کالم نخست

در اينجا فقط به يکي از مشکالت سيستم آموزشي
کشور اشاره ميشود و ساير آنان به فرصتي ديگر
موکول ميگردد.

حتي ممکن است در دوره ابتدايي معلم کالس اول و
کالس دوم از برنامههاي يکديگر بياطالع باشند و
منظور از اين ارتباط لزوماً سازماني نيست ،بلکه گاهي
اجتماعي است .اغلب دبيران دبيرستان همکاري و يا
حتي نشست و برخاست با آموزگاران دوره ابتدايي را
کسر شأن خود ميدانند و متأسفانه بسياري از اعضاء
هيئت علمي دانشگاهها نيز همکاري با دبيران و
مشارکت در برنامههاي مدرسهاي را در شأن خود
نميبينند .متأسفانه اين يک مشکل فرهنگي در جامعه
ماست که افراد با باال رفتن تحصيالت خود ،مدرک
تحصيلي ،طبقه اجتماعي خود را نيز تغيير يافته
ميدانند و خود را از طبقهاي که در آن قرار داشتند
جدا ميکنند ،حتي دور دوستان قديمي را خط
ميکشند و دوستاني جديد برميگزينند .در دانشگاهها
نيز اين چنين است ،يک عضو هيئت علمي ،حتي تازه
فارغالتحصيل شده به کمتر از دروس ارشد و دکترا
راضي نيست و حتي تدريس دروس سالهاي اول و
دوم را در شأن خود نميبيند ،چه برسد به برنامههاي
پيش از دانشگاه .البته مقررات سازماني نظير
آييننامههاي ارتـقاء و فرصتهاي مطالعـاتي هم به
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سيستم آموزشي هر کشور نقشي اساسي در توسعه
پايدار و پيشرفت آن دارد .اين سيستم آموزش همواره
تحت تأثير عوامل متعددي از بيرون و درون قرار دارد
که ناشي از مسائل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي است ،اين عوامل ميتواند به روند حرکتي
سيستم کمک کند و يا موجب کندي و گاهي انحراف
آن از اهداف تعيين شده باشد .برخي از کشورها به
دليل مهاجرپذير بودن ميتوانند برخي از کاستيها را
در سيستم آموزش خود تحمل کنند ،به طور مثال
کشورهاي کانادا ،استراليا و اياالت متحده هر ساله
تعداد زيادي دانشجو ،استاد و متخصص تربيت شده
توسط ساير کشورها که هريک با فرهنگي متفاوت و
در شرايط اقتصادي و اجتماعي ديگري تربيت شدهاند،
را به خود جذب و از آنان استفاده ميکنند .متأسفانه
کشور ما چنين قابليتي را ندارد ،بلکه برعکس هر ساله
تعداد زيادي از تربيت شدگان نخبه به ساير کشورها
مهاجرت مينمايند (به اشاره برخي آمارها بيش از
 001،111نفر در سال)  ،بنابراين هرگونه تغيير در
سيستم آموزش ما از هر لحاظ بايد توسط خود ما و
تربيت يافتهگانمان باشد.

در کشور ما سيستم آموزشي يکپارچه نيست ،بدين
معني که مقاطع تحصيلي ارتباط بسيار کمي با هم
دارند ،دوره ابتدايي و دبيرستان ،دبيرستان و دانشگاه،
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اين مسئله دامن ميزنند .حتي برخي از اعضاء هيئت
علمي که اين ارتباط را دارند ،تنها به خاطر موقعيت
شغلي آنان است که استاد دانشگاههاي تربيت معلم
هستند ،نه اينکه به اين ارتباط مورد اشاره اعتقاد
داشته باشند و بسيار کم هستند استاداني که به
آموزش مدرسهاي اعتقاد داشته و با ايجاد ارتباط بدون
هيچ چشمداشتي به آموزش صحيح کمک مينمايند.
متأسفانه امسال ما يکي از اين افراد نادر را از دست
داديم ،دکتر منصور معتمدي ،عضو هيئت علمي
دانشگاه شهيد چمران اهــــواز ،فردي بود که در هر

فرصتي که پيدا ميکرد ،با مراکز مربوط به آموزش و
پرورش همکاري صميمانه داشت ،وي با ايراد
سخنراني ،ارائه کارگاه براي معلمان و دانشآموزان،
نوشتن مقاله و کتاب و همکاري با انجمنهاي معلمان
رياضي و خانههاي رياضيات در اين راه گام
برميداشت .او در دوران زندگياش عليرغم پيمودن
مدارج علمي هيچگاه ارتباط خود را با معلمان و
آموزش مدرسهاي قطع نکرد .اين شماره فرنود را به
پاس خدمات ارزنده ايشان به آموزش کشور ،به ايشان
اختصاص دادهايم .روحش شاد ،يادش گرامي و راهش
پر رهرو باد.
هيئت تحريريه

به ياد استاد دکتر منصور معتمدي

احمد حقاني

در آستانه پنجاه سالي که از آشنايي و دوستيام با
مرحوم دکتر منصور معتمدي ميگذرد هنگام نگارش
اين سطور انبوهي از خاطرات گذشته دور و نزديک را
به ياد ميآورم که در ذيل تنها اندکي از آنها را عرضه

فضاي علمي دانشکده مطلوب نبود .در شهر هم تعداد
کتابفروشيها بسيار اندک و گويا تنها يکي از آنها
کتب دانشگاهي عرضه ميکرد و من از قضا يک
ترجمه از روسي به انگليسي کتابي در مسايل حسابان

