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سخن سردبیر

بســیاری از مــا دانشــجویان از بــدو ورود بــه دانشــگاه بــا مســائلی خوشــایند و ناخوشــایند
مواجــه شــدهایم کــه همــواره احســاس کردهایــم نیــاز بــه بســتری داریــم تــا در آن
از عالیــق ،دغدغــه هــا ،اشــتیاقها و مشــکالتمان صحبــت کنیــم .هــدف اصلــی آنچــه
روبـهروی شماســت فراهــم نمــودن ایــن بســتر و ایجــاد مجموعـهای ســازمان یافتــه ” از
مــا بــرای مــا ” اســت تــا بــا همدلــی یــادآوری کنیــم چــرا در ایــن راه گام نهــاده ایــم،
پیــچ و خمهــای آن را بــه یکدیگــر گوشــزد کنیــم ،از تجــارب آنــان کــه قبــل از مــا ایــن
مســیر را طــی کردهانــد اســتفاده نماییــم و بــا کمــک هــم نــه تنهــا بــه بهتریــن مقاصــد
برسـ�یم بلکـ�ه از فـ�راز و نشـ�یبهای راه نیـ�ز لـ�ذت ببریـ�م.
خوشــبختانه در گــروه ریاضــی و علــوم کامپیوتــر دانشــگاه تهــران در گذشــته تالشــی
مشــابه صــورت گرفتــه اســت و مــا بــا لطــف و صالحدیــد مســـئول ســابق نشــریهی
”جنــگ ریاضــی دانشــجو” مفتخریــم تــا در قالــب همیــن نــام و در ادامــه ی راه آن هــا
ُ
بـ�ا یـ�اری خداونـ�د متعـ�ال آغـ�از بـ�ه کار کنیـ�م.

پگاه محمدیپور نصرآبادی

ب
درباره ُجنگ ریاضی دانشجو

فکــر ایجــاد یــک نشــریه ریاضــی دانشــجویی را در فروردیــن  ،1365وقتــی دانشــجوی
ســال دوم ریاضــی دانشــکده علــوم بــودم بــا ســه تــن از دانشــجویان رشــته ریاضــی مطــرح
کــردم .انگیــزه اولیــه ایــن پیشــنهاد بــه وجــود آوردن جایگاهــی بــرای فعالیتهــای فــوق
برنامــه دانشــجویان ریاضــی بــود کــه فضــای ســرد و منفعــل گــروه ریاضــی ضرورتــش را
دوچنــدان مــی کــرد.
در ابتــدا اصــا اهــداف و محتــوا وشــکل نشــریه معلــوم نبــود ،امــا راهنماییهــای دکتــر
غالمرضــا بــرادران خسروشــاهی عــزم مــا را کــه میخواســتیم دســت بــه کار شــویم،
محکمتــر کــرد .از آنجــا کــه هیــچ تجرب ـهای در زمینــه تهیــه و انتشــار نشــریه نداشــتیم
پیشــنهاد کــردم در یــک جمــع چهــار نفری(ناصــر بروجردیــان ،امیــر اکبــری مجدآبــاد نــو،
شــاهین آجودانــی نمینــی و بهــزاد منوچهریــان) طــی جلســات هفتگــی منظــم و مــداوم،
در مــورد چارچــوب کار و اهــداف گفتگــو کنیــم و بــه مــرور ،پــس از حــدود شــش مــاه
بــه نظــری مشــترک پیرامــون اهــداف و محتــوا و شــکل نشــریه رســیدیم .دکتــر بــرادران
خسروشــاهی نیــز همــان اوایــل یکــی دو جلســه بــا مــا از ایدههــا و تجربیاتــش در زمینــه
فعالیتهــای انتشــاراتی ریاضــی گفــت ،و مــا را بــه ادامــه کار تشــویق کــرد.
چنیــن تصمیــم گرفتیــم کــه بخــش عمــده محتــوای مجلــه ،شــامل ترجمــه مقــاالت خوب
توصیفــی انگلیســی زبــان باشــد و ترجمههــا را در وهلــه اول خودمــان بــه عهــده بگیریــم.
روال کار را ایــن طــور در نظــر گرفتیــم کــه بــا رجــوع بــه نشــریاتی ماننــد:
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ج
و مقاالتــی انتخــاب کنیــم ،ســپس مقــاالت انتخــاب شــده تکثیــر شــوند و در اختیــار هــر
چهــار نفــر قــرار گیرنــد تــا همگــی مطالعــه کننــد و در جلســه موضــوع و محتــوای مقــاالت
را بــه بحــث بگذاریــم .پــس از گفتگــو و تبــادل نظــر ،هــر مقالــه انتخــاب یــا رد میشــد
و و در صــورت انتخــاب ،مترجمــی بــرای آن در نظــر گرفتــه میشــد .از همــان ابتــدا
بــرای رســاتر و خواندنیتــر شــدن ترجمههــا پیشــنهاد شــد پــس از ترجمــه ،مقالههــا
ویراســتاری شــوند .ویراســتاران را از مرکــز نشــر دانشــگاهی کــه پــس از انقــاب تاســیس
شــده بــود و بــه عنــوان الگویــی درنظــم و دقــت در ترجمــه متــون دانشــگاهی شــناخته
میشــد ،انتخــاب کردیــم.
"جنگ ریاضی دانشجو" انتخاب کردیم.
نام مجله را هم ُ
تــازه کار بــودن و کــم تجربگــی مــا موجــب شــد کار بــه کنــدی پیــش بــرود و باالخــره
شــماره اول در پاییــز  1366بــه مرحلــه حروفچینــی رســید و ســرانجام در اســفند همــان
ســال منتشــر شــد.
فعالیتهــای دانشــجویان داوطلبانــه و بیمــزد بــود ،امــا امــور دیگــر از ویراســتاری تــا
صفحــه پــردازی و همچنیــن کلیــه امــور مربــوط بــه چــاپ و صحافــی هزینــه داشــت کــه
هزینههــا را جهــاد دانشــگاهی دانشــکده علــوم بــه عهــده گرفــت .از اواســط تیــر 1365
مدیریــت جهــاد دانشــگاهی دانشــکده علــوم بـ ر عهــده خــود مــن بــود .البتــه کاغــذ مــورد
نیــاز را بــا توصیــه معــاون وقــت اداری مالــی دانشــگاه ،مرحــوم ســید جــال الدین(رضــا)
هاشــمی ،از ســازمان انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران میگرفتیــم .خدایــش رحمــت
کنــد.
به یاد دارم که وقتی اولین بسته از جلد اول ُجنگ ریاضی را از صحافی گرفتیم،
چنــد قطــره خــون روی جلدهایــی کــه بــه رنــگ آســمان بودنــد ،نظرمــان را جلــب کــرد.
خونهــا از آثــار برخــورد یــک موشــک عــراق بــا حوالــی جایــی بودنــد کــه صحافــی قــرار
گرفتــه بــود.

د
بــا انتشــار شــماره اول ،جمــع چهــار نفــری مــا کــه اینــک هیئــت تحریریــه مجلــه نامیــده
میشــدیم ،باورمــان شــد کــه میتوانیــم کاری جــذاب و خواندنــی تحویــل جامعــه بدهیــم.
پــس بــر کوشــشهای خــود افزودیــم و چنــان شــد کــه پــس از ســال  1367کــه یــک
شــماره دیگــر منتشــر کردیــم ،ســال  1368بــا انتشــار ســه شــماره ُجنــگ ریاضــی در
ماههــای فروردیــن ،مــرداد و بهمــن؛ پربارتریــن ســال انتشــار ُجنــگ ریاضــی دانشــجو شــد.
شــمارگان انتشــار ُجنگهــا از  1000تــا  3000بــود و ســعی مــا بــر پخــش هــر چــه بیشــتر
مجلههــا در سراســر کشــور بــود.
برخی ایرانیان در خارج از ایران هم ُجنگ ریاضی را دیدند و تحسین کردند.
از ده شــماره ای کــه از  1366تــا  1375منتشــر شــدند ،شــماره هــای ســوم و نهــم دو
ویــژه نامــه بودنــد کــه اولــی سراســر شــامل مقاالتــی نــاب دربــاره ریاضــی ورزی و چیســتی
ریاضیــات بــود و همزمــان بــا برگــزاری بیســتمین کنفرانــس ریاضــی در دانشــگاه تهــران
منتشــر شــد و دومــی شــامل قطعاتــی از تاریخچــه ناگفتــه ریاضیــات دانشــگاه تهــران و
ریاضیــات ایــران معاصــر بــود کــه همزمــان بــا شــصتمین ســال تاســیس دانشــگاه تهــران و
برگــزاری بیســت وپنجمیــن کنفرانــس ریاضــی در دانشــگاه صنعتــی شــریف منتشــر شــد.
بــه فکــر تهیــه ویــژه نامــه ســومی هــم بــا موضــوع ترکیبیــات بــودم و بســیاری از مقدمــات
آن را ،از جملــه برخــی مقــاالت سفارشــی ،آمــاده کــرده بــودم کــه گــردش روزگار مانــع شــد!
در طــی آن ســالها گاه بعضــی از دانشــجویان بــا اســتعداد و عالقــه منــد بــه جمــع اولیــه
هیئــت تحریریــه افــزوده میشــدند و بــرای یــک یــا چنــد شــماره بــا مــا همــراه میشــدندو
بعــد میرفتنــد ،امــا تنهــا مــن و بروجردیــان از اول تــا آخــر در هیئــت تحریریــه ماندیــم.
اکبــری مجدآبــاد نــو و آجودانــی نمینــی در  1372بــرای ادامــه تحصیــل از ایــران رفتنــد و
از هیئــت تحریریــه جــدا شــدند .همچنیــن ســعید ذاکــری کــه دانــش آموختــه کارشناســی
بــرق بــود و بــه خاطــر عالقــه وافــر بــه ریاضیــات بــا شــرکت در آزمــون کارشناســی ارشــد
بــا رتبــه عالــی پذیرفتــه شــده و رشــته ریاضــی دانشــکده علــوم را انتخــاب کــرده بــود و
از شــماره  4تــا شــماره  9در هیئــت تحریریــه حضــور فعــال و موثــری داشــت ،بعــد از
آن دو نفــر بــرای ادامــه تحصیــل از ایــران رفــت و مــن هــم در اواخرپاییــز  1374از جهــاد
دانشــگاهی دانشــکده علــوم منتقــل شــدم.

ه
در ادامــه کارهایــی کــه از قبــل انجــام داده بودیــم ،شــماره ُ 10جنــگ ریاضــی بــا یــاری
دانشــکده ریاضــی دانشــکاه امیرکبیــر کــه دکتــر بروجردیــان پــس از اتمــام دوره دکتــری
در دانشــگاه تهــران در آن دانشــکده اســتخدام شــده بــود ،منتشــر شــد.
در آن ده ســال هیئــت تحریریــه بیــش از ســیصد جلســه بــا صــرف حــدود پانصــد ســاعت
تشــکیل داد و ایــن جــدا از چنــد هــزار ســاعت وقتــی اســت کــه چنــد دانشــجوی عالقــه
منــد بــه ریاضیــات و ترویــج آن در ایــن مملکــت ،بــدون هیــچ چشمداشــت مــادی ،بــرای
آمــاده کــردن مقدمــات و انتشــار ُجنــگ هــای ریاضــی صــرف کردنــد.
اینــک پــس ازگذشــت بیســت و چهــار ســال از انتشــار دهمیــن شــماره ُجنــگ ریاضــی
دانشــجو ،بــار دیگــر چنــد دانشــجوی عالقهمنــد بــه فکــر انتشــار نشــریهای بــا همــان
نــام افتادهانــد .از مــن در مــورد انتخــاب همیــن نــام بــرای نشــریه شــان پرســیدند و مــن
موافقتــم را اعــام کــردم .بــه ســهم خــود زحماتشــان را ارج مینهــم و برایشــان آرزوی
موفقیــت میکنــم.
بهزاد منوچهریان

آیا برای کار کردن در ریاضیات
فرد باید نابغه باشد؟

مترجم :پگاه محمدیپور نصرآبادی

بهت��ر اس��ت مراق��ب تصورات��ی مانن��د نبـ�وغ
و الهـ�ام باشـ�ید .آنه��ا نوع��ی عصـ�ای
جادویـ�ی هستــند و بایـ�د بـ�ه ندرت توسـ�ط
هـ�ر کسـ�ی کـ�ه میخواهـ�د چیزهـ�ا را بـ�ه
وضـ�وح ببین��د اس�تـفاده شـ�ود.
خوزه اورتگا و گاست،
«یادداشت های مربوط به رمان»
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آیــا بــرای کار کــردن در ریاضیــات یــک تصویــر بســیار نادرســت حداقــل در
فــرد بایــد نابغــه باشــد؟
دنیــای ریاضیــات مــدرن اســت.

پاســخ یــک «نــه» قطعــی اســت .بــرای
داشــتن ســهم خوب و مفیــد بر« پیشــرفت»
ریاضیــات ،هــر فــردی الزم اســت ســخت
کار کنــد  ،زمینــهی شــخصی خــود را خــوب
یــا د بگیــرد  ،زمینههــا و ابزارهــای دیگــر را
یــاد بگیــرد  ،ســوال بپرســد  ،بــا ریاضیدانــان
دیگــر صحبــت کنــد و بــه « تصویــر کلــی»
(موضــوع کلــی) فکــر کنــد .و بلــه  ،یــک
مقــدار معقــول از هــوش  ،صبــر و بلــوغ نیــز
الزم اســت .امــا شــخص بــه نوعــی جــادوی
«ژن نبــوغ» احتیــاج نــدارد کــه بــه طــور
خــود بــه خــود از هیــچ  ،بینشهــای عمیــق،
راه حلهــای غیــر منتظــره بــرای مســائل،
یــا ســایر تواناییهــای مــاوراء طبیعــی را
در واقــع  ،مــن واقعیــت تحقیقــات ریاضــی
ایجــاد کنــد.
امــروزه را -کــه در آن پیشــرفت  ،بــه طــور
تصویــر محبــوب نابغــهی تنهــا (و احنمــاالً طبیعــی و از تجمیــع ســخت کوشــی ،
کمــی دیوانــه)  -کــه ادبیــات و مفاهیــم جهتیافتــه از شــهود  ،نوشــتههای [
عقالنــی دیگــر را نادیــده میگیــرد و بــا قبلــی] ریاضیــات و کمــی شــانس بــه دســت
برخــی از الهامــات غیــر قابل توصیــف زندگی میآیــد  -بــه مراتــب رضایــت بخــش تــر
را میگذرانــد تــا (همــراه بــا کمــی زجــر از تصویــر عاشــقانه ای میبینــم کــه بــه
کشــیدن) راه حــل بدیــع حیرتآورانــهای عنــوان یــک دانشــجوی ریاضیــات داشــتم
بــرای مســئلهای کــه همــهی متخصصــان را کــه [فکــر میکــردم] پیشــرفت ریاضــی
گیــج کــرده اســت  ،بــه دســت آورد  -یــک در درجــهی اول بــه واســطهی الهامــات
تصویــر جــذاب و عاشــقانه  ،امــا همچنیــن عارفانــهی نــوع نــادری از « نابغههــا» اســت.
البتــه  ،مــا نتایــج و بینــش هــای دیدنــی،
عمیــق و قابل توجه و چشــمگیر در ریاضیات
داریــم  ،امــا آنهــا دســتاوردهای ســخت بــه
دســت آمــده از ســال هــا  ،ده هــا یــا حتــی
قرنهــا کار مــداوم و پیشــرفت بســیاری از
ریاضیدانــان خــوب و عالــی اســت .پیشــرفت
از یــک مرحلــهی فهــم بــه مرحلــهی بعــد
مــی توانــد بســیار غیربدیهــی و گاهــی
غیــر منتظــره باشــد  ،امــا هنــوز بــر پایــهی
کار[هــای] قبلــی ایجــاد میشــود نــه اینکــه
کام ً
ــا از نــو شــروع شــود(.به عنــوان مثــال
کار وایلــز در قضیــهی فرمــا  ،یــا حــدس
پرلمــان در حــدس پوانــکاره).
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ایــن «مکتــب نبــوغ» در حقیقــت برخــی
مشــکالت را ایجــاد میکنــد ،از آنجــا کــه
هیچکــس بــه طــور منظــم و مســتمر و بــا
صحــت قابــل اعتمــاد ،قــادر بــه تولیــد ایــن
الهامــات «بســیار نــادر» در هیــچ زمینــهای
نیســت؛ (اگــر کســی چنیــن ادعایی داشــت،
مــن بــه شــما توصیــه میکنــم نســبت
بــه ادعاهایــش بســیار تردیــد داشــته
باشــید ).تــاش بیــش از حــد بــرای چنیــن
رفتارهــای غیرممکنــی مــی توانــد برخــی را
بیــش از حــد ،درگیــر «مســائل بــزرگ» یــا
«نظریههــای بــزرگ» کنــد ،و باعــث شــود
هرگونــه شــک و تردیــد مفیــد نســبت بــه
کار خــود یــا ابــزار مــورد اســتفاده خــود را
از دســت بدهنــد و نهایتــاً ممکــن اســت از
ادامــهی کار کــردن در ریاضیــات بســیار
ناامیــد شــوند .همچنیــن ،نســبتدادن
موفقیــت بــه اســتعداد ذاتــی (کــه از عهــده
فــرد خــارج اســت) ،بــه جــای تــاش ،
برنامــه ریــزی و آمــوزش (کــه در کنتــرل
اوســت) ،مــی توانــد بــه مشــکالت دیگــری
نیــز منجــر شــود.

ایــن بــدان معنا نیســت کــه فقــط «بهترین»
ریاضیدانــان بایــد در ریاضیــات کار کننــد.
ایــن خطــای رایــج اشــتباه گرفتــن برتــری
مطلــق بــا برتــری نســبی اســت .تعــداد
زمینههــای جالــب تحقیقــات ریاضــی و
مســائلی کــه بایــد روی آنهــا کار شــود
بســیار زیــاد اســت  -بــه مراتــب بیشــتر
از آنچــه کــه «بهتریــن» ریاضیدانــان بــا
جزئیــات بتواننــد پوشــش دهنــد  ،و گاهــی
اوقــات مجموعــه ای از ابزارهــا یــا ایــده
هایــی کــه شــما داریــد چیــزی را خواهنــد
یافــت کــه کــه ســایر ریاضیدانــان خــوب
نادیــده گرفتــه انــد  ،بــه خصــوص بــا توجــه
بــه اینکــه حتــی بزرگتریــن ریاضیدانــان هــم
در برخــی از جنبــه هــای تحقیقــات ریاضــی
هنــوز ضعیــف هســتند.
تــا زمانــی کــه شــما آمــوزش  ،عالقــه و
اســتعداد معقولــی داشــته باشــید  ،بخشــی
از ریاضیــات وجــود دارد کــه میتوانیــد
بــر آنهــا ســهم اســتوار و مفیــدی داشــته
باشــید .ایــن شــاید پــر زرق و برقتریــن
قســمت ریاضیــات نباشــد ،امــا مویــد ایــن
نکتــه اســت کــه در بســیاری از مــوارد فــوت
و فــن پیــش پــا افتــادهی یــک موضــوع در
واقــع مهمتــر از هــر کاربــرد رویایــی آن
اســت.

البتــه ،حتــی اگــر فــردی مفهــوم نبــوغ را
کنــار بگــذارد ،بــاز هــم اینگونــه اســت کــه
در هــر برهــه از زمــان ،برخــی از ریاضیدانان
از دیگــران ســریعتر ،باتجربهتــر ،آگاهتــر،
کارآمدتــر ،دقیقتــر یــا خالقتــر هســتند.
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همچنیــن ،الزم اســت هرکــس قبــل از اینکــه
از پــس مســائل معــروف یــک زمینــه بربیاید،
فرصتــی داشــته باشــد تــا بــا قســمتهای
غیــر پــر زرق و بــرق آن زمینــه آشــنا شــود.

همچنیــن خــوب اســت بــه یــاد داشــته
باشــید کــه ریاضیــات حرفــه ای یــک
ورزش نیســت( ،دقیقــا برخــاف مســابقات
ریاضــی!)؛ هــدف در ریاضیــات کســب
باالتریــن رتبــه  ،باالتریــن «امتیــاز» یــا
بیشــترین تعــداد جوایــز و پاداشهــا
نیســت؛ بلکــه هــدف افزایــش درک
ریاضیــات (هــم بــرای خودتــان و هــم
بــرای همــکاران و دانشــجویان) و کمــک
بــه توســعه و کاربردهــای آن اســت .بــرای
[رســیدن بــه] ایــن اهــداف  ،ریاضیــات
بــه همــهی افــراد خوبــی کــه مــی توانــد
بدســت آورد نیــاز دارد.

بــه انتشــارات هریــک از ریاضیدانــان بــزرگ
امــروزه نگاهــی بیندازیــد ،تــا ببینیــد منظــور
مــن از ایــن موضــوع چیســت.
در بعضــی مــوارد  ،اســتعدادهای خــام فــراوان
ممکــن اســت (گاهــی از بخــت بــد) بــرای
رشــد ریاضیاتــی فــرد در طوالنــی مــدت مضر
باشــد .اگــر راه حــل مســائل خیلــی راحــت
بــه ذهــن برســند  ،بــه عنــوان مثــال ممکــن
اســت فــرد انــرژی زیــادی بــرای ســخت
کوشــی کــردن  ،ســواالت احمقانــه پرســیدن
 ،یــا افزایــش زمینههــای [مــورد مطالعــهی]
خــود نگــذارد  ،و بنابرایــن در نهایــت باعــث
شــود مهارتهایــش راکــد شــوند.

برای مطالعهی بیشتر:

 «)۱چگونــه یــک نابغــه باشــیم» ،دیویــد
دابــس ،نیــو ساینتیســت 15 ،ســپتامبر
.2006

همچنیــن ،اگــر کســی بــه موفقیــت آســان
عــادت کنــد  ،ممکــن اســت صبــر کافــی
را بــرای برآمــدن از عهــدهی مســائل واقعــاً
ســخت ،نداشــته باشــد.

 «)۲دنیــای برتــر» ،دانیــل چمبلیــس،
نظریــه جامعــه شناســی  ،جلــد ،7 .1
شــماره ( ،1بهــار .86-70 ،)1989 ،
وبالگ ترنس تائو

البتــه کــه اســتعداد مهــم اســت امــا اینکــه
چگونــه فــرد آن را رشــد و پــرورش میدهــد
بســیار مهمتــر اســت.
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ریاضیاتی از جنس سنگ و کاغذ
گردآورنده :زینب علیزاده

مناب��ع باستانشناســانی کــه در
بینالنهریــن کار میکننــد ،از قبــل از
اواســط قــرن نوزدهــم تــا کنــون حــدود
نیممیلیــون لــوح ســفالي منقــوش را بــه
طــور منظــم از زيــر خــاک درآوردهانــد.
بالــغ بــر  ۵۰۰۰۰لــوح تنهــا در محــل
شــهر باســتانی نیپــور در حفاریهــا
بــه دســت آمــده اســت .مجموعههــای
نفیــس کثیــری از ایــن لوحهــا ،نظیــر
مجموعههــای موزههــای بــزرگ پاریــس،
برلی��ن و لن��دن ،و در نمایش��گاههای
باستانشناســی دانشــگاههای بیــل،
کلمبیــا و پنســیلوانیا ،موجودنــد.
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انــدازه لوحهــا متفــاوت اســت و بیــن آنهــا
از لوحهایــی بــه مســاحت چنــد اینــچ مربــع
گرفتــه تــا لوحهایــی تقریبــا بــه ابعــاد
کتــاب حاضــر وجــود دارد کــه ضخامــت ایــن
لوحهــای بــزرگ در وســط ،در حــدود يــك
اينــچ و نیــم اســت.

