارپیچی ،تمام کتـــاب را دوباره مــــینویسم و اجـزای
کمککننده به خواننده مانند فهرست پیش نیازها ،مقدمهیکتاب،
فهرست کلمات کلیدی و فهرستموضوعی را اضافه میکنم .تهیهی
این فهرستها کاری مکانیکی و اجتنابناپذیر است .سپس دوباره
کتاب را با ماشین تحریر مینویسم ،و تالش میکنم نتیجه
بهقدرکافی تمیز و زیبا باشد بهگونهای که یک ماشیننویس که
اطالعات تخصصی در ریاضیات ندارد ،بتواند این "ویرایشسوم"
کتاب را برای متن نهایی چاپ ،بدون زحمت استفاده کند .میزان
دوبارهنویسی در ویرایشسوم ،کمترین است و در حد یک کلمه یا
حداکثر یک جمله خواهدبود.
ارشمیدس به ما میآموزد اگر یک کمیت ،به تعداد دفعات کافی به
خودش اضافه شود ،یک کمیت بزرگ حاصل میشود .اما زمانیکه
بحث سر کار بزرگی مثل نوشتن یک کتاب باشد ،به نظر من
عکس حرف ارشمیدس هم درست است .تنها راه نوشتن یک کتاب
بزرگ آن است که هر روز و به طور پیوسته قسمت کمی از آن را
نگه دارید .یک روش خوب برای پیوستگی و ثبات سرعتتان این
است که هر روز کارتان را برای پر کردن پمپ از آب برای روز بعد،
متوقف کنید.
فردا با چه چیزی شروع خواهید کرد؟ محتوا و عنوان فصل بعد چه
خواهد بود؟ توصیه می کنم برای هر بخش ،قبل یا بعد از نگارشش
عنوانی انتخاب کنید حتی اگر نخواهید آن را در نگارش نهایی
چاپ کنید.
 .7همواره کار خود را سازماندهی کنید.
چه سازماندهی اولیه شما با جزییات دقیق و خوب باشد و چه
نباشد ،کار مهم سازماندهی ،با آغاز نگارش پایان نمییابد ،بلکه در
تمام مدت نوشتن و حتی بعد از آن نیز ادامه مییابد .این کار به
موازات نگارش و به روش مارپیچی و مکررا در نگارش مطالب
ریاضی ،استفاده میشود .روش آن به این صورت است که با آنچه
به عنوان مفهوم اولیه و پایهای انتخاب کردهاید ،شروع کنید و تا
آنجایی که دوست دارید ،ادامه دهید؛ ازنظر شهودی برای آن
هیجان ایجاد کنید ،از مثال و مثالنقض استفاده کنید و تعریف
بیاورید .این بخش اول است .در بخش دوم ،مفهومی را معرفی
کنید که به بخش اول ،وابستگی مفهومی دارد و مانند بخش اول از
تعاریف ،مثال های شهودی و مثال نقض استفاده کنید.این پایان
بخش دوم شماست .حاال بخش اول را با درنظر گرفتن بخش دوم،
بازنویسی کنید .مثال به این فکر کنید که کدام یک از مثالهای
بخش دوم ،از مثالهای بخش اول قابل استخراجند و حتی ممکن
است بیان مثال خوبی را در بخش اول فراموش کردهباشید .این
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روش اعجازانگیز ،ساده و لذتبخش است و با داشتن چهارچوبی
مستحکم خواندن را برای خواننده سادهتر میکند؛ حتی اگر
خواننده به این اتصاالت و نحوهی پشتیبانی مفاهیم از یکدیگر،
توجه نکند.
طرحها و زیرطرحها در یک رمان تاریخی ،سرنخها در یک داستان
گارآگاهی و حوادث کوچک و بزرگ در یک داستان ،همگی نظایر
ریاضی دارند .نمونهای از سرنخدهی در یک مطلب ریاضی ،آن
است که اسم یک مفهوم جدید ،چندین و چند بار پیش از تعریف
رسمــی و دقیق آن ،به کـــار رود ،بــه طوری که هر بار جزییات
بیشتری به آن اضافه شود .بهاین ترتیب ،به روشی ساده و درعین
حال موثر ،خواننده برای دریافت مفهوم جدید آماده میشود.
 .8نگارش خوبی داشته باشید.
تاکنون آنچه که دربارهی نحوهی نگارش آمده ،به جنبههای کلی
آن پرداخته است .حال میخواهم کمی دربارهی جنبهی نگارش
صحبت کنم.
به نظر شما چه مشکلی پیش میآید اگر یک یا چند حرف به
هنگام نوشتن ،کم شوند یا واژگان را به اختصار بنوسیم؟ قطعا
خواننده میتواند متوجه منظور اصلی ما شود اما آنچه که اهمیت
دارد آن است که جدا از رعایت نکردن درست دستور زبان ،باعث
میشویم که خواننده تمرکز خود را به طور ناخودآگاه از دست
بدهد.
زبان اگر خوب به کار رود ،ابزار مفیدی برای انتقال دقیق ،روشن و
جالب توجه اطالعات خواهد بود و شناخت این ابزار همانقدر برای
یک نویسندهی توصیفگر ارزش دارد که شناخت لوازم جراحی
برای یک جراح .میتوان نوشتههای اقلیدس را با بیانی بد و امالیی
غلط توضیح داد یا آپاندیس یک بیمار را با چاقویی زنگ زده،
جراحــی کرد اما در هـــر دو مورد ،قربانیان (خوانندگان و بیمار)
انتظار برخورد بهتری را دارند.
همهی ریاضیدانان و حتی دانشجویان سال اولی نیز میدانند که
ریاضی ،بیان و نگارش مخصوص خود را دارد و یادگیری آن در
هیچ کتابی بهطور دقیق و رسمی نیامدهاست .اما منابعی هستند
که به شما در بیان بهتر ،کمک کنند.
.9صداقت بهترین روش است.
هدف از استفاده از زبان ریاضی مناسب ،درک آسان و حتی
لذتبخش موضوع برای خواننده است .شیوهی نگارش ریاضی ،باید
خوب باشد؛ نه به بیان عبارات و مفاهیم بیش از حد دشوار و
تخصصی بپردازد و نه به بیان مفاهیم نامطلوب.
هدف نویسنده هموار ساختن مسیر خواننده و جلوگیری از
مشکالت احتمالی اوست ،واضح ساختن مطلب ،نه پیچ و تاب دادن
آن .منظور من از جلوگیری از پیچیدگی مطالب ،فقدان استحکام
ریاضی و دقت آن نیست ،و باور دارم که این اهداف آشتیپذیرند و
میتوان آنها را به گونهای در کنار هم بهکار برد که باعث
پیچیدگی مطلب و سردرگمی خواننده نشوند.

در این جا چند نمونه از مواردی که به نظرم نویسنده صداقت کافی
ندارد را بیان میکنم:
مثال در یک نقطهی بهخصوص پس از اثبات گزارهی 𝑝 ،مغرورانه
مینویسید که از 𝑝 نمیتوان 𝑞 را نتیجه گرفت و سپس با
خوشحالی به بیان مفاهیم دیگر میپردازید .ممکن است انگیزههای
شما خوب و درست باشند اما نویسنده احساس میکند فریب
خوردهاست .اگر او همه چیز را دربارهی این موضوع میدانست ،به
مطالعهی نوشتهی شما نمیپرداخت .برای او ،این نتیجهگیری،
واضح نیست و نیاز به توضیح بیشتر ،دلیل ،مثال نقض یا ارجاع
دارد.
بهکاربردن عباراتی مانند "بدیهی است" ،یا "بهسادگی میتوان
دید" ایرادی ندارد اگر قواعدی در بهکاربردن آنها رعایت شود و
مثال اگر سه یا شش ماه دیگر این مطالب را بازخوانی کردید،
همهچیز همچنان شفاف بهنظر بیایند.
نیاز به گفتن نیست که هدف شما ،پنهان کردن حقایق نیست،
برعکس شما مینویسید که از حقایق پرده بردارید.
 .10از نوشتــن عبـارات بـــیربط و غیرضروری و پیش پا افتاده،
اجتناب کنید.
گاهی یک گزاره چنان بدیهی است که حتی بیان بدیهی بودن آن،
نیاز نیست ولی درعین حال ،با عباراتی بیان میشود که خواننده را
سردرگم و منحرف میکند .درنظرگرفتن فرضیاتی که ارتباط با
مطلب ندارند ،تاکید نادرست در جایی که به آن نیازی نیست و
عدم تاکید در جایی که به آن نیاز است ،از مواردی هستند که
اوضاع را برای خواننده آشفته و بههم ریخته میکنند.
برای مثال در فرآیند اثبات یک قضیه ،الزم نیست که بدون آنکه
خواننده را در جریان قرار دهید شروع به اثبات کنید و بنویسید در
نهایت اثبات کردیم که . ...بهتر آن است که تمام مفروضات و
آن چه که نیاز دارید را درکنار هم بیاورید تا خواننده بداند قرار
است با استفاده از چه مفاهیمی ،چه مطلبی را اثبات کند .معنی
این عبارات آن نیست که نباید از تعاریف آشنا کننده استفاده کرد،
بلکه بهتر آن است که این تعاریف و مفروضات پیش از صورت
فضیه ،درکنار هم و ضرورت ،توالی یابند و سپس صورت قضیه و
در نهایت اثبات قضایا نوشتهشود.
.11تکرار کنید و تکرار نکنید.
یکی از قواعد خوبتر نگارش کردن ریاضی ،تکرار مطالب و شیوهی
دیگر ،تکرار نکردن مطالب است .منظور از تکرار کردن آن نیست
که یک مطلب چندبار و هربار با بیانی متفاوت ،نگارش شود .بلکه
منظور آن است که اگر در فصل اول ،تعریفی آوردید و در جایی
دیگر به آن نیاز پیدا کردید ،در صورت امکان از همان واژهها برای
یادآوری تعریفتان ،استفاده کنید .اغلب برای این تاکیدها ناچارید
به فصلهای قبلی بازگشته و تعاریفی را که تصور میکردید به
قدرکافی خوب بیان کردهاید ،از نو بنگارید .اغلب تصور میکنند
تکرار یک مطلب هر بار با اندکی تغییرات ،در ذهن خواننده بیشتر
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میماند حال آنکه من مخالف این ایده هستم .وقتی شما مطلبی
را برای بار دوم بیان میکنید حتی کمحافظهترین خوانندگان هم
به یاد میآورند که بار اولی هم وجود داشتهاست ،هرچند مبهم و
ناکامل و از خود خواهند پرسید آیا آنچه که اکنون در حال
یادگیری آن هستند ،همانی است که قبال با آن روبهرو شدهاند یا
آنکه مطالب مشابهند و تفاوتهایی وجود دارد .ابهام فوق که در
خواننده ایجاد میشود ،حتی در ضعیفترین شکل آن هم،
نامطلوب است .هرچیزی که ترس غیرضروری خواننده ایجاد کند،
بیدلیل ذهن خواننده را مشغول میکند ،یا به هر صورتی ،ذهن
خواننده را مشغول کرده و او را از مطلب اصلی منحرف میکند.
 .12اصطالحات را صحیح به کار ببرید.
برای مصور ساختن امکانات استفادهی غیر پیچیده از واژگانی که
ریاضیدانان هرروز بهکار میبرند" ،نگاشت"" ،دنباله" و "تعلق
داشتن" را مثال میزنیم .من به آن مکتبی تعلق دارم که بین
"نگاشت" و "مقدار یک نگاشت" ،تمایز زیادی قایل است .دنباله،
نگاشتی است که دامنهی آن اعداد صحیح هستند .حال عبارت زیر
را در نظر بگیرید" :اجتماع دنبالهای از مجموعههای شمارشپذیر،
شمارشپذیر است ".در اینجا ،تاکید اصلی روی مجموعههای
شمارشپذیر بودهاست .حال آنکه این چینش ،توجه خواننده را به
سمتی که نباید ،جلب میکند" .مجموعه" ،در اینجا بیتاثیر است
و "دنباله" ،کامــال نامناسب بــهکار رفـــتهاست" .اجتماع تـعداد
شمارشپذیری از مجموعههای اندازهپذیر ،اندازهپذیر است" .یا اگر
تاکید متفاوتی مدنظر است "اجتماع تعداد شمارشپذیر نامتناهی
از مجموعههای اندازهپذیر ،اندازهپذیر است".
"حد یک دنباله از نگاشتهای اندازهپذیر ،اندازهپذیر است"،
چینشی درست دارد .استفادهی نادرست از "دنباله" آنجا اهمیت
مــییابد کـــه اگــر خواننـــده مفهوم "دنباله" را به خوبی درک
کردهباشد ،استفادهی نابهجا از این واژه ،تمرکز وی را بههم میریزد
و سرعت خوانش او را کند میکند و اگر مفهوم"دنباله" را به
خوبی درک نکردهباشد ،درک نهایی و کامل وی از مفهوم ،به
تعویق میافتد.
"تعلق داشتن" و "شامل بودن" را بسیاری مترادف بهکار میبرند.
اینها همانهاییند که ∈ و ⊆ را به جای هم استفاده میکنند.
بعید است که استفاده از "تعلق داشتن" و "شامل بودن" به جای
هم ،اشکالی ایجاد کند اما من طی یک آزمایش ،چند سالی است
که "تعلق داشتن" را برای ∈ و "شامل بودن" را برای ⊆ استفاده
میکنم .ادعا نمیکنم با این روش چیزی را ثابت کردهام اما اینکار
هم ساده است ،هم بیضرر و هم آنکه تمرکز خواننده را نمیگیرد.

 .13در برابر استفادهی بیش از حد از عالیم و نمادها مقاومت
کنید.
آنچه دربارهی استفاده از واژگان گفتهشد ،دربارهی عالیم نیز
صادق است .هنگام یک توصیف ریاضی بهتر است تصور کنید که
در یک جنگل با دوستتان در حال قدم زدن هستید و قلم و
کاغذی در دسترس ندارید .به نمادها و عالیم تنها زمانی روی
بیاورید که واقعا به آنها نیاز دارید .به طور مثال ،مشابه با "اصل
حذف مضروضات غیر ضروری" ،در عبارت "در فضای فشرده ،هر
نگاشت پیوستهی 𝑓 کرانداراست" ،آوردن 𝑓 چه تاثیری در درک
بهتر داشت؟ دالیل استفاده از نمادهای غیرضروری متفاوت است،
گاهی به دالیل روانی و گاهی هم به دلیل آنکه ممکن است آن
نماد ،در ادامهی روند اثبات مورد استفاده قرار بگیرد.
سخن آخر
اینجا پایان توصیههای من است .توصیههایی بر پایه آنچه که
انجام دادهام و آنچه که انجام میدهم ،آنچه که متاسفم انجام
ندادهام و آنچه که آرزو داشتم برایم انجام دهند .شما به روشهای
گوناگونی میتوانید از نوشتهی من انتقاد کنید اما امیدوارم این
انتقاد براساس عملکرد من نباشد .براساس آنچه که گفتهام نه
آنچه که انجام دادهام ،عمل کنید و امیدوارم که نتایج خوبی
بگیرید و شما هم از آن بنویسید.
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فارغالتحصیالن ریاضی تمام روز چه میکنند؟

Yakov Berchenko-Kogan

پگاه پوراحمد

مدت بسیاری از دورهی تحصیلی رشتهی ریاضی ،خواندن کتاب و
مقاله و فهمیدن این است که قضیه چیست! سختیِ کار این است
که خواندن ریاضی مثل یک کتاب جنایی رمزآلود نیست ،و حتی
مثل خواندن یک کتاب تاریخ یا مقالهی نیویورک-تایمز هم نیست.
مشکل اصلی این است که وقتی به مرزهای ریاضی میرسید،
کلماتی که مفهوم قضیه را برسانند واقعا هنوز وجود ندارند.
ارتباط برقرار کردن و ارایهی این ایدهها کمی شبیه تالش برای این
است که به یک نفر که هیچوقت جاروبرقی ندیده بگویید جاروبرقی
چیست؛ با این تفاوت که اجازه ندارید از کلماتی که طولشان از
تعداد مشخصی حرف بیشتر است ،استفاده کنید.
چه میشود گفت؟ «وسیلهایست که گرد و خاک را به داخل خود
میکشد و باعث میشود شما در خانهای تمیز راه بروید».
این تعریف بدون شک از هیچچیز بهتر است ،اما همهی چیزی که
شما میخواهید راجع به جاروبرقی بدانید ارائه نمیکند .میشود از
جاروبرقی برای تمیزکردن قفسهی کتابها استفاده کرد؟ میشود
با آن بیرونِ خانه را تمیز کرد؟
مولفین کتابها و مقاالت هم سعی میکنند چیزی که فهمیدهاند را
به بهترین شکلی که میتوانند تحت این محدودیتهای ارتباطی
ارائه دهند و این قطعا از هیچ چیز بهتر است .اما اگر بخواهید با
جاروبرقی کار کنید ،الزم است خیلی بیشتر از اینها بدانید.
خوشبختانه ریاضیات ابزار خیلی قدرتمندی دارد که کمک میکند
این شکاف پر شود .یعنی ما وقتی یک مفهوم را ارائه میکنیم
نمادهای صریح و توضیحات و قوانین منطقیای برای کار کردن با
آن ارائه میکنیم .این تقریبا شبیه به در دست داشتن مشخصههای
تکنیکی و نمودار ساختن جاروبرقی بوسیلهی تکههای آن است.
قسمت خوب ماجرا این است که شما اکنون (در تئوری) میتوانید
 ٪۱۰۰و بدون ابهام بدانید که جاروبرقی چه کاری میتواند یا
نمیتواند انجام دهد .اما قسمت بد آن این است که شما همچنان
هیچ ایدهای ندارید که تکههای جاروبرقی چه هستند و به چه
دردی میخورند و چرا به شکلی که هستند طراحی شدهاند؛ بجز
جملهی مرموز «وسیلهایست که گرد و خاک را به داخل خود
میکشد و باعث میشود شما در خانهای تمیز راه بروید».

خب ،حاال شما یک فارغالتحصیل هستید و استاد راهنمای شما یک
مقالهی مهم مرتبط با رشته را به شما میدهد تا بخوانید« :وسیلهای
که گرد و خاک را به داخل میکشد ».مقدمه به شما میگوید که
«وسیلهایست که گرد و خاک را به داخل خود میکشد و باعث
میشود شما در خانهای تمیز راه بروید» و یک سری جمالت
منطقی اما مبهم دیگر ارائه میکند .بدنهی مقاله هم شامل یک
سری نمودار فنی و معرفی جاروبرقیست .و در انتها یک سری
مرجع به مقاالت منتشر شدهی دیگر وجود دارد« .چگونه از جریان
هوا برای به داخل کشیدن گرد و خاک استفاده کنیم« ».چگونه با
استفاده از سیمپیچ یک فَن خیلی تند بچرخد« ».از سوراخی داخل
دیوار که داخلاش سیم دارد چه استفادهای میتوان کرد».
حاال چه میکنید؟ خب ،شما پشت میزتان مینشینید و فکر
میکنید .ولی قضیه آنقدرها هم ساده نیست .اول از همه به بعضی
عبارات خندهدار و چند پهلوی آن میخندید .بعد مقدمه را
میخوانید که به طرز خوشآیندی به شما میگوید قضیه به طور
کلی چیست اما جزئیات مهم را کامال در ابهام باقی میگذارد .بعد
به قسمت نمودارهای فنی میرسید و کامال گیج میشوید ،ولی
تکهتکه روی آن کار میکنید .بسیاری از محاسبات را خودتان
دوباره انجام میدهید که مطمئن شوید کامال متوجه مطلب
شدهاید .بعضیوقتها محاسباتی که انجام میدهید نتایجی کامال
احمقانه به دست میدهند و بعد پیدا میکنید که کجا اشتباه
کردید و دوباره قسمت مربوط به آن را میخوانید تا متوجه قضیه
شوید .بعضیوقتها هم یک اشکال تایپی پیدا میکنید و میفهمید
که چیزی که شما را به اشتباه انداخته آن اشکال بوده.
بعد از مدتی ،قضیه باالخره جا میافتد ،و شما میفهمید جاروبرقی
چیست .در واقع ،خیلی بیشتر از این میدانید :شما متخصص
جاروبرقی میشوید  -یا حداقل متخصص این نوع خاص از
جاروبرقی ،و بخش خوبی از جزئیات چگونگی کارکرد آن را
میدانید .احساس غرور میکنید .با اینکه هنوز خیلی از رسیدن به
جایگاه استاد راهنمایتان فاصله دارید :او همهی انواع دیگر
جاروبرقیها و حتی جاروبرقیهای هوشمند * را میشناسد و
همهچیز را دربارهی آنها میفهمد و حتی در حال کار کردن روی
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یک پروژهی مشابه ولی کامال متفاوت دربارهی سیستمهای
تهویهی هواست.
باالخره وقتی موفق میشوید که به طور همتراز با استادتان صحبت
کنید ،حداقل دربارهی این موضوع ،خیلی خوشحال میشوید .ولی
هنوز یک ابر تاریک بلند باالی سرتان هست :باید تز خود را
بنویسید.
دربارهی کارهای مختلفی که میشود با جاروبرقی انجام داد فکر
میکنید .اول از همه ،فکر میکنید که با جاروبرقی میشود
قفسهی کتابها را تمیز کرد! خیلی خیلی به درد بخور خواهد بود!
بعد یک جستوجوی «اسکوالر گوگل» میکنید و میفهمید که
یک نفر ده سال پیش همین کار را انجام داده است.
خب ،ایدهی بعدی :میشود از جاروبرقی برای تمیزکردن گربهها
استفاده کرد .این هم خیلی به درد بخور است .ولی ،با کمی
جستوجو در نوشتههای مرتبط متوجه میشوید که این کار را هم
یک نفر دیگر انجام داده ،ولی نتایج خوبی نگرفته .شما یک
فارغ التحصیل جوان و با اعتماد به نفس هستید ،بنابراین تصمیم
میگیرید که با اضافه کردن یک سری از تکنیکهای اضافهای که
میدانید میتوانید مشکالت محقق قبلی را حل کنید و کاری کنید
که بشود از جاروبرقی برای تمیزکردن گربه هم استفاده کرد.
بنابراین چند ماهی روی این قضیه فکر میکنید ،ولی افسوس که
فراتر از این نمیروید.
خب ،حاال یک سری فکر کردن و تحقیقات وسیعتر انجام میدهید

و فکر میکنید که تمیزکردن بیرون از خانه با جاروبرقی عملی
خواهد بود .جستوجو میکنید و متوجه میشوید که هیچکس
قبال این کار را انجام نداده! با غرور ایده را پیش استادتان میبرید و
او یک سری محاسبات مخفی که شما از آنها سر در نمیآورید
انجام میدهد و به شما میگوید که تمیزکردن بیرون از خانه
بوسیله ی جاروبرقی خیلی کم احتمال دارد که عملی باشد .یک
چیزی در رابطه با این که جاروبرقی برای تمیزکردن بیرون از خانه
خیلی کوچک است و ما همین حاال هم یک سری وسیله داریم که
برای انجام این کار از جاروبرقی مناسبترند و اینجور چیزها.
این اتفاقات برای چندین سال ادامه پیدا میکند ،و شما باالخره
یک تز دربارهی این که چطور جاروبرقی را برعکس کنید و روی
آن را در آب فرو کنید تا حباب درست شود مینویسید!
کمیتهی بررسی تز شما مطمئن نیست که این مساله کجا میتواند
مفید باشد ،ولی به نظر جالب میآید و حباب هم قشنگ است؛
بنابراین فکر میکنند که ممکن است باالخره چیز قابل استفادهای
از آن در بیاید .شاید!
و در حقیقت شما خوششانس هستید! بعد از صد سال یا چیزی
در همین قیاس ،ایدهی شما (به همراه چندین ایدهی دیگر) به
ساختن پمپ هوای آکواریوم منجر میشود که وسیلهای اساسی
برای ساختن سریع محیط مناسب رشد برای تحقیق دربارهی
رفتارهای ماهی قرمز است .هورا!

اثبات  ۰ = ۱با آنالیز:
یکی از مواردی که در آنالیز یاد میگیریم این است که فضای توابع پیوسته روی بازه واحد ( ] )𝑐 [۰,۱کامل
است .به این معنی که هر دنباله کوشی از توابع پیوسته به تابع پیوسته دیگری نزدیک میشود .دنباله })𝑛(𝑓{

را که به وسیله 𝑛 𝑥 = )𝑥( 𝑛𝑓 برای  ۰ ≤ 𝑥 ≤ ۱تعریف میشود ،در نظر بگیرید .برای  ۰ ≤ 𝑥 < ۱داریم:
∞ → 𝑚 𝑥 𝑛 − 𝑥 𝑚 → ۰ − ۰ = ۰ (۰ ≤ 𝑥 < ۱) , 𝑛,
و برای 𝑥 = ۱داریم . 𝑥 𝑛 − 𝑥 𝑚 → ۰بنابراین مطمئنا ∞ → )𝑥( 𝑚𝑓  𝑓𝑛 (𝑥) −وقتی ∞ → 𝑚 . 𝑛,
پس طبق کامل بودن فضا ،حد دنباله که آن را 𝑓 مینامیم ،باید پیوسته باشد .ولی واضح
است که
۰≤ 𝑥<۱
𝑥=۱
و این تابع تنها زمانی پیوسته است که  ۰=۱باشد.
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گدری تاریخی بر احتماالت

گذری تاریخی بر احتماالت
علی حاتمی

دل گرچه دراین بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست ولی موی شکافت
انــدر دل من هــزار خورشید بتافت
آخـــر به کــمال ذرهای راه نیافت
«بوعلی سینا»
پهنهی بیکران ریاضیات سرشار از رازهای شگفتی برانگیز است،
چنان که میتوان گفت بروز هیچ شگفتی بر گسترهی هستی
تقریبا بیرون از دایره نوعی رابطه ریاضی امکانپذیر نیست.
تالش برای درک و محاسبه کوچکترین احتمال در دایره هستی را
میتوان پیجویی برای کشف رازی دلچسب به شمار آورد که
درک هر مرحله از آن به راستی شوقانگیز است .امروز دیگر به
جرات میتوان گفت کمتر چیزی وجود دارد که بیرون از منطق
ریاضی و مستقل از آن میتواند صورت بروز یا تحقق بگیرد .منطق
احتماالت از جمله همین تالشهای پرهیجان گرهگشای هستی
است.
خاستگاه تاریخی دانش احتماالت به زمانی برمیگردد که انسانها
در آغاز تمدن به بازیهای تصادفی و قمار عالقهمند شدند .اما
ظهور احتمال به صورت یک نظریهی ریاضی نسبتا جدید است.
مصریان قدیم در حدود  3500سال قبل از میالد برای بازی از
چیزی که امروزه آن را «قاپ» مینامند و شیئی استخوانی شبیه
تاس چهار وجهی است ،استفاده میکردند که در استخوان زانوی
پای بعضی حیوانات وجود دارد .تاس شش وجهی معمولی در
حدود  1600سال بعد از میالد ساخته شد و از آن به بعد در تمام
انواع بازیها ابزار اصلی بوده است .دست ورق معمولی بازی که
احتماال متداولترین وسیله برای بازی و قمار به حساب میآید،
خیلی بدیعتر از تاس است .هر چند معلوم نیست که کی و از کجا
منشا گرفته  ،اما دالیلی وجود دارند که معلوم میکنند دست ورق
بین قرنهای هفتم و دهم در چین پیدا شدهاست .بدیهی است که
ضمن انجام بازیهای تصادفی ،قماربازها دربارهی فراوانی وقوع
پیشامدهای معین و دربارهی احتمال آنها ایده های شهودی به
دست آوردند .اما باعث تعجب است که تا قرن پانزدهم هیچگونه

بـــررسی علمی در مــــورد پیشامدهای تصادفی انجـــــام نشد.
دانشپژوهان ایتالیایی ،لوکاپاچولی ( ،)1514-1445تارتاگیال
( ،)1557-1499جروالموکاردانو ( )1576-1501و به خصوص
گالیلو گالیلهای ( )1642-1564از جمله پیشکسوتان دانش ریاضی
هستند که احتمالهای مربوط به بسیاری از بازیهای تصادفی را
محاسبه کردهاند .عالوه بر این ،کوشش نمودند تا مبنایی ریاضی
برای احتمال فراهم آورند .کاردانو ،حتی دربارهی قمار بازی کتابی
نوشت که شامل بخشهایی دربارهی روشهای نیرنگ است .به هر
حال پیشرفت واقعی در فرانسه از سال  1654وقتی پاسکال
( )1662-1623و فرما ( )1665-1601دو ریاضیدان نامی،
نامههایی به یکدیگر ردوبدل کردند ،آغاز شد که در این نامهها از
روشهای کلی محاسبه احتمال را بحث کردهاند .در سال 1655
دانشمند معروف آلمانی  ،هویگنس ( )1695-1629به آنها
پیوست و این همکاری بسیار پرثمر بود .درسال  1657هویگنس
اولین کتاب دربارهی احتمال را تحت عنوان «دربارهی محاسبات
بازیهای شانسی» نوشت .این کتاب به منزله تولد واقعی احتمال
محسوب میشود .دانشمندانی که این کتاب را خواندند متوجه
شدند که با نظریهای عمیق سروکار دارند .بحث دربارهی مسایل
حل شده و حل نشده و بسیاری از ایدههای جدید خوانندگان آن
زمان این کتاب زمینهساز مباحث جدید شد.
بعد از کارهای پاسکال ،فرما و هویگنس ،در سال  1713کتابی که
برنولی ( )1705-1654و همچنین در سال  1730کتابی که
دوموآور ( )1754-1667نوشت ،پیشرفت ناگهانی عمدهای بود .در
قرن هیجدهم مطالعات ریاضیدانهای بزرگ نظیر الپالس
( ،)1827-1749پواسون ( )1840-1781و گاوس ()1855-1777
آغازی برای رشد بسیار سریع احتمال وکاربردهای آن در راستاهای
مختلف شد .در قرن نوزدهم ریاضیدانهای مشهور روسی پافنونی
چبیشف ( )1894-1821اندری مارکوف ( )1922-1856و
الکساندر لیاپانوف ( )1918-1857کارهای الپالس ،دوموآور و
برنولی را به صورتی قابل مالحظه پیش بردند .در اوایل قرن بیستم
احتمال به صورت نظریهای پیشرفته توسعه یافت ،اما مبنای محکمی
نداشت .هدف اساسی ،قرار دادن آن بر پایههای محکم ریاضی بود.
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در سال  1900در کنگرهی بینالمللی ریاضیدانها در پاریس،
دیوید هیلبرت ( 23 )1943-1862مساله را که به عقیده او حل
آنها در پیشرفت ریاضیات موثر است پیشنهاد کرد .یکی از این
مسایل بحث اصول موضوعی نظریهی احتمال بود .هیلبرت در
سخنرانی خود نقل قولی از وایرشتراس کرد که گفته بود« :هدف
نهایی که همیشه باید به یاد داشت ،رسیدن به یک فهم درست
مبانی علم است» .هیلبرت اضافه کرد که فهم کامل نظریههای
خاص یک علم برای بحث موفقیتآمیز مبانی آن ضروری است.
احتمال به آن نقطه رسید و در راستای رسیدن به یک مبنای
ریاضی محکم ،کارهایی به وسیله امیل بورل ،برنشتاین و فن
میزس انجام شد ،تا این که در سال  1932اندری کولموگروف
ریاضیدان مشهور روسی به صورتی موفقیتآمیز نظریه احتمال را
اصل موضوعی کرد .کار وی که در حال حاضر مورد قبول همگان
است ،سه ویژگی بدیهی و بیچون و چرای احتمال را به عنوان
اصول موضوع اختیار کرده و همهی نظریه احتمال را بر مبنای این
اصول موضوع به دقت بیان میکند .اکنون پس از طی سالها بحث
و بررسی ،سرانجام احتمال به عنوان یک ابزار قوی در دانش امروز
به کار گرفته میشود.

حجم نیمکره به کمک اصل کاوالیری
(از کتاب اثبات بدون کالم)
1
2
𝑉𝑆 = 𝑉𝑃 = 𝑟 2 . 2𝜋𝑟 = 𝜋𝑟 3
3
3

گفته میشود که زوگنگ ،پسر مشهورترین ریاضیدان چین باستان،
یعنی زوچونگ چی ،نخستین کسی است که این اصل را در قرن
پنجم میالدی وضع کردهاست.

اثبات  0 = 1با جبر خطی:
میخواهیم دستگاه معادالت زیر را حل کنیم:
𝑐1 𝑥1 + ⋯ + 𝑐1 𝑥𝑛 = 𝑐1
⋮ ……………………⋯ ⋮
𝑛𝑐 = 𝑛𝑐 𝑛𝑥 𝑐𝑛 𝑥1 + ⋯ +
)(∀𝑐𝑖 ≠ 0 , 𝑛 ≥ 2
قرار دهید:
𝑐1 ⋯ 𝑐1
)⋮ ⋱ ⋮(=𝐴
𝑛𝑐 ⋯ 𝑛𝑐
𝑐1
𝑥1
⃗⃗
)  𝑥⃗ = (𝑥2و ) 𝑏 = (𝑐2
𝑐3
𝑥3
⃗⃗
بنابراین دستگاه به این شکل خوانده میشود .𝐴𝑥⃗ = 𝑏⃗⃗ :قرار دهید 𝑖𝐴 را ماتریس 𝐴 که درایه 𝑖امین ستونش اعضای 𝑏 باشند اما از آن جا
که دستگاه متقارن است 𝐴 = 𝑖𝐴)𝑖∀( .با روش کرامر جواب دستگاه به این گونه است= 1 :

𝐴𝑡𝑒𝑑
𝐴𝑡𝑒𝑑

=

𝑖𝐴 det
𝐴𝑡𝑒𝑑

= 𝑖𝑥 به این ترتیب

 .𝑥1 = ⋯ = 𝑥𝑛 = 1با جایگذاری این مقدار در معادله اولیه داریم( 𝑛𝑐1 = 𝑐1 → 𝑛 = 1 :اما گفته بودیم  )𝑛 ≥ 2با کم کردن  1و
تقسیم  𝑛 − 1داریم.0 = 1 :

پیوند ریاضیات و موسیقی

پیوند ریاضیات و موسیقی
مهدیس فتحی

ریاضیات و موسیقی نقشهای متفاوتی در جامعه بازی میکنند .اما
از آنچه که معموال گمان میرود ،رابطه نزدیکتری دارند .در این
مقاله این روابط را در سه زمینه متفاوت و مرتبط بررسی میکنیم و
در پایان این نکته بیان میشود که موسیقی پارهای ویژگیهای
ریاضی را دارد و مهمتر از آن جنبههای هنری را نیز در ریاضیات
میتوان یافت.
چگونه ریاضیات و موسیقی با هم ارتباط دارند؟
برای بسیاری از مردم ،ریاضی معماگونه است .در مدرسه عدد و
محاسبات یادمان میدهند و همه گمان میکنند که ویژگی ریاضی
همین است .این تصور با احساس وازدگی و بیعالقگی همراه است
و این باور را به وجود میآورد که ریاضیات موضوعی کامال عقالنی،
مجرد ،سرد و بی روح است.
موسیقی چیزی است که با عاطفه و احساس و زندگی سروکار دارد
و در زندگی روزمره جریان دارد .هرکسی حداقل آهنگی را هنگام
رانندگی ،کار ،در سفر یا در اوقات تنهایی زیر لب زمزمه کرده ،کلید
پیانویی را فشار داده ،یا در فلوتی دمیده و یا خوانندگی و نوازندگی
را چه در سطح آماتور و چه در سطح حرفهای تجربه کردهاست.
موسیقی راهی برای بیان احساس و بخشی از زندگی همه است و
مردم میتوانند با آن به سادگی ارتباط برقرار کنند.
اما چگونه ممکن است ریاضیات که علمی کامال عقلی است با
موسیقی که هنری کامال احساسی است ،مشابهتهایی داشتهباشند
و یا حتی در برخی زمینهها همگراییهایی؟ انگیزه بررسی ارتباط
بین این دو موضوع به ظاهر متضاد چندان واضح نیست و معلوم
نیست در کدام جنبههای این موضوعها چنین رابطهای را باید
جستوجو کرد؟ به عالوه اگر هم کسی بپذیرد که جنبههایی از
موسیقی مانند ضربآهنگ (ریتم) با ریاضیات ارتباط دارد ،تصور
جنبهای موسیقایی در ریاضیات بسیار دشوارتر است .به نظر
نمـــیرسد کــه شمارشپذیری و قوانین مـنظم و محـــکم ریاضی
هماهنگی و مطابقتی با الگوهای هنری داشته باشند.
هرچند که جنبههای متفاوتی وجود دارد که نشان از این نوع ارتباط
دارند .اوال ،پژوهش نشان میدهد کودکانی که پیانو مینوازند در
جورچین ،بازی شطرنج و استنتاج ریاضی از مهارتهای استداللی

بهتری برخوردار هستند (ماتلوک  ،1997ص .)12دوما در بررسی
خاصی مشاهده شده است که درصد دانشجویان ریاضی که در دوره
کارشناسی در دانشگاه درس موسیقی گرفتهاند ،یازده درصد بیشتر
از میانگین همهی دانشجویان است .این تمایل ریاضیدانها به
موسیقی پدیدهای تازه نیست و پیش از این در " 1925بلوخ" به آن
اشاره کرده بود.
این مقاله رابطه بین ریاضیات و موسیقی را از سه نقطهنظر متفاوت
بررسی مــــیکند .در ابتـــدا بــه شرح ایدههایی درباره همآهنگی
(هارمونی) ،پرده و نحوهی کوککردن ساز توسط یونانیان باستان
مــــیپردازیم .در وهــــلهی دوم نمونههایی از الگوی ریــاضی در
آهنگسازی را نشان میدهیم و در آخر نگاهی به ویژگیهای هنری
ریاضیات میافکنیم.
پرده و کوککردن ساز:
یونانیان قدیم ،پیوند میان ریاضیات و موسیقی را پیوندی بسیار
محکـــم میپنداشتند .آنهـــا موسیقی را رشتهای کامــال ریاضی
میدانستند که با رابطه عددی ،کسر و تناسب سروکار دارد .یونانیان
قدیم از ریاضیات بهعنوان علم مطالعه تغییرناپذیرها یاد میکردند.
آنها این مقوله علمی را به دو دسته بزرگتر یعنی علوم مربوط به
مـــقادیر مــــجزا ) (discreteو مقادیر پیوسته )(continued
تقسیمبندی کرده بودند.
مقادیر مجزا شامل دو علم از علوم چهارگانه یعنی حساب و موسیقی
بود .آنها مباحث مربوط به حساب را معادل بررسی مقادیر قابل
شمارش و مجزای مستقل میدانستند و موسیقی را بررسی مقادیر
مجزایی که با یکدیگر در تناسب و ارتباط هستند ،میدانستند.
در مقابل علوم مقادیر مجزا ،علوم مقادیر پیوسته وجود داشت که
شامل هندسه و نجوم بود .هندسه به بررسی سکون و نجوم به بررسی
هر آنچه به حرکت مربوط میشد میپرداخت.
بنابراین همانگونه که از این تقسیم بندی برمیآید ،جایگاه موسیقی
هـــمردیف سایر شاخههای علم ریاضی بودهاست .امـــا بـــا اینکه
درکوادریویوم (موضوعهای چهارگانه مکتب فیثاغورثی) موسیقی با
حساب ،هندسه و ستارهشناسی همتراز بود ،در این تعبیر جنبههای
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خالقانه در نواختن موسیقی فراموش شدهبود و موسیقی ،علم و آوا
و همآهنگی فرض میشد.
تــــذکر اصلی در ایــــــن مــیان مفاهیم اصــــلی خوشآیندی
( )Consonanceو ناخوشآیندی ( )disconsonanceاست.
مردم خیلی زود دریافتند که نواختن همزمان هر دو نتی همواره
خوشآیند نیست .به عالوه ،یونیانیان دریافته بودند که نتی با
فرکانس مشخص را ،فقط با نتهایی میتوان ترکیب کرد که
فرکانسشان مضرب صحیحی از فرکانس آن نت باشد .مثال اگر
فرکانس نت مورد نظر  220هرتز باشد ،نواختن همزمان نتهایی با
فرکانس  440هرتز 660 ،هرتز 880 ،هرتز1100،هرتز و غیره با نت
اول خوشآیندترین است.
هم چنین بررسی آواهای مختلف نشان داد که هنگام نواختن نت
پایه ،این مضربهای صحیح فرکانس پایه ،همیشه با شدتی
ضعیفتر ،نت پایه را همراهی میکنند .سیمی که طولش هنگام
ارتعاش ،فرکانس  220هرتز را میسازد ،آوایی تولید میکند که
مولفههایی با فرکانسهای  440هرتز 660 ،هرتز 880 ،هرتز،
1100هرتز و ...را نیز دارد .درجاییکه بیشتر شنوندگان نت اصلی
درک میکنند ،شدت این هماهنگی ویژگی مشخصه صدای هر ساز
است .این پدیدهای است که باعث میشود صدای ویولن و صدای
ترومپت حتی هنگامی که همان نت را مینوازند ،متفاوت باشد.
مهمترین نسبت فرکانسها ،نسبت  1:2است که درسیستم موسیقی
غرب ،اوکتاو نامیده میشود .دو نتی که چنین نسبتی دارند در واقع
یک نت فرض میشوند (بنابراین همان نام به آنها داده میشود) و
تفاوت آنها فقط در زیر و بم بودن است .یونانیها اوکتاو را چرخهای
همانی در نظر میگرفتند .نسبتهای  5:6 4:5 3:4 2:3به ترتیب
فاصلههای پنجم ،چهارم ،سوم بزرگ (ماژور) ،سوم کوچک (مینور)
را میسازند که در ساخت اکورد (نواختن همزمان چند نت) اهمیت
دارند.
تعریف پرده ،تفاوت بین فاصله پنجم و چهارم بوده که منجر به
نسبت  8:9میشود .این نسبتها نه تنها با فرکانس نتها بلکه با
طول نسبی سیمها نیز متناظر است .برای نمونه اگر طول سیم
مرتعش را دوسوم کنید فاصله پنجم را خواهیم ساخت.
تمام این بررسیها ،اساس موسیقی در دوره فیثاغورث بود .اما با
پیچیدهتر شدن موسیقی در سدههای میانی این دیدگاه اهمیت خود
را از دست داد .با وجود این تناسبات عالی ،هنگام نواختن برخی
آکوردها ،گامهای متفاوت و یا دستگاههایی با نتهای بیشتر،
ناخوشآهنگیهای تازهای پیدا میشد.
توضیح این پدیده این است که وقتی فاصلههای سوم ،پنجم و اوکتاو
را به صورت نسبت عددهای صحیح تعریف کنیم ،این فاصلهها هم
نــسبت ( )Commensurateنخواهند بود .بـــه عبارت دیـــگر،
نمیتوان اوکتاو را به تعداد متناهی فاصلههای برابر فیثاغورثی (یعنی
فاصلههایی که به صورت نسبت  𝑥: 𝑥 + 1تعریف میشوند که در
آن 𝑥 عدد صحیح است ).بخش کرد .با افزودن پردههایی که به
صورت نسبت  9:8تعریف میشوند به نت پایهای به فرکانس ،ƒ