مينمايم ،تا از اين طريق به خدمات و جايگاه علمي
او نيز به اختصار پرداخته شود .افسوس که آن يار
مهربان در بهار  0931نابهنگام درگذشت و اکنون پرتو
وجود شريفش تنها در فرزندان و شاگردان و آثار علمي

را از کتابفروشي شهريار خريدم (علت ذکر نام بر
خواننده نکتهبين آشکار است ،اما من هم اداي دين
ميکنم به هرکس که در نشر دانش نقشي دارد).
گفتگو و تبادل نظر با منصور درباره برخي از مسايل

بجا مانده از او بازتاب و ادامه مييابد  .در مهرماه
 0911بود که من و منصور در اولين دوره رشته رياضي
دانشگاه اصفهان شروع به تحصيل نموديم.
کالسهاي درس ما همچون ساير رشتههاي دانشکده

اين کتاب به زودي مرا متوجه نکته سنجيهاي عميق
او کرد و از مالمت کمبودها نيز اندکي کاسته شد .در
نيمسال دوم با آمدن دکتر مصطفي کامکار پارسي
استاد دانشگاه تهران براي تدريس به ما ،عالقه و

علوم در آن زمان در محل دانشکده ادبيات واقع در
خيابان شاهزاده ابراهيم تشکيل ميشد .کمبود شديد
امکانات سبب شد که همه دانشجويان هر رشته از
علوم ،برنامه درسي مشترک و کالس مخصوص به

توجه دانشجويان رو به افزايش گذاشت .با پذيرش
دوره اول دانشجو در سال  0910از سوي دانشگاه
صنعتي شريف (آن زمان آريامهر) دوسه نفر از
همکالسهايمان از رياضي به رشتههاي مهندسي

خود را داشته باشند .وضعيتي که حتي پس از استقرار
دانشکدهها در محل فعلي دانشگاه اصفهان تا چندي
ادامه يافت .اما اين وضعيت موجب شد که فرصت
همکالس بودن و معاشرت زياد با همکالسيها فراهم

آن دانشگاه رفتند و گفتگو درباره مسايل منحصر به
من و منصور گشت .دوستي ما عاملي جديد يافت و
آن آمدن دکتر محسن هشترودي استاد پرآوازه
دانشگاه تهران بود براي تدريس .هر دو بهشدت

و دوستيهاي ماندگار بهوجود آيد .اما متأسفانه به
علت نبود مدرسين توانا و کارآزموده و فقدان کتب
درسي و منابع الزم حداقل در نيمسال اول تحصيلي

مجذوب شخصيت و شهرت علمي و تسلط کم نظير
او به مباحث گوناگون علمي و ادبي بوديم ،بهطوري
که حتي ساليان دراز بعد در ديدارهايمان ناخودآگاه
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عضوهيئت علمي دااگشنه صنعي اصفهان
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ذکري از استاد محبوبمان بهميان ميآمد .شور و
هيجان جمع چهارده نفره ما و احساس رضايت خاطر
از تحصيل در رياضيات به هنگام حضور دکتر

بلکه خود هم با مشارکت همکارش خانم دکتر
شيرعلي تأليفي در نظريه اعداد انجام داد ،که انتشارات
دانشگاه اهواز آنرا چاپ کرده است .تأثيرپذيري

هشترودي افزايش مييافت .نحوه تدريس دکتر
هشترودي نيز عاملي براي افزايش تعامل بيشتر بين
ما شد .توضيح آنکه ايشان خود را مقيد به برنامه
درسي نميکرد چنانچه در درس توپولوژي بهغير از

منصور از استاد محبوبش بدينجا ختم نشد ،چون در
زمان اشتغال و حتي در بازنشستگي چندين مقاله
سودمند و جامع توصيفي در موضوعات مختلف در
هندسه مسطحه در مجله فرهنگ و انديشه از

جلسه نخست که به ارائه مقدمات گذشت از جلسه
دوم موضوع درس مخلوطي از نظريه کنکسيون و
هندسه ديفرانسيل شد که موضوعات رساله دکتري او
بود و نياز مبرم به محاسبات تانسوري داشت .از آن

انتشارات انجمن رياضي ايران به چاپ رساند .به نظر
من اين مقاالت به علت ارايه تعميمها و منشعبات
نتايج هندسي در زمره بهترين مقاالت توصيفي از اين
دست بهشمار ميروند .بعد از دريافت ليسانس رياضي

نداشتيم.

بدتر اينکه مطلقا هيچ منبعي هم در اختيار
ويژگي ديگر وي اين بود که هر جلسه درس بين دو
تا سه ساعت متداوم طول ميکشيد و او همواره
ايستاده و يکي از دانشجويان( وعمدتاً من) ميبايست

از دانشگاه اصفهان و انجام خدمت سربازي منصور در
دوره فوق ليسانس رياضي دانشگاه شيراز پذيرفته شد.
آنجا بود که دروس جبر را با دکتر ابي عبداله فتاحي
که بهتازگي از دانشگاه شيکاگو فارغ التحصيل شدهبود

بيانات استاد را روي تخته سياه بنويسد .مقايسه
يادداشتهاي درسي و سعي در يادگيري مطالبي که
پيش نياز فراوان و متنوع داشت تا دوهفته ديگر که
استاد به اصفهان ميآمد مشغله ما بود و يادداشتهاي

