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شگاهی
نشر ریاضی اازنتشارات ادواری مدرکازننشر

است

که هر شش ماه یک بار منتشر میشود .هدفهای اصلی انتشار

مجله عبارت است از

بسمالله الرحمن الرحیم
 ۰معرّفی پیشرفتهای جدید ریاضیات؛

ه معزفی شاخههای جدید علوم ریاضی و همچنین مباحثی
که مورد توجه پژوهشگران است؛
 pier 0جنبههای کاربردی» فرهنگی» فلسفی ,و تاریخی
ریاضیات؛
© معرّفی کارهای ریاضیپژوهان فارسیزبان و ایجاد ارتباط
۱

بین آنان؛

ه طرح مسائل آموزشی ریاضیات .بهویژه مسائل مربوط
آموزش ریاضیات

به

دانشگاهی در ایران.

نشر ریاضی از همکاری تام علاقهمندان استثبال میکند.
مقالههای ارسالی باید در چارجوب هدفهای فوق و با سبکی
مشابه با سبک مقالههای جاپشده در نشر ریاضی باشد.

به همکارانی که مایلاند مقالهای را به فارسی برگردانند و بای

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

منبع برای بررسی و تصویب ارسال دارند .ترجمة آزاد پذیرفته
نمیشود .و فرستادن اصل مقالههای ترجمهشده الزامی است.
 Alansریاضی مرکز نشر دانشگاهی

مقالههای ارسالی پس فرستاده نمیشود .هر مقالهای مطابق

ضوابط رایج داوری میشود .هیأت ویراستاران در رد .قبول .و
حک و اصلاح مقالات آزاد است .ویرایش ,نگارش ,انتخاب
واژهها ,و ضبط اسامی و اعلام مطابق ضوابط گروه ریاضی در
تهران .صندوق پستی ۸۴۷۴۵۷۸۵۱

شگاهی انجام خواهد گرفت.
نشر
ان
دکز
مر

نقل ,مطالب با گر ماخ مججاز اس
یادآوری

بهای اين شماره  ۰۰۰۲۱ریال

ه بتن مقالّه روی یک طرف کاغ ,یک خط در میان ,و با

وجه اشتراک به حساب شمارة  ۰۵۰۴بانک

مخلیی شاعببةانپرک تهران (کد ۳۸۱به ام
مردکزا ننشرشگاهی واریز شود.
برای اشتراک با تلفن ۲۳۸۶۱۷۸۸

 gl ackماشین ,با با خط خوانا نوشته شود.

ه نحوة نگارش ,بخشبندی» فرمولنویسی ,و شيوةً ارجاع به
منابع حتیالمقدور مطابق با مقالههای جاپشده در نشر

تماس

ریاضی باشد.

 ۰قهرست معادلهای انگلیسی اصطلاحائی که در مقأله بهکار
می رود همراه

با مقاله فرستاده

شود.

نهرست

گزارش
گوناگون (جهلمین کنفرانس ریاضی کشور .جوایز)....

به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد غلامحسین مصاحب

علیرضا جمالی

مثالهها

سال  ۷۱۰شمار؛ ۲
تاریخ انتشار :مهر ۸۸۳۱
شمار پیایی۲۳ :

 onsدایسن

پرندهها قوورباغهها

دو مدل احتمالاتی برای طرحهای هرمی و نامههای زنجیرهای گستورت .LyEL

۹۱

ریاضیات .میکروسکوپی دیگر و بهتر برای زیستشناسی؛
تر برای ریاضیات
هو
بگر
زیستشناسی .فیزیکی دی

جوتل کوهن

۵۳

NashrERiyazi@iup.ir

اودد شرام توحول شرام-لالر

صاحب امتیاز :مرکز نشر دانشگاهی
مدیر مسوول :محمدقاسم وحیدیاصل

 9هیأت ویراستاران:

علیرضا جمالی
سیامک کاظمی

طزق
نا
مشار
تمبری سر

گونام بهارالی؛ تی .آر .راماداس

ry

پوهان فان بنتام

۳۵

آموزش و مسأله
نگاهی به مسابقات ریاضی دانشجویی کشور
ارتباطی شگفتانگیز بین اعداد فرما گوروههای متناهی

بامداد ر .یاحقی

۳۲

کاری فینج .لنی جونز

نقد و بررسی

محمدقاسم وحیدیاصل

محمدصالح زارعپور

فلسفة براوثر

od

 9همکاران :فریبرز آذرپناه محمد اردشیر شاپور اعتماد:
اسماعیل بابلیان .غلامرضا برادران خسروشاهی :ناصر

بروجردیان محمد جلوداریممقانی؛ روحالله حهانیپور
رحیم زارعنهندی» رشید زارعنهندی» سیاوش شهشهانی:

سید محمدباقر کاشانی» زهرا گویا؛ محمد صال مصلحیان,

مناظرهای دبرارةٌ فلسفة براوتر

کاوه لاجوردی:

نصلی از یک کتاب
پال هالموس

دوست دارم ریاضیدان باشم

همایون معين
مدیر داخلی :زهرا دلاوری

 9طراح جلد :معصومه انوری
* امور رایانهای :ناهید حاجیسلیمی

* یی وslants Alin 
 ۵لیتوگرافی :موسسه انتشارنرم اقزار
© چاپ :اردیبهشت  بین لبافی نژاد و روانمهر » پلااک ۷۴
چاپ هاله

حق چاپ برای مرکز نشر دانشگاهی محفوظ است

محمد اردشیر

oY

روی جلد
چند تمبر با تصویر بزرگان منطق؛ به مناسبت درج

طزق»
نر ا
مشا
مقالههای «تمبری سر

و«فلسفة براوثر»

۶۵

نشر ریاضی» سال  ۷۱۰شمارء ۲

جوایز امسال انجمن ریاضی ایران

ادرفتتاحية چهلمین کنفرانس ,سه جایزه به فد برگزیده اهدا شد؛

wy

« ۱جايزةء دکتر عباس ریاضیکرمانی» امسال به دکتر مازیار صلاحی

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به خاطر  BHIبهترین مقالاً پئوهشی در
کنفرانس ریاضی سیونهم نعلق گرفت .اين جایزه اسزال  ۸۶۳۱به نویسندگان
بهترین مقالات عرضهشده دکرنفرانسهای ریاضی کشور اهدا میشود.

 ۲اولین «جایزة دکتر مهدی بهزاد» به دکتر منوجهر وصال اهدا شد.
 wlجایزه برای قدردانی از خدمات دکتر بهزاد opal ghانجمن ریاضی و

کوشش مداوم در جهت ارنقای آن به نام ایشان نامیده شده و بکهسی که
در سمتهای مدیریتی خدمات ارزندهای به پیشبرد ریاضیات کشور کرده باشد

جهلمین کنفرانس ریاضی کشور
کنفرانس ریاضی کشور یکی از قدیمیترین و منظمترین همایشهای

اهدا میشود .دکتر بهزاد .استاد پیشکسوت در نظرية گراف است که اولین
مدیر مسوّول مجلهٌ نشر ریاضی نیز بوده است .برندة این جایز» دکتر منوچهر

علمی ایان است که هر سال با همکاری انجمن ریاضی ایران در یکی از

لیز است .وی چه در سمتهای
 jl leyریاضیدانان پیشکسوت کآشونرادر

دانشگاههای کشور برگزار میشود .در مرداد ماه امسال چهلمین کنفرانس

دانشگاهی و چه در مقام استاد .مولف ,وویراستار خدمات شایانی

ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید اوين جهارمین باری بود

که اين دانشگاه میزبانی این کنفرانس را بهعهده داشت.

علیرغم گرمای آزاردهندة تهران در زمان برگزاری کنفرانس ,بسیاری

از ریاضیکاران و دانشجویان ریاضی در آن حضور يافته بودند و محیط

منسبی برای اطلاع افزعالیتهای پژوهشی ریاضیکاران کشور و تبادل نظر میان

ملیریت

به آموزش ریاضیات در کشور کرده است .همچنین ایشان سالها با مرکز نشر
دانشگاهی و مجلهٌ تشر ریاضی همکاری داشته است.

 ۳اولین «جایزهٌ دکتر محمدهادی شفیعیها» به دکتر علی عمیدی تعلق
گرفت .این جایزه از طرف انجمن ریاضی ایران با مساعدت خانواد؟ شادروان

متخصصان حوزههای مختلف ریاضیات فراهم آمده بود .در اين کنفرانس از
تعداد زیادی ریاضیذان برجستة ریاضی خارجی نیز دعوت بهعمل آمده بود

شفیعیها برای تجلیل از ویراستاران و مترجمان برجستة متون ریاضی برقرار
شده است .دکتر محمدهادی شفیعیها خود اازستادان پیشکسوت در ترحمه

Say Conti by pl AS ys cp raed Saale af

و ویرایش بود که آثار ارزشمند زیادی به قلم ایشان ترجمه یا ویراسته شده

 ulyافتتاحیة کتفرانس شامل گزارش دبیر گنفاتس» سخنرانی ریس

است .استاد شفیعیها ضمن همکاری درازمدت خود با مدرکاز ننشرشگاهی

دانشگاه صنعتی شریف و وزیر علوم .تحقیقات .و فناوری» و اهدای جوایز

با مجلةٌ نشر ریاضی نیز همکاری داشت .دکتر علی عمیدی ,برند؛ اولین

یکی از ویژگیهای بارز اين کنفرانس ,برگزاری هفت کارگاه آموزشی در

جایز؟ شفیعیهاء ازستادان و مترجمان ویراستاران برجسته آمار است که آثار
متعددش ,بهخصوص ددرورهٌ همکاری ایشان با مرکز ندشارنشگاهی ,کمک

ارن
نز د
اقیسن .ریاضی ااق برد (شیع اب جو

یago fal

موضوعات تخصصی روز ریاضیات توسط متخصصانی بود که بخشی از
تحصیلات خود را در دانشگاه شریف گذرانده بودند .این کارگاهها برای
دانشجویان شرکتکننده بسیار مفید بود وامید است که دکرنفرانسهای بعدی
نیز چنین کارگاههایی برگزار شود .از میان  ۰۵۶مقالاة رسیده به دبيرخانة

شابانی به آموزش دانشجویان و غنای زبان علمی فارسی در رشته آمارکرده

استه .ایشان حاسفانه  ۷مبال اسمت که یس آزیگ

 Salenات کر بستر

بیماری بهسر میبرد.

کنفرانس ۸۸۲ .مقاله انتخاب شده بود که بهصورت سخنرانیهای  ۰۲دقیقهای

ارائه شدند ۱۳۱ .مقاله نیز برای ارائه بهصورت پوستر انتخاب شده بودند.
بهعلاوه  ۴۱سخنرانی یکساعتةٌ توصیفی توسط سخنرانان مدعو ایراد شد.

نزدیک بودن تالارهای برگزاری سخنرانیها سبب میشد که علاقهمندان بدون
اتلاف وقت در سخنرانی مورد علاقةٌ خود شرکت کنند.
در پایان اولین روز کنفرانس :میزگردی دربارژ وضعیت تحقیقات جاری

ریاضیات در کشور برگزار شد .شرکتکنندگان در میزگرد .مهمترین مانع در
راء شکلگیری تحقیقات عمیق در برخی حوزههای زنده ریاضیات را مقررات

چاري ناظر بر ارزیابی کارهای پژوهشی ریاضیکاران ومقايسة نادرست سرعت
تولیدات پژوهشی در ریاضیات با سرعت تولیدات پژوهشی در سایر شاخههای

Bailes guile by aslo

در جنب کنفرانس ,یک نمایشگاه کتاب اکزتابهای ریاضی بعضی از

ناشران و همچنین نمایشگاهی از فعالیتهای علمی دکتر هشترودی توسط
عدهای از علاقهمندان ایشان برپا شده بود.

از راست به حجپ :علی عمیدی .منوجهر وصال .محمدهادی شفیعیها

wis

میخائتیل گروموف برندهٌ جایزة آبل ۹۶۰۲

قاقنهه است .رامملهای او برای مسائل مهم قر هدس سراسری بآریقههای

آکادمی علوم و ادبیات نروژ جايزة آبل سال  ۹۶۰۲را به ریاضیدان

عمومی جدید .همچون همگرایی خمینههای ریمانی ویک اصل فشردگی که
اکنون نام وی را بر خود دارد .استوارند.

روسی -فرانسوی ,میخائیل گروموف ,به خاطر «دستاوردهای انقلابی وی در
برای تقدیر از پژوهشهای

گروموف یکی از بنیانگذاران هندسة همتافت سراسری است .خمهای

فوقالعاده عمیق وتاثیرگذار در علوم ریاضی هرسال به فرد یا افراد برگزیده

تمامریخت ابزاری مهم در هندسةٌ خمینههای مختلط به حساب میآمدند .اما

هندسه» اعطا کرد .جایزة آبل از سال ۳۰۰۲

اهدا میشود .مبلغ اين جایزه  ۶۶۰۰۰۶کرون نروژ (تقریبا معادل ۶۰۰۰۵۹

شرایط ساختارهای مختلط انتگرالذیر بسیار انعطافناپذیر بود .او در مقالة

دلار آمریکا) است .گروموف این جایزه را در  ۱٩ماه مه  ۲۰۰٩طی مراسم

معروفی دسرال  ۵۸۹۱منهوم خمهای تمامریخت را به خمهای -تمامریخت
نارجر به پیدایش  & Jناورداهای
من ک
روی خمینههای همتافته تعمیم داد .ای

میخائیل للونیدویج گروموف در  ۳۲دسامبر  ۳۴۹۱دبروکسینوگورسک!

گروموف-ویتن شد و هماکنون موضوع تحقیقاتی پررونقی داررتباط با نظرية

در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمد .مدرک کارشناسی خود را در ۵۶۹۱

میدان کوانتمی مدرن است .اين دستاورد همچنین به پیدایش توپولوژی همتافته

ویژهای از هارالد پادشاه نروژ دریافت کرد.

ودکتریاش را در  ۹۶۹۱از دانشگاه لنینگراد (سننترزیوزگ کنونی) گرفستاه

انجامید و به تدریج در بسیاری اشزاخههای دیگر ریاضیات نفوذ کرده وآنها

در همان دانشگاه تهیه رسالة پسادکتریاش ر در  ۳۷۹۱به بایان رساند .از

را متحول ساخته است.

 ۷نا  ۴۷۹۱ااقبستاذیار آن دانشگاه بود.
)(THES
گروموف ازسال  ۲۸۹۱استاد دائم موسسة مطالعات عالی pole
فرانسه بوده و در سال ۲۹۹۱

شهروند فرانسه شده است .در حال حاضر

استاد ریاضیات موسسة علوم_ریاضی کورانت دانشگاه نیویورک نیز هست.

تحقیقات گروموف روی گروههایی که رشد جندجملهای دارند .ایدههایی
رواارد کار کرد که نحوٌ نگرش بگهروه نامتناهی گسسته را دگرگون ساخت.

گروموف هندسة گروههای گسسته راکشف .و مسألههای مهمی را در این زمینه
حل کرد .رهیافت هندسی وی» استدلالهای ترکیبیاتی پیچیده را به شکلی
;

طبیعیتر و قویتر دآرورد.

گروموف جوایز بینالمللی بسیاری دریافت کرده است .جایز؛ کیوتو در
علوم پایه ( »)۲۰۰۲جایزة بالزان ( .)۹۹۹۱ appleلروی استیل ()۷۹۹۱؛

میخائیل گروموف همواره به دنبال مسائل جدید است و دائما به ایدههای

مدال لباجفسکی ( )۷۹۹۱وجايزة وولف ( )۳۹۹۱اجزملة آنهاست .وی

یقی را طی
مو
عیل
جدید برای حل مسائل قدیمی میانديشد .اموفاهیم اص

عضو خارحی آکادمی ملی علوم

ایالات متحده

و آکادمی علوم

و هنرهای

زندگی حرفهایاش خلق کرده است و به نحو بارزی خلاق باقی مانده است.
کارهای وی همجنان بهصورت یک منبع الهام برای اکتشافات

در بیانیهای که بنیاد آبل به مناسبت اعطای جايزة آبل بگهروموف انتشار

ریاضی

باقی خواهد ماند.

ads

۱

داده آمده است :هندسه یکی از قدیمیترین حوزههای ریاضیات است که

طی قرنهای متمادی توجه بسیاری ارزیاضیدانان بزرگ را به خود جلب کرده.
خصوص
اما بب

طی پنجاه سال اخیر تغییرات انقلابی عظیمی در آن به وقوع

دربارة

Ll dpe

بنیاد نیل هنریک آبل در سال  ۲۰۰۲برای اهدای جايزة آبل به دستاوردهای

پیوسته است .میخائیل گروموف رهبری چند پیشرفت مهم را در این حوزه بر

علمی برجسته در حوزه ریاضیات تسیس شد .اين جایزه رآاکادمی علوم

عهده داشته وایدههایی فوقالعاده اصیل خلق کرده است که چشمندازهایی

و ادبیات نروژ اعط میکند و انتخاب برند جایزه بر اساس  dregsکمیتهای
مرکب از پنج ریاضیدان سرشناس دسرطح بینالمللی صورت میگیرد.

هندسة ریمانی از مطالعةٌ رویههای خمیده واشیای مشابه آنها داربعاد
بالاتر پدید آمده وکاربردهایی در سایر حوزهها ,مثلا در نظرية نسبیت ple

) ۳۶۶۲مایکل
(ر ۰سر
برندگان پیشین این جایزه عبارت بودهاند از :ژان پی

جدید در هندسه و سایر حوزههای ریاضیات پدید آوردهاند.

یافته است .گروموف نقشی اساسی دپریدایش هندسهٌ ریمانی سراسری مدرن

ا).ر للثارستون (»)۶۰۰۲
۴ر) ,پیتر لکس (۲ک۵۰۰
۰ینگ
۰ر س
۲زژدو
تا( وای
سرینیواسا وارادان ( )۷۰۰۲و جان تأمپسن و ژاک تیتس (.)۸۰۰۲
از میان ریاضیدانان نامبرده ,پیتر لکس و سرینیواسا وارادان در موس

ریاضی کورانت مشغول بکهارند .در سال  ۷۰۰۲هنگامی که شاه هارالد

 iplآبل را به وارادان اعطا کرد .از وی پرسید« :به نظر شما که متخصص
احتمال هستید .احتمال اینکه دآرینده فردی دیگر از موسسة شما این جایزه را
ببرد .جقدر است؟» وارادان دپراسح گفت« :خیلی کم» .اما درست دو سال
 deاین واقعهٌ نادر روی داد و گروموف از این موسسه برنده این حایزه شد.
منبع:
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جایرةٌ استیل برای ریچارد همیلتن

ورهشی تاثیرگذار به ریجارد همیلتن " به
جایزة  ۹۰۰۲لروی استیل  ۱برپایژ کا
گروموف

خاطر مقالة معرونش« :خمینههای سهبعدی با خمیدگی ریچی مثبت» تعلق
.1 Boksitogorsk

Streit Hamilton

2. Richard

P. Steele

.1 Leroy

نرشریاضی :سال  ۷۱۰شار؛ ۲

با خمیدگی ثابت) است .طی بیست سال بعد .همیلتن شالودة شناخت تحول
بلندمدت را برای یک سنج

اولیه روی یک خمينة سهیعدی ,با نگاهی به

 JLoطبقهبندی تویولوژیک ,بنا نهاد .به این منظور ايدة شارش ریچی را با
تکنیکهایی عرضه کرد که دآرنها شارش با جراحیهایی پس از زمانهای تکین
به شکلی قابل کنترل ادامه مییابد .در نهایت» از طریق دستاورد خارقالعادة
گریگوری پرلمان در  ۲۰۰۲مسائل دشواری که در اين زمینه باقی مانده بود

حل شد و برنامه با موفقیت به انجام رسید.
شارش ریچی ,علاوه بکراربرد در توپولوژی خمینههای سهبعدی,
کاربردهای وسیعی در هندسههای ریمانی وکهلری داشته و دارد .مقالهً
یادشده به درستی در تعریف «کار تأثیرگذار» میگنجد به این معنا که
«در بردارندهٌ بذر پیشرفتهای بعدی» است.

گرفت .این مقاله که در  ۲۸۹۱منتشر شد .راهی در تویولوزی شمینههای
سهبعدی گشود که علاوه بکراربردهای دیگر ,سرانجام به اثبات حدس معروف
پوانکاره بهوسیلةٌ گریگوری پرلمان انجامید.

ریچارد استریت همیلتن در  ۳۳۹۱در سین سیناتی واقع در ایالت
اوهایوی آمریکا به دنیا آمد .در  ۳۶۹۱ادزانشگاه ییل فارغالتحصیل شد و

دکتریاش را دسرال  ۶۶۹۱ازدانشگاه برینستن گرفت .وق استاد داتشگاه
کورنل» دانشگاه کالیفرنیا در ساندیگو و دانشگاه کالیفرنیا ادریرواین بوده ودر
 leحاضیر استاد دانشگاه کلمیبا در تبزیورک است .تحقیقات aaj ja gl

شارشهای هس اس

 Baty, TAFso elyبان اسوالد ویام فده است.

یکی از موضوعاتی که در هندسةٌ دیفرانسیل مورد بررسی قرار میگیرد
سنجهها (مترها)ی ریمانی و موجودات هندسی وابسته به آنهاست .اجزملا
این موجودات میتوان به تانسور خمیدگی ,تابع فاصلة ژئودزیک» عملگرهای
دیفرانسیلی طبیعی روی توابع .و فرمهاء اشاره کرد .هر خمينةٌ هموار مفروض؛
یک فضای بینهایت بعدی از سنجههای ریمانی دارد که رفتار هندسی آنها

ممکن است بهنحو شگفتانگیزی متفاوت باشد .اآزنجایی که ذات هندسی

اشیا باید مستقل از مختصات باشد .دو سنجهٌ ریمانی که با یک دیفئومورفسیم
ط
و مر
بدیگر
خمینه به یک

ظرزر دگررفته شوند .مسالة انتخاب
شدهاند ,باید هنما

یک سنجهٌ طبیعی ازیک خانواد؛ بینهایت بعدی در حالت رویههای دوبعدي

جهتدار فشرده بهخوبی روشن میشود . Cheرویههای اگزونای صفر ,یک
انتخاب یکتای رده همارزی با خمیدگی یک وجود دارد .در حالیکه برای

Soc., (4) 56 (2009) 489

منبع:

Math.

Amer.

Notices

دانلدسن و تاوب برندگان جایرةٌ ریاضی شاو ۹۰۰۲
سایمن دانلدسن" از امپریال کالج لندن وکلیفرد تاوبز" ادزانشگاه هاروارده
به خاطر دستاوردهای درخشان متعددشان در هندسه داربعاد سه و alge

شايستة دریافت جایزة ریاضی سال  ۹۰۰۲شاو" شناخته شدند واين حايزة
یک میلیون دلاری را به اشتراک دریافت میکنند .کميتة Bre ok) pyle

شاو در بیانیةٌ اعطای جایزه به این دو ریاضیدان چنین گفته است« :فهم
فضای سهبعدی و فضا-زمان چهاربعدی .هم برای هندسهدانان و هم برای

یسم ون ,دانلنمسن
اا
سشته
فیزیکدانان قرنهای  ۰۲و ۱۲اهمیت اساسی ذا
وکلیفرد تهاونبزد دسوهدانی هستند که با تکنیکهای مبتکرانةٌ خود واستناده
ازیدههایی که ريشه در فیزیک نظری ,از  dy Bi alamکوانتومی دارد .درک

هندسی ما از فضا-زمان را کلاًتغییر دااهاند».
دانلدسی ,برئدة نشآن فیلدر در سال  ۶۸۹۱استاد پزوهشی ریاضیات
 yarانجمن سلطنتی [آکادمی علوم بریتانیا] و همچنین رئیس موس

علومریاضی امپریال کالج انگلیس است .وی دکتریاش را در سال ۳۸۹۱
ادزانشگاه آکسفرد دریافت کرد و در  ۶۸۹۱به عضویت انجمن سلطنتی

انتخاب شند.
تاوبز استاد دانشگاه هاروارد است و دکتریاش را در سال  ۰۸۹۱از
همین دانشگاه دریافت کرده است .او عضو آکادمی علوم و هنرهای آمریکا

گونای ( ۱بهترتیب» گونای بزرگتر از  )۱یک فضای پیمانهای متناهیبعد از
سنجههای ناهمارز با خمیدگی صفر (بهترتیب  )-۱وجود دارد.
مقالٌ پیشگفته رهیافتی بسیار بدیع برای ساختن سنجههای طبیعی روی
خمینهها ارائه میکند .اين رهیافت .شارش ریجی است که یک معادلة تحول

در فضای سنجههای ریمانی روی یک خمینه است .نقاط پایا (برای شارش

بهنجارشده) .سنجههای اینشتین (با خمیدگی ثابت در بعدهای  ۲و )۳
هستند .شارش ریجی یک معادلةٌ پخش غیرخطی است که میتوان آن را
برای تغییر شکل هر سنجهٌ اولیه در یک فاصلةّ زمانی کوتاه بهکار برد .مدرقاله
مورد اشاره ,همیلتن نشان داد که در بعد  ۲اگر سنجه اولیه خمیدگی ریجی

میت ذاشته بافنده آنگاه شارش برای هم زمانها وحود دارد و به منتجهای ,با

خمیدگی ثابت همگراست .اين حکم .اين نتيجة قابل توجه را به همراه میآورد

که خمینهای سهبعدی با خمیدگی ریجی مثبت .فضایی کرویشکل (فضایی

Cul
3. Shaw

2. Clifford H. Taubes

— K. Donaldson

1. Simon

گزارش

و همچنین آکادمی ملی علوم اين کشور ( )(۹۸۷است .وی در سال ۱۹۹۱
جايزة وبلن را از انجمن ریاضی آمریکا ( )8(۸دریافت کرد و در سال
 ۸نز جایزة  5۸7۱به وی اعطا شد.
جایزة شاو جایزهای بینالمللی است که هر ساله توسط بنیاد شاو در
هنگکنگ به دانشمندانی که در پیشبرد حوزههای مختلف علوم .از جمله

دستاوردهایش دمرعادلات دیفرانسیل تصادفی و«فرمول ایتو» است که مدل

ریاضیات نقش برجستهای داشتهاند اهدا میشود.

بلک_شولز!» که ابزاری اساسی در مهندسی مالی است .بر اساس آن بنا

دانشگاه  Amgen Gale pte y Sedپژوهشی علوم ریاضی» این دانشگاه
بود و به هنگام مرگ«

ایتو به دلیل نقشی که در بنیانگذاری نظریةٌ مشتقات مالی داشته است.

«مشهورترین ژاپنی در وال استریت» لقب یافته بود .شهرت او به خاطر

شده است.

منبع :وبگاه انجمن ریاضی آمریکا ()80(۸

 ٩۳سال دافت.

 biاکواربرد گستردهای نیز در حوزههایی مانند فیزیک و

زیستشناسی دارد.

اهدای جايرة آلفرد کروپ بکهاترین برینگمن

منبع:

جايزة سال  ۲۰۶۹٩بنیاد آلفرد کروپ برای استادان جوان ,بکهاترین برینگمن!,
متخصص نظرية اعداد ددرانشگاههای مینهسوتا کولن ,اهدا شد .مبلغ اين
جایزه یک میلیون یورو است و طی یک دورة پنج ساله توسط بنیاد آلفرد

خبرگزاری کیودو
/

کار بردی از  4 bsمجموعدها در کیهانشناسی

کروپ به برند؛ آن اهذا میشود . deاازورسول" کثر" وآلبرشت بوتشر" که

ریجارد استنلی

بهترتیب در سالهای  ۷۸۹۱و  ۲۹۹۱این جایزه را دریافت کردند .برینگمن
سومین ریاضیدان آلمانی است که اين جایزه به او تعلق میگیرد.
برینگمن بهخاطر کار مشترکش باکن اونو" (استاد پسادکتریاش د

استیون هاوکینگ فیزیکدان نامدار کتاب تاریح مختصر زمان خود را با نقل
داستان زیر شروع میکند:

دانشگاه ویسکانسین-مدیسن) در زمينة توابع تتای مصنوعی رامانوجان

روزی یک دانشمند مشهور (برخی میگویند برتاند راسل بوده است)

شایستة دریافت این جایزه شد.

یک سخنرانی عمومی دربارة اخترشناسی ایراد کرد .او شرح داد که چگونه
زمین به دور خورشید میگردد و خورشید هم حول مرکز گرداية بزرگی از

رامانوجان دآرخرین نامهاش به هاردی ۷۱ ,تابع  altsتابع تتای ژاکویی
رماعرفی کرده و آنها

ستارهها ,به نام کهکشان ماء میگردد .دآرخر سخنرانی» پیرهزن ریزاندامی

توابع تتای مصنوعی نامیده بود ولی خواص آنها را

بیان نکرده بود .این توابع,

بای هستند که ضراییشان بصورت

اازنتهای اتاق برخاست وگفت« :آنچه شما برای مگافتید بیاساس است.

جهان  Lilyیک صفحة تخت است که برپشت یک لاکپشت غولپیکر قرار

\—n

)‘ag
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گرفته است ».دانشمند قبل اازینکه پاسخی بدهده مغرورانه خندید وگفت:
 obلاکپشت روی چه چیزی ایستاده است؟» خانم پیر در جواب گفت:

=k

است وبه _سری موسواند .توابع تتای ژاکوبی نیز مشابه بیضوی توابع نمایی

«تو خیلی باهوشی مرد جوان .خیلی باهوش؛ اما آن لاکپشت هم روی

هستند و میتوان از آنها برای توصیف توابع بیضوی ژاکوبی استفاده کرد.

مه
دناطور
لاکپشت دیگری ایستاده است .ودومی هم روی سومی» واهمی

پیدا میکند ».نظریةٌ کیهانشناختی یک ضعف آشکار دارد .ظاهرا خانمی

برینگمن و اونو نظرية خود را بر اساس کار مهم ریاضیدان هلندی

که اين نظریه را ارائه کرده یک

ساندرزوخرز" بنا نهادند و آن را در بسیاری از مباحث پیشرفته .از جمله

nD

افرازها 4و-سریها .مونشاین و خمهای بیضوی بهکار بستند .برینگمن ,تابع تتای

 Call GW bs yoخود هارگینگ هم وقتی مینویسد:

«بیشتر مردم جهان ما رباهصورت یک برج نامتناهی از لاکپشتهای

مصنوعی را به یک سمفونی تشبیه میکند که توسط یک آهنگساز برجسته

نسبتاً مضحک میبینند» چنین فرض میکند .سژال سادة بدون پاسخ این

بهصورتی پیچیده واسرارآمیز نوشته شده بهطوری که فقط خود وی میتوانسته

آن رباخواند و اجرا کند.

است :چه چیزی در پایین اين زنجیر؛ نامتناهی از لاکپشتها قرار گرفته
یر اين
است؟ پاسح هم به همان اندازه بدیهی است :لاکپشتی دیگر .وز در

بنیاد آلفرد کروپ توسط آلفرد کروپ یکی از صاحبان صنایع فولاد کروپ
 mallشد و برای تشویق دانشمندان جوان آلمانی که در حوزههای علوم

لاکپشت .لاکپشتی دیگر و همینطور لاکپشتی زیر لاکپشت قرار دارد.

بعهبارت دیگر زنجيرةٌ لاکپشتها با رد اعداد ترتیبی» با ترتیب وارون,
یکسان است (زیرا اعداد ترتیبی رو به بالا میروند وزنجیر؛ لاکپشتها رو به

محض کارهای برحستهای انجام دادهاند حایزهای تخصیص داده است که هر
ساله اهدا میشود.

منبع :وبگاه

زنجیرةٌ نامتناهی کاهشی از لاکپشتها,

 Bad gal ese tp a lis gl Sls ohبپشتفا مقزیرگیرد:

انجمن ریاضی آمریکا ()540۸

همانطور که به کمک نظريةٌ انواع راسل نشان داده شده ,بیمعناست .هیچ

 ep od ttlهم لاگیشتهها وچرد تنرده ه  ica talخود سل
هم فرصت اصلاح نظریهٌ ناقص «لاکپشت روی لاکپشت» را به نظریة

کیوشی ایتو ریاضیدان نامدار ژاپنی ,معروف به «جادوگر ریاضی» روز ۱٩
آبان  ۷۸۳۱دبریمارستانی در شهر کیوتو درگذشت .وی استاد بازنشستة
Bottcher

3. Albrecht

.2 Ursula Gathér

6. Kiosi Ito

Bringman

5. Sander Zwegers

1. Kathrin

_ 4. Ken Ono

قابل فهمتر «زنجیرهای ترامتناهی از لاکپشتها روی هم» از دست داد.

۳

NS

تهیهکنندة مطالب گزارش :حسن حقیقی
.1 Black-Scholes

ا)ر؟ ۲
شلم۷۱
تشر ریاضی :سا

بسن سر

میت

فاد

یود

که به تعلیم من استاد استاد

ایرجهیرزا

علیرضا جمالی
«انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» که

 teهر ماه مراسمی در بزرگداشت یکی

ابززرگان علم و فرهنگ کشور برگزارمیکند .یکصدمین بزرگداشت خود را به

غلامحسین مصاحب ()۹۸۲۱-۸۵۳۱

ررةفنویسی
ااي
لنگمذاعر د
ایا
مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب ریاضیدان و بن
نوین داریران اختصاص داد و طی مراسمی که در روز یکشنبه  ۱۳خرداد

۸

برگزار شد به تجلیل ازاو پرداخت .نشر ریاضی به بهانة اين بزرگداشت و

دآرستانة یکصدمین سال تولد این عالم شنهیگراارزنده خواست تا یادداشتی
دربارة شخصیت علمی و خدمات ریاضی او فراهم کند .پیداست که توصیت
از به
ناریاو
روسی آث
رته
بجس
جنبههای مختلف شخصیت این دانشمند بر

سقالدای جداگانه دارد که امید است سجال تهیة آن ذآرینده بیکن آید :و فلا
به مختصری اکتفا میکنيم.

حدود سه دهه پیش افتخار شاگردی دکتر غلامحسین مصاحب .یکی

انزوادر علم وفرهنگ این مربزووم را یافتم .قبلاً کتاب آنالیز ریاضی او را
قرانده و با طلش ,اننف :شود  Haylie yfستعالمی گه دسربانی ریاضیات

پدید آورده بود .به انسجام فکری ومنطقی اوبی برده بودم .بعدها که انززدیک
با شخصیت عفلمریهونگی اآوشنا شدم .بر خود بالیدم که در عصری
زیستهام که اتزعلیم هودایت انوصیبی بردهام.

 hlsعصاحب بسیار توشقاند .اغلب این توشتهها حاوی تکاتی در

بنابراین بر خود واجب میدانست در راه معرفی مبانی ریاضیات معاصر به
قول او «ریاضیات زنده»-تلاش کند .او با روحيةٌ علمی خود که میرائی از
گذشتگان و حاصلی از تجارب حضورش در مراکز علمی و دانشگاههای

غرب بود .با درک عمیقی که از پیشرفت علوم جدید داشت .با پشتکاری
حیرتانگیز اقدام به اشناعة ریاضیات  oSآن هم ریاضیات از نوع دقیق و
يختة آن .در نوشتههای محتقانة او حدس,

 GSتخمین وتقریب راه نداشت

 lalaکرعلبی« سل وت برد .با tha gs Batata snes
پر سل
بود که آثار او در ردیف برجستهترین آثار علمی فارسی ماندگار شد.
مصاحب

دو کار اساسی در حوزة ریاضیات

انجام داد که پینتناین سازنده

وتأثیرگذار بوده است :یکی در حوز؛ آموزش ریاضیات معاصر و دیگری در
بهطور جدی در فکر متحول ساختن برنامههای درسی ریاضی بودند .کسانی

مائند نکارنده که در دهة جهل یا پیش از آن ددرانشگاههای کشور تحصیل

احوال و زندگينامةٌ او و تشریح فعالیتهایش در عرضه دايرة المعارفنویسی

ریاضی میکردهاند .بهخویی آگاهائد که دانشجویان عموماً به جای ریاضیات

مختلف» از شیفتگی حبرتانگیز او به علم .و مشی عالمانه و روشمند او در

 roleریاضیات قرن نوزدهم و تا حدی اوایل قرن ببستم را-که آموزش

است .از جامعیت اطلاعات و تسلط کمنظیرش در بسیاری از موضوعات
ظچیع ایرد السارش قارسی فرران کته و وشتناند .اما ار رشتا اصلی آن

ریاضیات .و عشق زایدالوصفی که به این رشته داشت .و انزقشی بنیادی که
در اشاعةٌ ریاضیاتچه از طریق تعلیمات و چه از راه تألیفات-ایفا کرده
کمتر سخن به میان آمده است .یکی ادزلایل اين امر سهل و ممتنع بودن نقد

خدمات علیسی و تالیش اوست که از شخصیت انستتاییاتن تاضی میشود,
یت
ب از
رایی
تبهه
دارینجا شاید لازم باشد که به جن

علمی اوپرداخته شود .به

عقیدء نگارنده تربیت علمی مصاحب ترکیب موزونی اتزعلیمات سنتی گذشتة
سرزمین ما وروشهای تربیتی علمی معاصر غرب بود .تربیتی که در عین حال»

آنها در آن مقاطع در دانشگاههای غربی منسوخ شده بود -فرا میگرفتند.
ریاضیات واقعی بود .او به شدت ا«زریاضیات ماشینی»! که در آن دوران
 on olبیزاری میجست وعقیده داشت ارکان اساسی ریاضیات راتعريفها
و استدلالها تشکیل میدهد و باید به دقت به آنها پرداخت .این گفته از
اوست« :بدانید که ریاضیات علمی زنده و بالان و دارای تحرک و به قول
فرنگیهاه علمی دینامیک است .آموختن آن هم موقوف به فعالیت و تحرک
ذهن متعلم است .بدون اين فعالیت جدّی ,ممکن است دیپلم ریاضیات

سیرلها وها راتداعی میکرد .مصاحب اطلاعات جامعی ازتاریخ
انص
راجه
خو

بگیرید .ولی ریاضیات نخواهید آموخت».

علم داشت وتأسف میخورد که اندوختههای علمی گذشتگان که حاصل

او دررسال  ۰۴۳۱درس منطق ریاضی را که مبنای تفکر ریاضی است
در دانشسرایعالی (دانشگاه تربیت معلم فعلی) برقرار و از همان زمان فکر

تلاش صدها متفکر ممتاز بوده است چنین دستخوش کهنگی و فرسودگی
شود .در مقدمةٌ کتاب خود حکیم عمرخیام بهعنوان عالم جبر از مسعودی

مورخ شهیر نقل میکند« :ایرانیان از هر قومی دیگر سزاوارترند که دانش اآزنان

فگرارفته شود هچرند که اخبار آنان کهنه ومناقب ورسومشان باگذشت زمان
و حوادث فراموش گشته است» .در آن دوران مصاحب باور داشت که علوم

ات
ی او
ضصص
ا تخ
ی آن.
ر روش
یربهان نیامده است؟؛ نه فکر آن و نه
جادید

بود.

ریاضیات نوین را به دانشجویان تلقین نمود .اين آغاز نهضتی بزرگ در

برنامههای ریاضی آن عصر بود .با توسعة روزافزون موسسات آموزش عالی
که  WEفاقد معلم با صلاحیت برای تدریس ریاضیات در سطح کارشناسی
 hoyمصاحب لزوم ناسیس موسسهای را برای تربیت مدرسان ریاضی
 ۱اين تعبیر در برایر ریاضیات واقعی -از اوست

گزارش

احساس کرد تا برنامههای مورد نظر او را که مبتنی بر برنامههای ریاضیات :آن

شخصی او به نظريةٌ اعداد و نیز به عقيده او مبنی بر اينکه «نظريهّ اعداد

عصر مراکز علمی معتبر دنیا بود به مرحلة اجرا گذارند .او اين موسسه را در

یکی ابزهترین موضوعها برای تعلیم اوليةٌ ریاضیات است» .مربوط دانست.

بمال  ۵۴۳۱عاسیس و تا سال درگذشتش در سال  ۸۵۳۱سرپرستی گرد.

مصاحب متذکر میشود که اين کتاب «دايرة المعارف گونةٌ مختصری است

مصاحب با اطلاع همه جانبهای که از وضع آموزش ریاضی در ایران

در تئوری اعداد» .او پیشبینی میکند که ممکن است کسانی که با بعضی
اکزتابهای معاصر سطحي نظریةٌ اعداد به زبانهای خارجی آشنایی دارند از

منابع ریاضی و متون درسی ریاضی دقیق و معتبر میدانست .به جرأت

حجم کتاب او دستخوش شگفتی شوند .برای رفع سوءتفاهماتی ازاین قبیل

داشت .یکی از موانع ] ga ya Gib gl aclمشتاقان ریاضی راکمبود

میتوان گفت که غالب تالیفات ریاضی آن عصر آشفته وگاه مبتذل بودند.
مصاحب که با آثار دقیق علمی خارجی آشنا بود .اازين آشفتگی رنج میبرد.

او از همان اوان تأسیس موّسسة ریاضیات طرحی در نظر داشت که به آن

به جند نکته اشاره میکند .از حمله محدود بودن شدید منابع و مأخذ معتبر

علمی به زبان فارسی را خاطرنشان میکند .از آن گذشته .اساساً مصاحب با
«انشای تلگرافی»" در نوشتن کتابهای درسی ریاضی مخالف است .وجون

کر آن بود که با تألیفاتی  55aaj
«طرح ریاضیات زنده» نام نهاده بود وفدر

قصد دارد کتابهایش خودآموز باشند؛ اين نوع نوشتن را با خودآموز بودن کتاب

ریاضیات نیازهای دانشجویان ایرانی را که دسترسی به منابع خارجی نداشتند

در تعارض میبیند .چنانکه اظهار میدارد «مطالب بنیادی را چنان توضیح
دادهایم که گویا با خواننده رویاروی صحبت میکنیم؛ مشکلاتش را میشنویم .و

برطرف سازد .او با تألیف دو اثر ریاضی دايرة المعارفگونه .قسمتی از این
طرح را اجرا کرد .ولی با درگذشت او به سال  ۸۵۳۱این طرح عقیم ماند.
نویسی:
ول
ارباص
کتابهای مصاحب استادانه تالیف شدهاند وکازت نظ

تدوین:

به آنها جواب میگوئیم» .مصاحب با اين عقیده موافق نیست که «موجزنویسی

خواننده را تشویق میکند که خودش شخصاً فکر کند» .بناباین در تألیف

تبویب» روان بودن نثر و به خصوص دقت دبریان در میان آثار علمی تألیفی

کتابهای خود از نوشتن کتاب با انشای تلگرافی و قرار دادن بعضی از قضیهها
بهعنوان تمرین و استناد به آنها ادرثبات قضیههای دیگر به شدت اجتناب
میکند .به عقيدة او متن کتاب باید گویا روسا باشد تا خواننده موضوع بحث
را بهدرستی و وضوح دریابد .واگر موّلف زحمت انتخاب مسائل حلكردني
مناسب وکافی را بخرود هموارکند .خواننده میدانی وسیع بای آینگه #نشحب

داشست آنها را ادرختیار دانشطلبان ایانی قرار دهد .روش تألیف این کتاب

فکر کند خواهد داشت .خلاصه .رهیافت مصاحب درکتابنویسی درسی:

به زبان فارسی بیمانندند.

 obsآنالیز ریاضی او جلد اول دورهای دآرنالیز ریاضی است که با توجه

خاص به نیازهای دانشجویان ایرانی نوشته شده است و سرآغاز مجموعهای
اکزتابهای دقیق ریاضی مبتنی بارفکار معاصر است که مصاحب دنرظر

مبتنی برروشهای تعلیمی آن عصر ریاضیات است .اوکتاب را با فصلی با
عنوان «آشنایی با منطق» شروع میکند زیرا معتقد است که برای تمیز استدلال

از مغالطه باید با مقدمات منطق که استدلالهای ریاضی ازاصول آن ناشی
میشود .آفنتایی داشت".

الپ عمد تا به تأسیس اعداد سقیقی براساس اصول موضوعه:
ت او
کسعت
قن
و قسمت دوم به رشتهها [< دنبالهها ,سلسلهها [<  [leaعددنویسی و
محاسبه مربوط است .نقد کتاب دارین مختصر مقدور نیست ونیاز به بحلی
جامع دارد .کتاب آنالیز ریاضی از حیث حروفچینی» فرمولچینی ,کاغذ ,و
ین
تو
ساست
خاعل
نحد
دیگر نکات فنی جاپ در

کتاب فارسی است که از

نظر چاپ بینقص است.
اوج هنرکتابنویسی ریاضی مصاحب درکتاب تتوری مقدماتی اعداد او

تخانی چیذ) گرده آسته آیرم کتاب گفچیتهای است امزقدمات نظریة اعذاد .کر
طرح اولیةٌ کتاب .مقصود مولف تالف دورهای در سه مجلد در موضوع نظریةً
اعداد بوده است که با درگذشت او تنها دو مجلد آن (جلد اول در دو قسمت

و۱در۵۹۳

صفحه .جلد دوم در سه قسمت و در  ۳۰۸۱صفحه) منتشر شد.

به عقيدة نگارنده اگراين دوره کامل میشد با توجه به اينکه متضمن اطلاعات
جامعی در نظرية اعداد مقدماتی بود .یکی اآزثار با ارزش و ممتازی بهشمار
میرفت که حتی در میان کتابهای خارجی مشابه نکیزمنظیر بود .با آنکه

مدوراضدروعی
مصاحب رسالة دکتری خو

دیگر نگاشته است» ولی احاطة او

به تاریخ نظرية اعداد وآشناییاش با مبانی ودستاوردهای این نظریه حاکی

اعزشق بیحد او به این علم است .تألیف اين کتاب را میتوان به دلیستگی

 .۱مصاحب پیشتر در سال  ۴۳۳۱کتابی جامع در منطق با عنوان مدخل منطق صورت
(توسط موسسةٌ انتشارات دانشگاه تهران) منتشر کرده بود که از مهمترین کتابهای او بهشمار
هی رو

رهیافتی است فراگیر ,تعلیمی ,ساختاری ,منطقی ,و روشمند .دو جلد کتاب

تظری مقدماتی اعداد او مشتعل بچرفار مقاله و یک الا العاقی استه.

مقالهٌ اول با عنوان «ارکان حساب مقدماتی» به همراه ضمایمی جلد اول را
بهخود اختصاص  cal erlyو سه مقالةٌ  Sesبا عنوانهای «راهنمایی و
تأسیس» «بسط» و«معادلات سیاله» همراه با مقالهٌ الحاقی با عنوان «دورة
فشرد؛ تئوری مقدماتی اعداد» با ملحقاتی جلد دوم رتاشکیل میدهد.

مصاحب هکمتاب آنالیز ریاضی وکهتماب تتوری مقدماتی اعداد خود
را با مقدمات مبسوطی که بآهنها «مقدمه فنی» نام نهاده است .شروع میکند.
اين مقدمات خواندنی .حاوی نکاتی عالمانه و سودمند در باب ریاضیات

و نقش تعلیمی آن .آموزش ریاضیات .اصلاح برنامههای ریاضی ,تألیف و
ترجمه ,ریاضینویسی به فارسی» واژگزینی .و مواردی از این قبیلاند؛ اين
مطالب» وضعیت آموزش ریاضی وکتابنویدی ریاضی را در دهه  ۶۴و
اوایل دهه  ۰۵آشکار میسازند.

همانطور که پیشتر ذکر کردیم» تشریح هم خدمات علمی و فرهنگی
مصاحب نیازمند مقالهای مفصل است و در اين نوشتار کوناه نمیتوان حق
این دانشمند پرافتخار و تلاشگر را ادا کرد .مصاحب

در سایر حوزهها نیز

صاحبنظر است» از جمله ادرصطلاحسازی [به زبان کنونی» واژهگزینی].
برخی اوزاژههای ابتکاری او نشان اتزسلط و ذوق سلیم او دارد .همچنین در
 wp Shab, wbمطلع و صاحبنظر است .زندگینامههای دقیق بعضی
از ریاضیدانها که در ملحقات کتابهای خود آورده وکتاب حکیم عمرخیام

بهعنوان عالم جبر او گواهی بارين مدعاست .افسوس که با مرگ زودرس او
جامعهةٌ علمی و فرهنگی ایران اوزجود پرفیض این استاد برجسته محروم شد.
 .۱بخشی اازظهارنظر هاردی که دررکتابش با عنوان مقدمهای بر نظری اعداد آمده است.
مصاحب دمرقدمةً
۲

فتی کتاب خود این اظهارنظر را ذکر ؟ ده است.

این اصطلاح از اوست.

تشر ریاضی .سال  ۷۱۰مار ۲

پرندهها و قورباغهها"
فریمن دایسن *
ترجمهٌ هاله المعی

بعضی ریاضیدانها پرندهاند .بقیهشان قورباغهاند .پرندهها در هوا اوج میگیرند
و چشماندازهای گستردة ریاضیات را تا افق دوردست ازنظر میگذرانند.

آنها به مفاهیمی علاقه دارند که افکار ما  |,یکپارجه کند و مسائل گوناگون
از بخشهای مختلف چشمانداز ر به هم

فرانسیس بیکن و رنه دکارت
در اوایل قرن هفدهم .دو فیلسوف بزرگ ,فرانسیس بیکن دارنگلستان و رنه

دکارت در فرانسه .ظهور علوم جدید رااعلام کردند .دکارت پرنده بود و بیکن

 -دهد .قورباغهها اين پایین در

قورباغه .هکردام نگرش خود را دربارة آینده توصیف کردند .نگرشهایشان

گلولای زندگی میکنند و فقط گلهابی را که دوروبرشان روییده میبینند .آنها
به جزئیات موضوعات خاص عارثهمندند و مسائل را جداجدا حلوفصل

خیلی فرق داشت .بیکن گفت« :همواره باید چشم به واقعیات طبیعت بدوزیم».
دکارت گفت« :من میندیشم پس هستم» .به نظر بیکن دانشمندان باید روی

میکنند .من دست برقضا قورباغهام ,اما بسیاری ابزهترین دوستانم پرندهاند.

زمین بگردند واقعیات راگردآوری کنند .تا جایی که اين انبوه واقعیات نحوة

موضوع اصلی صحبت امشب من این است :ریاضیات هم پرندهها را لازم
دارد و هم قورباغهها را .ریاضیات غنی و زیباست چون پرندهها به آن

کار طبیعت را فاش کند .آن وقت دانشمندان از روی اين واقعیتها قوانینی را
استنباط میکنند که طبیعت اآزنها پیروی میکند .به نظر دکارت» دانشمند باید

ومسعیتنظدرهند و قورباغهها دقتنظر .ریاضیات هم هنری بزرگ است

ره
ک با
در خانه بنشیند وتصرففاً

بزند .برای استنتاج

و هم علمی پارهمیت .چون کلیت مفاهیم را با ژرفای ساختارها در هم

صحیح این قوانین ,دانشمند فقط باید قوانین منطق را بداند وو اجزود خداوند

میآمیزد .احمقانه است ادعا کنیم پرندهها اقزورباغهها بهترند چون دورتر را
میبینند .یا بگوییم قورباغهها از پرندهها بهترند چون ژرفتر میبینند .دنیای
ریاضیات هم پهناور است و هم عمیق .و لازم است پرندهها و قورباغهها با

هم برای کاوش در آن کار کنند.
اين سخنرانی به نام اینشتین برگزار شده است .و من اازنجمن ریاضی
آمریکا سپاسگزارم که دعوتم کردند تا بتوانم بآهلبرت اینشتین ادای احترام کنم.

انشتین رباضیدان نود بلکهفییکانی بو که احساساتگوناگنی نیت

به ریاضیات داشت .از یک طرف اعتبار زیادی برای قدرت ریاضیات در

توصیف کارکرد طبیعت قائل بود و استعدادی برای درک زیبایی ریاضیاتی
داشت که او را به مسیر صحیحی برای یافتن قوانین طبیعت راهنمایی کرد .از
طرف دیگر ریاضیات محض برای او جالب نبود وهیچ مهارت فنی بهعنوان

رخرش
مای آ
عاله
ریاضیدان نداشت .اینشتین درس

همکاران جوانتری بهعنوان

دراس
حعت
قوائین طبی

آگاه باشد .ارزوزی که بیکن ودکارت راه را نشان دادند .جهارصد سال است که

سویر با هم .جلو میرود .تجربهگرایی بیکنی و جزمیت
علم با دنبال کردن همر د
دکارتی هیجکدام به تنهایی نمیتوانستند اسرار طبیعت را فاش کنند اما به اتفاق
هم موفقیت خیرهکنندهای بهدست آورند .جهارصد سال است که دانشمندان

انگلیسی خواستهاند بیکنی باشند و دانشمندان فرانسوی ,دکارتی .فارادی:
داروین ورادرفورد بیکنی بودند؛ پاسکال و لاپلاس وپوانکاره دکارتی بودند .علم

با تفذیة توامان ازاين دفورهنگ متماین بسیار غنی شده است .هر دو فرهنگ
در هر دوکشور همواره در کار بودهاند .نیوتن باطنا دکارتی بود .همان طور که
منظور دکارت بود .صرفا از تفکر محض استفاده کرد و آن را برای :امزیان بان
جزمیت دکارتی در بارة گردابها بهکارگرفت .ماری کوری قلبا بیکنی بود .خروارها

سنگ اورانیوم خام را میجوشاند تا عفد جزمی به تجزیهناپذیری اتمها را

دستیاز بیکار گرفقت تا بایش سحاسیات زیاعی انجام پذهند»  Roeتدکر ار

نفی کند.

که ددورتیرگازران میدید .من دربار؛ اینشتین سخن نخواهم گفت چون چیز

در تاریخ ریاضیات قرن بیستم .دو رویداذ تعیینکننده بوده که یکی به
سنت بیکنی تعلق داشته است و دیگری به سنت دکارتی .اولین رویداد .کنگرة

بیشتر فیزیکی است تا ریاضی .او در بین فیزیکدانان پرندهای بلند پرواز بود
تازهای برای گفتن ندارم.

بینالمللی ریاضیدانان در سال

 ۰۰۹۱دپراریس

gl ya Susy
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پرندهها و قورباغهها /فریمن دایسن

بازیهای طبیعت
برای من ,که بیکنیام» گمشد؛ اصلی برنامةٌ بورباکی ,عنصر شگفتی است.
برنامة بورباکی تلاش کرد ریاضیات را منطقی کند .اما من وقتی به تاریخ

ریاضیات نگاه میکنم زنجیرهای میبینم از جهشهای خلاف منطق ,اتفاقات
ناممکن و بازیهای طبیعت .یکی از جشمگیرترین شوخیهای طبیعت جذر
منهای یک است که اروین شرودینگر فیزیکدان ,هنگام ابداع مکانیک موجی
در سال

 ۱٩۲۶آن را در معادلة موحش قرار داد .شرودینگر پرندهای بود که از

فکر وحدت بخشیدن مکانیک واپتیک شروع کرد .صد سال پیشتر ,همیلتن با
استفاده ارزیاضیات یکسانی برای توصیف پرتوهای اپتیکی ومسیرهای ذرات

کلاسیک ,مکانیک کلاسیک را با اپتیک پرتوی وحدت داده بود .شرودینگر
میخواست این وحدت را به اپتیک موجی ومکانیک موجی گسترش بدهد.
اپتیک موجی در آن زمان وجود داشت اما مکانیک موجی نه .شرودینگر باید

فرانسیس بیکن

مکانیک موجی را ابداع میکرد تا وحدتبخشی را کامل کند .او با الگو قرار

سخنرانی اصلی را ایرد کرد .او با ارائة فهرست مشهورش ,بیستوسه مسه

دادن ایتیک موجی , daleدیفرانسیلی برای یک ذرة مکانیکی نوشت .اما

حل نشدة مهم مسیر ریاضیات را دقررنی که پیش رو بود ترسیم کرد .هیلبرت

اين معادله هیچ معنایی نداشت :شبیه معادلة رسانش گرما در یک محخیط

مسألههایش قورباغها رماخاطب تررارادادیکهک نیهایکی حل کنند .دومین

پیوسته بود .رسانش گرما هیچ ارتباط عینی با مکانیک ذرات ندارد .به نظر

خودش پرندهای بود که بر فراز تمامی قلمرو ریاضیات اوج گرفت .ام برای حل

رویداد تعیینکننده .تشکیل گروه بورباکی بود .گروهی از ریاضیدانان پرنده در
دهة

 ۱٩۳۰در فرانسه تصمیم گرفتند یک سری کتاب درسی منتشر کنند که

نظام وحدت بخشی برای کل ریاضیات پدید آورد .مسائل هیلبرت برای هدایت
پژوهش ریاضی در مسیرهای بارآور پسیار موفق بود .بعضی اازين مسألهها
حل شدند و بعضی حل نشدند» اما تقریبا همة آنها باعث پیدایش اندیشههای
نازه شواخههای جدید در ریاضیات شدند .برنامةٌ بورباکی هم به همین اندازه

 oy Bieین برنامه با تحمیل انسجامی منطقی که قبلاً وجود نداشت .وتأکید
بکرلیتهای انتاعی به جای متالهای عینی ,راه روسم ریاضیات راپ دنرجاه
سال بعد تغییر داد .در نظام بورباکی :ریاضیات

 alساختار انتزاعی است که

میرسید ايدة شرودینگر راه به جایی نمیبرد .اما شگفتی ظاهر شد .شرودینگر
جذر منهای یک را در معادله گذاشت .وناگهان معادله معنا پیدا کرد .ناگهان

معادلةٌ رسانش گرما تبدیل به یک معادلةٌ موج شد .وشرودینگر طعم این لذت

ز| بشید که سمادلماش پاسخهایی ,داررة متناظر با مدارهای گوانتندهبهر مدل
اتم بور.
 dolesشرودینگر هآرنچه را از رفتار اتمها میدانیم بهدرستی توصیف

اینه
مفدد ا
عوگ

مینای فم علم شیبی و بیکظر عام فیزیگ استه.و جر

منهای یک به این معناست که طبیعت با اعداد مختلط سروکار دارد نه اعداد

ک وس
رینگر
ه شرود
حقیقی .این کشف به نظر

دیگر یک شگفتی تمام عیار

بود .در سراسر قرن نوزدهم .ریاضیدانان اآزبل گرفته تا ریمان وایرشتراس

کدرتابهای درسی بورباکی آمده است .آنچه در این کتابها نباشد .ریاضیات

درکار ابداع نظرید با شکوه توابع متفیرهای مختلط بودهند .آنان گشف کرده

نیست .مثالهای ملموس» چون در اين کتابها نیستند .ریاضیات به حساب
 aby susبورباکی نهایت افراط در روش دکارتی بود .منظرةٌ رباضیات
ا با حذف گلهای زیبایی که رهگذران بیکتی میتوانستند اکزنار راه بچینند.