نمیتوان نت تازهای با  2ƒیا  3ƒیا  4ƒیا ...ساخت .افزودن شش
پـــرده بـه نت ،تقریبا نتی که یک اوکتاو باالتر است را مــــیسازد:
9

(8)6 ƒ ≈ 2.0273ƒ > 2ƒ
با در نظر گرفتن این خصوصیتهای فاصلههای فیثاغورثی ،نیاز به
سیستم دیگری برای کوک سازها حس میشده است .چندین
سیستم ساخته شد اما امروز فقط یک سیستم باقی مانده است:
سیستم تقسیم فاصله اوکتاو به دوازده نیم پرده برابر (سیستم
متعادل)  even-temperedکه یوهان سباستیان باخ پدیدآورنده
آن بود .بر اساس نسبت  1:2برای تعریف اوکتاو ،همه فاصلههای
فیثاغورثی کمی تعدیل شدند تا در الگوی تازه جای بگیرند .پرده ،با
نسبت  1/125تعریف نمیشود بلکه برابر است با دو نیمپرده (هر
نیمپرده برابر است با نسبتی که مقدار عددی  1/1225را به دست
میدهد ).فاصله تعدیلیافته پنجم به صورت هفت نیمپرده تعریف
میشود .بنابراین کمی کمتر از فاصله پنجم فیثاغورثی است .فاصله
چهارم پنج نیمپرده است و درنتیجه کمی از فاصله چهارم فیثاغورثی
بزرگتر است.
موضوع بحث برانگیز در این فرآیند تبدیل اینست که هنوز گوش
انسان فواصل خالص فیثاغورثی را بیشتر دوست دارد در حالی که
برا ی ساخت آکوردهای پیچیده به دستگاه متعادل نیاز است .این
روزها موسیقیدانها مجبورند برای کوککردن ساز به شکل سازگار
با این الگوی تعدیل شده راهی برای مقابله با این ناسازیها پیدا
کنند.
با تکامل این الگو برای کوکساز ،رابطه نزدیکی که در یونان باستان
بین موسیقی و ریاضی برقرار بود ،از دست رفت .از آنجا که نمیتوان
12
فاصله تعدیلیافته را به صورت کسر بیان کرد ( عدد  √2کنگ
است ).موسیقیدانها آموختند که چگونه سازهایشان را با شنیدن
کوک کنند و نیازی به استفاده از اصول ریاضی نداشته باشند .از این
منظر ،موسیقی خود را از قید ریاضیات رهانید.
موسیقی_ریاضی دنباله فیبوناچی و نسبت طالیی در آهنگسازی
سواالت مربوط به تعریف پرده و کوک ساز یکی از جنبههای ورود
اندیشههای ریاضی به دنیای موسیقی است .اگرچه که در تعبیر
مدرن ،موسیقی را فقط نت و هارمونی نمیسازد .جنبه مهمتر،
تغییرات زمانی نتهاست یعنی آنچه به ضربآهنگ (ریتم) و نغمه
(ملودی) مربوط میشود .در اینجا هم مفاهیم ریاضی وجود دارند.
تنها نمادگذاری موسیقی نیست که همهی جنبههایش با ریاضیات
رابطه دارد ،بلکه همانطور که در دنباله ادامه خواهید دید در برخی
قطعات موسیقی میتوان انعکاسهای حساب و هندسه را دید.
یکی از جنبههای بسیار جالب مفاهیم ریاضی که در ساخت قطعات
موسیقی ظاهر میشود عددهای فیبوناچی و نظریه نسبت طالیی
است .عـــددهای فیبوناچی دنبالهای عــــددی است که بــــه نام
لئوناردوپیزایی (معروف به فیبوناچی) ریاضیدان سدههای میانی
معرفی شدهاست .دو عضو نخست این دنباله هر دو  1هستند و
عددهای بعدی در دنباله از جمع کردن دو عدد قبل به دست میآیند
 ....89،55،34،21،13،8،5،3،2،1،1:اما مهمترین ویژگی این عددها
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این است که حد دنباله کسرهای فیبوناچی به سمت عددی ثابت
( )0/61803398.....میل میکند که به نسبت طالیی ،تناسب
طالیی ،یا مقطع طالیی معروف است.
تعبیر هندسی نسبت طالیی شناخته شدهتر است  :تقسیم خط به
دو قسمت نابرابر هنگامی به نسبت طالیی است که نسبت طول خط
به طول بخش بزرگتر برابرذباشد با نسبت طول بخش بزرگتر به
بخش کوچکتر .این تناسب را نه تنها در شکلهای هندسی (مثال
نسبت طول قطر پنجضلعی به طول ضلع آن) بلکه در طبیعت نیز
میتوان یافت( .برای نمونه نسبت درازی تنه درخت به قطر آن در
برخی درختها مانند صنوبر نروژی)
چون نسبت طالیی ،زیبا ،پویا و متعادل پنداشته میشود در هنر به
ویژه در نقاشی و عکاسی کاربردهای گوناگون پیدا کردهاست .اغلب
عناصر مهم تصویر ،درازا یا پهنای تصویر را به نسبت طالیی تقسیم
میکنند اما این تقسیمبندی آگاهانه نیست بلکه از درک زیبایی و
حس همآهنگی سرچشمه میگیرد.
بررسیهای گوناگون نشان دادهاست که همین مفهوم در ساخت
قطعات موسیقی نیز بسیار معمول است .نسبت طالیی به صورت
کسرهای فیبوناچی ،یا برای تغییر ضربآهنگ ،و یا برای گستراندن
ملودی به کاربرده میشود .نمونههای کاربرد آگاهانه این نسبت را
در سیستم آهنگسازی شلینگر یا به شکل مشخص در رومان اول
قطعهای به نام موسیقی برای سازهای زهی ،کوبهای و سلست اثر
بالبارتوک میتوان دید که مثال نقطه اوج موسیقی در میزان 55ام
از کل  89میزان روی میدهد.
پژوهش رات ول ( )1997نمونههای نسبت طالیی در دورههای
مختلف موسیقی را آشکار کرده است .با آنکه ویژگیهای قطعاتی
که بررسی شدند بسیار متفاوت بوده ،اهمیت تناسب ساختاری برای
بیشتر این قطعات مشابه بود .معلوم شد که تغییرات مهم از نظر
ساختاری ،که میتواند به گسترش ملودی ،تغییر ضربآهنگ و یا
شدت صدا مربوط شود ،یا در وسط قطعه و یا در زمانی از قطعه روی
میدهد که قطعه را به نسبت طالیی تقسیم میکند.
نمونه معروف کُر "هاله لویا" در قطعه "مسیح" اثر هاندل است .در
جایی که کل قطعه  94میزان دارد ،یکی از مهمترین رخدادها در
این قطعه (شروع سولوی ترومپتها "King of kings" :در
میزانهای  57و  58است که زمانش تقریبا  13/8طول کل قطعه
است .بررسی دیگر (می  )118-119 ،1996نشان میدهد که تقریبا
در تمام سوناتهای موتزارت ،نسبت بین بخش بیان تم،گسترش آن
و بازخوانی با نسبت طالیی سازگار است .باز هم در اینجا نمیتوان
ادعا کرد که موتزارت به عمد نسبت طالیی را بهکار برده است .گرچه
شواهدی از عالقمندی او به ریاضیات وجود دارد.
شاید آنقدر مهم نباشد که بدانیم افراد در کاربرد نسبت طالیی
آگاهند یا ناآگاه و این نکته که زیبایی و همآهنگی رامیتوان دست
کـــم از این جنبه بـــا ابزار ریاضی بیان کرد ،مهمتر بـــاشد .رابطه
بخشبندی قطعه موسیقی با کسرهای فییبوناچی و همچنین رابطه
نسبت عددهای صحیح به فاصله فیثاغورثی موسیقی ،نمونههایی از
این واقعیت هستند که گاهی هماهنگی را نیز میتوان با اعداد (حتی

عددهای صحیح) توصیف کرد و این هماهنگی جنبهای بسیار ریاضی
دارد و شاید از این راه بتوان ایده دیگری را مطرح کرد .زیبایی در
ذات ریاضیات است.
ریاضی موسیقایی :بازتابی از جنبهی هنری ریاضیات
بـــا توجه به همهی جنبههای هنری ریاضیات در آوا ،هــارمونی و
ساخت قطعههای موسیقی ،این شواهد نمیتوانند عالقه ریاضیدانان
را به موسیقی توجیه کنند .وقتی کسی ریاضیدان میشود به دنبال
این نمیرود که همهجا عدد پیدا کند و فقط به موضوعهایی بپردازد
که مفاهیم ریاضی را به خاطر بیاورد .بنابراین برای یافتن رابطه اصلی
باید سطح دیگری را جستوجو کنیم.
باید به این نکته توجه کرد که این تمایل دو طرفه نیست و
موسیقیدانها معموال همان عالقهای را که ریاضیدانها به موسیقی
دارند ،نسبت به ریاضیات بروز نمیدهند.
هنلی ( ،1996ص  19و رید  )1995نمونههایی از حضور واژههای
زیبایی و هماهنگی را در پژوهشهای ریاضی را به دست آوردند.
همانطور که موسیقیدانها گاهی ملودی خوشآهنگی میسازند یا
هارمونی فوق العادهای به کار می برند ،ریاضیدانها اغلب به دنبال
اثباتهای ساده و زیبا هستند .بهعالوه ،احساسی که هنگام یافتن
پاسخ مسایل ریاضی ظاهر میشوند شبیه به حسهایی است که
هنگام اجرای قطعهای موسیقی به انسان دست میدهد .مهمترین
جنبهای که درهر دو مورد وجود دارد ،خالقیت است .شواهد جالب
برای این ایده را هنلی ارایه میدهد که براساس سه ادعای زیر تاریخ
موسیقی را با تاریخ ریاضیات مقایسه کردهاست.
 -1ریاضیات بسیای از کاراکترهای هنر را دارد.
 -2در ریاضیات نیز مانند هنر ،میتوان دورههایی همچون رنسانس،
باروک،کالسیک و رومانتیک پیدا کرد.
 -3این دورهها تطبیق خوب و ویژگیهای مشترک زیادی با
دورههای موسیقی دارند اما با دورههای مختلف نقاشی و ادبیات
تفاوت عمده دارند.
او با بررسی مفاهیم دوگانی (باروک) ،کلیت (کالسیک) و جاودانگی
(رمانتیک) شباهت زیادی بین تکامل ریاضیات و تکامل موسیقی
پیدا میکند .بهعالوه ،وی بر لزوم تغییر جهت آموزش ریاضی و
راندن آن به سمت سبکی موسیقایی تاکید مینماید.
ویژگی موسیقایی ریاضیات است که ریاضیدانان را به موسیقی جلب
میکند .اما برای مردمی که با این الگوی ذهنی آشنا نیستند درک
این نکته مشکل است .بنابراین شاید همانطور که رید گفته است
( )1995میزان درک چنین رابطههایی با میزان درک فرد از
ریاضیات و موسیقی متناسب باشد.
نتیجه :در این مقاله سه رهیافت متفاوت برای بررسی رابطه بین
موسیقی و ریاضیات بیان شد .رهیافت اول درک خاص یونانیان
باستان از موسیقی را نشان میداد که تاکید آن بیشتر بر مفهوم
پرده و کوک ساز و هارمونی ایستاست تا ملودی و حرکت در
موسیقی .در رهیافت دوم رابطه مفهوم نسبت طالیی با نسبتهای
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عددی و حضور آنها در قطعات موسیقی مطرح شد .اما بنیادیترین
رهیافت ،سومی بود که ارتباط بین هنر و نحوه تفکر ریاضی را آشکار
کرد.
اما نکتهای که در پایان این بحث باید به آن اشاره کرد آنست که
هرچند باخ برای سادهتر کردن مسایل مربوط به کوک موسیقی گام
معتدل خود را ارایه کرد ،اما باید اعتراف کرد که کوککردن سازها
با فاصلههایی متناسب با ریشه دوازدهم عدد ( 2که نتیجه عدد گنگ
است) عمال باعث شد که موسیقیدانان برای کوککردن سازهای
خود از دستگاههایی استفاده کنند که نه تنها نمیتوانند بهصورت
دقیق این نسبتها را مشخص کنند (چون نسبتها گنگ بودند)
بلکه بهتدریج رابطه احساسی موسیقیدانان با این نسبتهای زیبای
ریاضی را در طول زمان به فراموشی میسپارند ،بهگونهای که امروز
بسیاری از نوازندگان و موسیقیدانان از ارتباط میان فاصلههای
موسیقی با نسبتهای فیثاغورثی بیخبر هستند.
واضح است که اینها فقط نمونههایی هستند برای شروع کاوش ،در
این رابطه مقایسههای دیگری نیز انجام شدهاست .اما این سه به
احتمال مفاهیمی هستند که بیش از همه به آنها اشاره میشود و
برای خلق حسی اولیه از موضوع مناسب هستند .هر رابطهای که
بین ریاضیات و موسیقی برقرار باشد ،واضح است که هنوز این دو،
زمینههایی کامال متفاوت هستند و نباید یکی را به دیگری تحمیل
کرد .تالش برای توضیح همه صورتهای موسیقی به کمک ابزارهای
ریاضی ،کاری اشتباه است همانطورکه نمیتوان ریاضیات را فقط با
تکیه بر دیدگاهی موسیقایی بررسی کرد .اما خوب است که بتوان
این رابطه را در آموزش ریاضیات وارد کرد تا بتوان ریاضیات را از
حالتهای اغلب خشکش بیرون آورد .مهم است که مردم درک کنند
ریاضیات از یک لحاظ به همان میزان که علم است ،هنر نیز هست.
چنین درکی برداشت عمومی از ریاضیات را تغییر خواهد داد و ذات
و کلی بودن ریاضی را قابل فهم خواهد کرد.
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اثبات  0 = 1با انتگرال جز به جز:
انتگرال زیر را با دو بار استفاده از روش جز به جز حل کنید:
𝑥𝑑 𝑥𝑠𝑜𝑐 𝑥𝑛𝑖𝑠

=𝐼

ابتدا با انتخاب 𝑥𝑛𝑖𝑠 = 𝑢 و 𝑥𝑠𝑜𝑐 =  𝑣 ′به دست میآوریم:
𝑥𝑑 𝑥𝑠𝑜𝑐 𝑥𝑛𝑖𝑠

𝐼 = 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 −

حال قرار دهید 𝑥𝑠𝑜𝑐 = 𝑢 و 𝑥𝑛𝑖𝑠 =  𝑣 ′تا مقدار زیر به دست آید:
𝑥𝑑 𝑥𝑠𝑜𝑐 𝑥𝑛𝑖𝑠
𝑥𝑑 𝑥𝑠𝑜𝑐 𝑥𝑛𝑖𝑠

𝐼 = −𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 −
𝐼 = 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 −

𝑥 𝐼 = 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 + 𝐼 + 𝑐𝑜𝑠 2
𝐼 =1+𝐼 →0=1
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همگرایی جعبههای تفاضل

Vadim ponomarenk، Christopher Kribs-zaleta، Antonio Behn
محیا مهرعبدالهئی

 .1معرفی :جعبههای تفاضل روشی آسان برای آموزش معماهای
سادهی ریاضـــی است که جـــهت تمریـــن عملیات تفریق برای
دانشآموزان مقطع ابتدایی تهیه شدهاست .این ایده در اواخر قرن
 19توسط فردی ایتالیایی به نام  E.ducciشکل گرفت .وی اعداد
صحیح را وارد این بحث کرد .در این مقاله به این بحث به خوبی
پرداخته شدهاست .منبعی دیــگر ،ترویج کنندهی این ایده را یــک
اسیر جنگ جهانی دوم اعالم نموده است!! اخیرا فردی به نام
 ullmanرفتاری احتــمالی بـرای جعبههای تفاضل شامل اعــداد
حقیقی ارایه دادهاست .این روش آموزش که مورد استفادهی
معلمان میباشد به پروفسور  Juanita copleyاز دانشگاه هاستون
برمیگردد ،که حدود  20سال پیش ،این روش را به عنوان
مکانیزی برای حل مسایل و تمرینهای حساب معرفی کرد.
در ادامه یک نمونه از جعبههای تفاضل را معرفی میکنیم:
 )1یک مربع بزرگ بکشید و هر راس آن را با یک عدد (حقیقی)
برچسب بزنید.
 )2یک نقطه وسط هر ضلع بگذارید و کنار آن تفاضل عددهای
انتهای  2راسش را بنویسید .
 )3یک مربع جدید داخل مربع قبلی بکشید و این  4عدد (برچسب
نقاط وسط) را به راسهای مربع جدید نسبت دهید.
 )4این عملیات را تکرار کنید تا به مربعی برسید که هر  4راسش
برچسب صفر دارند.

شکل1

اغلب جعبههای تفاضل به سرعت همگرا میشوند (به صفر میرسند).
شکل 1مثال سادهای را نشان میدهد که با  4تکرار به صفر میرسد
(جعبهی پنجم).

سوال این است که آیا همهی جعبههای تفاضل به صفر همگرا
هستند یا خیر؟ و اگر به صفر همگرا هستند با چه سرعتی؟ البته
خواهید دید که اگر فقط مجاز باشیم با تعداد متناهی تکرار به صفر
برسیم پاسخ منفی است .اگرچه مثال نقض یکتایی که همواره پس
از متناهی تکرار به صفر همگرا باشد ،وجود دارد .با در نظر گرفتن
عملکرد جعبه تفاضل به عنوان یک نگاشت از تمام حاالت ممکن
برای 4حلقه از اعداد حقیقی (  )ℝ4به خودش به راهحل مساله
نزدیک میشویم.
 .2تعاریف :بررسیهای خود را با معرفی نمادهایی قراردادی شروع
میکنیم .از نماد ]𝑑 𝑐 𝑏 𝑎[ برای نوشتن جعبه تفاضل شامل 4
برچسب 𝑎 بر روی راس باال چپ و 𝑏 بر روی راس باال راست و 𝑐
روی راس پایین چپ و 𝑑 پایین راست استفاده میکنیم .برای
نمونه ،نمادگذاری در شکل  1به صورت ] [7 12 2 − 2است.
در مرحلهی بعد به معرفی نمادگذاری برای توضیح عملکرد تکرار
جعبهی تفاضل و برخی اصطالحات که به همگرایی مربوط است،
میپردازیم.
تعریف  )1فرزند جعبهی تفاضل ]𝑑 𝑐 𝑏 𝑎[ = 𝐵 را با نماد زیر
نمایش میدهیم:
]|𝑑 𝐶(𝐵) = [|𝑏 − 𝑎| |𝑐 − 𝑏||𝑑 − 𝑐||𝑎 −
و 𝐵 را والد )𝐵(𝐶 نامیم( .خواهیم دید که هر جعبه شامل والدین
بسیاری است ).رابطهی پدر و فرزندی را با نماد )𝐵(𝐶 ⊳ 𝐵 و به
جای ))𝐵(𝐶(𝐶 مینویسیم )𝐵(  𝐶 2و ...متداول است که جعبهی
)𝐵(𝐶 را تکرار جعبهی 𝐵 نامیم.
تعریف  )2جعبهی تفاضل 𝐵 در 𝑛-امین تکرار به صفر همگرا است
اگر 𝐶 𝑛 (𝐵) = [0000] :اما ].𝐶 n−1 ≠ [0000
تعریف  )3برد 𝐵 را با نماد |𝐵| نشان داده که بیشترین اختالف
بین دو راس (نه لزوما مجاور مربع 𝐵) است .
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تعریف  )4جعبهی 𝐵 را یکنواخت نامیم ،اگر برچسب راسهایش
متفاوت بوده و با ترتیب عددی از کوچک به بزرگ مرتب شدهباشد.
در نظر داشتهباشید که ما جعبهای چون ] [2 1 4 3را نیز میتوانیم
یکنواخت در نظر بگیریم چرا که تعریف به ما این اجازه را میدهد
که با هر راس آن شروع کنیم و به صورت ساعتگرد یا پاد ساعتگرد
سایر راسها را دنبال کنیم .دو گزارهی زیر به خواننده کمک
میکند تا اطالعات پیشرفتهتری در رابطه با جعبههای تفاضل
وهمگرایی آنها کسب کند.
گزاره  :1نامساوی |𝐵| ≤ |)𝐵(𝐶| همــواره بــرقرار است و تـنها
وقتی به صوررت اکید برقرار میشود که برچسبهای راسهای 𝐵
متمایز باشند.
اثبات :فرض کنید 𝑤 ≤ 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧 برچسب راسهای 𝐵 باشد
(نه لزوما با ترتیبی که ظاهر شده اند).
در این صورت داریم |𝐵| = w − z :یعنی اعداد )𝐵(𝐶 همگی
بین  0و𝑧  𝑤 −هستند بنابراین
|𝐵| = |𝐶(𝐵)|( w − z) − 0
به عالوه اگر 𝑤 𝑧،𝑦،𝑥،همگی متمایز باشند آنگاه )𝐵(𝐶 شامل
صفر نمیشود پس |𝐵| < |)𝐵(𝐶| است∎.

تکرار کاهش یابد تا زمانی که به جعبه 𝐶 با الاقل دو راس برابر
برسد .در اینجا با جدول 1مقایسه میکنیم؛ طول عمر ممکن برای
𝐶 عبارتست از ( 4،3،2یا )6متناظرا کمترین برد ممکن برای آن به
ترتیب ( 1،1،1یا )3است و بیشترین تفاضل را ثبت میکنیم.
بنابراین نتیجهی زیر را خواهیم داشت:
نتیجه :اگر جعبهی 𝐵 شامل اعداد صحیح باشد ،طول عمر 𝐵 کمتر
یا مساوی با  |𝐵| + 3است.
اثبات این نتیجه و تعمیم آن را به عنوان تمرین بر عهدهی خواننده
میگذاریم .به عنوان مثال میتوان برای به دست آوردن تقریبی
بهتر ،این رابطه را از فرم خطی به لگاریتمیتبدیل کرد:
)⌉|𝐵| 4(1 + ⌈log 2
جدول :1طول عمر برای تمام جعبههای تفاضل غیریکنواخت (در اینجا داریم:
𝒅 < 𝒄 < 𝒃 < 𝒂)
طول عمر
1

[𝑎 𝑎 𝑎 𝑎], 𝑎 ≠ 0

2

]𝑏 𝑎 𝑏 𝑎[
[𝑎 𝑏 𝑐 𝑏], 𝑏 = (𝑎 + 𝑐)/2

3

گزاره  :2هر جعبهی تفاضل غیریکنواخت در حداکثر  6تکرار به
صفر همگرا است.
اثبات :جدول 1جزییات طول عمر تمام جعبههای تفاضل که
راسهایش یکنواخت نیست را نشان میدهد( .این اثبات بسیار
جامع است ولی یک اثبات سادهتر به دنبال شکل 3در بخش 3ارایه
شده است ).جعبه تفاضل دادهشده را به صورتی که در جدول
لیست شده ،قرار دهید .در صورت لزوم ترتیب راسها را عوض کنید
(از بازتاب و دوران و یا ابزارهای ایزومتری استفاده کنید که در
بخش 4درباره آن بحث خواهیم کرد ).ابتدا کوچکترین راس لیست
شده بعد از آن از بین دو راس مجاور با آن باید راس با برچسب
کوچکتر را لیست کنیم .اگر دو نسخه از کوچکترین راس
داشتهباشیم که مجاور باشند یکی را اول لیست کرده و دیگری را
بعد از آن لیست کنید ،سپس بر اساس کوچکترین راسی که با
آنها مجاور است (از بین دو راس مجاور با آن) لیست را تکمیل
کنید .این تغییر در ترتیب برچسبگذاری طول عمر جعبه را تغییر
نمیدهد∎.

فرم ایزومتری از جعبه تفاضل

]𝑏 𝑏 𝑎 𝑎[
[𝑎 𝑏 𝑏 𝑐] , 𝑏 = (𝑎 + 𝑐)/2
𝑑 [𝑎 𝑏 𝑑 𝑐], 𝑎 − 𝑏 = 𝑐 −
𝑑 [𝑎 𝑐 𝑏 𝑑], 𝑎 − 𝑏 = 𝑐 −

4

]𝑏 𝑎 𝑎 𝑎[
𝑏 حداقل به 𝑐 اندازه 𝑎 نزدیک باشد [𝑎 𝑎 𝑏 𝑐],
]𝑐 𝑎 𝑏 𝑎[
]𝑏 𝑏 𝑏 𝑎[
[𝑎 𝑏 𝑏 𝑐], 𝑏 ≠ (𝑎 + 𝑐)/2
[𝑎 𝑏 𝑐 𝑏], 𝑏 ≠ (𝑎 + 𝑐)/2
𝑏 حداقل به 𝑎 اندازه 𝑐 نزدیک باشد [𝑎 𝑏 𝑐 𝑐] ,
 (𝑎 + 𝑑)/2بین 𝑏 و 𝑐 [𝑎 𝑏 𝑑 𝑐], 𝑎 − 𝑏 ≠ 𝑐 − 𝑑,
]𝑐 𝑏 𝑐 𝑎[
𝑑 [𝑎 𝑐 𝑏 𝑑], 𝑎 − 𝑏 ≠ 𝑐 −

6

𝑏 به 𝑎 نزدیکتر است از 𝑐 [𝑎 𝑎 𝑏 𝑐] ,
𝑏 به 𝑐 نزدیکتر است از 𝑎 [𝑎 𝑏 𝑐 𝑐] ,
𝑏 و 𝑐 در جهت مشابه  (𝑎 + 𝑑)/2قرار دارند [𝑎 𝑏 𝑑 𝑐] ,

توجه داریم که گزاره 2شامل تمام جعبههایی است که برچسب
راسهایش همگی متمایز نیستند .در بخش 4مشاهده خواهیم کرد
که جعبههای تفاضل ] 𝑑 𝑐 𝑏 𝑎[ که راسهایش یکنواخت هستند
(𝑎𝑑𝑐𝑏یا 𝑑 )𝑎𝑏𝑐طول عمر  5یا بیشتر دارند.
چون بر طبق گزاره |B| = |c(B)| 1فقط زمانی که راسهای 𝐵
همگی متمایز نباشند ،برقرار است بر اساس مشاهدات زیر میتوانیم
به طول عمر هر جعبهی تفاضل با راسهای صحیح کرانی نسبت
دهیم چرا که|𝐵| برای هر جعبهای باید حداقل یک واحد در هر

 .3فرم کانونی :پس از چند بررسی روی مجموعههایی متفاوت از
اعداد مشاهده خواهیمکرد که جعبههای متفاوت بسیاری هستند که
رفتاری مشابه در روند تکرارهایشان نسبت به تغییرات دارند .به
عنوان مثال تغییراتی چون افزودن مقدار ثابت 𝑘 به هر راس جعبه
𝐵 ،(𝐵 + 𝑘) ،یا تغییر عالمت تمام راسها )𝐵 ،(−والدین
جدیدی را برای )𝐵(𝐶 ایجاد میکنند ،چون تکرارها فقط تفاوت
بین راسهای متوالی را حفظ میکند (و با تغییرات باال این اختالف

همگرایی جعبههای تفاضل

همچنان حفظ میشود) بنابراین نگاشت )𝐵(𝑐 → 𝐵 به گونهای
است که برای هر )𝐵(𝐶 تعداد بسیار زیادی 𝐵 وجود دارد (پوشا).
در واقع ما بیشتر به خانواده و تاریخچهی مربعها عالقهمند هستیم
تا تکتک مربعها .به طور خاص سه نوع تغییر دیگر را هم مطالعه
خواهیمکرد که این تغییرات ،نسل جدیدی از مربعات به موازات
خانوادهی مربعهای اصلی ایجاد میکند .ضرب هر راس جعبهی 𝐵
در مقدار ثابت (مثبت) 𝑘 خانواده )𝐵𝑘( را تشکیل میدهند و
فرزندان آن مشابه فرزندان 𝐵 که در 𝑘 ضرب شدهاند.
) )𝐵(𝑐 𝑘 ⊳ 𝐵𝑘(
بنابراین )𝐵𝑘( هم ،تعداد تکرارهای مشابه با 𝐵 را برای رسیدن به
جعبهی صفر طی میکند .فرض کنید که 𝐵 و 𝐵𝑘 پسرعمو هستند
و یک تاریخچهی فامیلی مشابه دارند.
در نهایت ،بازتاب یا چرخش (دوران) شماره راسهای 𝐵 ،که آنها
را با نمادهای ()𝐵(𝑡𝑜𝑟 = چرخش و )𝐵( 𝑓 𝑒𝑟 = بازتاب)
نمایش میدهیم ،هم پسرعموهای جدیدی را ایجاد میکند .فرزندان
جعبههایی که از طریق 𝑓 𝑒𝑟 یا 𝑡𝑜𝑟 جعبهی 𝐵 ایجاد شدهاند،
متناظرا از 𝑓 𝑒𝑟 یا 𝑡𝑜𝑟 فرزندان 𝐵 تولید میشوند ،یعنی:
))𝐵(𝑐(𝑡𝑜𝑟 ⊳ )𝐵( 𝑡𝑜𝑟
و
))𝐵(𝑐( 𝑓 𝑒𝑟 ⊳ )𝐵( 𝑓 𝑒𝑟
و این روند بین تکرارهای پشت سر هم در بین جعبهها حفظ
میشود .این تغییرات فقط آرایش جدیدی به جعبهها میدهد در
حالی که شمارهها ارتباط موقعیتی خود را حفظ میکنند (منظور
مجاورت و عدم مجاورت برچسبها و تفاضل برچسبها).
برای سادهتر شدن بررسی جعبهها ،در ادامه یک مجموعه از
کالسهای همارزی را معرفی میکنیم که از تعداد جعبههای
متمایزی که ما باید بررسی کنیم میکاهد( .بنابراین در آینده
خواهیم دید که این کار از بُعد مسالهی اصلی میکاهد).
تعریف  )5یک کالس همارزی برای جعبهی ] 𝑑 𝑐 𝑏 𝑎[ = 𝐵
شامل تمام جعبههایی است که بتوان آنها را از روی 𝐵 ،با انجام
دنبالهای متناهی از  5عملیات مقدماتی زیر ساخت.
 )1انتقال:
])𝛼 [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑] → [(𝑎 + 𝛼)(𝑏 + 𝛼)(𝑐 + 𝛼)(𝑑 +
)(𝛼 ∈ ℝ
 )2تقارن[𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 ] → [−𝑎 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑑 ] :
 )3تجانس با ضریب 𝑘 مثبت:
𝑎 𝑏 𝑐 𝑑  → (𝛼𝑎) (𝛼𝑏) (𝛼𝑐) (𝛼𝑑) 
α ∈ ℝ+
 )4دوران [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑] → [𝑏 𝑐 𝑑 𝑎 ] :
 )5بازتاب [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 ] → [𝑑 𝑐 𝑏 𝑎 ] :
سه تبدیل اول را تبدیالت میدانی و دوم تبدیل آخر را ایزومتری
مینامند .بـــرای نمایش آسانتر این رابـــطه همارزی روی
مــــجموعه 𝓑 (مجموعهی تمام جعبههای تفاضل) آن را با نماد

∼ نمایش میدهیم( .بنابراین این رابطه بازتابی و تقارنی و متعدی
است).
در ادامه در اثباتی غیررسمی مشاهده خواهیدکرد که چنانچه
 𝐵1 ∼ 𝐵2آنگاه  . 𝑐𝐵1 ∼ 𝑐𝐵2در ضمن  𝐵1و  𝐵2دارای طول
عمر یکسان هستند مگر این که یکی از آنها جعبه صفر و دیگری
جعبه ] 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎[ که (  )𝑎 0باشد.
به دنبال پیدا کردن راهی برای انتخاب اعضایی خاص از هر کالس
همارزی 𝓑 هستیم تا روی اعضای کمتری از دامنه متمرکز شویم.
در پایان این بخش فرم کانونی برای هر کالس همارزی را معرفی
میکنیم.
تعریف  )6فرم کانونی برای یک کالس همارزی در 𝓑 به یکی از
صورتهای زیر است:
 [0 0 0 0] )1برای کالسی که شامل جعبهی صفر است.
 [0 0 1 1] )2برای کالسی که شامل این جعبه باشد.
 )3عضو منحصر به فرد کالس به فرم ] 𝑦 𝑥  [0 1به طوری که
)𝑦 (𝑥,متعلق به مجموعهی
}𝑆 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 ≥ 0، 𝑦 ≥ 1، 𝑥 − 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1
باشد و نه هیچ حالت دیگری.
کالس همارزی نوع 1شامل تمام جعبههایی به فرم[𝑎 𝑎 𝑎 𝑎] ،
) (𝑎 ∈ ℝو هر کدام از اعضای این کالس با یک تکرار به صفر
همگرا هستند اگر (.)𝑎0
کالس همارزی نوع دوم شامل تمام جعبههای به فرم ]𝑏 𝑏 𝑎 𝑎[ و
]𝑎 𝑏 𝑏 𝑎[ هستند که ( )𝑎،𝑏 ∈ ℝاست .در ادامه مشاهده
خواهیمکرد که در سه تکرار به صفر همگرا هستند:
([0 0 1 1] ⊳ [0 10 1] ⊳ [1 1 1 1] ⊳ [0 0 0 0]).
شناخت فرم کانونی همهی کالسهای همارزی نیازمند فرض دارا
بودن راس اکسترمم است ،یعنی مینیمال (کوچکتریا الاقل مساوی
با سایر راسها) و ماکسیمال (بزرگتر یا الاقل مساوی با سایر
راسها) است .توجه داشتهباشید که الاقل  2تا از  4راس جعبه باید
اکسترمم باشد .نتیجهی آتی ،روشی برای مشخص کردن یک نوع از
فرمهای کانونی ( )3به همراه اثباتی برای یکتایی آن است.
قضیه  )1هر کالس همارزی در 𝓑 از نوع( 3کالسی که شامل جعبه
به فرم ]𝑎 𝑎 𝑎 𝑎[ یا ]𝑏 𝑏 𝑎 𝑎[ نباشد) دارای یک نمایندهی
یکتا به فرم ] 𝑦 𝑥  [0 1است که )𝑦  (𝑥,عضو مجموعهی
}𝑆 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 ≥ 0، 𝑦 ≥ 1، 𝑥 − 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1
باشد.
اثبات :ابتدا الگوریتمی برای پیدا کردن نماینده یک کالس همارزی
معرفی میکنیم .برای این کار از عملگرهای مقدماتی استفاده
میکنیم .ابتدا با جعبهی دلخواه ]𝑑 𝑐 𝑏 𝑎[ شروع کرده و اعمال
زیر را روی آن انجام میدهیم (در پایان آرایش برچسبهای جعبه
را به ]𝑑 𝑐 𝑏 𝑎[ تغییر میدهیم).
 )1از دوران (عملگر )4استفاده میکنیم تا جعبهای فراهم شود که
در آن |𝑎  |𝑑 −عضو ماکسیمال بین
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|𝑎 |𝑎 − 𝑏|،|𝑏 − 𝑐|،|𝑐 − 𝑑|،|𝑑 −
باشد.
)2
 .iبررسی کنید که 𝑎 یا 𝑑 عضو اکسترمم باشد .اگر الزم شد
بازتاب ]𝑑 𝑐 𝑏 𝑎[ را (عملگر  )5در نظر بگیرید تا مطمئن
شوید که 𝑎 اکسترمم است.
 .iiاگـــر 𝑎 و 𝑑 هـــر دو اکسترمــم باشد ممکن است کـــه
|𝑑 |𝑎 − 𝑏| < |𝑐 −
اگـــر الزم شد (با عملگر  )5بازتاب شکل را ایـــجاد کنید تا
||𝑎 − 𝑏| ≥ |c − d
ساخته شود .

و ] [0 0 0 0دارای نماینده کالس به فرم کانونی نوع 3نیستند ،نیز
به عنوان تمرین میگذاریم∎).
 .4نگاشت دو بعدی :اکنون میتوانیم ادامهی بررسیهای خود را
روی آنچه برای کالسهای همارزی عضو 𝓑 رخ میدهد (که به
فرم ]𝑦 𝑥  (𝑥, 𝑦) ،[0 1عضو 𝑆 ،هستند) متمرکز کنیم.
ابتدا حالت خاص  𝑦 = 1را بررسی میکنیم .در این حالت فرزندان
یا از نوع 1هستند یا از نوع:2
] [0 1 𝑥 1 ] ⊳ [1 |𝑥 − 1| |𝑥 − 1| 1
بنابراین در دو تکرار ) (𝑥 = 0,2یا چهار تکرار به صفر همگرا
هستند.

 )3اگر 𝑎 ماکسیمال باشد از قرینهسازی (عملگر )2استفاده کنید تا
𝑎 مینیمال شود .
 )4ازانتقال ( عملگر )1استفاده کنید تا  𝑎 = 0را ایجاد کنید.
 )5از تجانس با ضریب مثبت استفاده کنید تا  𝑏 = 1را ایجاد کنید.
مشاهده میکنید ویژگیهایی که در یک مرحله ایجاد میشود در
مرحلههای بعدی حفظ میگردد .آخرین مرحله وقتی 𝑏 = 0باشد
همواره برقرار است ،زیرا با اعمال مرحلههای ) 2(iiو  4با هم باید
𝑑 = 𝑐 قرار دادهشود که تنها دو کالس همارزی متناظر با این
حالت موجود است :کالس همارزی نوع اول 𝑐 = 𝑑 = 0 :یا
کالس همارزی نوع دوم ،𝑐 = 𝑑0 :چرا که غیر از این دو حالت
(بنا به مرحله  3و  )4باید  𝑏 > 0باشد ،بنابراین تجانس با ضریب
مثبت میتواند 𝑏 را نرمال کند.
اکنون نماینده کالسی به فرم ] 𝑑 𝑐  [0 1را (از مراحل  4و )5
داریم .در صورتی که  𝑎 = 0عضو مینیمال باشد 𝑐 𝑑 ،نامنفی
میباشند .از مراحل  4 ،1و  5نتیجه میگیریم که  .𝑑 ≥ 1بر
اساس مرحله ) 2(iiداریم:
 |𝑐 − 𝑑| ≤ 1پس  .𝑐 − 1 ≤ 𝑑 ≤ 𝑐 + 1بنابراین )𝑑 (𝑐,
متعلق به 𝑆 است.
تنها اثبات یکتایی فرم کانونی کالس نوع سوم باقی ماندهاست :یعنی
اگر ]𝑏 𝑎  [ 0 1 𝑐 𝑑 ] ∼ [0 1به طوری که )𝑏  (𝑎,و )𝑑 (𝑐,
متعلق به 𝑆 باشد ،آنگاه نتیجه بگیریم )𝑑  .(𝑎, 𝑏) = (𝑐,به
راحتی میتوان مشاهده کرد که اوال صفر عضو مینیمال یکتاست
(با توجه به این که  𝑎،𝑏،𝑐،𝑑 > 0مگر حالت ] [0 1 0 1که هیچ
نماینده دیگری به فرم ] 𝑑 𝑐  [0 1ندارد ).ثانیا بر اساس فرض 𝑎
یا 𝑏 به عنوان عضو ماکسیمال نشان میدهیم که هر کدام از این 7
عملگر ممکن است 𝑏  0،1، 𝑎،را به  0منتقل کند .در ضمن
شمارههای مجاور به آن را نرمال میکند .در نهایت به جعبهای با
)𝑑  (𝑐,میرسیم که عضو 𝑆 نیست( .جزییات اثبات ساده و
تکنیکی است که آن را به عنوان تمرین بر عهدهی خواننده
میگذاریم .همچنین اثبات این که کالسهای همارزی شامل ][ 0 0 1 1

شکل :2تقسیم 𝑆 به نواحی مرتبط با سه شاخهی 𝑓

اکنــــون عملکرد جعبهی تفاضل را به عنوان نگاشــتی پیوسته از:
} 𝑆 − {(𝑥, 𝑦): 𝑦 = 1به 𝑆 در نظر میگیریم ،که ضابطهی آن
به صورت زیر داده شدهاست:
= )𝑦 (𝑢, 𝑣) = 𝑓(𝑥,
; ) 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆1
; 𝑥 > 1 , 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆2

)

𝑥

,

𝑥

𝑦−1 𝑦−1
𝑥 𝑥2−

,

𝑦−1 𝑦−1
𝑥2−
𝑥2−

(1 +
(1 +

{ (1 + 𝑦−1 , 2 + 𝑦−1) 𝑥, 𝑦 > 1, 𝑥 − 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆3 .