از  300لــوح ریاضــی ،در حــدود ۲۰۰
تایشــان لوحهــای جدولیانــد .ایــن
لوحهــای جدولــی ،جــداول ضــرب ،جــداول
عکسهــا ،جــداول مربعــات و مكعبــات ،و
حتــی جــداول تــوان را نشــان میدهنــد.
جــداول اخیــر احتمــاال ،همــراه بــا درونیابی،
در مســائل مربــوط بــه ربــح مرکــب بــه
کار میرفتنــد .جــداول عکسهــا بــرای
تحویــل تقســیم بــه ضــرب مــورد اســتفاده
بودنــد.

از نیــم میلیــون لــوح ،تقریبــا  ۳۰۰تــا بــه
عنــوان لوحهــای صــرف ریاضــی شناســایی
ش��د هاند.
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لــوح گلــی  ۳۷۰۰ســالهای کــه بــه دوران
بابلیهــا بازمیگــردد ،اخیــرا توســط
جمعــی از دانشــمندان اســترالیایی
رمزگشــایی شــده و نشــان مــی دهــد کــه
ایــن تمــدن باســتانی حــدودا  ۱۵۰۰ســال
قبــل از یونانیــان باســتان بــه ســطح قابــل
در اینجــا بــد نیســت اشــاره کنیــم کــه
توجهــی از پیشــرفت در زمینــه ریاضیــات
 Plimpton 322اوایــل دهــهی ۱۹۰۰
دسـ�ت پیـ�دا کردهانـ�د.
میــادی توســط یــک باستانشــناس
ایــن لــوح کــه بــا عنــوان Plimpton 322
مشــهور بــه نــام ادگار بنکــس در جنــوب
از آن یــاد میگــردد ،قدیمیتریــن و در
عــراق کشــف شــد .طبــق بررســیهای
عیــن حــال دقیقتریــن دســت نوشــتهی
صــورت گرفتــه ،قدمــت ایــن لــوح بــه
بشــری حــول موضــوع مثلثــات اســت.
 ۱۸۲۲تــا ۱۷۶۲سـ�ال پیــش از میــاد
محققــان دانشــگاه نیــو ســاوت ولــز ســیدنی
بــاز میگــردد و بــه احتمــال خیلــی
کــه موفــق بــه ایــن کشــف شــدهاند در ایــن
زیــاد هــم در یکــی از شــهرهای ســومریان
بـ�اره گفتهانـ�د:
بـ�ه نـ�ام الرسـ�ا سـ�اخته شـ�ده اسـ�ت.
ایــن لــوح احتمــاال توســط افــرادی مــورد
تحلیلهــا نشــان میدهنــد کــه بابلیــان
اســتفاده قــرار میگرفتــه کــه کارشــان
مدتهــا قبــل از یونانیــان باســتان در
محاســبه زوایــا در زمــان طراحــی اماکــن،
فیثاغورت میدانســتند
مورد قضیــهی
معابـ�د ،اهـ�رام و کانالهـ�ای آب بـ�وده اسـ�ت.
امــا هــدف واقعــی از ســاخت آن همچنــان
طبق کشــف اخیــر پژوهشــگران اســترالیایی ،نامعلــوم اســت.
بابلیــان باســتان و نــه یونانیــان ،اولیــن
تمدنــی بودنــد کــه بــه مطالعــه مثلثــات
پرداختهانــد و مطالعــهی ریاضــی زوایــا نیــز
نخسـ�تینبار توسـ�ط آنهـ�ا انجـ�ام شـ�ده.
طبــق کشــف اخیر پژوهشــگران اســترالیایی،
بابلیــان باســتان و نــه یونانیــان ،اولیــن
تمدنــی بودنــد کــه بــه مطالعــه مثلثــات
پرداختهانــد و مطالعــهی ریاضــی زوایــا نیــز
نخسـ�تینبار توسـ�ط آنهـ�ا انجـ�ام شـ�ده.
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یکــی از نظریــات قویتــر در ایــن بــاره
آن اســت کــه لــوح مذکــور احتمــاال
نوعــی ابــزار کمــک آموزشــی بــرای حــل
معــادالت درجــه دوم بــوده ،امــا تحقیقــات
جدیــدی کــه توســط دانشــمندان دانشــگاه
نیوســاوتولز انجامشــده ،نشــانمیدهد
کــه محتــوای ایــن تبلــت بیشــتر بــه موضوع
مثلثـ�ات مربـ�وط مـ�ی شـ�ود.

از ســویی الگویــی کــه اعــداد روی ایــن
ســطح نوشــته شــدهاند بــا نــام ســهگانهی
فیثاغــورث شــناخته میشــود .ایــن در واقــع
نشــان میدهــد کــه Plimpton 322
ســعی دارد بــا اســتفاده از نوعــی روش
مبتنــی بــر نســبت (و نــه زاویــه و دایــره)
اشــکال مختلفــی از مثلثهــای قائمالزاویــه
را نشـ�ان دهـ�د.

بعــد از تحلیلهــای بیشــتر روی ایــن تبلــت
مشــخص گردیــد کــه Plimpton 322
چهــار ســتون و  ۱۵ردیــف شــماره دارد
کــه بــا خــط میخــی آن دوران نوشــته
شــدهاند .مهمتــر از همــه اینکــه ایــن
عــددی
متـ�ن برپای��هی نوعــی سیســتم
ِ
شــصت تایــی نوشــته شــده .پانــزده ردیــف
آن در واقــع پانــزده مثلــث بــا زاویــه قائمــه
را مشــخص میکننــد .متاســفانه لبــهی
چــپ لــوح دچــار شکســتگی شــده و ایــن
یعنــی بخشهایــی از  Plimpton 322در
دسـ�ترس نیسـ�تند.

بنابرایــن مــی تــوان حــدس زد بابلیهــای
قدیــم از ایــن جــدول اعــداد بــرای
تشــخیص و مرتبســازی اعــداد روی
لــوح اســتفاده مــی کــرده انــد؛ آنهــا در
واقــع نســبت مشــخص اضــاع یــک مثلــث
متساویالســاقین بــرای محاســبهی انــدازه
ضلعــی بــه کار میبردهانــد کــه انــدازهاش
مش��خص نب��وده..

محققــان اســترالیایی در ادامــهی
بررســیهای خــود دریافتنــد کــه دو ســتون
و  ۲۳ردیــف از ایــن لــوح گــم شــده (ایــن
ســطح گلــی در ابتــدای امــر  ۶ســتون و ۳۸
ردیــف داشتهاســت).
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در سـ�ال  ۱۸۵۸می�لادی ی��ک حق��وقدان و
مصرش��ناس اس�کـاتلندی ب��ه ن��ام الکسـ�اندر
هنــری رینـ�د در یکـ�ی از سـ�فرهایی کـ�ه بـ�ه
مص��ر داش��ت ،ای��ن قطع��ه پاپی��روس را در
باــزار شـ�هر قدیم��ی لوکسـ�ور در جنـ�وب
مصـ�ر خری�دـاری کــرد .س��رانجام چنـ�د
سـ�ال بع��د یعن��ی در سـ�ال  ۱۸۶۴مـ�وزهی
بریتانی��ا ای��ن پاپیـ�روس را از رین��د خری��د و
اکن��ون نی��ز از آن در همی��ن م��وزه نگهداری
میشـ�ود.

یکـ�ی از کهنتریـ�ن متــون ریاضـ�ی کشـ�ف
شـ�ده ی جهــان ،قطعـ�ه پاپیروس��ی موسـ�وم
بـ�ه پاپیرــوس رینـ�د اسـ�ت کـ�ه تصویـ�ر
آن را در شــکل مالحظـ�ه میکنیــد .ایـ�ن
قطعـ�ه پاپیرــوس کـ�ه یکـ�ی از مهمتریـ�ن
یافتههــای باستانشناسـ�ی مرتبـ�ط
با ریاضیات محسـ�وب م��ی شــود ،اطالعـ�ات
بسیــار ارزش�مـندی را از ریاضیــات مصـ�ر
باستــان در اختیــار مـ�ا گذاشتــه اسـ�ت.
ایـ�ن قطع�� ه پاپیرــوس طومــار ماننـ�د کـ�ه
تقریبـ�اً  ۳۰س�اـنتیمتر ع��رض و  ۵/۵متـ�ر
ط��ول دارد ،در مقب��رهای در ش��هر باسـ�تانی
ت ِبـ�س در ساــحل شرــقی رود نیـ�ل کشـ�ف
شـ�د .قدمـ�ت ایـ�ن قطعـ�ه پاپیرــوس کـ�ه
مطال��ب آن ب��ه خ��ط تصویـ�ری (هیروگلیـ�ف)
نوشتهشــده بـ�ه  ۱۶۵۰سـ�ال پی��ش از میـلاد
ب��از میگـ�ردد.

مطال��ب ای��ن پاپی��روس ش��امل مسـ�ائلی
در حس��اب ،جبر ،هندس��ه و نی��ز مطالبی در
م��ورد کارب��رد ریاضی��ات در نقش��هبرداری،
ساختمانساــزی و حس��ابداری اسـ�ت.
یک��ی از مس��ائل جال��ب مط��رح ش��ده در
ای��ن پاپیـ�روس ،مس��أله شـ�ماره  ۷۹ام آن
اسـ�ت .صوــرت ایـ�ن مسأــله چنیـ�ن اسـ�ت:

ب��ر روی ای��ن پاپیرــوس ،نخســتین نمادهـ�ای
موــرد اس��تفاده توسـ�ط بشـ�ر برــای نمایـ�ش
عملیات ریاضـ�ی را م��ی ت��وان مشـ�اهده
کــرد .بـ�ه عنوــان مثــال در آن زمــان عالمـ�ت
جم��ع را ب��ه شـ�کل ی��ک جف��ت پ��ا نشـ�ان
میدادنـ�د کـ�ه جهـ�ت حرکـ�ت آنهـ�ا بـ�ه
ســوی عدــدی بــود کـ�ه بایـ�د بـ�ا عــدد قبلـ�ی
جمـ�ع بســته میشـ�د.

“هف��ت نف��ر هرکــدام هف��ت گرب��ه دارن��د.
ه��ر گرب��ه م��ی توان��د هف��ت م��وش را
بگیــرد .هـ�ر مــوش مـ�ی توانـ�د هفت خوشـ�ه
گنــدم را بجــود و هـ�ر خوشـ�ه گندــم ،هفـ�ت
دانـ�ه گنــدم مـ�ی دهـ�د .مجمــوع همـ�ه ایـ�ن
آدمه��ا ،گربهه��ا ،موشه��ا ،خوش��هها و
دانههـ�ای گنـ�دم چقـ�در اسـ�ت؟”

9

بـ�ه بیــان ام�رـوزی میتوــان گفـ�ت کـ�ه ایـ�ن
مسأــله ،درواق��ع مســأله تعیی��ن مجمـ�وع
جمـلات یک تصاع��د هندسیــ با قـ�در
نسـ�بت  ۷اس��ت و نشـ�ان میده��د مصریـ�ان
باستــان از گذش��تههای بسیــار دور بـ�ا
یک��ی از اولی��ن ترجمهه��ای ی��ک مس��ئلهی
تصاعدهــای هندسـ�ی آشــنا بودهانـ�د.
هندسـ�ی ایـ�ن سنــد ،روشـ�ن ساــخت کـ�ه
مصریه��ا فرم��ول مس��احت نی��م ک��ره را
مـ�ی ش��ناختهاند ،ولـ�ی اکنــون ایـ�ن تعبیـ�ر
پذی��رش ع��ام نــدارد .ام��ا در ی��ک مسـ�ئله
مس�لـماً از فرمــول درسـ�ت برــای حجـ�م
هــرم مربعـ�ی ناقـ�ص اس��تفاده شــده اسـ�ت:
پاپیرــوس مســکو هـ�م بـ�ه شــکل هیراتیـ�ک
نوشـ�ته شـ�ده اس��ت و تقریبـ�اً همـ�ان نـ�وع
مساــئل و راه حـ�ل هــای ریاضـ�ی را ارائـ�ه
میکنـ�د.

راه حـ�ل فقـ�ط بـ�ر حسـ�ب مراحـ�ل
محاس��باتی الزم ب��رای مقادی��ر ع��ددی داده
شـ�ده بیـ�ان شـ�ده اس��ت :ارتفـ�اع  6و قاعـ�ده
پاپیـ�روس مسـ�کو ،ک��ه ب��ه پاپیـ�روس هـ�ای ب��ه اضـلاع  4و. 2
گولنیچ��ف ( )1ه��م مشــهور اسـ�ت ،ابتـ�دا ح��دس ه��ای گوناگون��ی در م��ورد ای��ن که
متعل��ق ب��ه شــخصی ب��ه نـ�ام گولنیچ��ف بـ�ود مصری��ان چگون��ه ای��ن روش را اسـ�تخراج
و سـ�پس ب��ه مــوزهی هنرهـ�ای زیبای مسـ�کو کــرده ان��د زده شـ�ده اسـ�ت ،ول��ی خـ�ود
رس��ید .ای��ن پاپیـ�روس احتماالً حـ�دود  1850پاپیرــوس کمکـ�ی بـ�ه حـ�ل ایـ�ن معمـ�ا
س��ال پی��ش از میـلاد نگاشـ�ته شــده اس��ت .نمیکنـ�د .اریـ�ک تمپـ�ل بــل ،ایــن
باــ اینــ وج��ود ک��ه ایـ�ن پاپیرــوس فقـ�ط مســاله را “بــزرگ تریـ�ن» هـ�رم مصریـ�ان
شاــمل بیسـ�ت و پنـ�ج مس�ئـله ،و کوچـ�ک نامید هاســت.
ت��ر از پاپیــروس راین��د ب��ا عـ�رض تقریبـ�اً
32ساــنتی مت��ر و طـ�ول  6متر اس��ت ،بسـ�یار
شبــیه پاپیرــوس راینـ�د اسـ�ت.

منبع:

تاریخ ریاضیات  -هاورد و .ایوز
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نظریه طیفی
مترجمان :سارا امیری تهرانیزاده،
مهسا طیاریکشکسرای

تاریخچه
از آن جــا کــه اشــیاء مختلــف و بــه طــور
خــاص اتمهــا و مولکولهــا ،عملگرهــا و
جبرهــا طیــف(  ) spectraتولیــد میکننــد،
نظریــه طیفــی(  )spectral theoryیکــی از
بخــش هــای جالــب ریاضیــات معاصــر
اســت .محــور اصلــی نظریــه طیفــی
مــدرن ایــن اســت کــه عملگرهــای خطی
خاصــی را روی فضاهــای نامتناهــی بعــد،
میتــوان بــه فــرم قطــری نمایــش داد.

واژهی "طیــف" ( )spectrumدر قــرن بیســتم
وارد ادبیــات ریاضــی شــد ،هرچنــد
ریشــهی عمیقــی در گذشــتهی دور دارد.
تکامــل نظریــه طیفــی ،مثــال برجســتهای
از تالقــی ریاضیــات محــض و کاربــردی
اســت ،چــرا کــه بــرای مدتــی انگیــزهی
توســعه آن ،فراهــم ســازی نظریههــای
دقیــق ریاضــی بــرای پدیدههــای
مختلــف فیزیکــی بــود.
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بــه عنــوان اولیــن پیشــینهی نظریــه طیفــی
میتــوان بــه قضیــهی محورهــای اصلــی
()principal axesاشــاره کــرد .ایــن مســئله در
هندســه تحلیلی کــه دکارت و فرمــا روی آن
کار میکردنــد بــه ایــن صــورت بــود کــه در
صفحــه  Rفــرم درجــه دو ax 2 + bxy + y2
را مــی تــوان توســط یــک تبدیــل دوران
صفحــه بــه فرم نرمــال  α x 2 + β y2تغییر داد.
تعمیــم ایــن مســئله کــه بیــان میکنــد هــر
فــرم درجــه دو متقــارن روی  Rnرا میتوان
توســط یــک تبدیــل متعامــد T : R n → R n
بــه فــرم  ∑ λi xi2نوشــت ،توســط الگرانــژ،
ژاکوبــی و کوشــی بررســی شــد و کوشــی
ثابــت کــرد  λiهــا بایــد حقیقــی باشــند .در
نیمــهی دوم قــرن  ،19کیلــی و سیلوســتر
نشــان دادنــد  λiهــا همــان مقادیــر ویــژه
 Aهســتند .بــه طــور خــاص ایــن قضیــه
بــه زبــان ماتریسهــا بیــان مــی کنــد هــر
ماتریــس حقیقــی متقــارن  Aبــه طــور
متعامــد هــمارز اســت بــا یــک ماتریــس
قطــری . D
برخی تعاریف و قضایا

دومیــن قــدم تاریخــی پیــش از نظریــه
طیفــی مربــوط بــه تــاش بــرای پاســخ
دســتگاه معــادالت نامتناهــی اســت.
دســتگاههای معــادالت نامتناهــی در قــرن
 19بــرای حــل معــادالت دیفرانســیل بــه
روش ضرایــب نامعیــن اســتفاده شــد .گام
بعــدی در ایــن مــورد را فوریــه برداشــت
کــه تــاش کــرد نشــان دهــد هــر تابــع
را میتــوان بــه صــورت ترکیــب خطــی
نامتناهــی جمــات مثلثاتــی نوشــت .ایــن
مســیر بــا اعمــال دترمینــان نامتناهــی
روی معــادالت انتگرالــی توســط دیگــر
ریاضیدانــان ادامــه یافــت و نهایتــا
فرمالیســم امــروزی آن در کارهــای هیلبرت
ظهــور کــرد .ون نیومــن نیــز کارهــای
ارزنــدهای در ایــن زمینــه انجــام داده اســت
و بخشــی از مکانیــک کوانتــوم را بــه صــورت
عملگرهایــی روی فضــای هیلبــرت بیــان
کــرد.

2

( متعامد ) T

D = T −1 AT
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فضــای بانــاخ  :فضــای نرمــدار
کامــل را بانــاخ گوییــم.

عملگــر( : )operatorفــرض
کنیــد  Xو  Yفضاهــای نرمــدار
باشــند و  T : X → Yتابــع خطــی
			
باشد؛ هرگاه :
				

فضای عملگرهای کراندار :
مجموع��ه عملگرهای کراندار T : X → Y
را ب��ا )  B ( X , Yنش��ان میدهی��م.
نمادگذاری :

 T ۱.۱روی  Xپیوسته باشد.
 T ۲.۲روی گــوی واحــد  Xکرانــدار
باشــد
 ۳.۳ثابــت  cوجــود داشــته باشــد
کــه  •T ( x )≤ cxبــرای
هــر x ∈ X
آنــگاه  Tرا یــک عملگر(کرانــدار)
گوییــم .از طرفــی کوچکتریــن  cکــه
در شــرط ( )۳صــدق مــی کنــد نــرم
عملگــر اســت و آنــرا بــا  Tنشــان
مــی دهیــم.

) B ( X ) := B ( X , X

عملگرهای وارونپذیر:
ف��رض کنی��د  Xفض��ای نرم��دار باش��د و
)  B ( Xفض��ای عملگره��ای کران��دار روی
 T ∈ B ( X ) . Xرا وارونپذی��ر گویی��م،
ه��رگاه )  S ∈ B ( Xوج��ود داش��ته باش��د
= TS
ک��ه = I
 ST؛ ای��ن  Sیکتاس��ت
و آن را ب��ا  T −1نمای��ش م��ی دهی��م.
مجموع��ه هم��ه عملگره��ای وارونپذی��ر
روی  Xگ��روه )  GL ( Xاس��ت.

*مثال :

قضیــه  B ( X , Y ) :ی��ک فض��ای نرم��دار
ب��ا ن��رم عملگ��ر اس��ت .ب��ه ع��الوه اگ��ر Y
کام��ل باش��د )  B ( X , Yنی��ز کام��ل خواه��د
ب��ود.

]T : C [ 0,1] → C [ 0,1
) f ( t )  tf ( t
∞T ( f )∞ = Sup tf ( t ) ≤ Sup f ( t ) =  f 
]t∈[ 0.1

لــم اساســی  :فــرض کنیــد
بانــاخ اســت .اگــر )  T ∈ B ( Xو T≤ 1
آنــگاه  I − Tوارون پذیــر اســت و
−1
= ). (I − T
∑T k
X

از طرفی  T≤ 1و در واقع .T= 1

k ≥0
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فضــای

طیــف( : )spectrumفــرض کنیــد
 Xفضــای باناخ باشــد و ) T ∈ B ( X
 .طیــف  Tبــه صــورت زیــر تعریــف
مــی شــود :

کــه
آنجــا
از
اثبــات:
∞ <  ، ∑T k≤ ∑Tkبنابرایــن
k ≥0
k ≥0
k
 ∑Tدر فضــای بانــاخ ) B ( X
k ≥0
همگر ا ســت .
lim ( I − T ) ∑T k lim I − T n +1 = I
∞→ n

k ≥0

∞→ n

= ( I − T ) ∑T k
k ≥0

= σ (T
}  T − λ Iوارون پذیــر نیســت ) : {λ ∈ :

مقادیــر ویژه  σ (T ) = {Tاگر:

∞ < ) dim ( X

)  } ⊆ σ ( Xمقادیر ویژه  { Tاگر:

∞ = ) dim ( X

}

به طور مشابه
I
= ) ∑T ( I − T
k

o oقضیــه  :طیــف )  ، σ (Tیــک
مجموعــه ناتهــی و فشــرده
اســت و

k ≥0

تعمیــم لــم اساســی  :فــرض کنیــد
فضــای بانــاخ باشــد .اگــر )  T ∈ B ( Xو
T k≤ 1
 بــرای  ، k ≥ 1آنــگاه I − T
X

1

1

n
=Max { λ : λ ∈ σ (T
=
infT nn
)} limT n
n ≥1

وارون پذیــر اســت.

∞→ n

کاربــرد لــم اساســی در اثبــات وجــود
و یکتایــی جــواب دســتگاه معــادالت
دیفرانســیل معمولــی
هر چندجمله ای P ( z=) z n + a1 z n −1 +…+ an
دارای ریشه است.
کاربرد  :اثبات قضیه اساسی جبر

قضیــه  :فــرض کنید ) (

A : [ 0, b ] → B  n

▪ ▪اثبات :

و  G : [ 0, b ] →  nپیوســته باشــند و
n
 x0 ∈ آنــگاه

)G (t
= ) F′ ( t ) + A ( t ) F ( t

F ( 0) = x0


یکتا است.

