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 سرمقاله
 مهدیس فتحی                                                                                       

 
 
 
 

 رانی و هنرخوانی مردمانیداران ریاضی، به قلمجمعی از دوستپس از شش فصل، با همت  ،نهایتکه مسلسل هفتم ازنشریه بی خدای را شاکریم
 اش هستند، امکان جوالن یافت.بودن پندارند و خواستارا هنری خالق میکه ریاضیات ر

ی هشت به پیماننههایی هماند هرگاه از بند کرانداری زمان و مکان برهند، دلاست از تالش دانشجویانی که دریافته ایخوانید گزیدهچه که میآن
ه که چآن این الفت. دانشجویانی که ریاضی را به قدر وسع و درک و تخیل خویش، دوست دارند و  هرای است ازمحبت دارند و این نشریه، نتیجه

اختیار  شان، دردر این تخیل به دیدشان جذاب و گیرا آمده، در قالب ترجمه یا پژوهشی در سطح توان خود بر اساس موضوع مورد عالقه
برد و خیال باغ به باغ می 1.گیردبر میتر است زیرا که علم محدود است اما خیال دنیا را دردهند.  تخیل از دانش مهمدوستان قرار میریاضی

 ای ، دریا.سازند و از قطرهای، آبشار میخوانان با خیال خود، از برکهدانان و ریاضیو ریاضی 2خیال دکان به دکان...
های اول و دوم کارشناسی ارشد باشند، مطالب های سوم و چهارم کارشناسی و سالمخاطب نشریه دانشجویان سال ین شماره سعی بر آن بودادر

ی معرفی سایت، جز مطالب علمی، مطالبی هم در زمینهو به آورندگان، گردآوری شدهی جمعالقهقدر وسع و عهای مختلف و بهعلمی در حوزه
 .استلم، برای تلطیف فضا آورده شدهمعرفی کتاب و معرفی فی

دل همواره هم _ی متناهی و شمارااین دنباله_و ما  ی راهمان باشدورزی و تالش، توشهباشد که روح مسیحایی اندیشه در وجودمان بدمد و خرد
 نهایت گام برداریم.یر بیقدم در این مسو هم

 

                                                           
 لئون تولستوی 1
 مولوی 2
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نهایت از دغدغه و سرِ پرشورِ یک دانشجویِ ورودیِ سال هشتاد بی
ی ریاضِی چه که در دانشکدهخواست آنمیشروع شد. کسی که 

عکاسِ ان»ی خودش: شود و به گفتهدانشگاهِ شهید بهشتی تولید می
اِم ند)!(. نرا به گوشِ جهانیان برسا  است« اکتشافاتِ بزرِگ ریاضی
نهایت را ی اولِ بیبیگلو بود. که شمارهاین دانشجو زهرا علی

کلی زحمت و دردسر و  کند باطور که خودش در آن نقل میهمان
هایش را شدن جمع کرده است. در قسمتی از نشریه که حرفپا پی

 گوید:آورده، می
ها زیرِ لب ی نشریه خیلیهنوز یادم است که با آوردنِ اسمِ کلمه» 

ن سعی ک"یا یک سری گفتند:  "هاای بابا حال داری"غرولند کردند:
 «از این دسته سخنان!و  "زیاد اَکتیو نباشی، واسه آدم ضرر داره

یابیم کـــــه خانم نهایت، در میی اولِ بیا با کمی تورقِ شمارهـــام
بیگلو با کلی دوندگی و زحمت یک تیِم پنج نفره را جمع کرد علی

ای در راستایِ اهدافی باالتر از نگاهِ دانشجویانِ معمولی به که نشریه
ا ای ریقت او دانهی ریاضی و دانشگاه تولید کند. در حقدانشکده

 از – کندطور که خود تعبیر میآن – کاشت که برایِ جوانه زدنش
شد. ی دانشجویی مایه گذاشتهجان و مال و علم و قلمِ تیمِ پنج نفره

هایِ دور و او کاری بزرگ انجام داد. کاری که در طولِ تمام سال
شتی بهی علومِ ریاضی دانشگاهِ شهید درازی که از تاسیسِ دانشکده

ی طور هم که خواست شد. او جوانهسابقه بود. و همانگذرد؛ بیمی
هایی را که شاید امروز بینهایت به دنبالِ آن است از زمین تمامِ آرمان

 ها کمیبلند کرد. شاید بعضی مطالب، برایِ بعضی از تازه ورودی
مند به ای بود که برای هر عالقهنهایتِ اول مجلهسخت بود، اما بی

 ریاضی، حرفی برای گفتن داشت.
ها بود که بنایِ انجمنِ علمیِ ریاضی گذاشته شد. درواقع همان زمان

ی. ـــــه دنبالش انجمنِ علمــــــنهایت آمد و بعد بیـــــاول ب
اوج را   – شودطور که از اسمش تعبیر میهمان – نهایتبی یعنی

خواست. نه تنها به عنوانِ یک نشریه بلکه به عنوانِ نهضتی می
آموزشی، خواهد به جوِ خشکِ یک فضای فرهنگی که می -علمی

عوض کند. در حقیقت این است که اعضاِی نَمی بپاشاند و چیزها را 
 دهد.نهایت را موردِ ستایش قرار میی بیاولیه

اخیر بیرون آمد. تنوعِ مطالب ی دومِ بینهایت، با یک فصل تشماره
تری برایِ رسد که موضوعاتِ کاربردیتر شده و به نظر میبیش

هایِ است. عالوه بر این، مجله پر از بازیدانشجویان مطرح شده
ای از مبانیِ اساسیِ ریاضیات است که نظر هر هوشی و دسته

ا بای زیکند. مصاحبهدانشجویِ غیرِ ریاضی را نیز به خود جلب می
هم از دکتر بیرشک آورده شده که بسیار قابل توجه است. گزارشی 
از کارِ انجمنِ علمیِ ریاضی و رونِد تشکیل و انتخاباتی که به انجام 
رسید نیز به عنوانِ حسنِ ختام در صفحاتِ آخرِ شماره به چشم 

 خورد.می
اش هر سال یک شماره نامه بودننهایت که علی رقِم نامِ فصلاما بی

 ینامه بدل شده بود؛ شمارهداد و در ماهیت به نوعی سالن میبیرو
 سومِ خود را در پاییزِ سالِ هشتاد و دو منتشر کرد.

 شود. کیفیتِ مقاالت، چینشِنهایت دیگر به اوج خود نزدیک میبی
اند. حاال بخشی اضافه گیری کردهمطالب، همه و همه تغییراتِ چشم

وجود دارد. تنوعِ مقاالت بسیار زیاد شده است که در آن شعر هم 
ای مطلبی به چشم شده و برای دانشجوی ریاضی با هر سلیقه

ی زیبایی که در همان صفحاتِ اول مقاله خورد. به خصوص اینمی
های در موردِ دکتر محسن هشترودی و زندگیِ پر بارش از کتاب

از  البتهدهد. مختلف گزیده شده که خواننده را تحتِ تاثیر قرار می
ی بیان قضایا  ها چشم پوشید؛توان از آنهایی که نمیجمله جذابیت

ل ی تحصیلی رشته مثریاضیِ کاربردی، موضوعاتی مرتبط با آینده
 هوش مصنوعی و بسیاری از مسایلِ جالب و فکر کردنی و ... است.

نهایت تاد و سه بییک سال دیگر هم گذشت و در زمستانِ هش
ر ترا نیز منتشر کرد. حاال افرادِ تیم با تجربه اشچهارمین شماره

رود نشریه بهتر از گذشته باشد. به رسمی که از اند و انتظار میشده
ی گذشته ایجاد شد؛ این بار هم شعری منتشر شد و پس از شماره

کند. آن هم مطلبی در موردِ خدمتی که ریاضیات به زندگی می
دامه پیدا کرده است و لی ابرخی از مطالبِ گذشته به طورِ سریا

اند باز به سراغ ادامه ها را خواندهی قبل آنمندانی که در شمارهعالقه
آیند. این شماره جدول هم دارد. همین که تورِق این مطالب می

رسد متوجه ی پایانی میرسد و به مقالهصفحات به پایان می
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ی تحصیل به نهایت برای ادامههای بیشویم که هر کدام از بچهمی
خواهد کارش را در وبالگ نهایت میاند و بییک گوشه از ایران رفته

نهایتی که ادامه دهد... و این پایانی بود برایِ سه سال بی
 ایپایان آن را ادامه دادند و انجمنِ علمیدوستدارانش با شوقی بی

های فعال دانشکده است. اما عزیمت را بنا نهادند که حاال از بخش
 رسید.گزیر بود و همه چیز شاید در این نقطه به پایانِ خود مینا

نهایت در دانشکده روشن شد. های بیها، جرقهبعد از گذشتِ سال
دانشجویان تصمیم گرفتند  مهرِ هشتاد و هشت تعدادی از اساتید و

های همان سال منتشر کنند. این بار ودینامه برای وریک ویژه
 هایشرفـــلی حــــگزارشی است و مخاطب اصتر نهایت بیشیـب

ای برای دانشجویانِ جدیدالورود هستند. هر استادی این بار، جمله
دانشجویان دارد و ورودشان را به دانشکده تبریک گفته است و در 

دار شود و نهایت قرار است ادامهشویم که بینهایت متوجه می
 اش را تکرار کند.گذشته

رسد که شود. به نظر میها منتشر میودیی ورهنام؛ ویژه89مهر 
نهایتی انجمن علمی جدید قوامِ بیشتری پیدا کرده است و ما را به بی

کند. انجمن تر میکه انتظارش را داشتیم نزدیک و نزدیک
 تِهای زیادی انجام داده و گزارشِ مفصلی از مراسم و مسابقافعالیت

ی ثبت کرده است. به عالوه نامهاش را در این ویژهبرگزار شده
( که برای IMCیادداشتی دارد در مورد تیمِ مسابقات ریاضی )

یده شده بود. در پایان هم چند مسابقات جهانی بلغارستان برگز
ها به ی کالغی جذاب و یادداشتی در موردِ سومین مسابقهلهمسا

ار بندیم و آن را کنامه را مینخورد. در نهایت وقتی ویژهچشم می
قدر همه چیز خوب پیش ه گذاریم؛ این احساس را داریم که چمی
 رود!می

نهایت به دستِ دانشجویان نرسید. دو سال گذشت و خبری از بی
ضی )ریا نهایت با تصویرِ روی جلد کانتوری جدیدِ بی، شماره91بهارِ 

اش نهایتی که حاال ده سال از اولین شمارهدان روس( منتشر شد. بی
ت. در این شماره مطالبِ متنوعِ علمیِ مرتبط با علوم ریاضی، گذشمی

ی و بخشِ جدیدی با گزارشی در موردِ فوتِ استاد پرویزِ شهریار
نهایت نوعی کمدیِ خورد. هتل بینهایت به چشم میعنوانِ هتل بی

انتقادی ریاضی است که حالتی از چالش را طی داستانی که برای 
د های گئورگ فردینانهام از برخی نامهشخصیتِ اصلیش گئورگ با ال

و به  کنداست، روایت میدانان دیگر نگاشته شدهکانتور به ریاضی
دی ا تم کمــــبِ داستانی بـــان برخی مفاهیمِ ریاضیات در غالــبی

 پردازد.می
های جدید است و پس از آن نامه ورودیشماره بعدی بینهایت ویژه

و پس از  به چاپ رسید. 92ماه سال ای دیگر در اردیبهشتشماره
چنین داستان و این .93های جدید در شهریور ی ورودینامهآن ویژه

ی یابد. اما گذشته از مسایلی که در نگاه به گذشتهنهایت ادامه میبی
 امروز نهایتِتوان این طور بیان کرد که بینهایت برداشت شد؛ میبی
زهای نخستین خود نزدیک های رونهایتی است که به آرمانبی
مند، هر روزش شود و به یاری انجمن علمی و دانشجویان عالقهمی

توان امیدوار بود که از روزِ گذشته بهتر خواهد بود و در آخر می
دیل ای تبنهایت به نشریهبی -آیدکه چندان دور به نظر نمی – روزی

حتی جدا  -مندان به ریاضیات شود که عالوه بر دانشجویان، عالقه
نهایت در مسیرش به سوی بیرا به خود جذب کرده و   -از دانشگاه

 فراتر از آن، از پا نیافتد. و نقاط
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زهرا  به با خانمــــمصاحای است از گزیده ،خوانیدمیه که ــــچآن
 ایت.نهموسس نشریه دانشجویی بی و ، اولین سردبیربیگلوعلی

از نوجوانی و پیش از آن، خواستار ریاضی بودم. در چنبره هندسه و 
چنان به  هاشدند و ثانیهارز میروز هموافتادم، شباعداد که می

 اند!بردی هزگز برابر نبودهمی دویدند که گمانسمت صفر می
 ریاضی نزد آموزگاران اعتباری کسب کردم و بیش در چند مسابقه

سالم بود که استاد را دیدم. من  پانزده خوان شدم.پیش ریاضی از
دم بوچندین رابطه و فرمول جبری و عددی یافته بودم!!کشف کرده

شود.به صد رنج و کردم باید در جایی به نام من ثبت که گمان می
 زحمت نشانی انجمن ریاضی ایران را یافتم.

ای ای به نوجوانی رسیدم که به زحمت درون خانهآخر در زمانه
ی دانستن ما از شد چه برسد به اینترنت.همهکامپیوتر یافت می

 ه حلقه پولـــــشد کها و مجالتی ختم میای علم به کتابــــدنی
 .آل بودندها ایدهجیبیتو

 یک روز با مادرم راهی انجمن ریاضی شدیم: خیابان کریمخان،
 ،بهزاد . و رفتیم. بفرمایید، دکتری باال..گفتند بروید طبقه بوستان... .

 جا هستند... یس انجمن، آنری
 با مهربانی و حوصله ام.برای چه آمدهروی استاد نشستم و گفتم دررو

 جدید در ریاضی با ثبتبرایم توضیح دادندکه روش ثبت هر مطلب 
د گیرد و شاید دلش نیامد بگویریاضی صورت می یک مقاله در نشریه

تر از آن بودم که بدانم در یک ژورنال معتبر علمی! شاید هم کودک
 ی ریاضی چیست.نشریه

 چیزی راو استاد افزودند: باید وارد دانشگاه شوی و بیاموزی که هر
تا دیگران بتوانند ادعایت را  کنی چگونه اثبات کنیکه پیدا می

 صفحه ریاضیات نو دردانستی روزی هزارکردند میبپذیرند. و اضافه
ی دیگیر از شود.از کجا معلوم که یکی در گوشهجهان منتشر می

 د؟باشای، قبال پیدا نکردهدنیا همین روابطی را که تو پیدا کرده
به دانشگاه کرد. خواندن و ورود و بعد هم مرا تشویق به خوب درس

مرگی دید که صدا زد: ام اندکی اندوه و شورگمانم در چهرهاما به
 جا...آقای دکتر الوند، چند لحظه تشریف بیاورید این

دکتر الوند مردی میانسال و عینکی با قدی متوسط و موهایی سیاه 
بود. دکتر بهزاد گفتند که من باید به قراری برسم و مرا به دکتر 

ی کشفیات فراوانم گوش ردند تا به توضیحات من دربارهالوند سپ

را با  هایمدهد.بیچاره دکترالوند! برای ایشان صفحه به صفحه یافته
کجا شور و حرارت گفتم و ایشان به من مفهوم برهان را آموخت.هر

 هست خدا یارش باد.
 محاسبات است.از و فراتر تر روز فهمیدم که ریاضی چیزی عمیقآن

سال خواهم ریاضی بخوانم و ریاضی بدانم. چهارتم که میو دانس
ام تمامی ریاضی ی انتخاب رشتهگذشت و کنکور دادم و در برگه

خالف خواست بر- ها را.ها را زدم و بعد ریاضی کاربردیمحض
بهشتی قبول شدم. شاید نهایت ریاضی محض شهیدو در -مادرموپدر

 آموختم.باید از دکتر بهزاد می هاهم خیلی چیزکه هنوزبرای این
 پی نشریه ریاضی دانشگاه بودم.از روز نخست ورودم به دانشگاه، در

دانستم البته حاال دیگر فرق ژورنال و نشریه ریاضی دانشجویی را می
ی مولدی برای فضای اما نشریه ریاضی دانشجویی مجموعه

ها روزآنیاضی، ادبیات، هنر، نشر کتاب... ر هایم بود:داشتنیدوست
چنین فضاهایی باشم. اما هیچ... هیچ نشریه خواست دردلم می

و  رویم نفیی دوم در پی چاپ نشریه بودم.پیشریاضی نبود.هفته
ختی از بتفاوتی بود، نه تشویقی و نه تسهیلی. چرا؟! شورنهی و بی

ان دانشکده قیاسی دارنوشت به آخرین نشریهجا بود که سرآن
 تا مثال نقضیخواستیم بود. و زمان میدرست ولی محکم نشاندهنا

شویم و برای گذران اکنون تا رسیدن به آن زمان، راهی نیافتم جز 
م رفتم. برایپس باید از دیواره چاه باال می شوم! "قورباغه کر"که آن

ا اد: مونفرستها مرا به سمت یک نفر میجالب بود که همه راهنمایی
 نبیعی.

دانستند که او همیشه در کارگاه ریاضی مشغول مطالعه و همه می
ن ، مهاآن روز است. به کارگاه ریاضی رفتم و ایشان را مالقات کردم.

ی ایشان ترم اول کارشناسی ارشد. درباره ترم اول کارشناسی بودم و
 های بسیار زیاد ایشان، فراوانهای ریاضی و موفقیتتوانمندی

عنوان یکی از داوران و خواست که بهبودم و خیلی دلم میشنیده
کارشناسان علمی نشریه قبول همکاری کنند. خودم را آماده کردم 
که چه بگویم و چه نگویم که راضی به همکاری شوند. ولی در اولین 
برخورد چنان ساده و راحت و پر از ایده بود که گویی بذر اولم را 

گذاشتیم که یار جمع کنیم. ایشان در میان  کاشتم. با هم قرار
دانشجویان دوره ارشد و دکتری و من در میان دانشجویان دوره 

 کارشناسی.
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ه نخست ورود به دانشگا هایدانم قدرت انگیزه بود یا اشتیاق روزنمی
ترین خجالتی، روی سکو بروم و دوستانم را بدون کم که سبب شد

های ه تنها یکی از همکالسیچند کتشویق به همکاری کنم. هر
الری چنان علیمحمدسید ورودی هشتادم قبول همکاری کرد.

اش در ن ذوق و قریحهی کامپیوتر بود و چناتوانمند در زمینه
 گشت که گویی بیش از یک نفر بود.گشا میو ادب راهی طنز عرصه

خانم نبیعی هم خانم مریم طهماسبی را که دانشجوی ارشد بودند، 
ین ترنظرم یکی از منظمفی کردند. راستش خانم طهماسبی بهمعر
ای نابو خوبی برای هام.. ایدهحال دیدههایی هستند که تا بهآدم

مقاالت نشریه داشتند و این دو دوست خوب و  تکمیل مباحث و
ی محتوایی نشریه بودند و با وجود این دو چون گنجینهگرامی هم

که دستان ویژه آنعلمی نداشتیم. به ای برای محتوایعزیز، دغدغه
جا که هنرمند و ذهن خالق خانم نبیعی همواره یاورمان بود تا هر

 زینیم.گنتوانستیم یا نگذاشتند که حرف دلمان را بزنیم، نمادی بر
م کریمی به ها از دانشجویان دکترا هم آقای ابوالقاسپس از آن

اده و روانی به زالل و نگاه سحضور  هکعضویت نشریه درآمدند 
 ل داشتند.مسای

ا آب ر های ترس ماتنها جلسات نشریه خالی از لطف نبود بلکه یخنه
ند نگری به دنیا چنان میکردم آقای کریمکرد. همیشه گمان میمی

 ی جبری قابل حلی است.لهگویی مسا
اتاق فعلی اولین جلسه در کارگاه ریاضیات ) پنج نفر شدیم و

گیری نام فکری و رایتشکیل شد و با همدانشجویان دکترا( 
 یم.اش را نوشتی اولیهنامهنهایت برای نشریه انتخاب شد و اساسبی

 آغاز به کار کردیم... چه دشوار... بدون امکانات، هزینه، مجوز...
چاپ شود   هزینه و امکانات را خودمان متقبل شدیم تا اولین شماره

صورت یک نشریه مستقل که به ینم مبنی بر اخواستای میاما اجازه
نهایت را چاپ کنیم و زیر پوشش بسیج یا انجمن دانشجویی، بی

کردند. سرانجام متقاعد شدند که نشریه اسالمی نرود و قبول نمی
و  ترنهایت با نظارت گروه ریاضی چاپ شود اما آیا جمعی دقیقبی

 ؟توان یافتتر از گروه ریاضی در یک دانشگاه میگیرسخت
چندین بار یک نشریه کامل با تیراژ یک نسخه تحویل دادیم و 

تا  23خاطر ار از آن چندبار فقط بهبی چاپ ندادند: یکاجازه
لیل دگونه و بیها وسواسگیرینظرم برخی سختچند بهویرگول! هر

 هنفره، گاهی چبودند اما نشانمان داد که یک جمع دانشجویی پنج
 سخت است.قدر قوی و سر

سرانجام گروه ریاضی تصمیم گرفت که استادی را ناظر بر نشریه ما 
خاب شدند. ال بودیم که دکتر بهزاد عزیز انتاقبو چه خوش ،کنند

 هم در برابرشان بارای با حضور ایشان برگزار کردیم و من اینجلسه
اساس  ، و برآن تر ازسال پیشای بگویم که چندهنشستم تا از نشری

کردم که قرار است به های استاد، گمان میبرداشت شخصی از حرف
 ای شبیه به این، ثبت کنم.دانشگاه بروم و کشفیاتم را در نشریه

د وــــکننده بهای دکتــــر بهزاد، دلگرموی، تشویــــقر هر هـــب
ها و نصایح ایشان هنماییهایشان منطقی. و هرگز در راگیریو خرده

جهت ذف نشریه بهـگر اساتید، سخنی از حـــبسیاری دی خالفرـــب
 آفرید.تر ما نبود و این برایم امید میخواندن بیشدرس

هم قورباغه  نهایت چاپ شد، بازیادم هست وقتی اولین شماره بی
کوری شدم و توی سرسرای دانشکده  میز گذاشتم و بیرون دانشکده 

قدر به شوخی روی در ورودی ایستادم و آنبهی بیرون روروی سکو
  تر بفروشم.تایی بیشو جدی تبلیغات کردم تا چند

0اثبات  =  با احتمال: 1

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

تر از که فاصله دو نقطه از هم بیششوند. احتمال اینمی
1

2
 ،طول بازه نباشد 

 چه قدر است؟ 

, 𝑥جواب اول: دو مقدار  𝑦  انتخاب کنید، این معادل است  [0,1]را از بازه

,𝑥)با انتخاب  𝑦) ( [0,1]از مربع × ,𝑥)اگر .([0,1] 𝑦) ر در ناحیه هاشو

𝑥| یعنی است 5/0تر از کم شانفاصله ،قرار گرفته باشند  1زده در شکل −

𝑦| ≤ 𝑝آن بودیم  به دنبالپس احتمالی که  0.5 =
3

4
است. جواب دوم:  

. [0,1]از بازه  [0.5,1)قرار دارد یا در بازه  [0,0.5]یا در بازه  𝑥نقطه 

است یا سمت راست آن  5/0سمت چپ  𝑥که  بیایید برای انتخاب این

 است یا سمت راست آن. 𝑥یا در سمت چپ 𝑦حال نقطه  سکه بیاندازیم.

حالت ممکن را در  4بیایید این را هم با روش پرتاب سکه مشخص کنیم. 

 اتفاق می افتد. 25/0گیریم که هر کدام با احتمال های نظر می

1) 0 ≤ 𝑥 ≤ 0.5 , 𝑥  سمت چپ 𝑦 

2) 0 ≤ 𝑥 ≤ 0.5 , 𝑥 سمت راست 𝑦 

3) 0.5 < 𝑥 ≤ 1 , 𝑥 سمت چپ 𝑦 

4) 0.5 < 𝑥 ≤ 1 , 𝑥 سمت راست 𝑦 

,𝑥فاصله  4و  1در قسمت  𝑦   2شکل، 2در قسمت. تر نیستبیش 5/0از 

,𝑥که فاصله دهد احتمال ایننشان می 𝑦   تر نباشد بیش 5/0از
2

3
است و  

، 2با قسمت مشابه 3قسمت
2

3
احتمال مورد نظر بنابراین  دهد.به دست می  

 برابر است با

𝑝 =
1
4

× 1 +
1
4

×
2
3

+
1
4

×
2
3

+
1
4

× 1 =
5
6
 

هر دو روش از لحاظ ریاضی معتبر هستند به این ترتیب 
5

6
=

3

4
و در   

 .  1=0نهایت 
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 نقش مثال عام در فرآیند اثبات عام
 مریم عادلیی ی ارشد نوشتهنامهپایانبرگرفته از                             

 
 
 
 
 

امه هی از برنـبخش قابل توج ،ری اثباتـــی و یادگیــیادده. چکیده
درسی دانشجویان کارشناسی ریاضی را به خود اختصاص داده است. 

انجام اثبات توسط دانشجویان تنظیم شده این برنامه درسی با هدف 
رسد به اهداف خود دست یافته باشد. ای که به نظر نمیاست. برنامه

ثبات جام اـــا هدف بررسی چگونگی انـــر بــراین تحقیق حاضـبناب
دانشجویان کارشناسی ریاضی آغاز شد. در این تحقیق برای نیل به 

ورد توجه قرار گرفت. در هدف اولیه، نقش مثال در فرایند اثبات م
ه بهماهنگ هنگام بررسی این نقش، اثبات عام با اهداف این تحقیق 

رسید. بنابراین بخش محوری اثبات عام به عنوان تمرکز نظر می
چگونگی "انتخاب شد. بخش محوری اثبات عام  مقالهاصلی این 

شناخته شد، که  "عام  ساختن مثال عام مناسب در فرایند اثبات
ادبیات موضوع مثال عام،  اصلی تحقیق حاضر است. با توجه بهال سو

 و تاکید، سوالاصلی استخراج شد. در این دو  سوالال از دو زیرسو
توسط دانشجویان بررسی  های کلیدی مثال عامگرفتن جنبهنادیده

 شد.
 یکرد پدیدارنگاری انجام شد.ا روـــا روش کیفی و بــن تحقیق بــای

داد، از دانشجویان ــا محتوای نظریه اعـــحاضر ب ای تحقیقــهداده
کارشناسی گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی 

 ساختاری بود.ها مصاحبه نیمهآوری دادهآوری شد. ابزار جمعجمع
ن تحقیق، اطالعات حاصل از ـــهای ایرای تجزیه و تحلیل دادهــب

ی شد. این کدگذاری با توجه به دگذارــدهی و کازمانــمصاحبه س
. نتایج این تحقیق نشان جام گرفتبخش ان ت تحقیق در دوسواال

دهد دانشجویان توانایی درگیری با فرایند اثبات عام را دارند و می
-اهی جبری میــا مثال و گـــاوقات ب تربیشن مسیر را ـــای

ی در چنین، عدم تمایز میان اثبات ساختنی و وجودپیمایند. هم
فرایند ساختن مثال عام برای استدالل به عنوان یکی از نقاط ضعف 

 اثبات عام شناسایی شد.
 

دورنمای متصور برای آینده دانشجوی کارشناسی ریاضی که . لهبیان مسا
 در حوزه عمل ریاضی باشد، خارج از این دو انتخاب نیست:

 تدریس ریاضی 

 های تحصیالت تکمیلیتحصیل در دوره 

همراه با  افتد و دومی هم معموالاتفاق می هر دو با همکه گاهی 
ات جز ه اثبـــست کـــی پوشیده نیـــتدریس ریاضی است. بر کس

ه صورت پـــیدا و پنهان در هــمه دریس ریاضی بـــناپذیر تتفکیک
 های تحصیلی است. دوره

توان انتظار داشت معلمی که خود قادر به انجام اثبات نیست آیا می
 را آموزش دهد؟ در این زمینه تالش نکرده است، بتواند آن یا

نوت دریافت که بسیاری از معلمان دبیرستانی که اثبات تدریس 
کنند، خود نسبت به اهمیت و کلیت اثبات ناآشنا هستند. عده می

درباره نقش معلم در توسعه توانایی استدالل ریاضی و  هاآنکمی از 
 هاآنکنند و حتی برخی از یــمآموزان صحبت ی دانشــهندس

روی هم سوار  اثبات را به شکل یک سری احکام و دالیلی که بر
شناسند. وی دریافت که اند تا حکمی کلی را ثابت کنند، میشده

توانند در جهت افزایش دانند چگونه میبسیاری از معلمان نمی
آموزان های استداللی و اثباتی ریاضی در دانشها و مهارتتوانایی

 .تالش کنند
در مورد دوم، یکی از اهداف آموزش دانشگاهی در دوره تحصیالت 
تکمیلی این است که تولید دانش ریاضی متوقف نشود. به عبارت 

ه هارل و ــطور که شود. بنابراین همانــدان ساختیــگر ریاضــدی
کنند، دانشجویان ریاضی باید یاد بگیرند مانند یک سودر اشاره می

 دان استدالل کنند.اضیری
درباره وجود آموزش اثبات در برنامه درسی دانشجویان ریاضی میان 

دانان و آموزشگران ریاضی اتفاق نظر وجود دارد. اما آیا روش ریاضی
انان دکند که دانشجویان مانند ریاضیکنونی آموزش اثبات کمک می

 قادر به ساختن اثبات شوند؟
ا هایی ردانشجویان اثباتین نیست که هدف از آموزش اثبات تنها ا

حل  اییانجام دادند، دوباره تکرار کنند. بلکه پرورش توان که قبال
ظر ن تفکر منطقی که برگرفته از روح ریاضیات است، مورد و لهمسا

دارد که یکی از  تاکیدضمن اشاره به این موضوع  است. خاکباز
ه لیادگیرنده با حل مسایاضی، درگیری های اصلی یادگیری رویژگی

عالی مورد غفلت قرار دارد. ای است که در آموزش است و این نکته
در تدریس ریاضی، استاد گوینده است و نویسنده و دانشجو  عموما
نویس و شنونده. این امر در حالی است که اگر دانشجو در جزوه
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ر وشود. به این منظفرایند یادگیری درگیر شود، با استاد همراه می
یادگیری -کردن یادگیرنده در یاددهیسعی در فعال تربیشباید هر چه 

ریاضی داشت. آنچه خاکباز درباره نحوه تدریس ریاضی در دانشگاه 
ای از این کند در آموزش اثبات هم که بخش برجستهاشاره می

 تدریس است، وجود دارد.
 یهای تحصیالت تکمیلآموختگان دورهاز طرفی بسیاری از دانش

باید در دانشگاه تدریس کنند، این موضوع اهمیت یادگیری انجام 
ستاد ا معتقد است کند. خاکبازمیاثبات توسط این گروه را دوچندان 

ت بهتراس جای درگیر کردن دانشجویان در جزییات اثبات، کالس به
کند استادی قادر به می تاکیدده اصلی اثبات را بیان کند. وی ای

درک کرده  که خود ایده پشت اثبات را عمیقا تکار اسانجام این
 باشد.

ان و داندانشجویان کارشناسی امروز و ریاضی کهاینبنابراین برای 
مدرسین فردا بتواند در حوزه کاری خود به خوبی عمل کنند باید 
ساختن اثبات را بیاموزند. این آموختن تنها از طریق درگیری 

شود، بلکه آنان دقیق حاصل نمیهای صوری و دانشجویان با اثبات
 باید در معرض ساختن اثبات قرار گیرند.

های جامعه ترین بحث( اثبات و دقت را یکی از جنجالی1385گویا)
 مسالهوی معتقد است  داند.های متمادی میریاضی در طی قرن

به ویژه در قرن بیستم که آموزش همگانی توسعه -اثبات و دقت 
موضوع  -مه درسی مدرسه حضور پیدا کردیافت و ریاضی در برنا

در ادامه گویا به نقل از کورانت و  هم جدیدتری شد. مناقشات باز
تحوالت چند سال "دهد که رابینز در نیمه قرن بیستم هشدار می

. تگذشته موجب افزایش نیاز به اطالعات و آموزش ریاضی شده اس
اضیات وجود س و سرخوردگی در ریاکنون بیش از هر زمانی، خطر یا

ها که محصالن و مدرسان سعی کنند به ماورای فرمولدارد، مگر آن
 "و محاسبات ریاضی بنگرند و جوهر واقعی ریاضیات را درک کنند.

کند بحث بر سر اثبات و دقت ( اشاره می1385طور که گویا)همان
در شاکله ریاضی نیست، بلکه بحث بر سر آموزش انجام اثبات است. 

 نه انجام اثبات توسطــات باید پشت صحـــزش انجام اثبرای آموــب
برای رسیدن به این دانان آشکارتر شود. آموزشگران ریاضی ریاضی

نسبت به اثبات صوری را بررسی  ترکمی با انتزاع هاهدف، اثبات
 است.    اثبات عام ،هاکردند؛ یکی از این اثبات

یا د که پولغیرکاملی قرار داهای دسته اثباتتوان در اثبات عام را می
اثبات عام، داند. یـــدیشه در فرایند اثبات مــرا نخستین ان هاآن

 ونبد ریاضی یک شی خاص در شرایط استدالل مراحلکننده بیان
که این شی ریاضی مثال . شی است آن های خاصویژگی تکیه بر

 عام است. 
که به شکل دانند مثالی واقعی میمثال عام را  (1984میسون وپیم)

 مناسبی در نقش مطلوبش به عنوان ناقل کلیت ظاهر شود. 
که معلم  ،( را1945)پولیا، شاید بتوان داستان کودکی گاوس 

تعجب کرد،  100تا  1کالسش از سرعت عمل او در جمع اعداد 
ترین اثبات عام در تاریخ ریاضی دانست. زمانی که سایر معروف
را با  2، 100را با  1 گاوسداد بودند، آموزان مشغول جمع اعدانش

را به عنوان جواب  101پنجاه تا  گاهآنو... جمع کرد.  98را با  3، 99

س روشی است که برای هایی محاسبه کرد. بدون شک، روش گاون
کند. ــار میداد متوالی کــعداد دلخواه متناهی از اعــر تــع هــجم
گوید: من اغلب این س میگاو( بعد از بازگویی داستان 2009د)رولن

های عام ز کالس همه مثالرا به عنوان مثال عامی ا گاوسماجرای 
 کنم!مطرح می

در این تحقیق، هسته اصلی اثبات عام که ساختن مثال عام مناسب 
توجه قرار گرفت. چگونگی ساختن مثال عام مناسب  است مورد

ر ضتوسط دانشجویان کارشناسی ریاضی هدف اصلی تحقیق حا
است. این چگونگی با توجه به توضیح میسون و پیم درباره مثال عام 

 شود.بررسی می
 

اصلی این  مسالهشدن برای روشن. های تحقیقمسالهاهداف و 
تحقیق باید اثبات عام و نقاط ضعف و قوت آن شناخته شود. بررسی 

های یک مثال عام مناسب در فرایند اثبات عام از دیگر اهداف ویژگی
ی سوالهدف این تحقیق پاسخ به  ترینمهمتحقیق حاضر است. اما 

( درباره مثال عام، 1984است که با توجه به توضیح میسون و پیم)
 ایجاد شد:

 ام کنند مثال عدانشجویان کارشناسی ریاضی چگونه تالش می
 بسازند؟ عام یک گزارهمناسب را درجهت اثبات 

دیگر بوجود آمد که پاسخ به این  سوالدو زیر سوالبا توجه به این 
 آید:ها هم از اهداف این تحقیق به شمار میسوال

هایی که در این روند هایی از مثالدانشجویان بر چه جنبه .1
 کنند؟می تاکیدسازند، می

 گیرند؟میها را نادیده از این مثال هاییدانشجویان چه جنبه .2

 
های ریاضی و انجام آن هسته اصلی فعالیت اثبات چرا اثبات؟

ناپذیر نظیر درباره نقش اجتنابشوند و اجماعی کممحسوب می
دانان و آموزشگران ریاضی اثبات در یادگیری ریاضی، میان ریاضی

 .وجود دارد

نماید. از هندسه اثبات، نقش مهمی در پیشرفت ریاضیات ایفا می
 های مختلفهای متنوع اثبات در فرهنگشکل اقلیدسی در یونان و

ها موعهپایه نظریه مج گرفته تا ریاضیات رسمی در قرن بیستم که بر
های های منطقی بود و امروز، که شاهد پذیرفتن شکلاستنتاج و

ای هستیم. این تنوع را تری از اثبات در دنیای ریاضیات حرفهمتنوع
 بندی کرد:یر دستهتوان در طیف زمی
 ای ــهر مبنای اصول موضوعه: اثباتـــوری بـــهای صاتــاثب

 استنتاجی رایج

 استفاده از مفاهیم فیزیکی 

 آوردن نتایج از یک مدل با استفاده از محاسبات نمادین دستبه 

 استفاده از کامپیوتر در ریاضیات تجربی: قضیه چهاررنگ 

درس نقش بسیار مهمی را  از طرفی دیگر، حضور اثبات در کالس
ای ایفا ای و ریاضیات حرفهدر حفظ ارتباط میان ریاضیات مدرسه

کند. با وجود عدم برابری اثبات در برجستگی و لذت در مقایسه می
های دقت در آن، بدون دبا عمل ریاضی و تغییر همیشگی استاندار

 د.ک اثبات در قلب ریاضیات قرار دارش
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المللی آموزش نوزدهمین مطالعه کمیسون بینهنا و همکاران در 
برخی موضوعات مربوط به اثبات را مورد بررسی قرار دادند  ریاضی

هایی را هم درباره این موضاعات پیشنهاد دادند. آنان ضمن و پرسش
ان های آنهای تحقیقی در این حوزه، به پرسشزمینه کهایناشاره به 

 های شناختیجنبهمربوط به شود به توصیف مواردی که محدود نمی
افزار هندسه پویا و انتقال اثبات، استدالل و اثبات، انواع اثبات، نرم

 در نهایت وبه اثبات، نقش اثبات و آزمایش، اثبات و علوم تجربی 
 پردازند.می اثبات در دانشگاه

 

سال  در مریکا و کاناداشورای معلمان ریاضی آ .اثبات در دانشگاه
عنوان یکی از اصول و میالدی، اثبات و استدالل را به  2000

ای مطرح کرد. مطابق این سند، در ریاضیات مدرسه استانداردها
اما  .ای برخوردار استاثبات در همه دوران تحصیل از اهمیت ویژه

. در طلبدی را میتربیشدر دوران دانشگاه، اثبات خالقیت و بینش 
 های رسمی، استفاده از تعریفمسالهراه با درک این مرحله، اثبات هم

ر از تتر و سختتر، پیچیدهها، طوالنیهای قبلی است. اثباتو قضیه
های آموزشی قبل است. بنابراین اهمیت اثبات از یک طرف و دوره

مشکالتی که دانشجویان در یادگیری آن دارند، اثبات را به بحث 
 یاضی دانشگاهی تبدیل کرده است.  مهمی در آموزش ر

المللی آموزش هنا و همکاران در نوزدهمین مطالعه کمیسون بین
 کنند:این حوزه اشاره می ها درریاضی به برخی از پرسش

 های ریاضی انتظار مدرسین از عملکرد دانشجویان در درس
های قبلی آنان است، چگونه اثبات محور که متفاوت از تجربه

 باشد؟می

 کردن برگرفته از آیا قسمتی یا بخش مهمی از آموزش اثبات
 دانان است؟فرهنگ چگونگی انجام اثبات توسط ریاضی

 ها، اصول، تعاریف و روابط ها، اثباتتصور دانشجویان از قضیه
چگونه است؟ دانشجویان چه نگاهی به اثبات دارند و  هاآنبین 

 رد؟پذیثیر میثبات تاهای آنان با انه از تجربهچگو هاآندیدگاه 

  ای و مفهومی، ها، شهود، تجسم، دانش رویه، رهیافتمسالهحل
 کردن دارند؟منطق و اعتبار چه نقشی در اثبات

 توجه مدرسین  هایی از اثبات دانشجویان باید موردچه تجربه
 قرار بگیرد؟

 رای مدرسین دانشجویان ــی را بـــهایتوانیم فرصتچگونه می
منش( الزم برای  ها، درک و)مهارت دانش طراحی کنیم تا

 را به دست آورند؟ ثرتر اثبات و انجام آنآموزش مو
با وجود اهمیت فهمیدن و ساختن اثبات در این دوره، شاهد آن 
هستیم که آموزش صریحی برای آن وجود ندارد. روال معمول کار 

گونه است که مدرس درس مربوطه منبع یا منابع مشخصی را این
کند و خود در هر جلسه کالس به اثبات قضایای این منبع فی میمعر
 هاخواهد این اثباتپردازد. در نهایت، در امتحان از دانشجویان میمی

 همان نسخه از اثبات را که ره بسازند. دانشجویان هم معموالرا دوبا
کنند. برای مدرسین هم ه میاند، دوباره ارایس یا کتاب دیدهدر کال

دم این ع مالکی برای ارزیابی فهم دانشجویان از اثبات است.امتحان 
د که افتتوجه به ساختن اثبات توسط دانشجویان در حالی اتفاق می

های دوره کارشناسی ریاضی، این است که یکی از اهداف اولیه درس
های جدید بهبود ختن اثباتتوانایی دانشجویان این دوره را در سا

راوانی درباره چگونگی ــهای فرسشــز پوـــبنابراین هن ببخشد.
 درک و فهم اثبات و تولید آن توسط دانشجویان وجود دارد.

ای هنتایج تعداد زیادی از تحقیقات در این حوزه هم نمایانگر ناتوانی
 های ریاضی است.اترایج در میان دانشجویان در ساختن اثب

تمرکز اصلی این تحقیقات روی مشکالتی است که دانشجویان دوره 
شوند. مانند ناتوانی در ، در نوشتن اثبات با آن مواجه میکارشناسی

یا  های اثبات، ندانستن استراتژیپیشرفته درک مفاهیم ریاضیات
 ه زبانهای غیررسمی ب، تبدیل گزارههاآنکارگیری ناتوانی در به
محققین هم با تمرکز بر درس خاصی از دوره برخی  .منطق ریاضی

کارشناسی ریاضی، اشتباهات دانشجویان را براساس مشکالت 
بندی خوبی به جمع اند وبندی کردهدانشجویان در آن درس دسته

 .ره این مشکالت دست یافتنددربا
هفت مورد را به عنوان عامل اصلی مشکالت  نیا به نقل از مورحسن

 کند:م اثبات بیان میدانشجویان در انجا
تـــواند تعریـــف را د. یعنی نمیدانیــجو تعریف را نمــدانش .1

 بندی کند.صورت

 دانشجو درک شهودی ضعیفی از مفهوم دارد. .2

 تصویر مفهوم دانشجو برای انجام اثبات ناکافی یا ضعیف است. .3

ها را خودش بسازد ای ندارد که مثالتواند یا انگیزهدانشجو نمی .4
 کمک بگیرد. هاآنو از 

ار بندی ساختداند که چگونه از تعاریف برای سرهمدانشجو نمی .5
 کلی اثبات بهره بگیرد.

کارگیری زبان و نمادهای ریاضی ناتوان دانشجو در فهمیدن و به .6
 است.

 داند اثبات را از کجا یا چطور شروع کند.دانشجو نمی .7

مشاهدات در کند، مورد چهارمی که مور بدان اشاره می تاییددر 
ه ـــداد کیــشان مـریه اعداد دانشگاه شهید بهشتی نــالس نظــک

یده آن در حالت کلی، دانشجویان از شروع اثبات با مثال و تعمیم ا
ولی خود چندان تمایلی به آوردن مثال و تالش برای  برند،لذت می

ن ایافتن ایده مثال در ابتدای کار ندارند. بنا بر گفته دانشجویان، آن
شکل  ثال زدن بهتجربه کار با مثال را نداشتند و بنابراین در مقابل م

 هاآنکم این رویه تغییر یافت و کردند. کمآشکاری مقاومت می
الس استفاده کنند. ولی به نظر های مدرس کحاضر بودند از مثال

 های خودشان را ندارند. رسید هنوز شهامت آوردن مثالمی
ذت شد، لان وقتی اثباتی با مثال انجام مییاین موضوع که دانشجو

های خودشان در فرایند اثبات ند، ولی خود قادر نبودند از مثالدبرمی
ر تاستفاده کنند، توجه ما را به خود جلب کرد. اما این پرسش کلی

از آنی بود که بتوانم برای آن پاسخی بیابم. بنابراین تصمیم گرفتم 
 مطالعات خود را ادامه دهم.

باید روی انجام اثبات متمرکز  با توجه به این پرسش، مطالعات

با بررسی ضرورت انجام اثبات آغازشد و با چگونگی انجام  شد کهمی

 دانان ادامه یافت.اثبات توسط ریاضی
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بسیار ساده  مساله( یک مثال ریاضی را یک 1388کثیری) .مثال عام
ه ف کلی، یا یک جنباز کاربرد الگوریتم، یا یک نمونه ساده از تعری

 کند.خاص از یک مفهوم معرفی می
اضیات برد ریها نقش کلیدی در پیشمیسون و واتسون معتقدند مثال

ه بنا ب کنند.و هم در یک رویکرد آموزشی ایفا می هم به عنوان نظم
ا یک راه کمکی به آموزش ریاضیات چنین نقشی صرف هاآنگفته 

درونی ریاضی هستند. نیز به ها جز الینفک و نیست. بلکه مثال
ای ها باید به گونهورزیده و معتقد است که مثال تاکیدها اهمیت مثال

 (.1388)کثیری،  های کلی مفهوم را آشکار کنندباشند که ایده
، از دیرباز در جامعه آموزش مسالهاستراتژی استفاده از مثال در حل 

دانان هم بر اهمیت عالوه بر این ریاضی. ریاضی مورد توجه بوده است
 ند.کنمی تاکیدگیری فرایند اثبات ال برای شکلاستفاده از مث

 اند. دمثال را اولین مرحله اثبات می مورگاندی
دان با یک گزاره جدید گوید هنگامی که یک ریاضیکورانت می
آن گزاره چندان مسلم نیست، شود که درستی مواجه می

با ساختن یک مثال کلیت کار ترین کار ممکن آن است که طبیعی
 را در این مورد خاص ببیند.
های مختلف درباره نقش مثال در اثبات مروتی ضمن بررسی دیدگاه

 ای درها نقش کلیدی و عمدهگیرد که مثالو استدالل، نتیجه می
کنند و در ایجاد ارتباط بین های عمومی ایفا میحدس تاییدرد یا 

دهی توجه ها در جهتم هستند. مثالریاضی مههای انواع استدالل
ا، هثرند. انتخاب ویژه و خاص مثالات موهای اثبیادگیرندگان به ایده

، هم اثباتهای مبه ایده هاآنداشتن به همراه شفافیت و اشاره ضمنی
 کند.  ثر ایفا مینقش مهمی در یادگیری مو

فا های غیرمعمول ایمسالهکننده را در حل ها نقش تسهیلمثال
ده ناستدالل درباره موقعیت به یادگیر ،کنند. فرایندی که در آنمی

 و ها را به خدمت بگیرد )لیزای از تکنیکدهد که دنبالهاجازه می
 (.PME30،2006همکاران، 

آوردن که از ساندفور و همکاران معتقد هستند که هدف مثال
حمایت قرار گرفته است، تـنها  ا و دیگران موردـــولیـــوی پـــس

ها مفید و گاهی )اگرچه این داده های تجربی نیستآوری فرضجمع
الزم است(. بلکه برای دیدن عمومیت از طریق حالت خاص است که 

د رسشناسیم. به نظر میمی "مثال عام"این حالت خاص را به عنوان
 یممیسون و پ درباره مثال عام را تربیشتحقیق  های اولیه برایپایه
 بنا نهادند. 1984در 

ل ارجاع به ک"به معنای  "عام"در فرهنگ انگلیسی اکسفورد صفت 
آورده شده است. در ریاضی،  "کالس یا گروه؛ نه حالت خاص

عمومی است که تقریبا برای همه اعضای یک رسته برقرار  یخاصیت
اصیتی ها، ویژگی عمومی خاست. به طور مشخص در نظریه اندازه

-)مالک و مووشویت گی عامی استویژ "تقریبا هرجایی"ست که ا
 (.2011 هادر،

در میان نمادهای ریاضی پنهان  اغلب عمل ساختن در اثبات
وسیله ساختن مثال آشکار شود. چیزی ه شود، اما ممکن است بمی

ها دریافت کرد این است که اگر اثباتی عمل توان از مثالکه می

تواند به طور موثری از این ساختن میپس  ساختن را دربرگیرد،
 ه شود.طریق مثال عام ارای

مثال عام برای ایفای نقش خود به عنوان ناقل کلیت، الزم است که 
های در یک فرایند استداللی ظاهر شود. این فرایند با اثبات

د ای نظری این فرایناستنتاجی متفاوت است. در بخش بعد با مقدمه
 شود.معرفی می

 
کند این است که این را خاص می گاوسچه روش آن". عام اثبات

کند بلکه این روش تعمیم ای خاص کار نمیمسالهروش تنها برای 
جمله اول اعداد صحیح یا  50شود برای یافتن حاصل جمع داده می

)پل هافمن، مردی که  "جمله اول... یا هر چه که بخواهید. 1000
 (2009 رولند،شده از فقط عاشق اعداد بود؛ نقل

 شود. اول میکامل تفکیک قایهای کامل و غیرپولیا میان اثبات
های ها و استداللمعتقد است که برای شخص منطقی تنها اثبات

کامل بدون هیچ شکاف و عدم قطعیتی وجود دارد و اگر جز این 
 باشد دلیل نیست. 

رباره های غیرکامل و اعالم خطر دپولیا در ادامه ضمن معرفی اثبات
های کامل معتقد است نقش و فایده به جای اثبات هاآناستفاده از 

آشکار  مسالههای غیرکامل تا حدی از راه مطالعه فرایند حل اثبات
کردن مسایل نشان ی حاصل از حلهاشود. بعضی از تجربهمی
ام بسیار ناکامل و ناتم که نخستین اندیشه یک اثبات غالبادهد می

است. بسیاری از نتایج ریاضی نخست بر پایه استقرا بنا شده و سپس 
ود شبه اثبات رسیده است. ریاضیاتی که با دقت و استحکام عرضه می

یک علم استنتاجی منظم است ولی ریاضیاتی که در حال سازندگی 
 (.1945)پولیا،  است علمی آزمایشی و استقرایی است

این نکته که ساختن اثبات استنتاجی نیست، صحه  م بره هالموس
جریان آفرینش ریاضیات، هرگز استنتاجی نیست. "گذارد: می

های ند، تعمیمزهای مبهمی مینگام کار خود حدسدان به هریاضی
کند و به سوی نتایج غیرمجاز خیز ای پیش خود تصور میگسترده

ه کو خیلی پیش از آن کندهایش را پس و پیش میدارد، ایدهبرمی
بتواند اثباتی منطقی برای آن بنویسد، خود را به درستی آن متقاعد 

 ."کندمی
دن شکند که ریاضیات در جریان ساختهبه این تفکیک توجه می گویا

ریاضی به صورت یک محصول تمام شده که متکی به دقت  ارایهبا 
ر ل فکری، بباشد و فهم واقعی ریاضیات و استقالاست، متفاوت می

 گویا به روند افزایش توانایی شخص در عملیات صوری مقدم است.
کند و درباره خطر از دانان اشاره میساختن اثبات توسط ریاضی

قدر دغدغه دقت بر دهد. او معتقد است آنرفتن معنا هشدار میبین
ی ـــکند که خطر از بین رفتن آن وجود دارد. ولمعنا غلبه می

د، کندانی وقتی چیزی تولید میر ریاضیـــه هــطبیعی است ک
کند و اش و برای دفاع از آن، دقیقش میارایهبرای تعمیمش، برای 

در  داندهد. آیا وقتی که ریاضیکار را با اثبات ریاضی انجام می این
حال تولید بود، به فکر یک ایده و انگیزه بود یا وسوسه دقت را داشت 

 تا چیزی خلق کند؟
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شود هدف آموزش اثبات آن است که چرخه براین اگر ادعا میبنا
رای توان بلکه باید بدان متوقف نشود، پس نه تنها میتولید ریاضی

حالی که در ادامه  لحظاتی هم که شده دقت را کنار بگذاریم. در
 دانیم. ضروری می اثبات، دقت را بسیار نزدیک و

ساختن اثبات دارند،  وبر  های غیرکامل درعالوه بر نقشی که اثبات
 ها بیانو همکاران دالیل دیگری برای پرداختن به این نوع اثبات

 کنند: می

 های ریاضیهای اولیه  است که معلمان و کتاباثبات یکی از راه (1
 سعی در انتقال ریاضیات به وسیله آن دارند.

و  کنندهها را گیجدگان، اثباتمحققان دریافتند که یادگیرن (2
 نی یافتند.معبی

توانند بین اثبات معتبر و برهان نمی کارشناسیدانشجویان  (3
 شوند. قایلنامعتبر تمایز 

یکی از مشکالت معروف دانشجویان درک شیوه خطی و صوری  (4
 ها است.نوشتن اثبات

ند. کدر حالت کلی، ماهیت انتزاعی اثبات از فهم اثبات جلوگیری می
ای که بر ترکمهایی با انتزاع بنابراین تالش برای یافتن اثبات

 .رسدتر باشند، طبیعی به نظر میدسترسیادگیرندگان قابل

ه نسبت ب هاآنهای اثبات که جنبه انتزاعی باقری بعضی از شیوه
 کند:است را در سه دسته معرفی می ترکماستدالل استنتاجی 

هایی هستند که به صورت داستان اثبات توضیحی: اثبات .1
دهند. این زندگی دلیل درستی مطلبی را توضیح میروزمره 

باشند، ها چون به صورت بحث روان و سلیس مینوع اثبات
 گیرند.پسند قرار می مورد تربیش

د هایی هستنهای بدون کالم(: اثبات)اثبات های تصویریاثبات .2
کنند. این نوع که فرایند اثبات را در قالب تصاویر بیان می

وکمک به درک و فهم  تربیشتوان برای توضیح ها را میاثبات
کرد و در بعضی از مواقع فهم اثبات  ارایهبهتر از یک اثبات نیز 

های دیگر تر از فهم و درک آن به صورتبه این شیوه عمیق
 است.

 هایی برای یکاثبات تجربی: اثباتی است که براساس تجربه .3
ند مثال چ ارایهشود. به این صورت که با مطرح می مساله

درست است. در نتیجه در حالت کلی  مسالهکنیم مشاهده می
که به مرور  تواند درست باشد یا اینمی مسالهتوان گفت می

شود. چون هیچ مورد اشتباهی زمان درستی آن بر ما ثابت می
هایی نیز ها دارای محدودیتاتآید. این اثببه دست نمی

اثبات همه جا به کار آید.  شوند کهباشند که مانع از این میمی
ه ریاضیات اثبات قوی به حساب های تجربی در حوزاثبات
 آیند.نمی

کند، در واقع اثبات مواردی که باقری به عنوان اثبات معرفی می
نه را برای ساختن اثبات فراهم ریاضی نیستند. اما همگی زمی

کم شرایط برای معرفی اثباتی که برای معرفی آن مسیر کم کنند.می

را پیمودیم، فراهم شده باشد.  ترکمهای با انتزاع رسیدن به اثبات
 بندی باقری قرار داد.  توان در دستهرا هم می"اثبات عام"

دانند که روی مثال استداللی می اثبات عام را لرون و زاسلواسکی
یگر اثبات عام، مثال عامی است که شود. به عبارت دعام انجام می

 گیرد.در مسیر اثبات مورداستفاده قرار می
وبر و همکاران این نوع اثبات را با کمی تفاوت در بیان، اما با همان 

 اللاستد مراحلکننده کنند. آنان اثبات عام را بیانمعنا تعریف می
 های خاصویژگی تکیه بر بدون ریاضی یک شی خاص در شرایط

 که این شی ریاضی همان مثال عام است. دانندشی می آن
اثبات  ای ریاضی نیست، اما قطعاز گزارها ملاثبات عام، اثبات کا

زین تواند جایگکامل حالت خاصی از قضیه است. بنابراین اگرچه نمی
یک مرحله به سمت اثبات  ،توان به صورت موقتاثبات شود، اما می

توان اثبات کامل حالت خاص از میآن را در نظر گرفت. در ادامه 
 .شده در جهت اثبات کلی در نظر گرفتگزاره را به عنوان مثال حل

اصطالح اثبات عام توسط بسیاری از آموزشگران ریاضی مانند تال، 
اصطالحات دیگری هم  کار رفته است.به و باالچف،میسون و پیم، 

اثبات شفاف و شبه  شود. مانندها استفاده میبرای این نوع اثبات
 .اثبات شفاف

هادر درباره انتخاب این اصطالح برای این نوع -مالک و موشویتز
ای هدهند. آنان شفافیت را از ویژگیتری میها توضیحات دقیقاثبات

طرف شیشه را ببینیم. شود آندانند که باعث میاصلی شیشه می
ه کند کمی اثبات شفاف هم این امکان را برای یادگیرندگان فراهم

 از این طریق اثبات صوری مربوطه را ببینند. 
ی که اشفافیت از خصوصیات شیشه است که هیچ ارتباطی با منظره

)عام( ارتباط عمیقی با  بینیم، ندارد. اما اثبات شفافاز طریق آن می
 اثبات صوری دارد. در واقع همان اثبات صوری برای یک مثال است.

 "تلخ کننده قرصشیرین "اثبات با عنوان  بعضی محققین از این نوع
اثبات با طعم " کنند که من با الهام از این عبارت، اصطالحیاد می

من، اثبات ماهیت تلخی ندارد که قرار باشد  را ساختم. به نظر "مثال
را شیرین کنیم. در واقع اثبات، به خودی خود هم گاهی لذت  آن
گاهی الزم است برای استفاده بعضی  ای را به همراه دارد، امااندازهبی

ا های عام ردانشجویان اثبات را عوض کنیم. از یادگیرندگان طعم آن
خوانند و شامل ر میتها را راحتتاثبا دهند. چون اینترجیح می

را  هاآنهای عام را دوست دارند و های عددی است. آنان اثباتمثال
  )رولند(. یابندمی ترکمتر با تجرد مناسب

 
که  سازنداین نوع اثبات، دانشجویان را قادر می قوت اثبات عام: قاطن

تر درگیر شوند. های اصلی در زمینه آشناتر و شهودیبا حاصل ایده
ها های قوی از عمومیت کامل مانند فرمولچون به طور موقت بحث

آورد. شاید این دلیل را بتوان و نمادها را به حالت تعلیق درمی
دلیل اقبال محققین و آموزشگران ریاضی به این نوع  ترینمهم

که اثبات صوری دقیق، خارج از دسترس ها دانست. زمانیاثبات
 وانت، میرسدآموزان مدرسه به نظر میانشاکثریت قریب به اتفاق د

ام آموزان ابتدایی اثبات عفعالیت کالسی را تصور کرد که حتی دانش
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ماال احت هاآنهای دیگری بسازند. خودشان مثالقضیه را یاد بگیرند و
  دهند.احساس خواهند کرد که اثباتی مشابه را انجام می

های اثبات های دشوار، این امکان وجود دارد پیچیدگیدر اثبات
 جزییاتای متوالی از صوری دقیق، به تدریج از طریق زنجیره

 های عام ساخته شوند. استادانه اثبات
 
های عام، ترین ضعف اثباتکارا مهمآش های عام:ضعف اثبات قاطن

 . در واقع برخی از نکاتواقعا اثبات قضیه نیستند هاآناین است که 
ی دهد: بعضتر اثبات به آسانی خود را در اثبات عام نشان نمیظریف

افتد، ممکن است در اثبات کامل مراحل که فقط در مثال اتفاق می
نیاز داشته باشد تا اطمینان حاصل کنیم که همیشه به برهان خاصی 

به یک  شدنبرای کاسته ها قابلیت یکسانیهمه اثبات افتد.اتفاق می
-توان مشخص کرد که برای چه قضیهاثبات عام را ندارند. یعنی نمی

مطرح  را به کار برد. پرسشی که احتماالتوان اثبات عام هایی می
( هاآنهایی از )یا بخش هاانیم اثباتتوشود این است که آیا میمی

  ی دارند، مشخص کنیم؟تربیشرا که قابلیت 

ای هالعاده مشکلی است که ترکیبی از ریاضی و جنبهفوق سوالاین 
ربوط به شکل و ساختار اثبات م آموزشی است. یک جواب احتماال

ها با ساختار و شکل منطقی رسد بعضی از اثباتبه نظر می است،
 توان با اثبات عام بیان کرد. ا نمیخاص ر

هایی که شامل اشیا برای نمونه، اثبات با برهان خلف یا اثبات
هایی ها هم نمونهرباره این نوع اثباتنامتناهی هستند. اما حتی د

)برهان  لم اقلیدس ه با اثبات عام انجام شدند. مثالوجود دارد ک
اشیا نامتناهی( همگی )روی  خلف(، قضیه کانتور و قضیه الگرانژ

 اثبات عامی دارند.

های آن، داده مسالهاصلی تحقیق و دو زیر  مسالهبر اساس  در ادامه
ود. شکنندگان تجزیه و تحلیل میبه دست آمده از مصاحبه با شرکت

  این تحقیق عبارت بود از: مساله

کنند مثال عام دانشجویان کارشناسی ریاضی چگونه تالش می»
  «بسازند؟ درجهت اثبات عام یک گزارهمناسب را 

 زیر مورد بررسی قرار گرفت: مسالهدو زیر مسالهکه بر اساس این 

هایی که در این روند از مثال هاییدانشجویان بر چه جنبه (1
 کنند؟می تاکیدسازند، می

 گیرند؟ها را نادیده میهایی از این مثالدانشجویان چه جنبه (2

مسیر ساختن مثال عام مناسب به شکل  ابتدا، نگاه دانشجویان در
 کنندگان برایهایی را که شرکتوشکلی بررسی شد. سپس ر

 رسیدن به مثال عام مناسب استفاده کردند، در پنج دسته مورد
 بررسی قرار گرفت.
 تحقیق مسالهها و دو زیرها با توجه به این دستهدر انتها، مصاحبه

ه نگاه دانشجویان از دو زاویبازنگری شد. حاصل این بازنگری تحلیل 
 مختلف بود.

 
 هاهای ریاضی مصاحبهالسو
 

 ال صفر:سو

گاه باشد آن 4تر از عدد مرکب بزرگ 𝑛صورت اصلی: اگر 
((𝑛 − 1)! ≡ 0(𝑛به پیمانه. 