شکل ،2نشان میدهد کـــه چـگونه ســــه مجموعهی 𝑆1 ،𝑆2 ،𝑆3
مجموعهی 𝑆 را تجزیه میکنند.
میتوان دید که اولین و سومین ضابطه از این معادله نگاشتی
(نامتناهی-به-یک)است.
ضابطهی اول تمام نقاط صفحه را به خط  𝑣 = 𝑢 − 1بـــا
)1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1 → 𝑣 = 𝑥/( 𝑦 − 1) ≥ 1( ،𝑢 ≥ 2
میفرستد .در حالی که سومین ضابطه تمام نقاط صفحه را به خط
 𝑣 = 𝑢 + 1با ،𝑢 ≥ 0
( )𝑦 ≥ 𝑥 − 1 → (2 − 𝑥) ⁄ (𝑦 − 1) ≥ −1میفرستد.
در ضابطهی اول (جایی که 𝑓(𝑥1 ،𝑦1 ) = 𝑓(𝑥2 ،𝑦2 ) )𝑥 ≤ 1
زمانی برقرار میشود که :
𝑦1 − 1 𝑦2 − 1
=
𝑥1 − 0 𝑥2 − 0

همگرایی جعبههای تفاضل

که این یعنی نقاط )  (𝑥1 ،𝑦1و )  (𝑥2 ،𝑦2هر دو روی خط گذرنده از
نقطهی ) (0،1قرار دارند .همچنین در ضابطهی سوم (جایی که
𝑥 ≤ 𝑦) )  𝑓( 𝑥1 ،𝑦1 ) = 𝑓(𝑥2 ،𝑦2برقرار است اگر داشته باشیم:
𝑦1 − 1 𝑦2 − 1
=
𝑥1 − 2 𝑥2 − 2
که این یعنی نقاط )  (𝑥1 , 𝑦1و )  (𝑥2 , 𝑦2هر دو روی خط گذرنده
از نقطهی ) (2,1قرار دارند .ضابطههای  1و  3از تابع 𝑓 یک
ناحیهی دو بعدی را به خطوطی روی مرز𝑆 فشرده میکند.
ضابطهی دوم یکبهیک است :برای )  (𝑥1 , 𝑦1و )  (𝑥2 , 𝑦2که
متعلق بـــــه  𝑆2هســـــتند 𝑓( 𝑥1 , 𝑦1 ) = 𝑓(𝑥2 , 𝑦2 ) ،نتیجه
میدهد )  ،(𝑥2 , 𝑦2 ) = (𝑥1 , 𝑦1به راحتی میتوان (یکبهیکی) را
با نوشتن روابط زیر مشاهده کرد:
𝑥1
𝑥2
𝑦 −1
=
 𝑦2 − 1 = ( 1 )𝑥2
𝑥1

𝑦2 −1

𝑦1 −1

با جایگذاری رابطهی زیر و ساده کردن:
2 − 𝑥1
2 − 𝑥2
1+
=1+
𝑦1 − 1
𝑦2 − 1
همچنین میتوان دید که ضابطهی اول و سوم در دامنه تعریفشان
نقطه ثابــت ندارند :ضـــابطهی اول تمام نقاط صفحه را بـــه خط
 𝑣 = 𝑢 − 1میفرستد که در  𝑆1نیست و سومین ضابطه تمام
نقاط صفحه را به خط  𝑣 = 𝑢 + 1میفرستد که در  𝑆3نیست.
(در حقیقت هیچ تناوب ممکنی در این ناحیهها وجود ندارد.
همچـــنین چـــون بـــــرای )𝑦  (𝑥,متعلق بـــــه  𝑆1یــا ،𝑆3
))𝑦  (𝑐, 𝑑) = 𝑓(𝑓(𝑥,دارای  𝑑 = 1است ).بنابراین هر نقطه
ثابتی باید متعلق به  𝑆2باشد .محاسبات زیر نشان میدهد که 𝑆2
شامل نقطه ثابتی یکتا است:
) ،(𝑞(𝑞 − 1), 𝑞)  (1.5437,1.8393جایی که:
3
3
1
) 𝑞 = 3 (1 + √19 + 3√33 + √19 − 3√33تنها جواب
حقیقی معادلهی  𝑞 3 − 𝑞 2 − 𝑞 − 1 = 0است.
اکنون ]𝑞 )( 𝐶([0 1 𝑞(𝑞 − 1) 𝑞])~[0 1 𝑞(𝑞 − 1یعنی
فرزند در همان کالس همارزی والدش قرار دارد .بنابراین اندازه
زمان همگرایی یکسانی دارند .به عبارت دیگر ،طول عمر نامتناهی
دارد ).تنها کالس همارزی دیگری که این قاعده برایش برقرار است
کالس همارزی ] [0 0 0 0میباشد که به وضوح طول عمری ندارد.
الزم به تذکر است که نکات باال به این معنی نیست که برای اعضای
کالس شامل ] 𝑞 ) 𝐵 = 𝑐(𝐵) ،[0 1 𝑞(𝑞 − 1برقرار باشد .در
حقیقت در نرم  ℝ4این مطلب به خوبی محسوس است که بر طبق
تعریف 3اعضای این کالس تحت نامتناهی تکرار به صفر میرسند.
بـــه عنــــوان مثال بــــا انـــجام چـــند تکرار بـــا شـــروع از
جعبه ] 𝑞 ) [0 1 𝑞(𝑞 − 1میتوان دید که بعد از مرحلهی اول،
اندازهی  4راس ورودی به تدریج (بر حسب مضاربی از ))(𝑞 − 1
در جهت پاد ساعتگرد کاهش مییابد (مطابق گزاره.)1
اکنون حدس ما این است که اگر چه نقطه ثابت )𝑞 (𝑞(𝑞 − 1),
ساکن است ولی تصویر آن ،از نظر سایر نقاط همسایهاش ،تحت
تکرار تابع 𝑓 در حال نزدیک شدن به آن است .یک راه برای
تشخیص پایداری نقطه ثابت تابع مختلط 𝑓 ،ماتریس ژاکوبین 𝑓

) 𝑓𝑗( است .این ماتریس مشتق فرم خطی 𝑓 است و شامل مقدار
مشتقات جزیــــی تابع ،در نقطه ثابـــت داده شدهاست .بــــرای
))𝑦  𝑓 = (𝑓1 (𝑥, 𝑦), 𝑓2 (𝑥,ماتریس ژاکوبین به صورت زیر
محاسبه میشود:
𝜕𝑓1 𝜕𝑓1
𝑦𝜕 𝑥𝜕
= 𝑓𝐽
𝜕𝑓2 𝜕𝑓2
] 𝑦𝜕 𝑥𝜕 [
ضابطه دوم 𝑓 داری ماتریس ژاکوبین زیر است:
1
𝑥−2
−
𝑦 − 1 (𝑦 − 1)2
= )𝑦 𝐽𝑓 (𝑥,
1
𝑥
−
] (𝑦 − 1)2
[ 𝑦−1
−1.1915 −0.6478
[ = )𝑞 𝐽𝑓 (𝑞(𝑞 − 1),
]
1.1915 −2.1915
ماتریس سمت راست دارای مقدار ویژه 𝑖𝜆 − 1.6915 0.7224
است .چون مقادیر ویژه از نظر اندازه بزرگتر از  1هستند ،نقطه ثابت
پایدار نیست.قسمتهای موهومی آنها غیرصفر است ،پس میتوان
دید که نقاط در همسایگی )𝑞  ( 𝑞(𝑞 − 1),به صورت مارپیچ
تحت تکرارهای تابع 𝑓 حرکت میکنند .این تنها نقطه ثابت 𝑓
است ،پس انتظار میرود استفادهی بیشتر از 𝑓 در هر نقطهی
دیگری در نهایت آن را به سمت مرز دامنه هدایت میکند و سپس
آن را به طور کامل (از دامنه) بیرون میکند .بنابراین باید توقع
داشتهباشیم آن جعبههای تفاضلی که مدت زمان زیادی الزم است
تا به صفر همگرا شوند ،به آن نقاطی از 𝑆 که در نزدیکی نقطه ثابت
)𝑞  ( 𝑞(𝑞 − 1),قرار دارند ،مربوط میشوند .در آینده خواهیم
دید که این یافتههای شهودی درست است .اگر مرحله به مرحله
استفادهی متوالی از 𝑓 روی اعضای 𝑆 را بررسی کنیم ،خواهیم دید
که دامنه در حال تقسیم شدن به ناحیههایی است که سرتاسر مرز
را فراگرفته و در حال نزدیک شدن به نقطه ثابت هستند.
مثال  )1هر جعبه به فرم ]𝑦 𝑥  [0 1با  𝑥 ≤ 1با نهایتا  4تکرار
به صفر همگرا میشود (اگر  ،𝑦 = 𝑥 + 1با سه تکرار و اگر
) ،(𝑥, 𝑦) = (0,1با دو تکرار به صفر همگرا است).
]𝑦 )𝑥 [0 1 𝑥 𝑦 ] ⊳ [1 (1 − 𝑥) (𝑦 −
])⊳ [𝑥 (𝑦 − 1) 𝑥 (𝑦 − 1
]|⊳ [|𝑦 − 𝑥 − 1| |𝑦 − 𝑥 − 1| |𝑦 − 𝑥 − 1| |𝑦 − 𝑥 − 1
]⊳ [0 0 0 0

مشاهده میکنیم که حالتهای خاص 1 ،یا  2مرحله زودتر از مدل
باال به صفر همگرا میشوند( .این مرتبط با ناحیه  𝑆1در شکل2
است
مثال  )2هر جعبه به فرم ]𝑦 𝑥  [0 1با 𝑦 ≤ 𝑥 و  𝑥 ≥ 2نهایتا
با  4تکرار به صفر همگراست (اگر  ،𝑦 = 𝑥 − 1با سه تکرار و اگر
) ،(𝑥, 𝑦) = (2,1با دو تکرار به صفر همگرا هستند).
]𝑦 )𝑦 [0 1 𝑥 𝑦 ] ⊳ [1 (𝑥 − 1) (𝑥 −
])⊳ [(𝑥 − 2) (𝑦 − 1) (2𝑦 − 𝑥) (𝑦 − 1
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])⊳ [(𝑦 − 𝑥 + 1)(𝑦 − 𝑥 + 1)(𝑦 − 𝑥 + 1)(𝑦 − 𝑥 + 1
]⊳ [0 0 0 0

مجددا در حالتهای خاص همگرایی سریعتری را مشاهده خواهید
کرد.
مثال  )3هر جعبه به فرم ]𝑦 𝑥  [0 1با 1 < 𝑦 ≤ 𝑥 < 2
نهایتا با  6تکرار به صفر همگراست.
][0 1 𝑥 𝑦 ] ⊳ [1 (𝑥 − 1) (𝑥 − 𝑦) 2
])⊳ [(2 − 𝑥) (𝑦 − 1) (2𝑦 − 𝑥) (𝑦 − 1
]|⊳ [|𝑥 + 𝑦 − 3| |𝑦 − 𝑥 + 1| |𝑦 − 𝑥 + 1| |𝑥 + 𝑦 − 3
]⊳ [𝑝 0 𝑝 0] ⊳ [𝑝 𝑝 𝑝 𝑝] ⊳ [0 0 0 0

به طوری که |(. 𝑝 = ||𝑥 + 𝑦 − 3| − 𝑦 + 𝑥 − 1مثالهای
 2و  3شامل ناحیهی  𝑆3در شکل 2هستند).
توجه داشته باشید که مثالهای  2 ،1و  3همگی در حالتی که
 ،𝑦 = 1چندی پیش بررسی شد و کالسهای همارزی نوع  1و 2
تمام کالسهای همارزی جعبههای تفاضل غیریکنواخت را میپوشاند.
(در کالسهای همارزی یکنواخت داریم)0 < 𝑥 < 𝑦 < 1 :
محاسبات بیشتر نشان میدهد که کالسهای همارزی جعبههای
یکنواخت حداقل طول عمر  5دارد .شکل 3نشان میدهد که چگونه
 sبه نواحی با طول عمرهای متفاوت تقسیم میشود (نواحی کم
رنگتر طول عمر بیشتر) .تنها کالسهای همارزی که مشخص
نشده ،کالس نوع  1و  2است .کالس نوع 2را میتوان نقطهای در
بینهایت در نظر گرفت (چرا که باید نقطهای برای اتصال به  ℝ2به
منظور فشرده کردن آن در نظر گرفته شود ).نقطه سیاه در مرکز
شکل ،3نقطه ثابت و ناحیهی سفید اطراف آن ،نماینده تمام
کالسهای همارزی که طول عمر  10یا بیشتر دارند ،است .توجه
داشته باشید هر کجا که دو ناحیه با طول عمرهای متفاوت همدیگر
را قطع میکنند ،مرز بین آنها متعلق به کالس با طول عمر کمتر
است .برای تشخیص طول عمر کالسهای همارزی یکنواخت با
تمام جزییات ،روش خود را از محاسبات تفصیلی (آنچه که در

مثالهای باال آمده) به تمرکز روی پیشنگارههای تحت 𝑓 تغییر
میدهیم .در ادامه نیازمند نتایج جدیدی در رابطه با نگاره معکوس
𝑓 هستیم.
قضیهی  )2نگاشت  𝑓|𝑠2دارای وارون 𝑔 است که روی مجموعهی
}𝐴 = 𝑖𝑛𝑡 𝑆 ∪ {(𝑥, 1): 0 < 𝑥 < 2
تعریف میشود و درون 𝑆 را به درون  𝑆2نگاشت و پارهخط را حفظ
میکند.
اثبات :دیدیم که از سه ضابطهای که برای 𝑓 تعریف شد تنها
ضابطهی دوم یکبهیک است .چون تصویر ضابطههای یک و دو
روی ســــمت چپ و راست مرز 𝑆 است نگاشت تصویـــــر وارون
 𝑔 = 𝑓|𝑠2 −1باید روی مجموعهی 𝐴 خوشتعریف باشد .میتوانیم
وارون تابع 𝑓 را روی ضابطهی دوم تعریف کنیم:
𝑦2
𝑥+𝑦+1
برای )𝑦  (𝑥,عضو 𝐴 .
)𝑔(𝑥, 𝑦) = ( 𝑥+𝑦−1 , 𝑥+𝑦−1
مشاهده میکنیم که تابع از درون 𝑆 به درون  𝑆2است :برای
)𝑣 𝑥 − 1 < 𝑦 < 𝑥 + 1 ، 𝑥 > 0 ،𝑦 > 1 ،𝑔(𝑥, 𝑦) = (𝑢,
معادال  𝑢 > 1و  . 𝑢 < 𝑣 < 𝑢 + 1محاسباتی مستقیم نشان
میدهد که 𝑔 پارهخط درون 𝑆 و 𝑓 پارهخط درون  𝑆2را حفظ
میکند∎.
یک دنباله از مجموعههای 𝑛𝑇 ) (𝑛 > 1را به صورت استقرایی
تعریف میکنیم :فرض کنید 𝑆 =  𝑇2و برای  𝑛 > 1قرار دهید:
) 𝑛𝑇(  .𝑇𝑛+1 = 𝑓 −1چون تابع وارون 𝑔 روی سمت راست و چپ
مرز 𝑆 تعریف نمیشود ،باید مثالهای اولیه را تکتک در نظر
بگیریم ،تا به 𝑛𝑇 برسیم به گونهای که (درون 𝑆) ⊂ 𝑛𝑇 .همچنین
باید کالس همارزی نوع 2را به عنوان نقطهای در بینهایت در نظر
بگیریم ،زیرا وقتی  0 < 𝑥 < 2داریم:
][0 1 𝑥 1] ⊳ [1 |𝑥 − 1| |𝑥 − 1| 1] ∼ [0 0 1 1
]⊳ [0 1 0 1

شکل :4مجموعههای 𝑛𝑇 برای 2 ≤ 𝑛 ≤ 7
شکل :3تقسیم 𝑆 به
ناحــیههای رنگشـده
برحسب طول عمر

همگرایی جعبههای تفاضل

که ایـــــن عملکرد جعبهی تفاضل ،نقــــاط ) (𝑥, 1روی مـــرز
( )0 < 𝑥 < 2را به کالس همارزی نوع 2میفرستد و سپس نقاط
کالس 2را به نقطهی ) (0,1در 𝑆 میفرستد.
چهار محاسبهی زیر قبل از این که بتوانیم از 𝑔 استفاده کنیم ،الزم
است .به استثنای نقطهای که در بینهایت است برای سایر نقاط 𝑆
درمییابیم که )𝑆(  𝑇3 = 𝑓 −1همان مجموعهی 𝑆 بدون مرز
پایین آن است } {(𝑥, 1): 0 < 𝑥 < 2اما به همراه نقطهای در
بینهایت (شکل 4را ببینید) ،چون تنها نقاطی در 𝑆 که تصویری در
𝑆 ندارند ،مــــرز پایین 𝑆 یعــنی  𝑦 = 1است .در مــــرحله بعد
)  𝑇4 = 𝑓 −1 (𝑇3همان 𝑆 است اما بدون مرزهای سمت راست و
چپ (به عبارت دیگر  ،) 𝐴 = 𝑇4همانطور که پیشتصویر نقاط
درون 𝑆 همان نقاط درون  𝑆2است و پیشتصویر نقاط روی مرز
چپ 𝑆 همان(  ⋂𝑆3درون 𝑆) و پیشتصویر نقاط روی مرز راست
𝑆 همان (درون 𝑆⋂  ) 𝑆1و پیشتصویر نقطهی بینهایت همان مرز
پایین 𝑆 است (به استثنای نقاط انتهایی)  .مرز چپ و راست 𝑆 (به
استثنای نقاط انتهایی) ،که آن را از  𝑇4جدا کردیم ،پیشتصویر مرز
پایین 𝑆 است (به همراه نقاط انتهایی ) ،که آن را از  𝑇3جدا کردیم.
(نقـــــاط گوشهای ،پیشتصویر هیچ نقطـــهای در 𝑆 نیستند) .در
مرحلهی بعد درمییابیم که  𝑇5 = 𝑓 −1 (𝑇 4 ) = 𝑆2و مرزی
که شامل شده ،همان پیشتصویر نقاط روی مرز پایین 𝑆 است که
نقاط انتهایی را شامل نیست .سرانجام (در مرحله )4درمییابیم که
)  ، 𝑇6 = 𝑓 −1 (𝑇5درون مثلثی با رئوس ) (2,1) ،(1,1و )(2,3
است ،دوباره به استثنای نقاط پیشتصویر قسمتهایی از 𝑆 که در
 𝑇5کنار گذاشته شدهاند( .شکل 4را برای خالصه تمام این نکات
مشاهده کنید) 𝑇6 .به تمامی ،درون 𝑆 قرار دارد .اگر ما همین روش
را ادامه دهیم ،متوجه میشویم که 𝑛𝑇 برای  𝑛 > 6هم درون
مثلثهاست .وقتی  𝑛 ≥ 8رئوس این مثلثها نیز درون 𝑆 است ،به
طوری که به ما این اجازه را میدهد که مسیر 𝑛𝑇 را به واسطهی
راسهایش حفظ کنیم( .جدول 2مشخصات جزیی را فراهم کرده و
شکل 5مرز برخی از 𝑇nها برای ) (𝑛 ≤ 10روی هم کشیده
است ).در حقـــیقت فایدهی مشتقات 𝑛𝑇 ایـــن است کــه تــمام
کالسهای همارزی با طول عمر 𝑛 ) (𝑛 > 1به واسطهی 𝑛𝑇
نمایندگی میشوند .به سادگی میتوان این حقیقت را روی چند
مثال ساده اولیه بررسی کرد ،بعد از آن حکم به صورت استقرایی
نتیجه میشود .این حقیقت کم اهمیتی است که اگرچه  𝑇nتمام
کالسهای همارزی با طول عمر  𝑛 + 1را شامل نمیشود اما تمام
کالسهای با طول عمر  𝑛 + 2و بیشتر را شامل میشود.
عالوه براین مشاهده خواهیمکرد که (مجددا به صورت استقرایی با
شروع از  )𝑛 = 2که  𝑇n+2 ⊂ 𝑇nبنابراین  𝑇n+3 ⊂ 𝑇n+1و
میتـــوانیم مجموعهی تمـام کالسهای همارزی بـــــا طول عمر
) 𝑛 ،( 𝑛 > 1را دقیقا به صورت ) 𝑇𝑛 − (𝑇𝑛+1 ⋃𝑇𝑛+2
طبقهبندی کنیم .این بدان معنا است که کالس همارزی دارای
طول عمر 𝑛 است اگر و تنها اگر نماینده فرم کانونیاش در 𝑇n
باشد اما در  𝑇n+1یا  𝑇n+2نباشد.

شکل ،(𝑛 ≤ 10) 𝑇𝑛 :5رو یکدیگر قرار گرفتهاند.

جدول :2راس های 𝒏𝑻 برای 𝟎𝟏 ≤ 𝒏 ≤ 𝟔
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اکنون این سوال پیش میآید که چگونه بسنجیم که نقطهی داده
شده (به عبارتی کالس همارزی) به دنبالهی مثلثهای )𝑛 ≥ 6( 𝑇n
ارتباط دارد .شاید سادهترین راه همان رسم نموداری شامل تعدادی
قابل مالحظه از 𝑇nها باشد .البته که راههای سادهی جبری بسیاری
وجود دارد که مشخص میکند که نقطه داده شده داخل مثلث داده
شده قرار میگیرد یا خیر .یکی از این راهها این است که نقاط را به
فــرم برداری بنویسیم .ابتدا نقاط درون مثلثها را بـــه صــــورت
مجموعهای از نقاط بنویسیم که مختصاتشان میانگین وزندار سه
راس  V1و  𝑉2و  V3است.
̂
اکنون برای آن که ببینیم نقطه 𝑃 متعلق به 𝑇 هست یا خیر،
مختصات متناظر 𝑟 و 𝑠 را محاسبه کنید:
−1
𝑟
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
𝑉[ = ] [
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 𝑉1
𝑉 ] 𝑉3 𝑉2
3
𝑃3
𝑠
همچنین بررسی کنید که  𝑠 > 0 ،𝑟 > 0و  𝑟 + 𝑠 < 1است
یا خیر .برای مثال 𝑇6 ،مجموعهای از )𝑦(𝑥،ها است به طوری که
) .(𝑥, 𝑦) = 𝑟(1,1) + 𝑠(2,1) + (1 − 𝑟 − 3)(2,3بــرای
برخی 𝑟 و 𝑠 ها شرایط  𝑠 > 0 ،𝑟 > 0و  𝑟 + 𝑠 < 1برقرار و
نقطه ثابت 𝑃 همان )(𝑞(𝑞 − 1), 𝑞) ≈ (1.5437,1.8393
است.
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
𝑉
)3 𝑉1 = (−1، − 2
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
𝑉
)3 𝑉2 = (0, −2
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⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
)𝑉3 𝑃 ≈ (−0.4563, −1.1607
𝑟
−1 0 −1 −0.4563
[=] [
[ ]
)] = (0.4563,0.124
𝑠
−2 −2
−1.1607
بررسیها نشان میدهد که 𝑃 متعلق به  𝑇6است.
تنها ایرادی که به روش جبری وارد است ،به ناچار بازگشتی بودن
آن است و این که تعداد مراحل محاسبات برای بررسی این که
نقطهی داده شده درون هر 𝑛𝑇 قرار دارد یا خیر ،در مقایسه با تعداد
مراحل محاسباتی سادهای که برای بردن جعبه تفاضل به سمت
پایان احتمالیش نیاز داریم ،بیشتر است .روش نموداری نیازمند
رسم تعدادی کافی از نمودار 𝑛𝑇ها است که نقطه از دو مثلث
متوالی بیرون بیافتد.

شکل :6تقسیم 𝑆 به سه ناحیه ثابت

این بخش را با معرفی راهی دیگر برای بررسیهایی روی دامنه 𝑆 به
پایان میرسانیم .شکل 6دامنه را به سه قسمت کامال مجزا به
واسطهی رنـــگهای خاکستری تقــسیم کـــردهاست :هـــر سایه
(خاکستری روشن ،متوسط ،تیره) نمایندهی یک دنباله از تصاویر و
پیشتصاویر تحت 𝑓 ،که در همسایگی نقطه ثابت قرار دارند،
میباشند .کمرنگتر شدن رنگ خاکستری در اطراف نقطه ثابت
حاکی از کاهش طول عمر آن است.
 .5نتایج ،برنامهها ،تعمیم مطالب .اکنون به سوال اصلیمان بر
میگردیم :آیــــا هر جعبهی تفاضل بـا متناهی مرحله بــــه صفر
همگراست؟ و اگر چنین است طی چند مرحله به صفر همگراست؟
اکنون میتوانیم نتایج بررسیهای خود را برای کالسهای همارزی
جعبهها روی اعداد 4بعدی مجددا تفسیر کنیم.
پاسخ ما به این سوال در حالت کلی منفی است ،برای جعبه
تفاضلهایی کـــه متعلق بـــه کالس همارزی شامـــل جـــعبهی
]𝑞 ) ،[0 1 𝑞(𝑞 − 1به همراه نقطهی ثابت نگاشت 𝑓 هستند،
همگـــی نیازمند نامتناهی تکرار برای رسیدن بـــه جعبهی صــفر
میباشند .شمارهی رئوس هر جعبه تفاضل متعلق به این کالس
(با هر مرحله تکرار) کم و کمتر میشود ،اما هیچوقت دقیقا به صفر

نمیرسند .اگرچه مثال نقض برای کالسهای همارزی یکتا است و
سایر جعبههای تفاضل طی متناهی تکرار به صفر میرسند (تعداد
تکرارها برای رسیدن به صفر برای هر جعبه متناسب با این است که
فرم کانونی آنها چه اندازه به نقطه ثابت نزدیک است) ،در حقیقت
برای هر طول عمر مشخص ،کالسهایی از جعبههای تفاضل وجود
دارند که دقیقا با همان طول عمر به صفر همگرا هستند .خصوصا
جعبههای غیریکنواخت سریعتر به صفر همگرا هستند (نه بیشتر
از  6تکرار) .در حالی که جعبههای یکنواخت دارای طول عمر الاقل
 5هستند .برای تخمین طول عمر جعبههای یکنواخت یک راه
ساده این است که جعبه را به فرم کانونی تبدیل کرده و مختصات
)𝑦  (𝑥,آن را با نموداری از ناحیهبندی طول عمرهای متفاوت،
همان که در بخش قبل مشخص کردیم ،مقایسه کنید .ممکن است
در مشاهدات خود (همانگونه که در شکل 3دیدیم) مجبور به
استفاده از اعداد دشوار مثل اعداد رادیکالی ،اعداد غیرجبری
(متعالی) و ...باشیم ،که مدت همگرایی جعبهها طوالنی نیست،
چون طی یک جفت تکرار میزان اختالف (تفاضل راسها) بین 4
راس پخش شده و در حال کاهش است.
همانگونه که در مقدمه اشاره شد ،از جعبههای تقاضل میتوان به
عنوان ابزاری برای حل مسالههای دانشآموزان مقطع ابتدایی
استفاده کرد .بعد از کار بسیار روی جعبه تفاضلهای مختلف،
دانشآموزان میتوانند آنها را بر اساس طول عمرشان طبقهبندی
کنند و شروع به مشاهده و پیدا کردن الگوهایی بین جعبههایی که
دارای طول عمر  ،3 ،2 ،1و احتماال  4هستند ،کنند .حتی میتوانند
ویژگیهایی را که در تعریف 5برای معرفی کالسهای همارزی
استفاده کردیم ،نیز مشاهده کنند.
یک گسترش طبیعی از جعبهی تفاضل تعمیم مساله از مربع به
چندضلعی است که بررسی آن را به عهدهی خواننده میگذاریم.
برای مثال با یک بررسی گذرا روی مثلثهای تفاضل نتیجهای
خاص و الگویی شگفتآور آشکار میشود!! نتیجه این است که هیچ
مثلث تفاضلی هرگز به مثلث صفر همگرا نمیگردد مگر مثلثهایی
که سه راسشان دارای شمارهی یکسان هستند( .برای متقاعد کردن
خودتان سعی کنید والدین چنین مثلثهایی را رسم کنید) .این
امکان وجود دارد که از این مشاهده ،تالش کنیم تا رفتارهای ممکن
برای مثلثهای تفاضل را طبقهبندی کنیم یا این که در مقیاس
بزرگتـــر فکر کنیم یعنـــی دربارهی همگرایی "چــندضلعیهای
تفاضل" بـــا تغییر اعــداد روی رئوسشان تحـــقیق کنـــیم( .اگر
چندضلعیهای تفاضل را در متون نظریه گراف جای دهیم ،خواهیم
دید که هر تعمیم ساده به کالسهای کلی گرافها با این قضیه که
هر چندضلعی را میتوان به عنوان گراف دوری ) 𝑛𝐶( در نظر
گرفت ،جلوگیری میشود .هنگامی که چندضلعیها را به عنوان
گراف دوری در نظر میگیریم ،اجازه داریم مثال بدیهی  𝐶2را به
عنوان چندضلعی 2وجهی در نظر بگیریم که همواره با  2تکرار به
صفر همگراست (برای هر  2مقدار آغازین) خواننده اغلب به
𝑛ضلعیهای تفاضل عالقه دارد که برای آگاهی میتواند به اشارات
 winklerمراجعه کند .وی در مورد حالت خاصی که همهی رئوس

همگرایی جعبههای تفاضل

عدد صحیح هستند ،بیان کرده است "اندکی بررسی و آنالیز با
چندجملهایها روی اعداد صحیح به پیمانهی  2نشان میدهد که
موضوع برجسته آن است که آیا 𝑛 توانی از  2است" .کتابهای
وینکلر اغلب از اعداد صحیح به پیمانهی  2استفاده میکند تا کران
باالیی برای لگاریتمیکه در انتهای بخش 2برای جعبههای تفاضل
با اعداد صحیح ارایه شد ،بسازد.
در پایان جالب است بدانید که عدد اصم 𝑞 که مشمول در کالس
جعبه تفاضل نقطه ثابت است ،به واسطهی دنبالهای از اعداد به نام
تریبوناچی ) (tribonacciبه هم متصل شدهاند .این دنباله قواعدی
مشابه فیبوناچی دارد .دنبالهی اعداد تریبوناچی دنبالهای از 𝑛𝑇ها
است که از قاعدهی بازگشتی زیر تبعیت میکند:
T1 = 1 , T2 = 1 , T3 = 2 , 𝑇n = Tn−1 + Tn−2 + Tn−3

مشابه اعداد فیبوناچی هر دنباله از اعداد تریبوناچی به یک سری
هندسی صعودی میل میکند ،با این نسبت که اختالف هر دو عدد
متوالــی در ســـری بـــه مقداری ثابت نزدیک میشود .دنبالههای
فیبوناچی که مقدار ثابتشان 𝑞 است در حقیقت به این اشاره دارد
که وقتی ∞ → 𝑛 .𝑇𝑛 ∼ 𝑞 ،اگر به دنبال جواب سری هندسی
𝑛𝑎 = 𝑛𝑇 هستید بر اساس قاعدهی بازگشتی میتوان دید که:
 𝑎n = 𝑎n−1 + 𝑎n−2 + 𝑎n−3یا  𝑎3 = 𝑎2 + 𝑎 + 1که
همان معادلهای است که برای توضیح 𝑞 (در بخشهای قبل) حل
کردیم.
اما مسالهی قابل توجه این است که چگونه میتوانیم بر اساس
اصول ریاضی به چنین نکات سادهای برسیم .ما خواننده را به
تحقیق و اکتشاف بیشتر در این زمینه دعوت میکنیم.
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نشریه دانشجویی بینهایت/مسلسل هفتم

مروری بر قضایای سیلو و کاربردهای آنها

آیدین منظوری

"برای یک متخصـص نظریهی گروهها ،قضیهی سیلو چنان ابزار
اولیـه و آنچنان بنـیادی است ،که تقریبا بدون تأمل اسـتفاده
میشود ،مانند نفس کشیدن".
جئوف رابینسون ][1
در ریاضیات و به ویژه در نظریهی گروههای متناهی ،قضایای سیلو
دستهای از قضایا هستند که به افتخار ریاضیدان نروژی لودویگ
سیلو ) (Ludwig Sylow, 1872نامگذاری شدهاند .این قضایا
اطالعات مبسوطی راجع به تعداد زیرگروههای از مرتبهی ثابت که
گروهی مفروض داراست ،به ما میدهند .قضایای سیلو بخش
بنیادینی از نظریهی گروههای متناهی را تشکیل داده و کاربردهای
بسیار مهمی در ردهبندی گروههای سادهی متناهی دارند ].[2
اهمیت ایــن قضایا آنچنــان است که در ] [3عنـــوان «قضیهی
بنیادی نظریهی گروههای متناهی» به قضیهی سیلو اطالق شده
است.
شایان ذکر است که این قضایا ،گواه روشنی بر وجود ارتباطات
عمیــق میــان حــوزههای جبر ،نظریهی اعـــداد و ترکیبیات در
ریاضیاتاند .در واقع ،اگر به روند کار در حوزهی گروههای متناهی
دقت کنیم خواهیم دید که ما از یک سو ،مفهومی جبری مانند
گروه (متناهی) را به طور انتزاعی و به فرم ساختاری شامل عمل
دوتایی ،عضو خنثی و عضو وارون معرفی میکنیم ،و از سوی دیگر
برای شناخت بیشتر همین ساختار انتزاعی به مرتبهی آن گروه
رجوع میکنیم که خود عددی متناهیست ،و در پرتو قضایای
بنیادینی مانند قضیهی الگرانژ ،قضیهی کوشی و قضایای سیلو
اطالعات ارزشمندی را دربارهی روابط عددی بین مرتبهی گروه
مفروض با مرتبهی زیرگروههای احتمالی آن ،و نیز وجود یا عدم
وجود چنان زیرگروهها به دست میآوریم .ساختار بیان صورت این
قضایا و همچنین روشهای اثبات آنان ،به روشنی از خواص مورد
مطالــعه در نظـریهی اعــداد مانند بخــشپذیری ،اعـــداد اول و
همنهشتی ،و نـــیز از روشهـــای ترکــیبیاتی شمــارش اعضای
مجموعهها مثل ترکیب بهره میجویند .سرانجام ،در پرتو قضیهی
کیلی میبینیم که هر گروه متناهی را میتوان در گروه  Snنشاند
که ماهیت ترکیبیاتی دارد ،زیرا اساسا  Snمعادل است با گروه

تشکیل شده توسط تمام جایگشتهای یک مجموعهی  nعضوی،
که یک مفهوم ترکیبیاتی است.
اما جالب است که داستان به همینجا ختم نمیشود ،و رشتههای
ارتباطی بین حوزهای تا آنجا پیش میروند که مثال شاخهای به نام
نظریـهی گروههای محاســباتی )(Computational Group Theory

متولـد میگردد ،و به مدد توسعهی کامپیوترها ،نرمافزارهای
محاسباتی قدرتمندی مانند  )[4]( GAPظهور میکنند که با
استفاده از الگوریتمهای مناسب ،محاسبات مربوط به گروهها را که
زمانی متخصصان این نظریه با مشقت فراوان به طور دستی انجام
میدادند در زمانی کوتاه به پایان میرسانند .و یا در مثالی دیگر،
شاهد هستیم که به کمک ابزارهای توانمندی که در توپولوژی
جبری توسعه داده شده است ،میتوان احکامی مهم را در ارتباط
با گروهها ثابت کرد ،مانند آنکه هر زیرگروه یک گروه آزاد خود
گروهی آزاد است ،گزارهای که اثبات آن صرفا با اتکا به ابزارها و
روشهای خود نظریهی گروهها چنـدان آسان نیست .سرانجام باید
به کاربردهای شگفتانگیز نظریهی گروهها در علوم فیزیک و
شیمی اشاره کرد که زبان گویایی برای رمزگشایی از پیچیدگیها و
تقارنهای زیبای موجود در طبیعت فراهم میکنند ،از تقارن
مولکولهای شیمیایی و کریستالهای مبهوتکننده گرفته ،تا
محاسبــات انــرژی کمپلکسها ،تا گـــروههای نقشآفـــرین در
سیستمهای دینامیکی و پیچیدهی طبیعی ،تا تقارنهای موجود در
ذرات بنیادی و تقارنهای بافت فضا-زمان که به موجب قضیهی
معروف نوتر ،مرتبط با قوانین بقای جرم و انرژی و اندازه حرکت و
غیره هستند .اینها همگی نشان میدهند که حوزههای متنوع
علوم ،شامل ریاضیات ،علوم کامپیوتر ،علوم تجربی و حتی علوم
فنی و مهندسی بسیار بیش از آنچه معموال تصور میشود با
یکدیگر ارتباط متقابل دارند .در حقیقت ،برهمکنشهای میان
آن ها چنان است که پیشرفت در یکی بر دیگری تأثیرگذار است ،و
همگــی اجـــزای یک جریــان واحد رشــد فرهنگ بـــشریاند؛
برهمکنشهایی آنچنان روزافزون ،که به جرأت میتوان ادعا کرد
که توسعه دادن هریک از شاخههای علم در قرن بیستویکم بدون
در نظر گرفتن این تعامالت بین رشتهای امکانپذیر نخواهد بود.

