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سرمقاله
اینجا تهران است ،به وقت طوالنیترین روز سال و این میتواند بهانهای برای تورق مسلسل جدید بینهایت باشد که هماکنون در دستان
شماست.
اما این تنها بهانه نیست!
شاید به لطف سریال تلویزیونی «نردبام آسمان» ،غیاثالدین جمشید کاشانی نام آشنایی برای ما ایرانیان باشد ،اما ممکن است او را بیشتر
یک منجم بدانیم تا ریاضیدان .از زمان دقیق تولد او اطالعاتی در دست نیست اما به روایتی ،امروز روز درگذشت اوست .پس بدین بهانه،
در این شماره از بینهایت ،با نبوغ درخشان او در ریاضی آشنا میشویم.
و حتی این نیز کافی نیست .بنا داریم تا ذهن شما را با پرسشهایی دربارهی جهانی که در آن زندگی میکنیم تا نیروی دافعه بین اعداد
و یا حتی سرعت حل یک دستگاه معادالت درگیر کنیم .اما قول نمیدهیم که پاسخی به تمام این مسائل بیابید  ،چرا که رسالت
بینهایت ترغیب شما برای بیشتر خواندن و بیشتر دیدن است.
برای این شماره از بینهایت سعی داشتیم تا ریاضیات را زندگی کنیم .تالش کردیم تا ورای فرمولها و مفاهیم سخت و غیر ملموس به
ریاضیات نگاه کنیم و حتی اگر دانشجوی ریاضی نیز نباشید ،بتوانید دقایقی را با بینهایت سپری کنید و از لذت ناب فهمیدن بهرهمند
شوید .این ادعای بزرگی است اما بدان ایمان داریم.
و خبر خوش آن که بینهایت الیق دانسته شده تا دربرگیرندهی نوشتههای چند تن از اساتید نیز باشد .امید است که این دست همکاریها
ادامه یابد و بینهایت همچنان فراتر از دایره محدود به دانشگاه شهید بهشتی خوانده و دیده شود.
ماندگاری بی نهایت را مدیون تالش تمام دانشجویان و اساتیدی هستیم که از دانشگاهها ،شهرها و حتی کشورهای مختلف ما را سزاوار
همکاری و خوانده شدن دانستهاند .بینهایت از همگی شما سپاسگزاریم و آرزو داریم که از گذران لحظهای با آنچه پیش روی شماست
پشیمان نشوید.
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گفتوگویی با دکتر بیژن احمدی کاکاوندی

دکتر بیژن احمدی کاکاوندی متولد سال ۱۳۵۸
شهر هرسین استان کرمانشاه هستند .مقطع
کارشناسی را در دانشگاه شهید بهشتی،
کارشناسی ارشد را در دانشگاه صنعتی شریف و
دکتری را در دانشگاه تربیت مدرس گذراندهاند و
مصاحبهگر :علی رضائی
نیز یک دوره فرصت مطالعاتی را در موسسه
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها ،دانشگاه شهید بهشتی
ماکس پالنک واقع در شهر بن آلمان سپری
کردهاند .ایشان رتبه  ۷۵کنکور کارشناسی ،رتبه  ۴کنکور کارشناسی ارشد و رتبه  ۱کنکور دکتری دانشگاه تربیت مدرس و برنده دو
مدال طال مسابقات ریاضی کشوری و مدال نقره مسابقات جهانی ریاضی در سال  ۲۰۰۰میالدی و در حال حاضر عضو هیئت علمیدانشگاه
شهید بهشتی هستند.
چرا ریاضی را انتخاب نمودید؟ و در چه زمانی (در چه سنی) متوجه شدید رشته تحصیلی شما در دانشگاه ریاضی خواهدبود؟
از دورانی که مدرسه میرفتم به علم عالقهمند بودم .تصور میکردم قاعدتا در آینده علوم پایه میخوانم .مباحث علمیحتی مباحث
زیستشناسی و به طور کلی آن چیزی را که به آن علم میگویند برای من جذابیت داشت .در دوره راهنمایی و نوجوانی به ادبیات
کالسیک فارسی و شعر و زبان فارسی خیلی عالقهمند بودم .حتی میخواستم رشته انسانی بروم که خانواده اجازه ندادند.
به خاطر دارم سالهایی که جنگ بود من در مقطع دبستان بودم (سوم دبستان بودم که جنگ تمام شد) .از تلویزیون برنامههای درسی
پخش میشد و آقایی به نام دکتر محمدحسن بیژنزاده ریاضی درس میدادند و فرمول مینوشتند و منطق میگفتند .من برای دیدن
این برنامه اشتیاق زیادی داشتم با این که مطلقا چیزی نمیفهمیدم .به یاد دارم یک دفتر  ۴۰برگ معمولی را با فرمول نوشتن ،سیاه
کرده بودم .فرمولهایی که اصال سر و ته نداشت ولی عاشق این کار بودم و برایم جالب بود و سعی میکردم معنی درست کنم .شاید سوم
ابتدایی بودم که اینچنین تجربهای داشتم ولی خیلی تماسی با ریاضی نداشتم.
در سالهای دهه ( ۶۰که دوران کودکی و نوجوانی من بود) ساعت  ۹تنها بخش خبری تلویزیون بود .پشت گوینده اخبار ،نقشه سیاسی
جهان بود .این نقشه به صورتی بود که انگار پوست پرتقال را کندهاند و آن را به دیوار زده باشند .به زبان امروزی یعنی کره را مسطح
کرده باشند؛ یعنی شما یک کره را در صفحه بنشانید .به طرز عجیبی این مسئله توجه من را جلب کرد که آیا میتوان یک کره را صاف
کرد؟ من خودم امتحان میکردم که پوست نارنگی یا پرتقال را صاف کنم ولی پرتقال بافت نرمیدارد و در هم فرو میرود ،بنابراین به
اشتباه تصور میکردم که امکان دارد .با توپ پالستیکی این آزمایش را امتحان کردم .معموال این توپها دو الیه بودند و الیه بیرونی که
دوفصلنامه دانشجویی

بــینـهایـت

5

گفتوگویی با دکتر بیژن احمدی کاکاوندی
پاره میشد سعی میکردم این ایده را آزمایش کنم ولی امکان نداشت و فکر میکردم اگر پالستیک آن بزرگ باشد یا یک تیکه کوچک
از آن را برداریم این نشاندن ۱امکان دارد .احتماال دبیرستان بودم که به این نتیجه قطعی رسیدم (بدون این که اثباتی برای آن داشته
باشم) که حتی اگر به اندازه یک سکه هم از یک کره ببرید امکان ندارد بتوان آن را در صفحه مسطح کرد .به زبان ریاضی کره یک منیفلد
(خمینه) با انحنای مثبت ولی صفحه یک منیفلد تخت است و انحنای صفر دارد .بنابراین نمیتوان کره را در صفحه نشاند .این تجربه به
عنوان یک تجربه ریاضی خیلی در ذهن من اثر گذاشت .شاید افراد زیادی مشابه این تجربه را داشته باشند.
اما برخوردی که برای همیشه مسیر زندگی من را تغییر داد و به سمت ریاضی رفتم آنقدر باشکوه نبود .حتی شاید یک اتفاق پیش پا
افتادهای بود .سوم راهنمایی بودم و آن سال ماه رمضان در تعطیالت عید افتاد .ما دانشآموزان راهنمایی نمونه استان کرمانشاه در اردویی
همراه دانشآموزان دبیرستانی تیزهوشانی بودیم .معمای دبیرستانیها این بود که عبارات درجه دوم را تجزیه کنند .یکی از دوستان
دبیرستانی به من روش تجزیه این دسته معادالت را یاد داد .شاید باورتان نشود ولی من پس از آن درس و زندگی را رها کرده بودم و به
دنبال تجزیه چندجملهایهای درجه  ۲و  ۳میرفتم .یک رویکردی انتخاب کردم که همه معلمها و خانواده اسم آن را انحراف گذاشتند
و نزدیک به دو سال فقط کتابهای ریاضی میخواندم .کتابهایی را که میخواندم شاید بدترین کتابهای ممکن برای آن موقعیت بود
در واقع کتابهایی بود که برای بچهها نوشته نشده بود .گاهی کتابهای خوبی هم میخواندم مثال کتاب «ریاضیات چیست؟» ریچارد
کورانت و بعضی اوقات هم کتابهای سنگین مثال کتاب اصول آنالیز ریاضی نوشته والتر رودین .از آنها چیزی متوجه نمیشدم ولی
باالخره نگاه میکردم .مثال آقای هانری کارتان (پسر الی کارتان از ریاضیدانهای برجسته) کتابی دارد به نام «حساب دیفرانسیل» .این
کتاب را آقای ارسالن شادمان (استاد بازنشسته دانشگاه تهران) ترجمه کرده است .من این کتاب را از یک دست فروش خریده بودم .این
کتاب برای یک دانشجوی کارشناسی ریاضی هم سخت است چون حساب دیفرانسیل روی فضاهای باناخ است .من خودم را میکشتم تا
این کتاب را بفهمم و نمیدانستم باید دنبال چه چیزی برای درک مضمون آن بگردم ولی همچنان به خواندن ادامه میدادم .انگار عشقی
در من شعلهور شده بود.
به یاد دارم در همان دوران دبیرستان یک امتحان درس عمومی داشتم .مادرم ،من را مجبور کرد که این درس را بخوانم چون فردا امتحان
دارم و نمرهام باز هم خراب میشود .من یک کلک زدم و گفتم« :خودکار و کاغذ میخواهم .میخواهم موارد مهم را یادداشت کنم».
بیشتر آن شب اما به این گذشت که فرمولهای تبدیل ضرب به جمع سینوس و کسینوس را به دست بیاورم یعنی حوصله خواندن مطلب
غیر ریاضی نداشتم.
یک شیفتگی عجیبی در من ایجاد شده بود البته این شیفتگی به سرعت هم تمام شد ولی اثرات آن باقی مانده است .در اواخر دوران
دبیرستان عالقهمند به مباحث فلسفی شدم .با این حال تصمیم قطعی من همچنان این بود که ریاضی بخوانم .تحصیل من در ریاضی
یک اتفاق بود و اصال پشیمان نیستم .فکر میکنم هر زمان یا مکان دیگر هم که به دنیا میآمدم باز هم ریاضی میخواندم .اگر بخواهم
در جایی مفید باشم و لذت ببرم همین رشته خواهد بود .تحقیق و تدریس ریاضی را خیلی دوست دارم .بعضیها ریمان و گاوس میشوند.
مدال فیلدز را یک عدهای میگیرند .لذت ریاضیات اما در اساس یک لذت شخصی است .مثل موسیقی میماند .شما میتوانید یک آهنگساز
مثل بتهوون یا یک نوازنده مثل آقای لطفی باشید یا نه ممکن است فقط یک سه تار داشته باشید و از نواختنش برای خودتان لذت ببرید.
ریاضیات یک لذت ناب و شخصی به آدم میدهد که تکرار ناپذیر است
چرا برای مقطع کارشناسی شهید بهشتی را انتخاب نمودید و از دیدگاه شما تفاوت بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه
شریف در چیست؟
یک سری اتفاقات ساده و پیش پا افتادهای زندگی آدم را تعیین میکند .نیچه گفته است« :عالیجناب پیشآمد بر جهان حکم میراند».
در دوره راهنمایی دوستی داشتم به نام آقای خالدی که برادرش در دانشگاه شهید بهشتی کامپیوتر میخواند .دوست من خیلی از دانشگاه
شهید بهشتی تعریف میکرد .میگفت« :خیلی جای خوبیه ... .محشره  ...درختهاش  ...محیطش  .»...هر روز از دانشگاه شهید بهشتی
حرف میزد و باعث شد عالقهای در من شکل بگیرد که در زمان انتخاب رشته اول شهید بهشتی را زدم ،بعد شریف و بعد تهران .خیلیها
به من گفتند که این ترتیب را عوض کنم ولی من گوش ندادم .خیلی از اساتید آن زمان که در حال حاضر همکارم هستند ابراز تعجب
میکردند که ریاضی شهید بهشتی انتخاب اول من بوده است .مثال در درس فیزیک  ۱استادی داشتیم به نام آقای ناصر میرفخرایی که
یک بار سر کالس گفت « :شما بچههای ریاضی تصادفا رتبتون خورده اینجا قبول شدید ما در دانشکده فیزیک رتبه سه رقمی هم داریم.
کسی اینجا هست رتبه سه رقمی باشه؟» خب کسی رتبهاش سه رقمی نبود .من دستم را باال گرفتم و گفتم رتبه من  ۷۵است .استاد
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خیلی تعجب کرد و به من گفت« :بلند شو برویم دانشکده فیزیک .تو چرا ریاضی میخوانی؟» البته بعد از یک سال پشیمان شده بودم
که چرا شهید بهشتی آمدم ولی وقتی حاال با دید کالن نگاه میکنم میبینم اشتباه هم نبوده است .من هم تجربه تحصیل در مدرسه
تیزهوشان را دارم هم تجربه تحصیل در مدارس معمولی .هم تجربه تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی ،شریف و تربیت مدرس را دارم و
هم در این مراکز درس دادهام .در دوران دانشجویی هم در مدرسه عالمه حلی تهران درس دادهام در مدارس عادی هم تدریس کردهام.
بنابراین تجربه تحصیل و تدریس را در دو سه الیه دارم .نتیجهای که میخواهم بگیرم این است که نمیشود یک محیط را به شکل مطلق
و برای همهی آدمها به محیط دیگر ترجیح داد .نمیخواهم پرگویی کنم اما همینقدر عرض کنم که گاهی یک محیط کمتر رقابتی امکان
رشد و ارتقاء بیشتر و پایدارتری را برای یک فرد فراهم میکند.
چرا تصمیم گرفتید به موسسه ماکس پالنک بروید ؟ آیا این موسسه را برای ادامه تحصیل به دانشجویان توصیه میفرمایید؟
بله توصیه میکنم .نه فقط ماکس پالنک بلکه هر جای خوبی که دانشجویان بتوانند بروند .البته فقط برای تحصیل چون به نظر من همه
ما وامدار کشورمان هستیم و موظفیم به صورتی خیرمان به مملکتمان و خانوادهمان برسد.
حضور در ماکس پالنک یک فرصت مطالعاتی برای من بود .البته من برای دکتری ایران ماندم با وجود این که از دو دانشگاه خارجی
پذیریش گرفته بودم ولی به دالیل شخصی نرفتم .بعدها تصمیم گرفتم برای فرصت مطالعاتی به موسسه ماکس پالنکِ شهر بن آلمان
پیش شخصی به نام «ورنر بالمن» بروم .ایشان بیشتر متخصص هندسه دیفرانسیل و ارگودیک هستند تا آنالیز .من شش ماه آنجا بودم
در بین اساتید دانشکده آقای دکتر «خسرو منصف شکری» دورهی دکتری خودشان را آنجا گذراندهاند و با یک ریاضیدان درجه یک
کار کردهاند و خیلی بهتر از من میتوانند در خصوص این موسسه راهنمایی کنند .به نظر من دانشجو در دوره دکتری باید شخصیت
بینالمللی پیدا کند و اگر بتواند در یک محیط بینالمللی تحصیل کند خیلی بهتر است ولی همانطور که عرض کردم ما به کشورمان
وامی داریم و اخالقا یک تعهدی داریم .نباید فقط و منحصرا شخص خودمان را در تصمیمگیری لحاظ کنیم.
در بین گرایشهای مختلف ریاضی چرا به آنالیز عالقهمند شدید؟
من از ابتدا به آنالیز عالقهمند بودم .اگرچه اساتید جبر زمان تحصیل بنده به من لطف داشتند ولی من
به آنالیز عالقهمند شدم .البته انتقادی که به گروه ریاضی خودمان وارد هست این است که محیطش
طوری بود که ما فکر میکردیم که ریاضی فقط یک آنالیز دارد و یک جبر .در حالی که نظر شخصی
من این است که ریاضی اصلش هندسه است و بقیه در خدمت آن است (خنده)! در آن دوره بین جبر
و آنالیز ،من به آنالیز بیشتر عالقهمند شدم .در اواخر لیسانس با استادی به نام دکتر «بهزاد جعفری
روحانی» آشنا شدم .ایشان استاد راهنمای من در دوره ارشد و دکتری بودند .در شریف بسیاری از
کسانی که میخواستند آنالیز کار کنند با ایشان کار میکردند و من حتی برای دوره دکتری خودم برای
این که ایشان استاد راهنمای من باشند به دانشگاه تربیت مدرس رفتم .ایشان فارغالتحصیل دانشگاه
«ییل» و شاگرد «کاکوتانی» بودهاند که از ریاضیدانان بسیار برجسته است .در مدت  ۱۵ -۱۰سالی
که ایران بودند مکتبی در آنالیز ایجاد کردند .دوره فوق لیسانس خودشان را در فرانسه نزد «هییم
برزیس» از بزرگترین ریاضیدانها در زمینه معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی گذراندهاند.
تخصصشان در زمینه آنالیز غیرخطی و نظریه ارگودیک است و من اینگونه به سمت دکتر روحانی و
آنالیز غیرخطی کشیده شدم .در حال حاضر در دانشگاه تگزاس آمریکا استاد تمام هستند .آن زمان به
دالیلی در گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی بودند .ایشان میگفتند« :حتی اگه دانشکده روانشناسی را
هم به من پیشنهاد بدهند من میروم .من فقط میخواهم کارم را انجام بدهم» .آدم عجیب و متفاوتی
بودند و خیلی از همکاران ما وقتی این مصاحبه را بخوانند دکتر روحانی را به یاد خواهند آورد .سال
 ۲۰۰۸اواخر دوره دکتری بنده ،ایشان برای همیشه به آمریکا مهاجرت کردند و پس از ایشان استاد
راهنمای من دکتر «مسعود امینی» شدند .دکتر امینی در زمان تحصیل کارشناسی من مدتی استاد دانشگاه شهید بهشتی بودند و از آن
زمان به ایشان ارادت خاصی داشتم و دارم .تخصصشان آنالیز هارمونیک و آنالیز تابعی است.
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چرا زمینه تحقیقاتیتان را از ریاضی محض به کاربردی تغییر دادید؟
من همیشه عاشق فیزیک ریاضی بودم .ولی در ایران شاخه فیزیک ریاضی جایگاهی ندارد؛ یعنی متاسفانه دپارتمانی نداریم که به صورت
تخصصی به فیزیک ریاضی بپردازد .بنابراین رفتن به سمت کاربردهای ریاضی از اول در درون من بود .حتی اگر به سمت مباحث محض
میرفتم با این نگرش بود که به درد «فهم جهان» بخورد و در بین شاخههای ریاضی آرام آرام به معادالت دیفرانسیل و سیستمهای
دینامیکی عالقهمند شدم.
موردی که نظر من را کامال تغییر داد که از گروهی که نظریتر هست به سمت ریاضی کاربردی و صنعتی بروم بحث شرایط روز بود و
بحث اشتغال فارغالتحصیالن که بسیار جدی است .ما نمیتوانیم فقط به این صورت فکر کنیم که چون ما عاشق ریاضی هستیم پس
دانشجویان ما که اینجا قبول شدند به زور ریاضی بخوانند و به زور هم عاشق ریاضی باشند .بنابراین من و دیگر همکارانم در این زمینه
دغدغه داشتیم .مثال «دکتر یوسفی» از اساتید کابردی همکار ما گفتهاند به خاطر این که شغل نیست دیگر دانشجو دکتری نمیگیرند.
آدم احساس میکند باید کاری کرد که دانشجویان شغل داشته باشند .ممکن است یک دانشجویی متفاوت باشد و عشق عجیبی به ریاضی
و مباحث محض داشته باشد .به نظر من او راه خود را پیدا میکند و البته وظیفه معلمی ایجاب میکند که دست چنین افرادی را بگیریم
و آنها را تا جایی که امکان دارد کمک کنیم .ولی اغلب دانشجویان اینگونه نیستند .اغلب دانشجویان دنبال شغل هستند و این امر به
حق است .این اولین انگیزه قاطع من برای گرایش به سمت کاربردی بود.
غیر از این بحث خود کشور هم هست یعنی آدم فکر میکند تعداد خیلی زیادی دپارتمان ریاضی وجود دارد و تعداد زیادی مقاله نوشته
میشود با چه هدفی؟ بله کسانی مثل مریم میرزاخانی و کوچر بیرکار (فریدون درخشانی) ممکن است بدرخشند و مرز دانش را جا به جا
کنند .در ایران هم کسانی هستند که کار درجه یک انجام میدهند .ولی وقتی کار علمی موثری نمیکنیم پس حداقل کاری عملی یک
خرده موثری انجام دهیم .یعنی برویم به سمت ریاضیاتی که به درد امورات کشور بخورد ،به درد بهبود زندگی روزانه مردم بخورد و این
چیزی است که از ریاضی برمیآید .مثال من اطالع دقیق دارم که در کشورهایی که علم خیلی جا افتادهتر است ،کسانی که رشتهشان
ریاضیات است شغلهایی با درآمدهای بسیار باالیی دارند به طوری که برای من و شمایی که در ایران زندگی میکنیم افسانهای است.
برای این که وارد کارهای کاربردی شدهاند مثال با شرکتهای آی تی و صنعتی همکاری میکنند و کار ریاضیات کاربردی انجام میدهند.
البته من خودم در ریاضیات کاربردی متخصص نیستم ولی دوست دارم دانشجویان را به این سمت تشویق کنم با این که عالقه شخصی
خود من فیزیک ریاضی هست مثال نظریه عملگرها ،آنالیز هندسی و هندسه دیفرانسیل.
همچنین با لطفی که آقای دکتر حاج ابوالحسن به من داشتند به دلیل این که در رشته تخصصی من مقداری مبحث بهینهسازی هست
و حتی بخشی از رساله دکتری من در این مورد بوده و این که این مبحث در علوم داده کاربرد بسیار زیادی دارد ،وارد علوم داده شدم و
مقدار زیادی علوم داده خواندم و بهینهسازی در علوم داده را تدریس میکنم .به این امید که دانشجویان با این دانش و علم در آینده
بتوانند پروژههایی انجام دهند یا شغل مرتبطی داشته باشند .این در واقع یک تغییر پارادایمی است که در تمام دنیا رخ داده در ایران هم
رخ میدهد و قرار نیست تا آخر هم آن طنز تلخ عملی شود که میگفت« :ما اژدها کشی درس میدهیم آخر سر آن کسی هم که
فارغالتحصیل میشود اژدها کشی درس میدهد برای این که اژدهایی برای کشتن نیست» .عاشقان ریاضی که میخواهند مرز علم را جا
به جا کنند بینهایت ارزشمند هستند ولی در اقلیت هستند و در نهایت سیستم آموزشی باید به گونهای باشد که جوابگوی اکثریت باشد،
در کنار آن عشقی که ما اقلیت به ریاضیات داریم.
علت عالقهمندی شما به فلسفه چیست؟ فیلسوف مورد عالقهتان کیست و چرا به این فیلسوف عالقهمند شدید؟ آیا به
افراد دیگر مخصوصاً به جامعه ریاضی توصیه میفرمایید که به فلسفه بپردازند؟
حقیقتا نمیتوانم توضیح بدهم چرا عالقهمندم .خیلیها البته عالقهمند هستند .به احتمال زیاد برای آنهایی که دغدغه فلسفی ندارند
نمیتوان علت این عالقهمندی را توضیح داد و آنهایی هم که مبتال هستند خودشان بهتر درک میکنند.
من البته تصور میکنم همه انسانها کمابیش با این ماجرا ارتباط برقرار میکنند .ویل دورانت در مقدمه کتاب تاریخ فلسفه گفته است
ما میخواهیم هر چیزی را به شعله آتش و روشنی تبدیل کنیم .انگار از فهمیدن لذت میبریم و بشر چنین خصلتی دارد و انگار ویژگی
ذاتی بشر است .نیرویی در درون ما است که انگار دانستن بهتر از ندانستن است .جان استوارت میل جمله معروفی دارد که میگوید:
«میخواهی یک خوک باشی با امیال ارضا شده یا سقراط گرسنه با امیال ارضا نشده ».و میگوید ما یک میل درونی داریم که دومی را
ترجیح میدهیم یعنی حتی اگر امیالمان ارضا نشود ولی فهممان ارضا بشود و این انگار برای همگی هست ،برای من هم بوده به خصوص
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از اواخر دبیرستان با مطالعه کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» آیت اهلل طباطبایی و یادداشتهای شهید مطهری بر این کتاب به
فلسفه عالقهمند شدم .این آغاز آشنایی بود و بعد به صورت جدیتر به فلسفه پرداختم و بسیاری از دوستانم به من گفتهاند که بیشتر
وقتم را به جای این که روی ریاضی بگذارم روی فلسفه گذاشتهام و این نقد آنها درست است .من همیشه ذهنم درگیر یک فیلسوفی
است و این یک عشق شخصی است.
فیلسوف مورد عالقه من بدون شک «نیچه» است .البته جالب این که خود نیچه با مرید و پیرو بودن مخالف است یعنی کسی نمیتواند
به شکلی مؤمنانه نیچهای باشد .نیچهای بودن با خود آرای نیچه در تناقض است .مقام دوم را شاید به «ویتگنشتاینِ» متأخر یعنی
ویتگنشتاینِ دوره «پژوهشهای فلسفی» بدهم.
در مورد سؤال آخر ،من به هیچ وجه مطالعهی فلسفه را توصیه نمیکنم .اتفاقا اگر دغدغهی فلسفی ندارند خوش به حالشان! اگر بخواهم
توصیه کنم ،توصیه میکنم که به حوزههایی مثل علوم داده بپردازند چون میتوانند شغل خوب به دست بیاورند .راستش حتی این
حوزهها میتواند مطالبات فکری-فرهنگی آنها را تا حد زیادی ارضا کند .مثال فلسفه علوم شناختی به علوم داده ارتباط برقرار میکند.
اخیرا در زمینه علوم داده و یادگیری ماشین فعالیت میکنند .نهایتا اگر کسی به فلسفه عالقه دارد نیاز
ً
حتی بسیاری از فیزیکدانها هم
نیست که من توصیهای کنم خودش به این سمت میرود .مثل یک آتشی هست که اگر بگیرد دیگر خاموش نمیشود.
چرا از شعر سنتی فارسی به سمت رمان گرایش پیدا کردید؟
خوب من تربیتم به گونهای بوده است که با شعر فارسی بزرگ شدهام .چندان انتخاب متفاوتی برایم موجود نبود .من زمانی که کنکور
دادم و وارد دانشگاه شدم دیوان حافظ را حفظ بودم .یادم هست وقتی میخواستم برای کنکور درس بخوانم ،برای این که این درس
خواندن را تحمل کنم ،کتاب «شرح غزلیات حافظ» آقای حسینعلی هروی (استاد ادبیات دانشگاه تهران) را میخواندم .در این کتاب هر
شعر را کلمه به کلمه با توضیحات مختصر شرح میدادند .من روزی بیست غزل میخواندم (حافظ حدودا چهارصد غزل دارد) .این کار را
برای دو سال انجام دادم و پس از آن دیوان حافظ را حفظ بودم .بعدا که با فلسفه آشنا شدم ارتباطم با شعر کالسیک فارسی کم شد
حتی زمانی از شعر متنفر شدم و معتقد بودم که شعر ما لفاظی با کلمات است .مثال شعر حافظ که میگوید« :کس چو حافظ نگشاد از
رخ اندیشه نقاب  /تا سر زلف سخن را به
قلم شانه زدن» به گونهای ادعایی نادرست
است .ولی از این افراط و تفریطها نهایتا
به یک تعادل رسیدم مخصوصا زمانی که
با فلسفه مکتب قارهای آشنا شدم مثل
نیچه و «هایدگر» و دیگران که اهمیت
زیادی به ادبیات میدادند .یکی از
فیلسوفان محبوب من آقای ریچارد رورتی
است که میگفت« :کاش به جای خواندن
فلسفه ،اشعار بیشتری خوانده بودم».
در مورد رمان هم باید عرض کنم
متأسفانه من آدم رمانخوانی نبودم .در
واقع برعکس آن که اشتیاق خوبی برای
یادگیری علم یا فلسفه دارم حوصله
داستان و فیلم ندارم .ولی در بزرگسالی
سمت راست :دکتر بیژن احمدی ،سمت چپ :دکتر امیر اصغری
سعی کردم تا حدودی و نیز با کمک
کتابهای صوتی این مشکل را جبران کنم .سعی کردهام رمانهای درجه یک از نویسندگان داخلی یا خارجی را بخوانم مثل کتابهای
داستایوفسکی و گونترگراس یا دولتآبادی و گلشیری و  . ...مثال «سمفونی مردگان» عباس معروفی واقعا به نظرم استحقاق گرفتن جایزه
نوبل ادبیات را هم دارد .من فکر میکنم میشود پیوستاری را در نظر گرفت که یک سر آن ریاضی و منطق و سر دیگر آن تا هنر میرود
و میتوان در این بین فلسفه و ادبیات را هم قرار داد و این موضوعات در واقع تکههای یک پیکر واحد هستند .البته این ایده کواین
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فیلسوف کلگرا است .یعنی ما یک کلیتی داریم .در واقع آنچه که بشر تولید کرده به عنوان فرهنگِ بشری یک کل به هم پیوسته است
اگرچه بعضی جاهای آن با هم متفاوت است ولی یک پیکر واحد است و شما در این مسیر ،علم را دارید بعد فلسفه و بعد ادبیات و این
موضوعات به هم پیوسته هستند و نقاط تمایز و مرزها کامال روشن و قاطع نیستند .شما در آثار نویسندگان تراز اول مقادیر زیادی بینش
فلسفی ناب پیدا میکنید .مثال نمایشنامه «اردک وحشی» هنری ایبسِن یک نمایشنامهای است که در آن فلسفه اخالق عمیقی نمایان
است .خواندن این نمایشنامه و فهم الیههای عمیق آن شاید در حد خواندن کتاب نقد عقل عملی کانت است .یا مثال کتاب «برادران
کارامازوف» یک دوره فلسفه دین و اخالق است .کتابهای «ژان پل سارتر» و «آلبرکامو» که کامال اگزیستنسیالیستی است و با فلسفه
وجودگراییِ «مرلو پنتی» ،هایدگر و «هوسرل» قرابت دارد و از این نمونهها فراوان است .جوابم به سوال شما این است که به طور
«طبیعی»؛ یعنی کسی که به فلسفه عالقهمند است بسیار محتمل است که به رمان هم عالقهمند شود.
سخن پایانی:
پرواضح است که در جایگاه توصیه یا نصیحت نیستم .صرفا به عنوان یک دانشجوی ریاضی و عالقهمند به سرنوشت دانشجویان عزیز
دانشکده ،عرض میکنم که هر کاری را با اشتیاق و تعهد کامل انجام دهند .اگر پذیرفتهاند که دانشجوی ریاضی باشند ،بهترین بخش از
وقت و انرژی و توان خودشان را به موفقیت در این رشته اختصاص دهند .مثل کسانی نباشیم که «بر سر سفره مینشینند و با خودشان
هیچ چیز نمیآورند حتی یک اشتهای خوب!» سعی کنیم ،قدر سالهای تکرارنشدنی و بینهایت ارزشمند جوانی و قدرت ذهنی و جسمی
این دوران را بدانیم .برخالف سخنان عامیانهای که گاهی از روی استیصال گفته میشود ،و ارزش و اهمیت داشتن علم یا مهارتهای فنی
را کم جلوه میدهند؛ من فکر میکنم در هر وضعیتی که باشیم چه یک کارمند یا حسابدار چه مثل من یک معلم و چه یک محقق و
دانشمند ،داشتن سواد کافی و بینش درست ریاضی حتما ما را یک گام به جلو خواهد برد .من آدمهای متعددی با زمینههای مختلف
کاری و سنی میشناسم که آرزو دارند کاش کمی بیشتر ریاضی میدانستند .شما یک تاجر موفق هم بشوید ،چه بهتر که ریاضیات
بیشتری بدانید چه برسد به این که قصد ادامه تحصیل در یک شاخه از علم و معرفت بشری را داشته باشید .مطالعهی انتزاعیترین
بخشهای ریاضی هم اثر تربیتی و درونی عمیقی بر آدم دارد که بعید میدانم طور دیگری قابل کسب باشد .افالطون که بسیاری او را با
نماد حکمت و فلسفه میدانند بر سر در آکادمیخود نوشته بود «آن کس که هندسه نمیداند ،وارد نشود» .ریاضیات کلید ورود به هر
عرصهای است که در آن با «فهمیدن» سر و کار داشته باشیم.
embedding
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۱