بودند که نظرية توابع ,وقتی اازعداد حقیقی به اعداد مختلط گسترش مییابد

به مراتب عمیقتر و قویتر میشود .اما هميشه اعداد مختلط را موجوداتی
ساختگی میپنداشتند که انسان ریاضیدان آن را بهصورت انتزاعی مفید و

دقیق ادزنیای واقعی ابداع کرده است .هرگز به مغزشان خطور نمیکرد که اين
دستگاه اعدادی که آنها از خودشان دآروردهاند .در واقع ; Avaحرکت اتمها

باشد .تصورش را هم نمیکردند که اول طبیعت به آنها دست یافته باشد.

 Ld Cab So wilبودن دقیق مکانیک کوانتومی است یعنی
ای خطی تشکیل
ض یک
فیکی
اين واقعیت که حالتهای ممکن هر شیء فیز
میدهد .قبل ازابداع مکانیک کوانتومی .فیزیک کلاسیک همواره غیرخطی

بود و مدلهای خطی تنها بهطور تقریبی معتبر بودند .بعد از مکانیک کوانتومی

بکباره خود طبیعت خطی شد .این برای رناضیداتان پیامدهای انباسی داشت.

در طول قرن نوزدهم .سوفوس لی نظرية پیچید؛ گروههای پیوسته را» بهمنظور
توضیح رفتار دستگاههای دینامیکی کلاسیک مطرح کرده بود .در آن زمان
گروههای لی نه مورد توجه ریاضیدانان قرارگرفت نه مورد توجه فیزیکدانان.

نظريةٌ غیرخطی گروههای لی برای ریاضیدانان بیش از حد پیچیده بود وبرای
رنه دکارت

فیزیکدانان بیش از حد مبهم .لی ناامید ادزنیا رفت وآن وقت .پنجاه سال
بعد معلوم شد طبیعت دقیقاً خطی .است و نظرپا :نمایش خطی جبرهای

نشر ریاضی :سال  :۷۱شمارة ۲

لی» زبان طبیعی فیزیک ذرات است .گروههای لی و جبر لی بهعنوان یکی
از موضوعات اصلی ریاضیات قرن بیستم .از نو مطرح شد.
بازی سوم طبیعت وجود شبهبلورهاست .در قرن نوزدهم مطالعهٌ بلورها

به شمارش کامل گروههای تقارن گسستة ممکن در فضای اقلیدسی انجامید.

قضایایی اثبات شد برای تثبیت این واقعیت که در فضای سهبعدی» گروههای
تقارن گسسته فقط میتوانند شامل دورانهایی از مرتبة سه , oleیا شش
باشند .بعد در سال  ۴۸۹۱شبهبلورها کشف شدند .اجسام واقعی جامدی
که اآزلیازهای فلزی مایع حاصل میشوند .این شبهبلورها تقارنی اگزروه

نظرية اعداده نظریةٌ دستگاههای دینامیکی ,هندسه .نظرية توابع ,وف دیرزیک

فراوان ظاهر میشوند .تابع زتا پدریوندگاه مسیرهایی در جهات گوناگون قرار
گرفته است .اثبات اين فرضیه هم اين ارتباطها را روشن خواهد کرد .من
در جوانی ,مثل هر دانشجوی جدی ریاضیات محض .رژیای اثبات فرضيةً

ریمان را ددراسشرتم .ایدههای مبهمی هم داشتم که فکر میکردم ممکن
است به نتیجه برسند .در سالهای اخیر پس ازکشف

کمی روشنتر شدهاند .حالا اين ایدهها را به هر ریاضیدان جوانی که مشتاق
دریافت نشان فیلدز باشد» پیشکش میکنم.

بیستوجهی نشان دادند که شامل دورانهای مرتبةٌ پنج است .در همین بین؛

راجر پنروز ریاضیدان کاشیکاریهای پنروزی صفحه را کشف کرد .یک چنین
کاشیکاری عبارت است اچزینشی امزتوازیالاضلاعها که یک صفحه را با

شبهبلورهاء ایدههایم

شبهبلورها میتوانند

در فضای یک .دو یا سهبعدی وجود داشته باشند .از

دیدگاه فيزیک» شبهبلورهای سهبعدی اهزمه جالبترند چون ددرنیای سهبعدی
خودمان موجودند وبهصورت تجربی قابل مطالعهاند .ادزید ریاضیدان ,شبهبلور

نظم بلند برد پنجضلعی میپوشاند .آلیاژ شبهبلور مشابه سهبعدي کاشیکاریهای

یکبعدی جالبتر از شبهبلور دوبعدی یا سهبعدی است چون تنوع بیشتری
دارد .تعریف ریاضیاتی شبهبلور به این صورت است :شبهبلور توزیعی از

گروههای بلورنگاشتی را قویتر کنند تا شامل شبهبلورها هم بشود .این برنامة

جرمهای نقطهای گسسته است که تبدیل فوریةٌ آنها توزیعی از بسامدهای

دوبعدی پنروز است .بعد از اين اکتشاف .ریاضیدانان ناچار شدند نظریة
پژوهشی

نقطهاي گسسته است .یا خلاصهتر بگوییم .شبهبلور یک توزیع نقطهای محض

esiاست که هنوز ادامه دارد.

شوخی چهارم طبیعت ,شباهت رفتار شبهبلورها

و صفرهای تابع زتای

ریمان است .صفرهای تابع زا رای ریاضیدانها جالب است چون ظاهراً روی
وکس
چاند
یده
هع ش
یک خط راست واق

است که یک طیف نقطهای محض دارد .اين تعریف بلورهای معمولی را هم
که توزیعهای دورهای با طیفهای دورهایاند بهعنوان مورد خاص دربر میگیرد.

هم نمیداند چرا .اینکه این صفرها با

استثناهای جزتی» روی یک خط راست واقعاند مشهور به فرضيةٌ ریمان است.
صد سال ,اثبات فرضية ریمان رژیای ریاضیدانان جوان بوده است.
بیش از

حالا من جسارتا اين نظر را مطرح میکنم که با استفاده از شبهبلورها امکان

ازب رهای معمولی که بگذریم .شبهبلورهای سهبعدی انواع بسیارمحدودی

دارند وهمهشان وابسته به گروه بیستوجهیاند .شبهبلورهای دوبعدی فراوانترند.
وجود دارد .شبهبلور دوبعدی با تقارن پنجضلعی همان کاشیکاری Bare
مشهور صفحه است .و بالاخره .شبهپلور یکبعدی ساختار بسیار غنیتری

درد تزضیة ریمان اثبات شود آین پيشتهاه په نظر ریاضیفانانی که پین شما
مستند .شاید گیرعقلی باشد .آنهاپی هم که ریاضینان تیستند حشماً بایشان

دارد چون وابسته به هیچ تقارن دورانی نیست .تا آنجا که من میدانم هیچ

جالب نیست .با اين همه پيشنهادم را برای توجه جدی شما عرضه میکنم.

شمارش کاملی از شبهبلورهای یکبعدی وجود ندارد .معلوم شده است که

لتو زیلارد! فیزیکدان در جوانی از فرمانهای موسی ناراضی شد و ده فرمان

متناظر با هر عدد  ۷۳۲یک شبهبلور یکتا وحود دارد .عدد  ۷۳یک عدد

جدید به جای آنها نوشت .فرمان دوم زیلارد اين بود« :بگذارید اعمال شما

یک معادلةً چندجملهای با ضرایب
صحیح جبری حقیقی یعنی ریشهای از

معطوف به هدف با ارزشی باشد .اما نپرسید میتوانند به آن برسند یا نه :اعمال

صحیح است بهطوری که قدرمطلق تمام ریشههای دیگر معادله کوچکتر از

موونه باشند نه وسیلة رسیدن به مقصد ».زیلارد به موعظهاش
شما باید انلگو
عمل کرد .اولین فیزیکدانی بود که به فکر سلاح هستهای افتاد و اولین کسی

جالب توجهی دارد .مجموعه تمام شبهبلورهای یکبعدی ساختاری دستکم

بود که فعالانه در بربر استفاده از آن ایستادگی کرد .فرمان دوم ادوقیقا یج

به همان غنای مجموعه

بهکار میآید .اثبات فرضيةٌ ریمان هدف ارزشمندی است و بر ما نیست که

نداریم .اما احتمالاًانبوه عظیمی اشزبهبلورهای یکبعدی اوابسته به اعداد

بپرسیم میتوان  ileدست یافت يا نه .من نشانههایی به شما خواهم داد

یکی
ژتار
وساخ
لو
واست
پاهی
ومتن
ت نا
یک باشد [ .]۱مجموعة تمام اعداد ۷۳

۲۷

شهف
کند ک
وود دار

 pledاعداد  ۷۳و بلکه غنیتر از آن دارد .یقین
نشدهاند.

ازینکه جگونه ممکن است به مقصود برسید .اینجا من از قول ریاضیدانی

حالا میرسیم به ارتباط شبهبلور یکبعدی با فرضيةٌ ریمان .اگر فرضية

حرف خواهم زد که پنجاه سال پیش بودم .قبل اازینکه فیزیکدان بشوم.

 oly,صادق باشد .آنگاه صفرهای  Gs BEطبق تعریف» یک شبهبلور
یکبعدی تشکیل میدهند .آنها توزیعی از جرمهای نقطهای روی یک خط

تا همین اواخر دو مسالة مهم حلنشده در دنیای ریاضیات محض وجود
داشت .اثبات قضية آخر فرما واثبات فرضيةٌ ریمان .دوازده سال پیش اندرو

راست ایجاد میکنند وتبدیل فوریهشان هم توزیعی از جرمهای نقطهای است.

میخواهم اول دربارة فرضية ریمان صحبت کنم وبعد دربارة شبهبلورها.

وایلز همکارم درپرینستن کار قضية آخر فرما | تمام کرد وفقط فرضية ریمان

ک از لگاریتمهای اعداد اول معمولی واعداد با توان اول.
ی هر
یک جرم در
دوست من اندرو اودلیرکو محاسبةٌ رایانهای زیبایی از تبدیل فورية صفرهای

بانده است .اثات وایلز بای قضیة آخر فرما ها یک نمایش تکنیگی .نبود.

تابع زتا منتشرکرده است [ .]۶اين محاسبه ساختار مورد انتظار تبدیل فوریه را

اين کار نیاز به اختراع و اکتشاف حوز؛ جدیدی ازاندیشههای ریاضی داشت

به دقت نشان میدهد؛ یک ناپیوستگی تیز در هر لگاریتم عدد اول یا لگاریتم

کگهستردهتر و با اهمیتتر از خود قضيهٌ فرما بودند .احتمال دارد اهرثباتی
برای قضية ریمان هم .دریافت ما را ابزسیاری زمینههای گوناگون ریاضیات
و بلکه فیزیک عمیقتر کند .تابع زتای ریمان و دیگر توابع زتای مشابه ) toدر
.1 Leo Szilard

عدد با توان اول وجود دارد و هیچ جای دیگر جنین

ees

پيشنهاد من اين است .فرض کنیم که نمیدانيم فرضية ریمان صادق
است .مسأله را از سر دیگرش حل کنیم .سعی میکنيم شمارش و ردهبندی
\.

>)Jj] 4

.Pisot Vijayaraghavan

پرندهها و قورباغهها /فریمن دایسن

\\

کاملی از شبهبلورهای یکبعدی بهدست بياوريم .یعنی باید همه توزیعهای
نقطهای را که طیف نقطهای گسسته دارند بشماریم و ردهبندی کنیم .جممآوری
و ردهبندی نمونههای جدید اشیا یک کار بیکنی درست و حسابی است.

کار مناسبی است برای قورباغههای ریاضی .بعد شبهبلورهای شناخته شدة
وابسته به اعداد ۷

را پیدا میکنيم و همینطور دنیای کاملی اشزبهپلورهای

دیگر که شناخته شده یا ناشناساند .در میان انبوهی از شبهپلورهای دیگره
دنبال یکی میگردیم که متناظر با تابع زنای ریمان باشد ویکی که متناظر

باشد با هیرک ادزیگر توابع زتا که شباهت به تابع زتای ریمان دارند .فرض
کنید در شمارشمان شبهپلوری پیدا کنیم که خصوصیاتش با صفرهای تابع

 ly, ubمطابقت داشته یاشد .آن وقت فرضية ریمان |البات کردهايم و

میتوانیم منتظر زنگ تلفنی باشیم که خبر از بردن نشان فیلاز میدهد.
 atlشمه آیتها بزباردازی  Bloor aadردبختی قیبباورهای یکبعدی
فوقالعاده سخت

آبرام بسیکوریج

است» شاید دستکم به سختی مسائلی که اندرو وایلز

هفت سال صرف حلوفصل آنها کرد .اما اگر دیدگاهمان بیکنی باشد .تاریخ

نی
حیک
نای
متیزه
سه

ریاضیات تاریحخ مسائل فوقالعاده سختی است که عاقبت به دست جوانانی

یکره به شعاع  ۴/۱ترسیم میشود وقتی این دایره درون یک دايرة
ای
دیط
مح

حل شدهاند که از دشواری آنها بهکلی بیخبر بودهاند .ردهبندی شبهپلورها

ثابت به شعاع  ۴/۲بغلتد .پارهخط به طول یک میتواند بچرخد در حالی

هدف ارزشمندی است وممکن است حتی معلوم بشود که قابل حصول

دی:
مارر از
یدرردشو
پنق
است .حل مسائلی اي

مثل من ,برنمیآید .ای مسألة

را بهعنوان تمرین به قورباغههای جوان شنونده وا میگذارم.

کبات
رنی
ح منح
سهگوش زیباست .این

نقطهای روی

که هميشه مماس بردرونجرخزاد باقی بماند و دو سر آن روی درونجرخزاد
باشد .تصویر خط جرخانی که در سه نقطه مماس بدررونجرخزاد

است

آنقدر زیبا بود که خیلیها یقین داشتند باید کمترین سطح را بروبد .آن وقت
بسیکوویج همه رشاگفتزده کرد .اثوابت کرد مساحت سطحی که این خط

آبرام بسیکوویج و هرمان وایل

با چرخش خود میروبد .میتواند بهازای هر ع مثبت کوچکتر از ع باشد.

حالا اجازه بدهید بعضی اقزورباغهها وپرندگانی را که شخصاً شناختهام به
شما معرفی کتم .من دررسال  ۱۴۹۱دانشجوی کیمپریج شدم واقبال بلندی
داشتم که استاد راهنمایم ریاضیدان روسی آبرام ساموئیلوویج بسیکوویج " بود.
چون بحبوحةٌ جنگ جهانی دوم بود دکریمبریج دانشجو بسیار کم بود و
ریا هیچ دانشجوی دور کارشناسی آرشذ در دانشگاه نبود .با آینگه من

تنها  ۷۱سال داشتم و بسیکوویج آن موقع استاد معروفی بود .وقت وتوجه

زیادی صرف من میکرد و ما دوستان همیشگی شدیم .او روش شروع بکهار
و اندیشیدن دربارةٌ ریاضیات را به من یاد داد .با او درسهای فوقالعادهای
دربارة  & 54اندازه و انتگرالگیری داشتیم» و هر وقت ما به انگلیسی بدش

دوراقع بسیکوویچ مسأله ر[ در سال  ۰۲۹۱قبالی انزکه مسأله مشهور
شود حل کرده بود .وحتی نمیدانست کاکیا آن را مطرح کرده است .در سال

یکاوضیات
رزی
? Jeolsl VATرا در مجله انجمن فی

دانشگاه پرم منتشر

کرد .مجلهای که مخاطب چندانی نداشت .دانشگاه پرم در  ۰۰۱۱کیلومتری
شرق ماسکزوابعندقلاب روسیه پناهگاهی برای ریاضیدانان برجسته شده بود.
از اين مجله قبل اتزعطیل شدن دآرشوبهای انقلاب و جنگ داخلی ,دو جلد

مقر شند .مجله کار انووسیه ه ها تاشتاسی پلکه اصلاً دسترسی تیلب

بود .بسیکوویچ در سال  ۵۲۹۱روسیه را به مقصد کپنهاک ترک کرد .آنجا

بود که فهمید مس[ مشهور کاکیا همان است که پنج سال پیش حلش کرده

میخندیديم با خوشرویی لبخند میزد .یادم است که فقط یک بار از صدای
 Baما رنجید .کمی ساکت ماند وگبعفدت« :آقایان ,پنجاه میلیون انگلیسی

مثل شما انگلیسی صحبت میکنند .صدوپنجاه میلیون روسی مثل من».
بسیکوویج قورباغه بود و در جوانی به خاطر حل مسألهای در هندسةٌ
 dodoمقدماتی به نام  Ileکاکیا" معروف شد .مسالة کاکیا اين بود:
بارهخطی به طول یک که میتواند آزادانه در یک صفحه حرکت کند ,به اندازة

وی  ۶۳درجه میچرشد .سداحت گوچگش ین سطحی از صفحه که این

پارهخط میتواند ضمن چرخش بروبد چقدر است؟ اين مسأله را ریاضیدان
ژاینی کاکیا در سال  ۷۱۹۱طرح کرد وتا ده سال حل نشده باقی ماند .جورج
برکاف "» ریاضیدان آمریکایی پیشرو آن زمان , SUS Saneو مسأله چهاررنگ

رماسائل حلنشدة مهم راوزعلام کرد .نظر خیلیها اين بود که حداقل مساحت
۸

است که مساحت یک درون جرخزاد سه تیزهای است .درون جرخزاد
problem

2. Kakeya

.1 Abram Samoilovich Besicovitch
Birkhoff

3. George

هرمان وایل
.1 Perm

تشر ریاضی؛ سال  ۷۱۰تمارة ۲
است .ادووباره اهحلش را منتشر کرد واين باربه زبان انگلیسی دمراتماتیشه

تسایتشریفت! .مسأله کاکا آنطور که کاکیا مطرحش کرده thas Sy oy

اندازههای طول ارتباط داشتند .نظريهةٌ وحدتبخش او بیدرنگ از سوی
اینشتین مردود اعلام شد .بعد اازین ضربه .وایل انزظریهاش دست برنداشت

کاملاً قورباغای بود .مسأله مستقلی که چندان ارتباطی با بقيةٌ ریاضیات

اما توجهش معطوف به چیزهای دیگر شد .اين نظریه هیچ نتيجة تجربی قابل
آزمودنی نداشت .بعد در سال  ۹۲۹۱پس ازاينکه دیگران مکانیک کوانتومی

دربارةٌ ساختار مجموعههای نقاط در یک صفحه مربوط میشد.

را ابداع کردند وایل دریافت که میدانهای پیمانهایاش با دنیای کوانتومی

نداشت .بسیکوویج راهحلی زیبا و عمیق ارائه کرد که با قضیههای عمومی
سیکاکروویج به بهترین نحو در سه مقالةً کلاسیک او با عنوان
سببک

بیشتر جور درمیآیند تا با دنیای کلاسیک [ .]۸تنها کاری که برای تبدیل پيمانة
کلاسیک به پیمانةٌ کوانتومی لازم  oyتغییر اعداد حقیقی به اعداد مختلط

خطی-اندازهپذیر در صفحه» .اين مقالات در سالهای  ۰۱٩۳۸ ۰۱٩۲۸و

بود .در مکانیک کوانتومی هکروانتوم باارلکتریکی یک تابع موج مختلط با

 ۹در ماتماتيشه آنالن" منتشر شد .بسیکوویج در این مقالات اثبات
کرد که هر مجموعةٌ خطی-اندازهپذیر در صفحه قابل تقسیم به یک ملفةً

یک فاز دارد ومیدان پیمانهای با انتگرالناپذیری اندازههای فاز سروکار دارد.

زیر دیده میشود« :در باب خواص هندسی بنیادی مجموعههای نقاط

منظم و یک مولفة نامنظم است که ملفة منظم تقریباً همه جا یک مماس

به اين ترتیب میدان پیمانهای را میتوان به دقت با پتانسیل الکترومفناطیسی
تعریف کرد و قانون پایستگی بار نتیجهای از ناوردایی فاز موضعی این
نظریه میشود.

پیوسته است در حالی

وایل چهار سال پس ازمراجعت اپزرینستن به زوریخ درگذشت .و من
اعلام درگذشت او را برای مجلة نیچر! نوشتم [« :]۳بین همة ریاضیدانانی

دارد ومولف نامنظم تقرییاً روی هم راستاها تصویری با اندازة صفر دارد.
 byشبیه به مجموعهای از خمهای

ملفه منظم

که مولفه نامنظم اهزیچ

لحاظ شباهتی به خم پیوسته ندارد .وجود ملفة

نامنظم وخواص آن با حل مسأله کاکیا به روش بسیکوویج ارتباط دارد .یکی

امزسائلی که بسیکوویج به من داد که رویش کار کنم تقسیم مجموعههای
اندازهپذیر به موَلفههای منظم ونامنظم در فضاهای چندبعدی بود .من دارین
مسأله به جایی نرسیدم اما نشان روش بسیکوویج برای هميشه روی من ماند.
روش بسیکوویج معمارانه است .او از عناصر ساده یک بنای ظریف وپیچیدة
معمارانه میسازد که معمولا نقشهای جند طبقه دارد .وبعد .وقتی عمارت تمام

شد .ساختار گاملشده با لستدلالهای ساده به نتیجهای غیرمتتظره ميرسن.
هر اثبات بسیکوویج یک اثر هنری است .و به همان دقت ساخته شده که

یک فوگ باخ.

من چند سال بعد از شاگردي بسیکوويج .به پرینستن آمدم و با هرمان

که زندگی شغلیشان را در قرن بیستم آغاز کردند .هرمان وایل کسی بود که
دستاوردهای عمدهای در بیشترین حوزههای متفاوت داشت .او یک تنه با

آخرین ریاضیدانان بزرگ جامعالاطراف قرن نوزدهم .هیلبرت وپوانکاره :قابل
خط
قیاس بود .دترمام زندگیاشن تحسم تماس زندهای بین دو

عمد؛ پیشروی

در ریاضیات محض و فیزیک نظری بود .حالا که او رفته است .اين اتصال

شکسته میشود وامیدهای م برای ادراک عالم فیزیکی با استفادة بلاواسطه

اتزخیل خلّق ریاضیاتی ,فعلاً  dblمییابد ».من سوگوار او بودم اما چندان
رغبتی به تعقیب رژیای او نداشتم .خوشحال بودم که میدیدم ریاضیات و
فیزیک در جهتهای مقابل هم پیش میروند.

اعلام درگذشت وایل با طرحی انسانی از او پایان میگرفت« :ویزگی
شخصی

اورة
با
د ترفکر
 blیک حس زیبایی شناختی بود که بر

هر چیز

 bly pat Lal blyنمونةٌ بارز ریاضیدان پرنده بود .درست همانطور که

یک
سلطه داشت .او

بسیکوویج نموه بارز ریاضیدان قورباغه بود .من اين سعادت را داشتم که

دادن حقیقت با زیبایی بوده است اما وقتی قرار باشد یکی ازاين دو را

قبل اآزنکه وایل بازنشسته شود و به خانة قدیمیاش در زوریخ برگردد.
وس مطالعات پيشرفتة پرینستن همدوره باشم .او از
م در
یک سال با او
من خوشش آمد جون آن سال من مقالهای دربارة نظريهةٌ اعداد در ASU

متمتیکس " ومقالهای دربارة نظرية کوانتومی تابش در فیزیکال ربویو؟ منتشر
کرده بودم .او از معدود افراد زندهای بود که در هر دو رشته دست داشت .مرا

تحویل  ESبه امید اینکه من هم پرندهای هستم مثل خودش .نامید شد.
من همچنان قورباغه ماندم .هر چند داخل گودالهای مختلفی سرک کشیدم.
هميشه تکبهتک بررسیشان کردم و دنبال ارتباطی بین آنها نمیگشتم.

»cl

من نظرية اعداد و نظریة کوانتومی دنیاهایی جدا با زیبایبهای جداگانه بودند.

نگاه من به اين دنياها مثل وایل نبود که امیدوار به یافتن سرنخهای طرحی
عظیم بود.

بار به من ,نیمهشوخی ,گفت« :کار من هميشه پیوند

انتخاب کنم .معمولاًزیبایی را انتخاب میکنم» .اين گفته همة شخصیت او را
بهخوبی جمعبندی میکند» وعلاقهٌ شگفتآوراو | به هماهنگی کلی طبیعت

نشان میدهد که قوانین آن باید .بیچونوچرا ,در یک صورت ریاضی زیبا

جلووگر شوند .اين حرف همچنین آگاهی او را از ضعف بشر نشان میدهد
و ذوق طنزش را که هميشه مانع اتزکبر او میشد .دوستان او در پرینستن
او را همانطور که من آخرین بار در مراسم رقص بهارة موسسة مطالعات
پنشرفته در آوریل  SSSدیدم»  sb aخواهند داشت .مردی تنومند وشاد.

که اوقاتش خوش بود و بدن چابک و حرکات نرمش هیچ نشانی از ۶٩
سالگی نداشت».

دورة پنجاه ساله بعد از مرگ وایل ,دوران طلایی فیزیک تجربی ونجوم
رصدی بوده است .عصر طلایی بیکنیهایی که در حال گشت,گذار» حقایق

کبارزرگ وایل در نظریه کوانتومی تابش ابداع میدانهای پیمانهای بود .ايدة

را میچینند .قورباغههایی که در حال کندوکاو در تکههای کوچکی ابزاتلاقی

میدانهای پیمانهای ماجرای جالبی دارد .وایل در سال  ۸۱۹۱آنها رباهعنوان

هستند که در آن زندگی میکنيم .در اين پنجاه سال .قورباغهها انبوهی از

میدانهای کلاسیکی دنرظريهةٌ وحدتیافتةٌ نسبیت عام والکترومغناطیس مطرح

اطلاعات تفصیلی دربارة بسیاری ساختارهای متفاوت کیهانی وانواع بسیاری

کرده بود( .)۷او اینها را «میدانهای پیمانای» نامید چون با انترلناپذیری
Annalen

2. Mathematische
4. Physical Review

.3 Annals of Mathematics

اذزرات وبرهمکنشها جمعآوری کردهاند .هر چه قلمروهای جدید بیشترکشف
میشد .عالم پیچیدهتر میشد .به جای طرح با شکوهی که نمایش سادگی و
.1 Nature
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زیبایی ریاضیات وایل باشد .کاشفان به جیزهای عجیب وغریبی میرسیدند

 USS Jesانفجارهای پرتو گاما .و مفاهیم غریبی مثل ابر تقارن و عالم
جندگانه .در همین گیزودان ریاضیات هم پیچیدهتر میشد .در پدیدههایی

مثل آشوب وبسیاری زمینههای جدید دیگرکه بهکمک ایانههای الکترونیک
گشوده شده بود .اکتشافات ادامه داشت .ریاضیدانان راز اصلی محاسبهپذیری

را کشف کردند .حدسی که با اگيزناره بیان میشود ۳ :برابر  ۳1نیست .اين

فرض میگوید مسائلی در ریاضیات وجود دارند که مورد به مورد به سرعت
حل میشوند اما  Abayaالگوریتم سریعی که دهرمه

موارد کارساز باشد قابل

حل فیستت ...مشهی تین  Spatکین مسالفای :سالك فروشنة هوروگر 3اسع:

که عبارت است از پیدا کردن کوتاهترین مسیر برای فروشندهای که به تعدادی
شهر میرود .با دانستن فاصلةٌ بين هر دو شهر .اهل فن همه عقیده دارند

که این لسن ستادق انسکه بو

الا فوقشة مورگرد شیتای TP Baca gh

فرانک یانگ

کسیترین ایدهای برای اثبات آن
چک
اما نه  ۳7است .اما دریغ ازکایونکه
داشته باشد .اين معمایی است که در عالم ریاضیات قرن نوزدهمی هرمان

 dhlحتی قابل فرمولبندی نبود.

نقل کرد .یانگ گفت« :اکنون با پیشرفتهای نظری وتجربی معلوم شده است

که تقارن ,گروههای لی» و ناوردایی پیمانهای در تعیین نیروهای بنیادی عالم
فیزیکی نقش اساسی دارند .من دتروصیف این اصل گفتهام :تقارن حکم به

فرانک یانگ و یوری مَنین
پنجاه سال اخیر برای پرندهها دوران سختی بوده است .اما حتی در دورههای
سخت هم برای آنها کار هست وپرندهها جسارت خود را برای دستهوپنجه
نرم کردن با آن نشان دادهاند .وایل تازه ابزرینستن رفته بود که فرانک یانگ۱

از شیکاگو سر رسید و در خانة سابق وایل مستقر شد .یانگ بهعنوان پرندة

پیشرو در بین فیزیکدانان همنسل من جای وایل راگرفت .هنوز وایل زنده بود

که یانگ و شاگردش رابرت میلز" نظرية یانگ-میلز دربارةٌ میدانهای پیمانهای
ناآبلی را ابداع کردند که تعمیم بسیار زیبایی از نظريةٌ میدانهای پیمانهای وایل

است [ .]۱۱میدان پیمانهای وایل کمیتی کلاسیک بود که دقرانون تعویضپذیری
ضرب

صدق

وایل به مفهوم ناوردایی پیمانهای بهعنوان یک اصل وحدت بخش در فیزیک

میکرد . 4bیانگ-میلز با میدانهای پیمانهای سهتایی سروکار

داشت که تعویضپذیر نبودند .اين میدانها در قوانین تعویض سه ملفة یک
اسپین مکانیک کوانتومی صدق میکردند که مولدهای سادهترین جبر لی

نآبلی  4۸+هستند .این نظریه بعدها چنان تعمیم یافت که میدانهای پیمانهای
توانستند مولد هجربر لی با ابعاد متناهی باشند .با اين تعمیم .نظريةٌ میدان

برهمکنش میدهد» .اين ایده که تقارن حکم به برهمکنش میدهد .تعمیم یانگ

اازظهارنظر وایل است .وایل متوجه شد که ناوردایی پیمانهای ارتباط نزدیکی
با قوانین پاییستگی فیزیکی دارد .ولی نتوانست ازاین جلوتر برود .چون فقط
ناوردایی پیمانهای میدانهای آبلی تعویضشونده را میشناخت .یانگ با معرفی
میدانهای پیمانهای ناآبلی اين ارتباط را قویترکرد .با میدانهای پیمانهای ناآبلی

که جبرهای لی نابدیهی تولید میکنند .گونههای محتمل برهمکنش بین میدانها
یکتا میشوند ,بهطوری که تقارن .برهمکنش رالازم میکند .اين ایده بزرگترین
سیهمانگ در فیزیک است .اين سهم ازآن پرندهای است که بر فراز جنگل انبوه
مسائل کوچک» که اغلب ما عمرمان را در آن سپری میکنيم .پرواز میکند و

اوج میگیرد.
 baiدیگری که من برایش احترام زیادی قاتلم .ریاضیدان روسی یوری
 Coal Vesکه آقیر| مود مقالات «للشیتی با علان رناطانت paren
استعاره" منتشر کرده است [ .]۵اين کتاب به زبان روسی در مسکو و به زبان

پیمانهای یانگ-میلز چارجوب مدلی از تمام ذرات و برهمکنشهای شناخته
شده را فراهم آورد .مدلی که امروز مدل استاندارد فیزیک ذرات شناخته
میشود .پرداخت نهایی بانگ نشان داد که اگر ماد سه شاخصي کریستوفل "

نقش میدان پیمانهای را داشته باشد نظرية گرانش اینشتین در همین چارچوب
قرار میگیرد [.]۶۱
درسال ۱گ۵۹ز۵يکهده

مقالات وایل به مناسبت هفتادمین سالروز تولاش

متتضر میشد :آو عر تکطهای برثالً سال  ۱٩۷۸خود عقیدة نهاییاش
دربار؛ نظریههای میدانهای پیمانهای را چنین بیان کرد [« :]۲۱به نظر میرسد
قویترین استدلال برای نظرية من اين باشد که ناوردایی پیمانهای به پایستگی
بار الکتریکی مربوط است به همان نحو که ناوردایی مختصاتی به پایستگی
انرژی توکانه مربوط است» .سی سال بعد یانگ درزوریخ درسخنرانی خود در
مراسم صدمین  ly iF cpl [VY] bl iwebراع بنهوان شاهدی بردلبستگی
Mills
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انگلیسی از سوی انجمن ریاضی آمریکا منتشر شده است .من مقدمهای بر

چاپ انگلیسی کتاب توشتم که اینجا بخش کوچکی اآن ( بای شم نقل

میکنم« .ریاضیات همچون استعاره شعار خوبی برای پرندههاست .معنایش
این است که عمیقترین مفاهم در ریاضیات آنهاییاند که دنیایی اازندیشهها
را به دنیایی دیگراز آنذیقتهها پیوند میزنند .در قرن هندهم دکارت دنیاهای

مجزای جهبرنودسه ر با مفهوم مختصات به هم پیوند دنادیووتن دنیاهای

هندسه و دینامیک را با مفهوم فلوکسیونهاء که امروز حسابان نامیده میشود.
پیوند داد .دقررن نوزدهم بول دو دنیای منطق و جبر را بهوسیلهة منطق ریاضی
پیوند زد و ریمان دنیاهای هندسه وآنالیز را پا مفهوم رویههای ریمانی به

هم مربوط کرد .مختصات .فلوکسیون؛ منطق ریاضی و رویههای ریمانی
همه استعارههاییاند که معانی کلمات را از متنهای آشنا به متنهای ناآشنا
 sal pps Add saad, geریاضیات راکشف

استعارههایی میبیند که دیده

جانفون نویمان

میشوتن :اما هنور درگ تشدداند .عسیتر ین آین استارهها قباهت ساتار
 4اعداد وفیزیک است .او در هر دو حوزه نشانههایی از مفاهیم موازی

ته
سکه
سایی
گرنه
میبیند .تقا

را به پیوسته پیوند میدهند .او در انتظار وحدتی

است که آن راکوانتش ریاضیات میخواند».

منین مخالف این اقدام بیکنی هیلبرت است که با را

فهرست بیستوسه

مجموعةٌ رضایتبخش اصول موضوع را برای نظريةٌ مجموعهها بهدست
آورد .در اين اصول اپزارادکسهای مکنطاقینکتهور

در بررسی مجموعههای

نامتناهی واعداد نامتناهی با آنها روبهرو بوده اجتتاب شده بود .اصول موضوع
فون نویمان را چند سال بعد دوست پرندهاش کورت گودل برای اثبات وجود

مسأله حلنشده به کنگرة بینالمللی سال  ۰۰۹۱ریاضیذانان در پاریس,

گزارههای تصمیمناپذیر در رباضیات بهکار برد .پس ازگودل ,ریاضیات دیگر

را ترسیم کرد .او عقیده دارد مسائل هیلبرت

یک ساختار با مفهوم یکتایی از صدق نبود بلکه مجممالجزایری از ساختارها
بود با مجموعههای مختلفی از اصل موضوعها و مفاهیم مختلفی Gly

خط مشی آیندة ریاضیات

حاشیهروی از زمينة اصلی ریاضیات است .به نظر منین پیشرفتهای مهم
ریاضیاث ابزرنامهفا حاضل میشود ته امزسائل .مسالههاً معمولا با استفاده
از ایدههای قدیمی به روشهای جدید حل میشوند .برنامههای پژوهشی
بستر زادهشدن اندیشههای جدیدند .از دید او برنامةٌ بورباکی ,بازنویسی

ریاضیات به زبان انتزاعیتره منبع بسیاری ازیدههای جدید در قرن بیستم
استت :به نظر او برتامة لنگلندر که نظرية اعداد و هتدسه را وحدت

میدهد .منبع نویدبخشی برای اندیشههای جدید در قرن بیستویکم است.
کسانی که مسائل حلنشدة معروف را حل میکنند ممکن است برندهُ جوایز
بزرگی باشند اما پیشتازان واقعی کسانی هستند که برنامههای جدید را

شروع میکنند.
ده فصل انزسخةّ روسی ریاضیات همچون استعاره از نسخةّ انگلیسی
حذف شدهاند .به تشخیص انجمن ریاضی آمریکا اين فصلها به درد بقوانندگان

صدق .گودل نشان داد که ریاضیات پایانناپذیر است .مهرجموعهای ازاصل

موضوعها بهعنوان مبنا انتخاب شود ,پرندهها هميشه میتوانند پرسشهایی پیدا

کنند که آن اصل موضوعها نتوانند جوابشان ربادهند.

فون نویمان از مبانی ریاضیات به مبانی مکانیک کوانتومی رفت و به
انگيزة فراهم کردن مبانی رياضياتي محکمی برای مکانیک کوانتومی ,نظرية
درخشان حلقههای عملگرها راابداع کرد .هکرمیت قابل مشاهدهای با یک
عملگر خطی نشان داده میشود .و خصوصیات رفتار کوانتومی بهخوبی با

جبر عملگرها قابل نمایش است .درست همانطور که نیوتن حسابان را بای
توصیف دینامیک کلاسیک اختراع کرد فون نویمان حلقههای عملگرها را
برای توصیف دینامیک کوانتومی ابداع کرد.

فون نویمان در زمینههای گوناگون دیگری هم سهم عمده دارد .به خصوص

انگلیسی زبان نمیخورد .حذف این فصلها از دو جهت جای تاسف دارد:

در نظرية بازیها و طراحی رایانههای رقمی .او در ده سال پایانی عمرش BE

اول اینکه خوانندگان نسخة انگلیسی زبان فقط بخشی از عقاید منین را

درکار رایانه بود .علاقهاش به رایانه آنقدر زیاد بود که تصمیم گرفت نهتنها به

سوی ریاضیات شاید میان
فائرقشا تا
میبینند .کسی که به لحاظ گستردگی عل

مطالعةٌ طراحی آنها بپردازد بلکه رایانهای با سختافزار و نرمافزار واقعی بسازد

ریاضیدانان منحصر بهفرد باشد .دوم اینکه ما جشمانداز ناتصی از فرهنگ

و با آن کار علمی بکند .من خاطرات زندهای اازولین روزهای شروع پروزة

از فرهنگ انگلیسیزبانان بخشبندی شده

رایانةٌ فون نویمان در موسسةٌ مطالعات پيشرفتة پرینستن دارم .آن موقع او دو

است و ریاضیدانان را در تماس نزدیکتری با تاریخدانان هنرمندان و شاعران

دلمشغولی علمی عمده داشت» بمب هیدروژنی و هواشناسی .او رایانهاش را

قرار میدهد.

شبها برای محاسبات بمب هیدروژنی بهکار میگرفت و روزها برای هواشناسی.

تهر
می ک
کهنگ
روسی میبینیم .فر

بیشتر کسانی که آن روزها دور و بر ساختمان رایانه پرسه میزدند هواشناس

جانفون نویمان

بودند .سردستهشان جول کارنی " بود .کارنی یک هواشناس واقعی بود .خاضع

 Eteمهم دیگر در ریاضیات قرن بیستم جانفون نویمان است .فون نویمان

و خاشع دمرقابل اسنرايراسرو درردني هوا و شکاک به توانایی یانه رای

قورباغهای بود که مهارت فنی تحسینانگیزش را برای حل بسیاری مسائل

حل این اسرار .جانفون نویمان کمتر خاضع بود و کمتر شکاک .من سخنرانی

در ریاضیات و فیزیک بهکار گرفت .او از مبانی ریاضیات شروع کرد .اولین
program

.1 Langlands

 Hb2 oles osهدفهایش راگوش
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در سال  ۸۹۹۱در  ٩۷سالگی درگذسته» همین پدیدهها را در یک سخنرانی

دکریمبریج در سال  ۳۴۹۱توصیف کرد بیست سال قبل اازینکه لورنتس
ها
هین
د هم
د»یاما
پاند
کشفشان کند .کارترایت این پدیدهها را به نامهای دیگری خو
کشف کرد که توصیفکنند:

بودند .او آنها را در جوابهای معادلةٌ ودنریل"

نتوسقانوهاییتیککنندة غیرخطیاند [ .]۲معادلة ودنرپل در جنگ جهانی
دوم

اهمیت داش

حون

تقویتکنندههای

در رادارهای اولیه بودند .فرستندهها

غیرخطی

منبع

 ideفرستندهها

نامنظم کار میکردند .و نیروی

هوایی

کارخانههای سازنده را سرزنش میکرد که نقوبتکنندههای معیوب میسازند.
از مری کارترایت خواسته شد مشکل | بررسی کند .او نشان داد سازندهها

تقصیری ندارند .اين معادلةٌ ودنرپل است که باید سرزنش شود .جوابهای
دنریل
معادلهٌ و

دقیتا همان رفتار آشوبناکی را داشتند که نیروی هوایی از آن

شکایت داشت .من هفت سال قبل از سخنان فون نویمان دربارةٌ کنترل هوا

مری کارترایت

حرفهای مری کارترایت دربارة آشوب را شنیده بودم اما آنقدر دوراندیش نبودم
بسیار سخن گفت .او گفت« :به کمک رایانه خواهیم توانست جو را در هر
لحظه به نواحی پایدار و نواحی ناپایداری تقسیم کنیم که نواحی پایدار قابل

که ایتها را به هم ربط بدهم .هرگز به ذهن من خطور نکرد که رفتار آشفتة معادلاً
ون درپل ممکن است ربطی به هواشناسی داشته باشد .اگر به جای قورباغه,

پیشبینی و نواحی ناپایدار قابل کنترل باشند ».فون نویمان معتقد بود هر

پرنده بودم احتمالا اين ارتباط را میدیدم و خیلی از دردسر فون نویمان کم
ل  ۰۵۹۱چیزی اآزشوب میدانست احتمالا دربارة
ا در
میکردم .اوساگر

ند هطوری که به هر جهت دلخواه حرکت کند .اختلال کوچک را با یک
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ناحیةٌ ناپایدار را میتوان با استفاده؛ٌ هوشمندانه از یک اختلال کوچک پیش
ناوگان هوایی حامل مولدهای دود میتوان اعمال کرد که نور خورشید را جذب

ا وهش
کایش
کند ودماها ر|ج دارهایی که اختلال بیشترین تأدثیرارارد افز

خصوص ,میتوانیم طوفان را در مراحل اولیه متوقف کنیم اگر tr
دهد .به
اپایداری را بهموقع تشخیص بدهیم وبعد آن تکه از هوا را قبل ازSoil
متلاطم شود وگردباد تشکیل بدهد خنک کنيم .فون نویمان که در دههٌ ۰۵۹۱

صحبت میکرد .گفت تنها ده سال طول میکشد تا رایانههایی آنقدر قوی

اين باره بگوید.
فون ویمان در اواخر عمرش بهدردسر افتاد چون در حقیقت قورباغه
بود اما همه ازاناوتظار داشتند مثل پرنده پرواز کند .در سال  ۴۵۹۱کنگرة
بینالمللی ریاضیدانان در آمستردام برگزار میشد .این اتفاق تنها هر چهار سال

یک بار میافتاد و دعوت شدن به سخنرانی در حلسة افتتاحیه افتخار بزرگی
پهشمار میآمد .برگزارکنندگان کنگرة آمستردام فون نویمان را برای سخنرانی
اصلی دعوت کردند با این امید که اوکار هیلبرت درپاریس  ۰۶۹۱را تکرا رکند.

ساخته شوند که به دقت نواحی پایدار و ناپایدار جو را تشخیص بدهند .آن

درست همانطورکه هیلبرت  hlفهرست مسائل مهم حلنشدهه پیشرفت

 ۰۶۹۱کنترل عملی هوا کاری عادی باشد.

 dadpo CLL,اول قرن بیستم را هدایت کرده بود .فون نویمان دعوت شد
تا همین کار را برای نیمه دوم قرن انجام بدهد .عنوان سخنرانی فون تویمان در

 wyوقتی تشخیص

دقیق میسر شود

هٌ
ددهکهةدر
بگیریم .انتظار او این بو

طولی نمیکشد که کنترل را بهدست

فون نویمان البته اشتباه کرد .اشتباه کرد چون چیزی اآزشوب نمیدانست.
آشوبناک است .واه «آشوبناک» به اين معنی است که حرکتهایی که نزدیک
به هم شروع میشوند |
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وقتی حرکت آشوبناک است .غیرقابل پیشبینی است و یک اختلال کوچک
آن را به وضعیت پایداری که قابل پیشبینی باشد منتقل نمیکند .اختلال

گوچک سمولا آن را ب حزشت .آشوبناگ دیگری میبرد که بد همان glial
غیرقابل پیشبینی است .به اين ترتیب» راهبرد فون نویمان برای کنترل هوا
دان
یاو
استضکه
یا
ررست
شکست میخورد .د

بزرگی بود اما دهرواشناسی

متوسط بود.

ادوارد لورنتس! در سال  ۳۶۹۱کش ف کرد که جوایهای معادلات هواشناسی
 ils lh Sagtl peeوبان شتس سال ازمرگ فرن ویمان میگذت:
اشف آشوب به حساب میآورند .او
لورنتس هواشناس بود و عموما اوک را
ههوم هواشناختی را کشف کرد واسامی جدیدشان را روی
پدیدههای آمشوفب ب
آنها گذاشت .اما ودراقع من خودم شنیدم که مری کارترایت "» ریاضیدانی که
Cartwright

2. Mary

Lorenz
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برتامة کنگره

> oاعلام شده بود« :مساتل حلنشدة

ریاضیات :سخنرانی به

دعوت کميتة برگزارکننده» .پس اپزایان کنگره مجموعة کامل سخنرانیها منتشر
شد .متن همه سخنرانیها بود = این یکی.
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نویمان بالای یک صفحهّ خالی جاپ شده بود .زیرش نوشته شده بود« :هیج
نسخهای از این سخنرانی در دسترس نیست».

در ساعت  ۳بعدازظهر سهشنبه ۲ .سپتامبر  ۴۵۹۱۰سالن سخنرانی پر از
ریاضیدانان بود ,همه منتظر شنیدن سخنرانی ارزشمندی درخور آن موقعیت

تاریخی بودند .اما سخنان فون نویمان همه را دلسرد کرد .شاید چند سال پیشتر
موافقت کرده بود دربارة مسائل حلنشده صحبت کند و بعد یادش رفته بود.
او که سرش گرم هزار سودای  Sooبود از آماده کردن سخنرانی غافل شده بود.

آدخدررین
بع

دش
ا که
یظه
لح

ی وزی
جاید
آمده بود باید به آمستردام بي

دربارةٌ

ریاضیات بگویده متن یک سخنرانی قذیمی مربوط به سالهای  ۰۳۹۱را از
تخکاکاشنرده
کشویی بیرون کشیده بود و

بود .سخنرانی دربارةٌ حلقههای

عملگرها بود .موضوعی که در ده  ۰۳۹۱جدید و باب روز بود .نحهرفی
.1 van der Pol equation

نشر ریاضی» سال  ۷۱۰فسارة ۲

۶

از مسائل حلنشده .نه حرفی از آینده .نه حرفی از رایانه که میدانستیم

با بزرگواری ضعیف باقی میماند .اين هم مسأله حلنشدة دیگری است

عزیزترین دلمشغولی فون نویمان است .اقلا دربارة ایانه که میتوانست چیز

که بهعنوان تکلیف به قورباغههای جوانی که بین مخاطبان هستند واگذار
میکنم .میخواهم توضیح بدهید که چآراشوب مشاهدهشده دبرسیاری انواع

ا دلرن طاق شد .کسی
سضر
تازه هویجانانگیزی بگوید .طاقت جمعیت حا
با صدایی آنقدر بلند که همه بشنوند گفت6 60005« :و۸

که

دستگاههای دینامیکی  Lagatضعیف است.

دآرلمانی یعنی «سوپ دوباره گرمشده» .دسرال  ۴۵۹۱اغلب ریاضیدانان

موضوع آشوب با انبوهی از دادههای کمی مشخص میشود .ذخیرة

آنقدر آلمانی میدانستند که متلک را بفهمند .فون نویمان حسابی شرمنده

بیپایان تصاویر زیباء کومبود قضیههای دقیق .قضیههای دقیق بهترین وسیله

شد .سروته سخنرانی را بههم آورد وبی اینکه منتظر پرسشها بشود سالن را

برای دقت و عمق بخشیدن به یک موضواند .تا نتوانید قضیههای دقیقی

ترک کرد.

اثبات کنید معنی اندیشههایتان را بهطور کامل نمیفهمید .در زمينة آشوب من
فقط یک قضية دقیق میشناسم که تیانییان لی" وجیم یورک" در سال
 ۵ثابت کردهاند و در مقالهٌ کوتاهی با عنوان «تناوب سه مستلزم آشوب

آشوب ضعیف
اگر فون نویمان هنگام سخنرانی دآرمستردام آشوب را میشناخت,

Wer

یکی امزسائل حلنشدهای که مطرح میکرد آشوب ضعیف بود .مستأله آشوب
ضعیف هنوز هم بعد اپزنجاه سال حل نشده است .مساله .درک اين موضوع

است که جرا حرکتهای آشوبناگ غالبا مخدود میمانند و سبب تاپایدارن
مخربی نمیشوند .مثال خوبی ازآشوب ضعیف .حرکتهای چرخشی سیارات
و قمرها در منظومةٌ شمسی است .تازه همین اواخر کشف شد که اين حرکتها

آشوبناکاند .کشف شگفتانگیزی بود که تصویر سنتی منظومة شمسی
بهعنوان نمونهٌ بارز حرکت پایدار منظم را مخدوش کرد .لاپلاس ریاضیدان

دویست سال پیش فکر میکرد ثابت کرده که منظومةٌ شمسی پایدار است.
حالا معلوم میشود که لاپلاس اشتباه کرده است .انتگرالگیریهای عددی
دفیق امزدارها به روشنی نشان میدهد که مدارهای مجاور بهصورت نمایی

واگرا میشوند .به نظر میرسد آشوب در دنیای دینامیک کلاسیک تقریب

است» منتشر شده است[ .]۴مقالاٌ لی-بورک یکی اگزوهرهای جاودانی

آتار ریاضی است .قضية آنها مربوط به نگاشتهای غیرخطی یک بازه روی
خودش است .مکانهای متوالی یک نقطه رواقتّی نگاشت تکرار شود .میتوان
ghee
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اگر نقطه بعد از  NVنگاشت به مکان اولیاش باگزردد .در این بحث ,مدار
در صورتی آشوبناک گفته میشود که نسبت به تمام مدارهای تناوبی واگرا

باشد .اين قضیه میگوید اگر یک مدار با تناوب سه وجود داشته باشد ,آنگاه
مدارهای آشوبناک هم وحود دارند .اثبات قضیه ساده وکوتاه است .به نظر

یر
وزار
تترصاز ه
من اين قضیه واثباتش بیش

زیبا ماهیت اساسی آشوب را

روشن میکنند .این قضیه توضیح میدهد جرا آشوب در دنیا همه جا هست.
نمیگوید جرا آشوب اغلب ضعیف است .اين وظيفة آینده است .من عقیده
دارم آشوب ضعیف بهصورت بنیادی درک نمیشود ماگینکه بتوانیم قضایای
دقیقی دربار؛ آن اثبات کنیم.

عمومیت دارد.
رفتار آشوبناک در منظومة شمسی

پیش از آنکه انتگرالگیری دقیق

درازمدت انجام بگیرد .دور از ذهن بود .آشوب ضعیف به این معنی است
که مسیرهای مجاور بهصورت نمایی واگرا شوند اما هیچوقت زیاد از هم دور

نشوند .واگرایی با نمو نمایی شروع میشود اما بعد محدود میماند .چون

آشوب حرکتهای سیارهای ضعیف است .منظومةً شمسی میتواند میلیاردها

سال بای بماند .هر چند حرکتها آشوبناکانده سیارهها هیچوقت امزکانهای

همیشگیشان دور نمیافتند کول منظومه از هم نمیباشد .علیرغم وجود
آشوب .منظر لابلاسی منظومة شمسی بهعنوان دستگاهی که کاملاً منظم کار

نظریهپردازان ریسمان
میخواهم چند کلمهای دربارة نظرية ریسمان بگویم .جند  alحون خیلی

کم دارینباره میدانم .من هیجوقت زحمت یاد گرفتن این موضوع یکاار در

 alرا به خودم ندادم .اما وقتی دارقامتگاهم در موْسسة مطالعات پیشرفته
پرینستن هستم .دوروبرم پر از نظریهپردازان بپهسمان است وگاهی وقتها
صحبتهایشان راگوش میکنم .تصادفا ابزهضی حرفهاشان هم دسررمیآورم.
سه جیز روشن است :اول ,کاری که اینها میکنند ریاضیات درجهٌ یک است.
ریاضی محضدانان پیشرو کسانی مثل مایکل اتیا وایزادورسینگر ,به آن عشق

حرقازیقت نیست.
میکند زیاد دو
همین پديدة آشوب ضعیف را در حوزة هواشناسی میبینيم .هر چند
هوای نیوجرسی واقعً آشویناک است .اين آشوب حدود معینی دارد .تبستانها
وزمستانها به طرزی غیرقابل پیشبینی معتدل يا خشن است اما با اطمینان

نظريهة ریسمان خودشان را بیشتر فیزیکدان میدانند تا ریاضیدان .معتقدند

میتوانیم پیشبینی کنیم که دما هرگز بالاتر از  ۵۳درجة سلسیوس نمیرود

نظریهشان چیزی عینی ددرنیای فیزیکی را توصیف میکند .وسوم؛ فعلا هیچ

یا پایینتر از منهای  ۰۳نمیآید .حدهایی که اغلب در هندوستان یا مینهسوتا

مدرکی دال بارین نیست که اين نظریه به فیزیک مربوط است .نظریه هنوز

میورزند .اين نظریه شاخهٌ کاملا جدیدی ارزیاضیات با ایدهها ومسائل جدید
بهوجود آورده است .مههمتمر اهز ,روشهای جدیدی برای حل مسائل قدیمی که
قبلا لاینحل بودند در اختیار ریاضیدانان قرار داده است .دوم دستاندرکاران

پشت سر گذاشته میشوند .هیچ قانون پایستگی در فیزیک نیست که بالا

الزحاظ تجربی قابل آزمون نیست .نظريهٌ ریسمان در دنبای خودش جدا از

رفتن دما دنریوجرسی به اندازهةٌ هندوستان رمامنوع کند یا پایین آمدن دما در

بقیهةٌ فیزیک مانده است .نظریهپردازان خیلی سعی دارند اين نظریه را به جایی

نیوجرسی به اندازة مینهسوتا ر| منع کند .ضعف آشوب برای بقای درازمدت

برسانند که قابل آزمودن در جهان واقعی باشد اما تا به حال بینتیجه بوده است.

حیات در این سیاره اساسی بوده است .آشوب ضعیف ,گوناگونی دردسرساز

همکاران من اد ویتن وجوان مالداسنا" بوقَیةٌ خالقان نظریةٌ ریسمان.

هوا را به ما میچشاند و در عین حال ما راافازتوخیزهای جدی که برای
حیات خطرناک باشد محافظت میکند .آشوب .به دلایلی که نمیفهمیم.

پرندهاند» بلند پرواز میکنند و چشمانداز با شکوه رشته کوههای دوردست
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پرندهها و قورباغهها /فریمن دایسن
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میبینند .هزاران متخصص متواضعتر نظرية ریسمان در دانشگاههای دنیا

آینده ممکن است خطا باشد .این حدس خصلت ابطالپذیر بودن دارد .که به

قورباغهاند و بکهندوکاو در جزئیات دقیق ساختارهایی ریاضی میپردازند که

گفتة کارل پوپر شاخص یگکزارة علمی است .شاید فردا باکشفی که از دل

ابتدا پرندهها دارفق دیدهاند .کنجکاوی من دربارهٌ نظريةٌ ریسمان بیشتر جنبة

 8 gle ao banalعلسی :خاش خونپ :استة که اسان یکی اهززار دتر

برخورددهندء بزرگ هادرونی ژنو بیرون میآید .اين حدس ابطال شود.

) Jyنظریهپردازان ریسمان باشد ,که ارتباطهای جدید کشف میکنند وپیشتاز

باز هم منین

هفرم
دار ن
روشهای جدیدند .ولی آنقدر خوب نیست که جزو هزار نفر دوم یا هز

برای ختم اين سخنرانی» برمیگردم به یوری منین وکتابش ریاضیات همچون

باشی .حالا در حدود دههزار نظریهپرداز ریسمان در سراسر دنیا پکاندهاند.

 bs aedاصولا درباوة رپاضیات است .شاید برای خوانندگان غربی
عجیب باشد که نویسنده با همان فصاحت دربارةٌ موضوعهای دیگری صحبت

شاید برخلاف انتظار مد روز تغییر کند ونظرية ریسمان از مد بیفتد .آن وقت

میکند از قبیل ناخوداگاه جمعی . gly Liteاسان» روانشناسی اوتیسم۱

این وضع برای هزار نفر دهم یا شاید همان هزار نفر دوم هم خطرناک است.
دست بدهند .اینان در
ممکن است نه هزار نظریهپرداز ریسمان کارشان را از
تخصص باریکی کار کردهاند و ممکن است در دیگر شاخههای علوم قابل

جذب نباشند.
 Yl leهمه جوان جذب

 4ریسمان میشوند؟ تا حدی به خاطر

جاذبهٌ فکری آن است .نظريةٌ ریسمان جسورانه و از لحاظ ریاضی زیباست.
اما اين جذابیت .جامعهشناختی هم هست .نظريةٌ ریسمان جاذبه دارد جون
ت؟
س کار
هنهاد
شغل ایجاد میکند .و چرا اينهمه دنرظريةٌ ریسمان پیش

چون

نظرية ریسمان کمهزینه است .اگر دریک جای دورافتاده رئیس بخش فیزیک
باشید و بودجة کمی داشته باشید .استطاعت ندارید آزمایشگاه مدرنی برای

فیزیک تجربی برپا کنید .اما میتوانید دو نفر نظریهپرداز ریسمان استخدام

کنید .و به این ترتیب یک بخش فیزیک روزآمد داشته باشید .میان رتیسها
وسوسةٌ پیشنهاد چنین مشاغلی هست و بین جوانان وسوس قبول آن .این

وضعیت هم برای دانشمندان جوان خطر دارد هم برای  Balعلم .نمیگویم
جوانهایی را که نظرية ریسمان برایشان جالب است دلسرد کنیم .میگویم به
آنها زمینههای دیگری هم پيشنهاد کنیم که به خاطر ضرورتهای اقتصادی به
سمت نظريةٌ ریسمان کشانده نشوند.
بالاخره .حدسهای خودم رداربارة آيندة نظریة ریسمان با شما در میان

میگذارم .احتمال دارد حدس من غلط باشد .هیچ توقم پیشگویی آینده ندارم.
حدسم را به شما میگویم که فقط قدری خوراک فکری به شما داده باشم .من

بعید میدائم که نظرية ریسمان کاملا موفقیتآمیز یا بدگلی بیمصرف باشد.
منظورم اکزاملا موفقیتآمیز این است که اين نظریه یک نظرية کامل فیزیک
باشد که تمام جزئیات ذرات و برهمکنشهایشان راتوضیح بدهد و منظورم از

بهکلی بیمصرف این است که این نظریه قطعةٌ زیبایی ارزیاضیات باقی بماند.