مروری بر قضایای سیلو و کاربردهای آنها

در این نوشته قصد داریم تا مروری بر تعاریف اولیه و قضایای سیلو
داشته و همچنین کاربردهایی از آنها را به عنوان نمونه بیاوریم.
بحث را با یک مساله آغاز میکنیم:
 .1مسالهی عکس قضیهی الگرانژ
به موجب قضیهی الگرانژ ،اگر گروه  Gمتناهی باشد ،آنگاه
مرتبهی هر زیرگروه  Gمرتبهی خود  Gرا عاد میکند .اما عکس
این قضیه در حالت کلی برقرار نیست .به عنوان مثال ،به آسانی
معلوم میشود که گروه  A4که از مرتبهی  12است ،زیرگروهی از
مرتبـــهی  6ندارد ] .[5در ایـنجا ایــن حقــیقت را به دو روش
آموزندهی مختلف ثابت میکنیم:
روش اول
قضیه  .1.1اگر  Gگروهی متناهی باشد و  N ⊲ Gآنگاه هر
عضوی از  Gکه مرتبهی آن نسبت به ] [G: Nاول باشد در درون
 Nقرار دارد .به ویژه ،اگر  Nاندیس  2داشته باشد ،در آنصورت
تمام اعضای  Gبا مرتبهی فرد در درون  Nقرار میگیرند ].[6
برهان .فرض کنید مرتبهی عضو دلخواهی مانند  g ∈ Gبرابر با
عدد  mباشد ،به طوری که  mو ] [G: Nنسبت بهم اول هستند،
یعنی .(m, [G: N]) = 1
m
داریم  g m = eپس  ،g N = Nاما از سوی دیگر
 ، (gN)[G:N] = g [G:N] N = Nپس مرتبهی عضو  gNدر
گروه خارج قسمتی  G⁄Nبه طور همزمان  mو ] [G: Nرا
عاد میکند .پس باید بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها یعنی 1
را عاد کند ،و این بدان معناست که:
gN = 1G = N
⟹
∎ g∈N
N

نتیجه  .1.2هیچ زیرگروهی از اندیس  2در  A4موجود نیست.
برهان .ابتدا دقت داریم که در هر گروه نابدیهی دلخواه ،هر
زیرگروهی از اندیس  2در آن گروه نرمال است (چرا؟) .پس اگر
 A4زیرگروهی از اندیس  2داشته باشد آنگاه این زیرگروه در A4
نرمال خواهد بود ،پس بر طبق قضیهی باال باید تمام اعضای A4
که دارای مرتبهی فرد هستند در درون آن زیرگروه قرار بگیرند.
ولی  A4دارای هشت عنصر از مرتبهی  3است (دارای هشت دور
مختلف به طول  3است) ،در حالیکه زیرگروه مفروض ما فقط
میتواند شش عنصر داشته باشد ،پس برخی از عناصر با مرتبهی
فرد در خارج از آن قرار میگیرند و این با قضیهی باال در تناقض
است∎.
روش دوم
قضیه  .1.3اگر  Gمتناهی و دارای زیرگروهی از اندیس  2باشد،
آنگاه زیرگروه مشتق آن دارای اندیس زوج است.
برهان .همانند شروع برهان نتیجهی  ،1.2در اینجا نیز داریم که
اگر  [G: H] = 2آنگاه  . H ⊲ Gدر نتیجه  G⁄Hگروهی از
مرتبـــهی  2بـــوده و بنابراین آبلـــی است .در نتیـــجه ،تــمام

جابهجاگرهای  Gدر درون  Hقرار دارند ،که این بدان معناست که
 G′ ≤ H؛ و از آنجا که داریم:
][G: G′] = [G: H][H: G′
پس ] [G: G′بر  [G: H] = 2بخشپذیر است∎.
نتیجه  .1.4هیچ زیرگروهی از اندیس  2در  A4موجود نیست.
برهان .نشان میدهیم که مشتق  A4دارای اندیس فـرد است ،که
این موضوع به همراه قضیـهی  1.3نشان میدهد که  A4هیچ
زیرگروهی از اندیس 2ندارد .گروه
})V = {(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23
در  A4نرمال است ،و همچنین  A4 ⁄Vدارای مرتبه  3و درنتیجه
آبلی است .پس  . [A4 , A4 ] ≤ Vاز سوی دیگر ،هر عضو  Vبه
فـــــرم یـــک جابـــهجـــاگر اســـت ،بـــه عنـــوان مـــثال،
]) .(12)(34) = [(123), (124پس داریم ] .V ≤ [A4 , A4
بنابراین ]  V = [A4 , A4و مشتق  A4دارای اندیس  3است ،که
عددی فرد است∎.
نتیجهی مهمی که از مطالب فوق میگیریم این است که هرگاه n
مقسومعلیهی از | |Gباشد ،الزم نیست که  Gزیرگروهی از مرتبهی
 nداشته باشد .اکنون میتوانیم عکس قضیهی الگرانژ را به صورت
زیر فرمولبندی کنیم:
مساله ( .1.4عکس قضیهی الگرانژ) فرض کنیم  Gگروهی
متناهی و  nعددی طبیعی باشد بطوری که | . n | |Gدر
اینصورت آیا  Gزیرگروهی از مرتبهی  nدارد؟ و بطور کلی تحت
چه شرایطی پاسخ سوال فوق مثبت و در چه شرایطی منفی است؟
همانگونه که در ادامـــه خواهیم دیــد ،مجموعهی قضایای سیلو
تالشی در پاسخ به سوال فوق است.
 .2قضیهی کوشی
قضیه ( .2.1کوشی) فرض کنیم  Gمتناهی و  pعدد اولی باشد
که | .p | |Gدر اینصورت  Gدارای عضوی از مرتبهی  pاست.
برهان .مجموعهی  Xرا به صورت زیر تعریف میکنیم:
}X ≔ {(g 1 , … , g p )| g i ∈ G; g 1 … g p = 1
اگر  |G| = nآنگاه واضح است که  ، |X| = np−1زیرا
هریک از  g p−1 ، … ، g 2 ، g 1را میتوان به  nطریق انتخاب
کرد و با انتخاب این اعضا ،عضو  g pتنها یک انتخاب میتواند
−1
داشته باشد و آن عبارت است از )  . (g 1 … g p−1اینک گروه
جمعی  ℤpبه صورت زیر بر مجموعهی  Xعمل میکند:
) k ⋅ (g 1 , … , g p ) = (g k+1 , … , g 1 , … , g k ) (k ∈ ℤp
(در واقع ،اندیسها با  kجمع شده و سپس به پیمانهی  pساده
شدهاند ).به ســـادگی مــیتوان مالحظــه کــرد که ایـــن عمل
خوشتعریف است .از آنجا که مدارهای این عمل  Xرا افراز
میکنند  ،پس اگر تعداد این مدارها برابر با عددی مثل  tبوده و
این مدارها را به ترتیب با  O1 , … , Otنشان دهیم ،آنگاه
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| np−1 = |X| = ∑ti=1|Oi
اینک با توجه به قضیهای دربارهی عمل گروه متناهی بر مجموعه،
به ازای هر  x ∈ Xداریم |  ، |Orb(x)| | |ℤpپس معلوم
میشود که  |Orb(x)| = 1یا  .|Orb(x)| = pاز طرفی،
واضح است که با فرض ) x0 = (1, … ,1و ) O1 ≔ Orb(x0
داریم که  . |O1 | = 1بنابراین
p−1
n
| = 1 + ∑ti=2|Oi
حال چون  ، p|nاز تساوی فوق نتیجه میشود که حداقل یک
 x1 ∈ Xوجود دارد به نحوی که
x1 ≠ x0 , |Orb(x1 )| = 1
و یــا بـــه عــبارت دیـــگر ،یک 𝑡 ≤ 𝑗 ≤  2وجـــود دارد که
}  .𝑂𝑗 = 𝑂𝑟𝑏(𝑥1 ) = {𝑥1فرض کنیم ) 𝑝𝑔 𝑥1 = (𝑔1 , … ,
در نتیجه ،به ازای هر 𝑝 𝑘 ∈ ℤداریم 𝑥 = 𝑥 ⋅ 𝑘  ،یا
) 𝑘𝑔 (𝑔𝑘+1 , … , 𝑔1 , … , 𝑔𝑘 ) = (𝑔1 , … ,
بنابراین . 𝑔1 = ⋯ = 𝑔𝑝 ،پس اگر این عضو مشترک را 𝑔
بنامیم ،خواهیم داشت ( 𝑔 ≠ 1چرا؟) و نیز  𝑔𝑝 = 1و حکم
ثابت است∎.
تعریف  .2.2فرض کنیم 𝐺 یک گروه و 𝑝 یک عدد اول باشد .گروه
𝐺 را یک 𝒑-گروه مینامیم در صورتی که مرتبهی هر عضو 𝐺
توانی صحیح و نامنفی از 𝑝 باشد .زیرگروه 𝐺 ≤ 𝐻 را یک 𝒑-
زیرگروه 𝐺 مینامیم در صورتی که 𝐻 خود یک 𝑝-گروه باشد.
اینک با توجه به قضیهی کوشی ،نتیجهی زیر حاصل میشود:
نتیجه  .2.3گروه متناهی 𝐺 یک 𝑝-گروه است اگر و تنها اگر
مرتبهی آن توانی از 𝑝 باشد( .چرا؟)
قضیه  .2.4اگر 𝐺 یک 𝑝-گروه متناهی 𝑁 ⊴ 𝐺 ،و 𝑁 ≠ 1
آنگاه . 𝑁 ∩ 𝑍(𝐺) ≠ 1
برهان .چون 𝐺 ⊴ 𝑁  ،پس گروه 𝐺 میتواند با تزویج بر روی 𝑁
عمل کند .بنابراین با همان قراردادهای نمادین باال،
| 𝑖𝑂||𝑁| = ∑𝑡𝑖=1|𝑂𝑖 | = 1 + ∑𝑡𝑖=2
حال چون به ازای 𝑡 ≤ 𝑖 ≤  2میدانیم | 𝑖𝑂| توانی صحیح و
نامنفی از 𝑝 است و |𝑁| | 𝑝  ،پس بنابر تساوی فوق باید طول
یکی از 𝐺-مدارها برابر یک باشد .در نتیجه ،عضوی نابدیهی مانند
𝑁 ∈ 𝑦 وجود دارد که }𝑦{ = )𝑦( 𝐺𝑏𝑟𝑂  .از آنجا ،به ازای
هر 𝐺 ∈ 𝑔  . 𝑦 𝑔 = 𝑦 ،یعنی )𝐺(𝑍 ∩ 𝑁 ∈ 𝑦 و حکـم
ثابت میشود∎.
از قضیهی فوق نتیجه میشود که هر 𝑝-گروه متناهی نابدیهی
دارای مرکز نابدیهی است (کافیست در صورت قضیه قرار دهیم
𝐺 ≔ 𝑁 ) ،و در نتیجه 𝑝-گروههای متنـاهی نابدیـهی که
مرتبـهی آنها 𝑝 نیسـت ،نمیتوانند ساده باشند.
کاربرد  .2.5اگر  |𝐺| = 𝑝2آنگاه 𝐺 آبلی است.

اثبات .کافیست نشان دهیم  . |𝑍(𝐺)| = 𝑝2فرض کنیم چنین
نباشد .پس طبق قضیهی ( )2.4باید 𝑝 = |)𝐺(𝑍|  .اکنون اگر
)𝐺(𝑍\𝐺 ∈ 𝑥 آنگـــــاه 𝐺 < )𝑥( 𝐺𝒞 ≤ )𝐺(𝑍 .پـــــس
)𝐺(𝑍 = )𝑥( 𝐺𝒞 یعنی )𝐺(𝑍 ∈ 𝑥 که یک تناقض است∎.
در احـــکام  2.6تا  2.8زیر فرض کـــردهایم که 𝐺 یـک 𝑝-گروه
متناهی نابدیهی است.
نتیجه  .2.6اگر 𝐺 ⊴ 𝑁 و 𝑝 = |𝑁| آنگاه )𝐺(𝑍 ≤ 𝑁 .
قضیه  .2.7اگر 𝐺 < 𝐻 در اینصورت )𝐻( 𝐺𝒩 < 𝐻 .
قضیه  .2.8فرض کنیم 𝐺 ≤ 𝐻؛ در اینصورت 𝐻 زیرگروه
ماکسیمال 𝐺 است اگر و تنها اگر 𝐺 ⊴ 𝐻 و 𝑝 = | 𝐻. |𝐺 ⁄
 .3قضایای سیلو
اکنون آمادهایم تا قضایای سیلو را ارایه کنیم:
تعریف  .3.1فرض کنیم 𝐺 یک گروه متناهی از مرتبهی 𝑛 باشد
و 𝑚 𝛼𝑝 = 𝑛 که در آن 𝛼 یک عدد صحیح نامنفی است و 𝑝
عدد اولـی است که 𝑚 ∤ 𝑝 .در اینـصورت هر زیرگروه 𝐺 از
مرتبهی 𝛼𝑝 را یک 𝒑-زیرگروه سیلوی 𝐺 مینامیم.
تعریف  .3.2با شرایط تعریف باال ،مجموعهی تمام 𝑝-زیرگروههای
سیلوی 𝐺 را با )𝐺( 𝑝𝑙𝑦𝑆  ،و تعداد عناصر این مجموعه را با
)𝐺( 𝑝𝑛 (یا اختصاراً با 𝑝𝑛 ) نمایش میدهیم.
تبصره .واضح است که اگر  𝛼 = 0داریم } 𝑆𝑦𝑙𝑝 (𝐺) = {1و
در نتیجه . 𝑛𝑝 (𝐺) = 1
قضیه ( .3.3قضایای سیلو) فرض کنیم 𝐺 یک گروه متناهی از
مرتبهی 𝑛 باشد ،که در آن 𝑚 𝛼𝑝 = 𝑛  𝛼 ≥ 0 ،و 𝑝 عدد
اولی است که 𝑚 ∤ 𝑝  .آنگاه:
(الف) ∅ ≠ )𝐺( 𝑝𝑙𝑦𝑆 ،
(ب) هر 𝑝-زیرگروه 𝐺 جزو یک 𝑝-زیرگروه سیلوی 𝐺 است،
(پ) هر دو 𝑝-زیرگروه سیلوی 𝐺 مزدوجاند،
(ت) )𝑝 𝑑𝑜𝑚( ، 𝑛𝑝 (𝐺) ≡ 1
(ث) ])𝑃( 𝐺𝒩  ، 𝑛𝑝 = [𝐺:که در آن 𝑃 یک 𝑝-زیرگروه
سیلوی دلخواه 𝐺 است،
(ج) 𝑚 | 𝑝𝑛.
برهان .در حالت  𝛼 = 0تمام احکام فوق به وضوح برقرارند .پس
فرض میکنیم که . 𝛼 > 0
(الف) فرض کنیم } 𝛼𝑝 = |𝑋| | 𝐺 ⊆ 𝑋{ = 𝒳  .واضح است
𝑛
که ) 𝛼𝑝( = |𝒳| .
اینک گروه 𝐺 با ضرب از چپ بر روی مجموعهی 𝒳 عمل میکند:
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→ 𝒳×𝐺
𝒳
𝑋𝑔 = 𝑋 ⋅ 𝑔 ⟼ )𝑋 (𝑔,
در نتیجه،

{

| 𝑖𝑂|∑𝑡𝑖=1

= |𝒳|
)(#
که در آن مطابق معمول 𝑖𝑂-ها 𝐺-مدارهای افراز کنندهی 𝒳
هستند .برای ادامـهی کار ،از ادعای زیر بهره میجوییم:
ادعا.
𝑛
) 𝛼 𝑝( ∤ 𝑝

.
اثبات ادعا.

!)𝑚 𝛼𝑝(
!𝑛
𝑛
𝛼 = ) 𝛼𝑝(
=
=
!) 𝛼𝑝 (𝑝 )! (𝑛 − 𝑝𝛼 )! (𝑝𝛼 )! (𝑝𝛼 𝑚 −
)𝑖(𝑝𝛼 𝑚−
𝑖

𝛼

= 𝑚 ∏𝑝𝑖=1−1
)𝑖(𝑝𝛼 𝑚−

)𝑝𝛼 𝑚(𝑝𝛼 𝑚−1)…(𝑝𝛼 𝑚−𝑝𝛼 +1
𝛼𝑝)1×2×…×(𝑝𝛼 −1

را به ازای 𝛼𝑝 < 𝑖 ≤  1در نظر
اکنون کسر
𝑖
𝑗
بگیرید .توجه کنید که :اگر 𝑖 | 𝑝  ،آنگاه 𝛼 < 𝑗 و در نتیجه
)𝑖  .𝑝 𝑗 | (𝑝𝛼 𝑚 −از طرفی دیگر اگر )𝑖 ،𝑝 𝑗 | (𝑝𝛼 𝑚 −
چون  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝𝛼 − 1پس نمای 𝑗 نمیتواند بزرگتر یا
مساوی 𝛼 باشد؛ پس 𝛼 < 𝑗 و در نتیجه 𝑖 | 𝑗 𝑝  .بنابراین،
توان 𝑝 همواره در صورت و مخرج برابر است ،داریم:
𝑛
) 𝛼 𝑝( ∤ 𝑝
و ادعا اثبات شده است.
)(#
نتیجه
حال با استفاده از ادعای باال ،و بر اساس تساوی
میگیریم که باید حداقل یک 𝒳 ∈ 𝑋 موجود باشد به نحوی که
|)𝑋(𝑏𝑟𝑂| ∤ 𝑝 .از آنجا که بر اساس قضیهی مدار-پایدارساز
|𝐺|
|)𝑋(𝑏𝑟𝑂| = ])𝑋(𝑡𝑆  ،[𝐺:پس |)𝑋(𝑡𝑆| ∤ 𝑝 .به
داریم
𝑚 𝛼𝑝
عبارت دیگر ،𝑝 ∤ |𝑆𝑡(𝑋)| ،و این بدان معناست که تمام توان 𝑝
از صورت و مخرج کسر ساده میشود ،و یا به سخن دیگر:
|)𝑋(𝑡𝑆| 𝛼
| 𝑝
𝛼𝑝 ≥ |)𝑋(𝑡𝑆| ⟹
)(1
اما از طرف دیگر ،مالحظه میشود که اگر  𝑥0عضو دلخواه ولی
ثابتی از 𝑋 باشد( 𝑆𝑡(𝑋) ⊆ 𝑋𝑥0−1 ،به طور معادل ،به ازای هر
𝐺 ∈ 𝑔 که 𝑋 = 𝑋𝑔 ،میتوانیم 𝑋 ∈ 𝑦 را طوری بیابیم که
𝑔 = 𝑦𝑥0−1؛ کافیست قرار دهیم  ،𝑦 ≔ 𝑔𝑥0که با توجه به
𝑋 ∈  𝑥0و 𝑋 = 𝑋𝑔 خواهـیم داشــــت 𝑋 ∈ 𝑦 ،یعنـی 𝑦
خوشتعریف است ).در نتیجه:
𝛼𝑝 = | |𝑆𝑡(𝑋)| ≤ |𝑋𝑥0−1
)(2
و از روابط ) (1و ) (2داریم:
𝛼𝑝 = |)𝑋(𝑡𝑆|
حال با توجه به اینکه 𝐺 ≤ )𝑋(𝑡𝑆  ،معلوم میشود )𝑋(𝑡𝑆
یک 𝑝-زیرگروه سیلوی 𝐺 است.
(ب) فرض کنیم 𝐻 یک 𝑝-زیرگروه دلخواه 𝐺 باشد .اگر 𝐻 = 1
حکم به وضوح برقرار است .فرض کنیم  . 𝐻 ≠ 1بنا بر قسمت
(الف) 𝐺 حداقل یک 𝑝-زیرگروه سیـــلو مانند  Sدارد .فرض
کنــیـــم }𝐺 ∈ 𝑔 | 𝑔𝑆{ ≔ 𝒴 .اینک گروه 𝐻 با ضرب از
راست بر روی 𝒴 عمل میکند .در نتیجه،

| 𝑖𝑄|𝑚 = |𝒴| = ∑𝑟𝑖=1
که در آن 𝑖𝑄-ها 𝐻-مدارهای افراز کنندهی 𝒴 هستند .به ازای
هر 𝑟 ≤ 𝑖 ≤  1داریم |𝐻| | | 𝑖𝑄| و نیز 𝐻 یک 𝑝-زیرگروه
است؛ پس یا  |𝑄𝑖 | = 1و یا | 𝑖𝑄| | 𝑝 .اکنون به خاطر اینکه
𝑚 ∤ 𝑝 ،حداقل طول یکی از مدارها باید  1باشد .فرض کنیم این
مدار برابر با  𝑄1است .عضو 𝐺 ∈  𝑔1را چنان اختیار کنید که
𝑂𝑟𝑏𝐻 (𝑆𝑔1 ) = 𝑄1؛ بنابراین به ازای هر 𝐻 ∈  ℎداریم
 ،𝑆𝑔1 ℎ = 𝑆𝑔1و این یعنی  .𝐻 ≤ 𝑆 𝑔1با توجه به اینکه
𝛼𝑝 = |𝑆| = | 𝑔 𝑆| ،حکم این قسمت نیز ثابت میشود.
(پ) فرض کنیم  𝑆1و  𝑆2دو 𝑝-زیرگروه سیلوی دلخواه 𝐺 باشند.
𝑔
بنابر آنچه در قسمت (ب) دیدیم ،داریم  𝑆1 ⊆ 𝑆2که در آن
𝑔 عضوی از 𝐺 است .از آنجا | 𝑔 ،|𝑆1 | = |𝑆2زیرا | .|𝑆1 | = |𝑆2
(ت) فرض کنیم } 𝑝𝑛𝑆  . 𝑆𝑦𝑙𝑝 (𝐺) = {𝑆1 , … ,گروه  𝑆1بر
مجموعهی )𝐺( 𝑝𝑙𝑦𝑆 با تزویج عمل میکند؛ بنابراین
| 𝑖𝑂|𝑛𝑝 (𝐺) = 𝑛𝑝 = |𝑆𝑦𝑙𝑝 (𝐺)| = ∑𝑙𝑖=1
که در آن 𝑖-Oها همان -𝑆1مدارهای افراز کنندهاند .میدانیم به
𝑗𝑆 .|𝑂𝑟𝑏𝑆1 (𝑆𝑗 )| | 𝑝𝛼 ،نشان میدهیم که
ازای هر
 |𝑂𝑟𝑏𝑆1 (𝑆𝑗 )| = 1اگر و فقط اگر  .𝑗 = 1در صورت اثبات
این ادعا مشخص است که خواهیم داشت 𝑝𝑘  𝑛𝑝 = 1 +و
حکم ثابت میشود.
واضح است که }  .𝑂𝑟𝑏𝑆1 (𝑆1 ) = {𝑆1برعکس ،فرض کنیم به
ازای یک 𝑝𝑛 ≤ 𝑗 ≤  1داشته باشیم } 𝑗𝑆{ = ) 𝑗𝑆(  𝑂𝑟𝑏𝑆1؛
بنابراین
𝑥
𝑗𝑆 = 𝑗𝑆 ∀𝑥 ∈ 𝑆1 :
⟹
) 𝑗𝑆( 𝐺𝒩 ≤ 𝑆1
⟹
𝑆1 𝑆𝑗 = 𝑆𝑗 𝑆1
⟹
𝐺 ≤ 𝑗𝑆 𝑆1
و با توجه به اینکه |𝐺| | | 𝑗𝑆  ،|𝑆1نتیجه میشود 𝛼𝑝 = | 𝑗𝑆 ∩ |𝑆1
پس 𝑗𝑆 = . 𝑆1
(ث) به موجب قسمت (پ) ،داریم که
}𝐺 ∈ 𝑔 | 𝑔 𝑆𝑦𝑙𝑝 (𝐺) = {P
از آنجا که تعداد مزدوجهای متمایز 𝑃 در 𝐺 برابر است با
])𝑃( 𝐺𝒩  ،[𝐺:پس حکم برقرار است.
(ج) تعداد مزدوجهای متمایز 𝑃 در 𝐺 شاخص ]𝑃  [𝐺:را
میشمارد؛ پس 𝑚 | 𝑝𝑛∎.
ذکر نکات زیر خالی از فایده نیست:
نکته  .3.4قضایای کوشی و سیلو دارای اثباتهای متعدد و جالبی
هستند .اثباتهایی که در اینجا آورده شد به نوعی مستقل از
یکدیگر بودند؛ یعنی از هیچکدام از این قضایا در دیگری استفاده
نشد.
نکته  .3.5نتیجهی  2.3را همچنین میتوان به کمک قضیهی اول
سیلو و بدون استفاده از قضیهی کوشی اثبات نمود( .چگونه؟)
نکته  .3.6هر 𝑝-گروه متناهی برابر با 𝑝-زیرگروه سیلوی خودش
است.
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 .4کاربردها
اکنون نمونههایی از کاربردهای جالب قضایای اثبات شده در
بخشهای قبل را میآوریم؛ در سراسر این بخش فرض بر این است
که تمام گروهها متناهیاند.
لم  .4.1فرض کنیم 𝐺 از مرتبهی 𝑚𝑝 باشد .در این صورت به
ازای هر 𝑚 ≤ 𝑛 ≤  𝐺 ، 0دارای زیرگروهی از مرتبهی 𝑛𝑝
است.
برهان .با استقرا روی 𝑚 :به ازای } 𝑚 ∈ {0,1حکم به وضوح
برقرار است .فرض کنیم که حکم به ازای هر  𝑚 ≥ 0برقرار
باشد؛ ثابت میکنیم که حکم به ازای  𝑚 + 1نیز برقرار است.
به ازای  ،|𝐺| = 𝑝𝑚+1فرض کنیم )𝐺(𝑍 ∈ 𝑔 و 𝑝 = |𝑔|
(با توجه به قضیهی  2.4چنین عضوی وجود دارد) .اینک عدد
طبیعی و دلخواه 𝑛 را چنان در نظر میگیریم که 𝑚 ≤ 𝑛 ≤ .0
با قرار دادن 〉𝑔〈 ،𝑇 ≔ 𝐺 ⁄از فرض استقرا مشخص میگردد
که 𝑇 زیرگروهی مانند 〉𝑔〈 𝐻 ⁄و از مرتبهی 𝑛𝑝 دارد .حال
∎
معلوم است که  |𝐻| = 𝑝𝑛+1و 𝐺 ≤ 𝐻 .
اکنون از لم فوق و بند (الف) از قضیهی  3.3نتیجهی زیر به آسانی
به دست میآید:
قضیه  .4.2فرض کنیم 𝑏 𝑎𝑝 = |𝐺| و  .(𝑝, 𝑏) = 1آنگاه به
ازای هر 𝑎 ≤ 𝑛 ≤  𝐺 ،0دارای زیرگروهی از مرتبهی 𝑛𝑝
است.
گزاره  .4.3فرض کنیم )𝐺( 𝑝𝑙𝑦𝑆 ∈ 𝑃؛ در اینصورت 𝑃
زیرگروه مشخصهای از 𝐺 است اگر و فقط اگر .𝑛𝑝 (𝐺) = 1
قضیه  .4.4اگــــــر 𝐺 ⊴ 𝐻 و )𝐻( 𝑝𝑙𝑦𝑆 ∈ 𝑃 آنگــــــاه
𝐻)𝑃( 𝐺𝒩 = 𝐺 .
اثبات 𝑔 ∈ 𝐺 .را دلخواه بگیرید .چون 𝐻 ≤ 𝑃 و 𝐺 ⊴ 𝐻
داریــــم 𝐻 = 𝑔 𝐻 ≤ 𝑔 𝑃 .معـــلوم اســـت کـه 𝑃 و 𝑔  Pدو
𝑝-زیرگروه سیلوی 𝐻 هستند .بنابراین در 𝐻 مزدوجند؛ یعنی
−1
𝐻 ∈  ℎموجود است که  ،𝑃 𝑔 = 𝑃ℎو یا 𝑃 = . 𝑃 𝑔ℎ
بنابراین )𝑃( 𝐺𝒩 ∈  𝑔ℎ−1و در نتیجه 𝐻)𝑃( 𝐺𝒩 = 𝐺∎.
تعریف  .4.5فرض کنیم 𝐺 ≤ 𝐻  𝐻 .را خودنرمالگر گوییم
هرگاه 𝐻 = )𝐻( 𝐺𝒩.
قضیه ( .4.6الف) فرض کنیم 𝐺 ≤ 𝐻 و )𝐺( 𝑝𝑙𝑦𝑆 ∈ 𝑃 .اگر
𝐻 ≤ )𝑃( 𝐺𝒩 آنگـــاه 𝐻 خـــودنرمــالگر اســت .به ویژه،
)𝑃( 𝐺𝒩 = ))𝑃( 𝐺𝒩( 𝐺𝒩.
(ب) اگر 𝐺 ⊴ 𝑁 آنگاه 𝑁 ∩ 𝑃 یک 𝑝-زیرگروه سیلوی 𝑁
است ،و 𝑁 𝑃𝑁/یک 𝑝-زیرگروه سیلوی 𝑁 𝐺/است.

برهان( .الف) استدالل مانند قضیهی قبل است ،با این تغییر که
این بار از )𝐻( 𝐺𝒩 ≔ 𝐾 بجای 𝐺 استفاده میکنیم:
𝐻)𝐾 ∩ )𝑃( 𝐺𝒩( = 𝐻)𝑃( 𝐾𝒩 = )𝐻( 𝐺𝒩 = 𝐾
𝐻 = 𝐻)𝑃( 𝐺𝒩 ⊆
(ب) مالحظه میکنیم که عدد ]𝑃 [𝑁: 𝑃 ∩ 𝑁] = [𝑃𝑁:
نسبت به 𝑝 اول است .در نتیجــه به خاطـر اینکه 𝑁 ∩ 𝑃 یک
𝑝-زیرگروه است ،باید یک زیرگروه سیلو باشد .مورد بعدی نیز
𝑁𝑃 𝐺
مشابه است [𝑁 : 𝑁 ] = [𝐺: 𝑃𝑁] :نسبت به 𝑝 اول است ،و
𝑁𝑃
𝑃
|𝑁∩𝑃| = | 𝑁 | توانی از یک عدد اول است∎.
قضیه ( .4.7برنساید) اگر )𝐺( 𝑝𝑙𝑦𝑆 ∈ 𝑃𝐾 ⊴ 𝑃 ،𝐻 ⊴ 𝑃 ،
و 𝐻 و 𝐾 در 𝐺 مزدوج باشند ،آنگاه در )𝑃( 𝐺𝒩 مزدوجند.
اثبات .چون 𝑃 ⊴ 𝐻 و 𝑃 ⊴ 𝐾 ،داریم )𝐻( 𝐺𝒩 ≤ 𝑃 و
)𝐾( 𝐺𝒩 ≤ 𝑃 .چون 𝐻 و 𝐾 در 𝐺 مزدوجند ،عضوی از 𝐺
مانند 𝑔 هست که 𝐾 = 𝑔 𝐻 .پس
)𝐾( 𝐺𝒩 = ) 𝑔 𝐻( 𝐺𝒩 = 𝑔 )𝐻( 𝐺𝒩 ≤ 𝑔𝑃
و این بــدان معنــی اســت که 𝑃 و 𝑔 𝑃 دو زیـــرگروه سیلوی
)𝐾( 𝐺𝒩 هستند .در نتیجه 𝒩𝐺 (𝐾) ،عضوی مانند 𝑥 دارد به
طوری که 𝑥 𝑃 = 𝑔 𝑃 .از آنجا )𝑃( 𝐺𝒩 ∈  𝑔𝑥 −1و با فرض
،𝑢 = 𝑔𝑥 −1
−1
−1
−1
𝐾 = 𝑥 𝐾 = 𝑥) 𝑔 𝐻( = 𝑥𝑔 𝐻 = 𝑢 𝐻
∎
گزاره  𝑄8 .4.8زیرگروه  𝑆5نیست.
برهان .میدانـــــیم کــــه  ،𝐷8 ≤ 𝑆4 ≤ 𝑆5و  |𝐷8 | = 8و
 .|𝑆5 | = 120 = 8 × 15بـــــنابراین ،از آنجـــا که تــــمام
-2زیرگروههای سیلوی  𝑆5باهم یکریختند ،هر زیرگروهی از
مرتبهی  8باید با  𝐷8یکریخت باشد .تناقض∎ .
قضیه ( .4.۹الف) هیچ گروهی مانند 𝐺 از مرتبهی 𝑟 𝑞  𝑝.که
𝑝 ≥ 𝑞 و  𝑟 ≥ 1ساده نیست.
𝑛 𝑚
(ب) (برنساید) هیچ گروه غیردوری از مرتبهی 𝑞 𝑝 که
 𝑚, 𝑛 ≥ 1ساده نیست.
اثبات( .الف) اگر 𝑝 = 𝑞  ،یک 𝑝-گروه خواهیم داشت که
میدانیم مرکز آن نابدیهی است ،و چون مرتبهی آن اول نیست
نمیتواند آبلی ساده باشد .اگر 𝑝 ≠ 𝑞 ،آنگاه 𝑞-زیرگروه سیلوی
آن از اندیس 𝑝 است ،که کوچکترین عدد اولیست که مرتبهی
گروه را میشمارد .بنابراین گروهی نرمال و سرهی نابدیهی است.
فرض کنید که این 𝑞-زیرگروه سیلو را با 𝑄 ،و یک 𝑝-زیرگروه
سیلوی آن را با 𝑃 نشان دهیم .آنگاه با مالحظهی مرتبهی گروهها
معلوم میشود که 𝑄𝑃 = 𝐺 .دقت میکنیم که این گروه در واقع
یک حاصلضرب نیممستقیم است (یعنی 𝐺 ⊴ 𝑄،𝐺 = 𝑃𝑄 ،
 .) 𝑃 ∩ 𝑄 = 1حال فرض کنید که 𝑄 دوری باشد .آنگاه 𝐺 آبلی
خواهد بود مگر اینکه )𝑝 | (𝑞 − 1؛ علت آن است که ما یک
همریختی به شکل زیر داریم:
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→ 𝑃
)𝑄(𝑡𝑢𝐴
)𝑄 → 𝑄 𝑝 ⟼ (𝜏𝑝 :
و نیز ) .|𝐴𝑢𝑡(𝑄)| = 𝑞 𝑟−1 (𝑞 − 1اگر 𝑝 این مقدار را عاد
نکند ،آنگاه همریختی باال بدیهی خواهد بود؛ در نتیجه 𝐺 در
حقیقت گروهی دوری از مرتبهی 𝑟 𝑞  𝑝.میشود.
اگر ) ،𝑝 | (𝑞 − 1آنگاه چون )𝑄(𝑡𝑢𝐴 دوری است ،زیرگروه
یکتایی از آن با مرتبهی 𝑝 موجود خواهد بود ،و همریختی فوق از
𝑃 به داخل چنین زیرگروهی منجر به گروهی ناآبلی از مرتبهی
𝑟 𝑞  𝑝.میگردد که با تقریب یکریختی یکتاست.
(ب) حالت کلیتری از قسمت قبل است ،و سادهترین اثبات آن از
نظریهی کاراکترها بهره میجوید که فراتر از بحث حاضر است∎.

{
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سینوس مجموع (از کتاب اثبات بدون کالم)
𝑦𝑛𝑖𝑠 𝑥𝑠𝑜𝑐 sin(𝑥 + 𝑦) = 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑦 +
به ازای 𝜋 < 𝑦 𝑥 +
𝑥𝑠𝑜𝑐 𝑏 𝑐 = 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑦 +
𝑐⁄
1
𝑏 = 𝑦𝑛𝑖𝑠 𝑟 = → 𝑠𝑖𝑛𝑧 = 1 2 = 𝑐 , 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑎 ,
2
⁄2
𝑦𝑛𝑖𝑠 𝑥𝑠𝑜𝑐 sin(𝑥 + 𝑦) = sin(𝜋 − (𝑥 + 𝑦)) = 𝑠𝑖𝑛𝑧 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑦 +
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قضیه بزو
طعمی از هندسه جبری

پریسا الیاسی ،زهرا جاور ،ملیحه حاجیبابا ،مریم خلج

چکیده :هندسهی جبری ،مطالعهی صفرهای چندجملهایهاست و
میتوان به آن به عنوان ادغامی از جبر دبیرستانی و هندسه نگاه
کرد .یکی از بزرگترین قضایا در هندسه جبری ،قضیهی بزو است
که اشتراک خمهای چندجملهایها را در صفحه تصویری توصیف
میکند .در این مقاله ،قضیهی بزو همراه با مثالهای متفاوتی نشان
داده خواهد شد ،که در پی آن بحث مختصری دربارهی چگونگی
استفاده از جبر مدرن برای درک شهودی از ایدههای هندسی
خواهد آمد.
معرفی :در این مقاله قصد نداریم مطلب جدیدی در ریاضیات ارایه
دهیم ،اما میخواهیم که با شما یکی از مهمترین و اساسیترین
قضایا را در هندسه جبری در میان بگذاریم .چیزی که دربارهی
قضیهی بزو جالب است تنها مفهوم آن نیست بلکه تحقیق دربارهی
فرضهای درست -فرضهایی که صورت قضیه را سادهتر میکند -و
این حقیقت شگفتانگیز که هرچند صورت قضیهی بزو کامال
هندسی است ولی اثبات آن به طور کامل جبری میباشد ،نیز
هست .اثر متقابل بین هندسهی شهودی و اثباتهای جبری
معمولی یکی از عواملی است که در تصمیم ما برای مطالعهی
هندسه جبری تاثیر گذاشت و امیدواریم شما نیز از مثالهای این
اثر متقابل لذت ببرید ،خواه با آن آشنا باشید یا نه.
هندسه جبری مربوط به مجموعه صفرهای چندجملهایهاست،
موضوعی که همه ما از دبیرستان با آن آشنا هستیم .برای مثال،
مجموعه صفرهای چندجملهای  ،𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 − 𝑦 2خمی است
که با  𝑓(𝑥, 𝑦) = 0تعریف میشود و سهمیای است که در زیر
نشان داده شده است:

قضیهی بزو دربارهی اشتراک این چنین از مجموعهی صفرهاست.
برای مثال تصاویر زیر ،حالتهای مختلف اشتراک بین یک دایره و
یک خط را در صفحه نشان میدهد.

در ضمن هرچند مطالعات عمومی روی صفرهای چندجملهایها
(واریتههای جبری) در بعدهای به طور قراردادی زیاد ،صورت
میگیرد و شباهتهای زیادی از قضیهی بزو در بعدهای باالتر وجود
دارند ،ولی ما بحث فعلی خود را به خمهای جبری (در صفــحه) و
اشتــراکهای آنهــا ،محدود مـــیکنیم .در واقـــع
زیرواریتههای یک بعدی از صفحه و اشتراک آنها.
مکان اولیهی قضیهی بزو :جبر در دبیرستان
اجازه دهید که با یادآوری بعضی از حقایق اساسی از جبر دبیرستان
آغاز کنیم (حقایقی که هرچند اساسی برای پذیرفتن هستند ولی
مسلما اساسی برای اثبات شدن نمیباشند) میدانیم که اگر)𝑥(𝑓
یک چندجملهای ناصفر از درجهی 𝑛 باشد ،آنگاه حداکثر دارای 𝑛
ریشه میباشد.
𝑓 𝑔𝑒𝑑 ≤ )𝑓 𝑓𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑜𝑟(#
برای مثال چندجملهایهای خطی با شیب ناصفر ،همواره دارای
دقیقا یک ریشه هستند .چندجملهایهای درجه دوم ممکن است
دارای دو ریشه یا یک ریشه یا بدون ریشه باشند .چندجملهایهای
درجه سوم همواره دارای حداقل یک ریشه هستند اما نمیتوانند
بیش از یک ریشه داشته باشند.