و به استخدام دانشگاه شيراز در آمده بود ،گذراند  .قدر
مسلم است که پايه اطالعات گسترده او در نظريه
گروهها و نظريه نمايش و بهطور کلي عالقه او به
رشتههاي متنوع جبري در شيراز نهاده شد .بعداز

منصور کمک حال .درس ديگر با دکتر هشترودي
نظريه اعداد بود که با آن ديگر تفاوت آشکار داشت.
دکتر هشترودي يک جزوه درسي جالب به خط زيباي
خود نوشته بود حاوي مقدمات نظريه اعداد که در آن

دريافت فوقليسانس رياضي از دانشگاه شيراز عضو
هيأت علمي دانشگاه اهواز شد و پس از چندي ازدواج
کرد و در ساليان بعد صاحب فرزنداني به نامهاي علي
و آيدا و آالله شد .در سال  0900با استفاده از بورس

از پژوهش و استنباطات شخصي خود او نيز مطالبي
وجود داشت .آن را براي تکثير به ما سپرد گويا به اميد
آنکه متعاقباً چاپ شود .اين جزوه را من و منصور بر
برگهاي استنسيل نوشته و دوستمان حسن هاشمي

تحصيلي جهت دريافت دکتري رياضيات به دانشگاه
ليدز انگلستان رفت و کار تحقيق را تحت نظر استاد
آلفرد گلدي که در آن زمان شهرت جهاني در نظريه
حلقهها داشت ،شروع کرد .در تابستان  0901و پيش

آنها را تکثير کرد .حاصل گرچه براي دانشجويان
مفيد بود اما مورد پسند استاد واقع نشد .در عوض
انگيزه قوي شد براي عالقه منصور به نظريه اعداد که
تا آخر عمر باقي ماند .سالها بعد نه تنها بخشي از آن
جزوه را به کمک خانه رياضيات اصفهان انتشار داد،

از شرکت در کنگره بينالمللي رياضيدانان در
هلسينکي من و همسرم چند هفتهاي را در ليدز
گذرانده و از ديدار همکالس قديمي مان نيز بهرهمند
شديم .با پيشامدهاي انقالب و نحوه بازتاب آنها در
رسانههاي غربي ،شماري از دانشـــجويان ايراني و از

مقاله نخست پژوهشي با مشارکت دکتر اميد علي
شهني کرمزاده در باب نوعي از ايدهآلهاي بيشين
است که در يک مجله ژاپني چاپ شد .مقاله دوم در
بولتن انجمن رياضي عرضه گشت که آن هم

تحصيل در ليدز درباره آن فکر کرده بود .البته چنانچه
پيش از اين هم گفته شد سالها قبل در نشر رياضي
مطلبي در معرفي بعد گلدي نوشته بود .براي اداي
احترام و پس از درگذشت گلدي من و منصور مقالهاي

پژوهشي درباره نظريه حلقه است .مقاله سوم توصيفي
است و درباب نظريه بعد يکنواخت است که مبدع آن
استادش گلدي بود .اين مقاله در نشـــر رياضي چاپ
شد .اما کتاب درسي او در باب نظريه حلقهها اولين

توصيفي در معرفي قضيه معروف گلدي در فرهنگ و
انديشه به چاپ رسانديم .در زماني که منصور به
مناسبت فرصت مطالعاتي در دانشگاه صنعتي اصفهان
مأموريت يافت ،در دورههاي مختلف دانشکده رياضي

کتاب به زبان فارسي در اين موضوع است و از
انتشارات دانشگاه اهواز است .بعد از چندي در
نخستين دوره دکتري رياضي دانشگاه اهواز تحت
نظر استاد کرمزاده مشغول به تحصيل شد و رساله

تدريس کرد .درسي در نظريه مشبکهها ارايه کرد که
نشان از روحيه جستجوگر او داشت و عالقمندي او را
به ديگر زمينههاي جبر نشان ميداد .سالها پيش در
مجله پيک رياضي که توسط دانشکده رياضي دانشگاه

دکتري خود را در نظريه مدول نوشت .از قضا من
بهعنوان ممتحن در دفاعيه او دعوت شدم .رساله او
حاوي پژوهشهاي بديع در مورد زنجيرهاي نامتناهي
از زير مدولهاي يک مدول است و نتايج حاصل در

صنعتي اصفهان انتشار مييافت ،وي مقالهاي در
معرفي اعداد چهار برگي نوشته بود .چون پس از
بازنشستگي به موطن خود اصفهان باز گشته بود
امکان ديدارمان بيشتر بود و در يکي از قدم زدنهاي

مقاالتي که با دکتر کرمزاده نوشت در مجله
 Communications in Algebraچاپ شد.
اين رساله بهعلت نحوه تنظيم و نگارش و نيز محتواي
رياضي مورد استفاده ديگر دانشجويان دکتري قرار

مشترک موضوع چهار برگيها را بهميان آورد .من
هم در مورد مقالهاي که بهتازگي در باب تعميم اعداد
چهار برگي ديده بودم و مرا به شگفت آورده بود،
صحبت کردم و قرار شد کتابي را که در مراجع مقاله

گرفت و من خود تأثيرگذاري آن را در کار برخي از
ديگر دانش آموختگان دوره دکتري رياضي دانشگاه
اهواز ديدهام .منصور پس از دريافت درجه دکتري
بهعنوان استاديار و پس از چند سال دانشيار و سرانجام