خروجـبر
مترجم :محرم نژادایردموسی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 1 Mبیا تو .بیا تو .چقدر عالیه که دوباره میبینمت جبر .خودت
میدونی که ما چقدر دوست داریم اینجا بیشتر ببینیمت
جبر .کوچولوهات ،سیلو-زیرگروها چطورند؟

A

 2اونا خوبند .اما من برای گپ زدنهای بیخودی اینجا
نیومدم!

 Mالبته .میشناسمت .تو همیشه سرت شلوغه و کار رو سرت
ریخته .از همین خصوصیتت هم خوشم میاد .اتفاقاً داشتم
چند روز پیش به توپولوژی میگفتم که "جبر همه کارهاشو
با دقت تمام انجام میده" بین خودمون باشه توپولوژی یه
مقداری دقتش کمه .خودت میدونی .بگذریم .بشین لطفاً.
چیزی میخوری برات بیارم؟ یک مجموعه با خواص جالب
تعریف شده یا شاید عمل دوتایی رو ترجیح بدی؟

A

نه ممنون .چیزی میل ندارم .اگر اجازه بدی برم سر اصل
مطلب.

 Mحتماً .سراپا گوشم .هر کاری بتونیم برات انجام میدیم.
خودت میدونی که برای ما چقدر مهمی.

A

ما میخوایم خارج شیم.

 Mمنظورت چیه؟

A

میخوایم از اتحادیه ریاضیات خارج بشیم .جبردانها
رأیگیری کردند و ما میخوایم از اتحادیه بریم بیرون!

 Mاما ...

A

اتحادیه حق ما رو نمیده .به اندازه اعتباری که برای اتحادیه
کسب میکنیم به ما توجه نمیشه .ما میخوایم خارج بشیم.

 Mخارج بشید؟ اما چطور ممکنه که شما سرخود عمل بکنید؟
شما به همه ما احتیاج دارید تا به شما معنی و مفهوم
ببخشیم .توپولوژی جبری .نظریه جبری اعداد .هندسه
جبری .جبر بخشی جدانشدنی از کل ریاضیاته!

A

ما تصمیممون رو گرفتیم و من اینجا نیومدم بحث کنم.
من اینجا اومدم تا در مورد نحوه خروج به توافق برسیم.

 Mاین ،این بیمعنیه.

A
 Mخب .پس .حاال که این طور میخواید باشه .صحبت میکنیم .شاید
همینه که هست.

متوجه بشید که این خروج چه معنایی برای شما میتونه داشته باشه!

دوفصلنامه دانشجویی 13
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A
 Mخب .برای شروع ،واضحه که اگر بخواید چنین کاری بکنید
بله .بهتر شروع کنیم.

شما توپولوژی جبری ،هندسه جبری و نظریه جبری اعداد
و چیزهای دیگه رو از دست میدید.

A

این منصفانه نیست .شما نمیتونید نظریه جبری اعداد رو
برای خودتون بردارید .هر کسی میدونه که نظریه اعداد
جزئی از جبره .ما حتی براش مخفف هم درست کردیم.
 ANT .ANTبرای ماست.

 Mببخشید ،اما همونطور که میدونی نظریه اعداد فراتر از اون
چیزی هست که فقط با دید جبری بهش نگاه کرد .به همین
علت پیش ما میمونه .تمام زیرشاخههای به فرم " ....جبری"
برای ما میمونه.

A
 Mعالیه .فکر نکنم کسی اونو بخواد .اما به هر حال ما اعداد اول
خب .پس ما جبر همولوژی رو نگه میداریم.

A

رو پیش خودمون نگه میداریم.
چی؟ ما به اعداد اول نیاز داریم .اعداد اول از دل جبر بیرون
اومدند.

 Mاعداد اول برای همه مهم هستند و طوری که اعداد اول عمل
میکنند نشون میده تنها به جبر تعلق ندارند .اگر شما به
اونها نیاز دارید ،ممکنه ما بتونیم به شما اجازه بدیم که هر
چند وقت یکبار از اعداد اول استفاده کنید .در مورد بقیه
اعداد هم بگم که همه اعداد متعالی مال ماست و اعداد
جبری رو شما بردارید!

A

(با عصبانیت) اما مجموعه اعداد جبری مجموعهای با اندازه
صفره!

( Mبا لحنی تمسخرآمیز) شما معنی کلمه اندازه رو میدونید؟!
تحت تاثیر قرار گرفتم!

A
 Mما تمام اعداد موهومی را هم پیش خودمون نگه میداریم.
 Aاصال و ابدا .اونها تولدشون جبری بوده و قضیه اساسی جبر تنها
منظورتون چیه؟

زمانی درسته که ریشههای موهومی هم در نظر گرفته بشن.

 Mمشکل خودتونه .میتونید قضیهتون رو بازنویسی کنید .مث ً
ال
بنویسید "هر چندجملهای درجه 𝑛 حداکثر 𝑛 ریشه حقیقی
دارد".

A
 Mبه هر حال شما که میخواید ما رو طالق بدید! باید فداکاری هم
اما اینطوری دیگه قضیه بیمعنی میشه.

بکنید .حاال اجازه بدید بریم سراغ حقوق مربوط به ماهیگیری.
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A
Mبله .این که کجاها شما اجازه داشته باشید بروید برای گرفتن
(با تعجب) حقوق ماهیگیری؟!

نتایج جدید.

A
 Mدر واقع این جملهتون دیگه درست نیست .شما تنها اجازه
دریاهای دنیای ریاضیات برای همه آزاده.

دارید حداکثر تا مرز  100مایلی مرزهای جبر نتیجهگیری
کنید .زمانی که مرزها بسته میشن شاید هم کمتر.

A
 Mجاهایی که مرزها به هم نزدیکه باید از نمودار ورونوی 3برای
منظورتون چیه؟

تعیین محدوده نتیجهگیری شما استفاده کنیم.

A
 Mدیاگرام ورونوی از هندسه اومده.
 Aبله میدونم اینو .اما من منظور شما از این که که گفتید
من واقعاً متوجه منظور شما نمیشم.

" 100مایل از مرزهای جبر" رو متوجه نمیشم.
 Mاجازه بدید اینو موکول کنیم به زمانی که شما شروع به
نتیجهگیری در آبهای آزاد کردید .حاال بیایید راجع به
منابع انرژی صحبت کنیم .ما منطقی هستیم و درک
میکنیم که جبر نمیتونه بدون انرژی کارهاشو جلو ببره.

A
 Mما هزار گالن قهوه در هفته رو برای شما تضمین میکنیم.
 Aاین خیـــــــلی مسخره است .این مقدار حتی جبردانهای
منظور شما از انرژی چیه؟

میشیگان رو هم کفایت نمیکنه.
 Mخب .شما میتونید منابع دیگهای رو هم امتحان کنید .مث ً
ال
چای و نوشابه همیشه هست .من شنیدم کاکائو هم مقداری
کافئین داره.

A

شما عمداً دارید تالش میکنید ما رو به زانو در بیارید .شما
میخواید ما به غلط کردن بیفتیم و بگیم پشیمون شدیم.

 Mشما صرف نظر از این که چطور توافقمون پیش بره هم پشیمون
خواهید شد .بریم سراغ دانشجویان تحصیالت تکمیلی!

A
 Mشما دانشجو میخواید؟
 Aمعلومه دانشجو میخوایم .به همون اندازهای که قبالً داشتیم.
 Mمن مشکل و ترسی ندارم .ولی وقتی جدا بشیم دانشجویان
منظورتون چیه؟

کارشناسی که میخواهند تحصیلشون رو ادامه بدهند باید
بین جبر و ریاضیات (به جز جبر) یکی رو انتخاب کنند در
حالی که هنوز دانشجوی کارشناسی هستند.

Infinity magazine

A

اما این منصفانه نیست .دانشجویی که میخواد تو مسیر
ریاضی ادامه بده باید دیدش رو وسیع کنه اما اینطوری با
سطوح باالتر جبر آشنا نمیشه.

 Mمن فکر کنم کم کم داری متوجه میشی .خب اجازه بدید
بریم سراغ قوانین جریمه نقض تعهدات!

A
 Mخسارات مربوط به نقض قرارداد فیمابین .مطمئنم که شما

 Mدر مجموع پرداخت مبلغ  10000قضیه در یک نوبت!

A
 Mبلــــــه .و باید قضایای پرداختی قضایای جدی ریاضیات
چی؟

چی؟!

آگاه هستید که وقتی قرارداد اصلی بین جبر و ریاضیات
امضاء شد برای فسخ زودهنگام قرارداد یک جریمهای در
نظر گرفته بودند!

A
 Mنه شما امضاء نکردید .بابلیها بودند که اولین نسخه از
(با تعجب) :ولی من هنوز هیچ چیزی رو امضاء نکردم!

قرارداد رو  1733سال قبل از میالد امضاء کردند .نسخه
جدیدتر قرارداد در سال  830میالدی توسط خوارزمی امضاء
شد و جدیدترین نسخه در سال  1637توسط دکارت امضاء
شد که این قرارداد آخر تا  2200اعتبار داره .پس اگر شما
بخواهید خارج بشید باید جریمه رو بپردازید.

A

چه جور جریمهای؟

A

باشند نه موارد جزئی و مسخره .هم چنین هیچ کدوم از
قضیههای پرداختی دیگه جزئی از جبر نخواهند بود اگر جبر
از اتحادیه خارج شود.
اما چطور تصور کردید که جبردانها بتونند از عهده این
 10000قضیه که همگی از جبر خارج میشن بربیان؟!

 Mمن فکر میکنم که جواب به این سوال قهوه باشه .تصور کن
که  100گالن قهوه برای هر قضیه جدی الزمه .با 1000
گالن سهمیه هفتگی 10 ،قضیه رو میتونید بپردازید .پس
 1000هفته باید کار کنید .چرا به عقب برنگردیم دوست
من؟ از دیدنت بسیار خوشحال شدم جبر .هر وقت خواستید
خارج شوید ،خارج شوید! ما اینجا در خدمتتان هستیم!

مرجع
Adams, C., Algebrexit, Math Intelligencer,
a42, 33-35 (2020).
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نامهای به یک ریاضیدان جوان
به رسم بینهایت ،در این بخش ،ترجمهی نامهی
دیگری را از ایان استوارت با عنوان «چگونه ریاضی
را بیاموزیم؟» میخوانیم .این نامه برگرفته از
کتاب «نامههایی به یک ریاضیدان جوان» است.

مترجم :مهدیس فتحیاول

مگ عزیز؛
کارشناسی ارشد ریاضی محض (هندسه) ،دانشگاه شهید بهشتی
بیشک تاکنون متوجه شدهای که کیفیت تدریس
در دانشگاه بسیار متغیر است .دلیل این تفاوت در بیشتر موارد این است که استادان و دستیاران آموزشیشان به جهت توانایی خود در
تدریس استخدام و پذیرش نمیشوند و بر این اساس ارتقای شغلی نمییابند بلکه آنها برای انجام تحقیقات علمی در دانشگاهها حضور
دارند؛ اگرچه تدریس بنا به دالیلی مهمتر و ضروریتر [از تحقیقات] به نظر میرسد اما برای بسیاری از استادان نسبت به تحقیق ،در
جایگاه دوم قرار میگیرد .بسیاری از استادان شما خطابهگویانیاند که سخنرانیهایشان بسیار جذاب و هیجانانگیز است و مربیانی دلسوز
و فداکارند؛ و دیگرانی [که تعدادشان بیشک کمتر است] ،سخنرانیهایی کمتر جذاب ارائه میدهند و مربیانیاند که به نسبت دلسوزی
و فداکاریشان کمرنگتر است .تو موظفی حتی در کالس آن دسته از معلمانی که لزوما استعدادها و تواناییهای گرانقدر و ارزمندشان را
در کالس درس و زمان تدریس به نمایش نمیگذارند نیز راهی برای موفق شدن پیدا کنی.
یک بار در سخنرانی ای شرکت کردم که باور داشتم سخنران زمان را متوقف کرده است [زیرا نه زمان میگذشت و نه کالس به خوبی
پیش میرفت] اما همکالسیهایم [به طعنه و طنز] میگفتند که این سخنران باید از توانایی متوقف کردن زمانش در جنگهای نظامی
استفاده کند.
تعداد بسیار زیادی از مقاالت و نوشتههای آموزش ریاضیات ،ممکن است این تصور را ایجاد کرده باشند که آموزشگران منشأ تمام
مشکالتی هستند که دانشجویان و دانشآموزان در بخش ریاضیات با آن مواجه میشوند و همیشه مسئولیت شناسایی ،دستهبندی و حل
مشکالت ریاضی یادگیرندگان ،با آموزشگران است .البته که شناسایی منشأ کجفهمیها و نافهمیها در ریاضیات و رفع آنها ،جزو وظایف
آموزشگران است اما دانشآموزان و دانشجویان نیز وظایفی دارند؛ تو باید بفهمی که چطور بیاموزی!
مانند تمامی آموزشها و بیشتر از آنها ،ساختار ریاضیات مجرد است؛ جهانی پیچیده و آشفته ،به همراه مسائل بیشماری که بیپاسخاند
و معلمی که وظیفهاش تحمیل نظم بر این آشفتگی است تا بتواند این مجموعه از قطعات بینظم را به روایتی منسجم تبدیل کند .بنابراین
یادگیری شما به قطعاتی از واحدها یا دورههای کلیتر درسی تقسیم میشود و هر دوره دارای برنامه درسی مشخص و مطالبی دقیق
مشخص شده برای یادگیری است .در برخی از محیطهای آموزشی مانند مدارس عمومی آمریکا ،طرح درس دقیق روزانه _با توضیح
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مشخص چه صفحهای از کدام کتاب ،چه تمرینی و چه روندی برای ارائه_ از پیش تعیین میشود .در سطوح پیشرفتهتر مانند دانشگاهها،
مدرس در نحوهی انتخاب و ارائه مطالب در چارچوب دورهی درسی مشخص شده ،آزادی عمل بیشتری دارد و یادداشتهای شخصی
مدرس جای صفحات از پیش تعیین شدهی کتاب را میگیرند.
پیگیری روند تدریس بر اساس عناوین از پیش تعیین شده و گام به گام برای دانشآموزان و دانشجویان راحتتر است چرا که چگونگی
ایجاد یک ساختار را میبینند و روند کلی را میآموزند .آموزش منظم و مرحله به مرحله بر اساس کتاب مرجع انتخاب شده کار غلطی
نیست اما روشهای دیگری نیز وجود دارند که میتوانیم در زمانهایی که گیر افتادهایم ،از آنها استفاده کنیم.
بسیاری از دانشجویان و دانشآموزان تصور میکنند اگر در جایی از مسیر حل مسائل و یا یادگیری گیر افتادی ،باید متوقف شوی .نه! به
عقب نگاه کن ،قسمتهای ناقص یا غلط را دوباره بخوان و آنقدر این کار را تکرار کن _حتی اگر ساعتها و یا روزها طول بکشد_ تا
سرانجام جرقه نوری که روشنگر مسیرت است ،پدیدار شود.
می دانم که این بازخوانی ،تکرار و استمرار آزاردهنده است .من همیشه به دانشجویانم میگویم که اولین کاری که باید انجام بدهید آن
است که ادامهی مطلب را بخوانید .به یاد داشته باشید که شما به مشکلی برخوردهاید؛ پس وانمود نکنید همهچیز عالی ،واضح و شیرین
است ،بلکه ادامه دهید [و برای فهم مشکل و حل و گذر آن ،سطرهای قبل و بعد را مطالعه کنید] .معموال جمله و یا بند بعدی ،مشکل
شما را برطرف میکند.
در ادامه مثالی از کتاب مبانی ریاضیات 1نوشته دیوید تال 2میآورم .در صفحه  16که به توضیح دربارهی عنوان اعداد حقیقی اختصاص
دارد ،میخوانیم« :یونانیان دریافتند که خطهایی وجود دارند که طول آنها از نظر تئوری قابل اندازهگیری و بیان با اعداد گویا نیست».
ممکن است فردی به راحتی در همینجا متوقف شود :معنای «اندازهگیری» چیست؟ این عبارت تاکنون تعریف نشده است و حتی در
پاورقی هم نیامده! یونانیان چگونه این حقیقت را دریافتند؟ آیا من باید این مطالب را از درسهای قبلی برداشت میکردم؟ آیا دورهی
درسی خاصی را از دست دادهام؟ صفحات قبلی هیچ کمکی نمیکنند حتی اگر بارها و بارها آنها را بازخوانی کنی .میتوانی ساعتها
زمانت را صرف «به هیچ جایی نرسیدن» کنی!
پس این کار را نکن! خواندن را ادامه بده .چند سطر بعدی به توضیح این مطلب میپردازد که چگونه قضیه فیثاغورث منتج به خطی
𝑚