=
) P ( z ) det ( zI − A

دارای جواب
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: •مثال

H = n − 1

 0
 0

A :=  

 0
 −an

n

〈 x, y〉 =∑xk yk
k =1

: •مثال
2

=
H l :=
= {x

∞

( x1 , x2 .…) ∑ xk

2

1
0

0
−an −1

0
1

0
−an − 2

… 0 
… 0 
  

… 1 
… −a1 

. را در نظر می گیریمλ ∈ σ ( Α )

< ∞}

k =1

P (=
λ ) det ( λ I − =
A) 0

n

〈 x, y〉 =∑xk yk

 فضــای بــرداری: فضــای هیلبــرت
 فضــای هیلبــرت گوییــم هــرگاهH
فضــای ضــرب داخلــی باشــد و بــا
نــرم حاصــل از آن یــک فضــای
.کامــل باشــد

k =1

منابع
[1] Girouard, A 2018, Spectral theory and applications, Series: Contemporary mathematics, American Mathematical Society ; Montreal, Quebec, Canada

[2] L. A. Steen, The American Mathematical Monthly, Vol. 80, No. 4 (Apr.,
1973), pp. 359-381
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گفتوگویی با

دکتر امیر قادرمرزی
ســام ،لطفــ ًا خودتــون رو معرفــی
کنیــد.
ســام .مــن امیــر قادرمــرزی هســتم.
کارشناســی و کارشناســی ارشــد رو دانشــگاه
صنعتــی شــریف خونــدم .کارشناســی خــب
اون موقــع گرایــش داشــت  ،گرایــش ریاضــی
محــض [بــودم] .کارشناســی ارشــدم روجبــر
همولــوژی خونــدم همــون دانشــگاه شــریف.
دکتــرا هــم دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا
نظریــه اعــداد خونــدم .و حــدودا ً چهــار
ســال و خوردهایــه کــه بــه طــور رســمی بــا
دانشــگاه تهــران همــکاری میکنــم.
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از اولین جلسات کالس خمهای بیضوی مقدماتی
بهمن 98

از چــه زمانــی تصمیــم گرفتیــد و
مطمئــن شــدید ریاضــی بخونیــد و
علــت ایــن تصمیمتــون چــی بــود؟
فکــر کنــم همیشــه میخواســتم ریاضــی
بخونــم .راســتش هیــچ وقــت گزینــهی
دیگــری خیلــی تــوی ذهنــم نبــود .ولــی
خــب از دبیرســتان کــه دیگــه جدیتــر شــد
مطمئــن بــودم کــه میخــوام حتمــاً تــوی
دانشــگاه ریاضــی بخونــم.

بعــدا َ دیــدم همــون انــدازه کــه جبــر مهمــه،
مث َ
ــا آنالیــز مختلــط هــم مهمــه یــا آنالیــز
هــم بایــد بلــد باشــی .ولــی بعــدش خــب
جبــر خونــدم و حتــی میگــم دورهی
ارشــدم رو هــم جبــر خونــدم ولــی همیشــه
میخواســتم نظریــه اعــداد کار کنــم .بــرای
دکتــری هــم بیــن هندســهی جبــری و
نظریــهی اعــداد شــک داشــتم کــه تصمیــم
گرفتــم نظریــه اعــداد کار کنــم.

تعبیــری هســت کــه میگــه :خوانــدن
شــاخههای مختلــف ریاضیــات
چــرا از بیــن همــهی شــاخههایی کــه
مثــل ورود بــه ســاختمانی اســت
در ریاضیــات هســت شــاخهی خودتون
کــه از درهــای مختلــف بــه آن وارد
رو انتخــاب کردیــد؟
میشــوید و در نهایــت از هــر دری
کــه وارد شــوید چیزهــای مشــترک
نظریــهی اعــداد رو خــب از دبیرســتان خیلــی یکســانی را میبینیــد.
بهــش عالقــه داشــتم .حــاال چیــزی کــه بهش نظــر شــما راجــع بــه ایــن تعبیــر
میگــن نظریــهی مقدماتــی اعــداد رو خیلــی چیســت؟
دوســت داشــتم .بعــد تــوی دانشــگاه ،بــه
جبــر عالقــه منــد شــدم .خیلــی خیلــی جبــر
کام َ
ــا تعبیــر درســتیه .اتفاقــاَ تعبیــر جالبــی
دوســت داشــتم .خیلــی درس جبــری گرفتم.
هــم هســت .مــن خــودم راســتش نشــنیده
و خــب ایــن هــم تقویــت کــرد عالقــم رو بــه
بــودم ...کام َ
ــا موافقــم! ه خصــوص اینکــه
نظریــه اعــداد .ولــی یــک قســمتیش هــم اون
خیلــی وقتهــا داری عم َ
ــا یــک چیــز رو
تصــور اشــتباهی بــود کــه فقــط اون قســمت
توصیــف میکنــی بــه زبانهــای مختلــف؛
جبــری نظریــه اعــداد رو میشــناختیم.
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یعنــی مث َ
ــا تــو خــود نظریــه اعــداد بــه طــور
خــاص ایــن زیــاد دیــده میشــه .ولــی خــب
نکتــهاش اینــه کــه وقتــی کــه یــک خــورده
تخصصیتــر کار میکنیــد ،واقعــاَ مســئلهای
کــه روش کار میکنیــد خیلــی مســالهی
مخصوصیــه .کلیــت ماجــرا شــاید اینجــوری
باشــه ولــی تکنیکهــا و ابزارهایــی کــه
بــه کار میبریــد ،خیلــی خاصــه .ایــده
کلــی از اون شــاخ ه از ریاضیــه کــه داریــد
کار میکنیــد .یعنــی کلیــت ماجــرا کام َ
ــا
حــرف درســتیه ،ولــی راجعبــه تکنیکهــا
و ابــزاری کــه اســتفاده میکنیــد ،حتــی
ممکنــه ابــزار آدمــی کــه همــون شــاخهی
شــما رو کار میکنه،ولــی یــه مســئله
اونورتــر خیلــی ناآشــنا باشــه واســتون.

اایــن ریاضــی کار کــردن هــم منظــور اینــه
کــه قلــم دســتتون بگیریــد ،خودتــون
مشــغول بــه کار شــید و بــه خصــوص خیلی
مهمــه کــه تــوی قدمهــای اول مثــال خیلی
زیــاد ببینیــد ،خیلــی زیــاد مثــال بایــد
دیــده بشــه! و ایــن تمرینهــا قــراره بهتــون
کمــک کنــه کــه مثالهــا دیــده بشــه .و
خیلــی کــم پیشمیــاد کــه شــهودی کــه از
انجــام ریاضــی خودتــون بــه دســت میاریــد،
بــا کتــاب خونــدن بهدســت بیاریــد.
منظــورم اینــه کــه ایــن اتفــاق نمیفتــه.
و حــاال واســه ماهــا کــه قســمتهای
محضتــر ریاضــی رو کار میکنیــم،
واســه اینکــه ارتباطمــون بــا ماجــرا حفــظ
شــه ،خیلــی مهمــه کــه همیشــه مثــال
داشتهباشــی ،همیشــه تئــوری رو روی
مثالهــای مختلــف چــک کنــی ،همیشــه
واســه خــودت مثالهــای خیلــی ســاده
بزنــی و تمریــن خیلــی زیــاد حــل کنــی؛
ایــن خیلــی مهمــه.

نظــر شــما راجعبــه شــیوهی درســت
ریاضــی خوانــدن چیــه؟اول الزمــه
ســوال حــل شــه بعــد قضایــا آموختــه
شــه یــا برعکس؟چهقــدر الزمــه تــوی
مــن خــودم تــوی همیــن سیســتم آموزشــی
هــر مبحثــی تمریــن حــل شــه و ...
بــودم .مث َ
ــا فکــر میکننــد کــه چــهمیدونم
اگــر قــراره مــن جبــر یــاد بگیــرم ،جبــر
خیلــی خیلــی زیــاد .بهتریــن روش بــرای
جابهجایــی بخونــم ،جبــر ناجابهجایــی
اینکــه ریاضــی رو یــاد بگیریــد ،اینــه کــه
بخونــم ،چنــد تــا کتــاب بخونــم.
ریاضــی کار کنیــد.
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واســه دانشــجوهای خوبمــون هــم ایــن
اتفــاق زیــاد میفتــه .ولــی قــدم اول اینــه کــه
زمــان زیــادی بذاریــد تمریــن حــل کنیــد،
حتــی تمرینهایــی کــه بــه نظرتــون خیلــی
بدیهیــه! بهخصــوص واســه دانشــجوهای
کارشناســی خیلــی توصیــه میکنــم کــه
زیــاد تمریــن حــل کنیــد.

اســتاد پرســیده بــود راجــع بــه ایــن چــی
میدونیــد و کلــی تئــوری راجعبــه ایــن
ماجــرا گفتــه بــودن .گفتــه بــود منظــورم
اینــه کــه مــن اگــر یــه مثالــی بهتــون بــدم
تکینگیــش رفــع کنیــد یــا نــه؟!
مــی تونیــد
ُ
تــا اون کار رو بلــد نباشــید خونــدن اون
تئوریهــا خیلــی بــه دردی نمیخــوره.
منظــورم ایــن نیســت کــه نخونیــد یــا اینکــه
جلوتــر نخونیــد .حتمــاَ بخونیــد ،حتمــاَ
چیزهــای جلوتــر رو هــم بخونیــد ولــی بــه
خصــوص تــو دروس پایــه تــا میتونیــد
تمریــن حــل کنیــد.

یعنــی شــما توصیتــون بــا توجــه بــه
مثــال آخــری کــه زدیــد اینــه کــه
بهتــره تــوی همــان مباحثــی کــه
یادگرفتــه شــده تمریــن بیشــتری
حــل شــه بهجــای اینکــه مباحــث
چــرا بــه نظرتــون تــرس از ریاضیــات
جدیدتــری خوانــده شــده؟
در جامعــه رایجــه؟

آره،آره،آره! نمیگــم کــه مباحــث جدیــد
نخونیــد .بخونیــد ولــی زمان درســت تقســیم نمی دونم): .
بشــه .یــک داســتانی بــود کــه مــن زمانــی البتــه یــک ســوالی کــه همهجــا مطرحــه
شــنیده بــودم کــه نقــل از یکــی از اســاتید اینــه کــه چــی کار کننــد بچههــا از ریاضــی
بــود.
نترســند یــا ریاضــی بخواننــد؟ ایــن بــه یــه
مــا بلــو آپ ( )blow upرو داریم تو هندســه ســوال دیگــه مرتبطــه کــه اص َ
ــا آمــوزش
جبــری کــه بــرای رفــع تکینگــی یــک خــم همگانــی ریاضــی چقــدر مهمــه؟ چقــدر
هســت .یعنــی فــرض کنیــد یــک خــم الزمــه؟ حــاال خیلــی مث َ
ــا تــوی مــدارس
جبــری داریــد ،حــاال یــک نقطــهی ناهمــوار مــا ایــن ســوال مطــرح نیســت ولــی یــه
داریــد .میخــوای ببینیــد چهطــوری ایــن جاهایــی واقعــاَ ســواله کــه چــرا آمــوزش
همگانــی ریاضــی مهمــه؟
ناهمــواری رو رفــع کنیــد.
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و یــه جــواب کلیشــهای کــه همیشــه راســتش فکــر کنــم یــک مســئله نظریــهی
بهــش میــدن اینــه کــه مشــکل آموزشــه اعــداد ســوم راهنمایــی یــا اول دبیرســتان
کــه بچههــا از ریاضــی میترســند .ولــی بــود کــه صورتــش رو هــم درســت یــادم
خــب یــه دیــد دیگــه اینــه کــه چهجــور
نیســت .احتمــاالَ یــک مســئلهي المپیــادی
آمــوزش ریاضــیای هســت کــه بچههــا
َ 2n −1
نترســن یــا آدمهــا نترســن؟ نمیدونــم .بــود .مثــا  kای ثابــت کنیــد عــددی
n
واقعــاَ نمیدونــم؛ ولــی یــه چیــزی کــه صحیحــه و بــه ازای چــه مقادیــر  nعــدد
میدونــم کــه فکــر کنــم واســه بچههایــی صحیحــه؟ یــک چیــزی تــوی ایــن مایههــا...
کــه ریاضــی میخوننــد بــه درد بخــوره؛ درســت تــوی ذهنــم نیســت ولــی یادمــه
اینــه کــه اگــه از یــک مبحــث ریاضــیای کــه خیلــی حــس خوبــی داشــتم وقتــی کــه
بترســید قطعــاَ نمیتونیــد یــاد بگیریــدش! حــل شــد .چــون ســن و ســالم هــم کــم
ایــن رو خیلــی قطعــی میتونــم بگــم کــه تربــود  ،خیلــی هیجــان زده شــده بــودم.
اگــه از یــه چیــزی بترســید ،فکــر کنیــد یکــی از اولیــن چیزایــی کــه تــوی ذهنــم
کــه خیلــی ســخته نمیتونــم یــاد بگیریــد ،هســت اون بــوده.
حتمــاَ یــادنمیگیریــد .ایــن رو میدونــم!
ایــن کــه چــی میشــه کــه آدمــا از یــه
بســیاری از افــرادی کــه بــه ریاضیــات
مبحثــی میترســن یــا ک َ
ال آدمــا از ریاضــی
عالقهمنــد هســتند گاهــی بــه
میترســن احتمــاالَ جــواب دمدســتی اینــه
علــت مقایســهی خــود بــا دیگــران
کــه ارتبــاط نمیگیرنــد بــا ماجــرا ولــی
ســرافکنده میشــوند.آیا شــما
اینکــه چــرا نمیتوننــد رو نمیدونــم.
همچیــن تجربـهای داشــتید؟ توصیهی
شــما بــه ایــن افــراد چیســت؟

اولین خاطرهای که در ریاضیات (با حل
سوالی  ،یا خواندن قضیهی خاصی و )...منظورتــون ایــن بــود کــه در مقایســهی
هیجان زده شدید را به یاد دارید؟
خــود بــا دیگــران ســرافکنده میشــوند و
فکــر میکننــد توانایــی ندارنــد؟ منظورتــون
ایــن بــود؟
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بله.
راســتش مــن خــودم دوران کارشناســی و
کارشناســی ارشــد ایــن تجربــه رو نداشــتم.
جلوتــر چــرا! جلوتــر واقعــاَ داشــتم .یــه
نکتــهای هــم هســت .یادمــه یــه بــار بــه یکی
از ایــن دانشــجوهایی کــه باهــام پــروژهي
کارشناســی داشــت گفتــم.
حــاال اون کلمــهای کــه بــه کار بــرد،
نمیدونــم اشــکال نــداره بــذار بگــم،
گفــت کــه مــن مث َ
ــا وقتــی ایــن رو میخونم
نمیفهمــم ،احســاس خنگــی میکنــم.

حتــی شــاید در قــدم اول همــون موقعهــا یه
ســریها فکــر میکردنــد کــه ضعیفترنــد.
یــک دلیلــش اینــه کــه ،شــناخت اینکــه
یکــی توانایــی ریاضیــش چقــدره ،یــا اینکــه
اصــا توانایــی ریاضــی چیــه؛ خیلــی چیــز
مبهــم و گنگیــه! مــن نمیدونــم دقیقــاَ
یعنــی چــی!
ولــی خــب اینجوریــه کــه بعضــی از آدمهــا
ســریعترند .بعضــی هــم بایــد وقــت بذارنــد
و عمیقتــر یــه مطلبــی رو بفهمنــد .هرکــی
متفاوتــه نــه فقــط در ریاضــی -بــه کلــی
بــا حــل مســاله -مواجــه میشــه! بنابرایــن
خیلــی معنــیای نــداره خودتــون رو ،بــه
خصــوص در قدمهــای اول مقایســه کنیــد
بــا آدمهــا! مخصوصــا اگــر ایــن مقایســه
نتیجــش ایــن بشــه کــه ســر خــورده بشــید.
چــرا کــه هــر کســی مســیر ریاضــی خــودش
رو میــره .اگــر عالقــه داشــته باشــید ،اگــر
پشــتکار داشــته باشــید ،اگــه کار کنیــد،
میتونیــد موفــق بشــید.

گفتــم کــه ایــن دقیقــاَ یعنــی اینکــه چیــزی
کــه میخونــی ریاضــی درســتیه! یعنــی
همــهی مــا اگــه خیلــی ســاده از کنــار ماجــرا
رد شــیم ،یعنی اینکه احتمــاالَ اون کار ریاضی
ای کــه میکنیــم کار مناســبی نیســت .حــاال
ایــن شــاید خیلــی ارتباطــی بــه اون مقایســه
نداشــت .ولــی خــب اون افــرادی کــه بــه
خصــوص در ابتــدای راه هســتن بدونــن اون
چیــزی کــه بهــش توانایــی ریاضــی میگــن
به نظرتون مهارت در ریاضیات اکتسابی
خیلــی ســخته فهمیدنــش.
ــا دوران دانشــجویی خــودم یــادم است یا انتسابی؟
مث َ
میــاد ،اونایــی کــه بعدهــا خیلــی موفــق یه چیزیه که یاد میگیری! اص َ
ال اون چیزی
شــدن بــه هیــچ وجــه لزومــاَ آدمهایــی که به عنوان تعریف استعداد ریاضی هست
نبــودن کــه توانمنــد بــه نظــر بیــان ،خیلی چیز مبهمیه برای من.
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یعنــی شــاید دانشــجوی کارشناســی کــه
بــودم فکــر میکــردم همچیــن چیــزی وجود
داره .یکــی از مشــکالت سیســتم آموزشــی
مــا هــم همینــه ،یعنــی اینکــه خیلــی اصــرار
داریــم کــه اســتعداد رو در آدمــا کشــف
کنیــم! و بعــد ایــن تصــور بــرای آدمهــا
پیــش میــاد کــه یــه چیــزی وجــود داره بــه
اســم اســتعداد .شــما یــه حــد از اســتعداد رو
داریــن ،حــاال ایــن حــد از اســتعداد تــا یــه
جایــی پیشــرفت میکنــه .درحالــی کــه اص َ
ــا
همچیــن چیــزی نیســت! پیشــرفت ریاضــی
بیشــتر از هرچیــزی یــه جورایــی عالقــه و
شــخصیت خاصــی میخــواد ،چــون موفقیت
تــو کار ریاضــی یــه خــورده متفاوت بــا کارای
دیگهســت .ولــی اون چیــزی کــه باعــث
میشــه پیشــرفت کنیــد نظــم و کار مداومــه.
و حتــی مــا خودمــون بــه عنــوان کســی کــه
ســر کالس هســت ،احتمــاالَ همیشــه ایــن
خطــا رو داریــم کــه مث َ
ــا کســی کــه ســر
کالس ســریعتر جــواب میــده رو بــه نظــر
مســتعدتر میدونیــم ،ولــی واقعــاَ معلــوم
نیســت .خــب شــاید ســرعتش باالتره ،شــاید
اعتمــاد بــه نفســش بیشــتره .و بــه نظــرم
وقتــی خیلــی متــر دقیقــی بــرای اســتعداد
ریاضــی نداریــم ،تاکیــد روی ایــن ماجرا توی

سیســتم آموزشــی مــا مشــکل زاســت.
یعنــی آدمــا فکــر میکنــن کــه یــه
چیــزی بــه اســم اســتعداد ریاضــی وجــود
داره ،بعــد ایــن باعــث میشــه کــه آدمــا
ناتمــام کارهاشــون رو انجــام بدنــد .اص َ
ــا
بــه همچیــن چیــزی فکــر نکنیــد! حــاال
احتمــاالَ مث َ
ــا یــه آدمــی مثــل گروتندیک،
سِ ــر ،خانــم میرزاخانــی اینــا احتمــاالَ یــک
توانایــی عجیــب غریبــی دارن .اون کــه
خیلــی فــرق داره .البتــه کــه اونهــا هــم
بــا کار خیلــی زیــاد بــه اونجــا رســیدند،
ولــی راجعبــه بقیــهی آدمــا نمیدونــم
واقعــاَ .اص َ
ــا مــن چیــزی بــه اســم اســتعداد
ریاضــی واقعــاَ نمیدونــم یعنــی چــی!
در حــال حاضــر در چــه زمینههــا و
مســئلههایی کار میکنیــد؟
دوتــا مســئله بــه طــور خــاص هســت.
خیلــی نزدیــک بــه معــادالت دیوفانتــی.
صــورت یکیشــون رو ســادهتر میشــه
گفــت .فــرض کنــی a,b,cســه تــا عــدد
طبیعیانــد ،بعــد راجعبــه جوابهــای
=  a x + b yفکــر کنیــم.
معادلــهی c z
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کــه البتــه یــک قــدم خیلــی بزرگــی در
مســئلهای کــه روش فکــر میکــردم ،فکــر
کنــم یــک مــاه پیــش حــل شــد.
یــک مســئلهی دیگــه نقــاط صحیــح روی
ِ
رنــک پاییــن انــد .اگــر یــک
خمهــای
خــم( )elliptic curveدرجــه ســه در
نظــر بگیریــد ،روی نقاطــش یــک ســاختار
گروهــیای وجــود داره .اگــر گروهــش مث َ
ــا
یــک گــروه آبلــی بــا تعــداد مولــد کــم توزیــع
شــده باشــه نقاطــی کــه  x,yاش جفتــش
گویاعــه .آیــا میشــه کرانــی بــرای تعــداد
جوابهــای صحیحــش بــه دســت آورد؟
خــب ایــن وابستســت بــه مــدل ریاضــیای
کــه بــرای اون خــم انتخــاب میکنیــم .ولــی
خــب واســه مدلهــای خــاص.
بــه نظرتــون بــرای نزدیکتــر شــدن
اســاتید و دانشــجویان بــرای انجــام
دادن بحثهــای علمــی یــا پروژههــای
تحقیقاتــی چه کاری میشــه انجــام داد؟
البتــه پــروژهی تحقیقاتــی بــا مباحــث علمــی
یکــم فــرق داره .یــک قســمت ماجــرا واقعــاَ
ش��خصیه .اون موقع��ی ک��ه م��ن میخواس��تم
 supervisorانتخــاب کنــم بــرای دکتــرا،

اون آقایــی کــه معــاون تحصیــات تکمیلــی
مــا بودنــد خــب خیلــی خیلــی تاکیــد
داشــتند کــه شــخصیت آدمــی کــه باهــاش
کار میکنیــد خیلــی مهمــه .یعنــی بایــد
بتونــی بــا ایــن آدم صحبــت کنــی ،بایــد
بتونــی مشــکالت کارت رو بگــی ،بایــد
بتونــی بهــش بگــی مــن اینجــا جلــو نرفتــم،
مــن نتونســتم ایــن دو هفتــه کاری کنــم،
ایــن دو هفتــه بــه ایــن دلیــل نتونســتم
کاری انجــام بــدم .یعنــی یــک جــور ارتبــاط
انســانی هــم هســت اون وســط ،کــه همــراه
بــا ارتبــاط حرفــهای ماجراســت ،و اگــر
اون ارتبــاط انســانی رو بذاریــم کنــار ،فکــر
میکنــم کــه هــر دو نفــری اگــر عالیــق
مشــترک داشــته باشــند میتوننــد یــک
جایــی رو پیــدا کننــد کــه باهــم راجعبــه
مباحــث علمــی صحبــت کننــد .راجعبــه
تحقیقــات علمــی هــم اون چیــزی کــه بــه
اســم  researchریاضــی مطــرح میشــه
شــاید بیــن دانشــجویان کارشناســی و
کارشناســی ارشــد معنــای خاصــی نــداره.
ولــی خــب در قدمهــای اول خیلــی خوبــه
از یــه آدمــی کمــک بگیریــد کــه یــک دیــد
از مســیر داره کــه از مســیر پــرت نشــید
.چــون خیلــی خیلــی ریاضــی وســعتش
زیــاده و آدم گــم میشــه اوایــل ماجــرا.
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بســیاری از دانشــجویان دغدغــهی
اقتصــادی (بــه خصــوص بعــد از فــارغ
التحصیلــی) دارنــد ،چــه توصیــهای
بــه ایــن افــراد داریــد؟
ایــن دغدغــه خیلــی دغدغــهی جدیهایــه
و خیلــی هــم اثــر گذاشــته روی کار علمــی
مــا  ،یــا حتــی کل وضعیــت علمــی جامعــه.
تصویــر اغــراق شــدهی ایــن دغدغــه رو
ت کنندههــای کنکــور آدم
تــوی شــرک 
میبینــه و تعــداد شــرکت کنندههــای
کنکــور در رشــتهی ریاضــی در مقایســه بــا
رشــتهی تجربــی .خــب ایــن قطعــاَ تاثیــر
گــذاره .حــاال بــا ایــن شــرایط بهتــره کــه
اوالَ مهارتهــای متنوعــی رو یــاد بگیریــد
در طــول دوران تحصیلتــون .مث َ
ــا کــدزدن!
اص َ
ــا مهــم نیســت کــه بعــدا َ وارد بــازار کار
مســتقل ریاضــی شــید یــا اینکــه ریاضــی رو
ادامــه بدیــد .ایــن مهارتیــه کــه ماهــا نداریم
مثــا .ماهــا کــه اون موقــع ریاضــی محــض
میخوندیــم همیشــه میگفتیــم خــب نیــاز
نداریــم ،ولــی حتــی تــوی کار ریاضیتــون
هــم بعــدا َ نیازتــون میشــه .حتمــاَ نیــاز
خواهیــد داشــت .مخصوصــا اینکــه یــک
تفاوتهایــی کار ریاضــی االن بــا ۵۰،۶۰
ســال پیــش داره.