و نقش شیادی ادرسطورههای بسیاری از فرهنگها .برای هموطتان منین
در روسیه این علائق و مهارتهای چندساحتی تعجبی ندارد .اندیشمندان

روسی این سنت غرورآفرین روشنفکران روسیةٌ قدیم را زنده نگه داشتهاند که
دانشمندان و شاعران و هنرمندان و موسیقیدانان به یک جمع تعلق دارند.

امروز هم همین طورند .چنانکه در نمایشنامههای چخوف میبینیم گروهی از

آرمانگریان از جامعة خرافاتی و حکومت غیرقابل اعتماد دوری گزیدند .در
روسیه ریاضیدانان ,آهنگسازان ,و فیلمسازان با هم همصحبت میشوند ,با
هم روی برف در شبهای زمستان قدم میزنند .همپیاله میشوند وافکارشان
را با هم در oleمیگذارند.

منین پرندهای است که حوزة دیدش تا آن سوی قلمرو ریاضیات وتا
افقهای گستردهتر فرهنگ بشری کشیده میشود .یکی ازعلائق انوظريةٌ ذهن

جمعی یاکهن الکو" ابداع روانشناس سویسی کارل یونگ ,است .مطابق نظر
پونگ» کهن

الکو یک تصویر ذهنی است که ) Aceدر یک

دارد که همه ما در آن شریکیم .بار عاطفی شدیدی که اين کهن الگوها با

خود دارند بقایای خاطرات گمشد؛ رنجها ولذتهای جمعیاند .منین میگوید
لازم نییست صدق نظرية پونگ را تایید کنیم تا روشنگری آن رداریابیم.

بیش اسزیسال پیش  Sigeمورلّي خواننده,ترنههایی با اشعارپیرمک

 oulضبط کرد .یکی اازين ترانهها  611۷ 6۷۶01۲هن شهر مرده؛ است .با

آهنگی به یاد ماندنی متناسب با صدای بکمنترالت و "ی مورلی ,با آکاردتونی

که اين صدا را همراهی میکند و با تصاویر کلامی فوقالعاده پرشور .شعر این
ترانه روی کاغذ جیز بههخصوصی نیست:
“En pénétrant dans la ville morte,

حدس من اين است که نظریةٌ ریسمان عاقبتی بین موفقیت کامل و شکست

Je tenait Margot par le main...

 LSداشته باشد .حدس میزنم چیزی مثل نظريةٌ گروههای لی باشد که
سوفوس لی در قرن نوزدهم بهعنوان یک چارچوب ریاضی برای فیزیک

Nous marchions de la nécropole,
Les pieds brisés et sans parole,
Devant ces portes sans cadole,

کلاسیک ابداع کرد .تا زمانی که نیزیک در حد SWباقی ماند .گروههای
لی بیمصرف ماندند .آنها جوابهایی در انتظار صورت مساله بودند .اما پنجاه

سال بعد .انقلاب کوانتومی فیزیک رادگرگون کرد وجبرهای لی جای مناسب

خود ایافند .گلیدی برای خرک نقش اساسی تقارن در دنیای کوانتزمی شدند.
من انتظار دارم که پنجاه يا صد سال دیگر انقلاب دیگری در فیزیک رخ بدهد

ومفاهیم جدیدی عرضه شوند که ما الان کوجکترین اطلاعی از آنها نداریم,

ناخودآگاه حمعی

Devant ces trous indéfinis,

Devant ces portes sans parole
Et ces poubelles pleines de cris”.

«وارد شهر مرده که شدیم/دست مارگو را گرفتم /...از شهر مردگان با پاهای

مجروح میگذشتيم/بی کلامی/از مقابل ایندرهای بیقفل/اين حفرههای
ناشناس/اين درهای بیکلام .واين زبالهدانهای پر از فریاد».

واين مفاهیم جدید معنای جدیدی به نظرية ریسمان بدهند .آن وقت ,نظرية

ریسمان با طرح گزارههای آزمونپذیری دربارة دنیای واقعی به یکباره جایگاه
مناسبش را در عالم خواهد یافت .به شما توجه میدهم که اين حدس دربارةٌ

بارها اخزود پرسیدهام جرا به نظر میرسد کلمات  bolاین ترانه یادآور جیزی
3. contralto

2. theory of archetypes
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به نظر میرسد کلام آمکرلان وصدای مورّی رژیایی انزاخودآگاه جمعی ما
را زنده میکند .روّبای کهنه سربازی که دیرک شهر مرده پرسه میزند .منهوم
ناخودآگاه جمعی شاید همان قدر اسطورهای است که مفهوم شهر مرده .اين

فصل از کتاب منین پرتو ظریفی راتوصیف میکند که اين دموفهوم شاید
اساطیری برهم میافکنند .انواخودآگاه جمعی راهمچون نیروی غیرعقلانیای

توصیف میکند که ما راباقدرت به سمت مرگ وویرانی میکشد .کهنالگوی
شهر مرده چکید؛ رنجهای صدها شهر واقعی است که از زمان بهوجود آمدن
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هادی بورمحمدی

انواع مختلفی اطزرحهای هرمی ونامههای زنجیرهای درکشورهای مختلف به عموم مردم عرضه میشود واین روند .علیرغم مشکلاتی

که بهبار میآورده همچنان ادامه دارد .نمونةٌ معروف این نوع برنامهها ادریران .طرحهای شرکت «گولدکوییست» بود که اتهامات فراوانی به
 plوارد شد .اين مقاله به بررسی دو مدل احتمالاتی میپردازد که دپراسخ به درخواست وکلای شاکیان شرکنهای هرمی دآرمریکا طراحی
شده است.

بر اساس این دو مدل ,درآمدی که فرد شرکتکننده در یک طرح هرمی میتواند اازين راه داشته باشد ارتباط مستقیمی با زمان ورود

فرد به اين فرایند دارده و تنها درصد کمی از شرکتکنندگان (افرادی که در همان مراحل ابتدایی طرح وارد فرایند شدهاند) پولی بهدست

خواهند آورد وبیشتر آنها زیان خواهند دید بهطوری که میتوان گفت سرمایهگذاران طرحهای هرمی .در مجموح .مغبون میشوند.

مقدمه

میفروشند .ازینرو خریدار اول میتواند انتظار دریافت  2۴۶دلار را داشته

هر چند براساس قوانین ایالتی وفدرال [آمریکا] مبادرت به فعالیتهای تجاری

باشد که مبلغ زیادی خواهد بود.

فریبنده که ب رت وعدة کاذب وایجاد تصویر غلط همراه باشد غیرقانونی است»

سازماندهندگان طرحهای هرمی دوراقع یک کسب وکار قانونی؛ مانند

انواع نامههای زنجیرهای و طرحهای هرمی همچنان به مردم عرضه میشوند.
اين مقاله به مرور دو مدل احتمالاتی مطرح برای اين طرحها میپردازد که

نمایندگی فروش و دلالی را با فعالیت هرمی (سلسهای از عضوگیریهای
جدید) خلط میکنند .فریب اساسی که هم در طرحهای هرمی وهم در

توسط نویسندگان اين مقاله ([ ]۴و[ )]۷دپراسخ به درخواست وکلایی که به

نامههای زنجیرهای وجود دارد آن است که بسیاری از عضوشدگان نمیتوانند

پیگرد قانونی مسژولان اینگونه فعالیتهای غیرقانونی میپردازند طراحی شده

برای جبران سرماية اولیهٌ خود به اندازة کافی عضو جدید جذب کنند چه برسد
به اینکه سودی ببرند زیرا مجموعهٌ اعضای جدید بالقوه به سرعت به پایان

eal

نم زنجیرای معمولاً شامل  ۶نام است و خریدار چنین نامهای  2۲دلار

میرسد.راهی  Sl eseاین مطلب استفاده ا«زتصاعد هندسی» به متظور

برای این کار سرمایهگذاری میکند و  2دلار را به فروشنده نامه و  2دلار را به

نشان دادن اين حقیقت است که حتی اگر کل جمعیت ایالت متحده آمریکا

شخصی که نام او در بالای همه نامها در نامه آمده است پرداخت میکند.

در این طرح شرکت کنند .با اين فرض که هعرضو در هر ماه دنوفر را به

پس از آن خریدار نام نفر اول را حذف کرده نام خود را به انتهای فهرست
اضافه میکند و با فروش نامه به متقاضیان جدید این روند را ادامه میدهد.
ترتیپدهندکان جنین برنامههایی نشان میدهند که اگر خریدار تنها دو نامه

عضویت دآرورد .کل جمعیت درکمتر از  ۲سال به عضویت این طرح در
میاید .هر چند این استدلال در بعضی امزوارد با موفقیت روبهرو بوده است

یک دادگاه فرجام که در اين مورد دآرمریکا برگزار شد اين نوع استدلال را

بفروشد و هر یک از دو خریدار جدید (دو عضو جدید زنجیره) نیز تنها دو

رد کرد و آن را خیلی دور از حقایق موجود در دنیای واقعی دانست [ ]۸زیا

نامه بفروشند و اين روند به همین ترتیب ادامه پیدا کند» در نهایت  ۲۲نفر
خواهند بود که  ۴۶نامه را که نام خریدار اول در صدر فهرست قرار دارد.

یک شرکت فعال در این زمینه تنها توانسته بود چند هزار نفر را در مدت ٩
سال فعالیت خود جذب کند.

نرشریاضی» سال  ۷۱۰شمارة ۲

۲۰

نقش مدلهای ریاضی دارقامةٌ دعوا علیه اینگونه فعالیتها این است که به
دادگاه تایت کنند وعدههایی که سازماندهندگان جنین برنامههایی میدهند bls
فریبکارانه است و از لحاظ ریاضی ,کسب پولهای هنگفتی که دبرروشورهای

۷سهحمدیهای است .بنابراین؛ تعداد اعضای حدیدی که امین شرکتکننده

جذب میکند اطزریق فرمول

تبلیغاتی وعده داده شده است برای اکثر شرکتکنندگان در طرح امکانپذیر

نیست .وو دارقع بیشتر آنها تمام یا قسمتی اسزرمایهٌ اولیةٌ خود را از دست

,5 < OX

)(۱

میدهند.

دو مدلی که دراين مقاله به توصیف آنها میپردازيم برای اثبات فريبكاري

نهفته دریک طرح هرمی سهمیهای (که در آن برای تعداد افراد عضوشونده کران
بالایی وجود دارد) ویک  Lalزنجیرهای که در آن هر عضو میتواند حداکثر دو
نامه بفروشد (مگر اینکه بیش ازیک نامه خریداری کند)» طراحی شده است.
این دو مدل نشان میدهد که درآمد بالقوة فرد شرکتکننده در این طرح واسته
لاووه بارين نشان میدهد
عست
به زمان عضو شدن آن فرد دراين فرایند ا
که هر چند درصد کمی اازعضا (افرادی که در همان مراحل ابتدایی طرح
به عضویت درآمدهاند) پولی بهدست خواهند آورده بیشتر اعضا سرمايةٌ اولیه

سرمایهگذاران طرح هرمی ,در مجموع,

خود را از دست خواهند داد .بنابراین.
مغبون میشوند .اهمیت اثبات این مطلب در آن است که ترتیبدهندگان اين
برنامهها در جریان محاکمه يا دادرسی وجود همان برندگان معدود را برای
اثبات ادعای خود مطرح میکنند .اآزنجایی که استدلالهای ریاضی در اين

زمینه در جای دیگر([ ]۴و [ )]۷ارائه شده است .ما به توصیف مدلها ونتایج
مهمی که اتهام فریبکاری راثابت میکنند میپردازيم.

 .۱طرح هرمی سهمیهای
یک دعوای حقوقی در ایالت کنتیکات[ ]۳۱حاکی از یک طح هرمی
سهمیهای است .نمایندگی فروش یک «کتاب طلایی اعتبارات»" به مبلغ

 ۰دلار به مردم عرضه شد .نمایندگان قرار بود بهازای درج هآرگهی به
مبلغ  ۵۹۱دلار به هبرازرگان ,نیمی از آن را بهعنوان کمیسیون دریافت کنند.
هر آگهیدهنده قرار بود کالا یا خدمتی را با تخفیف عرضه کند .بهطوری که
در نهایت کتابی دربرگيرندة  ۰۵تا  ۶۶۱کون تخفیف ,به قیست هرکتاب ۵۱
دلار به عموم عرضه شود که از اين مبلغ  ۳۱دلار نصیب نماینده

wigs

بهعلاوه ,نهرماینده این حق را داشت که نمایندگان دیگر را به کار جلب کند و
بهازای جذب هنرمايندة جدید  ٩۰۰دلار دریافت دارد .بوضوح .سودآورترین
جبنهٌ این تجارت .جذب نمایندگان دیگر بود .علاوه بارين» در بروشورهای

بهدست میآید که در آن ; LXمتغیرهای تصادفی برنولی هستند که با
احتمالهای  ۶/۱و  ۱- +بهترتیب مقادیر  ۱و *میراگیرند .بنابر ( .)۱تعداد

مورو اتتظار اعضیای  wee St lke Septetجذب میک افرربول

[( ۱-2 < ۷)]۵1 - ۲)/(۲/۱ -۲/۱م 2بهدست میآید و از اینرو
زمانیکه ۷۷۳ره ند  # < ۵/۷1برقرار : Shامین شرکتکننده نمیتواند
ته
شرا
افر
د ن
انتظار جذب بیش از یک

افی
کی به
ددید
ای ج
دعضا
عد ا
ت باش
برای اینکه شخص بتواند انتظار داشته

 Cy pacطرح دآرورد .و از اين راه در طول یکسال مبلغ ۶
فروشنده میشود.

یا  . < ۸۰۶۱/2بنابراین ,تنها  ۶۱/۱ازکل شرکتکنندگان قبل اازين
« Heysسربهسر» به عضویت در میآیند.

روشی دیگر برای نشان دادن اینکه فردی که بعد از مرحلة 1: < ۸۰۶۱/۳۸

عضو زنجیره میشود شانس کمی برای جذب اعضای جدید بهمنظور جبران
سرمايةٌ اولیه خود دارد .محاسبةٌ ( 97 < ۳است .با فرض مستقل بودن

,ها در فرمول (( )۱یعنی اینکه موفقیت يا شکست دریک عضوگیری جدید.
تأثیری در عضوگیری بعدی نداشته باشد)؛  5مجموع متفیرهای تصادفی
برترلی مسققلی مت که با فا  ۶/۷بد سمت صقر مل عز گت و از
اینرو  ٩۶را میتوان بهطور تقریبی توسط قانون پواسون [ ]۵توصیف کرد .کا
قبلی م[ا ]۷بارساس تقریبهای پواسون [ ]۵برای محاسبةٌ ( )۵ < 7و
بهدست آوردن کران بالایی ([ ]٩و [ )]۵۱برای این احتمالها بود .ولی توزیع

دقیق  65از طریق روشهای مطرحشده در[ ]۴۱بهدست میآید .به خصوص»
ارهازمیت
احتمالهای ذکرشده در زي
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که امکان جذب آنها توسط هریک اشزرکتکنندگان وجود دارده امین فرد

واردشونده به طرح وشانس او برای جذب عضو جدید یعنی () + ۱امین

”.Values
1Golden Book of

۸۲-۲

P(S, = ¥) = [(k-—\)(N
]™)\ -

بندی تعداد اعضای جدیدی
م مدنظلور
جه رسد به اینکه سودی ببرند .به

دارند: .امین واردشونده با احتمال ): + ۱( ۸/۱۰امین عضو جدید را جذب
گروه میکند .با استدلال مشابهی میتوان گفت که :امین واردشونده با احتمال

)<ط
۱(8< )6-

]™)\ —P(Sk = ¥) = [(k— \)(N -

عضو جدید .بهمنظور جبران سرمايةٌ اولیه خود یعنی  ۰۰۵۲دنلاخرورااهند

واردشونده را در نظر پگیرید .پا فرض آنکه همةّ  1:شرکتکننده شانس برابر

خاصی برخوردارند:

)P(S_ =°) =(k—\)/(N -

حال نشان میدهیم که اکثر شرکتکنندگان در این طرح توانایی جذب ۳
داشت

جذب

کند تا مبلغ ورودیاش را باز یابد چنین بهدست میآید :E(Sx) = YO/4

تبلیغاتی قید شده بود که هفرروشنده باید بتواند در هر ماه دو نفر دیگر را به
دلار عاید

باشد .بهطور مشابه» موقعیت ورودی ()1
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ااینحتمالات که در جدول  ۱داده شدهاند حاکی ا زآن هستند که ()6 < ۳ط

دو مدل احتمالاتی برای طرحهای هرمی ونامههای زنجیرهای/جی .ال .گستورث .پی .کی .باتاجاریا

جدول  ۱تعداد مورد انتظار افرادی که هر شرکتکننده به عضویت در میآورد و

احتمال به عضویت درآوردن دستکم  ۲يا  ۳فرد جدید (.)۷ < ۰۷۲
موقعیت
ورودی

تعداد مورد

۱۳

میکند» ( ) - ۱شرکتکننده برای جذب ( )۷1 -خریدار جدید باقیمانده,
با هم رقابت میکنند: .امین شرکتکننده را یک توپ آبی در ظرفی که
حاوی ( )8 - ۱توپ قرمز است در نظر بگیرید .در هر مرحله (جذب
عضو جدید) یک توپ بهطور تصادفی بیرون کشیده میشود و با قرار دادن

احتمال

انتظار

جذب

دستکم  ۲عضو

)(k

عضوشوندگان
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مجدد آن در ظرف ,توپ دیگری از همان رنگ (خریدار جدید) برداشته

میشود .بعد از  7برداشت (عضوگیری جدید) ترکیب محتویات ظرف (تعداد
اخلاف فرد واردشوندة :ام برابر با تعداد تویهای آبی است) توسط توزیع

پولیاگن برگر[]۲۱
[3-۳۱۱۱

)(Y

])[2

-

P(Din = 9) = (‘) a

 alt] = a(@ + \) — (a +7 —N) ols S apts olyبا قرار دادن
 7 < ۷2 -در عبارت ( )۳توزیع  201بهدست میآید یعنی تعداد اخلاف

«۸

امین شرکتکننده وقتی حد  0به  ۷2میرسد یعنی

یعنی احتمال جبران سرمایة یک عضو با چه سرعتی با افزاییش  تنزل مییابد.

بهخصوص وقتی که هرم به یکسوم حد خود میرسد .شخص واردشونده
طی این فرایند .با احتمال کمتر از  ۶۱۸توانایی جبران سرمایه  ADsخود را
دارد .با مشخص بودن ( ۰)۳در (۲الف) که بیانگر احتمال عدم جذب

 - ۸)-((۱۳ .و - 3-6 |) -
ازینرو میانگین وواریانس  0عبارتاند از

( < ۷۵۱ - (,ژ ع مط)ظ

حتی یک نفر توسط واردشوند؛ تام است .نسبت تعداد شرکتکنندگانی که
ت
ساز
د را
کل سرمایةٌ اولیه خود

۱0۵ 0۱+ ۲+۱

میدهند کسر

۲۲

(-۱

)Var(Dg
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( < )۲۵)(۱-6ژ ع ,ط)ط

)۸۱
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ذب
ج را
است .همینطور نسبت تعداد شرکتکنندگانی که حداکثر  ۱یا  ۲نفر
میکننده رازابطةٌ ( )۲بهدست میآید .گستورث نشان داده است که بهازای

مقادیر بزرگ  ۲۷۰نسبت مورد انتظار تعداد شرکتکنندگانی که حداقل  ۴را
جذب زنجیره میکنند ۳۳۲ .است (برای اثباتی مبتنی بر نظریة گرافهاء مراجعه
شود ب[ه .)]۱نتایج فوق نشان میدهند که سرمایذاران جدعتوان یگکتزوم:

مفبون میشوند زیرا تنها برای  ۸/۱ازکل شرکتکنندگان انتظار بازیافتن

 ۳ gad Gishgf alanبا شیر ار  ۲عضو جدید وجود دده عدرالیکه

 ۲ار آنها کسی را جذب تخواهند کود,

اين بخش ر با بیان نتيجة جدیدی که عملیات هرمی چند سطحی را
اعضا
تحلیل میکند .خاتمه میدهیم [ .]۶این عملیات هر یک از

را قادر

میسازد که زيرشاخه خود را نا زمانی که تعداد از پیش مشخصی خریدار

با در نگظررفتن رفتار مجانبی آن وقتی
اطلاعات بیشتر راجع به توزیع
 ۰میل میکند بهدست میآید.
مم ب  ۷۸و  ۷/6به >> ۵
تضيیهً ۱

 Cieتعداد

: DEIامین

فرد

واردشونده

به فرایند هرمی

ws

 ۷شرکتکننده وجود دارد به سمت توزیع هندسی
مه

وا وا و
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=j)=7(\-74),

P(D

میل میکند هنگامی که مه جب ۷ -و ( ۶ 6 )۱,۰ب ۲/6

اقزضية  ۱نتیجه میشود که هرگاه یک داوطلب جدید دزرمانی که تنها
شمدپره ( )/ < ۳/۱به عضویت Ye by i ealya
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کمتری عضوگیری جدید مستقیم).

جدید را جذب کند ,اداره نماید .هر مدیر حق کمیسیونی هم از فروش و
هم از جذب اعضای جدید توسط «اخلاف»اش دریافت میدارد یعنی از
اعضای جدیدی که خود جذب کرده وااعزضایی که بعدیها جذب میکنند.

در سال  ۹۷۹۱یکی از نویسندگان اين مقاله با دادستان ایالت ایلینوی به

آن فرده بسته به موفقیت اخلافش( ,مثلا بعضی اآزنها ممکن است مدیر تراز

بحث پرداخت تا ببینند که آیا عال کستورفت برای طرح هرمی که در بخش ۱

اول شوند) میتواند به مدیریت تراز بالاتری ارتقا یابد که همواره با دریافت

کمیسیونی از طریق فروشهای او و اعضای جدیدی که بعدیها جذب کردهاند
همراه است .سیستم [ ]۸از این نوع بود.

فرض کنید ,«,م( 1بیانگر تعداد اخلاف فرد واردشوندة :ام بعد از *
عضو جدید باشد .هنگامی که امین واردشونده ,مبلغ ورودی خود راپرداخت

مورد بررسی قرار گرفت میتواند با نامای زنجیرهای که در آن زمان رواج

داشت ,سازگار باشد یا خیر,

 Ub ypزنجیرهای تابع همان الگوی معمولی بود که دمرقدمه بیان شد با

این قید که هر یک اشزرکتکنندگان میتواند تنها دو نامه بفروشد مگر اینکه
نامةٌ جدیدی خریداری کند و دوباره وارد زنجیر شود .چون هر شرکتکننده

تشر رناخضسی :سال  ۷۱۰شمارة ۳

۳۳

sgl

که  [Sols Ky,نامههای فروختهشده دپرایان فرایند است .این تعداد وکسر

خود را جبران کند ,سازماندهندگان این برنامه مدعی بودند که بسیاری از

میدهند

میتوانست با فروش

 19۶ gtsدلار سرمایه

دو نامه هر کدام به مبلغ 3

شرکتکنندگان با خرید نام جدید بهمنظور کسب سود بیشتر دوباره وارد
زنحیره میشوند و این حفیقت ساده

خواهد بوده نادیده

7,

ازکل خریدارهایی که تمام سرمايهةٌ اولیه خود رادازست

اهمیت آشتکاری دارند.

اکنون به مطالعة همگرایی ضعیفی انزوعی ( )1+که به طرز مناسبی

را که  AL gemsشرکتکتدگان متناهی

aS

نرمال شده میپردازیم تا نتایجی مجانبی داررتباط با مک و ,لا وقتی 0

اکنون برای اين طرح ,مدل مارکوف ناهمگنی راتوصیف میکنيم و آن

بزرگ است بهدست آوریم .ابتدا روند پلندمدت در ( )0را در نظر بگیرید.

رواقتی ( ۰تعداد شرکتکنندگان) بزرگ است» به کمک یک فرایند پخش
تقریب میزنيم .در هر مرحله ,اعضای زنجیره برحسب تعداد نامههایی که

است اگر قرار

 ۲تقسیم میشوند .فرض کنید »ل]»  ۸۲۰و

فروختهاند به سه دستهٌ ۱۰ ۶و

نشاندهنده تعداد اعضا در اين سه دسته در :امین مرحله هستند که

الحاقشوندگان مجدد بهازای هر ورودی جداگانه شمرده میشوند .تصور کنید

]7
+/
) (۲:
جون احتمال اینکه  7 - ۱-7 < ۱برابر

بود که فرایند بتهعادل برسد وقتی  + 0۵نله ( + 1/:ل]) ]0/بثهابتی ,مثلا
 ۵میل میکرد .همچنین  6/71نسبت نمونهای (] > :-,8ل] -

است که برابر  ۱است .با برابر قرار دادن  8/672با احتمال بلند مدت ()۵

بهازای  )۰۲۲,۰۲,,7( < )۰,۰6( 6 < ۱تعداد فعالانی باشد که کار
فروش را آغاز کردهاند .به ندکوتةٌ زیر توجه کنید .هنگامی که نامهای فروخته

حاصل میشود .بنابراین  ۵باید در

مییابد.
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که در

 Vueقرار دارد نامه بعدی را بفروشد (فروشنده نامه جزو دستهةٌ ۲میشود و

خریدارجدید دردستة * قرارمیگیرد) یا * <  < ۷ +۷۲-۱لبیل
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بدارونیابی خطی تعریف میکنيم .بهطور کلی» بهازای  * > ۸ > ۲با تلقی
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بهعنوان عدد صحیح ,داریم
در

امین مرحله

+ Ve

 Uxشرکتکننده

برای فروش

به رقابت

 aolبعدی

میپردازند و فرض ما براین است که همگی آنها شانس موفقیت یکسانی دارند.

)(A

° <t<Y.

از اينرو [, < ۰۰۰,۲,۱,۰ع) زنجیرة مارکوفی است که با » < 77,
رفتار حدی

شروع میشود واحتمالهای تغییر وضعیت بهصورت زیرند
\

)(0

)=

= ul

ulU

En(t) = Xni/Vn = (Uni—e—nat)//n,

}) {En(tوقتی  * -« 00برحسب میانگین و واریانس

شرطی آهنگ تغییر آن از زمان  #تا ( ۶ + )۱/#قابل درک است .با استفاده
=

ا(ز )۵و ( )۸اين نتایج رابهصورت

PU r+,

)— PUpyy =uUt\|U, =u) =u/(k+¥e-—u
),)17(2 =nE[E,(t+(\/n))—2lén(t
]=2

زیرا »لا « -بولا بهترتیب با احتمالهای شرطی ( + ۷۲ا)/ا
ی +ل
۷ - +
۲۴)۰(۵
۲نابه
( ۷/)+۸۷۲يا * است یا »۱وب
اين فرایند تنها تا زمانی ادامه دارد که تعداد فروشندگان.]7 + ۲ .

و

)(F

| -

برقرار باشد تا زنجیر ادامه یابد .اين نتیجه نشان میدهد که چنین فرایندی
نمیتواند بیش از ۷۲ - 6۲مرحله ادامه یابد .در نتیجه ,حداکثر  ۴۶/۲از

 use Sinمیتوانند با قرارگرفتن دبرالای فهرست  ۴۶نامه فروختهشده.
به بیشترین سود دست یابند .پایان فرایند به محض نقض اولین نابرابری در
( ۶رخ میدهد .این شرط زمان توقف را چنین توضیف میکند
}> ۲-7۰ + ¥e

)Un(t,) =nVar[En(t+(V/n))—2|En(t
]=a

(= a(\—a) + (1 — ۲۵

کوچکتر از "  Vi > oy athبنابه رابطةٌ ( )۴باید
 > (۲/:) + ۵لا > + ۵۲

)a Vihne(Vna

|K, = 91

بهدست میآوریم که در آن بهازای

 chrبزرگ و با استفاده ا(ز۷)۰

]}۵ + ca]/[Ynx - {nt(\ — a) + ¢

(hne( nx) = ])۲ - ۵

])(=n-"[-((¥ — a)/(\ —a)) - (x/t) + 0
بنابراین ( )٩بهصورت
)Un(t,Zz) ~ a(\—a

mnr(t,«) = —((Y—a)/(\—a))(2/t),

دو مدل احتمالاتی برای طرحهای هرمی و نامههای زنجیرهای/جی .ال .گستورث .پی .کی .باتاجاریا

تقریب زده میشود .از اين نتیجه جنین مستفاد میشود که (( )6:)#به

 weld Seیخی با اي وهای بخلیتگرییگی یل ميگنند .بل

آشکاری که دنرزدیکی

» <  ۶وجود دارد با در نظر گرفتن توزیع شرطی

( )0):6(,> > # > ۲به شرط * < ( ,)6میتوان فاتق آمد که شکل

۳۲

جدول  ۲کرانهایی برای احتمالهای فزونشد تعداد اخلاف
P(&,
)> \¥F

حدی آن به توسط باتاجاریا وگستورث با استفاده از قضیهای اازستروک و
واراداخ ]| بددسیت آمنده است که درز ان اسان میکنيم.

قضية  .۲بهازای » <  ۶فرایند شرطی («)6(,> > # > ۲ع) به شرط

 6.) = 2بهطور ضعیف بهیک فزایند پخشمانند ( > ۸ > ۲)E(t

ی امین شرکتکننده

)P(& > Y
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2 dee

Canal Bucaکه به توسط معادله دیفرانسیل تصادفی

e<t<Y

)(re

dé(t) = —(5\/t)€(t)dt
+ /BrdWit),

ملحق شوند .بهعلاوه دهرنگام خاتمة فرایند تقریباً  ۸۱۶ابزین  ۰فرد در
تلاش خواهندبود که  ۲نامة خود را بفروشند و 2۲دلارکسری خواهند داشت؛

توصیف میشود که در ( - 2ع) 6آغاز میشود و در آن

)By =a(\—a

باکنده مقاقمه .میباید آگر همة گساتی که  ۴نان شود را فروختاش :مچدتا

و۲ر /۸۳از آنها دترلاش خواهند بود که  ۱نامه بفروشند و  9:دلار کسری

8۱ < ۲۵(/)۱) ,(-

خواهند داشت.

 W(t) 5فرایند وینر استاندارد است .این همگرایی برای :های واقع در بازههای

کراندار یکنواخت اشت .بهعلاوه دنالةٌ تدگ" است.
بنابر نتیجهای اآزرنولد [ »]۳معادلة دیفرانسیل تصادفی ( )۶۱دارای جواب

اآزنجا که عایدی شرکتکننده وابسته به تعداد عضوهای جدیدی که او
میگیرد و تعداد عضوهای جدید بعدی است که دستة اخیر میگیرند+ .
یعنی تعداد همةّ اخلاف امین عضو جدید .مورد توجه است .آشکار است

ستوتادی
که حداقل  ۷خلف لازم اس

خلف لازم است

۱د۳و۶
عاید شو

تا از  ۴۶نفر واردشونده آتی پولی دریافت شود .در( »]۴کران بالایی برای

)E(t) = (€/t)x + var | (s/t)*dW(s

( 6)71اراته کردهایم که از روی آن بنابه نابرابری مارکوف کرانهای بالایی برای
بهدست میآیند .جدول  ۲برخی نتایج

) P(& > Yو (۳) < ۶۲۱

است .بنابر قضية  0)6( ۲۰به شرط  = 5)b Jas jesy 4 Ex(e
میانگین  )2(8/6واریانس (۱8۲)8:2 + ۱۲۳۱ <)۱*۹۲(8/6
لماکلهایی متعارف نتيجهٌ زیر را
«-ستبهد ک
ممیلیکند .با فرض * ا

م وال
تتر
اح کم
واردشونده» احتمال گرفتن پول از  ۴۶نفر از (6: < ۶۲۱

بدست میآوریم.

بردن سود از ( 6)7( < ۷کمتر است.

قضيةٌ  .۳وقتی  ),)8( 0 -+ 00مجانباً نزمال با میادگین * و واریانس

تشان داد که تحعنالهای پیشانهای بالا حتی ونکت ترند .شرکسگندگانی

( ۱۵/۲)/۸۷ + ۱است.

کوهقتی اين زنجیره  ۶۱۸اندازة نهاییاش را داشت .وارد آن شدند تنها در ۶

اين نتیجه نشان میدهد که بهازای #های بزرگ» کسر oye KU

به شرکتکنندگانی که هیچ نامهای نفروختهاند .تقریبا نرمال است با میانگین
 ۲-0وانحراف استاندارد

 ۰/۵۹۱ر.)۲)۱0 ۱-۱۷۵ /(۰<۲/۱

برای بررسی وضعیت فرایند در موقع ( Gisدر لحظهٌ be 4 (Ky
حریتکهمباال زیاد,, 2. )۱--0(۲ ,کظ .اين
اطو
بیاورید که  00ند  ]7,به

استدلال در[ ]۴بهصورت دقیق درآمده است که در آن روشهای انسکامب []۱
وباتاچاریا و ماللیک( ]۳برای اثبات نتيجة زیر بهکارگرفته شدهاند.
قضیة  .۴وقتی « + 00ل

)(Ul

عددی را ارائه میدهد .در تفسیر این عددهاء توجه کنید که برای امین

نتایج یک بررسی شبیهسازی پا  2 < ۰۰۵و « < ۰۰۲شرکتکننده

موارد پول زیادی ( ۰۰۰۵دلار یا بیشتر) بهدست آوردند و در حدود نصف

موارد .هیچگونه دریافتی نداشتند .با این  Jeاين بررسی شبیهسازی نشان

داد که نتایج مجانبی قضیههای  ۳و  ۴وقتی  « = ۰۰۵کاملا پرمعنی هستند.
pl aS

اخیاً دادگاه فرجام ایلینوی! ] po [VOرأی خود .ترتیبدهندگان [اين نوع
زنجیرهها را بارساس «قانون اعمال تجاری متقلبانه و فریبکارانه»" در مورد

ناشی میشود

جزا
نب ا
آری
مصرفکنندگان متخلف شناخت و متذکر شد که «ف
که زنجیر؛ ظاهرا بایانناپذیر باید پایانی داشته باشد».

 mo V'XK,مجانباً نومال است با میانگین * و واریانس
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دوقلوهای

»)۷,۵( ۵,۳)۰( : چند دوقلوی اول نخست عبارتاند از. است۲ دوقلوهای اول جفتهایی اازعداد اولاند که اختلاف آنها برابر
 صورت قویتری از این حدس» حدس. تعداد دوقلوهای اول نامتناهی است, طبق حدسی قدیمی.)۹۱,۷۱( ۳۱,۱۱)۰(
۱٩۱٩ در . وجود دارد. مشابه قضيهٌ اعداد اول,لیتلوود است مبنی براینکه یک قانون توزیع برای دوقلوهای اول-مشهور هاردی

.50)/2)(۳0( برابر است با

Con-

14, 313-333.

) با روش غربال ابداعي خود ابت کرد که تعداد دوقلوهای اکولوچکتر از711131( برون

.)ازینجا نتیجه میشود که مجموع عکسهای دوقلوهای اول همگراست (توجه کنید که مجموع عکسهای اعداد اول واگراست

 است که با در نظر۳۰۱۳۸۵۰۶۱۲۰۹۱  بهترین براورد موجود برای ثابت برون عدد.این مجموع به ثابت برون موسوم است
 یک دوقلوی7 + ۲ 7 )) ثابت کرد که زوج4060161(  کلمنت۹۴۹۱۰  در. بهدست آمده است۶۰۱ گرفتن دوقلوهای اول تا
ً [اثبات این حکم مقدماتی ومبتنی است بقرضيةF((n — ۱(۱+ ۱( < —n(mod n(n + ۲(( اول است آکرو تفها اکر

 بزرگترین دوقلوی اول۲٩۶۷ ژانوية ۵۱ ) فرانسوی در۲614۵:۵۷(  در قالب یک پروژ؛ محاسباتی» ووتیه.]ویلسن و عکس آن
 با همین پروژه دوقلوی اول دیگری۹۰۰۲  اوت۶  بالاخره در.۳۳۵۹۱۲۰۳۱۶۳۶۶۳۰۰۲" 4 ۱ : رقم کشف کرد۱۱۷۸۵ را با
. که رکورد فعلی بزرگترین دوقلوی اول است۳۳۳۳۲۳۲۰۵۵۳۸۶۴۶۱۵۵۶ ۱ : رقم پیدا شد۵۵۳۰۰۱ با
رت

۳۵

رباضیات .میکروسکوپی دیگر و بهتر برای زیستشناسی؛
زیستشناسی .فیزیکی دیگر و بهتر برای ریاضیات"
جوئل کوهن *
 emsعلی فرازمند

هر چند ریاضیات ادزیرباز با علوم زیستی درآمیخته است .به نظر میرسد

درک اسول عالی ریاعب اند به تظر میرمد یگ ی اصافی ره

همیاری گسترد :زیستشناسی و ریاضیات در دهههای آینده بیش از پیش به

زیستشناسان امروزی بیش ازپیش پی میبرند که رباضیات مناسب میتواند

غنا و توسعة هر دو قمرو خواهد انجامید (۶۴ ۳۲ ,]۷۳( ,]۳۴( .۵۳

[ .)]۲۳زیستشناسی به نحو فزاینده باعث پیدایش قلمروهای کیفیتاً نویی

طح
س هر
در ریاضیات خواهد شد .جرا؟ در زیستشناسی ,در

سازمانی» از

برهمکنش واحدهای ناهمگن زیستشناختی در آن سطح وسطوح سازمانی

بالاترو پایینتر (مقیاسهای فیزیکی کوجکتر و بزرگنر مقیاسهای زمانی کوتاهتر
و بلندتر) خصوصیات همبودی" پدید میآید .برای تحلیل این خصوصیات

هر نوع دادهای را تفسیر کند .در این معنی ,ریاضیات میکروسکوپ دیگر و
بهتری برای زیستشناسی است.

از طرف دیگر ,ریاضیات نیز از بررسی مسائل زیستشناختی به شکل
فزایندهای سود میبرد .همان طور که اپزیوند تاریخیاش با فیزیک بهره برده و

خواهد برد .فیزیک کلاسیک .ابتدا بهعنوان علم کاربردی و سپس بهعنوان علم
 alباعث پیشرفتهای زیادی در ریاضیات شد .برای مثال ,هندسه چنانکه

همبودی و ناهمگنی واحدهای زیستشناختی که همیودها را در هر سطخ

از نام آن برمیآید [معادل «هندسه» در زبانهای اروپایی,

پدید میآورنده ریاضیات جدیدی لازم است.

معنی زمینسنجی است] از نیاز به مساحی خشکیها وآبهای زمین پدید
آمده است .هندسه به طراحی زمینها در مصر پس اطزغیان رود نیل ,به

کشف میکروسکوپ دراواخ سدة هقدهم .با آشکارسازی دنیاهایی که قباً
غیرقابل مشاهده گومانهزنی بود .موجب انقلابی اساسی در زیستشناسی
شد .کیهانشناسی غربی از دوران قدیم تا انتهای عصر نوزایی به نظامی
متشکل از سه نوع سپهر میاندیشید :سپهر انسان که نمادش سر نه چندان
گرد او بود؛ سپهر جهان ,که نمادش زمین نه جندان کروی بود؛ وهشت سپهر
کروی کامل از عالم کائنات که در آن هفت:سیاره (شغاختهشده در آن زمان)

در حرکت .و ستارگان بیرونی ثابت بودند[ .]۴۴کشف دنیای میکرویهء که
 seyاز آن بودند که با چشم غیرسلح دیده شوند ,کامل بودن این نگرش

کیهانشناسی را به چالش خواند وبه روشنی وجود موجودات زندهای راثابت
کرد که دررکتب مقدس دنیای قدیم اشارهای به آنها نشده بود.

ریاضیات را به میکروسکوپ جامعتری تشبیه کردهاند زبرا میتواند دنیاهای
نادیدنی | با استفاده از تمام انواع دادههاء و نه فقط دادههای اپتیکی نمایان

سازد.برای  deeبرشنگاری ینای ,با استفاده از تبدیل رادون بای بی
حرلی
بردن به تراکم مواد دمر ه

در درون سر انسان؛ میتواند حتی بدون باز

کردن سر؛ برشی عرضی از آن را از روی تراکم باریکههای پرتو ییکس نمایش
دهد [ .]۴۲حق با جارلز داروین بود وقتی که نوشت« :کسانی که قادر به
properties

.1 ensemble

4 geo-metry

دریانوردی و به شهرسازی کمک رساند .انگيزة ابداع حسابان توسط ایزاک
نیوتن وگوتفرید لایبنیتس دراواخر سدة هفدهم نیاز به تحلیل مسائل فیزیکی
مانند مدارهای سیارات و محاسبات نوری بود.
در سدهای که میآید .زیستشناسی باعث ظهور قلمروهای lst US

تری
هو
بگر
در ریاضیات خواهد شد .به اين معنی ,زیستشناسی فیزیک دی

برای ریاضیات است .زیستشناسی ,ریاضیات اساسا جدیدی را برخواهد
انگیخت زیا طبیعت زنده در مقایسه با طبیعت غیرزنده کیفیتاً ناهمگنتر
 Gly «Cowlمثال ,برآورد شده است که دو تا پنج هزار گونه سنگ وکانی در
پوستةً زمین وجود دارد که از حدود یکصد عنصر طبیعی ساخته شدهاند
(در مرجع [ :]۵فصل  ۱۲۰دو هزار کانی در پوستةٌ زمین برآورد شده است).
icblas ys

 on Veeسهه با م لیدلبون

 BSزیستی در زمین وجود دارد که

از بخش کوچکی از عناصر طبیعی پدید آمدهاند .اگرانواع سنگها وکانیها با
گونههای موجودات زنده مقایسه شوند .تنوع دنیای زنده حداقل هزار برابر بیش
ادزنیای غیرزنده است .دارین مقایسه» اهمیت تکاملی عظیم گوناگوني فردی

در درون گرنهها نادیده گرفته شده است تعلیل تتوع شگفتانگیز حیات در

شبیررناهسی:ستال  :۷۱سار ۲

ve

تمام سطوح سازمانی زمانی و مکانی مستازم پیشرفتهای مفهومی بنیادی در

ریاضیات است.

قدرت فوقالعاده ریاضیات ساده و موجود را دتررکیب با مشاهدات دقیق
واستدلال

منطقی نمایان میسازد .این دستاورد یک استاندارد سطح بالا

 Glyتمام کار بردهای بعدی ریاضی در زیستشناسی فراهم آورد.

تأثیرات متقایل ریاضیات و زیستشناسی در  oles Shia pole leyآنها

ریاضیات در کشف ژنها توسط مندل [ ]۵۴و در نظرية تکامل نقش
قاطع داشت .رباضیات دیرکپارچهسازی ژنتیک وتکامل ,اززمان تحقیقات
کلاسیک فیشر" هالدین ",و رایت " در نیمه اول سدة بیستم وسیلهای اساسی

 ۰سال پیش-و گونههای زیستی فراوان آن که در متون مذهبی نیامده

بوده و خواهد بو[د.]۸۴

در طول نیمهزارة گذشته است .کشف دنیای جدید توسط اروپاییان در حدود
است-به پیشرفت مفهومی عمدهای در زیستشناسی انجامید.

در طول  ۰۰۵سال گذشته ,ریاضیات پیشرفت نوقالعادهای در هر یک

 abe abiبرجسته در دوران اولیةٌ کتیسازی زیستشناسی »,اثوریلیام

هاروی ,رساله کالبدشناختی درباب حرکت قلب و خون در جانوران .است []۶ ۱
ئن خون توسط هاروی
دکعف
رد.
کشر ش
که تخستین بار در سال  ۸۲8۱ت
رویداد اساسی در تعامل جدید بین ریاضیات و زیستشناسی بود .درک

استدلال زیبای او بیفایده نیست.
از عصر گالن ( ۱۳۱-۱۰۲میلادی) پزشک ونان باستان تا دورهای که
ویلیام هاروی دپرادوا" پزشکی میخواند ( ۰۰۶۱تا  ۲۰۶۱۰در همان زمانی

آزندرجا
کگهالیله نی

فعال بود) اعتقاد بارين بود که دو نوع خون .سرخرگی

و سیاهرگی ,وجود دارد .باور رایج اين بود که هر دو نوع خون در نتيجة

نیروی جنبشی کبد .همان طو رکه جزرومد زمین تحت نیروی محركةّ ماده انجام
میگیرد بالا رفته و جریان مییابد .هازوی پزشک ونة بادشاه انگلستان شد.

اوم اوزقعیت خویش استفاده کرد و به تشریح گوزنهای پارک گوزنهای پادشاه و
نیز تشریح پیکر اعدامیان پرداخت .هاروی مشاهده کرد که سیاهرگهای بازوی
راست انسان دریجههای یکطرفهای دارند که به خون اجازه میدهند که از
بخش محیطی به سمت قلب .و نه در جهت عکس ,جریان یابد .ندرتیجه,
رگ نمیتوانست درست باشد.
خو
رهرگ
سسیا
 bsبالا رفتن وجریان خون در
همجنین

هاروی مشاهده کرد که قلب

ماهیجهای

قابل انقباض با

دریچههایی یکطرفه بین حفرههای دو طرف آن است .او حجم بطن چپ
قلب را در انسانهای مرده اندازه گرفت ودریافت که میتواند حدود دو اونس

 ad Lt aw Iاصلی  “glهندسه وتویولوژی»

> nو آنالیز داشته است .این

وقرشت شام عارم ویستی را فا بخشیده لسن
در ۷۲۶۱
وضع یک تاه

رنه دکارت صفحه فاقد خصوصیت
میات

در هندسه بونانی را با

) Mausمحور افقی  و محور عمودی

) در

 driveهندسی واستفاده اازعداد برای اندازهگیری فاصلةٌ بین نقاط به نمادها
و فرمولهای جبر پیوند داد .اگر هر زیستشناسی که دادهها را در دستگاه
مختصات  و

ترسیم میکند .قدر سهم دکارت را در درک زیستشناسی

میدانست .به بحث درنقش اساسی ریاضیات دزریستشناسی نیازی نبود.

پیشرفت برجستة دیگر هندسه در پانصد سال گذشته ابداع هندسههای
نااقلیدسی ( )۳۲۸۱-۰۳۸۱بود .ابداع اين نوع هندسه هر چند داربتدا
تکاندهنده بود .استدلال ریاضی را از قید و بند تصور شهودی راجع
به فضا رها ساخت .اين هندسههای ااقلیدسی ,بهعنوان مثال با تسهیل

نقشهبرداری مغز روی سطح تخت سهم قابلتوجهی در پیشبرد زیستشناسی
ایفا کرد ([[ ۵۳]۰ه]).
کشف تقارنهای ریشهها
در جبر تلاش برای یافتن ریشههای معادلهها به

و اآزنجا به ابداع نظرية گروهها انجامید که در مطالعة گروههای بلورنگاشتی
توسط

زیستشناسان

معادلههای

ساختاری

خطی منفرد

امروزی کاربرد

به دستگاههای

روزمره یافته است.

تعمیم

معادلههای خطی جندمتغیره

به

 ۰۶میلیلیتر)؛ بین ۵را الی  ۳اونس دارفراد مختلف» خون داشته

پیدایش جبر خطی وکشف دوبارة ماتریسها و نامگذاری آنها دنريمة دوم

باشد .ابورآورد کرد که حداقل یک هشتم وشاید تا یک چهارم خون دبرطن

 deنوزدهم توسط اروپاییان کمک کرد .کاربرد ماتریسی اازعداد در حل

(حدود

چپ با هر ضربان قلب ازبطن بیرون رانده میشود .و با اندازهگیری دریافت

دستگاههای معادلات خطی به ریاضیات جینی در دورهای از ۰۳

که قلب در هر دقیقه  ۶تا  ۴۳۱ضربان دارد .بنابراین .حجم خونی که در
هر ساعت از بطن چپ بیرون رانده میشود حدود  ۰۶ < 2 < ۰۶میلیلیتر

پیش از میلاد تا سال  ۰۰۲میلادی برمیگردد (در اثری اچزین چانگ سوان

سال

شو مرسوم به نهفصل از هنر ریاضی [ .)]۲۵در سد؛ نوزدهم ماتریسها را

است .اما یک انسان متوسط تنها

نمونهای از انتزاع بیفايدة ریاضی میدانستند .سپس در سدة بیستم بهعنوان

۵ر ۵لیتر خون دارد (مقداری که از زهکشی جسد برآورد میشد) .بنابراین:

مثال کشف شد که فرایندهای عددی مورد نیاز در روش همگروه-ملفه " برای

خون باید چون ارتشی در صحنه نمایش باشد که در یک طرف صحنه

 ۳ک۶رد].
[جرا
پیشبینی جمعیت ر میتوان با استفاده امزاتریسها نلخیص و ا
امروزه استفاده از ماتریسها در مژسسات عهدهدار پیشبینی رسمی جمعیت
و نیز در پژوهشهای جمعیتی-زیستشناختی در جوامع انسانی و غیرانسانی

عت»
سترادر
در دقیقه» معادل تقریبا  ۷۲لی

رژه میروده سپس به پشت پرده میرود و دوباره از طرف دیگر وارد صحنه
میشود .حجم زیاد خون پمپشده در هر ساعت رانمیشد با نظریه رایج
آن موقع که خون از مصرف غذا بهوجود میآید توجیه کرد .هاروی دریافت که

باید رگهای کوچکی باشند که خون را اسزرخرگهای وابران به سیاهرگهای آوران
 silSyولی او قادر به مشاهد؛ اين رگهای کوچک نبود .پیشبینی نظری

وی بر پایة مشاهدات کالبدشناختی وسواسانه و محاسبات ریاضیاش» بیش
از نیم سده بعد با مشاهدهٌ میکروسکوپی مویرگها توسط مارجلو مالپیگی"
( )۸۲۶۱-۴۹۶۱بهطرز شگفتانگیزی مورد تایید قرارگرفت .کشف هاروی
_2. Marcello Malpighi

=

.1 Padua

امری عادی است [.]۶

و سرانجام آنالیزه شامل حسابان نیوتن ولایب نیتس ونظرية احتمال ,رشتة
پیوند بین تفکر باستانی و تفکر مدرن است .بدون فهم مفاهیم آنالین بهویژه مفهوم
 deفهم قسمت اعظم علم مدرن ,فناوری و یا نظریةٌ اقتصاد میسر نیست.

آنهایی که حسابان ,معادلههای دیفرانسیل معمولی و جزئی و نظرية احتمال
ات۳

و

2.3. B.S. Haldane

1.R. A. Fisher
.4 cohort-component

۷۳

ریاضیات .میکروسکوپی دیگر و بهتر برای زیستشناسی؛/ ...جوئل کوهن

متفاوت زیستشناسی ,ترسیم کرد .زیستشناسی شش نوع پرسش مطرح

اختی
نائل
ش مس
 از
تسته
سرخا
یت ب
زضیا
جدول  ۱ریا

موضوع
ساختار سنی جمعیت پایدار
 ablesلژیستیک برای رشد جمعیت محدود
فرایندهای شاخهای» زوال نامهای خانوادگی

زنجیرهای مارکوف ,آمار زبان
تعادل هاردیسواینبرگ در نتیک جمعیت

کرند؟ چه خطایی درکار است؟
میکند :جگونه ساخته شده است؟ جمگوینه کا
چگونه میشود آن رااصلاح کرد؟ چگونه اغاز foam ply alg » iad

o
اویلر ]۵۱[ ۰۶۷۱

ورهولست ]۴۵[ ۸۳۸۱
گالتن ]۹۱[ ۹۸۸۱

پیزسوخ ]۷۴[ ۲۶۹۱
مارکوف ]۱۴[ ۶۰۹۱

هاردی [VA] VASA
واینبرگ]۵٩[ ۱۹۰۰۸ 

تحلیل واریانس ,طرح آزمایشهای کشاورزی

فیشر ]۸۱[ ۰۵۹۱
لوتکا ]۸۳[ ۱٩۲۵؛
ولترا[۵۵] ۱٩۳۱ 
بول ]۲۶[ ۵۲۹۱؛
کندال ]۹۲[ ۹۴۹۱ ۸۲]۰[ ۸۴۹۱
فیشر ]۷۱ ۷۳۹۱؛ کولموگوروف
هومکاران ]۴۳( ۷۳۹۱

نظرية بازیها

فون نویمان و
مورگنسترن ]۷۵[ ۳۵۹۱

توزیع برای برآورد کردن آهنگ جهش باکتریایی

لوریا و دلبروک ]۹۳[ ۳۴۹۱

شکلزایی
eyی
doleا
بر

تورینگ ]۳۵[ ۲۵۹۱
کیمورا(۱۳] ۴۹۹۱ 

دینامیک گونههای برهمکنشکننده
فرایند زاد؛ فرایند زاد و مرگ
امواج سفرکننده در ژنتیک

فراوانیهای ژنی

گرافهای حد واسط حلقوی» ساختار ریز ژنتیکی

بنزر ]۴[ ۹۵۹۱

عملکردهای آستانهای گرافهای تصادفی

اردوش و رنی ]۳۱( ۰۶۹۱

فرمول نمونگیری برای فراوانهای هاپلوتیپی

اونز ]۲۷۹۱[۶۱

دودمانشناسی آميختة جمعیتها

کینگمن ][PF] IPT

ینها هترتیب پرسشهایی در باب ساختارها .سازوکارها .آسیبشناسیها
راههای ترمیم» خاستگاهها و نهایتاً عملکردها و یا هدفهاست .تفسیر پیشین
غايتشناختي هدف جای خود را به چشمانداز تکاملی داده است .قلمروهای
زیستشناختی یاسطوح سازمانیابی؛ شامل مولکولها؛ سلولها بافتهاء اندامهاء
 ollجمعیتها جوامع؛ بومسازگانها و زیستکره است .بسیاری از مسائل
پژوهشی زیستشناسی را میتوان بهصورت ترکیبی از یک یا چند پرسش
برای تحلیل یک يا چند قلمرو دستهبندی کرد.
بهعلاوه مسائل پژوهشی در زیستشناسی ابعاد مهم زمانی و مکانی
دارند .مقیاسهای زمانی مهم در زیستشناسی از فرایندهای بسیار سریع

فوتوسنتز تا مبلیونها سال تکامل حبات در زمین متغیر است .مفیاسهای مکانی
مطرح از مقباسهای مولکولی تکایهانی (پرتوهای کبهانی ممکن است در

تکامل بر روی زمین نقشی داشته بوده باشند) متغیرند .پرسشها و قلمروهای
زیستشناختی در مقیاسهای زمانی و مکانی متفاوت رفتار متفاوتی دارند.
فرصتها و جالشهایی که زیستشناس برای ریاضیات فراهم میکند

س هطرح
ناشی میشود که واحدها در

از آنجا

مفروضی ازسازمان زیستشناختی

ناهمگناند وپیامدهای برهمکنشهای آنها (گکهاهی «پدیدههای ظاهرشده» یا

«خصوصیات همبودی» نامیده میشوند) در هر مقیاس زمانی ومکانی منتخب
گزنی وبرهمکنشهای مژلفههای زیستشناختی سطوح
مسا ا
اندهاسا
نتوان
می
پاینتر و بالاتر سازمان زیستشناختی و یا مقیاسهای کوچکنر و بزرگتر
زمانی و مکانی تاثیرپذیرند[.]۱
چشمانداز ریاضیات کاربردی را به شکل یک چهاروجهی (هرمی با

یک قاعدهٌ سهضلعی) بهتر میتوان مجسم کرد تا بهصورت ماتریسی با ابعاد
مکانی و زمانی( .تصویرسازی ریاضی ,مانند چهاروجهی برای ریاضیات
کاربردی وماتریس برای زیستشناسی» حتی دمرجسمسازی چشماندازهای

را میفهمند قادر به دیدن و درک جهان ,از جمله دنیای زیستشناسیاند.
دنیایی که برای کسانی که اين مفاهیم را نمیدانند قابل دستیابی نیست.

چالشهای مفهومی و علمی برخاسته از زیستشناسی به پیدایش انواع
جدیدی از مباحث ریاضی انجامیده و موجب غنای ریاضیات شده است.
در جدول ۱مثالهایی اازنواع ریاضیات جدید و مفید که از بررسی مسائل

علومزیستی به معنای وسیع آن ,شامل زیستشناسی و برخی علوماجتماعی

ناشی شدهاند .فهرست شده است .بسیاری ازاين پیشرفتها به آرامی در
دستاوردهای سابق ادغام شده سپس [به شکل جدید] کمال مییابند .برای

 Jlrsنظرية بازیها سابقهای مقدم برکار جان فون نویمان دارین زمینه ([,]۶۵

[ )]۷۵و ابداع[مفهوم] ضریب همبستگی توسط کارلپیرسون [ ]۱۴ریشه

ضیات
ا در
ی مهم
رنكتة
زچها ر
ا).
د است
نمفید
ایات
یاض
م ور
شناسی
چتش
زیس

ت اازرهای دادههاء الگوریتمها» نظریهها ومدلها (شامل
ساراتخاند
کار بردی عب

تمام رینضیات محض) و رایانهها نورمافزار .ساختارهای دادهها راهی برای
سازماندهی دادهها بهدست میدهند .مانند ماتریس بهکار رفته در فوق برای

توصیف چشمانداز زیستشناختی .الگوریتمها روشهایی برای عملیات روی
نمادهاست .برخی الگوریتمها برای تحلیل دادهها .وبرخی برای تحلیل مدلها
بهکار میروند .نظریهها و مدلها .شامل نظریههای ریاضی محض ,هم برای

تحلیل دادهها و هم برای تحلیل ایدهها بهکار میروند .ریاضیات ونظریههای
ریاضی محض زمینهای برای آزمودن ایدهها فراهم میکنند که در آن قدرت
نظریههای رقیب را میتوان اندازهگیری کرد .رایانهها و نرمافزارها ete la
اغلب نمایانترین قله ,در چشمانداز

دکرارهای اولية فرانسیس گالتون [ ]۱٩دارد.

ریاضیات کاربردی هستند .اما؛ محاسبهةً

آسان و ارزان اهمیت درک نظری نتایج محاسبه را افزایش میدهد .درک

امروز
برای دیدن اینکه چگونه تعاملات زیستشناسی وریاضیات میتواند دآرینده

نظری برای مقابله با خطر زیاد خطا دنرمافزار و نیز پرکردن شکاف بیش از

مفید است.