 صورت پرسیده شده در مصاحبه:
 برای چند عدد امتحان کرد، رابطه جالب و مشترکی برقرار بود:

م: ــــم کنیم، داریــــک رقم کـــــی 6دد ــــر از عــــاگ مـــثال
6 − 1 ≡  .(به پیمانه6)0

8هم این رابطه درست است:  8برای عدد  − 1 ≡  .(به پیمانه8)0
 به نظرت روابطی که من برای این دو عدد نوشتم، درست است؟

 چرا درست است؟ به نظرت برای چه اعداد دیگری درست است؟
 

 ال اول:سو
گاه اشد آنــــخواهی بــــدد اول دلـــع 𝑝ر ـــورت اصلی: اگـــص

(𝑝 − 1)! ≡ −1(pبه پیمانه))قضیه ویلسون( . 
 صورت پرسیده شده در مصاحبه:

 برای چند عدد امتحان کرد، رابطه جالب و مشترکی برقرار بود:
م کنیم، ـــــم کـــــک رقـــــی 5دد ـــــــر از عـــــاگ مثــــال

5م: ــــداری − 1 ≡  .(به پیمانه5)1−
ت: ـــت اســــطه درســــن رابــــم ایـــــه 7دد ــــرای عــــب

7 − 1 ≡  .(به پیمانه7)1−
 به نظرت روابطی که من برای این دو عدد نوشتم، درست است؟
 به نظرت برای چه اعداد دیگری درست است؟چرا درست است؟

 
 ال دوم:سو

 علیه دارد.صورت اصلی: هر مربع کامل تعداد فردی مقسوم
پرسیده شده در مصاحبه: آیا این گزاره درست است: هر مربع  صورت

 علیه داردکامل تعداد فردی مقسوم

اصلی که چگونگی ساختن مثال عام  سوال. اصلی سوالپاسخ به 
ایی که با مثال مسالهمناسب در جهت اثبات عام بود، در فرایند حل 

 کنندگان تالششد، مورد بررسی قرار گرفت. در واقع شرکتآغاز می
پرسیده شده را با استراتژی استفاده  مساله ،کردند در طول مصاحبه

 بندی شد.ها در دو بخش مدلاز مثال حل کنند. این بررسی

یر در مساین فرایند به صورت دو مسیر شناسایی شد.  این بخشدر 
 تر شروعای کلیکنندگان با انتخاب مثالی از مجموعهشرکت اول،
کردند با تحدیدکردن این مجموعه به مثال تالش میکردند و می

 ظرن عام مناسب دست یابند. انتخاب این مسیر در مراحل اولیه با در
همراه بود. رولند  مسالهنگرفتن خواص اشیا یا روابط موجود در 

معتقد است در فرایند اثبات عام، باید مقدارهای ثابت در سراسر 
 رای هر ایم بشویم که آنچه یافته انجام اثبات روشن باشند تا مطمئن

ر هایی دکند که چنین ثابتمی تاکیدخاص برقرار است. وی  حالت
ن شوند. بنابراین روابط بین اشیا ایروابط بین اشیا ریاضی ساخته می

سازند. این روابط به دو صورت در این تحقیق دیده های را میثابت
 شد:
  وجود داشت: مانند رابطه  سوالروابطی که در صورت

 همنهشتی؛
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  شد: این روابط، در شناخته می مسالهروابطی که در طول حل
ضرب با اعداد های مشترک در حاصلارتباط عامل صفر مساله

با یافتن معکوس یا در  1ارتباط عدد  اول مسالهمرکب، در 
ها، در بودن پیمانه با یافتن معکوسارتباط اول مسالههمین 
ها علیهرابطه بین مجذور عدد مرکب و تعداد مقسو دوم مساله

ارتباط بین توان عوامل اول عدد مرکب و  مسالهیا در همین 
 علیه ها بودند. تعداد مقسوم

ساز یافتن روابط در واقع توجه به کارکرد روابط دسته اول زمینه
دست دوم بود و ارتباط عمیقی بین این دو دسته دیده شد. روابط 

اشاره  هاآنرسند که رولند به دوم به نظر همان روابطی میدسته 
 کند. می

ر تکردند که خاصکنندگان از مثالی شروع می، شرکتدر مسیر دوم
صفر معتقد بودند  مسالهعام مناسب بود. برای نمونه در  از مثال

دوم هم در ابتدا  مسالهرابطه تنها برای اعداد زوج برقرار است. در 
اول بود.  هاآنمربع کاملی را در نظر گرفتند که مجذور  تنها اعداد

های خاص طبیعی بود که وقتی به دنبال چرایی برای این مجموعه
کردند که مختص اعداد زوج یا اعداد بودند از خواصی استفاده می

 تر از مجموعهخاص هاآنمربع کامل با پایه اول بود. بنابراین تعمیم 
در واقع آنان  برقرار است. هاآنن روابط برای واقعی اعدادی بود که ای

 دادند.های خاص آن اعداد انجام میاثبات عام را با تکیه بر ویژگی
طی  مسالهکنندگان مسیر یکسانی را از ابتدا تا انتهای حل شرکت

کنندگان گاهی در مسیر اول و گاهی در کردند. برخی از شرکتنمی
ص که به شخاز آن تربیشمسیر کردند. انتخاب مسیر دوم حرکت می

ان کنندگوابسته بود. مشاهده شد شرکت مسالهوابسته باشد، به 
دوم را از مسیر دوم یا بالعکس  مسالهاول را از مسیر اول و  مساله

 حل کردند.
یک از این مسیرها بستگی به این داشت که کدام  انتخاب هر معموال

 مسالهتر به نظر آید. به این معنا که در یک یک قابل دسترس
دسترس بودن از دالیل مختلف ر بود. این قابلتکارکردن با آن راحت

 شد:ناشی می

 کنندگان داشتند.دانش و تجربه قبلی که هر کدام از شرکت 

 بیان  مسالهبرای بیان صورت  مسالههایی که در شروع مثال
 شد.می

 دن هرکدام از مسیرها انتخاب روشی که دانشجویان برای پیمو
 کردند.می

کنندگان در دو های پیموده شده توسط شرکتبرای توصیف روش
 های زیر شناسایی شد:شده، دستهمسیر شناسایی

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

عام مناسب، استفاده از مثال برای رسیدن به  .استفاده از مثال
رسد. آوردن مثال، ترین روش به نظر میهای مرتبط طبیعیمثال

ها و در نهایت رسیدن به مثال عام مناسب بررسی خواص این مثال
 کنندگان این تحقیق هم مشاهده شد. در شرکت

بندی زیر را برای توصیف ( در تحقیق خود دسته2012بیهلر وکمپن)
   کردند: ارایهانشجویان ساخته بودند های عامی که داثبات

 که با گزاره هماهنگ نیستند. های استام شامل مثالاثبات ع (1

 کهنایشود، بدون می به وسیله چند مثال تاییداثبات عام تنها  (2
 شوند.  ارایهها به عنوان عمومی مثال

ی رتبیششده بودند، اما توضیح  ارایهها به صورت عمومی مثال (3
 بود.داده نشده 

گذاری شدند و هاست، که نامها و ایدهاثبات عام شامل عمل (4
 تعمیم یافتند.

بندی، سه دسته اول مربوط به مرحله ساختن مثال در این طبقه
  توسط دانشجویان است.
ن کنندگاشرکت در این تحقیق، مشاهده شد کهدر روش استفاده از مثال 

رسیدن به مثال عام را برای شده بیهلر و کمپن سه مسیر توصیف
پیمایند. البته این پیمایش به همان ترتیبی نبود که بیهلر مناسب می

 کنندگانی که با روشدادند. شرکت ارایهبندی خود را و کمپن دسته
 ند ابتدا گزاره را با چند مثال تاییدرفتاستفاده از مثال پیش می

مومی بیان ها را به صورت عکردند مثالتالش می گاهآنکردند. می
آوردند هایی میو عمومیت گاهی مثال تاییدکنند. اما در میان این 

 نظر هماهنگ نبود. که با رابطه مورد

استفاده از این روش در دو مسیر  .استفاده از مثال و مسیر جبری
 مشاهده شد:

کنندگان با بیان مثال مثال جدا، مسیر جبری جدا: برخی از شرکت-
این افراد تنها یافتن مثال برای رسیدن به مثال شدند. برای قانع نمی

عام مناسب کافی نبود و برای رسیدن به مثال عام مناسب باید 
دیدند. ولی برای آنان مثال و بیان ها را در حالت کلی هم میمثال

 پیمودند، بهن مسیر را با مثال میکلیت دو بخش مجزا بودند. آنا
 رسیدند. ولی اینخودشان( می )از نگاه اطمینان و حدس قابل قبولی

کردند که این مثال عام کرد و زمانی قبول میبرایشان کفایت نمی
 کردند. می هم مشاهدات مثال خود را بررسیاست که با نمادهای کلی 

کنندگان شرکت برای بعضی از رفت و برگشت بین مثال و مسیر جبری:-
 مناسب نبود. اینهم مثال به تنهایی دلیلی برای یافتن مثال عام 

ما رسیدند. اپیمودند تا به اقناع میافراد هم باید مسیر جبری را می
بخش مجزا محسوب  برای این افراد مثال زدن و مسیر جبری دو

ا چند ت بستند. معموالهم به کار می شد. آنان این دو روش را بانمی
به گفته خودشان مسیر برایشان  کهاینبرای  گاهآنزدند، مثال می

طور که رولند هم کردند. همانتر شود از نمادها استفاده میروشن
 کردند که خودد برای این از نمادها استفاده میکند این افرااشاره می

 کننده مثال رها کنند. های گیجرا از جنبه
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 توان در دسته چهارمافرادی را که از این روش استفاده کردند می
 بندی بیهلر و کمپن قرار داد. دسته

برخی از دانشجویان به دنبال یافتن الگویی مشخص برای . الگویابی
 ترینمهمدر جهت ساختن مثال عام مناسب بودند. شاید  مسالهحل 

دلیل این جستجو اطمینانی بود که از قابل تعمیم بودن الگوی 
در  راهی مشخص داشتند. دلیل دیگر الگویابی تالش برای یافتن

 تواند باشد. جهت استفاده از استقرای ریاضی می
که باید جاییاول مشاهده شد. آن مسالهجستجو الگو فقط در 

 کردند.ها را پیدا میمعکوس
کنندگان با مجموعه اعداد برخی از شرکت. استفاده از مثال نقض

کم مجموعه را تحدید کردند. آنان در این مسیر طبیعی شروع و کم
نظر صدق  اعدادی از مجموعه اعداد طبیعی که در رابطه مورد

این اعداد را با اطمینان کنار گذاشتند. آنان کردند، کنار مینمی
فهمیدند که درباره عدم برقراری گذاشتند که البته گاهی هم میمی

 نظر زود قضاوت کردند. رابطه برای مجموعه مورد
یرها در جهت تولید مثال به جز مسیر جبری، باقی مس. مسیر جبری

هایی مشاهده شد مسالهعام مناسب انجام شد. مسیر جبری تنها در 
ای هبرانگیز نبود. گاهی هم از روی مثالکننده چالشکه برای شرکت

زدند که از نظر آنان مثال عام نبود مطرح شده یک حدس اولیه می
. دندکرو بقیه مسیر جبری را بدون توجه به این حدس اولیه طی می

دانشجویان زمانی از مثال استفاده  نبنا بر عقیده ساندفور و همکارا
ن احل مستقیم و سرراستی نداشته باشد. در میراه مسالهکنند که می

آسان بود،  هاآنبرای  مسالهجا کنندگان این تحقیق هم هرشرکت
 تمایلی به استفاده از مثال نداشتند. اصال

 
اصلی تحقیق و مبانی نظری مثال  سوالبا توجه به . هاسوالپاسخ به زیر

از  السوپیم و رولند بود دو زیرمتکی بر کارهای میسون،  تربیشعام که 
هایی از مثال عام را بررسی جنبه سوالاصلی مطرح شد. این دو زیر سوال

در جهت ساختن مثال عام  مسالهکند که دانشجویان در فرایند حل 
 گیرند.  را نادیده می هاآنکنند یا می تاکید هاآنمناسب بر 

ها از دو زاویه مورد بررسی های مثالو نادیده گرفتن جنبه ین تاکیدا
 قرار گرفت:

 های قابل تعمیمجنبه 
 های بازدارندهجنبه 

کنندگان ایجاد شد. آنان های شرکتاین دو نوع نگاه از مصاحبه
اب مستقل از انتخکردند که معتقد بودند گاهی بر روندی تکیه می

 های قابل تعمیممثال در مسیرشان است. این نگاه را در دسته جنبه
 قرار دادم.

کردند ولی بعد از مدتی می تاکیدای آمد که بر جنبهاما پیش می
کردند زمانی توانستند کمی به جلو حرکت کنند که این ابراز می

د در طور که قبال هم اشاره شنادیده گرفتند. همانجنبه را 
بل تفکیک نبودند. یعنی گاهی ها این دو زاویه نگاه قامصاحبه

کنندگان قابل تعمیم بود در نهایت ای که از نگاه شرکتجنبه

شد و بالعکس. بنابراین این دو زوایه نگاه در کنار هم بازدارنده می
 بررسی شد.

رسیدند و به شکل افرادی که تنها با مثال آوردن به مثال عام نمی
دنبال چیزی  مسالهدیدند، در را می مسالهنمادین و کلی هم باید 

بودند که شاید بتوان آن را ضعف مثال در فرایند استدالل دانست. 
کردند، به دنبال ها را پیدا میها معکوساول چون در مثال مسالهدر 

را ها ها بودند که در حالت کلی هم این معکوسروشی مشابه مثال
ا هپیدا کنند. در واقع، در حالت کلی هم انتظار داشتند این معکوس

 را بیابند.
آنان قادر نبودند بین برهان در حالت متناهی و نامتناهی تفکیک 

ساختنی بود. بنابراین  هاآنشوند. در حالت متناهی برهان  قایل
خواستند در حالت کلی هم از برهان ساختنی استفاده کنند.  ولی می

کردند که در حالت نامتناهی نیازمند به این موضوع دقت نمی هانآ
 برهان وجودی هستند.

در حالت متناهی تفاوتی بین این دو برهان وجود ندارد. برای 
آوریم. بدین منظور به سراغ الگوریتم تقسیم شدن مثالی میتر روشن

 رویم که از دوران ابتدایی با ما بوده است.می
ا مانده رقسمت و باقیکنیم، خارجبرهم تقسیم می وقتی دو عدد را

کنیم. ولی اگر بخواهیم در حالت را مشاهده می هاآنسازیم و می
 هاآنمانده را نشان دهیم، تنها وجود قسمت و باقیکلی وجود خارج

 دهیم.ترتیبی نشان میرا با استفاده از اصل خوش
اول در حالت  والسکنندگان در در این تحقیق هم برخی از شرکت

ن کردند. ایهایی را که معکوس یکدیگر بودند، پیدا میمتناهی زوج
ها را پیدا کنند. افراد انتظار داشتند در حالت نامتناهی هم این زوج

توانستند بین اثبات ساختنی و وجودی تمایز نمی مسالهدر این  هاآن
 شوند. قایل

 هایتوان در دسته ضعفبروز این مشکل در هنگام اثبات عام را می
توان در کنار دیگر نکات اثبات عام درنظر گرفت. این ضعف را می
پرداخته بودند، قرار  هاآنضعف اثبات عام که لرون و زاسلوسکی به 

 داد. 
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 لل ضعف برخی دانشجویانبررسی ع

 ل آنالیز ریاضیدر حل مسای 
 مهدیس فتحی یاز پروژه کارشناسی نوشتهبرگرفته 

 
 
 
 

ی های دورهترین سرفصلآنالیز ریاضی یکی از مهم. چکیده
 کارشناسی ریاضی است که دانشجویان در هر ترم درسی، یکی از

چه که در آموزش این درس نمایند. آنهای آن را اخذ میشاخهزیر
هایی است که ها، و حل مسالهگیری اثباتدهی و یادمطرح است، یاد

 ، گنجاند.ی اثباتها را در زمرهتوان آنبا کمی اغماز می
های بنابراین تحقیق حاضر، با هدف بررسی برخی مشکالت در شیوه

 آغاز شد. گیری دانشجویان،یاد
ی درک دانشجویان از آنالیز ریاضی و برای نیل به این هدف، نحوه

ی ایشان با مسایل این سرفصل درسی، از طریق مطالعه، نوع مواجهه
 گرفته است.مورد توجه قرار

منابع مورد مطالعه، تعدادی از دانشجویان کارشناسی ریاضی 
خارج از کشور  هایدانشگاه شهید بهشتی، موارد مشابه در دانشگاه

 و مقاالت آموزشی هستند.
های این تحقیق، از پیشنهادات دانشجویان و تحلیل داده برای تجزیه

های آموزش ریاضی، و دکترا و استادان آنالیز ریاضی در مقاله
های معرفی شده برای حل مساله توسط شونفیلد استفاده مدل
 است. شده

 
 ال چهارمـــعنوان دانشجوی سه ــه برای من بــی کــسوال. مقدمه

آنالیز  مسایلچرا من در حل "مطرح شد، این بود که  کارشناسی
 "ریاضی ضعیفم؟!

هایی از ی من پس از گذراندن درسی تجربهاین سوال، نتیجه
های مرتبط با آنالیز مطلوب در درسی ناهای متفاوت و نمرهسرفصل

تالش برای یافتن های دیگر بود که موجب شد در مقایسه با درس
 پاسخ این سوال برای من ارزشمند شود.

اساس گروه آنالیز، های زیردرس مسایلمن همواره در فهم و حل 
 .امکردهضعف 
ی کارشناسی، چه در طول ترم و چه های دورهتر از سایر درسبیش

ام. هربار که از روش در پایان ترم، برای این گروه درسی وقت گذاشته
هایی که روش-های جدیدی روش گرفتم،نتیجه نمیام مطالعه

ی خود یا سنوات گذشته دورهق همی دانشجویان موفی تجربهنتیجه
و  و یا توصیه شده توسط اساتید گروه آنالیز دانشگاه، استاد راهنما

 کردم.را امتحان می -تی استادان گروه آموزش ریاضی بودح
سته بود، تعاریف ناملموس، چه که از آنالیز در ذهن من نقش بآن

های اثباتی و تمرین های طوالنی،های چند شرطی، اثباتقضیه
کردم ای از ابهامات بود. هرچه سعی میکلی هالهطورنامفهوم، و به

در ذهنم میان این تعاریف و صورت قضایا، پیوندی هرچند سطحی 
 بردم!ایجاد کنم، راه به جایی نمی

 که حجم افتاد این بوداتفاقی که برای من میدر مواجهه با آنالیز، 
مرتبط با هم در های شکسته و نازیادی از اطالعات به صورت تکه

شدند، هر فصل درسی شامل چندین و چند تعریف ذهنم چیده می
هایی بعضا طوالنی بود، و من هرچه تالش و صورت قضیه و اثبات

رقرار ای برابطه توانستم میان این همه بلوک شکسته،کردم نمیمی
 کنم.

ای نامطلوب نسبت به سایر این نتیجه که پس از تالش فراوان، نمره
دهنده آوردم، برای من آزاردست میی کارشناسی بههای دورهدرس

باری فی تاسبودم که چنین نتیجهرفته بود. کجای این مسیر، بیراهه
 به بار آورد؟!

عف آنالیز نگرفتم، دلیلی بر ضی خوبی در مبانی ی اولی که نمرهدفعه
ی سطحبود، همچه که اتفاق افتادهدیدیم. زیرا آنو ناتوانی خود نمی

ها بود. در چنین من با سایر دانشجویان کالس و مشابهت نمره
دست آمده، حاصل مطلوب بهی نادانستم که نتیجهشرایطی می

آنالیز  لکهکاری خود یا سایر دانشجویان و یا استاد درس نیست، بکم
ار ای برای بطور ذاتی درسی سخت است. اما گرفتن چنین نتیجهبه

 نمود.برانگیز می، تاملدوم
چه بودم، ضعف خودم در حل و درک آنالیز بود. آنچه که دریافتهآن

که در مواجهه با آنالیز و فهم آن، بیش از دیگر موارد، برایم آزار 
 های آن بود.و تنوع زیاد مثالدهنده بود، ناملموس بودن این درس 

توانستم من در درک آنالیز با هر روشی مشکل داشتم، چون نمی
های ملموسی در آن ببینم. روش رسمی تدریس آنالیز به مثال
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شود، مثال نقض یا مثالی ای است که ابتدا تعریف بیان میگونه
ی ای بر پایهشود، قضیهمیمستقیم متناسب با آن تعریف دیده

رود. اما من در شود و بحث پیش میمیای از تعاریف گفتهسلهسل
کردم. مثالی که برای درک یک همان گام اولیه، احساس ضعف می

 تر ازشد، در ذهن من بسیار متفاوتمی تعریف یا دیدن آن گفته
های نمود. هرچند که از دید یک استاد آنالیز، که سالمثال بعدی می

ها، کرده است، ارتباط میان مفاهیم و مثالسال با این مفاهیم کار
هایم که بسیار روشن است، اما در ذهن من و بسیاری از همکالسی
 مشکل مشابهی داریم، این تشابه قابل رویت نبوده و نیست.

توانم ام، چرا که نمیکردم ادراک خود را از دست دادهگاهی تصور می
تاد هایی که به زعم اسمثالارتباط میان تعاریف و قضایا را ببینم، با 

و مبهوت  شد، گنگتر مفهوم استفاده میدرس، برای درک بیش
ی مسیر ها، نه به عنوان تسهیل کنندهشدم و در آخر، آن مثالمی

 شدند.درک مفهوم،که به عنوان یک قضیه در ذهنم ثبت می
به یاد دارم که پس از بیان مشکالت باال در مسیر درک آنالیز ریاضی، 

در گرایش آنالیز تحصیل  که-شنهاد استاد راهنمای خود به پی
تابستان سال گذشته را به طور  تصمیم گرفتم که -اندکرده

ی درس آنالیز وقت بگذارم. تابستان گذشت اختصاصی برای مطالعه
های من در حفظ و من چیز زیادی در آنالیز یاد نگرفتم، آموخته

 شد.میها و قضایا خالصه وار تعریفطوطی
گرفتم اما نهایتا پیشی آنالیز، درچندین و چند روش برای مطالعه

دقیق  یماند. اولین روشی که در پیش گرفتم، مطالعهبی نتیجه می
بود. درگام اول، تصور  "آنالیز ریاضی رودین"و جز به جز کتاب 

ی مناسبی برای دانشجویی مثل من کردم شاید این کتاب، گزینهمی
شد به ترین دلیلی که باعث میلیز ضعف دارد، نباشد. قویکه در آنا

ها امهناین تفکر پایبند باشم، حل نکردن مثال در ضمن درس و درس
 بود.

در روش بعدی، به پیشنهاد یکی از استادهای گروه آموزش ریاضی 
ی مفاهیم و ی چندین و چندبارهی خود، به جای مطالعهدانشکده

های هر بخش را روی اریف و صورت قضیهها، تعوار آنحفظ طوطی
ی مربوط به همان بخش را جلوی خود کاغذی نوشتم، چند مساله

 ام،چه که روی کاغذ نوشتهو سعی کردم با استفاده از آن قرار دادم
ی آن استاد، حتی اگر حل مساله، نیازمند با مساله بازی کنم. به گفته

 .مو دست از کار نکش مای باشد، نگران نباشصرف وقت چند ساعته
تر کردم این روش برای من بهتر و مناسبدرون خود احساس می

کردن، وصل بود، زیرا حل مسایل آنالیز، نیازمند مهارت فکرخواهد
ها در راستای حل مساله کردن مفاهیم به یکدیگر و بکارگیری آن

کردم با پیشگیری این روش، رفته رفته مفاهیم در است. گمان می
یابند و به هدف نهایی که شوند، شکل و حجم میمنظم می ذهنم

یابم. تصورم آن بود که به جای حفظ حل مساله است، دست می
توانم یکباره در ها، میها و اثبات آنها و صورت قضیهکردن تعریف

 حل مساله پا بگذارم. اما دراین روش هم شکست خوردم.
فراموش  نمود کهبعید میقدر برای من سخت و مواجهه با آنالیز آن

کردم حل مساله در هر سطحی، نیازمند تسلط بر مفاهیم است و 
که تالش کنم ارتباط قضایا و تعاریف را بفهمم، سعی من به جای آن

در حل مساله داشتم. حتی معنی و مفهوم تمرین و مساله و تفاوت 
دانستم. به عالوه روشی که در پیش این دو با یکدیگر را نمی

ای قوی و عزمی راسخ بود که فرد بتواند بودم، نیازمند روحیهتهگرف
ها روی یک موضوع خاص تمرکز کرده، فکر کند و از به جواب ساعت

 نرسیدن، نهراسد.
کردم  اخذحالی ماه رسید و من درس آنالیز ریاضی را درنهایتا مهر

 که پایه خوبی نداشتم! کتابی که آن زمان برای تدریس انتخاب شده
های کمی از بارتل و آپوستل برای بود، آنالیز ریاضی رودین و قسمت

ی تکمیلی بود. از آن جایی که من چندین و چند بار برای مطالعه
ی رودین تالش کرده بودم، و دو کتاب دیگر هم به فهم و مطالعه
فا آمدند، تصمیم گرفتم به جزوه اکتتر میتر و سنگیننظرم کالسیک

 کنم.
شد، من سر کالس درس، برای حل تمرینی وقت داده میهربار که 

تر از درس و کالس شدم و بیشرو میتر با ضعف خود روبهبیش
ترم، سعی کردم مساله حل کنم، گرفتم. برای امتحان میانفاصله می

توان بعدتر هم خواند استدالل من این بود که تعریف و قضیه را می
ی خوبی کرد و نمرهتوان حفظو فهمید و اگر هم فهمیده نشد، می

 گرفت.
ها را تر این قضایا و اثبات آن، بیش3عالوه که در ریاضی عمومی به

نفس ی کامل در آن درس، این اعتماد بهبودم و کسب نمرهخوانده
ها چندان سخت داد که یادآوری قضایا و اثبات آنرا به من می

 تر فهمیدن، به کسبواقع هدفم به جای بهتر آموختن و بهنیست. در
 بود.نمره و فرار از آنالیز، تقلیل یافته

ی ریاضیات در اصفهان، دکتر میرزا هاآبان ماه، در همایش خانه
ای را خواهند مسالهوزیری در سخنرانی خود گفتند که وقتی می

 ها و شرایطفهمند، صورت قضیهخوانند، میکنند، تعاریف را میحل
دهند، و در آخر به حل مساله قرار میها را مورد ارزیابی آن
اندیشند. اگر در مسیر حل مساله با مشکلی مواجه شدند، اثبات می

کنند، شاید در آن میان کلیدی برای حل مساله قضایا را بررسی می
 بیابند.

که صورت قضایا و من تازه متوجه این اشکال شدم که با وجود آن
ها،ارتباط میان مفاهیم، یان آندانم، از ارتباط مها را میاثبات آن

عالوه بهره هستم. بهها، بیروش درست خواندن و درست فهمیدن آن
کردن صورت ترم، دریافته بودم که حتی حفظپس از امتحان میان

ان می ها، نیازمند درک مفاهیم و ارتباطهای آنالیز و اثبات آنقضیه
گروهی را در پیش  یترم، روش مطالعههاست. برای امتحان پایانآن

رفتم. نتیجه، کند پیش میی آنالیزی ضعیفی داشتم و درگرفتم، پایه
و این مسایل سبب شد تا درترم بهمن، هیچ درسی از گروه آنالیز 

 نکنم. اخذ
ترین به تعبیر بسیاری از استادان ریاضی، آنالیز یکی از شیرین

س با وجود ی کارشناسی است. اما درک من از این درهای دورهدرس
 مفهومناهای تکه تکه، ای که دارد، بلوکگستردگی و انسجام ضمنی

حل صدد برآمدم تا برای یافتن راهرو، دراینارتباط است. ازو بی
 ی کارشناسی، پیگیری کنم.مناسب، این مشکل را تحت عنوان پروژه

واقع موضوع این پروژه، بررسی عمومی این مشکل، برای خودم و در
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ن رود نتایج ایدانشجویانی است که مشکل مشابه دارند. انتظار می
 پروژه کمکی به این گروه از دانشجویان )یا الاقل خودم( باشد.

 
طور که در مقدمه به طور اختصار اشاره شد، کانون همان بیان مساله:

 اصلی انجام این پژوهش، یافتن پاسخی مناسب برای خود بود.
ی کارشناسی ریاضی است که های دورهاز درس یکیآنالیز ریاضی، 

های آن را اخذ شاخهدانشجویان در هرترم درسی یکی از زیر
، با روند های آنشاخههاست که آنالیز ریاضی و زیرنمایند. سالمی

های قضیه های رسمی، مثال،کلی معرفی مفاهیم جدید، تعریف
 شوند.ها، تدریس میمرتبط و اثبات آن

بارها و بارها از زبان استادان این گروه درسی و دانشجویان  چه کهآن
است، این است که بسیاری از دانشجویان در امتحان این شنیده شده

درس با مشکالتی مواجه هستند. در برخی موارد با وجود آن که 
های طوالنی را با کمترین اشکال و درج دانشجویان قادرند اثبات

ما در حل مساله با مشکل مواجه بیشترین جزییات بنویسند ا
های حل شده در شوند. حتی در مواردی، پاسخگویی به تمرینمی

 نماید.برای دانشجویان مشکل میکالس درسی، 
ام، های درسی آنالیز، تجربه کردهچه که خودم در کالستوجه به آنبا

 .امآنالیز بوده مسایلها شاهد مشکالت دانشجویان در حل ها و باربار
 

 های تحقیق:اهداف و مساله
 ضروری است؟ مساله چرا بررسی این

ی شخصی خودم، پیش آمد که این سوال در ذهن من، بعد از تجربه
 آنالیز ریاضی، ضعف دارم؟! مسایلچرا در حل 

از سال دوم کارشناسی به بعد، در هر ترم درسی، یکی  عالوه کهبه
شود و دانشجویان اتخاذ میهای گروه آنالیز توسط از زیر شاخه
 کنند.را لمس می مساله توانی در حلضعف و نا هابسیاری از آن

و تمرین، نیمی از  مساله ها، حلعالوه برآن، در ارزشیابی این درس
جو در سایت ودهد. حتی جستخود اختصاص میی نهایی را بهنمره

ضیات، این محور ریاهای سوالهای خارج از کشور و سایتدانشگاه
 شد.مشکل دیده می

 های زیر، وجود دارد: عالوه مقاالت زیادی با محوریت گزارهبه

 خوانید؟چگونه آنالیز ریاضی می 

  آنالیز ضعف دارم. مسایلمن در حل 

 فهمیدن آنالیز 

و عالوه بر مقاالت، کتب کمک آموزشی فراوانی در راستای حل 
روش  ها وآنالیز از طریق دنباله مسایلآنالیز، فهم آنالیز، حل  مسایل

الیز ی آنمساله هایی که باید در حل یکاستاندارد ساخت دنباله، گام
طی کنید، مثال و مثال نقض در آنالیز و ... وجود دارند که همگی 

 در آنالیز ریاضی، اذعان دارند. مساله بر اهمیت حل
ی اسبهای درست و منچگونه آنالیز ریاضی بخوانیم؟ چگونه گام"

 "های آنالیز ریاضی، موفق باشیم؟برداریم تا بتوانیم در حل مساله
های من در آغاز انجام این پروژه بودند. ترین سوالسواالت باال، عمده

ی اصلی در این پروژه، بررسی دالیل ضعف دانشجو در حل مساله

مسایل آنالیز ریاضی است. شاید اولین گام برای این بررسی، شناخت 
تر، آن باشد که ضعف دانشجویان باشد. و شاید گام مهمدالیل 

انداز این درس برای چه که چشمتعریفی کلی از درس آنالیز و آن
 فرداست، ارایه شود. دانانریاضیدانشجویان امروز و 

 "به راستی آنالیز ریاضی چیست؟"
ها های ریاضیات است که شامل قضیهشاخهآنالیز ریاضی یکی از زیر

هایی در توابع، انتگرال، حد، فاصله، سری وتحلیل توابع است. و نظریه
ی اعداد حقیقی، اعداد مختلط، توابع ها را معموال در حوزهاین نظریه

 کنند.میحقیقی و توابع مختلط بررسی 
مفاهیم  که شامل-ی حساب دیفرانسیل و انتگرال فتهآنالیز، تکامل یا

آنالیز  طور کلیاست. به -ستاهای تجزیه و تحلیل ابتدایی و تکنیک
 -مانند اعداد و توابع-ای میان برخی از اشیا ریاضی ملهبرقراری معا

تر یابی و مدیریت ایشان، آسانبا اشیا دیگری است که درک و دست
خواهید چند اشعار از عدد پی را بیابید، است. به عنوان مثال اگر می

ای را به صورت دنبالهواقع شما به دنبال آن هستید که عدد پی در
  اید.را آموخته ی آناز اعداد بنویسید که قبال محاسبه

در قرن هفدهم با ابداع حساب دیفرانسیل و  آنالیز ،از نظر تاریخی
ریزی شد. در قرن هفدهم و نیتز پایهانتگرال توسط نیوتن و الیپ

های آنالیزی از قبیل حساب تغییرات، معادالت هجدهم سر فصل
دی های کاربری، آنالیز فوریه در زمینهرانسیل با مشتقات جزیدیف

ای هآمیز در زمینهها به طور موفقیتتوسعه فراوانی یافتند و از آن
 صنعتی استفاده شد.

ر انگیز ددر قرن هجدهم، تعریف مفهوم تابع به یک موضوع بحث بر
ریاضیات تبدیل شد. در قرن نوزدهم کوشی با معرفی مفهوم 

ی کوشی اولین کسی بود که حساب دیفرانسیل و انتگرال را هاسری
 .ی منطقی استوار کردبر یک پایه

گیری خود را که به در اواسط قرن نوزدهم، ریمان تئوری انتگرال
انتگرال ریمان معروف است، ارایه داد. در اواخر قرن نوزدهم، 
وایراشتراس مفهوم حد را معرفی کرد و نتایج کار خود بر روی 

های ها را نیز ارایه داد. در همین دوران ریاضیدانان با تالشریس
تم، در اوایل قرن بیس. زیاد توانستند انتگرال ریمان را اصالح نمایند

هیلبرت برای حل معادالت انتگرال فضای هیلبرتی را تعریف و 
ذاری گتوان به پایهمعرفی نمود. از آخرین تحوالت در زمینه آنالیز می

 .بعی توسط یک دانشمند لهستانی به نام باناخ نام بردآنالیز تا
هایی از ریاضیات است که به امروزه آنالیز نام عمومی آن بخش

ها موضوعاتی مثل اند و در آنمفاهیم حد و همگرایی مربوط
ی پذیری و توابع غیرجبری بررسگیری و مشتقپیوستگی و انتگرال

اعداد حقیقی یا اعداد  شود. این موضوعات را معموال در عرصهمی
ا ها رتوان آنکنند، ولی میها بحث میمختلط و توابع مربوط به آن

ی )فضا "نزدیکی"در هر فضایی از موجودات ریاضی که در آن مفهوم 
 برد.کار)فضای متریک( وجود دارد، به "فاصله"توپولوژیک( یا 

های مربوط به دقیق کردن مبانی و آنالیز ریاضی از کوشش
واقع به نقاط آنالیز ریاضی در .های حسابان سر برآورده استریفتع

قاط ن)پردازد . کلمه آنالیز به همین معنی استثنایی ریاضیات می
مثال در مورد انتگرال، انتگرال معمولی به انتگرال . است (استثنایی
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یابد. آنالیز ریاضی یس و انتگرال لبگ تعمیم میاشتیل-ریمان
ریاضیات است و حسابان قسمت کاربردی  دقیق های ظریف وزمینه

  .شودگرفتن جزییات آنالیز محسوب میو بدون در نظر 
 هایی است کهها و نظریهآید، قضیهچه که از تعریف آنالیز برمیآن

 دهیاند و با سازمانهای متفاوت آنالیز، دقیق و مرتب شدهدر بخش
از  یو با استفادهشوند و دانشجهای درسی بیان میخاصی در کالس

 ها، در تالش است تا مسایل مربوط را حل کند.آن
شود که دانشجویان با درس آنالیز ریاضی اما به راستی چه می"

 "مشکل دارند؟
های ی اصلی این تحقیق، باید شیوهبرای روشن شدن مساله

ی های دانشجویان با توجه به روند آموزشی درسگیری و مطالعهیاد
 گیرد.ویژه مبانی آنالیز(، مورد مطالعه و بحث قرارهآنالیزی )ب

رو به ایندهی به سواالت شخصی خود بود، ازاولین گام، پاسخ
 های زیر پرداختم:ی مقاالتی با محوریت پرسشمطالعه

 چگونه آنالیز ریاضی بخوانم؟
 آنالیز ضعف دارم؟ مسایلچرا من در حل 

که آیا دیگران نیز چنین پس از آن، این سوال برای من مطرح شد 
 کنند؟ضعفی را در خود احساس می

 به همین جهت به مصاحبه با برخی دانشجویان دانشکده پرداختم.
سوال دیگری که برای من مطرح شد آن بود که آیا دیگران نیز 

 کنند؟چنین ضعفی را در خود احساس می
ر وهای خارج از کشبرای پاسخگویی به این سوال از سایت دانشگاه

 شد.محور کمک گرفتهنام ریاضیهای بهو سایت
 ها از کجاد آن بود که این ضعفسوال دیگری که برای من مطرح بو

 آنالیز ریاضی چیست؟ مسایلگیرد؟ الگوی مناسب در حل ت مینشا
 آیا چنین الگویی وجود دارد؟

ی و سپس به مطالعه بیشتر مقاالت با محوریت چگونگی مطالعه
 تم.آنالیز پرداخ

توان گفت که پس از انتخاب عنوان این تحقیق، طور خالصه میبه
 برای رسیدن به تمرکز اصلی کارهای زیر انجام شد:

 گیریدهی و یادهای یادمطالعه پیرامون روش 

 مصاحبه با دانشجویان 

 ریاضیی آنالیز ا محوریت چگونگی مطالعهی مقاالت بمطالعه 

 ی نتایج دیگرانمطالعه 

  هاسواالت جانبی و پاسخگویی به آنطرح 

 تحلیل با راهنمایی استاد راهنما به روش توصیفی 

گیری دهی و یادهای یادهای اول، به مطالعه پیرامون روشدر هفته
پرداختم. در سیر مطالعاتی که داشتم، در گام اول تالش کردم دریابم 

 منآیا این مشکل ناتوانی و ضعف در حل مسایل آنالیز، مختص 
است؟ آیا دانشجویانی با مشکلی مشابه مشکل من، وجود دارند؟ آیا 

یافتم میتر درکردم بیشچه مطالعه میهر این مشکل فراگیر است؟
ی خودمان و که دانشجویانی با مشکالت مشابه من، در دانشکده

دارند. در این مرحله مصاحبه با دانشجویان ها، وجودسایر دانشگاه
 انجام شد.

یست و یک دانشجو، مصاحبه شد. شش دانشجو در درس آنالیز با ب
های خوبی رس نمرهبودند، هفت دانشجو در این دریاضی مردود شده

 و بقیه در سطح میانگین بودند. بودندکسب کرده

 شده این بود که:های مطرحسوال

آنالیز،  یه بدی؟ در مطالعهنی برای آنالیز ریاضی توصیفی ارایتوامی
 التی داری؟چه مشک

 ،است؟ برای هر دو پاسخ بله و خیر آنالیز برایت دشوار مسایلحل 
 چرایی مطرح شد.

 گذاری؟ی آنالیز وقت میدر هفته چقدر برای مطالعه
 خود، راضی هستی؟ رویپیشاز روند 

هایی نظیر ی مقاالتی با محوریت پرسشپس از آن، به مطالعه
آنالیز  مسایلمن در حل  چرا»و « چگونه آنالیز ریاضی بخوانم؟»

 شد.پرداخته« ریاضی ضعیفم؟
های در این مرحله دریافتم دانشجویانی با مشکل مشابه در دانشگاه

این رو مناسب دیدم که به شوند. ازخارج از کشور نیز یافت می
ی وویدی های معتبر دنیا، بپردازم.بررسی جدول درسی دانشگاه

تر جلو چه بیشه کردم. هرتدریس برخی اساتید مطرح را مشاهد
که، تر آنشدم. و جالبرفتم، متوجه فراگیر بودن این مشکل میمی

چه که در دانشگاه ما اتفاق های دیگر، با آنتدریس آنالیز در دانشگاه
 افتاد، با تقریب خوبی مشابه است.می

ساعت  2یابد که ساعت در هفته به این درس اختصاص می 5حدودا 
ی حل مساله، مساله است. ولی درمورد شیوه آن، بحث و حل

های حل تمرین ما اتفاق چه که در کالستوضیحی نیافتم. اما آن
افتد، گزینش تعداد مشخصی سوال از طریق استاد درس، و حل می
 ها توسط دانشجویی با سطح علمی مناسب برای سایرین است.آن

یو است. و یا پ کتاب پیشنهادی اصلی، آنالیز ریاضی رودین ، آپوستل
ی هایی که در دسترس ماست، به عنوان منبع مطالعهو سایر کتاب

ها نیز قرار دارد. به عالوه که انتخاب کتاب تر، در اختیار آنبیش
 دید و تشخیص استاد مربوطه است.مرجع، مطابق صالح

های یاددهی، و یا انتخاب کتاب برتر، در توانایی این تحلیل روش
 توانایی علمی و تحصیلی من، نبوده و نیست. پروژه و مطابق

عالوه که هدف من، بررسی مشکالت در حل مسایل آنالیز ریاضی به
نگیز ابررو، در صدد برآمدم تا مشکالت مشابه و تاملاینبوده است. از

 اند را گردآوری کنمی پیشنهادی داشتههایی که صرفا جنبهو راهکار
 راستای تحلیل آن، برآیم.و مطابق مشکالت خودم، در 

 های زیر، مورد توجه قرار گرفتند:در مسیر روش انجام پژوهش، گزاره
 چگونه آنالیز ریاضی بخوانم؟

 چرا من در حل مسایل آنالیز ریاضی ضعیفم؟
ی پژوهش ذکر شد، هدف اصلی طور که در بخش پیشینهمانـــه

کار خود  داــر ابتام. ازاین رو، سواالتی که داین مطالعات، خود بوده
  داشتند. "من"ها آغاز کردم، محوریت را با آن

ضمن یافتن پاسخ این سواالت، دانشجویانی با مشکالتی مشابه خود، 
ی خود را به طور مختصر توضیح دانشجویانی که روش مطالعه یافتم.
بودند و نیازمند راهنمایی در راستای رفع مشکل خود در حل داده

 ودند.مسایل آنالیز ب
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در این میان، برخی از دانشجویان با نثر کتاب بخصوصی در آنالیز 
ی کتاب مناسب اما چون مطالعه و بحث در حوزه مشکل داشتند،

تدریس، در سطح یک دانشجوی کارشناسی نیست، از بحث پیرامون 
 این مطلب خودداری شد.

در همین مرحله، استاد راهنمای این پروژه، از من گزارشی مبنی 
شدم، خواستند. درگزارش که تا کنون چگونه با آنالیز مواجه میآنرب

شد که نیازمند توضیح و تشریح دقیق بود. هایی دیده میمن واژه
هایی که به دلیل هایی مثل درک کردن، فهمیدن، خواندن. واژهواژه

ی آموزش، در مکان و زمان نامناسب مورد اطالعات کم من در زمینه
 بودند.گرفتهاستفاده قرار

ی ی آموزشی گرفت و به مطالعهی من، جنبهجا روند مطالعهدراین
های درست مطالعه، های یادگیری، روشی روشمقاالتی در زمینه

 مراحل مطالعه و ... پرداختم.
چنان در تالش برای یافتن پاسخ قطعی و درکنار این مطالعات، هم

شد، پیشنهاد رویت می چه کهمناسب برای سوال اول بودم. ولی آن
 ی جدید بود.های مطالعهتر و روشی بیشکتاب برای مطالعه

 های کالس درسیهای معتبر دنیا، فیلمدر سایت تعدادی از دانشگاه
وجو کردم. و منابع مورد استفاده در تدریس آنالیز ریاضی را جست

شد، تشابه روش کار و تدریس اساتید دانشگاه می چه که دیدهآن
 خودمان، با سایرین بود.

ز ها از درس آنالیولی تفاوت اصلی در دورنمایی بود که این دانشگاه
، برای درس مبانی MITهای معتبری چون دادند. دانشگاهمی ارایه

 ارایهی متمایز با اساتید و کتاب متفاوت آنالیز، دو یا سه دوره
ز است تا چه که مورد نیابودند. هدف اصلی از این درس، آنکرده

چه که خود شد و آنخواهد ارایهچه که در کالس درسی بدانند، آن
 باید به سراغ آن بروند، در سایت دانشگاه قابل مشاهده است. 

چه که من است تا آنی دورنما از آنالیز، باعث شدهارایهشاید همین 
برم در به طور فراگیر، نام می مساله به عنوان مشکالت حل از آن

باشد، یا اگر هم ی حدود هشتاد، رویت نشدههایی تا رتبهدانشگاه
 شود.قدر فراگیر نبوده که از آن نام بردهوجود دارد، آن

 تشویق پایه، دانشجویان راحتی در مواردی برخی از استادان علوم
روپا های برتر ابه تغییر دانشگاه خود و مهاجرت به آمریکا یا دانشگاه

 اند.کرده
 

 ای مطمئن ومن در این پروژه، به دنبال یافتن پاسخ شفاف و گزاره
چه که برای من ام. آنی دقیق آنالیز، نبودهدرست برای مطالعه

ها و اهمیت داشت، یافتن مشکالت دانشجویان، تحلیل آن
 تی مشکالگذاشتن مطلب بود تا خواننده ، خود از طریق مطالعهباز

های مربوطه، راهی مناسب توانایی فردی ها و پیشنهادو تحلیل آن
عالوه که اگر هدف مطالعه را چیزی جز این قرار به خویش برگزیند.

 و شدم و بحث و اثباتمی روروبهدادم، قطعا با مشکالت فراوانی می
شد که از های آموزشی عمیقی درگیر میبا جنبه تحلیل موضوع،

 ی کارشناسی، خارج است.هتوانایی یک پروژ
با این همه، به نسبت زمان در اختیار، تالش بر آن بود که به اختصار 

گذار مربوط به عنوان این پروژه، اشاره شود تا به موضوعات تاثیر

 یها برود یا موضوع تحقیقات گستردهخواننده خود به دنبال آن
 دیگری شود.

از مشکالت مشابه ای خوانید، گزیدهچه که در ادامه میآن
 هاست.دانشجویان در مواجهه با درس آنالیز ریاضی و حل مسایل آن

ی خوانی برخی دانشجویان دانشکدهدر آغاز، با مشکالت آنالیز
رویم. سپس به بررسی های آنان، پیش میخودمان، و صحبت

 پردازیم.های خارجی مینمونه
 

 هاای از مصاحبهگزیده
ی خودمان هایی که با دانشجویان دانشکدهمصاحبهبا توجه به 

 کنم.می ارایهشده، بندیصورت دستهنتایج را به ،امداشته
های متوسط بود که دانشجوها مشهود بود، آنچه که در پاسخن. آ1

ی آنالیز تر دانشجوهای خوب، زمان زیادی صرف مطالعهو بیش
 کردند.می

 کردند.شد مطالعه میتدریس میجزوه را به همان ترتیبی که . 2

انشجویان خوب در تمامی جلسات کالس حضور دارند. و سعی . د3
 زمان با استاد درس پیش بروند.کنند در تمامی مراحل اثبات هممی

قریبا نیمی از دانشجویان خوب و نیمی از سایر دانشجویان، عالوه . ت4
 کردند.بر یادداشت جزوه، صدای استاد را ضبط می

قریبا نیمی از دانشجویان متوسط و نیمی از سایر دانشجویان، ت .5
خواندند. با این تفاوت که دانشجویان درس هر روز را همان روز می

دیدند. زیرا معتقد ها نمیی اثباتمتوسط ضرورتی برای مطالعه
کنند و تمرکز خود را ها را فراموش میبودند تا زمان امتحان اثبات

گذاشتند و به راحتی از روی متن مفاهیم جدید میی بر روی مطالعه
ی مراحل اثبات را به زمانی نزدیک گذشتند. و مطالعهاثبات می

ها را دادند. اما دانشجویان خوب، گام به گام اثباتامتحان ارجاع می
ها، دیدنشان و حتی ساخت کردند و به دنبال فهم آنتشریح می

 مثال نقض یا مثال جدید بودند.

ر دو گروه با تقریب خوبی در کالس حل تمرین شرکت ه. 6
ها، کردند. اما پس از گذشت یک یا دو جلسه، بیش از دو سوم آنمی

ورزیدند. دلیل هردو گروه، یکنواخت از حضور در کالس امتناع می
بودن کالس بود. دانشجویان اعتقاد داشتند کالس تدریس آنالیز 

دارد. تعریف، قضیه، اثبات، کننده و خشک ای خستهریاضی، شیوه
مثال. و تمرین محول به خانه یا کالس حل تمرین. انتظار هردو 

 بود. مسایلتر برای فکر کردن روی گروه، داشتن وقت بیش

ی مساله کردند که در مواجهه با یکو سوم دانشجویان اقرار می. 7
فاوت تحمله کنند. با این  مساله دانند از کجا و چگونه بهآنالیز، نمی

کردند دانستند گاهی سعی میاثبات قضایا را می که دانشجویانی که
 تر دانشجویان،ها استفاده کنند. و با این همه، بیشی اثباتاز ایده
جا که نتوانسته بودند ارتباط معناداری میان مفاهیم و قضایا از آن

 خواهد عاجز بودند.می مساله چه کهاز درک آن برقرار کنند،

دو گروه با تقریب خوبی بر این نکته اشاره داشتند که امتحان ر. ه8
 شامل %40های آن، شامل تعاریف، قضیه و اثبات %50آنالیز، 
ی جدید است. مساله شامل %10ی از پیش دیده شده، و مساله

حل شده و قضایا و تعاریف را بنویسیم،  مسایلهمین که بتوانیم 
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وب از نظر دانشجویان خوب، ی خگیریم. این نمرهنمره خوبی می
ی کل، و از نظر دانشجویان متوسط، کسب نمره %85-80کسب 

، و از نظر دانشجویان ضعیف، پاس کردن این درس 12ی باالی نمره
 بود.

جا، مواردی که مطرح شد، دید عمومی دانشجویان نسبت به این. 9
که دانشجویان خوب، در سایر عالوه با توجه به آنبود. به مساله حل

با  تر بودند، وهای کارشناسی خود نیز به نسبت سایرین موفقدرس
 های آنالیز وتوانستند میان سرفصلتوجه به اظهارات خودشان، می

ه در چرا داشتندکه آن ها، ارتباط برقرار کنند. توانایی آنسایر درس
 شث است، بخوانند، بفهمند، و با سرعت خوبی پیآنالیز مورد بح

کنند. جدید، وقت خاصی صرف نمی مسایلو در مورد حل  بروند،
ی استاد درس و ی جزوهواقع تمامی تمرکز خود را بر مطالعهدر

ی جدیدی که در جلسه مسایلدهند. رجوع به کتاب راهنما قرار می
است که استاد درس در ای مساله وند یاشرو میهامتحان با آن روب

ها، از است و آنکالس به صورت تمرین حل نشده مطرح کرده
اند، حل آن تمارین را هم یافته جایی که جزوه را به خوبی خواندهآن

ی امتحان برای اولین بار با آن اند و یا در جلسهدانستهو از پیش می
آن  ی امتحان، زمان زیادی صرف حلکنند. و سر جلسهبرخورد می

چه که از پیش خواهند در نوشتن کامل آنکنند چون مینمی
 تری بورزند.اند، اهتمام بیشدانستهمی

های دانشجویان ضعیف و متوسط در این درس، توجه به گفته. 10
ی هایی که در متن جزوهایشان در مواردی سعی در حل تمرین

بت بود داشتند اما پس از صرف زمانی به نساستاد درس آمده
ه چه کشدند. زیرا تسلط کافی به آنطوالنی، از حل آن منصرف می

 شده بود، نداشتند.در کالس درس گفته

چه که از دید استاد درس و دانشجویان تر ایشان، آننظر بیش. 11
 خوب، بدیهی و قابل دیدن است، واقعا به آن وضوح و روشنی نیست.

ضایا و طوالنی بودن ر کالس درس، انتزاعی بودن مفاهیم و ق. د12
شود. به زمان ایشان با کالس درس میهم رویپیشها، مانع اثبات

همین دلیل پس از چندین جلسه، تمایلی به حضور در کالس درس 
شوند و با تر گیج و مبهوت میکنند بیشندارند. چون گمان می

 شوند.رو میبهرو طور مستقیمضعف خود در آنالیز و فهم آن، به

اما  توانند ببینندکه نمی ر کردن و دلیل آوری، برای مفهومیکف. 13
 آور است.کننده و ماللملزم به اثبات آن هستند، کاری خسته

ی سر کالس، با این مشکل های حل شدهر بازنویسی تمرین. د14
مراحل را بفهمند. یا دلیل  توانند دلیل توالیبودند که نمی روروبه
 که چرا استفاده از این قضیه بهتر است. این

از دیدگاه ایشان، اثباتی است. با این تعریف که،  مسایلنس . ج15
ای از تعاریف را گرد هم بیاوریم و ، سلسلهمساله باید برای حل یک

ها ارتباط برقرار کنیم، از قضایای پیشین استفاده کنیم و میان آن
های جایی که تعاریف، قضایا و اثباتیم نتیجه بگیریم. اما از آنبتوان

بعضا طوالنی و شبیه به هم، در هر بخش زیاد است، به یاد آوردن 
 ی مناسب، کار دشواری است.ها، و انتخاب گزینهتمامی آن

سعی  چهبر این نکته تاکید داشتند که هر دانشجویانتر بیش. 16
ی رفتند و متوجه ایدهکند پیش میکردند، در درک مفاهیم می

ی شدند. و یا در میانهچه که در حال وقوع است، نمیاصلی آن
 کردند.مطالعه، مسیر اصلی را گم می

 
 شدند:ی کلی تقسیم میدر این قسمت دانشجوها به دو دسته

 پرداختند.ی اول که به حفظ مو به موی جزوه، میدسته
 شدند.امید میی آنالیز نامطالعهی دوم، که به طور کلی از دسته

که بتوانند این درس را پاس طبق اظهارات هر دو دسته، برای آن
دست بیاوردند، سعی تر از آن را بهی قبولی یا بیشکنند و نمره

 یانتری روی دانشجوترم که کنترل کمکردند در امتحان میانمی
های یا، و مثالی تعاریف، قضا، نمرهوجود دارد، از طریقه تقلب)!(

دست بیاورند و به طور کلی، دلیلی ی ضمن درس را بهحل شده
 دیدند.نمی مساله تر و حل کردنبرای تالش بیش

ا ی تقلب ردر این میان، دانشجویانی اندک وجود داشتند که شیوه
پسندیدند و از این رو، صادقانه و متکی به دانش کم خود، در نمی

ی خوبی افتادند و یا نمرهدرس را میکردند و امتحان شرکت می
 کردند.کسب نمی

تر شد آن بود که بیشچه که از مشاهدات من نتیجه میآن
نالیز ی آگیر بودن مطالعهدانشجویان، با توجه به دشوار بودن یا وقت

 دیدند.نمی مساله ریاضی، ضرورتی بر حل
 که:بسیاری از دانشجویان متوسط بر این نکات اذعان داشتند 

 بینند.ثال قابل درکی که مطلب را روشن کند، نمیم -
 فهمند.لیل توالی قضایا را نمید -
شوند و درک درستی از دلیل وجود توجه شرایط یک اثبات نمیم -

 یا عدم وجود برخی از شرایط ندارند.
هایی خوانند، به صورت تکهچه که از آنالیز ریاضی میی آنمهه -

 بینند.ها نمیماند و ارتباط و اتصالی میان آنمجزا در ذهنشان می
اره یا گز مساله های یکانایی ترکیب قضایا و تعاریف و فرضتو -

 را ندارند. مساله برای حل
 دانند از کدام نقطه باید به یکی کالس، نمیشدهحل مسایلدر  -

 حمله کنند. مساله
که اگر در  نمود آن بودتر از همه برای من عجیب میچه که بیشآن

د، کننشده در امتحان استفادهحل مسایلترم خاصی، استاد درس از 
ی پارسیادود را بر بهکنند یا تمامی تالش خیا آن درس را حذف می

 گذارند.قضایا و تعاریف می
 انگیز است.و این نکته به گمان من بسیار تامل بر

شدگان هشده توسط مصاحبعبارات استفادهجا چند جمله از دراین
 خوانیم:می کنند راکه در این درس احساس ضعف می

. من همیشه عادت یهو غیر قابل درک نظر من درس سخت. به 1
ها جا مثالکردم با مثال، تعریف و روند درس را بفهمم، اما این

 ترن!!!بد
 افتادم!!چیه که این درس را نمی دونستم مشکل. من اگه می2
خواد، از یه گه و دقیقا ازم چی میمیفهمم چی من چون نمی. 3

 .اششه مطالعهکننده میجایی به بعد برام خیلی سخت و خسته
ها هم خیلی سخته، چون خیلی به ای من حفظ کردن قضیه. بر4

 هم شبیه هستن.
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 ی جدید حلمساله هاش شاهکاره، بیکارم بشینمن اثباتمیدفه. 5
 !!کنم؟

ایی که خوندیم دونم ایننمی را نفهمیدم و اصال قتی خود درس. و6
 همسال تونم ازشون استفاده کنم وچه ارتباطی با هم دارن، چطور می

 هم حل بکنم؟
 و بسیاری عبارات مشابه دیگر...

در پاسخ به این سوال که به نظر شما ضعف در کجاست یا دلیل بروز 
 شده توسطتوان نکات بیاناین مشکل از دیدگاه شما چیست، می

 ها را این طور دسته بندی نمود:ندهشومصاحبه
  کار رفتههای بهدم درک مناسب از نمادگذاری. ع1
 ها دم درک مفاهیم، قضایا و ارتباط میان آن. ع2
چه که در کالس : معموال آنهادم برقراری ارتباط مناسب با مثال. ع3

مثال عام با این - شود، مثال عام است.درس به عنوان مثال ذکر می
ا توانید بتعریف که این مثال مانند یک مدل کلی است و شما می

دید متناسب های جایجاد تغییرات کوچکی در آن، برای خود مثال
 ها در آنالیزاما اغلب دانشجویان، با این مثال -با نیاز خود بسازید.

کنند و این مثال جدید روند ریاضی ارتباط خوبی برقرار نمی
 کند.نها را تسهیل نمیی آیادگیری و مطالعه

م تسلط دانشجویان بر تمامی عباراتی که در مفروضات، عد. 4
 اند.شدهکار بردهمجهوالت و شرایط به

هایی که در روند مطالعه و فهم نیازدم تسلط دانشجویان بر پیش. ع5
 گذار هستند.این درس تاثیر

 دم حضور مستمر در کالس درس )یا کالس تمرین(. ع6
 مثال آوری) مستقیم یا نقض( ی دانشجویان درایوانت. عدم 7
 بیان گزاره به زبان خود ضعف در. 8
 ی اصلیهای اثبات و ایدهی در برقراری ارتباط با گامایتوان. عدم 9

 آن اثبات.
 های مشابهی در بازسازی اثباتایتوان. عدم 10
 های یک گزاره برایتوانایی ترکیب قضایا ، تعاریف و فرض. عدم 11

 یا رد آن اثبات درستی
 هایی طوالنیوضات یک قضیه با گامعدد شرایط و مفر. ت12
 ملموسفاهیم انتزاعی و نا. م13
ند بودن پیشرفت در مطالعه درس آنالیز از نظر دانشجویان . ک14

 در مقایسه با سایر دروس 
 های ایشانها و تفاوت ایدهوالنی بودن اثبات. ط15
 هاجزوات به ضعف در فهم آنفظ کردن قضایا و . ح16
 های کمتری اثبات کنیم؟توانستیم به کمک فرضیا می. آ17
های این اثبات به دست ه مسایل دیگری را به کمک ایده. چ18

 آوردیم؟
 ، از کجا شروع کنیم؟مساله ای حل یک. بر19
 یا الگوی خاصی برای حل تمرین وجود دارد؟. آ20
 

 دانشجویان دیگر:مشکالت مشابه در میان 
اعداد ریاضی، نمایانگر دانشجویی با مشکل مشابه است و اعداد 

 های اهل فن، به ایشان است.یونانی، پیشنهادات و تحلیل
 

 دانشجوی اول:

ی کارشناسی من در حال حاضر دانشجوی سال اول رشته (1
 امریاضی هستم و این ترم درس آنالیز ریاضی مقدماتی را گرفته

ی واقع پایهدانم که موضوعات مطرح شده دراین درس، درو می
آنالیز حقیقی هستند مثل )دنباله و سری، انتگرال 

 ، حد و پیوستگی و غیره.(Rخواص  وایرشتراس،_ریمان

تری نسبت به سایر دروس این من برای این درس وقت بیش
گذارم و زمان زیادی را صرف به ترمم مانند جبر مجرد، می

هایی که درکالس متذکر ها و اثباتر سپردن قضیهخاط
 کنم اما درحل تمرینات کتاب مشکل دارم.شوند، میمی

حدس من این است که من هرگز درگذشته ریاضی را با دقت 
که معموال دقیق بوده -ام، و همیشه متکی بر شهودم نیاموخته

 ام!بوده -است
آنالیز بارتل بوده و ی این دانشجو، کتاب مرجع درس، طبق نوشته

، زــــهای استادان آنالیزی نیتــــها و وب سایابـــر کتـــاز سای
است! و است، که البته نام دقیقشان را ذکر نکردهکردهاستفاده

از این که  ی خود،ی مطالعهدانشجو باشرح مختصری پیرامون نحوه
ی ااست، احساس رنج و سرشکستگی و تقاضی مطلوب نگرفتهنتیجه

چه که دراین سوال برای من جالب بود، حس آن کند!کمک می
درونی مشترک هردوی ما نسبت به آنالیز ریاضی است. هردو 

دانیم که مفاهیم و موضوعاتی که در این درس پوشش می
بود. های آینده نیز مورد نیاز خواهندهای ترمشوند، در درسمیداده

لیز ریاضی، صرف وقت آنا به عالوه متوجه شدم که برای فهم
طور که خودم بارها و بارها این کار را کافی نیست. همان گذاشتن،

ی بودم. و حس سرشکستگی مثبتی نگرفتهبودم و نتیجهانجام داده
 بودم.را با تمام وجود، لمس کرده

 م:شده را با هم بخوانیهای ذکرشش پاسخ تامل برانگیز از میان پاسخ
i. ها ، برای یک دویدن ردن اثباتکردن و به خاطر سپحفظ

کنید تا کند. در عوض شما باید سعیطوالنی، واقعا کار نمی
در  کند.دار و مشخص میها را عالمتببینید چه چیزی اثبات

 های اصلیی اول ببینید ساختار استدالل چیست؟ گاممرحله
 ها هستند؟کدام آن کدامند؟ و جزییات انجام آن مراحل،

ها در این مرحله از مطالعه، فقط و فقط یک اتبسیاری از اثب
 ها، جزییات هستند.ی اصلی دارند و باقی چیزایده

ی دوم، سعی کنید تا ببینید کدام دسته از جزییات در مرحله
های فنی دیگری رسند؟ چه ترفندبیش از پیش به نظر می

خواهید ها ابزاری است که شما میاین شوند؟دوباره ظاهر می
 ایتان مثل یک استاد باشد.تا بر

ii. ی اصلی آنالیز مقدماتی این است که شما دریابید مفهوم ایده
 ی درسیدانید. قرار است این دورهکامل خط حقیقی را نمی

ی عطفی در مسیر شما، برای تبدیل شدن به یک نقطه
 آید.. .دان باشد! و این مفروض سختی به نظر میریاضی

ها نکنید. وقت خود را قضیه کردنوقت زیادی را صرف حفظ
گویند و چگونه با ها چه میصرف این کنید که بفهمید قضیه
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، Rکنید بفهمید که کامل بودن هم در ارتباط هستند. سعی
شود. )این قضیه احتماال معادل کامل دقیقا کجا وارد بازی می

 بودن فضای حقیقی است!(
 ی درسیدوره هایی که در باال گفتم، در هرتر چیزاگرچه بیش

ها با هم فرق دارند. زیرا شود )مثال در جبر(، اما ایندیده می
شود به بینید، مربوط میچه که در آنالیز مقدماتی میآن

کر اید و فچیزهایی که شما در حساب دیفراسیل و انتگرال دیده
گونه که اینحالیشناسید درها را خوب میکنید که آنمی

 نیست!
iii. تر از جبر و غیره که آنالیز مقدماتی بسیار جذابام من فهمیده

ی آنالیز، دانستن این که رسد. برای مطالعهبه نظر می
ها چه هستند، انتگرال چیست، چگونه حد بگیریم، مجموعه

بل ق باشد.چگونه پیوستگی را بررسی کنیم، و ...، ضروری می
 یاز آن که آنالیز ریاضی را بخوانم، یک کتاب خوب درباره

 SET THEORY ANDها و منطق به نام )ی مجموعهنظریه

LOGIC by R. R. Stoll)ی ، خواندم که نظر من را درباره
ها، واضح و گذاری آنها و اصطالحات و نشانهی مجموعهنظریه

 روشن ساخت.

 من مباحث را به ترتیب زیر مطالعه کردم:
 قسمت اول

 ها و اصول آننظریه مجموعه
 انتگرالگیری و مشتق

 اعداد صحیح ، گویا ، اعداد طبیعی
 قسمت دوم

 اعداد حقیقی و دنباله حقیقی
 تک متغیره(توابع اولیه و حقیقی مقدار )

 حد و پیوستگی
 انتگرال ریمان
 انتگرال نامعین

 همگرایی
 قسمت سوم

 توابع حقیقی مقدار چند متغیره : حد و پیوستگی
 (NRی مجموعهفضاهای اقلیدسی )

 یمشتقات جزی
 2R ،3R انتگرال در 

 طول و سطح خم و منحنی
های زیاد، راه بهتری برای یادگیری نیست! به خواندن کتاب

 یک کتاب ایمان داشته باشید و آن را پیش بگیرید!
iv. ها الزم سعی کنید ببینید چرا مقررات و مفروضات در فرض

 !رودمی "چپ چپ"هستند و اگر نباشند چه چیزی به اصطالح 

v. شما دانشجوی سال اول هستم. پیشنهاد من این  من هم مثل
 است که همیشه برای حل مسایل آنالیز، تصویری بکشید.

 (R)حداقل در 

من دریافتم که این کار مفید است. به محض این که مدلی 
 و قویا کتاب یافتممیها را دری پشت جملهکشیدم انگیزهمی

اد ـــنهــــــن ترنس تائو را پیشـــــمریـــــحل ت
 terrence tao's book"solving) م.ــــکنیـــــــم

mathematical problems)ی . به عنوان دیدگاه و تجربه
اله به احساس غریزی من قبل از حل مس شخصی، این کتاب

 کنم!کرد تا دریابم چگونه فکرکرد و مرا آمادهکمک
vi. استاندارد آنالیزام. اگر شما هرکتاب من آنالیز را از ابتدا خوانده 

بینید که به اصول اولیه توپولوژی نیازمند را بازکنید، می
 هستید. در نتیجه من این مسیر را دنبال کردم:

 ی کتاب:مرحله ی اول، مطالعه
Schaum's Outline of Theory and Problems of 

General Topology. 
 ی کتاب:ی دوم مطالعهمرحله

Schaum's Outline of Theory and Problems of 

Real Variables. 
 