𝑚

میشود که طولش ریشهی دوم عدد دو است و ادعا میکند که هیچ عدد گویایی مانند 𝑛 وجود ندارد که  .( 𝑛 )2 = 2سپس این ادعا با
استفادهی هوشمندانه از این حقیقت که هر عدد طبیعی میتواند به طور یکتا به صورت حاصلضرب اعدد اول نمایش داده شود ،اثبات
میشود .نتیجه به این صورت خالصه میشود که "مربع هیچ عدد گویایی نمیتواند عدد دو باشد و از این رو ،وتر مثلث داده شده نمیتواند
دارای طولی با اندازهی گویا باشد».
احتماال اکنون هر چیزی در جای درست خودش قرار گرفته است« .اندازهگیری شده توسط  »...احتماال به این معنی است که «طولی
برابر با  ...دارد» .استدالل یونانیان به شکلی بیمقدمه به این نکته که بیشک در این بحث از قضیهی فیثاغورث استفاده میشود ،گریز
میزند؛ این نکته کمک میکند تا بدانی فیثاغورث هم یونانی بوده است .و باید بتوانی دریابی که عبارت «ریشهی دوم عدد دو ،گویا
نیست» معادل با این عبارت است که «مربع هیچ عدد گویایی نمیتواند عدد دو باشد».
معما حل شد!
اگر پس از این کندوکاو عمیق ،هم چنان در چگونگی استدالل مشکل داری ،زمان آن رسیده است که به سراغ معلم یا مربی خود بروی و
از او کمک بگیری .با تالش فردی خودت در مرتب کردن و حل مسئله ،ذهنت را آمادهی مواجهه با آن میکنی بنابراین با تقریب بهتری
متوجه توضیحات معلمت میشوی .این روش بسیار به مرحلهی «نهفتگی» 3پوآنکاره شباهت دارد؛ جایی که در هوای مناسب و همراه با
وزش باد موافق ،به روشنایی منجر میشود.
احتمال دیگری هم وجود دارد جایی که حتی کمک گرفتن از معلمت نیز ضروری است .به عالوه در این صورت میتوانی تالش کنی که
زمینه را برای یادگیری آماده کنی؛ معموال هر باری در بخشی از ریاضیات دچار مشکل میشوی به این دلیل است که احتماالً در
بخشهای دیگری از ریاضیات که بدون ذکر صریح نامشان ،مورد استفاده قرار گرفتهاند و مفروضات این بخش هستند ،ایراد داری .هرم
وارونه از دانش ریاضیات را به یاد میآوری؟ ممکن است فراموش کرده باشی که عدد گویا چه عددی است یا فیثاغورث چه چیزی را
اثبات کرد یا ریشه های دوم چه ارتباطی با مربع کردن دارند یا متعجب شوی که چرا به خاصیت یکتایی تجزیه اعداد به عوامل اول نیاز
داریم .اگر اینطور باشد ،به کمک برای درک اثبات گنگ بودن جذر عدد  2نیاز نداری بلکه برای تمرین مفاهیمی چون اعداد گویا ،اعداد
اول یا هندسهی پایه نیاز به کمک داری.
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این کار بینش خاص و نظم ویژهای به روند فکری تو میدهد و همچنین از این نظم و بینش برای یافتن دقیق نقطهای که متوجهش
نشدهای و به مشکل ضروری تو مربوط است ،استفاده میکنی .آموزشگران تو متوجه چنین مواردی هستند و در روند تدریسشان به این
موارد توجه دارند .هرچند این ترفند خوبی است که برای خودت ماهر شوی؛ اگر بتوانی.
به طور خالصه :اگر فکر میکنی در حل مسئلهای گیر افتاده ای ،صرف نظر از امید کمک و دریافت مطلب ،سعی کن در آن نقطه رو به
جلو دس ت و پا بزنی و پیش بروی اما به یاد داشته باش که در چه نقطهای گیر افتادهای .اگر این روش به تو کمکی نکرد ،به نقطهای که
مشکل در آن وجود دارد برگرد و از آن هم عقبتر برو تا جایی که به چیزی برسی که با اطمینان متوجهش میشوی .سپس از نو تالش
کن که به پیش بروی.
ا ین روند بسیار شبیه به روش عمومی حل ماز است که دانشمندان علوم کامپیوتر آن را "اولین جست و جوی عمیق "4مینامند .اگر
امکان دارد به قسمتهای عمیقتر ماز برو .اگر گیر افتادی ،به اولین نقطهای که در آن مسیر جایگزین وجود دارد ،برگرد و آن را دنبال
کن .هرگز از یک مسیر دقیقا بیش از دو بار عبور نکن .این الگوریتم تو را به راحتی از ماز عبور میدهد .این شباهت در یادگیری با چنین
تضمین قویای رخ نمیدهد ،اما هنوز هم یک روش خوب است.
زمانی که دانشجو بودم در این روش بسیار افراط میکردم .روش معمول من در مطالعهی متون ریاضیات به این شکل بود که به هر بخشی
ناخنکی میزدم تا چیزهای هیجانانگیز برای خواندن را پیدا کنم ،سپس از آخر به اول برمیگشتم تا دربارهی همهی آن چیزهای
هیجانانگیزی که مشخصشان کرده بودم ،کمی بیشتر بخوانم .من واقعا این روش را به همه توصیه نمیکنم اما این روش میتواند
جایگزینی به جای شروع از صفحه یک و پشت هم پیش رفتن تا رسیدن به صفحه  250باشد.
بگذار اشتیاقت را برای ترفند مفید دیگری برانگیزانم :این روش شبیه انجام کار اضافی است اما به تو اطمینان میدهم که سرانجام بسیار
سودمند خواهدبود؛
پیرامون موضوعت مطالعه کن!
فقط و فقط منبع و مرجع تثبیت شده در کالس را مطالعه نکن .درست است که کتابها گران هستند اما کتابخانه هم داریم! کتابهایی
با عنوان مشابه پیدا کن ،آنها را با روشهای معمول بخوان و از روی بخشهای کسلکننده یا سخت گذر کن و بر روی مطالبی که
توجهت را جلب میکنند بیشتر تمرکز کن .حس شگفتانگیزی است که هر چند وقت یک بار مطلبی را بخوانی که هفتهی بعد یا سال
آینده به آن بازخواهی خورد.
تابستان قبل از ورودم به کمبریج در رشتهی ریاضی ،ده ها کتاب را به همین روش ساده خوانده بودم .در یکی از آن کتابها با موضوع
بردارها ،نویسنده بردار را کمیتی که دارای اندازه ،راستا و جهت است ،معرفی کرده بود .در آن زمان این تعریف بینش خاصی در من
ایجاد نکرده بود اما فرمولهای زیبا و نمودارهای سادهی شامل پیکانها را دوست داشتم و بیش از یک بار با همین روش سطحی و ساده
این بخش را خواندم .بعدتر فراموش کردم که با چنین مفهومی مواجهه داشتهام تا این که در سخنرانی آغازین بخش بردارها ،ناگهان همه
چیز در ذهنم آشکار شد؛ پیش از آن که سخنران هر عبارتی را کامل کند ،دقیقا متوجه میشدم که نویسندهی کتاب چه چیزی را به
چه بخشی متصل کرده بود ،همهی آن فرمولها واضح به نظر میرسیدند و من دلیل درستی آنها را میدانستم.
فقط میتوانم بپذیرم که ضمیر ناخودآگاه من درست همانطوری که پوآنکاره مدعی بود ،برانگیخته شد و در زمان مداخله با نظمی که
ایجاد کرد ،از سردرگمیهای حاصل از مطالعهی کتاب در ذهن من ،مطالب را بیرون کشید .گویی ذهن من تنها منتظر چند سرنخ ساده
بود تا بتواند یک تصویر منسجم را تشکیل دهد.
وقتی میگویم «پیرامون موضوعت مطالعه کن» منظورم این نیست که فقط مطالب فنی و دقیق علمی را بخوان! مثال کتاب «ریاضیدانان
نامی» 5اریک تمپل بل 6را بخوان حتی اگر برخی از داستانهایش ساختگی باشند و یا زنان در آن تقریبا نامرئی و کمرنگ شده باشند.
نمونه کارهای برجسته گذشتگان را مانند مجموعهی چهارجلدی «دنیای ریاضیات» 7از جیمز نیومن 8که شامل نوشتههای جذاب و
حیرتانگیزی دربارهی ریاضیات از مصر باستان تا نسبیت است ،مطالعه کن .همچنین در سالهای اخیر تعداد زیادی کتاب مشهور ریاضی
دربارهی فرضیه ریمان ،قضیه چهاررنگ ،عدد پی ،بینهایت ،چگونگی نحوه تفکر ریاضیاتی در مغز انسان ،منطقهای فازی ،اعداد فیبوناچی
و  ...منتشر شدهاند که برای مطالعهی پیرامون ریاضیات مناسباند .حتی کتابهایی دربارهی کاربردهای ریاضیات مانند «درباره رشد و
شکل» 9نوشتهی دارسی تامپسون 10دربارهی الگوهای ریاضی موجودات زنده ،وجود دارند .ممکن است برخی از این کتابها _مثل همین
کتاب که پیش از یافتن ساختار  DNAنگاشته شده است_ قدیمی باشند اما پیام کلی آنها عمدتا هنوز هم قابل استناد و معتبراند.
چنین کتابهایی درک تو را از این که ریاضیات چیست ،چه جاهایی از ریاضی استفاده شده است و ریاضی چگونه در فرهنگ بشری قرار
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میگیرد ،گسترش میدهد .در امتحاناتت هیچ سوالی دربارهی این عناوین مطرح نمیشود اما آگاهی از این مسائل باعث میشود که
ریاضیدان بهتری باشی و در هنگام نیاز بتوانی هر موضوع جدیدی را با تقریب بیشتری درک کنی.
همچنین برخی تکنیکهای خاص وجود دارند که مهارت یادگیریات را افزایش میدهند .جورج پولیا ،11آموزشگر آمریکایی برجسته
ریاضیات بسیاری از این تکنیکها را در کتاب کالسیک «چگونه مسئله حل کنیم؟» 12قرار داده است .او معتقد است تنها راه درک صحیح
ریاضیات ،وارد عمل شدن است؛ درگیر شدن با مسائل و حل آنها .حق با او بود ،اما اگر با هر مسئله عمیقا درگیر شوی و در آن گیر
بیفتی ،نمیتوانی از این روش چیزی یاد بگیری .به همین دلیل معلمان با دقت و وسواس فراوان تعدادی سوال را تعیین میکنند؛ سواالتی
که با محاسبات معمول آغاز و به سواالت چالش برانگیزتر منجر شوند.
پولیا ترفندهای جالب زیادی را برای تقویت توانایی حل مسئله ارائه میکند .او این ترفندها را به مراتب بهتر از من شرح میدهد اما در
اینجا یک نمونه از آنها را میآورم .اگر سوال گیجکننده به نظر میرسد سعی کن آن را به شکل سادهتری اصالح کنی .به دنبال یک
مثال خوب بگرد و ایدههای خودت را دربارهی این مثالها امتحان کن؛ بعدتر میتوانی یافتههایت را به حالت اصلی سوال تعمیم بدهی.
برای مثال ،اگر مسئله دربارهی اعداد اول است ،با اعداد  13 ،7و یا  47شروع کن .سعی کن از نتیجه به عقب برگردی :برای رسیدن به
این نتیجه باید از چه گامهایی عبور میکردم؟ مثال های متعددی را امتحان کن و به دنبال الگوهای مشترک بگرد .اگر الگوی مشترکی
میان مثالهایت پیدا کردی ،سعی کن نشان دهی که این اتفاق همیشه و برای دیگر مثالها هم میافتد.
مگ ،همانطور که در نامهی خودت هم به آن اشاره کردهای ،یکی از عمدهترین تفاوتها میان ریاضیات دبیرستانی و دانشگاهی این است
که در دانشگاه با دانشجویان بیشتر شبیه به بزرگترها رفتار میشود .در حوزهی وسیعتری به معنای غرق شدن یا شنا کردن است :پاس
کن یا بیفت یا رشتهی دیگری را انتخاب کن .کمکهای زیادی برای دریافت وجود دارد اما ابتکار عمل نسبت به دبیرستان هم بیشتر
است .احتماال هیچکس دست تو را نمیگیرد که «:هی! فکر میکنم مشکلی داری!» بلکه خودت باید برای دریافت این کمکها پیشقدم
شوی و تالش کنی.
از طرف دیگر ،هدایای خودکفایی نسبت به دانشآموز بودن بسیار جالبتر است .اگر در دبیرستان مشکل خاصی که نیاز به توجه ویژه یا
بیشتری داشته باشد ،نداشتی ،مورد پذیرشتر و مقبولتر بودی و اگر خیلی خوششانس بودی ،بیشترین بهائی که به یک دانشآموز
استثنائی داده می شد (ورای حد نصاب نمرات برای ادامه مقاطع) چند کالس فوقبرنامه و اضافه و نهایتا یک یا چند جایزه کوچک بود.
در دانشگاه با دانشمندان و محققان واقعی روبهرو میشوی که به دنبال جوانانی مستعد و توانمند در ریاضیورزی واقعی هستند و صرفا
انتظار میکشند تا خودت قد َعلَم کنی ،اگر میتوانی.
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قشنگترین مسیر به قشنگترین فرمول ریاضی

شخصیتهای داستان به ترتیب ورود به صحنهی
ریاضی.

نویسنده :امیر اصغری
عضو دپارتمان ریاضی دانشگاه جان مورس لیورپول

پی .شاید باور کردنی نباشد که عدد پی ،زودتر از

عدد یک تجربه شده باشد .ولی یک تا قرنها عدد
محسوب نمیشده است چون عدد به «چندتا» مربوط می شده است و یک فقط یک چیز است .اما پی نسبت محیط دایره است به قطر
آن و این شگفتی که در دو دایرهی زیر و در واقع هر دایرهی دیگری ،نسبت محیط به قطر ثابت است خیلی زود چشمها را از حدقه خارج
کرد.

یک .اولین نمایشها برای «چندتا» واقعا تصویری از آن چندتا بودند .مثال رمیها سه رو به شکل زیر نمایش میدادند.
III
و دو را به شکل زیر:
II
با این روش نمایش ،به نظر میرسد چارهای نمیماند که شکل زیر را هم به عنوان عدد پذیرفت.
I
اگر چه بسیاری از ریاضیدانان دورهی معروف به ریاضیات اسالمی همچنان «یک» را به چشم عدد نمیشناختند با این استدالل که هر
عددی بین دو عدد دیگر قرار دارد ،مثل «دو» که بین «یک» و «سه» قرار دارد .اما «یک» به این شکل نیست .و اگر میگفتید پس
چگونه است برای عدد حساب کردن «دو» از «یک» استفاده میکنیم ،کلی فلسفه میبافتند که آن را توجیه کنند.
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صفر .در میان همهی شخصیتهای این داستان ،سرنوشت صفر از همه عجیبتر است .از طرفی تاریخریاضینویسان آن را یکی از مهمترین
دستاوردهای بشر می دانند ،از طرفی جمعیت بسیاری هنوز که هنوز است آن را عدد محسوب نمیکنند و میپرسند که چگونه «هیچی»
می تواند عدد باشد .واقعا صفر نقش خود را به عنوان نمایشی از «هیچی» شروع کرد ولی نه هیچی از هیچی بلکه هیچی از یکیها یا
دهیها یا صدیها یا هزارتاییها یا باقیچیزهاییها در مهمترین اتفاق تاریخی در عددنویسی :این که ارزش رقمها را با جای آنها تعیین
کنیم و برای مثال  ۱۱را یازده بخوانیم و  ۱ ۱را صد و یک و  ۱ ۱را هزار و یک .البته بدون آنچه من عمداً در نوشتن این اعداد جا
انداختم کل ماجرا مسخره میشود و آدم ها باید کف دست خودشان را بو کرده باشند که بفهمند فرق این دو چیست ۱ ۱ :و  .۱ ۱در
حالی که یک عالمت کوچک همهی مشکل را حل می کند .البته که آن عالمت ،عالمت صفر است .با این عالمت است که یازده نوشته
میشود  ،۱۱و صد و یک نوشته میشود  ۱۰۱و باقی ماجرا .و به تدریج وقتی در محاسبات با جای خالی همچون باقی اعداد رفتار شد،
دلیلی برای این که آن جای خالی را از باقی اعداد جدا نگه داشت نبود .خالصه این که صفر همان عددی شد که میدانیم.

𝑖
آی .قرن شانزدهم میالدی بود و پس از قرنها در چرت بودن ،اروپا داشت تکان ریاضیواری به خود میداد .مهمترین موضوعی که
ریاضیدانان را میتوانست نوآور نشان بدهد و کمی جلوتر از هندسه ی اقلیدس ،جبر بود و حل معادالت .با شور و شوقی که ریاضیدانان
برای حل معادله نشان میدادند خیلی زود همهی بازیهای ممکن را امتحان کردند .یکی از این بازیها پیدا کردن دو عدد بود با حاصل
جمع ده و حاصل ضرب چهل .در این مرحله از تاریخ ،ریاضیات را همچنان با کالم می نوشتند و نه با حروف و عالمات .با این وجود و با
توجه به احترام و عالقهای که به جبر خوارزمی بود ،کاردانو ،ریاضیدانی که دنبال آن دو عدد میگشت ،متوجه شد که برای پیدا کردن
آن دو عدد باید بپذیرد که میتواند از −۱۵جذر بگیرد و به قول خودش باید «شکنجهی ذهنی» حاصل از جذر یه عدد منفی را تحمل
کند .با تحمل این شنکجه موجود جدیدی پا به دنیای ریاضیات گذاشت و اولین بار خودش را در دل دو عددی ظاهر کرد که جمعشان
ده است و ضربشان چهل.
 ۵ + √−۱۵و ۵ − √−۱۵

بعد ،یواش یواش ،این موجود جدید هی سر و کلهاش این ور و آن ور این معادله و آن معادله پیدا میشد تا این که ریاضیدان دیگری
متوجه شد که همهی ماجرا را میتوان در پذیرش  √−۱خالصه کرد .چون اگر آن را بپذیرم همهی موجودات موهومی و خیالی دیگر را
میتوانیم به کمک آن بنویسم .مثال دو عدد باال را میتوان به این شکل نوشت:
 ۵ + √۱۵√−۱و ۵ − √۱۵√−۱

و حدود دویست سال طول کشید تا رادیکال منهای یک برای خودش اسمی پیدا کند و آن اسم چیزی نبود جز آی .و با این اسم جدید،
دو موجودی که کاردانو با آنها شروع کرد به شکل زیر شدند:
𝒊  ۵ + √۱۵و 𝒊 ۵ − √۱۵

و لقب «موهومی» با موجودات به شکل 𝑖 𝑏  𝑎 +ماند ،با وجود این که تنها چیزی که محاسبات آنها را از باقی اعداد متمایز میکند این
است که در مورد اینها میپذیریم که چیزی هست که مربع آن منهای یک است:
𝑖 2 = −۱
ولی هیچکدام از اعدادی که روی خط معروف به خط اعداد حقیقی قرار دارند اینگونه نیستند.

𝒆
ایی .این آخرین شخصیت داستان هم کم از عجیب بودن ندارد .به عدد نپر معروف است در حالی که خود نپر روحش هم خبر نداشت
که فرد دیگری به اسم اوترد در پیوستی که برای کتاب لگاریتم او مینویسد از عدد  2.۷۱۸2۸۱برای مبدا لگاریتم استفاده خواهد کرد!
و بدون شک روحش از همهی جاهای عجیب غریبی که عدد ایی ظاهر خواهد شد هم خبر نداشت .یکی از اینجاها که خیلی مورد
۱

عالقهی من است جواب به این سوال است که در محاسبهی مساحت زیر نمودار 𝑥 = 𝑦 از یک به بعد ،معلوم است که هر چقدر به سمت
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راست میرویم مساحت بیشتر میشود .در یک جایی مساحت برابر است با یک .کجا؟

من چه عددی هستم؟
ریاضیات صحنهی یکتای هنرمندی شخصیتهای ماست
این شخیصتها با تاریخی که متفاوتتر از آن نمیشود همه در شگفتآورترین گردهمایی قابل تصور برای ذهن انسان ،در نمایش زیر
کنار یکدیگر قرار میگیرند.

𝑒 𝑖𝜋 + ۱ = ۰
اما چگونه؟
روش متداول پاسخ به این چگونگی ،بر اساس فرمول زیر از اویلر است که خود دستکمی از معجزه ندارد (هم اویلر و هم فرمولاش):
𝑥 𝑒 𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin

با داشتن این فرمول ،زیبایی نهفته در  ، 𝑒 𝑖𝜋 + ۱ = ۰جای خود را به یک محاسبهی حوصله سربر میدهد .کافی است برای 𝑥 از عدد
𝜋 استفاده کنیم و خواهیم داشت:
𝜋 𝑒 𝑖𝜋 = cos 𝜋 + 𝑖 sin

و با فرض این که میدانیم 𝜋  cosو 𝜋  sinچه هستند (که حتما میدانیم) خواهیم داشت:
𝑒 𝑖𝜋 = −۱

و این را هم که البته میتوان به شکل فرمول مبتذل شدهی ما نوشت:

+۱=۰

𝜋𝑖

𝑒

ولی از آنجا که زیبایی را نمی شود پنهان کرد ،حتما سر از جای دیگری در خواهد آورد .خوشبختانه در مورد داستان ما ،آن جای دیگر
همینجاست و در دلیل درستی فرمول اویلر نهفته است.
𝑥 𝑒 𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin

فرمول اویلر ،شعبدهی متداول که در هر درس ریاضی عمومیای دیده میشود خارج کردن خرگوش است از برابری زیر:
𝑥2 𝑥۳ 𝑥۴ 𝑥۵
⋯+ + + +
!2! ۳! ۴! ۵
و اکنون ،مدرس درس به طور شعبدهباز گونهای توضیح میدهد ،به جای 𝑥 از 𝑥𝑖 استفاده میکنیم و خواهیم داشت:
(𝑖𝑥)2 (𝑖𝑥)۳ (𝑖𝑥)۴ (𝑖𝑥)۵
𝑒 𝑖𝑥 = ۱ + 𝑖𝑥 +
+
+
+
⋯+
!2
!۳
!۴
!۵
𝑒𝑥 = ۱ + 𝑥 +

و با توجه به این که انشاهلل میدانیم که توانهای 𝑖 ،چهار تا چهار تا خود را تکرار میکنند به شکل زیر:

𝑖۱, 𝑖, 𝑖 2 = −۱, 𝑖 ۳ = −
𝑖𝑖 = ۱, 𝑖 ۵ = 𝑖, 𝑖 ۶ = −۱, 𝑖 ۷ = −
و همینطور چرخهای از  ۱و 𝑖 و  −۱و 𝑖 −خواهیم داشت و میتوانیم 𝑥𝑖 𝑒 را به شکل زیر بازنویسی کنیم:
𝑥2
𝑥۳ 𝑥۴
𝑥۵ 𝑥۶
𝑥۷
⋯ 𝑒 𝑖𝑥 = ۱ + 𝑖𝑥 − − 𝑖 + + 𝑖 − − 𝑖 +
!2
!۳! ۴
!۵! ۶
!۷
۴

و اکنون تنها کاری که میشود با طرف راست این تساوی کرد این است کمی آن را مرتب کرد:
𝑥2 𝑥۴ 𝑥۶
𝑥۳ 𝑥۵ 𝑥۷
) ⋯ + − + ⋯ ) + 𝑖 (𝑥 − + − +
!2! ۴! ۶
!۳! ۵! ۷

𝑒 𝑖𝑥 = (۱ −

دوفصلنامه دانشجویی 25
بــینـهایـت

قشنگترین مسیر به قشنگترین فرمول ریاضی
و اکنون انشاهلل میدانیم که یکی از آن دو عبارت داخل پرانتز 𝑥  cosو آن دیگری 𝑥  sinو هورا:
𝑥 𝑒 𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin

خوب البته شما تا اینجا نیامدید که همان خرگوشی را که در هر جای دیگری از کاله شعبدهبازی خارج میکنند دوباره برای شما ظاهر
کنند .عالوه بر این ،این مسیر ،فرمول اویلر را به بسطهای نامتناهی پیوند میزند و شما باید تا آخرهای ریاضی عمومی صبر کنید تا آن
را ببیند .و حتی وقتی آن را می بینید آن حس شگفتی که از آن خواهید داشت به همان حسی نزدیک است که برای اولین بار از خرگوش
شعبدهباز داشتید .باالخره این که ،اگر قرار بود این مسیر را ببینید که عنوان این مقاله نبود «قشنگترین مسیر به قشنگترین فرمول
ریاضی».
وقتی همهچیز با همهچیز پیوند میخورد
2

در ابتدا فقط جبر بود و این واقعیت که  .𝑖 = −۱برای مثال ،برای ضرب دو عدد موهومی ،همان جبر همیشگی را انجام میدادیم و هر
جا  𝑖 2میدیدیم مینوشتیم .−۱
𝑖 (۱ + 𝑖)(2 − 𝑖) = ۱ × 2 − ۱ × 𝑖 + 𝑖 × 2 − 𝑖 × 𝑖 = ۳ −

بعد یاد گرفتیم که اعداد موهومی را نه روی خط اعداد بلکه در صفحه نمایش دهیم و این نمایش جدید پای مثلثات را به ماجرا باز کرد.
𝑦𝑖 𝑥 +

)𝜑 𝑛𝑖𝑠 𝑖 𝑥 + 𝑖𝑦 = 𝑟(𝑐𝑜𝑠 𝜑 +

مثلثات تعبیر جدیدی از ضرب اعداد موهومی را به ارمغان آورد:
)) 𝑟۱ (cos 𝜑۱ + 𝑖 sin 𝜑۱ ) ∙ 𝑟2 (cos 𝜑2 + 𝑖 sin 𝜑2 ) = 𝑟۱ 𝑟2 (cos(𝜑۱ + 𝜑2 ) + 𝑖 sin(𝜑۱ + 𝜑2

این عبارت طوالنی تعبیر سادهای دارد .در ضرب دو عدد موهومی ،اندازهها را در هم ضرب میکنیم و زاویهها را با هم جمع .به خصوص
وقتی فاصلهی هر دو عدد از مبدا یک است (هر دو روی دایرهی واحد قرار دارند  ،)𝑟۱ = 𝑟2 = ۱ضرب یکی در دیگری یعنی دوران آن
به اندازهی زاویهی دیگری .برای راحتی ،اعداد را روی دایرهی واحد در نظر میگیرم .بنابراین کافی است که زاویهی آن از جهت مثبت
محور ایکسها را بدانیم تا خود عدد را بدانیم .اکنون جدول زیر را خواهیم داشت.
𝜑1 + 𝜑2
) cos(𝜑1 + 𝜑2 ) + 𝑖 sin(𝜑1 + 𝜑2

𝜑1
cos 𝜑1 + 𝑖 sin 𝜑1

𝜑2
cos 𝜑2 + 𝑖 sin 𝜑2

جدول همان چیزی را میگوید که می دانیم ،برای پیدا کردن حاصل ضرب دو عدد در سطر دوم ،اعداد متناظر را در سطر اول جمع
میکنیم و حاصل ضرب عددی است که در سطر دوم ستون حاصل جمع است .این مشاهدهی ساده که من آن را به بدترین شکل ممکن
بیان کردم ،در جای خیلی سادهتری خیلی بهتر بیان میشود :در جدول توانها .برای مثال ،جدول توانهای دو را در نظر بگیرید.
۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

2

۱۰2۴

۵۱2

2۵۶

۱2۸

۶۴

۳2

۱۶

۸

۴

۱
2

فرض کنید میخواهیم حاصل ضرب زیر را پیدا کنیم:
۸ × ۶۴
نگاه میکنیم که  ۸متناظر است با  ۳و  ۶۴متناظر است با  .۶بعد به جای این که  ۸و  ۶۴را مستقیم در هم ضرب کنیم ۳ ،و  ۶را با هم
جمع میکنیم .حاصل میشود  .۹اکنون حاصل ضرب  ۸و  ۶۴را در ستون  ۹میخوانیم.۵۱2 :
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۳+۶=۹
۸ × ۶۴ = ۵۱2

به زبان ساده این یعنی ضرب در سطر دوم متناظر است با جمع در سطر اول .این اساس لگاریتم است و به این دلیل کار میکند که
میدانیم جدول ،جدول توان است و در توانها وقتی پایهها مشترک باشند ،نماها را با هم جمع میکنیم:
𝑦2𝑥 × 2𝑦 = 2𝑥+

و مشاهدهی مهم
این همان اتفاقی است که در جدول ضرب اعداد موهومی میافتد.
𝜑2
cos 𝜑2 + 𝑖 sin 𝜑2

𝜑1 + 𝜑2
) cos(𝜑1 + 𝜑2 ) + 𝑖 sin(𝜑1 + 𝜑2

𝜑1
cos 𝜑1 + 𝑖 sin 𝜑1

این یعنی این جدول میتواند جدول توان باشد .این یعنی سطر دوم میتواند توانی از سطر اول باشد .اما چه توانی؟
چیزی

چیزی = 𝑥  = cos 𝑥 + 𝑖 sinدومین سطر

اما چگونه چیزی که در پایه و چیزی که در نما است ،پیدا کنیم .اینجاست که مهمترین ایدهی حساب دیفرانسیل به کار میآید:

اگر دنبال تابعی میگردی که آن را نداری ،تغییرات آن را بررسی کن

«چیزی به توان چیزی» تابعی وابسته به ایکس است .چگونه میتوان وقتی آن را نداریم ،تغییرات آن را بررسی کنیم .خوب ،اینطوری
نیست که هیچی از آن را نداشته باشیم .نسخهای از آن را داریم:
𝑥 cos 𝑥 + 𝑖 sin

و تغییرات این نسخه به راحتی قابل محاسبه است .کافی است مشتق بگیریم:
)𝑥 (cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥)′ = − sin 𝑥 + 𝑖 cos 𝑥 = 𝑖 (cos 𝑥 + 𝑖 sin

این یعنی مشتق «چیزی به توان چیزی» ما هم آی برابر خودش است:
چیزی

چیزی 𝑖 = ) ′

چیزی

چیزی(

اما کدام تابع نمایی است که چنین اتفاقی را ممکن میسازد:
𝑥𝑖

𝑒
فراموش نکنیم که این نمایش دیگری برای سطر دوم جدول ضرب موهومیهاست .نمایش دیگر این سطر داده شده بود:
𝑥 cos 𝑥 + 𝑖 sin

بیجهت نیست که میگویند ریاضیات بیان یک چیز است به دو شکل مختلف .فرمول اویلر که این را میگوید:
𝑥 𝑒 𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin
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Leonhard Euler
April 15, 1707 - September 18, 1783

ریاضیدانان تا امروز بیهوده به دنبال کشف نظمی در
دنبالهی اعداد اول بودهاند و دالیلی داریم تا معتقد شویم
این رازی است که هیچگاه ذهن بشر بدان نفوذ نخواهد
کرد.