بود تهيه و مطالعه کنيم تا فهم مطالب ميسر شود و
سپس مقالهاي توصيفي درباره موضوع که براي او
هيجانانگيز بود بنويسيم .بعد از دريافت کتاب تازه
متوجه شديم که مطالب بيش از آن پيچيده است که

در مرتبه استادي در امور تدريس و پژوهش و
راهنمايي يا مشاور رسالهها در اهواز بکار پرداخت.
تا اين زمان عالوه بر تأليف مشترک کتاب نظريه
اعداد و ترجمه کتابي در اين زمينه مقاالت پژوهشي

انتظار ميرفت اما او تمايل داشت عالقمندان به
رياضيات از موضوع زودتر مطلع شوند .وي را راضي
کردم بهجاي آن ترجمه کتابي را انجام دهيم که در
آن با کمترين مقدمات جبر خطي قضايايي کالسيک

و توصيفي نوشت و منتشر کرد که گاهي با مشارکت
ديگران بود .يک مورد جالب انتشار مقاله مشترکي با

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

جمله منصور درس را رها کردند به ميهن باز گشتند .
او هم به کار خود در دانشگاه اهواز بازگشت ،اما حاصل
گذران اوقاتش در ليدز سه مقاله و يک کتاب شد.

يک رياضيدان آمريکايي است که تنها از طريق ايميل
با هم در ارتباط بودند و هرگز مالقاتي نداشتند .اين
مقاله در مورد بعد يکنواخت نامتناهي است که از زمان
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از نظريه اعداد و جبر نوين به عنوان کاربرد ارايه
ميشود .کتاب را مشترکاً ترجمه کنيم ولي ناشري که
حاضر به نشر آن باشد يافت نشد!
منصور در زمان بازنشستگي بارها در جلسات دفاعيه

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه صنعتي
اصفهان دعوت شد و با نکتهسنجي رسالههاي
دانشجويان را اصالح کرد  .با آنکه در سالهاي
واپسين زندگاني از سالمت کامل بهرمند نبود ،ولي
سفر به تهران و شرکت در جلسات هيأت تحريريه
فرهنگ و انديشه رياضي را به جد انجام ميداد.
اطمينان دارم ديگران از فعاليتهاي او در خانه
رياضيات اصفهان که بهتر و بيشتر اطالع دارند در
اينباره خواهند گفت و نوشت .در کنار خواندن و ارايه

مطالب نو در رياضيات از خواندن و گفتگو درباره
ادبيات و خصوصاً داستاننويسي لذت ميبرد  .فردي
آرام و فروتن و مهربان و سليمالنفس و ميهماننواز
بود .اگر تأثيرپذيري او از استادانش هشترودي ،فتاحي،
گلدي و کرمزاده در آثار علمياش مشهود است ولي
در گفتار و منش و بينش نيز مشابهتهاي محسوس
با کرمزاده داشت .به اتفاق دکتر کرمزاده در ارديبهشت
 31در منزل او ميهمان بوديم .آنجا نسخهاي از
آخرين مقاله خود را که در باب قضيه پروانه است به
من داد و با شور و هيجان در باره آن صحبت کرد.
يکبار ديگر اشتياق صادقانه او به دانش و تالش در
تعليم و گسترش آن مرا تحت تأثير قرار داد  .روانش
شاد ،بازماندگانش سالمت و راهش پر رهرو باد.

گشت هايي در رياضيات
عدد  142857عملکرد نسبتاً ويژه اي دارد .اگر در يک رقم کوچکتر از 7ضرب شود ،نتيجه يک
جاي گشت دوري از عدد اصلی میشود؛ به اين معنا که ترتيب رقم ها بدون تغيير می ماند ،فقط
حاصل ضرب با يک رقم متفاوت آغاز می شود .مفهوم شش جاي گشت دوري از شش شی ء ،با
نوشتن آن ها به روشنی بيان شده است.
142857= 142857×1
285714=142857×2
428571=142857×3
571428=142857×4
714285=142857×5
857142=142857×6

هم چنين به مورد بعدي توجه کنيد که
999999=142857×7

آيا اعداد ديگري هم با اين خاصيت عجيب وجود دارند ،و اگر وجود دارند ،چگونه می توان آن ها را
يافت؟ به منظور پاسخ دادن به اين سوال بايد به جنگل انبوه و غالبا نفوذ ناپذير نظريه ي اعداد ژرف
بنگريم که ظاهري ساده دارد ،اما در واقع موضوع بسيار پيچيده اي از رياضيات است.
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به ياد منصور