 دانشجوی دوم:
چه مشکل اصلی من درک کتاب رودین و فهم آن است. آن (1

است، برای من غیر قابل درک و مضحک گوید و نوشتهکه وی می
ی ریاضیات هستم حال مطالعهچه که وقتی دررسد. آننظر میبه

بپردازم، به که به جزییات خواهم، این است که پیش از آنمی
نظر من، اگر پیش از چه که مورد بحث است، برسم. بهشهودی از آن

شود، به یک شهود و که به جزییات یک مفهوم انتزاعی پرداختهآن
چه که مورد بحث است، ی آنبینش صحیح نسبت به ایده

 توانید با دقت به جزییات بپردازید.یابید، میدست
آوری تعداد زیادی قضیه و ، جمعبینمچه که من در آنالیز میآن

ها، روشن که ضرورت گردآمدن آنتعریف پیاپی است، بدون آن
 کننده و سخت هستند.هایی که کامال خستهباشد. اثبات

 
 ها:پاسخ

i. چه که مشخص است این است که شما در درک مفاهیم، آن
مشکل دارید. یادگیری اشخاص در مباحث یکسان، متفاوت 

کنید ندرت یک کتاب خوب و مناسب پیدا می است. شما به
خواهید که بباشد. اینای شما پیش رفتههای پایهکه کامال با نیاز

که جزییات را بدانید، ارزشمند با شهود پیش بروید پیش از آن
یادگیری روش  است. اما کارکردن با مفاهیم انتزاعی و

اید بهتر ش ها هم از ارزش خاصی برخوردار است.کارگیری آنبه
که وارد مفاهیم عمیق آنالیزی شوید، آن باشد پیش از

های آن را رعایت کنید و مطالب مورد نیازتان را نیازپیش
 بگیرید.خوبی فرابه

ii. های ها شهود و استداللهایی که در آنشاید بهتر باشد با کتاب
 بصری، اولویت دارند، شروع کنید.

iii. های درسی آنالیز اولویت چه در کتابشاید حق با شما باشد، آن
دارند، آمدن مفاهیم نه به ترتیب کشف شده و نه با توجه به 

تی هاست. وقآمدنشان، بلکه به ترتیب جزییات آنضرورت پدید
 170ی ی نتیجهحال مطالعهواقع درخوانید، درشما آنالیز می
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ه چه کبزرگ دنیا هستید. آن دانانریاضیسال کشف و تالش 
قدر کافی ور شدن در جزییات است و شاید بهغوطهخوانید، می

شدن وی در مفاهیم توجه ی ذهنی خواننده و گمبه مبارزه
من امیدوارم هرچه زودتر بتوانید روش درست  است.نشده

ی من به شما این است که تمام وقت مطالعه را بیابید. توصیه
زیرا فهم آنالیز در  خود را صرف یادگیری این درس کنید،

یشرفت ریاضی یک دانشجوی ریاضی بسیار مهم و حیاتی پ
است. فهم آنالیز، نیازمند یادگیری روش درست فکر کردن و 

 تجزیه و تحلیل درست است.

iv. رو بودم، گمان بهمن هم همانند شما، با چنین مشکلی رو
کنم روش درست مطالعه این نیست که تعاریف و قضایا و می

باشد که  وانیم، شاید بهتر آنسر هم بخ ها را پشتاثبات آن
پس از خواندن صورت یک قضیه، خودمان تالش کنیم تا آن 

 را اثبات کنیم.
 خوانیم:حال با هم مشکالت برخی دیگر از دانشجویان را می

ی ریاضیات هستم و در حل تمرین مسایل من دانشجوی رشته (3
کنم که نثر کتاب را به آنالیز ریاضی مشکل دارم. من گمان می

چه که برای من سخت و آزار دهنده ام اما آنخوبی متوجه شده
است، حل مسایل آنالیزی است که برای تمرین به ما محول 

)منظورم  نمایند.تر میشوند. مسایل اثباتی اغلب آسانمی
است که این حکم را اثبات شدهها گفتهمسایلی است که در آن

یک گزاره  صورتاما در مورد حل مسایلی که به کنید.(
باید تشخیص دهیم که این گزاره درست است  اند وشدهنوشته

 شوم.یا نه، اغلب با مشکل مواجه می

گاهی از  من هم مثل شما در حل مسایل آنالیز مشکل دارم. (4
ما است، اچیز روشن شدهکنم که به نظر همهمثالی استفاده می

رد. و ی مسیر، چیزی برای اثبات و نوشتن وجود ندادر میانه
 طور نیست.واقع این، اما درآیدچیز اثبات شده مینظرم همههب

وانم تمن در حل مسایل آنالیز با این مشکل مواجه هستم که می (5
های حل شده را به خوبی شرح دهم و بازنویسی تمامی تمرین

کند، مسایل جدیدی چه برای من ایجاد مشکل میکنم، اما آن
شوم، شروع به ها مواجه میآن ی امتحان بااست که در جلسه

ام چه که پیش از این آموختهکنم و از آنتجزیه و تحلیل می
رسم. یعنی اگر وقت به نتیجه نمیکنم، اما هیچاستفاده می

باشم، هرگز موفق به حل آن نخواهم ای را از قبل ندیدهمساله
 شد.

های آنالیز من درمورد حل مسایل آنالیز و حتی نوشتن اثبات (6
ی امتحان با این مشکل مواجه هستم که چگونه و از در جلسه

ه چخوانم و آنچه که در منزل میکجا شروع به نوشتن کنم! آن
ه چه کنویسم، به نظرم کامال شبیه جزوه هستند. اما آنکه می

گویم، ساختار منظمی که مطلوب ی امتحان میسر جلسه
 استاد باشد، ندارد!

من در فهمیدن آنالیز مشکل دارم، وقت زیادی صرف فهمیدن  (7
گیرم. من همواره یک مفهوم ی مطلوبی نمیکنم اما نتیجهمی

چه درمورد آنالیز برایم ام و آنجدید را به کمک مثال آموخته

توانم برای خودم مثالی بزنم. دردساز شده، این است که نمی
ی زنم همهمثالی می ها برایم دور از ذهن هستند و اگرمثال

 که تمام سعیموجود اینکنم، باشرایط یک مثال را رعایت نمی
کنم. به عالوه، وقتی در اثبات قضایا از برهان خلف را می

جایی که حکم اولیه به نظرم درست و کنیم، از آن استفاده می
 ای دیگر به آن نگاه کنم!توانم به گونهمنطقی است، نمی

ت این گروه از دانشجویان را با توجه به نظرات شاید بتوان مشکال
 بندی نمود:ی زیر دستهگونهایشان، به

 غیر قابل درک بودن آنالیز 
 م ریاضیضعف در برقراری ارتباط با عالی 
 ناتوانی در تشخیص درستی یا عدم درستی گزاره مطرح شده 
 توانی در بررسی و تحلیل حکمنا 
 ها وار ساختن آن استداللضعف در ریاضی 
 مساله توانی در حدسیه سازی برای حلنا 
  ضعف در گسترش فرض 
 هایی طوالنی تعدد شرایط و مفروضات یک قضیه با گام 
 ملموسمفاهیم انتزاعی و نا 
  در فهم درس  رویپیشکند بودن 
 هاهای متفاوت آنها و تعدد ایدهطوالنی بودن اثبات 
 هودی ریاضیات پیش از آنالیزیادگیری ش 
 یات یک مفهوم و دوری از شهود و بینشپرداختن زیاد به جزی 
 سپاری مجردات انتزاعییاد به کننده بودن و سختیخسته 
 های الزمنیازتفاوت میزان آشنایی دانشجویان با پیش 
 گیری و برقراری شبکههای فردی دانشجویان در یادتفاوت 

 مفاهیم و قضایای درسمفهومی مناسب میان 
 هاضعف بسیاری از دانشجویان در رسمی نوشتن استدالل 
 هااری ارتباط با قضایا، اثبات آنضعف دانشجویان در برقر          

 هایشانو کاربرد

ی دانشجویان را ی مطرح شدهها و مشکالت عمدهاگر پاسخ
 شوید:چه اشکال اصلی است، میباشید، متوجه شباهت آنخوانده

 م ریاضیضعف در برقراری ارتباط با عالی 

 فراگیر بودن این مشکل 

 کند به نسبت زمان رویپیش 

 گیری و فهم آنالیز و های فردی دانشجویان در یادتفاوت
 با کالس درس رویپیش

 دهیهای یادهای یادگیری و روشعدم تطابق بین روش 

 
 در آنالیزکردن اغلب دانشجویان، با فهم آنالیز و روش درست فکر

د شود نتواننکج فهمی، باعث میریاضی، مشکل دارند. مسلما همین 
ی درست، قدم بگذارند. و در حل مساله با های بعدی مطالعهبه گام

ها برای من جدید این پرسش چه که در پاسخآن مشکل مواجه شوند.
ی لعههای مطاها با روشی این پیشنهادو قابل تامل بود، مقایسه

 خود، و پی بردن به اشتباهاتم بود.
توجه چندباره به  ی یک اثبات، وکردن برای مطالعهبندیطبقه

جزییات برای شناخت بهتر ارکان اثبات، و دیدن ارتباط میان اجزا، 
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ندین و چندبار تالش که چت به آنمسلما روش بهتری است نسب
به پایان برهان کنم یک اثبات را با تمام جزییات بخوانم و وقتی 

ی اصلی اثبات را فراموش کرده باشم و متوجه دلیل رسیدم، ایده
 شده است، نباشم.هایی که در نظر گرفتهوجود مراحل اثبات و شرط

کردن یک اثبات با آن همه جزییات و یافته بودم که حفظمن در
کاری سخت و  های اثبات است،کدام از گام منطقی که پشت هر

شدم، کردن میمواردی هم اگر موفق به حفظ ردشوار است. د
مد که آمیها را بفهمم و بارها پیشتوانستم دلیل بسیاری از گامنمی

هنگام بازنویسی یک اثبات، با فراموش کردن یک عبارت، باقی اثبات 
یاد نیاورم. یا حتی یک مرحله از اثبات را به طور کامل فراموش را به

، ولی باشمترین جزییات به یاد داشتهیشکنم و مراحل بعدی را با ب
ها های آنرا با دالیل کافی و منطق میان گام هاچون اثبات

م. شده را بنویستوانستم آن گام خالی و فراموشبودم، نمینیاموخته
کنم این اتفاق برای بسیاری از دانشجویان همانند من و گمان می

 باشد.آمد کردهپیش

به دانشجوی اول، برای من جالب بود، پی  چه که در پاسخ دومآن
ای از دانشجویان مشابه من بود. ما بردن به مشکل من و شاید دسته

هر  خوانیم، درهای زیادی درمورد خواص فضای اقلیدوسی میفصل
دهیم، شرایط کلی برای برقراری فصل مفهومی را مورد بحث قرار می

چه رویم، اما آنمیکنیم و به فصلی دیگر حکمی کلی را بازگو می
توانیم ارتباط میان این افتد این است که نمیکه اغلب اتفاق می

تر دانشجویان مورد بحث، ها را ببینیم، هر فصل برای بیشقضیه
 حکم دفتری جداگانه و نامربوط به سایر فصول دارد.

یاد دارم که خود من، بارها و بارها به دلیل نداشتن زمان به خوبی به
 ی امتحانبودم و سر جلسهیا مفهومی را حذف کرده رفصلکافی، س

ها، کمک ها برای حل تمرینبودم که دانستن آن بخشمتوجه شده
 است.بزرگی بوده

زی گردیم، یعنی چیمیی حفظ کردن بازکنم باز هم به مقولهفکر می
در این پاسخ دیده می شد که واقعا مشکل دانشجویان مورد بحث 

، ها را ببینیم و بفهمیمنتوانیم ارتباط میان قضیههم هست. وقتی 
آوریم، گاهی تعداد زیادی فرض ها روی میناگزیر به حفظ کردن آن

چنان مستاصل و درمانده کنیم وآنرا برای یک قضیه حفظ می
ایم که به دلیل وجود این همه فرض برای یک حکم به ظاهر شده

 کنیم.کوچک، فکر نمی
ظاهر های بهد قضیه مشابه هستند و تفاوتدرمواردی، شرایط چن

کوچکی در لفظ فارسی شرایط وجود دارد، حتی چند قضیه به هم 
شود برای حکم جدید. اما مرتبط هستند و حکم قبلی، فرضی می

قط گیریم و فنظر میوقتی هر قضیه را به صورت بلوکی جداگانه در
توانیم م، نمیها داریی آنکردن عبارات فارسی شدهتالش در حفظ

 ارتباط موضوعی مفروضات را دریابیم.
سوالی که دراین جا به ذهنم رسید این بود که آیا برای فهم ریاضی، 

جا در ذهنم کردن آن کرد؟ این سوال از آنابتدا باید سعی در حفظ
پیش آمد که حتی اگر یک قضیه را با تمام جزییات بفهمیم، برای 

کنیم.  اشی خود، بازخوانینیم از حافظهبازنویسی دقیق آن، باید بتوا
 گیرد. ، مدنظر قرار میبودن مطلبرای این بازخوانی، حفظو ب

باشد اما آنچه که در طی شاید این تفکر، مستند علمی نداشته
تر آمده ، این بوده است که بیشدستهو تجربه، برای من ب مشاهده

درس را بازخوانی ی دانشجویان مورد بحث، چندین و چند بار جزوه
ممکن است در دوره  و کنند و سعی در حفظ مطالب دارندیم

ه ــــچه کرچند سطحی از آنـــــایی، به درکی هــــهای نهکردن
 اند، برسند.کردهحفظ

ای می بینیم که حرف مهمی دربر ی همین پاسخ، جملهدر ادامه
چه در آنالیز یا ریاضیات عمومی کنیم که هردارد. ما تصور می

 ایم وتر در دبیرستان دیدهنیم، دقیقا همانیست که قبلخوامی
کنیم که ممکن داریم، گمان نمیمیایم. وقتی این درس را برخوانده

صرفا در حد معرفی، شنیده باشیم  ها رافصلفقط اسم این سر است
برای تثبیت این معرفی کوتاه و مختصر، چندین مثال حل  و

جا پیش بیاید که در دوران آنباشیم. شاید این اشکال از کرده
تحصیلی پیش از دانشگاه، ریاضیات به عنوان درسی مساله محور 

آموختیم، حل کردن مساله در چه که میشده است. آنمعرفی می
ا ی مدارس باست. این اتفاق تقریبا در همههر بخشی از ریاضی بوده

 است. هر سطحی از تدریس، اتفاق افتاده
 به معنای-، درسی که نیاز به تمرکز و تفکر دانشگاهدر سال اول 

های دوران بینیم. اغلب همان سرفصلداشته باشد، نمی -خاص
ی کوتاه و ساده است. شاید در این دبیرستان به همراه چند قضیه

جا میان تنها درس تامل برانگیز، مبانی علوم ریاضی باشد، که این
موضوع نیست. حرف اصلی ی این مجال مناسبی برای بحث درباره

های نیازمند تفکری آن است که آنالیز مقدماتی جزو اولین درس
 شویم. اغلبمی روروبهاست که در دوران تحصیالت آکادمیک با آن 

 ی درست وارد شدن به یک مبحث ریاضی و فکردانشجویان، طریقه
آمده که کنم بارها پیشاند. گمان میکردن ریاضی را نیاموخته

ترم دانشجویان خود، از این که ی میانادان هنگام تصحیح برگهاست
است، متعجب شوند. دانشجو فرض و حکم را درست تشخیص نداده

 ترافتد این است که بیشدرواقع اتفاقی که در درس آنالیز می
یش های پنیازکنند دانشجو تمامی پیشفرض می ها و استادان،کتاب

با موفقیتی که مد  ها رایده است و آناز این درس را به خوبی فهم
است. دانشجو هم ها و مورد نیاز تدریسشان است، گذراندهنظر آن

 نیاز منطقی یکها، واقعا پیشنیازدرک درستی از این که این پیش
کند همین دید سطحی کافی است تا درس هستند، ندارد. گمان می

 بگذراند. بتواند درس بعدی را اتخاذ کند و با موفقیت )!(
هایی که با استاد راهنمای پس از خواندن این پاسخ ، طبق صحبت

ام داشتم، متوجه این ی کارشناسیاین پروژه و استاد راهنمای دوره
مباحثی که در آنالیز مقدماتی مورد بحث هستند،  موضوع شدم که

اند. )مثال ی دبیرستان با اختصار دیده و مطرح شدهاغلب در دوره
سری یا انتگرال(. وقتی دانشجو درس آنالیز را انتخاب  دنباله و

کند، صرف نظر از بخش توپولوژی عمومی که مبحث جدیدی می
 اند، به نظر تکراریشدهها از آن جا که قبال دیدهاست، بقیه سرفصل

 نمایند.و آسان می
 ها، طبق ایناز این روست که دانشجویان در برخورد با این سرفصل

تری صرف شناسند، وقت کمحث را به خوبی میگمان که مبا
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اند، دلیل بر فهم و چون کاربرد برخی از قضایا را دیده کنندمی
 آمد:جا سوال دیگری برای من پیشاین بینند.مراحل اثبات نمی

هدف اصلی آنالیز ریاضی چیست؟ بیان قضیه و اثبات و شرایطی که 
 ل کردن مساله؟!؟ یا حقرار استای همواره برآن گزاره طی

شد، رعایت های بعدی دیده مینکات روشنی که در پاسخ
ترین این جمالت، انتخاب یک های الزم بود. یکی از مهمنیازپیش

 با همان کتاب، بود.  رویپیشکتاب و 
شاید یکی دیگر از اشتباهات من این بود که هر ترم، در کنار کتاب 

د درس را هم تهیه ی استاهای توصیه شدهمرجع، سایر کتاب
 یکردم. مسلما هر کتابی، روشی منطقی در پیش دارد، و ایدهمی

ن های آی چیدمان سرفصلبزرگی پشت طرح کلی آن کتاب و نحوه
خواندم و به سراغ کتاب است. اما من از هر کتاب چند صفحه می

لی ی اصمنظم پیش بروید، ایدهقدر نارفتم. وقتی که اینبعدی می
دهید. ممکن است ها را از دست میهر فصل و توالی قضیه هر کتاب،

تری صرف اند، وقت بیشی بهتری گرفتهبه نسبت دیگرانی که نتیجه
 آورید.دست میی نامطلوبی بهباشید، اما نتیجهکرده
نمود، انگیز میها، بحث بری جالب دیگری که در یکی از پاسخنکته

مشابه، رسم شکل را برای فهم بهتر آن بود که دانشجویی با مشکلی 
 بود.مفهوم و پیدا کردن مسیر اصلی پیشنهاد کرده

سوالی که برای من پیش آمد، این بود که نقش تجسم در ریاضیات 
کجاست؟ آیا برای تجسم، نیازمند رعایت اصول خاصی هستیم؟ 

باشد که ما برای فهم بهتر مفهومی از  شاید بارها و بارها پیش آمده
ت اسچه که نهایتا اتفاق افتادهایم، اما آنشکل استفاده کردهرسم 

ده، شاست. چون مثالی نقض برای شکل کشیدهگشای ما نبودهراه
 است.وجود داشته

واقعیت این است که تجسم یک جنبه بسیار مهم از ریاضیات است، 
های ریاضی در ساختار ذهن و راهی کامال طبیعی برای درک فعالیت

  .تانسان اس
سازی اشیا و اتفاقات واقع همین تجسم است که به درک و مدلدر

شباهت خاصی در اشیا واقعی  انجامد. در آغازطبیعی در ریاضی، می
برداشت  چه که از اینکند و آناست که ما را به آن انتزاع هدایت می

آن است که ما را به شرح و بسط منطقی و نمادین  متداول است
و به ما اجازه  دهدسوق می زبان ریاضیات است، عجیب و غریبی که

دهد که به نحوی بتوانیم ایده و مفهوم پنهان شده در پشت این می
حاضر در واقعیت، هندسه در تالش برای حال در ها را دریابیم.نماد

  ها در فضا است.توجیه خواص اشکال و گسترش آن
پنهان شده در  جبر، در یک فرایند انتزاعی، به بررسی ساختارهای

به منظور  ها است و آنالیز ریاضیعملیات مربوط به آن پشت اعداد و
ن های واقعی در زمارسیدگی کردن به تغییرات ساختار اشیا و پدیده

 است.وجود امدهو در فضا به
العاده مفیدی به منظور سازی، روند فوقاست که ریاضیثابت شده

کاری ساختارهای دست های واقعی واشیا و پدیده درک بهتر
 ها است. با این توضیح که قوه ادراک انسانی ما به شدتمشترک آن

آور نیست که به پشتیبانی مداوم از بنابراین تعجب بصری است،
 های بصری بپردازد.جنبه

طور خاص با جنبه های فضایی طور مستقیم و بهدر آنالیز ریاضی، به
در اشیا مادی، درتالقی  یک پدیده و کشف انواع مختلف تغییرات

ند، رسمینظرهای ریاضی که انتزاعی بههستیم. حتی در آن فعالیت
نیازمند  انداز محسوسات ماست،چه که فراتر از چشمبرای درک آن

ی آن و اغلب با استفاده از واسطه تجسمی هستیم که بتوانیم به
ر فرآیندهای نمادین، نمودار تصویری، و بسیاری از اشکال دیگ

فرآیندهای ذهنی ریاضی شده را شرح دهیم و ثبت کنیم. همین 
دست آوردن شهود خاصی از تواند به ما در بهتجسم است که می

  انتزاع، کمک کند.
ها، یادگیری بصری ریاضیات، روشی است که به نسبت دیگر روش

تری دارد و مفهوم همیشه در ذهن فراگیرنده پایایی و پویایی بیش
 بی است. یاقابل دست
با مشکالتی مواجه است. اگر تجسم  تجسم در ریاضیات ،با این همه

کار ای درست با مفاهیم، بهو در رابطه ریاضی در جای مناسب خود،
بود. گاهی تجسم منجر به اشتباه برده نشود، مانع پیشرفت خواهد

 و شود که شما اصول اولیهجا نتیجه میشود. این اشتباه ازآنمی
 را به درستی نیاموخته باشید.مفاهیم 

رسد که رسم شکل، برای هر فردی با هر سطح پس به نظر نمی
 دانشی، همواره درست و عاقالنه باشد.

های و پاسخ چه که در پرسشعالوه بر اهمیت تجسم ریاضی، آن
این است که دانشجویان در  نمایددانشجویان و اساتید، واضح می
 ند. حل مساله با مشکل مواجه هست

آید این است که واقعا مساله و تمرین چه چه که به ذهن میآن
ی ریاضی را حل کرد؟ نقش تفاوتی دارند؟ چگونه باید یک مساله

قدر است؟ تعریف اثبات مثال در فهم یک مفهوم و اثبات ریاضی، چه
 ریاضی چیست؟

توجه به ماهیت آنالیز ریاضی، مشهود است که مثال و تمرین در با
 ،های آنالیز ریاضیز ریاضی، کامال مشابه با اثبات است. مثالآنالی

یم بنیادین نیازمند هستند که قدر به استدالل و درک مفاههمان
شوند، از جنس میهایی که در آنالیز ریاضی دیدهیک اثبات. مثال

ملموسی که پیش از این در ریاضیات مقدماتی یا ریاضیات  یاشیا
شد، نیستند. و شاید همین تفاوت یعالی دانشگاهی استفاده م

ماهیت باعث بروز مشکل اصلی در میان دانشجویان، چه در داخل 
 است.ایران و چه در خارج از ایران، شده

دانشجویان با درک مفاهیم مشکل دارند، چون عادت دارند مفاهیم 
 ها نیازمند برهان و تفکریرا با مثال بیاموزند و تثبیت کنند. مثال

ی همان مفاهیم هستند، از این رو، مثال نالیزی و برپایهاز جنس آ
گر فرآیند فهمیدن، که در نقش یک مانع فهم، نه در نقش تسهیل

 شود.ظاهر می
جا و در فرآیند حل مساله و رسد مشکل اصلی همیننظر میبه

 در آنالیز ریاضی، دانشجو باشد.تفکیک اثبات و مثال و درک مفهوم 
اتی هییشود، بدکه به عنوان اثبات نوشته می چهکند آنتصور می

واقع، او اثبات را به دید است. دراست که به زبان نمادین نگارش شده
اید بیند. شاستداللی شهودی که تحت زبان ریاضی نگارش شده، می

 مسالهترین اشکاالت یک دانشجو، در فرآیند حلاین یکی از مهم
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دارند  آنالیز ریاضی، ماهیت اثباتیباشد، البته اگر بپذیریم که مسایل 
. هستند اصول و منطق ،تعاریفچون نیازمند استدالل، استفاده از 

های یک اثبات، و کردن گامرو، یک دانشجو شاید با حفظاز این
خاطر سپردن آن، قادر به بازنویس کامل آن تمرین و ممارست در به

ل کند. چون در ی جدید را حتواند یک مسالهاثبات باشد، اما نمی
رد را چه اهمیت دارد، آن است که شما مواکردن، آنفرآیند حفظ

و در عمل برای انجام این کار، نیازمند  پشت سر هم به خاطر بسپارید
این هستید که میان مفهوم اول و سوم ارتباطی سطحی برقرارکنید 

م وتا مفهوم دوم را از یاد نبرید. اما اگر در تالش باشید که میان مفه
قرار کنید، از رـــدار باـــی عمیق و معنــارتباط دوم و کل ماجرا،

 بود.کردن عاجز خواهید فظــح
 

 نتایج تحقیق:
ماهیت اصلی درس آنالیز، تفکر محور است. در پی هم آمدن تعاریف، 

ها، بخش اصلی و مهم تدریس آنالیز ریاضی در قضایا و اثبات آن
 ی کارشناسی است.دوره

آن چه که بدان اشاره شد، حل مسایل آنالیز ریاضی، نیازمند طبق 
 درک خوبی از مفاهیم انتزاعی این درس است.

  مفاهیم این گروه درسی، به دلیل قدمتی که دارند، با دیگر
اند و در مواری بسیار به هم های درسی عجین شدهسرفصل

 تنیده هستند.

 س، کاری استرو، یافتن تسلط نسبی بر مفاهیم این درایناز 
 هایکه نیازمند صرف وقت زیادی به نسبت دیگر سرفصل

 باشد.ی کارشناسی، میدوره

 ام و اختصاری چه که من در جریان این تحقیق یافتهطبق آن
ام، ضعف دانشجویان در حل را در اختیار شما قرار دادهاز آن

 شود.گیر تلقی میمسایل آنالیز، مشکلی همه

 ای زمینهفردی با سطح متفاوتی از دانش پیشکه هر جاییاز آن
های دلیل تفاوته یابد، و بهای درسی آنالیز حضور میدر کالس

ی آنالیز و ی یک راه مشخص برای مطالعهها، ارایهفردی انسان
رسیدن به تسلط نسبی برای حل مسایل، امری دور از ذهن 

 است.

 دهی، یکی های یادهای یادگیری و روشعدم تطابق بین روش
 ترین این مشکالت است.ترین و اصلیاز ابتدایی

 چه که به عنوان مثال عام، برای افزایش تسلط ممکن است آن
و درک دانشجو، در مسیر یادگیری توسط استاد درس عنوان 

شود، از دیدگاه دانشجو به همان وضوح شفاف و قابل دیدن می
 نباشد.

 ای الزم، به یک اندازه هنیازمیزان آشنایی دانشجویان با پیش

 نیست.

 ی گیری و برقراری شبکههای فردی دانشجویان در یادتفاوت
مفهومی میان مفاهیم و قضایای درس، یکی دیگر از دالیل بروز 

 این مشکالت است.

 رویپیششود که سرعت های فردی، باعث آن میهمین تفاوت 
 دانشجویان یکسان نباشد.

 بندی و نوشتن و رده بسیاری از دانشجویان در رسمی
رو بهچه که در ذهن دارند، با مشکالتی روکردن آنمرتب

 هستند.

 
 پیشنهادی برای دانشجویان:

شود، چه که در این بخش به عنوان راهکار از آن نام برده میآن
است. ای از مقاالتی است که محقق مورد مطالعه قرار دادهچکیده

آنالیز ریاضی،  مسایلریت حل تر مقاالت با محوچه که در بیشآن
بازنویسی سوال از نظر تعاریف اولیه، تعقیب  است،بدان اشاره شده

ردن ، کامل کمساله تعاریف و انجام عملیات منطقی ابتدایی برای حل
ریاضی، و بررسی  عالیماستدالل، بازنویسی مسیر حل بر اساس 

 صحت آن است.
طور که مشخص شد، دانشجویان بنا به دالیل ذکر شده، در اما همان

آن، با  مسایلگام اول در فهم آنالیز و در گام بعدی در حل 
 هایی مواجهند. ضعف

ای هایی در راستی توصیهشاید بتوان با تقسیم بندی کلی و ارایه
چار ایل آنالیز دی بهتر، کمکی به دانشجویانی که در حل مسمطالعه

 عف هستند، کرد.ض
 ای هرچند خوانی کنید تا ایدهقبل از حضور در کالس، پیش

باشید. شد، داشتهچه که در کالس گفته خواهدکوچک از آن
های در کالس درس، به دنبال یافتن عبارات، تعاریف و تکنیک

چه که جدید باشید. پس از کالس ، بر روی مفاهیم و آن
ر بر روی و تفکمرتبط  مسایلاید، تمرکز کنید و به دنبال شنیده

گروهی درس بخوانید و از استاد خود کمک  ها باشید.آن
 بگیرید. 

 الیز، ی آنترین توصیه آن است که پیش از مطالعهبهترین و مهم
ه کنید. ـــرده و مطالعــع خود را باز کــاب منبــی کتمقدمه

چه که در ذهن دارد و ی کتاب، دورنمایی کلی از آننویسنده
د نیاز شماست تا بتوانید گام به گام با این کتاب چه که مورآن

ی واقع مقدمهکند. دری خود ذکر میپیش بروید را در مقدمه
یک کتاب ریاضی، تنها جایی از کتاب است که نویسنده فارسی 

 کند.سلیس صحبت می

 نیاز هر بخش است، بخوانید و بدانید.چه که پیشآن 

 است، اگر گمان ین شدهها عجآنالیز درسی است که با اثبات
 کننده هستند،ها ضرورتی ندارد و گمراهکنید وجود اثباتمی

ی ضرورت اثبات در ریاضیات و آنالیز، مطالعه حتما کمی درباره
 کنید.

 ها و مسایل آنالیز، جنس اثباتی دارند. شاید در مواردی تمرین
نظر است، در حل همان دقتی که برای یک اثبات ریاضی مد

 چیزیآوری و استدالل ، تمامی آننیاز نباشد، اما برهان مسایل
 است که شما در طول این مسیر به آن نیاز دارید.

 ار ای که انگگونهی یک اثبات، بهی چندین و چندبارهبا مطالعه
سعی در فهم تک تک مراحل  خوانید،بار اولی است که آن را می

ی اصلی یک موارد، ایدهها کنید. در بسیاری از و بازنویسی آن
 گشای شما در حل مسایل است.اثبات، کلید راه
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 های ها و دورهها، فیلمبا توجه به دنیای ارتباطات، کتاب
آموزشی زیادی در اختیار شماست. یک کتاب را انتخاب کنید، 

 گام آن، پیش بروید.به آن ایمان داشته باشید و هم

 ها و شکل ید، از نمودارطالعه بدهبه خودتان زمان کافی برای م
کشیدن برای تجسم بهتر تعاریف و صورت قضایا استفاده کنید، 

هایتان را برای یکدیگر توضیح حلراه گروهی درس بخوانید،
 دهید و سعی کنید خودتان و دیگران را قانع کنید.

 اید و کنید به خوبی فهمیدهچه که گمان میسعی کنید آن
های نقض، به قیم متعدد و مثالهای مستدانید ، با مثالمی

و ربههای خود، پیش از امتحان روچالش بکشید و با ندانسته
 شوید.

 د خواهیی دوستانه: تا زمانی که به جایی که میو یک توصیه
 نرسیدید، نایستید و به عقب نگاه نکنید.

هایی است که به شما ترین سرفصلآنالیز ریاضی، یکی از مهم
 وار فکر و عمل کنید.اضیآموزد چگونه ریمی

کرد که روش این تحقیق، دانش کم و فرصت محدود من ایجاب می
ی شخصی خود های محدودی پیش بروم، و تجربهبا سواالت و نمونه

را دخیل کنم شود. انتخاب محتوای عام چگونه حل کردن مسایل 
مار شهای این تحقیق بهدر آنالیز ریاضی، یکی دیگر از محدودیت

 د.آیمی
شاید بهتر باشد این تحقیق روی یک قسمت خاص از آنالیز ریاضی، 

، پس بندی خاصو سواالتی با طبقه پیگیری شود مثال دنباله و سری
 ودشنظر گرفتهی آموزشی، به عنوان سواالت تحقیق دراز یک دوره

ی دهشهای تعریفشاید به این روش بتوان مشخص کرد که طبق گام
 حل مساله، دانشجویان دقیقا در کدام گام با مشکل مواجه هستند. 
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 ی ای است آزاد از مقالهروی شماست، برگرفتهای که پیشمقاله
How to write mathematics by Paul. L. Halmos. 

های مناسبی برای بهتر نوشتن ه روشسبب ارای این مقاله به
طور که خود نویسنده رسد. هماننظر جالب و کارآمد میریاضی، به

کند مخاطب این متن، دانشجویانی هستند که در جایی اشاره می
جانب، خواندن این نظر اینای در دست نگارش دارند. اما بهمقاله

جهت که انمقاله برای دانشجویان ریاضی خالی از لطف نیست بد
تر ریاضی و دقیق عالیمبردن کاردید بهتری نسبت به بهتر به

 دهد. چه که در ذهن دارید، به شما مینوشتن آن
 

 من"؛ شاید وان آن گمراه کننده استعن ذهنی و این مقاله،. مقدمه
این مقاله به  تری باشد.مناسبعنوان  "چگونه ریاضی بنویسم

که مدت کوتاهی عضو - ریاضی آمریکاکمیته در انجمن همراه یک 
ی شخصی تبدیل ولی به سرعت به یک پروژه آغاز شد -آن بودم

از تعداد کمی از  آوردن آن،در تالش برای تحت کنترل در .گردید
انتقادات  و نقد کنند. بخوانندکردم تا آن را درخواست دوستانم 

عین حال در  و ها بسیار عالی بود؛ تیز، صادقانه و سازنده.آن
 های شهودی کافی نیست.گفت تعداد مثال شخصی متناقض.
 تری الزم است.های شهودی بیشپذیرفت که مثالنمیدیگری 

گفت شاید بیش از حد طوالنی است و دیگری میگفت می فردی
)و  اول و سنتیهای متدگفت روشیکی می تر مورد نیاز است.بیش

 وجود دارد، یـــهای طوالنترای به حداقل رساندن اثباـــ، بر(موث
 انند شکستن اثبات به یک سری لم پشت هم.ـم

کننده است گفت یکی از چیزهایی که برای من خستهری میو دیگ
و خاص مبتدیان است، شکستن اثبات به یک سری لم پشت هم 

 است.
دهندگان من، در آن رهیک چیزی وجود داشت که بیشتر مشاو و

 "ای استای، کار بیهودهچنین مقالهنوشتن " :عقیده بودند هم
ی دومش را نوشته لهدانی که مقاهر ریاضی" ی اول:مشورت دهنده

ونه مقاله بنویسد و به این داند چگاست که میمتقاعد شده باشد،
 "دهد.حوصلگی واکنش نشان میها با بیتوصیه

ی من،  احساس ی ما، به عقیدههمه" ی دوم:رت دهندهومش
ای توانیم توصیف کنندهشویم، میکنیم اگر راحت گذاشتهمی

حتی افرادی که در مورد توانایی ریاضی خود  باشیم.درجه یک 
شتنشان زیر بسیار متواضع و فروتن هستند، اگر توانایی خوب نو

 "شوند.سوال برود، عصبانی می
داد محکم و قاطعانه به من هشدارلحنی با  مشورت دهنده ی سوم

های ذهنی را در که ممکن نیست بتوانم عمق فعالیت جاییاز آن 
مورد یک موضوع فنی نشان بدهم، نباید از تمسخر همکاران 

 مغرورترمان تعجب کنم! 
ی هستند و یک خط ادانان شناخته شدهن من، همه ریاضیمشاورا

کند، ها اضافه نمیآن جا، چیزی بر مقام علمیتمجید من در این
های ایشان، کامل من از توصیهاما ممکن است برداشت نادرست و نا

نام، برای همین بدون ذکر  شان شود،موجب رنجش خاطر
هم تاکید  زبا کنم.را نقل کرده و از ایشان تشکر می هایشانتوصیه

ان، چیزی از سپاسگذاری من کم کنم که نیاوردن اسمشمی
تری یشان، این مقاله دارای نواقص بیشکمک ا کند و بدوننمی
 بود.می
 
 .هیچ دستوری برای چگونه نوشتن وجود ندارد .1

توانم نوشت اما نمی کنم بتوانم بگویم چگونه بایدمن فکر می
توانایی ایجاد  کنم چه کسی دوست دارد که آن را بشنود.تصور

و این ویژگی چنان  زادی استارتباط موثر یک قدرت ذاتی و مادر
شود که به احتمال زیاد و در فرد تثبیت می آیدزود به دست می

 خواندن نظرات من بر شخص تاثیری نخواهد گذاشت.
این است  ک دلیل کوچک امیدواری منی م؟دهپس چرا ادامه می

حال من  هرو به در باال گفتم کامال درست نباشند هایی کهکه حرف
د را در مورد کاری که شاید نتوان آن را عالقمند هستم شانس خو

تر آن است که در دیگر هنرها دلیل عملی انجام داد، امتحان کنم.
این استعداد ه با کحتی آن کسانی  که به استعداد ذاتی نیاز هست،

 اند.ی دانش الزم به دنیا نیامدهاز ابتدا با همه اند،ذاتی متولد شده
د یادآوری برای کسانی توانهای کمی مانند این مقاله مینوشته
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که  گردندایی هدهندگان روشخواهند توسعهیــــد که مــــباش
 اند.ها را مفید دانستهنویسندگان گذشته آن

ه در نگارش ــمانست کن ریاضی، هـــــل اساسی در نوشتــمشک
: ی وجود داردچیز دیگریک رمان و یا نگارش هر شناسی،زیست

که این کار را به وضوح برای این .مشکل انتقال اندیشه است
و کسی که این  دهید، باید حرفی برای گفتن داشته باشیدانجام
که قصد گفتنش را دارید، باید مطلبی  بگویید. ورا به ا هاحرف

بیارایید  ،کنیدخواهید بیانرا با ترتیبی که مینآ سازماندهی کنید،
و باید  باره ویرایشش کنیدو دوباره و چند را بنویسیدباید آن و

یات مکانیکی مانند یروی جزباشید که سخت تمایل این را داشته
ی چیزی این همه کار کنید.گذاری فکر و نمادگذاری و نشانه امال،

 توان گفت.ه میبارایناست که در
 
 .چیزی بگویید .2

 خوب که چیزی راکه برای این فشاری بر این مطلبممکن است پا
ضروری به نظر باشید، غیر، باید حرفی برای گفتن داشتهکنیدبیان

ها چه در ریاضیات و نویسیبسیاری از بد نیست. اما این طنز بیاید.
گرفتن همین اولین اصل های دیگر، به سبب ندیدهچه در زمینه
دنباله  نداشتن یک طور که دو راه برای حدهمان نگارش است.

باشد یا بیشتر از ی چسبندگی نداشتهکه هیچ نقطه) این داردوجود
است یک ممکن باشد(، به دو طریقی چسبندگی داشتهیک نقطه

ای در پشت آن یا هیچ نظر و اندیشه باشد:نوشته موضوع نداشته
 باشند.شده بیانآن  د یا نظرات زیادی درنباش

ی هیچ، رانی دربارهزیرا قلم .تر استابتال به بیماری اول سخت
است هدفی ممکناما این بی سخت است، مخصوصا در ریاضیات.

ای بسیار جه این است که خواندن چنین نوشتهد و نتیبیفتاتفاق
کتابی  های بیمار،این کتابمثالی کالسیک از بود.سخت خواهد

با این کتاب پر است از واژگانی  است. کارل تیودور هایزلی نوشته
ری در جایگاهی صحیح کنار هم امالی درست که از نظر دستو

که گاهی نگاهی به آن کتاب  ی گذشته،اما در سه دهه اند.آمده
ا بخوانم و سپس ری پیاپی آنام دو صفحهام، هنوز نتوانستهانداخته

این است که  به نظر من، علت در اش کنم.در یک بند، خالصه
 گوید!میواقع هیچ چیزی ناب درکت

دارند شماری وجودهای بییماری دوم بسیار معمول است. کتابب
بیان تعداد زیادی از ای برای بیان را با داشتن اندیشه که اصلِ

 .اندها، زیر پا گذاشتهاندیشه
، از بدی ی امریکان ریاضیات عمومی در ایاالت متحدهآموزگارا

 مورد اشاره است.دارند و این ایت های ریاضیات عمومی شککتاب
چیزی به نام  های ریاضیات عمومی خوب نیستند زیراکتاب

وع نیست ریاضیات عمومی یک موض ندارد.ریاضیات عمومی وجود
چه که امروزه ریاضیات عمومی آن دارد.زیرا موضوعات زیادی وجود

ی هـــی و نظریــمی منطق ریاضــی است از کجونـــمع امیم،نمی
ی تحلیلی و هندسه های مرتب،ی میدانی نظریهرمقدا ،هامجموعه

تگی )حدود و پیوس مومیــم به صورت توپولوژی عـــه توپولوژی،
گذاری در فضاها(، )جهت توابع( و هم به صورت توپولوژی جبری

عملیات نمادین  گیری،ی توابع با متغیر حقیقی و مشتقنظریه
ی زهی اندانظریه شود،میبیاتی که انتگرال صوری نامیدهترکی

اولین  ی دیفرانسیل،مقداری هندسه مقدماتی در سطوح پایین،
و سپس  نمایی و لگاریتمی، ها در آنالیزکالسیک توابع مثلثاتی،گام

ی نویسنده، مقداری دستور برای حل بسته به حجم کتاب و سلیقه
داری از مطالب ــــی و مقـمقدمات کـــمکانی معادالت دیفرانسیل،

کدام از ی هرب خوب دربارهنوشتن یک کتا یات کاربردی.ریاض
 ها، غیر ممکن.ی اینا بسیار سخت است و ترکیبی از همههاین

که هر تابع هارمونیک در اثبات این نلسوناثر بسیار کوچک 
در  شوارتسو دانفورد ی عظیم رسالهیک تابع ثابت است و  کراندار،

تالیفات ریاضی هستند که چیزی برای هایی از مثال آنالیز تابعی،
شوارتس  یست و اثرصفحه ناثر نلسون بیش از یک نیم گفتن دارند.

هر دو مورد  تر است، اما دربرابر طوالنی هزارو دانفورد، چهار
خواهد بگوید، چه میی مقاله از آنمشخص است که نویسنده

 ی واضحی دارد.ایده
ت، موضوع وجود دارد، ــاسدهــشی توضیح دادهــموضوع به روشن

مفاهیم در ارتباط با یکدیگر هستند، و چیزی برای گفتن وجود 
 دارد.

یک نگارش خوب ترین عنصر در داشتن چیزی برای گفتن، مهم
شود به جاست که اگر مطلبی که بیان میو اهمیتش تا آن است
 .ن را دارد که اثری جاودانه شودشانس آ ی کافی مهم باشد،اندازه

باشد و یا نگارشش بندی کامال محکمی نداشتهحتی اگر سازمان
 روان نباشد.

ترین حد ، تقریبا بیشارگودیکی برای قضیه بیرکهوفاثبات 
، خیلی پیچیده و وانزتیاثر  ی آخرنامهو  ،کنندگی را داردگیج

را خوانده، از  هاکس ایناما یقینا هر دارای نواقصی است،
حال رعایت تنها با این خوشحال و خرسند است.نگارششان بسیار 

 بخش نیست.و هرگز رضایت این اصل اول به ندرت ممکن است
 
 .برای مخاطب بگویید .3
رای مخاطب ـده بـوب آن است که نویسنـارش خـــل دوم نگــاص

این سوال گیرید چیزی بنویسید، هنگامی که تصمیم می بنویسد.
 کنید.واهید با چه کسانی ارتباط برقرارخرا از خود بپرسید که می

را فقط خودتان آن نویسید کهداشت روزانه میآیا یک یاد
گزارش یک تحقیق برای  ای به دوست است یاخوانید، یا نامهمی

 ؟ی لیسانسرای دانشجویان دورهمتخصصین یا یک کتاب درسی ب
 این موارد شبیه هم هستند. تنوع درتا حد زیادی مشکالت در

که و این کندکه نوشته باید در خواننده ایجاد میزان انگیزشی
یات یباشد و چقدر وارد جزای باید جدیت داشتهاندازهنوشته تا چه 

ها تحت ی نوشتارهمه شود، و هر مطلب چقدر باید تکرار شود.
تاثیر ناظرین خود هستند ولی با مشخص بودن مخاطب، مشکلی 

 بهترین روش برقراری ارتباط با ستکه نویسنده با آن مواجه ا
 مخاطب است.

تر ر قابل انتظار برای بیشسال یک عم 25دانند که ناشرین می
های ریاضی است و به طور حدسی عمر متوسط مقاالت کتاب
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بعد از گذشت دارند مقاالتی که البته وجود) سال است. 5ریاضی 
سال  5از  ه پیشــهایی کاند و کتابم زندهـــال هنوز هـــس 50
 میرند.(می

وجود  این با ی ریاضی عمری محدود دارد،بدون شک هر نوشته
 کنید،اط خوبی برقرارــمخاطبین خود ارتب اـــخواهید بر میـــاگ
ها ا این فرض که تا سالـــی شما باید بوشتهــحاضر ن الـــح در

 شود.، نوشتهشودمیخوانده
نه تنها به صورتی مبهم و در من عالقمندم که مخاطبینم را 

سال ای و یا دانشجویان حرفه های)مثال توپولوژیست مقیاس بزرگ
این دید به  (، بلکه بسیار مشخص تعیین کنم.کارشناسی ارشددوم 

باشم و موقع ه خواننده را در ذهنم داشتهــد کــکنک میــمن کم
ین کنم که در حال صحبت با او هستم. اواره تصورنوشتن هم

سال  ی دوی موضوع نوشتهکه دربارهمخاطب ممکن است کسی
های ام باشد یا یکی از همکارانم که با ایدهپیشم با او صحبت کرده

 کردن اوست.و قصدم قانع من موافق نیست
ه ـویان ریاضیست کـــن دانشجــی من نوشتهــال مخاطب ایــمث

همکار  زمان یکهمکنند و به طور خواهند نوشتن رساله را آغازمی
و نظرات  باشدهای متفاوتی داشتهدان که ممکن است روشریاضی

بپذیرد البته امیدوارم که او نظرات مرا  ام.داشتهمرا نپذیرد، در نظر
ام، از من دلخور نظر داشتهدـرا م شود اوه متوجه میــانی کــو زم

 نشود.
 معایبی دارد.و  ی معین و کوچک، مزایامخاطب قرار دادن دسته

شناخت خصوصیات  کندتر مییک مزیت مهم که نوشتن را ساده
است که نویسنده وسوسه ب آن اینــو عی تــی خواننده اســذهن

 گیرد.کارمناسب و یا طنز را بهعبارات ناات و شد تا اصطالحخواهد
با دقت در نوشتار ین عیب مشخص است و امنظور من از یقینا
الت خوانندگان را نویسنده باید اشکا جلوگیری کرد.آن توان ازمی

 را رفع نماید. هاکند که آنباشد و سعیبینی کردهاز قبل پیش
اما اکنون   آورد.یا دو مثال برای این مورد خواهم من در آینده یک

ز خوانندگان نه تنها برای داشتن دسته انظرکنم که درتاکید می
 هم هست.این کار مفید بوده که ضروری 

ش ضرری ندارد، گفتن شود ولیشاید لزومی نداشت که این گفته
چه که است کامال با آنخوانند ممکنای را میمخاطبینی که نوشته

های کامال یــی ویژگدارا کرده،یـــده در ذهنش تصور مـــنویسن
متفاوتی باشند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که اهداف نویسنده 

گویم که داشتن یک چنان میاما من هم باشند.کامل و بدون نقص 
شده و تیر را به جایی دیگر زدن بهتر از نداشتن هدف تعریف

 هدفی مشخص و شانسی نداشتن است. آماده باش، هدف، شلیک...
به هدفی که  ر باشید که شلیک شما به هدف بخوردو امیدوا

 باشد.اید ننظر داشتهکه دراید شاید اگر همانیانتخابش کرده
 
 بندی کنید.اول سازمان .4
نان ـه مطالب را چـــت کــآن اس اسی یک نویسندهـــش اســنق

بندی کرده و بیاراید که مقاومت خواننده به حداقل رسیده سازمان

را  و بینش آن به حداکثر برسد، همواره مطالب اصلی را گفته و او
 در جریان اصلی بحث نگاه دارد.

تاب ـــکه کآن ست؟ــاب بر یک مقاله چیـــعا مزیت یک کتــواق
ها، رتبی دارد، ارتباط موثر بین مثالبندی موضوعی مفهرست

 کنند.تر میهای نقض که مفهوم را روشنمثال
کاشف یک نظریه هم، مرتبا در مسیر کشف به طور تصادفی با 

چه که از ابتدا در ذهن وی بوده و آن موانع بسیار برخورد کرده
باشد و اگر که تاثیری بر ذهن خواننده داشته نی استتر از آمرتبنا

کردن مسیر وجود دادن و مرتبکردن، نظمراهی برای خالصه
را دارد، باید از ابتدا ی آنباشد، هر شخصی که قصد مطالعهنداشته

گونه باشد هیچ گام با کاشف پیش رود و اگر اینشروع کرده و هم
آسای دانش شدن بر شانه های غولشرفت و سوار راهی برای پی
 داشت.وجود نخواهد

کنید، خواهید بیانکه دریافتید مفهومی که میپس، بعد از آن
ی بعدی داشتن یک مرحله کسی است،چیست و مخاطب شما چه

آن هر بحث رست که دا آل آنیک طرح کلی ایده طرح کلی است.
سانه و بدون هر لم و با توالی منطقی و روانشنا مقدماتی به اختصار

وجه خواننده همواره به ترتیب تبدین شود.یجه و مثالی آوردهو نت
برای  .باشده کجا چه انتظاری از نوشته داشتهبود کاین خواهد

بود و با این همه از لذت ن توجهش به مطلب بیشتر خواهدهمی
 بود.بهره نخواهدهای جدید بیتباطکشف ار

دارند که به ها دقیقا در نقاطی قرارآل لمبندی ایدهدر یک سازمان
 ی بین قضایا مشخص است.و رابطه بودنشان نیازمندیم

 است که چه مطالبی ذکر دهی یک سوال همیشگی ایندر سازمان
شوند، اهمیتی برابر  که چه مطالبی حذفشوند و این دقیقا با این

کلی گویی  آور است،یات فراوان زیانیقدر که جزدارد، چون همان
ای که یات فراوان برای نویسندهیوردن جزآ بود.هم مضر خواهد

یف، بخش است و برای یک دانشجوی ضعرضایت همد،فرا می هاآن
و ها قلب ریاضیات را مثال کند.بودن یا نبودنشان تفاوتی نمی

های کلی غالبا دهند و نظریهل کوچک اما عمیق  تشکیل مییمسا
ررسی این ب اند.های کوچک اما عمیق بودهیدهی تفکر روی انتیجه

نظر چه که در ابتدا مدتر از آنتواند بیشنکته که آیا یک قضیه می
ی خواننده است و جایی که او به کند یا نه، به عهدهبوده بیان

چه  کهنکمک فردی با تجربه نیاز دارد، آوردن مثال نقض برای ای
 .است.. ،کندهایی را اثبات نمیچیز

 
 .کنیدی الفبا فکر.درباره5
ریزی شده برای یک مقاله دارید نگامی که شما یک طرح برنامهه
اری بوده که ـــا بهترین کـــام اشد،ـت خوب نبـــه ممکن اســک

شما تقریبا برای شروع نوشتن آماده  دهید،توانستید انجامشمی
است که  این کنم شما توصیهخواهم به تنها چیزی که می هستید.

 ی الفبایی کهیکی دو ساعتی را صرف تفکر درباره قبل از نوشتن،
اری از ـــما از بسیـــش گونه،نـای کنید. ید،ربب کار د بهـخواهیمی
 کنید.های بعدی جلوگیری میسردرد



 

نهایت/مسلسل هفتمنشریه دانشجویی بی 32  

را دارند  ارزش این کنید،گذاری انتخاب میحروفی که برای نماد
، گذاری خوب و مناسبیک نماد که با فکر ساخته و طراحی شوند.

من نویسندگان مقاالت و  به نویسنده باشد. تواند کمک بزرگیمی
ابتدای کار، کنم که در ها را ترغیب میمخصوصا نویسندگان کتاب

گ با حروف الفبای من یک جدول بزر کنند.نمادهایشان را طراحی
ی ههم کنمکنم و سعی میتهیه می های متفاوت،زیاد در اندازه

ی و همه ها،اندازه ها،رویه نقاط، توابع، ها،بردار ها،ها، گروهافض
قبل  شوند را، ازمعرفی می موجودات دیگری را که دیر یا زود

 صاص دهم.تیک اخبینی کنم و نمادی به هرپیش
 بودن موزوناز نا ارای هماهنگی الفبایی است ونمادگذاری خوب د

الفبایی که در دسترس ریاضیات  تعداد حروفکند. جلوگیری می
نهایت است اما تنها بخش کوچکی از آن قابل استفاده بی است،
 عالیمکردن  است که توانایی انسان در متمایزیک دلیل آن است.

عادت بد در  دلیل دیگر، جدید است. عالیمتر از خلق بسیار محدود
 .تثبیت حروف است

اینست که شما به تثبیت کرد توانباره میینا ای که درتوصیه
زحمتی کار پراین تر حروف نیفزایید، درمورد حروف فکر کنید.بیش

شود و از جویی در زمان میباعث صرفه است اما ارزشش را دارد.
ابتدا ساعتی فکر کنید و سپس  کند.مشکالت آینده جلوگیری می

 نوشتن را شروع کنید.
 
 .پیچ بنویسیدبه روش مار .6

ست که به روش اترین راه آننوشتن و شاید تنهابهترین راه 
 های کتاب به ترتیبفصل اساس این روش،بر مارپیچی بنویسید.

که کنید می شما فکر شوند.میو... نوشته4و3و2و1و3و2و1و2و1
از انجام آن و اما پس  اول را بنویسید. چگونه باید فصل دانیدمی

تر اول را متفاوت یابید که اگر فصلمینگارش فصل دوم، در
ی جز بازگشت به اهیچ چاره شد.دوم بهتر می فصل نوشتید،می

آب  دوم هم بهتر از نویسی آن نیست تا فصلاول و دوباره فصل
دانید و البته که شما می سوم را شروع کنید. سپس فصل دربیاید.

ای فصول اول و دوم را هسوم، ضعف فصل آمد:خواهدچه پیش
 ای جز... .و هیچ چاره داداهدنشان خو

پس از  است. نوشتن، شتن و دوبارهنو دوباره اولین گام در نوشتن،
)البته که الفبا را  کلیمخاطب و طرح کردن موضوع،مشخص

چیز به نوشتن کنید و اجازه ندهید هیچفراموش نکنید(، شروع 
 شما را متوقف کند.

بازنویسی یک کتاب ی مارپیچی شامل بخش اصلی و نه همه روش
چه در دلتان است اول هر است که بار ی من اینتوصیه است.

 مهم پا بگذارید.ی قوانین را زیرو همه سریع بنویسید بنویسید،
مناسب تنفر یا جمالت نا ی شما همراه با غرور،نیست که نوشته

آمیز ست طنزا حتی اگر الزم که پیچیده و مبهم،یا این باشد،
وقتی تصمیم به ، وجود این با دهید. فقط به نگارش ادامه د.بنویسی
 نکنید بلکه از نو را ویرایش ی خودشتهنو گیرید،نویسی میدوباره

مثال در یک کتاب با  عنوان منظور من آن نیست که به بنویسید.
یا  3نظر من  اما به شود!مرتبه نوشته 10اول باید  فصل فصل، 10

بار پس از نگارش اول یک ممکن است که فصل است.بار الزم  4
نویسی هچهارم به دوبار بار پس از نگارش فصلدوم و مثال یک فصل

چهارم تنها  نگارش فصل شانس باشیدباشد و اگر خوشنیاز داشته
 شد.بار الزم خواهدیک
گر منظورم ـــبیان تواندیــن، مـــی نگارشی میوهـــیف شـــتوص

رساندن نگارش کتابم با  پایان از به پس نویسی باشد.رهاز دوبا
زای ـنویسم و اجیــــرا دوباره م ابـــارپیچی، تمام کتمـــروش 
کتاب، یمقدمه نیازها،کننده به خواننده مانند فهرست پیش کمک

ی . تهیهکنمموضوعی را اضافه میفهرست کلمات کلیدی و فهرست
وباره سپس د ناپذیر است.اجتناب مکانیکی وها کاری این فهرست

کنم نتیجه نویسم، و تالش میکتاب را با ماشین تحریر می
 نویس کهای که یک ماشینگونهو زیبا باشد به کافی تمیزقدربه

 "سومویرایش"بتواند این  ،اطالعات تخصصی در ریاضیات ندارد
میزان  ند.بدون زحمت استفاده ک، کتاب را برای متن نهایی چاپ

یک کلمه یا ترین است و در حد سوم ،کمنویسی در ویرایشوبارهد
 بود.حداکثر یک جمله خواهد

کافی به  به تعداد دفعات آموزد اگر یک کمیت،ارشمیدس به ما می
که اما زمانی شود.یک کمیت بزرگ حاصل می شود، خودش اضافه

من  نظر به بحث سر کار بزرگی مثل نوشتن یک کتاب باشد،
تنها راه نوشتن یک کتاب  عکس حرف ارشمیدس هم درست است.

را  پیوسته قسمت کمی از آن طور و به روز است که هر بزرگ آن
 برای پیوستگی و ثبات سرعتتان اینیک روش خوب  .دارید نگه

کردن پمپ از آب برای روز بعد،  پربرای است که هر روز کارتان را 
 متوقف کنید.

محتوا و عنوان فصل بعد چه  با چه چیزی شروع خواهید کرد؟فردا 
قبل یا بعد از نگارشش  ،توصیه می کنم برای هر بخش خواهد بود؟

حتی اگر نخواهید آن را در نگارش نهایی  عنوانی انتخاب کنید
 چاپ کنید.

 

 همواره کار خود را سازماندهی کنید. .7
یات دقیق و خوب باشد و چه یچه سازماندهی اولیه شما با جز

یابد، بلکه در پایان نمی، با آغاز نگارش مهم سازماندهی نباشد، کار
این کار به  یابد.تمام مدت نوشتن و حتی بعد از آن نیز ادامه می

ررا در نگارش مطالب کازات نگارش و به روش مارپیچی و ممو
چه روش آن به این صورت است که با آن شود.استفاده می ریاضی،

شروع کنید و تا  اید،ای انتخاب کردهپایه به عنوان مفهوم اولیه و
ازنظر شهودی برای آن  جایی که دوست دارید، ادامه دهید؛نآ

کنید و تعریف نقض استفاده مثال هیجان ایجاد کنید، از مثال و
ل است. در بخش دوم، مفهومی را معرفی وبیاورید. این بخش ا

 وابستگی مفهومی دارد و مانند بخش اول از کنید که به بخش اول،
های شهودی و مثال نقض استفاده کنید.این پایان تعاریف، مثال

حاال بخش اول را با درنظر گرفتن بخش دوم،  بخش دوم شماست.
های یک از مثال دامکبازنویسی کنید. مثال به این فکر کنید که 

خراجند و حتی ممکن ابل استهای بخش اول قبخش دوم، از مثال
این باشید. مثال خوبی را در بخش اول فراموش کرده بیاناست 
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با داشتن چهارچوبی بخش است و انگیز، ساده و لذتروش اعجاز
د؛ حتی اگر کنتر میا برای خواننده سادهخواندن رمستحکم 

ی پشتیبانی مفاهیم از یکدیگر، خواننده به این اتصاالت و نحوه
 توجه نکند.

در یک داستان  هاها در یک رمان تاریخی، سرنخها و زیرطرحطرح
ر گارآگاهی و حوادث کوچک و بزرگ در یک داستان، همگی نظای

 طلب ریاضی، آنمدهی در یک ای از سرنخریاضی دارند. نمونه
است که اسم یک مفهوم جدید، چندین و چند بار پیش از تعریف 

یات یبار جز طوری که هر هــرود، ب ارـــدقیق آن، به ک ی وــرسم
عین این ترتیب، به روشی ساده و درتری به آن اضافه شود. بهبیش

 د.شوخواننده برای دریافت مفهوم جدید آماده می حال موثر،
 
 نگارش خوبی داشته باشید. .8
های کلی ی نگارش آمده، به جنبهی نحوهچه که دربارهکنون آنتا

ی نگارش ی جنبهخواهم کمی دربارهآن پرداخته است. حال می
 صحبت کنم.

آید اگر یک یا چند حرف به به نظر شما چه مشکلی پیش می
بنوسیم؟ قطعا هنگام نوشتن، کم شوند یا واژگان را به اختصار 

چه که اهمیت تواند متوجه منظور اصلی ما شود اما آنخواننده می
دارد آن است که جدا از رعایت نکردن درست دستور زبان، باعث 

آگاه از دست شویم که خواننده تمرکز خود را به طور ناخودمی
 بدهد.

و ،روشن رود، ابزار مفیدی برای انتقال دقیق  زبان اگر خوب به کار
قدر برای و شناخت این ابزار همان توجه اطالعات خواهد بود البج

گر ارزش دارد که شناخت لوازم جراحی ی توصیفیک نویسنده
س را با بیانی بد و امالیی های اقلیدتوان نوشتهح. میبرای یک جرا

غلط توضیح داد یا آپاندیس یک بیمار را با چاقویی زنگ زده، 
مورد، قربانیان )خوانندگان و بیمار(  دو رـــه ی کرد اما درــجراح

 انتظار برخورد بهتری را دارند.
دانند که دانان و حتی دانشجویان سال اولی نیز میاضییری همه

بیان و نگارش مخصوص خود را دارد و یادگیری آن در  ریاضی،
است. اما منابعی هستند طور دقیق و رسمی نیامدههیچ کتابی به

 ن بهتر، کمک کنند.که به شما در بیا
 
 ..صداقت بهترین روش است9

 یزبان ریاضی مناسب، درک آسان و حتهدف از استفاده از 
ی نگارش ریاضی، باید بخش موضوع برای خواننده است. شیوهلذت

از حد دشوار و  خوب باشد؛ نه به بیان عبارات و مفاهیم بیش
 مطلوب.تخصصی بپردازد و نه به بیان مفاهیم نا

ساختن مسیر خواننده و جلوگیری از  نویسنده هموارهدف 
و تاب دادن  مشکالت احتمالی اوست، واضح ساختن مطلب، نه پیچ

منظور من از جلوگیری از پیچیدگی مطالب، فقدان استحکام  آن.
پذیرند و و باور دارم که این اهداف آشتی ریاضی و دقت آن نیست،

 کار برد که باعثهم به رکنا ای درها را به گونهتوان آنمی
 پیچیدگی مطلب و سردرگمی خواننده نشوند.

جا چند نمونه از مواردی که به نظرم نویسنده صداقت کافی این در
 کنم:ندارد را بیان می

، مغرورانه 𝑝ی خصوص پس از اثبات گزارهی بهمثال در یک نقطه
با  و سپس را نتیجه گرفت 𝑞 نتوانمی 𝑝 یسید که ازنومی

های پردازید. ممکن است انگیزهخوشحالی به بیان مفاهیم دیگر می
کند فریب شما خوب و درست باشند اما نویسنده احساس می

دانست، به ی این موضوع میاست. اگر او همه چیز را دربارهخورده
گیری، این نتیجه پرداخت. برای او،ی شما نمیی نوشتهمطالعه

تر، دلیل، مثال نقض یا ارجاع ضیح بیشواضح نیست و نیاز به تو
 دارد.