قضیه بزو

(در حقیقت میتوانیم حدسی دربارهی درجهی یک چندجملهای،
با داشتن نمودار آن ،بر طبق آنچه دربارهی ریشهها میدانیم،
بزنیم).
البته شکل (و محاسبهی ما) فقط بر طبق ریشههای حقیقی است.
اگر ما ریشههای غیر حقیقی را با تکرر مناسب محاسبه کنیم (توجه
شود که برای چندجملهایهای با درجهی پایین ،میتوانیم تکرر یک
ریشه حقیقی 𝑟 را آن گونه که بر محور 𝑥ها مماس شده و یا آن را
قطع کرده است ،ببینیم) مشاهده خواهیم کرد:
𝑓 𝑔𝑒𝑑 = ) 𝑓 𝑓𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑜𝑟(#
به طور طبیعی به ریشههای (حقیقی) چندجملهای)𝑥(𝑓 ،نقاطی
که نمودار 𝑥ها را قطع کرده است ،نگاه میکنیم .یادآور میشویم
که قضیهی بزو دربارهی اشتراک خمهاست (و قرار است این بحث،
مقدمات قضیهی بزو را فراهم کند!) بگذارید تا آخرین مفهوم را با
جمالتی از اشتراکها بیان کنیم :ریشههای)𝑥(𝑓  ،نقاطی است که
در آن ،مجموعه صفرهای چندجملهای )𝑥(𝑓 = 𝑦 و مجموعه
صفرهای چندجملهای 𝑦 اشتراک دارند .این مطلب به طور طبیعی
ما را به این سوال هدایت میکند که :چگونه نقاط اشتراک هر دو
خم را محاسبه کنیم؟ نمودارهایی که در ادامه میآید ،اشتراک بین
جفت خمهای مسطح را نشان میدهد:

در مثال اول ،چندجملهای از درجه )𝑦 = 𝑥 3 ( 3را میبینیم که
تنها در یک نقطه با چندجملهای 𝑦 = 0اشتراک دارد .از بحث
پیشتر ،ممکن است که این نقطه را با کثرت 3بشماریم .با پایین
آمـــدن از ستون اول ،مشـــاهده میکنیم که دایـــرهی واحـــد
(چندجملهای از درجه )2دارای دو نقطهی مشترک با خط1
میباشد .در ستون دوم ،چندجملهای درجه )𝑦 = 𝑥 3 − 𝑥( 3در3
نقطه با خط اشتراک دارد و چندجملهای درجه)𝑦 2 − 1 = 𝑥 ( 2
یک نقطهی مشترک با خط 𝑦 = 1⁄2 𝑥 + 1دارد .در این مسیر
نقشهی زیر به نظر میرسد :یک چندجملهای از درجهی 𝑛 حداکثر
در 𝑛 نقطه با یک خط (چندجملهای درجه )1مشترک است.
گروه بعدی از مثالها ،اشتراک بین دو خم غیرخطی را نشان
میدهد:

بیضی و کوارتیک :نمودار اول از سمت چپ یک چندجملهای از
درجه 2و یک چندجملهای از درجه 4را نشان میدهد که در 6نقطه
مشترک هستند( .بیشترین تعداد نقاط ممکن در اشتراک یک
بیضی و یک چندجملهای از درجه 4چه مقدار خواهد بود؟)
مثالهای بعدی دو چندجملهای از درجه( 2یک دایره و یک
سهمی) را نشان میدهد که در 3نقطه مشترک هستند ،دو سهمی
که در 4نقطه ،و دو چندجملهای درجه 3که در 9نقطه مشترک
هستند .شمارش نقاط اشتراک در این مثالها به ما پیشنهاد میکند
که ،برای دو خم مسطح  Cو Dکه به ترتیب با چندجملهایهای
)𝑦  𝑓(𝑥,و )𝑦  𝑔(𝑥.تعریف میشوند ،داشته باشیم:
)𝑔 𝑔𝑒𝑑()𝑓 𝑔𝑒𝑑( ≤ )𝐷 ∩ 𝐶 𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑛𝑖𝑜𝑝(#
بر طبق تجربهی خود در قضیهی اساسی جبر ،میخواهیم که
نابرابری را با یک تساوی جایگزین کنیم و در حقیقت ،این دقیقا
همان چیزی است که قضیهی بزو ادعا میکند .ولی نیاز داریم تا
فرضهای درست را بیابیم .در بحث پیشین ،میتوانستیم نابرابری را
با تساوی جایگزین کنیم مشروط بر این که ریشههای غیر حقیقی
را نیز به حساب بیاوریم( .نقاط مشترک با خط ) 𝑦 = 0و ریشهها
را (نقاط اشتراک) با کثرت آنها بشماریم .هرچند این شرط اضافی،
تساوی را در هر 8مثال باال به دست میدهد ولی متاسفانه ،حتی با
این شروط ،نمیتوانیم نامساوی را با یک تساوی برای اشتراک هر
دو خم مسطح (جبری) ،جایگزین کنیم .برای مشاهدهی دلیل آن،
دو خط موازی را در نظر بگیرید .فرقی نمیکند که با چه دقتی
نقاط اشتراک را بشماریم ،دو خط موازی به سادگی هیچ اشتراکی
ندارند .پس برای رسیدن به تساوی در معادلهی خود ،بهفرضهای
قویتری نیاز داریم .فرضهایی که ،حداقل دو خط موازی را مجبور
کند تا اشتراک داشته باشند.
صفحه تصویری (افکنشی) و همگنسازی
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما کمترین فرض را که به وضوح الزم
است ،دیکته کنیم؟ "هر جفت از خطهای مجزا باید دقیقا در یک
نقطه مشترک باشند".
این نقطه ،نقطهای در هندسه افکنشی است :نقطههایی را در
بینهایت به صفحهی معمول (آفینی) اضافه خواهیم کرد تا هر دو
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خط مجزا دقیقا در یک نقطه مشترک باشند .نیاز خواهیم داشت که
نقطهای در بینهایت برای خطوط موازی اضافه کنیم .دربارهی
اضــــافه کـــــردن نقطهای در بــــینهایت جایـی که 𝑥 = 𝑦
و  𝑦 = 𝑥 + 1در نهایت به هم میرسند فکر کنید .حال دربارهی
خطوط 𝑥 𝑦 = 2و  𝑦 = 2𝑥 + 1چهطور؟ آنها نیز به نقطهای
در بینهایت نیاز دارند ،بنابراین آیا ممکن است این نقطه همان
نقطهای باشد که از قبل اضافه کردهایم؟ البته که جواب باید منفی
باشد؛ چرا که اگر 𝑥 = 𝑦 و 𝑥 𝑦 = 2در نقطهای در بینهایت
مشترک باشند ،آنگاه این خطوط در دو نقطه مشترک خواهند بود،
یک نقطه در مبدا و نقطهای دیگر در بینهایت .ولی مطمئنا
نمیخواهیم که دو خط در دو نقطه مشترک باشند .پس دومین
جفت از خطوط موازی ،نقطهی منحصر به فرد خود را در بینهایت
نیاز دارند .با ادامهی این روند به این نتیجهی منطقی میرسیم که
دقیقا به یک نقطه در بینهایت برای هر شیب ممکن از خطها نیاز
داریم .در تصویر زیر نیم دایره ،نقاط در بینهایت را نشان میدهد و
همچنین نقاطی که خطوط موازی نشان داده شده به هم میرسند.
یک راه برای مشخص کردن مختصات در این صفحه افکنشی جدید

در ادامه آمده است .نقاط در صفحه معمول را در صفحه گسترش
یافته با ]𝑧  [𝑥, 𝑦,مشخص کنید .برای یک نقطه در بینهایت که
روی خطی با شیب 𝑥 𝑦⁄قرار دارد ،نقطه ] [𝑥, 𝑦, 0را نظیر کنید.
توجه کنید که این روش دقیقا یک نقطه برای هر نقطه روی صفحه
معمول و دقیقا یک نقطه برای هر شیب ممکن از خطها را به دست
میدهد (خــــطوط عمودی شامــــل نقـطهی ] [0,1,0هستند).
همچنین باید توجه کرد که چون راههای زیادی برای مشخص
کردن شیب 𝑥 𝑦⁄با مقادیر متفاوت 𝑥 و 𝑦 وجود دارد (برای مثال
 2را میتوان به صورت  2/1و  4/2و  −10/−5و ...نمایش داد)
هر یک از بیانها باید به یک نقطه مشابه مربوط شوند .به طور کلی
نقاط در صفحه افکنشی دارای سه مختص ]𝑐  [𝑎, 𝑏,هستند که
همگی صفر نیستند و ]𝑐  [𝑎, 𝑏,و ]𝑓  [𝑑, 𝑒,نمایشدهندهی یک
نقطه هستند اگر 𝑑𝑘 = 𝑎 و 𝑒𝑘 = 𝑏 و 𝑓𝑘 = 𝑐 باشد برای
یک ثابت ناصفر 𝑘 .واضح است که اگر نقاط دارای سه مولفه هستند
پس معادالت نیز نیاز به سه متغیر دارند .این کار را با فرایند
همگنسازی انجام میدهیم .برای همگن کردن معادلهی یک
چندجملهای از درجهی 𝑑 هر جمله از درجه کمتر از 𝑑 را در دقیقا
یک توان مناسب از 𝑧 ضرب میکنیم تا تمام جمالت از درجه 𝑑
شود .عموما از حروف بزرگ برای نشان دادن متغیرها در معادله
همگن شده و از حروف کوچک برای متغیرهای موجود در معادله

ناهمگن استفاده میکنیم .تعدادی مثال برای روشن شدن این روند
به ما کمک خواهد کرد.
مثال .1دستگاه 𝑥 = 𝑦 و  𝑦 = 𝑥 + 1همگن میشود به = 𝑌
𝑋 و 𝑍  𝑌 = 𝑋 +که کاهش مییابد به 𝑋 = 𝑌 و .𝑍 = 0
بنابراین یک نقطه در بینهایت از اشتراک آنها وجود دارد که
] [1,1,0است (که میتوان آن را با ] [𝑘, 𝑘, 0برای هر ثابت ناصفر
𝑘 نیز نشان داد) این نقطه به عنوان نقطهای در نظر گرفته میشود
که در آن خطی با شیب  1با خطی در بینهایت اشتراک دارد (در
شکل  𝑍 = 0به وسیله یک نیم دایره نشان داده شده است).

مثال .2دستگاه همگن شده برای سهمی  2و خط  1دستگاه کاهش
یافتهی  𝑍(𝑌 − 𝑍) = 0و 𝑋 = 𝑍 را نتیجه میدهد ،که دارای
 2جواب ] [1,1,1و ] [0,1,0در صفحه افکنشی است .نقطهی
] [1,1,1نسخه افکنشی نقطه آفینی ) (1،1است ،و نقطهی
] [0,1,0نقطه در بینهایت است که روی یک خط عمودی قرار
میگیرد.

مثال .3در آخرین مثال هیچ نقطهی آفینی در اشتراک وجود ندارد
و دستگاه همگنشدهی کاهش یافته برابر است با  𝑍 2 = 0و = 𝑋
𝑌  .این دستگاه تنها دارای جواب ] [1,1,0است و در آینده نشان
خواهیم داد که تکرر اشتراک در این نقطه برابر است با ( .2که
ممکن است آن را از عامل  𝑍 2 = 0حدس بزنیم که دارای ریشهای
از کثرت  2است)

قضیه بزو و تعدادی مثال دیگر
با درکی از صفحه افکنشی و فرآیند همگنسازی آمادهایم تا صورتی
دقیق از قضیه بزو را بیان کنیم.

قضیه بزو

قضیه( 1قضیه بزو) .اگر 𝐶 و 𝐷 خمهای تصویری (جبری) مرکب از
چند جز بدون مولفهای مشترک باشند آنگاه
)𝐷𝑔𝑒𝑑()𝐶𝑔𝑒𝑑( = )𝑃 ∑𝑃𝜖𝐶∩𝐷 𝑖(𝐶 ∩ 𝐷,
جایی که )𝑃  𝑖(𝐶 ∩ 𝐷,تکرر اشتراک 𝐶 و 𝐷 در نقطه 𝑃 است.
یکی از موارد حقیقتا شگفتانگیز در بحث ما آن است که با حرکت
به سمت صفحه افکنشی و تحمیل تساوی به جای نامساوی برای
هر دو خم از درجه ( 1که در آن تحمیل کردن دو خط مجزا به
اشتراک داشتن در دقیقا یک نقطه بود) به تساوی به جای نامساوی
برای هر دو خم که هیچ مولفهی مشترکی ندارند رسیدیم .البته
جمله اخیر ما سوالی را ایجاد میکند که فرض نداشتن مولفهی
مشترک چه نقشی را در صورت قضیه ایفا میکند؟
این مشکل بسیار ساده است .دو خط در تعداد نامتناهی نقطه
مشترک هستند و ما میخواهیم این موارد را برطرف کنیم.
هنگامی که درجهی یک خم میتواند از یک بیشتر باشد امکان
دارد که دو خم بدون آنکه بر هم منطبق باشند در یک مولفه
مشترک باشند .برای مثال دو خم 𝑦𝑥 = )𝑦  𝐶: 𝑓(𝑥,و
𝑦𝑥  𝐷: 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 −بر هم منطبق نیستند .ولی دارای یک
مولفه مشترک میباشند .خم 𝐶 عبارت است از اجتماع دو خط
 𝑥 = 0و  𝑦 = 0در حالی که خم 𝐷 عبارت است از اجتماع دو
خط  𝑥 = 0و 𝑥 = 𝑦 .بنابراین خط  𝑥 = 0مولفهای از دو خم
است و نامتناهی نقطه در اشتراک 𝐶 و 𝐷 قرار دارند .بنابراین
مشاهده کردیم که فرض نداشتن مولفه مشترک در صورت قضیه
برای جلوگیری از نامتناهی شدن طرف چپ تساوی الزم است.
تنها یک مساله در مورد قضیهی جالبمان باقی مانده است .تعریف
کثرت (تکرر) اشتراک .عمدتا برای یک چندجملهای تک متغیره
)𝑥(𝑓 میتوانیم از قضیه اساسی جبر برای تعریف کثرت (مرتبه)
یک ریشه استفاده کنیم .با تجزیه )𝑥(𝑓 به حاصلضربی از یک
ثابت و عاملهای خطی میتوانیم کثرت ریشه 𝑟 را با مشاهده کردن
توان عامل 𝑟  𝑥 −در تجزیه 𝑓 تعیین کرد .توجه کنید که هر چند
میتوانیم دربارهی تکرر یک ریشه از روی نمودار آن چندجملهای
(یک یا دو متغیره) حدسی بزنیم ،اما یک نتیجهی جبری اساسی
نیز هست که به ما بگوید هر بار چگونه تکرار را بدون هیچ اشتباهی
(حتی برای چندجملهای تک متغیره) نیز بیابیم.
مُنتَج
تعریف :فرض کنید 𝑘 یک میدان باشد ] 𝑛𝑥  𝑓𝜖𝑘[𝑥0 , … ,را یک
چندجملهای تحویلناپذیر گوییم اگر غیرثابت باشد و نتوان آن را به
صورت حاصلضرب دو چندجملهای غیرثابت نوشت.
گزاره :هر چندجملهای غیرثابت ] 𝑛𝑥  𝑓𝜖𝑘[𝑥0 , … ,را میتوان به
صورت یکتا به حاصلضرب چندجملهایهای تحویلناپذیر تجزیه
کرد.
در اینجا مفهوم منتج را با این سوال که چه زمان دو چندجملهای
در ]𝑥[𝑘 دارای عامل مشترک هستند ،بیان میکنیم.
فرض کنید میخواهیم بدانیم که آیا ]𝑥[𝑘𝜖𝑔  𝑓,دارای عامل
مشترک هستند یا نه ،بدیم معنی که آیا یک چندجملهای مانند
]𝑥[𝑘𝜖 ℎاز درجه  1وجود دارد که ℎ|𝑓 :و 𝑔|.ℎ

یک راه این است که ما 𝑓 و 𝑔 را به حاصلضرب عوامل تحویلناپذیر تجزیه
کنیم که این روش ممکن است زمان بر و طوالنی باشد ،یک روش
بهتر ممکن است محاسبه )𝑔  𝐺𝐶𝐷(𝑓,با الگوریتم اقلیدسی باشد
که این روش نیازمند الگوریتم تقسیم در میدان 𝑘 است.
 آیا راهی برای تعیین وجود عامل مشترک بدون تقسیم کردن
وجود دارد؟!
لم :فرض کنید ]𝑥[𝑘𝜖𝑔  𝑓,دو چندجملهای به ترتیب با درجه
 𝑙 > 0و  𝑚 > 0باشند 𝑓 .و 𝑔 دارای عامل مشترک هستند اگر
و تنها اگر دو چندجملهای ]𝑥[𝑘𝜖𝐵  𝐴,وجود داشته باشند که در
شرایط زیر صدق کنند:
 𝐴 ≠ 0 .iیا 𝐵 ≠ 0
 .iiدرجهی 𝐴 حداکثر  𝑚 − 1و درجهی 𝐵 حداکثر 𝑙 − 1
باشد.
𝐴𝑓 + 𝐵𝑔 = 0
.iii
اثبات :ابتدا فرض کنید 𝑓 و 𝑔 دارای عامل مشترکی چون
]𝑥[𝑘𝜖 ℎباشند .پس داریم 𝑓 = ℎ𝑓1 :و  𝑔 = ℎ𝑔1که
]𝑥[𝑘𝜖  .𝑓1 , 𝑔1مالحظه میشود که  deg(𝑓1 ) ≤ 𝑙 − 1و
 .deg(𝑔1 ) ≤ 𝑚 − 1داریم:
𝑔1 𝑓 + (−𝑓1 )𝑔 = 𝑔1 ℎ𝑓1 − 𝑓1 ℎ𝑔1 = 0
بنابراین  𝐴 = 𝑔1و  𝐵 = −𝑓1دارای ویژگی خواسته شده
هستند.
بالعکس :فرض کنید 𝐴 و 𝐵 دارای  3ویژگی باال هستند .همچنین
فرض کنید  . 𝐵 ≠ 0اگر 𝑓 و 𝑔 عامل مشترک نداشته باشند
آنگاه  𝐺𝐶𝐷(𝑓, 𝑔) = 1پس میتوان ]𝑥[𝑘𝜖 ̃𝐵  𝐴̃,پیدا کرد که
 .𝐴̃𝑓 + 𝐵̃ 𝑔 = 1حال با استفاده از 𝑓𝐴 𝐵𝑔 = −داریم:
𝑓𝐴 ̃𝐵 𝐵 = (𝐴̃𝑓 + 𝐵̃ 𝑔)𝐵 = 𝐴̃𝐵𝑓 + 𝐵̃ 𝐵𝑔 = 𝐴̃𝐵𝑓 −
𝑓)𝐴 ̃𝐵 = (𝐴̃𝐵 −
با توجه به این که  𝐵 ≠ 0از معادله داریم 𝑑𝑒𝑔𝐵 ≥ 𝑙 :که با ii
در تناقض است پس باید عامل مشترکی از درجه مثبت وجود
داشته باشد.
جوابی که این لم به ما میدهد شاید زیاد رضایتبخش نباشد و به
همین دلیل هنوز نیاز داریم که 𝐴 و 𝐵 را محاسبه کنیم .با استفاده
از جبرخطی میتوان نوشت:
𝑚−1
𝑥 𝐴 = 𝑐0
+ ⋯ + 𝑐𝑚−1
𝑙−1
𝐵 = 𝑑0 𝑥 + ⋯ + 𝑑𝑙−1
که 𝑚  𝑙 +ضریب  𝑐0 , … , 𝑐𝑚−1و  𝑑0 , … , 𝑑𝑙−1مجهول
هستند .هدف ما پیدا کردن 𝑘𝜖 𝑗𝑐  𝑑𝑖 ,است که همگی صفر نباشند
و معادلهی  𝐴𝑓 + 𝐵𝑔 = 0برقرار باشد و این روند 𝐴 و 𝐵
خواسته شده در لم را به ما میدهد .برای تشکیل دستگاه معادالت
خطی 𝑓 و 𝑔 را نیز به صورت زیر مینویسیم:
𝑙
𝑙𝑎 𝑓 = 𝑎0 𝑥 + ⋯ +
𝑎0 ≠ 0
𝑚
𝑚𝑏 𝑔 = 𝑏0 𝑥 + ⋯ +
𝑏0 ≠ 0
حال اگر 𝐴 و 𝐵 و 𝑓 و 𝑔 را درمعادله  𝐴𝑓 + 𝐵𝑔 = 0جایگزین
کنیم با مقایسه ضرایب توانهای 𝑥 دستگاه معادالت خطی زیر را
با مجهوالت 𝑖𝑑 و 𝑗𝑐 و ضرایب 𝑖𝑎 و 𝑗𝑏 خواهیم داشت:
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𝑎0 𝑐0 + 𝑏0 𝑑0 = 0
ضریب 𝑥 𝑙+𝑚−1
𝑎2 𝑐0 + 𝑎0 𝑐1 + 𝑏1 𝑑0 + 𝑏0 𝑑1 = 0
ضریب 𝑥 𝑙+𝑚−2
⋮
⋮
0
𝑎𝑙 𝑐𝑚−1 + 𝑏𝑚 𝑑𝑙−1 = 0
ضریب 𝑥
این دستگاه معادالت را با (*) نمایش میدهیم.
در این دستگاه 𝑙  𝑚 +معادله و 𝑚  𝑙 +مجهول داریم .از
جبرخطی میدانیم که هر دستگاه معادالت دارای جواب غیرصفر
است اگروتنهااگر دترمینان ماتریس ضرایب صفر شود.
تعریف :چندجملهایهای ]𝑥[𝑘𝜖𝑔  𝑓,با درجه مثبت داده شدهاند:
𝑙𝑎 𝑓 = 𝑎0 𝑥 𝑙 + ⋯ +
𝑎0 ≠ 0
𝑚
𝑚𝑏 𝑔 = 𝑏0 𝑥 + ⋯ +
𝑏0 ≠ 0
آنگاه ماتریس سیلوستر 𝑓 و 𝑔 نسبت به 𝑥 را که با
)𝑥  𝑠𝑦𝑙(𝑓, 𝑔,نمایش میدهیم همان ماتریس ضرایب دستگاه
معادالت (*) است ،که ماتریسی  𝑚 + 1 × 𝑚 + 1میباشد.

𝑏0
𝑏1
⋮
⋮
] 𝑚𝑏

⋱
⋱
⋱

𝑏0
𝑏1
⋮
⋮
𝑚𝑏

𝑏0
𝑏1
𝑏2
⋮
𝑚𝑏

𝑎0
𝑎1
⋮
⋮
𝑙𝑎

⋱
⋱

𝑎0
𝑎1
⋮
⋮
𝑙𝑎

𝑎0
𝑎1
𝑎2
⋮
= )𝑥 𝑠𝑦𝑙(𝑓, 𝑔,
𝑙𝑎

⋱
[

حال منتج 𝑓 و 𝑔 را که با )𝑥  𝑅𝑒𝑠(𝑓, 𝑔,نمایش میدهیم هماند
ترمینان ماتریس سیلوستر است.
))𝑥 𝑅𝑒𝑠(𝑓, 𝑔, 𝑥) = det(𝑠𝑦𝑙(𝑓, 𝑔,
نتیجه 𝑓, 𝑔𝜖𝑘[𝑥] :دو چنـــدجملــــهای از درجه مثبتانــد و
𝑘𝜖)𝑥  𝑅𝑒𝑠(𝑓, 𝑔,یک چندجملهای صحیح برحسب ضرایب 𝑓 و
𝑔 است و همچنین𝑓 و 𝑔 دارای عاملهای مشترک هستند اگر و
تنها اگر 𝑅𝑒𝑠(𝑓, 𝑔, 𝑥) = 0
مثال:1
2
𝑓 = 2𝑥 + 3𝑥 + 1
𝑔 = 7𝑥 2 + 𝑥 + 3
2 0 7 0
𝑅𝑒𝑠(𝑓, 𝑔, 𝑥) = |31 23 13 71| = 153 ≠ 0
0 1 0 3
پس 𝑓 و 𝑔 دارای عاملهای مشترک نیستند.
اشتراک در صفحه تصویری(افکنشی):
فرض کنید دو خم 𝐹𝐶 و 𝐺𝐶 داده شده باشند که در آن 𝐹 و 𝐺 دو
چندجملهای همگن ،به ترتیب از درجه 𝑚 و 𝑛 در ]𝑍 𝐾[𝑋, 𝑌,
هستند .همچنین فرض کنید که نقطهی ] [0,0,1روی هیچ یک از
خمها نباشد .بنابراین میتوانیم بنویسیم:
𝑚
𝑚𝑎 𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑍 + 𝑎1 𝑍 𝑚−1 + ⋯ + 𝑎𝑚−1 𝑧 +
𝑛𝑏 𝐺(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑍 𝑛 + 𝑏1 𝑍 𝑛−1 + ⋯ + 𝑏𝑛−1 𝑍 +
جایی که 𝑖𝑎ها و 𝑗𝑏ها چندجملهایهای همگن از درجه 𝑖 و 𝑗 در
]𝑌  𝐾[𝑋,هستند .فرض کنید نقطه ]𝑧  ،[𝑥, 𝑦,نقطهای در
اشتراک باشد .پس )𝑍  𝐹(𝑥, 𝑦,و )𝑍  ،𝐺(𝑥, 𝑦,ریشه مشترک
𝑧 = 𝑍 را دارند ،بنابراین منتج 𝐺 𝑅𝐹,از 𝐹 و 𝐺 نسبت به 𝑍 (که

یــــک چنــــدجمـــلهای بــا دو متغیر 𝑋 و 𝑌 است) بـــاید در
)𝑦  (𝑋, 𝑌) = (𝑥,صفر شود .به عبارت دیگر :نقاط مشترک بین
𝐹𝐶 و 𝐺𝐶 از صفرهای منتج 𝐺 𝑅(𝑋, 𝑌) = 𝑅𝐹,به دست میآید.
برای به دست آوردن یک کران باال از تعداد نقاط مشترک ،باید
درجه )𝑌  𝑅(𝑋,را به دست آوریم.
قضیه :چندجملهای )𝑌  𝑅(𝑋,همگن است و چندجملهای صفر
است یا از درجه 𝑛𝑚 است.
𝑛𝑚
اثبات :بـــاید نشــان دهیـم که )𝑌 𝑅(𝑡𝑋, 𝑡𝑌) = 𝑡 𝑅(𝑋,
داریم:
= )𝑌𝑡 𝑅(𝑡𝑋,

𝑚𝑎 𝑚 𝑡

...

𝑚𝑎 𝑚 𝑡

...

𝑡 2 𝑎2

𝑡𝑎1

𝑚𝑎 𝑚 𝑡

…

𝑡 2 𝑎2

𝑡𝑎1

1

𝑚𝑎 𝑚 𝑡

…

𝑡 2 𝑎2

𝑡𝑎1

1

𝑡 2 𝑎2

…
𝑡𝑎1

1
𝑛

𝑛𝑏 𝑡

…

𝑡 𝑏2

𝑡𝑏1

…

𝑡 2 𝑏2

𝑡𝑏1

1

𝑛𝑏 𝑛 𝑡

…

𝑡 2 𝑏2

𝑡𝑏1

𝑡 2 𝑏2

…
𝑡𝑏1

1

𝑛𝑏 𝑛 𝑡

𝑛𝑏 𝑛 𝑡

…

2

1

1

1

حال سطر دوم را در 𝑡 و سطر 𝑖ام از 𝑎ها را در  𝑡 𝑖−1ضرب
میکنیم و به طور مشابه سطر 𝑖ام از 𝑏ها را نیز در  𝑡 𝑖−1ضرب
میکنیم ،آنگاه در ستون 𝑘ام ،عامل مشترک  𝑡 𝑘−1را داریم که
فاکتور میگیریم .حاصل )𝑌  𝑅(𝑋,خواهد بود .حال دترمینان را
در عامل زیر ضرب کردهایم:
)𝑚(𝑚−1)+𝑛(𝑛−1

2
𝑡 = 𝑡 1+2+⋯+𝑛−1 . 𝑡 1+2+⋯+𝑚−1
و عامل زیر را فاکتور گرفتهایم:
)(𝑚+𝑛)(𝑚+𝑛−1
2

ولی چون

𝑡 = 𝑡 1+2+⋯+𝑚+𝑛−1

)𝑚(𝑚−1)+𝑛(𝑛−1

𝑛𝑚 =
آنگاه نشان دادهایم که:
𝑛𝑚
)𝑌 𝑅(𝑡𝑋, 𝑡𝑌) = 𝑡 𝑅(𝑋,
مثال:
2
2
2
دایرهی واحد  𝑋 + 𝑌 − 𝑍 = 0و چندجملهای درجه سوم
 𝑋 3 − 𝑋 2 𝑍 − 𝑋𝑍 2 + 𝑍 3 − 𝑌 2 𝑍 = 0را در نظر بگیرید.
چون ] [0,0,1روی خمها قرار ندارد ،منتج را نسبت به 𝑍 تشکیل
داده و به دست میآوریم:
2

0
0
−1|| = −𝑋 2 𝑌 4
0
1

0
−1
0
1
𝑋−

−1
0
𝑋 2 + 𝑌2
𝑋−
−𝑋 2 − 𝑌 2

−

)(𝑚+𝑛)(𝑚+𝑛−1
2

= )𝑌 𝑅(𝑋,
𝑋 2 + 𝑌2
0
0
𝑋 2 + 𝑌2
| 0
0
|
𝑋3
−𝑋 2 − 𝑌 2
0
𝑋3

بـــنابــــراین  𝑋 = 0یا  .𝑌 = 0حالــت اول نتیجه میدهــــد
 0 = 𝑌 2 − 𝑍 2و )  ،0 = 𝑍(𝑌 2 − 𝑍 2که نقاط ] [0,1,1و
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] [0, −1,0را از آن به دست میآوریم .به طور مشابه 𝑌 = 0 ،به
 0 = 𝑋2 − 𝑍2و
) 0 = 𝑋 3 − 𝑋 2 𝑍 − 𝑋𝑍 2 + 𝑍 3 = (𝑋 − 𝑍)(𝑋 2 − 𝑍 2
میرسد که نقاط ] [1,0,1و ] [−1,0,1را نتیجه میدهد .بنابراین
نقاط اشتراک در صفحه آفین برابر است با ) (0,1و ) (0, −1و
) (1,0و ).(−1,0

اشتراک  𝑥 2 + 𝑦 2 = 1و 𝑦 2 = 𝑥 3 − 𝑥 2 − 𝑥 + 1

توجه کنید که عامل  𝑌 4 = 0مربوط میشود به نقطهی سادهی
اشتراک ) (−1,0و ) (1,0که هر دو دارای تکرر دو هستند.
استفاده از دستگاه مختصات باال هرچند برای تعیین تکرر ناکارآمد
است ،زیرا یک عامل مانند  𝑋 = 0به دو نقطهی متفاوت مرتبط
میشود ،اما این مشکل با انتخاب یک دستگاه مختصات که در آن
] [0,0,1روی هیچ یک از خطوط بین دو نقطه از اشتراک نباشد،
قابل چشمپوشی است.
قضیه بزو:
واضح است که اگر دو خط در دو نقطه مشترک باشند ،آنگاه آنها
برابر هستند .این نمونهای بسیار ساده از قضیهی بزو (البته صورت
ضعیف آن) میباشند.
قضیه :اگر دو خم از درجههای 𝑚 و 𝑛  ،در بیشتر از 𝑛𝑚 نقطهی
مجزا ،مشترک باشند ،آنگاه آنها دارای یک مولفه مشترک
هستند.
اثبات :فرض کنید که خمها دارای بیشتر از 𝑛𝑚 نقطهی مشترک
باشند 𝑚𝑛 + 1 .نقطه از این نقاط را انتخاب کنید و مختصاتی را
در نظر بگیرید که در آن نقطهی ] [0,0,1با هیچ دو جفتی از این
نقاط روی یک خط قرار نگیرند( .روی میدان بسته جبری 𝐾 کار
میکنیم ،بنابراین نقطهای را که روی تعداد بسیاری از خطوط بین
جفت نقاط مجموعه متناهی  𝑚𝑛 + 1عضوی قرار ندارد را انتخاب
کنید ).و روی یکی از خمها نیز نباشد .در این مختصات خمها
دارای معادلههای زیر هستند:
𝑚
𝑚−1
𝑍 𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑍 + 𝑎1
𝑚𝑎 + ⋯ + 𝑎𝑚−1 𝑧 +
𝑛
𝑛−1
𝑍 𝐺(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑍 + 𝑏1
𝑛𝑏 + ⋯ + 𝑏𝑛−1 𝑍 +
جایی که 𝑖𝑎ها و 𝑗𝑏ها چندجملهایهای همگن از درجهی 𝑖 در
]𝑌  𝐾[𝑋,هستنـــد .داریـــم 𝑅(𝑥, 𝑦) = 0 :جـــایـــی کـــه
𝐺 𝑅(𝑋, 𝑌) = 𝑅𝐹,منتج 𝐹 و 𝐺 نسبت به 𝑍 است .اگر
]  [𝑥 ′ , 𝑦 ′ , 𝑧 ′نقطهی دیگری از اشتراک باشد و داشته باشیم
)  (𝑥, 𝑦) = (𝑥 ′ , 𝑦 ′آنگـــاه ســـه نقــــطـــهی ]𝑧  [𝑥, 𝑦,و
]  [𝑥 ′ , 𝑦 ′ , 𝑧 ′و ] [0,0,1روی یک خط قرار میگیرند (معادلهی

خط  𝑥𝑋 − 𝑦𝑌 = 0است) که تناقض با انتخاب مختصات ماست.
پس برای  𝑚𝑛 + 1نقطه دو به دو متمایز داریم، 𝑅(𝑋, 𝑌) = 0
زیرا 𝑅 دارای درجه کمتر یا مساوی 𝑛𝑚 است .پس 𝑅 باید متحدا
صفر باشد که در این صورت 𝐹 و 𝐺 دارای عامل مشترک هستند.
حتی صورت ضعیف قضیه بزو دارای نتایج بسیار مهمی است:
قضیه :اگر دو خم از درجه 𝑛 در  𝑛2نقطهی مجزا مشترک باشند و
اگر 𝑛𝑚 نقطه از آنها روی یک خم ساده نشدنی از درجه 𝑚 قرار
گیرد ،آنگاه 𝑛𝑚  𝑛2 −نقطهی باقیمانده روی یک خم از درجه
𝑚  𝑛 −قرار میگیرند.
اثبات :معادالت خمهای از درجه 𝑛 را به صورت  𝐺 = 0و 𝐹 = 0
قرار دهید و  𝐻 = 0را معادلهای بگیرید که خم ساده نشدنیای از
درجه 𝑚 را توصیف کند .ابتدا حالتی را که 𝐻𝐶 مولفهای از 𝐹𝐶
است ،بررسی میکنیم .در این حالت 𝐿𝐻 = 𝐹 برای چندجملهای
𝐿 است و خم 𝐿𝐶 از درجه 𝑚  𝑛 −میباشد و شامل 𝑛𝑚 𝑛2 −
نقطهی موجود در اشتراک است که روی 𝐻𝐶 قرار نمیگیرد.
بنابراین فرض میکنیم 𝐻𝐶 مولفهای از 𝐹𝐶 نباشد .در این حالت،
نقطهای چون 𝑃 روی 𝐻𝐶 موجود است که روی 𝐹𝐶 یا 𝐺𝐶 نباشد.
حال عناصر ناصفر 𝐾 ∈ 𝑏  𝑎,را به گونهای انتخاب میکنیم که 𝑃
روی  𝑎𝐹 + 𝑏𝐺 = 0قرار گیرد و خم  𝐶: 𝑎𝐹 + 𝑏𝐺 = 0را
در نظر میگیریم .بنابراین 𝐶 و 𝐻𝐶 حداقل  𝑚𝑛 + 1نقطهی
مشترک دارند ،یعنی 𝑛𝑚 نقطهی روی 𝐻𝐶 به اضافهی نقطهی 𝑃.
از قضیه بزو ،دو خم باید یک مولفهی مشترک داشته باشند .چون
𝐻𝐶 ساده نشدنی است ،درمییابیم که این مولفهی مشترک همان
𝐻𝐶 میباشد .بنابراین 𝐻 باید 𝐺𝑏  𝑎𝐹 +را عاد کند ،پس داریم:
𝐿𝐻 = 𝐺𝑏  ،𝑎𝐹 +که در آن 𝐿 چندجملهای از درجه 𝑚 𝑛 −
است .چون همهی  𝑛2نقطهی موجود در 𝐺𝐶 ∩ 𝐹𝐶 روی 𝐶 قرار
دارند ،باید در یکی از مولفهها قرار گیرند ،میدانیم که 𝑛𝑚 نقطهی
آنها روی 𝐻 قرار دارند پس باید باقیماندهی آنها روی 𝐿 قرار
گیرند.
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Wales, October 2003
http://www.fen.bilkent.edu.tr/~franz/algeo05.html
Fitchett, Stephanie, B´ezout’s Theorem: A taste of
algebraic geometry, Florida Atlantic University
Honors College
Cox, David A, Little, John, O'Shea, Donal, Ideals,
Varieties, and Algorithms
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معرفی هندسه دیفرانسیل گسسته ،قسمت اول
هندسهی خمهای مسطح
Adrian Secord , Eitan GrinsPun
مریم خلج

 .1معرفی :رشتهی تازه متولد شدهی هندسه دیفرانسیل گسسته با
شیهای هندسی گسسته (مانند چندضلعیها) سر و کار دارد که
شبیه شیهای هندسی پیوسته (مانند خمها) عمل میکنند.
شیهای گسستــه قابل اندازهگیری هستــــند (طول ،مساحت) و
مـــیتوانند روی شــیهای گسستهی دیگر اثر متقابل داشته باشند
(تالقی  /واکن)) .از دیدگاه مااسباتی ،شیهای گسسته جذابیت
دارند ،چرا که بر اساس ساختار دادهای و الگوریتم طراحی شدهاند.
از دیدگاه ریاضیاتی ،یک رقابت بزرگی را معرفی میکنند .شــیهای
گسسته باید ویژگــیهایی مشابه با ویژگیهای شیهای پیوسته
داشتهباشند .یکی از مهمترین ویژگیهای خــمها و رویهها مقدار
انانای آنها مــیباشد کــه نق) معناداری را در بسیاری از
زمینههای کاربردی ایفا میکند .در دامنــهی شیهای پیوسته
قضـــیههای مـــهمی با انانا سر و کار دارد ،بنابراین نیاز کلیدی
برای خمهای گسسته با انانای گسسته آن است که در قضیههای
مشابه صدق کنند .در این قسمت انانای خمهای گسسته و پیوسته
در صفاه را بررسی میکنیم .مطالب این قسمت از مقالهی جان
سالیوان درسال  2004و نوشتههای دیوید هیلبرت در کتاب هندسه
و تصور استخراج شدهاست.
 .2هندسه خمهای مسطح :قسمتی از یک خم مسطح که خود را
قطع نمیکند درنظر بگیرید (خم ساده) .روی آن دو نقطهی  Pو 𝑄
را انتـــخاب و بـــا خطی راست به هم متصل کنید (خط قاطع).
نقطهی Pرا به عنوان لوال ثابت کنید و خط قاطع را حول Pدوران
دهید بدین ترتیب 𝑄 به سم تP
روی خم حرکت میکند .اگر خم به
اندازه کافـــی همــوار باشد ،در
ایــن صورت خط قاطع به خط
روشنی نزدیک میشود :مماس .بین
تمام خطوطی که از Pمیگذرد ،خط مماس بهترین تقریب خم
است .در نتیجه جهت خم در Pرا جهت مماس بر Pتعریف میکنیم،

شکل  :1خانوادهی دایرههای مماس بر خم در نقطه 𝑃 .دایرهی خمیدگی ،همان دایرهای
است که خم را در نقطه 𝑃 قطع میکند.

در این صورت اگر دو خم درنقطهی Pاشتراک داشتهباشند ،زاویهی
اشتراک آنها توسط زاویهای تعریف میشود که مماس بر آنها در
نقطهی Pمیسازند .اگر دو خم در نقطهی Pمماس واحدی داشته
باشــند گوییم دو خــم درنقطهی Pبـــرهم مماساند .خطی که
بر مماس عمود است و از نقطهی  Pمیگذرد ،نرمال بر خم درP
نامیده میشود .مماس و نرمال به همراه هم ،ماورهای یک دستگاه
مختصات موضعی را تشکیل میدهند .به عالوه ،مماس را میتوان
به عنوان تقریب موضعی خم در نقطهی  Pدر نظر گرفت .یک تقریب
بهتر از مماس ،دایرهی خمیدگی است :دایرهای را که از Pو دو نقطه
در دو طرف Pروی خم میگذرد ،در نظر بگیرید و نقاط مجاور را به
سمت  Pحرکت دهید .اگر خم به اندازهی کافی هموار باشد ،دایره
به سمت موقعیت صریای نزدیک میشود که به عنوان دایرهی
خمیدگی یا دایره بوسان میشناسیم .مرکز و شعاع دایره بوسان،
مرکـــز خمیدگی و شعاع خمیدگی خــم در نقطهی Pاست .وارون
شعاع برابر با  ، κخمیدگی خم در نقطهی  Pاست .اگر جهت
پیمای) روی خم را در نظر بگیریم ،میتوانیم انانای عالمتدار را
مااسبه کنیم که در مقدار با انانا برابر است ولی هنگامی که حرکت
روی خم در جهت عقربههای ساعت باشد ،عالمت آن منفی است.

معرفی هندسه دیفرانسیل گسسته

راه دیگر برای تعریف دایرهی خمیدگی ،در نظر گرفتن خانوادهی
نامتــناهی از دایرههای مماس بــر خم در𝑃 میباشد( .شکل  1را
مشاهده کنید ).هر نقطه روی نرمال در𝑃 به عنوان مرکز یک دایره
در این خانواده عمل میکند .در همسایگی کوچکی حول𝑃 ،خم
صفاه را به دو سمت تقسیم میکند .هر دایره (به غیر از یکی!) در
این خانواده به طور کامل در یک سمت قرار میگیرد .فقط دایرهی
خمیدگی درهر دو سمت قرار می گیرد و خم را در نقطهی 𝑃 قطع
میکند .دایرهی خمیدگی خانوادهی دایرههای مماس را به دو دسته
تقسیم میکند :مجموعهی دایرههایی که شعاع آنها کمتر از شعاع
خمیدگی است و در یک سمت قرار میگیرند و مجموعهی
دایرههایی که شعاع آنها بی)تر از شعاع خمیدگی است و در سمت
دیگر قرار دارند .ممکن است نقاط خاصی روی خم وجود داشتهباشد
که در آنها دایرهی خمیدگی به طور موضعی خم را قطع نکند و در
حالت کلی نقاط تنها و متناهیای هستند که خم در آنها دارای
ماور تقارن میباشد (چهار نقطه با این ویژگی در بیضی وجود دارد).
هر چند روی یک دایره یا قوس دایرهوار ،این نقاط خاص نامتناهی
و غیر منزوی هستند.
این که دایرهی خمیدگی خم را قطع میکند با باثهای مختلفی
استدالل شده است .هنگامی که روی خم حرکت میکنیم و از
نقطهی𝑃 میگذریم ،انانا کاه) یا افزای) مییابد ،همچنین در
همسایگیای از𝑃 .بنابراین دایرهی بوسان در مقایسه با خم دارای
انانای بی)تر در یک سمت و انانای کمتر در سمت دیگر خواهد
بود .باثی دیگر ساختار سه نقطهای ما را در نظر میگیرد .روی
دایرهای که از سه نقطهی متوالی روی خم میگذرد حرکت کنید تا
مشاهده کنید که دایره باید از سمت 𝐴 به سمت𝐵 در نقطهی اول،
از 𝐵 به 𝐴 در نقطهی دوم و از 𝐴 به 𝐵 درنقطهی سوم عبور کند.
دلیلی مشابه در ساختار دو نقطهای ما نشان میدهد که در حالت
کلی مماس خم را قطع نمیکند .نقاط تنهای استثنایی هستند
(نقطه عطف) که شعاع خمیدگی در آنها نامتناهی است و دایرهی
خمیدگی با مماس یکی میشود.
به طور غیررسمی میگوییم که 𝑃 ،مماس بر𝑃 و دایرهی بوسان در
𝑃 به ترتیب دارای یک ،دو و سه نقطه مشترک با خم هستند .در
هر ساختار نقاطی نزدیک شونده در همسایگی𝑃 در نظر گرفتیم که
تعداد آنها را مرتبهی تقریب ( به ترتیب  )2،1،0مینامیم.
در سال  ،1825گاوس ابزار جدیدی برای تفکر دربارهی شکل خمها
و رویهها معرفی کرد .یک جهت پیمای) روی خم را در نظر
میگیریم که به طور طبیعی جهتی برای مماس در هر نقطهی خم
القا میکند .بر اساس قرارداد ،نقاط خطوط نرمال را به اندازه یک
چهارم گردش در خالف جهت عقربههای ساعت از جهت مماس در
نظر میگیریم .ایدهی گـــاوس بیان میکند که دایرهی واحد را در
صفاهی خم رسم و برای هر نقطه روی خم ،نرمالی تعریف کنیم.
شعاعهای دایره موازی با نرمالهای هر نقطه و در جهت همان
نرمالها میباشند .به هر نقطهی𝑃 روی خم ،نگاشت گاوس یک
نقطهی 𝑄 روی دایرهی واحد اختصاص میدهد و همان نقطهای
است که شـــعاع ،دایره را قطع میکند (در اینجا شعاع پارهخطی

شکل  :2نگاشت گاوس به هر نقطه روی خم ،یک نقطه روی دایره واحد نسبت میدهد.