چشمانداز پژوهشی در ریاضیات و زیستشناسی شامل تمام ترکیبات

ی
دکار
رات
بیاضی
ادامه یابده ترسیم نمای فعلی زیستشناسی و ر

چشمانداز زیستشناسی را میتوان به شکل یک جدول مستطیلشکل,
با ردیفهای متفاوت برای پرسشهای متفاوت وستونهای متفاوت برای قلمروهای

ننازه بین نتایج محاسیات وبضیرت یا درک لازم است.

یک یا چند پرسش ,قلمرو ,و مفیاسهای زمانی و مکانی زیستشناسانه با

یک یا چند ساختار دادههء الگوریتم .نظریه یا مدل ,وسایل محاسبه )Leys

تشر رتاضی» سال Vibe WV

YA

افزار)
و
سمخافتزار
نر

است .مثال زیر در مورد زیستشناسی سرطان یک

چنین ترکیبی رانمایان میسازد :پرسش «سرطان چگونه عمل میکند؟» در

قلمرو سلولها (بهویژه سلولهای سرطانی انسان) با استفاده ازالگوریتمهایی
برای همیسنتگی و خوشهبندی سلسلهای مورد بررسی قرار ميگیرد:

تجلی ژنی و تأثیر دارو در سرطان انسان .فرض کنید فردی مبتلا
به سرطان است .آیا اطلاعات دربارةٌ فعالیتهای ژنها در سلولهای فرد

مبتلا میتواند او را در مورد استفاده از داروهای درمان سرطان چنان
ار
ن را
راهنمایی کند که داروهای موثرتر را مصرف کند و داروهای کم اثکرتر
بگذارد؟ شرف و همکاران [ ]0۵پاسخ این پرسش را با استفادة هوشمندانه
از ریاضیات موجود .بهویژه همبستگی-که حدود یک سده پیشتر توسط

کارل پیرسون [ ]۷۴در مطالعة ورائت انسان ابداع شده بود_-و الگوریتمهای

سس

خوشهبندی که ظاهراً چندین منبع .از جمله روانسنجی[ ]۶۲داربداع آن
نقش داشتهانده بهءدست دادند .آنها با استفاده اازین روشهای ساده اطلاعات

مفیدی از پایگاههای دادهای عظیم در داروشناسی مولکولی و تجلی نی
).nci.nih.gov/arraytools/

 (http: //discoverاستخراج

05

O1

00

01

05

شکل  ۱نقشة تصویری خوشهای همبستگیهای تجلی ژنی-اثر دارو که براساس
 ۶خن دستهبندی شده (روی محور  (aو ۸۱۱داروی دستهبندی شده (روی
 (yترسیم

محور

wad

ical

ونبرخایستین بار ایانطلاعات را ترکیب کردند .آنها ازا دوط نلوعاعات در
برنامةٌ کشف دارو در انستیتوی ملی سرطان [آمریکا] استفاده کردند .اولین

نوع ایناطلاعات شامل توصیف تجلی ژنی د۱ر ۵۷۳ژن ازیهرک
دودمان سلولی سرطان بود .در ماتریس هدف ۲

فراوانی نسبی رونوشتهای ۸1

از ۰۶

در سطر  6و ستون 6

پیک ژن و در دودمان سلولی » وارد شد.

اری
نت :دا
گسیا
فعرأتریس اثر دازو .قد :خصو

 ۰*۳۱دارویی گه بر رون

هر یک از همان  ۰۶دودمان سلولی سرطان انسان عمل میکرد .از جمله
۸

داروی با «مکانیسم عمل شناختهشده» وارد شد .عدد مذکور دسرطر

 4وستون » دمراتریس اثر داروه  ۵مبین اثر داروی  4در سرکوب رشد

دودمان سلولی »» و یا به عبارت دیگر مبین حساسیت دودمانی سلولی »

نسبت به داروی  8بود .ماثریس هدف  ۲برای تجلی ژنی ,شامل ۰۰۵۲۸
عدد بود در حالی که ماتریس اثر دارو  ۰۰۰۴۸ ۵عدد داشت.

عناوین ستونهای اين دو ماتریس یکی بود .ولی عناوین سطرها تفاوت

بیشتر است .نتبجهٌ تحلیل چندصد هار تجربه دریک تصویر موسوم به AB
تصویری

خوشهای (شکل ۲)۱

این جکهاربردی

خلاصه

staal whee

دارد؟ اگر سلولهای سرطانی یک فرد بهازای یک ثن

خاص تجلی بالایی داشته و همبستگی آن ژن با

 bi ybمثبت باشد ,آن

ژن را میتوان بهعنوان نشانگر سلولهایی سرطانی در نظر گرفت که استفاده از
دارو علیه آنها موثر است .اگر همبستگی با اثر دارو منفی باشد .ژن نشانگر
ممکن است حاکی اازین باشد که نباید از آن دارو استفاده کرد.
هچرند پرسشهای علمی مهمی دربارٌ اين رویکرد .همچنان مطرح باقی

 wilفايدة آن در طرح فرضیههایی که باید با تجربیات بیشتر مورد آزمون

قرارگیرند کاملا آشکار است .این رویکرد راهی بسیار بصیرانه برای سازماندهی
واستخراج معنی امزشاهدات فردی بسیار است .بدون میکروسکوپ روشهای
رت
د و
قاضی
ری

محاسبه .بصیرت حاصل از نقشةٌ تصویری خوشهای بهدست

سزتگیها
منب ا
همک
داشت .با استفاده ازاين دمواتریس ,دقیقا پنج مجموعةٌ م

نمیآمد.

کردند )۱( .همبستگی بین دو ستون متفاوت امزاتریس اثر  ۸بهدستهبندی

آینده

دودمانهای سلولی پرایهةٌ شباهت پاسح آنها بهداروهای متفاوت منجر شد.

تحقق امکانات همیاری موثر بین زیستشناسی و ریاضیات مستلزم اجتناب

کاورانش هپرنج همبستگی راحساب
رمایتوان محاسبه کرد وه شمرف

) (۲همیستگی بین دو ستون متفاوت از ماتریس هدف  1به دستهبندی

دودمانهای سلاولیس براس تشاب نها دترجلی ژنی انجامید .این دستهبندی با

از مشکلات

بالقوه و نیز غنیمت شمردن

فرصتهای

بالقوه

Fron

دستطابی فردماتهای .سلولی بر  hbعساسیت قارونی اساسا تفاوت حابک:

یات
ضی و
ااس
یشن
رست
مشکلات بالقوه .تعامل ثمر بخش بین زی

( )۳همبستگی بین سطرهای متفاوت ماتریس اثر  ۸به دستهبندی داروها بر

در زمينة آموزش ,مالکیت معنوی و امنیت ملی روبهروست.

 abالگوهای اثر آنها در بین تمام دودمانهای سلولی انجامید )۴( .همبستگی

دان
تده
ش آیی
ا.تسل.
دوزش
آم

با مشکلاتی

تههای کمّی در
رب
اوجه
هت
مطف
مستلزم ع

بین سطرهای متفاوت ماتریس هدف ؟ به دستهبندی ژنها بپراية الگوی

آموزش ابتدایی و دبیرستانی و فرصتهای بیشتر برای آموزش زیستشناسی

بیان انواع  ۸۳11پیک در بین  ۰۶دودمان سلولی منجر شد )۵( .نهایتٌ

و ریاضی در سطوح کارشناسی ,تحصیلات تکمیلی وپسادکتری است [.]۸

اثر  ۸ویک سمطرا اتزریس هدف  1به

حق مالکیت معنوی هم میتواند همیاری بالقوه بین زیستشناسی و

معنی است که هر چه سطح تجلی ژنی در بین  ۰دودمان

ریاضی ر برانگیزد و هم میتواند مانع آن شود .دعرلم باید فرهنگ بخششگری
حاکم باشد .هر چه هدية یک فرد به گنجینة مشترک دانش و فنون بیشتر

سلولی بالاتر باشد .میزان اثر دارو در جلوگیری از رشد آن دودمانهای سلولی

باشد ,شأن و منزلت بهتری پیدا میکند .درست مثل فرهنگ بخششگری

تطررازیس
اس
م یک
همبستگی بین

توصیف کوواریانس مثبت يا منفی اثر دارو با تجلی ژنی انجامید .همبستگی
مثبت به این

ریاضیات ,میکروسکوپی دیگر و بهتر برای زیستشناسی؛/ ...جوتل کوهن

۹۳

در میان بومیان افریقایی ساکن سواحل شمال غربی آمریکای شمالی.
درمورد پژوهش در ریاضیات و زیستشناسی .رعایت حق مالکیت معنوی
در الگوریتمها و پایگاههای دادهای مستلزم برقراری تعادل بین دغدغههای
 gle ouتوسعهدهندهها وپژوهشگران بعدی است [.]۹۴

(

ea

پنج چالش زیستشناسی که ممکن است موجب ابداعات بزرگی در
ریاضیات شوند و متقابلا از آن ابداعات بهره بیرند:

سومین قلمرو مشکلات بالقوه و نیز فرصتها ,امنیت ملی است .دانشمندان

شناخت سلولها تنوع آنها در درون وبين ارگانیسمها وبرهمکنش آنها

و دستاندرکاران دفاع ملی میتوانند با انجام پژوهشی غیرمحرمانه در طرح

با محیطهای زنده و غیرزنده .شبکههای پیچیدة برهمکنش ژنهاء پروتئینها

 ayشبکههای نظارتی و راهبردهای سازنده در برابر تمام انواع حملههای

و علامترسانی بین یک سلول و سلولهای دیگر و محیط غیرزنده احتمالا

زیستی همکاری کنند [ .]۸۵اما محرمانه نبودن روشهای علمی ویا معرفهای

Sen paises

 larly call Bice giltسوسا تفا تزور ها

وبروز خطرات امنیتی شود .مشکلات حفظ محرمانگی اجزمله دمرواردی بروز
میکند که پایگاههای دادهای غیرقابل مقایسه به هم ارتباط داده شوند .مانند

تلفیق پایگاههای دادهای پرداختها با بایگاههای دادهای تشخیص بیماریها؛ و
یا پایگاههای دادهای بهداشتی با پایگاههای دادهای حقوق اجرایی.
فرصتها .مدلهای ریاضی میتوانند بر برهانهای متناقض اخلاقی فائق

آیند . I> elyدر یک مطالع انتقال خانگی بیماری شاگاس در شمال

غربی آرزاتین ,کوهن گوورتر[ ]۷میخواستند باند-چون سگها منبع

بدون ساختاری ریاضی که شاید هنوز ابداع نشده باشد ,قابل درک نیست.

 ۴هنشت سفق رلفتایرجوان .آيي نیز یگ مسا میتتمی است؛ ریک

آزمون عملی برای عمق درک ماء اين پرسش ساده است :آیا میتوانیم دریابیم

که چرا مردم تصمیم میگیرند فرزند داشته باشند یا نداشته باشند (با فرض
اینکه انزظر فیزپولوژیک قادر به آن هستند)؟

 ۴در نظر گرفشن یگ قبقه به چیه درضته حیالعه  aSانعقال
جانبی خصوصیات

را نشان دهد ([ ]۴*( ۶۳/۰( ۲۱۰( ۱۱/۰( ۰۱۰[ :]۳۱و مرجع زیر
(http://www.life.umd.edu/labs/Delwiche/pubs/
mbiosis.gif).

عفونتاند-اگر سگها را امزحیط اتاقهای خواب دور کنند بهجای اینکه از
حشرهکش برای از بین بردن حشرات ناقل عفونت استفاده کنند .چه رخ میدهد.

چون نه صاحیان منازل و نه دستگاه بهداشت عمومی دولتی نمیتوانستند
در برخی نواحی حشرهکش رابهکار برند .تجربٌ واقمگرایانه میتوانستاین
باشد که از مالکان بخواهند سگها

را بدون استفاده احزشرهکشها ازخانه

دورکنند .اما یک پژوهشگر پس اوزرود به یک خانه ,با دیدن هجوم حشرههاء
اخلاقاً ملزم به استفاده از حشرهکش و از بین بردن آلودگی است .در یک

مدل ریاضی تفصیلی به آسانی میشد متفیری را که نمایندة تعداد سگها
در ناحيهةٌ اتاقهای خواب است .برابر صفر قرار داد .تمام اجزای مدل برab
اندازهگیریهایی در دهکدههای واقعی قرار داشت .محاسبات نشان داد که

ممنوعیت ورود سگها به محدودة اتاق خواب میزان آلودگی  dhبدون بهکارگیری

حشرهکش ,بهطور چشمگیر کاهش میدهد .هر چند بهکارگیری حشرهکشها
میتواند میزان آلودگی را بیشتر کاهش دهد .این مدل جهت انجام آزمایشی
فرضی بهکار گرفته شد که الزحاظ اخلاقی نمیشد دریک دهکد :واقعی آن

را انجام داد .آزماییش فرضی ارزش آموزش روستاییان را در مورد منافع مهم
بهداشتی دورکردن سگها از محدودة اتاقهای خواب روشن ساخت.

 ole tomes SEانعشمالا کمترآروضعیت کلی آننده فابل پیشیبینی
است .ولی بیشک فرصتهای هیجانانگیزی برای همکاری ریاضیات و

موروثی مانند ژنهاء زنومها و پریونها

endosy

 ۴توصیف زیسْکرههای جو ,خشکی وآبی بر پاية فرایندهای

فیزیکی-شیمییی,

 ۵نظارت بر سیستمهای زنده برای پی بردن به انحرافهای بزرگ مانند

تومی.
خا ب
اک ی
ش یونلوژی
همهگیریهای طبیعی با اآلقسایییبیاشناسیهای فیز
پنج جالش ریاضی که میتوانند به پیشرفت زیستشناسی کمک کنند:

 ۱ادراک محاسیه .یافتن راههای موثرتر برای دستیابی به بصیرت و اثبات
قضایایی در محاسبات عددی يا نمادی و مدلهای «عامل-مبنا» .در اینجا

گنتة همینگ را یادآوری میکنیم« :متصود از محاسبات ,بصیرت است نه
اعداد» [.]۰۲

 .۲یافتن راههای بهتر برای مدلسازی نظامهای چندسطحی ,مانند سلولهای
درون اندامها درافراد جوامع انسانی دبرومشناسهای فیزیکی؛ شیمیایی و زنده.
 .۴درک احتمال ,مخاطره .و عدمقطعیت .علیرغم سه سده پیشرفت بزرگ

ما هنوز در آغاز درک وافعی هستیم .آیا با تلفیق فراوانیگرایی؛ نظرية بیزی؛
ذهنی» فازی و سایر نظریههای احتمال میتوانیم درک بهتری ازز عدمقطعیت

ومخاطره پیدا کنیم» یا اينکه به رویکرد تماما تازهای نیاز داریم؟
 ۴درک دادهکاوی» استنباط همزمان ,و هویتزدایی آماری [ .]۲۴آیا کاربران

عملی استنباط آماری همزمان ,محکوم به شبیهسازی عددی درهر مورد هستند یا

ریستشناسیی وجوة خواند داشست .ریاضیات میتراکد بد زیستشتاسان

اینکه نظریهٌ عمومی قابل اصللاح است؟ مرزهای تکمیلی دادهکاوی و هویتزدایی

کمک کند تا به مسائلی بپردازند که در مقیاس خیلی بزرگ (زیستکره)

آماری دپرایگاههای دادهای بزرگ مرتبط با اطلاعات شخصی کداماند؟

و یا مقیاس خیلی کوجک (ساختار مولکولی) هستند .مسائلی که دربارة

پدیدههای بسیار کند (تکامل کلان) و یا بسیار سریع (فوتوسنتز)» زمانهای
بسیار دور (انقراضهای اولیه) و یا از نظر فضایی بسیار دور (حیات دنرقاط
)؛ بسیار پیچیده (مغز انسان) با خیلی خطرناک
فینضوادر
دوردست زم

و یا غیر اخلاقی (همهگیریشناسی عوامل عفونی) هستند .در قاب  ۱پنج

 fille pty gba llyریاضی tig fol aol han

زیستشناسی وریاضیات در مورد آنها بسیار مفید از آب درآیده خلاصهوار
fs

 odاسست:

 .۵تعیین استانداردهایی برای وضوح ,اجراء انتشار و دوام نرمافزارها و نتایج
محاساي.. 
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به مناسبت درگذشت اودد شرام

اودد شرام و تحول شرام-لا لر"
گونام بهارالی .تی .آر .راماداس *

اودد شرام ,ابداعکنندة مفهوم تحول لوئونر تصادفی" ( )2.15روز اول سپتامبر

۸

دریک سانحة اسفبارکوهنوردی جان باخت .هنگام مرگ چهلوشش

نود
ررزو د
فهمس
ساله بود و

یک
گرفت .پس از

۲

دورهٌ پسادکتری در دانشگاه

 allsسن دیهگوه در سال

به انستیتوی وایزمن رفت .در سال  ۹۹۹۱به «گروه نظریه در مرکز

پژوهشی مایکروسافت» در ردموند! پیوست.

داشت.

میراث علمی شرام .پژوهشهای تأثیرگذا راو دراحتمال و فرایندهای تصادفی»

شرام عاشق پیادهروی وکوهپیمایی بود .چند سال بعد .در صفحة وب

مکانیک آماری» و هندسة گسسته و محاسباتی است .او دیدگاههای ریاضی

مایکروسافت» غلالق خود را جنین برشمرده است« :پرکولاسیون .دستگاههای

بسیار بدیعی را برای بررسی پدیدههای بحرانی در مدلهای شبکهای در فیزیک

تصادفی دوبعدی» دستگاههای بحرانی ,تا نگاشتهای همدیس,

آماری بکارگرفت .جامعههای ریاضی و فیزیک آماری فقدان او را به شدت

دستگاههای تصادفی دینامیکی .ختندسة کسسته و زبرا 590029

احساس خواهند کرد.

اودد شرام در دسامبر  ۱۶۹۱در بیتالمقدس به دنیا آمد .در دانشگاه
عبری آن شهر ,دور کارشناسی ریاضیات و علوم رایانه رگاذراند و سپس
مدرک کارشناسی ارشد را در ریاضیات زیر نظرگیل کالایی" دریافت کرد.

درجة دکتری را (در  )۰۹۹۱در دانشگاه پرینستن زیر نوظیرلیام ترستن
2. Gil Kalai

Loewner evolution

.1 stochastic

ناوردایی همد پس

حدهای مقیاسبندی و

SLE

معروفترین دستاورد  pleپژوهش او دربارة حدهای مقياسبندي مدلهای
شبکهای دوبعدی در مکانیک آماری بود .اجمالا میتوان گفت که هدف

مکانیک آماری مطالعة ویدگیهای ترموديناميکي مجموعههای بزرگی اذزرات
2. coarse geometry

.1 Redmond

۳۳

اودد شرام و تحول شرام-لالر/بهارالی :راماداس
برهمکنشکننده است .بُعد «فضای پیکربندی» وابسته به اين مجموعه .تعداد

(یعنی بهصورت جندجملهای نه با نمایی) برحسب فاصلهٌ بین رأسهای v

است .یه نزیان ریاضی» مکائیک آماری با ساتن آندازههای احسال مهم

بحرانی اين است :با در نگظررفتن یک حد مناسب (در مورد شبکة مربعی

درجات آزادی آن است .در  doبزرگعددی» فضای پیکر بندی» بینهایت بعدی

اتزرنمظرودینامیکی سروکار دارد .اين اندازهها بهعنوان حد اندازههایی روی

دستگاههای متناهی پُعدی که به طرز مناسب بریده شدهاند تعریف میشوند.

معمولاً فقط تعدادی متناهی متفیر (بعد) وابسته به یک حجم متناهی  1وجود
د و ,مستلزم درنظرگرفتن 00
حرند
دا

های
ت.
ه اس
زهی)
اتنا
نجمدنام
ا(ح
1

تقریبزننده به  ,721انرژی برهمکنش دستگاه مشخص ,و نیز به پارامترهای
ترمودینامیکی

وک7اهش میبابند .یکی اپزیامدهای این کاهش کند همبستگها در نقطة
 Dyمثلا با فروض ot

» وهمزمان فرض  )1 -+ 1.میتوان

ازظ
حار ا
لید
اندازههایی معن

ترمودینامیکی تعریف کرد که بر فضای مسیرها

در "( 81مسیرهای یک توصیف معین که بهوسیلةٌ مدل مشخص مورد نظر
الق میشود) برقرار باشند .و

 ۰اطلاعاتی دقیق دربارة حد حجم نامتناهی استنتاج کرد.

) Syدمای  7میدان مغناطیسی» و غیره) بستگی دارند.

اين نظریه به.خصوص در حالت دوبعدی بسیار غنی است و انواع

اين حد را حد مقیاسبندی مینامند .مچدفاً مدل انیت

زا در نظر بگیرید:

فنون_احتمالاتی ,جبری اکتشافی بهنحو موتری در آن بهکار گرفته شدهاند

با مفروض بودن یک پیکربندی اسپینهاء میتوان مجموعهای از «مرزها»

که جواب  che SLTمدل آیزینگ اولین آنهاست .مااين مدل آبشنها راعنوان
راهنمای بعضی از ساختهای فنی که زیربنای کار شرام و همکاران اوست

_طوقههای بسته در نمودار م آ تعریف کرد که نواحی اسپینهای «بالا» را

از نواحی اسپینهای «پایین» جدا کند« .فضای مسیرهای بک توصیف معین»

بهکار میبریم .نخست یک «شبکة مربعی» یعنی توری" نامتناهی » 1در

که پیشتر گفته شد در این مورد عبارت است امزجموعةٌ حدهای همه این

 ۳را در نظر میگیریم( .پارامتر » معین میکند که توری ما تا چه حد ظریف

مرزها .در وافع» اين نوع ساخت برای انبوهی از مدلهای شبکهای دیگر در

است ).به هر رأس ای توری ,یک متفیر («اسپین»)  6,منسوب میکنیم

که مقادیر ( ۱نشاندهندة اسپین بالا) یا ( -۱نشاندهندة اسپین پایین) را
الفتبار میکند ..باقضان پیگربتدمیه سرکب اواتسابهای آسییم ictal ies ty,

نقطةً بحرانی ممکن است.
یک اصل مهم در مطالعةٌ مدلهای شبکهای اصل زیر است.

  )۱,دنرظر ۱از
(ناهی
(اين فضا رمایتوان یک حاصلضرب دکارتی نامت
گرفت که با رأسهای « اندیسگذاری میشود ).اگر فضای متناهی  71مفروض
,ع ] ],بهوسيلة فرمول
باشد . Ev pbروی فضای (۱, -۱

By = Yo Jorn
۱۰:۳

تعریف میشود که در آن مجموع روی یالهای | توري واقع در  1در نظر

گرفته میشود و (:)1ها راسها در دو انتهای یال آاند .دارینجا  7پارامتری

حقیقی است که نحوةٌ برهمکنش اسپینهای نزدیک بههم راندازه میگیرد.
مثلاً گر* >  »7واضح است که پیکربندیهایی که دآرنها اسپینهای
نزدیک به هم «هماهنگ میشوند» انرژی کمتر و بنابراین» احتمال بیشتری
دارند .وزن نسبی یک پیکربندی

ا۸ -

ها

شکل  ۱شبکة مربعی » 1فاصلا شبکهای .6
اصل /حدس .حدهای مقیاسبندی مدلهای دویعدی در نقاط بحرانی بهطور
همدیس ناوردا هستند.

یک مدل شبکهای وناحیای چون  2در " 81مفروض است .گیریم ود

)exp(—Ey/T

اندازة پیشگفته روی «فضای مسیرها» در  .2وابسته به حد مقیاسبندی»

م.ا7ست.
دآن
است که در

مدل آیزینگ درصدد توصیف پدیدههای مغناطیسی

است؛ مثلاً وقتی  , > ۰مدلی برای فرومغناطیس در دست داریم.
حد حجم نامتناهی لازم نیست یکتا باشد و میتواند بهطور غیرتحلیلی

باشد .حدس بالا حاکی است که اگر  2و  72دو ناحیه باشند که با یک

نگاشت همدیس  7ب 8 : 2 -به هم مربوط شدهاند .آنگاه اندازههای

نسبت داده شدة ول و وم برحسب  با هم مرتبطاند .در بیشتر کارهای

بپاامترهای ترمودینامیکی تقیبر کن.نقاط نایکتایی یا غیرتحلیلی بودن در

فیزیکدانان در اين زمینه در سه دهد گذشته .وجود حدهای مقیاسبندی و

 pall chaiگذارهای فاز نامیده میشوند .در مورد مدل آیزینگ میخواهیم

نیز ناوردایی همدیس این حد .مفروض بوده است .با اتخاذ این فرض ,فنونی

بررسی کنیم که مغناطیدگی حد حجم نامتناهی (مدل آهنربای واقعی) چگونه
با دمای  1تغییر میکند .وقتی  7افزایش مییابد ,مغناطیدگی کاهش مییاید

برگرفته از نظرية نمایشها دارین زمینه هقدرکافی کارا هستند که محاسبات
#قصیلی را امگان یر سازند

تا وقتی که در یک دمای بحرانی معین  7,صفر شود .اين دوراقع یک

کار اساسی شرام در اين زمینه از مطالعةٌ حدهای مقیاسبندی یک
مدل شبکهای موسوم به قدمزدن تصادفي طوقهزدوده ۱)ols (LERW

«همبستگی دو نقطهای» گشتاور (0,ر) است) -طبق یک قانون توانی

مکیاررود -هر حد مقیاسبندی یک  701۳1بر خمهای عاری از طوقه
به

.1 Onsager

.1 loop-erased

گذار فاز است .علاوه بر اين ,در مدل آیزینگ و در بسیاری از مدلهای

دیگر همبستگیهاکه آنها را به دقت تعریف نمیکنیم (در مدل آیزینگ»
2

گرفت .تکنیکی که رئوس آن در پاراگرافهای قبل آمد در مورد 81012.1
2. loop-free curves

random walk

تشر ریاضی ,سال  ۷۱۰شمارة ۲

۳۴

در صفحه اتکا دارد .نقطة اوج تحلیل شرام از  Whoناوردایی همدیس (که
بخشی ازیک مقالة تأثیرگذار اوا راتشکیل میدهد)؛ کشف خانوادة جدیدی از
فرایندهای تصادفی آشکار! همدیش ناوردا" ست که حد مقیاسبندی 71315.1

را (علاوه بسرایر مدلهای شبکهای دوبعدی) دربر دارد .اين فرایند تصادفی؛

است .در دو دهة گذشته» "ملگ با نام شرام درآمیخته است و امرون

با اثبات اینکه حد مقیاسبندی  ۷۷017.1یک فرایند تصادفی

 ٩1۲است

حلوفصل شد.
اين داستان ادامه دارد .کوتاه سخن اینکه :فرایندهای

SLE, (sated

کاندیداهای مناسبی برای احراز عنوان حدهای مقیاسبندی در مورد بسیاری
از مدلهای شبکهای دوبعدی دنرقطةّ بحرانی هستند .شرام در یک رشته

تحول شرام-لوئونر نامیده میشود.
دراینجا توضیح مختصرولی روشنی دربارة اين ايدة زیبا ومهم میآوریم

همدیس حدهای مقياسبندي چند مدل شبکهای دوبعدی را ثابت کرد» و

که از سخنان مایکل آیزنمن" به مناسبت اعطای جايزةٌ پوانکاره (در سال

توانست مقادیر حدسزده شدة بعضی نماهای بحرانی را برای این مدلها به

)۳

به شرام برداشته شده است.

دقت ابت کند .بهعنوان نمونه:

فرض کنید خم ( 7 : ]*,00( -+ 1مقرف یک ترکخوردگی در قرص
يکة باز  7باشد که از نقطهای مرزی آغاز میشود و در درون قرص ادامه

مییابد .بهازای هر * < ,

, : (۱2]۰,۶ > D aaو نگاشت ریمان

این قرص ترکخورده به روی ( 1باشد که با شرطهای * < ( ,۰)9وحقیقی
ومثبت بودن ( 0))0بهصورت یکتا در میآید .وقتی ترک «باز میشود» ,نقطة

رشد آن,))4(( .و  ( ,4)4روی مرز ( ,10حرکت میکند .لوتونر روشی

 Jee fo ul,وارون عرضه کرد :بازیافت خم ( 8)7با استفاده ا(ز 0)6و

اطلاعات مربوط به آهنگ

مقالات عمیق که عمدتا با همکاری گرگ لالر ۱ووندهلین ورنر" نوشت .ناوردایی

 (*)/9... umاودد شرام ...روش لوئونر را در

 ۱آنها حد مقیاسبندی پرکولاسیون روی شبکةً ششضلعی را بررسی کردند

(ناوردایی همدیس را استانیسلاو اسمیرنوف قبلا ثابت کرده بود)--به طور
مشخص :نماهای بحرانی را بهطور کامل استنتاج کردند.
 ۲در  ۲۸۹۱مندلبرو حدس زده بود که بعد فرکتالی مرز مسیر یک حرکت

باوتی  ۳/۴ enolآنها ان موضوع وا با برقرازی ریطهای با سیون

ثابت کردند.
 ۳آنها مقادیر «نماهای مقطع»  Glyحرکت براونی را که قبلا دو فیزیکدان به
نامهای دوپلائتیه " وکوون ؟ حدس زده بودند به دقت استنتاج کدی 9

بررسی خمهایی تصادفی با اين ویزگی بهکار برد :هر قطعة آتی  ,7مشروط

 lS,بهصورت همدیش ناوردا به مسیرگذشته بستگی داشته باشد .وی
 Sy SAS Ssچفین «ویدگی مارکوف همدیس» مستلزم آن است که (۶)۶

از طریق نموهای مستقل تحول یابد .وبنابراین .حرکتی براونی روی داي يکه
انجام دهد  ...اين  ...به فرمولبندی خانوادة یک پارامتری مسیرهای تصادفی

st. dele] SLE,

یک پدیده و یک الهام
خیلیها اودد شرام را تأثیرگذارترین احتمالدان طی یک دهه میدانستند.
جوایزی که دریافت کرد عبارتاند از :جوایز آنا لوایوش اردوش * درریاضیات
د۰ر ۶۹۹۱ opleسیلم ۲در  ۱۰۶۲۰جایزة پژوهشی کلی در  ۲۰۰۲apple
پوانکاره در  ۳۰۰۲و  pleپولیا در  .۶۰۰۲او در سال  ۸۰۶۲به عضویت

لین ورن که نشان فیلدز ۶۶۰۲
د.
هب ش
دتخا
وئدنان
آکادمی سلطنتی علوم سو
ااوولین نشان فیلدزی است که به یک احتمالدان اعطا شده است .دین خود

رناسبت به همکارانش لاشلرر وام ادا کرد وگفت« :اين جایزه به آنها نیز تعلق
دارد و من فقط دمریان آنها تنها کسی بودهام که شرط سنی [زیر چهل سال
برای دریافت فیلاز ] ردااشتهام».

با همه اين توجهات بینالمللی ,شرام همچنان آرام و فروتن ماند .هر که
شکل  ۲تحول لوئونر که نشاندهندة تبدیل همدیس ۰ : ۳9

<  7است.

او را میشناخت .مرگ او را نه فقط فقدان یک ریاضیدان خوب بلکه فقدان
انسانی بسیار مهربان و نهیم میداند که همواره صبور بود و ایدههایش را
سخاوتمندانه با دیگران در میان میگذاشت.

خلاصه اینکه :شرام پرده اچزهر :حانوادهءُ جدیدی از فرایندهای تصادفی
2K OK OK OK OK OK

برداشت که بهوسیلةٌ مشابه تصادفی معادلة دیفرانسیل لوتونر توصیف میشوند ؟
و جوایهای آن باید در یک شرط نوع مارکوف صدق کنند که به ناوردایی

and the

Schramm

همدیس میانجامد .شرام یادآور شد که اين «ویژگی مارکوف همدیس» ایجاب
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evolution:

کند .برای یک #ی انتخابي مفروض ,فرایندی تصادفی که بهوسیلةً حرکت
7
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میکند که مسیر ( 4)6یک حرکت براونی را با آهنگ پخش ثابت  #مشخص

راونی ()۶|(8 < ۰ع) هدایت میشود 7.39, .تام دارد .برای تکمیل ماجرای
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تمبری سرشار از منطق*
یوهان فان بنتام *
ترجمهةٌ محمدصالح زارعپور

 iF polادارة پست هلند به یمن تلاشهای دبرک وان دالن" ازولین بر
خود که منقش به سیمای یک ریاضیدان ومنطقدان است» رونمایی کرد.
رسانهها در سطح گستردهای به نابغة ملی ما لوئیتزن اخبرتوس یان gabe
) (۱۹۶۶-۱۸۸۱برداختند؛ و صدای ایشان ,رساتر از هميشه تا سر حد

وک " در روزنام وزین آن .آر.
ر کوز
بدی
تقدیس وبه عرش بردن او در مقالةٌ رو
سی .هندلسبلد " پژواک داشت.

اما برای بسیاری» یک سوّال همچنان باقی مانده است .فرمول روی تمبر

هب  ۵ ۷وا

ضمن بد نیست چند کلمه در خصوص نمادهای روی تمبر بگوییم .منطقدانان
نماد <] را برای نشان دادن اعتبار" یک گزاره بهکار میبرند؛ و آن خط مورب

اشدرکهی
کر با
به چه معنی است؟ خوب .شاید بهت

به رمز و راز نهفته در

فرمولهای فنی نداشته باشیم .شعار امسال جشن گرامیداشت دویست سالگی
آکادمی سلطنتی علوم هلندث« ,حادوی علم» است؛

اما از کجا معلوم که این

 galeجادوی سیاه" از آب در نیاید.

کوچک هم برای نشان دادن نقیض این حکم بهکار میرود [یعنی نشان دادن

عدم اعگتبزرریکد] .اما چرا نقض این حگم ربا همان نماد تقیضی ب-
نمینویسیم؟ برای توضیح اين مسأله باید کندوکاو عمیقتری انجام دهیم .معمولا
نمادهای ساده در منطق» همانند ریاضیات پسزمينة عمیقی دارند.

اصل طرد شق الث۲
اما اين [جادوی سیاه تلقی شدن] برای فرمول منطقی روی این تمبر که اين

منطق گزارهای کلاسیک

ابتدا نگاهی به منطق ,آن چنان که در زمان دانشجویی براوتر بوده است.

روزها بر سر زبان هلندیها افتاده است .مايةٌ افسوس خواهد بود .آنچه این

میاندازيم

فرمول بهطور خلاصه نشان میدهد نفی یک اصل مهم منطق کلاسیک.

دانشگاه آمستردام را ببیند؛ ما هنوز هم ادزفتر مشابهی برای ثبت سوابق

یعنی اصل  ONG go abتوسط براوتر است .اين اصل ,که از روزگار باستان
شناخته شده است .میگوید  A BISa hlaيا خود  4و یا نقیض آن

امتحانها و دفاعيةٌ پایاننامهها استفاده میکنیم) .اجازه دهید سریعتر پیش

(«نه  »4با بهطور صوری « )»2برقرار است .توجه کنید که طردشق OSE

نمیگوید که ما میدانیم کدامیک ازاین دو شق محقق میشود؛ بلکه میگوید
بضدرریوهی
علیالاصول یکی اازين دو شق محقق میشود .اين اصل بی

به نظر میرسد؛ و در ظاهر به سختی میتوان از پذیرش آن امتناع کرد .در
Brouwer

Jan

2. Luitzen Egbertus
Handelsblad

4. NRC

of Sciences KNAW

.1 Dirk van Dalen

برویم .حتی از زمان ارسطو و رواقیون میدانیم که بسیاری اازستدلالها در
حول وحوش مجموعه کوجکی از مفاهیم اساسی سیر میکنند؛ مفاهیمی نظیر
«و» )( aly (A wakeفصل )۷ ,و«نه» (نفی .)< ,هرکس دراين موضوع
شک دارد .کافی است سوار یک قطار هلندی شود ونگاهی به مسافران آن

بیندازد .روزنامههای رایگان مترو" و اسپایتز" پرخوانندترین نشریات منطق
در این سیاره هستند! پازلهای سودوکوی آنها همه در مورد الگوهای منطقی

Kousbroek

3. Rudy

هستند؛ الگوهایی نظیر اینکه «اين مربع باید یک رقم  2يا  4داشته باشد؛ اما

Dutch

5. Royal

این رقم نمیتواند  2باشد؛ پس  است» .اگر اين را با استفاده از نمادهای

Academy

 magic L black magic .¥اجه نوعی جادو در جهت اهداف بدخواهانه و شومسم.
Middle

) SSIبخواهد میتواند مدخل مربوط به او در دفتر امتحانات

of the Excluded

.7 The Law

3. Spits

.2 Metro

1. validity

نشر ریاضی» سال  ۷۱۰FL

۳۶

روی تمبر بنویسیم و « »4را به جای گزارة «اين مربع رقم  2را دارد» و«»31

گذارهای فرهنگی برای یک منطقدان کاملاً طبیعی است .پیش ازاین هم

را به جای گزارة «اين مربع رقم  ۷را دارد» قرار دهیم .خواهیم داشت:

لایب نیتس چین را به چشم یک طرف جدی درگفتوشنود فرهنگی میدید

نتیجه میشود)

( 7امزتدمات ظ  ۷۸و ۸

AV B,7A|=B,

نظام رباضی چنین قواعدی« ,منطق گزارهای کلاسیک» .اقزرنها پیش شناخته

و حتی (خودسرانه) امپراتوری رم را به ارتباط مذهبی با چین توصیه کرد.
سنت موئیسم بر سومین اصل مهم ماء که پیشتر آن ردایدیم .نیز صحه
میگذارد:

اصل طرد شن ثالث

شده است .جورج بول" دکرتاب قوانین تفکر" (منتشرشده به سال )۷۴۸۱

این نظام را بهشکلی زیبا به زبان جبری مدون کرد .جبر بولی در حقیقت نوعی
حساب دودویی با دوارزش صدق ( ۰کاذب) و"( ۱صادق؟) است .پیش
توسط لایبنیتس انجام شده بود .او

ااربهی
شک
م۰۶
ازآن دحروالی سال ۷۱۰

در رویای ماشین محاسبهای بود که بتواند اعتبار منطقی را با محاسبهٌ دودویی
ازل
س .ا
بیازماید .حندی بعد

 ۰۵۹۱قوانین بولی بر رایانههای شما حاکم شدند

وهنوزهم اين قوانین؛ علیرغم همة چیزهایی که ضمیمههای علمی روزنامهها
در خصوص روشهای نوین محاسبة کوانتومی میگویند .بر رایانهها حاکماند.

AVA7AA

انزظر بول اين گزارة مرکب همیشه ارزش  ۱دارد .اگر  ۸ارزش " داشته
باشد4 .

ارزش  ۱خواهد داشت و بنابراین با اعمال جمع [دودویی در

جبر بول] .این ترکیب فصلی ارزش  ۱خواهد داشت .اگر هم  ۸ارزش ۱
را داشته باشد ماجرا به طریق مشابهی فیصله مییابد .گزينة سومی در میان

نیست .دارینجا هم تعبیر موئیستی بیشتر رو به سوی گفتوگو دارد .طرفین

یگکفتوگو باید یکی ازگزارههای  4يا  ۸را انتخاب" کنند .اگر چه در بدو
میک
دندا که
کان
امر ند

از آنها درست است .به اين نکته باز خواهیم

cs

این سومین اصل مهم از دوران یونان باستان مورد مناقشه بوده است.
سه اصل مهم

حال به آن «اصول مهم» میپردازيم .سه قانون یا اصل بنیادین جبر بولی در
حقیقت صورتهای ریاضی جدیدی از سه اصل منطق سنتی هستند .اصل
اول این است:

اصل اینهمانی ۳
این جیز عجیبی نیست:

* <

۸ - ۸4

 ۰و ۱-۱

خود ارسطو این اصل را در مورد گزارههایی که دربارة آینده هستند .مشکوک
میدانست .اينکه فردا یک جنگ دریایی رخ خواهد داد .هنوز صادق یا

کاذب نیست ,مگر اینکه آینده جبرا متعین باشد.
در ضمن ,انواع تمبرهای یونانی ادرندازهها وبا طرحهای گوناگون دربارة
ارسطو موجود است:

واين همان است.

حتی آدم

ستیزهجویی مثل براوثر هم هرگز اين اصل را هدف انتقاد قرار نداد .داردامه.

تعبیری جدید وشگفتانگیز از اين اصل را خواهیم دید؛ اما فلا به دومین
اصل کلاسیک منطق میپردازیم:

اصل امتناعFyasts 

)A(AATA

این اصل میگوید یک گزاره نمیتواند در یک زمان هم صادق باشد و هم

کاذب .به نظر میرسد که اين اصل» علیرغم برخی زمزمههایی که در محافل
دیالکتیکی و عرفانی به گوش میخورد (و خود حکایتی دارد) .جالش برانگیز

و مسألهساز نیست؛ و فیالواقع :براوتر هم هیچگاه به اين اصل نتاخت.

فرهنگهای دیگر هم میدانند که جگونه منطقدانان خود را گرامی دارند .در

اصل امتناع تناقض دفررهنگهای دیگری نیز که منطق دآرنها مستقلا
بالیده است نمود دارد؛  Sesسنت موئیستی" در جین؛ دحروالی سال پانصد

قبل از میلاد .اين اصل را بصورت یکی از قواعد گفتوگو" تقریر میکند:

سراسر جهان اسلام هنوز هم تمبرهای تازهای از حکیم بزرگ ابن سینا (که
دحروالی سال  ۰*۳۱میلادی سیزیسته است) منتشر میشود اگر جهاین

تمبرها بیشتر نوآوریهای پزشکی اوت رجالیل میکنند تا نوآوریهای منطقی او را:

تناقض در میان [آرای] طرفین گفتوگو پذیرفته نیست و باید مرتفع بشود.
of Identity

Law

3. The

2. Laws of Thought

.1 George Boole

Law of Non-Contradiction
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 USفلسفی چینی است که توسط موزی

( ۶0]2یا  012 ۸2۲که در حوالی سالهای  ۰۷۴تا  ۳٩۱میلادی زندگی میکرده است)
تعارض جدی با آتین کنفوسیوس (عنصهنعد)30
بنیان گذاشته شد .آرای این مکتب در
ائویز
پار
آئین  (Taoism) gtبود و رقیب جدی این دو مکتب در دور به
Period

)Spring

 (and Autumnتمدن جین .این سه مکتب درکنار قانونگروی )(Legalism

مهمترین مکاتب فلسفی چین در آن دوران محسوب میشوند .فرقهای از موئیسم دلبستة
منطق و حل معماهای منطقی بود .مهمترین جهرة اين فرقه گنگسان لانگ

)Gongsun

 (Longاستسم.
.6 conversation

1. choose

تمبری سرشار از منطق/یوهان فان بنتام

۳۷

انتقاد براوثر :از صدق تا اثباتپذیری!
نگل براوتر یا قرب  4 ۷چد :بودة اینگه آنن تمیر هلندی یک  focalمعتیر زا

شما ممکن است بلافاصله معترض شوید که انتقاد فوق متوجه اصل طرد

صورتبندی نمیکند بلکه انتقادی از رای دیگران و مجادله با ایشان را نشان

شق ثالث کلاسیک نیست .چون در اینجا یک تغییر اساسی رح داده است.

میدهد .کاملا جالب توجه است .چنانکه فرینس فان اوستروم آ» رئیس انجمن

وبه جای صحبت از صدق .از اباتپذیری صحبت میکنيم .بنابراین» براوتر

سلطنتی ,یک بار در مراسمی درگورستان بلاریکوم " که براوثر در آن آرام گرفته

با منطق کلاسیک ,در مختصات خودش ,نزاع نمیکند؛ او مختصات راتغییر
 galyy ASE cul walaتمایق راسعلی گددامتشاند ویادآور تمایل تازیخی
هلندیها به تسامح وتساهل است؛ وممکن است مورد علاقة بسیاری از

دارد» .اما تردید براوتر در مورد طرد شق الث از دیدگاه «شهودی» ایجابی او

منطقدانان حرفهای هم باشد .منطق کلاسیک در خصوص صدق محق است؛

در مورد صدق ریاضی نشأت گرفت .این برآمده امزنش ریاضیدانی است

وم دقرابل براوتر هم در خصوص اثباتپذیری محق است .اگر شما ستیزهجو

که اشیا را میسازد و صفات آنها را بهطور ساختی ابات میکند .طبق این

هستید وهمچنان سرتان برای دعوا درد میکند؛ باید با معضی موضمگیریهای

است گفت« :اين سنگ قبر بر روی تاریخی طولانی از مجادلات قرار گرفته
است

که به

oc

 ‘OFخانمها و آقایان ,تمام 5

ینگ
توسط
یه ت
هک
نظر

 JLSدر روح wl

 (Pzحای

روسی

گایریان
اماخ ازتآر
س .ا
در  ۹۲۹۱تصریح شد

معاصر نظیر کولموگروف هم برمیآید .برهانهای گزارههای مرکب را میتوان
بهطور نظاممند از برهانهای مولفههای سادهتر آنپا سانیرگا:

این [ایده]

برای

آيا هنوز هم دربارةٌ یک چیز حرف میزنیم؟

ایدتولوژیک هم دستوپنجه نرم کنید .برخی پیروان «تحقیقپذیری»" فلسفی
مدعی هستند که اثباتپذیری» یا بهطورکلیتر تحقیقپذیری» تنها تعبیر معقول ۲
از صدق است .بنابراین .منطق کلاسیک نظامی تهی امزعنا میشود که در

مفاهیم اساسی بولی ,چنین بهکار میرود .برهانی برای یک ترکیب عطفی

بهترین حالت «صرفاً رای هواداران دآوتشة خودش درست است» .اما در

 4 7شامل یک جفت برهان است که یکی از آنها برای  4و یکی برای
7است .برهانی برای یک ترکیب فصلی  ۸ ۷ 7برهانی برای  ۸یا برهانی
برای  31است ,وبرهانی برای سالبة  WAردیهای بر  4است یا به بیان دقیقتر

واقعیت ,اگر چه تحقیقپذیری برخی طرفداران مشهور دارد .کلیسای فلسفی

کوچکتری [در قیاس باکلیسای کلاسیک] است.

روش موثری " که بهررهان برای  4را به برهانی برای تناقض آشکار تبدیل کند.

منطق شهودی :جایگزین ساختی

بنابراين تقری اصل طرد شق ثالث دستخوش یک تفییر نهادین میشود.
دراين تعبیر جدید .اين اصل میگوید که هرگزارة ریاضی يا اثباتپذیر* است

وا یباطالپذیر* .البته این حرف قابل دفاع نیست؛ و در حقیقت غلط است.
از قضایای  ۱٩۳۱گودل میدانیم که «ناتمامیت» ۲عرف ریاضیات است.

در بسیاری از پ jbفهای محمول عسانیه أالیة با نظریلً مجموعهها :بعضین

گزارهها نه ابطالپذیر هستند و نه اثباتپذیر (البته بااین فرض که اين نظریهها
سازگار هستند) .کورت گودل را بزرگترین منطقدان از زمان ارسطو تا به حال
میدانند؛ با اين همه تنها تمبری که نصیب

او شده

است»

تمبری

است که

بهصورت محدود برای کلکسیونداران در وطتش اتریش چاپ شد:

dos SIاینها هم درست باشد .باز هم ضرق آنتقاه آمرنطق دیکران:

دلیل فضیلت علمی نیست .آنچه دیدگاه براوثر را تا اين اندازه قابل توحه
میکند در حقیقا آن موضع ایجابی است که در پس دیدگاه کلی او نسبت

به ریاضیات سر بلند میکند .نظامی که امروز به نام منطق شهودی شناخته

میشود .تعبیر اثباتی [یا برهانی| مفاهیم منطقی ,نظامی اقزوانین را به همراه
خود دارد که سازگاری و زیبایی را در همم یآمیزد .مثلاً اصل امتناع تناقض

همچنان برقرار است .به اين معنی که ممکن نیست هم برهانی برای  ۸داشته

باشیم و هم ابطالی بای آن؛ واين امر خود برهانی برای ( -)۸4 -:4است.

بهعلاوه بسیاری اازصول مفید دیگر نیز با یک رنگوبوی تازةٌ نظرية برهانی ؟
همچنان برقرار هستند .بهطور خاص ,همه استنتاجات مورد نیاز برای حل

سودوکوی شما بهطور شهودی نیز صحیح هستند و این میتواند مایٌ آر(مرش

خاطر شما باشد وقتی که با قطار به خانه برمیگردید .چیزی که اتفاق میافتد

این است که اصول کلاسیک استدلال به انواعی «تقسیم میشوند»؛ بعضی

اآزنها بهطور شهودی برقرار هستند و بعضی نیستند .یک مثال زیبا روش

مشهور «برهان خلف»* است .در منطق کلاسیک میتوان  4.7را با فروض

 ۸و نتیجه گرفتن تناقض از  alاثبات کرد .اين الگوی معمول از نظر فرد
OSTERREICH €0.55

شهودگرا کاملاًخالی اازشکال است؛ اما منطق کلاسیک در عین حال یک نوع
الگوی رازآمیزتر هم دارد :اثبات گزارة  ۸با فرض  ۸/2و نتیجه گرفتن تناقض

با این همه باز هم ایراد ونقد براوثر به هیچوجه مطلق نیست .به خصوص
که او میپذیرد که دبرسیاری از دستگاههای ریاضی استدلال مبتنی بطررد
شق الت پذیرفته است ,به شرط آنکه به اندازة کافی سیاده راید و بهطور

خاص ,اگر ساختاری متناهی داشته باشند .اما به عقید؛ اتوعمیم اين اصل
به ساختارهای نامتناهی قابل مناقشه است.
.3 Blaricum
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Oostrom
6. refutable
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2. Frits

5. provable

1. provability
4. effective method

از آن .اين روش دوم بهطور شهودی قابل قبول نیست« :ابطال ابطالپذیری»
خود یک برهان ایجابی نیست .البته اين روش چیزی را اثبات میکند؛ اما این
جیز صرفا نقض مضاعف  4يا همان  ۸-7است .در حالیکه شهودگرایان
 ۱تعبیر اصلی

4 cpoldery sobs 59 1c.) cpolder solutiony ox

} lsپست

ساحلی که با سدبندی کشت میشوند .گفته میشود.م.
.4 proof-theoretic

3. sensible

2. verificationism

5. proof by contradiction
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۳۸

همارزی دوگزار ۸ :و ۸راکه در منطق کلاسیک معتبر است؛ رد میکنند.
بهطور کلی آنها گزار؛ اول را ضعیفتر اگزارةٌ دوم میدانند.

که برای هر مرحله ,مرحلهای بعدی وجود دارد که در آن  4صادق میشود

(« 4حتمیالوقوع است») .اما اين به معنای آن نیست که  ۸در همین مرحله
بل
قسیادر
مک
و همین حالا صادق است .ممکن است شما بدانید که جه

شما

از برهان به اطلاعات
به مرور زمان اين امکان بهوجود آمده است که منطق شهودی را به روشهای

ایستاده است اما «هنوز به هم معرفی نشده باشید» .برای مثال در مرحلة۱

جدیدی وه صرفاً با استفاده امزفهوم برهان ,تعبیرکنیم؛ که اين روشها درکنار

در اینجا به یک نقطةً مهم افتراق روشها میرسیم .برای بسیاری آنچه

تعبیر اصلی براوتر نکات جالبی را برای ما آشکار میکنند .اورت بث"» همکار
شگاه آمستردام در دهةٌ  ۰۵۹۱۰شهودگرایی را بهوسیلةً مدلهای
ارندر
برداوث

پیشتر آمد نوعی بازی تحملناپذیر با نقیضهاست؛ اما در نظر دیگران» راه بر

شیوة تفکر نوینی گشوده میشود که اتزمایژات لطیفی که در منطق کلاسیک

معناشناختی مراحل افزایش اطلاعات" از کم به زیاد .تعبیر کرد .بهطوری که

مغفول مانده است» پرده برمیدارد .در هر حال ,به نظر منصفانه .میرسد که

گزارهها هميشه در مراحل اين فرایند تعبیر میشوند .یک ریاضیدان ,پا به طور

بگوییم منطق شهودی توصیفی سازگار و ظریف از استدلال ساختی" در

عام یک فاعل شناساء هر چه در اين مراحل پیش میرود بهتدریج اطلاعات

از تصویر قبل ۸-7 ,صادق است اما  ۸نیست.

بستری از برهان ,اطلاعات و محاسبه فراهم میکند .منطق شهودی بهمنظور

کنار زدن منطق کلاسیک اجزایگاه منطقی معیار و به حاشیه راندن آن طراحی

بیشتری را بهدست میآورد؛ وبدین ترتیب شاهد یک همزیستی مسالمتآمیز
بین دنوظام منطقی هستیم .در آخرین مرحلةٌ فرایندهای رشد اطلاعات .که

ند است اما در خر حال جلیگاه شود ب[ در میائی ریاضیات و  oohزان

دآرثها هم اطلاعات موجود هستند .منطق کلاسیک برقوار است .اما در

پیدا کرده است .اين جایگاه چنانکه بعضی پیروان متعصب براوتر در دوران

مراحل مقدماتی ,که ما در طول زندگی دآرنها قرار داریم ,برخی قوانین منطق

کلاسیک ممکن است برقرر نباشند.اجازهدهیدکه نقیض  4۸ا در مرحاهای

جدید دوست دارنده وسیع نیست .در عین حال چنانکه برخی کتابهای درسی
منطق نشان میدهند هم محدود نیست؛ جه آن کتابهایی که شهودگرایی را
مغفول میگذارند  ayآنهایی که از آن به مثابهٌ «انقلابی که شکست خورد»

غنیتری  | ۸ Galeنمیکند .تحت اين تعبیر بهسادگی میبینیم که طرد شق

یاد میکنند.

از مدل صادق بدانیم که  4پیش از اين مرحله رد شده است :هیچ مرحلةً

ثالث در حالت کلی رد خواهد شد .یک مدل بسیار سادة اطلاعات با دو
مرحله را در نظر بگیرید؛ یک مرحلاةً آغازین که در آن هنوز  4۸را نداریم و
یک مرحلا پایانی که در آن  ۸را داریم:

A

2

/

کارهای براوثر را اددرامةٌ سنت منطقی بسیار متفاوتی قرار دهیم که به روزگار

ی
مکه
کیری
 4 Jy! dey yaطبق فرض برقرار نییست .اما بمربنای تقر
قبل از نقیض ارائه دادیم,

 A Gadهم برقرار نیست؛ چرا که ما در مرحلة

دوم  ۸را بهدست میآوریم .بنابراین» ترکیب فصلی  ۸ ۷ 47در مرحلةٌ اول
برقرار نییست.
قدری نکتهسنجی دارینجا لازم است .در معناشناسی بث و بهطور کلی

در منطق شهودی ,تفاوت ظریفی بین گفتن اینکه در موقعیتی « 4برقرار
نیست» وگفتن اينکه در آن موقعیت «نقیض  4برقرار است» وجود دارد .که
در حقیقت شما آن را بر روی تمبر دیدید .انتقاد براوثر با یک «خط مورب»
کوحک که نمايندة نفی ضعیف «نه» است» صورتبندی شده است .این انتقاد
صورتبندی نشده است .این امر حتی
با نفی قوی خود شهودگرایی:
ناممکن است؛ جنانکه براوثر نفی قوی طرد شق ثالث را متناقض میداند و

بنابراین اصل زیر بهصورت شهودی معتبر است:
)۷ 7A

شهودگرایی معمولاً در همراهی با مبانی ریاضیات وبرهانهای محض دارای
دقتِ فرازمینی» جایی برای ضعف بشری و ناسازگاری باقی نمیگذارد .اما
ااکایردهوها سیر تکاملی خود رداارند و ما میتوائيم بهنحو کاملا مقبولی

O

&

داستان ادامه دارد :شهودگرایی  3بازیهای گفتوشنودی

باستان میرسد؛ یعنی الگوهای منطقی گفتوشنود" و مباحثه ,و در حقیقت

شاید این چشماندازی درخور برای ریاضیات باشد .برهان .چنانکه ظاهر
گکفتوگو» " نیست؛ بلکه تلاش
بسیاری امزردم فکر میکنند« .پایاندهنده ی
غایی

 chal ukیک مطلب برای دیگران و برقراری ارتباط  oeالاذهانی

است .بنابراین داستان اصول منطقی ما چرخشی در جهت احتجاج و بازیها
پیدا میکند.

دراواسط ده  ۰۵۹۱این عرخش توسط منطقدان آلماتی پاول لورتشسسه ؟
که در جستجوی مبنایی اازصول منطقی در مباحثات و تعاملات روزمرة ما
 oeانجام شد .ايدة قابل توجه او اين بود که اعمال منطقی اصلی

و «نه» میتوانند نقش «تغیيردهندة وضعیت» رایفا کنند .نه فقط Bb) yo

 Syبلکه مدرباحثه" .وقتی من از  ۷4۸ 31دفاع میکنم .شما میتوانید من
دخرا امزیک [از  4يا از ] دفاع کنم.
کآ
رنااگزیرکنید که انتخاب کنم که در
بنابراین هتررکیب فصلی یک انتخاب " راپیش

اسب

« abyو»

روی مدعی آن میگذارد؛

خکاب راپیش روی منتقد آن
تز ی
افین نی
و بهطور مشابه تهررکیب عط
میگذارد :چون مدعی ترکیب عطفی ملتزم به هر دو مولفة آن است .بنابراین,

اما آیا این اصل با حذف یک حشو یعنی دو نفی» همان طرد شق الث

یک بازی احتجاجی بین مدعی یگکزاره مونتقد آن آغاز میشود؛ وتفسیری

نیست؟ چنین به نظر میرسد اما :چنانکه پیش از اين دیدیم اصل کلاسیک

که همین الان ارائه شد .بلافاصله در یک رفتار جذاب «پویا» ۲تبیین میکند

 4بء 4مه ازلحاظ شهودی نامعتبر است ...تمایز [ 4و 4
شهودی]ً بهسادگی دمردلهای بث قابل ریت است4۸ :
2. information

دمرنطق
به اين معناست
.1 Evert Beth

2. dialogue
5. discussion

Lorenzen

reasoning
4. Paul

stopper

.1 constructive
3. conversation

7. dynamic

6. choice

۳۹

تمبری سرشار از منطق/یوهان فان بنتام
که چرا از یک منظر صوری» عطف وفصل بهطور مشابه رفتار میکنند .در

حقیقت اینها عمل يا انتخاب یکسانی هستند که توسط بازیکنان متفاوتی

انجام میشوند .بهعلاوه .دگرفیتکوشنود تعاملات جالبی بهوسیلةً سومین

یکیر نقش
تلگفر ی
عملگر جبر بولی یعنی نفی منطقی انجام میشود .ان عم

اعزلم انفورماتیک (کگهاهی علوم رایانه خوانده میشود) است .یک رشتة

بنيادین که در آن منطق هنوز مینایی برای مطالعة فرایندهای شامل اطلاعات و
محاسبه فراهم میکند .ومحاسبه در معنای جدید آن ,چنانکه با توجه به نقش
! hesواینترنت درزندگی خود میدانید» مدتهاست که  Go Soبخشی

راباعث میشود :دفاع از  42حمله به  4است .وبهعکس .در حقیقت.