توان سادگی میبه"، یا "بدیهی است"بردن عباراتی مانند کاربه
ها رعایت شود و بردن آنکارایرادی ندارد اگر قواعدی در به "دید

خوانی کردید، دیگر این مطالب را باز همثال اگر سه یا شش ما
 نظر بیایند.چنان شفاف بهچیز همهمه

شما، پنهان کردن حقایق نیست،  نیاز به گفتن نیست که هدف
 نویسید که از حقایق پرده بردارید.عکس شما میرب

 
افتاده،  پا ضروری و پیشربط و غیریـــارات بـن عبــ. از نوشت10

 اجتناب کنید.
گاهی یک گزاره چنان بدیهی است که حتی بیان بدیهی بودن آن، 

شود که خواننده را حال، با عباراتی بیان میعین نیاز نیست ولی در
گرفتن فرضیاتی که ارتباط با نظردر کند.سردرگم و منحرف می

جایی که به آن نیازی نیست و  مطلب ندارند، تاکید نادرست در
عدم تاکید در جایی که به آن نیاز است، از مواردی هستند که 

 کنند.هم ریخته میاوضاع را برای خواننده آشفته و به
که برای مثال در فرآیند اثبات یک قضیه، الزم نیست که بدون آن

خواننده را در جریان قرار دهید شروع به اثبات کنید و بنویسید در 
نهایت اثبات کردیم که... . بهتر آن است که تمام مفروضات و 

چه که نیاز دارید را درکنار هم بیاورید تا خواننده بداند قرار آن
معنی  فاده از چه مفاهیمی، چه مطلبی را اثبات کند.است با است

این عبارات آن نیست که نباید از تعاریف آشنا کننده استفاده کرد، 
ست که این تعاریف و مفروضات پیش از صورت ا بلکه بهتر آن

فضیه، درکنار هم و ضرورت، توالی یابند و سپس صورت قضیه و 
 شود.در نهایت اثبات قضایا نوشته

 
 .تکرار کنید و تکرار نکنید.11

ی تر نگارش کردن ریاضی، تکرار مطالب و شیوهیکی از قواعد خوب
نظور از تکرار کردن آن نیست دیگر، تکرار نکردن مطالب است. م

مطلب چندبار و هربار با بیانی متفاوت، نگارش شود. بلکه  ککه ی
ایی منظور آن است که اگر در فصل اول، تعریفی آوردید و در ج

ها برای امکان از همان واژهدر صورت گر به آن نیاز پیدا کردید، دی
ها ناچارید یادآوری تعریفتان، استفاده کنید. اغلب برای این تاکید

کردید به های قبلی بازگشته و تعاریفی را که تصور میبه فصل
کنند اغلب تصور می اید، از نو بنگارید.قدرکافی خوب بیان کرده

تر بار با اندکی تغییرات، در ذهن خواننده بیشمطلب هرتکرار یک 
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 هستم. وقتی شما مطلبی که من مخالف این ایدهماند حال آنمی
ترین خوانندگان هم حافظهکم حتیکنید را برای بار دوم بیان می

است، هرچند مبهم و داشته آورند که بار اولی هم وجودمی به یاد
چه که اکنون در حال و از خود خواهند پرسید آیا آن ناکامل

اند یا رو شدهبهیادگیری آن هستند، همانی است که قبال با آن رو
هایی وجود دارد. ابهام فوق که در که مطالب مشابهند و تفاوتآن

ترین شکل آن هم، شود، حتی در ضعیفخواننده ایجاد می
خواننده ایجاد کند، نامطلوب است. هرچیزی که ترس غیرضروری 

کند، یا به هر صورتی، ذهن دلیل ذهن خواننده را مشغول میبی
 کند.خواننده را مشغول کرده و او را از مطلب اصلی منحرف می

 
 ببرید. کار صحیح به اصطالحات را .12

ی غیر پیچیده از واژگانی که استفاده امکاناتبرای مصور ساختن 
تعلق "و  "دنباله"، "نگاشت"برند، کار میدانان هرروز بهریاضی
ن به آن مکتبی تعلق دارم که بین مزنیم. را مثال می "داشتن

ل است. دنباله، یتمایز زیادی قا ،"مقدار یک نگاشت"و  "نگاشت"
ی آن اعداد صحیح هستند. حال عبارت زیر نگاشتی است که دامنه

پذیر، های شمارشای از مجموعههاجتماع دنبال" را در نظر بگیرید:
های کید اصلی روی مجموعهاجا، تدر این "پذیر است.شمارش
چینش، توجه خواننده را به  که ایناست. حال آنپذیر بودهشمارش

تاثیر است جا بیاین ، در"مجموعه"سمتی که نباید، جلب میکند. 
داد ـعاجتماع ت" است.تهـــکار رفهــمناسب بال ناــ، کام"دنباله"و 

. یا اگر "پذیر استپذیر، اندازههای اندازهپذیری از مجموعهشمارش
نامتناهی  پذیراجتماع تعداد شمارش"تاکید متفاوتی مدنظر است 

 "پذیر است.پذیر، اندازههای اندازهاز مجموعه
، "پذیر استپذیر، اندازههای اندازهحد یک دنباله از نگاشت"

جا اهمیت آن "دنباله"ی نادرست از استفاده .چینشی درست دارد
را به خوبی درک  "دنباله"ده مفهوم ـــر خواننــاگ هـــیابد کیــم

ریزد هم میرا به جا از این واژه، تمرکز ویبهی نااستفادهباشد، کرده
را به  "دنباله"و اگر مفهوم کندعت خوانش او را کند میرو س

نهایی و کامل وی از مفهوم، به باشد، درک خوبی درک نکرده
 افتد.تعویق می

برند. کار میرا بسیاری مترادف به "شامل بودن"و  "تعلق داشتن" 
کنند. را به جای هم استفاده می ⊇ و ∋هاییند که ها هماناین

به جای  "شامل بودن"و  "تعلق داشتن"بعید است که استفاده از 
هم، اشکالی ایجاد کند اما من طی یک آزمایش، چند سالی است 

استفاده  ⊇را برای  "شامل بودن"و  ∋را برای  "تعلق داشتن"که 
کار ام اما اینکنم با این روش چیزی را ثابت کردهکنم. ادعا نمیمی

 رد.گینمیکه تمرکز خواننده را ضرر و هم آنیهم ساده است، هم ب
 
 

 

 

 

ها مقاومت ی بیش از حد از عالیم و نماددر برابر استفاده. 13
 کنید.

نیز  عالیمی شد، دربارهی استفاده از واژگان گفتهچه دربارهآن
که  دک توصیف ریاضی بهتر است تصور کنیصادق است. هنگام ی

در یک جنگل با دوستتان در حال قدم زدن هستید و قلم و 
تنها زمانی روی  عالیمبه نمادها و  کاغذی در دسترس ندارید.

اصل "با  ها نیاز دارید. به طور مثال، مشابهبیاورید که واقعا به آن
 در فضای فشرده، هر"، در عبارت "حذف مضروضات غیر ضروری

چه تاثیری در درک  𝑓 آوردن ،"کرانداراست 𝑓ی نگاشت پیوسته
یرضروری متفاوت است، ل استفاده از نمادهای غیبهتر داشت؟ دال

که ممکن است آن ل روانی و گاهی هم به دلیل  آنیگاهی به دال
 ی روند اثبات مورد استفاده قرار بگیرد.نماد، در ادامه

 
 سخن آخر

چه که پایه آن ی برهایهای من است. توصیهجا پایان توصیهاین
چه که متاسفم انجام دهم، آنچه که انجام میام و آنانجام داده

های شما به روش چه که آرزو داشتم برایم انجام دهند.و آن امنداده
ی من انتقاد کنید اما امیدوارم این توانید از نوشتهگوناگونی می

ام نه تهچه که گفاساس آنانتقاد براساس عملکرد من نباشد. بر
که نتایج خوبی ام، عمل کنید و امیدوارم چه که انجام دادهآن

 آن بنویسید. زبگیرید و شما هم ا
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ی ریاضی، خواندن کتاب و ی تحصیلی رشتهاز دوره مدت بسیاری
مقاله و فهمیدن این است که قضیه چیست! سختیِ کار این است 
که خواندن ریاضی مثل یک کتاب جنایی رمزآلود نیست، و حتی 

 تایمز هم نیست.-ی نیویورکیا مقالهمثل خواندن یک کتاب تاریخ 

رسید، به مرزهای ریاضی می وقتیاست که  مشکل اصلی این
 کلماتی که مفهوم قضیه را برسانند واقعا هنوز وجود ندارند.

ها کمی شبیه تالش برای این ی این ایدههیارتباط برقرار کردن و ارا
جاروبرقی وقت جاروبرقی ندیده بگویید است که به یک نفر که هیچ

شان از ماتی که طولچیست؛ با این تفاوت که اجازه ندارید از کل
 استفاده کنید.  ،تر استحرف بیش تعداد مشخصی

ست که گرد و خاک را به داخل خود ایوسیله»شود گفت؟ چه می
 «ای تمیز راه بروید.شود شما در خانهکشد و باعث میمی

ی چیزی که است، اما همهچیز بهتر این تعریف بدون شک از هیچ
شود از کند. میخواهید راجع به جاروبرقی بدانید ارائه نمیشما می

شود ها استفاده کرد؟ میی کتابجاروبرقی برای تمیزکردن قفسه
 با آن بیرونِ خانه را تمیز کرد؟

 را اندکنند چیزی که فهمیدهها و مقاالت هم سعی میمولفین کتاب
های ارتباطی توانند تحت این محدودیتبه بهترین شکلی که می

چیز بهتر است. اما اگر بخواهید با ارائه دهند و این قطعا از هیچ
 ها بدانید.تر از اینجاروبرقی کار کنید، الزم است خیلی بیش

کند خوشبختانه ریاضیات ابزار خیلی قدرتمندی دارد که کمک می
کنیم رائه میاین شکاف پر شود. یعنی ما وقتی یک مفهوم را ا

ای برای کار کردن با نمادهای صریح و توضیحات و قوانین منطقی
های کنیم. این تقریبا شبیه به در دست داشتن مشخصهآن ارائه می

 های آن است.ی تکهتکنیکی و نمودار ساختن جاروبرقی بوسیله

توانید قسمت خوب ماجرا این است که شما اکنون )در تئوری( می
تواند یا ابهام بدانید که جاروبرقی چه کاری میو بدون  ۱۰۰٪
چنان تواند انجام دهد. اما قسمت بد آن این است که شما همنمی

های جاروبرقی چه هستند و به چه ای ندارید که تکههیچ ایده
اند؛ بجز خورند و چرا به شکلی که هستند طراحی شدهدردی می

ا به داخل خود ست که گرد و خاک رایوسیله»ی مرموز جمله
 «ای تمیز راه بروید.شود شما در خانهکشد و باعث میمی

التحصیل هستید و استاد راهنمای شما یک خب، حاال شما یک فارغ
ای وسیله»دهد تا بخوانید: ی مهم مرتبط با رشته را به شما میمقاله

گوید که مقدمه به شما می« کشد.که گرد و خاک را به داخل می
کشد و باعث ست که گرد و خاک را به داخل خود میایوسیله»

و یک سری جمالت « ای تمیز راه برویدشود شما در خانهمی
ی مقاله هم شامل یک کند. بدنهمنطقی اما مبهم دیگر ارائه می

ست. و در انتها یک سری سری نمودار فنی و معرفی جاروبرقی
گونه از جریان چ»ی دیگر وجود دارد. مرجع به مقاالت منتشر شده

چگونه با « »هوا برای به داخل کشیدن گرد و خاک استفاده کنیم.
از سوراخی داخل « »پیچ یک فَن خیلی تند بچرخد.استفاده از سیم
 «توان کرد.ای میاش سیم دارد چه استفادهدیوار که داخل

نشینید و فکر کنید؟ خب، شما پشت میزتان میحاال چه می
قدرها هم ساده نیست. اول از همه به بعضی نکنید. ولی قضیه آمی

خندید. بعد مقدمه را دار و چند پهلوی آن میعبارات خنده
گوید قضیه به طور آیندی به شما میخوانید که به طرز خوشمی

گذارد. بعد کلی چیست اما جزئیات مهم را کامال در ابهام باقی می
شوید، ولی یرسید و کامال گیج مبه قسمت نمودارهای فنی می

کنید. بسیاری از محاسبات را خودتان تکه روی آن کار میتکه
دهید که مطمئن شوید کامال متوجه مطلب دوباره انجام  می

دهید نتایجی کامال ها محاسباتی که انجام میوقتاید. بعضیشده
کنید که کجا اشتباه دهند و بعد پیدا میاحمقانه به دست می
خوانید تا متوجه قضیه مربوط به آن را می کردید و دوباره قسمت

فهمید کنید و میها هم یک اشکال تایپی پیدا میوقتشوید. بعضی
 که چیزی که شما را به اشتباه انداخته آن اشکال بوده.

فهمید جاروبرقی افتد، و شما میبعد از مدتی، قضیه باالخره جا می
دانید: شما متخصص خیلی بیشتر از این می چیست. در واقع،

یا حداقل متخصص این نوع خاص از  -شوید جاروبرقی می
جاروبرقی، و بخش خوبی از جزئیات چگونگی کارکرد آن را 

که هنوز خیلی از رسیدن به کنید. با ایندانید. احساس غرور میمی
گر ی انواع دیتان فاصله دارید: او همهجایگاه استاد راهنمای

شناسد و های هوشمند * را میها و حتی جاروبرقیجاروبرقی
فهمد و حتی در حال کار کردن روی ها میی آنچیز را دربارههمه
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های ی سیستمی مشابه ولی کامال متفاوت دربارهیک پروژه
 ی هواست.تهویه

تراز با استادتان صحبت شوید که به طور همباالخره وقتی موفق می
شوید. ولی ی این موضوع، خیلی خوشحال میقل دربارهکنید، حدا

ز خود را تریک بلند باالی سرتان هست: باید هنوز یک ابر تا
 بنویسید.

شود با جاروبرقی انجام داد فکر ی کارهای مختلفی که میدرباره
شود کنید که با جاروبرقی میکنید. اول از همه، فکر میمی

لی خیلی به درد بخور خواهد بود! ها را تمیز کرد! خیی کتابقفسه
فهمید که کنید و میمی« اسکوالر گوگل»جوی وبعد یک جست

 یک نفر ده سال پیش همین کار را انجام داده است.

ها شود از جاروبرقی برای تمیزکردن گربهی بعدی: میخب، ایده
استفاده کرد. این هم خیلی به درد بخور است. ولی، با کمی 

شوید که این کار را هم های مرتبط متوجه مینوشتهجو در وجست
یک نفر دیگر انجام داده، ولی نتایج خوبی نگرفته. شما یک 

التحصیل جوان و با اعتماد به نفس هستید، بنابراین تصمیم فارغ
ای که های اضافهگیرید که با اضافه کردن یک سری از تکنیکمی
حل کنید و کاری کنید  توانید مشکالت محقق قبلی رادانید میمی

 که بشود از جاروبرقی برای تمیزکردن گربه هم استفاده کرد.

کنید، ولی افسوس که بنابراین چند ماهی روی این قضیه فکر می
 روید.فراتر از این نمی

 دهید تر انجام میخب، حاال یک سری فکر کردن و تحقیقات وسیع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که تمیزکردن بیرون از خانه با جاروبرقی عملی کنید و فکر می
کس شوید که هیچکنید و متوجه میجو میوخواهد بود. جست

برید و قبال این کار را انجام نداده! با غرور ایده را پیش استادتان می
آورید ها سر در نمیاو یک سری محاسبات مخفی که شما از آن

زکردن بیرون از خانه گوید که تمیدهد و به شما میانجام می
ی جاروبرقی خیلی کم احتمال دارد که عملی باشد. یک بوسیله

چیزی در رابطه با این که جاروبرقی برای تمیزکردن بیرون از خانه 
خیلی کوچک است و ما همین حاال هم یک سری وسیله داریم که 

 جور چیزها.ترند و اینبرای انجام این کار از جاروبرقی مناسب

کند، و شما باالخره اقات برای چندین سال ادامه پیدا میاین اتف
ی این که چطور جاروبرقی را برعکس کنید و روی درباره تزیک 

 نویسید!آن را در آب فرو کنید تا حباب درست شود می

تواند شما مطمئن نیست که این مساله کجا می تزی بررسی کمیته
هم قشنگ است؛  آید و حبابمفید باشد، ولی به نظر جالب می

ای کنند که ممکن است باالخره چیز قابل استفادهبنابراین فکر می
 از آن در بیاید. شاید!

شانس هستید! بعد از صد سال یا چیزی و در حقیقت شما خوش
ی دیگر( به ین ایدهی شما )به همراه چنددر همین قیاس، ایده

ای اساسی شود که وسیلهساختن پمپ هوای آکواریوم منجر می
ی برای ساختن سریع محیط مناسب رشد برای تحقیق درباره

 رفتارهای ماهی قرمز است. هورا!

۰اثبات  =  با آنالیز: ۱

( کامل  𝑐 [۰,۱]توابع پیوسته روی بازه واحد ) گیریم این است که فضاییکی از مواردی که در آنالیز یاد می

 {𝑓(𝑛)}شود. دنباله وسته به تابع پیوسته دیگری نزدیک میاست. به این معنی که هر دنباله کوشی از توابع پی

𝑓𝑛(𝑥)را که به وسیله  = 𝑥𝑛  ۰برای ≤ 𝑥 ≤ ۰شود، در نظر بگیرید. برای تعریف می ۱ ≤ 𝑥 <  داریم: ۱

 𝑥𝑛 − 𝑥𝑚 →  ۰ − ۰ = ۰ (۰ ≤ 𝑥 < ۱) , 𝑛,𝑚 → ∞ 
𝑥و برای = 𝑥𝑛  داریم ۱ − 𝑥𝑚 → 𝑓𝑛(𝑥) . بنابراین مطمئنا  ۰ − 𝑓𝑚(𝑥) → 𝑛,𝑚وقتی  ∞ → ∞  .

 نامیم، باید پیوسته باشد. ولی واضحمی 𝑓کامل بودن فضا، حد دنباله که آن را پس طبق 

 است که

𝑓(𝑥) =  
۰                   ۰ ≤  𝑥 < ۱

۱                      𝑥 = ۱             

 باشد. ۱=۰ه است که و این تابع تنها زمانی پیوست
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 گرچه دراین بادیه بسیار شتافت دل 
 یک موی ندانست ولی موی شکافت                                     

 زار خورشید بتافتــدر دل من هــان
 ای راه نیافتمال ذرهــر به کـــآخ                                     

 « بوعلی سینا»                               
 

، کران ریاضیات سرشار از رازهای شگفتی برانگیز استی بیپهنه
هستی ی وان گفت بروز هیچ شگفتی بر گسترهتکه می چنان
 پذیر نیست.رابطه ریاضی امکاناز دایره نوعی بیرون  تقریبا

ترین احتمال در دایره هستی را محاسبه کوچک تالش برای درک و
که   چسب به شمار آوردجویی برای کشف رازی دلتوان پیمی

نگیز است. امروز دیگر به ادرک هر مرحله از آن به راستی شوق
تر چیزی وجود دارد که بیرون از منطق توان گفت کمجرات می

تواند صورت بروز یا تحقق بگیرد. منطق مستقل از آن می ی وریاض
گشای هستی های پرهیجان گرهجمله همین تالش احتماالت از

 است.
ها گردد که انساناریخی دانش احتماالت به زمانی برمیگاه تخاست

مند شدند. اما قمار عالقه های تصادفی ودر آغاز تمدن به بازی
جدید است.  ی ریاضی نسبتانظریهور احتمال به صورت یک ظه

ز سال قبل از میالد برای بازی ا 3500مصریان قدیم در حدود 
شیئی استخوانی شبیه  نامند ومی« قاپ»چیزی که امروزه آن را 
کردند که در استخوان زانوی استفاده می ،تاس چهار وجهی است

پای بعضی حیوانات وجود دارد. تاس شش وجهی معمولی در 
از آن به بعد در تمام  سال بعد از میالد ساخته شد و 1600حدود 

دست ورق معمولی بازی که  .ها ابزار اصلی بوده استانواع بازی
آید، به حساب میقمار  ترین وسیله برای بازی ومتداول احتماال

از کجا  تر از تاس است. هر چند معلوم نیست که کی وخیلی بدیع
کنند دست ورق ارند که معلوم میا دالیلی وجود د، امه گرفت منشا

. بدیهی است که استهفتم و دهم در چین پیدا شده هایبین قرن
نی وقوع ی فراواهای تصادفی، قماربازها دربارهضمن انجام بازی

های شهودی به ها ایده ی احتمال آنپیشامدهای معین و درباره
ونه گکه تا قرن پانزدهم هیچباعث تعجب است دست آوردند. اما 

یشامدهای تصادفی انجـــــام نشد. ورد پــــررسی علمی در مـــب
 (، تارتاگیال1514-1445پژوهان ایتالیایی، لوکاپاچولی )دانش

به خصوص  ( و1576-1501) (، جروالموکاردانو1499-1557)
( از جمله پیشکسوتان دانش ریاضی 1642-1564ای )گالیلو گالیله

های تصادفی را بسیاری از بازی های مربوط بههستند که احتمال
ایی ریاضی کوشش نمودند تا مبن ،این اند. عالوه برمحاسبه کرده

ی قمار بازی کتابی برای احتمال فراهم آورند. کاردانو، حتی درباره
های نیرنگ است. به هر ی روشهایی دربارهنوشت که شامل بخش

ال وقتی پاسک 1654حال پیشرفت واقعی در فرانسه از سال 
دان نامی، ( دو ریاضی1665-1601( و فرما )1623-1662)

ها از این نامه آغاز شد که در ،دیگر ردوبدل کردندهایی به یکنامه
 1655اند. در سال بحث کرده را های کلی محاسبه احتمالروش

ها ( به آن1695-1629دانشمند معروف آلمانی ، هویگنس )
هویگنس  1657ل ود. درسااین همکاری بسیار پرثمر ب پیوست و

ی محاسبات درباره»تحت عنوان  ی احتمال رااولین کتاب درباره
نزله تولد واقعی احتمال نوشت. این کتاب به م« های شانسیبازی

خواندند متوجه  شود. دانشمندانی که این کتاب رامحسوب می
ل ی مسایبحث درباره ای عمیق سروکار دارند.شدند که با نظریه

وانندگان آن های جدید خبسیاری از ایده حل نشده و و حل شده
 ساز مباحث جدید شد.زمان این کتاب زمینه
کتابی که  1713در سال  ،هویگنس ، فرما وبعد از کارهای پاسکال

کتابی که  1730سال  چنین درهم ( و1705-1654برنولی )
 ای بود. در( نوشت، پیشرفت ناگهانی عمده1754-1667دوموآور )

ای بزرگ نظیر الپالس هدانن هیجدهم مطالعات ریاضیقر
( 1855-1777گاوس ) ( و1840-1781) پواسون ،(1749-1827)

آغازی برای رشد بسیار سریع احتمال وکاربردهای آن در راستاهای 
ی مشهور روسی پافنونی هادانمختلف شد. در قرن نوزدهم ریاضی

 ( و1922-1856) ( اندری مارکوف1894-1821چبیشف )
 ، دوموآور و( کارهای الپالس1918-1857) الکساندر لیاپانوف

قرن بیستم  اوایل در برنولی را به صورتی قابل مالحظه پیش بردند.
محکمی  توسعه یافت، اما مبنای ای پیشرفتهاحتمال به صورت نظریه

 های محکم ریاضی بود.پایه دادن آن بر ، قرارهدف اساسی نداشت.
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 ،در پاریس هادانالمللی ریاضیی بیندر کنگره 1900در سال 
که به عقیده او حل  له رامسا 23( 1943-1862دیوید هیلبرت )

این  ثر است پیشنهاد کرد. یکی ازها در پیشرفت ریاضیات موآن
ی احتمال بود. هیلبرت در یهمسایل بحث اصول موضوعی نظر

هدف » که گفته بود: سخنرانی خود نقل قولی از وایرشتراس کرد
نهایی که همیشه باید به یاد داشت، رسیدن به یک فهم درست 

های برت اضافه کرد که فهم کامل نظریههیل«. مبانی علم است
مبانی آن ضروری است.  آمیزخاص یک علم برای بحث موفقیت

رسیدن به یک مبنای  در راستای نقطه رسید و ناحتمال به آ
فن  وسیله امیل بورل، برنشتاین و ، کارهایی بهریاضی محکم

اندری کولموگروف  1932که در سال  این ، تامیزس انجام شد
آمیز نظریه احتمال را دان مشهور روسی به صورتی موفقیتریاضی

همگان کار وی که در حال حاضر مورد قبول  اصل موضوعی کرد.
ون و چرای احتمال را به عنوان چبی است، سه ویژگی بدیهی و

ی این ی نظریه احتمال را بر مبناهمه اصول موضوع اختیار کرده و
ها بحث کند. اکنون پس از طی سالاصول موضوع به دقت بیان می

ی در دانش امروز بررسی، سرانجام احتمال به عنوان یک ابزار قو و
 د.شوبه کار گرفته می

 کره به کمک اصل کاوالیریحجم نیم

 )از کتاب اثبات بدون کالم(

𝑉𝑆 = 𝑉𝑃 =
1
3

𝑟2. 2𝜋𝑟 =
2
3

𝜋𝑟3 

 

دان چین باستان، اضیین ریشود که زوگنگ، پسر مشهورترگفته می

را در قرن  نخستین کسی است که این اصلیعنی زوچونگ چی، 

 است.پنجم میالدی وضع کرده

0 اثبات =  با جبر خطی: 1

 :خواهیم دستگاه معادالت زیر را حل کنیممی

𝑐1𝑥1 + ⋯ + 𝑐1𝑥𝑛 = 𝑐1 
⋮ ⋯ … … … … … … … … ⋮ 
𝑐𝑛𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑐𝑛 = 𝑐𝑛 

(∀𝑐𝑖 ≠ 0 , 𝑛 ≥ 2) 
 :قرار دهید

𝐴 = (

𝑐1 ⋯ 𝑐1
⋮ ⋱ ⋮

𝑐𝑛 ⋯ 𝑐𝑛

) 

�⃗� = (

𝑥1
𝑥2
𝑥3

�⃗⃗�و      ( = (

𝑐1
𝑐2
𝑐3

) 

𝐴�⃗� شود:بنابراین دستگاه به این شکل خوانده می = �⃗⃗� قرار دهید .𝐴𝑖  را ماتریس𝐴  که درایه𝑖 امین ستونش اعضای�⃗⃗� جا اما از آن باشند 

𝐴𝑖(𝑖∀)که دستگاه متقارن است  = 𝐴. روش کرامر جواب دستگاه به این گونه است با :𝑥𝑖 =
det 𝐴𝑖

𝑑𝑒𝑡𝐴
=

𝑑𝑒𝑡𝐴

𝑑𝑒𝑡𝐴
= به این ترتیب  1

𝑥1 = ⋯ = 𝑥𝑛 = →: ولیه داریمدر معادله ا گذاری این مقداربا جای .1 𝑛 = 1 𝑛𝑐1 = 𝑐1  اما گفته بودیم(𝑛 ≥ و  1( با کم کردن 2

𝑛 تقسیم − 0 :داریم 1 = 1. 
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ا مکنند. اجامعه بازی می های متفاوتی درریاضیات و موسیقی نقش
ارند. در این تری درود، رابطه نزدیکگمان می معموال که چهاز آن

و یم کنرتبط بررسی میمتفاوت و مدر سه زمینه  روابط رامقاله این 
 هایای ویژگیشود که موسیقی پارهدر پایان این نکته بیان می

های هنری را نیز در ریاضیات تر از آن جنبهمهم  ریاضی را دارد و
 توان یافت.می

 چگونه ریاضیات و موسیقی با هم ارتباط دارند؟
ر مدرسه عدد و است. د گونهبسیاری از مردم، ریاضی معما برای

کنند که ویژگی ریاضی و همه گمان می دهندمحاسبات یادمان می
عالقگی همراه است همین است. این تصور با احساس وازدگی و بی

عقالنی،  آورد که ریاضیات موضوعی کامالمیو این باور را به وجود 
  مجرد، سرد و بی روح است.

دارد کار زندگی سرو موسیقی چیزی است که با عاطفه و احساس و
را هنگام آهنگی  ی حداقلکس. هرره جریان داردو در زندگی روزم

زیر لب زمزمه کرده، کلید رانندگی، کار، در سفر یا در اوقات تنهایی 
 یا خوانندگی و نوازندگی پیانویی را فشار داده، یا در فلوتی دمیده و

است. ای تجربه کردهآماتور و چه در سطح حرفهرا چه در سطح 
موسیقی راهی برای بیان احساس و بخشی از زندگی همه است و 

  ارتباط برقرار کنند.سادگی  بهآن   توانند بامردم می
عقلی است با  ممکن است ریاضیات که علمی کامال اما چگونه

ند شباداشتههایی امال احساسی است، مشابهتموسیقی که هنری ک
انگیزه بررسی ارتباط  هایی؟ها همگراییو یا حتی در برخی زمینه

بین این دو موضوع به ظاهر متضاد چندان واضح نیست و معلوم 
ای را باید ها چنین رابطههای این موضوعنیست در کدام جنبه

هایی از که جنبهعالوه اگر هم کسی بپذیرد  بهجو کرد؟ وجست
ر رد، تصوبا ریاضیات ارتباط دا( ریتم) آهنگضربموسیقی مانند 

تر است. به نظر در ریاضیات بسیار دشوار ای موسیقاییجنبه
 کم ریاضیـــنظم و محـپذیری و قوانین مه شمارشــرسد کیـــنم

 د.نبا الگوهای هنری داشته باش هماهنگی و مطابقتی
ط تباکه نشان از این نوع ار دارد وجودهای متفاوتی جنبهچند که هر

نوازند در ی که پیانو میدهد کودکان، پژوهش نشان می. اوالدارند
های استداللی ، بازی شطرنج و استنتاج ریاضی از مهارتچینجور

بررسی در  ا(. دوم12، ص1997رخوردار هستند )ماتلوک بهتری ب
صد دانشجویان ریاضی که در دوره خاصی مشاهده شده است که در

تر یازده درصد بیش ،انددرس موسیقی گرفتهکارشناسی در دانشگاه 
ها به داندانشجویان است. این تمایل ریاضی یهمه از میانگین

به آن  "بلوخ" 1925این در  ای تازه نیست و پیش ازیقی پدیدهموس
 .اشاره کرده بود

فاوت مت نظرنقطهموسیقی را از سه  این مقاله رابطه بین ریاضیات و
 یهنگآمباره ههایی درشرح ایده هــدا بـــابت رد .کندیــــبررسی م
کردن ساز توسط یونانیان باستان ی کوک(، پرده و نحوه)هارمونی

یــاضی در هایی از الگوی ری دوم نمونهلهــــوه در پردازیم.یــــم
های هنری در آخر نگاهی به ویژگی و دهیمسازی را نشان میآهنگ

 .افکنیممی ریاضیات
 

 :کردن سازو کوک پرده
سیار ی بپیوند را ریاضیات و موسیقیپیوند میان یونانیان قدیم، 

 ال ریاضیــای کاما رشتهموسیقی ر اـــهپنداشتند. آنمی مـــمحک
انیان یونکار دارد. وبا رابطه عددی، کسر و تناسب سرند که دانستمی

ردند. کمی ناپذیرها یادعنوان علم مطالعه تغییرقدیم از ریاضیات به
تر یعنی علوم مربوط به ها این مقوله علمی را به دو دسته بزرگآن
  (continued) و مقادیر پیوسته et(discre( جزاــــقادیر مـــم

 .بندی کرده بودندتقسیم
گانه یعنی حساب و موسیقی یر مجزا شامل دو علم از علوم چهارقادم

 بررسی مقادیر قابلها مباحث مربوط به حساب را معادل بود. آن
دانستند و موسیقی را بررسی مقادیر مستقل می شمارش و مجزای

 .ددانستندیگر در تناسب و ارتباط هستند، میمجزایی که با یک

داشت که  در مقابل علوم مقادیر مجزا، علوم مقادیر پیوسته وجود
شامل هندسه و نجوم بود. هندسه به بررسی سکون و نجوم به بررسی 

 پرداخت.شد میچه به حرکت مربوط میآن هر
وسیقی جایگاه م ،آیدمین تقسیم بندی برگونه که از اینبنابراین هما

ه کا اینـــا بـــام است.ریاضی بوده های علمردیف سایر شاخهمـــه
ا ی( موسیقی بفیثاغورثهای چهارگانه مکتب کوادریویوم )موضوعدر

های در این تعبیر جنبه ،تراز بودهمشناسی حساب، هندسه و ستاره
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بود و موسیقی، علم و آوا انه در نواختن موسیقی فراموش شدهخالق
 شد.آهنگی فرض میو هم

ی آیندخوشلی ــــمفاهیم اص یانــمن ــــــای در ذکر اصلیــــت
(Consonance)   ی آیندخوشناو(disconsonance)  .است 

زمان هر دو نتی همواره خیلی زود دریافتند که نواختن هم مردم
ا بودند که نتی ب دریافته عالوه، یونیانیان ند نیست. بهآیخوش

توان ترکیب کرد که هایی میفرکانس مشخص را، فقط با نت
 اگر آن نت باشد. مثال فرکانسشان مضرب صحیحی از فرکانس

هایی با زمان نتختن همنواهرتز باشد،  220مورد نظر  فرکانس نت
هرتز و غیره با نت 1100هرتز، 880هرتز،  660هرتز،  440 فرکانس

 ترین است.آینداول خوش
چنین بررسی آواهای مختلف نشان داد که هنگام نواختن نت هم

پایه، همیشه با شدتی  فرکانسهای صحیح پایه، این مضرب
هنگام  لشکنند. سیمی که طوتر، نت پایه را همراهی میضعیف
 که کندتولید می سازد، آواییمی  هرتز را 220 ، فرکانسارتعاش

هرتز،  880هرتز،  660هرتز،  440های ا فرکانسهایی بمولفه
 نت اصلیتر شنوندگان بیش کهجاییرا نیز دارد. در رتز و...ه1100

صدای هر ساز  مشخصه ویژگیکنند، شدت این هماهنگی درک می
شود صدای ویولن و صدای است که باعث میای است. این پدیده

 متفاوت باشد. ،نوازندترومپت حتی هنگامی که همان نت را می
است که درسیستم موسیقی  1:2ها، نسبت فرکانسترین نسبت مهم

واقع  تی که چنین نسبتی دارند درنشود. دو اوکتاو نامیده می غرب،
شود( و ها داده میاین همان نام به آنبرشوند )بنات فرض مینیک 

ای چرخه راها اوکتاو . یونانیبم بودن است و ها فقط در زیرتفاوت آن
ب به ترتی 5:6 4:5 3:4 2:3های گرفتند. نسبتنظر می همانی در

مینور( های پنجم، چهارم، سوم بزرگ )ماژور(، سوم کوچک )فاصله
( اهمیت تزمان چند ناخت اکورد )نواختن همسازند که در سرا می
 دارند.

تعریف پرده، تفاوت بین فاصله پنجم و چهارم بوده که منجر به 
ا ها بلکه بتها نه تنها با فرکانس ند. این نسبتشومی 8:9نسبت 

ها نیز متناظر است. برای نمونه اگر طول سیم طول نسبی سیم
 سوم کنید فاصله پنجم را خواهیم ساخت.مرتعش را دو

ا با دوره فیثاغورث بود. ام اساس موسیقی در، هاتمام این بررسی
ود ت خهای میانی این دیدگاه اهمیتر شدن موسیقی در سدهپیچیده

هنگام نواختن برخی وجود این تناسبات عالی،  را از دست داد. با
تر، های بیشهایی با نتاههای متفاوت و یا دستگآکوردها، گام

 شد.ای پیدا میهای تازهیآهنگخوشنا
او های سوم، پنجم و اوکتتوضیح این پدیده این است که وقتی فاصله

م ها هرا به صورت نسبت عددهای صحیح تعریف کنیم، این فاصله

نخواهند بود. بـــه عبارت دیـــگر،  (Commensurate)سبت ــن

)یعنی  یفیثاغورثهای برابر تعداد متناهی فاصله توان اوکتاو را بهنمی

:𝑥هایی که به صورت نسبت فاصله 𝑥 + شوند که در تعریف می 1

یی که به هاح است.( بخش کرد. با افزودن پردهعدد صحی 𝑥آن 

، ƒ ای به فرکانسشوند به نت پایهتعریف می 9:8صورت نسبت 

ا... ساخت. افزودن شش ی  4ƒیا   3ƒیا   2ƒای با توان نت تازهنمی

: سازداوکتاو باالتر است را مــــییک که ، تقریبا نتی رده بـه نتـــپ

(
9

8
)6ƒ ≈ 2.0273ƒ > 2ƒ  

از به ی، نیفیثاغورثهای های فاصلهگرفتن این خصوصیت نظر با در
شده است. چندین سیستم دیگری برای کوک سازها حس می

سیستم ساخته شد اما امروز فقط یک سیستم باقی مانده است: 
ستم )سی پرده برابراوکتاو به دوازده نیم سیستم تقسیم فاصله 

آورنده پدیدکه یوهان سباستیان باخ  even-temperedمتعادل( 
های و، همه فاصلهبرای تعریف اوکتا 1:2آن بود. بر اساس نسبت 

 با پرده، .کمی تعدیل شدند تا در الگوی تازه جای بگیرندی فیثاغورث
هر ) پردهنیم شود بلکه برابر است با دوتعریف نمی 125/1 تنسب
را به دست   1225/1که مقدار عددی  یپرده برابر است با نسبتنیم
ف پرده تعرییافته پنجم به صورت هفت نیمصله تعدیلاف (دهد.می
تر از فاصله پنجم فیثاغورثی است. فاصله این کمی کمشود. بنابرمی

نتیجه کمی از فاصله چهارم فیثاغورثی پرده است و درچهارم پنج نیم
 .تر استبزرگ

این فرآیند تبدیل اینست که هنوز گوش  در موضوع بحث برانگیز
که  حالی دارد در تر دوستانسان فواصل خالص فیثاغورثی را بیش

ی ساخت آکوردهای پیچیده به دستگاه متعادل نیاز است. این برا
کردن ساز به شکل سازگار ها مجبورند برای کوکدانروزها موسیقی

دا ها پیاین ناسازیبا این الگوی تعدیل شده راهی برای مقابله با 
 کنند.

 ، رابطه نزدیکی که در یونان باستانسازبرای کوکالگو با تکامل این 
توان جا که نمیاز دست رفت. از آن ،بین موسیقی و ریاضی برقرار بود

کنگ  212√کرد ) عدد  یافته را به صورت کسر بیانفاصله تعدیل
ا با شنیدن رشان یسازهاچگونه که  آموختندها ( موسیقیدان.است

ن ریاضی نداشته باشند. از ای کوک کنند و نیازی به استفاده از اصول
 .رهانید، موسیقی خود را از قید ریاضیات منظر

 
  سازیآهنگ فیبوناچی و نسبت طالیی در دنباله ریاضی_موسیقی
های ورود ساز یکی از جنبه تعریف پرده و کوک وط بهمربسواالت 
ر تعبی چه که دربه دنیای موسیقی است. اگرهای ریاضی اندیشه
تر، سازد. جنبه مهمموسیقی را فقط نت و هارمونی نمی ،مدرن

 ریتم( و نغمه) هنگآچه به ضربهاست یعنی آنتغییرات زمانی نت
 .وجود دارندم ریاضی فاهیجا هم مشود. در این)ملودی( مربوط می

ت ا ریاضیاهایش بی جنبهگذاری موسیقی نیست که همهتنها نماد
دید در برخی  دنباله ادامه خواهید رطور که درابطه دارد، بلکه همان

 های حساب و هندسه را دید.توان انعکاسمیقطعات موسیقی 
 خت قطعاتهای بسیار جالب مفاهیم ریاضی که در سایکی از جنبه

های فیبوناچی و نظریه نسبت طالیی شود عددموسیقی ظاهر می
 ه نامــــددی است که بــــای عهای فیبوناچی دنبالهددـــاست. ع

 های میانیسده ریاضیدان)معروف به فیبوناچی(  لئوناردوپیزایی
هستند و  1. دو عضو نخست این دنباله هر دو استشده معرفی

آیند جمع کردن دو عدد قبل به دست میاز عددهای بعدی در دنباله 
ترین ویژگی این عددها .... اما مهم89،55،34،21،13،8،5،3،2،1،1:



 

 پیوند ریاضیات و موسیقی 41

که حد دنباله کسرهای فیبوناچی به سمت عددی ثابت  این است
کند که به نسبت طالیی، تناسب میل می (61803398/0).....

 طالیی، یا مقطع طالیی معروف است.
ه تر است : تقسیم خط بشدهی شناخته تعبیر هندسی نسبت طالی

دو قسمت نابرابر هنگامی به نسبت طالیی است که نسبت طول خط 
تر به باشد با نسبت طول بخش بزرگذتر برابربه طول بخش بزرگ

 مثالهای هندسی )تر. این تناسب را نه تنها در شکلبخش کوچک
یز نضلعی به طول ضلع آن( بلکه در طبیعت پنج نسبت طول قطر

یافت. )برای نمونه نسبت درازی تنه درخت به قطر آن در  توانمی
 ها مانند صنوبر نروژی(برخی درخت

به  شود در هنرمی پنداشتهچون نسبت طالیی، زیبا، پویا و متعادل 
ب است. اغلویژه در نقاشی و عکاسی کاربردهای گوناگون پیدا کرده

قسیم یی تبه نسبت طال عناصر مهم تصویر، درازا یا پهنای تصویر را
 نیست بلکه از درک زیبایی وبندی آگاهانه کنند اما این تقسیممی

 گیرد.آهنگی سرچشمه میحس هم
که همین مفهوم در ساخت  استهای گوناگون نشان دادهبررسی

قطعات موسیقی نیز بسیار معمول است. نسبت طالیی به صورت 
ن آهنگ، و یا برای گستراندیا برای تغییر ضرب کسرهای فیبوناچی،

ه این نسبت را های کاربرد آگاهانشود. نمونهملودی به کاربرده می
خص در رومان اول یا به شکل مش سازی شلینگرسیستم آهنگدر 

ر اث ای و سلست رای سازهای زهی، کوبهموسیقی بای به نام قطعه
ام 55توان دید که مثال نقطه اوج موسیقی در میزان بالبارتوک می

 دهد.میزان روی می 89از کل 
های های نسبت طالیی در دورهنمونه (1997پژوهش رات ول )

 های قطعاتیکه ویژگیبا آنمختلف موسیقی را آشکار کرده است. 
که بررسی شدند بسیار متفاوت بوده، اهمیت تناسب ساختاری برای 

ظر نییرات مهم از تر این قطعات مشابه بود. معلوم شد که تغبیش
ا آهنگ و یتواند به گسترش ملودی، تغییر ضربساختاری، که می

شدت صدا مربوط شود، یا در وسط قطعه و یا در زمانی از قطعه روی 
 کند.قطعه را به نسبت طالیی تقسیم می دهد کهمی

 دراثر هاندل است.  "مسیح"در قطعه  "هاله لویا"نمونه معروف کُر 
 دادها درترین رخیکی از مهمارد، میزان د 94که کل قطعه  جایی

در  "King of kings" :هااین قطعه )شروع سولوی ترومپت
طول کل قطعه  8/13است که زمانش تقریبا  58و  57ی هامیزان

دهد که تقریبا نشان می  (118-119، 1996یگر )می است. بررسی د
آن  گسترشبین بخش بیان تم، های موتزارت، نسبتدر تمام سونات

وان تجا نمیخوانی با نسبت طالیی سازگار است. باز هم در اینبازو 
ه ر برده است. گرچکای را بهطالیعمد نسبت  ادعا کرد که موتزارت به
 او به ریاضیات وجود دارد. شواهدی از عالقمندی

بدانیم افراد در کاربرد نسبت طالیی  قدر مهم نباشد کهشاید آن
ت توان دسآهنگی رامیکه زیبایی و هم آگاه و این نکتهآگاهند یا نا

طه تر بـــاشد. رابمهم ،ا ابزار ریاضی بیان کردـــم از این جنبه بـــک
ابطه چنین رهای فییبوناچی و هموسیقی با کسربندی قطعه مبخش

از ایی هنسبت عددهای صحیح به فاصله فیثاغورثی موسیقی، نمونه
 توان با اعداد )حتینیز میهنگی را این واقعیت هستند که گاهی هما

 ای بسیار ریاضیهنگی جنبهددهای صحیح( توصیف کرد و این هماع
دارد و شاید از این راه بتوان ایده دیگری را مطرح کرد. زیبایی در 

 ذات ریاضیات است.
 

 ی هنری ریاضیاتبازتابی از جنبهایی: ریاضی موسیق
ارمونی و ــدر آوا، ه تهای هنری ریاضیاجنبهی توجه به همه اـــب

ن اریاضیداننند عالقه توانمی ، این شواهدهای موسیقیساخت قطعه
نبال شود به دمی ریاضیداند. وقتی کسی نتوجیه کنرا به موسیقی 

 هایی بپردازدجا عدد پیدا کند و فقط به موضوعرود که همهاین نمی
طه اصلی ن راببرای یافت که مفاهیم ریاضی را به خاطر بیاورد. بنابراین

 .جو کنیموباید سطح دیگری را جست
رفه نیست و به این نکته توجه کرد که این تمایل دو طباید 

ها به موسیقی ای را که ریاضیدانعالقه همان  ها معموالموسیقیدان
 دهند. دارند، نسبت به ریاضیات بروز نمی

ای هحضور واژههایی از ( نمونه1995و رید  19 ص ،1996هنلی )
د. آوردندست ه های ریاضی را بدر پژوهش زیبایی و هماهنگی را

سازند یا می آهنگیها گاهی ملودی خوشدانموسیقیطور که همان
ال دنب  ها اغلب بهای به کار می برند، ریاضیدانهارمونی فوق العاده

ن یافتهنگام عالوه، احساسی که بهو زیبا هستند.  ساده هایاثبات
هایی است که حسشوند شبیه به ریاضی ظاهر می لمسایپاسخ 

ترین دهد. مهمای موسیقی به انسان دست میهنگام اجرای قطعه
 شواهد جالب خالقیت است. ،وجود دارد موردای که درهر دو جنبه

دهد که براساس سه ادعای زیر تاریخ ه میبرای این ایده را هنلی ارای
 است.کردهرا با تاریخ ریاضیات مقایسه موسیقی 

 .ی هنر را داردهاریاضیات بسیای از کاراکتر -1
رنسانس،  چونهایی همتوان دورهدر ریاضیات نیز مانند هنر، می -2

 پیدا کرد. باروک،کالسیک و رومانتیک
های مشترک زیادی با و ویژگی خوب ها تطبیقاین دوره -3

ادبیات های مختلف نقاشی و با دوره دارند اما موسیقی هایدوره
 تفاوت عمده دارند.
 کالسیک( و جاودانگیکلیت ) (،دوگانی )باروک او با بررسی مفاهیم

 و تکامل موسیقی شباهت زیادی بین تکامل ریاضیات)رمانتیک( 
ی و آموزش ریاضجهت لزوم تغییر  بروی ، عالوهبه. کندپیدا می

 د.نمایکید میتا راندن آن به سمت سبکی موسیقایی
لب ان را به موسیقی جدانیی ریاضیات است که ریاضیویژگی موسیقا

ی مردمی که با این الگوی ذهنی آشنا نیستند درک کند. اما برامی
 تکه رید گفته اس طوراین شاید همانبرناب این نکته مشکل است.

هایی با میزان درک فرد از میزان درک چنین رابطه( 1995)
 ریاضیات و موسیقی متناسب باشد.

 
ن ییافت متفاوت برای بررسی رابطه باین مقاله سه ره در :نتیجه

یافت اول درک خاص یونانیان موسیقی و ریاضیات بیان شد. ره
وم تر بر مفهکید آن بیشتاد که داباستان از موسیقی را نشان می

 پرده و کوک ساز و هارمونی ایستاست تا ملودی و حرکت در
های ت طالیی با نسبتابطه مفهوم نسبدر رهیافت دوم ر موسیقی.
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ترین اما بنیادی قطعات موسیقی مطرح شد. ها درعددی و حضور آن
که ارتباط بین هنر و نحوه تفکر ریاضی را آشکار  رهیافت، سومی بود

 کرد.
ن این بحث باید به آن اشاره کرد آنست که اای که در پایاما نکته

ام سیقی گکردن مسایل مربوط به کوک مو ترچند باخ برای سادههر
ها کردن سازکرد که کوک، اما باید اعتراف معتدل خود را ارایه کرد

)که نتیجه عدد گنگ  2دهم عدد هایی متناسب با ریشه دوازبا فاصله
کردن سازهای دانان برای کوکاست( عمال باعث شد که موسیقی

ورت صند بهتوانتنها نمی کنند که نه هایی استفادههخود از دستگا
 (ها گنگ بودندچون نسبت)ها را مشخص کنند دقیق این نسبت

ی زیبای هاتدریج رابطه احساسی موسیقیدانان با این نسبتبلکه به
ای که امروز گونهه، بسپارندرا در طول زمان به فراموشی می ریاضی

 هایهدانان از ارتباط میان فاصلبسیاری از نوازندگان و موسیقی
 .خبر هستندهای فیثاغورثی بیموسیقی با نسبت

شروع کاوش، در  هایی هستند برایها فقط نمونهواضح است که این
اما این سه به  است.های دیگری نیز انجام شدهاین رابطه مقایسه

شود و ها اشاره میاحتمال مفاهیمی هستند که بیش از همه به آن
ای که مناسب هستند. هر رابطهبرای خلق حسی اولیه از موضوع 

واضح است که هنوز این دو،  بین ریاضیات و موسیقی برقرار باشد،
متفاوت هستند و نباید یکی را به دیگری تحمیل  هایی کامالزمینه

ای ههای موسیقی به کمک ابزارکرد. تالش برای توضیح همه صورت
با  را فقطتوان ریاضیات که نمیطورریاضی، کاری اشتباه است همان

ی بررسی کرد. اما خوب است که بتوان ایبر دیدگاهی موسیقتکیه 
این رابطه را در آموزش ریاضیات وارد کرد تا بتوان ریاضیات را از 

های اغلب خشکش بیرون آورد. مهم است که مردم درک کنند حالت
ریاضیات از یک لحاظ به همان میزان که علم است، هنر نیز هست. 

اشت عمومی از ریاضیات را تغییر خواهد داد و ذات چنین درکی برد
 .ا قابل فهم خواهد کردو کلی بودن ریاضی ر
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0اثبات  =  با انتگرال جز به جز: 1

 انتگرال زیر را با دو بار استفاده از روش جز به جز حل کنید:

𝐼 =  𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑑𝑥 

𝑢ابتدا با انتخاب  = 𝑠𝑖𝑛𝑥  و𝑣′ = 𝑐𝑜𝑠𝑥 آوریم:به دست می 

𝐼 = 𝑠𝑖𝑛2𝑥 −  𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑑𝑥 

𝑢حال قرار دهید  = 𝑐𝑜𝑠𝑥  و𝑣′ = 𝑠𝑖𝑛𝑥 :تا مقدار زیر به دست آید 

𝐼 = −𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑑𝑥 

𝐼 = 𝑠𝑖𝑛2𝑥 −  𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑑𝑥 

𝐼 = 𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝐼 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 
𝐼 = 1 + 𝐼 → 0 = 1 
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 تفاضل هایهمگرایی جعبه

Antonio Behn  ، Christopher Kribs-zaleta، Vadim ponomarenk 

 ئیمحیا مهرعبداله
 
 
 
 
 هایموزش معماآ سان برایآ روشی تفاضل هایجعبه معرفی: .1

برای ن عملیات تفریق ـــهت تمریـــج  هت کاس یـــریاض یساده
ده در اواخر قرن ای نای .استمقطع ابتدایی تهیه شدهآموزان دانش

اعداد  وی .شکل گرفت E.ducciبه نام تالیایی ای فردیتوسط  19
خوبی ه ب ن بحثایه بمقاله  نای در .ن بحث کردای وارد صحیح را

 کــی را دهای نای یترویج کننده ،گرــدی یمنبع .استپرداخته شده
 نامه فردی ب اخیرا !!نموده استاعالم جنگ جهانی دوم  اسیر

ullman داد ــشامل اع ضلتفا هایجعبهرای ـبمالی ــاحت رفتاری
ی مورد استفاده که موزشن روش آای .استارایه دادهحقیقی 
ستون ها از دانشگاه copley Juanita پروفسوربه  باشدمیمعلمان 

  به عنوان را روشن ای، سال پیش 20حدود که ، رددگبرمی
 .معرفی کرد حساب هایینتمر مسایل وبرای حل  یمکانیز

 کنیم:تفاضل را معرفی می هایک نمونه از جعبهی در ادامه
 (حقیقی)ک عدد ی ن را باآو هر راس ک مربع بزرگ بکشید ی (1

 د.بزنیبرچسب 
 هایتفاضل عدد نآوسط هر ضلع بگذارید و کنار  ک نقطهی (2
 راسش را بنویسید . 2 هایتان
عدد )برچسب  4ن ای و ک مربع جدید داخل مربع قبلی بکشیدی (3

 مربع جدید نسبت دهید. هایراس نقاط وسط( را به
راسش  4تا به مربعی برسید که هر  تکرار کنید ن عملیات راای (4

 .برچسب صفر دارند
 
 
 
 
 
 

 
 .رسند()به صفر می شوندهمگرا می به سرعتتفاضل  هایلب جعبهاغ

رسد تکرار به صفر می 4دهد که با را نشان می ایمثال ساده 1لشک
   .ی پنجم()جعبه

تفاضل به صفر همگرا  هایی جعبها همهیه آن است کای سوال
با چه سرعتی؟ البته  ندستاگر به صفر همگرا ه ا خیر؟ وی ندسته

به صفر  خواهید دید که اگر فقط مجاز باشیم با تعداد متناهی تکرار
کتایی که همواره پس ی مثال نقضاگرچه  .برسیم پاسخ منفی است

با در نظر گرفتن  .وجود دارد ،رار به صفر همگرا باشداز متناهی تک
ممکن از تمام حاالت  نگاشتک ی عملکرد جعبه تفاضل به عنوان

حل مساله به راه خودشبه  (ℝ4) اعداد حقیقی حلقه از4برای 
 شویم. نزدیک می

  
ی قراردادی شروع هایمادرا با معرفی ن خود هایبررسی تعاریف: .2

 4تفاضل شامل  برای نوشتن جعبه [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑]از نماد  کنیم.می
 𝑐 راس باال راست و بر روی  𝑏بر روی راس باال چپ و 𝑎برچسب 

برای  .کنیماستفاده میپایین راست  𝑑 روی راس پایین چپ و
2 12 7] تبه صور 1نمادگذاری در شکل  ،نمونه −  .است [2

ری برای توضیح عملکرد تکرار به معرفی نمادگذا ی بعددر مرحله
 ،ی تفاضل و برخی اصطالحات که به همگرایی مربوط استجعبه

 . ردازیمپمی
 

𝐵ی تفاضل جعبه فرزند (1 تعریف = [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑] نماد زیر  را با
  :دهیمنمایش می

𝐶(𝐵) = [|𝑏 − 𝑎| |𝑐 − 𝑏||𝑑 − 𝑐||𝑎 − 𝑑|] 

هر جعبه شامل والدین که  )خواهیم دید .نامیم 𝐶(𝐵) را والد 𝐵و 
𝐵 پدر و فرزندی را با نماد یرابطه بسیاری است.( ⊳ 𝐶(𝐵)  و به

 یو... متداول است که جعبه 𝐶2(𝐵) نویسیممی𝐶(𝐶(𝐵)) جای 
  𝐶(𝐵)یرا تکرار جعبه 𝐵 .نامیم 

 
امین تکرار به صفر همگرا است -𝑛در  𝐵تفاضل  یجعبه (2تعریف 

𝐶𝑛(𝐵) :اگر = 𝐶n−1 اما  [0000] ≠ [0000]. 
 

ترین اختالف اده که بیشنشان د |𝐵|را با نماد  𝐵برد  (3تعریف 
 . است ( 𝐵)نه لزوما مجاور مربع بین دو راس

 1شکل
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ش هایبرچسب راس اگر ،کنواخت نامیمی را 𝐵 یجعبه (4تعریف 
 .باشدی از کوچک به بزرگ مرتب شدهمتفاوت بوده و با ترتیب عدد

 
 توانیمرا نیز می [3 4 1 2]چون  یاهباشید که ما جعبدر نظر داشته

دهد ن اجازه را میای کنواخت در نظر بگیریم چرا که تعریف به مای
ا پاد ساعتگرد ی به صورت ساعتگرد ن شروع کنیم وآکه با هر راس 

زیر به خواننده کمک  یگزاره دو ها را دنبال کنیم.سایر راس
تفاضل  هایدر رابطه با جعبهتری کند تا اطالعات پیشرفتهمی

 .کسب کندها ی آنوهمگرای
|𝐶(𝐵)| مساوینا :1گزاره  ≤ |𝐵| ها نـت ورقرار است ــواره بــهم

 𝐵 هایراس هایبرچسبکه  شودمیوقتی به صوررت اکید برقرار 
 .ندمتمایز باش

𝑧  فرض کنید اثبات: ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 ≤ 𝑤هایبرچسب راس 𝐵  باشد
 .)نه لزوما با ترتیبی که ظاهر شده اند(

|𝐵| ن صورت داریم:ای در = w − z یعنی اعداد 𝐶(𝐵)  همگی
𝑤و 0بین  − 𝑧 هستند بنابراین 

|𝐶(𝐵)|( w − z) − 0 = |𝐵|  
شامل  𝐶(𝐵) گاهنآهمگی متمایز باشند 𝑧،𝑦،𝑥،𝑤 عالوه اگر ه ب

|𝐶(𝐵)|شود پس میصفر ن < |𝐵| .است∎  
 

تکرار به  6حداکثر کنواخت در یتفاضل غیر یهر جعبه :2گزاره 
 .صفر همگرا است

تفاضل که  هایتمام جعبه یات طول عمریجز 1اثبات: جدول
)این اثبات بسیار . دهدمیرا نشان  کنواخت نیستی شهایراس

ه ایار 3بخشدر  3نبال شکلبه د ترک اثبات سادهی جامع است ولی
به صورتی که در جدول شده را عبه تفاضل دادهج (.شده است
ها را عوض کنید در صورت لزوم ترتیب راس .قرار دهید ،لیست شده

ستفاده کنید که در ا زومتریای هایا ابزاری )از بازتاب و دوران و
 ترین راس لیستابتدا کوچک( .ن بحث خواهیم کردآدرباره  4بخش

برچسب ن باید راس با آراس مجاور با  ن از بین دوآشده بعد از 
ترین راس کوچک نسخه از دو اگر .کنیم تر را لیستکوچک
دیگری را  کی را اول لیست کرده ویباشیم که مجاور باشند داشته

ترین راسی که با بر اساس کوچکسپس  ،ن لیست کنیدآبعد از 
لیست را تکمیل  ن(آبا راس مجاور  مجاور است )از بین دو هاآن

را تغییر ری طول عمر جعبه گذاتغییر در ترتیب برچسب نای .کنید
 ∎.دهدمین

 
چسب است که بر یهایجعبه شامل تمام 2وجه داریم که گزارهت

مشاهده خواهیم کرد  4در بخش ش همگی متمایز نیستند.هایراس
کنواخت هستند ی شهایکه راس [ 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑]تفاضل  هایکه جعبه

(𝑑𝑐𝑏𝑎ا ی𝑎𝑏𝑐𝑑 طول عمر )ا بیشتر دارندی 5. 
|B| 1گزاره طبقچون بر  = |c(B)| هایکه راس فقط زمانی 𝐵 

توانیم می بر اساس مشاهدات زیر برقرار است، همگی متمایز نباشند
صحیح کرانی نسبت  هایتفاضل با راس یهر جعبه طول عمر به

در هر  ک واحدی باید حداقل ایهببرای هر جع |𝐵|چرا که دهیم

 برابرراس  دوبا الاقل  𝐶 که به جعبه تا زمانی کاهش یابدتکرار 
 طول عمر ممکن برای ؛کنیممیمقایسه  1با جدول جادر این .برسد

𝐶 به ن آترین برد ممکن برای متناظرا کم (6یا 4،3،2) عبارتست از
  .کنیممیترین تفاضل را ثبت است و بیش (3یا 1،1،1)ترتیب 

 :زیر را خواهیم داشت یبنابراین نتیجه
 

تر کم 𝐵طول عمر  ،شامل اعداد صحیح باشد 𝐵 یاگر جعبه :نتیجه
|𝐵| با مساوییا  +  است. 3

خواننده  ین را به عنوان تمرین بر عهدهآ تعمیمن نتیجه و ای اثبات
وردن تقریبی آرای به دست بتوان میبه عنوان مثال  .گذاریممی

 :تبدیل کردمین رابطه را از فرم خطی به لگاریتای ،بهتر
 4(1 + ⌈log2|𝐵|⌉) 

 
جا داریم: )در این های تفاضل غیریکنواختبرای تمام جعبه : طول عمر1جدول

𝒂 < 𝒃 < 𝒄 < 𝒅) 

 فرم ایزومتری از جعبه تفاضل طول عمر

1 [𝑎 𝑎 𝑎 𝑎], 𝑎 ≠ 0 

2 [𝑎 𝑏 𝑎 𝑏] 

 [𝑎 𝑏 𝑐 𝑏], 𝑏 = (𝑎 + 𝑐)/2 

3 [𝑎 𝑎 𝑏 𝑏] 

 [𝑎 𝑏 𝑏 𝑐] , 𝑏 = (𝑎 + 𝑐)/2 

 [𝑎 𝑏 𝑑 𝑐], 𝑎 − 𝑏 = 𝑐 − 𝑑 

 [𝑎 𝑐 𝑏 𝑑], 𝑎 − 𝑏 = 𝑐 − 𝑑 

4 [𝑎 𝑎 𝑎 𝑏] 

 𝑏  حداقل به𝑐  اندازه𝑎 نزدیک باشد[𝑎 𝑎 𝑏 𝑐],  

 [𝑎 𝑏 𝑎 𝑐] 

 [𝑎 𝑏 𝑏 𝑏] 

 [𝑎 𝑏 𝑏 𝑐], 𝑏 ≠ (𝑎 + 𝑐)/2 

 [𝑎 𝑏 𝑐 𝑏], 𝑏 ≠ (𝑎 + 𝑐)/2 

  𝑏  حداقل به𝑎  اندازه𝑐 نزدیک باشد,  [𝑎 𝑏 𝑐 𝑐] 

 [𝑎 𝑏 𝑑 𝑐], 𝑎 − 𝑏 ≠ 𝑐 − 𝑑, 𝑐 و 𝑏 بین (𝑎 + 𝑑)/2 

 [𝑎 𝑐 𝑏 𝑐] 

 [𝑎 𝑐 𝑏 𝑑], 𝑎 − 𝑏 ≠ 𝑐 − 𝑑 

  

6 𝑏  به𝑎 تر است از نزدیک , 𝑐 [𝑎 𝑎 𝑏 𝑐] 

 𝑏  به𝑐 تر است از نزدیک , 𝑎 [𝑎 𝑏 𝑐 𝑐] 

 𝑏  و𝑐  در جهت مشابه(𝑎 + 𝑑)/2 قرار دارند,  [𝑎 𝑏 𝑑 𝑐] 

 
وت از ی متفاهایبررسی روی مجموعهپس از چند  . فرم کانونی:3

که هستند متفاوت بسیاری  هایکه جعبهکرد خواهیم مشاهده اعداد
به  .دارندیرات ینسبت به تغشان هایرفتاری مشابه در روند تکرار

 به هر راس جعبه 𝑘افزودن مقدار ثابت  راتی چونیتغی عنوان مثال
𝐵، (𝐵 + 𝑘)، ها یر عالمت تمام راسیا تغی(−𝐵) ، والدین

چون تکرارها فقط تفاوت  ،دنکنمیجاد ای 𝐶(𝐵) جدیدی را برای
ن اختالف ای یرات باالیبا تغ و) کندمیمتوالی را حفظ  هایبین راس



 

 های تفاضلهمگرایی جعبه 45

𝐵 بنابراین نگاشت ( شودچنان حفظ میهم → 𝑐(𝐵) ایهبه گون 
وجود دارد )پوشا(.   𝐵تعداد بسیار زیادی  𝐶(𝐵)راست که برای ه

مند هستیم عالقه هامربع یتاریخچه تر به خانواده وواقع ما بیش در
ر دیگر را هم مطالعه یوع تغین ص سهبه طور خا .هاتک مربعتا تک

نسل جدیدی از مربعات به موازات  ،راتین تغیایه کرد کخواهیم
 𝐵 یضرب هر راس جعبه .کندجاد میای اصلی هایمربع یخانواده

دهند و میرا تشکیل  (𝑘𝐵)خانواده 𝑘 ( )مثبت در مقدار ثابت
 .اندضرب شده 𝑘که در   𝐵ن مشابه فرزندانفرزندان آ

 (𝑘𝐵 ⊳   𝑘 𝑐(𝐵) ) 

را برای رسیدن به   𝐵مشابه با هایتعداد تکرار ،هم(𝑘𝐵)  بنابراین 
عمو هستند پسر 𝑘𝐵و  𝐵 که فرض کنید کند.میصفر طی  یجعبه

 .دارند فامیلی مشابه یک تاریخچهی و
 هاآنکه  ،𝐵 هایا چرخش )دوران( شماره راسی بازتاب ،تایهدر ن

=) هایرا با نماد 𝑟𝑜𝑡(𝐵)  چرخش و= 𝑟𝑒 𝑓 (𝐵) بازتاب) 
فرزندان  .ندکجاد میای جدیدی را هایعموم پسره ،دهیممینمایش 

 ،اندجاد شدهای 𝐵 یجعبه 𝑟𝑜𝑡ا ی 𝑟𝑒 𝑓ی که از طریق هایجعبه
 :عنیی، شوندمی تولید 𝐵فرزندان   𝑟𝑜𝑡ا ی 𝑟𝑒 𝑓متناظرا از 

𝑟𝑜𝑡 (𝐵) ⊳ 𝑟𝑜𝑡(𝑐(𝐵)) 
 و 

𝑟𝑒 𝑓 (𝐵) ⊳ 𝑟𝑒 𝑓 (𝑐(𝐵)) 

حفظ  هاپشت سر هم در بین جعبه هایاین روند بین تکرار و
دهد در می هارایش جدیدی به  جعبهآفقط  تغییراتاین  شود.می

 منظور) کنندمیرا حفظ  ی خودارتباط موقعیت هاکه شماره حالی
 (.هاتفاضل برچسب ها وعدم مجاورت برچسب مجاورت و

ک مجموعه از ی در ادامه ،هاتر شدن بررسی جعبهبرای ساده
 هایکنیم که از تعداد جعبهارزی را معرفی میهم هایکالس

ینده آ )بنابراین در .کاهدمیمتمایزی که ما باید بررسی کنیم 
 .( کاهدمیاصلی  یمسالهعد کار از بُن ایه خواهیم دید ک

 
𝐵 یبرای جعبه ارزیهمک کالس ی (5تعریف  = [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 ] 

با انجام  ،𝐵از روی  را هاآنبتوان ی است که هایشامل تمام جعبه
 عملیات مقدماتی زیر ساخت. 5متناهی از  ایهدنبال

 انتقال: (1
 [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑] → [(𝑎 + 𝛼)(𝑏 + 𝛼)(𝑐 + 𝛼)(𝑑 + 𝛼)] 

 (𝛼 ∈ ℝ) 
[ 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑] تقارن: (2 → [−𝑎 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑑 ] 
 مثبت: 𝑘تجانس با ضریب  (3

𝑎 𝑏 𝑐 𝑑  → (𝛼𝑎)  (𝛼𝑏)  (𝛼𝑐)  (𝛼𝑑)  

  α ∈ ℝ+ 
[𝑎 𝑏 𝑐 𝑑] دوران : (4 → [𝑏 𝑐 𝑑 𝑎 ]  
[ 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑]  بازتاب : (5 → [𝑑 𝑐 𝑏 𝑎 ] 

زومتری ای را تبدیل آخر مرا تبدیالت میدانی و دو تبدیل اول سه
روی  یارزطه همـــن رابای ترسانآرای نمایش ـــب. نامندمی

را با نماد  آن تفاضل( هایتمام جعبه ی)مجموعه 𝓑جموعه ــــم

متعدی  تقارنی و ن رابطه بازتابی وای اینبر)بنا دهیم.مینمایش  ∽
 است.(

چه کرد که چنانمشاهده خواهید میرسدر ادامه در اثباتی غیر
 𝐵1 ∼ 𝐵2گاه نآ 𝑐𝐵1 ∼ 𝑐𝐵2. در ضمن  𝐵1و 𝐵2  دارای طول

جعبه صفر و دیگری  هاآنکی از ی که نای مگر کسان هستندی عمر
 باشد.( 𝑎  0)  که [ 𝑎  𝑎  𝑎  𝑎]جعبه 

به دنبال پیدا کردن راهی برای انتخاب اعضایی خاص از هر کالس 
 یم.دامنه متمرکز شو تری ازضای کمروی اعهستیم تا  𝓑 ارزیهم

معرفی را ارزی فرم کانونی برای هر کالس هم بخشن ای در پایان
 کنیم.می
 

 کی ازی به 𝓑در  ارزیک کالس همی فرم کانونی برای (6تعریف 
 زیر است: هایصورت

 صفر است.  یبرای کالسی که شامل جعبه  [0 0 0 0] (1
 .ن جعبه باشدای برای کالسی که شامل  [1 1 0 0](2
که  به طوری [ 𝑥 𝑦 1 0]به فرم کالس عضو منحصر به فرد  (3

(𝑥, 𝑦)یمتعلق به مجموعه 
𝑆 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 ≥ 0، 𝑦 ≥ 1، 𝑥 − 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1}  

 .لت دیگریحاو نه هیچ باشد 
 [𝑎 𝑎 𝑎 𝑎]  ،می به فرهایشامل تمام جعبه 1نوع ارزیهمکالس 

(𝑎 ∈ ℝ) ک تکرار به صفر ی ن کالس باای هر کدام از اعضای و
 .(𝑎0) گرا هستند اگرمه

و  [𝑎 𝑎 𝑏 𝑏]به فرم  هاینوع دوم شامل تمام جعبه ارزیهمکالس 
[𝑎 𝑏 𝑏 𝑎] ( هستند که𝑎،𝑏 ∈ ℝ )مشاهده در ادامه  .است

 :هستند تکرار به صفر همگرا سهکرد که در خواهیم
([0 0 1 1] ⊳ [0 10 1] ⊳ [1 1 1 1] ⊳ [0 0 0 0]). 