یــا اینکــه کال مهارتهــای متنوعــی در
کنــار ریاضــی یــاد بگیریــد .نترســید از
اینکــه چیــزای جدیــدی یــاد بگیریــد.
اتفاقــاَ نکتــهش اینــه کــه ریاضــی خونــدن
بهتــون کمــک میکنــه .از یــک جنبــهای
بــه ایــن معنــا کــه خــب آدمهــای ریاضــی
خونــده یــک ســری مهارتهــای ذهنــیای
بــه دســت میآرنــد کــه بعــدا یــک جــور
ابزارهــا و ترجیحهایــی در زندگــی حرفــهای
بهشــون میــده .یعنی خــود ریاضــی خوندن،
فکــر کــردن بــه مســئله ،اینکــه یــک مــدت
طوالنــی روی یــک مســئله فکــر کنیــد ،یــا
اون ذهنیتــی کــه کمــک میکنــه بــه حــل
یــک مســئله یــا اینکــه نترســید از چیــز
جدیــدی،از مســئلهی ســختتر بعــدی و...
ایــن چیزهــا کمــک میکنــه و بــه نظــرم در
کنــارش مهارتهــای دیگــر رو هــم یــاد
بگیریــد .نترســید از اینکــه مهارتهــای
دیگــهای رو یــاد بگیریــد .ولــی خــب
مشــکل اصلــی بیــرون ماجراســت نــه از
دانشــجوها .آره میتونیــم بگیــم خودتــون
مهارتهــای مختلفــی کســب نکردیــد،
خودتــون یــاد نگرفتیــد ولــی اینهــا
بــه نظــرم همــش چیزهــای ثانویهســت.
اصــل مشــکل واقعــاَ نیســت .خــب خیلــی
ســخته ولــی اجــازه ندیــد ایــن دغدغههــه
تاثیــر بــذاره رو کارتــون .بــا وجــود اینکــه
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دغدغــهی موجهیــه .ولــی فکــر کنــم اینکــه باالخــره ایــن ســالهای اولیــه کــه
مهارتهــای متنوعــی رو در کنــار ریاضــی ســالهای مهمیــه واســه یادگیریتــون ،از
خوندنتــون یــاد بگیریــد میتونــه کمــک دســت نــره بــا ایــن دغدغــه.
کنــه.
یــک بحثــی هــم کــه در صحبــت
منظورتــون رو میشــه از مشــکل هاتــون بهــش اشــاره کردیــد ”آموزش
اولیــه توضیــح بدید؟منظورتــون مث ـ َ
ا ریاضیــات ” بــود .بــه نظرتــون بــرای
فرهنــگ اســت؟
ارتقــای آمــوزش ریاضیــات بــه طــور
کلــی بایــد چــه کارهایــی انجــام داد؟
نه نه نه! ماجرا سادهست ،تعدادی شغل هر
سال ایجاد میشه و تعدادی آدمند که دنبال
شغل میگردند .وقتی تعداد این شغلها کم
باشه ،خب ،نتیجهش این میشه که در کنکور
ریاضی ،یک پنجم کنکور تجربی شرکت
میکنند و اینا همه با هم در ارتباطند ،یعنی
اینکه مث ً
ال وقتی یک دانشگاه صنعتی داری،
رشته ی مهندسی و رشته ی علوم پایه از
همدیگه تاثیر میگیرند و خب مشکل اصلی
اونجاست .حاال که این مشکل وجود داره
اونایی که ریاضی میخونن چی کار کنند؟
اینه که سعی کنید مهارت های متنوع به
دست بیارید ،سعی کنید این دغدغه با وجود
اینکه دغدغهی جدیایه خیلی تاثیر عمیقی
رو کارتون نذاره.

ارتقــای آمــوزش ریاضیــات در چه ســطحی؟
در ســطح ارتقــای آمــوزش عمومــی مث ً
ــا
قبــل از دانشــگاه یــا تــو دانشــگاه یــا تــو
تحصیــات تکمیلــی؟ فکــر کنــم اینــا خیلی
متفاوتــه.
چــون دوســتان کارشناســی اکثــر
ایــن ســوال هــا رو پرســیده بــودن،
فکــر میکنــم منظــور در ســطح
کارشناســی (بعــد از کنکــور) هســت.
آهــان! یــک چندتــا چیــز کــه تــوی
آمــوزش ریاضــی مــا هــم مهمــه اوالً نظمــه،
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آدمهــا بیشــتر دســت بــه قلــم ببرنــد واســه
ریاضــی انجــام دادن .مــن فکــر مــی کنــم
دانشــگاه هــای مــا در حــال حاضــر نســبت
بــه  20 ،15ســال پیــش خیلــی بهتــر شــده.
یــک دلیــل خیلــی ســادهش هــم اینــه کــه
االن مــا بــه منابــع روز بیشــتر دسترســی
داریــم .یعنــی مث ً
ــا کیفیــت آموزشــیای
کــه مــن ارائــه میــدم خــب مطمئنــاً خیلــی
فاصلــه داره بــا کیفیــت آموزشــیای که یک
نفــر در دانشــگاه برکلــی داره ارائــه مــیده.
ولــی خــب منبــع همونــه ســیالبس هــم
همونــه .حــاال تفــاوت درکیفیــت آمــوزش
منــه بــا اســتادی کــه اونجــا ارائــه مــیده.
ولــی بیســت ســال پیــش اینجــوری نبــود
کــه خیلــی از شــاخههای ریاضــی تــوی
ایــران وجــود داشــته باشــه .اســتاد نداشــت،
وجــود نداشــت ،کتــاب هــا قدیمــی بــود،
منابــع قدیمــی بــود .حــاال ایــن جــور چیزها
یــک مقــداری واســه همــه چیــز بهتر شــده.
مــن خیلــی شــرایط آموزشــی دانشــجویان
کارشناســی رو بــد نمیبینــم .حــاال تــوی
تحصیــات تکمیلــی خــب ماجــرا فــرق
داره .فکــر کنــم فاصلمــون زیــاده .ولــی
تــوی کارشناســی فکــر نمیکنــم خیلــی
معضــل بــزرگ آموزشــی داشــته باشــیم.

یک نشانهش هم اینه که دانشجوهای ما
میتونند برند دانشگاه های خوب دنیا .وقتی
که میرند دانشگاه های خوب خارجی این
جوری نیست که از نظر کیفیت آموزشی
فاصلهی عجیبی داشته باشند با بقیه .نه،
ندارند .ولی خب اون فرهنگ آموزشیه
متفاوته .مث ً
ال در نحوهی کار کردن ،در نحوهی
تمرین حل کردن ،چیزهای اینجوری.
ولی از نظر مباحث آموزشی خیلی االن
نزدیک شده به هم .یعنی همه دارن یک جور
مراجع رو میگن .محتوای آموزشی خیلی
تفاوت زیادی نداره.
یه چیزی که من خودم بهش فکر میکنم
و هیچ راه حلی براش پیدا نکردم اینه
که چجوری میشه در سطح کارشناسی
دانشجویان رو بیشتر دخیل کرد توی آموزش،
خب یک راه سادهش اینه که سر کالس هی
سعی کنید حرف بزنید ،سوال بپرسید .ولی
خب قطعاً این کافی نیست .این که چیکار
کنی آدم ها رو تشویق کنی سه نفری چهار
نفری گروه تشکیل بدن ،گروه گروه بشن ،
به مسئلهها فکر کنن و چیزهای این شکلی.
من راجع بهش واقعاً فکر کردم ولی ایدهی
دقیقی براش ندارم راستش.
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بــا توجــه بــه اینکــه ســوال بعــدی
هــم ایــن هســت کــه ” نظرتــون راجــع
بــه تحصیــل کــردن در خــارج کشــور
و داخــل کشــور چیــه و تفاوتشــون
چیــه؟” اگــر مایلیــد راجــع بــه
مســـئلهای کــه در تحصیــات تکمیلی
بهــش اشــاره کردیــد بیشــتر توضیــح
بدیــد.
یــک تفــاوت خیلــی خیلــی ســاده کــه
تاثیرعمیقــی داره اینــه کــه اونجا دانشــجویان
بــه تحصیــات تکمیلــی بــه عنــوان یــک
شــغل نــگاه میکننــد .یــک کارهایــی
واســه دانشــگاه انجــام میــدن ،در ازاش
حقــوق میگیــرن .بنابرایــن از دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی میتونــی بخــوای کــه
تمــام وقــت ،وقتشــون رو بــذارن روی کار.
البتــه شــغلی نیســت کــه خیلــی پــر درآمــد
باشــه .ولــی خــب یــک معاملــهای هســت
کــه شــما داری یــاد میگیــری و قــراره در
آینــدهی کاری و حرفهایــت بهــت کمــک
کنــه .یعنــی یــک مقــدار حقــوق میگیــری و
یــک شــغل دائمیــه و مثــل یــک شــغل دائــم
داری باهــاش رفتــار میکنــی .مث ً
ــا یــک
نفــر که شــغل دائمــی داره ازش انتظــار داری
حداقل هفتهای  40ســاعت ســرکارش باشــه،

از یــک دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی
هــم ،انتظــار داری  ۴۰ســاعت در هفتــه
کار کنــه ،مثــل کارمنــد دانشــگاه .خــب آدم
خیلــی اوقــات فکــر مــی کنــه از دانشــجوی
ارشــد اینجــا توقــع اینطــوری داشــتن یکــم
عجیبــه .چــون دانشــجو میگــه مــن از نظــر
مالــی نیــاز دارم یــه جا دیگــه کار کنــم ،من
نیــاز دارم دوجــا دیگــه هــم مشــغول باشــم
و ...یــک مطلــب دیگــه هــم اینکــه خــب
کســی کــه دکتــری ریاضــی میخونــه یــک
جــای دیگــه ،احتمــاالً خیلــی عالقــه منــده.
حــاال تــو کارشناســی ممکنــه آدمهایــی
رو ببینــی کــه خــب عالقــه نداشــتن ولــی
اومــدن ریاضــی و واقعــا کار ســختیه وقتــی
عالقــه نــداری ریاضــی بخونــی ،ولــی بــه
طــرز عجیبــی تــوی تحصیــات تکمیلــی
مــن بــازم دانشــجوهای ایــن طــوری
میبینــم.
در حالــی کــه اینطــوری واقعــا نمیشــه بــه
عنــوان کار جــدی بــه ایــن قضیــه نــگاه
کــرد .چــون مثــا اون ســال هــای اول کــه
شــروع میکنیــد بــه دکتــری خونــدن،
خیلــی مهمــه کــه خیلــی ســخت و زیــاد
کار کنیــد و خــب ایــن خیلــی حیاتیــه.
ایــن یــه مســـئله اســت ،یــک مطلــب دیگه
هــم تنوعــه.
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مث ً
ــا یــک دانشــگاه بــزرگ ،گــروه نظریــه
اعــدادش  ۵نفــر ۶،نفــر اســتاد داره ،هرکــی از
تخصصهــای مختلــف ،و در نتیجــه تــو هــم
میتونــی بــا پنــج تــا آدم ارتباط داشتهباشــی
و بــا هرکــی یــک صحبــت علمــی بکنــی.
امــا ایــن امــکان اینجــا نیســت .مــا هیـــئت
علمیهامــون خیلــی کوچیکــه .نســبت
هیئــت علمــی هامــون بــه تعــداد دانشــجوها
کمــه؛ و ریاضــی هــم رشــدش بــا ارتباطــات
علمیــه ،خیلــی مهمــه ارتباطــات علمــی.
اینکــه مثــا کنفرانــس هایــی باشــه ،آدم
هــا بــا هــم صحبــت کننــد ،تعــداد آدمهــا
واقعــاً مهمــه .ایــن تعــداد آدمهــا انقــدر
مهمــه کــه شــما وقتــی ســایت دانشــگاهها
رو نــگاه میکنیــد ،بعضــی وقتهــا بــه
طــور غیــر واقعــی گروههــای علمیشــون رو
بــزرگ نشــون میــدن .ایــن دلیــل داره ،عیــن
اعتبارشــه .مث ً
ــا یــک آدمــی همزمــان هــم
تــوی گــروه هندســه جبــری اســمش هســت،
هــم تــو گــروه نظریــه اعــداد هســت و هــم
تــوی گــروه ( representation theoryنظریه
ی نمایــش) .یــک مشــکالت اینطــوریای
هســت و بــه نظــرم کــه هرچنــد برنامــه ی
کارشناســیمون برنامــهی بــدی نیســت ،امــا
برنامــهی تحصیــات تکمیلیمــون واقعــا
برنامــهی خیلــی قــویای نیســت.

ولــی ایــن بــه هیــچ وجــه بــه ایــن معنــا
نیســت کــه فــارغ التحصیــای داخلیمــون
در نهایــت بــد میشــن .بــه ایــن معناســت
کــه مســیر خیلــی ســختتری رو بایــد طی
کنــن .ولــی خــب در نهایــت هــم مــا افرادی
رو داشــتیم کــه فــارغ التحصیــل داخلنــد و
خیلــی خیلــی آدمهــای توانمندی هســتند.
تــوی همیــن دانشــکده هــم نــگاه کنیــد
میتونیــد ببینیــد ،فوقالعــاده آدمهــای
توانمنــدی هســتند .ایــن کــه میگــم بــه
ایــن معنــی نیســت کــه امــکان نــداره ،یــا
مث ً
ــا هــر فارغالتحصیــل خــارج کشــوری
قــوی تــره ،ایــن کــه بــه هیــچ وجــه
درســت نیســت!!! ولــی میگــم مســیری کــه
دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی تــوی ایران
بایــد طــی کنــه خیلــی مســیر مشــکلتریه
و یــک قســمتیش هــم تقصیــر خــود
ماهاســت ...مث ً
ــا میگــم تزهای کارشناســی
ارشــد و دکترایــی کــه [هســت] خیلــی
مهمــه کــه حــدی از اســتاندارد رو داشــته
باشــن .ایــن تــز کارشناســی ارشــد اولیــن
مواجهــهی دانشــجو بــا  researchریاضیه.
 researchریاضــی نــه بــه ایــن معنــا کــه
خــودش چیــزی رو ابــداع کنه .به ایــن معنا
کــه یــک چیــزی رو از منابــع مختلــف یــاد
بگیــره ،تیکــه هــای مختلــف یــک مســـئله
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رو کنــار هــم بچینــه ،یــک متــن ریاضــی
خــوب بنویســه ،و خــب اگــر ایــن در ســطح
اســتاندارد مناســبی نیســت یــک قســمتش
برمیگــرده بــه ماهــا بــه عنــوان اســاتید.
ولــی اون مســـئلهای هــم کــه گفتــم خیلــی
جدیــه دیگــه .دانشــجوی تحصیــات
تکمیلــی جاهــای دیگــه مثــل یــک کارمنــده،
میتونــی ازش انتظــار داشــته باشــی
هفتــهای  ۴۰ســاعت کار کنــه .اینجــا مــن
خــودم احســاس میکنــم ایــن خیلــی توقــع
زیادیــه کــه از دانشــجو داشــته باشــیم ،و
در عیــن حــال بخوایــم یــک کار مناســبی
بکنــه .عــاوه بــر اینهــا تنــوع درســایی
کــه در تحصیــات تکمیلــی ارائــه میدیــم
خیلــی پایینــه .همــهی اینهــا هســت ولــی
میگــم بــا وجــود همــهی ایــن شــرایط،
فارغالتحصیــای داخــل ،خیلــی داریــم کــه
فوقالعــاده آدمــای قــویای انــد .تعارفــی
اص ً
ــا نیســت.
راجــع تحقیقــات ریاضــی صحبــت
کردیــد ،پــروژه ی کارشناســی در
دانشــگاه خیلــی از کشــورها بــرای
رشــتهی ریاضــی اجبــاری هســت.
نظرتــون راجــع بــه ایــن موضــوع چیه؟
بهتــره کــه پــروژهی کارشناســی اصـ ً
ا
وجــود داشــته باشــه یــا اصـ ً
ا اجبــاری
باشــه؟

البتــه مــن شــک دارم ،فکــر کنــم بیشــتر
جاهــا اجبــاری نیســت .واقعــاً نمیدونــم
کار درســتی هســت اجبــاری کــردن پــروژه
کارشناســی یــا نــه .ولــی اگــر میخوایــن
ریاضــی بخونیــن  ،پــروژه ی کارشناســی
گرفتــن خوبــه .دلیــل اولیــش اینــه کــه
شــروع کنیــن متــن ریاضــی نوشــتن ،یعنــی
مث ً
ــا یــک متــن ریاضی کــه مــال خودتونه،
برداشــتتون از ریاضیــه .یــک پــروژه ی
کارشناســی خیلــی مســـئلهی عجیــب
غریبــی هــم نیســت .مث ً
ــا میگــی کــه
فــان مبحثــی کــه جــزو مباحــث درســی
و ســیالبس درســی کارشناســی نیســت (مــا
ایــن قاعــده رو خیلــی جــدی داریــم کــه
جــزو ســیالبس درســی کارشناســی نباشــه
و انــدازهی دو ســه واحــد حداقــل مطلــب
ریاضی داشــته باشــه ).رو از دو ســه تا کتاب
بخونیــد .ایــن خیلــی کمــک میکنــه .اوالً
خودتــون بشــینید منابــع رو بخونیــد و هــر
هفتــه بــا اســتاد پروژتــون صحبــت کنیــد،
پیشــرفت هفتــه بــه هفتهتــون رو گــزارش
بدیــد .و یــک چیــز خیلــی مهــم اینــه کــه
شــروع میکنیــد یــک متــن رو خودتــون
نوشــتن .حــاال یــک چیــزای اینجــوری
تــوی درس نــگارش علمــی هســت ،ولــی
خــب ایــن یــک مســـئلهی عینیــه.
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مث ً
ــا یــاد میگیریــد کــه چــه جــوری از
منابــع مختلــف چیــزای مختلــف رو بخونیــد
بــدون اینکــه کســی بهتــون آمــوزش بــده.
حــاال اســتاد پــروژه ممکنــه بهتــون یــک
مســیر مشــخصی رو بگــه؛ مث ً
ــا بگــه ایــن
هفتــه اینــا رو بخونیــد ،و هرهفتــه بیاییــد
یــه گزارشــی بدیــد ،یــه توضیحــی بــده
(بــه عنــوان کاری کــه مث ً
ــا مــن خــودم
انجــام دادم) ولــی ماجــراش اینــه کــه خــب
خودتــون مــی خونیــد .اوالً ایــن کــه خــود
شــخصتون مواجــه میشــید بــا یــک متــن
ریاضــی ،کــه لزومــاً متــن آموزشــی هــم
نیســت و ازمتنهــای مختلــف خودتــون
جمــع آوری میکنیــد .و از اون مهمتــر
خودتــون شــروع میکنیــد بــه نوشــتن.
اینهــا فکــر کنــم خیلــی کمــک میکنــه.
مــن فکــر میکنــم اگــر میخوایــد بــاز
ریاضــی ادامــه بدیــد ایــدهی خوبیــه ،ولــی
اجبــاری کردنــش رو خیلــی مطمـــئن
نیســتم ایــدهی خوبــی باشــه .مث ً
ــا کســی
کــه نخــواد ارشــد بخونــه یــا بخــواد
تحصیــات تکمیلــی یــک رشــتهی دیگــه
بخونــه ،اجبــاری باشــه کــه متــن جــدی
ریاضــی بنویســه.