مروری بر مشارکتهای غیاثالدین جمشید کاشانی در ریاضی
غیاثالدین جمشید مسعود الکاشی (همچنین معروف
به جمشید کاشانی) یکی از مشهورترین ریاضیدانان
و ستارهشناسان در تاریخ ایران و یکی از مورد
توجهترین ریاضیدانان قرون وسطایی در جهان است.
در طول این مقاله از او به صورت اختصاری صرفا
مترجم :آیالر کاظمی
به عنوان "کاشانی" یاد خواهیم کرد .تاریخ دقیق
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها ،دانشگاه شهید بهشتی
تولد او مشخص نیست اما مشخصا زمانی در 25
سال انتهایی قرن  14در زمان امپراتوری تیمور در شهری به نام کاشان تخمین زده میشود .برخی منابع نیز گفتهاند تاریخ دقیق حوالی
سال  1380میالدی بوده و همچنین تاریخ وفات وی روز 4شنبه  22ژوئن سال 19( 1429رمضان سال  )832ثبت شده است.
وی در خارج از سمرقند رصدخانهای داشت که همزمان با آن به ساخت و ساز و گسترش ازبکستان کمک میکرد .کاشانی به خاطر توانایی
بی نظیرش در انجام محاسبات ذهنی بسیار دشوار معروف بود .در میان انبوه القابی که به او نسبت داده میشد میتوان به موارد "بطلمیوس
دوم"" ،مروارید افتخار زمانه"" ،خسروی هیات مهندسین"" ،حسابگر" و "استاد تمام جهانیان" اشاره کرد.
اگرچه عالقه اصلی کاشانی ریاضیات و نجوم بود و به عنوان یک ریاضیدان یا ستارهشناس خبره شناخته میشد اما در واقع پزشک نیز
بود .برای امرار معاش و کسب درآمد و همچنین گذران هزینههای زندگی خویش مانند بسیاری از دانشمندان قرون وسطایی ،تعداد زیادی
از مقالههای علمی شناخته شدهی خود را به حاکمان یا پادشاهان زمان خودش اختصاص داد تا در عوض پاداشی دریافت کند .اگرچه
کاشانی فارسی زبان بود ،اما برای افزایش مخاطبان خود بیشتر نوشتههای ریاضیاتی خود را به زبان عربی نوشت .بنابراین ،تمام کارهای
او بیشتر به دست خود وی و به زبان عربی یا فارسی نوشته شده است .با این حال ،اکنون بیشتر کارهای شناخته شدهی او به زبانهای
انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی ،روسی و سایر زبانها ترجمه یا خالصه میشود .برای بحث بیشتر در مورد زندگی کاشانی و دستاوردهای
ریاضی او ،دعوت میکنیم تا در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
الرساله المحیطیه (رساله درباره محیط دایره)
یکی از مهمترین دستاوردهای ریاضیاتی کاشانی ،رساله محیطیه ("رساله پیرامونی") است .این رساله  58صفحهای ،که توسط خود کاشانی،
به زبان عربی نوشته شده است ،در ژوئیهی سال  1424در سمرقند به پایان رسید .نسخه اصلی الرساله المحیطیه که شامل یک مقدمه10 ،
بخش جداگانه و یک نتیجه است ،توسط نادر شاه (پادشاه نادر) در سال  1145ه.ق به کتابخانه آستانه قدس رضوی در مشهد اهدا شد.
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محاسبات عدد 𝜋 توسط ارشمیدس (حدود  278-212قبل از میالد) ،ابوالوفا البوزجانی و ابوریحان بیرونی ( ،)1048-973کاشانی را
تشویق کرد تا این مقاله را در باب بهبود برآورد این سه دانشمند بنویسد .انگیزهی دیگر کاشانی برای نوشتن این رساله این واقعیت بود
که تقاضای زیادی برای جداول مثلثاتی دقیق تر در رابطه با تحقیقات پیشرفته در نجوم وجود داشت .ابزار اصلی برای محاسبه این عدد
چیزی است که ما آن را قضیه اصلی کاشانی میگوییم و به شرح زیر است:
̅̅̅̅ مرکز 𝐸 یک کمان دلخواه 𝐺𝐴 در نظر بگیریم و وسط کمان 𝐺𝐵 را 𝐷 بنامیم و وتر
قضیه :اگر روی یک نیم دایره با قطر 𝑟𝐴𝐵 = 2
𝐷𝐴 = ) ̅̅̅̅
𝐷𝐴 را بکشیم آنگاه خواهیم داشت ̅̅̅̅ 2
̅̅̅̅
𝐺𝐴 .𝑟(2𝑟 +
اساس اثبات کاشانی در رابطه با این قضیه مبتنی بر  4گزاره متفاوت از کتاب اصول اقلیدوس است .ولی کاشانی با هدف این که اثبات
خود را برای خواننده سنگین نکند از آنها نام نبرد .چرا که این اصول در آن زمان شناخته شده و به طور وسیعی در اثباتهای هندسی
مورد استفاده قرار گرفته بودند .در اثبات جایگزین از قضیه اساسی کاشانی ،از نمادهای به روز و قضیه فیثاغورث در مثلثهای قائمالزاویه
استفاده کردهایم.

شکل  .1یک دایره واحد

او در ادامه استنباط کرد که در یک دایره واحد (شکل  )1اگر کمان 𝐺𝐴 برابر با 𝜃 2رادیان باشد ،آنگاه در مثلث قائمالزاویه 𝐵𝐺𝐴 خواهیم
̅̅̅̅ .به طور مشابه از مثلث قائمالزاویه 𝐵𝐷𝐴 داریم
داشت 𝜃 𝐴𝐺 = 2 sin
1
𝜃𝜋 − 2
𝜃 𝜋
̅̅̅̅ = 2 sin (2𝜃 +
𝐷𝐴
) ) = 2 sin( +
2
2
4 2
𝐺𝐴 و ̅̅̅̅
سپس او این مقادیر از ̅̅̅̅
𝐷𝐴 را به همراه  𝑟 = 1در قضیه اساسی خود جایگذاری کرد تا نتیجه شود
𝜃 𝜋
) 2 + 2 sin 𝜃 = 4 sin2 ( +
4 2

یعنی

𝜋

𝜃 𝜋
𝜃 1 + sin
√ = ) sin( +
4 2
2

جایی که .𝜃 < 2
این شکل مثلثاتی قضیه اساسی کاشانی بوده است که در حال حاضر به عنوان تساوی لمبرت شناخته میشود .جالب توجه است که این
تساوی در آثار یوهان هاینریش لمبرت 1در سال  1770ظاهر شد در حالی که کاشانی آن را درسال  1424اثبات کرد .یعنی حدود 346
سال زودتر از لمبرت!! برای ارائه چنین مفهومی ساده و در عین حال دارای کاربردهای قابل توجه ،به راستی ذهنی درخشان الزم است.
قضیه اساسی کاشانی با دستیابی به دقیقترین مقدار عدد 𝜋 در آن زمان ،به او برتری آشکاری نسبت به افراد پیش از خود داد .کاشانی
قضیه اساسی خود را برای یافتن طول اضالع چندضلعیهای منتظم محاطی و محیطی با 𝑛 3 × 2ضلع اعمال کرد.
سپس او تعداد اضالع چندضلعی منتظم محاط در یک دایره را ،که شعاع آن ششصد هزار برابر شعاع زمین است ،تعیین کرد به طوری
که حدفاصل بین محیط دایره و محیط چندضلعی متنظم محاط شده در این دایره کمتر از عرض یک موی اسب باشد .کاشانی از قضیه
اساسی خود ،با استفاده از چندضلعیهای محاطی و محیطی با  3(228 ) = 805,306,368ضلع ،برای محاسبه مقدار عدد 𝜋 تا  17رقم
اعشار استفاده کرد.
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قبل از کاشانی ،حدود  480میالدی ،بهترین تقریب از 𝜋 تا شش رقم اعشار توسط دانشمند چینی تسو چانگ چیه 2برآورد شده بود.
تقریب کاشانی برای ما عادی به نظر میرسد زیرا تاکنون بیش از  22تریلیون از آن را میدانیم .به طور دقیقتر 22,459,157,718,361
رقم آن را که توسط پیتر تروب 3در  11نوامبر سال  2016ثبت شده است .با این حال تقریب و برآورد کاشانی در سال  ،1424دستاورد
قابل توجهی برای آن زمان و بسیار فراتر از تمام تقریبهای ریاضیدانان قبلی در سراسر جهان ،از جمله ارشمیدس و بطلمیوس بود.
(تقریب ارشمیدس در  250سال قبل از میالد  3.14و تقریب بطلمیوس در حدود سال  150میالدی  3.14166بود) 172 .سال طول
کشید تا دانشمندان اروپایی با برآورد وی آشنا شوند .فرانسوا ویته 155 ،4سال بعد در سال  ،1579مقداری را به دست آورد که فقط تا
 9رقم اعشار دقیق بود .آدریان رومین ،5در سال  ،1593مقدار دقت را به  15رقم اعشار افزایش داد و سرانجام ،لودولف ون سولن 6مقدار
دقت را تا  35رقم اعشار در سال  1610به دست آورد .جالب است بدانید که ایزاک نیوتن برای گسترش محاسبه بسط سری توانی
𝑥  arctanبه  16رقم اعشار از عدد 𝜋 در سال  1665دست یافت.
"رساله الوتر و الجیب" رسالهای درباره وتر و سینوس
این رساله یکی از سه موفقیت قابل توجه این ریاضیدان است .این رساله عمدتا به محاسبه سینوس و وتر یک سوم یک زاویه میپردازد
که وتر و سینوس آن معلوم است .گمان میرود کاشانی این مقاله را در زمانی بین سال  1424تا  1427میالدی نوشته باشد .متاسفانه
نسخه اصلی آن از بین رفته است .با این حال ،از آنجا که هسته اصلی این رساله در مورد محاسبه sin 1°بود ،چندین نفر از همکاران و
جانشینان کاشانی در مورد تعیین  sin 1°برگرفته از روش تکرار کاشانی تفسیرهایی را به عربی و فارسی نوشتند .بحث ما بر اساس"تفسیر
جداول نجومی اولوغ بیگ" است که توسط منجم و ریاضیدان ایرانی ،نظامالدین عبدالعلی ابن محمد ابن حسین البیرجندی نوشته شده
است (معروف به عبدالعلی بیرجندی؛ درگذشت  1528میالدی) .در محاسبه  sin 1°دو قسمت وجود دارد .ابتدا ،کاشانی برای به دست
آوردن معادله مکعب مشهور خود در یک چهارضلعی محاط از قضایای بطلمیوس استفاده کرد ،و سپس یک الگوریتم تکرار مبتکرانه و
سریعا همگرا را برای محاسبه  sin 1°تا  16رقم اعشاری به عنوان ریشه معادله مکعب خود اختراع کرد .قابل توجه است که کاشانی هم
از هندسه و هم جبر برای برآورد  ،sin 1°با دقت دلخواه استفاده کرده است .این روش نه تنها جالب توجهترین و خالقانهترین روش
تقریب بود ،بلکه اولین روش تقریب در تاریخ ریاضیات و مهمترین دستاورد در جبر قرون وسطایی بود .این همچنین دقیقترین تقریب
 sin 1°در آن زمان بود .بهترین تقریبهای قبل از آن تا  4رقم از اعداد در پایه  60ادامه مییافت که در قرن دهم توسط دو دانشمند
مسلمان دیگر ابوالوفا بوزجانی و ابولحسن ابن یونس به دست آمد .دقیقتر از محاسبات  sin 1°کاشانی تا سالها بعد محاسبه نشد اما در
قرن  16ریاضیدانی به نام تقیالدین محمد االسدی از وی پیشی گرفت.
محاسبه کاشانی از  sin 1°در دستگاه اعداد بر مبنای  60انجام شده بود با این حال ،از آنجا که خوانندگان فعلی با سیستم اعشاری
راحتترند ،ما محاسبه  sin 1°را در سیستم اعشاری ارائه میدهیم.

شکل  .2یک نیمدایره

کاشانی ابتدا نقاط 𝐴 𝐶 ،𝐵 ،و 𝐷 را روی محیط نیمدایرهای با مرکز 𝐹 و شعاع 𝑟 به گونهای تعریف کرد که 𝐷𝐶 = 𝐶𝐵 = 𝐵𝐴 .با توجه
به قضیه بطلمیوس میدانیم
𝐷𝐵 𝐴𝐵 . 𝐶𝐷 + 𝐵𝐶 . 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶.
و چون 𝐶𝐵 = 𝐷𝐶 = 𝐶𝐴 و همچنین 𝐶𝐴 = 𝐷𝐵 ،میتوانیم نتیجه بگیریم
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()1
𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶. 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶 2
کاشانی سپس نقطه 𝐺 را روی وتر 𝐸𝐴 به گونهای تعریف کرد که 𝐺𝐸 = 𝐶𝐸 .سپس از تشابه مثلثهای متساویالساقین 𝐺𝐵𝐴 و 𝐹𝐵𝐴
𝐹𝐴

𝐵𝐴

متوجه شد 𝐵𝐴 = 𝐺𝐴 .پس

𝐴𝐵2
𝑟

= 𝐺𝐴 و لذا
𝐴𝐵2
𝑟

𝐸𝐺 = 2𝑟 − 𝐴𝐺 = 2𝑟 −

از مثلث قائمالزاویه 𝐶𝐸𝐴 ،به دست آورد
2

()2

2

2

2

2

𝐺𝐸 𝐴𝐶 = 𝐴𝐸 − 𝐸𝐶 = 4𝑟 −

و از ( )2نتیجه گرفت
4

()3

2

𝐴𝐵 2
𝐵𝐴
) = 4𝐴𝐵2 − 2
𝑟
𝑟

𝐴𝐶 2 = 4𝑟 2 − (2𝑟 −

همچنین از ( )1و ( )3به دست آورد
4

𝐵𝐴
𝑟2

𝐴𝐵2 + 𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝐷 = 4𝐴𝐵2 −

و به دنبال آن نتیجه گرفت
3

𝐵𝐴
()4
𝑟2
حال اگر 𝛼 𝐴𝐵 = 𝑐𝑟𝑑 2آنگاه مشخصا 𝛼 .𝐴𝐷 = 𝑐𝑟𝑑 6کاشانی از ( )4نتیجه گرفت
𝐴𝐷 = 3𝐴𝐵 −

𝛼 sin 3𝛼 = 3 sin 𝛼 − 4 sin3

()5
°

در نهایت او قرار داد  𝛼 = 1و  𝑥 = sin 1°و با استفاده از ( )5به معادله مکعب معروف خود رسید
4
1
𝑥 = 𝑥 3 + sin 3°
3
3

() 6

کاشانی برای برآورد یک تقریب خوب از  sin 1°به عنوان ریشهای از ( ،)6به شرح زیر عمل کرد:
1

چون sin 1°به  3 sin 3° = 0.0174453نزدیک است ،او تقریب اولیه را  𝑥0 = 0.01و زیردنباله تقریبهای اعشاری این ریشه را به فرم
1

⋯  𝑥 = 0.01𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4در نظر گرفت به طوری که  .0 ≤ 𝑑𝑖 ≤ 9کاشانی این مقدار اولیه را به همراه مقدار معلوم  3 sin 3°در ()6
قرار داد تا به دست آورد
()7

4
1
0.01𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4 ⋯ = (0.01𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4 ⋯ )3 + sin 3°
3
3

و سپس او  0.01از دو طرف کم کرد

4
0.00𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4 ⋯ = (0.01𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4 ⋯ )3 + 0.0074453
3

حال اولین رقم اعشار غیر صفر در معادله مکعب باال در ششمین رقم اعشار است و چون تساوی باال باید برای هر رقم اعشار برقرار باشد،
او به دست آورد  𝑑1 = 7و لذا  .𝑥1 = 0.017بعد ،او این مقدار  𝑑1را در ( )7جایگزین میکند و مقدار  0.017را از هر دو طرف کم میکند
تا نتیجه شود
4
⋯ 0.000𝑑2 𝑑3 𝑑4 ⋯ = (0.017𝑑2 𝑑3 𝑑4 ⋯ )3 + 0.0004453
3
او مجددا استدالل فوق را اجرا کرده و به  𝑑2 = 4میرسد و لذا  .𝑥2 = 0.0174او محاسبات خود را به روشی مشابه ادامه میدهد تا به

 𝑑4 = 2 ،𝑑3 = 5و  𝑑20 = 2و در آخر برای تقریب  sin 1°به مقدار  0.0174524064372835103712رسید که تا 16رقم دقیق است.
مفتاح الحساب ("کلید محاسبات")
این کتاب که همچنین به عنوان "کلید ماشین حسابها" نیز شناخته میشود ،مشهورترین اثر کاشانی است .این کتاب شامل برخی از
یافتههای اصلی کاشانی و همچنین پیشرفتهای وی در ادامه آثار ریاضیدانان مسلمان قبلی است و مفتاح الحساب که بیشتر به عنوان
یک کتاب درسی استفاده میشد و بیش از پنج قرن مورد استفاده قرار میگرفت ،نه تنها به عنوان یک کتاب درسی ،بلکه به عنوان یک
دایرهالمعارف نیز تلقی میشد .این دستاورد بزرگ کاشانی به نسلهای زیادی از دانشجویان ،حسابداران ،ستارهشناسان ،طالعبینیان،
معماران ،مهندسان ،نقشهبرداران زمین ،بازرگانان ،سایر متخصصان و حتی پیشگامان خدمت کرد .کاشانی بیش از  7سال طول کشید تا
مفتاح الحساب را کامل کند ( 2مارس  1427یا  3جمادی االول 830 ،ه.ق .).وی برای امرار معاش خود ،این شاهکار ریاضی بینظیر را به
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سلطان اولوغ بیگ ،نوه تیمور و حاکم سمرقند تقدیم کرد.
مفتاح الحساب به پنج کتاب تقسیم شده است که هر کتاب شامل چندین فصل است .عنوان این پنج کتاب و همچنین تعداد فصلهای هر
کتاب به ترتیب عبارتند از« :درباره حساب اعداد صحیح» ( 6فصل)« ،درباره حساب کسرها» ( 12فصل)« ،درباره محاسبات ستارهشناسان»
( 6فصل)« ،درباره اندازهگیری اشکال و اجسام در صفحه» ( 9فصل به همراه مقدمه) ،و «در مورد حل مسائل به وسیله جبر» ( 4فصل).
در اولین کتاب مفتاح الحساب با جزئیات کامل ،یک روش کلی برای استخراج هر ریشه از یک عدد صحیح در سیستم اعشاری و در
دستگاه اعداد در مبنای  60ارائه شده است .بعدها ،در قرن نوزدهم این روش توسط ریاضیدانان اروپایی کشف شد و اکنون از آن به
عنوان روش روفینی-هورنر 7یاد میشود .بسیاری از ریاضیدانان ایرانی از جمله ابوریحان بیرونی ،عمر خیام و خواجه نصیرالدین طوسی
در زمینه استخراج ریشههای اعداد صحیح فعالیتهای موفقیتآمیزی داشتند که البته با این حال کاشانی ادعا کرده است که روش کلی
استخراج ریشههای اعداد صحیح کشف خود او است.
وی یک قانون کلی مشابه با قانون نیوتن برای بسط 𝑛)𝑏  (𝑎 +ارائه کرد و از یک جدول مثلثی نیز برای یافتن ضرایب این بسط استفاده
کرد .امروزه به این مثلث ،مثلث پاسکال گفته میشود .قربانی در کتاب خود اظهار نمود که بسط دوجملهای و همچنین مثلث پاسکال
هر دو توسط ریاضیدان ،ستارهشناس ،دانشمند و شاعر ایرانی عمر خیام حدود شش قرن قبل از دوران نیوتن و پاسکال کشف شده است.
با این حال ،ما میدانیم که هم بسط دوجملهای و هم مثلث پاسکال قبل از او توسط ابوبکر الکرجی ( )1020-953در ایران و همچنین
توسط ریاضیدانانی در چین و شاید برخی هم در هند کشف شده بود .کاشانی تأیید کرد که بسط 𝑛)𝑏  (𝑎 +و جدول مثلثیای که
استفاده کرده برگرفته از پیشینیانش است که منظور او احتماال عمر خیام و نصیرالدین طوسی است .همچنین او چندین تساوی مثلثاتی
را در ریاضیات ارائه داد از جمله تساویهایی که به عنوان قوانین سینوس و کسینوس شناخته میشوند .عالوه بر این ،کاشانی روش
" "casting out 9را برای بررسی صحت ضرب و همچنین تقسیم و استخراج ریشه توصیف کرد.
سایر مشارکتهای کاشانی در ریاضیات
سایر اکتشافات ریاضیاتی کاشانی با بسیاری از کارهای او در زمینه نجوم همراه است .بهترین کارهای شناخته شده کاشانی در زمینه
نجوم عبارتند از:
 .1سلم السما ("نردبان آسمان" یا "راه پله آسمان") ،که در  1مارس  1407به زبان عربی تکمیل شد،
 .2مختصر در علم حیات (مجموعهی علوم و نجوم به زبان فارسی در سال  1411-1410به پایان رسید) این نیز به عنوان رساله نجوم
شناخته میشود،
 .3رساله در شرح آالت رصد (رسالهای در شرح ابزارهای مشاهده آسمان) به زبان فارسی که در ژانویه  1416به پایان رسید،
 .4نوجه الحدیق (سفر باغ) در  10فوریه  1416به زبان عربی کامل شد.
مرجع
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قضیه کاشانی