از مدارهای بولی در یک دستگاه محاسبة منزوی نیست؛ بلکه یک تعامل

قابلیت «قرار دادن خود در جای دیگری» اساسیترین دستاورد شناختی

پیچیده بین فرایندهای اطلاعاتی است که در شبکههای بزرگی ا«زعاملها»

بشری قلمداد میشود .به اين طریق ,منطق ساختار تعامل معقول میان طرفین

گسترده

گفتوگو را تبیین میکند.

اين ارتباط با علم انفورماتیک واجد جنبههایی است که بیشتر آنها از
طریق منطق کلاسیک پیش میروند و حتی بیش ازاین .در عرصه بازیها؛

با اين تعبیر لورنتسن یاکستنتاج منطقی را معتبر میداند اگر مدعی

]en

نتیجة آن یک استراتژی برد" داشته باشد :یعنی روشی برای بازی که منجر

طرد شق الث بهترین دوران خود را میگذراند! برای ملاحظه این موضوع.

متدمات آن استنتاج شود .در اینجا به یک مثال

اجازه دهید که در زمان به عقب برگردیم و به یکی از معاصران براوثر برسیم:

فع
اهر
دابر
م بر
به برد او در

ساده مبتنی بر قوانین ابتدایی سودوکو میپردازيم .وقتی در مقابل کسی

ریاضیدان آلمانی ارنست تسرماو! که یکی از بنیانگذاران نظريةٌ مجموعههای

دفاع میکند .انزتیجة  21دفاع میکنید.

جدید است .تسرملو  Spe cyl ayعلاقهمند بود« :بهترین موقعیت برای شروع

ابتدا به ترکیب فصلی حمله میکنید و او را مجبور میکنید که انتخاب کند.
اگر پاسخ او  2باشد که شما بازی را میبرید؛ و اگر انتخاب او  ۸باشد.
آنگاه شما با خیال آسوده به  4حمله میکنید .چون او خود را در موقعیت

بازی شطرنج چیست؟» (ریاضیدانان بزرگ دامن علایق وسیعی دارند) .در

که امزقدمات  ۷۸ 3و ۵

شرمآور «خود متناقض بودن» در یک گفتوگو قرار داده است4 :

A

البته استراتژیهای عمومی برد ممکن است بسیار پیچیدهتر از اين استراتژی
ساده باشند :هر چه باشد ,ارات استدلال موفق به هیچوجه توانايي پیشپا
افتادهای ثیسست.

رتاط ای موضوع با تمیر مین استه ما همچنان به تک آن هستیم...

آنچه لورنتسن مشاهده کرد این است که در اين تعبیر به زبان بازی» اصل طرد
شق  SEمقبول نیست .مدافع  4 ۷ 7نیازی به یک استراتژی کلی ندارد
که به او بگوید کدامیک را انتخاب کند تا ببرد .در حقیقت گزارههای معتبر

منطقی که در بازیهای گفتوشنودی لورنتسن برای آنها استراتزی برد وجود
دارد .دقیقا همان گزارههای معتبر منطق شهودی براوتر هستند! اگر چه باید

گفت که در اين ضمن ,برخی بازیهای گفتوشنودی پیدا شدهاند که با منطق
کلاسیک انطباق دارند و تفاوت آنها با سایر بازیها در حقیقت در روندهایی
 Culکه بهطور دستوری اضافه شدهاند .قواعد مباحثه در اين بازیها اين

امکان را به مدافع یک ترکیب فصلی میدهد که بعدً ادرنتخاب اوليةٌ خود
تجدیدنظر کند .بنابراین ,منطق شهودی صادقانهتر است در حالی که منطق

کلاسیک به رفتار بشری نزدیکتر .لورنتسن بهوضوح اولی راترجیح میدهد.

ثرابات کرد که حالا به نام او مشهور است.
 ned glans VAYاpj

Soo

بازی متناهی میان دو بازیکن با دو نتیجةٌ ممکن «برد» و «باخت» که در

آن هر دور بازی باید در تعداد متناهی مرحله خاتمه یابد .یکی از دو بازیکن
باید استراتژی برد داشته باشد .دارینجا برهان ریاضی جذابی برای این قضیه
ارائه میدهیم:

«فرض کنید که بازی تنها یک مرحله به طول میانجامد و بازیکن 17
شروع میکند .آنگاه یا آز حرکتی دارد که ابوررانده میکند (و بنابراین استراتوی
برد او «انتخاب چنین حرکت پیروزیبخشی» است) .با اینکه همه" حرکات

آغازی منجر به باخت  میشود؛ و در اینصورت بازیکن  7یک استراتژی
برد دارد («منتظر بمان و ببر») .برای وقتی هم که بازی دو مرحله به طول

میانجامد فقط استدلال اراشده را تکرار میکنيم .یا بازیکن شروجگناده
حرکتی دارد که با انجام آن در موقعیتی قرار میگیرد که در آن یک استراتزی
برد دارد و بنابرلین یک استراتزی برد در کل بازی دارد یا همه حرکتهای او
منتهی به موقعیتی خواهند شد که در آن بازیکن دیگر یک استراتهی برد دارد

و بنابراین بازیکن دوم یک استراتژی برد در کل بازی دارد؛ و به همین ترتیب
برای بازیهای طولائی نر».

این خطمشی استدلال را حتی میتوان برای نوشتن یک الگوریتم
یک
مکانیکی بهکارگرفت که درخت همة حرکات ممکن در

اهم
دد ک
ککن
میپیماید وگره به گره مشخص می

بازی متناهی را

بازیکن استراتزی برد دارد .اين

او به واقع انسان پرهیبتی است .زمانی که استادیار جوانی بودم .یک بار که

الگوریتم مبنای همة روشهای پیچیدهتری است که امروزه بازیها را با استفاده

بای نهار در دانشگاه گرونینگن با او همراه شدم .نزدیک بود از ترس قالب

از رایانه حلوفصل میکنند؛ طراحی این روشها صورتی ازیک «فرا بازی»

تهی کنم.

وه
اگستر که

هلندی  6011/1611ما در ماستریخت یکی از مهمترین

بازیکنان بینالمللی آن است.
منطق وحل بازیها

البته شطرنج نتیجه سومی هم دارده یعنی نساوی .فضيه تسرملو در اين

کار لورنتسن تأثیر اندکی دمربانی ریاضیات داشته است و نقش آن حداکثر

حالت میگوید که پا یکی از بازیکنان یک استراتی برد دارد و یا بازیکن

محدود بوده است به اينکه منبع الهامی برای «نظريةً احتجاج»  ۲بهطور کلی

دیگر یک «استراتعی نباختن» دارد که تضمین میکند او هميشه میبرد

باشد .حتی در هلند که سرزمین مادری شهودگرایی است .اما اين ایده که

یا مساوی میکند .اين حکم را قهرمان هلندی شطرنج جهان ماکس ایو"

منطق وبازیها بهطور طبیعی به هم گره میخورند به چای مانده است؛ وحتی

مستقلاً در  ۹۲۹۱دوباره کشف کرد .از آن زمان ,یعنی تقریاً یک قرن

در اين روزها بسیار بیشتر نمود پیدا میکند .تأثیر اساسی در اینجا برآمده

تسرملو ,ما هنوز نمیدانیم که کدامیک از این دو حالت برای

theory

2. argumentation

strategy

.1 winning

بعد احزکم

Euwe

2. Max

.1 Ernst Zermelo

ترشریاضی :سال  ۷۱۰شنارة ۲

fo

شطرنج برقرار است :درخت کامل بازی شطرنج بزرگتر از آن است که بتوان

به نمظیررسد که از تمبر خود خیلی دور شدهايم .اما حتی در این حوزة

سراسر آن را جستجو کرد و به اين معنی .حتی طرد شق الث متناهی

وسیعتر هم باز به براوتر برخورد میکنیم .براوتری دیگر که بیتردید در توپولوژی

یک ایدهآل است که لزوما منجر به دانش بالفعل نمیشود .البته شمارش

پیشگام است؛ توپولوژی شاخهای ارزیاضیات است که دقررن بیستم بهعنوان

معکوس ساعت برای شطرنج شروع شده است .اخیً رای بازی تختهای

مجردترین نوع مطالعةٌ ساختارهای فضایی بهوجود آمد .عمدهٌ شهرت براوتر

 Senکه به نوعی معادل امریکایی «دامسپل»" هلندی است»  ۵۱سال

کار مداوم رایانه پاسح تسرملو را داده است :بازیکن شروعکننده یک استراتژی

در نزد ریاضیدانان متکی به قضیهٌ نقطهٌ ثابت" اوست .یک نتيجه اساسی و
بنیادین با طیف وسیعی ازکاربردهای هیجانانگیز .اين قضیه میگوید که همه

نباختن دارد.

توابع پیوسته بر روی فضاهای توپولوژیک مناسب دارای «نقاط ثابت» هستند:

اگر کسی  Ob HL > watاستدلال تسرملو فکر کند .نقش محوری

طرد شق الت .و به راستی قدرت و زیبایی اين اصل ,روشن خواهد بود.
البته شهودگرایان اعتراضی ندارند :بازیهای مورد نظر متناهی بودهاند .بای
 ulyjlنامتناهی ,مسائل به سرعت حساستر میشود؛ و ما اين سر نخ را در

زمینههای دیگر پی میگيریم .تمهای منطقی اغلب ازیک حوزه آکادمیک

نقاطی مثل «که دآرنها مقدارتابع ( /)۵خود  2است .حالاتعادلهای نظرية
بازیها ونقاط ثابت توپولوژیک بسیار مرتبط به هم ازآب دمریآیند و چنانکه
جانفون نویمان نشان داد .قضایای مهمی ازنظرية بازیها اقزضيٌ براوثر نتیجه
میشوند .از قضا براوتر دارثبات قضيةٌ خود هیچ محدودیت شهودگرایانهای
اعمال نکرده است و در حقیقت .ابگخرواهیم صریحتر صحبت کنیم» قضية

به حوز؛ٌ دیگر میروند و همین کوج منزل به منزل آنهاست که تا اين اندازه

نقطهٌ ثابت از دیدگاه شهودگرایانه حتی غیرقابل اثبات است (بحث دربارة

جدابشان میکند.

معادلهای ساختی آن همچنان ادامه دارد .)...بناباین ,اگر چه براوتر علیه طرد
شق الت موعظه میکرد اما بگاناه ارتکاب آن بیگانه یست.

بازیهای نامتعین ,نظرية مجموعهها ونظرية بازیها
بازیای که در آن یکی ازبادوزیکن استراتژی برد دارد .متعین " نامیده میشود.
آیا همةٌ بازیها متعین هستند؟ با اين سوّال ساده .درست در مبانی نظرية

ب ور خطی بازی
جابل
منطق ,محاسبةٌ متق

حکایت طولائی ما از شهودگریی برانری ,منطق کلاسیک ,علم انفورماتیک»

مجموعهها قرار میگیریم .مثالهایی ابزازیهای نامتناهی نامتعین پیدا شدهاند

نظریهٌ مجموعهها و نظرية بازیها یک پیج هیجانانگیز دیگر ادرنتهای خود
دارد .طرد شق الت هميشه بهعنوان منبعی برای بصیرتهای جدید باقی

میگیرد وابسته است .بهویژه به «اصل موضوع انتخاب»" مشهور .بنابراین,
در ده  ۰۶۹۱پيشنهاد یک تغییر اساسی داده شد وآن اينکه متعین بودن

میماند .برای رسیدن به مرز تحقیقات جاری» ما ادربتدا به مفاهیم اولیةُ خود

اما ساختار آنها عمیقاً به اصول ریاضیای که فرد برای مجموعهها مفروض

منطق که هنوز هم محل بحث است باز میگردیم .در بازیهاه گفتوشنود و

 demبازیها را اصل بگیریم .اين اصل موضوع تعین" را میتوان بهصورت

احتجاج تعامل بین دو یا چند نفر ,موضوع اصلی است وفرایند پیچیدهای را

ان ننایج ریاضی زیبایی

خلق میکند که در طول زمان بهوقوع میپیوندد .اما در این صورت تعبیر اولیة

تس
«طرد شق الث معتبر است» تلقی کرد؛ اما در

هستند که چهارنعل مینازند .امروزه اجماعی وجود دارد که نظريةٌ مجموعهها

ما اتزرکیب فصلی « 4یا  »71بهعنوان انتخابی برای یکی اززیربازیهای 4

به اصول حدیدی نیاز دارد .اما کمتر اجماعی در این مورد وحود دارد که:

 7موثر به نظر میرسد .چون آن انتخاب باید در آغاز «بهطور کلی» ؟ انجام
شود؛ در هنگامی که ما هیچ نمیدانیم که در اثر هر کدام از اين انتخابها جه

 Spel plusواصل تعین تنها یک گزینه است .در هر حال .ممکن است گفته
شود که در اینجا بازیها منبع الهام مهمی هستند.
اما نظريةٌ مجموعهها هنوز نظری بازیها * در معنای اقتصادی معمول

 ilنیست .زمینهٌ اخیر ترجیحات پیچیدهتری را که یک بازیکن ,فراتر از برد
وباخت» نسبت به نتيجة یک بازی در نظر میگیرد توضیح میدهد .در
این راستا .نظریةٌ ریاضی بازیها ب«رتعادلها» آیی که بین استراتزیهای منتخب

بازیکن برقرار میشود تأکید میکند؛ که در آنها هیچ کس نمیتواند درآمد

روی خواهد داد .به همین دلیل پيشنهاد شده است که یک صورت منطقی

دایگنرتازخاب

هم اضافه شود .در اين حالت  4و  7هر دو بهطور موازی

بازی میشوند وبازیکنی که باید دست به انتخاب بزند میتواند در هر نوبت

بازی خود «بهطور موضعی»  ۳تصمیم بگیرد که حرکت بعدی دکردامیک از

دبوازی [یعنی  4۸يا  ]3انجام شود .اين انتخاب با تأخیریادآور همان چیزی

است که پیشتر در گفتوشنودهای لورنتسن برای منطق کلاسیک و نیز با

خود را با انحراف یکطرفه افزایش دهد .فیلم اخیر «بک ذهن زیبا»* قدری

قدری خوشبینی تاریخی» در سنت موئیستی جین دیدیم .یک مثال معروف

اصلی آن جان ننش" .دوراقع .تعادلهای نش تعامل بین بازیکنان را در ورای

و مک را کشف شده ,اشزطرنج گرفته میشود .در شطرنج روشی هست که
شما میتوانید با آن قدری بابی فیشر" را اذیت کنید .روشی که به نام استراتژی

دربارة اين نظرية تعادل میگوید و مقدار زیادی دربار؛ زندگی تراژیک بانی

چارچوب تسرملو توضیح میدهد وبرای مطالعةٌ اقتصادی واقعگرایانه و رفتار
اجتماعی ضروری است .اما حتی دارین حوز؛ غنیتر ,روابط ثمربخشی بین
منطق ونظريهةٌ مجموعهها بسرمیآورد که در بعضی مواقع بهعنوان «تعاملات
هوشمند» " ۲معرفی میشوند.

«شما دو بازی شطرنج رباهطور مشابه انجام میدهید؛ یکی را با مهره"

سفید و دیگری را با مهره سیاد .اجازه بدهید که فیشر با مهره سفید آغاز کند؛
ره
مگره با
زی دی
آنگاه حرکت اوبراا در

3. determined
Determinacy

«کپی کت»* شناخته میشود:

of

2. Damspel
5. Axiom

8. A Beautiful Mind

Choice

.1 Checkers
of

4. Axiom

7. equilibria

6. game theory

10. intelligent interaction

9. John

Nash

locally

3.

سفید خود تقلید کنید و منتظر بمانید

2. globally

.1fixed point theorem

 ۴طعز ۲توداحا0ظ ()۳۴۹۱-۸۰۰۲؛ استاد بزرگ آمریکایی-ایسلندی شطرنج که

یازدهمین قهرمان جهان بود.م.
Cat

.5 Copy

۴۱

تمبری سرشار از منطق/یوهان فان بنتام

یک سری تمبر؟

سينح
اعد ا
پ .ب
و او را مجبور کنید تا با مهرد سیاه به حرکت شما پاسح دهد
را در بازی دیگر کپی کنید (شما بازیکنی هستید که میتوانید ازیک بازی
به بازی دیگر بروید)؛ به همین ترتیب ادامه دهید .در این صورت هر دو بازی

براوتر صرفاً فرمولی را که نشانگر مخالفتی با منطق کلاسیک است ارج مینهد.

رشته یکسانی از حرکات را خواهد داشت و شما باید یکی از آن دو بازی را

به نظر معقول است که دستکم

 USSایجابی را هم بهصورت یک قانون

ببرید (یا در هر دو مساوی کنید)».

معتبر شهودی اضافه کنیم:

ت
سکار
پ که
بسیار روشن است

هلند در طراحی اين تمبر کامل نیست .تمبر

مفهوم متناظر «ترکیب فصلی موازی» ۸ + 31 ۲دحروالی سال ۰۷۹۱
بهعنوان یک عمل منطقی جدید توسط ریاضیدان آمریکایی آندراس بلاس " و

با مطالعه بر روی گفتوشنودهای لورنتسن معرفی شد .چنانکه پیشتر دیدیم»

در بازیها؛ طرد شق ثالت کلاسبک ضرورتا برای همه انتخابهای اولبةٌ ترکیب
فصلی  ۷برقرار نیست .بازیکن شروعکننده در
4 ۷

4

برای داشتن یک استراتژی برد باید در همان شروع ,انتخاب درستی داشته

باشد و بتبلی ,باید یک استراتی برد برای  ۸۸يا  ۸بهطور جداگانه داش
باشد .اما اين دقیقاً همان چیزی است که دبرازیهای نامتعین برقرار نییست

(مگر اينگه ما اصل تین را غرض بگیریم) .ما استدلال کپی کت به هیچویبه

اما جذابتر از همه اينها یک سری مرکب از سه تمبر میبود که با تمبری
منقش به تعبیر جدید طرد شق الت مبتنی بر بازیها ختم شود:

فرض نمیکند که بازی متعین باشد وبنابراین نشان میدهد که در حالت کلی:
اصل منطتی
A+-7A

بدون هیچ محدودیتی معتبر است! به بیان دیگر انتخاب «با تأخیر» یا «متقابل»

گزینههای مجاز مختلفی وجود دارد .در این شرایط ,ناگهان با جهان غنیتر
جدیدی اازعمال منطقی با قوانین مختص خود مواجه میشویم .مشاهداتی

شبیه این بهصورت غنیتری از جبر بازیهاء با عملگرهای بیشتری در مقایسه

تعیین ارزش این تمبرها راک بماال میل به سرویس پست واگذار میکنم.

با تعداد عملگرهای منطق کلاسیک یا شهودی .منتهی شده است .تلاشهای

مهمی در سالهای اخیر توسط ژان-ایوز ژیرار" و سامسون آبرامسکی" انجام
کته

انمنک

واين

زمینه همجنان

در حال

شکوفایی acl

بنابراین؛ معلوم

شده

یک نظرية زیبای عمومی دربارة رفتارهای
است که جبر بولی تنها گوشهای از

اين تقریبا همه چیزی است که در مورد براوثر و طرد شق ثالث میتوان گفت؛
بناه.

متقابل بیجیده است:

اين منظرةٌ حدید منطق بهعنوان تعاملی معقول بین عاملان متعدد.

رادیکالتر از آن است که بیشتر دانشگاهیان آن را هضم کنند .اما معانی جدید
جالبی به اصول کلاسیک منطق که ما داستان خود را با آنها آغاز کردیم.
میدهد .اين امر را در مورد طرد شق الث دیدیم اما به همین اندازه در

سپاسگزاری

مترجم از دکتر محمد اردشیر به خاطر معرفی این مقاله و نیز توصیههای

ارزشمند ایشان بعد از مطابقت ترجمه با اصل مقاله سپاسگزار است.

مورد اصول معمولی و نامحسوسی نظیر اصل اولیةٌ اینهمانی نیز صادق

است .از اصل پیشپا افتاد؛  A= Aاين قاعد :کپی کت برمیآید که
»GA

 Sseرا در ی

من

انجام بده» و این ناگهان کلیدی

OK OK OK

March

Gids,

De

full of logic”,

ak OK

stamp

برای تعامل

2008, pp. 191-205

میشود .این چشمانداز جدالهای کهنهای بین مدافعان ونقادان طرد شق ثالث

برانگیخته است که اکنون تا حدی منسوخ شده است .با تمیز بین  ۷و  +و
عملگرهای دیگر بازیهاء کل مناقشه در خصوص «منطقهای رقیب» یک درجه

“A

Benthem,

van

Johan

e

” SK “De Gidsنشریهٌ ادبی هلندیزبان است.

اين مقاله با اجازه و حسن استقبال نویسنده برای چاپ در نشر ریاضی به فارسی
ترحمه شده است.

پررنگاتر میشود.

Girard

.3 Jean-Yves

Blass

2. Andreas

1. parallel disjunction
Abramsky

4. Samson

* پوهان فان بنتام ,دانشگاه آمستردام ,هلند

johan@science.uva.nl
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alc
به باد استاد گرامی غلامحسین مصاحب

نگاهی به مسابقات ریاضی دانشجویی کشور"
بامداد ر .یاحقی *

بخش دوم :جبر
یاران! چو به اتفاق دیدار کنید
باید که ز دوست یاد بسیار کنید

چون بادهٌ خوشگوار بنوشید به هم
نوبت چوبه ما رسد .نگونسا رکنیدا
خیام
aw

نخستین مسالة برگزید؛ اين نوشتاره سوّال دوم جمبرس اازبقة ششم (فروردین
 ۷دانشگاه اصفهان) است.
 ۱فرض کنید  4 ۲4۸۰.۰.۰ ۱4ماتریسهایی  01 < 07و دوبهدو تعویضپذیر

۷۸۰۸
۰۰ ۱۸
 ۰بر
باشند به طوری که * <  ۵۷۰: ۲۸۸اگر > ۳۲ثا 77ب0تکنید *
حل .برهان را بای ماتریسها روی یک  ileتقسیم  ۵ارائه میدهیم .به
استقرا روی  07عمل میکنيم .اگر ۱

( )۱ > ۶ > 7در (۵)۲

oe

CE Mim—r)xr(A) 9 BE Min-r(A) aye

داشته باشیم

۱

)(+

 7برهان حکم بدیهی است .با

این فرض که حکم برای ماتریسهای امزرب کمتر از  ۳9برقزار است؛ آن را

 Dy...Dnکه بهنوبةٌ خود ایجاب میکند که بهازای

درمیيابیم که * =

gletl

نیز جنین خواهند بود .لذاء از فرض استقرا؛

0

م۲۸ ۰۰۰ ۸

از سوی دیگر

برای ماتریسهای از مرتبة  01ثابت میکنیم .برای این منظور ابتدا توجه کنید
< dimkerAy

که

)\.AY = © 1,5 r := rank(A

423jl Jl

رتبمپوجی درمیيابيم که  .( > ۳۴قرار دهید  6 :< 701 ۱۸اآزنجا که

:ها جابهجا [عویض] میشوند 1 .تحت :ها (* >  )۱ > :ناوردا
خواهد بود .بنارایی؛ پس اازعمال یک تشاب میتوان نوشت

)° ۰

(**)

۱

۱4

(

‘

بهسانی از (*) و («*) میبینیم که
Seg

)8 »An—\An

Ay(Ay

=

Ay Ay ۰ ۰

oO

۱

0
°

که در al

)Mm—r(A

bt Bee

) olla Dy €M,(Aهر > ۷

۱

B

دومین مس رگزيدة اين نوشتار ,سّال اول جبر از مسابقة نهم (شهریور

با

۴

دانشگاه تربیت معلم) است.

۱

By=°

)Mim-—r)xr(A

9 GLE

>  ۱داریم  7 > ۳که ایجاب میکند

>  > 2ازآنجا که بشها ( >  )۱ > ۶جابهجا میشوند :ها

 ۲فرض کنید  6یک گروه متناهی وکوجکترین عدد اولی باشد که مرتبا

 Gرا عاد میکند .ثابت کنید که زهریرگروه با شاخص « از  6زیرگروهی
still Ol flag

rr

نگاهی به مسابقات ریاضی دانشجویی کشور/بامداد ر .یاحقی

>  ۱ > 8زیر در غیر

سوی دیگر 77 ,ثو و 77و هرگاه  ۱> -

حل .روش نخست .به برهان خلف عمل میکنیم .فرض کنید  71زیرگروهی
از  6با شاخص  پاشد که نرمال نیست بهطوری که |  |62|» < pHکه در آن

اینصورت بهازای عضوی چون  © 7 = git! hlو که از آن نتیجه

«کوچکترین عدد اولی است که مرتبة  ۵را میشمارد .در نتیجه ,عضوی

> .۱

مانند  60ع و موجود است بهطوری که

 A ayyع " * < ۷و که تتاقض است زیا - ۱

بنابراین,

1-:۰۲
9 6۳
AH} FH.
۱

مجمموعة
م71۱
له  ... 719وه۳9

در نتیجه

و-<19 -: 

روشن است که || > | 5۰همچنین,دریم || > |7 ۵ 61[ > |72
زیا در غیر اینصورت | 61۱0| < || < ۶۱لل) .اين رابطه ایجاب

آ 0ل ,۱که تناقض است .حال ,ادعا میکنيم که
میکند  > 51لآ > 61
« < | 77۱/۱7۰ 60برای ملاحظة اين مطلب گیریم  4عددی اول باشد

 « > 4 > ۱/۱1۱زیر «

> |A|p=|GIG,

کاهیجاب میکند < 0
عضوهای

6 1

۰

۳
(2

0

|۳7

۱۰۱ < ۱7/۱
2 ۱

و  ۸ 6 11برقرار باشد .میتوان نوشت
)"(H

=

=

Ahk

...لو

1,

=

9۱۰

< 77و بهازای عددی جون - ۱

 -وبهازای عضوی مانند 7

گرا آن بهدنست میآوریم

hla
 .1حال فرض کنید برابری g = hk

=H".

‘H}.
7 Jiو

کوچکترین عدد اولی است که | |26را میشمارد .از سوی دیگر,

G
<

گیریم « < ۱799و .بهطور مشابه .چون  9 # 71نتیجه میگیریم که
لل لو ...و  ۷۸۱هممجموعة متمایز چپ  11هستند .واین
ایچانب میکند

که | ۶۱/۱۲۱ 61۱۳را میشمارد .در نتجه .و عدد | و لذا  ۱6ر
میشمارد .اازینجا نتیجه میگیریم |۶0

متمایز چپ  11هستند.

=
(۰

>

-

0

بر
> > ۲

 ۱و از آنجا

.از سوی دیگر  ۱79او < و

00۳و > و .اين ایجاب میکند ۱

< .9

و در نتیجه  > 77و ,که تناقض است .بنابراین  71یک زیرگروه نرمال 6
cal

روش سوم .فرض کنید  7زیرگروهی از  6با شاخص « باشد ,که در آن

H9

کوچکترین عدد اولی است که مرتبةٌ  6را میشمارد .همچنین فرض
 L 1Sنشانگر مجموعة همة هممجموعههای چپ  1در  76باشد ,که بنا به

cele

فرض دارای  عضو است .بهازای هر  6 6و ,نگاشت را  : 1 -+و 7را با

G=G* =(HK)* = H*k* = H9K = KK = K,

ضابطة )717( < 77*0ر 7تعریف میکنيم .به دیگر سخن ۲ »,بر  1.بهوسپلا

که تناقض است .به اين ترتیب ,حکم با برهان خلف به اثبات میرسد.

ضرب از سمت  Ceعمل میکند .بهآسانی میتوان دید که و7ها ()9 6 0

گ 1ر7وهی از  6با شاخص  باشد .که در آن «
رید
روش دوم .فزرضیکن
 Singتین غد اولی استه که سرا  2بیشحارو نخست ادها ميکنيم
SI 2 ¢ H SIS

 2 gHبهازای هر  [۷ع

که  - ۱و > .۱ > ۶

به برهان خلف عمل کرده .فکرضو کچنیکدترین عددی چون
> ۲-۱

>  ۱.موحود باشد بهطوری که 7

STEN

ع ( .72در نتیجه 

 ¢x

بهازای هر ژ >  ۱۰ > ۶قرار دهید || <  ۰و ( 7 < 0۲0 )2داریم

ازآنجا که  > ۸ژکو «چکترین عدد اولی است که مرتبهٌ  ۵را
بر بخشپذیر نیست .در نتیجه .اعدادی چون
میشمارد .درمیيابيم که
 7, 6با شرط ژ >  ۰ > ۲موجودند بهطوری که  + ۲و <  7با

 om = ord (x) Selمیتوان نوشت
توجه 4

e=z™ = gt = (g/)Iz",
که ایجاب میکند  7ع  .)72 (۳:۵۷ولی

CH

)yails Sa” € HIN.

است زیرا ژ >  ۰ > 7بنابراین  2 9 7بهازای هر  ۱ ۱ > 3 > -که
همان است که ادعا کردیم.

یک یکریختی گروهی مرگ  ۶2) ۵, : 6 > S(Lتعریف شده با ضابطة

 G9) = Tyبهدست میدهند .که ردآن ) S(Lنشانگرگروه تمام جایگشتهای

است که با رک یکریخت است زیا « < ّ|( .در اینجاء همانگونه که
مرسوم  Sp eeeنشانگرگروه متقارن از درجة است .که مرتبهااش اناست).
 .با نشان  iH = K 82) golحکم
:< ۲6
روشن است که ۵ 1] 7

را به اثبات میرسانيم .بنابر نخستین قضية یکریختی برای GLK lag

با زیرگروهی ا,زرگ یکریخت است .که ایجاب میکند !|| .61/0از سوی
 Sooهر شمارنده | ]61/00مرتبة  ۵را میشمارد .همچنین ,از شمارندههای
!« تنها و است که | ۶6را میشمارد زیرا ک2وچکترین عدد اولی است که
مرتبةٌ  0را میشمارد .ذا م  61/0| -یا  .)61/0| - ۱دومی ناممکن
است زیرا « < | .1/0| < 1/6بنابراین |01 /1| < « < 01/6
که ایجاب میکند || < |لل| .در نتیجه » 7 < 3زیرا  > > .1این
پرهان را به پایان میرساند.
روش جهارم .بنا بگرزارهای استاندارد از نظرية گالوا (بهعنوان مثال ,Sey
9 (T.W. Hungerford;! Algebra oS,3 Proposition V.2.16

میدان

 EC Kموجودند بهطوری که  .)121 )71/61( 2 6با توجه به اين

 JIEبرای برهان حکم .دوباره به برهان خلف عمل کرده .فرض کنید
وری که  2 77”ghg
طند
هدباش
بجو
عضوهایی مانند  6ع ه و  6 7مو

مطلب .و دو قضية استاندارد دیگر از نظر یگهالوا (ر ک 5۰۵۰۷ .ح6د06ظ1

اازین بهدست میآوریم  ۶ 1وکه بهنوبة خود به همراه ادعای بالاء ایجاب

(T.W. Hungerford ;! Algebra ols;| Corollary V.3.15 ,

میکند که  9* # 71بهازای هر  [۷ع  ۶با شرط

 - ۱م > > ۶

 .۱از

کافی است حکم زير را ثابت کنیم.

۴۴

نهر ریاضی :سال  :۷۱شمار3۲

تحت مفروضات مسأله .فرض کنید  6توسیعی امزیدان  7باشد به طوری
 F CK $\.Gal(K/E) = GSتوسیعی از میدان  7باشد بهطوری
که : ۲[ -< 2

ونرت
ص ای
] ۰در

 ۳روی  7نرمال است.

ریشههای * < ( )72باشند»  + ۲م ۱0 + ۰۰۰,7, 6نیز جنین خواهد بود.

برای اثبات این مطلب ,نخست توجه کنید که هر عضوی چون  1روی
 7جداییپدیر است .یعنی چندجملهای مینیمال هر عضو  3روی  EBبه

حاصاضرب عوامل خطی متمایز تجزیه میشود .زیرا  61روی لگالواست.
بنابراین 71 ,یک توسیع جداییپذیر متناهی  01است .و لذا بنا به قضيةٌ عضو اولیه
)(T.W. Hungerford ;| Algebra tS,» Proposition V.6.15
عضوی

جون ۳

چون هر دوی ( ])3و ( 267 + ۲جندجملهابهایی تکین و همدرجهاند.
بهدست میآوریم )dea Q),..-Qp Slams yo f(z +r) = f(z

 0 6موجود است بهطوری که (])6

<

FF

was

[ات > و یک چندجملهای تحویلناپذیر باشد که دارای یک ریشه مانند

نویه ید هباشم
 ۲0 < ۰چح مره  +( < ۱۵ +4۰۰۰مه)  +۲( +۰۰۰ +به)
شد
تس (۳
9ا
= aq
زار= 

 paisاست .لذاء . - 0 < ۲ 2 20که همانی است که میخواهیم.

) h(aبهازای یک [ € 2]0 cul F = E(a) yo shنتیجه میگیریم که

حال ,فرضکنید  06ع .+۵ < 7داریم .-[)8-۳( < ])0( < ۰

میدان شکافندة و مشمول  1است زیر  62ع  ۳ع )E oy Ky h(a

یعنی»  0یک ريشة چندجملهای (* )۲ -

که ضراییش در )2اند.

گالوا .لوذا ترمال ,است .توجه کنید که

میباشد .ولی ( 2)7جندجملهای مینیمال  /3روی ( )0است .در نتیجه,
( .2)1(| - ۲) - 2جون هر دوی ( 2)7و-7-)2(7
تکین و همدرجهاند .خواهیم داشت

deg (9) = [E(h(a)) : E] < [E(a) : E] = p

باید نشان دهیم  9 F(a) Gyبه حاصلضرب عوامل خطی تجزیه
میشود .برای این منظوره فرض کنید ( 0)۶و  /ریشهای از و در
 Glasشکافندة  8باشد که همانگونه که دیدیم مشمول  7است .کافی
است نشان دهیم  8. 6 F = Ela) Sبرای این منظور؛ توجه کنید که

 (۳)8] : [۲ > deg(g) < pزیرا » < ( = ° )8))9 g(h(a
جا نتیجه میگيريم  ] )0( : [ < ۱زکیروا «چکترین
(0).از
 > ۳این
عدد اولی است که | 6۱را میشمارد و []0)۳( : 0||[2؛ واين برقرار

است زیرا 6

7۵ /مد)6
( که
| و ]62: 8 < |6چرا

نتیجه ۳ .عل:8ذوا ۳

[ .22در

 tel Jey Egyکه همان نتیجهای است

جندجملهایهایی

) ()-. - (2 < f(zلذا :اگر  2را

 ۲بگيريم .بهدست میآوریم ( -)۲/2( < )۲/0که ایجاب میکند

= ) fl) wa fleبر ( )۷/2 -بخش پذیر است که بافرض اینکه

( )2تحویلناپدیر است دترناقض است .بنابراین ,Sot B=r EQ
همان نتیجهٌ مطلوب ماست.
یضد  4ع  < ۲ر .0و بشهنی .3/,0 < * ,میتوان نوشت
کسنفر
سپ
( .0/۳)7( < [)0در نتیجه ۵ ,یک ريشة چندجملهای ( 72 0)۲/:که

ضراییش درل)اند .میباشد .دوباره» بهدست میآوریم ( )7(| ۶ )2/۴:ل که
هینواند,
رییج تک
دها
مملهای
هدج
از  alچون هر دوی () و( 72 ۳)۶/:چن
درمیيابيم که ( .8/۳)۲72( < 2)۶دو حالت میتوان تشخیص داد:
)> (i

> ۲ > » (ii),اگر »

<

آنگاه با جایگذاری  ۶ -< ۳/۷در

) 3 (2/2) = f(aبهدست میآوریم  .۲۷)7( < ۰اگر /۲ > ۵0

سومین مسألا برگزیدة اين نوشتار ,سوال ششم جبر از مسابقة دوازدهم
(فروردین  ۷۶۳۱۰دانشگاه گیلان) است.

 yلین ایاپ میکند  ۳روت  78تسویلپذیر باق  8taal yt hays
اگر » >  7با جایگذاری  2 ۳-۷1ت در (< 2)۶

’x

Vert [+++
5°
۳۱
!p
(و عددی اول است و ۲

>Gls wel (p

( رسک

بهدست

میآوریم * < ( .۷1)۶/-7در نتیجه  ۲2 +7چندجملهای مینیمال  ۳/۱روی

 ۵ +4 8 5A—B AS dsو

 ۸اعدادی غیرگویا هستند.
حل .روشن است که  ۵و

تناقض دارد .واگر  ./۶ 2 ۵6آنگاه  7# - ۶چندجملهای مینیمال  +/7روی
 saldQباودز.اینجاء با توجه به * < ()2/۷ل درمیيابيم که ( - | )2tl

 ۲هرگاه به و  6۵دو ريشة متمایز معادلة
xP

نگاه () بر ۶

بخشپذیر است که اين با تحویلناذیری ( )2:Qy

۴ه+2
۱يم ک
(ياب
ت.وباجه به * =( ,)7-۷1درمی
 26خواهد شد

ن

و اين ایجاب میکند  ۶روی  06تحویلپدیر باشد ,که دوباره تناقض است.

بنابراین ()  0 < ۲ #که همان نتیجهای است که میخواهیم .شایان گفتن
مکلهای
جی
دای
نه
جیشه
ر

 + Diyعاو  +ام <
2 cee
?ew oe mp

جون

)f(z

 4S tenبنا بر معیار آیزنشتاین بر  )0تحویلناپذیر است .پس , چندجملهای

مینیمال » و /3روی () است .حکم را به شی برهان خلف به اثبات میرسانيم.
ابند؛ گیریم  8-۰ < 7 > )۵داریم < ۰

)use F(B+r) = f(a

هطور مشابه میتوان نشان
بته ک
اس

Salo

0/8 EQ

a

چهارمین مسالة برگزيدة اين نوشتاره سال سوم جبر از مسابقة پانزدهم
(اسفند  ۹۶۳۱دانشگاه فردوسی مشهد) است.
 ۴نشان دهید که پرای هر ماتزیس * < 0
مانند  8وجود دارد بهطوری که

 A whماتریس < ۰

ای

 4۸خودتوان است.

 8یک ريشة چندجملهای ) +7 f(aکه ضواییش د(راند .میباشد .ولی

حل .اين مسأله .بصورتی که بیان شده است .بدیهی است! اگر نخواهیم که

( 2)7جندجملهای مینیمال  /روی () است .در نتیجه (.2)۴((2)1 + ۲

ماتریس  314۸خودتوان ناصفر نباشد .مسأله بدیهی خواهد بود .دارینصورت

نگاهی به مسابقات ریاضی دانشجویی کشور/بامداد ر .یاحقی

۵۳۴

ووان
تعض
و۸دیک
خ ]
قرار دهید  .]۶ < ۰روشن است که < ۰

است .و

اين ,برهان را بهپیان میرساند .رای اینکه یک حکم نابدیهی داشته باشیم؛
مسالةٌ زیر را بیان واثبات

میکنيم.

گیریم  ile SDتقسیم باشد  6 (۷ A € M,(D) ynدر
ابنصورت .ماتربسی حون () ۶ ۷۲,وحود دارد بهطوری که
خودنوان است  5)rank (AB) = rank (A

AB

حالت حکم بدیهی است .با فرض اینکه حکم برای هر فضای برداری  7۲که
«« ۷ > ۸ثه برقراراست .حکم را برای هر فضای برداری dimV =KLV
ثابت میکنيم .گیریم  ) > 7( ۶۷۲مانند لم بالا باشد .قرار میدهیم

< یک

روشن است که  5 2 ۷۲ناتهی و از بالا کراندار است و  ۷طت

کران بالای  ٩است .در نتیجه 5 .دارای یک عضو پایانی است .یعنی:

عددی ( ۸ 6 1در 7 < )2:(ْ, > (۳بهصورت

 ۸2 :< ):2(-۱تعریف میگردد .به اعضای ( 1),,/۱۸بهعنوان تبدیلهای
خطی راست که از چپ بر " 27از طریق ضرب معمولی ماتریسها عمل
میکنند مینگریم؛ یعنی میتوان نوشت )"al y> S Mn(D) = LID
)" £(Dحلقةً تهمبدیلهای خطی راست است که از چپ پر ۳2عمل
میکنند . 2 6 72۳ lilaو"(, > )۳که در آن 1,

اب
ی1جکه
ا 1
7۲: < ۰

میکند ( = ۰4 Viبهازای هر . 6 7دور این

S = {dim V,li € J}.

برهان .گیریم  ۳نشانگر فضای برداری راست همة ماتریسهای ستونی
 > ۱با درايههاي متعلق به ( 1باشد؛ یعنی جمع  2 ۲ ۷بهصورت مولفهای

ر وب
ضشود
تعریف می

رااسپاتقرا روی  dim Vتابت میکنيم .اگر  = ۱ ab dim Vداشته باشیم

( )۳نشانگر

دوگان  1فضای برداری چپ همه ماتریسهای سطری  * * ۱با درایههای
متعلق به  21۰است .تبلیل خطی با Lh a@f € £(D") S 4s,
> )۱
 «) 8 ()([ ()[<:تعریف میکنيم .عضوهای *((۷: 16
رباهگونهای اختیارکنید که «> )۱(:۷4>:پایهای برای برد  4۸باشد .قرار دهید

 wi = Aisو مکزی ( ]2:را به پایهای مانند مکزی ]۱(:2لا ظ برای
۳گسترش دهیده که در آن ظ یک مجموعة مستقل خطی است .حال:

عضوی

€T sil

 a,موجود

 Galبهطوری که

dim V; < dim V;,,

بهازای هر  . 6 7قرار میدهیم  J = I\ {ic} WS Vi,س9رانجام
= ViVi,

» J ESداریم G Vi,

chla Sy) cuss Wy

;W

گیریم اینگونه نباشد  < ۷ ,0۲۷۵ = Vid © TS hla gز۷؛
آنگاه  ۲: > 7۷که ایجاب میکند  ۷حتنه >  1,صن .1از سوی دیگر,
Sal oly Vi, = Vj pedis eed oljl S dimV; < dim Vj,
؛
سگرنز.
است زیر مه

Vs,

۲ ۷

 ۷۰بنازی هر 6 7

 dimW = dimV;, < dimV =kو > |۱۳

peal

| > | .7لذء از

گیریم > ):(۱>:یک مجموعة دوگان م> )۱(:2>:لا  31باشد بهطوری

فرض استقرا درمییابيم که  ۲۲ 5 ۷۲ < ۷:,ررلا .در نتیجه .برداری

 files) = bij 9 (B) © kerfiبهازای هر  < ۶,...,۱ژر.

مانند  0. 6 ۲,موجود است بهطوری که  < ۲۱۲۶7۲,ز "۰ 2 ۷۲بهازای

گیریم م[  9ما + ۰۰۰+
Oy

=

را < ظ .چون 601:

) Aileyبهازای .هر یمه

۵۰۰۰۵1

=

 8بت ع ( 9

G9

+۰۰۰

( )3و

هآسانی درمیيابیم که

۵

تاش ع ظم

یک عضو خودتوان با رتبٌ ( ۲ < 61۵۲ )۸است.

Oo

پنجمین مسللهٌ برگزيدة اين نوشتار .سوّال سوم جبر از مسابقة هجدهم
(فروردین  ۳۷۳۱۰دانشگاه صنعتی شریف) است.
 .۵فضای

برداری متناهیبعد  71بمریدان  7مفروض است .اگر {Vi}ier

مجموعهای از زیرفضاهای سره  71باشد بهطوری که ;dim V; = dim V

 bleهر  4, > 1واگر || >  4تابت کنيد یک زیر فضای سره چون

 Vi, cvبرداری مانند ۱ 6 ۲ ۶۲۱,وجود دارد .ادعا میکنیم که عضوی
وری
دطاست
هجو
 foمو
 € Fulب

که  ۱0+, ۰ # 1/:بدازای هر . > 7

برای اثبات این مطلب به برهان خلف عمل کرده .فر ضکنید که بهازای هر [ > ۳1
عضوی جون  8 6 7موجود است بهطوری که  ۷,ع

اه
کاهگر  > ۳ا  ۶,وآالنوگ ل

,ن لا

۷ < ۷

 ] :ع ۶۷

dS amg
vy t+ fo.

 «+و .نا  .0 +همچنین,

توجهکنید که فرض || > || ایجاب میکند عضوهایی مانند  7ع ",با
وری که  .۸ << 4نخست ,ملاحظه کنید که و ۶1
طشند
 با
" /غ«  بموهجود
زیرا داریغینرصورت

۰۷ 6 ۷۲:

 "۱+که نتیجه میدهد ۱۷۰ 6 71:,

ممکن است .دیگر اینکه از 0, 6
زیا , 6 1,ن0اکه

] وجود دارد بهقسمی که
۰

هر > ژ.یعنی» ۰ # ۷ب"هازای هر آ > ژکه .ف < ژ .ازسوی دیگر چون

۱,0

0+

 Vi, = Vigنتیجه میگیریم  - (۰۵ > 6۷,ل) ,که ایجاب میکند
 0۰. > Vi,این بهنوبة خود ایجاب میکند  2 < ۰#که با 8,

لرا
۶بکاه د

مشاهده شد درتناقض است .یعنی ,درهرصورت .به تناقض میرسیم .بنابراین؛

حل .نخست به لم زیر نیاز داریم.

لم .گیریم  71یک فضای برداری متناهیبعد روی یک میدان  و ع)۲:(:
خانوادهای اززیرفضاهای سره باشد بهطوری که || > | .|7در این صورت
م9

عضوی جون  , 6 7موجود است بهطوری که  ۱ + , ۰۷ ۶ ۷۲:lila
هر  7ع  .۸به دیگرسخن  7# |: ۷۲:User Vi GV yer t fore
لك

حال با استفاده از لم بالا حکم مسأله  |,اثبات میکنيم.
iel

عضوی چون  6 7م 8اختیار میکنيم .حکم را با استقرا روی
= \ SI

dimV -—dimV;,

ترطازة .بنون آدرست :دادن کلست :میتوان فرض کرد که /ع )۷:(:خانوادهای

 cul dimمیکنيم.
V —dim V;,

از زیرفضاهای سره و متمایز  7۲باشد .با در نظرگرفتن اين مطلب» حکم

6۰
 Vi) ol_> S GET» hla U={u} ly STرعبلا) ۲ ۱

نشر ریاضی» سال  AYشمار؛ ۲

۴۳۶

خواهیم داشت  .۷: 01 < ۷با فرض اینکه حکم برقرار است هرگاه
 dim V— dimV,, =nثابت میکنيم حکم برقرار أست هرگاه

 Glog eps KD G(r) = ra, dels | ott awمدولهای چپ
 0و  ۰01است .پس ,انزخستین قضیةً یکریختی برای مدولها درمیابيم که

\ oe dim V— dim V;, =n+بنا بر لم بالاه  ۷ Vier Vi Gبرداری

 R/kerd = Ra,که ایجاب میکند 8۲7, ۶2 ۲۸/7 )2( 2 2/7
زیرا  )8( < 2 = Annم .201۵حال نشان میدهیم که Joye SN Re,

 / 6 ۲ ۱ (Uses Vi) 8وجود دارد .قرار میدهیم

چپ ساده است .یعنی» دارای زیرمدول غیربدیهی نیست .برای این منظور,

V/ =V, @ (f).

زی1ریمکدول
فرض کنید * 7

داریم  ۲, + ۱نك = } i,j € 1» chla dimV/ = dimVکه
ایجاب میکند  dim V —dimV/ = dimV — dimV/ = nبهازای
 ys i € Tsنتیجه از فرض استقرا درمیيابیم که زیرفضایی مانند " ]7موجود
است بهطوری که

 ۷اختبار کنید .جون < 7

 ۰۲ 6موجود است بهطوری که

بهازای هبر 7
ا 6گ فر.فتن " ]7 < )0( 716بهازای هر  > 7ف ,بهدست میآوریم

> Re,

=ToLe

 ۰1عضوی

مانند

 Yoداریم  ۲1۰۷ > 7رف

 .۰2 6 7از سوی دیگ  7 > 5.۷زیا  2٩یکدار است و آ اشتراک
تمام ایدهآلهای ناصفر  71است .بنابراین7,۷ ,

 ۸ > 7و > 61

Vi @U' =V,
=V,

حون 1

>

چپ  201, 2 1است .عضوی ناصفر

6

< و در نتیجه داریم

دست میآید
 آن
ه از
ب که
 7 < ۷.زیرا ], > 2لا
< ,به1عنوان یک مدول

<  .1۸ < 7پس ابت میشود که

چپ ساده است یهنم بردله  7/01مق  8531,ایجاپ میگند که  7یک ایدهال

ماکسیمال چپ .ولذا یک ایدهآل ماکسیمال  71باشد زیرا  71جابهجایی است.

 50ز۷

که حکم استقرا را به اثبات میرساند.

سانجا نشان ميدميم  Z © FFبر این مشظوره فرش کنید که

a

 6 7مت < * دلخواه باشد .داریم (*) ع<  71,2که از آن بهدست

ششمین مس برگزیدة اين نوشتاره سوّال پنجم از مسابقة بیستم (اسفند

میآوریم  .)*( 7 1 > 81۰اکنون .عضوی دلخواه و ناصفر مانند

دانشگاه صنعتی شریف) است.

۴

بهطوری که  9,۲۰, ۷, 6 7 > 2توجه کنید که  29 2 Poزیرا در غیر
اینصورت *<  <۳2, 59,وبا که امری ناممکن است .اگر  ۰ ۱۰آنگاه

 ۶حلقةٌ جابهجایی ویکدار  71دارای دو خاصیت زیر است.

(الف) اشتراک تمام ایدهآلهای ناصفر آن نابدیهی است.
(ب) اگر  #و  ۷مقسومعلیههای صفر در  31باشند .داریم * < .2:

=y, ET

ثابت کنید حلقةٌ  7فقط یک ایدهآل غیربدیهی دارد.

حل .گیریم »  7 «۶و  7بهترتیب نشانگر اشتراک همة ایدهآلهای ناصفر  7و
نوای عمل
خر,نعض
ارح 1تباساب صف
ممجمقوعسةّومهمةًعلیههای صف

جمع .بانشندش .باان دادن ایانکهی2د یهکآل ماکسیمال  91است و اینکه

 2 < 7حکم به ثبات میرسد .زیا از ین»نتیجه میشود که  2 < 7تنها
ایدهآل نابدیهی  7است.
نخست .نشان میدهیم که  .7 > 2گیریم چنین نباشد و عضوی ناصفر
جون  7ع  2,موجود باشد بهطوری که ۰ ۶# 2

نتیجه میگیریم که

ینک 7دار است و 7
 ۰و  2زیا  2.مقسومعلیه صفر  71نیست .چو

س 92ت؛ بهدست میآوريم »چAیه ]
یاکه همةلهای نااصفر
ااشتر
و  > ۱ # ۰bp ORT ye ROT So geil
ET

 ams 2,میشود که 2,R = 2'R

باشیم  > 2 07و

=I

 sb oyeداشته

ولذا بهازای عضوی چون € ۲

©

از این» نتیجه میگیریم * < ( )۱- ۲,2مت

۳6 ,
2ند 7
میک

(127

= Ur

که بهنوبةٌ خود .ایجاب

ت دیرجه
نت.
اينقض اس
نه ا
<  ۱زیرا ۰2 # 2ت ک

و لذا (*) و .2

ت3ه
سال 1
انسیم
سپس تشان میدهي که  7یگ ایددال ماک

منظورگیریم (2 6 ۰)۱2و( < 2:7

 0, 6انتخاب کنید .نتیجه میشود که عضوی

 To ER oeموجوداست

برای این

 = )( 6)abo. Ann (x

 ZC Ann (x) S aSزیرا » < .۲۳2ازسوی دیگی  0۸ )2( > 2هرگاه
 ۰و  .2پس نتيجه میشود که « )2( < 2ط ۸هرگاه (  2۰ 6 2 ۰۱حال
 ۰ Ha, ELC Z=Ann(z) peعضوی دلخواه باشد .همانگونه
یای  <  ۰روشن است که نگاشت ۵ : 7 + 2,
یردبال
دد
که

که ا زآن بهدست میآید  77۰ )- 7یعنی همان که می خواهیم .اگر

هکآل
ید ی
ا۰و
 2,بهدست میآوریم  01ع<  0,۲ + 2زیر ۲ 9 2
۱
و۱ 6 2موحودند
ماکسیمال  0است .در نتیجه .عضوهایی مانند »۱۲ 6 7
از سوی
جزا ۲۱۳-۱, < ۱2 6 7
نو ا
آ۱۳
بهطوری که ۰7 + ۱2 < ۱

 ae. > 2 odچون ( = )۰ ZTدرمیيابيم که * <(.۰2۱ -۰۲۱
 Ams cylمیدهد , < ۱۲۰۲۰ < ۱۲,۷ب2هکنهوبةٌ خوده ایجاب میکند
که , 76ز2یرا  6 7ولیاعنی 6 ,و 2و لذا  2 7زیرا د52لخواه

بود .بنابراین7 ,

 2و  7ایدهآل ماکسیمالی از  31است .که برهان را به

پایان میرساند.

a

هفتمین مس

 aS,اين نوشتار سوّال یکم جبر از مسابقةٌ بیست و

یکم (اسنند  ۵۷۳۱۰دانشگاه تهران) است.

 ۷فرض کنیم  71یک حلقه و  ۸و  ]3ایدهآلهای  07هستند و  .۸ > 3بنا
به تعریف 4 ,را در  71کوچک مینامیم و مینویسیم  4 > 31هرگاه برای هر

ایدهآل  0ازج اگر ظ <  4+ 6آنگاه  .0 < 5اگر  ۸ > 3وظ 6 ۶
و[ 004۸ < 08 < )۰آنگاه نشان دهید  8 + 9ع ۸۱ + 0
حل .بهآسانی میتوان تحقیق کرد که اگر  67 ..7 7۰ایدهآلهایی از  71باشند و

 7 > 7آنگه  07) + 61( < 07+7گيريم ظ  ۸وط ع .0
لنب فرض کنید
ط اي
محظة
ثابت میکنيم که  2 9 + 01 ly ATOملا
 ۲ایدهآلی از  81باشد بهطوری که (+ 1
دهیم که (< ۶1 + 1

 .1برای اين منظور میتوان نوشت

08 )8+ (۰
 ۱فرض "(< )۰

<  .4 + 0 + 7باید نشان

< ۲8

( 4+ 40

 ۱۲۸۰اضافی است!

3

نگاهی به مسابقات ریاضی دانشجویی کشور/بامداد ر .یاحقی

۷۴

 BOD+D,ACBSsپسaul 

میگند ( 2/0 )6عوری باشد و لا  ۵آیلی است .که شاقض است .بتابرلین,
 Gآبلی است.

A+Bn(C+£)=B,

HS Z(G) SC Se
اکنون حکم اصلیjh Sige Cal | lane 

که ایجاب میکند ( < 8ظ  8 0 )0 +زیا 8
01
)+ 0
 .3 > 0+ 0بهطور مشاب از (
 Cureمیآوریم 2 ۸ + 07

AC

+0

yo

+ 6+
حال از

 0+بهدست میآوریم (8)0 + 0ظ 0 )0+( -

 C4(DNE) = D 5,0 ollواين بهنوبة خود براساس ظ ج 6
 alee loge 4Dچون
ایجاب میکند که  .2 70 <- 9بنابراین7 :
.0 CDC A+Eداریم  3+ < ۸+0+ < ۸+که بهدست
)< Baxs)>.BO(A+E
میدهد )= BN(B+D

&  AC Ba eg lhایجاب میکند 9
نتیجه میگیریم که 9 > 3 + 01

<

4 + 1۲

 .8 0 8بناباین. > 1 ,
a

هشتمین  leبرگزیدة این نوشتان سوال دوم جمبرس اازبقة بیست و
یکم (اسفند  ۵۷۳۱دانشگاه تهران) است.

 ۸فرض کنیم  0یک گروه است و  71زیرگروهی از  06بهطوری که

 Z(G)gljs SHمرکز  6است .اگر ام  .]76 : 77[ <-ط اول,
)< Z(G

آنگاه 6

>

AES

505

 6دوری

نخست یادآور میشویم که \§

 . = Z(G) Alبه دیگر سخن 6 ,آبلی است  < fe} Byگ"2رکهوهی

اب
ج که
ارییاست,
دوری است .اگرم < [( ,0 : 0)2آنگاه ( 0 /6)2دو
میکند  7آبلی باشد .ازاین دوباره بهدست میآید [ 2" < )6کهگروهی دوری

است .سرانجام .اگر " =

همرگرروتهبازهٌ

])Inj Cul AT G/Z(G) ols [G : Z(G

د «دی اول باشد .پقس,ض ايزهٌ بنیادی
عاه
 0آبلی است هرگ

(20لا.6)2/0( > )0)2
)2,
چون  1,2 6 0موجودند بهطوری که ((
همانگونه که دبرالا دیدیم .اگر ( )/00)2دوری باشد .آنگاه  7آبلی است؛

که در اینصورت حکم به روشنی برقرار است .پس فرض کنید که بهازای
(26لا)0)2
عضوهایی چون  2, ۷ 0داریم ()2(,

میگیریم که عضوی مانند ( 6)2ع  2موجود است بهطوری که < 28
LY
ay
زیرا ) G/Z(Gآبلی است .ملاحظه کنید که ( 6 00)2ay

del| gla, Gl = (ay ay) = {2 ok © Z} Ss) ob

اول

ok,

آنگاه هر  5wy

G

که گر سب زو يو

از مرتبه ام آبلی است .برای اثبات این حکم ابتدا بگهزاره زیر نیاز داریم.
ره
گیک
ز6
گزاره .اگر

متناهی باشد که در آن  0عددی اول است .آنگاه مرکز

 6که با  002نشان داده میشوده نابدیهی است .یعنی./6)7(( < ۱ :
برای

 aboاین مطلب»

نخست

< ( .2/2 )20نتیجه

میکنيم .استقرایی سرراست روی ژ  +ف آشکار میکند که

awl

 pعددی

)6
۱2
( اگر
[باشد.
که ایجاب میکند [( ]0 : 0)2برابر  ۱یا یا "2

,]0 :

یی
ا يا
ه است
ودوری
ض يا
ع2/7
گروههای آبلی متناهی نتیجه میشود که ()76

 3. + (1 > 0 +به دیگر سخن»

 < B+Dلّ یعنی همان نتیجهای که میخواهیم.