در بحــث آمــوزش بــه اهمیت پرســش
و پاســخ بیــن دانشــجویان و اســاتید
اشــاره کردید ،بســیاری از دانشجویان
از ایــن که ســر کالس ســوال بپرســند
یــا پاســخ دهنــد هــراس دارنــد ،بــه
نظرتــون بهتــره کــه اصــاح بشــه و
اینکــه مهمــه کــه جلوگیــری بشــه
ازش؟
خیلــی خیلــی مهمــه! مــن خــودم اهمیتش
رو تــرم پیــش خیلــی بیشــتر حــس کــردم،
خیلــی بیشــتر درک کــردم .یعنــی اینکــه
خــب آمــوزش یــک چیــز دوطرفهســت.
یعنــی اینکــه تــرم پیــش کــه خــب تدریــس
باالجبــار مجــازی بــود و احتمــاالً نیــم ســال
آینــده هــم باشــه ،مــن خــودم خیلــی حس
کــردم کــه کیفیــت تدریــس بــه شــدت
افــت میکنــه ،بــه شــدت! و اون هــم
دلیلــش اینــه کــه وقتــی یــک چیــزی رو
توضیــح میــدی ،یــک ایــده ای ،بازخــوردی
از کالس میگیــری کــه متوجــه میشــی
یــک چیــز رو داری بــد توضیــح میــدی یــا
یــک چیــزی رو خیلــی ســاده داری توضیــح
میــدی؛ یــا کجــا مبهــم توضیــح دادی ،کجا
رو بــد توضیــح دادی .ایــن تمامــاً در تعامــل
دو طرفــه شــکل میگیــره.
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یعنــی مث ً
ــا میگــم  ،کالس رو نــگاه میکنــی
میبینــی  %20کالس اص ً
ــا توجــه نمــی
کننــد  %30خیلــی گنــگ دارن نگاهــت
میکننــد .بــا جلســه ی پیــش مقایســه
میکنــی میگــی ،آهــان پــس اینجــا رو چیــز
کــردم! از اون معیــار دقیقتــر ســوالیه کــه
میپرســن و ســوالیه کــه جــواب میــدن.
ســوالی کــه پرســیده میشــه و ســوالی کــه
جــواب داده میشــه خیلــی بازتــاب دقیقــی
میــده از اون چیــزی کــه داری توضیــح
میــدی .اینکــه چقــدر در توضیــح دادنــت
موفــق بــودی .راســتش مــن خــودم مث ً
ــا
یادمــه دوران دانشــجویی اص ً
ــا نمیدونــم
چــرا ،یادمــه کــه اص ً
ــا ســر کالس ســوال
نمیپرســیدم ،ســوال هــم جــواب نمــیدادم
راســتش ،خیلــی کــم پیــش میومــد!
نمیدونــم ،اون موقــع فکــر میکــردم کــه
اهمیتــی در آمــوزش نــداره و حــاال کــه
خــودم در جایــگاه ایــن ور ماجــرا -پــای
تختــه -هســتم ،میبینــم کــه خیلــی مهمــه.
بــه خاطــر همیــن ســوال بپرســید ،ســوال
جــواب بدید.حتــی اگــه ســوالی کــه پرســیده
میشــه خیلــی ســوال بدیهیایــه ،اوال ً اینکــه
اصــا ســوال بدیهــی ای نداریــم! یعنــی اگــر
ســوال واســتون پیــش نیــاد عجیبــه! و یــک
قســمتیش اینــه کــه آدمــی کــه داره توضیــح

میــده بــه هــر دلیلــی نتونســته مطلــب
رو انتقــال بــده .مــن یــک تجربــهای کــه
خــودم دارم اینــه کــه ایــدهای کــه بــه
ذهــن دانشــجو میرســه از ایــدهای کــه
قبــل کالس آمــاده کــردی کــه ســر کالس
بگــی ،بهتــره .از ایــن نظــر کــه ایدهایــه کــه
در رونــد کالس بــه وجــود اومــده ،ایــده ایــه
کــه از بیــرون نیومــده ،ایــده ایــه کــه بچــه
هــا بهتــر میفهمنــش.
حــاال اینکــه چــرا آدمهــا کــم ســوال
میپرســند اص ً
ــا یــک قســمتیش
برمیگــرده بــه اعتمــاد بــه نفــس ،کــه
نمیدونــم ایــن تصــور باشــه کــه تــوان
ریاضیــم پایینــه! ولــی خــب ایــن تصــور
خیلــی موضوعیــت نــداره ک ً
ال! نمیدونــم!
نمیدونــم کــه بایــد چــیکار کــرد کــه آدمــا
راحتتــر باشــند ،راحتتــر ســوال بپرســند،
راحتتــر حــرف بزننــد ،ولــی چیــزی کــه
میدونــم اینــه کــه خیلــی خیلــی خیلــی
در کیفیــت آمــوزش موثــره! خیلــی تاثیــر
داره ،خیلــی تاثیــر متفاوتــی داره! مث ً
ــا مــن
خــودم بهتریــن کالسهایــی کــه داشــتم بــا
فاصلــه کالس هــای تحصیــات تکمیلــیای
بــوده کــه دانشــجوهاش رو از کارشناســی
میشــنا ختم .
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مثال یه ســه چهار ســالی میشــناختم و ســر
کالس خیلــی راحــت بــودن ،راحــت حــرف
میزدنــد ،راحــت ســوال میپرســیدن،
راحــت نظرشــون رو میگفتــن ،راحــت
بــا هــم دیگــه بحــث میکردنــد ،راحــت
ســر کالس بــا هــم دیگــه دعــوا میکــردن!
ایــن کالس هــا خیلــی فاصلــه داشــته بــا
کالسهــای دیگــهی مــن .بنابرایــن خیلــی
موثــره .نمیدونــم چــی کار میشــه کــرد!
مــن مطمـــئنم نــه مــن نــه هیــچ کــدوم از
همکارامــون از ســوالی کــه بدیهــی باشــه
ناراحــت نمیشــیم ،این رو مطمـــئن باشــید.
ســوال بدیهــی هــم ک ً
ال خیلــی معنــیای
نــداره ،نمیدونــم ســوال بدیهــی خیلــی
یعنــی چــی.

حتمــاً پیشــرفت حاصــل میشــه و اینکــه
نترســید! همــهی آدمهــا در زمانهایــی
احســاس کردنــد کارشــون جلــو نمیــره.
همــهی آدمهایــی کــه دیدهبــودم در اطرافــم
ایــن اتفــاق براشــون پیــش اومــده بــود؛ ولــی
گمــون میکــردم کــه خــب بعضیهــا ایــن
اتفــاق واسشــون نمیفتــه .چنــد وقــت پیــش
تصادفــی یــک متــن از عطیــه دیــدم کــه
گفتــه بــود آره مــن زمانــی فکــر میکــردم
کــه اص ً
ــا نمیتونــم ،اون عطیــه اســت!!! و
همیــن ):

بــه طــور کلــی اگــه توصیــهای
مونــده کــه بــرای ریاضیخوانهــا
داشتهباشــید بفرماییــد.
اینکــه پیشــرفت تــوی ریاضــی بــا پیشــرفت
تــو چیزهــای دیگــه خیلــی متفاوتــه.
بعضــی اوقــات خیلــی طــول میکشــه تــا
یــک قــدم جلــو بریــد .اگــه عالقــه داشــته
باشــید ،اگــه دوســت داشــته باشــید،
اگــه نظــم داشــته باشــید تــوی کارتــون،
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پگاه محمدیپور نصرآبادی

هندسه کیهان
برگردان :پارسا خاورینژاد

چشــم مــا ،جهانــی نامتناهــی
را در فضــا مشــاهده میکنــد؛
جهانــی کــه پایانــی برایــش
نیســت .امــا بــا اســتفاده از ابــزار
هندســه میتــوان انــواع مختلفــی
از شــکلهای ســه-بعدی را
بررســی کــرد کــه جایگزینــی
بــرای فضــای نامتناهــی معمولــی
ارائــه دهــد.
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وقتــی کــه بــه آســمان شــب نــگاه
میکنیــم ،جهانــی را تصــور میکنیــم
کــه در هــر جهــت ،تــا بینهایــت ادامــه
دارد؛ یــک مــدل ذهنــی بــرای کیهــان کــه
لزومــاً درســت نیســت .مــا انســانها در
گذشــته فکــر میکردیــم کــه زمیــن صــاف
اســت و کــروی بــودن آن را بــاوری اشــتباه
میپنداشــتیم ،زیــرا انحنایــش بــرای مــا
بســیار نامحســوس اســت.
امــا حــاال میدانیــم کــه زمیــن کــروی
شــکل اســت و بیشــتر بــه شــکل کیهــان
میاندیشــیم .شــاید همانطــور کــه کــروی
بــودن زمیــن جایگزیــن زمیــن مســطح شــد،
شــاید اشــکال ســه-بعدی دیگــر ،فضــای
نامتناهــی معمولــی را جایگزیــن خــود کنند.

حــال دو ســوال مطــرح اســت :یکــی دربــاره
هندس ـهی کیهــان؛ انــدازه گیــری موضعــی
چیزهایــی ماننــد زاویههــا و ناحیههــا.
دیگــری دربــارهی توپولــوژی آن؛ چگونگــی
کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن قطعــات
موضعــی و تشــکیل یــک شــکل یکپارچــه.

شواهد کیهانشناسی نشان میدهند بخشی
از جهانی که ما میبینیم تقریباً هموار و
یکدست است .شکل موضعی فضا در هر
نقطه و از هر جهت تقریباً یکسان است .فقط
سه نوع هندسه را با این ویژگیها میتوان
یافت :مسطح ،کروی و هذلولوی .بیایید این
هندسهها ،برخی مالحظات توپولوژیکی و
همچنین دیدگاه کیهانشناسی درباره شکل
کیهان را بررسی کنیم.
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هندسهی مسطحه

همان هندسهای که در مدرسه آموختیم.
جمع زوایای مثلث  180درجه و مساحت یک
دایره  2πrاست .سادهترین نمونه از یک شکل
سه-بعدی مسطح ،فضای نامتناهی معمولی
است  -آنچه ریاضیدانان آنرا فضای اقلیدسی
مینامند -اما اشکال مسطح دیگری نیز وجود
دارد که باید آنها را هم درنظر گرفت .تجسم
این اشکال سختتر است ،اما میتوان بهجای
سه بعد ،شهودی در دو بعد از آن ها به دست
آورد .عالوه بر صفحه معمولی اقلیدسی ،با
بریدن بخشی از صفحه و چسباندن لبههای آن
به یکدیگر میتوان شکلهای مسطح دیگری
ایجاد کرد .بهعنوان مثال ،فرض کنید که یک
تکه کاغذ رابه شکل مستطیل برید ه و دو سر
آنرا بههم میچسبانیم .حال یک استوانه
داریم ،و با چسباندن دو لبه این استوانه ،یک
دونات (چنبره) میسازیم:

احتماالً فکر میکنید که کجای کار مسطح
است .اگر سعی کنید که یک چنبره را
بهوسیله یک کاغذ بسازید ،دچار مشکالتی
خواهید شد .ساخت استوانه آسان خواهد
بود ،اما چسباندن دو سر استوانه ،خیر .کاغذ
در امتداد دایره داخلی چنبره مچاله میشود،
و بهاندازه کافی در امتداد دایره بیرونی چنبره
کشیده نمیشود .الزم است به جای کاغذ از
مادهای خمیری استفاده کنید .اما این استفاده
از خمیر ،طول و زاویه و در نتیجه هندسه را
تغییر میدهد.
در فضای معمولی سه-بعدی ،بدون پیچ و تاب
دادن هندسه مسطح هیچ راهی برای ساختن
یک چنبره واقعی و هموار وجود ندارد .اما
ما میتوانیم به طور انتزاعی زندگی در یک
چنبره مسطح را بررسی کنیم.
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تصور کنید شما موجودی دو-بعدی در یک
چنبره مسطح هستید .از آنجا که هندسه این
جهان از یک تکه کاغذ مسطح ساخته شده،
تمام واقعیتهای هندسی که قب ً
ال داشتیم
حداقل در مقیاس کوچک برقرار است .اما
تغییراتی که ما با استفاده از برش دادن و
چسباندن در توپولوژی سراسری انجام دادیم
به این معنی است که تجربه زندگی در چنبره
با آنچه قب ً
ال داشتیم بسیار متفاوت خواهد بود.
در چنبره نقاطی وجود دارد که اگر از آنجا
شروع به حرکت کنیم ،پس از طی مسافتی
دوباره به نقطه آغازین بازمیگردیم:

طوری دیگر فکر کنید ،که اگر شما (یا پرتوی
نور) در یک جهت حرکت کنید ،در یک «اتاق»
جدید ظاهر میشوید ،اما این اتاق ،همان اتاق
قبلیست و فقط از یک نقطهی جدید دیده
میشود .همانطور که در این جهان سرگردان
هستید ،میتوانید به یک مجموعه نامتناهی
از کپیهای اتاق اصلی خود منتقل شوید و
این بدان معناست که میتوانید با نگاه کردن
به جهات مختلف ،بینهایت نسخه از خود را
ببینید .درست همانند تاالر آینهها.

درواقع این مسیرها خمیده هستند ،اما
برای موجودات روی چنبره ،مستقیم به نظر
میرسند .از آنجا که نور در مسیر مستقیم
حرکت میکند ،اگر در یکی از این مسیرها به
جلو نگاه کنید ،خود را از عقب میبینید:
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همانند آنچه گفته شد ،میتوانیم با چسباندن
وجههای مخالف یک مکعب ،یک چنبره سه-
بعدی مسطح بسازیم ،بهطوریکه توانایی
تجسم این فضا را بهعنوان یک شیء درون
فضای نامتناهی نداریم .اما میتوانیم بهصورت
انتزاعی زندگی درون آنرا بررسی کنیم.
درست همانطور که زندگی در یک چنبره
دو-بعدی مانند زندگی در یک آرایشی دو-
بعدی نامتناهی از اتاقهای مستطیلشکل
یکسان است ،زندگی در یک چنبره سه-
بعدی نیز مانند زندگی در یک آرایش سه-
بعدی نامتناهی از اتاقهای مکعبشکل است
و شما بینهایت نسخه از خودتان را در آن جا
خواهید دید.

چنبره سه-بعدی فقط یکی از  10جهان
متناهی مسطح است .همچنین دنیاهای
نامتناهی مسطح مانند آنالوگ سه-بعدی و
یک استوانه نامتناهی وجود دارد .در هر یک از
این جهان آرایشهای مختلفی از تاالر آینهها
وجود دارد.

آیا جهان ما مسطح است؟

رد کردن ایده مسطح بودن جهان حتی با وجود
اینکه نسخههای دیگری از خود را در فضا
نمیبینیم ،دشوار است .همچنین ،همه اشکال
مسطح ،هندسه موضعی مشابهی با فضای
اقلیدسی دارند ،بنابراین هیچ اندازهگیری
موضعی نمیتواند بین آنها تمایز قائل شود.
اگر یک نسخه از خودمان را در فضا ببینیم،
تصویر این نسخه نشاندهندهی گذشتهی ما
است .زیرا نور مدت زمانی طوالنی برای رسیدن
به ما طی میکند .این احتمال نیز وجود دارد
که شاید نسخههایی از خود را میبینیم که
نمیتوانیم تشخیصشان دهیم ،یا حتی بدتر،
شاید نسخههایی از گذشته خود را میبینیم،
و برای همین متفاوت با ما به نظر میرسند.
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اخترشناسان برای درک این مسائل بهدنبال
نسخههای خودمان نیستند ،بلکه بهدنبال
تکرار ویژگیها در دورترین اجرام قابل
مشاهده هستند ،مانند تابش زمینه مایکروویو
کیهانی ( )CMBکه مدت کوتاهی پساز انفجار
بزرگ باقی ماندهاست .در عمل ،این بهمعنای
جستجوی جفت دایرههایی در  CMBاست که
دارای الگوهایی یکسان از نقاط گرم و سرد
است؛ انگار که واقعاً دایرههای یکسانی هستند
که از دو جهت مختلف دیده میشوند.

آنها دادهها را برای دایرههای مشابه مورد
نظر جستجو کردند که انتظار داشتیم آن ها
را داخل یک چنبره سه-بعدی مسطح یا یک
شکل سه-بعدی مسطح دیگر به نام یک تخته
ببینیم ،اما نتوانستند آنها را پیدا کنند .این
بدان معنی است که اگر ما در یک چنبره
زندگی میکنیم ،احتماالً آنقدر بزرگ است
که الگوهای تکراری در آن فراتر از جهان
قابل مشاهده باشد.

هندسه کروی

همهی ما با کرهی دو-بعدی آشنا هستیم،
مانند سطح یک توپ ،یک پرتقال یا کرهی
زمین .اما این که «کیهان یک کرهی سه-
بعدی است» ،به چه معناست؟
تجسم کردن یک کره سه-بعدی سخت است،
اما میتوانیم آن را از طریق مقایسه بررسی
کنیم .همانطور که کره دو-بعدی مجموعهای
تشکیل شده از نقاطی است که در یک
در سال  ،2015اخترشناسان با استفاده از فاصله از یک مرکز در فضای سه-بعدی قرار
دادههای تلسکوپ فضایی پالنک این جستجو دارند ،یک کره سه-بعدی (یا «سه-کره)»1
را انجام دادند.
مجموعهایست از همه نقاطی که در یک
فاصله ثابت از مرکزی در فضای چهار-بعدی
قرار دارد.
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1 Three_sphere

زندگی در یک سه-کره با زندگی در یک
فضای تخت بسیار متفاوت است ،برای درک
آن خودمان را یک موجود دو-بعدی ،زنده در
یک کره دو-بعدی تصور میکنیم؛ کرهی دو-
بعدی کیهان است و ما نمیتوانیم به فضای
سه بعدی اطراف کره دسترسی پیدا کنیم و یا
آن را ببینیم .درون این جهان کروی ،نور در
کوتاهترین مسیرهای ممکن حرکت میکند.
یعنی همان دایرههای عظیمهای که درست
همانند خطهای صاف بهنظر میرسند.

همانطور که او از شما فاصله میگیرد ،در
ابتدا درست همانند دنیای خودمان ،در
میدان دیدتان کوچکتر و کوچکتر میشود
(اگرچه سرعت کوچک شدنش متفاوت با
دنیای خودمان خواهد بود).
چون که با افزایش میدان دیدتان ،دوستتان
درصد کمتری از آنرا شامل میشود:

اما هنگامی که او از استوا عبور میکند،
اتفاق عجیبی رخ میدهد ،او با دورتر شدن
از شما ،بزرگتر و بزرگتر نمایان میشود.
زیرا درصدی از میدان دیدتان را که او دربر
میگیرد بیشتر میشود:
حال تصور کنید که شما و دوست دو-بعدیتان،
در قطب شمال هستید و دوستتان برای قدم
زدن از شما جدا میشود.
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وقتی دوستتان  10متر از قطب جنوب فاصله این امر مستقیماً به زندگی در کره سه-بعدی
دارد ،بههمان اندازهای به نظر میرسد که منتهی می شود؛ هر نقطه از کره سه-بعدی
نقطهی مقابلی دارد و اگر شیای در آنجا
وقتی  10متر با شما فاصله داشت:
وجود داشته باشد ،ما آن را یک پسزمینه
کامل( )entire backdropمیبینیم ،گویی
که این نقطه ،آسمان است .اگر چیزی در
آنجا نباشد ،ما خودمانرا بهعنوان پسزمینه
میبینیم ،گویی نمای بیرونیمان بروی یک
بالون قرار گرفته ،سپس متورم شده تا تمام
افق را بپوشاند.
و هنگامی که به قطب جنوب برسد ،میتوانید
او را از هرجهت مشاهده کنید ،بنابراین او کل
میدان دیدتان را دربر میگیرد:

حال اگر کسی در قطب جنوب نباشد،
میداندیدتان عجیبتر است ،شما خودتان را
میبینید .زیرا نوری که از شما ساطع میشود،
مسیر را دور کره میپیماید تا وقتی که به
خودتان برسد.

در حالی که کره سه-بعدی مدل اساسی
هندسه کروی است ،اما باز هم تنها فضای
موجود در دسترس نیست .درست همانطور
که با جدا کردن یک تکه از فضای اقلیدسی
و چسباندن آن ،فضاهای مسطح مختلفیرا
ایجاد کردیم ،میتوانیم با چسباندن تکههای
مناسب از یک سه-کره ،فضاهای کروی
درست کنیم .هریک از این اشکال چسبیده،
مانند چنبره جلوهای از تاالر آینهها خواهد
داشت ،اما در این شکلهای کروی اتاقهای
زیادی برای عبور و مرور وجود دارد.
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آیا جهان ما یک جهان کرویست؟

برای هر نقطه گرم یا سرد در پسزمینه
مایکروویو کیهانی ،قطر آن در سراسر زمین
و فاصله آن از زمین برای ما معلوم است و
سه ضلع یک مثلث را تشکیل میدهند .ما
میتوانیم زاویهای را که نقطه در آسمان شب
ایجاد میکند ،اندازهگیری کنیم؛ این زاویه
یکی از سه زاویه مثلث خواهد بود .سپس
میتوانیم بررسی کنیم که این ترکیب از
طولها و زاویهها در کدام یک از انواع هندسه
میگنجد.
بیشتر اینگونه آزمایشها نشان میدهند که
جهان مسطح یا بسیار نزدیک به آن است.

همانند چنبره مسطح ،ندیدن یک پدیده دلیل
بر وجود نداشتن آن نیست .محیط جهان
کروی میتواند بزرگتر از اندازهی کیهان قابل
مشاهده باشد و زمینه را برای دیدن خیلی دور
میکند.
اما برخالف چنبره ،یک جهان کروی را
میتوان با اندازهگیریهای صرفاً موضعی
تشخیص داد .اشکال کروی نهتنها در توپولوژی
سراسریشان بلکه در توپولوژی موضعیشان
هم با فضای نامحدود اقلیدسی فرق میکنند.
مث ً
ال ،از آنجا که خطوط مستقیم در هندسهی
کروی دایرههای عظیمه هستند ،مثلثها
کمی متفاوت با همتای اقلیدسی خود هستند هندسه هذلولوی
و جمع زوایای آنها بیش از  180درجه است :بر خالف کره که انحنایش به درون است،
هندسه هذلولوی به بیرون باز میشود.
هندسهی هذلولوی هم مانند فضای مسطح
اقلیدسی یک فضای نامتناهی است .اما از
آنجا که هندسهی هذلولوی بسیار سریعتر از
هندسه مسطحه به بیرون گسترش مییابد،
هیچ راهی برای جابجایی حتی یک صفحه
هذلولوی دو-بعدی در فضای معمولی
اقلیدسی وجود ندارد ،مگر آن که بخواهیم
درواقع اندازهگیری مثلثهای کیهانی یک
هندسه این فضا را پیچ و تاب دهیم.
روش اصلی برای کیهانشناسان برای تشخیص
انحنای کیهان است.
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به عنوان مثال ،در اینجا نمای پیچ و تاب در هندسه اقلیدسی ،محیط یک دایره رابطه
داده شده از صفحه هذلولوی که به دیسک مستقیم با شعاع دارد ،اما در هندسه هذلولوی،
پوآنکاره  Poincaréمعروف است را مشاهده نسبت محیط و شعاع به صورت نمایی رشد
میکنید.
میکند .میتوانید انباشت نمایی توده مثلثها
در نزدیکی مرز دیسک هذلولوی را مشاهده
کنید.

از دید ما ،مثلثهای موجود در نزدیکی
دایرهی مرزی بسیار کوچکتر از مثلثهای
نزدیک به مرکز به نظر میرسند ،اما در
هندسهی هذلولوی همهی مثلثها یکسان
هستند .از دید هندسهی هذلولوی ،دایرهی
مرزی بینهایت از نقاط داخلی فاصله دارد،
زیرا برای رسیدن به آنجا باید از بینهایت
مثلث عبور کنیم .همچنین صفحهی هذلولوی
دقیقاً مانند صفحه اقلیدسی از همهی جهات
تا بینهایت امتداد دارد .اما از دید موضعی
زندگی در صفحه هذلولوی با زندگیای که
پیش از آن داشتیم ،متفاوت خواهد بود.
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به همین دلیل ریاضیدانان فکر میکنند که
گم شدن در فضای هذلولوی را بسیار آسان
است .اگر دوست شما در فضای اقلیدسی
از شما دور شود ،تصویر او به آرامی کوچک
میشود ،زیرا رشد میدان دیدتان زیاد
نیست .اما در فضای هذلولوی ،میدان دید
شما به صورت نمایی رشد میکند ،بنابراین
تصویر دوستتان بهسرعت کوچک میشود
تا حدی که به یک خال بسیار کوچک
تبدیل میشود .اگر مسیر دوستتان را
بهدقت ردیابی نکرده باشید ،پیدا کردنش
غیرممکن خواهد بود.