در سالهاي  05و  ،09زماني که دانشجوي کارشناسي در دانشگاه شيراز بودم ،دکتر معتمدي را ميشناختم .آن زمان ايشان دانشجوي
کارشناسي ارشد در دانشگاه شيراز بود .او سال  09فارغ التحصيل شد و يک سال بعد ،من هم براي ادامه تحصيل به دانشگاه صنعتي
شريف رفتم و سال  05با درجهي فوق ليسانس به استخدام دانشگاه جندي شاپور اهواز درآمدم .در آن سال يک بار ديگر منصور را
در اهواز مالقات کردم و دريافتم که ايشان هم خوشبختانه همان سال  09در دانشگاه اهواز استخدام شده بود .بدين ترتيب از سال
 05دوست و همکار شديم؛ در دانشگاه اهواز درس داديم ،با هم درس خوانديم ،در مورد مسائل رياضي بحث کرديم و زندگي کرديم.
که اين سالها به سرعت سپري شده اند ،ولي ابداً سزاوار نبود که با اين سرعت تأسف فقدان منصور را بخوريم و صرفاً به خاطرات
نيکي که از او به ياد داريم بسنده کنيم .منصور فردي خوشسرشت بود و نه تنها آزارش به کسي نميرسيد ،بلکه هرجا کمکي از او
برميآمد دريغ نميکرد .او به انسانها احترام ميگذاشت ،درد مردم را ميشناخت و درک عميقي از مسائل و مشکالت جامعه داشت.
منصور رياضيات را دوست داشت ،به آن عشق ميورزيد و همواره به دنبال کسب دانش بيشتر بود .او فلسفه و ادبيات را نيز دوست
ميداشت و در اين راستا مطالعه ميکرد .آنچه من از او به ياد دارم همه در راستاي همين ويژگيهاي بارز او است .بارها در بحثهاي
رياضي عالقهي خود را به هندسه ابراز ميکرد و عقيده داشت که هندسه ميبايست به عنوان يکي از مواد درسي مدارس به قوت
خود باقي ميماند .همواره از رياضياتي که ما در دبيرستان ميخوانديم ياد ميکرد ،هندسه مخروطات ،ترسيم رقومي ،هندسه فضايي
و حتي رسم فني و اعتقاد داشت که اين دروس توان تفکر و تجسم دانشآموز را تقويت ميکند و براي درک بهتر رياضيات ،مطالعهي
اين دروس را الزم ميدانست .بر خود الزم ميدانم تا از صميم قلب ،به احترام ياد و خاطر منصور ،مقالهاي در يکي از زمينهها به او
تقديم کنم .يادش گرامي باد.

فريبرز آرذپناه
بازي با خطوط متنافر

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

اکنون که اين مطلب را مينويسم  15سال از آشنايي من با ايشان و  93سال از دوستي من با وي ميگذرد .گرچه به نظر ميرسد

فريبرز آرذپناه
گروه رياضي دااگشنه شهيد چمران اهواز
دو خط را متنافر گوييم هرگاه روي يک صفحه قرار
نگيرند ،به عبارت ديگر دو خط را متنافر گوييم اگر
همديگر را قطع نکنند و موازي هم نباشند .تجسم دو
خط متنافر در فضا ساده است ،کافي است دوصفحه
موازي در نظر بگيريد و روي هر کدام يک خط رسم
کنيد ،اگر اين دو خط موازي نباشند متنافرند .به طور

کلي هر دو خط متنافر چنين وضعيتي دارند؛ يعني ،بر
روي دو صفحهي موازي قرار دارند ،کافي است بردار
عمود بر دو خط متنافر را در نظر بگيريد ،در اين
صورت دو صفحه که هر کدام با اين بردار و يک نقطه
از دو خط متنافر به دست ميآيد ،صفحههاي موازي
شامل اين دو خط هستند .ابزار ما در اين بازي خطوط
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دوبـدو متنــــافر هستند .پرسشهايي را در ارتباط با
خطوط متنافر مطرح ميکنيم و از خواننده ميخواهيم،
قبل از آنکه راه حلها را ببينند ،از توان تجسم خود
براي پاسخ به آنها استفاده کند و سپس به راه حل
هندسي آن بپردازد و سرانجام به روش تحليلي آن
بينديشد.

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

پرسش . 1سه خط دوبدو متنافر  L 5 ،L0و  L 9در
فضاي  ℝ3مفروضاند .آيا ميتوان خطي رسم کرد
که هر سه خط مفروض را قطع کند؟ اگر چنين امري
امکان داشته باشد ،چند خط وجود دارد که هر سه خط
 L 5 ،L0و  L 9را قطع کنند؟
پرسش  .2آيا ميتوان يک مثلث متساوي الساقين
در فضا رسم کرد که هر رأسش بر يکي از سه خط
مفروض دوبدو متنافر  L 5 ،L0و  L 9واقع شود؟ اگر
امکانپذير است ،چند مثلث متساوي الساقين با اين
ويژگي وجود دارد؟
پرسش  .3در يک متوازي السطوح هميشه ميتوان
سه يال آن را در نظر گرفت که بر سه خط دوبدو
متنافر قرار گرفته باشند .اکنون به عکس اين موضوع
بينديشيد ،اگر سه خط دوبدو متنافر  L 5 ،L0و L 9
داده شده باشند ،آيا ميتوان متوازي السطوحي رسم
کرد که سه يال آن بر سه خط  L 5 ،L0و  L 9منطبق
شود؟
پرسش  .4هر گاه مجموعه نقاطي در فضا را در
نظر بگيريم که هر سه مؤلفهي آنها اعداد گويا باشند،
آنگاه انبوهي از نقاط در فضا خواهيم داشت که بسيار
متراکم و به معناي رياضي در  ℝ3چگالاند .آيا خطي
در فضا وجود دارد که از البه الي اين نقاط عبور کند؟
اگر چنين خطي وجود دارد ،آنگاه مجموعهي خطوطي
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که دوبدو متنافرند و هيچکدام از اين نقاط را در بر
نداشته باشند ،حداکثر چند عضو دارد؟
پاسخ پرسش  .1ميدانيم که از يک خط ميتوان
تعداد بيشماري صفحه گذراند .اگر از خط L0