See

=(G: H)=[G: Z(G)][Z(G) : A],

 .1توجه کنید که  ۸ > 3و  > 0+ 7ظ.

لد  4 ] 21+0ودرنتیجه 1+3 < ۸+ 0+] < 71+0

<

ar

درمیيابيم که

یادآور میشویم که

بهازای هر  .2, ۷ 6 ۷همچنین» جون
با استقرا روی

'~x = ay~’zy yx = zyz

y7

 aبهدست میآوریم

uty te,

 Saleردهای G

برابر است با

+3

—\

۱

هسیر گرای بب ورین

g-fet

 hlaهر  > [۱ژ,ة .دوبارهه اآزنجا که2۱0 (6) > 2۷:,(6)72) ((6) 
k

آبلی است .برای g CG » عضوهایی جون > ۷

|G] = |Z(G)| + }7 ]6 : 06)2:([,

موجودند بهطوری که وم < 9*2و .بنابراین برای , 9" > )7و داده شده

9-۱

که د رآن (

 )۱2, ۰۰۰,مجموعهای ماکسیمال ازاعضای ناهمارز(2۱6 )0

و()2:ج

مرکزساز وه در  )۱ > 1 > (6است .توجه کنید ازآنجا که

زهها (> ۸

>  )۱در ( ۱0 0)2هستند)2:( .ع0ها ( >

هستند

زیرا  6یهکگروه متناهی است .بنابراین از معادلةٌ ردهای  7با توحه به
اینکه ||< ۳2

بهازای عددی چون [

3*7
 © Z(G)51, 9,7',7' ENم, 2و 2موجودند بهطوری که و2

 ۸درمیباييم که ط |(|6)2

( ره که(

( و که قرو (فروشم)( یو
AP _as

aj

دور

هگروه است .در نتیجه ,06)2/00(| < p Ll |Z(G)| = p؛ که ایجاب
 .۱اين راهحل با کمک آقای دکتر حسین حاجیابوالحسن نوشته شده است.

gt

وا

 xره

هر(

)رف

3

?Gt) a
g

= gty

)* 2-HGtرورا( فا
( هار

ع 999

= (2-tig-ty

ره ویر  (۵وجفاسیر وف قیفر اس( ففا

را میشمارد .که از اين نتیجه میشود  ,]0)2(| < ۱همان نتیجهای که

میشواهیم .حال برایاثبات حکم بالا ه بان خلف عمل کرده» فرض کنید
که آ6یلی نباشد .توجه کنید که با برگزرة الا  < ۱SG bs (AG

< و

و وه لا  < ۳و .میتوان نوشت

> )۱

زیرگروههای سرء  76هستند .ولذا مرتبههایشان همگی توانهایی از میباشند.
 ۱) <i<k) L(G: Ce(a;)] a5 5نیز همگی توانهایی از

 ۶,و ( > 002وت

راوس

)وس

(+قافر ار( )افو
ژر _- 2
‘ و4
<

g

ترشریاضی» سال  ۷۱Wiles

FA

به دیگر سخن)۳۷۱۵۱۳2 ,
EZ

زو

ij’ -

در نتیجه.

0

ع< وو ۱-9۱و که در آن
دوری

گروه

تولیدشده

) 2 < ۲۷« € Z(Gاست .که اين بر
کهان
ا رمال

به توسط

میکند.

(فروردین ۸۷۳۱

است ,که همان نتیجهای است که میخواهیم.

 .ها

نهمین مسالة برگزیدة اين نوشتان سوّال دوم جمبرس اازبقة بیست وسوم
دانشگاه صنعتی شریف)

و از آن بهدست میآوریم  .6 < 04پس  ,» <- ۵۸ < ۶۵یعنی  ۸وارونپذیر

al

a

دهمین ,وآخرین» مسالة برگزیده اين نوشتار سوال چهارم جلسة دوم از

مسابقة بیست ونهم (اردیبهشت  ۴۸۳۱دانشگاه مازندران) است.

 ٩فرض کنید  77یک حلقه و  72اشتراک همه ایدهآلهای راست ناصفر72 

 ۴فرض کنید " 1یک میدان ۳)4( ,مجموعة ماتریسهای * LX
درایههای متعلق به "له ( ۵ > 7),/12وماتریس وارونپذیر ( > ۳),61ط

باشد .اگر A )۰( له آنگاه نشان دهید که آاّب یدکهآل دوطرفه در77 

فان است که مق  ۳1بالا معلتی است :تابث کنید هوریفورفضای

ohh

است و داریم  77" - 1۰4يا اینکه  77یک حلقةٌ تقسیم است.

ر 4ناسببتطبهةٌ شمول قابل مقایسهاند اگر و تنها اگر یک  ۸ > ۳1و

اان
ش .ب
نست
حل! .نخ

دادن اينکه بهازای هر  77ع  7و  :2 > 3عضوی

 FE Roeموجود است بهطوری که 2: < 42

ابت میکنیم که  11یک

ایدهال دوطرفةٌ  77است .برای این منظور ابتدا ملاحظه کنید که  71۳یک
ایدهآل راست  1است .اگر ( = )۰ TRجیزی برای اثبات وجود ندارد .اگر
(

و

 ۷[ © AF) am altayatlبا شرط *  49Shape NO

 7آنگاه  72 6 ۴7و لذا عضوی جون  6 7ل موحود است

بهطوری که  . < ۷۲بهطور مشابه .با در نظر گرفتن ایدهآل راست 11

یک  4 6 7بهدست میآوريم بهطوری که  .2 < 81پس میتوان نوشت
] موحود
<  ۲ < )۷۲(۷۲بعنی برای  ۲ 6 01و  ۶ > 1یک 1
ا .نشان
ج تا
نيم.
یاه
اخو
است بهطوری که  2 < 2:که همان است که می
دادهایم که اشتراک همه ایدهآلهای ناصفر راست  1با اشتراک هم ایدهآلهای

فاعسقر چپ  631Steal ghey
سپس فرض کنید  " < ۰ل .ثابت .يکنيم که  81یک حلقةٌ تقسیم
است .برای اين منظور ابتدا نشان میدهیم که  87فاقد مقسومعلیه صفر
است .گیریم اینگونه نباشد و عضوهایی ناصفر چون  , / > 71موجود باشند

بهطوری که * < ل .2:اآزنجا که * غ 71 ۳17۰

 a,bموجودند بهطوری

که  ۰و ام .بهازای  0,۸ 6 71همانگونه که دبرالا دیدیم  1,۵ 6 1وجود

که .4۸ < 72 4 ۷

حل .برای برهان بخش «اگر» ,کافی است نشان دهیم که هر دو زیرنضای
پایای هر تبدیل پوچتوان  ceed NT Zo SF" sy, Nبه شمول
ار 6 6 ۴7
ده یک
رینک
ب وا
مقایسهپذیر هستند .ابتدا توجه کنید که ۷7 -< ۰
۳۷۵۸
موجود است بهطوری که * و ۲

زیرا » و ۲

مجموعةٌ [۵,هل  )۰۰۰,:۵۱-۳۷2,یک پایه برای  ۳۳1است .برای ملاحظة
این مطلب؛

۰

فرظ

کنیل بهازای

< هب ۷ 4+ب

عضوهایی جون

ع

۵۱۳۷+ ۰۰۰+

;NYC

با ضرب

برابرق در  ۳۳7۷1۲بهدست میآوریم ۷" ۵۲ > ۰
۷ < ۰ and ys Cn = °ب

۷

>

۱

طرفین این

که ایجاب میکند

۵۲۳۷2۱0 +۰۰۰ +

اکنون با

ضرب طرفین این برابری در  ۲۰۳۷۸بهدست میآوريم * < ۱ب با ادامة
این فرایند .خواهیم داشت

 -< ۰زه بهازای هر  .۱ > ۶ > ۷لذا مجموعةً

([ه ,ره  ۰۳۷1 ۰,۵۱. ., ۷2یک پایه برای  ۳۳1است

dim F" =n |yj

قرار میدهیم

"Mi =(N"'a,...,N
4a).

دارد بهطوری که  52 -< ۵و  ۶ < ۵زیرا  ., > 7دوباره بهازای  11ع 5
 be A yعضوی جون  " 6 ۳موجود است بهطوری که .5 < ۷

M, =(*)={e},

داریم

میتوان نوشت
=> chu =* =} wah

 .۷نتیجه میشود که

= => ob

M, = )۰( > ۸۸ < )2۳۲۵( > ۰۰۰ > Mn =F".

?my =? => gyi

ز4ی یرکفضای
روشن است که بهازای هر ۷۸: ۱۰ >. > 7

=> ab=-.,

که تناقض است .لذا  71فاقد مقسومعلیه صفر است .برای نشان دادن اینکه
 ull 6عضو يکهٌ ضربی است .عضوی ناصفر جون  ۵ > 11اختیارکنید و
ملاحظه نمایید که . 6 77۵که ایجاب میکند  » < 60بهازای عضوی چون

0-6
>  .اآزنجا که  77فاقد مقسومعلیه صفر است و * < (0
وواه
لکخعض
دی ی
بهدست میآوریم  .06 > ۵حال» برا

# 6 1داریم

وان
تطی
چخ
ودیل
پتب
این نشان میدهد هر

که * و ۱۳۷

 ۱ثابت میکنیم .برای اين منظور.

اينکه ز ۷۸ -< ۷۸/بهازای یک  > ۷ژ >

’ > pixژ >  ۱بزرگترین عدد طبیعی باشد که برای آن یک بردار ناصفر
 sygoa Curl gogo tr EM slکه
(*)

ایدهآل  81است .لازم است ثابت کنیم که هر عضو ناصفر  1وارونپذیر است.

که در = M5 padre US cj) Fe Ul

برای این منظور بهازای یک عضو ناصفر مانند 71

ولذا بهازای عضوی جون .» < 41۳ 6 7پس  00-6)۸( < ۰که بهنوبة
خود .بهدست میدهد  0 < 6واين ایجاب میکند که * << (- 0۷
 ۱اين راءحل باکمک آقای دکتر حسین حاجیابوالحسن نوشته شده است.

tale

مثلثیپذیر است.

اکنون .فرض کنید  7۸یک زیرفضای پایای  ۷است .حکم را با نشان دادن

 (26-9), = alex—x) = °که از آن بهدست میآوریم  = #we = ex
یعنی  6عضو همانی ضربی  77است .برای کامل کردن برهان از آنجا که  71یک

» توجه کنید که * ط "a

پایای  ۷2است.

_i

ومد ههد

یی

_\

۳ری

)#( ob b Ope kM

ذر  ۲-3۷7بهدست میآوریم < NI rn eM
۵۳26 ۸

زیرا ۰

ص جو

 2۷۳۰۱۵وآانزجا

زن .اکنون با استفاده از  ۸۷۸ع ۵۱۳۷

و ضرب طرفین (*) در 3۷

درمیيابیم که  .۳ "۰۵۲ 6 ۷۸با

ادامة این فرایند .نتيجه میگیریم که  .۳3 03 6 ۸۷در نتیجه

۳۹

نگاهی به مسابقات ریاضی دانشجویی کشور/بامداد ر .یاحقی

 < )۳۷۸- ۵۱, ..., ۳۷ ۵3( > ۸زا .از سوی M CM; So

 ۸ > ۲ ۸اختیار میکنيم .از فروض خلف نتیجه میشود که زیرفضای

زیرا  ۷۸ع  .۳۷ 03بنابراین ,زابر < ).۷۸
برای برهان بخش

)(A"-"8,. oi , AB, 8

 Leاگر» ,ابتدا توجه کنید که ماتریس  ۸4۸حداکثر

نرصورت
یک ویژهمقدار دارد .زیرا ,داریغی

به روشنی»

=
M

زیرفضاهای

 ۲یک زیرفضای غیربدیهی پایای  4است.
 M'sقابل مقاسه نیستند ,که تناقض

بنابراین» یک بردار ناصفر ۴7

زیرفضاهای متناظر به دو

ویژهمقدار متماین زیرفضاهای ناوردای  ۸و نسبت به شمول مقایسهپذیر

(, ۵مر

هستند .که اين با فرض در تناقض است .پس ,بدون از دست دادن کلیت؛

پوچتوان است .درمییابیم که =°

Ay AMAT lay cau A liters Ut duo aS od wind allie

asl

ع  ۰موحود است بهطوری که مجموعةً

 ۳۸1 ۵۱,یک پپاایه برای " 7است .جون  4بنا بر فرض
.4ولی

رح ۷

"3Aوی

©

واین برهان را به پایان ۳

f

A”— ‘a

a

دارای شبکٌ یکسانی از زیرفضاهای ناوردا هستند .به دیگر سخن ,میتوان

KKK KKK

وان است .ادعا میکنيم که یک بردار ناصفر 6 > ۴
ته 4
جک
پضوکرد
فر
موجود است بهطوری که مجموعة ( )۳4 64۸,۰۰۰,۵۱, ۵/پایهای برای

* این مقاله در سه بخش است که بخش یکم آن با عنوان «آنالیز ریاضی» در شمارة قبل

)۰..۰,۵۱-۳4,
 peاست .گیریم اینگونه نباشد یعنی مجموعه [۵4, 0:
M := (A"~a,...,
پایهای برای " 7نباشد .فرض کنیم )Aa, a

بهبه چجااپپ رسی رسد.
gals

* بامداد ر .یاحقی :دانشگاه

نتیجه میشود که زیرفضای  ۸۷۸یک زیرفضای غیر بدیهی پایای  ۸است .یک

bamdad5@hotmail.com

*

جند مساله برای

 .۱فرض کنید  8یک عدد صحیح مثبت و [ )2,دنبلای غیر نزولی ازعداد حقیقی است بهطوری که (2/۱)75:,
همگراست .نشان دهید  <)1 2/*(2,همگراست اگر و تنها اگر « 181)2(*/همگرا باشد.
 . ۲همه عددهای تام به شکل ۲1" + ۱

که در

آنن

 1عدد

صحیح مثبتی

است پیداکنید.

 ۳فرض کنید  2و  ۷عددهای صحیح مثبتی هستند بهطوری که هم  2 + 2و هم

 1 +مجذور کاملاند( .الف) ثابت

ش راخص کنید.
م1
کنید دقیقاً یکی از  2و و مجذور کامل است( .ب) همدٌ چنین جفتهایی اازعداد صحیح  و
۴

برایری ۴

<

۲

+

+ ۵

را در نظر بگیرید .آيا هیچ

۵

جفت

دیگری از عددهای صحیح

۰

و  ۵وجود

دارد که

sa’ +a+b=bt
 0فرض کنید

۸

۰۰۰

0,اه

dy

۰

 ۲عددهایی حقیقیاند و  . ۱0دا
aon

و  ۵همکی مثبتاند .ثایت کنید که

Eva
|

=e

 Jz 0از امریکن معتیکال efile
\

Vad AV flee poy st

oe

ارتباطی شگفتانگیز بین اعداد فرما وگروههای متناهی*
کاری فینج .لنی جونز"
ترجمهٌ محمدرضا درفشه

 ۱درآمد

مزوعههای مرتبهای کامل ,تحت
تذکر میدهیم که خاصیت بزرخیورردامریج ا

فرما در قرن هفدهم دنبالةٌ اعداد  # < ۰ , < ۳۲ + ۱را تعریف
کرد که امروزه به اعداد فرما معروفاند .اگر ی عددی اول باشد آن رایک

یکریختی گروهی ناورداست:

 sacاول فرما مینامیم .فرما نشان داد که ۲

اول است .و حدس زد که  7,بهازای ه#رای

بهازای هر  7 > ۴عددی

اول است (ر .ک ]۰[۱.يا [۲۰

مثال ۱گ.یریم  < ۲2 60. = Zy x Zeمشاهده میشود که  < ۴۲]|G
همچنین با استفاده از جدول زیر دیده میشود که  6دارای زیرمجموعههای

ص  .)]۱۷۳تقریباً یک سده بعد .در سال  ۲۳۷۱میلادی ,اوبلر نشان داد که
 Wrote Foمرکب است .امروز میدانیم که  7,بهازای بسیاری از lanعددی

عدد اصلی

مرکب است و تا زمان نوشتن این مقاله .عدد اول فرمای تازهای کشف نشده

است .دارين مقاله .مسألهای دنرظری گروههای متناهی را حل میکنيم که

مرتبةٌ عضو

مجموعهٌ مرتبهای

راحل آن اتکای زیادی به روشهای نظريةٌ مقدماتی اعداد دارد .هجرند اين
پدیده غیرعادی نیست .اما نتيجهٌ اصلی این مقاله .بکامال تعجب .dx

۱

۱

1

۳

۳

۲۳

۴

۳۴

۶

۶

۳۱

۸

مستقیم مرگب بودن عدد  ۲است.

 .۲مطالب مقدماتی
در

سرتاسر اين

wal.

اصلی  6و یوگ

 Gیک گرود

آبلی متناهی فرض

تمایانکر یرگ ۰۰۰ ۷
—

میشود.

| |Gعد د

بل است.

جون  ۳2دارای دو عضو مرتبة  ۳است .نتیجه میگیریم که  ۳7دارای

eet

LSG clasp
تعریف  ۱۰فرض ac germany Cul G jl spas TAS
 7معین میشود عبارت است امزجموعةً تمام اعضای  76که مرتبهشان با

توجه کنید که در حالت کلی؛ وقتی  2یک عدد اول فرد است» هر عضو

تعریف  ۲گفته میشود

 Gدارای زیرمحموعههای  Glad yeکامل است هرگاه

هر زپرمحموعةً مرتبهای  Gمعسوم علیهی ! 5| |Gباشد.

oe

گروهی را  ۵۳۱هم میگویند.
an

 wyاز حروف

که خاصیتِ داشتن زیرمجموعههای مرتبهای کامل لزوما به زیرگروه منتقل
نمیشود.

مرتبةٌ  2برابر باشد.
تعداد اعضای

زیرمجموعههای مرتبهای کامل نیست .پس با توجه به مثال ۱آشکار است

]( perfect order subsets GLIS Jyمجموعههای مرتبهای کامل).

غبرهمانی م 7از مرب است زیر طبق قضیة لاگرز [ .۳ص ]۲۰۲مرتبة هر
عضو مرتبة گروه را میشمارد .ازينروه مر دقیقا دارای  7 - ۱عضو مرتبة 7

اگر  6یگکروه دوری و | 0توانی ازیک عدد اول فرد  ۶باشد .آنگاه 6

ارتباطی شگفتانگیز بین اعداد فرما گوروههای متناهی/کاری فینج .لنی جونز

ا «رد ولذا  6دقیقاً  ۱-۸عضو از مرنبة « دارد.
دقیقاً یک زیرگروه مردتبة
بنابراین ) .دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل نیست.

گزارة  ۱۰فرض کنید  76دارای زیرمجموعههای مرهای کامل است و  2یک
مقسوم علیه اول | |6است .در اینصورت  ۱ -مرتبه  6رمایشمارد.

۵۱

بنابراین  ۵) ()0 ("۲عضو از  0با شرط فوق بهدست میآید.
سپس تعداد چندتایبهایی را که دراية اولشان عضوی از مرتبةٌ اکیدا کمتر

از ال درایة دومشان عضوی از مرتبة ار و  / - ۲درایة بعدی آنها عضوی
کمdysتر یا مساوی از است محاسبه ميکنيم .ذاریم
jl Zipa yl
)™?+ 9(p

برهان .برای اثبات این نتیجه ,تعداد اعضای مرتبهٌ  2در  )7را حساب میکنيم.
بنابه قضية بنیادی گروههای آبلی متناهی (ر .ک .]۳[.ص (TOFداریم
۷۰۰۰۸

۱

?=\+(p—\) + (p'=p) +--+ (p?\ —p’") =p

 6 2 ۱۱0 ۷0که || مضرب « نیست و ه رکدام از

 wry? ay SOC:و | ]0:توان مثبتی از است .هر عضو (ETN) RG
مرتب است .عضوی که مرتبهاش کمتر یا برایر  است درايةً مکان () + ۱ام

برای  ۸ - ۲درايةٌ بعدی وجود دارد .یعنی ()(* ۲

آن باید عضو همانی  2باشد .هیرک ادزرایهای دیگرش نبیزاید عضوی از

دارد.

 di رثکادح درگروه مربوطهاش باشد .چنین چندتایی در  )7دقیقا از مرتبة
است مگراینکه عضو همانی ددررهراية آن باشد .از اينرو تعداد کل اعضای

 Ga painبرابر است با (۲۳+۱ +۱+۰۰۰

)(-۱م) <  -۱رز

 G oseدارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل است .نتیجه میگیریم  - ۱کر
a
مرتبة  6را میشمارد وگزاره ثابت میشود.

پس ۲ا *نتخاب برای دراية اول ,)" O(Dانتخاب برای دراية دوم وان?Dpتخاب
ذکر شده

شرایط

وحود

اين فزیند را با محاسبة تعداد اعضایی که دراية اولشان عضوی ازمرتة

کمتر از " 7دقیقا یک دراية آنها از مرتبةٌ "و و بقيةٌ درایههایشان از مرتبة
کوجکتر یا مساوی "رزاند .ادامه میدهیم .با استفاده انزتایج محاسباتی که در
بالا انجام شد عبارت زیر برای تعداد اعضای مرتيةٌ ان در  6بهدست میآید:

 + ++مر

نتیجه  .۱اگر  26نابدیهی و دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل باشد آنگاه

رم(

 |۱0زوج است.

اگرجه گزارة  ۱محدودیتهای جدی برای عادصدلیگروهی که مجموعههای

مرتبهای کامل دارد ایجاد میکند ولی به نظر میرسد که چنین گروههایی
بسیار فراوان هستند .اين واقعیت در قضیهٌ ۱بیان میشود .اما نخست باید
لم ۱۰

)۲+ره

) +?۱ *o(p)p

)+

)?= o(p’)(p
]pt + pT +--+ pt
۱

)

۱-

 ۱6-۱ ۳( ( 2( 1کر

= (p’~‘)‘(p*— \).

قدری زمینهجینی کرد.

 dia eS Gopو

) ۳ ۵۱عضو  #با

اعداد صحیح و مثبتی هستند که  0 > 6و نیز

فرط کنید *م(یر)  .76 2که در آن  2یک عدد اول است .دارینصورت.
تعداد اعضای مرتبه " 2در  6برابر است با ( - ۱که)"(- ۱م).

برهان .همانند برهان  ۱ BLSدارینجا هم عضو دلخواه  ۶را بهصورت یک
#تایی مرتب در نظر میگيريم :که هر درايةٌ آن عضوی از »ی است .عضو

لم94 sh 52 SG & (Zpats)' x My G & (Zpo)* x M oS ¥ 
اعداد

صحیح

و مشتاندps 

 Soعدد

فرض کنید  8مرتبه" عضوی از  6است و
این صورت؛

تعداد اعضای

اول ایعت که
۱+

 deaدر هر دوی

| |Mرا نمیشمارد.

 2عدد  4را نمیشمارد .در
G

Gs

eal oy

 SGمرنبهاش * است باید حداقل یکی از  4درایاش عضوی از مرتب ?P

برهان .هعرضو  76را میتوان بهصورت زوج مرتب ( )۷,:2نوشت که در آن

باشد .برای محاسبهٌ روشمند تعداد جنین اعضای .ابتدا تعداد حندتاییهایی را

 epee xاز *( )2»+۱و  #عضوی از  1است .مرتبةٌ ( )۷,2عبارت

 epee [gl Syl abeامزرتبةٌ * دورایههای بعدی آنها اعضایی از مرت
يا کمتر هستند محاسبه میکنيم .تعداد اعضای مرتبه * در » 7عبارت

است از تعداد مولدهای زیرگروه دوری یکتای مرتبةٌ  9در «ی .اين عدد

است اکزوجکترین مضرب مشترک مرتبههای  8و  .#جون  ||

نمیشمارد پس مرتبةٌ ( )1,:2مساوی حاصلضرب مرتبههای  8و

را

است.

بناباین ,اگر  4مرتبة ( )2:,باشد و  4 **۱را نشمارد .آنگاه میتوان  4را

برایر است با  - "۱ار < )” (pکه در آن  ۵تابع اویلر است ([»]۳

بهصورت  09*9نوشت که  .* > 9 > ۵و و مرتبة  2و  07مرتبة بو است.

چون برای هرکدام از  / - ۱درايةٌ بعدی هر عضو »بر با مرتبهای کمتر یا برابر

دنرتیجه ,برای محاسبهٌ تعداد اعضای مرتبةٌ  ۴۶۳0در  76تعداد اعضای مرتبة
در *(+۱عر) رامحاسبه کرده آن را در تعداد اعضای مرتبةٌ  7در 11

? pvرا میتوان قرار داد و  Sy eddزیرگروه مرتبٌ  ۴0برای هر  » > 6وجود

ضرب میکنيم .بنابه لم  ۱۰حاصل دقیقاً ابر با تعداد اعضای مرتبة  77*7در

ص  .)۶۵۱به اين ترتیب» تعداد انتخابها برای درايةٌ اول #تایی معین میشود.

دارد (که هکردام دارای (* 0)۵مولد است)؛ پس تعداد انتخابها برای هر یک

از درایههای دیگر برابر است با
)"\ + &(p) + o(p") +--+ + o(p?) + o(p
)"?=\+(p—\)+(p' —p)+---+(p?’ —p

+(p>—p’) =p

a

 76است.

اکنون در مرحلهای هستیم که میتوانيم قضية زیر را ثابت کنیم.

تضيه

( ۱تضیيه بالاروی) .۲گیریم )7( ۲ ۸

+۱ ۴( ۰ Mمر)2

< 0

 6 2و

که » و  /اعداد صحیح مثبتاند و  7یک عدد
.1 going-up theorem

نرشریاضی ,سال  ۷۱۰شمارة ۲

oY

اول است که | |/1/را نمیشمارد .اگر  6دارای زیرمجموعههای مرتبهای

برهان .در اين اثبات مجدداً اعضای  ۶6را بهعنوان زوجهای (  )2,در نظر
میگیریم که  2عضوی از*( )».و  #عضوی از  1/است .همانطور که

برهان .همانند اثبات  Vedادرینجا هم فرض میکنيم ( )1,2عضوی از 6

در اثبات لم  ۲عمل  )| (L,Y) diy mesبصورت  77*2مینویسیم که

 Gنیز دارای حنین زیرمجموعههایی است.

کامل باشد

 < asو ال مرتبهٌ  2و  9مرتبهٌ لااست .افزون براین فرض میکنيم  2*0:که

است که  8عضوی از *(»+ر) و  ۷عضوی از  1میباشد .ونیز مرتبة
ب
ر»
ضکنیم
م می
( )1,2مساوی  است .ابتدا فرض

شpمارنده  1نیست .تعداد اعضای  ۷امزرتبة  07باشد .دارینصورت طیق

۲لیست ..حون 6

لم  ۱۰تعداد اعضای  6امزرتبةٌ  07*9برابر است با  - 8۴9(۱:کم) *(۱فر).

دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل است .با استفاده از لم  ۲نتیجه میگیریم

||
نشان خواهیم داد که اين عدد مقسومعلیهی از

که عدد اصلی آن زیرمجموعة مرتبهای در SEتوسط (  )2:,معین میگردد

 6را میشمارد .اکنون فرض کنید  4مضرب  ۱*۳7است .در این صورت

مرتبةٌ  2د*ر(«بمی )7دقیقاً  ۱*۳2است ومیتوانيم  4را بصورت 01
ادی
ض تعدا
عد /
ا کنی
بنویسیم که  7مرتبهٌ بو در  12است .فرض

)ptt

از روشهای محاسباتی که در اثبات لمهای  ۱و  ۲بهکار بردیم» تعداد اعضای

 6امزرت  09۰۳7را محاسبه میکنيم که بابر است با

مرتبةٌ 07

ک(۱۰۰۳۴ (۳) - ۱

در  1است .بنابه لم  .۱تعداد کل اعضای مرتبة  4پرابر با (* )* - ۸(۱ک)
است .برای کامل شدن اثبات باید نشان دهیم که اين عدد دوراقع

| |Gرا

میشمارد .با بهکار بردن لم ۱برای گروه  7نتیجه میگیریم که تعداد اعضای
 6از مرتب  01برابر است با  )۱۳(*) - ۶(۱که | رمایشمارد

در اینجا .» < ۱-2 6: .چون  4دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل
 )* - ۸(۱مقسومعلیهی ا|ز |1/است .بنابراین»  - ۸۴۵(۱کر) *(۱رز),
قا
 6رمایشمارد و در نتیجه  76زیرمجموعههای مرتبهای کامل دارد.

 6 bysدارای زیرمجموعة مرتبهای کامل است .چون | |G] = p"|Gنتیجه

میگيریم که  - ۸(۱ <- )۳(*)«- 1(۱:ام)*(*- ۱ن) ام [ |6رمایشمارد
a

و حکم ابت میشود.

است .مجددا با استفاده

در زیر با چند مثال ,قضيهٌ  ۱رراوشن میسازیم.

زیرمجموعههای مرتبهای

ای
رد 7
دضاکنی
قضيه  ( ۲قضيه پایین روی) .۱فر

])\ [AZ
کامل است و (* <* 2ءیر)  ۶ ۶2که  2یک عدد اول است که

نمیشمارد .در اینصورت (* «> ۷م 6 ۶2 )2نیز دارای زیرمجموعههای

مرتهای کامل است.

مثال  .۲بهسادگی میتوان بررسی کرد که گروه  )۴(::2 «> ۲2 < ۵7دارای
زیرمجموعههای مرتبهای کامل است .قضيةّ بالاروی اجازه میدهد که توان هر
عدد اول را زیاد کنیم وگروههای جدیدتری با زیرمجموعههای مرتبهای کامل
هدست آوریم .بهعنوان مثال  )۲(۳2 < ۰7 < ۵2و )۲:2(* < ۷۳7 ۵72نیز
دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل میباشند .بهعلاوه با اعمال قضيهة بالاروی
بهطور متوالی گروههایی چون  )۶2(* < 2+ < ۵۲7با زیرمجموعههای

در زير مثالی اکزاربرد قضایای فوق ارائه میکنيم.
مثال  .۳دمرثال  ۱دیدیم که  chlo Zy x Zy x Zyزیرمجموعههای مرتبهای
کامل

cowl

 alyقضیههای جداسازی

 4پایینروی؛

x Zy

 Zyنیز دارای

زیرمجموعههای مرتبهای کامل است.
فرض کنید  )7یک گروه نابدیهی با زیرمجموعههای مرتبهای کامل است؛
با استفاده از قضایای جداسازی و پایینروی میتوانیم جستجو برای یافتن

واقعیت مهمی که از قضيهٌ بالاروی میفهمیم اين است که میتوان

کوچکترین زیرگروه نابدیهی  71با همان خاصیت را به جستجو در میان

گروههای تازهای با زیرمجموعههای مرتبهای کامل با استفاده اگزروههای

زیرگروههای 73ای محدود کنیم که -زیرگروههای سیلوی آنها بهازای هر «ٍی

موجود بهدست آورد که به اين ترتیب معلوم میشود تعداد چنین گروههایی

بینهایت است .به اين ترتیب سوال طبیعی زیر مطرح میشود :آیاعکس فرایند

فوق نیز صادق است؟ یعنی اگر گروه «بزرگی» با زیرمجموعههای مرتبهای
کامل داده شده باشد آیا میتوانیم روشی طرح کنیم که «کوچکنرین» زبرگروه

اول .آبلی مقدماتی باشند؛ یعنی ه«ر-زیرگروه سیلوی  7بگاروه *(م)2
ک
ی که )
یکریخت باشد

ر یوکه
گتبة
عدد صحیح مثبت است .بهویژه ,چون مر

نابدیهی  7با زیرمجموعههای مرتبهای کامل عددی زوج است (نتيجه

زیرگروه  7از  6با زیرمجموعههای مرتبهای کامل وجود دارد که -۲زیرگروه

نابدیهی را که دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل باشد بهدست دهد؟ جواب

سیلوی آن آبلی مقدماتی باشد .بپرایةُ اين ملاحظات .در تعریف زیر مفهوم

مثبت است .و برای شفافسازی موضوع .روش ساختن چنین گروهی را به
دو مرحله تقسیم میکنیم .جزئیات در قضایای  ۲و  ۳میآید ولی چون انبانها

«کوچکترین» را به دقت بیان میکنيم.

اصولا یکی هستننه اثباطه قضية  ۲ر[ نمیآوريم.

تد.
س فر
ادی
تعریف  .۳فرض کنید  6 2 )۲7( < ۷که || عد

قضیهٌ ( ۲قضیهٌ جداسازی)  .۲فرض کنید  )7دارای زیرمجموعههای مرتبهای
کامل G © Zo, X Zpoy X +++ X Zprs-\ X (Zpas)* x M youu
p al ys aS
 < Gyاو

که

 Syعدد
>

< 2

اول است

که

| را نمیشمارد

(SN

و

 slicl, ayصحیح مثبتاند .در ابنصورت

* ( .ر 6 22 )7دارای زیرمجموعههای مرتهای کامل است.
.1 chopping-off theorem

 6را

یک گروه مینیمال  500۳مینامیم هرگاه ) دارای زیرمجموعههای مرتبهای
کامل باشد و زیرگروه سر  1از  62وجود نداشته باشد که )۴(:7 < 62
دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل باشد.
مثال  .۴هم  Zy X Lyو هم  ۲دارای زیرمجموعههای مرتبهای کاملاند»

اما فقط  ۷2یک گروه  503است.
theorem

.1 going-down

ارتباطی شگفتانگیز  onاعداد فرما گوروههای متناهی/کاری فینچ» لنی جونز

or

 ۳قضیهٌ اصلی

سنةت.6
برهان ۳۲ .همنهشت با  ۱بهاپيما

وقتی  6 22 )7(* < /یک گروه مینیمال  50۳و | |1/عاری امزربع

ضربی *(و) متشکل اازعضای ناصفر رب است .در نتیجه مرتبهٌ  ۲در

باشد .عامل  11بهطوریکتا توسط مقدار  #معین میشود .اين محتوای قضيةً

*( ),مقسومعلیهی از  ۴است ,و لذا اين مرتبه مضربی از است .بنابه

 ۴است که چند تذکر مقدماتی دربارة آن ممکن است مفید باشد .جون *)(Zr

قضية لاگران مرتبة هر عضوی از یک گروه متناهی مرتبة گروه را میشمارد .و

عاعلی از  6است :دققاً  ۶۲ - ۱عضو مرت  ۲وجود دارده وعون abi
تعریف گروه مینیمال  6 50۳دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل است:

 ۱-۲باید | رباشمارد .بنابراین بهازای هر عدد اول م که  ۳ - ۱را
بشمارد( 2 .و در نتیجه  )1/باید دارای «-زیرگروه سیلو باشد .پس با مقدار

خاصی از  #شروع کرده .کوشش میکنيم با «چسباندن» عوامل دوری به
*( )۷7بهازای هر عدد اول که  ۳ - ۱را بشمارد .یک گروه مینیمال 50۳
 pileچون هرگروه دوری که مرتبهاش توانی از عدد اول  0باشد دقیقا hls
ت »9چنین فرایندی به دلیل زیر تا حدی پر دردسر
سبهةٌ
او مرت
 7-۱عض
است :وقتی بهازای مقسومعلیه اول « از  ۲ - ۱گروهی دوری را بهعنوان
عامل میچسبانيم .باید مطمتن شویم که عوامل اول « - ۱ |G] Apeرا نیز
میشمارند؛ زیرا در غیر اینصورت  6دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل
نیست .سپس ممکن است مجبور شویم عوامل دوری بیشتری را بچسبانيم.

که دراینصورت ممکن است عامل ]ای تولید شود که عاری امزربع نباشد.

 ۶۲معرف عضو همانی درگروه

چون مرتبه *(و) برابر با  4 - ۱است نتیجه میگیریم که  2مقسومعلیهی
5
از  - ۱و است.

برهان قضیهٌ ؟ .بهراحتی میتوان بررسی کرد که هکردام اگزر٩وه ذکر شده
وکه
را ی
گبال
در

مینیمال  50۳است .باید ثابت کنیم همة گروههایی که دارای

ان خصوصیتاند دفرهرست بالا قرار دارند .فروض کنید  )7,( < 1ند 6
یک گروه مینیمال  50۳است .که | |1/فرد و عاری از مربع میباشد .در
0

 ۲ -عضو مرتبةٌ  ۲وجود دارد .جون  ۱*۲باید | |1/رباشمارد پس

ودم «علیه اول وفردی از /
سنی
قک
مرض
 ۲ ۱باید عاری امزربع باشد .ف

)wale dt» apd.
 teeسآریجسبوویت . 18 ٩.عه۷ :
امزربع باشد .اگر  9و  gyمقسومعلیههای اول متمایز  ۴۲ - ۱باشند (که
در نتیجه باید | |/رباشمارند) آنگاه « هر دوی  ۱ - ۱و  9 - ۱را

 oleaeواضح نیست که جرا این فرایند چسباندن عوامل سرانجام به گروه

میشمارد (لم  .)۳بنابراین» " 9عدد ( )۱9 - ۲4)(۱ - ۱یعنی تعداد اعضای
مرتبةٌ  0۱4:در  6را میشمارد بونابه فرض باید | 71رباشمارد که تتاقض

مینیمال  50۳ختم میگردد .معلوم شده است که مقادیری از  #وحود دارند

است .اازينرو  ۶۲ - ۱باید اول باشد .بهعلاوه ,جون « فرد است ملاحظه

که برای آنها گروه مینیمال  56۳را میتوان ساخت .اما فقط تعداد متناهی

ت .اگمرقس2ووم 2:علیههای اول و فرد
س۳
ارب
میشود که  ۳۲ - ۲مض

 1نقش

متمایزی از  1باقند .آنگاه  4مقسومعلیهی از ( »)۲ - ۳۲)(۲ - ۲یعنی

اساسی دارند .همانطور که قبلاً ذکر دادیم .گاهی اعداد اول فرما هستند.

تعداد اعضای مرتبةٌ ( )۶۲ - ۲۳۲)(۱ - ۱در  6است .نتیجه میگیریم

وقتی که  ۶بزرگ میشود .میتوان به ساختن اين گروههای مینیمال  500۳تا

که | |1/مضرب  ٩است که تناقضی دیگر است .بناباین حداکتر یک عدد

جایی که اين اعداد فرما اولاند ادامه داد .ولی هنگامی که با یک عدد فرمای

اول فرد  7میتواند  4را بشمارد .همینطور اگر « یک عدد اول فرد و۶۲

مرکب مواجه شدیم آنگاه فرایند دجار وقفه میشود .اين نتیجه دقرضيةٌ زیر

مقسومعلیهی از  /باشد ,آنگاه  ٩مقسومعلیهی از ( )۲* - ۶۲)(۱- ۲است

خلاصه میشود.

که برابر با تعداد اعضای مرتبهةٌ ( 7۲)۲ - ۱در  6میباشد .چون || عاری

از جنین مقادیری وجود دارند .عوامل  ۲ - ۱که دسراختن

قضیهٌ  .۴فرض کنید  6یک گروه متناهی آبلی امزرتبه زوج است که هر
-7زیرگروه سیلوی آن بهازای هر مقسوم علیه اول فرد  از |  26/۰یک گروه دوری
از مرتبه  است .اگر  6یک گروه مینیمال  50۳باشد آنگاه  2با یکی از نه

اکنون فرض کنید ۴

< که « یک عدد اول فرد است و  .» < ۲بنابه

 ۳۲ -۱عاری امزربع است .عدد اولی چون  ۳۲ - ۱غ ووجود دارد که

۲7

 ۳۲ -۱رباشمارد .با استفاده از لم  ۱نتیجه میگیریم که م0قسومعلیهی

* ۲(۷2) *< 72

@

لزاماًتوانی ازیک عدد اول است.
مطالب فوق میدانیم که  ۳۲ - ۱مقسومعلیه اولی از  ۲۲" - ۱است .چون

گروه زیر پگریخت است:
۰

از مربع فرضشده .فرض اخیر نیز رد میشود .بنابراین نتیجه میگیریم که )

از ( - ۲)(۱* - ۲و) پعنی تعداد اعضای مرتبةٌ ( - ۱? q(Tدر  6است.

(Zy)" x Zy x Zy

٩

(Zy)° x Zy x Zy x Zyy

گر » <آنمگاه
که باز هم یک تناقض است .بنابراین < * .که > ۱ا .
 < ۱و  6 22 77که اولین گروه در فهرست فوق است (بهخاطر داشته

*

(Zy)* x Zy x Zy X Zyy

باشید که  6یک گروه مینیمال  500۳است) .اکنون بحث خود را با فرض

© (Zy)* x Zy x Zy

 ۰ < ۱یعنی « <  ,ادامه میدهیم .چون ( ۱۲۳۲)۲ - ۱یعنی تعداد

(Zy)” x Zy x Zy x Zyy xX Zyoy
©
©

(Zy) x Zy x Zy x Zyy X Zyoy X Zyyyoyy
x Zy X Za xX Zyy X Zyoy X Zsoory

)(Zr

لم زیر در اثبات قضیهٌ  ۴مفید واقع میشود.
لم  .۳فرض کنید  7یک عدد اول و  4عددی صحیح مثت است .اگر 4

مقسوم علیه اولی از  ۰۳۲ -- ۱ athآمنگقاهسو2معلیهی از  4 - ۱است.

اعضای مرتبة  ۶۲۰ - ۱مقسومعلیهی از | |6است .میتوانیم تحلیل مشابهی
رام دوررد  7 - ۱همانند  /بهکار ببریم و نتیجه بگیریم که  ۱ -باید توانی
از  ۲باشد .به اين ترتیب ,م باید یک عدد اول فرما باشد.
خلاصهٌ مطالب فوق چنین است :بجز در حالت بدیهی  7 < ۱و

زای آن ۱-۶۲ - ۱
هشدا که
ببا
 6 ۶2يا « <  ۶یک عدد اول فرما می
مقسومعلیهی از |60

لت
ار دو
ح در ه
 culيا اینکه  7 < ۲و. < ۱

تشر رناضبی«سال  ۷۱شسار۲ 5

oF

اخویرض بعهیتی میرسیم که در آن [ |0دارای عاملی به شکل ۲ - ۱

یک گروه مینیمال  50۳که دارای یک «-زیرگروه سیلوی غیردوری ( عدد

است و . < ۱با توجه به برایری

اول فرد) است .عبارت است از
\—a

\—a

s

۲۳ -۱< [[)۲۳ +۱( < ][ ۰

x

x

x

x

x

مقاله راذ بکار > ate Dhan we این زمینه به ایان میآوريم.
* آیا گروههای ناآبلی دیگری بجز  ۳5با زیرمجموعههای مرتبهای کامل وجود

مشاهده میشود که  ۳۲ - ۱با شرط  ۵ < ۶مضرب  7است .اما
 ۷۱۴۰۰یک عامل اول 07
چون  ۳مقسومعلیهی از  ۳۲ -۱ا۶ست ۷و

دارند؟

میباشد .دیده میشود که  ٩مقسومعلیهی از ()۳۲ - ۶۱۴۰۰۷۶)(۱
یعنی تعداد اعضای از مرتبة ( )۷۱۴۰۰۷۶)(۲در  6است .بنابراین ٩

آیا فقط تعداد متناهی گروه مینیمال  5با -زیرگروه سیلوی غیردوری»
( عدد اول فرد) وجود دارد؟
 ٩اگر  6دارای زیرمجموعههای مرتبهای کامل و عدد اول و فردی نوچ

مقسومعلیهی ا4ز |1است که باز باعاری امزربعبودن || تتاقض دارد

 |G] aber pedaباشد» آیا درست است که || باید مضرب  ۳باشد؟

بنابراین باید داشته باشیم  6 > ۵و  #هم باید یکی از اعضای مجموعةٌ

( )۳,۲, ۸,۵,۴, ۶۱, ۲۳,۷۱باشد.

مراجع

بنابه نکاتی که قبل ابزیان قضيةٌ  ۴ذکر کردیم» هگرروه )ی مینیمال
5

Za

1/۲۳

")(Zyy

Zo

Zy

)(Zr

from

که با استفاده از ای داده شده در مجموعهٌ فوق ساخته میشود بهازای

May

2001,

15

Fallibility,

retrieved

Brown,

Fermat's

K.

.1

the World Wide Web:

مهقرسومعلیه اول  از  ۲* - ۱دارای یک -9زیرگروه سیلوی دوری است.

kmath195.htm.

بهعلاوه « - ۱ ,مقسومعلیهی از | میباشد .با محاسبةٌ سادهای میتوان
نشان داد که با اين شرایط ,همراه با شرط اینکه | |1/عاری امزربع باشد تنها
وتنها یگکروه  )7بهازای هر  /داده شده وجود دارد .بنابراین ثابت میشود

Wm.

C.

ed.,

2nd

http://www.mathpages.com/home/

Theory,

Number

1989.
ed.,

که تعداد گروههای از نوع مشخصشده متناهی است و همة آنها همانهایی

2nd

Introduction,
1990.

Iowa,

An

Elementary

Dubuque,

Algebra:
New

York,

Burton,

Publishers,

Abstract

Brown

Hungerford,

College Publishing,

2D,

T.

3.

Saunders

a

هستند که در صورت قضیه فهرست شدهاند.

 ۴نتیجهگیری و مسألههای حلنشده

between
)(6

عیههای
وارا
م د
ج۲3
مف»
زییسهرحر
هدگ؛روه تقارن رو
نقکباهمشا
ایان تیحقی
مرتبهای کامل است آغاز شد .چون داربتدا شروع بکهندوکاو در این پدیده

KK

KKK

“A

Jones,

curious connection

Amer. Math. Monthly,

Lenny

finite groups”,

and

E. Finch,

Carrie

numbers

Fermat

169 (2002) 517-523.

کردیم .بررسیهای ما عمدتاًروی گروههای آبلی متمرکز شد .بنابراین حالت ناآبلی

* کاری  ‘eSدانشگاه کارولینای جنوبی» آمریکا

لنی جونز :دانشگاه شیپنسبرگ ,آمریکا

ههنوازلدرهای اازبهام باقی مانده است .بهعلاوه تنها مثال شناختهشده از
=,

اثباتی بدون شرح:

مجموعهای متناوب "ad classe
n

_)۲ ۱(۳۲-)(۱- 2ر
=k

eee

زر فرد

0 9

9 5 5 9
96 8 9 9 9 ۵
OOD
9 90
9
9
9
0

98

5۱

99 5
995
Oo ۵
8
@® 8

9

@
OOO
ات
5996
999
8 9 9 9 9 0 9 0

نقل از :امریکن متمتیکال مانتلی» شمار؛ٌ دسامبر ۳ ۵۰۰۳۰ص۵۸
Ne

e

نشر ریاضی ,سال  ۷۱۰شمار  .۲صص۵۵-۴۶ .

نگد و بر ر سو

محمدصالح زارعپور

بیستوسومین جلسهٌ «سمینارهای

هفتگی منطق وفلسفةً ریاضی» در دانشکدة علوم

۳6
 7کتاب
 0بارءٌ
7تگو در
ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به گف

0

نوشتهٌ مارک فان

آتن اختصاص داشت .مناسبت این گفتگی انتشار ترجمةٌ فارسی این کتاب با عنوان فلسفةٌ
براوثر بود .اما بحثها از حدٍ معرفی و نقد کتاب فراتر رفت وبه مناظرةٌ جالبی دربارة فلسفةً
براوثر تبدیل شد.

در یک طرف

مناظره؛

مترجم کتاب.

محمد اردشیر عضو

هیات

علمی

دانشکدهٌ علوم ریاضی دانشگاه شریف قرار داشت که مدافع سرسخت شهودگرایی است.
رهدی عضو هیات علمی پژوهشکدهٌ فلسفةٌ تحلیلی پژوهشگاه
و کاو
جره.
اناظ
لر م
طرف دیگ
دانشهای بنیادی بود که با صورتگرایی همدلی دارد .ادرینجا نخست مطلبی در معرفی

کتاب و سپس متن مناظره را میخوانید .این متن با اجازة دانشکدً علوم ریاضی دانشگاه
صنعتی شریف ,برگزارکنندهٌ سمینار پیشگفته .در نشر ریاضی به چاپ میرسد.

 On Brouwer otSرا محمد اردشیر استاد دانشکد؛ٌ علوم ریاضی
دانشگاهی براوثر ترجمه کرده
اگرخ الزاف
ک وی دی
ییف
دانشگاه صنعتی شر

تهران ۸۰۲ ۷۸۳۱۰( ,صفحد.
نويسنده این کتاب ,مارک فان آتن"» یکی اازخلاف دانشگاهی براوتر و
پژوهشگر مرکز ملی پژوهشهای علمی" ( )85۳(0دپراریس است .کتاب
 0 Brouwerیکی اکزتابهای مجموعة Wadsworth Philoso- Syy
 9/۱6۲۶ 5است .تاکنون قریب به صد عنوان کتاب اازین محموعه به

سر ویراستاری دنیل کولاک" منتشر شده است .پیش ازاین ترجمةٌ فارسی
تعدادی اکزتابهای این مجموعه در قالب زیرمجموعهای با عنوان نام آوران

فرهنگ توسط انتشارات طرح نو چاپ و منتشر شده بود .ترجمهٌ اين کتابها به
سرپرستی ,خشایار دیهیمی انجام میشد؛ اما متأسفانه این کار خوب هم
مانند بسیاری اکزارهای خوب دیگر در کشور ناتمام ماند.
van Atten
Scientifique

.1 Mark

2. Center National de la Recherche
3. Daniel Kolak

است .او شاید؛ به جهت اشراف بر موضوع کتاب مناسبترین فرد برای ترجمةً
این کتاب به فارسی بوده باشد .عنوان ترجمةٌ فارسی این کتاب فلسفه براوتر

است که در مقایسه با عنوان اصلی ,یعنی دربارد  Could aflبیشتری با
محتوای کتاب دارد .این کتاب متمرکز بفرلسفةٌ ریاضی براوتر است وبه سایر
ابعاد فکری و وجوه مختلف زندگی او نمیپردازد .البته مترجم درپیشگفتار خود
به طور بسیار خللاصه به برخی امزطالب مغفول در متن کتاب اشاره کرده است.
سالشمار زندگی علمی براوتر ,ربط علایق عرفانی براوتر و فلسفة ریاضی اوه
محتوای رسالةً دکتری اکوارهای او در توپولوژی واصول شهودگرایی براوتری

از جمله مطالب اين پیشگفتار هستند .امزطالب جالب توجه اين پیشگفتار
طرح مبانی شهودگرایی راوتر در ده اصل ,بتالمیح به ده فرمان موسی ,است.

ابگگروییم اين داهصل تصشويره تقوریبداکاگملیر ازایی بهعنوان یک مکتب
فلسفی ارائه میدهند .گزافه نگفتهایم.

ترشریاضی ,سال  ۷۱۰شمار؛ ۲

oF

این کتاب دارای شش فصل است که عبارتاند از .۱ :دعومل شهودگرایی؛

میداند .بنابر دلایل فلسفی ,تعبیر صدق و راستی در منطق شهودگرایانه با

 ۵استدلالهای «ذهن آفریننده»"؛ و  .۶بینالاذهانی " .سیر مطالب کتاب به

منطق کلاسیک متفاوت است؛ و به همان دلایل .اصول ایندو منطق نیز
یکسان نیست (صص  .)۶۶-۷۶مگنمان میکنم که وضوح و دقت مطالب
اين فصل ازکتاب بیش از مطالب فصنلهای"بعدی است.

 ۲برهانها و منطق؛  .۳دنبالههای انتخاب؛  .۴برهان براوتر برای قضی نردها؛

 oulشتگل است که جر خو فسل اول :تویسنده انش میکند فا اصول کل
ریاضیات شهودگرایانه وجوه افتراق آن با ریاضیات کلاسیک راتوضیح دهد.

فان آتن در فصل سوم یکی اازصلیترین و بنیادیترین مفاهیم ریاضیات
شهودگرایانه .یعنی دنبالههای انتخاب رتابیین میکند؛ و در فصل چهارم

فان آتن در فصل سوم کتاب :که فصل نسبتاً کوتاهی است تلاش میکند
تا مفهوم دنبالة انتخاب راتوضیح دهد و اصول پیوستگی براوثر را تبیین کند .او
 caljlاصول استفاده میکند تا در فصل چهارم کتاب قضية ترده رااثبات کند

قضية نرده را که یکی اازساسیترین قضایای ریاضیات شهودگرایانه است

ا ویج
تزم
ونلوا

اثبات میکند و به برخی لوازم نوتایج فلسفی این قضیه میپردازد .نویسنده

برخی قضایای ریاضیات کلاسیک دترعارض هستند و همین باعث میشود

در دو فصل انتهایی کتاب میکوشد تا جگونگی عمل «ذهن آفریننده»

که ریاضیات شهودگریانه صرفاً یک زیرمجموعة سره از ریاضیات کلاسیک

بهعنوان فاعل شناسا" در ساختن ۵ریاضیات را توضیح دهد و روشن کند

نباشد .براوتر با استفاده ایزکی انزتایج قضیهٌ نرده ,یعنی قضيةّ بادبزن  ,ثابت

که ربط و نسبت آنچه در اذهان مختلف (در صورت وجود) میگذرد

پا هم چیست.
در فصل اول ,نویسنده دو عمل اساسی شهودگرایی ر توضیح میدهد.

عمل اول مبتنی بدررک زمان وساختن عدد دو از تجزية یک لحظة زندگی
است .اینکه ریاضیات شهودگرایانه اساسا یک عمل است (و نه علم) و
اینکه اين ریاضیات بر شهود زمان متکی است ,در همین عمل که بنماية

ریاضیات ساختی براوثری است به روشنی دیده میشود (ص  .)۸۲دومین

عمل شهودگرایی ,عملی برای ساختن هویات جدید ریاضی است .این هویات
جدید یا به شکل دنیالههایی نامتناهی از عوبائی که قبلاً ساخته شدهانده

هستند ویا به شکل صفات قابل فرض برای هویاتی که قبلاً ساخته شدهاند؛

صفاتی که هویات قبلی را در قالب انواع* طبقهبندی میکنند و اين انواع
خود هویات جدیدی میشوند (ص  .)۲٩در ادامةٌ اين فصل ,فان آتن به
قریاس با ریاضیات کلاسیک دامنة
هستیشناسی ریاضیات شهودگرایانه که د
محدودتری دارد .میپردازد؛ بهعلاوه مناهیم شهود و حقیقت در شهودگرایی

راتوضیح میدهد ونقش زبان وجایگاه منطق دفرلسفةٌ ریاضی براوتر را
تبیین میکند .اگر توضیحات نویسنده در فصلهای بعدی کتاب را با مطالب

ق ایزقت
حوثر
اين فصل جمع کنیم بهخوبی متوجه میشویم که مقصود برا
ساختنی و صدقانفسی  ۲يا نظر او دربارة نقش انوی زبان ریاضی و منطق
ریاضی چیست؛ اما در عین

 JEبه نظر میرسد که توضیحات ناکامل

نویسنده در خصوص منهوم شهود (صص  )۶۳-۸۳در هیچ جای دیگر

ریاضی وفلسفی آن را بررسی کند .برخی نتایج این قضیه با

کرد که هم توبع تام روی پیوستار اعداد حقیقی؛ پیوستة یکنواخت هستند

(ص  .)۳۰۱بدون شک این فصل برای خوانندگانی که حوصل کافی در دنبال
کردن جزئیات فنی ریاضی نداشته باشند .تحملناپذیر است؛ والبته فان آتن

هم تلویحاًبه این موضوع اعتراف کرده است (ص *.)۲

ریاضیات فعالیت آزاد ذهن آفریننده است .پس هر استدلال ریاضی:
استدلال ذهن آفریننده است .نويسندء کتاب میکوشد تا در نصل پنجم اين

کتاب در خصوص برخی ویگیهای استدلالهای ذهن آفریننده صحبت کند.
بهطور خاص به بررسی اعتبار یا عم اعتبار اصل  "PINو برخی نتایج al

sng Ll ani ah pb aly Mla ell al al ag

که بداند هرگز آن رثاابت نخواهد کرد .دلیل کافی برای ذهن آفریننده وجود
دارد که نتيجه بگیرد  غلط است» (ص .)۸۴۱

فصل پایانی اين کتاب به بررسی مه ارتباط اذهان آفریننده پایکدیگر,

مسألاٌ بینالاذهانی؛ اختصاص دارد .در اين فصل فان آنن تلاش میکند
تا شهودگرایی را از انهاماتی نظیر روانشناسیگرایی و ذهنگرایی تبرته کند.

 & call ese olyریاضیات دریارة ساختانهایی انست که رد در

ذهن خود میسازد و نه دربارژ یک واقعیت عینی خارجی .آیا پذیرش
ادعای براوثر مستلزم پذیرش نسبی بودن حقایق ریاضی دارذهان مختلف
(یعنی ذهنگرایی) است؟ آيا پذیرش سخن او مستلزم اين است که حقایق
ریاضی را حقایق تجربی روانشناسانه بدانیم (روانشناسیگرایی)؟ به جرات
میتوان گفت که فهم اینفصل ازکتاب برای خوانندةٌ ناآشنا به پدیدارشناسی
هوسرل دشوار خواهد بود .شاید اینفصل باعث دلداری مخاطبان فیلسوف

کتاب هم تکمیل نمیشود و شهود براوثری تا پایان کتاب در هالهای اازبهام

اين کتاب

باقی میماند.

از دست دادهاند.

در فصل دوم فان  vilنقش منطق در ریاضیات را توضیح میدهد؛ و

رابطةً صدق یا راستی ,برهان و زبان رتابیین میکند .شدهرودگرایی یک حکم

باشد .مخاطبانی که در فصل

چهارم اعتماد بهنشس خود

را

در مجموع میتوان گفت که فهم دقیق اين کتاب .چندان ساده نیست.
البته توضیحات مترجم در انتهای فصلهاء کمک شایانی به فهم بهتر منظور

صادق یا راست است ابگرهانی برای آن وجود داشته باشد و یا غلط است

نویسنده و فهم شهودگرایی میکند؛ توضیحاتی که در برخی موارد خبر از

اگر با فروض وجود برهان برای آن حکم به تناقض برسیم .برهانها در ذات

تعارض دیدگاههای شهودگرايانة نویسنده ومترجم میدهد .به نظر من مسئول

زبان امری ثانوی است و تنها برای ارتباط متقابل ریاضیدانان بهکار میرود.