و در هندسهی هذلولوی مجموع زاویههای
مثلث کمتر از  180درجه است .برای مثال،
مجموع زاویههای مثلثهای موجود در
دیسک پوآنکاره برابر  165درجه است:

اضالع این مثلثها صاف بهنظر نمیرسد،
بهاین دلیل که ما از باال به هندسهی هذلولوی
نگاه میکنیم .این منحنیها برای یک ساکن
در دیسک پوآنکاره مستقیم بهنظر میرسند،
زیرا سریعترین راه برای رسیدن از نقطه  Aبه
نقطه  ،Bراه میانبری مایل به مرکز است:

یک روش طبیعی برای ساختن یک مدل
سه-بعدی برای دیسک پوآنکاره وجود دارد؛
یک توپ سه-بعدی را در نظر بگیرید و آن را
با شکلهای سه-بعدی به گونهای پر کنید که
با نزدیک شدن به مرز کره ،مانند مثلثهای
موجود در دیسک پوآنکاره ،کوچکتر میشوند.
دقیقاً مانند هندسههای مسطح و کروی ،ما
میتوانیم با بریدن یک تکه مناسب از توپ
هذلولوی سه-بعدی و چسباندن صفحات
آن ،دستهای از دیگر فضاهای هذلولوی سه-
بعدیرا بسازیم.

آیا جهان ما یک جهان هذلولوی است؟

بهنظر نمیرسد که هندسه هذلولوی ،با
مثلثهای باریک و دایرههای که بصورت نمایی
در حال رشد هستند ،هندسهی مناسبی برای
فضای اطراف ما باشد.
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در واقع ،همانطور که قب ً
ال مشاهده کردیم
تا کنون نتیجه اکثر اندازهگیریهای
کیهانشناسانه به مسطح بودن جهان گرایش
دارد.
از طرفی نمیتوانیم این احتمال را رد کنیم
که در یک دنیای کروی یا هذلولوی زندگی
میکنیم ،زیرا بهصورت موضعی هردوی این
جهانها تقریباً مسطح بهنظر میرسند .به
عنوان مثال ،مثلثهای کوچک در هندسه
کروی دارای زاویههایی هستند که مجموعشان
کمی بیش از  180درجه است و مثلثهای
کوچک در هندسه هذلولوی دارای زاویههایی
اند که مجموعشان فقط کمی کمتر از 180
درجه است.

بههمین دلیل مردم در گذشته فکر میکردند
که زمین تخت است چرا که انحنای زمین
در مقیاسهای قابل مشاهده ،بسیار کوچک
تر از آنی بود که قابل تشخیص باشد .هرچه
شکل کروی یا هذلولوی بزرگتر باشد ،هر
قطعه کوچک از آن مسطحتر است ،بنابراین
اگر جهان ما به شکل کره یا هذلولی بسیار
بزرگی باشد ،قسمتی که ما مشاهده میکنیم
ممکن است آنقدر به تخت بودن نزدیک
باشد که انحنای آن فقط توسط ابزار دقیقی
مشخص شود که هنوز اختراع نکردهایم.

منبع quantamagazine :
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رم زنگاری
و

امضای دیجیتال
مترجم و گردآورنده :زهرا ساالری

رمزنگاری ابزاری ضروری برای حفاظت
از اطالعات در سیستمهای کامپیوتری
است .رمزنگاری ( )cryptographyاز
پیشوند  cryptبه معنای پنهان و پسوند
 graphyکه نشاندهندهی نوشتن است،
تشکیل شده.
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فرض کنید باب ( )bobمیخواهد پیامی
خصوصی برای آلیس( )Aliceبفرستد ،او از
کلید خصوصی  kاستفاده میکند تا پیام m
را تغییر داده و آن را به پیام رمزگذاری شده
 cتبدیل کند .آلیس به محض دریافت  cاز
کلید خصوصی  kاستفاده می کند تا مجددا
پیام  mرا بازیابی کند .در صورتی این فرایند
عملی است که آلیس و باب هر دو کپیهایی
را از کلید خصوصی  kدر اختیار داشته
باشند .و اگر این سیستم بخواهد امنیت الزم
را داشته باشد جاسوس ما ،ایو ( ،)eveنباید
بدون آگاهی از  kقادر باشد پیام  mرا از
 cاستخراج کند .اکنون به زبان ریاضی یک
سیستم رمزگذاری را فرمول بندی می کنیم.

به بیان ریاضی رمزگذاریهای متقارن ،از
یک کلید  kکه از فضای کلیدهای ممکن K
انتخاب میشود ،استفاده میکنند تا پیام
مورد نظر  )plaintext) mرا که انتخاب
شده از فضای پیامهای  Mاست ،رمزگذاری
کنند و نتیجه این فرایند عبارت رمزی
 )ciphertext( cمتعلق به فضای عبارات
رمزی ممکن  Cاست .پس رمزگذاری تابعی
به صورت زیر است:

e:K×M→C
که دامنه اش  K×Mمجموعه زوجهای مرتب
( )k,mشامل کلید خصوصی  kو پیام m
است .بطور مشابه رمزگشایی را نیز میتوان
بصورت یک تابع بیان کرد:

رمزگذاریهای متقارن :

d:K×C→M

در فرایند تبادلی که در باال بیان شد،
آلیس و باب باید یک کلید خصوصی k
را به اشتراک بگذارند و با استفاده از آن
میتوانند رمزگذاری و رمزگشایی کنند .پس
باب و آلیس تواناییهای یکسانی (متقارنی)
دارند .به این دلیل رمزگذاری های ازین نوع
را متقارن می نامند (.)symmetric ciphers

بدیهی است که هدف ما این است که تابع
رمزگشایی اثر تابع رمزگذاری را خنثی کند؛
به بیان ریاضی:
∀k∈K,∀m∈M
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d(k,e(k,m))=m

راحتتــر اســت کــه وابســتگی بــه  kرا بایــد محاســبهی هــر یــک از پیامهــای
بــا اندیــس نمایــش داد .پــس بــه ازای هــر )  d ( c ) ,…, d ( cبــدون اطــاع از  kبســیار
 kمــا یــک جفــت تابــع  eو  dبدســت ســخت باشــد.
میآوریــم ،بهطــوری کــه ویژگــی زیــر
 )4بــا در اختیــار داشــتن ) ( m , c ) ,…, ( m , c
برقــرار باشــد :
کــه زوج مرتبهایــی شــامل پیــام و
d k ( ek ( m ) ) m
∀m ∈ M
=رمزشــدهی همــان پیــام هســتند ،بایــد
نتیجــه آنکــه بــرای هــر  kتابــع  dتابــع رمزگشــایی هــر پیــام رمــزی  cکــه هیــچ
یــک از  c ,…, cنیســت بــدون اطــاع از k
وارون تابــع  eاســت.
ســخت باشــد.
امنتریــن حالــت بــرای آلیــس و بــاب
آن اســت کــه فــرض کننــد ایــو نحــوه (در چهــار ویژگــی بــاال منظــور از عبــارات
رمزگــذاری را میدانــد یعنــی از توابــع  eســاده و ســخت چیســت؟)
و  dآگاه اســت .چیــزی کــه او نمیدانــد
کلیــد بخصــوص  kاســت.
رمزگذاریهای نامتقارن:
n

k

1

k

k

k

n

n

1

1

k

n

k

اگــر ( )K,M,C,e,dیــک سیســتم رمزگذاری
موفــق باشــد بایــد ویژگیهــای زیــر را دارا
باشــد :

 )1بــه ازای هــر  k ∈ Kو هــر  ¡m ∈ Mبایــد
محاســبهی عبــارت رمــزی )  e ( mســاده
باشــد.
k

 )2بــه ازای هــر  k ∈ Kوهــر  c ∈ Cبایــد
محاســبهی پیــام )  d ( cســاده باشــد.
k

 )3بــا در اختیــار داشــتن عبــارات رمــزی
 c ,…, c ∈ Cکــه رمزگــذاری شــده بوســیله
کلیــد  kهســتند،
n

1

1

اگــر آلیــس و بــاب بخواهنــد بــا اســتفاده از
یــک سیســتم رمزگــذاری متقــارن ارتبــاط
برقــرار کننــد بایــد ابتــدا روی یــک کلیــد
خصوصــی  kبــه توافــق برســند .امــا اگــر
آنهــا توانایــی برقــراری یکبــار ارتبــاط
از طریــق یــک شــبکه امــن را نداشــته
باشــند چــه؟ آیــا بــا ایــن شــرایط رد و
بــدل کــردن اطالعــات بــرای آنهــا ممکــن
اســت؟ راهحــل ،رمزگــذاری کلیــد عمومــی
(رمزگــذاری نامقــارن) اســت .مفهــوم
رمزگــذاری کلیــد عمومــی بــرای اولیــن بــار
توســط  Diffieو  Hellmanابــداع شــد.
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فــرض کنیــد آلیــس صندوقچ ـهای دارد کــه و بــه ازای هــر کلیــد خصوصــی
دارای شــکافی باریــک اســت .او صندوقچهاش تابــع رمزگشــایی وجــود دارد :
را در یــک مــکان عمومــی قــرار میدهــد.
d :C → M
بــاب پیــام خــود را روی کاغــذی نوشــته و
آن را از طریــق شــکاف بــه داخــل صندوقچــه
میانــدازد .حــال تنهــا کســی مــی توانــد بــه به طوری که اگر  ( k , k ) ∈ Kآنگاه :
پیــام دسترســی داشــته باشــد کــه کلیــد
=d
e
m
m
∀
m
∈
M
(
)
(
)
صندوقچــه را در اختیــار داشــته باشــد؛ یعنی
فقــط آلیــس .در ایــن جــا کلیــد عمومــی اگ ــر ی ــک سیس ــتم رمزگ ــذاری نامتق ــارن
صندوقچــه ،الگوریتــم رمزگــذاری فرایند قرار امنیـــت کافـــی داشـــته باشـــد ،محاســـبه
دادن پیــام در صندوقچــه از طریــق شــکاف تابـــع رمزگشـــایی )  d ( cحتـــی بـــا
و الگوریتــم رمزگشــایی فراینــد بــاز کــردن دانســـتن  kبایـــد بـــرای ایـــو بســـیار
صندوقچــه بوســیله کلیــد اســت .ویژگــی مشـــکل باشـــد .ایـــن حقیقـــت کـــه
k
مفیــد ایــن شــیوهی تبــادل پیــام ایــن اســت کلیده ــای رمزگ ــذاری و رمزگش ــایی
کــه آلیــس تنهــا نیــاز بــه یــک صندوقچــه و  kمتفـــاوت هســـتند ،سیســـتم مـــا را
دارد و نیــازی نیســت بــرای هــر پیامــی کــه تبدیـــل بـــه یـــک سیســـتم رمزگـــذاری
میخواهــد دریافــت کنــد از صندوقچــه نامتقـــارن مـــی کنـــد.
جداگانــه ای اســتفاده کنــد .اکنــون بــه
زبــان ریاضــی رمزگــذاری نامتقــارن را بیــان امضای دیجیتال چیست؟
میکنیــم.
طرحهــای رمزگــذاری اعــم از متقــارن و
فضــا هــای  C,K,Mرا بــه خاطــر بیاوریــد .نامتقــارن ،مســئلهی ارتبــاط امــن در یــک
توجــه کنیــد در ایــن جــا هــر  k ∈ Kشــبکه نــا امــن را حــل میکنند .مســئلهای
بهصــورت یــک زوج کلیــد اســت؛ یعنــی کــه امضاهــای دیجیتــال حــل مــی کننــد
)  . k = ( k , kبــه ازای هــر کلیــد عمومــی مشــابه هــدف یــک امضــای معمولــی بــا
 kیــک تابــع رمزگــذاری متناظــر وجــود قلــم و جوهــر روی یــک مــدرک فیزیکــی
دارد :
اســت.
k Pri

یــک

k Pri

Pub

Pri

k Pub

k Pri

k Pri

Pub

Pub

Pri

Pub

Pri

Pub

ekPub : M → C
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نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ابــزار مــورد توصیــف مجــردی از اجــزای تشــکیل
اســتفاده بــرای ســاخت امضاهــای دیجیتــال دهنــدهی یــک امضــای دیجیتــال در زیــر
بســیار مشــابه ابــزار اســتفاده شــده بــرای آورده شــده اســت :
ســاخت رمزگــذاری هــای متقــارن اســت.
 : Kیک کلید امضای خصوصی.
اکنــون مســئلهای را کــه یــک امضــای
 : Kیک کلید تایید عمومی.
دیجیتــال بایــد حــل کنــد بــه طــور صریــح
بیــان میکنیــم.
 :Signیــک الگوریتــم امضــا کــه مــدرک
فــرض کنیــد ســامانتا یــک مــدرک دیجیتالی دیجیتــال  Dو کلیــد خصوصــی  Kرا بــه
 Dدر اختیــار دارد (بــه طــور مثــال یــک عنــوان ورودی گرفتــه ،و امضــای  Dرا
فایــل کامپیوتــری) و میخواهــد اطالعــات بــرای  Dتولیــد مــی کنــد.
Pri

Pub

Pri

Sig

دیجیتالــی ماننــد  Dبســازد ،کــه گــواه بــر  :Verifyیــک الگوریتــم تاییــد کــه یــک
D
ایــن باشــد کــه ســامانتا شــخصا مــدرک را مــدرک دیجیتــال  ،Dیــک امضــای
بــه تصویــب رســانده اســت .پــس مــی توانیم و کلیــد عمومــی  Kرا بــه عنــوان ورودی
 Dرا مشــابه امضــای واقعــی ســامانتا روی گرفتــه ،و اگــر  Dیــک امضــای دیجیتــال
K
ی��ک م��درک فیزیکـ�ی تصوــر کنیــم .بــا بــرای  Dمرتبــط بــا کلیــد عمومــی
وجــود اهــداف متفــاوت رمزگذاریهــای باشــد ،خروجــی  Trueخواهــد بــود و در
را به عنوان ورودی گرفته ،وامضای
 : Signیک الگوریتم امضا که مدرک دیجیتال  Dو کلید خصوصی
ایــن
نامتقــارن و امضاهــای
دیجیتــال D ،را
برای
تولید میدوکند .غیــر ایــن صــورت خروجــی  Falseخواه ـد
را به عنوان
و کلید عمومی
مدرک دیجیتال  ،Dیک امضای
 : Verifyیک الگوریتم
تایید کهبـیکـود.
ـر
ـ
ه
مشــابه نیــز هســتند ،ازیــن لحــاظ کــه
باشد ،خروجی True
یک امضای دیجیتال برای  Dمرتبط با کلید عمومی
ورودی گرفته ،و اگر
صورت خروجی  Falseخواهد
ـدبود و در غیر
خواهد
دو شــامل کلیــد عمومــی ،کلیـ
ـکبود .امضــای دیجیتــال در شــکل
خصوصـاینـی عملکــرد یـ
عملکرد یک امضای دیجیتال در شکل زیر نشان داده شده است:
و الگوریتــم هایــی بــرای بکارگیــری ایــن زیــر نشــان داده شــده اســت:
کلیدهــا هســتند.
Sam

Sig

Pub

Sam

Sig

Pub

K Pri

DSig

DSig

DSig

K Pub

Pub

K

K Pri

D

DSig
الگوریتم امضا کردن

K Pub
خروجی  Trueاگر  Dامضا شده بوسیله K Pri

D
الگوریتم تایید

همان  DSigباشد
در غیر این صورت False

DSig
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نکتهی مهمی که در شکل باال باید به آن توجه شود این است که هنگامی که الگوریتم تایید چک می کند که آیا
 Dامضاشده بوسیله  K Priمعادل با  DSigاست یا خیر ،اطالعی از  K Priندارد .این الگوریتم تنها به K Pub

دسترسی دارد.

ساخت الگوریتم هایی (بی استفاده) که در شرایط یک امضای دیجیتال صدق کنند کار دشواری نیست .برای
مثال قراردهید  . K Pri = K Pubچیزی که مشکل است ساخت امضای دیجیتالی است که در آن صاحب K Pri

(کلید خصوصی) قادر باشد امضاهای دیجیتال معتبر بسازد اما اطالعات ( K Pubکلید عمومی)( K Pri ،کلید

نکتـهی مهمــی کــه در شــکل بــاال بایــد بــه
آن توجــه شــود ایــن اســت کــه هنگامــی که
الگوریتــم تاییــد چــک مــی کنــد کــه آیــا
 Dامضاشــده بوســیله  Kمعــادل بــا D
اســت یــا خیــر ،اطالعــی از  Kنــدارد .ایــن
الگوریتــم تنهــا بــه  Kدسترســی دارد.
Sig

Pri

Pri

Pub

ســاخت الگوریتــم هایــی (بــی اســتفاده) کــه
در شــرایط یــک امضــای دیجیتــال صــدق
کننــد کار دشــواری نیســت .بــرای مثــال
قراردهیــد  . K = Kچیــزی کــه مشــکل
اســت ســاخت امضــای دیجیتالــی اســت کــه
در آن صاحــب ( Kکلیــد خصوصــی) قــادر
باشــد امضاهــای دیجیتــال معتبــر بســازد
( Kکلیــد عمومــی)K ،
امــا اطالعــات
(کلیــد خصوصــی) را آشــکار نکنــد .شــروط
کلــی الزم بــرای یــک امضــای دیجیتــال
امــن بــه قــرار زیــر اســت:
Pri

Pub

Pri

Pri

Pub

 )1بــا دانســتن  Kیــک حملهکننــده
نــه تنهــا امــکان ایــن را نــدارد کــه  Kرا
تعییــن کنــد بلکــه نمــی توانــد هیــچ کلیــد
خصوصــی دیگــری بســازد کــه امضایــی
مشــابه آنچــه را کــه  Kتولیــد مــی کنــد،
تولیــد کنــد.
Pub

Pri

Pri

 )2بــا داشــتن  Kو لیســتی از مــدارک
امضــا شــده  D ,…, Dبــه ترتیــب بــا
امضاهــای  D ,…, Dیــک حملهکننــده
نمیتوانــد یــک امضــای معتبــر بــرای
مــدرک  Dکــه هیــچ یــک از D , …, D
نیســت تعییــن کنــد.
Pub

n

Sig
n

1

Sig
1

n

1

شــرط دوم نســبتا متفــاوت از حالــت
سیســتمهای رمزگــذاری اســت.
در رمزگــذاری کلیــد عمومــی ،یــک
حملهکننــده میتوانــد هــر تعــداد
جفــت ( )plaintext, ciphertextکــه
میخواهــد بســازد ،چــون او آنهــا
را توســط کلیــد عمومــی میســازد .امــا
هــر بــار کــه یــک امضــای دیجیتــال
بــرای امضــا کــردن یــک مــدرک
جدیــد اســتفاده میشــود ،یــک جفــت

( )document, signatureجدیــد بــه
دســت میآیــد کــه شــامل اطالعــات
جدیــدی بــرای حملهکننــده اســت.
در واقــع شــرط دوم بیــان م ـیدارد کــه
حملهکننــده چیــزی فراتــر از اطالعــات
آن جفــت جدیــد بدســت نمــیآورد.
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تذکــر :امضاهــای دیجیتــال بــه انــدازه
رمزگذاریهــای کلیــد عمومــی اهمیــت
دارنــد چــه بســا در عصــر دیجیتــال دارای
اهمیــت بیشــتری نیــز هســتند .بــه عنــوان
یــک نمونــه قابــل توجــه ،بیشــک کامپیوتر
شــما برنامــه هــا و ارتقــا هــای سیســتم را
از طریــق اینترنــت دریافــت میکنــد .امــا
چگونــه میتوانــد بگویــد کــه یــک ارتقــا از
یــک منبــع قانونــی(در ایــن مثــال کمپانــی
کــه اولیــن بــار برنامــه را نوشــته) میآیــد؟
پاســخ امضــای دیجیتــال اســت .برنامــهی
اصلــی بــه کلیــد تاییــد عمومــی کمپانــی
مجهــز شــده اســت .کمپانــی از کلیــد
امضــای خصوصــی خــود اســتفاده میکنــد
تــا ارتقــا را امضــا کنــد و ســپس ،هــم
برنامــه هــم امضــا را بــه کامپیوتــر شــما
مــی فرســتد .کامپیوتــر شــما بــا اســتفاده
از کلیــد تاییــد عمومــی میتوانــد متوجــه
شــود کــه آیــا برنامــه از منبعــی امــن آمــده
یــا نــه و ســپس آن را روی سیســتم شــما
نصــب کنــد.

کاربردهــای امضاهــای دیجیتــال در دنیــای
واقعــی ،بــرای جلوگیــری از مشــکالت
امنیتــی نیــاز بــه مراقبــت ویــژهای دارنــد.
بــه ویــژه بــا افزایــش امضاهــای دیجیتــال
ایــن مســئله میتوانــد مشکلســاز شــود
کــه مطمئــن شــوید یــک کلیــد تاییــد
عمومــی در واقــع متعلــق به مالــک مفروض
اســت ،و واضــح اســت کــه واســطهای کــه
شــما را بــه اســتفاده از کلیــد تاییــد خــود
فریــب میدهــد ،خواهــد توانســت شــما را
متقاعــد کنــد تــا تمــام مــدارک جعلــی او
را بپذیریــد.

تذکــر :توانایــی طبیعــی اکثــر امضاهــای
دیجیتــال فقــط امضــا کــردن دادههایــی
محــدود ،بطــور مثــال  bبیــت اســت،
کــه  bبیــن  80و  1000اســت .بنابرایــن
امضــا کــردن مــدرک دیجیتالــی  Dکــه
حجــم زیــادی دارد ناکارامــد اســت ،هــم
بــه ایــن دلیــل کــه امضاکــردن هــر بیــت
از  Dزمــان زیــادی مــی بــرد ،هــم بــه
ایــن دلیــل کــه احتمــاال امضــای دیجیتــال
بایــد تاکیــد کنیــم کــه گرچــه ایــن ایــده حاصــل نیــز حجــم زیــادی خواهــد داشــت.
چگونگــی اســتفاده از امضــای دیجیتــال راه حــل اســتاندارد بــرای حــل ایــن مســئله
را منتقــل میکنــد امــا توصیفــی بســیار اســتفاده از تابــع  Hashاســت که محاســبه
آن ســاده اســت:
سادهشــده اســت.
}Hash : ( arbitrary size documents ) → {0,1

k
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امــا وارون آن بــه ســختی محاســبه میشــود.
(بـــه طـــور کلیتـــر مـــا میخواهیـــم پیـــدا
کـــردن دو ورودی  Dو ' Dکـــه خروجـــی
آن ه ــا )  Hash ( Dو ) ' Hash ( Dیکس ــان اس ــت،
بســـیار مشـــکل باشـــد ).بنابرایـــن ســـامانتا
ب ــه ج ــای امض ــا ک ــردن م ــدرک  Dدرواق ــع
)  Hash ( Dرا محاســـبه و امضـــا میکنـــد.
بـــرای تاییـــد ،حملهکننـــده مـــا ،ویکتـــور
امضـــا را روی )  Hash ( Dمحاســـبه و تاییـــد
میکن ــد .در ای ــن نوش ــته کوت ــاه م ــا بی ــش
از ایـــن بـــه توابـــع  Hashنمیپردازیـــم و
بـــه همیـــن حـــد بســـنده میکنیـــم.