صفحهاي بگذارنيم ،آن صفحه ميتواند به موازات خط
 L5باشد و ميدانيم که فقط يکي از صفحههاي شامل
 L0ميتواند چنين وضعيتي داشته باشد و آن هم
صفحهاي است که بردار عمود بر آن ،بر دو خط  L0و
 L5نيز عمود باشد .همچنين تنها يکي از صفحههاي
شامل  L0به موازات خط  L9است و بقيه صفحههايي
که از خط  L0ميگذرند هر دو خط  L5و  L9را قطع
خواهند کرد .اکنون فرض ميکنيم صفحهي از خط
 L0گذراندهايم و خطوط  L5و  L9را به ترتيب در A
و  Bقطع کردهاست .در اين صورت پاره خط AB
ميتواند به موازات خط  L0باشد ،ولي چنين وضعيتي
هم تنها يکبار رخ ميدهد .اگر صفحهي ديگري از
خط  L0بگذرانيم و خطوط  L5و  L9را به ترتيب در
دو نقطهي ديگر  Cو  Dقطع کند و  DCهم موازي
خط  L0باشد ،آنگاه دو پارهخط موازي  ABو CD
روي يک صفحه قرار ميگيرند و در نتيجه دو خط L5

و  L9نيز بر يک صفحه واقع ميشوند که ناممکن
است .اگر اين سه حالت را ناديده بگيريم ،هنوز تعداد
بيشمار ( ناشمارا) صفحه وجود دارد که از خط L0

ميگذرد و هر دو خط  L5و  L9را به ترتيب در نقطهي
 Aو  Bقطع خواهند کرد به گونهاي که پارهخط AB
به موازات خط  L0نباشد .در چنين حالتهايي خط L0
و دو نقطهي  Aو  Bروي يک صفحه قرار ميگيرند
و اگر  Aرا به  Bوصل کرده و ادامه دهيم ،خط  L0را
قطع خواهد کرد و به اين ترتيب خطي به دست
آوردهايم که هر سه خط  L5 ،L0و  L9را قطع
کردهاست .از آنجا که ميتوانيم تعداد ناشمارا صفحه

با اين ويژگي از خط  L0عبور دهيم ،تعداد ناشمارا خط
در فضا وجود دارد که سه خط دوبدو متنافر داده
شدهي  L5 ،L0و  L9را قطع کند.
نتيجه  .1تعداد بيشمار ( ناشمارا) خط در فضا وجود

کنار گذاشته بوديم .اگر قرار دهيم  ، 𝛼 = 𝐵Aآنگاه
نقاط تالقي خط  L5با صفحهها به صورت
)𝛼 𝑃(𝛼, 2𝛼 + 1,2هستند .همچنين اگر صفحات
را با خط  L9تالقي دهيم ،داريم:
𝐴(2𝑧 + 1) + 𝐵(𝑧 − 1) − (𝐴 + 𝐵)𝑧 = 0

اکنون بگذاريد با يک مثال اين کار را عمالً انجام
دهيم.

𝐵
𝐴𝑧 − 𝐵 + 𝐴 = 0 ⟹ 𝑧 = − 1 = 𝛼 − 1
𝐴

مثال  .1سه خط دوبدو متنافر  L5 ،L0و  L9به شرح

بدين ترتيب محل برخورد خط  L9با اين صفحهها به

زير تعريف شدهاند .معادالت دسته خطوطي را پيدا
کنيد که هر سه خط  L5 ،L0و  L9را قطع کنند.

صورت ) 𝑄(2𝛼 − 1, 𝛼 − 2, 𝛼 − 1خواهد بود.
اگر راستاي
⃗𝑘)⃗⃗⃗⃗⃗ = (1 − 𝛼)𝑖 + (𝛼 + 3)𝑗 + (𝛼 + 1
𝑃𝑄

𝑧 = 𝑦 = 𝑥 𝐿1 :
𝑧 𝑦−1
=
2
2

= 𝑥 𝐿2 :

𝑥−1
=y+1=z
2

𝐿3 :

را در نظر بگيريم ،آنگاه معادالت پارامتري همهي
خطوطي که هر سه خط  L5 ،L0و  L9را قطع ميکنند،
به شرح زير هستند:
𝑡)𝛼 𝑥 = 𝛼 + (1 −

حل .خواننده به سادگي درمييابد که سه خط L5 ،L0

𝑡)𝑦 = 2𝛼 + 1 + (𝛼 + 3

و  L9دوبدو متنافرند .با توجه به روند هندسي که
پيشتر مطرح شد ،ابتدا معادلههاي صفحاتي را به

𝑡)𝑧 = 2𝛼 + (𝛼 + 1

دست ميآوريم که از خط  L0ميگذرند .از آنجا که
نقاط ( )0,0,0و ( )0 ,0 ,0روي خط  L0قرار دارند،
معادالت اين صفحهها به صورت زير هستند.
𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 − (𝐴 + 𝐵)𝑧 = 0 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ

اگر اين صفحهها را با خط  L5برخورد دهيم ،خواهيم
داشت:
)𝑥𝐴𝑥 + 𝐵(2𝑥 + 1) − (𝐴 + 𝐵)(2
=0
𝐴, 𝐵 ∈ ℝ
𝐵
,𝐴 ≠ 0
𝐴

= 𝑥 ⟹ −𝐴𝑥 + 𝐵 = 0

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

دارد که سه خط مفروض دوبدو متنافر را قطع کنند.
افزون بر اين ،اين خطوط خود نيز دوبدو متنافراند.