است از مرکز دایره به نقطهای روی مایط دایره) .توجه کنید که
نرمال بر𝑃 با شعاع دایره موازی است و مماس بر خم در𝑃 موازی با
مماس بر دایره در 𝑄 است .موازی بودن مماس در𝑃 و 𝑄 برای ساده
کردن تعاریف مهمی در هندسه دیفرانسیل استفاده میشود .به دلیل
آن که نگاشت گاوس دقیقا یک نقط دایرهی واحد را به هر نقطه
روی خم نسبت میدهد ،ممکن است چند نقطه روی خم به یک
نقطهی دایره نگاشته شوند و در این صورت نگاشت یکبهیک نیست.
تصویر خم تات نگاشت گاوس را در نظر بگیرید :تصویر گاوسی یک
خم ،اجتماع تمام نقاط روی دایرهی واحد متناظر با تمام نقاط روی
خم دادهشده ،میباشد .برای یک خم باز ،تصویر گاوسی ممکن است
یک کمان یا دایرهی واحد باشند .خم مسطح بستهای را در نظر
بگیرید :تصویر همواره دایرهی واحد است .اگر اجازه دهیم که خم
خود را قطع کند ،میتوانیم تعداد دفعاتی را که تصویر به طور کامل
روی دایره میچرخد (و در کدام جهت) ،مااسبه کنیم :این عدد
گردش و یا اندیس دوران نام دارد و با 𝑘 مشخص میشود .عدد
گردش برای خم سادهی بسته که خالف جهت عقربههای ساعت
حرکت میکند ،یک است و صفر یا  ±2برای خمهایی است که یک
بار خود را قطع میکنند.

شکل  :3عدد گردش برای خم های بسته ی گوناگون .ردیف باال :دو خم ساده با جهت
پیمای) متفاوت ،و دو خم خود متقاطع ،که یکی گردش را خنثی می کند .ردیف زیرین:
نگاشت گاوسی خم ،و عدد گردش مرتبط.

قضیه عدد گردش :یک حقیقت قدیمی و شناختهشده دربارهی
خمها آن است که انتگرال خمیدگی عالمتدار روی یک خم بسته،
 ،Ωتنها به عدد گردش بستگی دارد:
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𝑘𝜋∫ 𝜅 𝑑𝑠 = 2
Ω

تفاوتی ندارد که خم را چه مقدار بپیچانیم و تغییر دهیم ،تا زمانی
که عدد گردش آن تغییر نکند ،انانای عالمتدار تام 1آن را تغییر
نمیدهیم .برای آن که انانای عالمتدار تام خم  Ωرا تغییر دهیم،
باید عدد گردش آن را با اضافه کردن حلقههایی که خود را قطع
میکنند ،تغییر دهیم.
 .3هندسهی خمهای مسطح گسسته:
خم 𝑟 داده شدهاست ،آن را به
وسیلهی چندضلعی مااط شده ی𝑃
تقریب میزنیم :دنبالهای متناهی از
(نــقـاط) راسهــای ، Vn ، … ،V1 ،V0 ،مرتب شده بر حسب
حرکـــت روی خم و پــــارهخطهایی کـه رئوس متوالی را متصل
کردهاند.2
طول چندضلعی مااط شده به صورت زیر مااسبه میشود:
) 𝑙𝑒𝑛(𝑝) = ∑𝑛𝑖=0 𝑑(𝑉𝑖 , 𝑉𝑖+1
جایی ک ه) 𝑑(−, −فاصلهی اقلیدسی بین دو نقطه را اندازه
مــیگیرد 3.طــول خــم پیوسته را با سوپریمم گرفتن روی تــمام
چندضلعیهای مااط شدهی ممکن بدست میآوریم:
= )𝑟(𝑛𝑒𝑙
)𝑝(𝑛𝑒𝑙 sup
𝑝 مااط شده در𝑟

سپس جهت حرکتی در طول خم انتخاب میکنیم که به طور
طبــیعی شامل یــک جهت برای چندضلعــی مــااط شدهاست.
خمیدگی عالمتدار تام (گسسته) چندضلعی مااط شده به صورت
𝑖𝛼 𝑡𝑠𝑐(𝑝) = ∑𝑛𝑖=0
است ،جایی که 𝑖𝛼 زاویهی گردش عالمتدار در راس  𝑉iمیباشد،
اگر𝑃 باز باشد آنگاه( 𝛼0 = 𝛼𝑛 = 0زاویــهی گردش کمــیتی
موضعی در هر راس است در حالی که عدد گردش یک کمیت
سراسری از یک خم میباشد ،آنها دو مفهوم مجزا هستند).
بار دیگر میتوانیم خمیدگی عالمتدار تام خم پیوسته را با سوپریمم
گرفتن روی تمام چندضلعیهای مااط شدهی ممکن به دست
آوریم:
= )𝑟(𝑐𝑠𝑡
)𝑝(𝑐𝑠𝑡 sup

سوپریمم برای مااسبات مناسب نیست .برای تعریفی معادل،
معنیدار و قابل مااسبه ،یک دنبالهی نامتناهی از چندضلعیهای
مااط  ، … ،𝑝3 ،𝑝2 ،𝑝1میسازیم که به 𝑟 نزدیک میشوند ،تعریف
مشابه با )𝑟(𝑛𝑒𝑙 و )𝑟(𝑐𝑠𝑡 و به عنوان حد مقدار اعضای این
دنباله فرمولبندی میشوند.
برای روشن کردن منظور خود از این که "چندضلعیهای مااط
شـــده به𝑟 نزدیــــک میشوند" ،اندازهی شبکـــــهی هندسی
) 𝑃 (Geometric mesh sizeرا به وسیلهی طول بلندترین
پارهخط آن تعریف میکنیم:
) ℎ(𝑝) = max 𝑑(𝑉𝑖 , 𝑉𝑖+1
𝑛≤𝑖≤0

فرض کنید𝑟 یک خم ساده هموار باشد .منظور از هموار بودن آن
است که خم در هر نقطهی خود دارای مماس خوشتعریف و یکتا
باشد .4مـــیتوان نشان داد که اگـــر برای دنــــبالهی دادهشدهی
 ،… ،𝑝3 ،𝑝2 ،𝑝1حـــــد) 𝑖𝑝( ℎصــــفر شود ،آنگــاه ) 𝑖𝑝(𝑛𝑒𝑙
به)𝑟(𝑛𝑒𝑙 نزدیک میشود .وضعیتی مشابه برای خمیدگی تام
برقرار است که به صورت عباراتی که در ادامه میآید ،خالصه
میشود5:
همگرایی .موضوع کلیدی در هندسه دیفرانسیل گسسته ،همگرایی
مقدارهایی است که یک دنباله از شیهای گسسته که هر یک تقریب
بهتری از یک شی هموار خاص هستند ،به دست میدهد .برای یک
خم مسطح ،دنبالهی چندضلعیهای مااط شده که هر یک از نظر
موقعیت به خم نزدیکتر هستند ،دنبالهای از مقادیر را تولید میکنند:
) 𝑖𝑝(𝑛𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑛(𝑟) = lim
ℎ(𝑝𝑖 )→0

) 𝑖𝑝(𝑐𝑠𝑡 𝑡𝑠𝑐(𝑟) = lim
ℎ(𝑝𝑖 )→0

برقراری همگرایی گامی کلیدی به سوی مااسبات عددی است که
شیهای گسسته به عنوان تقریبهایی از همتای پیوستهی خود
استفاده میکنند.

𝑝 مااط شده در𝑟

یک تعریف بر اساس سوپریمم به عنوان پایهای زیبا برای معرفی
(کمیتهای انتگرالی) طول و خمیدگی تام یک خم هموار فقط با
استفاده از هندسهی سادهی چندضلعیها عمل میکند ،هر چند
 1توجه داشته باشید که در مباث فضای خمها ،عبارت "انانای تام" برای مشخص ساختن جمع
فیثاغورثی تاب و خمیدگی استفاده میشود ولی منظور ما در اینجا انتگرال انانا روی خم است.
 2در اینجا خود را مادود به بررسی خمهای مسطح کردهایم ،اما این روند میتواند به فضاهای با بعد
باالتر ،𝑀𝑚 ⊆ ℝ𝑑 ،تعمیم یابد .کافیاست در این تعریف به جای پارهخط از کوتاهترین خط ترسیم
شده بین دو نقطه ،و در تعریفهای بعدی از طول کوتاهترین خط رسم شده بین دو نقطه به جای
فاصله خط راست استفاده کرد.
 3فاصله را با استفاده از متر فضا ،در این حالت  ،ℝ2اندازه میگیرد.
 4دقت داشته باشید که هموار بودن در اینجا یک مفهموم کامال هندسی است – مفهموم همواری
پارامتری در مباث خمهای پرمای) شده ،از همه جهت ماهیتی متفاوت دارد.

شکل  :4نگاشت گاوس گسسته در یک چندضلعی به هر یال یک نقطه  ،و به هر راس یک
کمان روی دایره واحد نسبت میدهد.

 5یادآور میشویم که دنبالهای از چندضلعیهای آسیبشناختی وجود دارند که اندازهی شبکهای آنها
صفر میشود ولی حد دنبالهای آنها به خم نزدیک نمیگردد .برای مثال ،اگر خم یک دایره باشد،
چندضلعیای را در نظر بگیرید که راسهای) حول یک نقطه منفرد جمع شدهباشند .با کاه) یافتن
طول بلندترین پارهخط ،که چندضلعی را به نقطه نزدیک میکند ،این دنباله در تعریف ما صدق
خواهدکرد اما به وضوح به دایره همگرا نیستند .شخصی ممکن است شرطهای قویتری را روی
دنبالهی چندضلعیها تعریف کند تا مانع از اینچنین دنبالههای آسیبشناختی شود.

معرفی هندسه دیفرانسیل گسسته

در مرحلهی بعد ،مماسها ،نرمالها و تصویر گاوسی یک چندضلعی
بستهی𝑃 را در نظر میگیریم .با تکرار روند نزدیک شدن دو نقطهای
که برای تعریف مماس بر یک نقطه روی خم استفاده کردیم،
مشاهده میکنیم که هر راس از چندضلعی دو مماس حدی (بنابراین
دو نرمال) وابسته به جهتی که حد گرفته میشود ،دارد .تصویر
گاوسی𝑝 به هر راس ،کمانی روی دایرهی واحد نسبت میدهد که
نقاط انتهایی آن ،دو نرمال حدی هستند ،و زاویه عالمتدار آن برابر
با زاویه گردش عالمتدار  𝛼iاست .نقاط دیگر چندضلعی به غیر از
راسها دارای نرمال یکتایی هستند که در تصویر گاوسی با نقاط
مشترک کمانهای متوالی در رابطه است .جهت پیمای) در طول
چندضلعی یک جهت پیمای) طبیعی در طول کمانهای تصویر
گاوسی القا میکند .با این ساختار ،تعریف ما از عدد گردش برای
یک خم مسطح هموار به طور طبیعی به چندضلعیهای بسته منتقل
میشود .برای چندضلعیهای باز ،تصویر گاوسی راسهای انتهایی
یک نقطه روی دایرهی واحد است.
حفظ ساختار .آیا قضیه عدد گردش برای خمهای گسسته برقرار
است؟ بله .یادآوری میکنیم که جمع زاویههای خارجی یک
چندضلعی ساده و بسته برابر با  2πاست .این مشاهده میتواند برای
نشان دادن 𝜋𝑘 𝑡𝑠𝑐(𝑝) = 2تعمیم یابد ،جایی که 𝑘 عدد
گردش چندضلعی است .نکتهای کلیدی را متذکر میشویم :قضیه
عدد گردش ادعا نمیکند که خمیدگی عالمتدار تام به ضریبی از
 2πهمگرا میشود ،زمانی که چندضلعی مااط شده ظریفتر
میگردد .قضیه عدد گردش مقدار دقیقی را مشخص میکند و
بـــــرای چندضلعی بسته بـــــرقرار است .هر چنـد ممکن است
عدد گردش یک چندضلعی مااط شده با عدد گردش خم هموار
وابسته به آن برابر نباشد ولی حداقل با اضافه کردن تعداد کافی راس
(درجایگاه مناسب) به توپولوژی خم دست پیدا میکنیم.
 .4پرمای) یک خم مسطح :باث ما تاکنون در شناسایی خمها،
اشارهای به دستگاه مختصات نداشتهاست ،برای آن که به این نکته
تاکید کنیم که هندسهی یک خم میتواند بدون اشاره به مختصات
توصیف شود .با این حال ،ایدهی پارامتری کردن یک خم در سراسر
ریاضیات کاربردی اتفاق میافتد .متاسفانه گاهی پرمای) یک خم
دید هندسی را تیره میکند .در عین حال ابزار مااسباتی بسیار
مفیدی است .بنابراین شناسایی خمها را با این موضوع کامل
میکنیم .مفید است در رابطه با خمها قادر به نشان دادن نقاطی
خاص و همسایگی آنها روی خم باشیم .یک خم را روی یک بازهی
حقیقی پرمای) میکنیم که هر پارامتر  ، 𝑡 ∈ [0, 𝑎]،را به
نقطهی)𝑡(𝑅 در صفاه بنگارد .𝑅: [0, 𝑎] → ℝ2 :بنابراین نقاط

 6در حقیقت ،قضیههای بعدی به لیپشیتز بودن پرمای) بستگی دارد ،بدین معنا که تغییرات کوچک
در مقدار پارامتر ،حرکت کوچکی در طول خم ایجاب کند:
|𝑏 𝑑(𝑅(𝑎) − 𝑅(𝑏)) ≤ 𝐶|𝑎 −

انتهای خم باز کراندار 𝑅(0)،و)𝑎(𝑅 هستند ،برای خمهای بسته
الزم است که)𝑎(𝑅 = ).𝑅(0
پرمای) یک خم یکتا نیست .عالوه بر اطالعات هندسی که در
تصویر 𝑅 رمز میشود ،پرمای) سرعت را نیز رمز میکند .برای تصور
این مطلب ،حرکت پارامتر در سرعت واحد ،یک نقطهی)𝑡(𝑅 را
در طـــول خـــم مــــیلغزاند :آهنــــگ تغییرات)𝑡(𝑅 ،سرعت،
𝑑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ .در واقع اگــــر هر تــــابع اکیـــــدا
بـــردار)𝑡(𝑅 = )𝑡(𝑉
𝑡𝑑

صعودی]𝑎  𝑡(𝑠): [0, 𝑏] → [0,داده شدهباشد ،خم را به صورت
))𝑠(𝑡(𝑅 بازپرمای) میکنیم ،پس حرکت در طول ]𝑏 𝑠 ∈ [0,
نقاط مشابهی در طول خم تولید میکند ،هندسهی خم به همان
صورت باقی میماند ،ولی با قاعدهی زنجیرهای از حسابان سرعت جدید به صورت
𝑑
𝑑
𝑑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
= )𝑠(𝑉
)𝑠(𝑡 ))𝑠(𝑡(𝑅 = ))𝑠(𝑡(𝑅
𝑠𝑑
𝑡𝑑
𝑠𝑑
d
)t(s
توسط
را
سرعت
،
))𝑠(𝑡(𝑅
بازپرمای)
نقطه
میباشد :در
ds
مقیاس میکند .اگر خم پرمای) شدهای داده شدهباشد ،یک بازپرمای)
یکتا )) 𝑅̂ (s) = R(t(sوجود دارد به طوری که‖𝑣(𝑠)‖ = 1
برای]𝑏  . 𝑠 ∈ [0,در پرمای) خم بر حسب طول قوس ،حرکت
واحد در امتداد پارامتر𝑠 با حرکت واحد در امتداد طول خم برابر
است .در نتیجه 𝑠 ،طول مسافت طی شده بین ) 𝑅̂ (0تا )𝑅̂ (s
است و بنابراین 𝑏 طول باقیماندهی خم است.
در حالت خاص پرمای) با طول قوس ،خمیدگی در نقطهی )𝑠(𝑅
𝑑2
برابر با) ds2 R(sاست .خطای بزرگی است اگر در حالت کلی،
خمیدگی را از مشتق دوم تعیین کنیم .خمیدگی در حالت قبل فقط
یک کمیت هندسی بود و بدون اشاره به پرمای) تعریف شد ولی
پرمای) خم ،سرعت و هندسه را وابسته به شیوهی پارامتری شدن،
دربردارد .پرمای) ما را قادر میسازد تا عبارات مرتبط با همگرایی
را بار دیگر فرمولبندی کنیم .برای یک دنباله از مقادیر پارامتری
داده شده 0 = 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤ ⋯ ≤ 𝑡n = b ،برای یک پرمای)
به اندازه کافی خوشرفتار از یک خم به اندازهی کافی خوشرفتار،6
یک چندضلعی مااط شده با ) 𝑖𝑡(𝑅 = 𝑖𝑉 میسازیم .در این
صورت اندازهی شبکهای پارامتری شدهی چندضلعی برابر است با:
) ℎR (P) = max(t i+1 − t i
i

برخالف اندازهی شبکهای هندسی ،اندازهی شبکهای پارامتری شده به پرمای)
انتخابی بستگی دارد .همانند گذشته ،دنبالهای از چندضلعیهای مااط شده را
در نظر بگیرید که هر یک خم را در نقاط پارامتری بیشتری نمونهبرداری کند:
دنبالهی مقادیر گسستهی وابسته به نظیر پیوستهی خود نزدیک میشوند:
) 𝑖𝑝(𝑛𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑛(𝑟) = lim
ℎ𝑅 (𝑝𝑖 )→0

) 𝑖𝑝(𝑐𝑠𝑡

lim

ℎ𝑅 (𝑝𝑖 )→0

= )𝑟(𝑐𝑠𝑡

برای یک 𝐶 ثابت .وجود پرمای) لیپشیتز همارز با قابلیت مستقیمسازی خم ،یا داشتن تعداد متناهی
قوس است .توجه بی)تری برای خمهای ناپیوسته که تعداد متناهی نقاط تنهای پرشی دارند ،الزم
است.

67

68

نشریه دانشجویی بینهایت/مسلسل هفتم

سیستم رمز آستانه

Yvo Desmedit , Yair Frankel
مریم خلج

چکیده :در رمزنگاری جامعهگرا ،بهتر است یک کلید عمومی برای
یک شرکت (سازمان) ،به جای یک کلید عمومی برای هر کارمند،
داشتهباشیم ] [𝐷𝑒𝑠88به طور قطع در موقعیتهای ضروری،
قدرت بین تعداد بسیاری از سازمانها تقسیم میشود .راهحل برای
مسالهی ارایه شده] ،[𝐷𝑒𝑠88بر طبق] [𝐺𝑀𝑊87میباشد ولی
غیرعملی و فعل و انفعالی است .در این مقاله ،سیستمهای کلید
عمومی قابل استفاده و غیرفعل و انفعالی پیشنهاد داده میشود که
اجازه میدهد تا از کلید رمز به اشتراک گذاشتهشده ،دوباره
استفاده شود ،چرا که این کلید برای افراد داخلی و یا بیگانه ،آشکار
نشدهاست.
 -1معرفی :هنگامی که از سیستم رمز جامعهگرا استفاده میشود،
یک فرد باید قادر باشد تا یک متن رمزشده را به یک سازمان،
بدون دانستن کلید عمومی هر شخص در شرکت دریافتکننده،
ارسال کند .سازمان مقصد نیز باید بتواند سیاستهای امنیتی خود
را برای تعیین این که چه کسی میتواند پیامهای دریافتی را
بخواند ،برقرار سازد .سیستم رمز باید به گونهای طراحی شود که
فرستنده نتواند سیاستهای امنیتی را گیر بیندازد و یک شخص
بتواند بدون دانستن سیاست ،پیام خود را ارسال کند ].[𝐷𝑒𝑠88
جامعهها در ساختار چند-سطحی سازمان یافتهاند].[𝑆𝑖𝑚88
سازمانها در یک جامعه گروهگرا ،برای تعیین سیاستهای امنیتی
خود بایـــد پیامدهای بسیـاری را در نــــظر بگیرند .ممکن است
شرکتهایی که به صورت ساختار سلسله مراتبی سازمان یافتهاند،
افـــراد کمتری بـــرای خواندن پیامها نیاز داشتهباشند .همچنین
ممکن است سیاست امنیتی به تعداد مشخصی از افراد نیاز داشته
باشد تا با همکاری یکدیگر قادر به خواندن پیامها باشند.
بـــه طور قطع هنگامی کـــــه سیستمهای کلید عمومی استفاده
میشود ،مناسب نیست که از برنامه آستانه برای تعیین کلید
استفاده کرد .در غیر این صورت تمام افرادی که با یکدیگر کار
میکنند ،میتوانند کلید را تعیین کنند ،یا یک شخص که تمام
سهمها را دریافت میکند ،ممکن است کلید را نگهدارد .این در
سیستم کلید عمومی بسیار بد است زیرا تغییر دادن یک کلید

عمومی بسیار سختتر از تغییر دادن کلید رمز در سیستم متعارف
میباشد.
روشی را پیشنهاد میکنیم که در آنها هر سازمان یک کلید
عمومی واحد دارد .هر چند برای هر کسی که در شرکت پیام را
می خواند ،باید تعداد کافی فرد به همراه تعداد مناسبی از سهمها
برای برآورد پیام ،به دست آورند .بعضی از راهحلهای ابتدایی
] [Des88, GMW87برای این مساله یک قرارداد پینگ-پونگ
غیرعملی نیاز دارد .یک راهحلی که از کارمندان استفاده میکند،
در] [𝐹𝑟𝑎89مطرح شده است .این روش مراحل کشف رمز را
از𝐴𝑆𝑅 با نیاز به داشتن کارمندان چندگانه برای انجام محاسبات
جزیی ،تغییر میدهد .هر چند استفاده از کارمندان چندان قوی
نیست .در راهحل خود که عملی و غیرانفعالی است (شکل  1و  2را
ببینید) شرکت دریافتکننده به تمام کارمندان خود اجازه میدهد
تا متن پیام رمز را نشان دهند .هر صاحب سهم نتیجه جزیی خود
را به صورت جداگانه محاسبه میکند و نتیجه را به فرد معین
شده ،مخابره میکنند .فرد برگزیده قادر خواهد بود تا پیام را به
کمک این نتایج جزیی رمزگشایی کند.

شکل :1راه حل غیر فعل و انفعالی

سیستم رمز آستانه

جایی که 𝑥iها عمومی هستند .سهم اصالحیافتهی )𝑖( 𝐵𝜋 aدر
برنامهی ما به صورت زیر محاسبه میگردد:
)0−xπB (j
(𝑚𝑜𝑑 𝑝) aπB (s) = K πB (s) ∏tj=1,j≠s
)xπB (s) −xπB (j

از دست دادن سهمهای اصالحشدهی ) aπB (sهمانند از دست
دادن ســــهمهای )𝑠( 𝐵𝜋𝐾 است .بـــدیهی است کـــه هر سهم
اصالحشدهی شرکتکنندگان ،امنیتی مشابه سهم واقعی دارند.

شکل :2راهحل عملی

 -2پیشینه :برای دستیابی به آنچه در باال گفته شد ،از سیستم
رمز کلید عمومی الجمال] [𝐸𝐿𝐺85برای رفع نیازهایمان اقتباس
خواهیم کرد .امنیت این سیستم رمز بر پایهی مساله لگاریتم
گسسته میباشد .ثابت خواهد شد که  𝑡 − 1سهم برای محاسبهی
پیام رمزگشایی شده ،کافی نیست و تا زمانی که𝑡 فرد در سازش
عمل کنند ،سیستم ،اطالعاتی در مورد این که کلید چیست ،در
اختیار نمیگذارد .هر دو موضوع با این فرض در نظر گرفته
میشود که سیستم الجمال ،دارای امنیت است.
 .1-2برنامههـــای آستـــــانه :یــک برنــــامه آســـتانه)𝑛 (𝑡,
] [𝐵𝑙𝑎79, 𝑠ℎ𝑎79رمز𝑆 را ،آشکار نمیکند مگر این که هر𝑡 از𝑛
شرکتکننده با یکدیگر کار کنند .هر شرکتکنندهی 𝑖 ،دارای
سهم یکتای 𝑖𝐾 است که باید آن را مخفی نگه دارد .زمانی که
هر 𝑡 − 1شرکتکننده با یکدیگر کار کنند ،نمیتوانند اطالعاتی
دربارهی رمز 𝑆 به دست آورند .بدین ترتیب ،یک رمز میتواند بین
تعداد زیادی از افراد تقسیم شود .اگر یک سهم در آتش سوزانده
شود یا شخصی آن را فراموش کند ،باید تعداد کافی سهامدار برای
بازسازی رمز وجود داشته باشد .در این سیستم یک سهم
اصالحیافته ،نتیجهای است که بعد از انجام محاسبـــات مطمئــن
روی سهم به دست میآید .ایــن سهمهای اصالحیافته نیز باید به
صورت سری باشند .اجازه دهید تا مفهوم یک سهم اصالحیافته را
با یک مثال توضیح دهیم.
یک برنامه آستانهی)𝑛  (𝑡,براساس درونیابی الگرانژ توسط شمیر
توسعه یافته است] .[𝑆ℎ𝑎79برای اجرا کردن آن ،چندجمله ای𝑓
از درجهی 𝑡 − 1در میدان انتخاب میشود به طوری که)𝑓(0
برابر با رمز 𝑆 باشد.
به هر یک از سهامدار 𝑖 ،رمز )𝑖(𝑓 = 𝑖𝐾 داده میشود .بازسازی
چنـــدجملهای میتواند تـوسط هـر زیرمجموعه𝐵 شامل 𝑡 سهم،
)𝑡( 𝐵𝜋𝐾 ( 𝐾𝜋𝐵 (1) , … ,برای زیرمجموعهی𝐵 داده شده از𝑡 سهم
بیــن𝑛 شرکتکنــنده و }𝑛 (|𝐵| = 𝑡 , 𝜋𝐵 : 𝐵 → {1,2, … ,
انجام شود .بدین ترتیب ،جایی که میدان برابر با )𝑝(𝐹𝐺 است،
محاسبات زیر را داریم:
) )𝑗( 𝐵𝜋𝑥(𝑥−

) )𝑗( 𝜋𝑥𝜋𝐵 (𝑠)−
𝐵

𝑠≠𝑗(𝑚𝑜𝑑 𝑝) 𝑓(𝑥) = ∑𝑡𝑠=1 𝐾𝜋𝐵 (𝑠) ∏𝑡𝑗=1,
𝑥(

 .2-2سیستم رمز الجمال :سیستم رمز الجمال تعمیمی از کلید
عمومی است ] .[𝐷𝐻76امنیت آن براساس مساله لگاریتم گسسته
است .برای استفاده از این سیستم ،عنصر 𝑔 از میدان متناهی 𝑞𝐹
(که باید یک مولد باشد) انتخاب میشود .مرجعی معتمد عدد
صحیح و تصادفی 𝑎 با برد  0 < 𝑎 < 𝑞 − 1تولید میکند .این
مرجع پیش از آن که نسخهی موجود از 𝑎 را نابود کند ،شرکت را
مجهز به کلید خصوصی 𝑎 خواهدکرد و 𝑎𝑔 را به عنوان کلید
عمومی منتشر میکند .فرستنده برای مخابره پیام 𝑀 ،عدد صحیح
و تصادفی 𝑘 را ایجاد میکند و چندتایی ) 𝑘𝑎𝑔𝑀  𝐶 = (𝑔𝑘 ,را
میفرستد .برای رمزگشایی پیام ،دریافتکننده باید 𝑘𝑔 را به 𝑎
توان برساند .وارون حاصل باید در قسمت دوم چندتایی فوق،
𝑘𝑎𝑔𝑀 ،ضرب شود تا پیام 𝑀 به دست آید.
 -3راهحل :هر دو روشی که برای حل این مساله توضیح داده
خواهند شد ،توسط سیستم رمز الجمال اجرا میشوند .هر چند هر
روش ،برنامهی آستانه متفاوتی برای محاسبهی سهم اصالحیافتهی
هر شرکتکننده ،استفاده خواهدکرد .سهمهای اصالحیافته و متن
پیام رمز برای رسیدن به نتیجهای جزیی که به فرد برگزیده
مخابره میشود ،استفاده خواهند شد .این فرد نتیجههای جزیی را
دریافت خواهدکرد و با استفاده از ضرب ،پیام را محاسبه میکند.
در یکی از این روشها ،هر زیرمجموعهی𝐵 شامل𝑡 فرد میتوانند
عملیاتهای مورد نیاز را انجام دهند.
 .1-3ایدهی اصلی :فردی که کلید رمزگشایی را انتخاب کرده است
به هر سهامدار ،سهم𝑎 را میدهد ،جایی که𝑎 یک کلید رمزگشایی
در روند الجمال است .زمانی که هر سهامدار ،سهم 𝑖𝑎 خود را
داراست ،مرکز میتواند خود را منفجر کند .عبارت رمزشده همانند
آنچه در  2-2توصیف شدهاست ،باقی میماند .اجازه دهید تا
توضیحی درباره چگونگی رمزگشایی دهیم.
به غیر از حالتی که مشخص شد ،تمام محاسبات در این قسمت در
 𝐹qانجام میشود .هنگامی که یک پیام دریافت میشود ،هر
زیرمجموعهی𝐵 شامل𝑡 شرکتکننده )𝑠( 𝐵𝜋 ،سهم اصالحشدهی
)𝑠( 𝐵𝜋𝑎 خود را با استفاده از روش آستانه که در  2-3و 3-3
توضیح داده میشود ،محاسبه میکند .جمع سهمهای اصالحشده
متناسب با رمز𝑎 به پیمانه)𝑛( φخواهد بود( .همانند قسمت .)2-1
هر) 𝑔𝑘 ، 𝜋B (sرا با )𝑠( 𝐵𝜋𝑎 −افزایش میدهد تا به )𝑠( 𝐵𝜋 𝑔′به
عنوان نتیجه جزیی خود برسد .این نتایج جزیی به فرد انتخاب
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شده ،فرستاده خواهدشد .برای به دست آوردن 𝑀 ،فرد برگزیده
باید تا )𝑠( 𝐵𝜋𝑔′ها را در هم ضرب کند .نتیجهی 𝑘𝑎 𝑔−در ورودی
دوم از متن رمز ) 𝑘𝑎𝑔𝑀( ضرب شده است تا پیام 𝑀 به دست
آید .یک مثال با استفاده از آستانهی)𝑛  (3,در زیر آمده است.
فرض کنید:
𝜋B (3) = 3 ,
𝜋B (2) = 2 ,
𝜋B (1) = 1
به طوری که
)𝑛(𝜑 𝑑𝑜𝑚 𝑎 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3
هر شرکتکننده )𝑠( 𝐵𝜋 𝑔′خود را به فرد برگزیده میفرستد .آن
3
فرد محاسبات زیر را انجام خواهد داد:
𝑘𝑎
)𝑀𝑔 ∏ ǵ 𝜋𝐵 (𝑠) = 𝑀𝑔𝑎𝑘 𝑔𝑘(−𝑎1−𝑎2−𝑎3
i=1
𝑀 = 𝑘𝑎= 𝑀𝑔𝑎𝑘 𝑔−
برای تبدیل این الگوریتم به یک روند غیر فعل و انفعالی ،هر
فرد))𝑖( 𝐵𝜋  (𝑔𝑘𝐾𝜋𝐵 (𝑖) ,را به فرد برگزیده میفرستد .آن فرد
میتواند چندتایی اول را به توان
تا )𝑖( 𝐵𝜋𝑎𝑘𝑔 را به دست آورد.

)0−xπB (j
)πB (s) −xπB (j

 ∏tj=1,j≠s xبرساند

 .2-3استفاده از درونیابی الگرانژ برای تولید سهمهای اصالح شده:
اگر 𝑞 عددی اول باشد ،محاسبهی توان در پیمانهی )𝑞( φانجام
میشود ،که عددی اول نیست (به جز زمانی که  𝑞 = 3و این
حالت مورد توجه ما نیست) .این مساله نشان میدهد که درونیابی
الگرانژ برای محاسبهی سهمهای اصالحیافته کارایی ندارد .بنابراین
اگر  𝑞 − 1عدد اول مرسن و به اندازه کافی بزرگ باشد ،انتخاب
𝑙 𝑞 = 2یک راه حل است .در این صورت سیستم الجمال را در
) 𝑙 𝐺𝐹(2اجرا خواهیمکرد .با توجه به سطح امنیت مطلوب ،به
نظر میرسد که در میدان مورد استفادهی ) 𝑛 𝐺𝐹(2باید 𝑛
حداقل  1500باشد .درونیابی الگرانژ در  ℤ𝑞−1جایی که 𝑞 − 1
عددی اول است ،انجام میگیرد .سهمهای اصالحیافتهی )𝑠( 𝐵𝜋𝑎
برای هر فرد در قسمت  1-2تولید شده است.
 .3-3استفاده از یک سیستم آستانه بر پایه هندسه :یک برنامه
آستانه دیگر )𝑛  (𝑡,که در سیستم ما میتواند استفاده شود بر
پایهی هندسه میباشد .به تمام 𝑛 فرد در سازمان صفحهی
𝑖𝐾 = 𝑡𝑥 𝑡 𝑠𝑖,1 𝑥1 + 𝑠𝑖,2 𝑥2 + ⋯ + 𝑠𝑖,داده میشود که
شیب آن عمومی است .این صفحات به گونهای ساخته شدهاند که
اشتراک𝑡 تا از آنها در نقطهی رمز] 𝑡𝑥  𝑆 = [𝑥1 , 𝑥2 , … ,است.
رمز𝑎 در پیمانه )𝑞( φبرابر با جمع مختصات نقاط اشتراک است.
هر فرد در شرکت ،ماتریس عمومی𝑡 ×  1که شیب صفحهی آنها
را نشان میدهد ،داراست .در طی مقداردهی اولیه ،یک مرکز
مطمئن ،هر ماتریس شیب 𝑡 ×  1را در ماتریس  𝑡 × 1ضرب
میکند تا رمز آستانه 𝑖𝐾 را به دست آورد .سپس مرکز قبل از آن
که خود را از بین ببرد ،هر 𝑖𝐾 را بین افراد درست 𝑖 توزیع میکند.
برای استفاده از این سیستم ،یک زیرمجموعه𝐵 شامل𝑡 فرد ،با قرار

دادن ماتریسهای شیب خود روی یکدیگر ،یک ماتریس𝑡 × 𝑡،
 ،𝑇Bتولید میکند .رابطهی زیر برقرار است:
)K πB (1
SπB (1),1 ⋯ SπB (1),t
𝑥1
⋱
] ⋮ [=] ⋮ [∗] ⋮
⋮ [
𝑡𝑥
)K πB (t
SπB (t),1 ⋯ SπB (t),t
زمانی که ماتری س  𝑇Bتولید میشود ،وارون میگردد .برای
محاسبهی اشتراک ،تنها باید 𝐵𝐾  𝑆 = 𝑇𝐵−1محاسبه شود .ولی
این کار نمیتواند به طور مستقیم انجام شود ،چرا که ورودیها در
 ،𝐾Bسری هستند .همانند حالتی در درونیابی الگرانژ ،محاسبهی
یک سهم اصالحشده که نتیجه جزیی را مشخص میکند ،ممکن
میباشد .این عمل بدین صورت انجام میشود که هر شرکتکننده
که )𝑖( 𝐵𝜋𝐾 به او داده شده ،سهم اصالح شده خــود ر با استفاده از
)𝑖( 𝐵𝜋 𝑎𝜋𝐵 (𝑖) = ∑𝑡𝑟=1 𝐾𝜋𝐵 (𝑖) 𝑠′𝜋𝐵 (𝑟),در پــیمانهی )𝑞(φ
جایی که ) 𝑠′πB (r),πB (iاز ماتریس  𝑇𝐵−1هستند ،مشخص میکند.
برای مثال ،فردی که ) 𝐾𝜋𝐵 (2را دارد ،آن را در هر مولفه ستون
دوم  𝑇𝐵−1ضرب و سپس حاصل آنها را با هم جمع میکند تا به
آستانه اصالحشدهی خود برسد .آسان است که ببینیم جمع تمام
آستانههای اصالحشده متناسب با 𝑎 خواهد بود.
این روش تنـــــها در صورتی کــــار خواهدکرد کـه ماتریس 𝑇B
در)𝑅( 𝑡𝑙𝐺 باشد ،بنابراین دارای وارون خواهد بود .احتمال آن که
ماتریسی که به طور تصادفی انتخاب میشود ،وارونپذیر باشد برابر
است با .|𝐺𝑙𝑡 (𝑅)|/|𝑀𝑡 (𝑅)|:اگر 𝑝 ،𝑅 = ℤجایی که𝑝 عدد
اول است ،آنگـــاه نســــبت بــــاال بــــــرابـــــر است بــــا
1
1
1
)  .(1 − ) (1 − 2 ) … (1 − nزمانی که عدد اول بزرگ
𝑝
p
p
باشد ،احتمال به اندازه کافی زیاد خواهدبود که تضمین کند
ماتریس وارونپذیر است .این مطلب اشاره دارد بر این که اگر 𝑞
اول باشد و 𝑛 صفحه به صورت تصادفی انتخاب شوند (توسط مرکز
در طـــی مقداردهـــی اولیه) احتمال زیادی وجـود دارد کـــه 𝑡
شرکتکننده نتوانند  𝑇Bرا وارون کنند و قادر نباشند کار خود را
انجام دهند .در بعضی از موارد ،زمانی که چشمپوشی کردن از
بعضی تالقیها زیانبخش نیست ،این روش مفید است .اگر از
صفحات خاصی استفاده کنیم ،میتوانیم از احتمال باال جلوگیری
کنیم .این صفحات هنگامی که𝑡 و𝑛 کوچک هستند ،قابل تولید
𝑙
) 𝐺𝐹(2که 2𝑙 − 1عدد اول مرسن
میباشند .اگر از الجمال در
است ،استفاده کنیم ،مشکلی پیش نمیاید.
 -4ارتقا :دو روش ارتقا در زیر آمدهاست که امنیت و کارایی این
برنامه را افزایش میدهد.
 .1-4اجتناب از میدانهای گالوا :پرالتا ) (Praltaبرای اجتناب از
میدانهای گالوا در اجرای سیستم رمز الجمال ،پیشنهاد زیر را
دارد .چون )𝑛( φزوج است ،از  𝑔2به جای 𝑔 استفاده کنید.
در بیشتر حاالت کلی ،اگر الزمهی این که 𝑔 مولد است را از این
مقاله حذف کنیم ،آنگاه راهحل گفته شده در پاراگراف قبل (با
استفاده از الگرانژ) زمانی که الجمال در هر گروه (متناهی) اجرا
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میشود به شرطی که مرتبهی 𝑔 )𝑔 𝑑𝑟𝑜( عددی اول باشد،
هــــــمواره کــــــار میکند .اگر الجمال در گــروه انجام شود و
𝑆𝑅 = )𝑔(𝑑𝑟𝑜 ،جایی که𝑆 شامل هیچ عامل کوچکتر از𝑛
نباشد ،استفاده از 𝑅𝑔 به جای𝑔 و الگرانژ در پیمانه𝑆 همواره کار
خواهدکرد .این مطلب صحیح است زیرا 𝑆 = ) 𝑅𝑔(𝑑𝑟𝑜 .و تنها
معکوسهایی که باید محاسبه شوند آن دسته از ) 𝑗𝑥 (𝑥𝑖 −هایی
هستند که بین 𝑛  −و 𝑛 قرار دارند زیرا 𝑛 ≤ 𝑗𝑥 .0 < 𝑥i ,
 .2-4گمنامی
اگر در یک سازمان ،صاحبان سهام یکدیگر را بشناسند ،وسوسه
برای تبانیکردن مقاومتناپذیر است .به عنوان یک نتیجه ،کلید
رمز شرکت را که استفاده از آن ادامه دارد ،پیدا میکنند .برای
افزایش امنیت ،تنها اسم مستعار صاحبان سهام برای افراد خارجی
شناخته شدهاست .صاحبان سهام ،نتایج جزیی خود را بدون
شناسایی شدن میفرستند .آستانههای دارای نام مستعار در
موقعیتهای دیگری نیز اجرا شدنی هستند .اقدام واضح دیگر برای
افزایش امنیت استفاده از رمز کردن سازمانیافته موضعی است.
(استفاده از سیستم کلید عمومی موضعی)
 -5اثبات امنیت :برای اثبات امنیت از چکیدهی دانش صفر
استفاده میکنیم ] .[𝐺𝑀𝑅89در سیستم ما ،شرکتکنندههای
زیر را داریم :یک فرستنده ،یک دریافتکننده و 𝑡 سهامدار.
زیرمجموعهی 𝑉 را در نظر بگیریم و آن شرکتکنندههایی را که در
این زیرمجموعه قرار ندارند 𝑃 ،بنامیم.
با داشتن زوج (پیام رمز و متن) ،ثابت خواهیم کرد که فعل و
انفعال بین شرکتکنندهها ی 𝑃 و شرکتکنندهها ی 𝑉 میتواند
شبیهسازی شود( .برای دقت بیشتر ،توزیع احتمال تعداد
نمایشها قابل شبیهسازی است ).برای توضیح اجازه دهید تا مثالی
را در نظر بگیریم که در آن𝑃 با یکی از سهامداران در ارتباط باشد.
به دلیل آن که 𝑘 شناخته شده است (فرستندهی پیام بخشی از 𝑉
است) ،شبیهسازی فعل و انفعال بین 𝑃 و 𝑉 بدیهی است.
این مطلب به طور غیررسمی ،نشان میدهد که هیچ اطالعات
اضافی درباره )𝑠( 𝐵𝜋𝑎 نسبت به )𝑠( 𝐵𝜋 𝑎𝑘𝑔 فاش نمیشود .اگر
لگاریتم گسسته سخت باشد ،در این صورت محاسبهی سهمهای
اصالحشده نیز سخت خواهد بود.
 -6شکست𝑨𝑺𝑹 :اجرای برنامهی آستانهی الگرانژ اصالح شد
برای آن که به هر فرد اجازه داده شود تا سهمهای اصالحشدهی
خود را به تنهایی محاسبه کند .تالشهای دیگر برای رسیدن به
رویکردی مشابه توسط𝐴𝑆𝑅 با شکست مواجه میشود زیرا )𝑛(φ
باید مخفی باقی بماند.
نمیتوان از درونیابی الگرانژ استفاده کرد زیرا )𝑛( φزوج است و
محاسبات در پیمانه )𝑛( φیک میدان ایجاد نمیکند .با داشتن
افراد 𝑖 و 𝑗 ممکن است که)𝑗  (𝑖 −زوج باشد و در این صورت
وارونپذیر نیست .هیچ راهی برای انتخاب عدد 𝑖 وجود ندارد که

این مشکل برای هر فرد حل شود .روش درونیابی باقیماندهی
چینی نیز غیر ممکن است چرا که)𝑛( φباید آشکار شود.
روشهای دیگر با استفاده از هندسه افکنشی نیز نمیتوانند
استفاده شوند زیرا تمام 𝑡 فرد باید سهامهای خود را برای یک فرد
برگزیده آماده کنند که محاسبات الزم را انجام میدهد .هرچند،
رمز برای آن شخص ،معلوم خواهد شد.
 -7نتیجه :برنامهای عملی و غیر فعل و انفعالی مشخص کردیم که
به هر سازمان اجازه میدهد تا یک سیستم کلید عمومی استفاده
کند و به𝑡 نفر از بین𝑛 فرد نیاز دارد تا برای خواندن پیام با
یکدیگر کار کنند .برنامهی ما از سیستم رمز الجمال و برنامهی
آستانههای اصالح شده برای حل مشکالت مرتبط با جامعه
گروهگرا ،استفاده میکند.
اخیرا قادر به مطرح کردن برنامه امضای آستانه شدهایم ،که یک
سیستم امضایی است که به هر فرد که کلید عمومی شرکت امضا
را میداند ،یک امضا اختصاص میدهد .طرح این روند بر اساس
] [𝐺𝑄88میباشد.
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معمای حلنشدنی !13-15-14

بهزاد اسالمی مسلّم

مقدمه
حدس میزنم در دوران کودکی ،این اسباببازی را داشتهاید:

شاید عجیب به نظر برسد ،اما همین بازی
ساده ،شور و شوق دیوانهواری در بین مردم
امریکا و  -مدت کمی بعد  -اروپا ایجاد کرد.
یکی از مهمترین دالیل این اشتیاق عجیب،
این بود که بعضی از چینشهای مکعبها
هرقدر هم که مردم تالش کردند ،به چینش درست مکعبها تبدیل
نمیشد! بهویژه این چینش که به معمای  13-15-14معروف است:

شاید هم اینیکی را!