را فرض دا نیازمند ارزیهم هایکالس یفرم کانونی همه شناخت
 ا الاقل مساوییتر)کوچک عنی مینیمالی است، راس اکسترمم بودن

سایر با ا الاقل مساوی ی تر)بزرگ ماکسیمال و (هاسایر راس با
راس جعبه باید  4از تا  2باشید که الاقل تهتوجه داش ها( است.راس

ک نوع از ی روشی برای مشخص کردن ،تیآ ینتیجه .اکسترمم باشد
 است.ن آکتایی ی به همراه اثباتی برای( 3کانونی ) هایفرم

 
کالسی که شامل جعبه ) 3از نوع 𝓑در  ارزیهمهر کالس  (1قضیه 

 یک نمایندهی نباشد( دارای [𝑎 𝑎 𝑏 𝑏] ای [𝑎 𝑎 𝑎 𝑎]به فرم 
,𝑥) است که [ 𝑥 𝑦 1 0] به فرم کتای 𝑦) یعضو مجموعه 

𝑆 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 ≥ 0، 𝑦 ≥ 1، 𝑥 − 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1}  
 باشد.
 ارزیهمک کالس ی برای پیدا کردن نماینده میابتدا الگوریت اثبات:

مقدماتی استفاده  هاین کار از عملگرای برای .کنیممیمعرفی 
شروع کرده و اعمال  [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑]دلخواه  یجعبه . ابتدا باکنیممی

جعبه  هایرایش برچسبپایان آ دهیم )درمین انجام آزیر را روی 
 دهیم.(میر یتغی [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑] را به

فراهم شود که  ایهکنیم تا جعبمی( استفاده 4از دوران )عملگر (1
𝑑|ن آدر  − 𝑎| عضو ماکسیمال بین 
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|𝑎 − 𝑏|،|𝑏 − 𝑐|،|𝑐 − 𝑑|،|𝑑 − 𝑎| 
   .باشد

2) 

i.  بررسی کنید که𝑎 ا ی𝑑  .اگر الزم شد  عضو اکسترمم باشد
تا مطمئن  بگیرید در نظر (5)عملگر را  [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑]بازتاب 

 اکسترمم است.  𝑎شوید که 
ii. رـــاگ𝑎  و𝑑  هـــم باشد ممکن است کــر دو اکسترمـــه 

|𝑎 − 𝑏| < |𝑐 − 𝑑| 
 جاد کنید تاـــای شکل رابازتاب  (5با عملگر ) ر الزم شدـــاگ

|𝑎 − 𝑏| ≥ |c − d| 
 ساخته شود .

( استفاده کنید تا 2)عملگر سازیماکسیمال باشد از قرینه 𝑎اگر  (3
𝑎 . مینیمال شود 
𝑎( استفاده کنید تا 1عملگرازانتقال )  (4 =  جاد کنید.ای را 0
𝑏از تجانس با ضریب مثبت استفاده کنید تا  (5 =  جاد کنید.ای را 1
 

شود در جاد میای هک مرحلی ی که درهایکنید ویژگیمیمشاهده 
𝑏خرین مرحله وقتیآ .گرددمیبعدی حفظ  هایمرحله =  باشد 0
د هم بای با 4و  (ii)2 هایبا اعمال مرحله ، زیراقرار استرب همواره

𝑐 = 𝑑 ن ای متناظر با ارزیهمکالس  دوتنها  که شودقرار داده
𝑐 :نوع اول ارزیهمحالت موجود است: کالس  = 𝑑 = ا ی 0

𝑐:نوع دوم ارزیهمکالس  = 𝑑0 ،  حالت  دون ای از غیرچرا که
𝑏باید (4 و 3)بنا به مرحله  > بنابراین تجانس با ضریب ، باشد  0

 را نرمال کند. 𝑏تواند میمثبت 
 (5 و 4)از مراحل  را [ 𝑐 𝑑 1 0]اکنون نماینده کالسی به فرم 

𝑎 در صورتی که داریم. = نامنفی  𝑐،𝑑عضو مینیمال باشد  0
𝑑گیریم که مینتیجه  5 و 4، 1باشند. از مراحل می ≥ . بر 1

 :داریم (ii)2اساس مرحله 
  |𝑐 − 𝑑| ≤ 𝑐پس 1 − 1 ≤ 𝑑 ≤ 𝑐 + ,𝑐)ن بنابرای . 1 𝑑) 

 است. 𝑆متعلق به 
یعنی   است:باقی مانده کتایی فرم کانونی کالس نوع سومی تنها اثبات

[ 𝑐 𝑑 1 0 ] اگر  ∼ [0 1 𝑎  𝑏]که  به طوری(𝑎, 𝑏)  و(𝑐, 𝑑) 
,𝑎) گاه نتیجه بگیریمنآ باشد، 𝑆متعلق به  𝑏) = (𝑐, 𝑑).  به
کتاست ی کرد که اوال صفر عضو مینیمالتوان مشاهده راحتی می
𝑎،𝑏،𝑐،𝑑که  نایه )با توجه ب > هیچ که   [1 0 1 0]تمگر حال  0

 𝑎 فرضبر اساس  ثانیا ( ندارد. [ 𝑐 𝑑 1 0]نماینده دیگری به فرم 
 7ن ای که هر کدام ازدهیم میبه عنوان عضو ماکسیمال نشان  𝑏ا ی

در ضمن  .منتقل کند 0را به   𝑎، 𝑏 ،0،1ممکن است عملگر
 با ایهبه جعب تایهدر ن .کندمین را نرمال آ به اورمج هایشماره

(𝑐, 𝑑) که عضو رسیممی𝑆  .یات اثبات ساده وی)جز نیست 
خواننده  ین را به عنوان تمرین بر عهدهآتکنیکی است که 

 [1 1 0 0 ]مل شا ارزیهم هایکه کالس نای چنین اثباتهم .گذاریممی

نیز  ،نیستند 3نماینده کالس به فرم کانونی نوع دارای [0 0 0 0] و 
 ∎گذاریم.(میبه عنوان تمرین 

 
را  ی خودهابررسی یادامهتوانیم میاکنون  :بعدی دو. نگاشت 4

به دهد )که رخ می 𝓑عضو  ارزیهم هایکالسبرای  چهنروی آ
,𝑥) ،[𝑥 𝑦 1 0]فرم  𝑦) عضو𝑆 ، متمرکز کنیم (هستند. 

𝑦 ابتدا حالت خاص =  ن حالت فرزندانای در .کنیممیرا بررسی  1
  :2ا از نوعی هستند 1ا از نوعی

  [0 1 𝑥 1 ] ⊳ [1  |𝑥 − 1| |𝑥 − 1| 1 ] 
𝑥)ر تکرار دو بنابراین د = تکرار به صفر همگرا  چهارا ی (0,2

 .هستند

 
 
 :سته ازتی پیوــتفاضل را به عنوان نگاش یعملکرد جعبه ونــــکنا

𝑆 − {(𝑥, 𝑦): 𝑦 = ن آ یکه ضابطه ،گیریممیدر نظر  𝑆 به {1
 :استبه صورت زیر داده شده

(𝑢, 𝑣) = 𝑓(𝑥, 𝑦) = 
 

{
 
 

 
 (1 +

𝑥

𝑦−1
,

𝑥

𝑦−1
)    0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆1;

(1 +
2−𝑥

𝑦−1
,

𝑥

𝑦−1
)         𝑥 > 1 , 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1, (𝑥, 𝑦) ∈  𝑆2;

    (1 +
2−𝑥

𝑦−1
, 2 +

2−𝑥

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

  

 
 𝑆1 ،𝑆2،𝑆3ی مجموعه ســــهگونه ـه چـــدهد کنشان می ،2شکل

 .دنکنرا تجزیه می 𝑆ی مجموعه

ن معادله نگاشتی ای سومین ضابطه از توان دید که اولین ومی
 یک(است.  -به-)نامتناهی

= 𝑣نقاط صفحه را به خطاول تمام  یضابطه  𝑢 − ا ـــب  1
𝑢 ≥ 2، (1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 + 1 →  𝑣 = 𝑥/( 𝑦 − 1) ≥ 1) 

سومین ضابطه تمام نقاط صفحه را به خط در حالی که  .فرستدمی
𝑣 =  𝑢 + ≤ 𝑢با 1  0  ،  

(𝑦 ≥ 𝑥 − 1 →  (2 − 𝑥) ⁄ (𝑦 − 1) ≥  .دفرستمی (1−
𝑥 جایی کهاول ) یدر ضابطه ≤ 1 )𝑓(𝑥1،𝑦1) = 𝑓(𝑥2،𝑦2) 

 : که شودمیبرقرار  زمانی
𝑦1 − 1
𝑥1 − 0

=
𝑦2 − 1
𝑥2 − 0

 

 𝑓ی به نواحی مرتبط با سه شاخه 𝑆: تقسیم 2شکل
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هر دو روی خط گذرنده از  (𝑥2،𝑦2) و (𝑥1،𝑦1)عنی نقاط ی نایه ک
 جایی که) سوم یین در ضابطهنچهم .قرار دارند (0،1) ینقطه

𝑦 ≤ 𝑥) 𝑓( 𝑥1،𝑦1) = 𝑓(𝑥2،𝑦2) داشته باشیم اگر برقرار است: 
𝑦1 − 1
𝑥1 − 2

=
𝑦2 − 1
𝑥2 − 2

 

,𝑥1)عنی نقاط ی نایه ک 𝑦1) و (𝑥2, 𝑦2)  هر دو روی خط گذرنده
ک ی 𝑓 تابع از 3و  1ی هاضابطه قرار دارند. (2,1) یاز نقطه

 .کندمیفشرده  𝑆مرز یه خطوطی روببعدی را  دو یناحیه
,𝑥1)برای  :ک استیبهکیدوم  یضابطه 𝑦1)  و(𝑥2, 𝑦2)  که

,𝑓( 𝑥1، تندـــــهس 𝑆2ه ـــــمتعلق ب 𝑦1) = 𝑓(𝑥2, 𝑦2) جه نتی
,𝑥2)دهدمی 𝑦2) = (𝑥1, 𝑦1)  ،را  (کییبهتوان )یکحتی میبه را

 :مشاهده کردبا نوشتن روابط زیر 
𝑥1

𝑦1−1
=

𝑥2

𝑦2−1
       𝑦2 − 1 = (

𝑦1−1

𝑥1
)𝑥2  

 زیر و ساده کردن: یگذاری رابطهبا جای

1 +
2 − 𝑥1

𝑦1 − 1
= 1 +

2 − 𝑥2

 𝑦2 − 1
  

ان سوم در دامنه تعریفش اول و ید که ضابطهن دیتوامیچنین هم
 ه خطـــنقاط صفحه را باول تمام  یابطهـــ: ضت ندارندــنقطه ثاب

𝑣 =  𝑢 − سومین ضابطه تمام  نیست و 𝑆1فرستد که در می 1
= 𝑣نقاط صفحه را به خط   𝑢 +  نیست. 𝑆3فرستد که در می 1

. وجود ندارد هان ناحیهای ممکنی درتناوب در حقیقت هیچ )
,𝑥) رایـــــب ونـــچ نینـــچهم 𝑦) هـــــمتعلق ب 𝑆1 ا ــی𝑆3،  

(𝑐, 𝑑) = 𝑓(𝑓(𝑥, 𝑦)) ایدار  𝑑 =  ( بنابراین هر نقطه.است1
 𝑆2دهد که میمحاسبات زیر نشان  .باشد  𝑆2ثابتی باید متعلق به 

 :استکتا یی شامل نقطه ثابت
(𝑞(𝑞 − 1), 𝑞)  (1.5437,1.8393) ، که جایی: 

𝑞  =  
1

3
(1 + √19 + 3√33

3
+ √19 − 3√33

3
تنها جواب  (

𝑞3 یحقیقی معادله − 𝑞2 − 𝑞 − 1 =   است. 0
𝐶([0 1 𝑞(𝑞 ن اکنو − 1) 𝑞])~[0 1 𝑞(𝑞 − 1) 𝑞] یعنی(

اندازه بنابراین  .والدش قرار دارد ارزیهمفرزند در همان کالس 
متناهی طول عمر نا دیگر، به عبارت یکسانی دارند.همگرایی  زمان
قرار است قاعده برایش بر ن ایه دیگری ک ارزیهمتنها کالس  .(دارد

 .که به وضوح طول عمری ندارد باشدمی [0 0 0 0] ارزیهمکالس 
 ین معنی نیست که برای اعضاایه ب کر است که نکات باالذالزم به ت

𝑞(𝑞 1 0]کالس شامل  − 1) 𝑞 ]، 𝐵 = 𝑐(𝐵) در  .برقرار باشد
 طبقن مطلب به خوبی محسوس است که بر ای ℝ4حقیقت در نرم 

 .رسندمین کالس تحت نامتناهی تکرار به صفر ای اعضای 3تعریف
روع از ـــا شـــند تکرار بـــجام چـــانا ــــبوان مثال ــــه عنـــب

𝑞(𝑞 1 0]هجعب − 1) 𝑞 ]  اول یکه بعد از مرحلهتوان دید می ،
𝑞) ی از)بر حسب مضارب به تدریجورودی راس  4 یاندازه − 1)) 

 (.1)مطابق گزاره دیابمیکاهش  در جهت پاد ساعتگرد
𝑞(𝑞) ن است که اگر چه نقطه ثابتای اکنون حدس ما − 1), 𝑞) 

تحت   ،اشاز نظر سایر نقاط همسایهتصویر آن، ساکن است ولی 
برای  یک راه.است  نآدر حال نزدیک شدن به  𝑓تابع  تکرار

 𝑓ماتریس ژاکوبین  ،𝑓مختلط تشخیص پایداری نقطه ثابت تابع 

(𝑗𝑓)  .خطی فرم  مشتق ن ماتریسایاست𝑓 مقدارشامل  است و 
رای ــــب .استت داده شدهـــدر نقطه ثاب ،تابع یــــجزیمشتقات 

𝑓 = (𝑓1(𝑥, 𝑦), 𝑓2(𝑥, 𝑦))  ماتریس ژاکوبین به صورت زیر
 :شودمیمحاسبه 

𝐽𝑓 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1

𝜕𝑥

𝜕𝑓1

𝜕𝑦
𝜕𝑓2

𝜕𝑥

𝜕𝑓2

𝜕𝑦]
 
 
 
 

 

 ت:داری ماتریس ژاکوبین زیر اس 𝑓 ضابطه دوم

𝐽𝑓(𝑥, 𝑦) =

[
 
 
 −

1
𝑦 − 1

𝑥 − 2
(𝑦 − 1)2

1
𝑦 − 1

−
𝑥

(𝑦 − 1)2]
 
 
 
 

𝐽𝑓(𝑞(𝑞 − 1), 𝑞) = [
−1.1915 −0.6478
1.1915 −2.1915] 

−𝜆 سمت راست دارای مقدار ویژهماتریس  1.6915 0.7224𝑖   
نقطه ثابت  ،هستند 1از  اندازه بزرگتر از نظر. چون مقادیر ویژه است

توان میپس  ،غیرصفر است هاآن موهومی هایپایدار نیست.قسمت
𝑞(𝑞 )دید که نقاط در همسایگی   − 1), 𝑞)   به صورت مارپیچ

  𝑓 ن تنها نقطه ثابتای .کنندمیحرکت  𝑓 تابع هایتحت تکرار
 یدر هر نقطه 𝑓 از تربیش یرود استفادهانتظار میپس  ،است

و سپس کند میرا به سمت مرز دامنه هدایت ن آت ایهندر  دیگری
توقع  نابراین باید. بکندمی بیرون (از دامنه)ن را به طور کامل آ

 الزم استمدت زمان زیادی  ی کهتفاضل هایجعبهن آ باشیمداشته
که در نزدیکی نقطه ثابت  𝑆نقاطی از  نآبه  ،به صفر همگرا شوند تا

( 𝑞(𝑞 − 1), 𝑞) نده خواهیمیآ . درشوندمربوط می ،قرار دارند 
مرحله به مرحله اگر  .شهودی درست است هایافتهی نایه دید ک

 خواهیم دید ،را بررسی کنیم 𝑆روی اعضای  𝑓 متوالی از یاستفاده
که سرتاسر مرز ی است هایبه ناحیهشدن تقسیم که دامنه در حال 

 .ال نزدیک شدن به نقطه ثابت هستنددر ح را فراگرفته و
 

𝑥با [𝑥 𝑦 1 0]هر جعبه به فرم  (1مثال  ≤ تکرار  4تا ایهبا ن    1
𝑦د )اگر شومیبه صفر همگرا  = 𝑥 + اگر  تکرار و سهبا  ،1

(𝑥, 𝑦) =  .(است تکرار به صفر همگرا دوبا  ،(0,1)
[0 1 𝑥 𝑦 ]  ⊳  [1 (1 − 𝑥) (𝑦 − 𝑥) 𝑦]  
⊳ [𝑥  (𝑦 − 1) 𝑥  (𝑦 − 1)]  
⊳ [|𝑦 − 𝑥 − 1| |𝑦 − 𝑥 − 1| |𝑦 − 𝑥 − 1| |𝑦 − 𝑥 − 1|]    
⊳ [0 0 0 0] 

مدل  مرحله زودتر از 2ا ی 1 ،خاص هایحالت کنیم کهمیمشاهده  
 2در شکل 𝑆1)این مرتبط با ناحیه  .شوندمی به صفر همگرا باال

 است
𝑥با [𝑥 𝑦 1 0]هر جعبه به فرم  (2مثال  ≤ 𝑦    و𝑥 ≥ تا ایهن  2

𝑦)اگر تکرار به صفر همگراست  4با  = 𝑥 − اگر  تکرار و سهبا  ،1
(𝑥, 𝑦) =  .(ندهست تکرار به صفر همگرا دوبا  ،(2,1)

[0 1 𝑥 𝑦 ]  ⊳  [1 (𝑥 − 1) (𝑥 − 𝑦) 𝑦]  

⊳ [(𝑥 − 2) (𝑦 − 1) (2𝑦 − 𝑥)  (𝑦 − 1)] 



 

نهایت/مسلسل هفتمریه دانشجویی بینش 48  

⊳ [(𝑦 − 𝑥 + 1)(𝑦 − 𝑥 + 1)(𝑦 − 𝑥 + 1)(𝑦 − 𝑥 + 1)]    

⊳ [0 0 0 0] 
را مشاهده خواهید تری خاص همگرایی سریع هایدا در حالتمجد
 .کرد

1با [𝑥 𝑦 1 0]هر جعبه به فرم  (3مثال  < 𝑦 ≤ 𝑥 < 2    
 .تکرار به صفر همگراست 6با تا ایهن

[0 1 𝑥 𝑦 ]  ⊳  [1 (𝑥 − 1) (𝑥 − 𝑦) 2] 
⊳ [(2 − 𝑥) (𝑦 − 1) (2𝑦 − 𝑥)  (𝑦 − 1)] 
⊳ [|𝑥 + 𝑦 − 3| |𝑦 − 𝑥 + 1| |𝑦 − 𝑥 + 1| |𝑥 + 𝑦 − 3|]   
⊳ [𝑝 0 𝑝 0]  ⊳  [𝑝 𝑝 𝑝 𝑝]  ⊳  [0 0 0 0]  

𝑝که  به طوری = ||𝑥 + 𝑦 − 3| − 𝑦 + 𝑥 −  هایمثال.) |1
 هستند.( 2لدر شک 𝑆3 یشامل ناحیه 3 و 2
 

همگی در حالتی که  3 و 2، 1 هایتوجه داشته باشید که مثال
𝑦 =  2 و 1نوع  ارزیهم هایچندی پیش بررسی شد و کالس ،1

 پوشاند.می کنواخت رایتفاضل غیر هایجعبه ارزیهم هایکالس تمام
0داریم: کنواخت ی ارزیهم هایکالسدر ) < 𝑥 < 𝑦 < 1 ) 

 هایجعبه ارزیهم هاید که کالسدهمیتر نشان بیشمحاسبات 
که چگونه  دهدمینشان  3شکل .دارد 5کنواخت حداقل طول عمر ی
s شود )نواحی کم تقسیم می متفاوت هایطول عمر به نواحی با

که مشخص  ارزیهم هایتنها کالس (.ترتر طول عمر بیشرنگ
در  ایهتوان نقطرا می 2کالس نوع ت.اس 2 و 1کالس نوع  ،نشده

به  ℝ2اتصال به  یبرا ایه)چرا که باید نقطدر نظر گرفت  تاینهبی
نظر گرفته شود.( نقطه سیاه در مرکز  ن درآمنظور فشرده کردن 

نماینده تمام  ،نآسفید اطراف  یناحیه نقطه ثابت و ،3شکل
توجه  .است ،تر دارندا بیشی 10که طول عمر  ارزیهم هایکالس

دیگر متفاوت هم هایطول عمر کجا که دو ناحیه با داشته باشید هر
تر متعلق به کالس با طول عمر کم هاآنمرز بین  ،کنندمیرا قطع 

کنواخت با ی ارزیهم هایعمر کالسطول تشخیص  برای .است
چه که در نآ) تفصیلی  محاسبات را از خود روش ،اتجزییتمام 

ر یتغی 𝑓 تحتی هانگارهتمرکز روی پیش به (مدهآباال  هایمثال
  در ادامه نیازمند نتایج جدیدی در رابطه با نگاره معکوس  دهیم.می
𝑓  .هستیم 

𝑓|𝑠2 نگاشت  (2 یقضیه
 یاست که روی مجموعه  𝑔دارای وارون  

𝐴 = 𝑖𝑛𝑡 𝑆 ∪ {(𝑥, 1): 0 < 𝑥 < 2} 
خط را حفظ ارهپو  نگاشت 𝑆2 درون بهرا  𝑆 درون شود وتعریف می

 .کندمی

تعریف شد تنها  𝑓 که برای ایهضابط سهدیدیم که از  :اثبات
دو ک و ی هایچون تصویر ضابطه .ک استیبهکی دوم یضابطه
ر وارون ـــــاست نگاشت تصوی 𝑆مت چپ و راست مرز ــــروی س

𝑔 = 𝑓|𝑠2
توانیم می. تعریف باشدخوش  𝐴یباید روی مجموعه 1−

 :کنیموم تعریف د یرا روی ضابطه  𝑓 وارون تابع
𝑔(𝑥, 𝑦) = ( 

2𝑦

𝑥+𝑦−1
,
𝑥+𝑦+1

𝑥+𝑦−1
,𝑥)برای        ( 𝑦)  عضو𝐴 . 

برای  است:  𝑆2 درون به 𝑆 درون تابع ازکنیم که مشاهده می
𝑔(𝑥, 𝑦) = (𝑢, 𝑣)،  𝑥 > 0 ،𝑦 > 1، 𝑥 − 1 < 𝑦 < 𝑥 + 1  

𝑢معادال  > 𝑢و 1 < 𝑣 < 𝑢 + نشان ی مستقیم . محاسبات  1
 را حفظ  𝑆2رون خط دپاره  𝑓و  𝑆 درونخط پاره 𝑔دهد که می
  ∎.کندمی
 

𝑇𝑛 (𝑛 هاییک دنباله از مجموعه >  استقراییبه صورت  را (1
𝑇2فرض کنید  :کنیممیتعریف  = 𝑆 و برای 𝑛 > قرار دهید:   1

𝑇𝑛+1 = 𝑓−1(𝑇𝑛). ن وچون تابع وار𝑔  روی سمت راست و چپ
تک در نظر اولیه را تک هایباید مثال ،شودمیتعریف ن 𝑆مرز 

 چنین هم .⊃ 𝑇𝑛 ( 𝑆وندر)ه ک ایهبرسیم به گون 𝑇𝑛به  تا ،بگیریم
ت در نظر ایهندر بی ایهرا به عنوان نقط 2نوع ارزیهمکالس  باید

0 وقتی زیرا  ،بگیریم < 𝑥 <   داریم: 2
[0  1  𝑥  1]  ⊳ [1  |𝑥 − 1|  |𝑥 − 1|  1]  ∼ [0  0  1  1]  

⊳ [0  1 0 1] 

2برای  𝑇𝑛های مجموعه: 4شکل ≤ 𝑛 ≤ 7 

به  𝑆: تقسیم 3شکل

شـده های رنگیهــناح

 حسب طول عمربر
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,𝑥)ط اــــنق ،تفاضل ین عملکرد جعبهـــــیه اک  رزـــروی م (1
(0 < 𝑥 < و سپس نقاط  فرستدمی 2نوع ارزیهمرا به کالس  (2

 .فرستدمی 𝑆در  (0,1) یرا به نقطه 2کالس
 

الزم  ،استفاده کنیم  𝑔از بتوانیم که نای قبل از زیر یمحاسبه چهار
  𝑆ت است برای سایر نقاط ایهنکه در بی ایهه استثنای نقطب است.

𝑇3      (𝑆)یابیم کهمیدر = 𝑓−1 یهمان مجموعه𝑆   بدون مرز
,𝑥)} ن استآپایین  1): 0 < 𝑥 < در  ایهاما به همراه نقط {2

که تصویری در   𝑆در اطیچون تنها نق ،را ببینید( 4)شکلت اینهبی
𝑆 پایین  رزــــم ،دنندار𝑆 نیــعی𝑦 = رحله بعد   ــــدر م .است  1

𝑇4 = 𝑓−1(𝑇3) همان𝑆  سمت راست و  هایاست اما بدون مرز
= 𝐴ه عبارت دیگر ب) چپ  𝑇4 )، نقاط  تصویرپیشطور که همان

تصویر نقاط روی مرز است و پیش 𝑆2همان نقاط درون  𝑆درون 
نقاط روی مرز راست  تصویرپیش( و 𝑆درون  𝑆3⋂ )همان 𝑆 چپ
𝑆 همان (درون  𝑆1⋂𝑆)  ت همان مرز ایهنبی ینقطه تصویرپیشو

)به   𝑆ی( . مرز چپ و راستهایاست )به استثنای نقاط انت  𝑆پایین
مرز  تصویرپیش ،جدا کردیم 𝑇4ن را از آکه  ،ی(ایهاستثنای نقاط انت

. جدا کردیم 𝑇3ن را از آکه  ،ی (ایهنقاط انت است )به همراه 𝑆پایین 
 . درنیستند( 𝑆در  ایهـــهیچ نقط تصویرپیش ،ایهاط گوشـــــ)نق

𝑇5 یابیم کهمیبعد در یمرحله  =  𝑓 −1(𝑇 4 ) = 𝑆2 مرزی  و
است که  𝑆نقاط روی مرز پایین  تصویرپیشهمان  ،که شامل شده

 یابیم کهمیرد  (4در مرحله)انجام ی را شامل نیست. سرایهنقاط انت
 𝑇6 = 𝑓−1(𝑇5)، (2,3)و  (2,1)، (1,1) سون مثلثی با رئورد 

که در  𝑆از  یهایقسمت تصویرپیشوباره به استثنای نقاط د ،است
𝑇5 ن نکات ای را برای خالصه تمام 4)شکل .اندکنار گذاشته شده

. اگر ما همین روش قرار دارد  𝑆درون ،میبه تما 𝑇6(. مشاهده کنید
𝑛برای  𝑇𝑛شویم که میمتوجه  ،را ادامه دهیم > هم درون  6

𝑛. وقتیهاستمثلث ≥ به  ،است 𝑆ها نیز درون ن مثلثای رئوس  8
 یبه واسطه را 𝑇𝑛دهد که مسیر مین اجازه را ای که به ما طوری

را فراهم کرده و  جزییمشخصات  2حفظ کنیم. )جدول شهایسار
𝑛)یبرا ها𝑇nمرز برخی از  5شکل ≤ روی هم کشیده   (10
مام ــه تــن است کـــای 𝑇𝑛 مشتقات یفایده یقتـــدر حق .(است

𝑛 (𝑛با طول عمر  ارزیهم هایکالس >  𝑇𝑛 یبه واسطه (1
ن حقیقت را روی چند ای توانمی. به سادگی شوندنمایندگی می

ن حکم به صورت استقرایی آبعد از  ،بررسی کرداولیه مثال ساده 
تمام  𝑇n است که اگرچهاین حقیقت کم اهمیتی  .شودنتیجه می

𝑛با طول عمر  ارزیهم هایکالس + شود اما تمام میرا شامل ن 1
𝑛با طول عمر  هایکالس +  . شودتر را شامل میو بیش 2

کرد که )مجددا به صورت استقرایی با ن مشاهده خواهیمایعالوه بر
𝑛شروع از  = ⊃( که2 𝑇n  𝑇n+2 بنابراین⊂ 𝑇n+1  𝑇n+3   و

ا طول عمر ـــــب ارزیهم هایام کالسـتم یوانیم مجموعهـــتمی
( 𝑛 > 1)، 𝑛 را دقیقا به صورت 𝑇𝑛 − (𝑇𝑛+1⋃𝑇𝑛+2 ) 

دارای  ارزیهمن معنا است که کالس دااین ب .بندی کنیمطبقه
 𝑇nاش در تنها اگر نماینده فرم کانونی و است اگر 𝑛طول عمر 
 .نباشد 𝑇n+2 ای 𝑇n+1باشد اما در 

 
 

𝟔برای  𝑻𝒏راس های  :2جدول ≤ 𝒏 ≤ 𝟏𝟎 

𝒏 3راس 2راس 1راس 

6 (1,1) (2,1) (2,3) 

7 (2,3) (1,2) (
3
2
,
3
2
) 

8 (
3
2
,
3
2
) (2,2) (

3
2
, 2) 

9 (
3
2
, 2) (

4
3
,
5
3
) (

8
5
,
9
5
) 

10 (
8
5
,
9
5
) (

5
3
, 2) (

3
2
,
11
6
) 

 
داده  یید که چگونه بسنجیم که نقطهآمین سوال پیش ای اکنون

𝑇n (𝑛 هایمثلث ی( به دنبالهارزیهمشده )به عبارتی کالس  ≥ 6 )
م نموداری شامل تعدادی ترین راه همان رسارتباط دارد. شاید ساده

جبری بسیاری  یساده هایه. البته که راباشد اه𝑇n ه ازظقابل مالح
کند که نقطه داده شده داخل مثلث داده میخص وجود دارد که مش

ن است که نقاط را به ایها ن راهای کی ازی .ا خیریگیرد قرار میشده 
ورت ــــه صـــها را بابتدا نقاط درون مثلث .رم برداری بنویسیمــف

دار سه از نقاط بنویسیم که مختصاتشان میانگین وزن ایهمجموع
 .است V3 و 𝑉2 و  V1راس 

 ،ا خیری هست �̂� متعلق به 𝑃نقطه  ببینیمبرای آن که اکنون 
 :را محاسبه کنید 𝑠و  𝑟متناظر   مختصات

  [
𝑟
𝑠
] =  [𝑉3𝑉1 ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑     𝑉3𝑉2⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑]

−1
𝑉3 𝑃⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑          

𝑟چنین بررسی کنید که هم > 0، 𝑠 > 𝑟و  0 + 𝑠 <  است  1
 که است به طوری ها(𝑥،𝑦)از  ایهمجموع 𝑇6 ،برای مثال. ا خیری

(𝑥, 𝑦) = 𝑟(1,1) + 𝑠(2,1) + (1 − 𝑟 − رای ــب. (2,3)(3
𝑟ها شرایط 𝑠  و 𝑟برخی  > 0، 𝑠 > 𝑟و  0 + 𝑠 <  برقرار و 1

𝑞(𝑞)همان  𝑃نقطه ثابت − 1), 𝑞) ≈ (1.5437,1.8393)  
 است. 

𝑉3𝑉1⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ = (−1، − 2)      

𝑉3𝑉2⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ = (0, −2) 

𝑇𝑛 (𝑛 :5شکل ≤  اند.دیگر قرار گرفته، رو یک(10
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𝑉3 𝑃⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ ≈ (−0.4563, −1.1607) 

[
𝑟
𝑠
] = [

−1 0
−2 −2]

−1
[
−0.4563
−1.1607] = (0.4563,0.124) 

 است. 𝑇6متعلق به  𝑃که  دهدمینشان  هابررسی
بازگشتی بودن  به ناچار ،رادی که به روش جبری وارد استای تنها

 هکن ای بررسی احل محاسبات برایمرتعداد که  نای واست ن آ
تعداد مقایسه با  در ،یا خیر قرار دارد 𝑇𝑛 هردرون  داده شده ینقطه

تفاضل به سمت  بردن جعبهبرای که  ایهسادمراحل محاسباتی 
روش نموداری نیازمند  .تر استبیش ،نیاز داریمپایان احتمالیش 

مثلث  دو ه ازنقطاست که  ها𝑇𝑛رسم تعدادی کافی از نمودار 
 .افتدبیمتوالی بیرون 

 
به  𝑆ی روی دامنه هایدیگر برای بررسی یراه ن بخش را با معرفیای

به  قسمت کامال مجزا سهرا به  دامنه 6شکل .رسانیممیپایان 
 ر سایهـــه :استردهـــسیم کــتق خاکستری هایگـــرن یواسطه

دنباله از تصاویر و  کی ی( نمایندهتیره ،متوسط ،)خاکستری روشن
 ،ه ثابت قرار دارندکه در همسایگی نقط ،𝑓 تصاویر تحتپیش

قطه ثابت در اطراف ن یرنگ خاکسترتر شدن رنگ. کمباشندمی
 .ن استآحاکی از کاهش طول عمر 

 

به سوال اصلیمان بر  اکنون .میم مطالبعت ،هابرنامه ،. نتایج5
ه صفر ــــا متناهی مرحله بـب تفاضل یا هر جعبهــــیآ :گردیممی

 اگر چنین است طی چند مرحله به صفر همگراست؟ همگراست؟ و
 ارزیهم هایکالس برای خود را هایبررسیتوانیم نتایج میاکنون 
 بعدی مجددا تفسیر کنیم.4روی اعداد  هاجعبه

برای جعبه  ،حالت کلی منفی است ن سوال درایه پاسخ ما ب
 یعبهـــل جـــشام ارزیهم کالسه ـــه متعلق بـــی کهایتفاضل

[0 1 𝑞(𝑞 − 1) 𝑞]، ثابت نگاشت یبه همراه نقطه 𝑓 هستند، 
فر ــص یه جعبهـــمتناهی تکرار برای رسیدن بنیازمند نا یـــهمگ
  ن کالسایه هر جعبه تفاضل متعلق برئوس  یشماره .باشندمی

 وقت دقیقا به صفراما هیچ ،شودمیتر کم و کم (با هر مرحله تکرار)

کتا است و ی ارزیهم یهاسمثال نقض برای کال اگرچه .رسندمین
رسند )تعداد میتفاضل طی متناهی تکرار به صفر  هایسایر جعبه

ن است که ای برای رسیدن به صفر برای هر جعبه متناسب با هاتکرار
در حقیقت ، (اندازه به نقطه ثابت نزدیک است چه هاآنفرم کانونی 

تفاضل وجود  هایی از جعبههایکالس ،برای هر طول عمر مشخص
 خصوصا .همان طول عمر به صفر همگرا هستنددقیقا با  که دارند
 تر)نه بیشتر به صفر همگرا هستند  کنواخت سریعیغیر هایجعبه

اقل کنواخت دارای طول عمر الی هایدر حالی که جعبه (.تکرار 6از 
ک راه  یکنواخت ی های. برای تخمین طول عمر جعبههستند 5

مختصات  است که جعبه را به فرم کانونی تبدیل کرده ون ای هساد
(𝑥, 𝑦) متفاوت هایطول عمر بندین را با نموداری از ناحیهآ، 

ممکن است  .مقایسه کنید ،همان که در بخش قبل مشخص کردیم
مجبور به  (دیدیم 3گونه که در شکل)همان خود در مشاهدات

 اعداد غیرجبری ،رادیکالی استفاده از اعداد دشوار مثل اعداد
 ،طوالنی نیست هاجعبه ه مدت همگراییک، باشیم... و ()متعالی

 4بین ( هاتفاضل راس)اختالف  میزانتکرار ک جفت ی چون طی
 . در حال کاهش است راس پخش شده و

توان به میتقاضل  هایاز جعبه ،در مقدمه اشاره شدکه  گونههمان
مقطع ابتدایی  موزان آدانش هایعنوان ابزاری برای حل مساله

 ،مختلف هایروی جعبه تفاضل بسیار بعد از کار .استفاده کرد
بندی را بر اساس طول عمرشان طبقه هاآنتوانند می موزانآدانش

که ی هایی بین جعبههایکنند و شروع به مشاهده و پیدا کردن الگو
توانند می حتی .کنند ،هستند 4و احتماال  ،3 ،2 ،1دارای طول عمر 

  ارزیهم هایکالس برای معرفی 5ی را که در تعریفهایویژگی
 .نیز مشاهده کنند ،استفاده کردیم

میم مساله از مربع به عتفاضل ت ییک گسترش طبیعی از جعبه
. گذاریممیخواننده  ین را به عهدهآچندضلعی است که بررسی 

 ایهتفاضل نتیج هایک بررسی گذرا روی مثلثی برای مثال با
ن است که هیچ ایه !! نتیجشودمیشکار آور آالگویی شگفت وخاص 

ی هایمگر مثلث گرددمیمثلث تفاضلی هرگز به مثلث صفر همگرا ن
متقاعد کردن  . )برایهستند کسانی یکه سه راسشان دارای شماره

 نای (.کنیدی را رسم هایالدین چنین مثلثو خودتان سعی کنید
ممکن  هایرفتار تاتالش کنیم  از این مشاهده، امکان وجود دارد که

که در مقیاس  نای ای کنیمبندی تفاضل را طبقه هایمثلثبرای 
 هایضلعیندــچ"همگرایی  یدرباره یـــعنی فکر کنیم رـــتبزرگ

 اگریم. )ـــقیق کنـــتح انرئوسش داد رویــا تغییر اعـــب "تفاضل
خواهیم  ،یمتفاضل را در متون نظریه گراف جای ده هایضلعیچند

که  هن قضیای با هاکلی گراف هایمیم ساده به کالسعدید که هر ت
در نظر  (𝐶𝑛)توان به عنوان گراف دوری میضلعی را چند هر

را به عنوان  هاضلعیکه چند میشود. هنگاجلوگیری می ،گرفت
را به  𝐶2اجازه داریم مثال بدیهی  ،گیریممیگراف دوری در نظر 

تکرار به  2که همواره با بگیریم در نظر وجهی 2ضلعی چندعنوان 
اغلب به  خواننده (غازینآ مقدار 2صفر همگراست )برای هر 

𝑛اراتبه اش دتوانگاهی میآتفاضل عالقه دارد که برای  هایضلعی 
winkler رئوس  یمورد حالت خاصی که همهدر وی  .دمراجعه کن

 به سه ناحیه ثابت 𝑆: تقسیم 6شکل
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با  نالیزآاندکی بررسی و "ت بیان کرده اس ،عدد صحیح هستند
 دهد کهنشان می 2 یروی اعداد صحیح به پیمانه هاایهجملچند

 هایکتاب ."تاس 2توانی از  𝑛آن است که آیا ته موضوع برجس
کران تا د کنمی استفاده 2 یوینکلر اغلب از اعداد صحیح به پیمانه

تفاضل  هایبرای جعبه 2بخش هایکه در انتمیلگاریت ی برایباالی
 .بسازد ،ه شدایبا اعداد صحیح ار

کالس در  مشمولکه  𝑞جالب است بدانید که عدد اصم  پایاندر 
  از اعداد به نام  ایهدنبال یبه واسطه ،نقطه ثابت استجعبه تفاضل 

ن دنباله قواعدی ای .اندبه هم متصل شده (tribonacci)تریبوناچی 
 ها𝑇𝑛از  ایهدنبال اعداد تریبوناچی ی. دنبالهمشابه فیبوناچی دارد

 د:کنمیبازگشتی زیر تبعیت  یاست که از قاعده
T1 = 1   , T2 = 1 , T3 = 2  , 𝑇n = Tn−1 + Tn−2 + Tn−3  

سری ک ی به چی هر دنباله از اعداد تریبوناچیمشابه اعداد فیبونا
تالف هر دو عدد ن نسبت که اخای با  ،کندمیمیل  هندسی صعودی

 هایدنباله .شودمقداری ثابت نزدیک می هـــری بـــی در ســمتوال
ن اشاره دارد ایه در حقیقت ب است 𝑞که مقدار ثابتشان  فیبوناچی
𝑛که وقتی → ∞ ،𝑇𝑛 ∼ 𝑞 .  اگر به دنبال جواب سری هندسی

𝑇𝑛 = 𝑎𝑛 توان دید کهمیبازگشتی  یهستید بر اساس قاعده: 
𝑎n = 𝑎n−1 + 𝑎n−2 + 𝑎n−3 ا ی𝑎3 = 𝑎2 + 𝑎 + که  1

حل  (قبل هایدر بخش) 𝑞است که برای توضیح  ایههمان معادل
 .کردیم

توانیم بر اساس میچگونه  ن است کهایه قابل توج یاما مساله
برسیم. ما خواننده را به  ایهاصول ریاضی به چنین نکات ساد

 کنیم.ن زمینه دعوت میای تر درتحقیق و اکتشاف بیش
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 هانوری بر قضایای سیلو و کاربردهای آمر
 آیدین منظوری                                                                                    

 
 
 
 
 
 ی سیلو چنان ابزارها، قضیهی گروهص نظریهـبرای یک متخص"

 چنان بنـیادی است، که تقریبا بدون تأمل اسـتفادهو آن اولیـه
 "مانند نفس کشیدن. شود،می

 [1] جئوف رابینسون                                                       

قضایای سیلو های متناهی، ی گروهبه ویژه در نظریه و در ریاضیات
ای از قضایا هستند که به افتخار ریاضیدان نروژی لودویگ دسته
این قضایا  اند.شدهگذاری نام (Ludwig Sylow, 1872)سیلو 

ی ثابت که از مرتبه یهااطالعات مبسوطی راجع به تعداد زیرگروه
قضایای سیلو بخش دهند. به ما می ،گروهی مفروض داراست

های متناهی را تشکیل داده و کاربردهای ی گروهبنیادینی از نظریه
 .[2] ی متناهی دارندهای سادهبندی گروهبسیار مهمی در رده

ی قضیه»وان ـــعن [3]در  ان است کهــچنآن ن قضایاــایاهمیت 
ی سیلو اطالق شده به قضیه «های متناهیی گروهبنیادی نظریه

 است.
 اتگواه روشنی بر وجود ارتباط ،این قضایا شایان ذکر است که

در  و ترکیبیات دادـــی اعنظریه ،ی جبراههوزــان حــق میــعمی
های متناهی ی گروهاگر به روند کار در حوزهدر واقع، اند. ریاضیات

مفهومی جبری مانند  ،از یک سودقت کنیم خواهیم دید که ما 
ری شامل عمل به طور انتزاعی و به فرم ساختارا گروه )متناهی( 

کنیم، و از سوی دیگر می عرفیم دوتایی، عضو خنثی و عضو وارون
ی آن گروه هبرای شناخت بیشتر همین ساختار انتزاعی به مرتب

کنیم که خود عددی متناهیست، و در پرتو قضایای رجوع می
و قضایای سیلو  ی کوشی، قضیهی الگرانژبنیادینی مانند قضیه

ی گروه ی روابط عددی بین مرتبهاطالعات ارزشمندی را درباره
، و نیز وجود یا عدم های احتمالی آنی زیرگروهمفروض با مرتبه

ساختار بیان صورت این  آوریم.به دست می اهوجود چنان زیرگروه
های اثبات آنان، به روشنی از خواص مورد چنین روشضایا و همق

داد اول و ـــپذیری، اعشــداد مانند بخــی اعریهـعه در نظــمطال
ارش اعضای ــیبیاتی شمــای ترکـــهیز از روشـــهمنهشتی، و ن

ی ، در پرتو قضیهرانجامس  جویند.ها مثل ترکیب بهره میمجموعه
نشاند  Snتوان در گروه بینیم که هر گروه متناهی را میکیلی می

معادل است با گروه  Sn دارد، زیرا اساسا یکه ماهیت ترکیبیات

عضوی،  nی های یک مجموعهتشکیل شده توسط تمام جایگشت
 مفهوم ترکیبیاتی است.یک که 

های و رشتهشود، نمیجا ختم اما جالب است که داستان به همین
ای به نام شاخهد که مثال نروجا پیش میای تا آنبین حوزه یارتباط
 (Computational Group Theory)باتی ــی گروههای محاسهـنظری
افزارهای نرم ،ی کامپیوترهاد، و به مدد توسعهگردد میـمتول

کنند که با ظهور میGAP ([4] )محاسباتی قدرتمندی مانند 
را که  هاهای مناسب، محاسبات مربوط به گروهاستفاده از الگوریتم

زمانی متخصصان این نظریه با مشقت فراوان به طور دستی انجام 
و یا در مثالی دیگر،  رسانند.دادند در زمانی کوتاه به پایان میمی

که به کمک ابزارهای توانمندی که در توپولوژی  هستیمشاهد 
در ارتباط را توان احکامی مهم می ،است جبری توسعه داده شده

یک گروه آزاد خود که هر زیرگروه ثابت کرد، مانند آن هابا گروه
ای که اثبات آن صرفا با اتکا به ابزارها و آزاد است، گزارهگروهی 

سرانجام باید  دان آسان نیست.ـها چنی گروههای خود نظریهروش
ها در علوم فیزیک و گروهی انگیز نظریهشگفت هایبه کاربرد

ها و پیچیدگی ن گویایی برای رمزگشایی ازشیمی اشاره کرد که زبا
، از تقارن کنندفراهم می موجود در طبیعت یزیبا هایتقارن

، تا گرفته کنندههای مبهوتکریستال ایی وهای شیمیمولکول
رین در ـــآفهای نقشروهـــتا گ ها،رژی کمپلکســات انــمحاسب

های موجود در رناتا تقی طبیعی، های دینامیکی و پیچیدهسیستم
ی به موجب قضیه که زمان-بافت فضاهای قارنذرات بنیادی و ت

و  معروف نوتر، مرتبط با قوانین بقای جرم و انرژی و اندازه حرکت
های متنوع د که حوزهندهنشان می ها همگیاین .هستند غیره
، شامل ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم تجربی و حتی علوم علوم

شود با چه معموال تصور میبسیار بیش از آنفنی و مهندسی 
های میان کنشدر حقیقت، برهم یکدیگر ارتباط متقابل دارند.

ها چنان است که پیشرفت در یکی بر دیگری تأثیرگذار است، و آن
اند؛ شریـــد فرهنگ بــان واحد رشــزای یک جریـــی اجــهمگ
توان ادعا کرد چنان روزافزون، که به جرأت میهایی آنکنشبرهم

ویکم بدون علم در قرن بیست هایدادن هریک از شاخه که توسعه
 پذیر نخواهد بود.ای امکاناین تعامالت بین رشته در نظر گرفتن
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 ی سیلودر این نوشته قصد داریم تا مروری بر تعاریف اولیه و قضایا
 ها را به عنوان نمونه بیاوریم.چنین کاربردهایی از آنو هم داشته

 کنیم:آغاز می هلاسمبا یک  بحث را
 
 ی الگرانژی عکس قضیهلهامس .1

گاه متناهی باشد، آن Gی الگرانژ، اگر گروه به موجب قضیه
اما عکس  کند.را عاد می Gی خود مرتبه Gی هر زیرگروه مرتبه

به عنوان مثال، به آسانی  این قضیه در حالت کلی برقرار نیست.
است، زیرگروهی از  12ی که از مرتبه A4شود که گروه معلوم می

روش  یقت را به دوــن حقــجا اینـ. در ای[5] ندارد 6ی هـــمرتب
 کنیم:بت میای مختلف ثآموزنده

 
 روش اول

Nو  گروهی متناهی باشد  Gاگر .  1.1قضیه  ⊲ G   آنگاه هر
:G]ی آن نسبت به که مرتبه  Gعضوی از  N]   اول باشد در درون

N  .به ویژه، اگر  قرار داردN   صورت داشته باشد، در آن  2اندیس
 .[6] گیرندقرار می  Nی فرد در درون با مرتبه  Gتمام اعضای 

gی عضو دلخواهی مانند فرض کنید مرتبه برهان. ∈ G  برابر با
:G]و  mطوری که ه باشد، ب mعدد  N]  هستندنسبت بهم اول ،

,m)یعنی   [G: N]) = 1. 

gmداریم   = e    پسgmN = N ،  اما از سوی دیگر
(gN)[G:N] = g[G:N]N = N  عضو  ی مرتبه، پسgN   در

Gگروه خارج قسمتی  
N⁄  طور همزمان  ه بm    و[G: N]   را

 1ترین مقسوم علیه مشترک آنها یعنی کند. پس باید بزرگعاد می
 :بدان معناست کهرا عاد کند، و این 

gN = 1G
N
= N             ⟹          g ∈ N     ∎ 

 
 موجود نیست.  A4در    2هیچ زیرگروهی از اندیس   .1.2نتیجه 
هر  دلخواه، نابدیهی در هر گروه ابتدا دقت داریم که برهان.

اگر  در آن گروه نرمال است )چرا؟(. پس  2زیرگروهی از اندیس 
A4   این زیرگروه در گاهآن داشته باشد 2زیرگروهی از اندیس A4  

  A4 اعضایتمام  دبایی باال بر طبق قضیهپس ، خواهد بودنرمال 
. بگیرندستند در درون آن زیرگروه قرار ی فرد هکه دارای مرتبه

است )دارای هشت دور  3ی دارای هشت عنصر از مرتبه  A4ولی  
فقط که زیرگروه مفروض ما حالی است(، در 3مختلف به طول 

ی مرتبهبا پس برخی از عناصر  ،تواند شش عنصر داشته باشدمی
ی باال در تناقض و این با قضیه گیرندقرار میآن خارج از در فرد 
 ∎.است

 
 روش دوم

باشد،   2متناهی و دارای زیرگروهی از اندیس   Gاگر   .1.3قضیه 
 مشتق آن دارای اندیس زوج است.گاه زیرگروه آن

جا نیز داریم که ، در این1.2ی همانند شروع برهان نتیجه برهان.
:G]اگر   H] = Hآنگاه    2 ⊲ G   در نتیجه .G

H⁄   گروهی از
مام ــجه، تـــدر نتی ی است.ـــوده و بنابراین آبلـــب 2ی هـــمرتب

قرار دارند، که این بدان معناست که   Hدر درون  G جاگرهایهجاب
G′ ≤ H از آنجا که داریم:و  ؛ 

[G: G′] = [G: H][H: G′] 

:G]پس   G′]    بر[G: H] =  ∎بخشپذیر است.  2
 

 موجود نیست.  A4در    2هیچ زیرگروهی از اندیس   .1.4نتیجه 
رد است، که ـف دارای اندیس A4 دهیم که مشتق نشان میبرهان. 

هیچ   A4دهد که نشان می 1.3ی هـاین موضوع به همراه قضی
 گروه  ندارد. 2زیرگروهی از اندیس

V = {(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)} 
A4چنین  نرمال است، و هم A4در  V⁄  درنتیجهو  3 مرتبهارای د 

,A4]آبلی است. پس   A4] ≤ V  . از سوی دیگر، هر عضوV  به
 ثال، ـــوان مـــعنه ـــب ،تـــاگر اســـجـــهک جابـــرم یـــــف

(12)(34) = [(123), V. پس داریم  [(124) ≤ [A4, A4] .
V  بنابراین = [A4, A4]  و مشتقA4  که است 3 اندیسدارای ،

 ∎.عددی فرد است
 

 nگیریم این است که هرگاه ی مهمی که از مطالب فوق مینتیجه
ی زیرگروهی از مرتبه G، الزم نیست که باشد|G| علیهی از مقسوم
n .ی الگرانژ را به صورت توانیم عکس قضیهاکنون می داشته باشد

 بندی کنیم:زیر فرمول
 

گروهی   Gفرض کنیم  ی الگرانژ( . )عکس قضیه1.4له امس
. در  |n | |Gعددی طبیعی باشد بطوری که   nمتناهی و 

و بطور کلی تحت  دارد؟ nی زیرگروهی از مرتبه Gصورت آیا این
 چه شرایطی پاسخ سوال فوق مثبت و در چه شرایطی منفی است؟

قضایای سیلو  یمجموعهد، ــه خواهیم دیـــادام در گونه کههمان
 . استتالشی در پاسخ به سوال فوق 

 
  ی کوشی. قضیه2

عدد اولی باشد   pمتناهی و   Gفرض کنیم  . )کوشی( 2.1قضیه 
 است.  pی ی از مرتبهعضودارای   Gصورت . در این|p | |Gکه  

 کنیم:را به صورت زیر تعریف می Xی مجموعه برهان.
X ≔ {(g1, … , gp)| gi ∈ G;  g1…gp = 1} 

|G|اگر   = n  گاه واضح است که  آن|X| = np−1  زیرا ،
طریق انتخاب   nتوان به  را می  g1  ،g2  ،…  ،gp−1هریک از  

تواند تنها یک انتخاب می  gpو با انتخاب این اعضا، عضو   کرد
(g1…gp−1)داشته باشد و آن عبارت است از  

−1
اینک گروه .  

 کند:عمل می  Xی  به صورت زیر بر مجموعه  ℤpجمعی  
k ⋅ (g1, … , gp) = (gk+1, … , g1, … , gk)     (k ∈ ℤp) 

ساده   pی  جمع شده و سپس به پیمانه  kها با  اندیس ،)در واقع
ن عمل ـــرد که ایــه کــمالحظتوان یــادگی مـــ( به ساند.شده

را افراز  Xکه مدارهای این عمل  جااز آنتعریف است. خوش
بوده و  t، پس اگر تعداد این مدارها برابر با عددی مثل کنندمی

,O1این مدارها را به ترتیب با   … , Ot  ،گاهآننشان دهیم 
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np−1 = |X| = ∑ |Oi|
t
i=1  

ی عمل گروه متناهی بر مجموعه، ای دربارهقضیهاینک با توجه به 
x به ازای هر  ∈ X    داریم|Orb(x)| | |ℤp|  پس معلوم ،

|Orb(x)|شود که  می = |Orb(x)|یا    1 = p ،از طرفی .
x0 واضح است که با فرض   = (1, … O1و   (1, ≔ Orb(x0)  

|O1|داریم که   =  بنابراین.  1
 np−1 = 1+ ∑ |Oi|

t
i=2 

حداقل یک  شود که ، از تساوی فوق نتیجه می p|nحال چون  
x1 ∈ X   وجود دارد به نحوی که 

x1 ≠ x0     ,     |Orb(x1)| = 1 

2 یک گر،ـــبارت دیــه عـــا بــیو  ≤ 𝑗 ≤ 𝑡  که وجـــود دارد 
𝑂𝑗 = 𝑂𝑟𝑏(𝑥1) = {𝑥1} .  فرض کنیم𝑥1 = (𝑔1, … , 𝑔𝑝) 

𝑘به ازای هر  در نتیجه،  ∈ ℤ𝑝    داریم𝑘 ⋅ 𝑥 = 𝑥 یا ، 
(𝑔𝑘+1, … , 𝑔1, … , 𝑔𝑘) = (𝑔1, … , 𝑔𝑘) 

𝑔1بنابراین،   = ⋯ = 𝑔𝑝  پس اگر این عضو مشترک را .𝑔 
𝑔بنامیم، خواهیم داشت   ≠ 𝑔𝑝)چرا؟( و نیز    1 = و حکم   1

 ∎ثابت است.
 

گروه یک عدد اول باشد.  𝑝یک گروه و  𝐺فرض کنیم  .2.2تعریف 
𝐺  را یک𝒑-ی هر عضو نامیم در صورتی که مرتبهمی گروه𝐺 

𝐻زیرگروه  باشد.  𝑝توانی صحیح و نامنفی از  ≤ 𝐺   را یک𝒑-
 گروه باشد.-𝑝یک خود  𝐻نامیم در صورتی که می 𝐺 زیرگروه

 شود:ی زیر حاصل میی کوشی، نتیجهه قضیهباینک با توجه 
 

 اگر نهات و است اگرگروه -𝑝یک   𝐺 وه متناهیرگ  .2.3نتیجه 
 )چرا؟( .شداب  𝑝از  آن توانی یمرتبه

 
𝑁گروه متناهی، -𝑝یک  𝐺اگر . 2.4قضیه  ⊴ 𝐺    و𝑁 ≠ 1  

𝑁گاه  آن ∩ 𝑍(𝐺) ≠ 1  . 
𝑁چون  برهان.  ⊴ 𝐺  پس گروه ،𝐺 تواند با تزویج بر روی می𝑁 

 ،با همان قراردادهای نمادین باال بنابراینعمل کند. 
|𝑁| = ∑ |𝑂𝑖|

𝑡
𝑖=1 = 1+ ∑ |𝑂𝑖|

𝑡
𝑖=2   

2به ازای  حال چون  ≤ 𝑖 ≤ 𝑡  دانیم می|𝑂𝑖|   توانی صحیح و
، پس بنابر تساوی فوق باید طول  |𝑝 | |𝑁است و   𝑝نامنفی از 

مدارها برابر یک باشد. در نتیجه، عضوی نابدیهی مانند  -𝐺یکی از 
𝑦 ∈ 𝑁  که   وجود دارد𝑂𝑟𝑏𝐺(𝑦) = {𝑦} جا، به ازای . از آن

𝑔هر   ∈ 𝐺   ،𝑦𝑔 = 𝑦  .  یعنی𝑦 ∈ 𝑁 ∩ 𝑍(𝐺)  م ـو حک
 ∎.شودثابت می

 
 متناهی نابدیهیگروه -𝑝شود که هر ی فوق نتیجه میاز قضیه

)کافیست در صورت قضیه قرار دهیم   دارای مرکز نابدیهی است
𝑁 ≔ 𝐺  و در نتیجه ،)𝑝-هی که ـاهی نابدیـهای متنگروه

 توانند ساده باشند.نمی ،تـنیس 𝑝ی آنها هـمرتب
 

|𝐺|اگر    .2.5کاربرد  = 𝑝2   آنگاه𝐺  .آبلی است 

|𝑍(𝐺)|کافیست نشان دهیم   اثبات. = 𝑝2  فرض کنیم چنین .
|𝑍(𝐺)|( باید  2.4ی )نباشد. پس طبق قضیه = 𝑝  .  اکنون اگر

𝑥 ∈ 𝐺\𝑍(𝐺) اهـــــگآن 𝑍(𝐺) ≤ 𝒞𝐺(𝑥) < 𝐺. س  ـــــپ
𝒞𝐺(𝑥) = 𝑍(𝐺) یعنی 𝑥 ∈ 𝑍(𝐺) که یک تناقض است.∎ 

 
گروه -𝑝ک ـی 𝐺ایم که ردهـــفرض ک زیر 2.8تا  2.6کام ـــدر اح

 متناهی نابدیهی است.
 

𝑁 اگر  .2.6نتیجه  ⊴ 𝐺  و |𝑁| = 𝑝  گاه  آن𝑁 ≤ 𝑍(𝐺) . 
 

𝐻  اگر . 2.7قضیه  < 𝐺  صورت  در این𝐻 < 𝒩𝐺(𝐻) . 
 

𝐻فرض کنیم  . 2.8قضیه  ≤ 𝐺صورت ؛ در این𝐻   زیرگروه
𝐻است اگر و تنها اگر    𝐺ماکسیمال  ⊴ 𝐺    و|𝐺 𝐻⁄ | = 𝑝 . 

 
 . قضایای سیلو3

 ه کنیم:یایم تا قضایای سیلو را اراآمادهاکنون 
 

باشد  𝑛ی یک گروه متناهی از مرتبه 𝐺فرض کنیم   . 3.1 تعریف
𝑛و   = 𝑝𝛼𝑚   که در آن𝛼   یک عدد صحیح نامنفی است و𝑝 

∤ 𝑝ی است که  ـعدد اول 𝑚صورت هر زیرگروهـ. در این 𝐺   از
 نامیم.می  𝐺ی زیرگروه سیلو-𝒑یک را   𝑝𝛼ی مرتبه

 
های زیرگروه-𝑝ی تمام با شرایط تعریف باال، مجموعه  .3.2تعریف 
، و تعداد عناصر این مجموعه را با   𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺)را با    𝐺سیلوی 
𝑛𝑝(𝐺)  یا اختصاراً با( 𝑛𝑝  )دهیم.نمایش می 

 
𝛼 اگر واضح است که تبصره. = 𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺)داریم    0 = و   {1}

𝑛𝑝(𝐺)در نتیجه   = 1 . 
 

یک گروه متناهی از   𝐺فرض کنیم  . )قضایای سیلو( 3.3قضیه 
𝑛، که در آن  باشد  𝑛ی مرتبه = 𝑝𝛼𝑚   ،𝛼 ≥ عدد   𝑝و   0

∤ 𝑝اولی است که   𝑚 گاه:. آن 

𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺) )الف( ≠ ∅ ، 
 ،است  𝐺زیرگروه سیلوی -𝑝جزو یک   𝐺زیرگروه -𝑝هر   )ب(
 ،اندمزدوج  𝐺زیرگروه سیلوی -𝑝هر دو   )پ(
𝑛𝑝(𝐺)  )ت( ≡ 1  (𝑚𝑜𝑑  𝑝) ، 

𝑛𝑝  (ث) = [𝐺:𝒩𝐺(𝑃)]  که در آن ،𝑃   یک𝑝- زیرگروه
 ،است  𝐺سیلوی دلخواه 

 .𝑛𝑝 | 𝑚)ج(  
𝛼در حالت  برهان.  = تمام احکام فوق به وضوح برقرارند. پس   0

𝛼کنیم که  فرض می > 0 . 
𝒳فرض کنیم   )الف( = {𝑋 ⊆ 𝐺 | |𝑋| = 𝑝𝛼}  . واضح است

|𝒳|که  = (
𝑛
𝑝𝛼)  . 