امضای دیجیتال :RSA

امــا در ایــن جــا  sتــوان امضــا کــردن او و
 vتــوان تاییــد کــردن اوســت .بــرای امضــا
کــردن مــدرک  Dبــا فــرض 1 < D < N
ســامانتا همنهشــتی زیــر را محاســبه
میکنــد:
) ( mod N

S ≡ Ds

ویکتــور صحــت امضــای  Sروی D

را بوســیله محاســبه  S mod Nتاییــد
میکنــد و چــک میکنــد کــه آیــا ایــن
معــادل  Dاســت یــا نــه .رونــدی کــه بیــان
شــد جــواب میدهــد چــرا کــه فرمــول
اویلــر بــه مــا میگویــد :
v

کلیـــات ،مشـــابه رمـــز گـــذاری  RSAاســـت.
ســـامانتا دو عـــدد اول بـــزرگ  pو  qرا
انتخـــاب میکنـــد و حاصـــل ضـــرب آن هـــا ( قضیــه :فــرض کنیــد کــه  pو  qدو عــدد
یعن ــی  N=pqو ی ــک ت ــوان تایی ــد عموم ــی اول متمایــز باشــند و  e ≥ 1بطــوری که
 vرا منتش ــر میکن ــد .س ــامانتا از دانس ــتهی
 gcd(e,(p-1)(q-1))=1پــس  eبــه
خـــود دربـــاره تجزیـــه  Nاســـتفاده میکنـــد
پیمانــه ( )p-1)(q-1وارون دارد .ایــن
تـــا همنهشـــتی زیـــر را حـــل کنـــد :
وارون را  dبنامیــد :
) )sv ≡ D ( mod ( p − 1)( q − 1
)* (
) )de ≡ 1 ( mod ( p − 1)( q − 1
توج ــه کنی ــد اگ ــر س ــامانتا در ح ــال انج ــام
رمزگـــذاری  RSAبـــود  vدر واقـــع تـــوان آنــگاه همنهشــتی )  x ≡ c ( mod pqدارای
رمزگــذاری او و  sتــوان رمزگشــایی او میبــود .جــواب یکتــای )  x ≡ c ( mod pqاســت).
) ( mod N

S v ≡ D sv ≡ D

s

e

d
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امضــای دیجیتــال  RSAدر شــکل زیــر
خالصــه شــده اســت :

سامانتا

ویکتور
ساخت کلید
تاییدیه
 S v mod Nرا محاسبه میکند و چک می کند که آیا
معادل با  است یا نه

انتخاب اعداد اول مخفی  و 
انتخاب توان تایید  که gcd(v,(p-1)(q-1))=1
اعالم  N=pqو 

امضا کردن

محاسبه  sاز

vs  1  mod  p  1 q  1 
امضا کردن  با محاسبه S  D s  mod N 

اگر ویکتور بتواند  Nرا تجزیه کند آن گاه می تواند همنهشتی )*( را برای کلید امضای خصوصی سامانتا  sحل
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کند .اما همانند رمزگذاری  RSAمسئله دشوار ما مستقیما مسئله تجزیه نیست .برای جعل یک امضا برای D

ویکتور باید  vامین ریشه  Dرا به پیمانه  Nبداند.

حال امضای دیجیتال  RSAرا با یک مثال عددی ساده نشان میدهیم :

اگــر ویکتــور بتوانــد  Nرا تجزیــه کنــد آن ســامانتا مــدرک دیجیتــال  Dرا بــرای امضــا
گاه میتوانــد همنهشــتی (*) را بــرای کلیــد کــردن انتخــاب مــی کنــد :
امضــای خصوصــی ســامانتا  sحــل کنــد .امــا
=
D 1070777 with 1 < D < N
هماننــد رمزگــذاری  RSAمســئله دشــوار
مــا مســتقیما مســئله تجزیــه نیســت .بــرای
جعــل یــک امضــا بــرای  Dویکتــور بایــد  vاو امضای دیجیتال را محاسبه میکند :
امیــن ریشــه  Dرا بــه پیمانــه  Nبدانــد.
)S ≡ 1070777948047 ( mod 2430101

) S ≡ D s ( mod N

حــال امضــای دیجیتــال  RSAرا بــا یــک
مثــال عــددی ســاده نشــان میدهیــم  :سامانتا مدرک و امضا را منتشر میکند:
ساخت کلید امضای : RSA

D=1070777 S=1473513

ســامانتا دو عــدد اول مخفــی  p=1223و تایید :RSA

 q=1987انتخــاب کــرده و پیمانــه عمومیش ویکتــور بــا اســتفاده از  Nو  vمحاســبه
 N=pq=2430101را محاســبه میکنــد .میکنــد :
ســامانتا تــوان تاییــد عمومــی v=948047
S mod N
1473513
)≡ 1070777 ( mod 2430101
را انتخــاب مــی کنــد بــا ایــن ویژگــی کــه
1051235

v

.gcd(v,(p-1)(q-1))=1

ویکتــور تاییــد میکنــد کــه مقــدار
امضای :RSA
 S mod Nبــا مقــدار  D=1070777برابــر
ســامانتا کلیــد امضــای خصوصــیاش ، s ،اســت.
را بوســیله حــل همنهشــتی زیــر محاســبه
منبع:
میکنــد :
v

) 948047.s ≡ 1 ( mod 2426892

) )vs ≡ 1 ( mod ( p − 1)( q − 1

Introduction to mathematical cryptography

-Jeffery Hoffstein , Jill Pipher , Joseph H. Silverman

.s=1051235
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سرگذشت مسئلۀ کارخانۀ

آجر*

مترجمان :بهار باقری ،محمدمهدی کورانیفر

پائول توران در اردوگاه کارگری در زمان جنگ.

تنها تعداد معدودی از مفاهیم ریاضیاتی هستند که میتوان منشاء آنها را در اردوگاههای
کارگری جنگ جهانی دوم و در دستنوشتههای یک هنرمند انتزاعی یافت .در این مقاله
ما سرچشمههای عدد برخورد یک گراف( 1کمترین تعداد برخورد یالها وقتی که گراف
در صفحه رسم میشود) را ،با رجوع به تجارب پائول توران ، 2ریاضیدان مجار ،در حین
جنگ و کاوشهای هندسی هنرمند انگلیسی ،آنتونی هیل ، 3دنبال میکنیم.

)* Beineke, L., Wilson, R. The Early History of the Brick Factory Problem. Math Intelligencer 2010( 48–41 ,32
1. Crossing Number
2. Paul Turan
3. Anthony Hill
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سرآغاز
" در جوالی سال  ۱۹۴۴خطر تبعید شدن
در داخل بوداپست و هم در خارج آن جدی
بود .ما نزدیک بوداپست در یک کارخانه آجر
کار میکردیم؛ چند کورۀ آجرپزی و چند
انبار برای نگهداری آجرها وجود داشت .همه
کورهها با ریلهایی به همه انبارها وصل
بودند .آجرها بر روی واگنهای چرخدار
کوچکی به انبارها برده میشدند .تنها کاری
که ما باید انجام میدادیم این بود که دم
کوره آجرها را در واگن قرار میدادیم ،آن
را تا انبار هل میدادیم و آن جا خالیاش
میکردیم .واگنها به تعداد خوبی آجر را
در خود جای میدادند و خو ِد کار سخت
نبود؛ تنها گرفتاری در تقاطعها بود .واگنها
معموالً در محل برخورد ریلها پرشی
میکردند و آجرها بیرون میریختند؛ خیلی
زود ،این مسئله مشکالت زیادی به بار آورد
و اعث شده بود «زمانی را از دست بدهیم که
(به دالیلی که در اینجا به آنها نمیپردازم)
برایمان نسبتا گرانبها بود ».همگی از این
وضعیت خسته شده بودیم؛ اما خواهناخواه
این ایده به ذهنم رسید که اگر تعداد برخورد
ریلها کمینه باشد ،میتوان زمان از دست
رفته را به حداقل رساند.

اما حداقل تعداد برخورد چند است؟ بعد از چند
روز متوجه شدم که وضعیت فعلی را میتوان
مقداری بهتر کرد اما حل دقیق مسئلهء کلی
با تعداد  nکوره و  mانبار به نظر کاری بسیار
دشوار میآمد"...
این شرح از مسئلۀ کارخانۀ آجر توسط پائول
توران برای اولین شماره مجلۀ Journal of Graph
 ]25[ Theoryنوشته شده بود .پیشتر نسخهای
از آن که اندکی متفاوت بود سال  ۱۹۶۸در
نامهای به ریچارد گای 4پدیدار شده بود که در
[ ]12تشریح شده است.

یک مسئلهء مرتبط مسئله خانهها و تأسیسات
است که دارای منشاء ناشناخته است .هنری
دادنی 4[ 6و ،]5یک ریاضیکار ،که به حل
چنین معامهایی مشغول است ،آن را «به قدمت
تپهها» میخواند و مانند «آتشفشانی خاموش
که به گونهای اعجابآور فوران میکند»
میداند که «خیلی قدیمیتر از نوررسانی با
برق و حتی گازکشی»* است.
5

4. Richard Guy
5. (House and) Utilities Problem
6. Henry Dudeney

* این مسئله در ایران به عنوان مسئله «سه خانه و سه چاه آب»،
مطرح و از نظر تاریخی به شیخ بهایی (1621-1547م) منسوب
شده است.
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معما در مورد سه همسایۀ  Aو  Bو  Cاست که
میخواهند خانههایشان به منابع آب ،گاز و
برق (به ترتیب با  W ، Gو  Eنشان داده شده)
متصل باشد ،به گونهای که هیچ دو اتصالی
باهم برخورد نداشته باشند .بنابر گفته سم
لوید ،]20[ 7پدرش آن را «موضوعی کهن و
قدیمی ...که اولین بار آن را در سال ۱۹۳۰
بیان کردم» عنوان میکند.

چند گونهء متفاوت و سرگرم کننده از مسئله
توسط دیوید کالمن ]18[ 8شرح داده شده.
مشخص شده است که هیچ راه حلی برای
این مسئله وجود ندارد؛ مگر آنکه از قوانین
سرپیچی کنیم (مانند دادِنی در [ ]4و مسئله
 ۲۵۱در [ )]5و اجازه دهیم یکی از اتصالها
از داخل یک خانه عبور کند؛ مثل شکل .۱

شکل  .1یک حل ب رای مسئلۀ تأسیسات
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7. Sam Loyd
8. David Kullman

در ســال  ۱۶۹۱ریاضــیدان اســکاتلندی
تــی .اچ .اوبــرن ]22[ 9گونــه ای از مســئلۀ
تأسیســات را شــرح میدهــد کــه شــامل
چهــار واحــد تأسیســات و چهارخانــه اســت
کــه بــه جــای صفحــه ،بــر روی یــک چنبره
قــرار دارنــد .ایــن گونــۀ خــاص از مســئله
جــواب دارد (شــکل  1-2را ببینیــد).
همچنیــن مســئلۀ تأسیســات کالســیک
(ســه خانــه و ســه واحــد تأسیســات) روی
چنبــره ،بــدون برخــورد اتصــاالت ،قابــل
رســم اســت (شــکل  2-2را ببینیــد).

در مســئلۀ کارخانــه آجــر تــوران راســهای
 mنمایانگــر کورههــا و راسهــای n
نمایانگــر انبارهاســت .و مســئلهء میپرســد
کــه چنــد برخــورد الزم اســت تــا گــراف
 K m,nرا روی صفحــه بکشــیم.

شکل  .3گراف کامل دوبخشی . K 4,5
شکل  .1-2حل مسئلۀ تأسیسات
اوبرن بر روی چنبره.

بــه ســادگی میتــوان دیــد کــه اگــر  mیــا
 nبرابــر بــا  1یــا  2باشــند ،گــراف  K m,nرا
میتــوان بــدون برخــورد هیــچ دو یالــی
رســم کــرد .گرافــی کــه در صفحــه نمایشــی
بــدون برخــورد داشــته باشــد ،مســطح
مینامیــم .شــکل  4نمایشــی از  K1,5و K 2,5
در صفحــه اســت.

شکل  .2-2حل مسئلۀ تأسیسات
کالسیک بر روی چنبره.

میتوانیــم ایــن مســائل را بــه زبــان ریاضــی
بیــان کنیم .گــراف کامل دوبخشــی  K m,nاز
دو مجموعــۀ مجــزا از رئــوس تشــکیل شــده
کــه هــر رأس از یــک مجموعــه ،بــه تمــام
رئــوس مجموعــۀ دیگــر متصــل اســت (مث ً
ال
شــکل  3گــراف  K 4,5را نشــان میدهــد)؛
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شکل  .4نمایش مسطح گرافهای  K1,5و . K 2,5

9. T. H. O’ Beirne

بــا ایــن حــال ،زمانــی کــه  mو  nهــر دو
برابــر بــا  3یــا بیشــتر باشــند ،چنیــن چیــزی
ممکــن نیســت .به طــور خاص،گراف مســئلۀ
خانــه و تأسیســات  K3,3هیــچ نمایــش
مســطحی نــدارد ،امــا یــک نمایــش بــا یــک بــه نقــل از گای [ ،]11مدتــی بعــد از پایــان
برخــورد بــرای آن وجــود دارد (شــکل  5را
جنــگ ،تــوران مســئلۀ کارخانــه آجــر را بــا
ببینیــد).
دیگــر ریاضیدانهــا در میــان گذاشــت .در
اکتبــر ســال  ،۱۹۵۲طــی اولیــن ســفرش
بــه لهســتان آن را در ســخنرانیهایش در
وروتســواو و ورشــو قــرارداد .راه حلهایــی
بــه صــورت تقریبــا همزمــان پیشــنهاد
شــد؛ یکــی توســط احتمالدانــی بــه
نــام کازیمیــرز اوربانیــک ]26[ 10کــه در
شکل  .5دو نمایش برای . K 3,3
ســخنرانی وروتســواو حاضــر بــود و راهحــل
در حالــت کلــی ،عــدد برخــورد )  cr ( Gخــود را در یــک ســمینار توپولــوژی در ۱۲
بــرای گــراف  ، Gحداقــل تعــداد برخــورد یال نوامبــر ســال  ۱۹۵۲بیــان کــرد؛ و دیگــری
هــای گــراف (بــا فــرض حضــور دقیقـاً دو یال توســط توپولوژیســت لهســتانی ،کازیمیــر
در هــر محــل برخــورد) بیــن نمایشهــای زارانکیویــچ ]28[ 11کــه در ســخنرانی ورشــو
مختلــف ایــن گــراف در صفحــه اســت حضــور داشــت.
=
 crو .
=( K1,5 ) cr
و میبینیــم ( K 2,5 ) 0
ســپس زارانکیویــچ در پانزدهم دســامبر ،1952
 cr ( K3,3 ) = 1مســئلۀ کارخانــه آجــر تــوران
راه حــل خــود را بــه Fundamenta Mathematicae
مقــدار )  cr ( K m,nرا بــرای هــر گــراف دو
بخشــی  Kمیپرســد .جــدول زیــر ارائــه کــرد [.]29
m,n
تعــدادی از مقادیــر )  cr ( K m,nرا نشــان داده
اســت؛ مثــ ً
ا . cr ( K 4,5 ) = 8
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10. Kazimierz Urbanik
11. Kazimierz Zarankiewicz

ادعــای وی دربــاره مســئلهء کارخانــه آجــر آنگاه خواهیم داشت:
را در ادامــه مطــرح میکنیــم؛ توجــه داشــته
باشــید وی تأکیــد میکنــد کــه گــزارۀ زیــر
) K ( 2k , 2n
=
( k 2 − k )( n2 − n ) .
بــا شــرط اینکــه هــر نقطــه برخــورد حاصــل
K ( 2k , 2n + 1) =( k 2 − k ) n 2 .
برخــورد حداکثــر دو یــال اســت ،بیــان
= )K ( 2k + 1. 2n + 1
k n.
میشــود (چــون بــدون فــرض چنیــن
شــرطی ،مــی تــوان هــر گــراف را بــا یــک
در یادداشــت پایانــی ،زارانکیویــچ بــه عالقــۀ
برخــورد در صفحــه نمایــش داد!).
اوربانیــک بــه ایــن مســئله اشــاره میکنــد:
" قضیه :اگر
همانطــور کــه اوربانیــک و تــوران (هــر یــک
 .1مجموعــه نقــاط  Aو  Bدر صفحــه داده بهصــورت مســتقل) بدســت آوردنــد ،ســه
شــده باشــند بــه طــوری کــه  Aشــامل  pتســاوی بــاال را میتــوان بــه فــرم فرمــول
نقطــۀ  a1 ,a 2 .…, a pو  Bشــامل  qنقطــۀ واحــد زیــر نوشــت:
( b1 ,b2 .…., bqکــه  pو  qدو عــدد طبیعــی

 p   p 
 q   q 
K ( p, q )=  p − 1 − E    E    q − 1 − E    E  
باشند)؛
 2   2 
 2   2 

2

2

 .2بــرای هــر دو نقطــۀ  a iو
(  ) i =0,1,…, p , j =0,1, …, qیــک کمــان که )  E ( xهمان جزء صحیح  xاست.
ســاده در صفحــه موجــود باشــد کــه  a iو بنابرایــن ادعــای زارانکویــچ بهصــورت زیــر
 b jدو ســر آن باشــند؛
اســت:
bj

 .3کمانهــا طــوری در صفحــه قــرار گرفتــه انــگارۀ زارانکیویــچ :مینیمــم تعــداد
باشــند کــه هیــچ ســه کمانــی در یــک برخوردهــا در هــر نمایــش از یــک گــراف دو
نقطــۀ میانــی( نقطــه ای کــه نقطــه انتهایــی بخشــی کامــل  K p,qبرابــر اســت بــا:
کمانهــا نباشــد) مشــترک نباشــند؛
 K ( p,q ) .4کمتریــن تعــداد برخــورد
کمانهــا باشــد؛

 p
 p q
q 
 2   p −  2  − 1  2   q −  2  − 1 .





که [ ].همان عالمت جزء صحیح است".
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این تساوی را میتوان بصورت زیر بازنویسی  qراس دیگــر را بهطــور مشــابه روی
کرد:
محــور  yهــا میچینیــم و ســپس نقــاط
  p   ( p − 1)   q   ( q − 1)   ( p − 1)   ( q − 1) مــورد نظــر را بــا خطــی راســت بــه هــم
=

;
  2   2   2   2   4   4 وصــل میکنیــم".
2

2

شــکل  6روش ســاخت بــاال بــرای
بــرای مثــال ،مینیمــم تعــداد برخوردهــا در
اســت کــه نشــان میدهــد میتــوان ایــن
هــر نمایــش از  K 4,5برابــر اســت بــا
گــراف را بــا  8برخـ�ورد رسـ�م کـ�رد.
K 4,5

.

2
2
 4  3 5   4 3   4 
  8
= 2   2 
=    
    2 2  4   4 

رویکــرد اســتاندارد بــه مســئلۀ عــدد برخــورد
ایــن اســت کــه ابتــدا بایــد یــک نمایــش
بــا تعــداد مشــخصی برخــورد پیــدا کــرد
و ســپس نشــان داد کــه هیــچ نمایشــی
بــا تعــداد برخــورد کمتــر وجــود نــدارد.
شکل  .6عدد برخورد K 4.5
زارانکیویــچ مشــاهده کــرد کــه تعــداد
برخوردهـ�ای محاسـ�به شـ�ده در فرمـ�ول بـ�اال اثبــات زارانکیویــچ بــرای حالــت p = 3
را میتــوان بــا ســاخت گرافــی بهصــورت درســت بــود امــا دو گــراف تئوریســت،
زیــر بدســت آورد:
پــاول کینــن )1965(12و گرهــارد
"  pراس گــراف را بــه دو مجموعــۀ همانــدازه رینــگال )1966( 13هریــک بهطــور
(یــا تقریبــا همانــدازه) تقســیم میکنیــم و مســتقل از دیگــری مشــاهده کردنــد کــه
گــزارۀ اســتقرایی زارانکیویــچ ناقــص اســت
نقــاط هــر مجموعــه را در صفحــه مختصــات،
(بــه [ ]12مراجعــه شــود).؛
در راســتای محــور  xهــا و هــر مجموعــه را
در یــک ســمت مبــدا قــرار میدهیــم.
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12. Paul Kainen
13. Gerhard Ringel

زیــرا گام اســتقرا در گــذر از مقادیــر فــرد امــا مســئله در حالــت کلــی هنــوز
 pو  qبــه مقادیــر زوج صــادق بــود امــا حلنشــده باقــی مانــده اســت.
در حالــت برعکــس اینطــور نبــود .بنابرایــن
فرمــول او تنهــا یــک کــران بــاال بــرای عدد مطالعات فراتر
برخــورد ارائــه میکنــد و حالــت تســاوی
آنتونــی هیــل ، 16یــک هنرمنــد بریتانیایــی،
اثبــات نشــده اســت.
کــه تحصیــات عالیــۀ رســمی در ریاضیــات
از آن زمــان تــا کنــون ،دنیــل کالیتمــن 14نداشــت ،مطالعــات شــخصی خــود را در
کــه توســط ریچــاردگای در جریــان مســئله ســطح گســتردهای بــه اشــیاء هندســی و
قرارگرفتــه بــود ،نشــان داد کــه فرمــول ترکیبیاتــی اختصــاص داد .او بــدون آگاهــی
زارانکیویــچ بــرای  K p.qدر حالتــی کــه  pاز مســئلۀ کارخانــه آجــر ،چنــد نقطــه در
و  qحداکثــر  6باشــند ،مقــدار مینیمــم صفحــه کشــید و همــۀ آنهــا را دو بــه دو بــا
برخــورد را بدســت میدهــد [ .]16داگلــس کمانهایــی بــه هــم وصــل کــرد و تعــداد
وودال 15ایــن نتیجــه را بــرای  K 7.qو  K8.qبرخوردهــای اجتنابناپذیــر ایــن کمانهــا
کــه  ، q = 7.8.9.10گســترش داد [.]27
را مــورد تحقیــق قــرار داد.
آنتونــی هیــل (متولــد  )۱۹۳۰خــود را یــک هنرمنــد ســاختارگرا میدانــد
17
ـن
کــه بــه عنــوان یــک صورتگــرای هندســی فعالیــت میکنــد .یونــا فریدمـ ِ
معمــار دربــاره او میگوید":آنتونــی هیــل یــک هنرمنــد مکتشــف اســت :هــر
اثــر او ،یــک اکتشــاف اســت؛ چــه یــک ســاختار مجــرد ریاضــی باشــد کــه
آن را بــه خوبــی بــه اثــری هنــری ترجمــه میکنــد و چــه یــک ســاختار
زیباییشناســانه کــه آن را بــه نظریــۀ گــراف میترانهــد"
ـوش 18فیلســوف در لندن
در ســال  ،1952هیــل در ســخنرانیهای ایمــره الکاتـ ِ
حاضــر میشــود و در ســال  1958اقــدام بــه همــکاری بــا دوســت هنرمنــد
خــود جــان ارنســت 19بــرای حــل مســئلۀ عــدد برخــورد میکنــد .بعــدا ً
فلوشــیپ لورهولــم 20بــه او اعطــا گردیــد تــا بــه عنــوان پژوهشــگر افتخــاری
در دپارتمــان ریاضــی در  University Collegeدر لنــدن ،در زمینــه تقــارن
تحقیــق کنــد .همچنیــن در ســال  1970در کنفرانــس بینالمللــی در ریاضیــات
ترکیبیاتــی در آکادمــی علــوم نیویــورک 21ســخنران مدعــو بــود .او مقــاالت
بســیاری در نظریــۀ گــراف نوشــته اســت.