حالت  𝐴 = 0همان وضعيتي است که صفحه و خط
 L5همديگر را قطع نميکنند و پيشتر اين حالت را

پاسخ پرسش  .2بگذاريد مسئله را به روش
ديگري بيان کنيم .دو نقطهي  Aو  Bروي خطوط
 L5و  L9انتخاب کنيد و صفحهاي عمود بر پاره خط
 ABدر نظر بگيريد که از نقطهي  Hوسط پارهخط
 ABعبور کند .براي مثال ،اگر اين صفحه خط  L0را
در نقطه  Cقطع کند ،آنگاه  CHعمود منصف AB
است و بنابراين 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶؛ يعني مثلث ABC
متساوي الساقين است که سه رأس آن بر خطوط
متنافر  L5 ،L0و  L9قرار دارند .براي ساختن چنين
مثلثي الزم است که صفحهي عمود بر  ABخط L0
را حتماً قطع کند و يا آن صفحه شامل خط  L0باشد.
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فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

اگر صفحهي عمود بر  ABشامل  L0باشد ،آنگاه با
انتخاب هر نقطهي  Cروي خط  L0يک مثلث
متساوي الساقين  ABCبه دست ميآوريم که رئوس

آشکارا است که از ميان همهي صفحههاي شامل خط
 ،L5حداکثر يکي بر  L0عمود است و آنهم وقتي
که  L0بر  L5عمود باشد .پس ميتوانيم صفحهاي از

آن بر خطوط متنافر  L5 ،L0و  L9قرار دارند .اگر قرار
باشد صفحهي عمود بر  ABشامل خط  L0نباشد و
فقط آن را قطع کند ،آنگاه بايستي  ABبر خط L0
عمود نباشد .از اين رو پرسش را ميتوان به دو صورت
زير مطرح کرد:

 L5و يک نقطهي Bمتعلق به خط  L9بگذرانيم که
بر  L0عمود نباشد .در اين صورت اگر از  Bبه نقاط
مختلف خط  L5وصل کنيم حداکثر يکي از اين
پارهخطها بر  L0عمود است .به اين ترتيب تعداد

 -0آيا دو نقطهي  Aو  Bبه ترتيب روي خطوط
 L5و  L9ميتوان انتخاب کرد به گونهاي
که صفحهي شامل خط  L0و نقطهي وسط

نتيجه  .2تعداد بيشمار ( ناشمارا) مثلث متساوي

 ABبر  ABعمود باشد؟

الساقين در فضا وجود دارد که هر رأس آن روي يکي
از سه خط مفروض دوبدو متنافر باشد.

 -5چه تعداد پاره خط وجود دارد که دو سر آنها
روي خطوط  L5و  L9باشند ولي بر خط L0

عمود نباشند؟
اگر پرسش پاسخ نخست مثبت باشد ،آنگاه از هر
نقطه روي خط  L0خطوطي به  Aو  Bوصل
کنيم يک مثلث متساوي الساقين به دست ميآيد
و به اين ترتيب تعداد بيشمار مثلث متساوي
الساقين به دست ميآوريم که سه رأس آنها بر
خطوط متنافر  L5 ،L0و  L9قرار دارند .ولي پاسخ
به پرسش نخست شايد ساده نباشد و بهتر است
به پرسش بعدي پاسخ دهيم .نشان ميدهيم
بيشمارا ( ناشمارا) پاره خط وجود دارند که دو
سر آنها روي خطوط  L5و  L9هستند و بر خط
 L0عمود نيستند .اگر به اين نتيجه برسيم ،بنا به
بحث پيشين باز هم تعداد بيشمار مثلث متساوي
الساقين به دست ميآوريم که رئوس آنها بر
خطوط متنافر  L5 ،L0و  L9قرار ميگيرند.
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بيشمار( ناشمارا) پارهخط ميتوان يافت که دو سر
آنها روي دو خط  L5و  L9بوده و بر خط  L0عمود
نباشند.

اکنون براي روشنتر شدن مسئله به يک مثال
ميپردازيم.
مثال  .2همان خطوط متنافر در مثال  0را در نظر
ميگيريم .ابتدا ميخواهيم يک مثلث متساوي
الساقين بسازيم که هر رأس آن روي يکي از اين
خطوط متنافر واقع شود.
حل .نقطهي( A)1,0,1روي  L5و نقطهي(B)0,-0,1

روي  L9را در نظر ميگيريم .با توجه به راستاي خط
𝑢 و بردار 𝑗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑖 − 2
𝐵𝐴 داريم:
 L0؛ ⃗𝑘 ⃗ = 𝑖 + 𝑗 +
𝑢 ⃗⃗⃗⃗⃗ .
𝐵𝐴
⃗ = −1 ≠ 0

و بنابراين پارهخط  ABبر خط  L0عمود نيست .اکنون
با توجه به بحثي که پيشتر کرديم ،کافي است
معادلهي صفحهاي مانند  πرا بنويسيم که از نقطهي
 Hوسط پارهخط  ABعبور کرده و بر  ABعمود باشد.