 :کندعمل می 𝒳ی بر روی مجموعه از چپ با ضرب 𝐺اینک گروه 
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{
𝐺 × 𝒳 

             
→    𝒳          

(𝑔, 𝑋) ⟼ 𝑔 ⋅ 𝑋 = 𝑔𝑋
 

 در نتیجه،
|𝒳| = ∑ |𝑂𝑖|

𝑡
𝑖=1            (#)  

 𝒳ی مدارهای افراز کننده-𝐺ها -𝑂𝑖که در آن مطابق معمول  
 جوییم:ی کار، از ادعای زیر بهره میهـبرای ادامهستند. 

  ادعا.
𝑝 ∤  (

𝑛
𝑝𝛼) 

 . 
   اثبات ادعا.

(
𝑛
𝑝𝛼) =

𝑛!

(𝑝𝛼)! (𝑛 − 𝑝𝛼)!
=

(𝑝𝛼𝑚)!

(𝑝𝛼)! (𝑝𝛼𝑚− 𝑝𝛼)!
= 

𝑝𝛼𝑚(𝑝𝛼𝑚−1)…(𝑝𝛼𝑚−𝑝𝛼+1)

1×2×…×(𝑝𝛼−1)𝑝𝛼
= 𝑚∏

(𝑝𝛼𝑚−𝑖)

𝑖

𝑝𝛼−1
𝑖=1   

  

کسر  اکنون 
(𝑝𝛼𝑚−𝑖)

𝑖
1را به ازای     ≤ 𝑖 < 𝑝𝛼   در نظر

𝑝𝑗اگر   :توجه کنید که بگیرید.  | 𝑖 گاه  ، آن𝑗 < 𝛼  و در نتیجه 
𝑝𝑗  | (𝑝𝛼𝑚− 𝑖) . اگر   ی دیگرطرفاز𝑝𝑗  | (𝑝𝛼𝑚− 𝑖)  ،

1چون   ≤ 𝑖 ≤ 𝑝𝛼 − تر یا تواند بزرگنمی  𝑗پس نمای   1
𝑗باشد؛ پس   𝛼مساوی  < 𝛼    و در نتیجه𝑝𝑗  | 𝑖  ،بنابراین .

 :داریم واره در صورت و مخرج برابر است،هم 𝑝توان 
𝑝 ∤  (

𝑛
𝑝𝛼) 

 اثبات شده است.و ادعا 
نتیجه  (#) و بر اساس تساوی حال با استفاده از ادعای باال،

𝑋گیریم که باید حداقل یک  می ∈ 𝒳  نحوی که  ه موجود باشد ب
𝑝 ∤ |𝑂𝑟𝑏(𝑋)| .پایدارساز -ی مدارساس قضیهجا که بر ااز آن

:𝐺] داریم 𝑆𝑡(𝑋)] = |𝑂𝑟𝑏(𝑋)|  پس ،𝑝 ∤  
|𝐺|

|𝑆𝑡(𝑋)|
به  .

∤ 𝑝عبارت دیگر،    
𝑝𝛼𝑚

|𝑆𝑡(𝑋)|
 𝑝، و این بدان معناست که تمام توان 

 :ه سخن دیگرشود، و یا بسر ساده میاز صورت و مخرج ک
𝑝𝛼  | |𝑆𝑡(𝑋)|        ⟹     |𝑆𝑡(𝑋)| ≥ 𝑝𝛼                 (1) 

عضو دلخواه ولی   𝑥0اگر  شود که اما از طرف دیگر، مالحظه می
𝑆𝑡(𝑋) باشد،  𝑋ثابتی از  ⊆ 𝑋𝑥0

به ازای هر   معادل،به طور )  1−
𝑔 ∈ 𝐺    که𝑔𝑋 = 𝑋توانیم  ، می𝑦 ∈ 𝑋    را طوری بیابیم که

𝑔 = 𝑦𝑥0
𝑦؛ کافیست قرار دهیم  1− ≔ 𝑔𝑥0 که با توجه به ،

𝑥0 ∈ 𝑋    و𝑔𝑋 = 𝑋  ت  ــــیم داشـخواه𝑦 ∈ 𝑋ی ـ، یعن𝑦 
  :تیجهدر ن .(تعریف استشخو

|𝑆𝑡(𝑋)| ≤ |𝑋𝑥0
−1| = 𝑝𝛼                                         (2) 

 داریم: (2)و  (1)و از روابط 
|𝑆𝑡(𝑋)| = 𝑝𝛼 

𝑆𝑡(𝑋)که  به این حال با توجه ≤ 𝐺 شود ، معلوم می𝑆𝑡(𝑋)  
 است. 𝐺زیرگروه سیلوی -𝑝یک 
𝐻اگر   باشد. 𝐺زیرگروه دلخواه -𝑝یک  𝐻فرض کنیم  )ب( = 1  

𝐻حکم به وضوح برقرار است. فرض کنیم   ≠ بنا بر قسمت .  1
فرض  دارد. Sلو مانند ـــزیرگروه سی-𝑝حداقل یک  𝐺 )الف(

𝒴کنــیـــم   ≔ {𝑆𝑔 | 𝑔 ∈ 𝐺} اینک گروه .𝐻  با ضرب از
 در نتیجه،کند. عمل می 𝒴بر روی  راست

𝑚 = |𝒴| = ∑ |𝑄𝑖|
𝑟
𝑖=1   

به ازای هستند.  𝒴ی مدارهای افراز کننده-𝐻ها -𝑄𝑖که در آن 
1هر   ≤ 𝑖 ≤ 𝑟    داریم|𝑄𝑖| | |𝐻|   و نیز𝐻  یک𝑝- زیرگروه

|𝑄𝑖|است؛ پس یا   = که  خاطر اینه اکنون ب. |𝑝 | |𝑄𝑖و یا    1
𝑝 ∤ 𝑚 این  باشد. فرض کنیم 1، حداقل طول یکی از مدارها باید

𝑔1عضو   است. 𝑄1مدار برابر با  ∈ 𝐺    را چنان اختیار کنید که
𝑂𝑟𝑏𝐻(𝑆𝑔1) = 𝑄1بنابراین به ازای هر   ؛ℎ ∈ 𝐻    داریم

𝑆𝑔1ℎ = 𝑆𝑔1، و این یعنی 𝐻 ≤ 𝑆𝑔1 .که  با توجه به این
|𝑆𝑔| = |𝑆| = 𝑝𝛼 شود.ثابت مینیز  قسمتاین ، حکم 

 باشند. 𝐺زیرگروه سیلوی دلخواه -𝑝دو  𝑆2و  𝑆1فرض کنیم  )پ(
𝑆1دیدیم، داریم   )ب(چه در قسمت بنابر آن ⊆ 𝑆2

𝑔   که در آن
𝑔  عضوی از𝐺 .جا  از آن است|𝑆1| = |𝑆2

𝑔
|𝑆1|  زیرا، | = |𝑆2| . 

𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺)فرض کنیم  )ت(  = {𝑆1, … , 𝑆𝑛𝑝}  . گروه𝑆1  بر
 ؛ بنابراینکندبا تزویج عمل می  𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺)ی  مجموعه

𝑛𝑝(𝐺) = 𝑛𝑝 = |𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺)| = ∑ |𝑂𝑖|
𝑙
𝑖=1   

دانیم به میاند. مدارهای افراز کننده-𝑆1ها همان -O𝑖که در آن 
𝑆𝑗، |𝑂𝑟𝑏𝑆1ازای هر  

(𝑆𝑗)| | 𝑝
𝛼 .دهیم کهنشان می  
|𝑂𝑟𝑏𝑆1

(𝑆𝑗)| = 𝑗اگر و فقط اگر    1 = در صورت اثبات . 1
𝑛𝑝این ادعا مشخص است که خواهیم داشت   = 1+ 𝑘𝑝  و

 شود.حکم ثابت می
𝑂𝑟𝑏𝑆1واضح است که  

(𝑆1) = {𝑆1} . برعکس، فرض کنیم به
1ازای یک   ≤ 𝑗 ≤ 𝑛𝑝    داشته باشیم𝑂𝑟𝑏𝑆1

(𝑆𝑗) = {𝑆𝑗}  ؛
 بنابراین 

∀𝑥 ∈ 𝑆1:  𝑆𝑗
𝑥 = 𝑆𝑗          ⟹ 

𝑆1 ≤ 𝒩𝐺(𝑆𝑗)                   ⟹ 

𝑆1𝑆𝑗 = 𝑆𝑗𝑆1                     ⟹ 

𝑆1𝑆𝑗 ≤ 𝐺                                 
𝑆1|  شودمی نتیجه، |𝑆1𝑆𝑗| | |𝐺|  کهو با توجه به این ∩ 𝑆𝑗| = 𝑝

𝛼  
𝑆1  پس = 𝑆𝑗 . 
 داریم که )پ(،به موجب قسمت  )ث(

𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺) = {P
𝑔 | 𝑔 ∈ 𝐺} 

برابر است با   𝐺در  𝑃های متمایز مزدوج تعدادجا که از آن
[𝐺:𝒩𝐺(𝑃)] است. برقرارحکم ، پس 

:𝐺]شاخص   𝐺در  𝑃های متمایز مزدوج تعداد )ج( 𝑃]  را
 ∎.𝑛𝑝 | 𝑚شمارد؛ پس  می
 

 فایده نیست:ذکر نکات زیر خالی از 
های متعدد و جالبی قضایای کوشی و سیلو دارای اثبات .3.4ته نک

جا آورده شد به نوعی مستقل از هایی که در اینهستند. اثبات
کدام از این قضایا در دیگری استفاده یکدیگر بودند؛ یعنی از هیچ

 نشد.
اول ی توان به کمک قضیهچنین میرا هم 2.3ی نتیجه . 3.5ته نک

 )چگونه؟(ی کوشی اثبات نمود. سیلو و بدون استفاده از قضیه
زیرگروه سیلوی خودش -𝑝گروه متناهی برابر با -𝑝هر  . 3.6ته نک

 است.
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 . کاربردها4
هایی از کاربردهای جالب قضایای اثبات شده در اکنون نمونه

؛ در سراسر این بخش فرض بر این است آوریمهای قبل را میبخش
 اند.ها متناهیگروهکه تمام 

 
در این صورت به  باشد.  𝑝𝑚ی از مرتبه  𝐺فرض کنیم   .4.1لم 

0ازای هر  ≤ 𝑛 ≤ 𝑚  ،𝐺 ی دارای زیرگروهی از مرتبه𝑝𝑛  
 است.

𝑚به ازای   :𝑚با استقرا روی برهان.  ∈ حکم به وضوح   {0,1}
𝑚که حکم به ازای هر  کنیم  برقرار است. فرض ≥ برقرار   0

𝑚کنیم که حکم به ازای  باشد؛ ثابت می + نیز برقرار است.   1
|𝐺|به ازای   = 𝑝𝑚+1 فرض کنیم ،𝑔 ∈ 𝑍(𝐺)    و|𝑔| = 𝑝  

اینک عدد . چنین عضوی وجود دارد( 2.4ی )با توجه به قضیه
0گیریم که  را چنان در نظر می 𝑛طبیعی و دلخواه  ≤ 𝑛 ≤ 𝑚 .

𝑇با قرار دادن   ≔ 𝐺 〈𝑔〉⁄ گرددمی مشخص، از فرض استقرا 
𝐻زیرگروهی مانند   𝑇که  〈𝑔〉⁄  ی  و از مرتبه𝑝𝑛  حال  .دارد

|𝐻|معلوم است که   = 𝑝𝑛+1    و𝐻 ≤ 𝐺  .        ∎ 

 
ی زیر به آسانی نتیجه 3.3ی اکنون از لم فوق و بند )الف( از قضیه

 آید:به دست می
 

|𝐺|فرض کنیم  . 4.2قضیه  = 𝑝𝑎𝑏   و(𝑝, 𝑏) = گاه به آن. 1
0ازای هر   ≤ 𝑛 ≤ 𝑎 ،𝐺  ی دارای زیرگروهی از مرتبه𝑝𝑛  

 است.
 

𝑃 فرض کنیم  .4.3گزاره  ∈ 𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺)صورت ؛ در این𝑃  
𝑛𝑝(𝐺)است اگر و فقط اگر   𝐺ای از زیرگروه مشخصه = 1. 

 
𝐻ر ــــــاگ . 4.4قضیه  ⊴ 𝐺   و𝑃 ∈ 𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐻)  اه ــــــگآن

𝐺 = 𝒩𝐺(𝑃)𝐻 . 
𝑔 اثبات. ∈ 𝐺  .چون  را دلخواه بگیرید𝑃 ≤ 𝐻    و𝐻 ⊴ 𝐺  

𝑃𝑔م  ــــداری ≤ 𝐻𝑔 = 𝐻 .ه ـت کـــلوم اســـمع𝑃 و P𝑔  دو
𝑝- زیرگروه سیلوی𝐻 .بنابراین در  هستند𝐻   مزدوجند؛ یعنی

ℎ ∈ 𝐻    موجود است که𝑃𝑔 = 𝑃ℎ  و یا ،𝑃𝑔ℎ
−1
= 𝑃  .

𝑔ℎ−1بنابراین   ∈ 𝒩𝐺(𝑃)    و در نتیجه𝐺 = 𝒩𝐺(𝑃)𝐻.∎ 

 

𝐻فرض کنیم   .4.5تعریف  ≤ 𝐺  .𝐻  گوییم  گرخودنرمالرا
𝒩𝐺(𝐻) هرگاه = 𝐻. 

 
𝐻فرض کنیم   )الف( . 4.6قضیه  ≤ 𝐺   و𝑃 ∈ 𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺)  اگر .

𝒩𝐺(𝑃) ≤ 𝐻  اه ـــگآن𝐻  ت. به ویژهــر اسگالــودنرمـــخ، 
𝒩𝐺(𝒩𝐺(𝑃)) = 𝒩𝐺(𝑃). 

𝑁اگر   )ب(  ⊴ 𝐺  گاه آن𝑃 ∩ 𝑁   یک𝑝- زیرگروه سیلوی𝑁  
 است.  𝐺/𝑁زیرگروه سیلوی -𝑝یک   𝑃𝑁/𝑁و  ،است

ی قبل است، با این تغییر که استدالل مانند قضیه )الف(برهان. 
𝐾این بار از   ≔ 𝒩𝐺(𝐻)   بجای𝐺 کنیم:استفاده می 

𝐾 = 𝒩𝐺(𝐻) = 𝒩𝐾(𝑃)𝐻 = (𝒩𝐺(𝑃) ∩ 𝐾)𝐻

⊆ 𝒩𝐺(𝑃)𝐻 = 𝐻 

:𝑁]  عدد کنیم کهمالحظه می)ب(  𝑃 ∩ 𝑁] = [𝑃𝑁: 𝑃]  
𝑃که  ر اینـخاطه ه بــدر نتیجاول است.  𝑝نسبت به  ∩ 𝑁   یک

𝑝-.مورد بعدی نیز  زیرگروه است، باید یک زیرگروه سیلو باشد
]مشابه است:  

𝐺

𝑁
:
𝑃𝑁

𝑁
] = [𝐺: 𝑃𝑁]   نسبت به𝑝   اول است، و

|
𝑃𝑁

𝑁
| = |

𝑃

𝑃∩𝑁
 ∎توانی از یک عدد اول است.  |

 
𝑃 اگر . )برنساید( 4.7قضیه  ∈ 𝑆𝑦𝑙𝑝(𝐺) ،𝐻 ⊴ 𝑃 ،𝐾 ⊴ 𝑃  

 مزدوجند.  𝒩𝐺(𝑃)در  گاه مزدوج باشند، آن 𝐺در  𝐾و  𝐻و 
𝐻چون   اثبات. ⊴ 𝑃    و𝐾 ⊴ 𝑃  داریم ،𝑃 ≤ 𝒩𝐺(𝐻)    و

𝑃 ≤ 𝒩𝐺(𝐾) . چون𝐻  و𝐾  در𝐺  ،عضوی از مزدوجند𝐺 
𝐻𝑔هست که   𝑔 انندم = 𝐾 .پس 

𝑃𝑔 ≤ 𝒩𝐺(𝐻)
𝑔 = 𝒩𝐺(𝐻

𝑔) = 𝒩𝐺(𝐾) 

رگروه سیلوی  ـــدو زی  𝑃𝑔و   𝑃ت که ــی اســمعندان ــو این ب
𝒩𝐺(𝐾)   .در نتیجه،  هستند𝒩𝐺(𝐾)   عضوی مانند𝑥 ه دارد ب

𝑃𝑔طوری که   = 𝑃𝑥جا  . از آن𝑔𝑥−1 ∈ 𝒩𝐺(𝑃)    و با فرض
𝑢 = 𝑔𝑥−1، 

𝐻𝑢 = 𝐻𝑔𝑥
−1
= (𝐻𝑔)𝑥

−1
= 𝐾𝑥

−1
= 𝐾              ∎ 

 
 .نیست  𝑆5زیرگروه   𝑄8 . 4.8 گزاره

𝐷8ه  ــــیم کـــــدانمیبرهان.  ≤ 𝑆4 ≤ 𝑆5  و ،|𝐷8| = و    8
|𝑆5| = 120 = 8 × مام ــــا که تـــجنابراین، از آنـــــ. ب15

باهم یکریختند، هر زیرگروهی از  𝑆5زیرگروههای سیلوی -2
 ∎یکریخت باشد. تناقض.   𝐷8باید با  8ی مرتبه

 
.𝑝ی از مرتبه  𝐺مانند  یگروههیچ  . )الف( 4.۹قضیه  𝑞𝑟   که
𝑞 ≥ 𝑝    و𝑟 ≥  ساده نیست.  1

که   𝑝𝑚𝑞𝑛ی  ی از مرتبهغیردور وههیچ گر )ب( )برنساید( 
𝑚, 𝑛 ≥  ساده نیست.  1
𝑞اگر   اثبات. )الف( = 𝑝  یک ،𝑝- گروه خواهیم داشت که

ی آن اول نیست دانیم مرکز آن نابدیهی است، و چون مرتبهمی
𝑞تواند آبلی ساده باشد. اگر  نمی ≠ 𝑝گاه ، آن𝑞- زیرگروه سیلوی
ی ترین عدد اولیست که مرتبه، که کوچکاست 𝑝اندیس از آن 

بدیهی است. نای سرهو نرمال  یبنابراین گروه شمارد.گروه را می
زیرگروه -𝑝، و یک 𝑄زیرگروه سیلو را با -𝑞فرض کنید که این 

 های گروهمرتبه یهگاه با مالحظآننشان دهیم.  𝑃سیلوی آن را با 
𝐺شود که  معلوم می = 𝑃𝑄. کنیم که این گروه در واقع دقت می

𝑄مستقیم است )یعنی  ضرب نیمیک حاصل ⊴ 𝐺 ،𝐺 = 𝑃𝑄 ،
𝑃 ∩ 𝑄 = آبلی  𝐺دوری باشد. آنگاه  𝑄حال فرض کنید که (.  1

𝑝 | (𝑞که  خواهد بود مگر این − ؛ علت آن است که ما یک (1
 م:همریختی به شکل زیر داری
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{
𝑃 
                   
→       𝐴𝑢𝑡(𝑄)

𝑝 ⟼ (𝜏𝑝: 𝑄 → 𝑄) 
 

|𝐴𝑢𝑡(𝑄)|و نیز   = 𝑞𝑟−1(𝑞 − این مقدار را عاد   𝑝. اگر (1
در  𝐺گاه همریختی باال بدیهی خواهد بود؛ در نتیجه نکند، آن
.𝑝ی  گروهی دوری از مرتبهحقیقت  𝑞𝑟  شود. می 

𝑝 | (𝑞اگر  − دوری است، زیرگروه   𝐴𝑢𝑡(𝑄)گاه چون ، آن(1
موجود خواهد بود، و همریختی فوق از  𝑝ی یکتایی از آن با مرتبه

𝑃 ی به داخل چنین زیرگروهی منجر به گروهی ناآبلی از مرتبه
𝑝. 𝑞𝑟  گردد که با تقریب یکریختی یکتاست.می       

ترین اثبات آن از تری از قسمت قبل است، و سادهحالت کلی )ب(
 ∎که فراتر از بحث حاضر است. جویدکاراکترها بهره میی نظریه
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 )از کتاب اثبات بدون کالم( سینوس مجموع

sin(𝑥 + 𝑦) = 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑦 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑦         𝑥 + 𝑦 < 𝜋 به ازای 
𝑐 = 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑦 + 𝑏 𝑐𝑜𝑠𝑥 

𝑟 =
1
2
 → 𝑠𝑖𝑛𝑧 =

𝑐
2⁄

1
2⁄
= 𝑐 , 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑎 , 𝑠𝑖𝑛𝑦 = 𝑏 

sin(𝑥 + 𝑦) = sin(𝜋 − (𝑥 + 𝑦)) = 𝑠𝑖𝑛𝑧 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑦 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑦 

http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/grouptheory/sylowapp.pdf
http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/grouptheory/sylowapp.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Sylow_theorems
http://www.gap-system.org/
http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/grouptheory/A4noindex2.pdf
http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/grouptheory/A4noindex2.pdf
http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/grouptheory/A4noindex2.pdf
https://math.uc.edu/~tsmith/Math610/sylow.pdf
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 بزو قضیه

 جبریهندسه  از طعمی
 بابا، مریم خلجپریسا الیاسی، زهرا جاور، ملیحه حاجی

 
 
 
 

 
 و هاستایچندجمله صفرهای یمطالعه جبری، یندسه: هچکیده

 نگاه هندسه و دبیرستانی جبر از ادغامی عنوان به آن به توانمی
 است بزو یقضیه، جبریه هندس در قضایا ترینبزرگ از یکی. کرد
 توصیف تصویری صفحه در را هاایچندجمله هایخم اشتراک که
 نشان متفاوتی هایمثال باهمراه  بزو یقضیهد. در این مقاله، کنمی

 چگونگی یدرباره مختصری بحث آن پیدر  کهد، ش خواهد داده
 هندسی هایایده از شهودی درک برای مدرن جبر از استفاده
 .آمد خواهد

 هیارات ریاضیادر  جدیدیاین مقاله قصد نداریم مطلب : در یمعرف
 رینتیاساس و ترینمهم از یکی شما با کهیم خواهیم اما ،دهیم
 یدربارهکه  چیزی. میبگذار میان در جبری هندسه در را قضایا
 یرهدربا تحقیق بلکه نیست آن مفهوم تنها استب جالو بز یهقضی

 و -کندمی ترساده را ضیهق صورت که هاییفرض- درست هایفرض
 کامال بزو یقضیه تصور هرچند که انگیزشگفت حقیقت این

 نیز باشد،یم جبری کامل طوره ب آن اثبات ولی است هندسی
 جبری هایاثبات و شهودی یهندسه بین متقابل اثرت. هس

 یمطالعهدر تصمیم ما برای  که استی عوامل از یکی معمولی
 این هایمثال از نیز شما میامیدوارو  تگذاش تاثیر جبری هندسه

  .نه یا باشید آشنا آن با خواه ببرید، لذت متقابل اثر
 هاست،ایچندجمله صفرهای مجموعه به مربوط جبری هندسه

 مثال، برایم. هستی آشنا آن با دبیرستان از ما همه که موضوعی
,𝑓(𝑥یاهچندجمل صفرهای مجموعه 𝑦) = 𝑥 − 𝑦2، است خمی 

,𝑓(𝑥 اب که 𝑦) =  زیر در که است اییمسه و شودمی تعریف 0
  :است شده داده نشان

 
 
 
 
 
 
 

ت. صفرهاس یمجموعه از چنین این اشتراک یدرباره بزو یقضیه
 و دایره یک بین اشتراک مختلف هایحالت، زیر تصاویر مثال برای
  د.دهمی شانه نصفح در را خط یک

 هاایهچندجمل صفرهای یرو عمومی مطالعات هرچند ضمن در
 صورت زیاد، قراردادی ورط به بعدهای دری( جبر هایهواریت)

 وجود باالتری بعدها در بزو یقضیه از زیادی هایشباهت و گیردمی
 وه( حــصف دری )جبر هایخم به را خود فعلی بحث ما ولی دارند،

 عـــواقم. در کنییـــم محدود ا،ــهآن هایراکــاشت
 ا.هآن اشتراک و صفحه از بعدی یک هاییتهزیروار

 دبیرستان در جبرو: بز یقضیه یاولیهن مکا

 دبیرستان جبر زا اساسی حقایق از بعضی یادآوری با که دهید اجازه
 ولی هستند پذیرفتن برای اساسی هرچند که حقایقیم )کنی آغاز

 𝑓(𝑥)اگر که دانیممیند( باشنمی شدن اثبات برای اساسی مسلما
 𝑛 دارای حداکثر گاهآن باشد،  𝑛یدرجه از ناصفر ایچندجملهک ی

 د.باشمی ریشه

#(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑓)  ≤ 𝑑𝑒𝑔 𝑓 

 دارای همواره، ناصفر شیب با خطی هایایچندجمله مثال برای
 است ممکن دوم درجه هایایچندجملهد. هستن ریشه یک دقیقا
 هایایچندجملهد. باشن شهری بدون یا ریشه یک یا ریشه دو دارای
 توانندنمی اما هستند ریشه یک حداقل دارای همواره سوم درجه
  د.باشن داشته ریشه یک از بیش
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، ایچندجمله یک یدرجه یهدربار حدسی توانیممی حقیقت در)
 دانیم،میا هریشه یدرباره چهآن طبق بر آن، نمودار داشتن با

 م.(بزنی
ت. اس حقیقی هایریشه طبق بر فقطا( م یمحاسبه و) شکل البته
 توجه) کنیم محاسبه مناسب تکرر با را حقیقی یرغ هایریشه ما اگر
 یک تکرر توانیممی پایین، یدرجه با هایایچندجمله برای کهد شو

 را آن یا و شده مماس اه𝑥 محور بر کهآن گونه  را  𝑟یحقیق ریشه
 د:کر خواهیم مشاهدهم( ببینی است، کرده قطع

#(𝑟𝑜𝑢𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑓 ) = 𝑑𝑒𝑔 𝑓 

 نقاطی ،𝑓(𝑥)ایچندجمله( حقیقیی )هاهریش به طبیعی طور به
 شویممی یادآور. کنیممی نگاه است، کرده قطع را ها 𝑥ر نمودا که
 بحث، این است قرار و) هاستخم اشتراک یهدربار بزو یقضیه که

 با را مفهوم آخرین تا بگذاریدد!( نک فراهم را بزو یقضیه مقدمات
 که است قاطین ،𝑓(𝑥) ایهریشهم: کنی بیان اهاشتراک از جمالتی

𝑦 ایندجملهچ صفرهای مجموعه، آن در = 𝑓(𝑥) ه مجموع و
 طبیعی طور به مطلب یند. ادارن اشتراک  𝑦یاچندجمله صفرهای

 دو هر اشتراک نقاط چگونهه: ک کندمی هدایت سوال این بها ر ما
 بین اشتراک ید،آمی ادامه در که نمودارهایی کنیم؟ محاسبه را خم

  :دهدمی نشان را مسطح هایخم جفت

 
𝑦) 3هدرج از ایچندجمله اول، مثال در = 𝑥3) ه ک بینیممی را

𝑦ایچندجمله با نقطهک ی در تنها =  بحث ازد. دار اشتراک 0
 پایین با. بشماریم 3تکثر با را نقطه این که است ممکن تر،پیش

ـــد واح یرهـــدایه ک کنیممی اهدهـــمش اول، ستون از دنـــآم
 1طخ با مشترک ینقطه دو دارای( 2هدرج از ایچندجمله)

𝑦) 3درجه ایچندجمله دوم، ستون در. باشدمی = 𝑥3 − 𝑥) 3در 
𝑦2) 2هدرج ایچندجمله و دارد اشتراک خط با نقطه − 1 = 𝑥 )
𝑦خط با مشترک ینقطه یک = 1 2⁄ 𝑥 +  مسیر این در. دارد 1

 حداکثر 𝑛ی درجه از ایچندجمله یکد: رسمی نظر به زیر ینقشه
 .است مشترک( 1هدرج ایچندجمله) خط یک با نقطه 𝑛 ر د

 نشان را غیرخطی خم دو بین اشتراک ها،مثال از بعدی گروه
  :دهدمی

 
 زا ایچندجمله یک نمودار اول از سمت چپ :کوارتیک و بیضی

 قطهن 6در که دهدمی نشان را 4درجه از ایچندجمله یک و 2هدرج
 یک اشتراک در ممکن نقاط تعداد ترینبیشد. )هستن مشترک

 (؟بود خواهد مقدار هچ 4درجه ازی اچندجمله یک  و بیضی
 یک و دایره ک)ی 2درجه از ایچندجمله دو بعدی هایمثال
 سهمی دو ستند،ه مشترک نقطه 3رد که دهدمی نشان رای( سهم

 مشترک نقطه 9در که 3درجه ایچندجمله دو و نقطه، 4در که
 کندمی پیشنهاد ام به هامثال این در اشتراک نقاط شمارش. هستند

 هایایچندجمله با ترتیب به که Dو  Cمسطح مخ دو برای که،
𝑓(𝑥, 𝑦)  و 𝑔(𝑥. 𝑦) باشیم داشته، شوندمی تعریف: 

#(𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝐶 ∩ 𝐷) ≤ (𝑑𝑒𝑔 𝑓)(𝑑𝑒𝑔 𝑔) 

 که خواهیمیم جبر، اساسی یقضیه درخود  یتجربه طبق بر
 دقیقا این حقیقت، در و کنیم جایگزین تساوی یک با را نابرابری
 تا داریم نیاز ولی. کندمی ادعا بزو یقضیه که است چیزیهمان 
 را رینابراب یمستتوانمی پیشین، بحث در. بیابیم را درست هایفرض

 حقیقیر غی هایریشه که این بر مشروط کنیم جایگزین تساوی با
𝑦 خط با مشترک نقاط. )بیاوریم حساب به نیز را =  هاریشه ( و0
 اضافی، شرط این هرچند. بشماریم هاآن کثرت با( اشتراک نقاط) را

 با حتی متاسفانه، ولی دهدمی دست به باال مثال 8هر در را تساوی
 هر اشتراک برای تساوی یک با را نامساوی توانیمنمی شروط، این
 آن، دلیل یمشاهده برای. کنیم جایگزین ،ی(جبر) مسطح خم دو
 دقتی چه با که کندنمی فرقی. گیریدب نظر در را موازی خط دو
 اشتراکی هیچ سادگی به موازی خط دو بشماریم، را اشتراکط نقا

 هایضفربه خود، یمعادله در تساوی به رسیدن برای پس. ندارند
 مجبور را موازی خط دو حداقل که، هاییفرض .داریم نیاز تریقوی
 .باشند داشته اشتراک تا کند

 سازیهمگن و( افکنشیی )تصویر صفحه
 الزم وضوح بهرا که  فرض ترینکم ما اگر افتاد خواهد اتفاقی چه

 یک در دقیقا باید مجزا هایهر جفت از خط" ؟کنیم دیکته، است
 ".باشند مشترک نقطه
 در را هایینقطه: است افکنشی هندسه در اینقطه نقطه، این
 دو هر تا کرد خواهیم اضافه( آفینی) معمول یصفحه به نهایتبی
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 که داشت خواهیمز یا. نباشند مشترک نقطه یک در دقیقا مجزا خط
 یدرباره. کنیم اضافه موازی خطوط برای نهایتبی در اینقطه

𝑦 که یـجای نهایتیــــب در اینقطه ردنـــــک هافــــاض = 𝑥 
𝑦و = 𝑥 +  یدرباره حال. کنید فکر رسندمی هم به نهایت در  1

𝑦  خطوط = 2𝑥  و𝑦 = 2𝑥 + ای هنقط به نیز هاآن طور؟چه 1
ن هما نقطه این است ممکن آیا بنابراین دارند، نیاز نهایتبی در

 منفی باید جواب که البته م؟ایکرده اضافه قبل از که باشد اینقطه
𝑦  اگر که چرا باشد؛ = 𝑥 و  𝑦 = 2𝑥 نهایتبی در اینقطه در 

 ،بود خواهند مشترک نقطه دو در خطوط این گاهآن باشند، مشترک
 مطمئنا ولی. نهایتبی در دیگر اینقطه و مبدا در نقطه یک
 دومین پس. باشند مشترک نقطه دو در خط دو که خواهیمنمی

 نهایتبی در را خودد فر به نحصرم ینقطه موازی، خطوط از جفت
 که رسیممی منطقی ینتیجه این به روند اینی دامها با. دارند نیاز

 نیاز هاطخ از ممکن یبش هر برای نهایتبی در نقطه یک به دقیقا
 و دهدمی نشان را نهایتبی در نقاط دایره، نیم زیر تصویر . درداریم

  .رسندمی هم به شده دادهن نشا موازی طوطخ هک نقاطی چنینمه
 جدید افکنشی صفحه این در مختصات کردن مشخص برای راه یک

 گسترش صفحه درا ر معمول صفحه در نقاطت. اس آمده ادامه در
,𝑥] با یافته 𝑦, 𝑧] که نهایتبی در نقطه یک براید. کنی مشخص 
𝑦 شیب با خطی روی 𝑥⁄ نقطه دارد، قرار [𝑥, 𝑦, . کنید نظیر را [0
 صفحه روی نقطه هر برای نقطه یک دقیقا روش این که کنید توجه

 دست به را هاخط از ممکن شیب هری ابر نقطهک ی قیقاد و معمول
د(. هستن [0,1,0] یهطـنق لــــشام عمودی طوطــــخ) دهدمی
ص مشخ برای یادیی زهاراه چون که کرد توجه باید چنینهم

𝑦 شیب ردنک 𝑥⁄ متفاوت مقادیر با 𝑥  و𝑦 مثال براید )دار وجود 
د( دا نمایش و... 5−/10−و  4/2و  2/1 صورت هب توانمی را 2

ی کل طور به. شوند مربوط مشابه نقطه یک به باید هابیان از یک هر
,𝑎] مختص هس دارای افکنشی صفحه درط قان 𝑏, 𝑐] که هستند 

,𝑎]  و نیستند صفر همگی 𝑏, 𝑐]  و[𝑑, 𝑒, 𝑓] یک یهدهندنمایش 
𝑎ر اگ هستند نقطه = 𝑘𝑑  و𝑏 = 𝑘𝑒  و𝑐 = 𝑘𝑓 برای باشد 
 هستند مولفه هس دارای نقاط اگر که است واضح .𝑘ر ناصف ثابت یک
د فراین با ار کار این. دارند متغیر سه به نیاز نیز معادالت پس

 یک یمعادله کردن همگن برای م.دهیمی انجام سازیهمگن
 دقیقار د را𝑑 از  کمتر درجه از جمله هر 𝑑 یدرجه زا ایهچندجمل

 𝑑ه درج از جمالت تمام تا کنیممی ضرب 𝑧 زا مناسب توان یک
 معادله در متغیرها دادن نشان برای بزرگ حروف از عموما. شود

 معادله در موجود متغیرهای رایب وچکک حروف ازه و شد همگن

 روند این دنش روشن برای مثال تعدادییم. کنمی استفاده ناهمگن
 .کرد واهدخ کمک ام به

𝑦 دستگاه. 1مثال = 𝑥 و 𝑦 = 𝑥 + 𝑌 به شودمی همگن 1 =

𝑋   و𝑌 = 𝑋 + 𝑍 به یابدمی کاهش که  𝑌 = 𝑋 و 𝑍 = 0. 
ه ک داردد وجو هاآن اشتراک از نهایتبی در نقطه یک ینابنابر

,𝑘]ا ب را آن توانمی که) است [1,1,0] 𝑘, ر ناصف ثابت هر برای [0
𝑘 شودمی گرفتهر نظ در اینقطه عنوان به نقطه ایند( دا نشان نیز 
 در) دارد اشتراک نهایتبی در خطی با 1 بشی با خطی آن در هک

𝑍ل شک =   .( است شده داده نشان دایره نیم یک وسیله به 0

 کاهش دستگاه 1 خط و 2ی سهم برای دهش همگن دستگاه. 2مثال
𝑍(𝑌ی یافته − 𝑍) = 𝑍و  0 = 𝑋 ی دارا که، دهدمی نتیجه را

 ینقطه. است افکنشی صفحه در [0,1,0]و  [1,1,1]ب جوا 2
ی نقطه و، است (1،1)ی آفین نقطه افکنشی نسخه [1,1,1]
 قرار عمودی خط یک روی که است نهایتبی در نقطه [0,1,0]

  .گیردمی

 ندارد ودوج اشتراک در آفینی ینقطه هیچ مثال آخرین در. 3مثال
𝑍2ا ب است برابر یافته کاهش یشدههمگن دستگاه و = 𝑋و  0 =

𝑌  .نشان آینده در و است [1,1,0]  جواب دارای تنها دستگاه این 
 که. )2ا ب است برابر نقطه این در اشتراک تکرر که داد خواهیم
𝑍2 عامل از را آن است ممکن =  ایریشه دارای که بزنیم حدس 0

  (ستا 2ت کثر از

 دیگر مثال تعدادی و بزو قضیه

 صورتی تا ایمآماده سازیهمگن فرآیند و افکنشی فحهص از درکی با
 .کنیم بیان را بزو قضیه از دقیق
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 از مرکب( جبری) صویریت هایخم 𝐷 و 𝐶ر اگ(. بزو قضیه) 1قضیه
 گاهآن باشند مشترک ایهمولف بدون جز چند

∑ 𝑖(𝐶 ∩ 𝐷, 𝑃) = (𝑑𝑒𝑔𝐶)(𝑑𝑒𝑔𝐷)𝑃𝜖𝐶∩𝐷   
𝑖(𝐶  که جایی ∩ 𝐷, 𝑃) ک اشترا تکرر𝐶  و𝐷 نقطه در 𝑃 است .
 حرکت اب که است آن ما بحث در انگیزشگفت حقیقتا موارد از یکی

ی راب نامساوی ایه جب تساوی حمیلت  و افکنشی صفحه سمت هب
 بها مجز خط دو کردن تحمیل آن در که) 1 درجه از خم دو ره

 نامساوی جای به تساوی به( بود نقطه یک دقیقا در داشتن اشتراک
 البتهم. رسیدی ندارند مشترکی یمولفه هیچ که مخ دو ره برای

 یمولفه نداشتن فرض که کندمی ایجاد را سوالی ما اخیر جمله
 کند؟میا ایف قضیه صورت در را نقشی چه مشترک

 نقطه نامتناهی تعداد در خط دو. است ساده بسیار مشکل این
 .کنیم برطرف را موارد این خواهیممی ما و هستند شترکم

 امکان باشد تربیش یکز ا تواندمی خم کی یدرجه که هنگامی
 مولفه یک در باشند منطبق هم بر کهآن بدون خم دو که دارد

:𝐶 م خ دو مثال رای. بباشند مشترک 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦و 
𝐷: 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 − 𝑥𝑦 یک دارای ولی. نیستند منطبق هم بر 

 خط دو جتماعا از است عبارت𝐶  خم. باشندمی مشترک مولفه
𝑥 = 𝑦و  0 =  دو اجتماع از است عبارت 𝐷 خم که حالی در 0

𝑥 خط = 𝑦و  0 = 𝑥. خط بنابراین  𝑥 =  خم دو از ایمولفه0
 بنابراین. دارند قرار 𝐷و  𝐶 اشتراک در نقطه نامتناهی و است

 قضیه صورت در مشترک ولفهم ننداشت فرض که کردیم مشاهده
 .است الزم ساویت چپ طرف شدن نامتناهی از جلوگیری برای
 عریف. تاست مانده باقی البمانج یقضیه مورد در لهامس یک تنها

 غیرهمت تک ایچندجمله یک برای عمدتا .اشتراک( تکرر) کثرت
𝑓(𝑥) ( مرتبه) کثرت تعریف برای جبر اساسی قضیه از توانیممی

 یک از ضربیحاصل به 𝑓(𝑥) تجزیه با. کنیم استفاده شهری یک
 کردن مشاهده با را 𝑟 ریشه کثرت توانیممی خطی هایعامل و ثابت
𝑥ل عام توان − 𝑟 تجزیه در 𝑓 چند هر که کنید توجه. کرد تعیین 
 ایچندجمله آن نمودار روی از ریشه یک تکرر یدرباره توانیممی

 اساسی جبری ینتیجه یک اما، زنیمب حدسی( متغیره دو یا یک)
 اشتباهی هیچ بدون را تکرار چگونه بار هر بگوید ما به که سته نیز

 .بیابیمز نی( متغیره تک ایچندجمله برای حتی)

 مُنتَج
,𝑓𝜖𝑘[𝑥0 دباش میدان یک 𝑘 کنید ض: فرتعریف … , 𝑥𝑛] یک را 

 به را آن نتوان و باشد غیرثابت اگر گوییم ناپذیرتحویل ایچندجمله
 .نوشت غیرثابت ایچندجمله دو ضربحاصل صورت
,𝑓𝜖𝑘[𝑥0 غیرثابت ایهجملچند ر: هگزاره … , 𝑥𝑛] به توانمی را 

 تجزیه ناپذیرتحویل هایایچندجمله ضربحاصل به یکتا صورت
 .کرد
 ایچندجمله دو زمان چه که سوالاین  با را منتج مفهوم جااین در
 .کنیممی بیان، هستند مشترک عامل دارای𝑘[𝑥]  در

,𝑓 آیا که بدانیم خواهیممی کنید فرض 𝑔𝜖𝑘[𝑥] عامل دارای 
مانند  ایجملهدچن یکبدیم معنی که آیا  نه، یا هستند مشترک

ℎ𝜖𝑘[𝑥] ه: کدارد  وجود 1 درجه ازℎ|𝑓  وℎ|𝑔. 

 تجزیه ناپذیرویلتح عوامل ضربحاصل به را 𝑔و  𝑓 ما که است این راه یک
 روش یک باشد، طوالنی و بر زمان است ممکن روش این که کنیم

,𝐺𝐶𝐷(𝑓 محاسبه است ممکنر بهت 𝑔) باشد اقلیدسی الگوریتم با 
 .است 𝑘 میدان در تقسیمزمند الگوریتم نیا روش این که

 کردن تقسیم دونب مشترک عامل وجود عیینت برای راهی یاآ 
 ؟!دارد وجود

,𝑓  نیدک رض: فلم 𝑔𝜖𝑘[𝑥]درجه با ترتیب به ایچندجمله دو 
𝑙 > 𝑚و  0 >  اگر هستند مشترک عامل دارای 𝑔و  𝑓د. باشن 0

,𝐴 ایملهجچند دو اگر تنها و 𝐵𝜖𝑘[𝑥] رد که باشند داشته وجود 
 :کنند صدق زیر شرایط

i. 𝐴 ≠ 𝐵یا  0 ≠ 0 

ii. ی درجه𝐴  حداکثر𝑚 − 𝑙حداکثر  𝐵ی و درجه 1 − 1 
 باشد.

iii. 𝐴𝑓 + 𝐵𝑔 = 0 

 چون مشترکی عامل دارای 𝑔و  𝑓 کنید فرض ابتدا: اثبات
ℎ𝜖𝑘[𝑥] داریم پس. باشند :𝑓 = ℎ𝑓1  و𝑔 = ℎ𝑔1  که

𝑓1, 𝑔1𝜖𝑘[𝑥]شود که . مالحظه میdeg(𝑓1) ≤ 𝑙 − و  1
deg(𝑔1) ≤ 𝑚 −  . داریم:1

𝑔1𝑓 + (−𝑓1)𝑔 = 𝑔1ℎ𝑓1 − 𝑓1ℎ𝑔1 = 0 

𝐴 براینبنا = 𝑔1  و𝐵 = −𝑓1 شده خواسته ویژگی دارای 
 .هستند

چنین . همهستند باال یژگیو 3 دارای 𝐵و  𝐴 کنید رض: فبالعکس
𝐵  کنید فرض ≠  باشند داشتهن مشترک عامل 𝑔و  𝑓ر اگ .0

,𝐺𝐶𝐷(𝑓 گاهآن 𝑔) = ,�̃� توانمی پس 1 �̃�𝜖𝑘[𝑥] که کردا یدپ 
�̃�𝑓 + �̃�𝑔 = 𝐵𝑔ز ا استفاده اب حال .1 = −𝐴𝑓 داریم: 

𝐵 = (�̃�𝑓 + �̃�𝑔)𝐵 = �̃�𝐵𝑓 + �̃�𝐵𝑔 = �̃�𝐵𝑓 − �̃�𝐴𝑓

= (�̃�𝐵 − �̃�𝐴)𝑓 

𝐵 که این به توجه با ≠ 𝑑𝑒𝑔𝐵داریم: معادله از 0 ≥ 𝑙  با که ii 
 وجود مثبت درجه از مشترکی عامل باید سپ است تناقض در

 .باشد داشته
 به و نباشد بخشرضایت زیاد شاید هددیم ما به لم این که جوابی
 استفاده با. کنیم محاسبه را 𝐵و  𝐴 که داریم نیاز هنوز دلیل همین

 ت:نوش توانمی جبرخطی از
𝐴 = 𝑐0𝑥

𝑚−1 + ⋯ + 𝑐𝑚−1 

𝐵 = 𝑑0𝑥
𝑙−1 + ⋯ + 𝑑𝑙−1 

𝑙 که + 𝑚 ضریب 𝑐0, … , 𝑐𝑚−1  و𝑑0, … , 𝑑𝑙−1 مجهول 
,𝑑𝑖 کردن پیدا ام هدف. هستند 𝑐𝑗𝜖𝑘 نباشند صفر همگی که است 

𝐴𝑓ی معادله و + 𝐵𝑔 =  𝐵و  𝐴 روند  اینو  باشد برقرار 0
 معادالته دستگا تشکیل برای. دهدمی ما به را لم در شده خواسته

 :نویسیممیز به صورت زیر نی را 𝑔و  𝑓 خطی
𝑓 = 𝑎0𝑥

𝑙 + ⋯+ 𝑎𝑙                 𝑎0 ≠ 0 
𝑔 = 𝑏0𝑥

𝑚 + ⋯+ 𝑏𝑚              𝑏0 ≠ 0 

𝐴𝑓ه درمعادل را 𝑔و  𝑓و  𝐵و  𝐴  اگر حال + 𝐵𝑔 =  جایگزین 0
 را زیر خطی معادالت دستگاه 𝑥 هایتوان ضرایب مقایسه با کنیم

 :داشت خواهیم 𝑏𝑗و  𝑎𝑖 ضرایب و 𝑐𝑗و  𝑑𝑖 مجهوالت با
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𝑎0𝑐0 + 𝑏0𝑑0 = 0                                     𝑥𝑙+𝑚−1ضریب 
𝑎2𝑐0 + 𝑎0𝑐1 + 𝑏1𝑑0 + 𝑏0𝑑1 = 0           𝑥𝑙+𝑚−2ضریب 

⋮                                                                           ⋮ 

𝑎𝑙𝑐𝑚−1 + 𝑏𝑚𝑑𝑙−1 = 0                                    𝑥0ضریب 
 دهیم.این دستگاه معادالت را با )*( نمایش می

𝑚در این دستگاه  + 𝑙 و  معادله𝑙 + 𝑚 از. داریم مجهول 
 غیرصفر جواب دارایمعادالت  دستگاههر  که دانیممی خطیرجب

 .شود صفر ضرایب ماتریس دترمینان اگروتنهااگر است

,𝑓ی هاایچندجمله :تعریف 𝑔𝜖𝑘[𝑥] اندشده داده مثبت درجه با: 
𝑓 = 𝑎0𝑥

𝑙 + ⋯+ 𝑎𝑙                   𝑎0 ≠ 0 
𝑔 = 𝑏0𝑥

𝑚 + ⋯+ 𝑏𝑚                𝑏0 ≠ 0 
با  که را 𝑥 به نسبت 𝑔و   𝑓 رسیلوست ماتریس گاهآن

𝑠𝑦𝑙(𝑓, 𝑔, 𝑥) دستگاه ضرایب ماتریس همان دهیممی نمایش 

𝑚ی ماتریس کهت، اس)*(  معادالت + 1 × 𝑚 +  باشد.می 1

𝑠𝑦𝑙(𝑓, 𝑔, 𝑥) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑎0 𝑏0
𝑎1
𝑎2
⋮
𝑎𝑙

𝑎0
𝑎1
⋮
⋮
𝑎𝑙

⋱
⋱

⋱

𝑎0
𝑎1
⋮
⋮
𝑎𝑙

𝑏1

𝑏2
⋮

𝑏𝑚

𝑏0

𝑏1
⋮
⋮

𝑏𝑚

⋱
⋱

⋱

𝑏0

𝑏1
⋮
⋮

𝑏𝑚]
 
 
 
 
 
 
 

 

,𝑅𝑒𝑠(𝑓 با که را 𝑔و  𝑓  منتج حال 𝑔, 𝑥) هماند دهیممی نمایش 

 .است سیلوستر ماتریس ترمینان

𝑅𝑒𝑠(𝑓, 𝑔, 𝑥) = det (𝑠𝑦𝑙(𝑓, 𝑔, 𝑥)) 

,𝑓 : هنتیج 𝑔𝜖𝑘[𝑥]و دــانمثبت درجه از ایهــــملدجـــچن دو 
𝑅𝑒𝑠(𝑓, 𝑔, 𝑥)𝜖𝑘 ضرایب برحسب صحیح ایچندجملهک ی  𝑓  و

𝑔 چنینهم و است 𝑓  و𝑔 و اگر هستند مشترک هایعامل دارای 
,𝑅𝑒𝑠(𝑓 اگر تنها 𝑔, 𝑥) = 0 

 :1مثال
𝑓 = 2𝑥2 + 3𝑥 + 1 

𝑔 = 7𝑥2 + 𝑥 + 3 

𝑅𝑒𝑠(𝑓, 𝑔, 𝑥) = |

2 0 7 0
3 2 1 7
1
0

3
1

3
0

1
3

| = 153 ≠ 0 

 .نیستند مشترک هایعامل دارای 𝑔و  𝑓  پس

 (:افکنشی)تصویری صفحه در اشتراک

 ود 𝐺 و 𝐹 آن در که باشند شده داده 𝐶𝐺 و 𝐶𝐹م خ دو کنید فرض
,𝐾[𝑋ر د 𝑛 و 𝑚 درجه از ترتیب به همگن، ایچندجمله 𝑌, 𝑍] 

 از یک چهی ویر [0,0,1] ینقطه هک کنید فرض چنینهم .هستند
 :بنویسیم توانیممی بنابراین. نباشد هاخم

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑍𝑚 + 𝑎1𝑍
𝑚−1 + ⋯+ 𝑎𝑚−1𝑧 + 𝑎𝑚 

𝐺(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑍𝑛 + 𝑏1𝑍
𝑛−1 + ⋯+ 𝑏𝑛−1𝑍 + 𝑏𝑛 

 در 𝑗 و  𝑖 درجه از همگن هایایچندجمله ها𝑏𝑗 وا ه𝑎𝑖 هکی جای
𝐾[𝑋, 𝑌] نقطه کنید فرض. هستند [𝑥, 𝑦, 𝑧]، در اینقطه 

,𝐹(𝑥 پسد. باش اشتراک 𝑦, 𝑍) و 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑍)، مشترک ریشه 
𝑍 = 𝑧 منتج  بنابراین دارند، را𝑅𝐹,𝐺 زا𝐹  و𝐺  به  نسبت𝑍 (ه ک

ر د ایدـــبت( اس 𝑌و  𝑋 متغیر دو اــب ایلهـــدجمــــچن کــــی
(𝑋, 𝑌) = (𝑥, 𝑦) بین مشترک نقاط: دیگر عبارت به. شود صفر 

𝐶𝐹  و𝐶𝐺 جمنت صفرهای از 𝑅(𝑋, 𝑌) = 𝑅𝐹,𝐺 آیدمی دست به .
 باید مشترک، نقاط تعداد از باال کران یک آوردن دست به برای

,𝑅(𝑋 درجه 𝑌) یم.آور دست به را 

,𝑅(𝑋 ایهجملچند :قضیه 𝑌) صفر ایچندجمله و است همگن 

 .است 𝑚𝑛 درجه از یا ستا

,𝑅(𝑡𝑋 که مـدهی انــنش ایدـــب: اثبات 𝑡𝑌) = 𝑡𝑚𝑛𝑅(𝑋, 𝑌) 
 :داریم

𝑅(𝑡𝑋, 𝑡𝑌) = 

 ضرب 𝑡𝑖−1 در را ها𝑎 از ام𝑖 سطر و 𝑡 رد را دوم سطر حال

 ضرب 𝑡𝑖−1 درز نی را ها𝑏 از ام𝑖 سطر مشابه طور به و کنیممی

 که داریم را 𝑡𝑘−1 مشترک عامل ام،𝑘 ستون در گاهآن، کنیممی

,𝑅(𝑋 حاصل. گیریممی فاکتور 𝑌) را دترمینان حال. بود خواهد 

 :ایمکرده ضرب زیر عامل در

𝑡1+2+⋯+𝑛−1. 𝑡1+2+⋯+𝑚−1 = 𝑡
𝑚(𝑚−1)+𝑛(𝑛−1)

2  
 م:ایگرفته فاکتور را زیر عامل و

𝑡1+2+⋯+𝑚+𝑛−1 = 𝑡
(𝑚+𝑛)(𝑚+𝑛−1)

2  

 نچو ولی
(𝑚+𝑛)(𝑚+𝑛−1)

2
−

𝑚(𝑚−1)+𝑛(𝑛−1)

2
= 𝑚𝑛  

 :که ایمداده نشان گاهآن
𝑅(𝑡𝑋, 𝑡𝑌) = 𝑡𝑚𝑛𝑅(𝑋, 𝑌) 

 :مثال
𝑋2 واحد یدایره + 𝑌2 − 𝑍2 =  سوم درجه ایچندجمله و 0

𝑋3 − 𝑋2𝑍 − 𝑋𝑍2 + 𝑍3 − 𝑌2𝑍 = . بگیرید نظر در ار 0
 تشکیل 𝑍 به نسبتج را منت ندارد، قرار هاخم روی [0,0,1] چون
 :آوریممی دست به و داده

𝑅(𝑋, 𝑌) =

|
|

𝑋2 + 𝑌2 0 −1 0 0
0 𝑋2 + 𝑌2 0 −1 0
0 0 𝑋2 + 𝑌2 0 −1
𝑋3 −𝑋2 − 𝑌2 −𝑋 1 0
0 𝑋3 −𝑋2 − 𝑌2 −𝑋 1

|
| = −𝑋2𝑌4  

𝑋 راینــــنابـــب = 𝑌 یا 0 =  دــــدهمی نتیجه اول تــحال .0

0 = 𝑌2 − 𝑍2 0 و = 𝑍(𝑌2 − 𝑍2)، و  [0,1,1] نقاط که

1 𝑡𝑎1 𝑡2𝑎2 ... 𝑡𝑚𝑎𝑚     

 1 𝑡𝑎1 𝑡2𝑎2 … 𝑡𝑚𝑎𝑚    

  1 𝑡𝑎1 𝑡2𝑎2 … 𝑡𝑚𝑎𝑚   

     …    

    1 𝑡𝑎1 𝑡2𝑎2 ... 𝑡𝑚𝑎𝑚 

1 𝑡𝑏1 𝑡2𝑏2 … 𝑡𝑛𝑏𝑛     

 1 𝑡𝑏1 𝑡2𝑏2 … 𝑡𝑛𝑏𝑛    

  1 𝑡𝑏1 𝑡2𝑏2 … 𝑡𝑛𝑏𝑛   

     …    

    1 𝑡𝑏1 𝑡2𝑏2 … 𝑡𝑛𝑏𝑛 
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[0, 𝑌، مشابه طور هب. آوریممی دست به آن از را [1,0− =  به 0

0 = 𝑋2 − 𝑍2 و 

 0 = 𝑋3 − 𝑋2𝑍 − 𝑋𝑍2 + 𝑍3 = (𝑋 − 𝑍)(𝑋2 − 𝑍2) 
 ابراین. بنهددمی نتیجه را [1,0,1−]و  [1,0,1]رسد که نقاط می

,0)و  (0,1)با  است برابر آفین صفحه در اشتراک نقاط و  (1−
 .(1,0−)و  (1,0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑌4 عامل که کنید توجه =  یساده ینقطه به شودمی مربوط 0
. هستند دو تکرر دارای دو هر که (1,0)و  (1,0−) کاشترا

ناکارآمد  تکرر تعیین برای هرچند باال مختصات دستگاه از استفاده
𝑋 مانند عامل یک زیرا است، =  مرتبط متفاوت ینقطه دو به 0

 آن در هک مختصات دستگاه یک انتخاب با مشکل این اما شود،می
 نباشد، اشتراک از نقطه دو بین خطوط از یک هیچوی ر [0,0,1]

 .است پوشیچشم قابل

 :بزو قضیه

 هاآن گاهآن، اشندب مشترک نقطه دو در خط دو اگر که است واضح
 صورت البتهو )بز یقضیه از ساده بسیار اینمونه این. هستند برابر

 .باشندمی( آن ضعیف

 یقطهن 𝑚𝑛 از بیشتر در ، 𝑛 و 𝑚 هایهدرج از خمو د گر: اقضیه
 مشترک مولفه یک دارای هاآن گاهآن باشند، مشترک مجزا،

 .هستند

 مشترک ینقطه 𝑚𝑛ز ا بیشتر دارای هاخم که کنید فرض: اثبات
𝑚𝑛. باشند + را  مختصاتی و کنید انتخاب را نقاط این از نقطه 1

ن ای از جفتی دو هیچ اب [0,0,1] ینقطه آن در کهدر نظر بگیرید 
 کار 𝐾 جبری بسته میدان روید. )نگیرن قرار خط یک روی نقاط
 بین وطخط بسیاری از تعداد روی که را اینقطه بنابراین، کنیممی

𝑚𝑛 متناهی مجموعه نقاط جفت +  انتخاب را ندارد قرار عضوی 1
 هاخم مختصات این درد. نباش نیز هاخم از یکی روی.( و کنید
 :هستند زیر هایمعادله دارای

𝐹(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑍𝑚 + 𝑎1𝑍
𝑚−1 + ⋯+ 𝑎𝑚−1𝑧 + 𝑎𝑚 

𝐺(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑍𝑛 + 𝑏1𝑍
𝑛−1 + ⋯+ 𝑏𝑛−1𝑍 + 𝑏𝑛 

 در 𝑖 یدرجه از همگن هایایچندجمله ها𝑏𝑗 و ها𝑎𝑖 که جایی
𝐾[𝑋, 𝑌] داریـــم: . دـــهستن𝑅(𝑥, 𝑦) =  هـــک یـــایـــج 0

𝑅(𝑋, 𝑌) = 𝑅𝐹,𝐺 جمنت 𝐹 و 𝐺 به نسبت 𝑍 گر. ااست 

[𝑥′, 𝑦′, 𝑧′] باشیم داشته و باشد اشتراک از دیگری یقطهن 
(𝑥, 𝑦) = (𝑥′, 𝑦′) یهـــطــــنق هـــس اهـــگآن [𝑥, 𝑦, 𝑧] و 

[𝑥′, 𝑦′, 𝑧′] یادلهمع) گیرندمی قرار خط یک روی [0,0,1] و 

𝑥𝑋 خط − 𝑦𝑌 = . ماست مختصات انتخاب با تناقض که( است 0
𝑚𝑛 برای پس + ,𝑅(𝑋 داریم متمایز دو به دو نقطه 1 𝑌) = 0 ،
 متحدا باید 𝑅 پس. است 𝑚𝑛 مساوی یا کمتر درجه دارای 𝑅 زیرا
 .هستند مشترک عامل دارای 𝐺 و 𝐹ت صور این در که باشد صفر
 :است مهمی بسیار نتایج ایدار بزو قضیه ضعیف صورت حتی

 و باشند مشترک مجزا یطهقن 𝑛2در 𝑛 درجه از خم دو اگر: قضیه
 قرار 𝑚 درجه از نشدنی ساده خم یک روی هاآن از نقطه 𝑚𝑛 اگر

𝑛2 هگاآن گیرد، − 𝑚𝑛 درجه از خمیک  روی باقیمانده ینقطه 
𝑛 − 𝑚 گیرندمی قرار. 