مستقیم دشواری این کتاب براوثر است که به جای پرداختن به یک فلسفةٌ
ریاضی سهلالوصول .یک ریاضیات فلسفی و یک فلسفة ریاضیاتی ثقیل

خود مستفل اززبان هستند؛چون اساسا ریاضیات بیزبان است (ض .)۳۵
ریاضیات شهودگرایانه مستقل از منطق است .براوتر برخلاف منطگرایان که
ریاضیات را طفیلی منطق میدانند .منطق را یکی اکزاربردهای ریاضیات
.3 intersubjectivity
7. subjective

subject
6.species

2. creating

theorem

5. constructing

1. bar

4. subject

پدید آورده است .کسانی .حتی ریاضیدانانی ,که فلسفه نمیدانند از فهم
ریاضیات او عاجز هستند؛ وکسانی .حتی فیلسوفانی که ریاضی نمیدانند
از فهم فلسفه او عاجزند.
to negation

ignorance

perpetual

2. from

.1 fan theorem

oY

مناظرهای در بارة فلسفةً براوثر /لاحوردی -اردشیر

مناظرهای

شهودگرایی را به چه معنا میتوان یک فلسفه ریاضیات انگاشت .شهودگرایی
ایدتولوژیک است :به ما میگوید که اين ریاضیات بد است» آن ریاضیات

498 89

قلسعه براوتر

خوب است .این چیز بدی است برای نظریهای که قرار است فلسفة ریاضیات

 lt editمن تسف ریاشیات بید دستگم بخش نداهن سیف کار

ریاضیدانان و حل مشکلات فلسفیشان باشد نه تجویز نوعی از ریاضیات
 aslمیخوانید .روابت مکتوبی است که دو طرف مناظره اگزفتههای خود

دارختیار نشر ریاضی قرار دادهاند .نوشتههای هریک از دو طرف جداگانه به
چاپ می رسد ولی هر مورد از ابرادات کاوه لاجوردی وپاسح محمد اردشیر به
آن با شمارهگذاری به هم مربوط شدهاند .مجری مناظره .محمدصالح زارپور
بوده

tl

ونهي نوعی دیگر( .مقایسه کنید با فاسفةٌ ففیزلیکس وفةٌ علم بهطور کلی).
چیزی که شهودگرایی را در مقام فلسفه ریاضیات بدتر میکند این است که
ریاضیاتی که بد میشمارد ریاضیات کلاسیک است .همان که زیباییاش
مبهوتمان میکرده است وبقینیبودنش را میستودهايم .به ما میگوید که خیلی
از برهانهایمان درست نیست؛ و بدتر :میگوید که بعضی از نتایجمان غلط

است .ساختیگرایان کارشان اين بود که ریاضیات را محدود کنند-از بین

برهانهای ریاضی ,فقط بعضیشان به لحاظ ساختنی معتبرند .شهودگرایی
افراطیتر است :بعضی نتایجش ناقض نتایج ریاضیات کلاسیک است .تصور

۱کاوه لاجوردی
یک .فهمیدن ریاضیورزی کار دشواری است .معنای حکمی ریاضی
چیست؟ دربارةٌ چیست؟ درست بودنش به چیست؟ چرا احکام ریاضی

یقینیاند؟ (آیا پقینی هستند؟) جرا ازلی وابدیاند؟ (آیا ازلی-ابدی هستند؟)

کنید که پوHeپربه دانشمندان علوم تجربی میگفت که نباید استقراکرد!
مشکل فقط این نیست که زیبایی (برهانهای) ریاضیات شهودگرایانه کمتر

از ریاضیات کلاسیک است--باوتربه این مطلب آگاه است» و جوابش هم

آیا_و به چه معنا قضایای ریاضی ضروریاند؟ آیا درستی احکام ریاضی

این است که .خب .شاید حقیقت زشت باشد (قول نقلشده درص  ۹۲کتاب

مستقل ازاين است که ما بدانیمشان؟ رابطة ما با احکام ریاضی چگونه است؟

ما در مورد ریاضیات در

ببینید) .مشکل این است که سوالهای

tel

(جطور کشفشان میکنیم؟) و غیر ذلک .پروراندن یک فلسفة روشن و دقیق

مورد ریاضیاتی بود که میشناختیم؛ در مورد آن ریاضیات بود که میپرسیدیم
معنای احکامش جیست وآیا ضروری هستند یا نه ,و یره .تحریم آن نوع

ریاضیدان حرفهای احتمالًنوعا کاری به این پرسشها ندارد-احتمال این
دانان حرثهای در خقا :اگز که
بزایش "فلسفة" انسته وراسیتماالضپییشتر

ریاضیات وپروراندن فلسفهای برای نوعی جدید از ریاضیات سوالهای اولیه

و متقاعدکنندةٌ ریاضیات کار دشواری است.

ومهم ما را جواب نمیدهد .باز مقایسه کنید با فلسفة علم .سوّال میکنیم
که چگونه است که تتایج علوم تجربی نوعا با تقریب مناسبی قابل اعتمادند؟

به اين پرسشیها فکر کنند .خودشان را نسبت به ریاضیاتٌ افلاطونی با واقعگرا
مییابند :معتقد به اين نظرکه اشیا واحکام ریاضی مستقل از ما وجود دارند .و

حالا اگر نوعی «فلسفهٌ

مکاشفشان میکنيم .طبق اين نظر نسبت ریاضیدان به ریاضیات مثل نسبتِ

اصلی علوم تجربی است-بد و ناموجه و به هر حال غیرمجاز است .آن

منجم است به ستارگان ,و نه (دور بادا) مثل نسیتِ هنرمند به هنر ,واحتمال

ت.
افهس علم
وقت برای من روشن نیست که به چه معنا اين فلسفه .فلس

 (pleبه ما بگوید که اصلا استقرا--که اازبزارهای

 SIریاضیدان مجبور شود که رسما موضع بگیرد موضعش صورتگرایی

است :ریاضیات بازیای است نهایاً بیمعنا با نمادها ,وموضوعش این است
که

ole dels Gb

کدام رشته انزمادها

از کدام رشته انزمادها بهدست

میآید .یادمان هست که هیلبرت بزرگ -قهرمان صورتگرایی -میگفته که
احکام هندسهة اقلیدسی دربارة چیز خاصی نیست :همه جا میشود «نقطه»
و «خط» را مثلا با «لیوان» و «صندلی» جایگزین کرد.
میگویند ریاضیدانان در روزهای کاری هفته افلاطونیاند وپ داریان هفته

صورتگرا .وتخمین زدهاند که شصتوپنج درصد ریاضیدانان افلاطونیاند.
سی درصد صورتگرا؛ پنج درصد شهودگر .از بین ریاضیدانان بزرگی که
در فلسفةٌ ریاضیات حرفی زدهاند و من بکاارهایشان آشنا هستم؛ گودل
افلاطونی است .پال کوهن صورتگرا .براوتر هم که بهواسطةٌ کارهایش در

توپولوژی ریاضیدان طراز اولی محسوب میشود شهودگراست -شهودگرای
علیالاطلاق.

صورتگرایی و واقمگرایی در فلسفة ریاضیات به هیچ روی بیمشکل
نیستند .ابزین صورتگرابی و واقمگرایی و شهودگرایی :آنقد رکه من میشناسم.

شاید شهودگرایی ابزقیه روشنتر و دفیقتر و حتی متقاعدکنندهتر باشد واین
البته برای فهرلسفهای مزیت بزرگی است .اما برای من روشن نیست که

از راست به چپ :کاوه لاجوردی .محمدصالح زارعپور .محمد اردشیر

نشر ریاضی ,سال  ۷۱شمارة ۲

oA

دو .به روایت فان آنن (صفحه اول .فصل اول)؛ براوتر معتقد است که «ریاضیات

که مثبتاند و از هر عدد مثبتی هکموجکترند؛ خب؟ آیا هر کدام اینها از
نصف خودش هکموچکتر است؟ اگر بله »...نشان میدهیم این مفهوم.

که دارای مبانی محکم فلسفی است» .من میپذیرم که ریاضیات شهودگرایانه
مبانی فلسنی محکمی دارد .و حتی شاید تنها ریاضیاتی است که چنین

مفهومی متناقض است .يا در حالاتی نه اینقدر حاد .نشان میدهیم که

محتاج مبانی فلسفی است» و ریاضیات شهودگرایانه «تنها ریاضیاتی است

مبانیای دارد .اینکه ریاضبات محتاح مبانی فلسفیای هست یا نه برای

مکناملاً روشن نیست؛ اما حتی اگر بپذیرمش :باز از اين دو مقدمه-اینکه
ریاضیات محتاج مبانی فلسفی است و اینکه فقط ریاضیات شهودگریانه

کاری را میشود جور بهتری (یعنی با الزامات هستیشناختی کمتری) انجام
داد :مثلا میگوییم که میشود زوج مرتب رامفهومی اولیه نگرفت و برحسب
مجموعه تعریفش کرد .تقریبا روشن است که در مقام حمله به ریاضیات
کلاسیکه براوتر ریاضیات يا منطق کلاسیک را بهطور درونی نقد نمیکند.

مبانی فلسفی محکمی دارد-نتیجه نمیشود که ریاضیات شهودگرایانه یگانه

رریه نقدٍ درونی است .شایدگاهی
ظه
نجاز
نمیخواهم بگویم که تنها نقد م

ریاضیات پذیرفتنی است( .ادعا هم نمیکنم که براوئر یا فان آتن خواستهاند از

بشود . (btsداد که احکام نظریهای علیالاصول معنای محصلی نمیتوانند

ان دو مقدمه جنان نتیجهای بگیرند ).البته اين هم هست که منطقاً نمیشود

داشتمثلاً بعضی نقدهای نظریههای واقعگرای اخلاق ,از جمله نقد جان

نظریهای را پذیرفت چون که بگانه کالای موجود از نوع خودش در بازار است؛
اما نقد من براين استدلال فرضی چیز دیگری است .ریاضیات-ریاضیات

مکی[ ,]۳ازاین سنخ است .یر مایکل دایت[ ]۲کوشیده است با این روش

منطق کلاسیک را نقد کند (و از منطق شهودگریانه دفاع کند)-مقالة []۱

گلاسیک .قاببت و پا برجاست .در عبط آندیشه» منزلت ریاضیات بسیار

ایشان هم دفاعی امزنطق شهودگریانه بر پاية نظرية معنای ویتگنشتاین متأخر

مستحکمتر از معرفتشناسی موابعدالطبیعه نوظریههای مختلف معناست؛

رماطرح میکند .منعتقدم که پروژة دامت موفق نیسته اما آنن نحت دیگری

اگر جیزهایی درریاضیات هست که اینها نمیتوانند تبیینشان کنند .این ضعفی

 Cielدر مور عقأس قاس یکت بای سا اینطور تیستاکه ال اسدلال

است برای معرفتشناسی و معناشناسی و مابعدالطبیعه» نه برای ریاضیات.

کرده

اگر معرفتشناسی ومعناشناسي سازگار روشن دقیقی هم پیدا شد (و شاید
ازین حیث شهودگرایی برتر از رقبایش باشد) .صرف این موضوع باعث
نمیشود تصمیم بگیریم ریاضیاتمان را تفیبر بدهیم تا با فلسفةٌ ریاضیاتمان

رسیده باشد که منطق شهودگرایانه جایگزینی صالح یا جایگزین اصلح است
و ریاضیات یا فلسفة شهودگرايانة ریاضیات را بارین منطق بنکارده باشد .به
تصریح فان آتن ودیگران براوترابندا تصوری ارزیاضیات داشته است .وبعد او

(یا با «مبانی فلسفی»ی محکمی که پیدا کردهایم) سازگار بشود .ولی به نظر

وشاگردانش فلسفه ومنطقی برای ریاضیات انزوع مورد نظر تدارک دیدهاند:

میرسد که روششناسی شهودگرایی جور دیگری ‘Cand

در تگاه شهودگرایانه .منطق ستقل از ریاشیات آسته [] براوثژ

شهودگرا .علیالاصول ,نسبت به اين مسئله بیتفاوت است که آیا
ریاضیاتی که بارساس مفهوم او از ساختمان بنا شده با ریاضیات

کلاسیک منطبق است يا ن[ ].آنجه برای شهودگرا مهم است استواری
بنیاد فلسفی است( .ص )۷۲

قیاس کنید با زبان طبیعی ودستور زبان طبیعی .زبان طبیعی چیزی
فةٌ
ظ.ي و
است که هوست

باشد که پر متطق کلاسیک اشکالاتی وارد

 caelوبعد

به

Ams cel

دستور زبان اين است که اين پدیده راتوضیح

بدهد_مثلا به ما بگوید که چه جملههای بالقوه یا بالفعلی را اهل زبان

اصول معینی از منطق کلاسیک را نفی کرد .چون ااوصلا ریاضیات ر
به شکل دیگری میدید؛ چنین نبوده که او مجبور بوده باشد ریاضیاتی
دیگر ارائه کند به اين دلیل که بعضی اصول معیّن را از منطق کلاسیک

حذف کرده بود .بنابراین کاملا بدفهمی است اگر کوشش شهودگرایانه

ایگونه تعبیر شود که بگوییم اولین دلمشفولی آن بیان ضرورت بعضی

روشهای برهان یا اصول منطق است؛ اولین دلمشغولی شهودگرایی

ساخشانهای رباضی است :)(VPA yee

نوعاً درستساخت میانگارند .حالا فرض کنید من وارد قبیلهای میشوم

(به نظرم سعی دارصلاح بدنهمی مذکور در بالاء و نایبزهامزدایی از منهوم

که زبانشان را بلد نیستم .دستور زبانی میسازم که ظریف و زیبا ومنسجم

شهودگرايانة شهود .اوزیژگیهای مثبت کتاب فان آتن است).

است .اما این دستور زبان حدود سی درصد از جملههای رایج اهل اين زبان

پس حرفم اين است که دیالکتیک مخالفت برتر با ریاضیات کلاسیک

را«غلط» اعلام میکند .میگویم که پس؛ سی درصد جملههایی که اهل این

برایم روشن نیست :براوثر نقد درونی نمیکند .و --برخلاف مثلا دامت--

زبان در زندگی روزمره بهکار میبرند غلط است؛ میگویم که باید اين مردم

استدلال هم نمیکند که ریاضیات متعارف یا منطق کلاسبک مغشوش است؛

نوع حرفزدنشان را عوض کنند.
حالا اين قیاس البته

 Gillesاست .درست

بودن ساخت

دستوری

جملههای زبانی طبیعی رشااید بشود گفت که نتيجة چیزی ورای رفتار زبانی

اهل آن زبان نیست؛ اما بهشدت غریب است اگر بگوییم که تنها ملاک

درستي نتایج ریاضی اجماع ریاضیدانان است-اگر چنین میبود .آنگاه نقد

 faleمستقیمً به تصورش از ریاضیات و آنجه ریاضیات باید باشد استناد
میکند .گفتهاند که اصلا فلسفة شهودگريانة ریاضیات در توصیف این نوع
ریاضیات است.

نتيجه میگیریم که اینکه شهودگرایی با هم فضایلش --نوعی فلسفه"
ریاضیات باشد محل تردید است.

اینها سوالهای روششناختی من در مورد شهودگرایی براوتری بود؛ موضع

جهی میبود
هوکار
ی شد
بتشر
ماًجدرلات دآوریشده مت
استدلالهایی که قبل
وتلاش برای تنقیح حسابان مبتنی ببرینهایتکوچکها توجیهی نمیداشت .با
این سال ,نقد ما تطریة لایبتیتسی بیتهایسگوسگها تقدی است با معیارهای

سه .معناشناسی و فراقضیهها .میدانیم که منطق شهودگرایانه را میشود

درونی ریاضیاتمیگوييم «ببین عزیزم .اين بینهایتکوچکها را میگویی

وورصیف کرد :منطق کلاسیک منهای اصل طرد شقّ الث( .اصل طرد
ایتن ط

 Aeسوّالهایم همدلانهتر است.

lable

> bفلسفة براوثر/لاجوردی -اردشیر

ت
ساین
الزم
شقالت مست

a4

که هر حکق با دربست :اسست:یا غلط .با بیاتی که

انی که کتاب را خواندهاند قطعاً از عهدهاش
نیارسند توضیعاتی اکستسکه

نمیزثلاً این قضیه را دبرگنظیررید که احکام [[,ی حساب کلاسیک

برمیآیند .نکته اين است که درستبودن حکم در شهودگرایی به معنای اين

در حساب هیتینگ (روایتی شهودگرایانه از حساب) اثباتپذیرند .اثبات اين
فراقضیه اثباتی کلاسیک است؛ پس ریاضیدان کلاسیک باور دارد که چنین

است که برهانی برای درستیاش در دست است ).حالا اینطور به نظرم

استولي یاشیدان شهریگا ه( .والیه سمکن آست موضیع براعه ریاضیدان

میآید که وقتی منطقی عرضه میشود .اگر نه لازم دستکم بسیار مطلوب

شهودگرا کمترین اهمیتی نداشته باشد).

است که معناشناسي خوب و طبیعیای برایش عرضه شود-یعنی به طرزی

پس سوالم در مورد فراریاضیات شهودگرایانه است .عجیب است اگر
هایی از این دست است
زز و
شهودگرا بر آن باشد که فقط در حساب وچآنیالی

نظاممند توضیح بدهند که در چه شرایطی جملهای درست است .مثلاً در

منطق کلاسیک» یک مفهوم نحوي برهان داریم :دنبالهای از جملهها که هر
جملهاش یا یکی اازصول موضوع باشد یا با قواعد مشخصی اجزملههای
قبلی دنباله بهدست آمده باشد .یک منهوم صدق هم داریم که مفهومی
معنایی است :عالم سخن را مشخص میکنيم و نشانههای غیرمنطقی را در

که بهکارگیری اصل طرد شقّثالث ممنوع است وبه فراقضیهها که رسیدیم دیگر
میتوانیم هم شقوق ثالث رآازادانه طرد کنیم .حالا شهودگرا چه میگوید در
مورد سازگاری وتمامیت و اینجور مفاهیم :آیا موضع مهم نیست؟ شواهدی

هست که اينها رای شهودگرایان چندان مهم نیستند:

نهودگریان بای نیج فراریاضی» مثل برهانهای سازگازی :تمامیت,

آن عالم سخنْ تعبیر میکنیم؛ وبعد میبینيم که جمله وقتی چونان ادعایی
بنیر شود درست هست يا نه .این معناشناسی خاص
تلمعسخ
ذربارة آن عا

يا ناتمامیت» اهمیتی متفاوت قائلاند و هیجان کمتری از خود نشان

(تعریف صدق تارسکی) به نظر کاملاً طبیعی میآید .خوب بودنش هم به

میدهند .این برهانها همه دربارة دستگاههای زبانیاند وهیچ معنای

جواب مثبت گودل (در رسالةً دکتریاش) به سوالی است که هیلبرت مطرح
کرده بود :آیا حملههای دلخواه اثباتپذیرند  lassدر صورتیکه با هر تعبیری

مستقیم ریاضیای ندارند( .ص )۷۴

درست باشند؟
یا برای منطق شهودگریانه معناشناسی خوب و طبیعیای داریم؟ متذکر
هستم که طلب چنین معناشناسیای (طلب تمامیت و صحت .به قول

منطقیون) شاید تا حدی مبتنی برپیشفرضهای ریاضیات و منطق کلاسیک
باشد_شاید نکتهٌ تمامیت و صحت اهمیتش را از دنست بدهد اگرکه اصلا

اازول فاصلهای بین صدق واثبات دکرار نباشد .با اين فرض شاید ناموجه

ولی موضوع برای من کاملا روشن نیست .به نظر میرسد که فان آتن در
این جملهها به صراحت حرف نمیزند :آیا «اهمیت متفاوت»ای که شهودگرا

برای فراقضیهها قائل است میزانش صفر است؟ آیا اگر فقط بخواهیم حرف
ریاضی بزنیم .فراقضیهها مهملاند؟ اگر بله .آیا این امر توجیهی لازم ندارد؟

اگر اين حرفها مهمل نیست .آیا شهودگرا به قضیههای گودل وکرییکی باور
دارد؟ آیا منتظر اثبات شهودگرايانة اين فراقضیههاست؟

که معناشناسی خوب و طبیعیای لاژم یامفید است میبرسم :آیا چنین

چهار .اصل طرد شیّ تالت .اگر من معتقد باشم که واقعاًتعدادی (متناهی یا

معناشناسیای داریم؟ من بهطور فنی وارد جزئیات بحث نشدهام؛ مطابق

نامتناهی) گربه دارین شهر هست که وجودشان مستقل از من است و--من

شنیدههاه توافق بر این است که معناشناسی معروف کریپکی برای منطق

بدانم یا ندانم -خاصیتهای معینی دارند .آنگاه طبیعی به نظر میرسد

DS

شهودگریانه از بقیه طبیعیتر است( .مدل کریپکی تا حدی صوریشدة مفهوم

های
 گر
هرة
ببا
هجرملهای در

مهم ذهن آفریننده است .توضیحات مختصری را در ابتدای فصل پنجم

با نقیض  حتی اگر ندانم کدامیک .استدلال کردهاند که واقمگرایی در هر

کتاب ببینید .انتظار من این بود که کتاب در اين مورد بیشتر توضیح دهد).

حیطهای چیزی چندان بایشتعرتازقاد به اصل طرد شقالث در آن حیطه

کریپکی البته برایمان صحت وتمامیت راثبات میکند .اما چیزی که Shy
شهودگرا شاید نگرانکننده باشد ودوست دارم در موردش بیشتر بدانم اين است

نیست .ریاضیدان واقعگرا معتقد است که عددها مستقل از ما وجود دارند .و

اين شهر باشد .معتقد باشم که يا

درست است

 gotبشری هم اگر هرگز وجود نمیداشت باز این حکم درست میبود:

وراقع آن است که اثبات قضية تمامیت کریپکی به لحاظ شهودگرایی
که ام

بین هر عدد طبیعی و دوبرابرش عدد اولی وجود دارد .اگر چنین دیدی نسبت

پذیرفتنی نیست :دارثبات اینکه گهرزارهای که در هر مدل کریپکی صادق

به هویّات ریاضی داشته باشیم .آنگاه طبیعی است که مثلا بر آن باشیم که

باشد (اعنی :هر چنین مدلی اظهار [ ]/0070کدّش) در منطق شهودگریانه

اثباتپذیر است» از اصل طرد شقّالت استفاده میشود .یعنی کهس-به بیان
جتان موسخوواکیس [ --]۴بهترین معناشناسی منطق شهودگرایانه فقط ابزاری
است در دست ریاضیدان کلاسیک برای مطالعةٌ منطق شهودگرایانه.

نمیسزألة سازگاری را در نظر بگیرید :آیا منطق شهودگريانة گزارهها سازگار

است؟ شاید بخرلاف سژال قبلی ,اين سوّال به نظر من سّال کاملاً موجهی
است .وتعجب میکنم اگر دلیل «فلسفی»ی پیشینی متقاعدکنندهای باشد که

نشان بدهد منطق شهودگراینه سازگار است .یا مثلاً ذهن آفریننده هرگز دچار

حدس نامتناهی بودن تعداد عددهای اول دوقلو با درست است با غلط,

حتی اگر هرگز اثبات يا ابطالی برایش نداشته باشیم .ریاضیدان شهودگرا قبول
ندارد که عددهای طبیعی مستقل از ما وجود دارند .و به نظرم کاملاً طبیعی
است که پس ,مادام که حدس را نه اثبات کردهايم نه رد .باور نداشته باشد که
پا درست است یا غلط-بسیار طبیعی است که ریاضیدان شهودگرا اصل

طرد شقالت را کدرلیترین شکلش قبول نداشته باشد.
(احتمالاً ما معتقدیم که شخصیتهای برادران کارامازف وجودی مستقل
از ما

یا مستقل از داستایوسکی -ندارند :ما نسبت به شخصیتهای این

تناقض نمیشود .حالا گودل ثابت کرده است که اگر منطق کلاسیک سازگار
باشد منطق شهودگرایانه هم سازگار است؛ اما اين ابات ,اثباتی کلاسیک است.

نمیشود که ایوان کارامازف شب قتل پدرش چای نوشیده بود .و اگر فرض

آیا منطقدان شهودگرا باور دارد که منطقش سازگار است؟

یودوکهان آن شب چای
ایش
کنیم که از هیچ جای رمان اين هم نتیجه نم

داستاْ واقعگرا نیستیم .حالا اگر فرض کنیم که از هیچ جای رمان نتیجه

نشر ریاضی ,سال  ۷۱۰شمارة ۲

go

ابوان ol

باشد .آیا ریاضیات شهودگرایانه به روانشناسی منحل نمیشود .و چگونه است

شب یا جای نوشیده بود یا ننوشیده بود حتی اگر ما ندانیم که کدام شق درست
(deal

 Yooyهم کتابی منتشر کرده است به نام براوثر هوسرل را ملاقات میکند)

بود؛ آنگاه به نظرم عجیب

نئوشیده

 & Enclبگوییم

صل اسل طرد شیات و

 ASبه هر حال»

 a lee pany Bhارتباطی

که ریاضیدانان میتوانند با هم ارتباط ریاضی برقرارکنند .فان آتن (که دسرال

در اين مورد در فصل آخر توضیح داده است .اين فصل برای من دشوار

هست .نظریهای که (بکامی تسامح دبریان من) میگوید معنای هر جمله

است .شاید تا حدی چون دربارة پدیدارشناسی چیزی نمیدانم( .و شایت اگر

عبارت است از روشی برای تعیین اینکه آن جمله درست هست یا نه .و اگر

خودم رایکی از مخاطبان نوعی این کتاب بدانم .اين دشوار بودٌ نقصی برای

علیالاصول راهی برای تعیین ارزش صدق حکمی وجود نداشته باشد آن

این کتاب باشد ).حالا من در مورد اين منهوم ذهن آفریننده سوالی دارم

جونان

سوالی غایری انزکه ارتباط بین رباضیدانان چطور ممکن است اگر که روایت

حکم بیمعناست.

من

با wl

 4 bsاز مد افتاده بسیار همدلم.

اما

صورتگرایی افراطی نمیدانم که چرا اصل طرد شنثالث نمیتواند یکی از
اارضی میکنم .صرفا دارم با نمادهایی بازی
یه ک
ری ک
قواعد بازی باشد .وقت
میکنم .و هر belجالبی را میتوانم بپدیرم يا نپذیرم.

۱

شنهودگرايانه :ارزیاضیات :ریسم باشند.

در مورد ذهن آفریننده امسیلدماهآلسازیهایی میکنیم -مثلا  1105در

فصل پنجم را ببینید .که میگوید ذهن آفریننده هرگز استدلا لهایش را فراموش

با تاکید بارینکه نپذیرفتن شهودگرایی اصل طرد شّتالث را کاملا طبیعی

تمیگند ,ایم .آلبشد ایدهالسازی استه سا زو BS galls Vitel re
هم) گاهی نه فقط استدلالهء که نتایج را هم فراموش میکنيم .سوّال من

فرض کنید میدانیم حسن رکاشتهاند .فرض کنید مسجّل است که راهی برای

در مورد میزان این ایدهآلسازی است .ما استدلالها را فراموش ميکنيم .اما

ایممکهیک
ددان
نمیرسد که احمد یا قالل هست يا قاتل نیست ,حتی اگکر ن

فرض میکنيم .که ذهن آفریننده چنین نیست .برای ما تکرار عمل شمارش
يا تجربهٌ «دوئیّت» فقط به تعدادی متناهی ممکن است» و فرض کردهایم

بویایراد است .میخواهم در مورد شهود ماقبل فلسنی شهودگرایان بپرسم.

,

از اين شقوق برقرار است؟

شهودهای خودٍ من در مورد ریاضیات با هم سازگار نیست .من جدا
معتقدم که حدس نامتناهی بودن مجموعهٌ عددهای اول دوقلویا درست است
یا درست نیست .ولی معتقد نیستم که فرضيهٌ پیوستار یا درست است يا
درست نیست .در فراریاضیات .معتقد هستم که بهازای هر نظريةٌ  1و هر

حکم م با ما از  7مستقل هست یا نیست .یعنی من نسبت به برهانها و
تستوم؛جویهی
عددهای طبیعی واقعگرا هستم .نسبت به مجموعهها واقعگرا نی
هم ندارم .از این حیت موضع شهودگرا از من صورتگرا نظاممندتر است.
با این

 Seخارج از

 oleh, abمیپرسم :مثلا در مورد قاتل بودن با

نبودن احمد .آیا منطقمان بهتر است کلاسیک باشد یا شهودگرایانه؟ در مورد
! oll soبگویم که در منجستر فردا یا باران میبارد پا نمیبارد حه؟

مثالی دیگر که به نظر من نشان میدهد که منطق شهودگرایانه بعضی

استدلالهای مقبول زندگی روزمره را قبول نمیکند :فرض کنیم صبح روز
محاکمه» قاضی در دادگاه میگوید که دیشب زنا کرده است( .حالا اینکه

قاضی  ty dip ede ace ak Leما عربوظ !Covad

i gal Wal

گفته تا من مثال خوبی پیدا کنم!) فرض کنیم که علیالاصول راهی برای
تحقین ادعای قاضی نیست .فرض کنیم همه قبول دارند که عدالت شرط

که ذهن آفریننده هم اين تجربه برایش بیش از تعدادی شمارشپذیر ممکن
نیست-و همین فرض است که براوتر را مخالف نظريةٌ کانتوری مجموعهها
میکند .اما وقتی داریم ایدهآلسازی میکنيم .جرا در حد شمارشپذیری

متوقف شویم؟ چرا فرض نکنیم که ذهن افریننده میتواند به هر تعداد
نامتناهیای اين تجربه را تکرار کند؟ (با برعکس اما نه اینقدر جدی :فرض
کنیم که برای ما ابنای فانی آدم .تکرار این تجربه بیش از مثلاً  ۲۰۱بار
ممکن نیست؛ جرا ایدهآلسازی خود را در اين حد متوقف نمیکنيم که

بگوییم ذهن آفریننده میتواند تجربة دوتیّت را تا " ۲۳۱بارسونه بیشتر
تکرار کند؟) چه چیزی حد اين ایدهآلسازی را معین میکند؟ اگر با نگاه به

روانشناسی انسان است» به نظرم حدی متناهی کاملاً پذیرفتتی است .اگر
! eile Townمبنای دیگری دارد .آن مبنا جیست؟ چرا مثل ریاضیدان کلاسیک
عمل نکنیم؟

شش .ریاضیات کاربردی .کانتی بپرسیم :ریاضیات کاربردی چگونه ممکن

است؟ من شخصا زمانی فکر میکردم که اين مهمترین سوّال فلسفة ریاضی
است .دوست دارم بدانم -و این راکتاب فان آتن به من نمیگوید -که جواب
شهودگرا به اين سژال جیست .حاصل آفرینش آزاد ذهن آفریننده جگونه
است که به عالم واقع ربط پیدا میکند؟

لازم قضاوت است .حالا وکیل متهم در صلاحیتِ دادگاه تشکیک میکند:
«اگر قاضی واست
کیره

شده

و عادل

نگوید که دیشب
نیست.

اگر دروغ

ارین
زنا کرده» د

صورت

 ie duدر اینصورت

مرتکب گناه
در جمع دروغ

گفته و عادل نیست .اما امر داتر است بر اينکه قاضی یا راست گفته یا
وررت
صه
دروغ؛ پس در

ضرعی
وز ه
م ا
قاضی عادل نیست ».صرف نظر
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مناظرهای دربارةٌ فلسفةً براوثر /لاجوردی

۶۱

اردشیر

درست است بشناساند و بناباین نمیتواند توجیگر ریاضیات موجود .که به

 ۲محمد اردشیر

من میخواهم پیش از شروع مباحثه یک پاراگراف از بيانية مایکل دامت!

را بخوانم .بیانیهای که دو سال پیش در کنفرانس یکصد سال شهودگرایی"
در فرانسه قرائت شد .اين عین ترجمة سخنان دامت است« :فیلسوف بزرگ

اعتقاد او ریاضیات غلط است .باشد.

اما تفاوتی اساسی بین ریاضیات و علوم تجربی وجود دارد و همین

تفاوت است که موجب تفاوت فاسفههای آنها هم میشود .در علم معیارهایی

باقی میگذارد؛ بعنی اينکه فلسفه چیزی را تغییر نمیدهد ونمیتواند چیزی را

بیرونی داریم که  gl anyمیتوانيم نظریهها را مقایسه و ارزیابی کنیم .در
ریاضیات .متاسفانه يا خوشبختانه» هیچ معیار بیرونی وجود ندارد .بنابراین باید
معیارهای دیگری برای سنجش داشته باشیم .بهعلاوه من بعید میدانم که کار

 deaفیلسوفان .حتی بزرگان آنها؛ بعضی اوقات نکات ابلهانهای

یگ فیلسرف رباضی سیف هگمارهای ریاشیلان باشد .به نظر من کار

لودویگ ویتگنشتاین " دجرایی نوشت :فلسفه هر چیزی را همان طورکه هست

بدون شک

اصلی فیلسوف ریاضیی ,پاسخ دادن به سه سوال مهم است .سوال اول اين
انکار میکنند .برای مثال پیروان کارل مارکس .ما میدانیم و جشن گرفتهایم که

چگونه فلرسقیة راوتضیات ر  dell alo paid Saنه بای همة ریاضیدانان؛

اما برای یک گروه برجسته ومنتخب که در اینجا بسیار خوب نشان دادند که
میتوانند بصیرتهای براوثر را بفهمند و قدر بدانند».
KOK

KK

است که ماهیت اشیای ریاضی چیست .یعنی اشیای ریاضی از چه جنسی
هستند .سوّال دوم اين است که اشیای ریاضی درکجا هستند .سوّال سوم هم

این است که شناخت اشیای ریاضی جگونه است .یعنی ما جگونه به اشیا
ریاضی دسترسی پیدا میکنيم .دو سژال اول بهطور قطع ویقین در فلسفهٌ

 taleجوأب داد« میشوند .بتابراین :فلسفة ریاضی براوفز فاسفة ریاشی است

به این معنا که این به سوالات میپردازد وپاسح میدهد» هر حند انتظارات Lad

*OK

برآورده نکند .در شهودگرایی اشیای ریاضی اشیای ذهنی تلقی میشوند و

یک :در اینکه .شهودگرایی ابدئولوژیک است .شکی نیست .علیالاصول در
یردیئازولوژی
هر «ایسمی» جاوه

وجود دارد .حتی من میخواهم ادعا کنم

که هر فلسفهای ایدتولوژیک است .منتها مقدار و غلظت ایدئولوژیک بودن
فلسفههای مختلف متفاوت است .فلسفهٌ فااریغدازتولوژی وجود ندارد .گمان

میکنم که در سال  ۷۰۹۱یا  ۸۰۹۱۰بعد از انقلاب بلشویکی  ۱٩۰۵ماکسیم

 Ghat Splلین مي نود ذ رآ نامه به آنین ميگوی که سا زک سل
فلسفی و روشتفکرانه داریم واز او دعوت میکند که به جمع آنها بپیوندد.

وجود ذهنی دارند؛ یعنی در ذهن قرار دارند .حدرالیکه افلاطونگراها معتقدند

 sllریاضی در خاریم ازما وجود ذازند و جایگاه آنها یک جهان colt
افلاطونی است .پاسحخ شهودگرایان به اين دو سوال .سوّال سوم را خودبه خود
ینظرکمنی اضزعفهای اساسی فلسفةٌ ریاضی افلاطونی
پاسحخ میدهد .به
شهیبهایی که دیرک
ایناست که نمیتواند به خوبی توضیح دهد که ما چاگون
عالم مجرد حضور دارند دسترسی پیدا میکنيم .دراینجا یک خلا بسیار بزرگ
وجود دارد .من ,تا به حال ,توجیه مناسبی برای فرایند دسترسی ریاضیدان به

اشیای ریاضی ندیدهام .البته علیالاصول  Me celفارغ اازینکه شهودگرا

لنین به او جواب میدهد« :ماکسیموویج عزیز! علیرغم اینکه من تو را بسیار

بخواهد به اين سوّال پاسخ دهد یاافلاطونگر» سوال سختی است .اما مزیت

است و من هنوز به اتوحتیاج دارم .در اين جلسات شرکت نمیکنم» .بعضی

دارد .فارغ اازينکه اين پاسخ درست است یا غلط .بنابراین من با شما موافق

دوست دارم» اما چون معتقدم که فلسفه .برخلاف علم .اساساً جداییافکن

معتقدند که حتی علم هم اینطور است .یعنی علم هم به نوعی ایدئولوژیک
است» هچرند که دفاع اازين ادعا کار مشکلتری است .بنابراین حرف شما

درست است .شاید بعد ازرسطو ,براوثر اولین کسی بود که ابتدا فلسفهای Ley
کرد وبعد بارساس آن یک ریاضیات ساخت .تا آنجا که من میدانم .بعد از
ارسطو و تا زمان براوثر هیچ کس این کار را نکرده بود .یعنی اینکار که ابتدا

فلسفهای بنا کند و بعد علم را بر آن مبتنی کند.
اما در خصوص اینکه براوثر رویکرد تجویزی به ریاضیات داشته است
و نه رویکرد توصیفی ,باید بگویم که براوثر معتقد است که ریاضیات منحرف
شده است .او معتقد است ریاضیاتی که دبرونان شروع شد .به این شکل

نبوده است؛ که البته اين محتاج پررسی تاریخی است .به نظر او ریاضیات با
بهکار بردن منطق نادرست منحرف شده است؛ واين ریاضیاتی که با عنوان

لد.یبهل
دشو
ریاضیات کلاسیک شناخته می

بهکار بستن همین رویکرد غلط»

غلط است .فاسفة براوثر هم به اين معنا توصیفی نیست .چون انومیخواهد
ریاضیات غلط راتوصیف کند .او میخواهد ریاضیاتی را که به اعتقاد او

لری
صه کا
اتم ک
نیس

فیلسوف ریاضی ,توصیف ریاضیات موجود و توصیف کار

ریاضیدانان است.

دربارة این سوالات شما که مثلا «معنای احکام ریاضی جیست؟» با «آیا
احکام ریاضی یقینی هستند؟» وامثال این سژالات در ریاضیات موجود.

باید بگویم که جواب اين سوالات بهطور مستقّم به فلسفهای ارزیاضی که
برمیگزینید منوط است .یعنی مثملانًطاگقرگرایی را انتخاب کنید یک جواب
دارید که با جواب اين سوالات دارفلاطونگرایی متفاوت است .بنابراین» حتی
اگر شهودگرایی رکانار بگذاریم .جواب یکتایی نخواهیم داشت .اين سوالات
در فلسفةٌ شهودگرايانة ریاضی نیز جوابهای خودشان رداارند.

کلاسیک را نقد نمیکند .اين ادعا قطعا غلط است .عنوان  Bayدکتری
براوثر «مبانی ریاضیات» است و بخش اعظم آن در نقد منطق کلاسیک و

گارهای راسل وهیلبرت استه اصول مخطق کاشسیک ,را در جاهای :مفتاف

2. “One hundred years of intuitionism (1907-2007)”,

اینرساله .صریحا واکیداء مورد بازبینی قرار میدهد؛ و بهطور خاص ,اصل
 ‘edt Gs obرا در همان رساله رد میکند .براوتر میگوید که ریاضیدانان

ference,

.1 excluded middle principle

.1 Michael Dummet

Cerisy con-

شهردگرای نسبت به سایرنحلهها این است که دستکم پاسخی برای اين سول

3. Ludwig Wittgenstein

France, June 5-12, 2007.

نرشریاضی ,سال  ۷۱۰شمارة ۲

PT

اصول منطق کلاسیک يا همان منطق ارسطویی را بدون در نظر گرفتن

ریاضیدانان .وو دارقع غالب آنه؛ هیچ علاقهای به فلسفةٌ ریاضیات ندارند؛

همراهی یا عدم همراهی آنها با ساختمانهای ریاضی ,بهکار میبرند .یعنی

اما به جرات میتوانم بگویم که غالب شهودگرایان علایق فلسفی دارند.

ریاضیدانان منطق ارسطویی را بیهیچ ملاحظهای در مورد ریاضیات بهکار

سه :در اینجا باز هم نکتةٌ اساسی این است که دبررنظاروثر رابطة منطق و

میگیرند .براوتر تکتک اصول منطق کلاسیک را مورد بازبینی قرار میدهد و
بررسی میکند که آیا این اصول را میتوان در ریاضیات بهکار گرفت یا خیر.

بنابراین او منطق ارسطویی ,یا به بیان دقیقتر منطق ریاضی موجود در آن

زیان | :تقد میکنده یعتی مطقی که راسل در اصول رباضیات آن را طیم
میکند .براوثر در جندین جای

 ge GS. dL,در  ۷۰۹۱۰به اين مطلب

پرداخته است.

البته این هم درست است که خود براوتر منطق جدیدی بنا نکرد .براوتس
علیالاصول ,ضد منطق است .بنابراین ,با منطق شهودگرایی همميانةً خوبی

ریاضیات برعکس تصور عموم است .یعنی خود او بهطور مستقیم به منطق

و معناشناسی و غیره نمیپردازد .تنها قضیهای که براوثر در منطق شهودگرایی
ثابت کرده اسبته آن هم به شکل غیرصوری» این است که در منطق گزارهای

شهودگرایانه  ap Jalee aapاست .کار دیگری در منطق نکرده است
چون علیالاصول به اين کار معتقد نیست و چنانکه گفتم داستان منطق

شهودگرایانه از هیتینگ شروع شد .جالب این است که معناشناسی هیتینگ
برای منطق شهودگرایی قبل از معناشناسی تارسکی برای منطق کلاسیک اراته

شده است .یعنی همان معناشناسی براوتر-هیتینگ_کولموگوروف یا >.11131

 ealعتاشناسی درسال  ۵۲۹۱اراه شده دحرالیکه معتاشناسی تازسگی در
زبان را امری ثانوی میداند .زبان در ذات ریاضیات نیست .یعنی ریاضیات.

۰

ناسی
اییشکار
نگرا
عود
م شه
عرضه شده است .پس به اين معناء در

هم

آنطور که براوتر آن را تصور میکند .اساسا فاقد زبان است؛ وبالطبع نمیتواند

انجام شده است .اما در عین حال برخلاف منطق کلاسیک منطق شهودگرایانه

متطق .فاشته باشد .پس اساسا باوث ید غبال این نیست که منطق WS Uy

معناشناسیهای مختلفی دارد .جرا که جند مفهوم اولیه در ؟ 11۳31وجود دارد
که اين مفاهیم بسیار غیرمصداقی  ۱هستند؛ یکی از آنها خود مفهوم اما

شهودگرایی جریان برعکس است .ریاضیات مبتنی بر منطق نیست؛ بلکه

 wae sulمفهوم بان" است .بوهائی که دن ملطق گلاسیک به .ایا

براوتر ریاضیات شهودگرایانه را فارغ امزنطق بنا میکند .به اين دلیل که در
منطق ,کار برد ریاضیات است .بنابراین .روندی که شما فرمودید برآمده انزوع

دنبالهای از نمادها با فلان شرایط خاص تعریف میشود» ربطی به برهان

تفکر منطقگرایی است؛ شهودگرایان درست عکس منطقگرایان عمل میکنند

موجود در ذهن وبه همین ترئیب برهان شهودگرایانه ندارد .آن تعریف کلاسیک:

ودرابتدا ریاضیات شهودگرایی بنا میشود نه منطق آن .منطق شهودگرایی را

تعریف چیزی است که به نگارش دمریآید و روی کاغذ ظاهر میشود؛ آنچه

ار براوتر نسبت به کار هیتینگ

در ذهن ریاضیدان است به هیچوجه اینطور نیست .بنابراین چون اینمناهیم

کوثرابار او موافق بود ودیگری اینکه
هم دو روایت هست .یکی اينکه برا
موافق نبود .برداشت شخصی من این است که براوتر با کار هیتینگ موافق

اولیه د>ر 11]31تعبیر نشده هستند .ما معناشناسیهای متعدد داریم؛ برخلاف

هیتینگ در  ۱٩۳۵طرح کرد .در خصوص

بود؛ چون کتبا نقل فده

است که قرار بوده

مقالهای از براوثر در ماتمایشه

پس میگیرد تا مقالةٌ هیتینگ دربارة
آنالن! جاپ شود اما براوتر مقالةً خود را

صورتبندی منطق شهودگرایی چاپ شود .بنابراین به نمظریرسد اين روایت
ینگ
یباتکار
هوثر
که برا

مخالف بوده است» صحیح نیست .اما آیا براوثر هم

اصولی را که هیتینگ بهعنوان اصول منطق شهودگرایانه طرح کرد قبول داشت؟

من فکر نمیکنم که اینطور باشد .من دلایل کافی دارم که نشان دهم براوثر
دستکم اصل  051۸1 ble jllexهر چه برآید] را نمیتواند بپذیرد؛ جون با

روحيةٌ شهودگرایانه جور در نمیآید .ولی به هر حال اين اصل جزء اصول
منطق شهودگرایانه در صورتبندی هیتینگ است .بنابراین؛ اگر چه روند کار
در شهودگرایی متفاوت است اما بدون شک براوتر منطق کلاسیک را به شدت
نقد میکند و مطلبی که شما فرمودید درست نیست.

سوّال کردید که آیا ریاضیات مبانی فلسفی میخواهد؟ من به باد حرفی

افزرگه افتادم .فرگه معتقد است ریاضیدانی که فیلسوف نباشد ,پنجاه درصذ

ریاضیدان است وفیلسوفی که ریاضیدان نباشد ,پنجاه درصد فیلسوف است.

هدخ وواهم این را به
یوا
من فکر میکنم که ریاضیات مبانی فلسفی ممیخ
یلد
دنق
ر که
کاری
آم

پانج
وتمال
ه اح
تدم ک
صمعتق
شهم
ربط بدهم .من

درصد

ریاضیدانان افلاطونگر؛ سی درصد صورتگرا و تنها پنج درصد شهودگرا

هستند .اين آمار احتمالا درست است و شهودگرایان در اقلیت هستند .اما
به عقيدة من تنها شهودگرایان هستند که میدانند چه میکنند .یعنی باقی
Annalen

.1 Mathematische

عسنانناسی تارسکی .از بسلة نها میتوان نظري مدای گرییگی" نظربا
مدلهای بث؟ معناشناسی جبری هیتینگ* معناشناسی نظرية انواع ۲و

غیره را نم برد.البته همانطور که شما فرمودید .نظرية مدلهای کریپکی
سادهترین معناشناسی  ۳ارائه میدهد

و به نوعی شهودیترین

معناشناسي

منطق شهودگرایانه است:.

ما آا شهودگریان بهاينمعناشناسیهاباوردارند؟ بای بگویم که شهودگاین
توکس بعنی کسانی که خیلی بأوری arable tye od atten
نظر ایشان معناشناسی فاقد معناست .معناشناسی یعنی چه؟ هميشه این نکته
در ذات معناشناسی نهفته است که جیزی با جیز دیگری بیرون از خودش باید

تطابق پیدا کند .اما بای شهودگرای براوثری؛ بیرون وجود ندارد .هر چه هست
در ذهن است .مایهازای خارجی ندارد .اما چون بعدها پیروان شهودگرایی براوثر
به سراغ منطق رفتند و برخلاف خود او منطق را سودمند دیدند .به منطق و

معناشناسی هم پرداختند مویپردازند .شما این انتقاد را مطرح کردید که مثلا
اثباتهای صحت وتمامیت که بر مبنای نظريةٌ مدلهای کریپکی ارائه میشود.
کلاسیک است .پس جرا شهودگرایان به آنها باور دارند؟ و چطور به آنها تکیه

میکنند؟ نکتة جالبی گفتید در  ۴۷۹۱يا  ۵۷۹۱ثابت شد که بهطور ساختی۸
نمیتوانیم تمامیت را در مدلهای بث ابت کنیم .یعنی تمامیت ساختی در

این مدلها اصل مارکوف" را نتیجه میدهد که مورد قبول شهودگرایان نیست.
.3 proof
theory
semantics

model

theory

2. construction
5. Beth

7. type

1. intensional

theory
semantics

principle

model

algebraic

9. Markov

4. Kripke
6. Heyting

8. constructive
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اما توجه داشته باشید که اثبات صحت منطق شهودگرایی نسبت به مدلهای
کریپکی شهودگرایانه است وشهودگرایان میتوانند ازآن با خیال راحت دراثبات

استقلال احکام از نظریههای شهودگریانه استفاده کنند .البته دو معناشناسی

داریم که بسیار خوب است و اين نقص را ندارند؛ یکی نظریةٌ توپوس" و

دیگری نظرية انواع مارتین-لاف" .دارولی ما بسراختمانهای نظريةٌ رسته ۲
تکیه میکنیم وآ دنرجا ساختمانها ساختی هستند .دآرنجا میتوانیم برهانی

 SLبرای قضية تمامیت منطق شهودگرایانه مبتنی بر زبان درونی یک
توپوس ارائه دهیم .پس به این نحو میتوان به انتقاد شما پاسخ داد.
 Whبپردازیم به سوّال شما دربارة سازگاری منطق شهودگرایانه . UIمنطق

کلاسیک سازگار است؟ شما میدانید که اثبات سازگاری آن مبتنی بسرازگاری

نظریا عجبرعهخاست که خود آن خامیگن است : erسین وشعیت بان

منطق شهودگرایانه نیز برقرار است .قضیهای که اشاره کردید که در آن گودل
نشان داده است که اگر منطق کلاسیک سازگار باشد .منطق شهودگرایانه نیز

سازگار است به همین معضل میرسد .برخلاف نظر شماء اثبات اين قضیه از
دیدگاه شهودگرایانه معتبر است .بنابراین پاسخ این سوّال شما که «آیا شهودگرا
باور دارد که منطق شهودگرایانه سازگار است؟» مثبت است .من معتقدم که

در قیاس با منطقدانان کلاسیک ,شهودگرایان مبانی موجهتری برای اين باور

خود نسبت به منطق شهودگرایانه دارند.
 2Sدیگری که دربارة احکام و نسبت بین حساب شهودگرایی و حساب

کلاسیکگفتید درست نیست .اين اثبات از منظر شهودگرایی نیز معتبر است زیر
در آن ازاصل طرد شق ثالث استفاده نشده است دربار؛ اهمیت فراقضیههای
سازگاری و غیره اشزهنوظردگرایی ,توجه کنید که وقتی براوتر حداقل بیست

سال قبل اقزضية ناتمامیت گودل ,بارساس مبانی فاسفی خود زبان راامری
ثانوی در تکوین ریاضیات میداند و بنابراین ریاضیات را مستقل از منطق
میبیند .قضیة گودل نمیتواند چندان برای او هیجانانگیز باشد .اين قضیه

ارهازمیت فنی آن ,تنها تأیید مجدد ادعای براوثر است.
غی

چهار :من استدلالی در مورد مثالی که زدید دارم .فرض کنید گزارة «قاضی
راست میگوید»  Al,بگیریم وگزارة «قاضی دروغ میگوید» را 4

بگیریم»

«قاضی عادل نیست» را هم  31میگیریم .بنابراین» طبق مال شما هم
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شما میگویید که جون  ۸4۸ ۷ -4از دید شهودگرایانه برقرار نیست» پس col

این موضوع مربوط به مفهوم نفی یا نقیض" است .در همین کتاب
هم به اين مفهوم اشاره شده است .در همان زمان که براوثر اين مفهوم را
بهکار برد شهودگرایی بود به اسم گریس " او معقند بوذ که علیالاصول این
مفهوم؛ مفهوم خوبی نیست .خود او در برابر شهودگرایی براوثر یک ریاضیات

بدون نقیض" درست کرد .ریاضیاتی که اصلا نقیض نداشت .پیشرفتهایی

هم داشت اما یسیار محدود .براوثر در اوایل گار پا او موافق بود اما بعد در
 ۸مقالهای نوشت به اسم خواص اساساً منفی ؟» یعنی خواصی که ما

مجبوریم آنها ر| با نقیض وبهصورت منفی توصیف کنیم .دآرنجا متالی
میزند اوزیژگیهایی که ما نمیتوانیم بدون بهکار بردن نقیض ,آنها راتوصیف
ورتر را انجام دهید وویزگیای مثال
کنیم .حالا اگر شما بیایید وب عرکسا کا
بزنید که نتوان آن را نقیضدار کرد .که من بعید میدانم در منطق کلاسیک

چنین چیزی ممکن باشد .آن ومقتمکن است شما بتوانید از حرف خود
دفاع کنید.

دربارة قولی که از براوتر نقل کردید میتوان گفت که بهخوبی تمایز بین
برهان واقعی ریاضی وبرهان صوری ریاضی درآن به نمایش دآرمده است.

اگر  aمجرمانه بودن عملی پقین داشته باشیم اما ددرادگاه شواهد کافی برای
آن نباشد آیا اين عمل مجرمانه نیست؟
پنج :اگر ما تنها بخشی از ریاضیات کلاسیک را به دلیل استفاده از اصل طرد

شقثالت یابرهان خلف کنار بگذاریم .آنچه باقی میماند زیرمجموعهای از

ریاضیات کلاسیک» معروف به ریاضیات بیشاپ" است .اما براوتر از اين فراتر
فمه
اا ه
ضی ر
اصول
میرود» او ا

میکند که معتقد است درست هستتد.اگراننن

اصول را اضافه کنید به گزارههایی متناقض باگزارههای ریاضیات کلاسیک
میرسید .اصول پیوستگی واصولی که براوثر در مورد ذهنآفریننده طرح کرده
است .اجزملةٌ این اصول هستند .آنچه شما

در خصوص نامتناهی گفتید هم

به این اصول برمیگردد .برداشت شهودگرا انزامتناهی در این اصول نهفته
است .شهودگرایان همه اعداد ترتیبی شمارشپذیر؟ را قبول دارن مستقل از

اینکه متناهی باشند يا نباشند .شهودگرا نمیتواند دریک نقط متناهی توقف
کند؛ جون او بر این باور است که در هر نقطهای که باشید جیزی بعد از آن

هست .ما شهودگرایان متناهیگرا" نیستیم .حال باید دید که آیا به اهرندازه
میتوانیم جلو برویم؟ پاسخ منفی است .تا اندازهای میتوانیم جلو برویم که

هقردم ما ساختی باشد .ما نمیتوانیم بهنحو ساختی از  ۷۸فراتر برویم .حد

استدلال از دید شهودگرایانه صحیح نیست .اين حرف درست است .اما چیزی

ایدهآلسازی» ساختی بودن است.

ری به موضوع نگاه
یوگطور
ديیم
که به ذهن من میرسد اين است که بيا
کنیم .مگنمان میکنم شهودگرا میتواند بنحوی این استدلال را ترمیم کند

شش :قبل اازينکه به امکان ریاضیات شهودگريانة کاربردی بیردازم .مایلم

که مورد قبول شهودگرایان هم باشد .به جای اينکه «قاضی عادل نیست» را
 7بگیریم» آن را  32میگيريم .آن وقت مشکل حل میشود .شماه چون
کلاسیک فکر میکنیده نمیتوانید بکهار من اعتراض کنید .شما هر حکمی
که به من بدهید من دو نقیض پشت آن میگذارم و آن را به حکمی منفی

تبدیل میکنم .اما من بهعنوان شهودگرا در خلوت خودم ممکن است با خودم
چالش داشته باشم که مجاز به انجام اين کار نیستم .بنابراین شما نمیتوانید
در اینجا بازی را از من ببرید؛ مطلقا .اما ممکن است من در خلوت خودم
عذاب وجدان داشته باشم.
.3 category theory

به دو نکتهةٌ اساسی اشاره کنم .اول اینکه به نظر من وجود یک تمایز قاطع

بین ریاضیات محض و ریاضیات کاربردی مشکوک است و دوم اینکه ,به
فرض وجود تمایزی صریح .این سوال برای ریاضیاتی که مبتنی بفرلسفهای
غیرتجربی دربارژ ریاضیات است .مثل افلاطونگرایی و صورتگرایی» نیز

مطیجح است .چون .در ) ggفلسقهها عم اشیای .ریاضی  lechایدهال
mathematics
1, pp.
ordinals

2. Martin-Lof type theory

1. topos theory

Vol.

3. negation-less
Works,

6. countable

Collected

2, Griss
Properties,

mathematics

.1 negation

Negative

4. Essentially

5. Bishop

478-479.
7. finitist

تشر رناضی» سال  ۷۱۰قسارة ۲
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به نظر من توجیه امکان ریاضیات کاربردی در شهودگرایی موجهتر از

توجیهاتی است که با نگرش افلاطونی باصوربتگاییتانون بهوسیلهفیلسوفان
ریاضی ارائه شده است .در نظرکلی براوثر دربارةٌ جهان ,سه جهان مختلف
قابل تمییز است.

 ۱واقعیت فیزیکی یا «طبیعت» که مستقل ازانسان وجود دارد موستقیماً
 Awyeeحواس ادراک میشود.
 ۲قلمرو ریاضیات محض يا «جهان درونی فاعل شناسا».
 .۳جهان مفاهیم که انسان ازادراک حسی بهوسيلة شهود ریاضی خویش
آن را میسازد یا «جهان بیرونی فاعل شناسا».
فرایند بهکار بردن ریاضیات در قلمرو نامطمتن جهان بیرونی فاعلشناسا

شگاهی
ازننشر
دک
مر

يا «ظرف ریاضی تجربه» روی میدهد .در این فرایند .یک دستگاه ریاضی

برای ادراک حسی بار میشود .براوتر در رسالةً دکتری خود دو مورد ازکاربرد

گری هندسه .به نظر
یو
ریاضیات را به تقصیل شرح میدهد .یکی مدنطق

براوتر «تصوير دستگاههای ریاضی بترجربه نیز یک فعل آزاد است که خود را
دمربارزه برای زندگی  GLE Fheمیدهد؛ در این رابطه یک دستگاه ریاضی
 ob Canadدستگاه دیگره عاملقیتترص وادیتر است» (ص .)۹۷۱
اما جدا از بحث فلسفی دربار کاربرد ریاضیات به مفهوم شهودگرایانه

میتوان اینگونه استدلال کرد که نظربهویدگی ساختی بودن ریاضیات شهودگرایانه
و همچنین مفهوم «تقریب» درکاربرد ریاضیات در طبیعت .حتی ریاضیات
کاربردی بهمعنای کلاسیک آن» در «عمل» ساختی است.

منتشر کرده است

اولین ترجه ۹کامل اصول اقلیدس به زبان فارسی

۵۶

اب
تز ی
طر ا
فصل

دوست دارم ریاضیدان باشم"
پال هالموس

is

۷ ۳ bana Sas

امار
گرفتن مدرک کارشناسی ختی از سرعت گامهایم نکاست .هرگز لحظهای مکث
تکردم -مسلم میدانستم که به دور تحصیلات تکمیلی میروم .موضوعات

 gaya pile bl ty allied allنمیشد؛ پدرم  6وفتی ۲۳ ,سالة شوم و
 iدرآمد پیدا  esبکهمکش

ادامه میداد.

 aeرشتهای باید میخواندم؟

— dy ep! dleبین فلسفه وریاضیات دودل بودم .در همه درسهای فلسفهٌ

دور کارشناسی نمرة گ۸رفته بودم؛ و فکر میکردم فلسفه را بهتر از ریاضیات

میفهمم -پس تصمی گرفتمفلسفه  ادامه دهم ما یک بادریگ خواسم
دستی هم در ریاضیات داشته باشم .درسی که انتخاب کردم.

 abyآمار»

نام داشت.