قضیه و «قضیه» بلوخ

قضیه بلوخ
یکی از مباحث مهم در آنالیز مختلط ،تعیین برد
توابع تحلیلی 1است .برخالف آنالیز حقیقی ،که
رفتار توابع تحلیلی از الگوی خاصی پیروی
نمیکند ،در میدان اعداد مختلط ،قوانین نامرئی
نویسنده :خسرو منصفشکری
سختگیرانهای بر توابع تحلیلی حاکم است .از
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهمترین قضایا در این زمینه میتوان به قضیه
کوچک پیکارد اشاره کرد .این قضیه بیان میدارد که اگر تابعی غیرثابت ،روی کل اعداد مختلط ،تحلیلی باشد (به چنین توابعی ،توابع تام
گفته میشود) ،آنگاه حداکثر ،یک نقطه از اعداد مختلط را در برد خود اخذ نمی کند ،به عبارت دیگر هرگاه تابع تامی ،دو نقطه از اعداد
مختلط را اخذ نکند ،به ناچار تابعی ثابت است .همانطور که مالحظه میکنید ،تفاوت شگرفی بین دسته توابع تحلیلی حقیقی که حتی
میتوانند مثل توابع مثلثاتی کراندار باشند و توابع تحلیلی مختلط وجود دارد.
به همین خاطر مطالعه توابع تحلیلی مختلط و شناسایی این الگوهای عام حاکم بر اینگونه توابع از آغاز همواره مورد توجه ریاضیدانان
بوده است .از آنجا که دسته توابع تام ،دسته کوچکی از کل توابع تحلیلی است ،بنابراین مطالعه توابع تحلیلی روی زیردامنههای صفحه
مختلط بخش مهمی از این تحقیقات است .طبق قضیه مهم نگاشت ریمان ،به استثنای خود  Cهر ناحیه همبند ساده 2با دیسک واحد،
به طور همدیس معادل است ،این بدان معناست که تابعی تحلیلی و دوسویی بین ناحیه مذکور و دیسک واحد وجود دارد .بنابراین مطالعه
توابع تحلیلی که تام نیستند و روی دامنهای همبند ساده تعریف شدهاند با مطالعه توابع تحلیلی روی دیسک واحد معادل است .بنابراین
جای تعجبی ندارد که بسیاری از قضایای این حوزه گزارههایی درباره رفتار توابع تحلیلی روی دیسک واحد است .نمونهای از اینگونه
قضایا ،قضیه بلوخ است که در ادامه به شرح آن می پردازیم .اما پیش از بیان صورت قضیه بلوخ ،توضیح چند نکته در فهم صورت قضیه
مفید است.
نخست این که در اینگونه مسائل ،بدون از دست دادن کلیت ،همیشه میتوان فرض کرد که تابع 𝑓 مورد نظر در شرط  𝑓(0) = 0صدق
میکند ،زیرا همواره می توان با انتقالی این کار را انجام داد .ثانیاً اگر مشتق تابع در نقطه صفر ،ناصفر باشد ،آنگاه میتوان با یک دوران
(یعنی ضرب تابع در اسکالری ناصفر) فرض کرد که  .𝑓 ′ (0) = 1بنابراین سری تیلور این توابع حول صفر را میتوان به شکل زیر در نظر
گرفت:
𝑓 ′′ (0) 2
𝑛 )𝑓 (𝑛) (0
𝑧 + ⋯+
⋯𝑧 +
!2
!𝑛

𝑓(𝑧) = 𝑧 +
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نکته دیگری که باید به آن توجه داشت ،قضیه نگاشت باز ریمان است .مطابق این قضیه ،توابع تحلیلی مجموعههای باز را به مجموعههای
باز مینگارند .بنابراین درون دیسک واحد ،که مجموعهای باز است ،تحت تابع تحلیلی 𝑓 به مجموعهای باز در صفحه مختلط نگاشته
میشود و لذا با توجه به شرط  𝑓(0) = 0برد 𝑓 شامل گویی باز حول صفر خواهد بود.
حال اگر شعاع این گوی باز را با 𝑓𝑟 نمایش دهیم ،پرسشی طبیعی این است که این شعاع تا چه اندازه میتواند بزرگ باشد؟ به عبارت
دیگر اگر کل مجموعه توابع تحلیلی 𝑓 روی گوی واحد ،با شرط  𝑓(0) = 0و  𝑓 ′ (0) = 1را در نظر بگیریم ،آیا مجموعه 𝑓𝑟ها که متشکل
از اعدادی حقیقی مثبت است ،دارای اینفیموم مثبت است و یا این که اینفیموم آنها صفر است؛ یعنی دنبالهای از توابع وجود دارد که
حد دنباله شعاع متناظر این توابع یعنی  𝑟fبه صفر میل میکند؟ الندائو نشان داد که این اینفیموم همواره مثبت است .این عدد به ثابت
الندائو معروف است .مقدار دقیق این ثابت نامعلوم است ،کران زیر ،بهترین کرانی است که تاکنون برای ثابت الندائو پیدا شده است:
0.5 < 𝐿 < 0.5433

حال میتوان شرایط مسأله را سختتر کرد .اگر شرط دوسویی بودن را عالوه بر پوشایی لحاظ کنیم چه خواهد شد؟ یعنی زیردامنهای از
گوی واحد اختیار کنیم ،که برد آن به صورت یک به یک و پوشا به گویی حول صفر برود .آیا همواره میتوانیم گویی با شعاع مثبت
بیابیم؟ دقت داریم که شرط ناصفر بودن مشتق تابع در نقطه صفر ،طبق قضیه تابع معکوس ،تضمین میکند که تابع در همسایگی صفر،
یک به یک باشد .بنابراین شع اع گوی مربوطه ،مثبت است .حال مشابه قضیه الندائو ،آیا اینفیموم همه این شعاعهای ممکن ،در بین همه
توابع اینچنینی ،مثبت است یا خیر؟ قضیه بلوخ پاسخی به این پرسش است:

قضیه بلوخ ()1925
فرض کنید که 𝑓 تابعی تحلیلی با شرایط  𝑓(0) = 0و  ،𝑓 ′ (0) = 1روی دیسک واحد 𝐷 باشد .در این صورت دیسک 𝐷 ⊂ 𝑆 وجود
1

دارد ،به طوری که 𝑓 روی 𝑆 یک به یک است و )𝑆(𝑓 شامل گویی به شعاع  72است.

1

از قضیه بلوخ نتیجه میشود که اینفیموم مذکور حداقل  72است .کوششهای زیادی در راستای بهبود این تخمین انجام شده است .اگر
این ثابت را با 𝐵 نمایش دهیم ،ثابت شده است که این عدد که به ثابت بلوخ مشهور است ،در نامساوی زیر صدق میکند:
0.4332 ≤ 𝐵 ≤ 0.4719

کران پایین متعلق به کار چن ،گوتیر و ژیونگ است و کران باال توسط آلفورس-گرونسکی ثابت شده است و این دو نفر حدس زدهاند که
مقدار دقیق ثابت بلوخ همان کران باالی فوق است.
تا این جا همه چیز به نظر آرام و منطقی است .با قضایایی در عالم ریاضیات سر و کار داریم ،که مستقل از خالقشان به حیات ابدی خود
در جهان ریاضیات ادامه میدهند .ریاضیدانان دیگری خواهند آمد ،قضایا را بهبود خواهند بخشید ،به حدسها جواب خواهند داد و جز
نامی بر سر قضیه ای ،رد پایی از خالقان اثر برجای نخواهد ماند .در بخش بعد به قضیه دیگری از بلوخ خواهیم پرداخت ،برای جستجوی
این ردپاها و شاید لحظهای برای درنگ.
«قضیه» بلوخ
آغاز فعالیتهای علمی آندره بلوخ به دهه  20میالدی باز میگردد .ریاضیدانان فرانسوی در آن دوره ،مقاالتشان را به زبان فرانسه و عموم ًا
در ژورنالهای فرانسوی به چاپ میرساندند .از آنجا که خوشبختانه تعداد ریاضیدانها بسیار بسیار کمتر از امروز بوده ،بنابراین سردبیران
ژورنالهای ریاضی ،از نویسندگان مقاالت کم و بیش شناختی نسبی داشتند .آندره بلوخ ،جوانی بیست و چند ساله و گمنام ،به ژاک
آدامار یکی از بزرگترین ریاضیدانان عصر و سردبیر یکی از این مجالت ،مقالهای درباره قضیهای در هندسه مقدماتی ارسال میکند.
آدامار از مقاله و قضیه اثبات شده چنان به وجد میآید که بالفاصله در نامهای ،از نویسنده ناشناس مقاله ،برای صرف شام و گپ و گفت،
دعوت میکند .اما آندره بلوخ به دلیل شرایط خاصی که بر او حاکم است ،پاسخ میدهد که امکان پذیرفتن چنین دعوتی را ندارد ،اما در
عوض از آدامار دعوت میکند که به دیدن او برود .آدامار این دعوت را می پذیرد .اما در لحظه پیاده شدن از تاکسی ،آدامار با شگفتی
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بزرگی مواجه میشود .محل سکونت بلوخ ،آسایشگاه مشهور شارنتون است که محل
نگهداری برخی از چهرههای مشهوری بوده که برچسب جنون ،فصل مشترک آنها بوده
است :از مارکی دو ساد تا پل ورلن.
آ دامار که در آن موقع حدوداً پنجاه و پنج ساله بود ،با همه اما و اگرهایی که در چنین
موقعیتی به سراغ هر کسی میآید -چنان که بعدها ژرژ پولیا نیز با چنین موقعیتی مواجه
شد ،و راه آمده را بدون دیدار با بلوخ بازگشت -بر تردیدهای خود غلبه میکند و به دیدار
بلوخ در این آسایشگاه میرود و با زندگی ریاضیدانی خودآموخته مواجه میشود که باید
مادامالعمر در این زندان-آسایشگاه محبوس باشد .او در این آسایشگاه تمام وقت خود را
به خواندن و تحقیقات ریاضی می پردازد و گاه برای سرگرمی ،شطرنج بازی میکند .اما
چگونه فردی که به گزارش پرستاران و کارکنان آسایشگاه ،فردی کامالً آرام و مبادی
آداب بوده ،به چنین سرنوشتی گرفتار شده بود؟
آندره بلوخ در سال  1893از خانوادهای یهودی در پاریس متولد شد .یک سال بعد ،برادر
کوچک ترش ،ژرژ به دنیا آمد .با این که در دوران مدرسه ،آندره چندان استعدادی از خود بروز نداده بود و شاگرد متوسطی محسوب
میشد ،اما در مصاحبه امتحان ورودی پلیتکنیک ،وسو ریاضیدان مشهور ،او را در ریاضیات مستعد میبیند و او به همراه برادرش وارد
پلیتکنیک میشود .اما پس از گذراندن یک سال تحصیلی ،جنگ جهانی اول آغاز میشود و آنها در سن هجده سالگی به خدمت سربازی
فراخوانده میشوند .در جنگ هر دو برادر زخمی میشوند ،آندره از باالی برج مراقبت به پایین پرت میشود و ژرژ یک چشم خود را از
دست میدهد .ژرژ از خدمت سربازی معاف میشود ،و به تحصیل خود ادامه میدهد ،اما آندره موظف به ماندن در جبهه میشود .در
نوامبر  ،1917در یکی از مالقاتهای خود ،آندره به دیدار برادر ،عمه و عموی خود میرود ،سر میز غذا ،بر اثر مشاجرهای ،آندره با چاقو،
برادر ،عمو و عمه خود را به قتل میرساند و سپس به خیابان میدود و به قتل خود اعتراف میکند .او را دستگیر میکنند و با یک درجه
تخفیف (به پاس خدمات او در جنگ) او را به حبس مادامالعمر ،در آسایشگاه شارنتون محکوم میکنند .بعدها او در مصاحبهای با یکی از
پزشکان شارنتون انگیزه خود را از قتل اعضای خانواده ،اصالح نژادی معرفی میکند .طنز تلخ ماجرا اینجاست که بعدها در دوره جنگ
جهانی دوم و اشغال فرانسه توسط نازیها ،او که یهودی بوده است برای به دام نیفتادن ،مقاالت خود را با نام مستعار به چاپ میرساند.
او در شارنتون ،با چند کتاب ریاضی و اشتراک چند مجله ریاضی ،به طور خودآموز به فراگیری ریاضیات پرداخت و در زمینههای متعددی
در ریاضیات از جمله نظریه توابع ،هندسه ،نظریه اعداد ،معادالت چندجملهای ،به تحقیقات مشغول شد که از مهمترین آنها تحقیقات او
در زمینه آنالیز مختلط است .در دوران سی ساله حبس خود در شارنتون ،او با ریاضیدانان مهم عصر خود مکاتبات و همکاریهای علمی
به انجام رساند که از جمله این ریاضیدانان می توان به آدامار ،پولیا ،پیکارد ،مونتل ،کارتان و وسو اشاره کرد .او سرانجام به سرطان خون
مبتال شد و روزهای آخر عمر خود را در بیمارستان سن آنه سپری کرد و این تنها باری بود که او اجازه خروج از دیوارهای شارنتون را
پیدا کرد.
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 1توابعی که دارای سری تیلور هستند.
 2شهوداً به ناحیهای همبند ساده گفته میشود که دارای حفره نباشد .مثالً دیسک همبند ساده است ،اما طوقه این طور نیست.
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هندسه جهان چیست؟

در دیدگاه ذهن انسان ،جهان تا ابد ادامه دارد .اما با استفاده از
هندسه میتوان انواع مختلفی از اشکال سه بعدی را کاوش نمود که
جایگزینی مناسب برای مفهوم فضای نامتناهی "معمولی" است.

وقتی به آسمان شب خیره میشوید ،به نظر
میرسد فضا از همه جهات تا ابد گسترش یافته
است .این مدل ذهنی ما برای جهان است که لزوماً
درست نیست .به عالوه ،زمانی بود که همه فکر
میکردند زمین مسطح است ،زیرا انحنای سیاره
ما برای تشخیص بسیار کوچک و حالت کروی آن
غیرقابل توصیف است.
امروزه ،میدانیم که شکل زمین همانند یک کره است .اما اکثر ما در مورد شکل جهان تفکر کمی داریم درست همانطور که کره یک
مفهوم جایگزین برای یک زمین مسطح ارائه داد ،اشکال سه بعدی دیگر نیز مواردی را برای درک فضای نامتناهی "معمولی" ارائه
میدهند..
ما میتوانیم در مورد شکل جهان دو سوال جداگانه اما وابسته به هم بپرسیم .یکی درباره هندسه آن است :اندازهگیری ریزدانههای موضعی
مانند زاویهها و مساحتها .مورد دیگر در مورد توپولوژی آن است :این که چگونه این قطعات موضعی به هم وصل میشوند و شکل کلی
را به وجود میآوردند.
شواهد کیهانشناسی نشان میدهد که بخشی از جهانی را که میتوانیم ببینیم ،تقریباً هموار و همگن است .ساختار موضعی فضا در هر
نقطه و از هر جهت تقریباً یکسان به نظر میرسد .تنها سه نوع هندسه متناسب با این ساختار توصیف شده در فضا وجود دارد :مسطح،
کروی و هذلولی .در این مقاله ،این هندسهها ،برخی مالحظات توپولوژیکی و شواهد کیهانشناسی درباره این که کدام اشکال به بهترین
نحو جهان ما را توصیف میکند ،بررسی کنیم.
هندسه مسطح
این همان هندسهای است که در مدرسه یاد گرفتهایم .مجموع زوایای
درونی یک مثلث  180درجه و مساحت یک دایره  𝜋𝑟 2است .سادهترین
مثال از اشکال سه بعدی مسطح ،فضای نامتناهی معمولی است -که
ریاضیدانان آن را فضای اقلیدسی مینامند -اما اشکال مسطح دیگری نیز
وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.
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تجسم این اشکال دشوارتر است ،اما میتوانیم با تفکر در فضای دو بعدی به جای سه بعد ،شهود ایجاد کنیم .عالوه بر این در صفحه
اقلیدسی معمولی ،میتوان اشکال مسطح دیگری را با بریدن بخشی از صفحه و چسباندن لبههای آن به هم ایجاد کرد .به عنوان مثال،
فرض کنید ما یک کاغذ مستطیل شکل را برش داده و لبههای مخالف آن را به هم نوار چسب بزنیم .با چسباندن لبههای باال و پایین به
یکدیگر استوانه ایجاد میشود:

سپس ،میتوانیم لبههای راست و چپ را به هم بچسبانیم تا یک دونات (آنچه ریاضیدانان آن را چنبره مینامند) ایجاد کنیم:

اکنون ،ممکن است فکر کنید" ،به نظر من این شکل مسطح نیست ".و درست میگویید .ما در نحوه توصیف ساخت چنبره مسطح کمی
تقلب کردیم .اگر از این طریق بخواهید با یک برگه کاغذ یک چنبره بسازید ،با مشکل روبهرو خواهید شد .ساخت استوانه آسان است ،اما
چسباندن لبههای انتهایی استوانه به یکدیگر کار راحتی نیست :کاغذ در امتداد دایره داخلی چنبره مچاله میشود و به اندازه کافی در
امتداد دایره بیرونی کشش نمییابد .شما باید به جای کاغذ از مقداری مواد کششی استفاده کنید .اما این کشش ،طولها و زوایا را از
حالت طبیعی خارج میکند و هندسه را تغییر میدهد.
در داخل فضای سه بعدی معمولی ،هیچ راهی برای ساختن یک چنبره فیزیکی هموار واقعی از مواد مسطح بدون تغییر هندسه مسطح
وجود ندارد .اما میتوانیم به طور خالصه در مورد آنچه که در یک چنبره مسطح احساس میکنیم ،استدالل داشته باشیم.
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تصور کنید شما یک موجود دو بعدی هستید که جهان پیرامون آن یک چنبره مسطح است .از آنجا که هندسه این جهان از یک کاغذ
مسطح ناشی میشود ،تمام واقعیتهای هندسی مورد استفاده ما حداقل در مقیاس کوچک مانند هندسه معمولی است :جمع زاویههای
یک مثلث  180درجه است و غیره .اما تغییراتی که با برش و چسباندن در توپولوژی جهانی ایجاد کردهایم به این معنی است که تجربه
زندگی در چنبره با آنچه که ما به آن عادت کردهایم بسیار متفاوت خواهد بود.
در ابتدا ،مسیرهای مستقیمی بر روی چنبره وجود دارد که یک حلقه ایجاد میکند و به همان مکان شروع برمیگردند:

این مسیرها بر روی یک چنبره تغییر شکل داده شده ،به صورت منحنی به نظر میرسند اما از نظر ساکنان چنبره مسطح ،این مسیرها
خطوط راست هستند .از آنجا که نور در امتداد مسیرهای مستقیم حرکت میکند ،اگر در یکی از این جهات مستقیم به جلو نگاه کنید،
خود را از پشت خواهید دید:

روی تکه اولیه کاغذ ،انگار نوری میبینید از پشت شما حرکت میکند تا زمانی که به لبه سمت چپ برخورد کند ،سپس نور دوباره در
سمت راست ظاهر میشود ،انگار که در یک بازی ویدیویی پیچیده هستید.
یک روش معادل برای درک این موضوع آن است که اگر شما (یا یک پرتوی نور) از یکی از چهار لبه عبور کنید ،در جایی ظاهر میشوید
که به نظر میرسد یک "اتاق" جدید است اما در واقع همان اتاق قبلی است ،فقط از یک نقطه بهتر دیده میشود .همانطور که در این
جهان سرگردان هستید ،از یک آرایه نامتناهی از کپیهای اتاق اصلی خود ،عبور میکنید.
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این بدان معناست که شما میتوانید بینهایت نسخههای مختلف از خود را با نگاه به جهات مختلف مشاهده کنید .این نوعی اتاق با اثر
آینهای است ،با این تفاوت که کپیهای شما بازتاب نیستند:

روی دونات ،متناظر با حلقههای مختلف نور است که از شما به شما برمیگردد:

به طور مشابه ،میتوانیم یک چنبره سه بعدی مسطح را با چسباندن وجههای مخالف یک مکعب یا جعبههای دیگر بسازیم .نمیتوان این
فضا را به عنوان یک جسم در فضای نامتناهی معمولی تجسم کرد -واقعاً سازگار نیست -اما میتوانیم به طور انتزاعی درباره زندگی درون
آن استدالل کنیم.
همانطور که زندگی در چنبره دو بعدی همانند زندگی در یک آرایه دو بعدی شامل بینهایت اتاقهای مستطیلی یکسان بود ،زندگی در
چنبره سه بعدی مانند زندگی در یک آرایه سه بعدی نامحدود شامل اتاقهای مکعب شکل یکسان است .کپیهای بینهایت زیادی از
خود را خواهید دید.
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چنبره سه بعدی فقط یکی از  10جهان متناهی مسطح متفاوت است .همچنین جهانهای مسطح نامتناهی سه بعدی مشابه استوانه
نامتناهی وجود دارد .در هر یک از این جهانها آرایهای از راهرویهای آینهای مختلف برای تجربه وجود دارد.
آیا جهان ما یکی از این اشکال مسطح است؟
وقتی به فضا نگاه میکنیم ،بینهایت نسخه از خود را نمیبینیم .حتی در این صورت ،به طور شگفتانگیزی سخت است که این اشکال
مسطح را رد کرد .حداقل همگی آنها دارای هندسه موضعی یکسان با فضای اقلیدسی هستند ،بنابراین هیچ اندازهگیری موضعی نمیتواند
بین آنها تفکیک ایجاد کند.
و اگر کپی نسخهای از خود را مشاهده کردید ،این تصویر دور نشان میدهد که شما (یا به طور مثال کهکشان شما) در گذشتههای دور
چگونه دیده میشوید ،زیرا نور برای رسیدن به شما باید مدت زمان طوالنی را طی کند .شاید در حال دیدن نسخههای غیرقابل شناسایی
از خودمان هستیم .بدتر این که ،نسخههای مختلف از خودتان معموالً با شما فاصلههای متفاوتی دارند ،بنابراین اکثر آنها ظاهری مشابه
یکدیگر ندارند و شاید آنها برای دیدن خیلی دور باشند.
برای کنار آمدن با این مشکالت ،منجّمان معموالً به دنبال کپی از خود نیستند بلکه به دنبال تکرار ویژگیهایی هستند که در دورترین
مکان که قابل دیدن است قرار دارند :تابش پس زمینه مایکروویو کیهانی )CMB( 1که پس از مدت کوتاهی از انفجار بزرگ باقی مانده
است .در عمل ،این به معنای جستجوی جفت دایرههایی در  CMBاست که دارای الگوهای منطبق با نقاط سرد و گرم هستند ،که نشان
میدهد آنها واقعاً دایرههای یکسانی هستند که از دو جهت متفاوت دیده میشوند.
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در سال  ،2015ستاره شناسان دقیقاً چنین جستجویی را با استفاده از دادههای تلسکوپ فضایی پالنک آنجام دادند .آنها دادهها را برای
انواع دایرههایی که انتظار داشتند درون یک چنبره سه بعدی مسطح و یا یک شکل سه بعدی مسطح دیگر مشاهده میشود ،جستجو
کردند اما در یافتن آنها موفق نشدند .این بدان معنی است که اگر ما در یک چنبره زندگی کنیم ،احتماالً آنقدر بزرگ است که هر
الگوی تکراری ،فراتر از جهان قابل مشاهده است.
هندسه کروی
همه ما با کرههای دو بعدی آشنا هستیم -سطح یک توپ ،یا یک پرتقال و یا کره زمین .اما این که جهان ما یک کرهای سه بعدی باشد
چه معنایی دارد؟
تجسم یک کره سه بعدی دشوار است ،اما تعریف آن از طریق یک مقایسه ساده ،آسان است .همانطور که کره دو بعدی ،مجموعه تمام
نقاطی است که فاصله آنها از نقطه ثابت مرکز در فضای سه بعدی معمولی ثابت است ،کره سه بعدی (یا "سه-کره") مجموعه تمام
نقاطی است که فاصله آنها از نقاط مرکزی در فضای چهار بعدی ثابت است.
احساس زندگی در کره سه بعدی با زندگی در یک فضای
مسطح بسیار متفاوت است .برای این که این تفاوت را
احساس کنید ،تصور کنید که شما یک موجود دو بعدی
هستید که در یک کره دو بعدی زندگی میکنید .کره دو
بعدی کل جهان است -شما نمیتوانید فضای سه بعدی
اطراف را ببینید یا به آن دسترسی پیدا کنید .در درون این
جهان کروی ،نور در امتداد کوتاهترین مسیرهای ممکن
حرکت میکند :دوایر عظیمه .از نظر شما ،این دوایر عظیمه
همانند خطوط مستقیم هستند.
حال تصور کنید که شما و دوست دو بعدیتان در قطب شمال
زندگی میکنید و همراه با دوستتان به پیادهروی میروید.
همانطور که دوست شما دور میشود ،ابتدا در دایره بصری
شما کوچک و کوچکتر به نظر میرسد ،دقیقاً مانند دنیای
معمولی ما (هرچند نه به سرعتی که ما بدان عادت داریم) .به این دلیل که هر چه افق دید شما بزرگتر میشود ،دوست شما درصد
کمتری از آن را به خود اختصاص میدهد:
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اما همین که دوست شما از خط استوا عبور میکند ،اتفاق عجیبی میافتد :آنها هرچه از شما دور میشوند بزرگ و بزرگتر به نظر
میرسند .به این دلیل که درصدی که دوست شما از دایره دید به خود اختصاص میدهد در حال بزرگ شدن است:

هنگامی که دوست شما  10فوت از قطب جنوب فاصله دارد ،به نظر میرسد بزرگی آن به اندازه زمانی است که  10فوت که از شما دورتر
است:

و هنگامی که آنها به قطب جنوب میرسند ،شما میتوانید آنها را از هر جهت و امتدادی مشاهده کنید ،بنابراین آنها تمام افق دید
شما را پر میکنند:

دوفصلنامه دانشجویی
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اگر در قطب جنوب کسی وجود نداشته باشد ،افق دید شما چیزی عجیبتر است :خودتان .به این دلیل که نوری که از شما خارج میشود
تا زمانی که به شما بازگردد یک دور کل کره را میچرخد.
این امر مستقیماً در حوزه زندگی سه بعدی منتقل میشود .هر نقطه از کره سه بعدی یک نقطه مخالف دارد و اگر جسمی در آنجا باشد،
ما آن را به عنوان تمام پس زمینه میبینیم ،گویا آسمان ما است .اگر شئیای در آنجا نباشد ،در عوض خودمان را به عنوان پس زمینه
میبینیم ،مثل این که نمای بیرونی ما روی یک بالون قرار گرفته است ،سپس داخل آن را برگردانده و باد میکنیم تا تمام افق را پر کند.