𝐺ت صور به را 𝑛 جهدر از هایخم معادالت: اثبات = 𝐹و  0 = 0 
𝐻 و دهید قرار =  از اینینشدده سا خم که بگیرید ایمعادله را 0

 𝐶𝐹 از ایلفهوم 𝐶𝐻 که را حالتیا ابتد. کند توصیف را 𝑚 درجه
𝐹 حالت این در. کنیممی بررسی، است = 𝐻𝐿 ایچندجمله برای 

𝐿 خم و ستا 𝐶𝐿 درجه از 𝑛 − 𝑚 شامل و باشدمی 𝑛2 − 𝑚𝑛 
 د.گیرنمی قرار 𝐶𝐻 روی که است اشتراک در وجودم ینقطه

، حالت این در. باشدن 𝐶𝐹 از ایلفهوم 𝐶𝐻 کنیممی فرض بنابراین
. نباشد 𝐶𝐺 یا 𝐶𝐹 روی که است موجود 𝐶𝐻 روی 𝑃 چون اینقطه
,𝑎 ناصفر عناصر حال 𝑏 ∈ 𝐾 که کنیممی خابانت ایگونه به را 𝑃 
𝑎𝐹 روی + 𝑏𝐺 = :𝐶 خم وقرار گیرد  0 𝑎𝐹 + 𝑏𝐺 =  را 0

𝑚𝑛 حداقل 𝐶𝐻 و 𝐶 بنابراین. گیریممی نظر در +  ینقطه 1
 .𝑃 ینقطه یاضافه به  𝐶𝐻یرو ینقطه 𝑚𝑛 یعنی، دارند مشترک

 چون. باشند داشته مشترک یلفهوم یک باید خم دو بزو، ضیهق زا
𝐶𝐻 همان مشترک یلفهوم این که یابیمدرمی، است نشدنی ساده 
𝐶𝐻 بنابراینباشد. می 𝐻 باید 𝑎𝐹 + 𝑏𝐺 داریمپس  کند، عاد را :

𝑎𝐹 + 𝑏𝐺 = 𝐻𝐿، آن در که 𝐿 درجه از ایچندجمله 𝑛 − 𝑚 
𝐶𝐹 رد موجود ینقطه 𝑛2ی همه چون. است ∩ 𝐶𝐺 روی 𝐶 قرار 
 ینقطه 𝑚𝑛 که دانیممی گیرند، قرار هالفهوم از ییک در باید، دارند

 قرار 𝐿 روی هانآ یماندهباقیباید  پس دارند قرار 𝐻 روی هانآ
 .گیرند
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ه با گسستهندسه دیفرانسیل  یشدهتازه متولد  یرشته معرفی: .1

کار دارد که  و ها( سرضلعیهندسی گسسته )مانند چند هایشی
 کنند.می ها( عملهای هندسی پیوسته )مانند خمشبیه شی

 مساحت( و )طول، ندــــگیری هسته قابل اندازهــهای گسستشی
 ی دیگر اثر متقابل داشته باشندهای گسستهتوانند روی شــیمـــی

های گسسته جذابیت قی / واکن((. از دیدگاه مااسباتی، شی)تال
اند. الگوریتم طراحی شده ای واساس ساختار داده ، چرا که بردارند

های یــش کنند.اتی، یک رقابت بزرگی را معرفی میدیدگاه ریاضیاز 
ته های پیوسهای شیهایی مشابه با ویژگییــگسسته باید ویژگ

ها مقدار رویه ها ومــهای خترین ویژگیباشند. یکی از مهمداشته
معناداری را در بسیاری از  ه نق(ــباشد کیــها مانانای آن

های پیوسته ی شیهــدامن کند. درفا میهای کاربردی ایزمینه
 نیاز کلیدیبنابراین  کار دارد، و همی با انانا سرـــهای میهـــقض

های انانای گسسته آن است که در قضیه های گسسته بابرای خم
سته پیو های گسسته وانانای خماین قسمت  د. درنمشابه صدق کن

ی جان از مقاله کنیم. مطالب این قسمتصفاه را بررسی می در
ر کتاب هندسه های دیوید هیلبرت دنوشته و 2004سالیوان درسال 

 است.و تصور استخراج شده
 
از یک خم مسطح که خود را قسمتی : های مسطحهندسه خم .2

 𝑄و  Pی نقطه دوروی آن )خم ساده(.  کند درنظر بگیریدقطع نمی
)خط قاطع(.  کنیدبه هم متصل خطی راست  اـــب خاب وـــرا انت
دوران  Pحول خط قاطع را را به عنوان لوال ثابت کنید وP ینقطه

 Pبه سمت  𝑄دهید بدین ترتیب 
اگر خم به   کند.روی خم حرکت می

 وار باشد، درــی همـــاندازه کاف
رت خط قاطع به خط ن صوــای

شود: مماس. بین روشنی نزدیک می
بهترین تقریب خم ذرد، خط مماس گمی  Pتمام خطوطی که از

 کنیم، تعریف می Pرا جهت مماس بر Pنتیجه جهت خم در در .است
 

 
 
 

ی باشند، زاویهاشتراک داشته Pیخم درنقطه صورت اگر دودر این 
 ها درآن شود که مماس برریف میای تعها توسط زاویهاشتراک آن

مماس واحدی داشته  Pینقطه خم در سازند. اگر دومی Pینقطه
خطی که  اند.رهم مماســـب Pیم درنقطهــخ ند گوییم دوــباش
 Pخم در گذرد، نرمال برمی Pی از نقطه مماس عمود است و بر

ماورهای یک دستگاه  ،نرمال به همراه هممماس و  شود.نامیده می
وان تمی مماس را به عالوه، دهند.تشکیل می مختصات موضعی را

نظر گرفت. یک تقریب  در  Pینقطه به عنوان تقریب موضعی خم در
نقطه  دو و Pاز هک را ایدایره ی خمیدگی است:دایره از مماس، بهتر

به  نقاط مجاور را وبگیرید نظر  در گذرد،روی خم می Pطرف دو در
ره دای ی کافی هموار باشد،حرکت دهید. اگر خم به اندازه Pسمت 

ی که به عنوان دایره شودبه سمت موقعیت صریای نزدیک می
 شعاع دایره بوسان، مرکز و شناسیم.خمیدگی یا دایره بوسان می

 است. وارون  Pینقطه م درــگی خشعاع خمید ز خمیدگی وـــمرک
است. اگر جهت   P ینقطه خمیدگی خم در ، κبا  شعاع برابر

را  دارتوانیم انانای عالمتمی نظر بگیریم، در پیمای( روی خم را
حرکت  که هنگامیاست ولی  انانا برابر مقدار با مااسبه کنیم که در

  عالمت آن منفی است. های ساعت باشد،جهت عقربه روی خم در

ای ی خمیدگی، همان دایره. دایره𝑃های مماس بر خم در نقطه ی دایرهخانواده :1شکل 

 کند.قطع می 𝑃است که خم را در نقطه 
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ی نظر گرفتن خانواده در ،ی خمیدگیراه دیگر برای تعریف دایره
 را 1شکل ) باشد.می 𝑃خم در رــهای مماس بــناهی از دایرهنامت

یک دایره  به عنوان مرکز 𝑃نقطه روی نرمال در هر( .مشاهده کنید
خم  ،𝑃همسایگی کوچکی حول کند. دراین خانواده عمل می در

 ریکی!( داز  دایره )به غیر هر کند.به دو سمت تقسیم می صفاه را
 یفقط دایره گیرد.یک سمت قرار می کامل در این خانواده به طور
قطع  𝑃ی در نقطه خم را و سمت قرار می گیرد خمیدگی درهر دو

دسته  های مماس را به دوی دایرهی خمیدگی خانوادهکند. دایرهمی
تر از شعاع مها کهایی که شعاع آنی دایرهکند: مجموعهتقسیم می
ی موعهو مج گیرندت قرار مییک سم در است و خمیدگی

 سمتر د تر از شعاع خمیدگی است وها بی(که شعاع آن هاییدایره
 باشداست نقاط خاصی روی خم وجود داشتهممکن  دارند. دیگر قرار

 در قطع نکند و به طور موضعی خم را ی خمیدگیها دایرهآن که در
ها دارای آن د که خم درهستن ایمتناهی حالت کلی نقاط تنها و

ارد(. د بیضی وجود این ویژگی در نقطه باچهار ) باشدماور تقارن می
وار، این نقاط خاص نامتناهی قوس دایره چند روی یک دایره یا هر
 منزوی هستند.غیر  و

های مختلفی اثب کند باقطع می ی خمیدگی خم رااین که دایره
از  کنیم وحرکت میه است. هنگامی که روی خم استدالل شد

 چنین درهم یابد،انانا کاه( یا افزای( می گذریم،می 𝑃ینقطه
مقایسه با خم دارای  ی بوسان در. بنابراین دایره𝑃ای ازهمسایگی

د خواهسمت دیگر  تر درانانای کم یک سمت و تر درانانای بی(
روی  گیرد.نظر می ای ما را دربود. باثی دیگر ساختار سه نقطه

 گذرد حرکت کنید تای متوالی روی خم میای که از سه نقطهدایره
 ،ی اولنقطه در 𝐵به سمت 𝐴مشاهده کنید که دایره باید از سمت 

ی سوم عبور کند. درنقطه 𝐵به  𝐴از  ی دوم ونقطه در 𝐴به  𝐵از 
حالت  دهد که درای ما نشان مینقطه ساختار دو دلیلی مشابه در

 هستند کند. نقاط تنهای استثناییکلی مماس خم را قطع نمی
ی دایره نامتناهی است و هادر آن که شعاع خمیدگی )نقطه عطف(

 . شودمیمماس یکی  باخمیدگی 
ی بوسان در دایره و 𝑃، مماس بر𝑃گوییم که غیررسمی می به طور

𝑃 ،رد هستند.سه نقطه مشترک با خم  دو و به ترتیب دارای یک 
نظر گرفتیم که  در 𝑃همسایگی هر ساختار نقاطی نزدیک شونده در

 .نامیم( می2،1،0ی تقریب ) به ترتیب ها را مرتبهتعداد آن
ا هی شکل خموس ابزار جدیدی برای تفکر درباره، گا1825سال  در

نظر  جهت پیمای( روی خم را درها معرفی کرد. یک و رویه
 ی خمهر نقطه بیعی جهتی برای مماس درگیریم که به طور طمی

، نقاط خطوط نرمال را به اندازه یک اساس قرارداد کند. برالقا می
 های ساعت از جهت مماس درخالف جهت عقربه چهارم گردش در

 ی واحد را درکه دایره کندـــاوس بیان میگ یایده .گیریمنظر می
 .کنیمهر نقطه روی خم، نرمالی تعریف برای  وی خم رسم صفاه
جهت همان  در های هر نقطه وهای دایره موازی با نرمالشعاع
 نگاشت گاوس یک  ،روی خم 𝑃یباشند. به هر نقطهها مینرمال
ای همان نقطه دهد وی واحد اختصاص میروی دایره  𝑄ی نقطه

 خطیهشعاع پار جااین کند )دردایره را قطع می ،است که شـــعاع

 
 

. توجه کنید که ای روی مایط دایره(است از مرکز دایره به نقطه
موازی با  𝑃مماس بر خم در موازی است وبا شعاع دایره  𝑃نرمال بر

برای ساده  𝑄و𝑃 است. موازی بودن مماس در 𝑄مماس بر دایره در
یل شود. به دلهندسه دیفرانسیل استفاده می کردن تعاریف مهمی در

حد را به هر نقطه ی واه نگاشت گاوس دقیقا یک نقط دایرهآن ک
است چند نقطه روی خم به یک  ممکن دهد،روی خم نسبت می

 نیست. یکبهاین صورت نگاشت یک در ی دایره نگاشته شوند ونقطه
یک  یتصویر گاوس نظر بگیرید: ت نگاشت گاوس را درتصویر خم تا

ظر با تمام نقاط روی ی واحد متنااجتماع تمام نقاط روی دایره خم،
گاوسی ممکن است تصویر  باشد. برای یک خم باز،میشده، خم داده

نظر  ای را دری واحد باشند. خم مسطح بستهیک کمان یا دایره
واحد است. اگر اجازه دهیم که خم ی تصویر همواره دایره بگیرید:

ل تصویر به طور کام که توانیم تعداد دفعاتی رامی خود را قطع کند،
عدد مااسبه کنیم: این  ،در کدام جهت( )و چرخدروی دایره می

شود. عدد مشخص می 𝑘 با نام دارد و دوران اندیسیا  و گردش
ت های ساعی بسته که خالف جهت عقربهگردش برای خم ساده

 است که یک  هاییبرای خم 2±و صفر یا است یک  کند،حرکت می
  .کنندبار خود را قطع می

 
 
 

 
ی شده دربارهشناخته یک حقیقت قدیمی و قضیه عدد گردش:

 ،دار روی یک خم بستهآن است که انتگرال خمیدگی عالمت هاخم
Ω:تنها به عدد گردش بستگی دارد ، 

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

بسته ی گوناگون. ردیف باال: دو خم ساده با جهت  عدد گردش برای خم های :3شکل 

ن: یریگردش را خنثی می کند. ردیف ز، که یکی پیمای( متفاوت، و دو خم خود متقاطع

 گردش مرتبط. نگاشت گاوسی خم، و عدد
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∫𝜅 𝑑𝑠 = 2𝜋𝑘

 

Ω

 

انی زم تا تغییر دهیم، که خم را چه مقدار بپیچانیم و تفاوتی ندارد
آن را تغییر  1دار تامعالمت انانای تغییر نکند،که عدد گردش آن 

 ،را تغییر دهیم Ωدار تام خم دهیم. برای آن که انانای عالمتنمی
هایی که خود را قطع د گردش آن را با اضافه کردن حلقهباید عد

 تغییر دهیم. ،کنندمی
 
 :های مسطح گسستهی خمهندسه .3

آن را به  است،داده شده  𝑟خم 
 𝑃یچندضلعی مااط شدهی وسیله

ای متناهی از زنیم: دنبالهتقریب می
،Vn، یاــهاط( راسـقــ)ن … ،V1،V0حسب  ، مرتب شده بر

ایی کـه رئوس متوالی را متصل هخطحرکـــت روی خم و پــــاره
 . 2اندکرده

 شود:به صورت زیر مااسبه می ضلعی مااط شدهطول چند
𝑙𝑒𝑛(𝑝) = ∑ 𝑑(𝑉𝑖, 𝑉𝑖+1)

𝑛
𝑖=0  

ه جایی نقطه را اندازه  ی اقلیدسی بین دوفاصله  (−,−)𝑑ک
ه را با سوپریمم گرفتن روی تــمام م پیوستــول خــط 3گیرد.مــی

 آوریم:ی ممکن بدست میهای مااط شدهچندضلعی
𝑙𝑒𝑛(𝑟) = sup

𝑟مااط شده در  𝑝
𝑙𝑒𝑛(𝑝) 

طور  کنیم که بهطول خم انتخاب می حرکتی در سپس جهت
است. طبــیعی شامل یــک جهت برای چندضلعــی مــااط شده

 ضلعی مااط شده به صورت )گسسته( چند دار تامخمیدگی عالمت
𝑡𝑠𝑐(𝑝) = ∑ 𝛼𝑖

𝑛
𝑖=0  

 باشد،می 𝑉iدار در راس ی گردش عالمتزاویه 𝛼𝑖، جایی کهاست
𝛼0گاهآن باز باشد 𝑃اگر = 𝛼𝑛 = یتی ــی گردش کم)زاویــه 0

گردش یک کمیت حالی که عدد  هر راس است در درموضعی 
 .ها دو مفهوم مجزا هستند(باشد، آنسراسری از یک خم می

پریمم ا با سودار تام خم پیوسته رتوانیم خمیدگی عالمتدیگر می بار
ه دست ممکن ب یهای مااط شدهگرفتن روی تمام چندضلعی

 : آوریم
𝑡𝑠𝑐(𝑟) = sup

𝑟مااط شده در  𝑝
𝑡𝑠𝑐(𝑝) 

ای زیبا برای معرفی اساس سوپریمم به عنوان پایه یک تعریف بر
م هموار فقط با ی انتگرالی( طول و خمیدگی تام یک خها)کمیت

چند  هر کند،ها عمل میی چندضلعیی سادهاستفاده از هندسه
                                                           

برای مشخص ساختن جمع  "انانای تام"ها، عبارت در مباث فضای خمتوجه داشته باشید که  1

 جا انتگرال انانا روی خم است.شود ولی منظور ما در اینفیثاغورثی تاب و خمیدگی استفاده می
تواند به فضاهای با بعد ایم، اما این روند میهای مسطح کردهخود را مادود به بررسی خمجا در این 2

𝑀𝑚باالتر،  ⊆ ℝ𝑑م ترین خط ترسیخط از کوتاهاست در این تعریف به جای پاره، تعمیم یابد. کافی

ترین خط رسم شده بین دو نقطه به جای های بعدی از طول کوتاهشده بین دو نقطه، و در تعریف

 فاصله خط راست استفاده کرد.
 گیرد.، اندازه میℝ2فاصله را با استفاده از متر فضا، در این حالت  3
مفهموم همواری  –جا یک مفهموم کامال هندسی است باشید که هموار بودن در ایندقت داشته  4

 های پرمای( شده، از همه جهت ماهیتی متفاوت دارد.پارامتری در مباث خم

ت مناسب نیست. برای تعریفی معادل، سوپریمم برای مااسبا
های ی نامتناهی از چندضلعییک دنباله ،بل مااسبهقا دار ومعنی
…مااط ،𝑝3،𝑝2،𝑝1 ،سازیم که به می𝑟  تعریف  شوند،نزدیک می

حد مقدار اعضای این به عنوان  و  𝑙𝑒𝑛(𝑟) و 𝑡𝑠𝑐(𝑟)مشابه با 
 شوند.بندی میدنباله فرمول

های مااط چندضلعی"از این که  برای روشن کردن منظور خود
            ی هندسیی شبکـــــهاندازه ،"شوندنزدیــــک می  𝑟شـــده به

(Geometric mesh size) 𝑃   ی طول بلندترین را به وسیله
 کنیم:ن تعریف میآخط پاره

ℎ(𝑝) = max
0≤𝑖≤𝑛

𝑑(𝑉𝑖, 𝑉𝑖+1) 

آن  هموار باشد. منظور از هموار بودنیک خم ساده  𝑟فرض کنید
یکتا  تعریف وی خود دارای مماس خوشاست که خم در هر نقطه

 یشدهی دادهکه اگـــر برای دنــــباله توان نشان دادمـــی .4باشد
… ،𝑝3،𝑝2،𝑝1 ،دـــــحℎ(𝑝𝑖) اه ــگشود، آن فرــــص𝑙𝑒𝑛(𝑝𝑖) 

ه شود. وضعیتی مشابه برای خمیدگی تام نزدیک می  𝑙𝑒𝑛(𝑟)ب
آید، خالصه امه میاد برقرار است که به صورت عباراتی که در

 5شود:می
رایی همگ ،موضوع کلیدی در هندسه دیفرانسیل گسسته .همگرایی

های گسسته که هر یک تقریب قدارهایی است که یک دنباله از شیم
دهد. برای یک به دست می بهتری از یک شی هموار خاص هستند،

 های مااط شده که هر یک از نظری چندضلعیدنباله خم مسطح،
 کنند:دیر را تولید میای از مقادنباله تر هستند،موقعیت به خم نزدیک

𝑙𝑒𝑛(𝑟) = lim
ℎ(𝑝𝑖)→0

𝑙𝑒𝑛(𝑝𝑖) 

𝑡𝑠𝑐(𝑟) = lim
ℎ(𝑝𝑖)→0

𝑡𝑠𝑐(𝑝𝑖) 

 سوی مااسبات عددی است که برقراری همگرایی گامی کلیدی به 
ی خود هایی از همتای پیوستههای گسسته به عنوان تقریبشی

 کنند.استفاده می
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ها نای آی شبکهشناختی وجود دارند که اندازهیبهای آسای از چندضلعیشویم که دنبالهمی یادآور 5

گردد. برای مثال، اگر خم یک دایره باشد، ها به خم نزدیک نمیای آنولی حد دنبالهشود صفر می

ن باشند. با کاه( یافتهای( حول یک نقطه منفرد جمع شدهای را در نظر بگیرید که راسچندضلعی

کند، این دنباله در تعریف ما صدق خط، که چندضلعی را به نقطه نزدیک میطول بلندترین پاره

تری را روی های قویرد اما به وضوح به دایره همگرا نیستند. شخصی ممکن است شرطخواهدک

 شناختی شود.های آسیبدنباله چنینمانع از اینها تعریف کند تا ی چندضلعیدنباله

 

نگاشت گاوس گسسته در یک چندضلعی به هر یال یک نقطه ، و به هر راس یک  :4شکل 

دهد.کمان روی دایره واحد نسبت می  
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تصویر گاوسی یک چندضلعی  ها ونرمال ها،ی بعد، مماسمرحلهدر 
ای هنقط . با تکرار روند نزدیک شدن دوگیریمنظر می را در 𝑃یبسته

 روی خم استفاده کردیم،یک نقطه  که برای تعریف مماس بر
کنیم که هر راس از چندضلعی دو مماس حدی )بنابراین مشاهده می

دارد. تصویر  شود،( وابسته به جهتی که حد گرفته مینرمال دو
دهد که ی واحد نسبت میکمانی روی دایره به هر راس، 𝑝گاوسی

 برابرار آن دزاویه عالمت ونرمال حدی هستند،  نقاط انتهایی آن، دو
نقاط دیگر چندضلعی به غیر از  .است 𝛼iداربا زاویه گردش عالمت

تصویر گاوسی با نقاط  ها دارای نرمال یکتایی هستند که درراس
طول  دررابطه است. جهت پیمای(  های متوالی درمشترک کمان

های تصویر طول کمان چندضلعی یک جهت پیمای( طبیعی در
تعریف ما از عدد گردش برای  ختار،این سا با کند.گاوسی القا می

ل های بسته منتقح هموار به طور طبیعی به چندضلعییک خم مسط
 تهاییهای انتصویر گاوسی راس های باز،شود. برای چندضلعیمی

  است. ی واحدیک نقطه روی دایره
های گسسته برقرار آیا قضیه عدد گردش برای خم حفظ ساختار.

های خارجی یک کنیم که جمع زاویهبله. یادآوری می است؟
تواند برای است. این مشاهده می 2π بسته برابر با چندضلعی ساده و

𝑡𝑠𝑐(𝑝)نشان دادن  = 2𝑘𝜋  ،جایی که تعمیم یابد 𝑘   عدد
ه شویم: قضیای کلیدی را متذکر میگردش چندضلعی است. نکته

 زدار تام به ضریبی اکند که خمیدگی عالمتادعا نمی عدد گردش
2π  تر زمانی که چندضلعی مااط شده ظریف شود،همگرا می
 کند ومشخص می مقدار دقیقی را گردشعدد . قضیه گرددمی

د ممکن است ـچن رقرار است. هرـــــرای چندضلعی بسته بـــــب
عدد گردش یک چندضلعی مااط شده با عدد گردش خم هموار 

راس  کردن تعداد کافیوابسته به آن برابر نباشد ولی حداقل با اضافه 
 کنیم.اسب( به توپولوژی خم دست پیدا می)درجایگاه من

 
 ها،تاکنون در شناسایی خم باث ما: مای( یک خم مسطح. پر4

ته به این نکبرای آن که  است،ای به دستگاه مختصات نداشتهاشاره
بدون اشاره به مختصات  تواندی یک خم میتاکید کنیم که هندسه

ر سراس ی پارامتری کردن یک خم درایده این حال، باتوصیف شود. 
م مای( یک خافتد. متاسفانه گاهی پرریاضیات کاربردی اتفاق می

عین حال ابزار مااسباتی بسیار  کند. دردید هندسی را تیره می
ها را با این موضوع کامل ست. بنابراین شناسایی خممفیدی ا

ادر به نشان دادن نقاطی ق هارابطه با خم در مفید است کنیم.می
ی . یک خم را روی یک بازهها روی خم باشیمهمسایگی آن خاص و

𝑡،کنیم که هر پارامترحقیقی پرمای( می ∈ [0, 𝑎]به  ، را
:𝑅  صفاه بنگارد: در 𝑅(𝑡)ینقطه [0, 𝑎] → ℝ2.  بنابراین نقاط

های بسته برای خم هستند، 𝑅(𝑎)و 𝑅(0)باز کراندار، انتهای خم
𝑅(0)است که الزم = 𝑅(𝑎). 

ر اطالعات هندسی که د عالوه بر .پرمای( یک خم یکتا نیست

کند. برای تصور شود، پرمای( سرعت را نیز رمز میرمز می 𝑅تصویر

 را  𝑅(𝑡)یک نقطهی حرکت پارامتر در سرعت واحد، ،این مطلب

 ،سرعت ،𝑅(𝑡)گ تغییراتــــآهن لغزاند:یــــم مـــول خـــط در

⃑⃑𝑉(𝑡)ردارـــب ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  =
𝑑

𝑑𝑡
𝑅(𝑡)دا ـــــابع اکیــــر هر تــــواقع اگ . در

:𝑡(𝑠)صعودی [0, 𝑏] → [0, 𝑎] خم را به صورت  باشد،شده داده

𝑅(𝑡(𝑠)) پس حرکت در طول  ،کنیمپرمای( میازب𝑠 ∈ [0, 𝑏] 

ی خم به همان هندسه کند،نقاط مشابهی در طول خم تولید می

 ای از حسابان سرعت جدید به صورتی زنجیرهقاعدهولی با  ماند،صورت باقی می

𝑉(𝑠)⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ =
𝑑

𝑑𝑠
𝑅(𝑡(𝑠)) =

𝑑

𝑑𝑡
𝑅(𝑡(𝑠))

𝑑

𝑑𝑠
𝑡(𝑠) 

سرعت را توسط  ،𝑅(𝑡(𝑠)): در نقطه بازپرمای(باشدمی
d

ds
t(s) 

 بازپرمای( یک باشد،داده شده ایاگر خم پرمای( شده کند.مقیاس می
�̂�(s)یکتا  = R(t(s)) وجود دارد به طوری که‖𝑣 (𝑠)‖ = 1 
𝑠برای ∈ [0, 𝑏] . حرکت  حسب طول قوس، پرمای( خم بر در

واحد در امتداد طول خم برابر حرکت  با 𝑠امتداد پارامتر واحد در
 �̂�(s)تا   �̂�(0)طول مسافت طی شده بین   𝑠 نتیجه، در .است

 ی خم است.ماندهطول باقی 𝑏بنابراین  است و
 𝑅(𝑠)ی خمیدگی در نقطه قوس، حالت خاص پرمای( با طول در

ا 𝑑2برابر ب

ds2 R(s)  حالت کلی، است. خطای بزرگی است اگر در 
قط حالت قبل ف از مشتق دوم تعیین کنیم. خمیدگی در خمیدگی را

بدون اشاره به پرمای( تعریف شد ولی  یک کمیت هندسی بود و
 ی پارامتری شدن،هندسه را وابسته به شیوه سرعت و پرمای( خم،

 راییسازد تا عبارات مرتبط با همگقادر میپرمای( ما را  دربردارد.
بندی کنیم. برای یک دنباله از مقادیر پارامتری را بار دیگر فرمول

0داده شده،  = 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤ ⋯ ≤ 𝑡n = b ای یک پرمای( بر
 ،6رفتارکافی خوش یرفتار از یک خم به اندازهبه اندازه کافی خوش

𝑉𝑖یک چندضلعی مااط شده با  = 𝑅(𝑡𝑖)  این  درسازیم. می
 :ی چندضلعی برابر است باای پارامتری شدهی شبکهصورت اندازه
                ℎR(P) = max

i
(ti+1 − ti)   

ای پارامتری شده به پرمای( ی شبکهاندازه ای هندسی،ی شبکهبرخالف اندازه
ده را های مااط شعیای از چندضلدنباله همانند گذشته، انتخابی بستگی دارد.

 ی کند:بردارا در نقاط پارامتری بیشتری نمونهکه هر یک خم رنظر بگیرید  در
 شوند:ی خود نزدیک میی وابسته به نظیر پیوستهی مقادیر گسستهدنباله

𝑙𝑒𝑛(𝑟) = lim
ℎ𝑅(𝑝𝑖)→0

𝑙𝑒𝑛(𝑝𝑖) 

𝑡𝑠𝑐(𝑟) = lim
ℎ𝑅(𝑝𝑖)→0

𝑡𝑠𝑐(𝑝𝑖)

 

                                                           
شیتز بودن پرمای( بستگی دارد، بدین معنا که تغییرات کوچک های بعدی به لیپدر حقیقت، قضیه 6

 پارامتر، حرکت کوچکی در طول خم ایجاب کند:در مقدار 

𝑑(𝑅(𝑎) − 𝑅(𝑏)) ≤ 𝐶|𝑎 − 𝑏| 

ی سازی خم، یا داشتن تعداد متناهارز با قابلیت مستقیمشیتز همثابت. وجود پرمای( لیپ 𝐶برای یک 

های ناپیوسته که تعداد متناهی نقاط تنهای پرشی دارند، الزم تری برای خمقوس است. توجه بی(

 است.
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لید عمومی برای ، بهتر است یک کگراجامعهدر رمزنگاری  چکیده:
برای هر کارمند، یک کلید عمومی یک شرکت )سازمان(، به جای 

 ،های ضروریطور قطع در موقعیت به [𝐷𝑒𝑠88]باشیمداشته
حل برای شود. راهها تقسیم میقدرت بین تعداد بسیاری از سازمان

باشد ولی می [𝐺𝑀𝑊87]طبق ، بر[𝐷𝑒𝑠88]ی ارایه شدهمساله
های کلید این مقاله، سیستم عملی و فعل و انفعالی است. درغیر

شود که انفعالی پیشنهاد داده می فعل وغیر عمومی قابل استفاده و
دوباره شده، تا از کلید رمز به اشتراک گذاشتهدهد اجازه می

یا بیگانه، آشکار  استفاده شود، چرا که این کلید برای افراد داخلی و
 است.نشده

 
شود، گرا استفاده میجامعهسیستم رمز از هنگامی که : معرفی -1

 ،شده را به یک سازمانشد تا یک متن رمزیک فرد باید قادر با
کننده، لید عمومی هر شخص در شرکت دریافتبدون دانستن ک
 های امنیتی خودزمان مقصد نیز باید بتواند سیاستارسال کند. سا

های دریافتی را تواند پیامرا برای تعیین این که چه کسی می
حی شود که ای طراار سازد. سیستم رمز باید به گونهبخواند، برقر

یک شخص  منیتی را گیر بیندازد وهای افرستنده نتواند سیاست
 .[𝐷𝑒𝑠88] بتواند بدون دانستن سیاست، پیام خود را ارسال کند

 .[𝑆𝑖𝑚88]اندسطحی سازمان یافته-در ساختار چندها جامعه
های امنیتی گرا، برای تعیین سیاستگروهها در یک جامعه سازمان
ن است ظر بگیرند. ممکــــدر ن اری راـد پیامدهای بسیـــخود بای
اند، اختار سلسله مراتبی سازمان یافتههایی که به صورت سشرکت

چنین هم ند.باشها نیاز داشتهرای خواندن پیامـــتری براد کمـــاف
سیاست امنیتی به تعداد مشخصی از افراد نیاز داشته  ممکن است

 ها باشند.دیگر قادر به خواندن پیامباشد تا با همکاری یک
های کلید عمومی استفاده ه سیستمـــــامی کهنگ بـــه طور قطع

شود، مناسب نیست که از برنامه آستانه برای تعیین کلید می
دیگر کار غیر این صورت تمام افرادی که با یک استفاده کرد. در

توانند کلید را تعیین کنند، یا یک شخص که تمام کنند، میمی
دارد. این در ا نگهممکن است کلید ر کند،دریافت می راها سهم

یر دادن یک کلید سیستم کلید عمومی بسیار بد است زیرا تغی

ادن کلید رمز در سیستم متعارف تر از تغییر دعمومی بسیار سخت
 باشد.می

ها هر سازمان یک کلید کنیم که در آنروشی را پیشنهاد می
پیام را ی هر کسی که در شرکت اعمومی واحد دارد. هر چند بر

ها سهماسبی از خواند، باید تعداد کافی فرد به همراه تعداد منمی
 یهای ابتدایحله دست آورند. بعضی از راهب برای برآورد پیام،

[Des88, GMW87] پونگ -برای این مساله یک قرارداد پینگ
 ،کندحلی که از کارمندان استفاده میغیرعملی نیاز دارد. یک راه

روش مراحل کشف رمز را . این مطرح شده است [𝐹𝑟𝑎89]در
چندگانه برای انجام محاسبات  داشتن کارمندانبا نیاز به  𝑅𝑆𝐴از

چندان قوی دهد. هر چند استفاده از کارمندان جزیی، تغییر می
 را 2 و 1)شکل  غیرانفعالی است حل خود که عملی ودر راه نیست.
دهد خود اجازه میکننده به تمام کارمندان شرکت دریافت ببینید(

ود تا متن پیام رمز را نشان دهند. هر صاحب سهم نتیجه جزیی خ
ه را به فرد معین د و نتیجکنرا به صورت جداگانه محاسبه می

ام را به کنند. فرد برگزیده قادر خواهد بود تا پیشده، مخابره می
 کمک این نتایج جزیی رمزگشایی کند.

 

 
 
 
 
 
 

 : راه حل غیر فعل و انفعالی1شکل
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گفته شد، از سیستم  چه در باالبرای دستیابی به آن :پیشینه -2

یمان اقتباس هابرای رفع نیاز [𝐸𝐿𝐺85]رمز کلید عمومی الجمال
ی مساله لگاریتم ن سیستم رمز بر پایهخواهیم کرد. امنیت ای

𝑡 که باشد. ثابت خواهد شدگسسته می − ی سهم برای محاسبه 1
فرد در سازش  𝑡تا زمانی کهو کافی نیست  ،گشایی شدهپیام رمز

این که کلید چیست، در سیستم، اطالعاتی در مورد  عمل کنند،
ه موضوع با این فرض در نظر گرفت هر دو .گذارداختیار نمی

 شود که سیستم الجمال، دارای امنیت است. می
 
,𝑡)تانهـــامه آســــک برنــی انه:ـــــای آستـــه. برنامه2-1 𝑛) 

[𝐵𝑙𝑎79, 𝑠ℎ𝑎79] رمز𝑆 ،ند مگر این که هرکآشکار نمی را𝑡 از𝑛 
 دارای ،𝑖یکنندهدیگر کار کنند. هر شرکتکننده با یکشرکت

. زمانی که آن را مخفی نگه دارد است که باید 𝐾𝑖سهم یکتای
𝑡 هر − توانند اطالعاتی میدیگر کار کنند، نکننده با یکشرکت1

بین  تواندآورند. بدین ترتیب، یک رمز می ه دستب 𝑆ی رمز درباره
ه تعداد زیادی از افراد تقسیم شود. اگر یک سهم در آتش سوزاند

سهامدار برای باید تعداد کافی  شود یا شخصی آن را فراموش کند،
این سیستم یک سهم  بازسازی رمز وجود داشته باشد. در

ن ــات مطمئمحاسبـــاز انجام  ای است که بعدنتیجه یافته،اصالح
ه نیز باید به یافتهای اصالحن سهمــآید. ایروی سهم به دست می

یافته را جازه دهید تا مفهوم یک سهم اصالحسری باشند. ا صورت
 با یک مثال توضیح دهیم.

,𝑡)ییک برنامه آستانه 𝑛)  براساس درونیابی الگرانژ توسط شمیر
 𝑓جمله ایچند . برای اجرا کردن آن،[𝑆ℎ𝑎79]توسعه یافته است

𝑡 یاز درجه −  𝑓(0)شود به طوری کهمیدان انتخاب می در1
 . باشد 𝑆 برابر با رمز

𝐾𝑖 ، رمز𝑖به هر یک از سهامدار  = 𝑓(𝑖) شود. بازسازی داده می
 م،سه 𝑡شامل  𝐵همجموعتواند تـوسط هـر زیرای میچنـــدجمله

𝐾𝜋𝐵(1), … , 𝐾𝜋𝐵(𝑡) ی)برای زیرمجموعه𝐵 داده شده از𝑡  سهم
|𝐵|) نده وــکنشرکت 𝑛نــبی = 𝑡 , 𝜋𝐵: 𝐵 → {1,2, … , 𝑛} 
است،  𝐺𝐹(𝑝)جایی که میدان برابر با  ،ترتیبجام شود. بدین ان

 محاسبات زیر را داریم:

(𝑚𝑜𝑑 𝑝)    𝑓(𝑥) = ∑ 𝐾𝜋𝐵(𝑠) ∏
(𝑥−𝑥𝜋𝐵(𝑗))

(𝑥𝜋𝐵(𝑠)−𝑥𝜋𝐵(𝑗)
)

𝑡
𝑗=1,𝑗≠𝑠

𝑡
𝑠=1  

در  a𝜋𝐵(𝑖)ییافتهها عمومی هستند. سهم اصالح𝑥iجایی که 
 گردد:ی ما به صورت زیر محاسبه میبرنامه

(𝑚𝑜𝑑 𝑝)     aπB(s) = KπB(s) ∏
0−xπB(j)

xπB(s)−xπB(j)

t
j=1,j≠s   

همانند از دست  aπB(s)یشدههای اصالحاز دست دادن سهم
بـــدیهی است کـــه هر سهم است.  𝐾𝜋𝐵(𝑠)هایدادن ســــهم

  سهم واقعی دارند.، امنیتی مشابه کنندگانی شرکتشدهاصالح
 

سیستم رمز الجمال تعمیمی از کلید  . سیستم رمز الجمال:2-2
. امنیت آن براساس مساله لگاریتم گسسته [𝐷𝐻76]عمومی است 

 𝐹𝑞از میدان متناهی  𝑔است. برای استفاده از این سیستم، عنصر 
شود. مرجعی معتمد عدد )که باید یک مولد باشد( انتخاب می

0با برد  𝑎صحیح و تصادفی  < 𝑎 < 𝑞 − این کند. تولید می 1
را نابود کند، شرکت را  𝑎ی موجود از مرجع پیش از آن که نسخه
را به عنوان کلید  𝑔𝑎خواهدکرد و  𝑎مجهز به کلید خصوصی 

 عدد صحیح 𝑀،کند. فرستنده برای مخابره پیام عمومی منتشر می
𝐶کند و چندتایی را ایجاد می 𝑘و تصادفی  = (𝑔𝑘, 𝑀𝑔𝑎𝑘)  را

 𝑎را به  𝑔𝑘کننده باید فرستد. برای رمزگشایی پیام، دریافتمی
توان برساند. وارون حاصل باید در قسمت دوم چندتایی فوق، 

𝑀𝑔𝑎𝑘 ضرب شود تا پیام ،𝑀 .به دست آید 
 
هر دو روشی که برای حل این مساله توضیح داده  :حلراه -3

شوند. هر چند هر میخواهند شد، توسط سیستم رمز الجمال اجرا 
ی یافتهی سهم اصالحی آستانه متفاوتی برای محاسبهروش، برنامه

تن م یافته وهای اصالحهدکرد. سهمکننده، استفاده خواهر شرکت
زیی که به فرد برگزیده ای جپیام رمز برای رسیدن به نتیجه

های جزیی را ستفاده خواهند شد. این فرد نتیجهشود، امخابره می
 کند.تفاده از ضرب، پیام را محاسبه میبا اس کرد ودریافت خواهد

توانند د میفر 𝑡شامل 𝐵یها، هر زیرمجموعهشدر یکی از این رو
 های مورد نیاز را انجام دهند.عملیات

 
فردی که کلید رمزگشایی را انتخاب کرده است  :ی اصلی. ایده3-1

یک کلید رمزگشایی  𝑎دهد، جایی کهرا می 𝑎به هر سهامدار، سهم
خود را  𝑎𝑖 دار، سهمسهام الجمال است. زمانی که هر در روند

تواند خود را منفجر کند. عبارت رمزشده همانند داراست، مرکز می
اجازه دهید تا ماند. است، باقی میتوصیف شده 2-2 چه درآن

 .توضیحی درباره چگونگی رمزگشایی دهیم
این قسمت در  د، تمام محاسبات دربه غیر از حالتی که مشخص ش

𝐹q  هر  شود،ک پیام دریافت می. هنگامی که یشودمیانجام
ی شدهسهم اصالح ،𝜋𝐵(𝑠)کننده شرکت 𝑡شامل 𝐵یزیرمجموعه

𝑎𝜋𝐵(𝑠) 3-3 و 2-3 روش آستانه که در خود را با استفاده از 
شده های اصالحکند. جمع سهممحاسبه می شود،میتوضیح داده 
 (.2-1 )همانند قسمت بود. خواهد φ(𝑛)پیمانه به 𝑎متناسب با رمز

به  𝑔′𝜋𝐵(𝑠)د تا بهدهافزایش می 𝑎𝜋𝐵(𝑠)−را با  𝜋B(s) ،𝑔𝑘هر
این نتایج جزیی به فرد انتخاب  د.عنوان نتیجه جزیی خود برس

 حل عملی: راه2شکل
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فرد برگزیده  ،𝑀دست آوردن ه شد. برای بفرستاده خواهد شده،
در ورودی  𝑔−𝑎𝑘یدر هم ضرب کند. نتیجه را ها𝑔′𝜋𝐵(𝑠)تا  باید

دست ه ب 𝑀ضرب شده است تا پیام  (𝑀𝑔𝑎𝑘) دوم از متن رمز
,3)ید. یک مثال با استفاده از آستانهآی 𝑛) ست. در زیر آمده ا

 :فرض کنید
𝜋B(3) = 3  , 𝜋B(2) = 2   , 𝜋B(1) = 1 

 به طوری که
𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 = 𝑎     𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑛) 

فرستد. آن را به فرد برگزیده می خود 𝑔′𝜋𝐵(𝑠) کنندههر شرکت
 فرد محاسبات زیر را انجام خواهد داد:

𝑀𝑔𝑎𝑘 ∏  ǵ𝜋𝐵(𝑠) 

3

i=1

= 𝑀𝑔𝑎𝑘𝑔𝑘(−𝑎1−𝑎2−𝑎3)

= 𝑀𝑔𝑎𝑘𝑔−𝑎𝑘 = 𝑀 

 
هر  ،روند غیر فعل و انفعالیبرای تبدیل این الگوریتم به یک 

𝑔𝑘𝐾𝜋𝐵(𝑖))فرد , 𝜋𝐵(𝑖)) آن فرد  فرستد.را به فرد برگزیده می

∏ به توانتواند چندتایی اول را می
0−xπB(j)

xπB(s)−xπB(j)

t
j=1,j≠s  برساند

 .را به دست آورد 𝑔𝑘𝑎𝜋𝐵(𝑖) تا

 

 :های اصالح شدهولید سهمدرونیابی الگرانژ برای ت. استفاده از 3-2
انجام  φ(𝑞)ی ی توان در پیمانهعددی اول باشد، محاسبه 𝑞اگر
𝑞شود، که عددی اول نیست )به جز زمانی که می = و این  3

دهد که درونیابی حالت مورد توجه ما نیست(. این مساله نشان می
بنابراین یافته کارایی ندارد. های اصالحی سهمالگرانژ برای محاسبه

𝑞اگر  − عدد اول مرسن و به اندازه کافی بزرگ باشد، انتخاب  1
𝑞 = 2𝑙  یک راه حل است. در این صورت سیستم الجمال را در

𝐺𝐹(2𝑙) کرد. با توجه به سطح امنیت مطلوب، به اجرا خواهیم
 𝑛باید  𝐺𝐹(2𝑛)ی رسد که در میدان مورد استفادهنظر می
𝑞جایی که  ℤ𝑞−1باشد. درونیابی الگرانژ در  1500حداقل  − 1 

 𝑎𝜋𝐵(𝑠)ی یافتههای اصالحگیرد. سهمعددی اول است، انجام می
 تولید شده است. 1-2برای هر فرد در قسمت 

 
یک برنامه  . استفاده از یک سیستم آستانه بر پایه هندسه:3-3

,𝑡)آستانه دیگر  𝑛) تواند استفاده شود برکه در سیستم ما می 
 یفرد در سازمان صفحه 𝑛 به تمام باشد.ی هندسه میپایه

𝑠𝑖,1𝑥1 + 𝑠𝑖,2𝑥2 + ⋯ + 𝑠𝑖,𝑡𝑥𝑡 = 𝐾𝑖  شود که داده می
اند که ای ساخته شدهاست. این صفحات به گونهشیب آن عمومی 

𝑆ی رمزها در نقطهآن از تا 𝑡اشتراک = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑡] .است 
نقاط اشتراک است. جمع مختصات برابر با  φ(𝑞) در پیمانه 𝑎رمز

1ماتریس عمومی ،هر فرد در شرکت × 𝑡 ها ی آنکه شیب صفحه
دهد، داراست. در طی مقداردهی اولیه، یک مرکز را نشان می

1هر ماتریس شیب  ،مطمئن × 𝑡  را در ماتریس𝑡 × ضرب  1
قبل از آن  مرکزدست آورد. سپس ه را ب 𝐾𝑖کند تا رمز آستانه می

کند. توزیع می 𝑖 را بین افراد درست 𝐾𝑖هر، که  خود را از بین ببرد
قرار  با فرد، 𝑡شامل 𝐵مجموعهای استفاده از این سیستم، یک زیربر

𝑡یک ماتریس دیگر،های شیب خود روی یکدادن ماتریس × 𝑡 ،
𝑇B، ی زیر برقرار است:رابطه د.کنتولید می 

[

SπB(1),1 ⋯ SπB(1),t

⋮ ⋱ ⋮
SπB(t),1 ⋯ SπB(t),t

] ∗ [

𝑥1
⋮

𝑥𝑡

] = [

KπB(1)

⋮
KπB(t)

] 

س برای  گردد.وارون می شود،تولید می 𝑇Bزمانی که ماتری
𝑆تنها باید ی اشتراک،محاسبه = 𝑇𝐵

−1𝐾𝐵  محاسبه شود. ولی
ها در چرا که ورودی ،تواند به طور مستقیم انجام شوداین کار نمی

𝐾B، ی محاسبهلتی در درونیابی الگرانژ، سری هستند. همانند حا
ممکن  کند،مشخص می شده که نتیجه جزیی رایک سهم اصالح

کننده شود که هر شرکتاشد. این عمل بدین صورت انجام میبمی
 ــود ر با استفاده ازسهم اصالح شده خ به او داده شده، 𝐾𝜋𝐵(𝑖)که

𝑎𝜋𝐵(𝑖) = ∑ 𝐾𝜋𝐵(𝑖)𝑠′𝜋𝐵(𝑟),𝜋𝐵(𝑖)
𝑡
𝑟=1 ییمانهــپ در φ(𝑞) 

𝑇𝐵از ماتریس 𝑠′πB(r),πB(i)جایی که
کند. مشخص می هستند، 1−

آن را در هر مولفه ستون  را دارد، 𝐾𝜋𝐵(2)فردی که  برای مثال،
𝑇𝐵دوم

کند تا به هم جمع می ها را باضرب و سپس حاصل آن 1−
جمع تمام آسان است که ببینیم  برسد. ی خودشدهآستانه اصالح

 خواهد بود. 𝑎با  متناسب شدههای اصالحآستانه
 𝑇Bه ماتریس ـک کردین روش تنـــــها در صورتی کــــار خواهدا

بنابراین دارای وارون خواهد بود. احتمال آن که  باشد، 𝐺𝑙𝑡(𝑅)در
پذیر باشد برابر شود، وارونیریسی که به طور تصادفی انتخاب ممات

𝑅اگر .|𝐺𝑙𝑡(𝑅)|/|𝑀𝑡(𝑅)|ا:است ب = ℤ𝑝، جایی که𝑝  عدد
ا ــــبر است ـــــرابــــــاال بــــبت بــــنساه ـــگاول است، آن

(1 −
1

𝑝
) (1 −

1

p2) … (1 −
1

pn).  زمانی که عدد اول بزرگ
 که تضمین کند بودحتمال به اندازه کافی زیاد خواهدباشد، ا

 𝑞این که اگر  . این مطلب اشاره دارد براستپذیر ماتریس وارون
مرکز )توسط  صفحه به صورت تصادفی انتخاب شوند 𝑛اول باشد و 

 𝑡 هـــود دارد کـی اولیه( احتمال زیادی وجـــی مقداردهـــدر ط
قادر نباشند کار خود را  را وارون کنند و 𝑇Bکننده نتوانند شرکت

پوشی کردن از در بعضی از موارد، زمانی که چشم انجام دهند.
اگر از  .استبخش نیست، این روش مفید ها زیانبعضی تالقی

م از احتمال باال جلوگیری توانیمی صفحات خاصی استفاده کنیم،
کوچک هستند، قابل تولید  𝑛و 𝑡این صفحات هنگامی که کنیم.

𝐺𝐹(2)باشند. اگر از الجمال درمی
𝑙 2که𝑙 − عدد اول مرسن  1

 ، مشکلی پیش نمیاید. است، استفاده کنیم

 
کارایی این  که امنیت واست روش ارتقا در زیر آمده دوارتقا:  -4

 دهد.برنامه را افزایش می

  
برای اجتناب از  (Pralta) پرالتا: های گالوا. اجتناب از میدان4-1

اجرای سیستم رمز الجمال، پیشنهاد زیر را  درهای گالوا میدان
 استفاده کنید. 𝑔به جای  𝑔2از زوج است، φ(𝑛)دارد. چون 

ست را از این مولد ا 𝑔ی این که تر حاالت کلی، اگر الزمهدر بیش
با حل گفته شده در پاراگراف قبل )گاه راهمقاله حذف کنیم، آن

)متناهی( اجرا  زمانی که الجمال در هر گروهتفاده از الگرانژ( اس
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، عددی اول باشد 𝑔 (𝑜𝑟𝑑 𝑔)ی شود به شرطی که مرتبهمی
 وه انجام شود ورــ. اگر الجمال در گدنکهــــــمواره کــــــار می

𝑜𝑟𝑑(𝑔) = 𝑅𝑆، جایی که𝑆 از ترکشامل هیچ عامل کوچ𝑛 
ه کار هموار 𝑆الگرانژ در پیمانه و 𝑔به جای 𝑔𝑅نباشد، استفاده از

𝑜𝑟𝑑(𝑔𝑅)زیرا  استصحیح کرد. این مطلب خواهد = 𝑆 .تنها  و
𝑥𝑖)هایی که باید محاسبه شوند آن دسته از معکوس − 𝑥𝑗) هایی

و 𝑛 هستند که بین − 𝑛  0قرار دارند زیرا < 𝑥i, 𝑥𝑗 ≤ 𝑛. 
 
 . گمنامی 4-2

دیگر را بشناسند، وسوسه ، صاحبان سهام یکاگر در یک سازمان
، کلید ناپذیر است. به عنوان یک نتیجهکردن مقاومتبرای تبانی

کنند. برای ، پیدا میاستفاده از آن ادامه داردکه رمز شرکت را 
مستعار صاحبان سهام برای افراد خارجی ، تنها اسم افزایش امنیت

جزیی خود را بدون است. صاحبان سهام، نتایج ناخته شدهش
های دارای نام مستعار در فرستند. آستانهشناسایی شدن می

شدنی هستند. اقدام واضح دیگر برای های دیگری نیز اجرا موقعیت
 .یافته موضعی استمنیت استفاده از رمز کردن سازمانافزایش ا

 )استفاده از سیستم کلید عمومی موضعی(
 
ی دانش صفر برای اثبات امنیت از چکیده: اثبات امنیت -5

های کنندهدر سیستم ما، شرکت .[𝐺𝑀𝑅89] کنیماستفاده می
سهامدار.  𝑡کننده ویک دریافت زیر را داریم: یک فرستنده،

 که درهایی را کنندهنظر بگیریم و آن شرکت را در 𝑉یزیرمجموعه
 بنامیم. 𝑃 ،مجموعه قرار ندارنداین زیر

 ثابت خواهیم کرد که فعل و متن(، و با داشتن زوج )پیام رمز
یکنندهانفعال بین شرکت یکنندهشرکت و 𝑃ها تواند می 𝑉ها

توزیع احتمال تعداد  تر،سازی شود. )برای دقت بیششبیه
هید تا مثالی برای توضیح اجازه د سازی است.(ها قابل شبیهنمایش

با یکی از سهامداران در ارتباط باشد.  𝑃آن نظر بگیریم که در در را
 𝑉ی پیام بخشی از)فرستنده شناخته شده است 𝑘به دلیل آن که 

 بدیهی است. 𝑉و  𝑃انفعال بین سازی فعل واست(، شبیه
دهد که هیچ اطالعات نشان می رسمی،این مطلب به طور غیر

اگر  شود.فاش نمی 𝑔𝑘𝑎𝜋𝐵(𝑠)نسبت به  𝑎𝜋𝐵(𝑠)اضافی درباره
های ی سهماین صورت محاسبه در لگاریتم گسسته سخت باشد،

 شده نیز سخت خواهد بود.اصالح
 
 ی الگرانژ اصالح شدی آستانهاجرای برنامه: 𝑹𝑺𝑨شکست -6

ی شدههای اصالحبه هر فرد اجازه داده شود تا سهمبرای آن که 
های دیگر برای رسیدن به را به تنهایی محاسبه کند. تالش خود

 φ(𝑛)شود زیرا شکست مواجه می با 𝑅𝑆𝐴رویکردی مشابه توسط
 باقی بماند. باید مخفی

 زوج است و φ(𝑛)زیرا  کرداستفاده  توان از درونیابی الگرانژنمی
کند. با داشتن یک میدان ایجاد نمی φ(𝑛)محاسبات در پیمانه 

𝑖)ممکن است که 𝑖 و 𝑗افراد  − 𝑗) این صورت  در زوج باشد و
وجود ندارد که  𝑖پذیر نیست. هیچ راهی برای انتخاب عددوارون

ی ماندهر فرد حل شود. روش درونیابی باقیاین مشکل برای ه
اید آشکار شود. ب φ(𝑛)چرا کهچینی نیز غیر ممکن است 

توانند استفاده از هندسه افکنشی نیز نمیهای دیگر با روش
های خود را برای یک فرد فرد باید سهام 𝑡استفاده شوند زیرا تمام 

 چند،هر دهد.زم را انجام میبرگزیده آماده کنند که محاسبات ال
 ، معلوم خواهد شد.رمز برای آن شخص

 
مشخص کردیم که انفعالی  غیر فعل و عملی و ایبرنامه: نتیجه -7

ستم کلید عمومی استفاده دهد تا یک سیبه هر سازمان اجازه می
فرد نیاز دارد تا برای خواندن پیام با  𝑛نفر از بین𝑡 به کند و

ی از سیستم رمز الجمال و برنامه ی مابرنامه دیگر کار کنند.یک
جامعه های اصالح شده برای حل مشکالت مرتبط با آستانه

 کند.استفاده می ،گراگروه
ایم، که یک امضای آستانه شدهرح کردن برنامه اخیرا قادر به مط

سیستم امضایی است که به هر فرد که کلید عمومی شرکت امضا 
دهد. طرح این روند بر اساس داند، یک امضا اختصاص میرا می

[𝐺𝑄88] باشد.می 
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 !13-15-14 نشدنی  معمای حل

 بهزاد اسالمی مسلّم                                                    
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 :ایدبازی را داشته، این اسبابکودکیزنم در دوران حدس می

 
 
 
 
 
 
 

 یکی را!شاید هم این
 
 
 
 
 
 
 
 

توان هر مربع می هردودر ای ندارند؛ این دو بازی با هم تفاوت جدی
کوچکی را که کنار )باال، پایین، چپ یا راست( جای خالی است 

را تغییر  در قاب های کوچکلغزاند و به این ترتیب، چینش مربع
  زد:را به هم می های قابمربعچینش دوستتان مثالً داد. 
ها و حرکت دادنشان به جای خالی، به با لغزاندن مربع شما سپس

، و یدکردمنتقل میتدریج هر مربع را در جای درستش در جعبه 
شد یا درست میدوباره « توئیتی»تصویر 
در جای خود بار دیگر  15تا  1ها از مربع
 گرفتند.میقرار 

 نامند. می« 15معمای »این بازی را 
 معرفی شدکه اولین باری  15معمای 

مکعب تشکیل  15، از (1880)یعنی در 
از قاب همگی برای بازی باید که  15تا  1های با شماره شده بود
شدند، و در ادامه بدون نظم در قاب چیده میبعد و  شدندخارج می

 هدر قاب ب هاها در جای خالی، چینش مکعبباید با لغزاندن مکعب
 شد:این حالت تبدیل می

 
بازی  به نظر برسد، اما همینشاید عجیب 

مردم واری در بین ساده، شور و شوق دیوانه
 اروپا ایجاد کرد. -مدت کمی بعد  -امریکا و 

ترین دالیل این اشتیاق عجیب، یکی از مهم
ها های مکعباین بود که بعضی از چینش

ها تبدیل مکعب درستهرقدر هم که مردم تالش کردند، به چینش 
 :معروف است 13-15-14که به معمای  این چینشویژه شد! بهنمی
 
  

 
 
 
 

تفاوت این چینش با چینش مطلوب، فقط 
 است! با هم عوض شده 15و  14در این است که جای 

حرکت هوشمندانه هم هزار  چرا این تفاوت کوچک را حتی با صدها
 15و  14توان برطرف کرد؟ مگر کاری بیش از تعویض جای نمی

 الزم است؟
پاسخ بعد از این کار، آشنا شویم.  15بیایید با ریاضیات معمای 

شود و این چینش به حل نمی 13-15-14معمای که چرا این
 چندان دشوار نیست.شود، چینش درست تبدیل نمی

را در « 15یات معمای ریاض»قسمت ممکن است بعضی از مطالب 
توانید کارشناسی دیده باشید. در این صورت می یههای دوردرس

اثبات ناممکن بودن »بگذرید و به قسمت  این قسمتبه سرعت از 
سال ر دانشجوی نیم. اما حتی اگویدبر« 13-15-14حل معمای 

« 15ریاضیات معمای »توانید قسمت میاول هم باشید، به راحتی 
هیچ نیازی به برای خواندن این قسمت، را بخوانید و درک کنید. 

 های قبلی نیست.دانسته
 

 15ریاضیات معمای 
عددهای اینکه جای ها بهکنیم روی مکعبدر این قسمت، فرض می

دلیل این اند. نوشته شده Pتا  A، حروف حک شده باشند 15تا  1
 هایرا برای مشخص کردن خانه 16تا  1ی عددهاکار این است که 
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ها جداگانه ها و مکعباست خانه رــتراحتم و ــــاب الزم داریـــق
 گذاری شوند.نام

 ای به شکل زیر داریم:جعبهپس 
 

4 3 2 1 

8 7 6 5 

12 11 10 9 

16 15 14 13 

 
 دهیمقرار می A ،B ،C ،... ،Pهای با نام مکعب 16در این جعبه 

(P هدهندنشان )جای خالی است: 
 

A B C D 
E F G H 
I J K L 

M N O P 

 1 هشمارچینش 
 

چینیم. ممکن است کنیم و دوباره میها را از جعبه خارج میمکعب
ها سر جایشان مانده باشند، و ممکن است بعضی بعضی مکعب

جا شده باشند. مثاًل ممکن است جعبه به این شکل ها جابهمکعب
 درآمده باشد:

 

B J D C 
E M I H 
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 2 هچینش شمار
 

 در این چینش،
 1 همکعبی که در خان ( بودAبه خان )رفته است. 10 ه 
 2 همکعبی که در خان ( بودBبه خان )رفته است. 1 ه 
 3 همکعبی که در خان ( بودCبه خان )رفته است. 4 ه 
 ... 

اال را ــــگشت بـجای 1نامند.می جایگشتای را یــجاین جابهــچنی

 توانیم به شکلمی

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

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

ای که در ابتدا در خانه مکعبی کندمیمشخص کنیم، که مشخص 
خواهیم بدانیم مکعبی یماگر ، به کدام خانه رفته است. مثالً بوده

                                                           
 .ببینید 94 هصفح "اساس جبر مجرد"تعریف دقیق جایگشت را در  1 

را  7در سطر باال  باید خانه رفته است، به کدام بوده 7 هکه در خان
. پس مکعبی که ، بخوانیماست 11که کنیم و عدد پایین آن را پیدا 
  رفته است. 11 هبوده به خان 7 نهدر خا

*  *  * 
مشخص کنیم: به جای  ی دیگربیایید همین جایگشت را به شکل

ها را با جاییگذاریم و جابهای میهای جعبه، نقطههریک از جایگاه
 کنیم. مشخص می« »عالمت 

 
 
 
 
 
 
 
 

چقدر عجیب! جایگشت ما به تعدادی قسمت جدا از هم تجزیه شد. 
 چون این دورها تداخلی با هم ندارند، و 2نامندمی دوررا قسمت هر 
 .نامندمی مجزاها را آن

از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان؛ هر جایگشت دیگری هم 
توانیم آن را به صورت تعدادی دور مجزا داشته باشیم، می

  3بنویسیم.
هایی که در آن دور نقش دارند، توانیم با نوشتن خانههر دور را می
ها از حرکت مکعب البته در این نوشتن، ترتیب مشخص کنیم.

دورهای جایگشت  دیگر هم لحاظ شده است. مثالً های به خانخانه
 :به صورت زیر هستندما 
 (2 10 1) 
 (4 3) 
 (13 14 16 6) 
 (9 11 7) 

 (5) 

 (8) 

 (12) 

 (15) 
 ه، مکعب خان10 هبه خان 1 هیعنی مکعب خان (1 10 2)برای مثال، 

 (5)یا مثالً  رفته است. 1 هبه خان 2 هو مکعب خان ،2 هبه خان 10
 باقی مانده است. 5 هدر خان 5 هیعنی مکعب خان

شکلی دیگر هم مشخص توانیم جایگشتمان را بهاین ترتیب می به
 کنیم:

(9 11 7()13 14 16 6()4 3()2 10 1) 
 .نام دارد نمایش دوری جایگشتاین شکل از نوشتن جایگشت، 

بینید، در نمایش دوری جایگشت اسمی از دورهای طور که میهمان
 آوریم.( به میان نمی (5)تکی )مثل 
*  *  * 

                                                           
 آمده است. 59 هصفح "اساس جبر مجرد"در تعریف دقیق دور  2 

 .بخوانید 61و  60های صفحه "اساس جبر مجرد" اثبات این حکم را درتوانید می 3 
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ها در جعبه از چینش عبطور که گفتیم، برای تبدیل جای مکهمان
ها را از جعبه بیرون آوردیم و دوباره مکعب ههم ،2 به چینش 1

 توجه کنید: معمابه این چیدیم. حاال 
 ،(15معمای  یه)و نه با قاعد زیر یهبا قاعد با تعدادی حرکت .معما

 تبدیل کنید. 2را به چینش  1چینش 
یک در هر حرکت حق دارید فقط  :جفت()حرکات جفت قاعده
ها را با جای آن ها را از جدول بیرون بیاورید، و بایدکعباز م جفت 

 قرار دهید. دوباره در جعبهها را آنو  هم عوض کنید
هر دور را  از نمایش دوری جایگشت استفاده کنید. راهنمایی:
 جفت ایجاد کنید.با حرکات جفت جداگانه

جفت استفاده از حرکات جفتهریک از دورها را با  پاسخ معما.
ترین دور جایگشتمان را بررسی بگذارید طوالنی کنیم.می ایجاد
به  Fبرود،  Fبه جای  Mقرار است  (6 16 14 13)در دور  کنیم.
 برود. Mبه جای  Nو برود،  Nبه جای  Pبرود،  Pجای 
 ، جعبه به این شکل بود:1چینش در 
 

    
 F   
    

M N  P 

 
 کنیم:را عوض می Mو  Nجای یک. 

 

    
 F   
    

N M  P 

 
 کنیم:را عوض می Mو  Pجای دو. 
 

    
 F   
    

N P  M 

 
 کنیم:را عوض می Mو  Fجای سه. 

 

    
 M   
    

N P  F 

 

با حرکات  فقط پسرسیدیم.  2بینید، به چینش طور که میهمان
در جای درست خود در  Fو  M ،N ،Pهای جفت، مکعبجفت

در ادامه، به دورهای دیگر رسیدگی قرار گرفتند.  2چینش 
 کنیم:می
 (1 10 2)برای دور: 

 کنیم.را عوض می Bو  Jجای چهار. 
 کنیم.را عوض می Bو  Aجای  پنج.
 (3 4)دور برای: 

 کنیم. را عوض می Dو  Cجای شش. 
  (7 11 9)دوربرای: 

 کنیم.را عوض می Iو  Kی جا هفت.
 کنیم.را عوض می Iو  Gجای هشت. 
 .انجام دهیمدورهای تکی الزم نیست کاری  برای

پس جایگشت  4شوند.نامیده می شه رانَتَ جفتات جفتاین حرک
 توان با استفاده از تعدادی ترانهش ایجاد کرد. مورد نظر را می

توان با از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان؛ هر جایگشتی را می
  5سرهم تعدادی ترانهش ایجاد کرد.اجرای پشت

توانید مثالً شما هر چینش دیگری هم از جعبه که داشته باشید می
( به آن چینش هاجفت )ترانهشتبا  حرکات جف 1چینش از 

 برسید.
*  *  * 
 2چینش به را 1جایگشتی که چینشطور که قبالً دیدیم، همان

 ،(6 16 14 13)، (3 4)، (1 10 2)از دورهای مجزای کند، تبدیل می
توانیم دیدیم که میتشکیل شده است، و دور تکی  و چند (7 11 9)

های دیگری البته راه ترانهش ایجاد کنیم. را با هشت جایگشتاین 
ها وجود دارد. مثاًل ترانهش اجایگشت ب همین ایجادهم برای 

حرکات  هسپس همرا عوض کنیم،  Pو  Aدر ابتدا، جای  یمتوانمی
را  Pو  Aدهیم، و سپس دوباره جای را انجام می هشتتا  یک

ترانهش  8ی که با جایگشتهمان در این حالت،  کنیم.عوض می
توان همین میترانهش تولید شده است. حتی  10شد، با ایجاد می

هم  ترانهش 1000یا  ترانهش 30ترانهش یا  20جایگشت را با 
و نه با  15نه با  13، نه با ،شودمی 11 تعداد ایجاد کرد. اما نه با
 هیچ تعداد فردی!

از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان؛ هر جایگشت خاصی را که 
شود یا با تعداد زوجی ترانهش ایجاد میفقط در نظر بگیریم، یا 

  6.شودترانهش ایجاد می تعداد فردیفقط با 
هرقدر هم که  ،کردترانهش ایجاد  14با  را بتوان جایگشتیاگر  مثالً

ایجاد ترانهش  17نیم آن را با بتوا ، غیر ممکن استتالش کنیم
، کردترانهش ایجاد  3با  را بتوان طور، اگر جایگشتیهمین کنیم!
ترانهش  20است هرقدر هم که تالش کنیم بتوانیم آن را با  محال

 ایجاد کنیم!
که برای ایجادشان تعداد زوج ترانهش الزم است را هایی جایگشت

هایی را که تعداد فرد ترانهش الزم است و آن جایگشت زوج
                                                           

 دوری دوتایی است. ،هر ترانهش در حقیقت 4 

 نگاهی بیندازید. 61 یهصفح "اساس جبر مجرد"توانید به می 5 

 بیان شده است. 63و  62های صفحه "اساس جبر مجرد"حکم در اثبات این  6 
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شود که معلوم میبا توضیحی که دادیم،  نامند.می جایگشت فرد
 و هم زوج باشد. که هم فرد وجود نداردهیچ جایگشتی 

کند تبدیل می 1را به چینش  1برای مثال، جایگشتی که چینش 
 ترانهش( است.  جایگشتی زوج )صفر )!(

کند نیز زوج است تبدیل می 2را به چینش  1جایگشتی که چینش 
 ترانهش(. حاال به چینش زیر نگاه کنید: )هشت

 

A B C D 
E F G H 
I J K L 

M O N P 

 3 هچینش شمار
 

است. یعنی  Oو  Nجا شدن ، در جابه1فرق این چینش با چینش 
این  آید.با جایگشتی فرد )یک ترانهش( به دست می 3چینش 

 چینش برایتان آشنا نیست؟
 

 13-15-14حل معمای  اثبات ناممکن بودن
ها را با حروف توانیم مکعبطور که در قسمت قبل دیدیم، میهمان

A  تاP  مشخص کنیم کهP جای خالی است. یهدهندنشان 
ها از مربع خالی با یکی، عوض کردن جای 15هر حرکتی در بازی 

با  Pعوض کردن جای  شود بامیمعادل هر حرکت  پس بود.
 قرار دارد. Pمکعبی که کنار 

 چینشاز خواهیم می 13-15-4در معمای 
  

A B C D 
E F G H 
I J K L 

M O N P 

 
برسیم، یعنی  1نامیم، به چینش می 13-15-14چینش که آن را 

 این چینش:
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M N O P 

 
برسیم با اینکه از چینش  13-15-14 به چینش 1که از چینش این
اگر یکی از این  یعنی برسیم، معادل است. 1به چینش  14-15-13

با انجام ؛ خواهد بودپذیر هم امکانپذیر باشد، کار دیگر کارها امکان
شروع  1پس از چینش  .خر به اولاین بار از آ البته ،همان حرکات

  برسیم. 13-15-14به چینش  کنیمسعی میو  کرده

 دهد:ها رخ میاتفاق این در هر حرکت، حتماً هردوی
 جمع  حاصل ( مقدار1اتفاق 
 (16 ه)خان راستپایین هاز خان Pعمودی  هفاصل
+ 

 (16 ه)خان راستپایین هاز خان Pافقی  هفاصل
 کند.تغییر می دقیقاً یک واحد

اعمال شده است، یک  1هایی که روی چینش به ترانهش( 2اتفاق 
 شود.ترانهش اضافه می
 مثالً در چینش
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راست برابر پایین هاز خان Pهای عمودی و افقی جمع فاصلهحاصل

را به جای خالی منتقل کنیم  Aاگر حاال . 3یعنی  2+1است با 
. 2شود جمع موردنظر میعوض کنیم(، حاصل P)یعنی جایش را با 

را به جای خالی منتقل کنیم،  M، مکعب Aجای اگر به
دقیقًا در هریک از این کارها، جای  .4شود جمع مذکور میحاصل

بر این چینش  یترانهش یعنی ها با هم عوض شده،دوتا از مکعب
 . اعمال شده است

 این است که 2و  1 اتفاقدو  هنتیج
 حاصلها در بازی، دادن مکعب طی حرکت

 راستپایین هاز خان Pعمودی  هفاصل
+ 

 راستپایین هاز خان Pافقی  هفاصل
+ 

 1های اعمال شده روی چینش تعداد ترانهش
 کند.به لحاظ فرد یا زوج بودن، هیچ تغییری نمی

 کنیم.جمع باال را با عالمت )*( مشخص میاز اینجا به بعد، حاصل
زوج بوده  1ش ـدر چین مع )*(ــجلــحاصاگر  چه گفتیم یعنیآن

ماند و اگر فرد بوده باشد، چنان زوج میبا هر تعداد حرکت همباشد، 
 ماند. چنان فرد میبا هر تعداد حرکت هم

حساب کنیم. این مقدار  1در چینش را  )*( جمعحاصلبیایید  حال
اگر این  چه گفته شد،بنابر آن . پس0+0+0برابر بوده است با 

بازهم باید جمع را بعد از هر تعداد حرکت حساب کنیم، حاصل
این عدد در مورد هر چینشی که به آن  یعنیزوج باشد. عددی 

 برسیم، زوج خواهد بود.
در  Pکه در آن  ایمرسیدهبه چینشی  1از چینش  فرض کنید حال
 چنین . در(13-15-14راست قرار دارد )مثل چینش پایین هخان

  یچینش
 0 =راست پایین هاز خان Pعمودی  هفاصل

 و
 0 =راست پایین هاز خان Pافقی  هفاصل
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های که روی تعداد ترانهش برابر است با  )*(جمع پس حاصل
که  گفتیمجدید برسیم. ایم تا به چینش انجام داده 1چینش 
، همیشه عددی زوج است. 1جمع )*( با شروع از چینش حاصل
به  1نهش، از چینش تعداد زوجی ترابا  حتماً  چینش جدید پس

تعداد زوجی ترانهش اعمال  1روی چینش دست آمده است؛ اگر 
این تعداد ترانهش،  رسیم.می 13-15-14کنیم، به ترانهش 

 جایگشتی زوج هستند. هدهندنشان
با جایگشتی زوج از چینش  13-15-14آیا امکان دارد که چینش 

ست که طور که گفتیم، محال اهمان باشد؟ خیر!حاصل شده  1
چینش اد شود. اما ــترانهش ایج ردیــتعداد فی زوج، با ــجایگشت

به دست  1ترانهش از چینش  1توان با فقط را می 14-15-13
عددی  1دانیم که ! ضمناً همه میOبا  Nجای کردن آورد: جابه
 فرد است.
به این چینش برسیم، و ناممکن بودن  1توانیم از چینش پس نمی

 اثبات شده است. 13-15-14حل معمای 
 کالم آخر

 ، این روند طی شد: 13-15-14در اثبات ناممکن بودن حل معمای 
کنیم و میشروع  1که وقتی از چینش بررسی کردیم  .1

ی که های جدیدچینش یهبین هم ، دردهیممیها را حرکت مربع
 مشترکی وجود دارد. چه ویژگی رسیمها میبه آن

نگاه کردیم ( 13-15-14خودمان )حل معمای  هلابه مس .2
ود پرسیدیم که آیا چینش مورد نظر ما هم آن ویژگی و از خ

 مشترک را دارد یا نه.