این دو بازی با هم تفاوت جدیای ندارند؛ در هردو میتوان هر مربع
کوچکی را که کنار (باال ،پایین ،چپ یا راست) جای خالی است
لغزاند و به این ترتیب ،چینش مربعهای کوچک در قاب را تغییر
داد .مثالً دوستتان چینش مربعهای قاب را به هم میزد:
سپس شما با لغزاندن مربعها و حرکت دادنشان به جای خالی ،به
تدریج هر مربع را در جای درستش در جعبه منتقل میکردید ،و
تصویر «توئیتی» دوباره درست میشد یا
مربعها از  1تا  15بار دیگر در جای خود
قرار میگرفتند.
این بازی را «معمای  »15مینامند.
معمای  15اولین باری که معرفی شد
(یعنی در  ،)1880از  15مکعب تشکیل
شده بود با شمارههای  1تا  15که برای بازی باید همگی از قاب
خارج میشدند و بعد بدون نظم در قاب چیده میشدند ،و در ادامه
باید با لغزاندن مکعبها در جای خالی ،چینش مکعبها در قاب به
این حالت تبدیل میشد:

تفاوت این چینش با چینش مطلوب ،فقط
در این است که جای  14و  15با هم عوض شده است!
چرا این تفاوت کوچک را حتی با صدها هزار حرکت هوشمندانه هم
نمیتوان برطرف کرد؟ مگر کاری بیش از تعویض جای  14و 15
الزم است؟
بیایید با ریاضیات معمای  15آشنا شویم .بعد از این کار ،پاسخ
اینکه چرا معمای  13-15-14حل نمیشود و این چینش به
چینش درست تبدیل نمیشود ،چندان دشوار نیست.
ممکن است بعضی از مطالب قسمت «ریاضیات معمای  »15را در
درسهای دورهی کارشناسی دیده باشید .در این صورت میتوانید
به سرعت از این قسمت بگذرید و به قسمت «اثبات ناممکن بودن
حل معمای  »13-15-14بروید .اما حتی اگر دانشجوی نیمسال
اول هم باشید ،به راحتی میتوانید قسمت «ریاضیات معمای »15
را بخوانید و درک کنید .برای خواندن این قسمت ،هیچ نیازی به
دانستههای قبلی نیست.
ریاضیات معمای 15
در این قسمت ،فرض میکنیم روی مکعبها بهجای اینکه عددهای
 1تا  15حک شده باشند ،حروف  Aتا  Pنوشته شدهاند .دلیل این
کار این است که عددهای  1تا  16را برای مشخص کردن خانههای

معمای حل نشدنی 13-15-14

قـــاب الزم داریــــم و راحتتــر است خانهها و مکعبها جداگانه
نامگذاری شوند.
پس جعبهای به شکل زیر داریم:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

که در خانه  7بوده ،به کدام خانه رفته است باید در سطر باال  7را
پیدا کنیم و عدد پایین آن را که  11است ،بخوانیم .پس مکعبی که
در خانه  7بوده به خانه  11رفته است.
* * *
بیایید همین جایگشت را به شکلی دیگر مشخص کنیم :به جای
هریک از جایگاههای جعبه ،نقطهای میگذاریم و جابهجاییها را با
عالمت « »مشخص میکنیم.

13 14 15 16
در این جعبه  16مکعب با نامهای  P ،... ،C ،B ،Aقرار میدهیم
( Pنشاندهنده جای خالی است):
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
چینش شماره 1
مکعبها را از جعبه خارج میکنیم و دوباره میچینیم .ممکن است
بعضی مکعب ها سر جایشان مانده باشند ،و ممکن است بعضی
ال ممکن است جعبه به این شکل
مکعبها جابهجا شده باشند .مث ً
درآمده باشد:
B J D C
E M I H
K A G L
N P O F
چینش شماره 2
در این چینش،
مکعبی که در خانه  1بود ( )Aبه خانه  10رفته است.

مکعبی که در خانه  2بود ( )Bبه خانه  1رفته است.

مکعبی که در خانه  3بود ( )Cبه خانه  4رفته است.

...

چنیــن جابهجایــیای را جایگشت مینامند 1.جایـگشت بــــاال را
میتوانیم به شکل

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(

10 1 4 3 5 16 11 8 7 2 9 12 6 13 15 14
مشخص کنیم ،که مشخص میکند مکعبی که در ابتدا در خانهای
بوده ،به کدام خانه رفته است .مثالً اگر میخواهیم بدانیم مکعبی
 1تعریف دقیق جایگشت را در "اساس جبر مجرد" صفحه  49ببینید.

چقدر عجیب! جایگشت ما به تعدادی قسمت جدا از هم تجزیه شد.
هر قسمت را دور مینامند 2و چون این دورها تداخلی با هم ندارند،
آنها را مجزا مینامند.
از خدا پنهان نیست ،از شما چه پنهان؛ هر جایگشت دیگری هم
داشته باشیم ،میتوانیم آن را به صورت تعدادی دور مجزا
بنویسیم3.
هر دور را میتوانیم با نوشتن خانههایی که در آن دور نقش دارند،
مشخص کنیم .البته در این نوشتن ،ترتیب حرکت مکعبها از
خانهای به خانه دیگر هم لحاظ شده است .مثالً دورهای جایگشت
ما به صورت زیر هستند:
()1 10 2

()3 4

()6 16 14 13

()7 11 9

()5

()8

()12

()15

برای مثال )1 10 2( ،یعنی مکعب خانه  1به خانه  ،10مکعب خانه
 10به خانه  ،2و مکعب خانه  2به خانه  1رفته است .یا مثالً ()5
یعنی مکعب خانه  5در خانه  5باقی مانده است.
به این ترتیب میتوانیم جایگشتمان را بهشکلی دیگر هم مشخص
کنیم:
()1 10 2()3 4()6 16 14 13()7 11 9
این شکل از نوشتن جایگشت ،نمایش دوری جایگشت نام دارد.
همانطور که میبینید ،در نمایش دوری جایگشت اسمی از دورهای
تکی (مثل ( ) )5به میان نمیآوریم.
* * *
 2تعریف دقیق دور در "اساس جبر مجرد" صفحه  59آمده است.
 3میتوانید اثبات این حکم را در "اساس جبر مجرد" صفحههای  60و  61بخوانید.
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همانطور که گفتیم ،برای تبدیل جای مکعبها در جعبه از چینش
 1به چینش  ،2همه مکعبها را از جعبه بیرون آوردیم و دوباره
چیدیم .حاال به این معما توجه کنید:
معما .با تعدادی حرکت با قاعدهی زیر (و نه با قاعدهی معمای ،)15
چینش  1را به چینش  2تبدیل کنید.
قاعده (حرکات جفتجفت) :در هر حرکت حق دارید فقط یک
جفت از مکعبها را از جدول بیرون بیاورید ،و باید جای آنها را با
هم عوض کنید و آنها را دوباره در جعبه قرار دهید.
راهنمایی :از نمایش دوری جایگشت استفاده کنید .هر دور را
جداگانه با حرکات جفتجفت ایجاد کنید.
پاسخ معما .هریک از دورها را با استفاده از حرکات جفتجفت
ایجاد میکنیم .بگذارید طوالنیترین دور جایگشتمان را بررسی
کنیم .در دور ( )6 16 14 13قرار است  Mبه جای  Fبرود F ،به
جای  Pبرود P ،به جای  Nبرود ،و  Nبه جای  Mبرود.
در چینش  ،1جعبه به این شکل بود:

F
P

M N

یک .جای  Nو  Mرا عوض میکنیم:

F
P

N M

دو .جای  Pو  Mرا عوض میکنیم:

F
M

N P

سه .جای  Fو  Mرا عوض میکنیم:

M
F

P

N

همانطور که میبینید ،به چینش  2رسیدیم .پس فقط با حرکات
جفتجفت ،مکعبهای  P ،N ،Mو  Fدر جای درست خود در
چینش  2قرار گرفتند .در ادامه ،به دورهای دیگر رسیدگی
میکنیم:
برای دور(:)1 10 2

چهار .جای  Jو  Bرا عوض میکنیم.
پنج .جای  Aو  Bرا عوض میکنیم.
برای دور(:)3 4

شش .جای  Cو  Dرا عوض میکنیم.
برای دور(:)7 11 9

هفت .جای  Kو  Iرا عوض میکنیم.
هشت .جای  Gو  Iرا عوض میکنیم.
برای دورهای تکی الزم نیست کاری انجام دهیم.
4
این حرکات جفتجفت تَرانَهش نامیده میشوند .پس جایگشت
مورد نظر را میتوان با استفاده از تعدادی ترانهش ایجاد کرد.
از خدا پنهان نیست ،از شما چه پنهان؛ هر جایگشتی را میتوان با
اجرای پشتسرهم تعدادی ترانهش ایجاد کرد5.
مثالً شما هر چینش دیگری هم از جعبه که داشته باشید میتوانید
از چینش  1با حرکات جفتجفت (ترانهشها) به آن چینش
برسید.
* * *
همانطور که قبالً دیدیم ،جایگشتی که چینش 1را به چینش2
تبدیل میکند ،از دورهای مجزای (،)6 16 14 13( ،)3 4( ،)1 10 2
( )7 11 9و چند دور تکی تشکیل شده است ،و دیدیم که میتوانیم
این جایگشت را با هشت ترانهش ایجاد کنیم .البته راههای دیگری
ال
هم برای ایجاد همین جایگشت با ترانهشها وجود دارد .مث ً
میتوانیم در ابتدا ،جای  Aو  Pرا عوض کنیم ،سپس همه حرکات
یک تا هشت را انجام میدهیم ،و سپس دوباره جای  Aو  Pرا
عوض میکنیم .در این حالت ،همان جایگشتی که با  8ترانهش
ایجاد میشد ،با  10ترانهش تولید شده است .حتی میتوان همین
جایگشت را با  20ترانهش یا  30ترانهش یا  1000ترانهش هم
ایجاد کرد .اما نه با تعداد  11میشود ،نه با  13،نه با  15و نه با
هیچ تعداد فردی!
از خدا پنهان نیست ،از شما چه پنهان؛ هر جایگشت خاصی را که
در نظر بگیریم ،یا فقط با تعداد زوجی ترانهش ایجاد میشود یا
فقط با تعداد فردی ترانهش ایجاد میشود6.
مثالً اگر جایگشتی را بتوان با  14ترانهش ایجاد کرد ،هرقدر هم که
تالش کنیم ،غیر ممکن است بتوانیم آن را با  17ترانهش ایجاد
کنیم! همینطور ،اگر جایگشتی را بتوان با  3ترانهش ایجاد کرد،
محال است هرقدر هم که تالش کنیم بتوانیم آن را با  20ترانهش
ایجاد کنیم!
جایگشتهایی را که برای ایجادشان تعداد زوج ترانهش الزم است
جایگشت زوج و آنهایی را که تعداد فرد ترانهش الزم است
 4در حقیقت هر ترانهش ،دوری دوتایی است.
 5میتوانید به "اساس جبر مجرد" صفحهی  61نگاهی بیندازید.
 6اثبات این حکم در "اساس جبر مجرد" صفحههای  62و  63بیان شده است.
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جایگشت فرد مینامند .با توضیحی که دادیم ،معلوم میشود که
هیچ جایگشتی وجود ندارد که هم فرد و هم زوج باشد.
برای مثال ،جایگشتی که چینش  1را به چینش  1تبدیل میکند
(!) جایگشتی زوج (صفر ترانهش) است.
جایگشتی که چینش  1را به چینش  2تبدیل میکند نیز زوج است
(هشت ترانهش) .حاال به چینش زیر نگاه کنید:
A B C D
E F G H
I J K L
M O N P
چینش شماره 3
فرق این چینش با چینش  ،1در جابهجا شدن  Nو  Oاست .یعنی
چینش  3با جایگشتی فرد (یک ترانهش) به دست میآید .این
چینش برایتان آشنا نیست؟
اثبات ناممکن بودن حل معمای 13-15-14
همانطور که در قسمت قبل دیدیم ،میتوانیم مکعبها را با حروف
 Aتا  Pمشخص کنیم که  Pنشاندهندهی جای خالی است.
هر حرکتی در بازی  ،15عوض کردن جای خالی با یکی از مربعها
بود .پس هر حرکت معادل میشود با عوض کردن جای  Pبا
مکعبی که کنار  Pقرار دارد.
در معمای  13-15-4میخواهیم از چینش
A B C D
E F G H
I J K L
M O N P
که آن را چینش  13-15-14مینامیم ،به چینش  1برسیم ،یعنی
این چینش:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
اینکه از چینش  1به چینش  13-15-14برسیم با اینکه از چینش
 13-15-14به چینش  1برسیم ،معادل است .یعنی اگر یکی از این
کارها امکانپذیر باشد ،کار دیگر هم امکانپذیر خواهد بود؛ با انجام
همان حرکات ،البته این بار از آخر به اول .پس از چینش  1شروع
کرده و سعی میکنیم به چینش  13-15-14برسیم.

در هر حرکت ،حتماً هردوی این اتفاقها رخ میدهد:
اتفاق  )1مقدار حاصلجمع
فاصله عمودی  Pاز خانه پایینراست (خانه )16
+
فاصله افقی  Pاز خانه پایینراست (خانه )16
دقیقاً یک واحد تغییر میکند.
اتفاق  )2به ترانهشهایی که روی چینش  1اعمال شده است ،یک
ترانهش اضافه میشود.
مثالً در چینش
B J D C
E M I H
K P G L
N A O F
حاصلجمع فاصلههای عمودی و افقی  Pاز خانه پایینراست برابر
است با  2+1یعنی  .3حاال اگر  Aرا به جای خالی منتقل کنیم
(یعنی جایش را با  Pعوض کنیم) ،حاصلجمع موردنظر میشود .2
اگر بهجای  ،Aمکعب  Mرا به جای خالی منتقل کنیم،
حاصلجمع مذکور میشود  .4در هریک از این کارها ،جای دقیق ًا
دوتا از مکعبها با هم عوض شده ،یعنی ترانهشی بر این چینش
اعمال شده است.
نتیجه دو اتفاق  1و  2این است که
طی حرکت دادن مکعبها در بازی ،حاصل
فاصله عمودی  Pاز خانه پایینراست
+
فاصله افقی  Pاز خانه پایینراست
+
تعداد ترانهشهای اعمال شده روی چینش 1
به لحاظ فرد یا زوج بودن ،هیچ تغییری نمیکند.
از اینجا به بعد ،حاصلجمع باال را با عالمت (*) مشخص میکنیم.
آنچه گفتیم یعنی اگر حاصــلجــمع (*) در چینـش  1زوج بوده
باشد ،با هر تعداد حرکت همچنان زوج میماند و اگر فرد بوده باشد،
با هر تعداد حرکت همچنان فرد میماند.
حال بیایید حاصلجمع (*) را در چینش  1حساب کنیم .این مقدار
برابر بوده است با  .0+0+0پس بنابر آنچه گفته شد ،اگر این
حاصلجمع را بعد از هر تعداد حرکت حساب کنیم ،بازهم باید
عددی زوج باشد .یعنی این عدد در مورد هر چینشی که به آن
برسیم ،زوج خواهد بود.
حال فرض کنید از چینش  1به چینشی رسیدهایم که در آن  Pدر
خانه پایینراست قرار دارد (مثل چینش  .)13-15-14در چنین
چینشی
فاصله عمودی  Pاز خانه پایینراست = 0
و
فاصله افقی  Pاز خانه پایینراست = 0
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پس حاصلجمع (*) برابر است با تعداد ترانهشهای که روی
چینش  1انجام دادهایم تا به چینش جدید برسیم .گفتیم که
حاصلجمع (*) با شروع از چینش  ،1همیشه عددی زوج است.
پس چینش جدید حتم ًا با تعداد زوجی ترانهش ،از چینش  1به
دست آمده است؛ اگر روی چینش  1تعداد زوجی ترانهش اعمال
کنیم ،به ترانهش  13-15-14میرسیم .این تعداد ترانهش،
نشاندهنده جایگشتی زوج هستند.
آیا امکان دارد که چینش  13-15-14با جایگشتی زوج از چینش
 1حاصل شده باشد؟ خیر! همانطور که گفتیم ،محال است که
جایگشتــی زوج ،با تعداد فــردی ترانهش ایجــاد شود .اما چینش
 13-15-14را میتوان با فقط  1ترانهش از چینش  1به دست
آورد :جابهجای کردن  Nبا  !Oضمناً همه میدانیم که  1عددی
فرد است.
پس نمیتوانیم از چینش  1به این چینش برسیم ،و ناممکن بودن
حل معمای  13-15-14اثبات شده است.
کالم آخر
در اثبات ناممکن بودن حل معمای  ،13-15-14این روند طی شد:
بررسی کردیم که وقتی از چینش  1شروع میکنیم و
.1
مربعها را حرکت میدهیم ،در بین همهی چینشهای جدیدی که
به آنها میرسیم چه ویژگی مشترکی وجود دارد.
به مساله خودمان (حل معمای  )13-15-14نگاه کردیم
.2
و از خ ود پرسیدیم که آیا چینش مورد نظر ما هم آن ویژگی
مشترک را دارد یا نه.
تعداد زیادی از مسایل ریاضی درباره ممکن یا ناممکن بودن کاری
خاص هستند .مثالً از ریاضیات یونان این مساله باقی مانده بود که
«آیا میتوان با خطکش غیرمدرج و پرگار ،طول ضلع مربعی با
مساحت  pرا رسم کرد؟»
پاسخ این سو ال منفی بود ،و در اثبات درستی این پاسخ ،همان
روندی که در باال اشاره کردیم طی شد:
همهی طولهایی که با استفاده از خطکش غیرمدرج و
.1
پرگار قابلرسماند ،چه ویژگی مشترکی دارند؟
آیا ( pضلع مربع موردنظر) هم آن ویژگی را دارد؟
.2
برای دیدن سوالهایی از این دست ،به صفحههای  136تا  150از
کتاب ریاضیات چیست؟ [ ]4نگاهی بیندازید.
برای حسن ختام ،این مسالهها را حل کنید .در آنها ناممکن بودن
بعضی کارها با همان روندی ثابت میشود که در باال گفته شد.
مسالهها را از کتاب محافل ریاضی [ ]5انتخاب کردهایم.
مساله  .1از هریک از اسکناسهای هزارتومانی ،سههزارتومانی (!) و
پنجهزارتومانی ،دهتا داریم .ثابت کنید نمیتوانیم با استفاده از دقیق ًا
دهتا از این سی اسکناس ،مبلغ بیستوپنجهزار تومان ایجاد کنیم.
مساله  .2عددهای  1تا  100در یک سطر نوشته شدهاند .بین هر
دوتای متوالیشان ،به دلخواه  +یا  -میگذاریم .ثابت کنید نمیتوانیم
با این کار عدد  191را به دست بیاوریم.
مساله  .3کُپهای از  1001لوبیا روی میز قرار دارد .یکی از لوبیاها را
دور می اندازیم و این کپه را به دو کپه (با هر تعداد دلخواه لوبیا)
تقسیم میکنیم.

حاال یکی از این کپهها را انتخاب میکنیم (با این شرط که بیش از
یک لوبیا داشته باشد) ،یکی از لوبیاهایش را دور میاندازیم و آن را
به دو کپه دلخواه تقسیم میکنیم.
همین کار را ادامه میدهیم؛ در هر مرحله ،یکی از کپههایی را که
بیش از یک لوبیا دارد انتخاب میکنیم ،یکی از لوبیاهایش را دور
میاندازیم و سپس کپه را به دو کپه دلخواه تقسیم میکنیم.
آیا میتوان با این کارها ،به وضعیتی رسید که در آن هریک از
کپهها دقیقاً سه لوبیا داشته باشد؟
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ذهن زیبا

احمد معماریان

استفاده از بازیهای فکری راهکار مناسبی برای ارتقا کیفیت اوقات
فراغت گروههای مختلف سنی ،همینطور افزایش مهارتها و
ظرفیتهای فردی و اجتماعی و ایجاد هیجان و نشاط سالم و کنترل
شده در قبال بازیهای رایانهای و سایر روشهای گذران اوقات
فراغت ،به شمار میرود .همانطور که میدانید اینگونه بازیها هر
ساله در دنیا در زمینههای مختلف ابداع و روانه بازار میشوند .اگرچه
از بین بازیهای ارایه شده ،انتخاب مناسبترین آنها با توجه به
استعدادهای فردی هر شخص از اهمیتی چشمگیر برخوردار است
اما هر یک میتواند به نوعی زمینهساز رشد فکری و پرورش
استعدادهای نهفتهی فرد باشد.
هدف از این متن اطالعرسانی در زمینهی بازیهای فکری ،برگزاری
رویداد و فعالیتهای کارگروه میباشد که در این قسمت به توضیح
و بررسی یکی از بازیهای فکری میپردازیم.
این بازی در کارگروه ذهن زیبا توسط اینجانب طراحی شده و به
ثبت رسیده و در نمایشگاه مسابقهی ملی طراحی اسباببازی
دانشگاه شریف عرضه خواهد شد.

 .3کارتهای (نمای کف) در ابعاد  20*20سانتیمتر
 3 .4عدد صفحهی خام*
 .5عکسهای (جواب  61معما و حاالت مختلف آن) میباشد.
دفترچه راهنما به همراه کارتها ،صفحهی بازی را تشکیل میدهند.
در هر مرحله تعداد قطعات مورد نیاز ،مشخصشده و فرد میبایست
به کمک سایههایی از سه جهت جسم (نماهای دوبعدی جسم
سهبعدی) ساختار سهبعدی جسم را تجسم کرده و آن را بسازد.
سپس تعیین کند که معمای مطرح شده چند جواب دارد؟! در
صورت وجود بیش از یک جواب ،آن(ها) را نیز بسازد.

شرح بازی :این سایهی چه چیز(ها)یه!

هدف :درک و ساخت جسم سه بعدی از روی نماهای دوبعدی
گروه سنی 7-99 :
این بازی تکنفره شامل:
 6 .1قطعهی چوبی به ابعاد  6*2*2سانتیمتر
 .2دفترچهی راهنما حاوی  61معما (نماهای روبرو و چپ)

پس از اتمام مراحل ،مراحل جدید را میتوان با استفاده از صفحات
خام موجود طراحی کرده و در اختیار بازیکن قرار داد؛ بدینگونه که
ابتدا با تعداد قطعات دلخواه شکلی سه بعدی را در صفحهی بازی
ساخته سپس نماهای دو بعدی آن را در صفحات خام به تصویر در
آورند و از تصاویر به دست آمده به عنوان یک مرحله از بازی استفاده
کنند.
در مقایسه با سایر بازیهای فکری تکنفره ،این بازی را میتوان در
قالب دو یا چندنفره به رقابت پرداخت و همزمان لذت انجام یک
بازی دسته جمعی را نیز تجربه کرد.
اهداف و جنبههای تاثیرگزاری:
پرورش مهارتهای ذهنی
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گاردنر معتقد است "قابلیت تفکر فضایی ،یکی از تواناییهای ذهنی
بشر است ".تفکر فضایی الزمه اندیشه علمی است و عمده تفکرات
در سطوح باالی ریاضی ماهیت فضایی دارند .این تفکر در ارایه و
دستکاری اطالعات هنگام یادگیری و حل مسایل به کار میرود.
نتایج تحقیقات علمی حاکی از آن است که وجود تصاویر پیچیده و
سردرگمکننده مانند خطاهای دید نشان میدهد که تمامی آنچه
که مشاهده میشود در تصویر عینی ارایه شده لحاظ نمیشود .به
عبارت دیگر تصویر ذهنی عالوه بر ساختار سطحی ،ساختاری عمقی
نیز دارد.
در هر مرحلهی این بازی فرد میبایست
برای رسیدن به جواب ،تصویـر ذهــنی
خــود را در عــمل پیادهسازی کند که
همین امر باعث تحریک و ارتقا قدرت
تجســــم در فرد میگردد .بــــر طبق
گفتههای هریس ،سازمان استخدامی
ایاالت متحده تخمین میزند که مشاغل
علــــمی مانند طراحــــی ،معماری،
مهندسی ،شیمیـــدان و فیزیـــکدان و
ریاضیدانان باید قابلیت درک فضایی
باالی  90%داشته باشند.

پودمان  6و ریاضی سال هفتم فصل  5چاپ جدید ) و تقویت مهارت
مربوطه دانست.
خالقیت
تهیه ی اسباب بازیهای مختلف برای کودک نقش مهمی در رشد
فکری و پرورش قدرت خالقیت او دارد .کودکان مخصوصا در دههی
اول زندگی به سرعت عالقهی خود را به یک نوع اسباببازی از دست
میدهند .آنها در این سنین به اسباب بازی های متنوع و زیادی
نیاز دارند .البته در این سنین هر نوع وسیلهای میتواند برای کودک
اسباببازی باشد .گاهی یک اسباببازی
ساده که شباهت به چیز خاصی ندارد،
قوهی خالقیت کودک را بیشتر تحریک
میکند .به طور مثال اگر یک تکه چوب
در اختیار کودک باشد؛ کودک آن را به
جای ،عصا ،شمشیر ،تفنگ ،اسب و…
به کار میبرد .در حالی که وقتی از یک
شمشیر الستیکی استفاده میکنید این
قابلیتها را ندارد .این اسباببازیها
میتواند به کودک اجازه دهد تا قدرت
خالقیت خود را پرورش دهد و روی
آنها آزمایش نماید .این بازی ضمن داشتن قطعات ساده به منظور
تحریک هرچه بیشتر خالقیت با استفاده از چوب به عنوان مواد
سازندهی ایدهآل برای بازیهای فکری ،میتواند ارتباط قوی و
موثری را با مخاطب برقرار کند.
از دیگر ویژگیهای ممتاز این بازی عدم محدودیت مراحل و ساخت
آنها توسط مصرف کننده میباشد که این ویژگی عالوه بر تحریک
مضاعـــف خالقیت فــرد ،تاثیرگذاری مستقیم بـــر دور شــدن از
مصرفگرایی در جهت خودکفایی و تولیدگرایی در نوجوان دارد.

آموزشی
"نقشهکشی و نقشهخوانی مهارتی در راستای درک و انتقال هرچه
بهتر ایدهها"
با توجه به ارتباط تنگاتنگ مفاهیم نقشهخوانی و نقشهکشی با بازی
سایهها ،میتوان معماهای این بازی،که در اشکالهای گوناگون
طراحی شدهاند را وسیلهی کمک آموزشی بسیار مناسبی برای
آشنایی با اینگونه دروس (کتاب درسی حرفه و فن کالس هفتم-
اثباتی برای  0 = 1با معادله درجه دوم:
معادله درجه دوم زیر را در نظر بگیرید

. 0 = 1 + 𝑥 + 𝑥2
بیایید به طور نامتعارف آن را حل کنیم .ابتدا واضح است که  𝑥 = 0در معادله صدق
نمیکند بنابراین میتوان معادله را بر 𝑥 تقسیم کنیم و به دست آوریم:
1

𝑥 .𝑥 = −1 −
با جانشینسازی این مقدار در معادله اصلی داریم:
1
𝑥2 − 1 − + 1 = 0
𝑥
و میتوان این معادله را به جای آن حل کرد.
1 = 𝑥 3 ← 𝑥1 = 𝑥 2
و به دست میآوریم:
.𝑥 = 1
حــال با جایگذاری  1در معادله اصلی داریم 3 = 0 :و با تقسیم کردن طرفـــین بر ،3
 1 = 0به دست میآید.

وقتی درسخواندن یک انتخاب باشد.

وقتی درس خواندن یک انتخاب باشد

پگاه پوراحمد

روزی که با « »Courseraآشنا شدم را هیچوقت از یاد نخواهم برد .بله ،این یک جملهی کلیشهای به نظر میرسد؛ و حتی ممکن است
خواندن آن چندان حسِ خوبی به شما منتقل نکند .اما ضمانت میکنم که حقیقت دارد ،و در ادامه دالیل آن را برای شما خواهم شمرد.
من از منتقدان اساسی سیستم آموزش دانشگاهمان هستم .ضعفهای موجود در سیستم آموزشی نه تنها پاسخگوی اشتیاق من برای آموختن
نبود ،بلکه در طول یک ترم مرا چنان دلسرد کرد که بدترین رکوردهای تحصیلی خود را در ترم دوم ثبت کردم؛ و اقرار میکنم که بعد از آن
هم درس خواندنم چنان چنگی به دل نزد ،تا اینکه موفق شدم به واسطهی چندین سایت آموزش مجازی ،شور به آموختن را در خود برانگیزم.
بگذارید اول از پروژهی آموزش مجازی دانشگاه ماساچوسه ی آمریکا یا ام.آی.تی .شروع کنیم .اگر شما یک دانشجوی معمولی باشید ،در سایت
دانشگاه ،در «آینهی دانشگاه» و خالصه هر جایی که دانشگاه امکان آن را بیابد ،احتماال چشمتان به عبارت «پروژهی مشترک دانشگاه
ام.آی.تی .و شهید بهشتی» خورده و از آنجایی که این عبارت در اساس خود چنان کنجکاوی انسان را برمیانگیزد که ممکن است سایت
ام.آی.تی .را هم چک کرده باشید و با لیست بیشمار درسها مواجه شده باشید که میتوانید از بینشان انتخاب کنید و با چند کلیک ساده به
چیزی که فکر میکردید اگر داشتید چقدر انسان متفاوتی میبودید ،برسید  -که همان سرِ کالسِ درس یکی از دانشگاههای مطرح دنیا نشستن
است.
برای اینکار کافی است وارد وبسایت
 ocw.mit.eduشوید و روی عبارت
 Coursesکلیک کنید .وبسایت مذکور
ادعا میکند که حدود  ۲۱۵۰درس را پوشش
میدهد و  ۱۲۵میلیون نفر کاربر دارد ،که
چندان هم غیر واقعی به نظر نمیرسد .تعدد
دروس ارایه شده در این وبسایت با هیچ
وبسایت دیگری قابل مقایسه نیست و تقریبا
چیزی وجود ندارد که نتوانید در آن پیدا
کنید .محیط کاربری ساده و وجود زبان
فارسی در میان انتخابهای موجود برای
دروس ترجمه شده از مزایای این وبسایت است.
انتقاد جدی من به این وبسایت ،در واقع علت اصلی عالقهی من به برخی از سایتهای با هدف مشابه است که در ادامه خواهد آمد.
بگذارید به  Courseraبرگردم .هدف این وبسایت ارتباط دادن مردم با آموزش عالیست تا آنجا که تمام مردم بتوانند بدون محدودیت به
آموختن آنچه دوست دارند ،بپردازند .این وبسایت با موسسات آموزشی و دانشگاههای سراسر دنیا در دروس و رشتههای مختلف همکاری
میکند .در حال حاضر ،در این سایت  ۳9۵درس ارایه شده و  9میلیون و  ۵۰۰هزار نفر از  ۱9۵کشور دنیا در حال تحصیل دروس مختلف آن
هستند.
آنچه  Courseraرا از  OCWمتمایز می کند ،اوال به روز بودن و ثانیا همگام بودن آن است ،بدین معنا که شما در چند هفتهای که این
درس ارایه میشود ،فرصت دارید که به تناسب کالس هر هفته ویدیوهای آموزشی آن را ببینید ،تمرینهای خود را حل کنید و در کوییزها
شرکت کنید .در اکثر دروس ارایه شده ،اگر شما حداقل نمرهی در نظر گرفته شده را کسب کنید ،یک لوح دریافت خواهید کرد که در آن
استاد درس تایید میکند ک ه شما موفق شدید درس اخذ شده را با موفقیت به پایان برسانید .این مدرک طبق آنچه در سایت ذکر شده ارزش

79

8۰

نشریه دانشجویی بینهایت/مسلسل هفتم

رسمی ندارد و اگر یک روز تصمیم بگیرید (و موفق شوید!) که در
دانشگاه استنفورد تحصیل کنید ،نمیتوانید مدرک خود را در دست
بگیرید و ادعا کنید که مثال درس آشنایی با منطق را با بیش از ٪8۰
نمره گذرانده اید و دیگر نیازی به تحصیل آن ندارید .اگرچه ،ممکن
است در شرایطی خاص گذراندن این دروس بتواند به رزومهی
تحصیلی شما کمک اندکی کند.
به عقیدهی من سیستم آموزشی بدون امتحان ،ضعفهای شما را به
خودتان نشان نخواهد داد و این چیزی نیست که بشود از کنار آن
گذشت .این جمله به طبع دانشجویان خوش نمیآید و من هم ادعا
نمیکنم که امتحان دادن را دوست دارم .اما تفاوت درس خواندن و
کتاب خواندن برای من در امتحان مشخص میشود .امتحانات این
وبسایت نه لزوما سخت ،بلکه پوشای مطالب ارایه شده میباشند و
محکی کلی بر یادگیری شما خواهند بود .بنابراین به عقیدهی من ،دو
مزیت «به روز بودن» و «همگام بودن»  ،Courseraآن را بر OCW
و سایتهای مشابه دیگر ارجح میکند.
سایت های مشابه دیگری نیز وجود دارند که امکان استفاده از برخی از آنها برای کشور ما ممکن نیست .برای نمونه edX.org ،با سیستمی
مشابه  coursera.orgدروس متعددی از دانشگاههای مختلف و معتبر سراسر دنیا ارایه میکند .در online.stanford.edu/courses
میتوانید دروسی که دانشگاه استنفورد در سایتهای مختلف ارایه کرده مشاهده کنید ،و سرانجام ،کافی است عبارت online free courses
را در گوگل جستوجو کنید تا با دنیایی از انتخابها روبرو شوید.
آموزش مجازی شما را در هیچ چهارچوبی قرار نمیدهد .شما میتوانید هر درسی که دوست داری د انتخاب کنید و برای اخذ نمره الزم نیست از
استاد خواهش کنید .در آموزش مجازی ،شما با امکان آموزش بدون هزینه روبرو میشوید ،و باالخره میتوانید همهی بهانههای درس
نخواندنتان را دور بریزید ،و آن چه واقعا دوست دارید یاد بگیرید .آموزش مجازی زندگی من را تغییر داد .شما هم زندگی خودتان را تغییر
بدهید.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

مهدیس فتحی

"ریاضیات چیست؟"
(به انگلیسی )what is mathematics

صاحب دستاوردهای تحقیقی وآثار تالیفی و توصیفی برجستهای
در زمینهی ریاضیات است
کتاب "ریاضیات چیست؟" مشتمل بر  5۹۹صفحه و نه فصل است
که توسط سیامک کاظمی در سال  1۳۷۹به فارسی ترجمه شده
و نشر نی آن را منتشر کردهاست.
از نوشتههای روی جلد:
آلبرت اینشتین " :این کتاب بیان روشنی از مفاهیم و روشهای
اساسی در تمام عرصه ریاضیات است".
هرمان ویل "  ...:اثری است در حد کمال" .ریاضیات چیست؟"
بهطرز شگفتآوری موفق شدهاست همهی آن مفاهیم و روشهای
بنیادی را که به نظر ما ریاضیدانان مایهی حیات ریاضیاتاند ،با
سادهترین مثالها روشن سازد".
"پَختستان ،رمان بُعدهای بسیار"

کتابی است از ریچارد کورانت و هربرت رابینز  ،که برای آشنایی
دانشجویان ریاضی ،مبتدیان و دانشآموختگان ،دانشجویان و
مدرسان ،فیلسوفان و مهندسان و افراد غیرمتخصص به گسترهی
ریاضیات نوین نوشته شدهاست .ویرایش نخست آن در سال 1۹۴1
چاپ شد و به نظریه اعداد ،هندسه ،توپولوژی و حسابان
میپرداخت .در سال  1۹۹۶ویرایش دوم آن چاپ شد که در
آن ،یان استوارت بخشی برای آشنایی با پیشرفتهای اخیر ریاضی
افزودهاست .این کتاب مجموعهای خیرهکننده از گوهرهای ریاضی
است که تصویری جذاب از دنیای ریاضیات را پیشروی خواننده
قرار میدهد .این ویراست دوم شامل فصل تازهای به قلم یان
استیوارت برای روزآمد کردن مطالب کتاب است که اطالعاتی
دربارهی پیشرفتهای جدید ریاضیات در اختیار خواننده میگذارد
و مثال دربارهی اثبات قضیهی چهاررنگ و قضیهی آخر فرما ،که
در زمان نوشته شدن این کتاب به دست کورانت و رابینز مسایلی
حل نشده بودند ،به بحث میپردازد.
ریچاردکورانت ،ریاضیدان معروف آلمانی_آمریکایی ،در آمریکا
سرپرست بخش ریاضی دانشگاه نیویورک و مدیر موسسه علوم
ریاضی بود که بعدها موسسه علوم ریاضی کورانت نام گرفت .وی

(به انگلیسی)Flatland: A Romance of Many Dimensions

رمان کوتاهی از الهیدان و استاد دانشگاه انگلیسی ،ادوین ابوت
ابوت است که اولینبار آن را در سال  188۴میالدی تحت نام
نویسندگی مستعار منتشر کرد .در این کتاب از دنیای
خیالی دوبُعدی پَختستان برای نشان دادن فرهنگ سلسلهمراتبی
انگلستان دوره ویکتوریا استفاده شدهاست.
این کتاب بیشتر یک تمثیل عبرتآموز است تا یک داستان؛ و نیز
نقدی است تند و گزنده از ساختار اجتماعی و سیاسی جامعهی
روزگار خود و ارزشها و روابط انسانی در آن.
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ابوت برای این که نشان دهد
انسانها در این دنیا از نظر افق
دانش و بینش در چه قفس تنگی
گرفتارند از جهانی خیالی با
باشندگانی دو بُعدی استفاده
کردهاست .این باشندگان دارای
شکلهای هندسی مثلث ،مربع،
پنجپر ،ششبر و باال و باالتر تا
دایرهاند که ناگزیر در سطح
میزیند .نویسنده و راوی داستان ،یک مربع است که این دنیا را
شرح میدهد.
داستان ،روایت زندگی مردمی است که در یک صفحهی تخت و به
تعبیر ادوین ابوت در یک سرزمین  Flatزندگی میکنند .نام کتاب
یعنی  Flatlandهم از همین مساله اقتباس شده است .
همه در این سرزمین ،دو بعدی هستند .مثلثها ،دایرهها ،مربعها،
چندضلعیها همه و همه در کنار هم زندگی میکنند .با همه
ماجراهایی که معموال در شهری با چنین تنوعی دیده میشود.
معموال نسل به نسل ،تکامل ایجاد میشود .سه ضلعیها به تدریج
چهارضلعی و پنجضلعی و ششضلعی میشوند و نسل اندر نسل به
دایره نزدیکتر میشوند .طبقهبندی اجتماعی کامال در پختستان
وجود دارد .مربعها به سادگی با مثلثها صحبت نمیکنند .چند
ضلعیها کسی را تحویل نمیگیرند و دایرهها که خود را «هندسهی
کامل» میدانند راه کمال را به سایر اشکال« ،موعظه» میکنند.
مربع ،که تنها دو بعد طول و عرض را میدید و میفهمید پا به
دنیای حجم میگذارد و جهان خود را از ورای جهانی دیگر مینگرد.
حجم چیز دیگریست .دنیای دیگریست که سطح توان درک آن
را ندارد .اما این سفر به کشف دنیاهای پستتری هم میانجامد و
از نقطستان و خطستان نیز دیدن میکند .با دیدن جهل خود و
ساکنان سرزمینهای دیگر ،که هر کدام دنیا را تنها از دید خود
میبینند ،حجم را نیز مورد شک قرار میدهد؛ دنیای دیگری ورای
حجم؟
ابوت دست به کار اندیشهای زدهاست که خواهناخواه فکر آدم را
میلرزاند .خواندن اثر خواننده را به این فکر میاندازد که اندیشه
ابعاد دیگر جهان ،آن هم پیش از کشف بعد چهارم توسط اینشتین،
از نابغهای ریاضیدان ،و یا فیزیکدان بودهاست .حال آن که ابوت،
همانطور که آمد ،کشیشی بوده و مدیر مدرسهای ،با تحقیقاتی
درباره االهیات و ادبیات .او توسط ریاضیات که علم محض است
دنیایی میآفریند که منطق و احساس خواننده تحریک میشود.
کتاب که تمام میشود ،میترسی به اطرافت نگاه کنی؛ چرا که باید
در آن شک کنی .ماجراهای پختستان ساده است .همه در یک
صفحه هستند و به خاطر همین یکدیگر را به صورت خط
میبینند .از دور که نزدیک میشوی نمیدانی به یک مربع نزدیک
شدهای یا یک مثلث .تازه مثلثها بلدند خودشان را از چه زاویهای
به تو نشان بدهند و نزدیک کنند که گوشهی تیزشان دیده نشود.