در حالی که کره سه بعدی مدل اساسی برای هندسه کروی است ،اما فقط با کره سه بعدی نمیتوان فضای کروی ایجاد کرد .همانطور
که با برش تکههایی از فضای اقلیدسی و چسباندن آنها به یکدیگر ،فضاهای مسطح مختلفی ایجاد کردیم ،میتوانیم با چسباندن تکه
مناسب از کره سه بعدی ،فضای کروی را ایجاد کنیم .هر یک از این اشکال چسبانده شده شبیه به چنبره دارای تاالر آینهای خواهد بود،
اما در این اشکال کروی ،تنها تعداد متناهی اتاق برای عبور و مرور وجود دارد.
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آیا جهان ما کروی است؟
حتی خودشیفتهترین افراد نیز به طور معمول خود را پس زمینه کل آسمان شب نمیدانند .اما همانند چنبره مسطح ،فقط به این دلیل
که پدیدهای را نمیبینیم ،به معنی عدم وجود آن نیست .محیط جهان کروی میتواند بزرگتر از اندازه جهان قابل مشاهده باشد و پس
زمینه را برای دیدن بسیار دور کند.
اما برخالف چنبره ،یک جهان کروی را میتوان از طریق اندازهگیریهای کامالً موضعی مشخص نمود .اشکال کروی نه تنها در توپولوژی
سرتاسری بلکه در جزئیات هندسی نیز با فضای اقلیدسی نامتناهی تفاوت دارند .به عنوان مثال ،از آنجا که خطوط مستقیم در هندسه
کروی دایرههای عظیمه هستند ،مثلثها نسبت به حالت اقلیدسی چاقتر هستند و جمع زوایای آنها به بیش از  180درجه میرسد:

در واقع ،اولین راهی که ستارهشناسان برای تشخیص این که جهان انحنا دارد یا نه به کاربردند ،اندازهگیری مثلثهای کیهانی بود .برای
هر مکان گرم یا سرد در پس زمینه مایکروویو کیهانی ،قطر آن در عرض و فاصله آن از زمین مشخص است و سه ضلع یک مثلث را
تشکیل میدهد .ما میتوانیم زاویهای را که نقطه در آسمان شب فرو رفته است ،به عنوان یکی از سه زاویه مثلث اندازهگیری کنیم .سپس
میتوانیم بررسی کنیم که ترکیب طول اضالع و اندازه زوایا برای کدام یک از هندسههای مسطح ،کروی یا هذلولی (که در آن مجموع
زوایای یک مثلث کمتر از  180درجه است) مناسب است.
اکثر این آزمایشها ،همراه با سایر اندازهگیریهای انحنا ،نشان میدهد که جهان یا مسطح است یا بسیار نزدیک به مسطح .با این حال،
اخیراً یک تیم تحقیقاتی بیان نموده که دادههای مشخصی از تلسکوپ فضایی پالنک در سال  2018وجود یک جهان کروی را استنتاج
کرده است ،اگرچه محققان دیگر گفتهاند که این شواهد به احتمال زیاد فقط استنتاج آماری است.
هندسه هذلولی
هندسه هذلولی برخالف هندسه کروی ،که به طرف خود انحنا دارد ،به سمت خارج باز میشود .این هندسهی کالههای فالپی ،صخرههای
مرجانی و زینها است .مدل اساسی هندسه هذلولی ،درست مانند فضای اقلیدسی مسطح ،یک فضای نامتناهی است .اما از آنجا که
هندسه هذلولی بسیار سریعتر از هندسه مسطح به سمت بیرون منبسط میشود ،هیچ راهی وجود ندارد که حتی یک صفحه هذلولی دو
بعدی را در یک فضای اقلیدسی معمولی قرار دهیم ،مگر این که بخواهیم هندسه آن را تغییر دهیم .به عنوان مثال ،در اینجا نمای تحریف
شدهای از صفحه هذلولی که به دایره پوانکاره معروف است ،نمایش داده شده است:
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از دید ما ،مثلثهای نزدیک به محیط دایره بسیار کوچکتر از مثلثهای نزدیک به مرکز دایره به نظر میرسند ،اما از منظر هندسه
هذلولی همه مثلثها یک اندازه هستند .اگر بخواهیم مثلثها را واقعا به یک اندازه ببینیم -شاید با استفاده از مواد کششی برای خود
دایره و متورم کردن چرخشی هر مثلث از مرکز به سمت بیرون -دیسک ما شبیه کاله فالپی میشود و هرچه به طرف بیرون کار کنیم
بیشتر و بیشتر خم میشود .با نزدیک شدن به مرز ،این انحنا از کنترل خارج میشود.
از نظر هندسه هذلولی ،دایره مرزی از هر نقطه داخلی فاصله نامتناهی دارد ،زیرا برای رسیدن به آنجا باید از بینهایت مثلث عبور کرد.
بنابراین صفحه هذلولی ،دقیقاً مانند صفحه اقلیدسی از همه جهات تا بینهایت کشیده میشود .اما از نظر هندسه موضعی ،زندگی در
صفحه هذلولی بسیار متفاوتتر از آن چیزی است که ما به آن عادت کردهایم.
در هندسه اقلیدسی معمولی ،محیط دایره متناسب با شعاع آن است ،اما در هندسه هذلولی ،محیط در مقایسه با شعاع رشد نمایی دارد.
میتوانیم این رشد نمایی را در تودههای مثلث نزدیک به مرز دیسک هذلولی مشاهده کنیم.
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به دلیل این ویژگی ،ریاضیدانان دوست دارند بگویند که گم شدن در فضای هذلولی آسان است .اگر دوست شما در فضای اقلیدسی
معمولی از شما دور شود ،شروع به کوچکتر شدن میکند ،اما به آرامی ،زیرا دایره دید شما خیلی سریع رشد نمیکند .اما در فضای
هذلولی ،دایره بینایی شما به طور تصاعدی در حال رشد است ،بنابراین به زودی به نظر میرسد که دوست شما یک لکه کوچک نمایی
است .اگر مسیر دوست خود را با دقت ردیابی نکرده باشید ،بعداً پیدا کردن راه رسیدن به آنها تقریباً غیرممکن است.

و در هندسه هذلولی ،مجموع زاویههای یک مثلث به کمتر از  180درجه میرسد  -به عنوان مثال ،مثلثهای موجود در کاشیکاری ما
از دیسک پوانکاره دارای زاویههایی هستند که مجموع آنها  165درجه است:

اضالع این مثلثها خط راست به نظر نمیرسند ،اما به این دلیل که ما از طریق یک لنز تغییر داده شده هندسه هذلولی را بررسی
میکنیم .برای فرد ساکن در دیسک پوانکاره این منحنیها خطوط مستقیم هستند ،زیرا سریعترین راه برای رسیدن از نقطه  Aبه نقطه
 ،Bگرفتن راه میانبر به سمت مرکز است:
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یک روش طبیعی برای ساخت فضای سه بعدی مشابه به دیسک پوانکاره وجود دارد -به سادگی یک توپ سه بعدی درست کنید و آن
را با اشکال سه بعدی پر کنید که با نزدیک شدن به مرز کره کوچک میشوند ،همانند مثلثهای موجود در دایره پوانکاره .و دقیقاً مانند
هندسههای مسطح و کروی ،میتوانیم با برش یک تکه مناسب از توپ هذلولی سه بعدی و چسباندن وجههای آن ،مجموعهای از فضاهای
هذلولی سه بعدی دیگر را بسازیم.
آیا جهان ما هذلولی است؟
به نظر نمیرسد که هندسه هذلولی ،با مثلثهای باریک و دایرههایی که به صورت نمایی در حال رشد است ،با هندسه فضای اطراف ما
متناسب باشد .و در واقع ،همانطور که قبالً نیز دیدهایم ،تاکنون به نظر میرسد بیشتر اندازهگیریهای کیهانشناسی یک جهان مسطح
را ترجیح میدهد.
اما ما نمیتوانیم این احتمال را که در یک جهان کروی یا هذلولی زندگی میکنیم رد کنیم ،زیرا قطعات کوچک هر دو جهان تقریباً صاف
به نظر میرسند .به عنوان مثال ،مثلثهای کوچک در هندسه کروی دارای زاویههایی هستند که مجموع آنها فقط کمی بیش از 180
درجه میشوند و مثلثهای کوچک در هندسه هذلولی نیز دارای زاویههایی هستند که مجموع آنها فقط کمی کمتر از  180درجه
هستند.
به همین دلیل انسانهای اولیه تصور میکردند که زمین مسطح است -در مقیاسی که قادر به مشاهده آن بودند ،انحنای زمین بسیار
کوچک بود و قابل تشخیص نبود .هرچه شکل کروی یا هذلولی بزرگتر باشد ،هر قطعه کوچک آن صافتر است ،بنابراین اگر جهان ما
یک شکل کروی یا هذلولی بسیار بزرگ باشد ،بخشی که میتوانستیم مشاهده کنیم ممکن است به مسطح بودن نزدیکتر باشد به طوری
که انحنای آن فقط توسط ابزار دقیقی که اختراع نکردهایم ،قابل دیدن باشد.
مرجع
https://www.quantamagazine.org/what-is-the-geometry-of-the-universe-20200316/
cosmic microwave background

مسلسل یازدهم ،تیر 1400

1

شکست محدودیت سرعت حل معادالت خطی

با تحت کنترل درآوردن مفهوم تصادفی بودن،
الگوریتم جدیدی به روشی نوین -و سریعتر-
برای اجرای یکی از پایهایترین محاسبات در
ریاضی و علوم کامپیوتر دست پیدا میکند.

دانشآموزان ابتدایی احتماالً با معلمانی که به
آنها توصیه می کنند فقط جواب یک مسئله را
حدس نزنند ،آشنا هستند .اما یک اثبات جدید
نشان میدهد که در واقع ،گاهی طریقهی درست
حدس زدن بهترین راه برای حل دستگاه معادالت
مترجم :محمد نوربخش مروست
خطی ،یکی از محاسبات اساسی در ریاضیات،
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها ،دانشگاه شهید بهشتی
است.
در نتیجه میتوان برداشت کرد که این اثبات ،مسائلی را که با روشهای قدیمی سخت حل میشدند ،به سرعت حل میکند.
دربارهی این نوع محاسبات ،مارک گیزبرشت ،1یکی از اساتید و محققان دانشگاه واترلو بیان می کند« :این یکی از پایهایترین مسائل در
رشته کامپیوتر است و اکنون ما برای آن اثباتی داریم که سرعت حل را سریعتر میکند».
این روش جدید ،توسط ریچارد پنگ 2و سانتوش ومپاال ،3دو تن از اساتید دانشگاه جرجیا ،در ژوئیه به صورت آنالین به اشتراک گذاشته
شد و در ماه ژانویه در نشست ساالنه سیام دربارهی الگوریتمهای گسسته 4ارائه شد؛ در آنجا عنوان بهترین مقاله را از آن خود کرد.
دستگاههای خطی ،شامل تعدادی (بیشتر از  )2معادله با تعدادی متغیر هستند که راههای متفاوتی را نشان میدهند که یک سری شیء
یا کار به هم مربوط میشوند .آنها را خطی خوانند چرا که تنها توان قابل قبول برای متغیرها ،یک است و نمودار جوابهای آن دستگاه
به صورت یک سری صفحه خواهد شد.
مثال رایج یک دستگاه خطی ،که به احتمال زیاد برای دانشجویان ریاضی نیز آشنا است (!) ،شامل یک حیاط پر از مرغ و خوک است.
اگر فقط بدانید که  10سر و  30پا وجود دارد ،چند مرغ و چند خوک وجود دارد؟ همانطور که دانشجویان جبرآشنا میدانند ،یک روش
مشخص برای فهم آن وجود دارد :دو معادله جبری را بنویسید و آنها را با هم حل کنید.
اما دستگاههای خطی میتوانند کارهایی مهمتر از شمردن مرغها و خوکها انجام دهند .آنها در بسیاری از کارهای مهم صنعتی سر و
کلهشان ظاهر میشود؛ میتوانند در جاهایی که نیاز به ساخت پلی محکمتر هست ظاهر شوند یا در ساخت هواپیماهای رادارگریز با
میلیونها معادلهی خطی وابسته به هم .به طور کلیتر ،دستگاههای خطی در بسیاری از مسائل بهینهسازی در علوم کامپیوتر وجود دارند
که شامل یافتن بهترین مقادیر برای مجموعهای از متغیرها در یک دستگاه از قیدها است .اگر بتوانیم دستگاههای خطی را سریعتر حل
کنیم ،میتوانیم آن مسائل را نیز سریعتر حل کنیم.
ومپاال گفته است« :دستگاههای خطی ،اسب بارکش محاسبات مدرن هستند».
اثبات جدید با دور زدن یکی از تکنیکهای اصلی که معموالً در این فرآیند استفاده میشود ،راهی سریعتر برای حل یک کالس بزرگ
دوفصلنامه دانشجویی
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از دستگاههای خطی پیدا میکند .این تکنیک که ضرب ماتریسها نامیده میشود ،قبالً محدودیت سرعت به شدت سفت و سختی را در
حل دستگاههای خطی قرار داده بود .هنوز هم در حل دستگاه از آن استفاده میکنیم ،اما نقش اصلی را ایفا نمیکند ،بلکه در یک نقش
مکمل ظاهر میشود .نویسندگان آن را با رویکرد جدیدی پیوند میدهند که در اصل نوعی پیشگویی آموزش دیده است.
پنگ میگوید« :شما می توانید برای رسیدن به جواب ،از فرآیند حدس زدن استفاده کنید ».و هیچ معلمی بر شما به خاطرش خشم
نمیگیرد.
ریاضی

بارنیارد5

برای این که بتوانید شمهای از دستگاههای خطی و چگونگی حل آنها پیدا کنید ،به حیاط برگردید ،اما تصور کنید که اکنون یک حیوان
خانگی بیشتر باشد :مرغ ،کرگدنهای  1شاخ و بزهای  2شاخ .شما سریع شمارش میکنید و تعیین میکنید که  12سر 38 ،پا و 10
شاخ وجود دارد .آیا میتوانید بفهمید که از هر حیوان چه تعداد وجود دارد؟
در ادامه ،به هر حیوان یک متغیر اختصاص دهید ( 𝑐 برای مرغ 𝑟 ،برای کرگدن 𝑔 ،برای بز) و برای هر صفت یک معادله بنویسید .ضرایب
در مقابل هر متغیر نشان دهنده مقدار ویژگی موجود در هر حیوان است.
سر 𝑐 + 𝑟 + 𝑔 = 12
پا 2𝑐 + 4𝑟 + 4𝑔 = 38
شاخ 0𝑐 + 1𝑟 + 2𝑔 = 10

اکنون یک دستگاه با سه معادله و سه مجهول داریم.
یکی از راههای حل آنها دستکاری یک معادله و تعریف یک متغیر بر اساس دو معادله دیگر است .به عنوان مثال 0𝑐 + 1𝑟 + 2𝑔 = 10
به 𝑔 𝑟 = 10 − 2تبدیل میشود .آن مقدار را برای 𝑟 در دو معادله دیگر جایگزین کنید و اینگونه ادامه دهید تا زمانی که همه متغیرها
را فقط با یک متغیر تعریف کنید ،سپس میتوانید دقیقاً آن را حل کنید .میتوانید فرآیند را تکرار کنید ،از متغیری که آن را حل کردهاید
برای حل باقی متغیرها استفاده کنید.
اما یک روش پیچیدهتر برای ادامه کار ،ایجاد ماتریسی است که ورودیهای آن ضرایب معادالت است .سه معادله به این ماتریس تبدیل
میشوند.
1 1 1
][2 4 4
0 1 2

در مرحلهی بعد باید متغیرهایی را که نمایانگر تعداد نامعلوم مرغها ،کرگردنها و بزها هستند با ماتریسی دیگر نمایش دهیم.
𝑐
] 𝑟[
𝑔

سرانجام ،تعداد مشاهده شده سر ،پا و شاخها را با یک ماتریس سوم نشان میدهیم.
12
][38
10

ما میتوانیم این سه ماتریس را در یک دستگاه خطی واحد ترکیب کنیم ،جایی که ماتریس اول ضربدر مقادیر ناشناخته ماتریس دوم
برابر با ماتریس سوم است  -در آن زمان میتوان از جبر خطی برای به دست آوردن ماتریس دوم استفاده کرد.
𝑐
12
1 1 1
][2 4 4] × [ 𝑟 ] = [38
𝑔
10
0 1 2

چه همان طور که در باال گفتیم ،بخواهید معادالت را دستکاری کنید و متغیری را بر حسب سایر متغیرها بنویسید ،چه بخواهید رویهی
معمولی حل دستگاه با ماتریسها را پیش بگیرید ،باید 𝑛3مرحله محاسبه انجام دهید که 𝑛 تعداد متغیرهای موجود در دستگاه است .در
این مثال سه متغیر و لذا  33 = 27مرحلهی محاسباتی داریم .اگر  4حیوان داشتیم و  4معادله ،تعداد مراحل محاسباتی تا رسیدن به
جواب ،برابر با  43 = 64میشد.
طی  50سال گذشته محققان راههایی برای حل کارآمدتر و سریعتر دستگاههای خطی پیدا کردهاند .اغلب این روشها میانبرهایی را به
کار گرفتهاند که در قدمهای محاسباتی کمتری ما را به جواب میرسانند.

52

مسلسل یازدهم ،تیر 1400

Infinity magazine
در سال  1969ولکر استراسن 6الگوریتمی برای ضرب
ماتریسها ابداع کرد که در 𝑛2.81قدم ما را به جواب
میرساند .از آن زمان دانشمندان حوزهی علوم کامپیوتر،
برای کاهش این نما ،از تکنیکهایی استفاده کردند .در
جدیدترین پیشرفت که توسط ویرجینیا واسیلوسکا
ویلیامز 7از دانشگاه ام.آی.تی و جاش آلمن 8محققی از
دانشگاه هاروارد در اکتبر گذشته صورت گرفت ،ثابت شد
که ضرب ماتریسها را میتوان در  𝑛2.37286مرحله انجام داد؛
که نسبت به بهترین تخمین قبلی نمای آن  0.00001بهبود
یافته است.
نتیجه همه اینها این است که هر دستگاه خطی که
میخواهید حل کنید میتواند به سوالی در مورد ضرب
سانتوش ومپاال به همراه ریچارد پنگ ،راهی جدید و سریعتر برای حل معادالت خطی که ومپاال آنها
ماتریس تبدیل شود و در حل حاضر ،ضرب ماتریس حداقل را «اسب بارکش محاسبات مدرن» مینامد ،ارائه دادند.
از لحاظ تئوری میتواند در  𝑛2.37286مرحله انجام شود.
اما ویژگیهای تکنیکی مختلف نشان میدهد که حل دستگاههای خطی سریعتر از این -بالقوه تا  𝑛2قدم -ممکن است .ما از ضرب
ماتریسها استفاده میکنیم زیرا این بهترین ابزار در دسترس بوده است ،اما این بدان معنا نیست که ابزاری بهتر در انتظار کشف نیست.
ومپاال میگوید« :هیچ دلیلی وجود ندارد که پیشرفت مسئله حل دستگاههای خطی به پیشرفت در ضرب ماتریس وابسته باشد».
راهحلهای مبتنی بر حدس زدن
برای درک این ابزار جدید و توسعهیافته ،نیاز است تا روش دیگری از حل دستگاههای خطی پیش ذهن آوریم .این یک روش بصری
است ،همان چیزی که ممکن است هنگام مواجهه با جمعیتی از مرغها ،شاخ به شاخ شدن کرگدنها و گلهای از بزها که همه با هم
مخلوط شدهاند به آن دست پیدا کنید :برای هر کدام اعداد را حدس بزنید ،آنها را در معادالت قرار دهید ،ببینید چقدر جواب شما پرت
است ،و دوباره حدس بزنید .این «تخمین مبتنی بر تکرار» روشی است که مهندسان و دانشمندان اغلب از آن استفاده میکنند .این برای
بسیاری از مشکالت عملی خوب کار می کند ،زیرا متخصصان معموالً کورکورانه حدس نمیزنند ،و این باعث میشود تعداد تکرار
حدسهایی که باید قبل از پیدا کردن راه حل بیان کنند ،کاهش یابد.
پنگ میگوید« :برای مسائل محاسباتی علمی در دنیای واقعی ،انسان شهود بسیار خوبی برای جواب دادن دارد».
روش های مبتنی بر تکرار در موارد خاصی که شهودمان قادر به حدس زدن است ،میتوانند خوب عمل کنند .همچنین این روشها هر
زمان که دستگاه خطی مورد بحث ،دارای تعداد زیادی متغیر باشد که ضرایب آنها صفر است ،به طور کلی مفید هستند.
این ویژگی در مثال حیاط پر از مرغ ،کرگردن و بز وجود دارد -و مفید است -جایی که سادهترین متغیر برای محاسبه ،شاخ است .چرا؟
از آنجا که جوجهها شاخ ندارند ،این باعث میشود در معادلهی متناظر با شاخها ،ضریب متغیر مرغها صفر شود و مسئلهای را که شامل
سه حیوان است به یک مسئلهی دو متغیری کاهش دهد .و هنگامی که مسئلهی متناظر با شاخها را حل کردید ،میتوانید از این اطالعات
برای حل سریع مسائل متناظر با پاها و سرها استفاده کنید.
در دستگاههای خطی پیچیدهتر ،این نوع رابطه ،که در آن همه صفات مربوط به همه متغیرها نیست ،میتواند فراگیر باشد .ممکن است
شما میلیونها متغیر و میلیونها معادله داشته باشید ،اما هر معادله ممکن است فقط تعداد کمی از متغیرها را در کل شامل شود .به این
نوع از دستگاههای خطی ،تُنُک 9گویند؛ که منعکس کننده روشی است که اکثر متغیرها در بسیاری از معادالت مقدار صفر را اتخاذ
میکنند .این وضعیتی است که اغلب در دستگاههای خطی در دنیای واقعی ظاهر میشود .این یکی از مدلهایی است که روشهای
مبتنی بر تکرار میتوانند بر ضرب ماتریسها غلبه کنند.
ویلیامز میگوید« :این تنها در حالتی کار میکند که ماتریس شما ،به اندازه کافی تنک باشد».
اما قبل از این کار جدید ،هیچ کس فکر نمیکرد که روشهای مبتنی بر تکرار همیشه سریعتر از ضرب ماتریسها برای همه دستگاههای
خطی تنک ،عمل کنند.
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شکست محدودیت سرعت حل معادالت خطی
تصادفی بودن هماهنگ
پنگ و ومپاال ،نسخهی پیشرفتهتر استراتژی حدس زدن را به کار
گرفتهاند:
به جای این که فقط یک حدس را به کار بگیرید ،الگوریتم آنها ،به
طور موازی ،حدسهای زیادی میزند .این روش سرعت جستجو را
سریع میکند ،همانطور که اگر افراد زیادی همزمان به دنبال
گوهری در جنگل باشند ،آن گوهر زودتر پیدا میشود.
گیزبرشت میگوید« :موازیسازی 10جایی است که جادو رخ
میدهد».
ممکن است بدیهی به نظر برسد که به طور همزمان چندین حدس
زدن مفید است ،اما عملی ساختن این استراتژی چندان ساده
نیست .اثربخشی الگوریتم جدید تا حد زیادی به هوشمندانه بودن
حدسهای اولیهای که روند تکرار را ایجاد میکنند و همچنین
روشهای هوشمندانهای که برای ترکیب نتایج حاصل از حدسهای رویکرد جدید پنگ و ومپاال برای حل معادالت خطی شامل حدس زدن تصادفی اما
موازی برای رسیدن به یک پاسخ نهایی به کار میگیریم ،بستگی هماهنگ و دستیابی به راه حل از آنجا است.
دارد.
برای بازگشت به مثال حیاط ،الگوریتم ممکن است سه حدس اولیه ایجاد کند؛ که هر حدس یک ماتریس  3در  1است که تعدادی مرغ،
کرگدن و بز را مشخص میکند .الگوریتم مشاهده می کند که فاصله [و به عبارتی خطای] هر حدس چقدر است ،سپس حدسهای
بیشتری میزند ،و به طور موازی رشتهها را میبافد.
کلید موفقیت نهایی الگوریتم این است که سه حدس اولیه را به طور تصادفی میزند .شاید اینگونه به نظر برسد که تصادفی بودن ،روش
درستی برای حدس زدن درست نباشد ،ولی برای رسیدن به هدف کلیمان ،این تصادفی حدس زدن ،خوبیهای خودش را دارد؛ مخصوصاً
هنگامی که دارید با یک مسئله در ابعاد بزرگ کار میکنید .میتوان گفت تصادفی بودن به شما اطمینان میدهد که در جستجوی خود،
تصادفاً به سمت یک قسمت از مسئله جهتگیری نمیکنید؛ به طور خاص از فضایی که جواب نهایی در آن است ،غافل نمیشوید.
پنگ میگوید« :من باید اطمینان حاصل کنم که همه حدسهای من به اندازه کافی تصادفی هستند تا تمام حاالت ممکن را پوشش
دهند».
بیشتر سختیهای مقاله پنگ و وامپاال شامل اثبات این موضوع است که الیههای مختلف حدسهای تصادفی نیز با هم کار میکنند ،از
جمله هر حدس خاصی که در واقع پاسخ مسئله است.
ومپاال میگوید« :تصادفی بودن هماهنگ و متناسب وجود دارد»
این بدان معناست که حدسهای تصادفی نه تنها مقادیر دقیق حدسها را حساب میکنند ،بلکه تمام حدسهای بالقوه بین آنها را نیز
شامل میشوند .از نظر معنا شبیه به این است که چگونه دو نفر که در جنگل جستجو میکنند تنها زمین زیر پایشان را که در آن قدم
میزنند جستجو نمیکنند .آنها تا جایی را که چشمشان میبیند نیز پوشش میدهند.
ومپاال میگوید« :هر چیزی که بین این دو [حدس] وجود دارد نیز پوشش داده میشود».
این ویژگی جستجو تضمین میکند که الگوریتم در جایی با راه حل روبرو خواهد شد .اما به خودی خود مشخص نمیکند که راه حل
چیست .برای این کار -برای این که واقعاً دست خود را روی راه حل بگذارند -پنگ و ومپاال باید چیز دیگری را ثابت کنند.
این الگوریتم حدسهای تصادفی خود را به عنوان درایههای یک ماتریس در نظر میگیرد .یافتن راه حل در میان درایههای ماتریس به
مسئله ضرب ماتریسها تبدیل میشود ،که مسلماً سد راه آنها برای دور زدن ضرب ماتریسها است .اما در اینجا دوباره آنها از تصادفی
بودنی که برای ساخت درایههای ماتریس استفاده کردند ،بهره میگیرند.
از آنجا که درایههای ماتریس اعدادی تصادفی هستند و هماهنگی بین آنها اتفاق میافتد ،ماتریس خود تقارنهای خاصی دارد .این
تقارنها منجر به میانبرهای محاسباتی میشوند .دقیقاً مانند هر شیء بسیار متقارن و خوش فرم ،برای رسیدن به حاصل کل باید فقط
بدانید که یک قسمت از آن به چه شکل است.
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در نتیجه ،الگوریتم پنگ و ومپاال میتواند راه حل را با استفاده از ماتریسی از حدسها که به گونهای خاص ،متقارن و هماهنگ است،
نسبت به استفاده از ماتریسی از حدسها با همان تعداد درایه ولی بدون آن تقارنهای خاص ،سریعتر پیدا میکند .تقارنهای ماتریس
یک مزیت مهم دیگر را نیز بیان میکند :آنها این اطمینان را به ما میدهند که حدسها هرگز آنقدر بزرگ نمیشوند که از منظر کارایی
الگوریتمی ،غیر قابل اجرا باشند.
پنگ می گوید« :ما باید بزرگی اعدادی را که در فرآیند حدس زدن و ساختن ماتریس متقارن و دارای الگوی خاصی از حدسهایمان
نمایان میشوند کنترل کنیم».
2.332
پنگ و ومپاال ثابت میکنند که الگوریتم آنها میتواند هر دستگاه خطی تنکی را در 𝑛 مرحله حل کند.
نمای این عدد ،نمای تعداد مراحلی را که بهترین الگوریتم دارای ضرب ماتریسها (  )𝑛2.37286بیان کرده ،در چیزی حدود  4صدم ،بهبود
داده است .به زودی حذف ضرب ماتریسها در کاربردهای عملی اهمیتی نخواهد داشت ،اما به عنوان اثبات مفهوم ،11این پیشرفت جزئی
یک روزنهی امید است :این نشان میدهد یک روش کامالً بهتر برای حل دستگاههای خطی وجود دارد.
ومپاال میگوید« :از نظر فلسفی ما قبالً نمیدانستیم که آیا میتوان سریعتر از ضرب ماتریس پیش رفت یا خیر».
اما اکنون میدانیم.
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تکیه کردن به هوش و استعداد ممکن است به تنهایی برای
مدتی کارها را پیش ببرد ،ولی در حالت کلی در تحصیلت
پیشرفته و باالتر به کار نمیآید .برای ورود جدی به هر
بخش از ریاضیات ،فرد علوه بر فکر کردن به خواندن و
نوشتن جدی نیز نیاز دارد .برخلف تصور عام،
پیشرفتهای ریاضی نتیجهی تلش و سختکوشی فراوان
هستند که البته تجربه و شهود آنها را هدایت میکنند.