ممکن یا ناممکن بودن کاری  هل ریاضی درباریتعداد زیادی از مسا
مانده بود که  له باقیا. مثالً از ریاضیات یونان این مسخاص هستند

کش غیرمدرج و پرگار، طول ضلع مربعی با توان با خطآیا می»
 «را رسم کرد؟  pمساحت 

ال منفی بود، و در اثبات درستی این پاسخ، همان وپاسخ این س
 روندی که در باال اشاره کردیم طی شد:

کش غیرمدرج و هایی که با استفاده از خططول یههم .1
 اند، چه ویژگی مشترکی دارند؟رسمپرگار قابل

 )ضلع مربع موردنظر( هم آن ویژگی را دارد؟  pآیا   .2

از  150تا  136های هایی از این دست، به صفحهالون سبرای دید
 [ نگاهی بیندازید.4]ریاضیات چیست؟ کتاب 

ها ناممکن بودن در آنحل کنید. ها را لهابرای حسن ختام، این مس
 گفته شد.در باال که شود ثابت میروندی همان بعضی کارها با 

 ایم.[ انتخاب کرده5] محافل ریاضیها را از کتاب لهامس
هزارتومانی )!( و های هزارتومانی، سهاز هریک از اسکناس .1 هلامس
دقیقًا توانیم با استفاده از تا داریم. ثابت کنید نمیهزارتومانی، دهپنج
 هزار تومان ایجاد کنیم.وپنجتا از این سی اسکناس، مبلغ بیستده
اند. بین هر در یک سطر نوشته شده 100تا  1عددهای  .2 هلامس

توانیم  گذاریم. ثابت کنید نمیمی -+ یا  به دلخواه دوتای متوالیشان،
 را به دست بیاوریم. 191با این کار عدد 

لوبیا روی میز قرار دارد. یکی از لوبیاها را  1001ای از کُپه .3 هلامس
دور می اندازیم و این کپه را به دو کپه )با هر تعداد دلخواه لوبیا( 

 کنیم. تقسیم می

کنیم )با این شرط که بیش از ها را انتخاب میحاال یکی از این کپه
اندازیم و آن را مییک لوبیا داشته باشد(، یکی از لوبیاهایش را دور 

 کنیم.دلخواه تقسیم می هبه دو کپ
هایی را که دهیم؛ در هر مرحله، یکی از کپههمین کار را ادامه می

کنیم، یکی از لوبیاهایش را دور بیش از یک لوبیا دارد انتخاب می
 کنیم.دلخواه تقسیم می هاندازیم و سپس کپه را به دو کپیم

به وضعیتی رسید که در آن هریک از توان با این کارها، آیا می
 لوبیا داشته باشد؟ سهدقیقاً ها کپه
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ر مناسبی برای ارتقا کیفیت اوقات کاهای فکری راهاستفاده از بازی
ها و طور افزایش مهارتهای مختلف سنی، همینگروهفراغت 
های فردی و اجتماعی و ایجاد هیجان و نشاط سالم و کنترل ظرفیت

های گذران اوقات ای و سایر روشهای رایانهشده در قبال بازی
هر ها گونه بازیدانید اینطور که میرود. همانفراغت، به شمار می

چه اگر .شوندبداع و روانه بازار میهای مختلف اساله در دنیا در زمینه
ها با توجه به ترین آنهای ارایه شده، انتخاب مناسباز بین بازی

گیر برخوردار است استعدادهای فردی هر شخص از اهمیتی چشم
ساز رشد فکری و پرورش تواند به نوعی زمینهاما هر یک می

  ی فرد باشد.استعدادهای نهفته
های فکری، برگزاری ی بازیسانی در زمینهرهدف از این متن اطالع

باشد که در این قسمت به توضیح های کارگروه  میرویداد و فعالیت
 پردازیم. های فکری میو بررسی یکی از بازی

این بازی در کارگروه ذهن زیبا توسط اینجانب طراحی شده و به 
بازی ی ملی طراحی اسبابثبت رسیده و در نمایشگاه مسابقه

 شگاه شریف عرضه خواهد شد.دان

 
 ی چه چیز)ها(یه!شرح بازی: این سایه

 هدف: درک و ساخت جسم سه بعدی از روی نماهای دوبعدی
 7-99گروه سنی : 
  نفره شامل:این بازی تک

 مترسانتی 6*2*2ی چوبی به ابعاد قطعه 6  .1
 معما )نماهای روبرو و چپ( 61ی راهنما حاوی دفترچه .2

 مترسانتی 20*20کف( در ابعاد های )نمای کارت .3

 ی خام*عدد صفحه 3 .4

 باشد.می معما و حاالت مختلف آن( 61های )جواب عکس  .5

 دهند.ی بازی را تشکیل میها، صفحهدفترچه راهنما به همراه کارت
بایست شده و فرد میدر هر مرحله تعداد قطعات مورد نیاز، مشخص

)نماهای دوبعدی جسم هایی از سه جهت جسم به کمک سایه
 .بعدی جسم را تجسم کرده و آن را بسازدبعدی( ساختار سهسه

سپس تعیین کند که معمای مطرح شده چند جواب دارد؟! در 
 )ها( را نیز بسازد.صورت وجود بیش از یک جواب، آن

توان با استفاده از صفحات میرا پس از اتمام مراحل، مراحل جدید 
 گونه کهو در اختیار بازیکن قرار داد؛ بدینخام موجود طراحی کرده 

ی ی بازابتدا با تعداد قطعات دلخواه شکلی سه بعدی را در صفحه
ساخته سپس نماهای دو بعدی آن را در صفحات خام به تصویر در 
آورند و از تصاویر به دست آمده به عنوان یک مرحله از بازی استفاده 

 کنند.
ن در توانفره، این بازی را میری تکهای فکدر مقایسه با سایر بازی

زمان لذت انجام یک قالب دو یا چندنفره به رقابت پرداخت و هم
 بازی دسته جمعی را نیز تجربه کرد.

 

 :های تاثیرگزاریاهداف و جنبه
 های ذهنیپرورش مهارت
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های ذهنی قابلیت تفکر فضایی، یکی از توانایی"معتقد است  گاردنر
فضایی الزمه اندیشه علمی است و عمده تفکرات تفکر  "بشر است.

در سطوح باالی ریاضی ماهیت فضایی دارند. این تفکر در ارایه و 
 رود.کاری اطالعات هنگام یادگیری و حل مسایل به کار میدست

نتایج تحقیقات علمی حاکی از آن است که وجود تصاویر پیچیده و 
چه د که تمامی آندهکننده مانند خطاهای دید نشان میسردرگم

شود. به شود در تصویر عینی ارایه شده لحاظ نمیکه مشاهده می
عبارت دیگر تصویر ذهنی عالوه بر ساختار سطحی، ساختاری عمقی 

 نیز دارد.
بایست ی این بازی فرد میمرحله در هر

 نیــر ذهـتصوی ،برای رسیدن به جواب
سازی کند که عــمل پیاده ود را درــخ
باعث تحریک و ارتقا قدرت  مین امره

ر طبق ــــگردد. بم در فرد میــــتجس
، سازمان استخدامی های هریسگفته

زند که مشاغل ایاالت متحده تخمین می
ی، معماری، ــــمی مانند طراحــــعل

 کدان وـــدان و فیزیـــمهندسی، شیمی
ریاضیدانان باید قابلیت درک فضایی 

 داشته باشند.  90باالی %
 

 آموزشی
خوانی مهارتی در راستای درک و انتقال هرچه کشی و نقشهشهنق" 

 "هاایدهبهتر 

ی با بازی کشخوانی و نقشهبا توجه به ارتباط تنگاتنگ مفاهیم نقشه
های گوناگون در اشکال توان معماهای این بازی،کهمی ها،سایه

ی کمک آموزشی بسیار مناسبی برای اند را وسیلهطراحی شده
 -کتاب درسی حرفه و فن کالس هفتم) گونه دروسآشنایی با این

چاپ جدید ( و تقویت مهارت  5ریاضی سال هفتم فصل و  6پودمان 
 مربوطه دانست.

 

 خالقیت
های مختلف برای کودک نقش مهمی در رشد تهیه ی اسباب بازی

 یدههدر  کودکان مخصوصا فکری و پرورش قدرت خالقیت او دارد.
 بازی از دستی خود را به یک نوع اسباباول زندگی به سرعت عالقه

ها در این سنین به اسباب بازی های متنوع و زیادی دهند. آنمی
دک تواند برای کوای میدر این سنین هر نوع وسیله نیاز دارند. البته

 بازیگاهی یک اسباب بازی باشد.اسباب
 ،ساده که شباهت به چیز خاصی ندارد

تر تحریک ی خالقیت کودک را بیشهوق
کند. به طور مثال اگر یک تکه چوب می

در اختیار کودک باشد؛ کودک آن را به 
 …جای، عصا، شمشیر، تفنگ، اسب و

از یک  برد. در حالی که وقتیبه کار می
ن کنید ایشمشیر الستیکی استفاده می

ها بازیها را ندارد. این اسبابقابلیت
کودک اجازه دهد تا قدرت تواند به می

خالقیت خود را پرورش دهد و روی 
منظور ه این بازی ضمن داشتن قطعات ساده ب ها آزمایش نماید.آن

تر خالقیت با استفاده از چوب به عنوان مواد تحریک هرچه بیش
تواند ارتباط قوی و های فکری، میآل برای بازیی ایدهسازنده

 .موثری را با مخاطب برقرار کند
های ممتاز این بازی عدم محدودیت مراحل و ساخت از دیگر ویژگی

 عالوه بر تحریکباشد که این ویژگی ها توسط مصرف کننده میآن
گذاری مستقیم بـــر دور شــدن از تاثیر مضاعـــف خالقیت فــرد،

 گرایی در نوجوان دارد.گرایی در جهت خودکفایی و تولیدمصرف
 

0اثباتی برای  =  با معادله درجه دوم: 1

 معادله درجه دوم زیر را در نظر بگیرید

0 = 1 + 𝑥 + 𝑥2 . 

𝑥بیایید به طور نامتعارف آن را حل کنیم. ابتدا واضح است که  = در معادله صدق  0

 تقسیم کنیم و به دست آوریم: 𝑥را بر  توان معادلهکند بنابراین مینمی

𝑥 = −1−
1

𝑥
. 

 در معادله اصلی داریم: سازی این مقداربا جانشین 

𝑥2 − 1 −
1
𝑥
+ 1 = 0 

 توان این معادله را به جای آن حل کرد.و می
1
𝑥
= 𝑥2 ← 1 = 𝑥3 

 آوریم:و به دست می

𝑥 = 1. 

3در معادله اصلی داریم:  1گذاری ال با جایــح = ، 3ین بر ـــو با تقسیم کردن طرف 0

1 =  آید.به  دست می 0
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رسد؛ و حتی ممکن است می به نظر ایکلیشه ییک جملهوقت از یاد نخواهم برد. بله، این آشنا شدم را هیچ« Coursera»روزی که با 
 کنم که حقیقت دارد، و در ادامه دالیل آن را برای شما خواهم شمرد.به شما منتقل نکند. اما ضمانت می چندان حسِ خوبی آن خواندن

من برای آموختن  اشتیاقگوی یستم آموزشی نه تنها پاسخهای موجود در س. ضعفمان هستمگاهدانش من از منتقدان اساسی سیستم آموزش
م که بعد از آن کنم؛ و اقرار میردثبت ک وردهای تحصیلی خود را در ترم دومسرد کرد که بدترین رکنبود، بلکه در طول یک ترم مرا چنان دل

 ی چندین سایت آموزش مجازی، شور به آموختن را در خود برانگیزم.موفق شدم به واسطهکه م چنان چنگی به دل نزد، تا اینهم درس خواندن
ی آمریکا یا ام.آی.تی. شروع کنیم. اگر شما یک دانشجوی معمولی باشید، در سایت ی آموزش مجازی دانشگاه ماساچوسهبگذارید اول از پروژه

ی مشترک دانشگاه پروژه»تان به عبارت احتماال چشم ،را بیابد آن گاه امکانخالصه هر جایی که دانشو « ی دانشگاهآینه»دانشگاه، در 
ممکن است سایت  که انگیزدکنجکاوی انسان را برمی چنان در اساس خودجایی که این عبارت خورده و از آن« ام.آی.تی. و شهید بهشتی

به  انتخاب کنید و با چند کلیک ساده شانتوانید از بینباشید که میها مواجه شده شمار درسکرده باشید و با لیست بی چک هم اام.آی.تی. ر
های مطرح دنیا نشستن که همان سرِ کالسِ درس یکی از دانشگاه - ، برسیدبودیدکردید اگر داشتید چقدر انسان متفاوتی میچیزی که فکر می

 است.

سایت ست وارد وبا کار کافیبرای این
ocw.mit.edu  شوید و روی عبارت

Courses سایت مذکور کلیک کنید. وب
درس را پوشش  ۲۱۵۰کند که حدود ادعا می

لیون نفر کاربر دارد، که یم ۱۲۵دهد و می
رسد. تعدد ی به نظر نمیچندان هم غیر واقع

سایت با هیچ ه شده در این وبیدروس ارا
سایت دیگری قابل مقایسه نیست و تقریبا وب

ارد که نتوانید در آن پیدا چیزی وجود ند
کنید. محیط کاربری ساده و وجود زبان 

های موجود برای فارسی در میان انتخاب
 سایت است.دروس ترجمه شده از مزایای این وب

 های با هدف مشابه است که در ادامه خواهد آمد.ی من به برخی از سایتسایت، در واقع علت اصلی عالقهانتقاد جدی من به این وب

جا که تمام مردم بتوانند بدون محدودیت به ست تا آنیت ارتباط دادن مردم با آموزش عالسایبرگردم. هدف این وب Courseraبگذارید به 
همکاری  های مختلفدروس و رشته در های سراسر دنیاسایت با موسسات آموزشی و دانشگاهبپردازند. این وب ،چه دوست دارندآموختن آن

کشور دنیا در حال تحصیل دروس مختلف آن  ۱9۵هزار نفر از  ۵۰۰لیون و یم 9ه شده و یدرس ارا ۳9۵ل حاضر، در این سایت حا کند. درمی
 .هستند

ای که این ا در چند هفتهکند، اوال به روز بودن و ثانیا همگام بودن آن است، بدین معنا که شممتمایز می OCWرا از  Courseraچه آن
ا یزهیهای خود را حل کنید و در کومرینوهای آموزشی آن را ببینید، تیید که به تناسب کالس هر هفته ویدشود، فرصت دارمیه یدرس ارا

، یک لوح دریافت خواهید کرد که در آن را کسب کنیدی در نظر گرفته شده اقل نمرهحد ه شده، اگر شمایشرکت کنید. در اکثر دروس ارا
چه در سایت ذکر شده ارزش ه شما موفق شدید درس اخذ شده را با موفقیت به پایان برسانید. این مدرک طبق آنکند کاستاد درس تایید می
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رسمی ندارد و اگر یک روز تصمیم بگیرید )و موفق شوید!( که در 
توانید مدرک خود را در دست دانشگاه استنفورد تحصیل کنید، نمی

 ٪8۰منطق را با بیش از  بگیرید و ادعا کنید که مثال درس آشنایی با
اید و دیگر نیازی به تحصیل آن ندارید. اگرچه، ممکن نمره گذرانده

ی تواند به رزومهاست در شرایطی خاص گذراندن این دروس ب
 کند. یاندک تحصیلی شما کمک

های شما را به ی من سیستم آموزشی بدون امتحان، ضعفبه عقیده
نیست که بشود از کنار آن  خودتان نشان نخواهد داد و این چیزی

آید و من هم ادعا گذشت. این جمله به طبع دانشجویان خوش نمی
کنم که امتحان دادن را دوست دارم. اما تفاوت درس خواندن و نمی

شود. امتحانات این کتاب خواندن برای من در امتحان مشخص می
و باشند ه شده مییلزوما سخت، بلکه پوشای مطالب اراسایت نه وب

ی من،  دو محکی کلی بر یادگیری شما خواهند بود. بنابراین به عقیده
 OCW ، آن را برCoursera« همگام بودن»و « به روز بودن»مزیت 

 کند.های مشابه دیگر ارجح میو سایت

با سیستمی  edX.orgها برای کشور ما ممکن نیست. برای نمونه، های مشابه دیگری نیز وجود دارند که امکان استفاده از برخی از آنسایت
 online.stanford.edu/coursesکند. در ه مییای مختلف و معتبر سراسر دنیا اراهدروس متعددی از دانشگاه coursera.orgمشابه 

 online free coursesست عبارت ا و سرانجام، کافی ،ه کرده مشاهده کنیدیاراهای مختلف که دانشگاه استنفورد در سایتتوانید دروسی می
 ها روبرو شوید.جو کنید تا با دنیایی از انتخابورا در گوگل جست

د انتخاب کنید و برای اخذ نمره الزم نیست از توانید هر درسی که دوست داریدهد. شما میآموزش مجازی شما را در هیچ چهارچوبی قرار نمی
های درس ی بهانهتوانید همهشوید، و باالخره میاستاد خواهش کنید. در آموزش مجازی، شما با امکان آموزش بدون هزینه روبرو می

داد. شما هم زندگی خودتان را تغییر چه واقعا دوست دارید یاد بگیرید. آموزش مجازی زندگی من را تغییر تان را دور بریزید، و آننخواندن
 بدهید.
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  "ضیات چیست؟ریا"

  (what is mathematics)به انگلیسی 

که برای آشنایی ،  هربرت رابینزو  ریچارد کورانت کتابی است از
 و دانشجویان آموختگان،دانش و مبتدیان ،دانشجویان ریاضی

 یو افراد غیرمتخصص به گسترهمهندسان  و فیلسوفان مدرسان،
 1۹۴1 سال در آن نخست ویرایش. استشده نوشته نوین ریاضیات

هندسه، توپولوژی و حسابان  ،چاپ شد و به نظریه اعداد
ویرایش دوم آن چاپ شد که در  1۹۹۶. در سال پرداختمی
 های اخیر ریاضیبرای آشنایی با پیشرفتبخشی  یان استوارت آن،

 ریاضی گوهرهای از کنندهخیره ایمجموعه کتاب این .استافزوده
 خواننده رویپیش را ریاضیات دنیای از جذاب تصویری که است
 یان قلم به ایتازه فصل شامل دوم ویراست این. دهدمی قرار

 اطالعاتی که است کتاب مطالب کردن روزآمد برای استیوارت
 ردگذامی خواننده اختیار در ریاضیات جدید هایپیشرفت یدرباره

 که فرما، آخر یقضیه و چهاررنگ یقضیه اثبات یدرباره مثال و
 لیمسای رابینز و کورانت دست به کتاب این شدن نوشته زمان در

 .پردازدمی بحث به بودند، نشده حل
 آمریکا در آمریکایی،_آلمانی معروف دانریاضی کورانت،ریچارد

 معلو موسسه مدیر و نیویورک دانشگاه ریاضی بخش سرپرست
 وی .گرفت نام کورانت ریاضی علوم موسسه هابعد که بود ریاضی

 ایتهبرجس توصیفی و تالیفی وآثار تحقیقی هایدستاورد صاحب
 است ریاضیات یزمینه در

صفحه و نه فصل است  5۹۹مشتمل بر   "ریاضیات چیست؟"کتاب 
به فارسی ترجمه شده  1۳۷۹توسط سیامک کاظمی در سال که 

 .استآن را منتشر کرده نشر نی و
 های روی جلد:از نوشته

های این کتاب بیان روشنی از مفاهیم و روش" : آلبرت اینشتین
 ".اساسی در تمام عرصه ریاضیات است

 "ریاضیات چیست؟"حد کمال. :... اثری است در  " هرمان ویل
های ی آن مفاهیم و روشاست همهآوری موفق شدهطرز شگفتبه

با  اند،ی حیات ریاضیاتان مایهدانریاضی نظر ما بنیادی را که به
 "ها روشن سازد.ترین مثالساده

 
  "ررمان بُعدهای بسیا، پَختستان"
  (Flatland: A Romance of Many Dimensionsانگلیسی هب)

ادوین ابوت  انگلیسی، استاد دانشگاه و دانالهی از رمان کوتاهی
تحت نام میالدی  188۴را در سال  ار آنباست که اولین ابوت

دنیای  منتشر کرد. در این کتاب از نویسندگی مستعار
بی مراتدوبُعدی پَختستان برای نشان دادن فرهنگ سلسله خیالی

 .استستفاده شدها دوره ویکتوریا انگلستان

ز آموز است تا یک داستان؛ و نیتر یک تمثیل عبرتاین کتاب بیش
 ینقدی است تند و گزنده از ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه

 .آن در انسانی روابط و هاارزش و خود روزگار

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://www.shabanali.com/ms/wp-content/uploads/2014/12/flatland-edwin-abbot.jpg
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که نشان دهد  ابوت برای این
ها در این دنیا از نظر افق انسان

تنگی دانش و بینش در چه قفس 
گرفتارند از جهانی خیالی با 
باشندگانی دو ُبعدی استفاده 

است. این باشندگان دارای کرده
، مربع ،مثلث های هندسیشکل
بر و باال و باالتر تا پر، ششپنج

اند که ناگزیر در سطح دایره
 ار دنیا این که است مربع یک داستان، راوی وزیند. نویسنده می

  .دهدمی شرح
ی تخت و به صفحهداستان، روایت زندگی مردمی است که در یک 

کنند. نام کتاب زندگی می Flat تعبیر ادوین ابوت در یک سرزمین
  .له اقتباس شده استاهم از همین مس Flatland یعنی

ها، ها، مربعها، دایرههمه در این سرزمین، دو بعدی هستند. مثلث
نند. با همه کها همه و همه در کنار هم زندگی میچندضلعی

 .شوددر شهری با چنین تنوعی دیده می معموالماجراهایی که 

ج ها به تدریشود. سه ضلعیینسل به نسل، تکامل ایجاد م عموالم
ه بشوند و نسل اندر نسل ضلعی میضلعی و ششچهارضلعی و پنج

ان در پختست بندی اجتماعی کامالشوند. طبقهتر میدایره نزدیک
کنند. چند ها صحبت نمیها به سادگی با مثلثوجود دارد. مربع

ی هندسه»ها که خود را گیرند و دایرهها کسی را تحویل نمیضلعی
 .کنندمی« موعظه»دانند راه کمال را به سایر اشکال، می« کامل
فهمید پا به دید و میکه تنها دو بعد طول و عرض را می مربع،

نگرد. ان خود را از ورای جهانی دیگر میگذارد و جهم میدنیای حج
ست که سطح توان درک آن ست. دنیای دیگریحجم چیز دیگری

انجامد و تری هم میاما این سفر به کشف دنیاهای پست را ندارد.
با دیدن جهل خود و کند. یز دیدن میاز نقطستان و خطستان ن

نیا را تنها از دید خود کدام دهای دیگر، که هر ساکنان سرزمین
دهد؛ دنیای دیگری ورای نند، حجم را نیز مورد شک قرار میبیمی

  حجم؟

ناخواه فکر آدم را است که خواهای زدهابوت دست به کار اندیشه
اندازد که اندیشه ین فکر میلرزاند. خواندن اثر خواننده را به امی

، توسط اینشتینابعاد دیگر جهان، آن هم پیش از کشف بعد چهارم 
 است. حال آن که ابوت،دان بودهدان، و یا فیزیکای ریاضینابغه از

ای، با تحقیقاتی که آمد، کشیشی بوده و مدیر مدرسهطور همان
است درباره االهیات و ادبیات. او توسط ریاضیات که علم محض 

 .شوده منطق و احساس خواننده تحریک میآفریند کدنیایی می
اید اه کنی؛ چرا که بترسی به اطرافت نگمی ،شودام میکتاب که تم

ماجراهای پختستان ساده است. همه در یک  ی.در آن شک کن
دیگر را به صورت خط صفحه هستند و به خاطر همین یک

دانی به یک مربع نزدیک شوی نمیبینند. از دور که نزدیک میمی
ی ااز چه زاویه ها بلدند خودشان راای یا یک مثلث. تازه مثلثشده

 د.شونی تیزشان دیده به تو نشان بدهند و نزدیک کنند که گوشه

ختستان در زمان انتشار خود مورد توجه قرار نگرفت و در مدخل پ
مه نیز هیچ اسمی از این کتاب ناادوین ابوت در دیکشنری زیست

 .استاو برده نشده
 مورد ارهدوب کتاب این انیشتین، عام نسبیت ینظریه انتشار از پس

. بود شده اشاره چهارم بُعد مفهوم به آن در که چرا گرفت قرار توجه
 در که «انیشتین و نیوتن اقلیدس،» عنوان تحت ایمقاله در

 کتاب این از شد، منتشر نیچر یمجله 1۹2۰ فوریه 12 یشماره
 در که دانست پیامبری چونهم نظر یک از را ابوت و شدبرده نام
. استبوده آگاه پدیده یک شرح در زمان اهمیت درک به زمان آن

 با را کتاب این از اینسخه ،1۹8۳ سال در هارپرکالینز انتشارات
 کرد. منتشر آسیموف آیزاک پیشگفتار

 
 "مدی منطقک"

 (logicomix)به انگلیسی 

 
 کریستوس»و  «آپوسدولوس دوکسیادیس»نوشته  ی استکتاب

ه زبان ب «امیرحسین اصغری»است که اکنون توسط  «پاپادیمیتریو
ده منتشر ش« انتشارات فاطمی»فارسی ترجمه و به تازگی توسط 

 است.
دار های دنبالهای از نقاشیاستریپ مجموعهداستان مصور یا کُمیک

میک بر کند و همانطور که از نام کُاست که ماجرایی را روایت می
دار است. اولین ندهمطلب خ آید، محتوای آن اساسامی

عرصه وجود گذاشتند، پا به 1۹۳۰هایی که در دهه استریپکمیک
دار و ماجراجویانه قهرمانانی چون باک شامل ماجراهای خنده

 .راجرز، تارزان و ماجراهای تن تن بود
البته قرار گرفتن نام کمیک مربوط به تاریخچه آن است. اکنون با 

نوع طراحی، موضوع، کمپزسیون، ای که در وجود تغییرات عمده
های کمیک به وجود آمده و این هنر انتخاب زاویه دید و دیگر المان

گر را بسیار متفاوت از گذشته خود کرده، هنوز نام کمیک روایت
مانده است. درحالی که مایه طنز تنها در شاخه خاصی روی آن باقی

 .شوداز این هنر به کار گرفته می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9


 

 معرفی کتاب 8۳

 ترین وهرمان اصلی کمدی منطق، یکی از بزرگق« برتراند راسل»
ترین فالسفه معاصر محبوب
رین ــــــتاخصـــــو از ش

 ین مطلقـــجستجوگران یق
بوده و یکی از مشهورترین 

گذاران مبانی منطق و پایه
 .ریاضیات است

این کتاب یک داستان در 
داستان دیگر و آن هم درون 

 تـــیک داستان دیگری اس
ود کتاب است. نویسندگان به ـــها، روایت ایجاد خاز آنکی ــــو ی

شوند که در مورد چگونگی اتمام عنوان کاراکتری در آتن به ظاهر می
کنند. سپس در الیه بعدی، راسل در آغاز جنگ کار خود بحث می

شود، در حالی که در مورد تحقیق خود برای جهانی دوم ظاهر می
ات با استفاده از نوعی منطق جدید، ایجاد مبانی پابرجای علم ریاضی

کند؛ و این تحقیق داستان رسمی و مبتنی بر نماد سخنرانی می
 .دهددرونی و مرکزی کتاب را تشکیل می

آمد گویی در صفحات اول نویسنده، آپوسدولوس به خواننده خوش
هایی ایجاد شده است تا به های داخلی وقفهکرده است و در داستان

هایی که او با همکارانش در داده شود در جریان بحثخواننده اجازه 
 لیان داشته است و جایی که باید مسامورد چگونگی ادامه داست

کردند قرار بگیرد. در ایجاد کتاب در کتاب، نوعی بعدی را مطرح می
ای به داستان مرکزی آید و اهمیت ویژهخود ارجاعی به وجود می

رسد. از سوی دیگر، سب میشود که به نظر مناراسل بخشیده می
 .شود که به خواننده حس تمام نشدن داستان القا شودباعث می

توان گفت که نوشتن داستان به این سبک از قابل با این حال، نمی
درک بودن آن کاسته است. شاید برعکس، این تنها راهی است که 

 درا به درستی منتقل کننریاضی -های منطقیتوانستند ایدهآنها می
ه مکالمات کریستوس، دانشمند علوم رایانه و همکار نویسنده، یو با ارا

داد، ها و مشکالت را به همکارانش توضیح میکه نظریه در حالی
شور و هیجان خاصی در خواننده ایجاد کنند. وقتی خواننده در 

کند که بخشی از این رود احساس میخواندن کتاب کمی پیش می
 .گفتگوها است

ق با الهام از داستان جستجوی مبانی ریاضیات نوشته کمدی منط
ترین و شده است که جدی

ترین وقایع آن از عمیق
اواخر قرن نوزدهم تا شروع 
جنگ جهانی دوم رخ داده 

که  است. با وجود این
 های اینبیشتر شخصیت

کتاب واقعی هستند، اما 
اب چنین ــــــداستان کت

نیست و قرار نبود روایتی 
ام از تاریخ باشد. گام به گ

 .این کتاب، یک رمان تصویری است و قرار است به همین شکل باشد

 در بازسازی زندگی برتراند راسل،»گویند: نویسندگان این کتاب می
ناچار بودیم راه خود را از 
میان منابع بسیاری پیدا 

ا را ـــهنابراین آنـــکنیم، ب
انتخاب، خالصه و ساده 

ایم و در دادهایم، تغییر کرده
ایم. مواردی از نو آفریده

ا از ــــت مــرچه روایــــاگ
های اصلی در حد شخصیت

ها امکان به زندگی واقعی آن
نزدیک است، اما در چند مورد ناچار بودیم جهت حفظ انسجام و 

های تاریخی فاصله بگیریم. بیشتر عمق داستان از بعضی از واقعیت
ایی است که شاهدی در مورد وقوع آنها هاین موارد درباره مالقات

اند. اما در دست نیست یا حتی، در بعضی مواقع، اصال اتفاق نیافتاده
های خیالی مبتنی بر تاثیرات فکری متقابل این متفکران این مالقات

ایشان ها نوشتهــــها یدر عالم واقعیت بر یکدیگر با استفاده از نامه
 هایی کهسازیسادهز دا اــــه جـــــد اضافه کنیم کـاست. بایبوده

وجه به خود اجازه ندادیم که هایی است، به هیچالزمه چنین روایت
داد، های ماجراجویانه بزرگی که طرح داستان را شکل میدر ایده
های تر از همه، چالشها، و مهمها و مفاهیم محوری آنبینش

 «.ببریم عاطفی، وجودی و فلسفی در هم تنیده با آنها دست
آپوسدولوس، مبتکر این طرح، به اثر متقابل بین تحقیق بنیادی و 

مند است اما از طرفی کریستوس، انگیزه شخصی خالق اثر عالقه
مند به درام منطقی و ریاضی است که به درخشیدن تر عالقهبیش

 .ای منجر شده استعلوم رایانه
اید منطق ب به عنوان یک ویژگی مثبت درباره ترجمه فارسی کمدی

آموزش ریاضی گفت، امیرحسین اصغری که دارای مدرک دکترای 
ون بوده و اکن استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران واز لندن بوده 

است، این کتاب جذاب و محبوب  استاد دانشگاه مک گیل انگلستان
 است. بسیار خوب و روان ترجمه کرده را

 شار کتاب کمدی منطقنکته قابل توجه دیگر این است که حق انت
به زبان فارسی در ایران و استفاده از تصاویر آن به صورت انحصاری 

 .طبق قرارداد با ناشر اصلی به انتشارات فاطمی واگذار شده است

در کل این کتاب یک کار بسیار خوب در معرفی فنی منطق ریاضی 
آید. یـــاب مــه حســـب

خوانندگانی که با این 
نیستند توسط ها آشنا ایده

رو هاین کتاب با آنها روب
هایی شوند. اکثر ایدهمی

شوند تنها که معرفی می
های اند، و ایدهلمس شده

اقی ـــآویز باص حلقـــخ
 .اندمانده

در حقیقت، در این کتاب 
چیزی به مراتب بیشتر از منطق و فلسفه مورد انتظار خواننده وجود 
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توان در چه میر مورد راسل از آندارد و احتماال اطالعات بیشتری د
 .ها پیدا کرد وجود داردبسیاری از کتاب

ها در مورد ریاضیات توضیح پارادوکس راسل است. این یکی از توالی
های پارادوکس برای داستان بسیار مهم است و یکی از بهترین روش

ورود به درون موضوع است. راسل چیزی را دید که هیچ کس قبل 
آن نشده بود، اینکه یک تناقض مهلک در نظریه  از او متوجه

ها و در قلب بنیادهای منطقی علم حسابی که توسط فرگه مجموعه
ه این یهای مختلفی برای اراد دارد. راهفرموله شده است وجو
ریاضی وجود دارد، زیرا ایده یک مجموعه،  پارادوکس به روش غیر

برای  فاده از باربرشهودی و اساسی است و نویسندگان تصمیم به است
 .اندشرح دادن پارادوکس گرفته

گوید: نگار و نویسنده معروف می، روزنامهوندی گراسمنخانم 
ها است و اگر نتیجه این داستان، یک روایت پیروزمندانه از ایده»
از این تکنیک برای داستانش استفاده کرده بود  «استیون هاوکینگ»

 «رسید.می تری از کتابش به فروشجلدهای بیش
 
  "افسانه پادشاه و ریاضیدان"

 
کتر لیف دات« افسانه پادشاه و ریاضیدان»شی تاب نمایشنامه آموزک

 -مهدی بهزاد و نغمه ثمینی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو 
 ،نمایش هنر مهم لفهمو سه دربردارنده کتاب، این ایران منتشر شد.

اد ستا دو کتاب، این در. است ریاضی علم و بومی و سنتی فرهنگ
ات ای نو از ادبیسو نمونهبرجسته در نمایش و ریاضی، با نگرشی هم

 ای جالباند که از منظر ریاضی نمونهتوسعه را به نمایش گذاشته
 آن کردنفهم همه و ریاضیات علم ترویج در نگارنده نوآوری است.

 .است کرده عرضه را بدیعی اثر جوانان، میان در
هاست. نویسندگان، تفاهم گان ایران سرشار از سوفرهیختهجامعه 

یگر دهنرمندان و دانشمندان کم و بیش با شک و تردید به آثار یک
توان آثاری تر میرود که کمجا مینکنند. این نگاه تا آنگاه می

ها دید. یک فیلم تخیلی، یک داستان مشترک در بین این حوزه
این مشکل کم و بیش همیشگی علمی، یک رمان درباره جنگ. 

اعتمادی. همان چیزی که جامعه روشنفکری ماست : دور بودن و بی
 همگرایی را در این جامعه تاکنون ناممکن ساخته است.

ته خواسنظیر است، محصول همگرایی دلای بیکتاب پیشِ رو، آورده
جامعه ایران امروز است و همان چیزی است که ایران فردا به آن 

 های نوین و تفکر علمیارد : ادبیات توسعه. ترویج علم و دانشنیاز د
 محتوایی است که افسانه پادشاه و ریاضیدان آن را هدف دارد.

در این کتاب دو استاد برجسته در نمایش و ریاضی، با نگرشی 
سیار ب اند کهتوسعه را به نمایش گذاشتهای نو از ادبیات سو، نمونههم

نیاز از نیاز از دانش و خرد و بیمغرور بیجذاب است. پادشاهانِ 
گذرانند، اما این انسان با ابزار گذرانده و میدانشگران روزگار می

های های کوچک پرسش و معما را به افقدانش و خرد است که روزنه
 رساند...باز دانایی می

  شهرداد میرزایی، نشر دیبایه
 پیشگفتار مولفان 
دی را سال ریاضیات نامیده بود تا میال 2۰۰8دولت آلمان سال »

وند و دست ــا ریاضیات آشنا شــژه جوانان، بــویــه عموم مردم، ب
بویتلز "پروفسور  2۰۰۷ستیزی بردارند. در اواسط سال از ریاضی

ی ریاضیات )ماتماتیکوم( شهر گیسن، موسس و رییس خانه "پاخر
که با همین رسالت تاسیس شده است و هر سال بیش از 
یکصدوپنجاه هزار بازدیدکننده دارد، از دانشجوی سابق خود، خانم 
دکتر ترانه اقلیدس، درخواست کرد فردی ایرانی را به وی معرفی 

اندازی از ریاضیات را به تصویر کند که بتواند با زبان ساده، چشم
 بکشد.

که دعوت را پذیرفتم، تازه دریافتم که بخت با من یار بود. پس از این
صطالحاتی چون قضیه و اثبات و نوشتن فرمول و به کار بردن ذکر ا

م توانستم گناهی نابخشودنی است. چگونه مینماد در ماتماتیکو
 مخاطبان ناشناخته خود را با ریاضیات آشنا کنم؟

سال پیش و شیرینی حل معمای گرگ و گوسفند  ۷۰به یاد حدود  
د. بون سرگرم کردهمرا با آ ،و گیاه )سه گاف( افتادم که مرحوم پدر

 وجای سه گاف، سه شین، یعنی شیر و شتر ه واضح است که اگر ب
شود. لذا به فکر تجرید آن افتادم. شبدر، قرار گیرد، معما عوض نمی

ب خط مناسمدلی ریاضی، به نام نگار، متشکل از سه نقطه و دو پاره
قال تخطر سه گاف، انبا این معما متناظر ساختم و به جای انتقال بی

ها را مطرح کردم. یکی دیگر از مفاهیم اساسی مشروط نقطه
ریاضیات، تعمیم است که به راحتی رخ نمود. چرا قایقران نخواهد 

ن و کترین قایق مممثال چند گرگ و تعدادی گوسفند را با کوچک
ی خطر از یک جزیره به جزیرهها بیبا حداقل تعداد رفت و برگشت

ترتیب به جای معمای سه گاف، یافتن مجاور منتقل کند؟ بدین 
ب نقطه های نگاری دلخواه مطرح مجهوالت مربوط به انتقال مناس

ها، ند خط واصل بین برخی از زوج نقطهشود که از چند نقطه و چمی
 پدید می آید.

نهایت معمای ی سه گاف به بیهر چند معمای باستانی و ساده 
ه در محفل یم برای اراهد و زیبا تعمیم یافت ولی این مطلب مجر

ی پادشاه بود. برای رفع این کاستی افسانه ریاضیات گیسن سنگین
 مقر دارد قصد پادشاهی که کشیدم تخیل به را ریاضیدان و

دیگر آن انتقال دهد.  طرف به رودخانه طرف یک از را حکومتیش
 پادشاه. کندمی بیدار خوش خواب از را او ها کوسه یکابوس حمله
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 و دطلبمی حضور به را دربار یبرجسته منجم و ریاضیدان درنگبی
 ...داستان یبقیه

ی پادشاه و ریاضیدان به مخاطبان ماتماتیکوم از افسانه
مه ی گیسنرآنزیگر روزنا شب آن فردای در. کردند استقبال گرمی

 یمطالب کنندگانشرکت پرشور استقبال و سخنرانی در باب این
 معماهای معرفی و ریاضیات یافسانه یجنبه طرح به و نوشت

 .کرد اشاره گوناگون
 رد تا پس از بازگشت به ایران از همسرم تقاضا کردم مرا یاری دهد

در  ویسی راننمایشنامه و ریاضی او. بنویسیم نمایشنامه باب این
ق دو ندانست. با اصرار من، پس از تور ی تخصص خودحیطه

 نمایشنامه سبک به را ریاضیدان و پادشاه یافسانه نمایشنامه
 جهت ار متن نویسپیش از نسخه چند فروتنی، نهایت با و نوشتیم

 .کردیم تقدیم چند فرهیختگانی به اظهارنظر و نقد
کل شالزم به ذکر است که اساس افسانه با ماهیتی علمی تخیلی  

ها فرضی و در بستر موضوع گرفته است و تمامی این شخصیت
 شکل گرفته است.ای آن افسانه

تا این زمان عالوه بر ماتماتیکوم در چهار دانشگاه، دو دبیرستان،  
 هایدر دفتر شورای کتاب کودک به صورتیک فرهنگسرا و نیز 

صحبت کرده و با بازتاب مثبت گوناگون درباره این افسانه 
ارش توانستم نگواجه شده بودم. لذا به سادگی نمیکنندگان مشرکت

اره را چ بک نمایشنامه را به بوته فراموشی بسپارم. راهافسانه به س
نویسی قدر دانستم. باز هم بخت با من یار در همکاری با نمایشنامه

بود که با خانم دکتر نغمه ثمینی، استاد مسلم هنرهای دراماتیک 
دانشگاه تهران، آشنا شدم. از خانم دکتر ثمینی بسیار ممنونم که در 

ت گذاشتند و دعوت به همکاری در تدوین اندک زمان بر بنده من
 نمایشنامه را پذیرفتند.

لوق ذهن ما نغمه، آن درسنامه را به نمایشنامه و پادشاهی را که مخ
رحم، بدبین و مخالف علم بدل کرد. با این بود به شاهی ابله، بی

ل ییشنامه هم تقویت و تمرکز روی مساانتخاب جنبه آموزشی نما
بندی به هدف من هم کوشیدم ضمن پایجدی متن، ممکن شد. 

ه گاف و کمک به جوانان جهت تعمیم و تجرید معمای س
آفرینی، ریاضیات مطرح در متن را با سبک و سیاق ادبیات ریاضی

  ا به حداقل الزم برسانم.ر آن و سازم نمایشی سازگار
 اختیارتان در نهایت معما از انواع ساده و مشکلحال خوشحالم که بی

 نطقیم و کنید ترفعال را ذهنتان هاآن به پرداختن با تا گیردمی قرار
 امروز یپیچیده و پیشرفته دنیای در زندگی یالزمه که را اندیشیدن

 دکنی طرح معما مشکل به ساده از. سازید تقویت وجودتان در است
 بتاننصی وافر لذتی هاآن تک تک حل از که باشید داشته اطمینان و

 «.شد خواهد
 مهدی بهزاد، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

 

 دشای های طوالنی بود که با ریاضیات خداحافظی کرده بودم.سال»
 هب پا دست، در ریاضی ِدیپلم که زمانی از سال، هجده هفده، از بیش

 هایکالس با متفاوت تمامی به جهانی به گذاشتم؛ زیبا هنرهای
 الزاما یک یاضافه به یک دیگر که جایی. دبیرستان یدوره ِریاضیات

 اب زدنی برهم چشم ها بهها و استداللتمام منطق و رسیدنمی دو به
. رفتمی آسمان به و شدمی دود نمایش و بازی و تفسیر و تحلیل

 در چیز هر از بیش من را هامنطق کردن دود این لذت
 آن رد که مرزبی و سیال فضایی. بودم کرده تجربه هایمنمایشنامه

 و زنده، هاردهم شدند،می جوان پیرها شکست،می خطی ِزمان
 تنیدنی چنان تنید،می هم در بیداری و خواب هایسیطره مرزهای

 وسکاب و طوالنی خوابی بیداری و بود بیداری  ِ تمام خواب انگار که
 که روزی تا...  امگفته بدرود را ریاضیات کردممی خیال! باری...وار
ر مفاخ از یکی با مرا علیاری فریدون مهندس استادم مجلسی، در

 ریاضیات ایران آشنا کرد: دکتر مهدی بهزاد. ایشان به همراهِ 
 یانمایشنامه ریاضیات، ردنـــک مگانیـه یدهـــای اــب همسرشان

 یهنظری و گاف سه معمای تجرید و تعمیم مبنای بر بودند نوشته
 روی و رــس هـــب دستی نویسی،نمایشنامه خواستندمی و گارها،ـــن

 .بکشد نمایشنامه
 و سال یک حدود در چیزی "دستی به سر و رو کشیدن"این 
 بازنویسی کردممی خیال ابتدا. انجامید طول به تربیش کمی

 و ممتنع و سهل است کاری نوجوانان و جوانان برای اینمایشنامه
 یافسانه" ِ بازنویسی اما. رودمی و آیدمی دیگرم کارهای میان در

یش از همه دریافتم پ! ممتنع نه و بود سهل نه "ریاضیدان و پادشاه
 مقد توانمنمی آن بسط چگونگی و گاف سه که بدون درک معمای

 ریاضیات کالس در باید باز سالیان این تمام از بعد. بردارم قدم از
 را ذهنم استداللی و ریاضیاتی و منطقی یپاره و نشستممی
 و. گرفتممی یاد را گاف سه معمای هایحلراه و غبار، از تکاندممی

 یکم و سال یک" این هایتجربه ترینتردید یکی از جذابن بیای
 ت؛معناس تمام به معلمی چیز هر از پیش بهزاد دکتر. بود "تربیش

 ادند جواب برای مشتاق و آماده و انگیزه با بسیار دقیق، و پرحوصله
 بسط دریافتم که بود یادگیری سیر در. درشت و ریز سواالت  ِ تمام به
 اش،استداللی هایجذابیت تمام ی سه گاف جدای ازمعما تعمیم و

 یکی در. دارد درام یحوزه به تبدیل برای ایالعاده فوق ظرفیت چه
 ادمتض هایشخصیت و نیروها که زمانی تعاریف، ترینکالسیک از

 ازس کسانی یا کسی که جایی گیرد؛می شکل درام آیند،می هم گرد
 نشت بدون دیگران کنار در نماندنشا دیگر و کنندمی کوک مخالف

 هس معمای من برای. نیست ممکن فریب و توطئه گاه و درگیری و
 ذات در که معمایی. خورد پیوند درام با نقطه همین از درست گاف
 مسیری در طوری را مخالف و متضاد نیروهای کوشدمی خود

 یبرا امکانی: نرسد کدام هیچ به آسیبی که کند جاجابه مشخص
 .بردن بین ها بدون استفاده از راهکار حذف و ازتضاد حفظ

شد به دو شکل به را میاین تفسیر از معمای سه گاف 
 نامهنمایش خورد به -اصطالح به- کامال را آن یا: برگرداند نمایشنامه

 هاتن یا نوشت؛ آن مبنای بر را اصلی های شخصیت و داستان و داد
ش داده شود. و درست آموز و مطرح ایده این که کرد درست فضایی
 "آموزشی ی نمایشنامه" ی مقوله با من چالش که بود نقطه از این

 شکل چگونه و چیست "آموزشی ی نمایشنامه" که این .شد آغاز
 اهر ریاضیات، "کردن همگانی" هدف برای که بود بدیهی. گیردمی
 که دباش بستری نمایشنامه شد قرار راه، این در. بود ترکاربردی دوم
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 وجود به خود دل در را ریاضیات صریح و واسطه بی امکان آموزش
 میان هب هاشخصیت باقی و ریاضیدان و پادشاه ترتیب بدین. بیاورد
 ریاضیاتی کالس در داستان های گره حل  ِراه تا شدند بهانه و آمدند

 دنکر ساده. بود نگارها ینظریه آموزش هدفش که شود حل نمایشی
های فرمی و ساده نوشتن و پرهیز از بازیگوشی داستان، هایمنطق

 ترجالب آن از و. بود جالبی یتجربه من برای نمایشنامه ساختاری در
 در ریاضیات از دوری ها سال وجود با چگونه هنوز آن، که این درک

 که نــای. است باقی من ذهن در ایشـــهستون اصـــخ نایــمع
حتی دور با آن خو  زمانی که را ذهنی هرگز ریاضیات هایچارچوب

 اام غبار، و مه ِپس در شاید جاست،آن همیشه کند وگرفته رها نمی
 .شودمی زنده باز تلنگری به و هست

 نای اند،ای همیشگی داشتهتر ایران و دست اندرکارانش دغدغهتئا
 زا و دـــکشان مردم میان هـــب را ئاترـــت شودیـــم چگونه هـــک

 ویس از. کشید بیرون "ی هاتئاتر" اصطالح به و روشنفکران حصار
 آموزش در نظیربی و غریب استعدادی که است هنری تئاتر دیگر
 دو و بداهه و فعال ارتباطی مخاطبش با تواندمی و است زنده :دارد

 ایایده_ آموزش برای تئاتر از استفاده وصف این با. کند قرار بر جانبه
تواند از هر می _درآمده عمل به کمتر اما بوده، حرفش همواره که

 هم و بکشاند مردم میان به را ریاضیات و علوم هم: باشد موثر دو سو
 است ایتجربه "ریاضیدان و پادشاه ی افسانه" ینمایشنامه. را تئاتر

 هایشضعف و هاقوت مختلف اجراهای در تردیدبی که مسیر این در
 نگارش برای بود خواهد مبنایی این و کرد خواهد آشکار را
 شانبهانه و است آموزشی هدفشان که دیگری هایمایشنامهن

 زمانهم که هایینمایشنامه. علوم یا ریاضیات در اینظریه آموزش
 ذتل و تئاتر لذت: کنند آشنا لذت دو با را مخاطبانشان توانندمی

 «.یادگیری
 دانشگاه - زیبا هنرهای پردیس علمی هیات عضو --نغمه ثمینی 

 نتهرا
 

 خدمتکار و پروفسور

 

یدان ریاض یوکواوگاوا،ی نوشته« خدمتکار و پروفسور»رمان پرفروش 
منتشر شد  2۰۰۳نخستین بار در سال  ی ژاپنی است کهو نویسنده

داستانی است . و مورد استقبال منتقدان و مخاطبان قرار گرفت
لطیف و آرام درباره روابط دوستانه یک ریاضیدان و خدمتکار او؛ 

سال پیش در حادثه رانندگی دچار آسیب مغزی  1۷ریاضیدانی که 
د وجوشده و این آسیب شرایط روحی و روانی عجیبی برای او به 

است. او قادر نیست هیچ چیز جدید را به خاطر بیاورد و آورده
 .دقیقه دوام دارد 8۰اش فقط حافظه

راوی در این رمان، تعامالت پروفسور را با خدمتکار و فرزند او روایت 
ها، زیبایی معادالت ریاضی برای وگوهای آنکند و در میان گفتمی

 .شودمخاطب به تصویر کشیده می
ساله  ۶۴ور، یکی از دو شخصیت اصلی این داستان، مردی پروفس

است که پیش از این استاد دانشگاه و متخصص نظریه اعداد، 
ای از رشته ریاضیات محض، بوده است به دلیل مشکلی که شاخه

برداری از مسایلی اش به وجود آمده همواره در حال نکتهبرای حافظه
 و سر با شخصیتی او ند.کای به ذهنش خطور میاست که در لحظه

 کاغذهایی تکه همیشه که وشلواریکت مردی است؛ عجیب وضعی
ن است و این کاغذهای یادداشت همه جای کتش را آویزا کتش به

 .اندپوشانده

 شود.داستان با روایت اول شخص و از زاویه دید خدمتکار روایت می
 به هاوگوهای میان شخصیتهای نویسنده و گفتبه کمک روایت

 در تانداس سراسر در پروفسور .بریممی پی ریاضی به پروفسور عالقه
انگار اعداد راه او برای »و به گفته راوی،  است اعداد از صحبت حال

اتصال به دنیای واقعیت بودند. یعنی اعداد مطمئن و سبب آرامش 
 .خاطرش بودند

رمان "، نویسنده معروف، درباره این کتاب گفته است: پل استر
 و ندلنشی نهایتبینه، خالقامتکار و پروفسور، اثری است کامال خد
 "تکاندهنده. شدت به

کوجی فوجیوارا در ژورنال تخصصی انجمن ریاضیات آمریکا، درباره 
 اییوکو اوگاوا در ژاپن چهره"اش مینویسد: این کتاب و نویسنده

ی موفق به دریافت جایزه 1۹۹۰شده است. او در سال شناخته
ی ادبی برای نویسندگان جوان ترین جایزهارزش آکوتاگاوا شد که با

نوشت و بالفاصله پس از آن  2۰۰۴است. اوگاوا این رمان را در سال 
میلیون نسخه( مبدل به  5۰کتاب با تیراژ میلیونی )بیش از 

 ،ترین کتاب سال ژاپن شد. پس از آن نیز فیلمی سینماییپرفروش

 اختهس رمان این اساس بر رادیویی یبرنامه یک و داستانی فیلم یک
ن شد... م نوشته اوگاوا رمان اساس بر نیز مصور کتابی حتی و شد

را  ی انگلیسی آنرمان را به زبان ژاپنی خواندم و سپس ترجمه
ی بسیار خوبی است... مطمئن هستم افراد بسیاری ترجمه خواندم.

خوان اثر کتابی خوشبرد. این از خواندن این کتاب لذت خواهند
  "قدر با ریاضیات آشنا باشده آن چ یاست و مهم نیست خواننده

اثر یوکو اوگاوا با ترجمه کیهان بهمنی رمانی « خدمتکار و پروفسور
 .ای است که  از سوی نشر آموت منتشر شده استصفحه 2۴8
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 The Imitation Game بازی تقلید :
 Morten Tyldum : کارگردان
 Andrew Hodges ، Graham Moore : نویسنده
          : بازیگران

Benedict Cumberbatch...Alan Turing 
Keira Knightley...Joan Clarke 

Matthew Goode...Hugh Alexander 
Rory Kinnear...Detective Robert N 

              : بیوگرافی  ژانر
   دقیقه 114:  زمان

ترین توان گفت نابغهترین یا میآلن تورینگ یکی از بزرگ
وین و ـــمحاسبه نه پدر علم ـه بــود کــندان بریتانیایی بــدانشم
ترین جایزه دنیای علم مصنوعی معروف است و امروزه مهمهوش

د گذاری شده است. بازی تقلیآلن تورینگ نام ،کامپیوتر به افتخار او
اش ها دستاورد مهم تورینگ در دوران کاریتوان یکی از دهرا می

 آورد.حساببه

ین نرم کی از اولبازی تقلید نامی است که آلن تورینگ برای معرفی ی
قلید برد. بازی ت کارها و کامپیوترهای ساخته شده توسط بشر بهافزار

کننده حضور دارند. یک ای است که در آن سه شرکتواقع بازیدر
تواند زن یا مرد باشد، اما نفر سوم مرد، یک زن و نفر سوم که می

هم  دکند. بازی تقلیفردی است که کامپیوتر او را بازجو خطاب می
جو از افراد سعی در تشخیص واز این قرار است که دستگاه با پرس

با  کنندگان بایدکه یکی از شرکتها دارد با علم به اینجنسیت آن
اش را به چالش مصنوعیکننده دستگاه و هوشهای منحرفپاسخ

کننده دیگر هم به بازجو در راه تشخیص کمک کند. بکشد و شرکت
مصنوعی ها برای هوشترین آزموناز پیچیدهآزمون تورینگ یکی 

شود و تا همین اواخر نیز علی رغم پیشرفت تکنولوژی، محسوب می
ما بود اشدن در این آزمون نشدههیچ کامپیوتری قادر به پذیرفته

ای توسط مهندسان نهایت در دانشگاه ریدینگ روسیه برنامهدر
 کند که پسریروسی ساخته شد که توانست مخاطبین را متقاعد 

ساله در حال صحبت با آنان است و به این ترتیب آزمون تورینگ  13
 را پشت سر بگذارد.

مصنوعی و های هوشخیلی به چالش اما فیلم بازی تقلید
 خوِد آلن های شرح آن کاری ندارد. فیلم درباره زندگیپیچیدگی

ل گوناگون است یمسااش در مواجه با تورینگ و مشکالت شخصی
 شود.ه سرانجامی تراژیک ختم میکه ب

داستان زندگی تورینگ با تمرکز بیشتر، به جنگ جهانی دوم باز 
ها در اوج قدرت قرار دارند و در حال گردد. در این دوران آلمانمی

باشند. ماشین کدینگ انیگمای آلمان نابودی اروپا و تسخیر آن می
ای از انجام های محرمانهنازی در این دوران قادر است تا پیام

های خود که شناسایی شود به یگانآنهای مختلف را بیعملیات
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کند و هیچ کشوری قادر به کدگشایی منتقل
انگلستان سراغ میان، باشد. در این آن نمی

های ریاضی کشور به نام آلن یکی از نابغه
رود و از او برای کدگشایی تورینگ می

آلمان رمزهای رد و بدل شده نیروی دریایی 
خواهد. تورینگ نیز با کمک تیم کمک می

وقفه مطبوع خود، با تالش و کوشش بی
شروع به بررسی کدها و چگونگی شکست 

کند و در این راه با معرفی یک ماشین الکترومکانیکی و می هاآن
های تجزیه و تحلیل آماری اختصاصی، موفق به ابداع روش

شود تا یکی از ان نازی میهای رمزنگاری شده آلمکدگشایی از داده
قهرمانانی لقب بگیرد که مانع از کشتار بسیاری از مردم بی گناه 

یک اثر بیوگرافی است و ساخت یک اثر  "بازی تقلید". شده است
درباره فرد مورد نظر و چیدن  در چنین فضایی نیازمند مطالعه دقیق

ن مورت های زندگی او در قالب یک اثر درام می باشد کهمناسب پازل
 است. تیلدم زندگی آلنتیلدم تا حدود زیادی موفق به انجام آن شده

رمزگشایی  -1است : تورینگ معروف را به سه دسته تقسیم کرده
 سرانجام تراژیک او. -3با جوان کالرک  اشرابطه -2کدهای انیگما 

اش تیلدم در معرفی این سه بخش از زندگی تورینگ، تمرکز اصلی
ها در جنگ جهانی دوم یا هم کدگشایی له تحلیل دادهارا بر روی مس

قرار داده است که این فصل از فیلم با رعایت جزییات زیاد و بازی 
نقص از آب امبربچ ، بسیار تماشایی و تقریبا بیخیرکننده بندیکت ک

درآمده و مخاطب با مشاهده این بخش از زندگی تورینگ به راحتی 
هوش کامپیوتری  های او برای ارتقاتالشبود به میراث و قادر خواهد

ببرد.  بازی تقلید در این بخش آلن  ها پیو البته نجات جان انسان
کند که البته تورینگ را فردی تشنه حل ریاضیات معرفی می

خورد. هایی از خودشیفتگی نیز در شخصیت آن به چشم میمایه
الی درام فیلم هالبدهد و در گاهی پا را فراتر قرار میفیلم حتی گه

گنجاند که البته با ظرافت های ریزی را میدر این فصل، شوخی
اند و اجازه دور شدن مخاطب از مسیر اصلی داستان را ساخته شده
ترین فصل توان درخشانکند. در واقع بطور خالصه میصادر نمی

فیلم را بخش کدگشایی تورینگ در دوره جنگ جهانی دوم به 
 شود.بخش اصلی فیلم را شامل می حساب آورد که

روی آن تاکید کرده، رابطه آلن  ساز بربخش دوم فیلم که فیلم
باشد که فارغ از تورینگ با جوان کالرک می

ترین دوست او ازدواجشان، از جهاتی صمیمی
. بندیکت کامبربچ و است شدهنیز محسوب می

زدیک اند رابطه نکیرا نایتلی به خوبی توانسته
را به پرده سینماها  جوانورینگ و میان ت

البته گفته شده که رابطه میان  .منتقل کنند
چنان که فیلم آلن تورینگ و جوان کالرک آن

است و بر آن تاکید کرده صمیمی نبوده

حال، انتقاداتی به آن مطرح است اما با این
بندیکت کامبربچ و کیرا نایتلی به حدی بر 

وفادار بخش هستند که پرده سینما لذت
ماندن متن به واقعیت در بازی تقلید چندان 

 به چشم نیاید.
بخش سوم از بیوگرافی آلن تورینگ به پایان 
تراژیک او در روزهای پس از جنگ جهانی 

برخی دوم اشاره دارد که وی به دلیل 
تحت درمان قرار بگیرد و داروهایی  گزیند کهاختالالت روانی، برمی

تقلید  البته در این بخش به درخشانی  شیمیایی مصرف کند.  بازی
که بخواهد بستر  کند و بیش از آنفصل رمزگشایی عمل نمی

باشد، از این بخش از برای بررسی این جریان محیا کرده مناسبی
آشکارا  «بازی تقلید. » کندصورت گذری عبور میه زندگی تورینگ ب

رای بشود به نقش انگلیس در پشت پرده اتفاقاتی که گفته می
کند و صرفا قوانین زمانه خود که به ای نمیاشاره ،تورینگ رخ داد

شده را سرانجام او معرفی موجب آن تورینگ مجرم شناخته می
 کند.می

ل بازی بازیگرانش و گ ویژگی و دارایی بازی تقلید مشخصاترین مهم
 کامبربچ در قامت آلن .ها یعنی بندیکت کامبربچ استسبد آنسر

رسد اما سعی تر از خود تورینگ به نظر میگرچه جذابتورینگ ا
کرده تا ذهن درگیر تورینگ را در جریان فیلم به خوبی به نمایش 

ه عجیب او ب های بعضابگذارد. شکنندگی روحی تورینگ و واکنش
های مختلف، به خوبی توسط کامبربچ به تصویر کشیده شده موقعیت

کمل م ظ خودش در بازی تقلیدتانیایی غلیاست. نایتلی با لهجه بری
  .استبسیار خوبی برای کامبربچ بوده

که پس از این 1952اما سرانجام آلن تورینگ چه شد؟ وی در سال 
های درمان شیمیایی شرکت کرد، دست به اجبار در برنامه به

خودکشی زد و تمام دانش و اطالعات خودش را با خود از این دنیا 
ه از میان میل ببه دالیل مختلفی بی لستانشود که انگبرد. گفته می

ه اطالعات به یها احتمال ارااست که یکی از آنبردن تورینگ نبوده
دیگر کشورها بود و از این جهت در پرونده نهایی او از نفوذ خود 

نظر برسد و سندی استفاده نکرد و اجازه داد تا مرگ او قانونی به
 افراد.باشد دال بر اجرای عدالت برای همه 

بازی تقلید در مجموع اثری جذاب و تماشایی در قامت یکی از 
د شودانان تاریخ محسوب میترین ریاضیبزرگ

اما در بخش وفاداری به واقعیت اثر چندان قابل 
شود. فیلم حقایق بسیاری اتکایی محسوب نمی

 ررد و از کنار بسیاری دیگدارا محفوظ نگه می
ل زندگی تورینگ به راحتی عبور یاز مسا

توان از آن به عنوان حال میاست اما با اینکرده
ترین اثری شاخص در ارتباط با یکی از بزرگ

.دانان تاریخ جهان نام بردریاضی
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