20. Leverhulme Fellowship
21. New York Academy of Sciences
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18. Imre Lakatos
19. John Ernest

14. Daniel Kleitman
15. Douglas Woodall
16. Anthony Hill
17. Yona Friedman

شــیء مــورد توجــه هیــل ،بــه زبــان ریاضــی ،همانطــور کــه فریدمــن 24در [ ]6اشــاره
ماننــد
برخوردهــا
همــان گــراف کامــل  K nاســت (گــراف  nمیکند«:ایــن
راســی کــه هــر دو راس آن بــا یــک یــال بــه خرگوشهــا هســتند ...بــه طرز وحشــتناکی
ه�مـ متصلندــ) .شــکل  7گرافهــای  ، K 4تمایــل بــه تکثیــر دارنــد».
 K5و  K 6را نشــان میدهــد.
محاســبه عــدد برخــورد گرافهــای
میتــوان نشــان داد کــه بــرای  K n ، n ≤ 4کامــل تاریخچــۀ پیچیدهتــری نســبت بــه
بــدون هیــچ برخــوردی در صفحــه قابــل گرافهــای دوبخشــی کامــل دارد .البتــه
رســم اسـ�ت ،در حالــی کــه  K 5حداقــل گرافهــای کامــل نقطــه شــروع طبیعیتــری
یــک برخــورد و  K 6حداقــل ســه برخــورد بــرای مطالعــه عــدد برخــورد گــراف بــه
خواهـ�د داشـ�ت.
نظــر میرســند؛ ممکــن اســت افــراد
زیــادی اینطــور فکــر کــرده باشــند ،امــا
ســختی این مســئله آنهــا را از ادامــه دادن
ناامیــد کــرده باشــد .شــاید افــرادی کــه
مســئله کارخانــه آجــر را از تــوران شــنیدند
بــه ایــن مســئله هــم فکــر کــرده باشــند؛
شکل  .7گرافهای  K 5 ، K 4و K 6
در ســال  ۱۹۶۰پــاول اردوش 25ادعــا کــرد
کــه حداقــل  ۲۰ســال اســت کــه مشــغول
همانطــور کــه در شــکل  7قابــل مشــاهده
بررس��ی ای��ن مسئــله اسـ�ت.اما بــه نظــر
=cr ( K ) 3,
=cr ( K ) 1,
اســتcr ( K ) 0 ،
=.
میرســد برخــاف عــادات معمولــش ،تــا
در جــدول زیــر مقادیر )  cr ( K nکــه تــا آن زمــان در ایــن مــورد بــا کســی صحبــت
بهحــال محاســبه شــده انــد لیســت شــده نکــرده بــود.
اســت( .دو مقــدار آخــر توســط پــن 22و
ریچــر 23در [ ]23بــه دســت آمــده انــد).
4

5

6
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22. Pan
23. Ritcher
24. Friedman
25. Paul Erdos

بــه هــر حــال ایــن طــور بــه نظــر میآیــد چرکنویسهــای هندســی او را نشــان
کــه پژوهشهــای جــدی دربــاره مســئلۀ میدهــد.
گرافهــای کامــل بــا پژوهشهــای هیــل " هیل پــس از آزمــون و خطاهــای بســیار
در حــدود ســال  ۱۹۵۸آغــاز میشــوند زیــاد ،روشــی بــرای ســاخت گــراف نیــز
و قدیمیتریــن مکتوبــات در ایــن زمینــه ارائــه کــرد کــه بــه صــورت زیــر قابــل
یادداشــتها و مکاتبــات منتشــر نشــدۀ او توصیــف اســت:
هســتند کــه بــه همیــن تاریــخ برمیگردنــد.
راسهــا را از  1تــا  nنامگــذاری کنیــد.
هیــل ضمــن مشــورت بــا همکارانــش درباره راسهــای بــا شــماره فــرد را روی محیــط
احتمــال شناختهشــده بــودن مســئله ،پــس
دایــره داخلــی دو دایــره متحدالمرکــز و
از انجــام پژوهشهــا و امتحــان حالتهــای راسهــای بــا شــماره زوج را روی دایــره
مختلــف بــه صــورت گســترده ،بــه نمایشــی خارجــی قــرار دهیــد .راسهــای بــا شــماره
K
K
از  6بــا  3برخــورد 7 ،بــا  9برخ��ورد ،فــرد را از داخــل دایــره داخلــی بــه هــم
K
K
 8بــا  ۱۸برخــورد و  9بــا  ۳۶برخــورد متصــل کنیــد ،راسهــای بــا شــماره زوج
رســید.
را خــارج از دایــره خارجــی بــه هــم وصــل
شــکل  ۸بخشــی از دستنوشــتهها و کنیــد.

شکل  .8دستنوشتههای هندسی هیل
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و راسهــای زوج و فــرد را بــا اســتفاده از انــگارۀ هیــل .عــدد برخــورد گــراف
ناحیــه بیــن دو و راسهــای زوج و فــرد را بــا کامــل  K nبرابــر اســت بــا :
اســتفاده از ناحیــه بیــن دو دایــره داخلــی و
خارجــی متصــل نماییــد" .
1
برای 𝑛𝑛 فرد،
2
2
൰ ሺ𝑛𝑛 − 1ሻ ሺ𝑛𝑛 − 3ሻ
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൬

او اشــاره میکنــد کــه ایــده ایــن روش بــا
نــگاه کــردن بــه قطرهــای چنــد ضلعیهــا
بــه ذهنــش رســیده اســت .شــکل 9
نشــاندهنده ســاخت  K9بــه روش ذکــر
با اســتفاده از شــکلی دیگر از روش ســاخت
شــده اســت.
هیــل ،بــا قــرار دادن راس هــا بــر روی دو
ســر یــک قوطــی ،بــاژک 26و کومــان]2[ 27
حــدس هیــل را بهعنــوان کــران بــاالی
جــواب تاییــد کردندکــه میتــوان آن را در
یــک فرمــول خالصــه کــرد:
برای 𝑛𝑛 زوج

1
൰ ሺ𝑛𝑛 − 2ሻ2 ሺ𝑛𝑛 − 4ሻ2
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൬

 1   n   n − 1  n − 2   n − 3 
cr ( K n ) ≤     
 4   2   2   2   2 

نشــان داده شــده اســت کــه اینهــا مقادیــر
درســتی بــرای  n ≤ 12را نشــان میدهنــد
[ .]23از ایــن کــران بــاال نتیجــه میشــود
که

شکل  .9عدد برخورد K 7

ایــن روش ســاخت باعــث شــد بــرای اولیــن
بــار در اواخــر دهــه ،۱۹۵۰حــدس زیــر در
ذه��ن هی��ل شــکل بگیــرد:
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1
)cr ( K n ) ≤   n ( n − 1)( n − 2 )( n − 3
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26. J. Blazek
27. M. Koman

از طرفــی دیگــر ،همانگونــه کــه گای []12
مشــاهده کــرده اســت ،هــر کپــی از  K5در
گــراف  K nباعــث بــه وجــود آمــدن حداقــل
یــک برخــورد میشــود .و هــر برخــورد در
 n − 4زیرگــراف  K5مشــترک اســت (چــون
یــک برخــورد حاصــل چهــار راس اســت و
بــرای راس پنجــم  n − 4امــکان وجــود دارد).
بنابرایــن

بــوث کــه در دهــۀ  ۴۰میــادی از پیشــروان
در کامپیوتــر بــه شــمار میآمــد ،مشــغول
بــه نوشــتن برنامههایــی مربــوط بــه
طبقهبنــدی گرههــا بــود و یــک دانشــجوی
او بــرای هیــل فرســتاده شــد تــا امــکان پیــدا
شــدن برنامــه مناســب بــرای حــل مســئلهء
گــراف کامــل را بررســی کنــد.

همچنیــن در اولیــن دیــدار از مجموعــه
مالقــات هایــش در آوریــل همــان ســال،
 1 
cr ( K n ) ≥ 
نــزد بروئــر ، 31فیلســوف و ریاضـیدان هلندی
 n ( n − 1)( n − 2 )( n − 3) .
 120 
رفــت .بروئــر بــر آن بــود کــه مســئلۀ عــدد
برخــورد ممکــن اســت بــر خــاف طبیعـ ِ
ـت
نتیجــه میشــود کــه حــدس هیــل دارای
بــه ظاهــر ســاده اش ،ماننــد مســئلۀ چهــار
مقیــاس و حــدود درســت در انــدازه اســت.
رنــگ دشــواری زیــادی داشــته باشــد.
در بهــار ســال  ،۱۹۵۹هیــل و جــان ارنســت
در مــی ســال  ،۱۹۵۹هیــل بــا پروفســور
بــه فرمولهــای بــاال رســیده بودنــد و بــه
امبــروز راجــرز 32از ،University College
ریاضیدانانــی حرف ـهای بــرای حــل مســئله
جــان تــاد 33هندســهدانی در کمبریــج
مراجعــه کــرده بودنــد .میــان آنــان برنــارد و ریچــارد رادو 34یــک ترکیبیــاتدان در
28
اســکات  ،هندسهدان در  ِ King’s Collegeدانشــگاه ردینــگ 35ارتبــاط برقــرار کــرد.
لنــدن ،بــه آنهــا پیشــنهاد کــرد کــه بررســی
کننــد آیــا ایــن مســئله توســط افــراد دیگــر
شــناخته یــا حــل شــده اســت.
28. Bernard Scott

اســکات پیشــنهاد داد کــه بــا انــدرو بــوث
در کالــج بیرکبــک 30در University of London
ارتبــاط برقــرار کننــد؛
29
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بــه پیشــنهاد رادو ،هیــل نامــهای نیــز بــه از کامپیوتــر را بــرای حــل ایــن مســئلۀ بــه
کالد بــرگ ،36گــراف تئوریســت فرانســوی نظــر پیچیــده ،شــرح داد:
نوشــت .رادو معتقــد بــود کــه مســئله ســخت بــه نظــر نمیرســد کــه ایــن مســئله بــه
اســت ،امــا هیــچ کــس نمیتوانســت حتــی کمــک تجزیــه و تحلیــل آنالیتیــک قابــل
ایــن موضــوع را هــم روشــن کنــد.
حــل و فصــل باشــد .بنابرایــن برنامــۀ آن
بــرای کامپیوتــر  Mercuryدانشــگاه لنــدن
نوشــته شــد .برنامــه بــر اســاس ایــن فــرض
نوشــته شــده بــود کــه مینیمــم تعــداد
برخــورد یالهــا بــرای  n + 1نقطــه ،بــا
اضافــه کــردن یــک نقطــه بــه حــل ســوال
بــرای  nنقطــه (کــه فــرض کنیــم دارای m
برخــورد اســت) در جایــی مناســب ،قابــل
بهدســتآوردن اســت ..امــا محاســبات
ـرض بــه ظاهــر
نشــان دادهانــد کــه ایــن فـ ِ
طبیعــی غلــط اســت :دو پاســخ مینیمــم
=n 7,
بــرای m 9
=در نظــر گرفتــه شــده
=n 8,
کــه یکــی مقــدار درســت m 18
=را
=n 8,
میدهــد و دیگــری m 18
=را نتیجــه
مــی دهــد.

در نوامبــر ســال  ،۱۹۵۹ریچــارد گای یــک
ســمینار در  University Collegeارائــه
داد کــه دربــارۀ مســائل بــا ِز مقدماتــی بــود و
هیــل در آن شــرکت کــرد .گای کــه احتمــاالً
از طریــق راجــرز دربــاره مســئلۀ گــراف
کامــل چیزهایــی شــنیده بــود ،اولیــن مقالــه
[ ]11را دربــارۀ آن در  ،Nablaخبرگــزاری
انجمــن ریاضــی مالــزی ، 37چــاپ کــرد؛
کــه یــک انتخــاب طبیعــی بــرای او بــه
حســاب میآمــد ،چــون او بــرای  ۱۰ســال
در ســنگاپور (کــه آن موقــع بخشــی از مالزی
بــود) تدریــس میکــرده اســت .در همــان
مقالــه ،گای همچنیــن بــه مســئلۀ مرتبــطِ
نمایــش گرافهــای کامــل بــ ر روی چنبــره
در دســامبر ســال ،۱۹۶۰کامپیوتــر آنهــا
پرداختهبــود.
مقادیــر  ۶۰بــرای  n = 10و  ۱۰0را بــرای
38
در مــه  ،۱۹۶۱گودمــن  ،یکی از دانشــجویان  n = 11را محاســبه کــرد؛ نتایجــی کــه
بــوث ،یــک نامــه بــه  ]9[ Natureاز طــرف درســتی آنهــا ثابــت شــده اســت.
دپارتمــان اتوماســیون عــددی کالــج بیرکبک
نوشــت کــه در آن تالشهایشــان بــا اســتفاده
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دو شــیمیدان ،جــوزف منفــردا 39و مارتیــن
شــ ِرت 40از کنتیکــت ، 41بعــد از خوانــدن
نامــۀ گودمــن در  ،Natureنامـهای بــه هیــل
زدنــد کــه در آن اثباتــی را پیشــنهاد کــرده
بودنــد .آنهــا مقالــهء خــود را در Nature
ثبــت کردنــد کــه دبیــران مجلــه آن را بــرای
اردوش و فرانــک هــرری، 42گرافتئوریســت
آمریکایــی ،فرســتادند .هیــل شــاهد یــک
مباحثــه بیــن هــرری و اردوش بــود کــه در
آن ،بعــد از شــک و تردیــد بســیار ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه منفــردا و شــ ِرت در
ارائــۀ برهــان درســت ناموفــق بودنــد.
حــدودا ً در همــان زمــان ،هیــل نتایــج خود را
بــا هــرری در میــان گذاشــت کــه (بــه گفتــۀ
هیــل) "هیــچ عالقـهای بــه الگوریتــم بــه من
نشــان نــداد و بــه ایــن علــت نتایجــم بــه
خوبــی دیــده نشــد" .بــا ایــن وجــود ،هــرری
و هیــل یــک مقالــه مشــترک چــاپ کردنــد
[ ]13کــه در آن چکیــدهای از پیشــرفت
هــای بــه دســت آمــده در زمینــۀ دو مســئلۀ
عــدد برخــورد مزبــور را شــرح دادنــد.
کاوش در جهات دیگر
اگرچــه مســائل اصلــی در ایــن زمینــه
حلنشــده باقــی ماندهانــد ،جهــات دیگــری
بــرای پژوهــش در ایــن حــوزه نیــز وجــود
داشــتهاند کــه بــه صــورت خالصــه بــه
ســهتا از آنهــا میپردازیــم:

 -1نمایــش بــا خــط راســت
در دهههــای  ۱۹۳۰و  ،۱۹۴۰کلـ�وس
وگنــر 43و اســتیفن فیــری( 44هریــک بــه
طــور مســتقل) اثبــات کردنــد کــه بــرای هــر
گرافــی کــه در صفحــه بــدون برخــورد قابــل
رســم باشــد ،نمایشــی بــدون برخــورد در
صفحــه وجــود دارد بــه طــوری کــه همــۀ
یالهــا خطــوط راســت باشــند (توجــه
کنیــد کــه در حالــت کلــی یالهــا کمــان
فــرض میشــوند و لزومــاً خــط راســت
نیســتند) .بــه دنبــال ایــن اثبــات ،آنتونــی
هیــل مفهــوم عــدد برخــورد خطــی را در
ســال  ۱۹۵۸بــه صــورت زیــر تعریــف کــرد:
«کمتریــن تعــداد برخــورد ممکــن در
نمایــش یــک گــراف کامــل بــا یالهــای
خطــی را عــدد برخــورد خطــی گــراف کامــل
مینامیــم و بــا )  cr ( K nنشــان میدهیــم».
ممکــن اســت تصــور شــود مقادیــر ) cr ( K n
و )  cr ( K nبــرای هــر عــدد  nبرابــر خواهنــد
بــود امــا جالــب توجــه اســت کــه ایــن
مطلــب همیش��ه صاــدق نیس��ت؛ بــرای n ≤ 7
و  n = 9ایــن دو مقــدار برابرنــد امــا بــرای
=
=
 n = 8داری��مcr ( K8 ) 18 :
. cr ( K8 ) 19,
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نمایشــی از  K8بــا  ۱۸برخــورد (کــه گرافهــای کامــل ،توجــه زیــادی بــه گــراف
توســط همــکار هیــل ،جــان هندرســون 45حاصــل ضــرب دو دور شــده اســت .اگــر
ارائــه شــده اســت) و نمایشــی خطــی  Cpو  Cqدو دور باشــند ،حاصــل ضــرب
آن بــا  ۱۹برخ��ورد را در شــکل  10کارتزیــن آنهــا (  ) C p × Cqگــراف حاصــل
میبینیــم (بــه [ ]13مراجعــه کنیــد) .از ایجــاد  qکپــی از  C pو وصــل کــردن
cr ( K10 ) 62,
=
برای  n = 10داریم cr ( K10 ) 60 :
= راسهــای متناظــر بــه یکدیگــر (بــه طــوری
(بــه [ ]3مراجعه شــود).
کــه ایجــاد دور کننــد) اســت .گراف C4 × C5
در شــکل  ۱1نشــان داده شــده اســت.
انگیــزه اصلــی مطالعــه ایــن گرافهــا ایــن
اســت کــه همگــی آنهــا را میتــوان روی
یــک چنبــره رســم کــرد بــه طــوری کــه
هیــچ برخــوردی رخ ندهــد ،در حالــی کــه
شکل .10عدد برخورد عادی و خطی گراف K8
ایــن گرافهــا ممکــن اســت عــدد برخــورد
بســیار بزرگــی در صفحــه داشــته باشــند
دن بینســتاک 46و نیتــ دیــن 47در []1
نتایــج جالبــی دربــاره عــدد برخــورد خطــی [ .]14
گرافهایــی بــا عــدد برخــورد کوچــک اثبــات
کردنــد .آنهــا بــا گســترش حکــم وگنــر و
.
فیــری کــه در بــاال ذکــر شــد ،نشــان دادنــد
کــه اگــر  cr ( G ) ≤ 3آنــگاه ) cr ( G ) = cr ( G
همچنیــن نشــان دادنــد کــه گرافهایــی
بــا عــدد برخــورد  ۴وجــود دارد کــه عــدد
برخــورد خطــی آنهــا بــه انــدازۀ دلخــواه
بــزرگ اســت.

-2حاصل ضرب دو دور
عــاوه برگرافهــای دوبخشــی کامــل و
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شکل .11گراف C4 × C5
45. John Henderson
46. Dan Bienstock
47. Nate Dean

هــرری ،کینــن و شــوئ ِنک 48متوجــه شــدند یــک گــراف داده شــده را بــه صــورت بهینــه
کــه شــکل  11در حالــت کلــی به نامســاوی محاســبه کــرد یــا خیــر ،اهمیــت دارد.
زیــر منجــر میشــود:
الگوریتمهــای بهینــه خطــی بــرای چــک
3≤ p ≤ q

کــردن مســطح بــودن یــک گــراف وجــود
دارنــد (چــک کــردن اینکــه عــدد برخــورد
گــراف صفــر هســت یــا نــه) .عــاوه بــر ایــن
مارتیــن گروهــی 51در ســال  ۲۰۰۴در []10
نشــان داد کــه بــرای هــر عــدد مثبــت ، k
یــک الگوریتــم از مرتبــه زمانــی درجــه دو
وجــود دارد کــه مشــخص میکنــد عــدد
برخــورد گــراف داده شــده  kهســت یــا
خیــر .امــا گــری و جانســن در [ ]7نشــان
دادنــد کــه مشــخص کــردن عــدد برخــورد
یــک گــراف در حالــت کلــی از کالس NP
کامــل اســت ،بنابرایــن هیــچ الگوریتــم بــامرتبــه زمانــی چندجملـهای بــرای حــل ایــن
مســئله وجــود نــدارد.

cr ( C p × Cq ) ≤ ( p − 2 ) q

و حــدس زدند حالت تســاوی همــواره برقرار
باشــد امــا هماننــد حدسهــای مطرحشــده
دربــاره گــراف کامــل و گــراف دوبخشــی
کام��ل ،اثبــات این حــدس هــم صعبالوصول
بــوده اســت .امــا تــاش بــرای اثبــات ایــن
حــدس منجــر بــه ایجــاد نظریــهای غنــی
و فراتــر از ایــن ســوال شــده اســت [.]24
بــه واســطه تــاش موفــق جمعــی از
ریاضیدانــان حالــت تســاوی بــرای هــر q
در حالتــی کــه  p ≤ 7و همچنیــن بــرای
هــر  pدر حالتـ�ی کـ�ه ) q ≥ p ( p + 1اثبــات
شــده اســت (بــه ترتیــب بــه [ ]21و []8
مراجعــه شــود).
در پایان
 -3الگوریتم بهینه برای یافتن عدد برخورد

در ســال  ،۱۹۸۳گــری 49و جانســن
مشــاهده کردنــد کــه مســائل مربــوط بــه
عــدد برخوردگــراف کاربردهــای عملــی
دارنــد (بــرای مثــال در یافتــن کــران پاییــن
بــرای مقــدار فضــای تراشــه مــورد نیــاز
بــرای یــک گــراف در طراحــی  VSLIیــک
مـ�دار).
50

همانطــور کــه دیدیــم اطالعــات و درک مــا
از مفهــوم عــدد برخــورد در طــول زمــان
پیشــرفت قابــل توجهــی داشــته اســت امــا
علیرغــم همــه ایــن پیشــرفتها و تــاش
افــراد بســیار زیــادی در ایــن زمینــه ،انــگاره
هــای زرانکیویــچ و هیــل همچنــان و پــس
از گذشــت بیــش از  50ســال ،اثباتنشــده
باقــی ماندهانــد.

بنابراین دانســتن اینکه میتــوان عدد برخورد
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48. Schwenk
49. M. R. Garay
50. D. S. Johnson
51. Martin Grohe
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