اندازهگیری نیروی دافعهی درون چندجملهایها

درست همانطور که یک میدان مغناطیسی برادههای
آهن را از یکدیگر دور میکند ،یک نیروی دافعه بر

ریشههای چندجملهایها نیز اثر میگذارد.

در جهان فیزیکی ،اشیا اغلب یکدیگر را به شکلی
منظم از هم دور میکنند .به طرحهای متقارنی
که توسط برادههای آهن تحت تاثیر یک میدان
مغناطیسی ایجاد میشوند دقت کنید.
زمانی که ریاضیدانان به خط اعداد نگاه میکنند،
مترجم :سیده مریم سیادتی
همین روند را میبینند .آنها به عالمتهایی
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها ،دانشگاه شهید بهشتی
مینگرند که اعداد شمارشی مثبت و منفی را
مشخص میکند و نوعی نیروی عددی را حس میکنند که آنها را در فاصلههای مساوی از هم نگه میدارد .به نظر میرسد ،مانند
شیرهای کوهستانی با قلمروهای وسیع خود ،اعداد صحیح نیز نمیتوانند نزدیکتر از  1واحد از هم باشند.
فاصلهگذاری در خط اعداد مثالی پایهای از پدیدهای است که در سراسر حوزه نظریه اعداد یافت شد .این فاصلهگذاری در مطالعات اعداد
اول و رابطهی بین جوابهای انواع مختلف معادالت ،ظاهر شد .ریاضیدانان با کمّیسازی نیرویی که بین این اعداد عمل میکند ،میتوانند
این مقادیر مهم را بهتر درک کنند.
جیکوب زیمرمن 1میگوید« :اشیائی که دارای اهمیت نظری عددی هستند تمایل دارند از هم دور شوند .نام این ،اصل دافعه 2است .ما
در تالشیم تا اصول دافعه را به دست آوریم و از آنها برای حصول
نتایج مختلف دیگر استفاده کنیم».
بسیاری از کارهای مهم در نظریه اعداد مربوط به نحوه تأثیر یک
اصل دافعه بر چندجملهایها است که در واقع گردایهای از ضرایب
و متغیرهای به توان رسیده هستند .برای دههها ،ریاضیدانان تالش
این نتیجه مدعیِ مالکیتِ فهمِ ما از اعداد جبری است.
کردهاند تا میزان دقیق دافعه را در این محیط مشخص کنند.
جیکوب زیمرمن ،دانشگاه تورنتو
سرانجام در دسامبر  ،2019وسلین دیمیتروف 3از دانشگاه تورنتو
توانست این کار را انجام دهد.
پتر وارجو 4از دانشگاه کمبریج در ایمیلی گفته است« :واقعاً دیدنی
است .ایدهی وسلین کامالً نوین و زیبا است».
مسئلهای که دیمیتروف حل کرد ،که به حدس شینزل-زاسنهاوس 5معروف است ،درباره هندسهی مقادیر چندجملهایهاست .این حدس
پیشبینی میکند که وقتی شما نمودار مقادیر مشخصی را رسم میکنید ،آنها در مسیر دقیقی پخش میشوند ،انگار که آنها یکدیگر
را از هم دور میکنند .کار دیمیتروف تعیین دقیق کمیت این انتشار و اثبات درستی این حدس است .همچنین بینش جدیدی را درباره
قوانینی که اعداد از آن پیروی میکنند ،ارائه کرد.
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ریشههای واحد
هنگام مطالعه چندجملهایها ،ریاضیدانان به طور ویژه به ریشهی این چندجملهایها عالقه دارند؛ مقادیر متغیر که مقدار چندجملهای
را برابر صفر میکند .یک چندجملهای به تعداد درجهاش میتواند ریشه داشته باشد .پس  𝑥 2 − 4دو ریشه دارد ( -2و  ،)2در حالی که
 𝑥 5 − 7𝑥 3 + 2𝑥 2 − 4𝑥 − 9دارای پنج ریشه است.
ریاضیدانان میخواهند بدانند چگونه ریشههای یک چندجملهای با هم ارتباط دارند .برای مثال ریشههای برخی از چندجملهایها دقیقاً
روی رئوس چندضلعیهای منتظم قرار میگیرد -یعنی آنها با یک طول دقیق هندسی از هم جدا میشوند .ریاضیدانان عالقمندند تا
روابط هندسی دقیق دیگری بین ریشهها پیدا کنند.
امانوئل بروئیالر 6از دانشگاه کمبریج گفته است« :چه نوع الگوهایی را میتوانید پیدا کنید؟ آیا میتوانید هر الگویی بیابید یا آنها محدود
هستند؟»
به دنبال ریشههای واحد

ریشههای چندجملهایها ،به روشهای جالبی با هم ارتباط دارند .آنها الگوهایی را میسازند که باعث به وجود آمدن بینشی
نسبت به قوانینی است که روی اعداد عمل میکند.
چندجملهایها شامل ضرایب و متغیرهایی است چندجملهایهای سیکلوتومی خانواده خاصی از چندجملهایهاست
که به توان رسیدهاند .برای مثال .2𝑥 2 − 8

که نمیتواند به چندجملهایهای کوچکتر تجزیه شود .برای مثال
.𝑥 4 − 𝑥 3 + 𝑥 2 − 𝑥 + 1

هندسهی ریشهها
«ریشهها» مقادیر 𝑥 هستند که چندجملهای را برابر با صفر میکنند .ریشههای چندجملهایهای سیکلوتومی همگی روی دایرهای
با شعاع واحد و مرکز مبدأ در صفحه مختلط قرار دارند .آنها ریشههای واحد هستند.

مسئلهای که دیمیتروف آن را حل کرد ،شامل ریشههای یک خانواده مهم از عبارات به نام چندجملهایهای سیکلوتومی 7است .این
چندجملهها را نمیتوان به چندجملهایهای کوچکتر تجزیه کرد ،اما میتوانید از آنها برای ساخت چندجملههای دیگر استفاده کنید،
آنها مانند عناصر یک جدول تناوبی از چندجملهایها هستند .اولین و سادهترین چندجملهای سیکلوتومی ،𝑥 − 1 ،دومین چندجملهای
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سیکلوتومی  𝑥 + 1و دهمین چندجملهای سیکلوتومی  𝑥 4 − 𝑥 3 + 𝑥 2 − 𝑥 + 1است .برخالف جدول تناوبی ،لیست چندجملهایهای
سیکلوتومی برای همیشه ادامه دارد.
ریشههای چندجملهایهای سیکلوتومی از یک الگوی هندسی بسیار خاص پیروی میکنند .برای مشاهده آن ،با صفحهی مختلط خالی
شروع کنید ،که در آن محور 𝑥ها اعداد حقیقی و محور 𝑦ها اعداد موهومی را مشخص میکند .سپس یک دایره با شعاع  1در اطراف مبدأ
در این فضا رسم کنید .این دایره واحد است .ریشههای چندجملهایهای سیکلوتومی ،همگی روی این دایره قرار دارد .آنها نام زیبایی
نیز دارند" :ریشههای واحد".
اما بیشتر چندجملهایها غیر سیکلوتومی هستند و ریشههایشان ،ریشههای واحد نیست .این حالت تقریباً هر ترکیبی از ضرایب ،متغیرها
و توانهایی است که میتوانید بیاورید.
در سال  ،1965آندره شینزل و هانس زاسنهاوس پیشبینی کردند که هندسهی ریشههای چندجملهایهای سیکلوتومی و غیر سیکلوتومی
به روش بسیار خاصی با هم تفاوت دارد .یک چندجملهای غیر سیکلوتومی دلخواه را در نظر بگیرید که ضریب اول آن  1باشد و نمودار
ریشههایش را رسم کنید .بعضی از ریشهها ممکن است داخل دایره واحد و باقی ریشهها دقیقاً روی آن و یا بیرون دایره قرار بگیرند.
شینزل و زاسنهاوس پیشبینی کردند که هر چندجملهای غیر سیکلوتومی باید حداقل یک ریشه داشته باشد که خارج از دایره واحد
است و دارای یک حداقل فاصله مشخص از دایره است.
حدس شینزل-زاسنهاوس از نظر دافعه پیشبینی کرد که کوچکترین ریشههای یک چندجملهای غیر سیکلوتومی -که ممکن است
درون دایره واحد قرار گیرد -به طور موثر دیگر ریشهها را به سمت خارج دایره واحد هل میدهد ،مانند آهنرباها که یکدیگر را از هم دور
میکنند.
بروئیالر گفته است« :شما میتوانید ریشههای یک چندجملهای را ذرههایی با بار منفی بدانید که یکدیگر را با نیرویی دفع میکنند که با
افزایش فاصله از بین میرود».
حدس شینزل-زاسنهاوس حتی دقیقاً مشخص کرد که این نیروی دافعه باید تا چه اندازه قوی باشد .زیمرمن گفته است« :این حدس
میگوید که یک نیروی بسیار دقیق و قابل اندازهگیری وجود دارد که در آن ریشهها همگی نمیتوانند به دایره واحد بسیار نزدیک باشند».
پیشبینی اصلی این حدس ،حس یک معادله فیزیکی دارد .این حدس بیان میکند که هر چندجملهای غیر سیکلوتومی باید حداقل یک
ریشه خارج از دایره واحد با فاصلهای حداقل برابر با تقسیم یک عدد ثابت بر درجه چندجملهای داشته باشد .مقدار دقیق آن عدد ثابت،
حیاتی نیست پس برای مثال فرض کنید  0.1است .اگر یک چندجملهای غیر سیکلوتومی از درجه  23داشتیم ،این حدس میگوید که
0.1

باید حداقل یک ریشه با فاصلهای بزرگتر از  23بیرون از دایره واحد داشته باشد.
این حکم نیرومندی است اما برای دههها ریاضیدانان تنها توانستند که صورت ضعیفتری از این حدس را ثابت کنند.
شینزل و زاسنهاوس خود ثابت کردند که هر چندجملهای غیر سیکلوتومی از درجه 𝑑 ،دارای حداقل یک ریشه خارج از دایره واحد با
فاصلهای بزرگتر از 𝑑 1/4از آن است .این فاصله به دلیل وجود توان در مخرج ،بسیار کوچکتر از حدس آنها است.
در طول سه دههی بعدی ،ریاضیدانان یک رشته پیشرفتهایی در کار شینزل و زاسنهاوس انجام دادند اما این پیشرفتها ناتمام ماند.
ریاضیدانان اگرچه تصور میکردند که فاصله درست باید یک اندازه باشد اما تنها توانستند ثابت کنند که آن فاصله حداقل اندازهای
کوچکتر است .ریاضیدانان با فرض این که حدس شینزل و زاسنهاوس قابل حل باشد ،تصور نمیکردند که حل آن تا چه حد میتواند
دشوار باشد.
دیمیتروف از طریق ایمیل گفته است« :در نهایت هرگز از ابتدا نمیدانید که راه حل [یک مسئله] چقدر ساده یا پیچیده خواهد بود -تا
زمانی که آن راه حل پیدا شود».
یک ترکیب هوشمندانه
اغلب وقتی یک مسئله ریاضی برجسته برای مدت طوالنی باز میماند ،به این دلیل است که ریاضیدانان به سادگی فاقد تکنیکهای الزم
برای حل آن هستند .خیال کنید که ممکن است به ماه پرواز کنید ،تا کسی یک موشک را اختراع نکند ،به آنجا نخواهید رسید.
اما همانطور که مشخص شد ،این مسئله متفاوت بود .زیمرمن گفته است« :این فناوری حداقل  40سال است که وجود دارد».
دیمیتروف سوال در مورد اندازهی ریشههای چندجملهایها را به سوالی در مورد اندازهی مقادیر یک شیء ریاضی مرتبط اما متفاوت -
سریهای توانی -تبدیل کرد .یک سری توانی همانند یک چندجملهای است ،فقط با بینهایت جمله.
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فرانک کالگری 8از دانشگاه شیکاگو از طریق ایمیل گفته است« :همانطور که اغلب در ریاضیات اتفاق میافتد ،کلید بینش و پیشرفت
غیرمنتظره ،اتصال دو مسئله به ظاهر متفاوت بود».
ریشههای دافع
برا اساس حدس شینزل-زاسنهاوس ،هر چندجملهای غیر سیکلوتومی باید حداقل یک ریشه داشته باشد که دارای یک حداقل
فاصله خارج از دایره واحد است .این فاصله ،وابسته به بزرگترین توان در چندجملهای ،متغیر است .برای مثال ،نقطههای سیاه
رنگ ،ریشههای معادله  𝑥 7 + 2𝑥 5 − 12𝑥 4 − 12𝑥 3 + 2𝑥 2 + 1است.

نقاط قرمز ،ریشههای چندجملهای سیکلوتومی  𝑥 4 − 𝑥 3 + 𝑥 2 − 𝑥 + 1است.
ریاضیدانان عادت داشتند که به راحتی بین چندجملهایها و سریهای توانی حرکت کنند و از خصوصیات یکی برای تعیین خصوصیات
دیگری استفاده کنند -اما ریاضیدانان قبل از دیمیتروف فکر نمیکردند از این تناظر برای پرداختن به حدس شینزل-زاسنهاوس استفاده
کنند.
دیمیتروف برای اثبات چیزی که قصد داشت درباره چندجملهایها نشان دهد ،نیاز داشت تا سری توانی متناظر دارای یک ویژگی اساسی
و خاص باشد :نیاز بود که همه ضرایب آن اعداد صحیح مثبت یا منفی باشند (نه اعداد کسری) .و زمانی که دیمیتروف این کار را آغاز
کرد ،هیچ روش واضحی برای تضمین وقوع آن وجود نداشت.
اما در نوامبر  ،2019دیمیتروف در حالی که "در جستجوی چند کتاب و مقاله در زمینه ترکیبیات جبری" بود ،متوجه وجود راهی شد
که بتواند چند قضیه معروف را با هم جمع کند تا رابطه درستی بین چندجملهای غیر سیکلوتومی و سری توانی آن ایجاد کند .او یک
چندجملهای غیر سیکلوتومی را در نظر گرفت ،ریشههای آن را یافت ،آن ریشهها را به توانهای مختلف رساند ،آنها را در هم ضرب کرد،
سپس جذر آن حاصلضرب را محاسبه کرد .سرانجام ،بر اساس آن جذر ،توانست یک سری توانی با خاصیتی اساسی بسازد.
دیمیتروف گفته است« :این ترفند شگفتآوری برای من بود که جذر آن حاصلضرب را بگیریم ».این همه آنقدر غیرمنتظره و مفید بود
که دیمیتروف این واقعیت را "معجزهای کوچک" میخواند .بدین ترتیب گامهای بعدی اثبات او فراهم شد.
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دیمیتروف ثابت کرد که ضرایب این سری توانی همگی اعداد صحیح هستند .آنها به یک معنا همیشه "بزرگ"اند -حداقل باید  1باشند.
به این دلیل ،مقادیر دیگری که به این سری توانی مرتبط هستند "-دترمینانهای هانکل" -9نیز باید بزرگ باشند .او طی یک زنجیر از
استداللهای دقیق ثابت کرد که اگر ضرایب ،اعداد صحیح و دترمینانهای هانکل بزرگ باشند ،آنگاه یکی از ریشههای چندجملهای غیر
سیکلوتومی که با آن شروع کرده است نیز باید بزرگ باشد .بیشتر
کار این برهان ،اثبات دقیق این ارتباط بود.
امبرتو زنیر 10گفته است« :این استدالل که ضرایب کوچک نیست
داللت بر آن دارد که آنچه دیمیتروف به دنبال آن است کامالً
زیرکانه است .این چیزی نیست که به صورت مستقیم استنباط
واقعاً دیدنی است .ایدهی وسلین کامالً نوین و زیباست.
شود».
پتر وارجو ،دانشگاه کمبریج
دیمیتروف ثابت کرد که همه چندجملههای غیر سیکلوتومی باید
ریشهای داشته باشند که حداقل به میزان 𝑑 log 2 /4خارج از
دایره واحد باشد ،که در آن 𝑑 درجه چندجملهای است .نتیجهی
دیمیتروف پیشبینی شینزل و زاسنهاوس را برآورده میکند که
فاصله ،تابعی از مقداری ثابت است که بر درجه چندجملهای تقسیم میشود .و او این کار را با یافتن روشی جدید برای ترکیب ابزارهایی
که ریاضیدانان از قبل در دست داشتند ،انجام داد.
زنیر گفته است« :او الگویی از اثبات را ابداع کرد که کامالً پنهان بود .بخشهای این اثبات پیش از این اثبات شده بودند ،اما این بخشها
در نظریههایی نهفته بودند که پیش از این هیچ ارتباطی با شینزل-زاسنهاوس نداشت».
اثبات دیمیتروف یکی از اصلیترین مسائل در نظریه اعداد را حل کرد که دربارهی الگوهایی است که توسط چندجملهایها ظاهر میشوند.
کارهای آینده ممکن است نسبتی را که دیمیتروف ارائه داد ،تعدیل کنند .ممکن است که مقادیر دقیق مثالً  log 3در صورت و پنج برابر
درجه چندجملهای در مخرج باشد .اما از نظر ریاضیدانان ،مقدار دقیق ثابتها فقط یک نکته تکنیکی و فنی است .این تناسبات بیشترین
اهمیت را دارند و از این نظر ،دیمیتروف پیشبینی شینزل و زاسنهاوس را دقیقاً تأیید کرده است..
بروئیالر گفته است« :این نتیجه بسیار واضح و بهترین نتیجهی ممکن است .بهتر از این نخواهد شد».
مرجع
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اخیراً یک اثبات جدید ،قدرت دینامیک حسابی را ،که یک رشته نو ظهور و ترکیبی است
از بینشهای مختلف در زمینه نظریه اعداد و سیستمهای دینامیکی ،نشان میدهد.
جوزف سیلورمن 1زمانی را به یاد میآورد که
شروع به اتصال نقاطی کرد که در نهایت منجر به
ایجاد شاخهی نوینی در ریاضیات شد 25 ،آوریل
 1992در کنفرانســی در کــالــج اتـحادیهای در
اسکنکتدی ،نیویورک.
مترجم :مونس تابانرو
این اتفاق به طور تصادفی و در حالی رخ داد که
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها ،دانشگاه شهید بهشتی
او گرم صحبت با ریاضیدان ،جان میلنور 2بود.
موضوع میلنور رشتهای به نام دینامیک مختلط بود که سیلورمن در این رابطه کمی اطالعات داشت .اما هنگامی که میلنور یک سری
ایدهی اساسی را در این زمینه مطرح کرد ،سیلورمن متوجه شباهت قابل توجهی با نظریه اعداد شد که در آن تخصص داشت .او اشاره
میکند« :اگر شما فقط چند کلمه را تغییر دهید ،نوع مشابهی از مسئله را به وجود آوردهاید».
سیلورمن ،ریاضیدان دانشگاه براون ،سالن کنفرانس را با یک الهام ترک کرد .او صبح روز بعد سواالتی را هنگام صبحانه از میلنور پرسید
و بعد از آن پیگیر تحقیقات خود شد .هدف او ایجاد یک فرهنگ لغت بود تا نظریه اعداد و سیستمهای دینامیکی را به یکدیگر ترجمه
کند .در نگاه اول این دو شاخه از ریاضیات غیر مرتبط به نظر میرسند اما سیلورمن تشخیص داد که آن دو به روش خاصی یکدیگر را
تکمیل میکنند .در حالی که نظریه اعداد به دنبال الگوهایی در دنبالهای از اعداد است ،سیستمهای دینامیکی در واقع دنبالهای از اعداد
را تولید میکند و این مانند دنبالهای است که موقعیت یک سیاره را در فواصل زمانی معینی مشخص میکند .این دو هنگامی که
ریاضیدانان به دنبال الگوهای نظری عددی پنهان شده در این دنبالهها هستند با هم ادغام میشوند .در دهههای بعد از آن که سیلورمن
در سخنرانی میلنور شرکت کرد ،ریاضیدانان ارتباط بین دو شاخهی ریاضی را به طرز چشمگیری گسترش دادند و پایههای یک رشته
کامالا جدید را ایجاد کردند :دینامیک حسابی.
3
دامنه این رشته همچنان به رشد خود ادامه میدهد .در مقاله منتشر شده در سالنامه ریاضیات سال گذشته ،سه نفر از ریاضیدانان این
شباهت را به یکی از بحث برانگیزترین و غیرمنتظرهترین مکانهای موجود گسترش دادند .با این کار آنها بخشی از یک مسئله چند
دههای و قدیمی در نظریه اعداد را دوباره حل کردند که قبالا به نظر میرسید ارتباط روشنی با سیستمهای دینامیکی نداشته است.
این اثبات جدید ،تعداد دفعاتی را نشان میدهد که یک نوع منحنی میتواند از نقاط خاصی در فضای اطرافش عبور کند .نظریه پردازان
عددی پیش از آن در این فکر بودند که آیا برای این تعداد تقاطعها کران باالیی وجود دارد؟ نویسندگان این مقاله ،از دینامیک حسابی
برای اثبات وجود یک کران باال برای گردایهی خاصی از منحنیها استفاده کردند .لورا دمارکو ،4ریاضیدان دانشگاه هاروارد و یکی از
نویسندگان مقاله در کنار هالی کریگر 5از دانشگاه کمبریج و هکسی یی 6از دانشگاه جیجانگ عنوان کرد« :ما میخواستیم نظریه اعداد را
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درک کنیم ،برای ما وجود یک سیستم دینامیکی مطرح نبود اما از آنجا که یک سیستم وجود داشت ،توانستیم از آن به عنوان یک ابزار
استفاده کنیم».
حرکت روی یک منحنی
در ماه می 2010گروهی از ریاضیدانان در یک موسسه تحقیقاتی کوچک در باربادوس گرد هم آمدند .جایی که آنها روزهای آفتابی را
در چند قدمی ساحل به بحث در مورد ریاضیات پرداختند .حتی امکانات سخنرانی -بدون نیمکتهای چوبی ساده و دیوارها -آنها را تا
آنجا که ممکن بود به طبیعت نزدیک کرد.
در این زمینه سیلورمن میگوید« :در یک عصر که باران میبارید شما نمیتوانستید صدای مردم را بشنوید چون قطرات باران بر روی
سقف فلزی فرود میآمد».
این کنفرانس لحظهی مهمی در توسعهی دینامیک حسابی بود .این کنفرانس ،متخصصینی از نظریه اعداد چون سیلورمن و سیستمهای
دینامیکی مانند دمارکو و کریگر را کنار هم آورد .هدف آنها توسعه مسائلی بود که میشد آنها را با ترکیب این دو دیدگاه مورد بررسی
قرار داد.
نقطه شروع آنها یکی از موضوعات اصلی در نظریه اعداد بود ،خمهای بیضوی .درست مانند دایرهها و خطوط ،خمهای بیضوی ،هم عدد
و هم شکل هستند .آنها جفت اعداد 𝑥 و 𝑦 هستند که به عنوان جوابهای یک معادله جبری مثل 𝑥 𝑦 2 = 𝑥 3 − 2عمل میکنند.
نمودار آن جوابها شکل هندسیای را ایجاد میکند که مبهم به نظر میرسد ،مثل یک خط عمودی خارج شده از یک حباب.