پختستان در زمان انتشار خود مورد توجه قرار نگرفت و در مدخل
ادوین ابوت در دیکشنری زیستنامه نیز هیچ اسمی از این کتاب
او برده نشدهاست.
پس از انتشار نظریهی نسبیت عام انیشتین ،این کتاب دوباره مورد
توجه قرار گرفت چرا که در آن به مفهوم بُعد چهارم اشاره شده بود.
در مقالهای تحت عنوان «اقلیدس ،نیوتن و انیشتین» که در
شمارهی  12فوریه  1۹2۰مجلهی نیچر منتشر شد ،از این کتاب
نام بردهشد و ابوت را از یک نظر همچون پیامبری دانست که در
آن زمان به درک اهمیت زمان در شرح یک پدیده آگاه بودهاست.
انتشارات هارپرکالینز در سال  ،1۹8۳نسخهای از این کتاب را با
پیشگفتار آیزاک آسیموف منتشر کرد.
"کمدی منطق"
(به انگلیسی )logicomix

کتابی است نوشته «آپوسدولوس دوکسیادیس» و «کریستوس
پاپادیمیتریو» است که اکنون توسط «امیرحسین اصغری» به زبان
فارسی ترجمه و به تازگی توسط «انتشارات فاطمی» منتشر شده
است.
داستان مصور یا کُمیکاستریپ مجموعهای از نقاشیهای دنبالهدار
است که ماجرایی را روایت میکند و همانطور که از نام کُمیک بر
میآید ،محتوای آن اساسا مطلب خندهدار است .اولین
کمیکاستریپهایی که در دهه  1۹۳۰پا بهعرصه وجود گذاشتند،
شامل ماجراهای خندهدار و ماجراجویانه قهرمانانی چون باک
راجرز ،تارزان و ماجراهای تن تن بود.
البته قرار گرفتن نام کمیک مربوط به تاریخچه آن است .اکنون با
وجود تغییرات عمدهای که در نوع طراحی ،موضوع ،کمپزسیون،
انتخاب زاویه دید و دیگر المانهای کمیک به وجود آمده و این هنر
روایتگر را بسیار متفاوت از گذشته خود کرده ،هنوز نام کمیک
روی آن باقیمانده است .درحالی که مایه طنز تنها در شاخه خاصی
از این هنر به کار گرفته میشود.

معرفی کتاب

«برتراند راسل» قهرمان اصلی کمدی منطق ،یکی از بزرگترین و
محبوبترین فالسفه معاصر
و از شـــــاخصتــــــرین
جستجوگران یقـــین مطلق
بوده و یکی از مشهورترین
پایهگذاران مبانی منطق و
ریاضیات است.
این کتاب یک داستان در
داستان دیگر و آن هم درون
یک داستان دیگری اســـت
و یــــکی از آنها ،روایت ایجاد خـــود کتاب است .نویسندگان به
عنوان کاراکتری در آتن به ظاهر میشوند که در مورد چگونگی اتمام
کار خود بحث میکنند .سپس در الیه بعدی ،راسل در آغاز جنگ
جهانی دوم ظاهر میشود ،در حالی که در مورد تحقیق خود برای
ایجاد مبانی پابرجای علم ریاضیات با استفاده از نوعی منطق جدید،
رسمی و مبتنی بر نماد سخنرانی میکند؛ و این تحقیق داستان
درونی و مرکزی کتاب را تشکیل میدهد.
در صفحات اول نویسنده ،آپوسدولوس به خواننده خوشآمد گویی
کرده است و در داستانهای داخلی وقفههایی ایجاد شده است تا به
خواننده اجازه داده شود در جریان بحثهایی که او با همکارانش در
مورد چگونگی ادامه داستان داشته است و جایی که باید مسایل
بعدی را مطرح میکردند قرار بگیرد .در ایجاد کتاب در کتاب ،نوعی
خود ارجاعی به وجود میآید و اهمیت ویژهای به داستان مرکزی
راسل بخشیده میشود که به نظر مناسب میرسد .از سوی دیگر،
باعث میشود که به خواننده حس تمام نشدن داستان القا شود.
با این حال ،نمیتوان گفت که نوشتن داستان به این سبک از قابل
درک بودن آن کاسته است .شاید برعکس ،این تنها راهی است که
آنها میتوانستند ایدههای منطقی-ریاضی را به درستی منتقل کنند
و با ارایه مکالمات کریستوس ،دانشمند علوم رایانه و همکار نویسنده،
در حالی که نظریهها و مشکالت را به همکارانش توضیح میداد،
شور و هیجان خاصی در خواننده ایجاد کنند .وقتی خواننده در
خواندن کتاب کمی پیش میرود احساس میکند که بخشی از این
گفتگوها است.
کمدی منطق با الهام از داستان جستجوی مبانی ریاضیات نوشته
شده است که جدیترین و
عمیقترین وقایع آن از
اواخر قرن نوزدهم تا شروع
جنگ جهانی دوم رخ داده
است .با وجود این که
بیشتر شخصیتهای این
کتاب واقعی هستند ،اما
داستان کتــــــاب چنین
نیست و قرار نبود روایتی
گام به گام از تاریخ باشد.
این کتاب ،یک رمان تصویری است و قرار است به همین شکل باشد.

نویسندگان این کتاب میگویند« :در بازسازی زندگی برتراند راسل،
ناچار بودیم راه خود را از
میان منابع بسیاری پیدا
کنیم ،بـــنابراین آنهـــا را
انتخاب ،خالصه و ساده
کردهایم ،تغییر دادهایم و در
مواردی از نو آفریدهایم.
اگــــرچه روایــت مــــا از
شخصیتهای اصلی در حد
امکان به زندگی واقعی آنها
نزدیک است ،اما در چند مورد ناچار بودیم جهت حفظ انسجام و
عمق داستان از بعضی از واقعیتهای تاریخی فاصله بگیریم .بیشتر
این موارد درباره مالقاتهایی است که شاهدی در مورد وقوع آنها
در دست نیست یا حتی ،در بعضی مواقع ،اصال اتفاق نیافتادهاند .اما
این مالقاتهای خیالی مبتنی بر تاثیرات فکری متقابل این متفکران
در عالم واقعیت بر یکدیگر با استفاده از نامهها یــــا نوشتههایشان
بودهاست .بایـد اضافه کنیم کـــــه جــــدا از سادهسازیهایی که
الزمه چنین روایتهایی است ،به هیچوجه به خود اجازه ندادیم که
در ایده های ماجراجویانه بزرگی که طرح داستان را شکل میداد،
بینشها و مفاهیم محوری آنها ،و مهمتر از همه ،چالشهای
عاطفی ،وجودی و فلسفی در هم تنیده با آنها دست ببریم».
آپوسدولوس ،مبتکر این طرح ،به اثر متقابل بین تحقیق بنیادی و
انگیزه شخصی خالق اثر عالقهمند است اما از طرفی کریستوس،
بیشتر عالقهمند به درام منطقی و ریاضی است که به درخشیدن
علوم رایانهای منجر شده است.
به عنوان یک ویژگی مثبت درباره ترجمه فارسی کمدی منطق باید
گفت ،امیرحسین اصغری که دارای مدرک دکترای آموزش ریاضی
از لندن بوده و استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران بوده و اکنون
استاد دانشگاه مک گیل انگلستان است ،این کتاب جذاب و محبوب
را بسیار خوب و روان ترجمه کرده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که حق انتشار کتاب کمدی منطق
به زبان فارسی در ایران و استفاده از تصاویر آن به صورت انحصاری
طبق قرارداد با ناشر اصلی به انتشارات فاطمی واگذار شده است.
در کل این کتاب یک کار بسیار خوب در معرفی فنی منطق ریاضی
بـــه حســاب مـــیآید.
خوانندگانی که با این
ایدهها آشنا نیستند توسط
این کتاب با آنها روبهرو
میشوند .اکثر ایدههایی
که معرفی میشوند تنها
لمس شدهاند ،و ایدههای
خـــاص حلقآویز بـــاقی
ماندهاند.
در حقیقت ،در این کتاب
چیزی به مراتب بیشتر از منطق و فلسفه مورد انتظار خواننده وجود
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دارد و احتماال اطالعات بیشتری در مورد راسل از آنچه میتوان در
بسیاری از کتابها پیدا کرد وجود دارد.
یکی از توالیها در مورد ریاضیات توضیح پارادوکس راسل است .این
پارادوکس برای داستان بسیار مهم است و یکی از بهترین روشهای
ورود به درون موضوع است .راسل چیزی را دید که هیچ کس قبل
از او متوجه آن نشده بود ،اینکه یک تناقض مهلک در نظریه
مجموعهها و در قلب بنیادهای منطقی علم حسابی که توسط فرگه
فرموله شده است وجود دارد .راههای مختلفی برای ارایه این
پارادوکس به روش غیر ریاضی وجود دارد ،زیرا ایده یک مجموعه،
شهودی و اساسی است و نویسندگان تصمیم به استفاده از باربر برای
شرح دادن پارادوکس گرفتهاند.
خانم وندی گراسمن ،روزنامهنگار و نویسنده معروف میگوید:
«نتیجه این داستان ،یک روایت پیروزمندانه از ایدهها است و اگر
«استیون هاوکینگ» از این تکنیک برای داستانش استفاده کرده بود
جلدهای بیشتری از کتابش به فروش میرسید».
"افسانه پادشاه و ریاضیدان"

کتاب نمایشنامه آموزشی «افسانه پادشاه و ریاضیدان» تالیف دکتر
مهدی بهزاد و نغمه ثمینی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو -
ایران منتشر شد .این کتاب ،دربردارنده سه مولفه مهم هنر نمایش،
فرهنگ سنتی و بومی و علم ریاضی است .در این کتاب ،دو استاد
برجسته در نمایش و ریاضی ،با نگرشی همسو نمونهای نو از ادبیات
توسعه را به نمایش گذاشتهاند که از منظر ریاضی نمونهای جالب
است .نوآوری نگارنده در ترویج علم ریاضیات و همه فهمکردن آن
در میان جوانان ،اثر بدیعی را عرضه کرده است.
جامعه فرهیختهگان ایران سرشار از سو تفاهمهاست .نویسندگان،
هنرمندان و دانشمندان کم و بیش با شک و تردید به آثار یکدیگر
نگاه میکنند .این نگاه تا آنجا میرود که کمتر میتوان آثاری
مشترک در بین این حوزهها دید .یک فیلم تخیلی ،یک داستان
علمی ،یک رمان درباره جنگ .این مشکل کم و بیش همیشگی
جامعه روشنفکری ماست  :دور بودن و بیاعتمادی .همان چیزی که
همگرایی را در این جامعه تاکنون ناممکن ساخته است.

کتاب پیشِ رو ،آوردهای بینظیر است ،محصول همگرایی دلخواسته
جامعه ایران امروز است و همان چیزی است که ایران فردا به آن
نیاز دارد  :ادبیات توسعه .ترویج علم و دانشهای نوین و تفکر علمی
محتوایی است که افسانه پادشاه و ریاضیدان آن را هدف دارد.
در این کتاب دو استاد برجسته در نمایش و ریاضی ،با نگرشی
همسو ،نمونهای نو از ادبیات توسعه را به نمایش گذاشتهاند که بسیار
جذاب است .پادشاهانِ مغرور بینیاز از دانش و خرد و بینیاز از
دانشگران روزگار میگذرانده و میگذرانند ،اما این انسان با ابزار
دانش و خرد است که روزنههای کوچک پرسش و معما را به افقهای
باز دانایی میرساند...
شهرداد میرزایی ،نشر دیبایه
پیشگفتار مولفان
«دولت آلمان سال  2۰۰8میالدی را سال ریاضیات نامیده بود تا
عموم مردم ،بــه ویــژه جوانان ،بــا ریاضیات آشنا شــوند و دست
از ریاضیستیزی بردارند .در اواسط سال  2۰۰۷پروفسور "بویتلز
پاخر" موسس و رییس خانهی ریاضیات (ماتماتیکوم) شهر گیسن،
که با همین رسالت تاسیس شده است و هر سال بیش از
یکصدوپنجاه هزار بازدیدکننده دارد ،از دانشجوی سابق خود ،خانم
دکتر ترانه اقلیدس ،درخواست کرد فردی ایرانی را به وی معرفی
کند که بتواند با زبان ساده ،چشماندازی از ریاضیات را به تصویر
بکشد.
بخت با من یار بود .پس از اینکه دعوت را پذیرفتم ،تازه دریافتم که
ذکر اصطالحاتی چون قضیه و اثبات و نوشتن فرمول و به کار بردن
نماد در ماتماتیکوم گناهی نابخشودنی است .چگونه میتوانستم
مخاطبان ناشناخته خود را با ریاضیات آشنا کنم؟
به یاد حدود  ۷۰سال پیش و شیرینی حل معمای گرگ و گوسفند
و گیاه (سه گاف) افتادم که مرحوم پدر ،مرا با آن سرگرم کردهبود.
واضح است که اگر به جای سه گاف ،سه شین ،یعنی شیر و شتر و
شبدر ،قرار گیرد ،معما عوض نمیشود .لذا به فکر تجرید آن افتادم.
مدلی ریاضی ،به نام نگار ،متشکل از سه نقطه و دو پارهخط مناسب
با این معما متناظر ساختم و به جای انتقال بیخطر سه گاف ،انتقال
مشروط نقطهها را مطرح کردم .یکی دیگر از مفاهیم اساسی
ریاضیات ،تعمیم است که به راحتی رخ نمود .چرا قایقران نخواهد
مثال چند گرگ و تعدادی گوسفند را با کوچکترین قایق ممکن و
با حداقل تعداد رفت و برگشتها بیخطر از یک جزیره به جزیرهی
مجاور منتقل کند؟ بدین ترتیب به جای معمای سه گاف ،یافتن
مجهوالت مربوط به انتقال مناسب نقطه های نگاری دلخواه مطرح
میشود که از چند نقطه و چند خط واصل بین برخی از زوج نقطهها،
پدید می آید.
هر چند معمای باستانی و سادهی سه گاف به بینهایت معمای
مجرد و زیبا تعمیم یافت ولی این مطلب هم برای ارایه در محفل
ریاضیات گیسن سنگین بود .برای رفع این کاستی افسانهی پادشاه
و ریاضیدان را به تخیل کشیدم که پادشاهی قصد دارد مقر
حکومتیش را از یک طرف رودخانه به طرف دیگر آن انتقال دهد.
کابوس حملهی کوسه ها او را از خواب خوش بیدار میکند .پادشاه
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بیدرنگ ریاضیدان و منجم برجستهی دربار را به حضور میطلبد و
بقیهی داستان...
مخاطبان ماتماتیکوم از افسانهی پادشاه و ریاضیدان به
گرمی استقبال کردند .در فردای آن شب روزنامه ی گیسنرآنزیگر
در باب این سخنرانی و استقبال پرشور شرکتکنندگان مطالبی
نوشت و به طرح جنبهی افسانهی ریاضیات و معرفی معماهای
گوناگون اشاره کرد.
پس از بازگشت به ایران از همسرم تقاضا کردم مرا یاری دهد تا در
این باب نمایشنامه بنویسیم .او ریاضی و نمایشنامهنویسی را در
حیطهی تخصص خود ندانست .با اصرار من ،پس از تورق دو
نمایشنامه افسانهی پادشاه و ریاضیدان را به سبک نمایشنامه
نوشتیم و با نهایت فروتنی ،چند نسخه از پیشنویس متن را جهت
نقد و اظهارنظر به فرهیختگانی چند تقدیم کردیم.
الزم به ذکر است که اساس افسانه با ماهیتی علمی تخیلی شکل
گرفته است و تمامی این شخصیتها فرضی و در بستر موضوع
افسانهای آن شکل گرفته است.
تا این زمان عالوه بر ماتماتیکوم در چهار دانشگاه ،دو دبیرستان،
یک فرهنگسرا و نیز در دفتر شورای کتاب کودک به صورتهای
گوناگون درباره این افسانه صحبت کرده و با بازتاب مثبت
شرکتکنندگان مواجه شده بودم .لذا به سادگی نمیتوانستم نگارش
افسانه به سبک نمایشنامه را به بوته فراموشی بسپارم .راه چاره را
در همکاری با نمایشنامهنویسی قدر دانستم .باز هم بخت با من یار
بود که با خانم دکتر نغمه ثمینی ،استاد مسلم هنرهای دراماتیک
دانشگاه تهران ،آشنا شدم .از خانم دکتر ثمینی بسیار ممنونم که در
اندک زمان بر بنده منت گذاشتند و دعوت به همکاری در تدوین
نمایشنامه را پذیرفتند.
نغمه ،آن درسنامه را به نمایشنامه و پادشاهی را که مخلوق ذهن ما
بود به شاهی ابله ،بیرحم ،بدبین و مخالف علم بدل کرد .با این
انتخاب جنبه آموزشی نمایشنامه هم تقویت و تمرکز روی مسایل
جدی متن ،ممکن شد .من هم کوشیدم ضمن پایبندی به هدف
تعمیم و تجرید معمای سه گاف و کمک به جوانان جهت
ریاضی آفرینی ،ریاضیات مطرح در متن را با سبک و سیاق ادبیات
نمایشی سازگار سازم و آن را به حداقل الزم برسانم.
حال خوشحالم که بینهایت معما از انواع ساده و مشکل در اختیارتان
قرار میگیرد تا با پرداختن به آنها ذهنتان را فعالتر کنید و منطقی
اندیشیدن را که الزمهی زندگی در دنیای پیشرفته و پیچیدهی امروز
است در وجودتان تقویت سازید .از ساده به مشکل معما طرح کنید
و اطمینان داشته باشید که از حل تک تک آنها لذتی وافر نصیبتان
خواهد شد».
مهدی بهزاد ،دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
«سالهای طوالنی بود که با ریاضیات خداحافظی کرده بودم .شاید
بیش از هفده ،هجده سال ،از زمانی که دیپلم ِریاضی در دست ،پا به
هنرهای زیبا گذاشتم؛ به جهانی به تمامی متفاوت با کالسهای
ریاضیات ِدورهی دبیرستان .جایی که دیگر یک به اضافهی یک الزاما

به دو نمیرسید و تمام منطقها و استداللها به چشم برهم زدنی با
تحلیل و تفسیر و بازی و نمایش دود میشد و به آسمان میرفت.
لذت این دود کردن منطقها را من بیش از هر چیز در
نمایشنامههایم تجربه کرده بودم .فضایی سیال و بیمرز که در آن
زمان ِخطی میشکست ،پیرها جوان میشدند ،مردهها زنده ،و
مرزهای سیطرههای خواب و بیداری در هم میتنید ،چنان تنیدنی
که انگار خواب تمام ِ بیداری بود و بیداری خوابی طوالنی و کابوس
وار...باری! خیال میکردم ریاضیات را بدرود گفتهام  ...تا روزی که
در مجلسی ،استادم مهندس فریدون علیاری مرا با یکی از مفاخر
ریاضیات ایران آشنا کرد :دکتر مهدی بهزاد .ایشان به همرا ِه
همسرشان بــا ایـــدهی هـمگانی کـــردن ریاضیات ،نمایشنامهای
نوشته بودند بر مبنای تعمیم و تجرید معمای سه گاف و نظریهی
نـــگارها ،و میخواستند نمایشنامهنویسی ،دستی بـــه ســر و روی
نمایشنامه بکشد.
این "دستی به سر و رو کشیدن" چیزی در حدود یک سال و
کمی بیشتر به طول انجامید .ابتدا خیال میکردم بازنویسی
نمایشنامهای برای جوانان و نوجوانان کاری است سهل و ممتنع و
در میان کارهای دیگرم میآید و میرود .اما بازنویسی ِ"افسانهی
پادشاه و ریاضیدان" نه سهل بود و نه ممتنع! پیش از همه دریافتم
که بدون درک معمای سه گاف و چگونگی بسط آن نمیتوانم قدم
از قدم بردارم .بعد از تمام این سالیان باز باید در کالس ریاضیات
مینشستم و پارهی منطقی و ریاضیاتی و استداللی ذهنم را
میتکاندم از غبار ،و راهحلهای معمای سه گاف را یاد میگرفتم .و
این بیتردید یکی از جذابترین تجربههای این "یک سال و کمی
بیشتر" بود .دکتر بهزاد پیش از هر چیز معلمی به تمام معناست؛
پرحوصله و دقیق ،بسیار با انگیزه و آماده و مشتاق برای جواب دادن
به تمام ِ سواالت ریز و درشت .در سیر یادگیری بود که دریافتم بسط
و تعمیم معمای سه گاف جدای از تمام جذابیتهای استداللیاش،
چه ظرفیت فوق العادهای برای تبدیل به حوزهی درام دارد .در یکی
از کالسیکترین تعاریف ،زمانی که نیروها و شخصیتهای متضاد
گرد هم میآیند ،درام شکل میگیرد؛ جایی که کسی یا کسانی ساز
مخالف کوک میکنند و دیگر ماندنشان در کنار دیگران بدون تنش
و درگیری و گاه توطئه و فریب ممکن نیست .برای من معمای سه
گاف درست از همین نقطه با درام پیوند خورد .معمایی که در ذات
خود میکوشد نیروهای متضاد و مخالف را طوری در مسیری
مشخص جابهجا کند که آسیبی به هیچ کدام نرسد :امکانی برای
حفظ تضادها بدون استفاده از راهکار حذف و از بین بردن.
این تفسیر از معمای سه گاف را میشد به دو شکل به
نمایشنامه برگرداند :یا آن را کامال -به اصطالح -به خورد نمایشنامه
داد و داستان و شخصیت های اصلی را بر مبنای آن نوشت؛ یا تنها
فضایی درست کرد که این ایده مطرح و آموزش داده شود .و درست
از این نقطه بود که چالش من با مقوله ی "نمایشنامه ی آموزشی"
آغاز شد .این که "نمایشنامه ی آموزشی" چیست و چگونه شکل
میگیرد .بدیهی بود که برای هدف "همگانی کردن" ریاضیات ،راه
دوم کاربردیتر بود .در این راه ،قرار شد نمایشنامه بستری باشد که
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امکان آموزش بی واسطه و صریح ریاضیات را در دل خود به وجود
بیاورد .بدین ترتیب پادشاه و ریاضیدان و باقی شخصیتها به میان
آمدند و بهانه شدند تا راه ِ حل گره های داستان در کالس ریاضیاتی
نمایشی حل شود که هدفش آموزش نظریهی نگارها بود .ساده کردن
منطقهای داستان ،ساده نوشتن و پرهیز از بازیگوشیهای فرمی و
ساختاری در نمایشنامه برای من تجربهی جالبی بود .و از آن جالبتر
درک این که آن ،هنوز چگونه با وجود سال ها دوری از ریاضیات در
معــنای خـــاص ستونهـــایش در ذهن من باقی است .ایــن که
چارچوبهای ریاضیات هرگز ذهنی را که زمانی حتی دور با آن خو
گرفته رها نمیکند و همیشه آنجاست ،شاید در پس ِمه و غبار ،اما
هست و به تلنگری باز زنده میشود.
تئاتر ایران و دست اندرکارانش دغدغهای همیشگی داشتهاند ،این
کـــه چگونه مـــیشود تـــئاتر را بـــه میان مردم کشانـــد و از
حصار روشنفکران و به اصطالح "تئاتری ها" بیرون کشید .از سوی
دیگر تئاتر هنری است که استعدادی غریب و بینظیر در آموزش
دارد :زنده است و میتواند با مخاطبش ارتباطی فعال و بداهه و دو
جانبه بر قرار کند .با این وصف استفاده از تئاتر برای آموزش _ایدهای
که همواره حرفش بوده ،اما کمتر به عمل درآمده_ میتواند از هر
دو سو موثر باشد :هم علوم و ریاضیات را به میان مردم بکشاند و هم
تئاتر را .نمایشنامهی "افسانه ی پادشاه و ریاضیدان" تجربهای است
در این مسیر که بیتردید در اجراهای مختلف قوتها و ضعفهایش
را آشکار خواهد کرد و این مبنایی خواهد بود برای نگارش
نمایشنامههای دیگری که هدفشان آموزشی است و بهانهشان
آموزش نظریهای در ریاضیات یا علوم .نمایشنامههایی که همزمان
میتوانند مخاطبانشان را با دو لذت آشنا کنند :لذت تئاتر و لذت
یادگیری».
نغمه ثمینی  --عضو هیات علمی پردیس هنرهای زیبا  -دانشگاه
تهران
خدمتکار و پروفسور

رمان پرفروش «خدمتکار و پروفسور» نوشتهی یوکواوگاوا ،ریاضیدان
و نویسندهی ژاپنی است که نخستین بار در سال  2۰۰۳منتشر شد
و مورد استقبال منتقدان و مخاطبان قرار گرفت .داستانی است
لطیف و آرام درباره روابط دوستانه یک ریاضیدان و خدمتکار او؛
ریاضیدانی که  1۷سال پیش در حادثه رانندگی دچار آسیب مغزی
شده و این آسیب شرایط روحی و روانی عجیبی برای او به وجود
آورده است .او قادر نیست هیچ چیز جدید را به خاطر بیاورد و
حافظهاش فقط  8۰دقیقه دوام دارد.
راوی در این رمان ،تعامالت پروفسور را با خدمتکار و فرزند او روایت
میکند و در میان گفتوگوهای آنها ،زیبایی معادالت ریاضی برای
مخاطب به تصویر کشیده میشود.
پروفسور ،یکی از دو شخصیت اصلی این داستان ،مردی  ۶۴ساله
است که پیش از این استاد دانشگاه و متخصص نظریه اعداد،
شاخه ای از رشته ریاضیات محض ،بوده است به دلیل مشکلی که
برای حافظهاش به وجود آمده همواره در حال نکتهبرداری از مسایلی
است که در لحظهای به ذهنش خطور میکند .او شخصیتی با سر و
وضعی عجیب است؛ مردی کتوشلواری که همیشه تکه کاغذهایی
به کتش آویزا ن است و این کاغذهای یادداشت همه جای کتش را
پوشاندهاند.
داستان با روایت اول شخص و از زاویه دید خدمتکار روایت میشود.
به کمک روایتهای نویسنده و گفتوگوهای میان شخصیتها به
عالقه پروفسور به ریاضی پی میبریم .پروفسور در سراسر داستان در
حال صحبت از اعداد است و به گفته راوی« ،انگار اعداد راه او برای
اتصال به دنیای واقعیت بودند .یعنی اعداد مطمئن و سبب آرامش
خاطرش بودند.
پل استر ،نویسنده معروف ،درباره این کتاب گفته است" :رمان
خدمتکار و پروفسور ،اثری است کامال خالقانه ،بینهایت دلنشین و
به شدت تکاندهنده".
کوجی فوجیوارا در ژورنال تخصصی انجمن ریاضیات آمریکا ،درباره
این کتاب و نویسندهاش مینویسد" :یوکو اوگاوا در ژاپن چهرهای
شناختهشده است .او در سال  1۹۹۰موفق به دریافت جایزهی
آکوتاگاوا شد که با ارزشترین جایزهی ادبی برای نویسندگان جوان
است .اوگاوا این رمان را در سال  2۰۰۴نوشت و بالفاصله پس از آن
کتاب با تیراژ میلیونی (بیش از  5۰میلیون نسخه) مبدل به
پرفروشترین کتاب سال ژاپن شد .پس از آن نیز فیلمی سینمایی،
یک فیلم داستانی و یک برنامهی رادیویی بر اساس این رمان ساخته
شد و حتی کتابی مصور نیز بر اساس رمان اوگاوا نوشته شد ...من
رمان را به زبان ژاپنی خواندم و سپس ترجمهی انگلیسی آن را
خواندم .ترجمهی بسیار خوبی است ...مطمئن هستم افراد بسیاری
از خواندن این کتاب لذت خواهندبرد .این اثر کتابی خوشخوان
است و مهم نیست خوانندهی آن چه قدر با ریاضیات آشنا باشد"
خدمتکار و پروفسور» اثر یوکو اوگاوا با ترجمه کیهان بهمنی رمانی
 2۴8صفحهای است که از سوی نشر آموت منتشر شده است.

معرفی فیلم

معرفی فیلم
مهناز حامدی

بازی تقلید The Imitation Game :
کارگردان Morten Tyldum :
نویسنده Graham Moore ، Andrew Hodges :
بازیگران :
Benedict Cumberbatch...Alan Turing
Keira Knightley...Joan Clarke
Matthew Goode...Hugh Alexander
Rory Kinnear...Detective Robert N
ژانر  :بیوگرافی
زمان  114 :دقیقه

آلن تورینگ یکی از بزرگترین یا میتوان گفت نابغهترین
دانشمــندان بریتانیایی بــود کــه بـه پدر علم محاسبه نـــوین و
هوشمصنوعی معروف است و امروزه مهمترین جایزه دنیای علم
کامپیوتر به افتخار او ،آلن تورینگ نامگذاری شده است .بازی تقلید
را میتوان یکی از دهها دستاورد مهم تورینگ در دوران کاریاش
بهحسابآورد.

بازی تقلید نامی است که آلن تورینگ برای معرفی یکی از اولین نرم
افزارها و کامپیوترهای ساخته شده توسط بشر بهکار برد .بازی تقلید
درواقع بازیای است که در آن سه شرکتکننده حضور دارند .یک
مرد ،یک زن و نفر سوم که میتواند زن یا مرد باشد ،اما نفر سوم
فردی است که کامپیوتر او را بازجو خطاب میکند .بازی تقلید هم
از این قرار است که دستگاه با پرسوجو از افراد سعی در تشخیص
جنسیت آنها دارد با علم به اینکه یکی از شرکتکنندگان باید با
پاسخهای منحرفکننده دستگاه و هوشمصنوعیاش را به چالش
بکشد و شرکتکننده دیگر هم به بازجو در راه تشخیص کمک کند.
آزمون تورینگ یکی از پیچیدهترین آزمونها برای هوشمصنوعی
محسوب میشود و تا همین اواخر نیز علی رغم پیشرفت تکنولوژی،
هیچ کامپیوتری قادر به پذیرفتهشدن در این آزمون نشدهبود اما
درنهایت در دانشگاه ریدینگ روسیه برنامهای توسط مهندسان
روسی ساخته شد که توانست مخاطبین را متقاعد کند که پسری
 13ساله در حال صحبت با آنان است و به این ترتیب آزمون تورینگ
را پشت سر بگذارد.
اما فیلم بازی تقلید خیلی به چالشهای هوشمصنوعی و
پیچیدگیهای شرح آن کاری ندارد .فیلم درباره زندگی خو ِد آلن
تورینگ و مشکالت شخصیاش در مواجه با مسایل گوناگون است
که به سرانجامی تراژیک ختم میشود.
داستان زندگی تورینگ با تمرکز بیشتر ،به جنگ جهانی دوم باز
میگردد .در این دوران آلمانها در اوج قدرت قرار دارند و در حال
نابودی اروپا و تسخیر آن میباشند .ماشین کدینگ انیگمای آلمان
نازی در این دوران قادر است تا پیامهای محرمانهای از انجام
عملیاتهای مختلف را بیآنکه شناسایی شود به یگانهای خود
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منتقلکند و هیچ کشوری قادر به کدگشایی
آن نمیباشد .در این میان ،انگلستان سراغ
یکی از نابغههای ریاضی کشور به نام آلن
تورینگ میرود و از او برای کدگشایی
رمزهای رد و بدل شده نیروی دریایی آلمان
کمک میخواهد .تورینگ نیز با کمک تیم
مطبوع خود ،با تالش و کوشش بیوقفه
شروع به بررسی کدها و چگونگی شکست
آنها میکند و در این راه با معرفی یک ماشین الکترومکانیکی و
ابداع روشهای تجزیه و تحلیل آماری اختصاصی ،موفق به
کدگشایی از دادههای رمزنگاری شده آلمان نازی میشود تا یکی از
قهرمانانی لقب بگیرد که مانع از کشتار بسیاری از مردم بی گناه
شده است" .بازی تقلید" یک اثر بیوگرافی است و ساخت یک اثر
در چنین فضایی نیازمند مطالعه دقیق درباره فرد مورد نظر و چیدن
مناسب پازلهای زندگی او در قالب یک اثر درام می باشد که مورتن
تیلدم تا حدود زیادی موفق به انجام آن شدهاست .تیلدم زندگی آلن
تورینگ معروف را به سه دسته تقسیم کردهاست  -1 :رمزگشایی
کدهای انیگما  -2رابطهاش با جوان کالرک  -3سرانجام تراژیک او.
تیلدم در معرفی این سه بخش از زندگی تورینگ ،تمرکز اصلیاش
را بر روی مساله تحلیل دادهها در جنگ جهانی دوم یا هم کدگشایی
قرار داده است که این فصل از فیلم با رعایت جزییات زیاد و بازی
خیرکننده بندیکت کامبربچ  ،بسیار تماشایی و تقریبا بینقص از آب
درآمده و مخاطب با مشاهده این بخش از زندگی تورینگ به راحتی
قادر خواهدبود به میراث و تالشهای او برای ارتقا هوش کامپیوتری
و البته نجات جان انسانها پی ببرد .بازی تقلید در این بخش آلن
تورینگ را فردی تشنه حل ریاضیات معرفی میکند که البته
مایههایی از خودشیفتگی نیز در شخصیت آن به چشم میخورد.
فیلم حتی گهگاهی پا را فراتر قرار میدهد و در البهالی درام فیلم
در این فصل ،شوخیهای ریزی را میگنجاند که البته با ظرافت
ساخته شدهاند و اجازه دور شدن مخاطب از مسیر اصلی داستان را
صادر نمیکند .در واقع بطور خالصه میتوان درخشانترین فصل
فیلم را بخش کدگشایی تورینگ در دوره جنگ جهانی دوم به
حساب آورد که بخش اصلی فیلم را شامل میشود.
بخش دوم فیلم که فیلمساز بر روی آن تاکید کرده ،رابطه آلن
تورینگ با جوان کالرک میباشد که فارغ از
ازدواجشان ،از جهاتی صمیمیترین دوست او
نیز محسوب میشده است .بندیکت کامبربچ و
کیرا نایتلی به خوبی توانستهاند رابطه نزدیک
میان تورینگ و جوان را به پرده سینماها
منتقل کنند .البته گفته شده که رابطه میان
آلن تورینگ و جوان کالرک آنچنان که فیلم
بر آن تاکید کرده صمیمی نبودهاست و

انتقاداتی به آن مطرح است اما با اینحال،
بندیکت کامبربچ و کیرا نایتلی به حدی بر
پرده سینما لذتبخش هستند که وفادار
ماندن متن به واقعیت در بازی تقلید چندان
به چشم نیاید.
بخش سوم از بیوگرافی آلن تورینگ به پایان
تراژیک او در روزهای پس از جنگ جهانی
دوم اشاره دارد که وی به دلیل برخی
اختالالت روانی ،برمیگزیند که تحت درمان قرار بگیرد و داروهایی
شیمیایی مصرف کند .بازی تقلید البته در این بخش به درخشانی
فصل رمزگشایی عمل نمیکند و بیش از آن که بخواهد بستر
مناسبی برای بررسی این جریان محیا کردهباشد ،از این بخش از
زندگی تورینگ به صورت گذری عبور میکند « .بازی تقلید» آشکارا
به نقش انگلیس در پشت پرده اتفاقاتی که گفته میشود برای
تورینگ رخ داد ،اشارهای نمیکند و صرفا قوانین زمانه خود که به
موجب آن تورینگ مجرم شناخته میشده را سرانجام او معرفی
میکند.
مهمترین ویژگی و دارایی بازی تقلید مشخصا بازی بازیگرانش و گل
سرسبد آنها یعنی بندیکت کامبربچ است .کامبربچ در قامت آلن
تورینگ اگرچه جذابتر از خود تورینگ به نظر میرسد اما سعی
کرده تا ذهن درگیر تورینگ را در جریان فیلم به خوبی به نمایش
بگذارد .شکنندگی روحی تورینگ و واکنشهای بعضا عجیب او به
موقعیتهای مختلف ،به خوبی توسط کامبربچ به تصویر کشیده شده
است .نایتلی با لهجه بریتانیایی غلیظ خودش در بازی تقلید مکمل
بسیار خوبی برای کامبربچ بودهاست.
اما سرانجام آلن تورینگ چه شد؟ وی در سال  1952پس از اینکه
به اجبار در برنامههای درمان شیمیایی شرکت کرد ،دست به
خودکشی زد و تمام دانش و اطالعات خودش را با خود از این دنیا
برد .گفته میشود که انگلستان به دالیل مختلفی بیمیل به از میان
بردن تورینگ نبودهاست که یکی از آنها احتمال ارایه اطالعات به
دیگر کشورها بود و از این جهت در پرونده نهایی او از نفوذ خود
استفاده نکرد و اجازه داد تا مرگ او قانونی بهنظر برسد و سندی
باشد دال بر اجرای عدالت برای همه افراد.
بازی تقلید در مجموع اثری جذاب و تماشایی در قامت یکی از
بزرگترین ریاضیدانان تاریخ محسوب میشود
اما در بخش وفاداری به واقعیت اثر چندان قابل
اتکایی محسوب نمیشود .فیلم حقایق بسیاری
را محفوظ نگه میدارد و از کنار بسیاری دیگر
از مسایل زندگی تورینگ به راحتی عبور
کردهاست اما با اینحال میتوان از آن به عنوان
اثری شاخص در ارتباط با یکی از بزرگترین
ریاضیدانان تاریخ جهان نام برد.