ده
آمار در

 gage Eady ۱٩۳۰نبود وفیالیداهه نمیتوانم بد خاطر

آمار رشتةً معبوبی در میان دانشجویان تحصیلات تگمیلی ایلیلوی نبود؛
ثیت نام ددررسهای هندسةٌ جبری بسیار بیشتر بود .تأکید میکنم که هندسة
جبری ادزرسهای الزامي ثابت در «امتحانات جامع» (امتحانات دکترین)
ارتراورن"
رما
کآ
بود آومار چنین نبود .شکلی ابتدایی از

درس میداد که

تحصیلات خودش در حساب تغییرات بود .ابویشتر به خاطر نوشتن کتابی پر
فروش در چبر خطی شهرت داشت .زمانی که من درس او را گرفتم .در پایان

زندگی کاریاش بود و شوروشوق چندانی در او نمانده بود .به آرامی حرف
میزد .مطلب را زیاد تکرار میکرده و به خوب نمره دادن شهره بود.
کراتورن دربارةٌ آزمون #ی استیودنت» و خیدو با ما حرف زد و ما را
کمک
واداشت که مقدار زیادی محاسبه انجام دهیم .محاسبات به
حسابهای رومیزی انجام میشد؛ برای آنکه عددی را در ۷۲

ماشین

al pS ere

عدد رواارد میکردیم .دسته آن را  ۷بمایرجرخاندیم .اهرم انتقالی را یک

بیاورم که بخشهای آمار عمدهای در آن زمان درانشگاه وجود داشت یا خیر.

خانه حرکت میدادیم .و سپس دسته را  ۳بار دیگر میچرخانديم .عمل تقسیم

کسائی که بعدأً بآريندة آمار اثرگذاشتند ,بهعنوان آماردان تربیت .نشده بودند:

روند نسبتاًپیچیدهای از تفریقهای متوالی بود (باید دسته را در جهت عکس

مثلاًویلکس! ووالد " در دورة تحصیل خود دانشجوی رشتة ریاضی بودند.

میجرخاندیم) .و جذر گرفتن هشیاری بیشتری میخواست--اگر لازم بود.

و توکی " ) 4Sتقرییا معاصر من بود) شهرت زودرسی را با نوشتن مطالبی

از عهده برمی آمدم.

دربارة توپولوژی عمومی و نسبت دادن لم زرن به رن بهدست آورد .خیلی

بد من درلاش بای ایجد بخش جدااة آدمارندرشگاه شیکاگو وب

دپرایان درس یکسألةٌ آمار در دفتر خاطراتم نوشتم« :کراتورن سبیلش را
تراشید واستاد تمام شد» .او در آن زمان  ۰۶سالی داشت.

از آن در دانشگاه ایندیانا مشارکت ذاشتم که در مورد اول موفقیتآمیز و در

مورد دوم ناموفق بود .بخشهای آمار مهم در برکلی .کلمبیاه پرینستن» و یبل از

پایان دلبستگی

جمله بخشهای آمار هستند که تولد آنها بعدتر در طول زندگی حرفهایام رخ

ش پغرله بود و پایان خوشی
ملی
آننخستین سال دورهٌ تحصیلات تکمیلی» سا

نداشت .یک برنامةٌ هفتگی برای نیمسال اول ,ادزوشنبه تا شنبه ,از  ۸صبح

داد.
3. Tukey

2. Wald

.1 Wilks

2. Crathorne

.1 prelims

فشریاضی ,سال  ۷۱۰شمارة ۴
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تا  ۸شب ,تنظیم کردم .مدخلهای اصلی آن که ساعتهای مناسبی را به آنها

اخضاص  yslعیارت بوفتد از فراشته انفلاق ,اقلاطون ,آمار :زتایی.
تایپ کردن را جدی گرفتم .یک جزو :خودآموز تایپ از وولورث" (به

از یاد بردا دیگر از کنثسرلکنندة مارکس به شوق نمیآیم ودیگر به يقین
نمیدانم که جطور میتوان مهر؛ُ پیاده را «آن پاسان»" زد.

ازن
بر ا
زمت
ولی مه

فرانسه .یا آمار ,یا تایپ» یا شطرنج ,فلسفه بود-اخلاق

قیمت * ۱سنت) خریدم وبه مدت چند ماه هر روز پس از ناهار نیمساعتی

و افلاطون در نیمسال  Sylو لاک-بارکلی-هیوم" و آرمانگرایی آلمانی در
نیمسال دوم .میخواستم آن را جدی بگیرم امه بهنحوی» رابطة عش قآمیز من

میکردم اما سریع نسخهبرداری میکردم و طی حدود  ۵۲سال بعد همه

با فلسفه خیلی زود رو به تلخی گذاشت.

تمرین کردم .تایپیست خوبی شدم-نه فوقالعاده .ولی خوب .اشتباهاتی
تایپهای خود اعم امزکاتبات یادداشتهای درسی ,سوالهای امتحانی» مقالهها؛
وکتابها را خودم انجام دادم .وقتی در سالهای بعد یک دانشجوی مایل به

تحصیل در دور دکتری به من مراجعه میکرد .اولین چیزی که میپرسیدم اين

بود که تایپ کردن بلد است پا خیر و اگر بلد نبود میگفتم یاد بگیرد .اين کار
در آن زمان برای مدتی غیرعادی تلقی میشد وبعدها از مد افتاد اما این

فزرهرده شاید دوباره به فکر با معنایی بدل
روزها با دستگاههای رایانه روی می

آن روزها یک دفتر خاطرات واقعی داشتم -خب» تقریباًواقعی .کتابچة
کوجکی به اندازة یک کتاب جیبی جلد مقوایی بود وچهار سطر کوتاه برای
هر روز طی پنج سال داشت :ازاول ژانويةٌ  ۵۳۹۱تا سیویک دسامبر
 ۹نوشتههای من [در اين دفتر] به اجبار تلگرافی وگاهی هم .چنانکه
از حافظه انتظار میروده امروز غیرقابل فهماند .بسیاری از نوشتههايم در

سال  ۱٩۹۳۵دربارة درسهای فلسفهاند وقتی یکی اآزنها را در اين اواخر

میشود .زمانی جایی خواندم که مشخصهء واقعی یک آدم حرفهای -در هر

خواندم از میزان تلخی آنها دچار حیرت شدم« .کلاس افلاطون متوسط ...
امتحان افلاطون مضحک وکسالتآور ...لاک_بارکلی-هیوم کسالتآور

عشق میورزد .و در آن تبحر دارد .ايرن قحنعکارتامیز در هن آئگزداشت.

کلاس کانت بیهیجان ...کلاس کانت اکزنترل خارج میشود ».اظهارات
کلیتری هم حاکی ازناخرسندی انزوع غرولند زیر در آن دیده میشود« :آیا

 pf alatesاست که حتی «کا رگل» و[ در حرفهٌ خود دوست دارد» به آن

وآفرینی به خگوفدتم؛ مطمتن بودم که اين نگرش من به تایپ کردن تأییدی
بر آن است که حرفهای واقعی هستم.

ربان  ely ailsآمادگی درامتحان کتبی دورة دکتری بود.زبان آلمانی

نگرانم نمیکرد (گرجه باید خود را در آن تقویت میکردم) .ولی از زبان

فرانسه میترسیدم .هرگز فرانسه نخوانده بودم :دفررهیاچنکسشوهرزبان زندگی
نکرده بودم .و به اغلب فرانسویان با بدگمانی و بیاعتمادی مینگريستم.
پادداشتهایی در دفتر خاطرات جیبیام دارم که «به افعال بیقاعدة فرانسوی
که پُن رتاغییر میدهند .توجه کن» .همه کار را خودم انجام دادم به هیچ
کلاسی نرفتم|؛ بهقد رکافی دستور زبان خواندم وبهقدرکافی لغات کوتاهحفظ

کردم که از عهده برآیم (لغات طولانی بدیهی بودند)و از عهده هم برآمدم.

امتحان ساده بود :مطلبی تازه را به انگلیسی برگردانید .چیزی که قبلا آن را

فلسفه رو به انحطاط میرود؟» یا اين طنز بیمزه که «برای فیلسوف شدن

 gly SVE (oad abو بیحاصل داشته باشی ».کدام اول بود :نگرش
خصمانة من يا اینکه بخش فلسفه مرا جدی نمیگرفت؟ حالا آنقدر زمان

سپری شده که دیگر در بند احساسات نباشم و کاملاً آمادگی پذیرش این
حقیقت را دارم که اصلاً داتشجوی خوبی در فلسفه نبودم.

مرد شرور اين قصه .و در عين حال ,قهرمان آن ,فیلسوفی که بیشتر از
همه با او سروکار داشتم .گلن مور" بود .مرد متین وپاکیزهای بود .در ذهنم

او را به رنگ قهوهای تجسم میکنم-سبیل قهوهای کراوات قهوهای» و رفتار

وکردار ری لیگی" .ادداشتی در دفتر خاطرات من پس ازشرکت در یک
کنفرانس همراه او حاکی است که «مورو نجیبزاده است».

مورو تکلیفی به من داگدزکهارشی درکلاس دربارةٌ «نقد عقل عملی»*

ندیدهاید .امتحان دو بخش داشت ۵۴ :دقيقه با استفاده از فرهنگ لغات» و

کانت ارائه کنم .برای اين کار مطالعه کردم .آمادگی پیداکردم

که در امتحان پذیرفته شدهام ,افزود که ترجمهةٌ من آزادترین ترجمهای است که

سازماندهی کردم .جملات مهم را در کارتهای ( ۳ * ۵اینجی) همراه با
مرجعهای مربوط ونقلقولها نوشتم .زمان موعد فرا رسید .ما پنج دانشجو
و مورو دور یک میز سمینار نشستیم .مورو چشمش به چشمم افتاد و با سر

 allyزمان همواره خودستایی کردهام که وقتی دانشجوی فلسفه بودهام و

اشارهای کرد .و من دسته كارتهايم را در آوردم .با ترشرویی گفت« :همهاش

 ۵دقيقه بدون آن .ممتحن ,نیکولسن " در بخش فلسفه بود و وقتی گفت
تا  aolزمان دیده است .اما به هر حال قبول شدم و در آلمانی هم قبول شدم

 lsرا به موقع

نثری سنگین راترجمه کردهام دارمتحان قبول شدهام نه زمانی که دانشجوی

همین است؟» «بله .آقا»« .آن راکامل ننوشتهای؟» «نه -فکر کردم اين طوری

ریاضی بودهام .زبان ریاضیات سادهتر است؛ فرمولهای روی صفحه وبیشتر

بهتر میتوانم آن را عرضه کنم»« .بسیار خوب-شروع کن» .شروع خوبی

از  salفرمولهای داخل جمله سرنخهای خوبی بهدست میدهند که موضوع

نبود اما به هر صورت گزارش خوبی ارائه کردم البته به نظر خودم.

البته کمتجربه بودم .حالا میدانم که در برخی رشتهها وقتی یک نفر از

از حه قرار است.

البته همه وقتم زا صرف درس خواندن نمیکردم-کتاب می خواندم ( مستبد
میز صبحانه " ,سرمایه؟) و خیلی شطرنج بازی میکردم .یک یادداشت دفتر

خاطرات داروایل سال « :۱٩۳۵مورفی حتماً نابغه است» .به ایجاد باشگاه

شطرنج کوچکی کمک کردم و عضو پرشور  .)۸,100لیگ شطرنج مکانبهای
 Olبودم .اینها همه جگزذوشتههاستگفتههای اولیور وندل هولمز" را
.3 Autocrat of the Breakfast Table
Chess League of America

2. Nicholson

5. The Correspondence
Holmes

1. Woolworth
4. Das Kapital
6. Oliver Wendell

اهل علم در همایشی درانجمن علمی خود «مقالهای میخواند»؛ به معنای
حقیقی کلمه آن را میخواند_-یعنی کلماتی را که روی کاغذی نوشته شده

و روی میز خطابه مقابلش قرار دارده با صدای بلند میخواند .فلسفهداتان
فارسیزبان به همین صورت متداول است.م.
Morrow

3. Glenn

.2 Locke-Berkeley-Hume

» ۴دهع بت استه بگهروه دانشگاههای شرق آمریکا که تعلیمات ممتاز و شهرت

اجتماعی دارند-.م.

.5 Critique of practical reason

دوست دارم ریاضیدان باشم/پال هالموس
اغلب به همین ترتیب

۶۷

عمل میکنند .و به نظرم اين کار وحشتناک است-برای

از چندی سعی کردم که جای اوپ ریادا کنم و با اتوماس برقرار کنم .اما هرگز
موفق نشدم.

حضار دشوار است که طی یک چنین سخنرانی بیدار بمانند .و از آن دشوارتر
یاد گرفتن چیزی از آن است .شنیدهام که مقالههای ریاضی را هم به اين
شکل ارائه کردهاند .اما بهندرت» و هر وقت کردهاند .حاصل آن فاجعهآمیز

ماتریسها

بوده است .یکی از آنها را فلسفهدانی اراته کرد که دربارةٌ مبحثی میانرشتهای

حتی ناکامی در فلسفه گامهایم راکند نکرد .هرگز پلهای ارتباطی خود را با

سخنرانی میکرد-مبحئی که میشد آن را منطق گزارهای (فلسفه) یا جبر

شناسی
تقوال رسمی ازکارشناسی ارشد فکلسافهر به
نم؛
ارد
ریاضیات خراب نک
ارشد ریاضی آسان بود .کمتر از یک ماه پس از آن فاجعه ,کلاسهای ترم

بولی (ریاضیات) ) بنامیم .اکولهرمه.

و  .0هر رابط

حتی هر حرف هر

گزارهای راخواند .هر چند اینقدر ملاحظه داشت که برهانهای محاسباتیتر

تابستای شروع شد .و سم با تمام قوا با «آشتایی با جبر عالی( ۷یراهانا 4

را کنادزکتارق :اما وقتی یکی از حضار سوالی مطرح کرد .او با کمی آزردگی

«آشنایی با آنالیز عالی» (استایملی ")» و «نظرية اعداد» (کارمایکل ") پیش

گفت«: :خوب .میدانید که میتوانستم برهان را بخوانم».

میرفتم .جنبظررويةٌ اعداد بیشتر توجهم را به خود جلب کرد .مطمتن بودم
که میخواهم مثل براهانا جبردان شوم .و براهانا بهطور آزمایشی مرا بهعنوان

در بهار آن.سال تحصیلی ,مقالهای دربارة ارزششناسی (نظريةٌ ارزش)
بزم برخاسته بود .اقدامی
لا
قود-
نوشتم .اين مقاله دربارً درس خاصی نب

ود بای آیهگه نگایهای خرد هربارة فلسثه راس ایننه بیون ریم وتفا

رعسش من این بود که آیا فلسفه اصلا ارزشی دارد.
پواق
با آنها روبهرو شوم .در

حالا احتمالاً از آن مقاله احساس شرم میکنم ,اما دوست دارم باز نگاهی

دانشجوی دکتری پذیرفت .درس جبر سخت بود و من با مشقت در جبر
بود و با شوروشوق آن را
وبخش
تیز
ذهآم
لاشف
کار میکردم؛ نظريةٌ اعداد مک
میخواندم.

وقتی میگویم «با مشقت» .منظورم واقعأً یا مشقت است .براهانا

 jheبیندازم .در آن زمان مقاله را به تعدادی از دوستان فلسفهدان از مجله

نمیتوانست درس را خوب شرح دهد .کتاب درسی ماکتاب بوچر" بود (که

گوتشالک" نشان دادم .از آن خوششان نیامد .در دفتر خاطراتم نوشتم که:

به نظرم درهموبرهم میرسید) .واحساس غالب من در اغلب اوقاتی که

«به هزارویک دلیل حدس میزنم که اين بخش فلسفه به من دکتری نخواهد

روی این موضوع کار میکردم .احساس اوقات تلخی بود که تا مرز عصبانیت
میرسید .جون بعدها بخش اعظم زندگی حرفهای من مصروف جبر خطی

داد».

داروایل ماه مه انجمس فلسفة آمریکا هماییشی دسرنتلوئیس برگزار کرد
و یک ماشینسواری مجانی همراه گلن مورو و همسر جذابش ویک" نصیبم
شد.

عالی بود.

با اشخاص

مهمی ملاقات

از سخنرانیها

 eosاز بسیاری

خوشم آمد .ازرتباط غیررسمی باگلن و ویک لذت بردم .دفتر خاطراتم
میگوید« :آدمهای نازنینی هستند».

کارها اینگونه پیش میرفت .با فراز و نشیب و لهوعلیه تا آنکه دارواخر

ماه مه فاجعه فرا رسید .اين فاجعه امتحان جامع شفاهی کارشناسی

بود .البته میدانستم که اوضاع بورفق مراد نیست .سوالهایی که از من پرسیده
شد .تنها دربارة خود فلسفه نبود (که به نظرم آنها را میدانستم)؛ بلکه دربارة
تاریح این موضوع  aS) oyهميشه در آن ضعیف بودم) .مردود شدم .افتادم,

qt all

خبرهای بد رگلن موروبه من داد .در دفتر کارش سرپا ایستاده بودیم

گهگاهی چند قدمی جلو و عقب میرفتم» به طرف پنجره میرفتم که
als

بیرون بیندازم و

صحافیشده

سپس

برمیگشتم که پشت شیرازة

تهه شده
را که .در ققسه کذاششتة

بودند.

به دقت

be

 theعلمی

ببینم .سعی کردم

که از فرو ریختن اشکهای نومیدی» احساس بیهودگی ,خشم .و تلخکامی

جازگیرد :کنی اما مولق ششتم .نتنبه هالموین : a be wilghوزبهايي

زیادی بجز حوزههای فکری هست که جدوجهد انسانها مصروف آنها شود».
پادداشت آن روز دفتر خاطرات جنین میگوید« :مردود در امتحان ek

خانه .خود را جمعوجور کن؛ دلشکسته برو بخواب».

دوازده سال بعد .در سال  ۷۴۹۱۰من بورس گوگنهايم  ۲را دریافت کردم؛

 ofمورو اين بورس را دو یا سه سال بعد گرفت .و من نتوانستم بارحساس
پیروزی» ارضای شخصی ,و تکبر خود از «شکست دادن» او  aleکنم .هر
3. Guggenheim

2.Vic

.1 Gottschalk

وتعمیمهای آن شد (بخشی ارزیاضیات که از آن بیشتر خوشم آمده و از هر
بخش دیگر بهتر میدانم) اکنون آن عصبانیت ممکن است عجیب به نظر
ضیح آن ممکن است این
و از
تشی
آید .ولی بنهظرم اینطور نیست .بخ

عبارت قالبی باشد که عشق ونفرت از هم جدا نیستند .امکان دیگر آن
است که من بهطور غریزی به اين موضوع علاقه داشتهام و از بفرنجسازی
 SiS,بودم.

بیهودةٌ آن که مرا اوزرود به لب مطلب باز میداشت.

فضاهای برداری دوراژگان ریاضی متداول زمان بوچر جای نداشت؛ و
تبدیلهای خطی ,که به اختصار ذکر شده بوده نقشی مهم دکرتاب او ندارد.

ماتریسهای متعامد در فصل آخربه اجمال تعریف شدهاند ( " ۱ع< ان)» بدون

ینکه بهجعنای هندسی آنهااتباای شده بتند -شرط کلالسیک لارم وکافی براق

تشابه (عاملهای ناوردا ومطالب مرتبط) به نظرية «-ماتریسها» -ماتریسهایی
که درایههای آنها چندجملهایهایی از یک متغیرند -وابسته شده است .من

کلاسی مستممآزاد از همة آنها که مثل بخودم در _ماتریسها مشگل داشتند

تشکیل دادم؛ پس ازیکی از جلسات آن ,در دفتر خاطراتم با خودبینی و

خودستایی نوشتم که «من میتوانم تدریس کنم» .بخشی از درس براهانا بر

 Gre Glow Bi OLSabنوین* دیکسن * بوده که بد نوشته شده بود اما نظم
درستی داشت و در آن به انواع صورتهای متعارف در حدی که سراوار آنهاست
پرداخته شده بود .بوچر؛ دیکسن ,جلسات مستمعآزاد .واشاراتی اجمالی از

دیوید نتزورگ ( ۲دربارة او بعدا بیشتر خواهم  (CaSبه هر حال ,بهنحوی از
درس آشنایی با جبر خلاص شدم .در حقیقت چهار با پنج سال بعد .پس از

 ey GSدکتری وشنیدن سخنرانی فون ویمان" دربارةٌ نظريةٌ عملگرها
بود که تازه فهمیدم اين موضوع دربارة چه چیزی است.
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۶۸

رئیس دانشکده
باب ترال" در آن زمان دانشجوی دورهٌ تحصیلات تکمیلی ایلینوی» و هنوز

تنها قادر به نمایش  ۵نیستند .برای این کار نخستین تحقیق چاپ  ASمن»

 [Sorبود .بعدها امزدافعان فعال ریاضیات کاربردی شد .اما در آن زمان

هیچ الهامی لازم نبود .تنها بکهارگيري توأم با شکیبایی وپشتکار فنونی لازم

دانشجوی دکتری براهانا بود .اين موضوع و نیز علاقهٌ ما به درس کارمایکل» و

از موفقیت واعتماد (که

شطرنج اوزجوه مشترک ما بود .اما بجز آن توافق کردیم که  leدر هر چیز

دیگر نظریات متفاوتی داشته باشیم .باب آدم متشخصی به نمظریرسید -در
 ٩سالگی موهایش سفید بود هميشه کراوات میزد .وطرفدار منع مسکرات.
به لحاظ سیاسی محافظهکار و متدیستی کلیسابرو بود .من (در آن سالها)

۳ن۸و+۲
رعجووع شد +۲2۷+ ۲۸۱۱ :آرو ۱+ ۲ا
رف

ساسی
انحکار
بکودا کرهمایکل یادم داده بود؛ اما ای

 + ۲۷۲ +۲2۷رو

به شدت به آن نیاز داشتم) در مورد تواناییام در تحقیق به من داد .بسیار به
خود میبالیدم ۰۰۲ .نسخةٌ چاپشد؛ مقاله را خریدم سوالها طول کشید تا
! clad epافرادی پیدا کنم ونسخهای به آنها بدهم.
کارمایکل رئیس دانشکدة تحصیلات تکمیلی در زمان تحصیل من بود؛

موهایم را بلند نگاه میداشتم ,بکهراوات عقیده نداشتم ,مثل ماهی مینوشیدم.
بشتیرشوتری به چپ سیاسی پیدا میکردم .و هرگز کلیسا نمیرفتم.
گرایش بی

در بخش ریاضی معمولا او را رئیس" خطاب میکردند .از من خوشش

زا با هم وی با هم د چیرونظرة اند ار میکرديم وخیلی شطنح

سوالهای آماده به اتاقش در دانشکدهٌ تحصیلات

تکمیلی میرفتم؛ اما رئیس

بازی میکردیم .او مرتب از من میبرد .همچنین روی کتاب نظرية گروههای
کارمایکل با هم کار میکردیم؛ هرکلمة آن را حداقل سه بار میخواندیم (متن

آن میتوانست یک سخنرانی یک ساعت و نیمه ایراد کند و چنین هم میکرد

پیش چاپ .نمونهٌ اول» نمونهٌ نهایی) .هیچ دستمزدی دکرار نبود؛ کار دل بود.

کارمایکل یکی ازاعضای برجستة هیأت علمی بخش ریاضی ابلینوی
بود .یک بار به مگنفت به مدت چندین سال تنها سه ریاضیدان روی کرة زمین
بودهاند که پیش از  ۰۰۱صفحه در سال مطلب

 oeمیکردهاند .JSS,

نورلاند "» و خود او .درسهای او فوقالعاده منظم و مرتب بود .به روشنی all
آ امووختم که
میشد .والهامبخش بود .وقتی از

میآمد وعاشق صحبت کردن با من بود .معمولاً با قرار قبلی با فهرستی از

تا یگ مزال میشواسته  Bale lbw why Sisمریط روط با
(اغراق نمیکنم) و در پایان آن بقیةٌکسانی که بعدازظهر با او قرار ملاقات

داشتند و بیرون اتاق منتظر دیدن او بودند .آمادة دعوا بودند و من باید با
عجله آنجا را ترک میکردم .او با من دربارة دور دانشجوییاش» همسرش
در پرینستن .خانوادة شش نفرهاش ,شعری که سروده بود .و مقالههایی که

نوشته بود یا میخواست بهزودی بنویسد» صحبت میکرد .ازينکه باید وقت
زیادی در مقام ریاست دانشکده صرف کند .شکایت داشتاس no

ESاز

زمانی که اين کار را قول کرده هرگز بیش از  ۰۲ساعت در هفه بای تحقیق

(به پيمانة ۳۲ +۱۰ )۱۴۶
بیدرنگ به منزل رفتم وآن را در دفتر خاطراتم نوشتم .او جندین کتاب نوشت

وقت نیافته است.

و مقالات زیادی منتشر کرد (اغلب دربارةٌ معادلات دیفرانسیل) .من او را

یک روزه چند ماهی پس اازمتحان فلسفهام .نامهای رسمی از رتیس
یسخواست مرا ببیند.وقتی
مئی
 Psر
ge eh

«ی دستنوشت او مختص خودش بود (بخش عمودی آن همانقدر که از

میخواست به من بگوید موضوع از چه قرار است .کموبیش آشفته به نظر

حلقه  9پایین میآمد .همانقدر هم از آن بالا میرفت) .و من از او اقتباس

میرسید :به من اصرار کرد که بردم ومدرک کارشناسی ارشد رراا بگیرم .د من
شرایط گرفتن درجة کارشناسی ارشد فلسفه را نداشتم .اما با درسهای آمار و

تحسین میکردم و میخواستم تا حد امکان مثل اوباشم .بهعنوان مثال» حرف

کردم؛ تا به امروز هم «ی من عجیب وغریب به نظر میرسد.
در درس کارمایکل عاشق نظرية اعداد شدم .او ما رواادار به تهية جدولی
نهای آن,
سدتووسر
سرطرهای آن  ۶۰۴عدد صحیح مثبت بو
کرد که س

حدوداً  ۵۲تا .شامل اقلامی نظیر عاملهاء مجموع مربعات» ومجموع عاملهای

درسهایی که تابستان گرفته بودم؛ تعداد واحدهایم برای گرفتن درجة کارشناسی

ارشد درریاشیات پیش از حد نز بود .تب گردمء اما موضوع قابلقبول
ید
بداکه
بوده نها تفاوئی که در زندگی مانیجاد کرد  ۰۱دلاری بو

برای گرفتن

اول هر عدد بود .تکلیف ما اين بود که جدول را پر کنیم و سپس تا آنجا که

نستم
واابعد
ن متدته
مدرک میدادم .تا

میتوانستیم قضیههایی را حدس بزنیم (و در صورت امکان ثابت کنیم).

ظر من درجة
رئیس حدس بزنم .نقشهٌ من این بود که دکتری بگیرم وناز

کدا کرهمایکل مطرح کرد .او دربارة
 .سرچشمةٌ اولین تحقیق من سوالی بو

مسألهً عجیبی با ما سخن گفت (شاید ملهم اقزضيةٌ چهار مربع) :بهازای کدام
اعداد صحیح مثبت 6 ۰ 6۰

این حکم صادق است که هر عدد صحیح

مثبت قابل نمایش به شکل  + ۲6ایس  +رون  ۲6 +است؟ (منظون

دلیل اضطراری بودن اين امر را از دید

بینابینی زائد بود .با این حال ,ادزیدگاه اداری» من دانشجویی بودم که در
سابقهام ناکامی در یک رشته وتعداد زیادی نمره  7در رشتهای دیگر داشتم.

شانس رسیدن من به درجة دکتری انزظر دوشیزه وویتِ" والامقام .منشی
دانشکدة تحصیلات تکمیلی» کمتر از آن بوده که به نظر خودم میرسید .و

al geek (oy £62 Yo late

حدس میزنم به پيشنهاد او بوده که رئیس دانشکده به من توصیه کرد به

است که دقیقاً  ۴۵شکل ازاين نوع موجود است که رامانوجان همة آنها را

پاداش دلخوشکنندة مرسوم [درجة کارشناسی ارشد] قناعت کنم و من در

اهزمین نوع» هر عدد

کمال سادهلوحی این راتشویقی تلقی کردم و به اتفاق دوستان .این درجةٌ

«قابل نمایش» بهوسیلةٌ مقادیر صحیح

ایی
ه چه
لود:
کن ب
شاي
معین کرده است .سوّال من

صحیح مثبت را با دقیقاً یک استثنا نمایش میدهند؟ من  ۸۸کاندیدا یافتع,
ثابت کردم که هیچ مورد دیگری وجود ندارد و ثابت کردم  ۶۸ت اآزنها وقعً
صادقاند( .مثال+ ۲2۲ + ۶۹۲" :

اضافی را جشن گرفیم.

 +اه تنها قادر به نمايش  ۴۱نیست).

دو موردی که نتوانستم دریارة آنها تصمیم بگیرم» بعدا به توسط گوردون پال؟
.1 Bob Thrall
2. G. D. Birkhoff
3. N. E. Norlund
Pall

4. Gordon

اگر شما ریس بخش ریاضیات میبودید .آیا به شخصی با سوابق من سمت
پژوهشیاری " ,یآاموزشیاری " با حداقل بورس شهریه میدادید؟ کابل اين کار
4. teaching assistantship

.3 fellowship

2. Voigt

.1 Dean

دوست دارم ریاضیدان باشم/پال هالوس

۶۹

را نکرد .آیا باید این کار را میکرد؟ آن زمان عصبانی بودم واحساس میکردم

که علیه من تبعیض روا داشتهاند؛ من میدانس که اازغلب پئوهشیاران و

نمیدانند

 Selحگونه تدریس کنند .در عجب بودهام .آیا ی

دو دهه از

 glo seرتاستتاثی  thoi JS slabوحنور سترجه قشدهاند گه بریتی

آموزشیاران بهترم .حالا منطق کابل را میفهمم :سوابق من به قدرکافی خوب

روشها در تدریس به درد میخورد وبرخی دیگر آزاردهندهانده و آیا هرگز زیر

به نظر نمیآمده است .من دترمام دورة تحصیلات تکمیلی» بجز فقط یک

لب به خود نگفتهاند که «من میتوانم آن را خیلی بهتر شرح دهم»؟ من بهقدر

نیمسال که وضعی اضطراری پیش آمد و درسی برای تدریس به من دادند,

کافی معلمان بد داشتهام؛ میدانستم .فکر میکردم میدانم که جه نباید بکنم

مشتری پول بده بخش بودم.

و با اطمینان در حالیکه سرم را بالا گرفته بودم وح دارلی که اشتیاقم به

آرتر بایرون کابل" در آن روزها شخصیت بسیار معتبری بود :متخصص
هندسة جبری» مقلف کتابی در سری دروس انجمن ریاضی آمریکا"؛ عضو

آکادمی ملی ,مردی مهم ون پفروذ در صحنٌ ریاضی آمریکاء و ریس بخش

غلبه بارضطراب صحنه .این اضطراب رانامحسوس میکرد .قدم در کلاس

گذاشتم.

۱

با این مساله خوب کنار آمدم .سه روز در هفته .ساعت  ۸صبح .درس

ریاضی دانشگاه ایلینوی به مدت جندین سال .حقوق سالانةٌ او ۰۰۰۰۱

میدادم که باعث میشد برنامة صبح من کامل باشد چون در ساعتهای ۱۰» ۰٩

دلار بود -مبلغی که فراتر از رژیاهای آزمندانةٌ اغلب مردم در آن دوران رکود
ربروبری یک نامه داخلی ۲
بیتورم به نظر میآمد .در سال  ۱٩۳۳هزین تم

و  ۱۱کلاسهای دروس کارشناسی ارشد را داشتم .کار را جدی گرفتم .بسیاری

سنت بود .در  ۵۳۹۱میتوانستید یک ماشین فورد نو را به  ۰۰۶دلار بخرید.
و در سال  ۸۳۹۱حقوق استاندارد مدرسی که تازه مدرک دکتری گرفته بود.
 ۰دلار بود .با یک حساب تقریبی» ضریب تورم طی بیش از  ۶۵سال
 icles soul Veحقوق کابل معادل ۰۰۰۰۱

دلار در  ۲۸۹۱است.

به عاملها »..کوبیز دربارة لگاریتم ....ايراد میلیونها سخنرانی سرزنشآمیز

متعاقب آن ....برایم کف میزنند [نمیدانم به چه دلیل ,اما خوشحالم] درس
دادن دترمینانها »...طرح سوّال امتحان نهایی».
سن دانشجویانم حدود  ۷۱و ۸۱بود؛ من دانشجوی عاقل و با تجربة

من کابل را فقط بهعنوان مدیر میشناختم؛ هرگز در یک کلاس درس يا

تحصیلات تکمیلی با  ۱٩سال سن بودم .هر چه میگفتم باور میکردند .بعضی

شاید ساختگی باشد اما مضمون

اشمراوش
فگزراسم
بندع وضبهیها هیچ امیدی نبود .تنهاکسی که هر
خوب بود
نخواهم کرد (فعلاً سمش رادروسین" بگذاریم) یکی اهزمان اصلاحناپذیرها

حتی یک سخنرانی .صحبت او را نشنیده بودم .داستانی دربارة او در مقام

چهه
رد ک
گشو
استاد راهنمای دکتری نقل می

آن بهطور کلی درست است .گویا او بینهایت موضوع  Rab LL heدکتری
داشته است .پس ازاثبات قضیهای در دو بعد .دانشجوی دکتری بعدی خود
را وامیداشته است که نتیجه را به سه بعد تعمیم دهد دانشجوی بعد از او به
حهار بعد و ...میگویند آدم خالگیر در اين ماحرا جرالد هوف" بوده است؛

وی مسأله را نه تتها در بعد پنج بلکه دهرمه ابعاد بزرگتر حل و فصل کرده
وبه اين ترتیب دکان تعدادی نامتناهی ادزانشجویان احتمالی دکتری رتاخته
کرده است.

روز پیش از شروع کلاسها داریلنوی در سپتامبر  ۵۳۹۱اطلاعیافتم که

 eee gyal «By, grapple aldsh. alسال اول :ساعت  Biصیم

(که ارزوز بعد شروع میشد) .پنج روز در هفته تونها برای یک نیمسال به
مین وگاذار شده

 ۵ gl opted Syدلار در ماه بود که به نظرم محشر و

یک آپارتمان  ۵خوابه بزرگ راحت» سبک قدیمی,
کمک سین بود .من در
در فاصلهٌ  ۵دقیقه پیادهروی تا محوطه دانشگاه زندگی میکردم .اجارة آن
۵

ایزادداشتهای دفتر خاطراتم به اکینلاسم اشارههایی دارند« .لغزش در تجزیه

دلار دمراه بود.

ترسی ازتدریس نداشتم« .اضطراب صحنه» آری» ترس اما نه .اضطراب

صحنه به معنای دستپاچگی ,کمی نگرانی ,و ناتوانی موقتی در تمرکز .چیزی
لراس
است که هميشه دکر ه

جدید به مدت شش دقیقه گرفتار آن بودهام:

پنج دقیقه پیش از شروع کلاس و یک دقیقه پس از آن .همین مسأله در مورد

سخنرانیهای عمومی من و هر نوع حضورم در جمع صادق است« .اضطراب
صحنه» شاید نام درستی برای این پدیده نباشد-این مساله شاید یک نوع

تجدید قوای غیرارادی باشد تا شخص در شروع کار جدید نیروی لازم را برای
غلبه بر رخوت ذهن پیدا کند.
گرچه هنوز میباییست چیزهای زیادی دربار؛ تدریس بیاموزم؛ میدانستم

که از پس آن برمیآیم .و همینطور هم شد .هميشه از مبتدیانی که میگویند
Huff

3 Gerald

Colloquium

2. AMS

Coble

.1 Arthur Byron

بود .حضورش درکلاس نامرتب بود .تکلینهایش را انجام نمیداد يا ضعیف
انجام میداده نمرة بين ترمش حدود

ی منفی بود؛ نمرة آخر ترم او ممکن

بود باعث قبولیاش شود اما نه من چندان امیدی داشتم ونه خودش .شب

شنبةٌ پیش اازمتحان نهایی» وسط میهمانی کوچکی که دمرنزلم بر پا بود.
زنگ در به صدا دآرمد-دروسین بود« :میتوانم یک  aidaخصوصی با
شما صحبت کنم؟» با کمی تعجب او را به یکی از اتاقهای خالی بردم و از او

پرسیدم موضوع از چه قرار است .من یک دانشجوی کارشناسی ارشد بودم»
نبودم؟ وشاید وضع مالی خوبی نداشتم .داشتم؟ واين درس برای اموهم بود.

پس بدش نمیآمد که کمکش کنم در درس قبول شود .و حاضر بود کمکم
را جبران کند_-پنج دلار به من بدهد( .نصف اجارة هفتگی ,پول غذای یک

هفته ).آنقدر متعجب شدم که فرصت عصبانی شدن پیدا نکردم .به اگوفتم

د.
وو
رشد
راهش راببک

به میهمانی برگشتم و به آنها گفتم که حالا میدانم

چقدر ارزش دارم .دوشنبه بعد» ورقةٌ دروسین ,اولین ورقهای بود که تصحیح
کردم .در امتحان رد شد .بیهیج خطایی.

هزلت و نتزورگ
درسهایی که در سال تحصیلی  ۵۳۹۱-۶۳۹۱گرفته بودم .به خصوص در

نیمسال اول :در پرنامةٌ دانشگاه ایلیتوی کاملاً متعارف بود؛ صددرصد سطابق
برنامه پیش میرفتم.

 ll yeو هندسه گرفتم-چیز دیگری هم بود؟

م
هو
مهور
جبر را اولیو هزلت  ۲درس میداد که از دید ما ریاضیدانی مش

بود :او مقاله جاپ میکرد دورسهای پیشرفته میداد .سه خانم دیگر را هم
در بخش به خاطر میآورم .که امروزه شاید عجیب به نظر برسد .اما در آن
زمان کاملا طبیعی بود .هیچ فرد سیاهپوستی در آن زمان جزو هیأت علمی
2. Olive Hazlett

.1 Drossin

تشبر ریاضی» سال  ۷۱شمارة ۲

Yo

نبود( .دانشجوی سال اولي سیاهپوست با هوشی که در یک درس مقدماتی

به یاد دارم که دربارهٌ مشکلم ددررک صورت متعارف گویای ماتریسها با

حضور پیدا کرده بود .به سرعت کشف شد و به او احازه داده شد که در حد

او صحبت کردم و مضمون کلی توضیحات او را هم به یاد دارم .شاید نمادها
وکلمات را خلط میکرد اما ایده را میدانست وآنجه میخواست بگوید.

بتوان او را بهترین ریاضیدان سیاه در زمان خودش نامید).

همین بود .میگفت :هميشه جنین است واین شکل متعارف پدیدههای خطی

توان خود پیش برود .او دیوید بلکول" بود که بعدا به موقعیتی رسید که شاید
درس هزلت عمدتا بر پایةُ جلد اول کتاب ون دوراردن البته با حذف و

اضافات بود .پروفسور هزلت با وجود موقعیت نسبتاً مهمش دردنیای ریاضی
حداقل یک ضعف داشت که هرگز فراموش نکردهام  alyتدگنظریاشن در

ریاضیات و شعبات آن ,به خصوص شعبهٌ مربوط به خودش یعنی جبر بود.
وقتی در جریان درس به بخشی از جبر رسید که سریهای توانی صوری نقش

 Mtge, watts | calععلی:گافی است برفاری انعفاپ کید  ۷ساختح
پایهای را با آن شروع کنید وکار را با آن در مورد تبدیل ادامه دهید .وقتی دیگر
چیز تازهای به دستتان نمیآید .کار را متوقف کنید .وآهان ,یک ماتریس همراه
نوعی در دسمت دارید .آن موقع نمیدانستم جه میگوین :اما حالا میدانم» و

این بصیرتی به آدم میدهد وارزش دانستن دارد.

مهمی در آن دارند .سازوکار آنها را به ما تشان داد .دیوید نتزورگ آ» دانشجویی

ما به دوستانی نزدیک بدل شدیم .او اغلب عصرها را دآرپارتمان من

وزش واستعداد بسیاراز من جلوتر
بسیار مستعد ,همکلاس من بود .اوآازمنظر

میگذراند .مجلههایم را میخواند وگاهی به یخچالم یورش میبرد .من خوابم
میگرفت وبه رختخواب میرفتم» دیوید بیدار میماند .صبح يا هنوز بیدار و

و دوراقع نسبت به آن معترض بود .او میگفت .نمیتوانی دربارٌ سریهای
نامتناهی حرف بزنی بدون اینکه دربارة هسگرایی بحث کنی .ااوشتباه میکرد.

مشغول خواندن

بود ولی هرگز قبلا با این نظريهٌ خاص برخورد نکرده بود و با آن مشکل داشت

دو

 ALISjo b ayاتاق پذیرایی به خواب رفته بود؛ در هر یک از

 CSLکمی صبحانه میخورد و به خانه میرفت.

تصادفاً یک بار مکالمهای بین دیوید نتزورگ وتد مارتین! را استراقسمع

این کار شدنی است وباید هم بشود .اما پاسخ هزلت این نبود .پاسخ الوحن

هجای
اگینز ک
قان
خلشلبر
تندی داشت (درست مانند سوّال دیوید که لحن جا
داشت) :نه» نه .شما نبایده شما نمیتوانید دربارةٌ جیزهایی مانند همگرایی در

کردم .دیوید مرا تازه به تد معرفی کرده بود و بعد از هم جدا شده بودیم -تد و
دیوید جلوتر راه میرفتند و من چند قدم عقبتر همراه چند نفر دیگر بودم.
 otدر حالیکه با سر به من اشاره میکرده پرسید :خوبه؟ دیوید گفت :بدک

جبر حرف بزنید .ایوکی از عبارات مورد علاقهاش را تکرار میکرد« .خلوص

روش» و ظاهرا نسبت به دیوید که میخواست جبر او را آلوده سازده نظر
خوبی نداشت .دیوید پاسخ او را نمیفهمید .و از دیدگاه اپوشتیبانی نمیکرد.

بحث تا زمان شروع زنگ بعد تا وقتی که ما  |,از کلاس به بیرون هل دهند,

نیست .اما دنبالرو است--و سپس نیمنگاهی به عقب انداخت و اازينکه
شاید صحبنهایشان رشانیده باشم .دستپاچه شد.

 tayابگبنه
من جعان آهسیت دادم .دستتنم الا فک  gS yxکه

توصیف شدن قدری به من برخورد اما زیاد هم ناراحت نشدم .استانداردهای

ادامه پیدا کرد وآین .بخ هرگز به سرانجام نرسید.

حالاه تقریباً  ۰۵سال بعد از آن زمان .موضوع مناقشه ر؟ میفهمم .دیوید

دیوید بالا بود مون اعتماد به نفس نداشتم؛ هرگز انتظار نداشتم که او مرا مطلقاً

اشتباه میکرد .سریهای توانی صوری بدون آنالیز هم معنا دارند اما دیوید

خوب بنامد .البته امیدوار بودم که «خوب» باشم .و شاید در ضمیر ناخودآگاه.
وحتی پنهان از خودم .فکر میکردم که خوبم al bal, LIرا باور نداشتم .به هر
حال» هر چه بو همین بود--هرگز به دیوید نگفتم که صحبتش را شنیدهام.

و آن اشکه آموهای از ساختارهاست که :الب به غنای ریاضیات مذرخ

میانجامد و نه «خلوص روش» .جبر توپولوژیک» و هندسهة جبری ,و نظرية
اندازةٌ هندسی ,آمیزههای مهمی ازمباحث مختلفاند-بدون موضوعاتی از

این قبیل ریاضیات مدرن وجود نخواهد داشت .بله نتزورگ اشتباه میکرد .اما
اشتباه هزلت بیشتر بود .برای تصحیح نظر نتزورگ باید تعریف مفقودهای به
نظریه اضافه میشد؛ برای تصحیح نظر هزلت .باید یک پیشداوری احساسی

آنجا زندگی میکردند) بازگشت و تا زمان آمدن ژاپنیها آنجا بود؛ بازداشت
شد و مرد.

صبح بخیر آنالیز
دآروریل ۶

کرنگاذافتته میشند.
من با ریاضیدانان پسیاری

دیوید درست قبل اجزنگ

 blشدهام که

مانند دیوید نترورگ  ۰هم

با

جهانی دوم به فیلیپین (که پدر و مادارش

ریاضیدان شدم شاید هم ماه مارس بود .در این مورد .آن

احساس آشنای «تقریباً نوک زبانم است» را دارم حدوداً میتوانم بگویم چه

هوش و هم بینظم بودند اما به طرز غیرعادی شیفته دیوید شده بودم .در ابتدا

روزی دآروریل (یا مارس) بود .پیش از آن روز یک دانشجو بودم ,گاهی خیلی

از او به دلیل اينکه بیاندازه گوشهگیر بود .خوشم نمیآمد .در واقع او کمرو بود

خوب وگاهی نه جندان خوب .نمادها آزارم نمیدادند .میتوانستم به خوبی با

و درشتخویی گهگاهیاش هم ناشی از آن بود .فککرردم دچار خودبینی هم
نبودم» اما قضاوتم درست نبود .او بیان روشنی نداشت اما زیاد میدانست و

آنها تردستی کنم .واستدلالهای جبر متناهی را به روشنی میفهمیدم (هنوز
اين احساس را دارم که من ابزدو تولد جبردان بودهام تونها حوادث محیطی
ته است ).من ایده «ساختار»
ش باز
ابار
دمع
مرا ابزدل شدن به یک جبردان تما

دوست داشت آنجه را میداند .شرح دهد .ذره ذره از او بیشتر و بیشتر یاد

را به معنایی که» بعدها بورباکی آن را بهکار برده اصلاً نمیفهمیدم (حتی بد

گرفتم و او به اين دلیل از من خوشش میآمد .من هم از او در رباضیات
راهنمای دلسوز من بود و من هم هوای او را مدرسائل اداری مرتبط با زندگی

مخیلهام هم خطور نمیکرد) و ظرایف بینهایت کوچکها در آنالیز اپسیلونی

باشد ومایل بهاجاد ربطه با من نباشد چون درریاضیات من به انز اقووی

به ستوهم میآورد .میتوانستم برهانهای آنالیزی را بخوانم و اگر چه تلاش

دانشجویی داشتم .مانند گرفتن به موقع تقاضانامههای دستیاری واراتة تعداد

میکردم آنها را به خاطر بسپارم .و بهگونهای ,باز تولید کنم . bal, LIاز عمق
موضوع آگاه نبودم.

.1 David

.1 Ted

مورد نیاز نسخههای رسالةٌ او به ادارةٌ تحصیلات تکمیلی.
Netzorg

2. David

Blackwell

Martin

۷۱

دوست دارم ریاضیدان باشم/پال هالموس

صحبت میکردیم .و چیزی که اوگفت آخرین نهیبی بود که اين شتر لنگ به

آن نیاز داشت تا راه بیفتد .ناگهان اپسیلونها و حد را دریافتم» بسیار روشن و
بسیار زیبا و چقدر هیجانآور بود .ساعتی را با وجد و خوشی سپری کردم
و با مرور دکرتابهای گرانویل » اسمیت "؛ و لانگلی " سرم را بیصبرانه و

رضایتمندانه تگان میدادم .بله پلهه البته میتوائم اين | ثابت کنم! یله
این بدیهی است -چطور این موضوع راآنقدر بد سرهمبندی کرده بودند؟
ناگهان همه چیز سر جای خودش قرار گرفت .هنوز خیلی چیزهای دیگر را
باید دارين دنیا یاد میگرفتم» اما چیزی مانع ازگ یرادفتن من نبود .دانستم

که میتوانم .ریاضیدان شده بودم.

جرا هندسه؟

طراحان برنامة تحصیلات تکمیلی در ریاضیات ددرانشگاه ایلینوی طی دهة
 ۰۳۹۱ظاهر هیچ تردیدی نداشتهاند :آنها

 verمیدانستهاند که ریاضیدان

چه چیزهایی را باید بداند .ماتریسها وگروههای جایگشتی ونظرية گالوا جزو
برنامه بودند .و فضاهای هاوسدورف ونظريةٌ هوموتوپی خارج آن( .درسهای
امبرون

«خارج» گاهی اراته میشد .و دآرخرین سال تحصیل من ,همان وقت که
پایاننامهام را تمام میکردم .فرصت انتخاب درس مقدماتی در توپولوژی

۸۴۹۱

عمومی را برای خود فراهم کردم ).همگرایی یکنواخت و نظریةٌ کوشی در
دمریان یادداشتهای سال قبل ازآن وقتی با «آنالیز عالی» که استایملی۱

آن رادرس میداد .آشنا میشدم .یادداشتهای حزنانگیز به مراتب بیشتر از
یادداشتهای شادیآورند .معبولا

بنامه بودن فضاهای بائاح وفضاهای هیلبرت واحشمال sell) wil pleya
ا کبههای باناخ و استون در  ۲۳۹۱و
باید منصف باشیم؛ به خاطر بيکاوتریم

زاین نوعاند« :آنالیز استایملی نگرانم میکند».

کتاب کولموگوروف در  ۱٩۳۳منتشر شد ).عجیبترین جنبة برنامه این بود

و «باز هم آنالیز مرا از پا انداخت» و«آنالیز غیرقابل مهار است»؛ تنها بهندرت

که هندسة جبری قرن  ۱٩ایتالیا در برنامه بود؛ بای گرفتن درجة دکتری در
ریاضیات داریلینوی باید همه چیز را دربارة  ۷۲خط روی یک رويهةٌ مکعبی

چیزهایی از اين قبیل دیده میشود که« :چند مسالهٌ سری فوریه را حل
کردم-درست!» و« ۸دآرنالین  ۹۳از .)۰۴

۱

میدانستید.

پس ازآنکه دور کارشناسی ارشد را شروع کردم .وضع بلافاصله بهتر

من درس هندسةٌ خود را با آرنولد امچ "» مرد سویسی خپل کوچک اندامی

نشد .پییرس کجام " کوشید کمی آنالیز به من درس بدهد .اما موضوع حالیام

عیاً ay
طو
قری
با ریش بزی سفید و لهجةٌ غلیظ آلمانی ,گرفتم .به لحاظ فک
ماکیتتبالیابی تعلق داشت .هندسة جبری بهسبکی که در آن مکتب نشوونما

شده است .وتد وانگ "» یک دانشجوی زیرک خودنما در کلاس» میپرسید:

یاف بنابر نظر منتقدان ,تنها بخشی از ریاضیات بود که در آن مثال نقضی

«باز یا بسته؟» .من نکتهای در اين سوال نمیدیدم» متوجه فرق آنها نمیشدم

بریک قضیه .اازضافات زیبای آن محسوب میشد .امج همه نامهای مطرح
را ذکر کرد (از قبیل کلبش* و سهوری *) و سعی نمود به ما بیاموزد که چطور

نمیشد .کچام  Seeمیگفت تابعی را دبرگنظیررید که بدرايرةُ واحد تعریف

و اهمیتی هم نمیدادم و از این فضولی خوشم نمیآمد .یک  yhکچام
موضوعی را بهعنوان تکلیف به من واگذار کرد که بخوانم و دکرلاس ارائه

همه چیز را بشماریم! اين موضوع گاهی هندسهٌ شمارشی نامیده میشود.

کنم -موضوع به همگرایی یکنواخت مربوط میشد .به من گفت که چه

برای مدتی به نظرم مفرح میآمد (در دفتر -ناطراتم آمده است« :سهوری

چیزهایی را بخوانم--صفحات معینی از ریاضیات محض" هاردی وبرخی

خواندنی است») .ما نقاط دوگانه و نقاط بازگشت ونقاط تلاقی ,و نقاط

صفحات نظری توابع* تیچمارش * .مگنزارش را حفظ کردم (!) و مطلب را

چندگانه را میشمردیم .وترفندهای ترکیبیاتی نیز در این کار مطرح بود :ابتدا

چ بمخشارش
ی به
تردی
آنقدرکم فهمیده بودم که وقتی مجبور شدم ازبخش ها

وم با ین خمیالایدازهای هاردی به سرا نمادهای iy plan

LT

که به من مربوط میشد .دربارةٌ مفهوم خاصی صحبت نمیکردم .بلکه بحثم
دربار؛ٌُ دو مجموعه از صفحات راجع به نمادها بود .اآزنالیز خوشم نیامد.

روزی که موضوع برایم روشن شد-من وضع صحنه را به خاطر
دارم سامبروز" و من در اتاق سمینار در طبقهٌ دوم ساختمان ریاضی

3, Ted’ Wang
6. Titchmarsh

of Functions

2:2. Pierce
Pierce Ketchum
Ketchum
5. Theory

,11. Steimley
Steimley

Mathematics
Ambrose

4. Pure
7. W.

یح
حدد
صد ع
چن

را درهم ضرب میکردید .اما اين همةّ کار محسوب نمیشد

حباارصدرلضرب وارد میشدند و شما باید آنها رکاسر
زیرا برخی اازجزا دو
عت میشد که بعضیها رابیش ازیک بار
باماکار
میکردید .اما راه بدیهی انج
کسر کنید .بنابراین باید آنها را دو مرتبه جمع میکردید( -برای ما) دشوار بود

که بدانیم کار چه موقع تمام شده و باید آن را متوقف کنیم .میترسیدیم سوّال
کنیم ووقتی فلیکس ولش" سوال کرد (که اکزجا میدانید که کی باید کار را
متوقف کنید؟)؛ امج عصبانی شد .امج دربارة نقاط «نوعی»* صحبت کرد
5, Clebsch

4. Arnold Emch

3. Longley

8. generic

2.Smith
7. Felix Welch

.1 Granville
6. Severi

نشر ریاضی ,سال  ۷۱۰شمارة ۲

۷۲

ورت
ص را
لمه
بن ک
اما اي

غیررسمی بهکار برد و از ما انتظار داشت که بفهمیم

بداند .چند هفته پیش از یک امتحان جدی ,او تسلیم شد و از من کمک

منظورش چیست .وقتی دریافت که نفهمیدهايم» درس بعدی را با اگینفته

خواست .درس را با هم مرور کردیم و هر چه میدانستم به اگوفتم .وقتی
اب آنها
وم و
جمید
موعد امتحان فرا رسید همه سوالها را (به نظر خودم) فه

خمها روویههای ما همه حقیقی بودند-و باید هم چنین میبودهاند زیرا
ما شکل رسم میکرديم (بعضی اآزنها مرکب ازبیش ازیک موّلفه بود)؛ اما
در واقع باید مختلط میبودند-زیرا معادلههای چندجملهای همواره جواب

رناوشتم .امبروز سژالها رن!فهمید (بعداً اقرار کرد)؛ او هر چه را که از من یاد

آغا زکرد :نوعی یعنی غیرخاص.

گرفته بود .روی ورقه نوشت .من  1شدم و او .۸

داشتنند :اما کلماتی اقزبیل «میدان» و «ایدهآل» هرگز ذکر نمیشدند .تنها راهی

که به نظرمان میرسید که شاید بتوانیم موضوع را دقیقتر کنیم وارد صحنه

KOK KKK

کردن اپسیلونهای آنالیز بوده اما حقیقتا نمیدانستيم چگونه این کار را بکنيم.
من هم درست به قدر بقیه گیج وسردرگم بودم .اما .مانند چندین نفر

 Kdموضوع را مثل بازی دمری نظگررفتم-باید آن را به چنگ میگرفتی

 tes eفصل سوم (صفحات  )۶۳-۹۴اکزتاب
Springer-Verlag

to be a Mathematician,

J Want

R. Halmos,

و بعد طبق قواعدی که حدس میزدی» بازی میکردی .عدهای از ما بسیار

(1985).

ترجمة فصلهای اول و دوم در دو شمارة قبل آمد.

لمی دربارة تقسیمپذیری"
اثبات قضيیهة تجزيةٌ یکتا در مورد اعداد صحیح به دو روش انجام میشود .در یک روش با استفاده از الگوریتم اقلیدسی

بهازای همه  ep Sy! classeا2ز| 86نتیجه میشود که یا  6۱0یا (0
و قضیه اازینجا به سرعت نتیجه میشود .روش دیگر استقرا روی اعداد صحیح است .هر دو روش رادر بسیاری کتابها

میتوان دید .پس جالب است که اثبات مستقل ومستقیمی ازگزارة بالا ازطریق استقرا روی اعداد اول بهدست دهیم.
گوییم عدد اول  دارای وینگی

عدد  ۲بوضوح ویدگی 

ات اگر پهازای همه عددهای صحیح » و۵

0

ایجاب کند که  ۵۱یا .(0

را دارد زیا اگر  00زوج باشد .آنگاه یکی از دو عدد  6و  6باید زوج باشد .حال فرض کنید بهازای

عدد اولی چون  2هم اعداد اولی که اککیوداًچکتر از «اند .ویدگی  ۳را دارند .و تصور کنید که  .80|1میتوانيم بنویسیم
 ۵٩+ 6عم و  (۵+ 0ع ن که > م و >  0و  «|06اگر یا » عم يا » <  8آنگاه  شمارندة  ۵يا  9است که
اين مطلوب ماست .اگر چنین نباشد .آنگاه هدروی » و دستکم برابر با ۱هبسنتنادب وراین .قابل تجزیه به اعداد اولی
اکیداً کوچکتر از اند .مثلا  , - ۶۶۳11؛( 8 -- 11امکان تجزیه البته قبلا ثابت شده است) .حال» چون  »06|0عدد
#ای صادق در 77

Paul

 7 <-وجود دارد که در آن همة :ها کوچکتر از اند و لذا ویژگی  ۳رداارند .ولی چون  2هم

عددی اول است .نمیتواند بر  2:تقسیم پذیر باشد .وا ايزنرو هر  2:باید  ۱۶را بشمارد .پس میتوانیم هم عددهای اول  :را
ضوح
7و که
په
 Lyeحذف کنیم تا در آخر به عدد صحیحی چون ب9رسیم که <- ۱

غیرممکن است.

* نقل اازمریکن متمتیکال مانتلی» شمارة آوریل  ۸۰۰۲۰ص .۸۳۳

۲
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