خمهای بیضوی
خمهای بیضوی دارای ساختاری غنی هستند .آنها شیء بسیار مهمی در مطالعه نظریه
اعداد محسوب میشوند.
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مدتهاست که ریاضیدانان به اندازهگیری و طبقهبندی خصوصیات مختلف این خمها عالقهمند هستند .برجستهترین نتیجهای که تا به
امروز وجود دارد اثبات مشهور اندرو وایلز 7در سال  1994از آخرین قضیهی فرما است ،مسئلهای در مورد این که جواب کدام یک از
معادالت عدد صحیح هستند؟ اثبات آن تا حد زیادی به مطالعه خمهای بیضوی متکی بود .به طور کلی ریاضیدانان روی خمهای بیضوی
تمرکز میکنند زیرا آنها بخش شیرینی از تحقیق را به خود اختصاص میدهند :آنها به قدر کافی آسان نیستند که بدیهی باشند و
آنقدر سخت نیستند که مطالعه آنها غیرممکن باشد.
مت بیکر ،8ریاضیدان موسسه فناوری جورجیا در این زمینه عنوان کرد« :خمهای بیضوی به اندازه کافی مرموز هستند که همواره
ریاضیات جدیدی تولید میکنند».
ریاضیدانان به طور ویژهای به نقاطی روی خمهای بیضوی عالقهمند هستند که مانند یک مرکز برای روش خاصی از حرکت روی خمها
عمل میکنند .شما روی یک خم بیضوی میتوانید با استفاده از جمع استاندارد ،نقاط را به هم اضافه کنید اما ،این روش چندان مفید
نیست و بعید است که حاصل این مجموع نقطه دیگری از همان خم باشد.
اما خمهای بیضوی ،با ساختارهای درونی خاصی همراه است که نوع دیگری از حساب را به وجود میآورد .این ساختار گروه نامیده
میشود و نتیجهی جمع کردن نقاط با استفاده از این قوانین حساب ،کامالا متفاوت است.
اگر دو نقطه روی یک خم بیضوی را با توجه به این ساختار گروهی با هم جمع کنید ،مجموعشان همیشه نقطهی سومی رو خم است.
اگر این فرآیند را ،برای مثال ،با بارها و بارها جمع کردن یک نقطه با خود ادامه دهید ،نتیجه آن یک دنباله نامتناهی از نقاط است که
همگی روی آن خم بیضوی قرار دارد.
9
نقاط آغازین متفاوت منجر به ایجاد دنبالههای متفاوت میشود .نقاط مرکزی  ،نقاط آغازین با یک ویژگی بسیار منحصر به فردی هستند.
اگر بارها یکی از این نقاط را با خودش جمع کنید ،دنبالهی نامتناهی از نقاط جدید ایجاد نمیشود بلکه یک حلقه به وجود میآید که به
همان نقطه آغازین برمیگردد.

نقاط تابی
زمانی که یک نقطه تابی را بارها با
خود جمع میکنید ،در نهایت به
نقطه آغازین برمیگردید.

به این مقادیر آغازین ویژه ،نقاط تابی 10گفته میشود که مورد توجه نظریه پردازان عددی هستند .آنها همچنین با نوع خاصی از نقاط
در سیستمهای دینامیکی متناظر هستند و این تناظر بود که واقعاا دینامیک حسابی را به حرکت درآورد.
کریگر در این مورد میگوید« :این تناظر دلیل تبدیل این رشته به یک "رشته" است».

دوفصلنامه دانشجویی 65
بــینـهایـت

به حرکت درآوردن اعداد جهت گشودن اسرارشان
الگوهای مکرر
از سیستمهای دینامیکی اغلب برای توصیف پدیدههای دنیای واقعی استفاده میشود که طبق قانون تکرر در زمان به جلو حرکت میکنند،
مانند کمانه کردن توپ بیلیارد مطابق با قوانین نیوتن .شما با یک مقدار ورودی شروع کرده و آن را به یک تابع میدهید ،تابع به شما
یک خروجی میدهد و این مقدار ورودی جدید تابع شماست.
برخی از جالبترین سیستمهای دینامیکی از تابعی مثل  𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 1نشأت میگیرند که با تصاویر پیچیدهی فراکتال معروف به
مجموعههای ژولیا مرتبط هستند .اگر از اعداد مختلط (اعداد با یک قسمت حقیقی و یک قسمت موهومی) استفاده کنید و این تابع را
بارها و بارها اعمال کنید -با دریافت خروجی و قرار دادن آن به عنوان ورودی بعدی در تابع -آنگاه دنبالهای از نقاط در صفحه اعداد
مختلط را تولید میکنید.

نمونهای از مجموعه ژولیا

این مثالی از یک چندجملهای درجه دو است .چندجملهایهای درجه دوم اساس تحقیق در سیستمهای دینامیکی هستند ،همانطور که
خمهای بیضوی در بسیاری از تحقیقات بنیادی نظریه اعداد مورد توجه قرار گرفتهاند.
در این مورد بیکر اشاره میکند« :چندجملهایهای درجه دوم (در سیستمهای دینامیکی) نقشی مشابه با خمهای بیضوی در نظریه اعداد
دارند .آنها زمینی هستند که همیشه به آن برمیگردیم و سعی میکنیم چیزی را در آن اثبات کنیم».
2
سیستمهای دینامیکی دنبالهای از اعداد را تولید میکند به طوری که آنها رشد میکنند .برای مثال تابع درجه دوم 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 1
را در نظر بگیرید .اگر مقدار  𝑥 = 2را در این تابع قرار دهید ،آنگاه دنبالهای نامتناهی از اعداد  68 ،8 ،3 ،2و الی آخر را به وجود
میآورید.
اما همه مقادیری که با آن شروع میکنید باعث ایجاد یک دنباله صعودی نمیشود .برای مثال به ازای  𝑥 = 0همان تابع به شما دنبالهای
به صورت  0 ،-1 ،0 ،-1 ،0و الی آخر میدهد .به جای این که یک رشته نامتناهی از اعداد متمایز دریافت کنید ،یک حلقه کوچک و
بسته ساختهاید .در دنیای سیستمهای دینامیکی نقاط آغازینی که دنبالهشان در نهایت تکرار میشود ،نقاط مدار متناهی نامیده میشوند.
این نقاط شباهت مستقیمی با نقاط تابی در خمهای بیضوی دارند .در هر دو حالت ،شما با یک مقدار شروع میکنید و با اعمال قوانین
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آن سیستم یا خم ،به یک چرخه میرسید .این همان شباهتی است که این سه ریاضیدان در اثبات جدید خود به کار بردند .دمارکو در
این رابطه میگوید« :این مشاهدهی ساده -که نقاط تابی روی یک خم بیضوی همان نقاط مدار متناهی برای یک سیستم دینامیکی
مشخص است -همان چیزیست که ما در این مقاله بارها و بارها از آن استفاده کردهایم».
قرار دادن یک سقف
کریگر و یی ،دکتری خود را از دانشگاه ایلینوی ،شیکاگو ،در سال  2013تحت نظارت دمارکو دریافت کردند .این سه نفر در آگوست سال
 2017در موسسه ریاضیات آمریکا واقع در سن خوزه ،کالیفرنیا ،جایی که میزبان برنامههای تحقیقاتی فشرده و کوتاه مدت بود ،حضور
پیدا کردند.
یی اشاره میکند« :ما پنج روز را در یک اتاق سپری کردیم چرا که الزم بود از طریق تعدادی سوال فعالیتمان را پیش ببریم».

هالی کریگر (تصویر سمت چپ) و هکسی یی (تصویر سمت راست) دامنه دینامیک حسابی را در کار جدید خود که انواع خاصی از نقاط را شمارش میکند ،گسترش دادند.

در این دوره ،آنها به دنبال راهی برای گسترش این تشابه مهم بین نقاط تابی خمهای بیضوی و نقاط مدار متناهی در سیستمهای
دینامیکی بودند .آنها میدانستند که میتوانند یک مسئلهی به ظاهر غیر مرتبط را به مسئلهای تبدیل کنند که این تشابه مستقیماا در
آن قابل اجرا باشد .این مسئله از چیزی به نام حدس مانین-مامفورد 11ناشی میشود.
این حدس در مورد خمهایی است که بسیار پیچیدهتر از خمهای بیضوی هستند .مانند  .𝑦 2 = 𝑥 6 + 𝑥 4 + 𝑥 2 − 1هر یک از این خمها
با یک شیء هندسی بزرگتر به نام ژاکوبی همراه هست که ویژگی خاصی از خمها را تقلید میکند و اغلب مطالعهشان آسانتر از مطالعه
خود خمهاست .یک خم درون ژاکوبی خود به همان نحوی قرار میگیرید که یک قطعه درون یک پازل.
برخالف خمهای بیضوی این خمهای پیچیدهتر ساختار گروهی ندارند که بتوان نقاط جدیدی را روی خم با اضافه کردن نقاط دیگر به
هم به دست آورد .اما ژاکوبیهای متناظر با آنها دارای اینچنین ساختار گروهی هستند .آنها درست مانند خمهای بیضوی دارای نقاط
تابی هستند که تحت جمع درونی مکرر بر روی خود حلقه میزنند.
حدس مانین-مامفورد در مورد این است که هر یک از این خمهای پیچیده که درون ژاکوبیاش النه کرده است ،چند بار با نقاط تابی این
ژاکوبی تالقی دارد .این حدس پیشبینی میکند که تعداد این تالقیها متناهی است .این بحث نشاندهندهی ارتباط متقابل بین ماهیت
جبری یک خم (به روشی که نقاط تابی ،جوابهای ویژهای از معادالت معرف خمها هستند) و حضور آن به عنوان یک شیء هندسی
(بیانگر نحوه نشانده شدن خم در داخل ژاکوبی خود ،مانند قرارگیری یک شکل در دیگری) است .نقاط تابی در هر بخش از ژاکوبی
انباشته شدهاند .اگر شما قسمت کوچکی از آن را بزرگ کنید به راحتی آنها را پیدا خواهید کرد .اما حدس مانین-مامفورد پیشبینی
میکند که به طور شگفتانگیزی ،این خم به جز تعدادی متناهی ،بقیه نقاط تابی را از دست میدهد.
در سال  1983میشل رینود 12این حدس را تایید کرد .از آن زمان ریاضیدانان در تالشند تا نتیجه او را ارتقاء دهند .به جای این که فقط
بدانند تعداد تقاطعهای ایجاد شده متناهی است ،میخواهند حداقل مقدار آن را پیدا کنند.
در همین مورد کریگر اشاره میکند« :حاال که میدانید آنها فقط در تعداد متناهی نقاط با یکدیگر اشتراک دارند ،هر ریاضیدانی را که
مالقات کنید میپرسد :خب چندتا؟»
اما تالش برای شمارش تعداد این نقاط مشترک به دلیل فقدان چارچوب روشنی برای تفکر در مورد اعداد مختلط معرف آن نقاط ،پایان
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یافت .سرانجام دینامیک حسابی روشی را ارائه کرد.
ترجمه مسئله
دمارکو ،کریگر و یی در مقاله خود در سال  2020مشخص کردند که یک کران باال برای تعداد این تقاطعها برای یک خانواده از خمها
وجود دارد .مقاله جدیدتری از ریاضیدان دیگری به نام الرس کوهن ،13دانشگاه کپنهاگ ،اثبات ساخت یک کران باال برای تمام خمها را
ارائه میدهد .این مقاله در اواخر ماه ژانویه ارسال شده اما هنوز به طور کامل بررسی نشده است.
نتیجه قبلی رینود به سادگی ثابت کرد که تعداد این تقاطعها متناهی است .اما جایی باقی گذاشت که این عدد متناهی میتوانست به
بزرگی خواست شما باشد (یعنی همیشه میتوانید یک عدد بزرگتر ایجاد کنید) .اثبات جدید این سه دانشمند چیزی را مشخص میکند
که کران یکنواخت نامیده میشود ،یک سقف برای تعیین این که تعداد این تقاطعها تا چقدر میتواند بزرگ باشد .دمارکو ،کریگر و یی
به طور دقیق آن کران را مشخص نکردند اما ثابت کردند که این کران وجود دارد .آنها همچنین یک رشتهی طوالنی از مراحل را
شناسایی کردند که در کارها و پژوهشهای آینده میتوان برای محاسبهی تعداد آنها استفاده کرد.
اثبات آنها متکی به یک خاصیت منحصر به فرد از ژاکوبی متناظر با این
خانواده خاص از خمهاست :آنها را میتوان به دو خم بیضوی تقسیم کرد.
خمهای بیضوی تشکیل دهندهی این ژاکوبیها ،جوابهای خود را از اعداد
مختلط میگیرند که به نمودارهای آنها ظاهری حجیمتر از نمودارهای آن
دسته از خمهای بیضوی میدهد که جوابهایشان در اعداد حقیقی است.
به جای یک خط پر پیچ و خم ،آنها مانند سطح یک دونات به نظر
میرسند .خانوادهی خاصی از خمهایی که دمارکو ،کریگر و یی مطالعه
کردند دارای ژاکوبیهایی شبیه دوناتهای دو حفرهای هستند .این
ژاکوبیها به خوبی به دو دونات معمولی تقسیم میشوند که هر کدام نمودار
یکی از دو خم بیضوی تشکیلدهنده است.
لورا دمارکو به جمع دو دانشجوی سابق خود پیوست تا نشان دهد که چگونه
این کار جدید بر روی نقاط تابی آن خمهای بیضوی تمرکز دارد .این سه
سیستمهای دینامیکی میتواند مسائل مربوط به خمهای بیضوی را حل کند.
ریاضیدان میدانستند که تعداد مد نظرشان -تعداد نقاط تقاطع بین
خمهای پیچیده و نقاط تابی ژاکوبی آنها -میتواند از نظر تعداد دفعاتی که نقاط تابی یک از آن خمهای بیضوی با نقاط تابی دیگری
همپوشانی دارد ،دوباره تنظیم شود .بنابراین برای قرار دادن یک کران روی حدس مانین-مامفورد ،تنها کاری که نویسندگان باید انجام
میدادند ،شمارش تعداد تقاطعهای بین آن نقاط تابی بود.
آنها میدانستند که این امر مستقیماا محقق نمیشود .دو خم بیضوی و نقاط تابی آنها نمیتوانند با هم مقایسه شوند زیرا لزوماا اشتراکی
با هم ندارند .نقاط تابی روی سطح خمهای بیضوی پخش میشوند اما ممکن است این دو خم دارای اشکال بسیار متفاوتی باشند .این
دقیقاا مانند مقایسهی نقاط روی سطح کره با نقاط روی سطح مکعب است -این نقاط میتوانند موقعیت نسبی مشابهی داشته باشند
بدون این که کامالا روی هم قرار بگیرند.
کریگر میگوید« :شما نمیتوانید نقاط روی این خمهای بیضوی را با هم مقایسه کنید چرا که آنها در مکانهای مختلفی واقع شدهاند:
آنها روی اشیای هندسی متفاوتی زندگی میکنند».
حال چون نقاط تابی لزوماا با هم تداخلی ندارند میتوان فکر کرد که جفتهایی از آنها در یک وضعیت نسبی یکسان روی هر دو دونات
واقع شدهاند .و میتوان تصور کرد که آن جفتهایی از نقاط تابی که موقعیت نسبی یکسانی را در دوناتهای خود اشغال کردهاند ،با هم
تقاطع دارند.
نویسندگان به منظور تعیین دقیق محل وقوع این تقاطعها مجبور بودند نقاط تابی را از روی خمهای متناظر خود بردارند و روی یکدیگر
قرار دهند -تقریباا به همان روشی که میتوانید نقشهی ستارهای را در آسمان شب قرار دهید.
با وجود این که ریاضیدانان از این نقشههای ستارهای آگاهی داشتند اما این موضوع دید خوبی برای این که بتوانند تعداد همپوشانیها
را محاسبه کنند به آنها نداد .دمارکو ،کریگر و یی سعی کردند با استفاده از دینامیک حسابی مشکل را حل کنند .آنها دو خم بیضوی
را به دو سیستم دینامیکی مختلف ترجمه کردند .دو سیستم دینامیکی مذکور نقاطی را در همان فضا (صفحه اعداد مختلط) تولید کردند.
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Infinity magazine
دمارکو در این مورد اضافه کرد« :آسانتر است که به یک فضا با دو سیستم دینامیکی جداگانه فکر کنیم تا دو فضای جدا با یک سیستم
دینامیکی مشترک».
نقاط مدار متناهی این دو سیستم دینامیکی ،متناظر با نقاط تابی خمهای بیضوی مربوط به خود هستند .در حال حاضر ریاضیدانان برای
قرار دادن یک کران روی حدس مانین-مامفورد ،باید تعداد دفعاتی را که این نقاط مدار متناهی با یکدیگر همپوشانی دارند شمارش کنند.
آنها از تکنیکهای سیستمهای دینامیکی در جهت حل مسئله استفاده کردند.
شمارش نقاط
نویسندگان برای شمردن نقاطی خاص روی ژاکوبی یک خم ،این مسئله را به مسئلهای درباره نقاط مدار
متناهی مشترک بین دو سیستم دینامیکی ترجمه کردند.

ژاکوبی
هدف شمارش نقاط خاصی روی
ژاکوبی یک خم است

نقاط تابی

این ژاکوبیهای خاص را میتوان
به دو خم بیضوی تقسیم کرد .این
نقاط خاص از ژاکوبیها مرتبط با
نقاط تابی این خمهای بیضوی
است.

نقاط مدار متناهی

این نقاط تابی به نقاط مدار
متناهی دو سیستم دینامیکی
ترجمه میشوند .نویسندگان مقاله
تعداد همپوشانیها را شمارش
کردند.

شمارش همپوشانیها
دمارکو ،کریگر و یی برای محاسبه تعداد این همپوشانیها به ابزاری روی آوردند که میزان افزایش مقدار یک نقطه اولیه را زمانی که به
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طور مکرر به خودش اضافه میشود اندازه میگیرد.
نقاط تابی این خمهای بیضوی هیچ رشد یا تغییر بلند مدت ندارند چرا که به خودشان برمیگردند .ریاضیدانان این رشد یا نبود آن را
با استفاده از "تابع ارتفاع "14اندازهگیری میکنند .وقتی این تابع روی نقاط تابی خمهای بیضوی اعمال میشود ،برابر صفر خواهد شد .به
طور مشابه وقتی روی نقاط مدار متناهی سیستمهای دینامیکی هم اعمال شود حاصل صفر است .توابع ارتفاع یک ابزار بنیادی در
دینامیک حسابی است زیرا از آن میتوان در هر دو شاخهی این رشته استفاده کرد.
نویسندگان مطالعه کردند که چه زمانی نقاط با ارتفاع صفر برای سیستمهای دینامیکی نشاندهندهی خمهای بیضوی ،منطبق میشوند.
آنها نشان دادند که این نقاط به اندازه کافی در اطراف صفحه مختلط پراکنده شدهاند که گویی بعید است با هم منطبق شوند -در واقع
این امر آنقدر بعید به نظر میرسد که آنها نمیتوانند این عمل را بیشتر از چند بار انجام دهند.
محاسبه این عدد بسیار دشوار است و به احتمال زیاد عدد حاصل ،بسیار بیشتر از تعداد واقعی نقاط منطبق خواهد شد .اما با این حال
نویسندگان ثابت کردند این سقف موجود است .آنها این مسئله را به زبان نظریه اعداد نوشتند تا حداکثر تعداد نقاط تابی مشترک روی
دو خم بیضوی را تعیین کنند -کلید سوال اصلی آنها و اثبات بحثانگیز قدرت دینامیک حسابی.
پاتریک اینگرام 15از دانشگاه یورک واقع در تورنتو در این مورد اضافه میکند« :آنها میتوانند به سوال خاصی که هماکنون در نظریه
اعداد وجود دارد و هیچ کس تصور نمیکرد ارتباطی با سیستمهای دینامیکی داشته باشد ،پاسخ دهند .این بسیار مورد توجه قرار گرفت».
اندکی پس از این که دمارکو ،کریگر و یی مقاله خود را در رابطه با اثبات وجود یک کران یکنواخت برای حدس مانین -مامفورد ارسال
کردند ،مقاله مرتبط دیگری را نیز منتشر کردند .این مقاله دوم ،به جای نظریه اعداد ،در رابطه با یک سوال در سیستمهای دینامیکی
است ،اما از روش مشابهی استفاده میکند .از این نظر ،این جفت مقاله یک محصول کامالا مشابه با قیاس سیلورمن است که او تقریباا 30
سال زودتر متوجه شده بود.
دمارکو اشاره میکند« :به تعبیری این همان استداللی است که برای خانوادههای مختلفی از مثالها بیان میشود».
این دو مقاله بسیاری از ایدههایی را در برمیگیرد که ریاضیدانان در طی سه دهه فعالیت در دینامیک حسابی توسعه دادهاند ،در حالی
که تکنیکهای نوینی نیز اضافه میکند .اما از نگاه سیلورمن ،این مقاالت اشاره به تأثیر گستردهتری برای این رشته جدید دارند.
سیلورمن اضافه میکند« :قضایای مشخص ،حالتهای خاصی از حدسهای بزرگ هستند ،اما حتی آن قضایا خود نیز بسیار بسیار زیبا
هستند».
مرجع
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کنج معما

مترجم :سکینه کاظمی
کارشناسی ریاضیات وکاربردها ،دانشگاه شهید بهشتی

در این بخش دو مساله برای حل ارائه شدهاند تا خود را بیازمایید و از لذت حل مساله و کشف راهحل بهرهمند شوید.

( .1معمای غلت خوردن) به طور متوسط چند بار باید یک تاس را بیندازیم تا هر یک از  6عدد حداقل یک بار ظاهر شوند؟

( .2تقسیم دیجیتال) مجموعهای از تمام اعداد  5رقمی را که نمایش دهدهی آنها جایگشتی از اعداد  4 ،3 ،2 ،1و  5است ،در نظر
بگیرید .آیا میتوان این مجموعه را به دو گروه تقسیم کرد ،به طوری که مجموع مربعات اعداد در هر گروه یکسان باشد؟
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 .1حل شده توسط :Steve Clarke
پاسخ  14.7است .اگر  𝑘 < 6تا از اعداد

𝑘6−
قبالً ظاهر شده باشند ،احتمال ظاهر شدن عدد جدید در غلتاندن
𝑘
𝑘6−
پیشبینیهای انجام شده قبل از این که عدد جدیدی ظاهر شود 𝑘 ،است.

است .با توجه به نتیجه

استاندارد برای توزیعهای هندسی ،تعداد
انتظار غلتاندن برای این که همهی  6عدد ظاهر شوند ،به صورت زیر به دست میآید:

بنابراین تعداد مورد

6 6 6 6 6 6
+ + + + + = 14.7
6 5 4 3 2 1

 .2حل شده توسط :Joe Kupka

بله ،امکان دارد .جایگشتهایی را که با  12شروع میشوند در نظر بگیرید و آنها را به دو مجموعه تقسیم کنید:
}𝐺 = {12345, 12453, 12534

𝐻 = {12354, 12543, 12435}.

واضح است که 𝑛 𝐻∈𝑛∑ = 𝑛 𝐺∈𝑛∑ با استفاده از این واقعیت ،دنبالهای از تساویهای زیر را داریم:
)∑ 𝑛2 − (66666 − 𝑛)2 = ∑ 66666(2𝑛 − 66666
𝐺∈𝑛

𝐺∈𝑛

)= ∑ 66666(2𝑛 − 66666
𝐻∈𝑛

= ∑ 𝑛2 − (66666 − 𝑛)2
𝐻∈𝑛

با بازنویسی داریم:
()1

∑ 𝑛2 + ∑(66666 − 𝑛)2 = ∑ 𝑛2 + ∑(66666 − 𝑛)2
𝐺∈𝑛

𝐻∈𝑛

𝐻∈𝑛

𝐺∈𝑛

وقتی 𝑛 یک جایگشت  5رقمی است که با  12شروع میشود ،عدد 𝑛  66666 −یک جایگشت  5رقمی است که با  54شروع میشود.
بنابراین معادلهی ( )1تمام جایگشتهای  5رقمی که با  12و  57شروع میشوند را دارد و آنها را به دو مجموعه با مجموع مربعات برابر
تقسیم میکند.
ما میتوانیم این استدالل را برای هر دو رقم آغازین تکرار کنیم .مجموعهی تمام اعدادی را که با 𝑏𝑎 شروع میشوند را با 𝑏𝑎𝑆 مشخص
کنید 20 .تا از چنین مجموعههایی هر کدام شامل  6عدد ،وجود دارد .از آنجایی که رشتههای ارقام 𝑏𝑎 و )𝑏  (6 − 𝑎)(6 −همواره
متمایز هستند ،ممکن است 𝑏𝑎𝑆 را با )𝑏 𝑆(6−𝑎)(6−پیوند دهیم تا  10گروه  12تایی از اعداد ایجاد شود .با استفاده از ( )1هر گروه
میتواند به دو مجموعه با مجموع مربعات برابر تقسیم شود .ترکیب آنها نتیجهی دلخواه را حاصل میکند.
نکته :همانطور که از راه حل مشخص شده است ،انعطافپذیری زیادی در نحوه تقسیم اعداد وجود دارد .ایدهی خالقانه دیگر این است
که آنها را براساس تقارن جایگشت آنها تقسیم کنیم.
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