1

H=) 2 0, 0( , π: 2𝑥 − 4𝑦 = 1

اگر صفحهي  πرا با خط  L0برخورد دهيم ،رأس سوم
مثلث متساوي الساقين ،يعني ) :

−1
2

,

−1
2

−1

C=) 2 ,

به دست ميآيد.

مثلث متساوي الساقين بسازيم که هر کدام از رئوس
آنها روي يکي از خطوط متنافر در مثال  0قرار گيرد.
حل .همهي نقاط روي خطوط  L5و  L9به ترتيب به
صورت)𝛼 𝐴(𝛼, 2𝛼 + 1,2و)𝛽 𝐵(2𝛽 + 1, 𝛽 − 1,

هستند .نقطهي  Hوسط  ABبه صورت
𝛽2𝛼+𝛽 2𝛼+
 𝐻(𝛼+2𝛽+1ميباشد .اگر پارهخط
) , 2 , 2
2

𝐵𝐴 بر خط  L0عمود باشد ،بايستي دو بردار
⃗𝑘  𝑖 + 𝑗 +و
⃗𝑘)⃗⃗⃗⃗⃗ = (2𝛽 − 𝛼 + 1)𝑖 + (β − 2α − 2)𝑗 + (β − 2α
𝐵𝐴

بــر هــم عــمــود بــاشــــنــد؛ بــنــابــرايــن:
 2𝛽 − 𝛼 + 1 + 𝛽 − 2𝛼 − 2 + 𝛽 − 2𝛼 = 0يـــا
 . 4𝛽 − 5𝛼 − 1 = 0پس براي آن که پاره خط 𝐵𝐴

بر خط  L0عمود نباشــد ،کافي اســت براي انتخاب
ن قاط 𝐴 و 𝐵 ،ا عداد 𝛼 و 𝛽 را به گو نهاي در نظر
بگيريم که .4β − 5α ≠ 1 :در اين صورت حتي با
اين محدوديت تعداد بيشــمار انتخاب براي نقاط 𝐴
و𝐵 خواهيم داشــت .صــفحهي  πکه از وســط 𝐵𝐴

ميگذرد به صورت زير است:
𝛼 + 2𝛽 − 1
𝛽 2𝛼 +
) (2𝛽 − 𝛼 + 1) + (𝒴 −
)
2
2
) (𝛽 − 2𝛼) = 0

𝛽2𝛼+
2

(𝒳 −

(𝛽 − 2𝛼 − 2) + (𝒵 −

اگر صفحهي  πرا با خط  L0برخورد دهيم ،نقطهي
)𝛿  𝐶(𝛿, 𝛿,روي خط  L0به دست ميآيد که
6𝛽2 −9𝛼2 −2𝛽−2𝛼−1
4𝛽−5𝛼−1

=  . δبه اين ترتيب تعداد

پاسخ پرسش  .3همانطور که پيشتر گفتيم دو
خط متنافر همواره روي دو صفحهي موازي قرار دارند.
ولي سه خط دوبدو متنافر  L5 ، L0و  L9لزوماً روي
سه صفحهي موازي قرار نميگيرند،کافي است بردار
عمود بر  L0و  L5با بردار عمود بر  L5و  L9در يک
راستا ( موازي) نباشند .اگر بخواهيم سه يال ( ضلع )
يک متوازي السطوح را چنان انتخاب کنيم که بر سه
خط دوبدو متنافر قرار گيرند ،آشکارا روي سه
صفحهي موازي واقع نميشوند .زيرا سه وجه موازي
در يک متوازي السطوح اصوالً وجود ندارد .در واقع
سه يال دوبدو متنافر يک متوازي السطوح به گونهاي
هستند که هر کدام محل برخورد دو صفحه است که
هر کدام از صفحات موازي با دو يال متنافر ديگر
ميباشد .به اين ترتيب شرط الزم براي آنکه بتوانيم
يک متوازي السطوح بسازيم که سه يال آن بر سه
خط دوبدو متنافر مفروض منطبق شود ،اين است که
سه خط متنافر روي سه صفحهي موازي قرار نگيرند.
اکنون اگر سه خط متنافر  L5 ، L0و  L9اين ويژگي
را داشتهباشند ،با توجه به شناختي که از يک متوازي

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

مثال  .3حاال ميخواهيم تعداد بيشمار ( ناشمارا)

ناشمارا مثلث متساوي الساقين ساختهايم که هر کدام
از رئوس آنها روي يکي از خطوط متنافر  L5 ، L0و
 L9قرار دارد.

السطوح داريم به سادگي ميتوان متوازي السطوحي
بنا کرد که سه يال آن بر سه خط متنافر  L5 ، L0و
 L9منطبق شود .براي اين منظور کافي است از  L0دو
صفحه به موازات خطوط  L5و  L9رسم کنيم .با توجه
به محدوديتي که در نظر گرفتهايم اين دو صفحه بر
هم منطبق نيستند .اگر از خط  L5نيز دو صفحه به
موازات  L0و  L9و از خط  L9نيز دو صفحه به موازات
 L0و  L5رسم کنيم آنگاه از برخورد اين صفحهها
متوازي السطوح مطلوب به دست ميآيد.
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نتيجه  .3سه خط دوبدو متنافر  L5 ، L0و  L9در
فضاي  ℝ3مفروضاند .شرط الزم و کافي براي آنکه
متوازي السطوح موجود باشدکه سه يال آن بر سه خط
متنافر  L5 ، L0و  L9واقع شود اين است که سه خط
 L5 ، L0و  L9روي سه صفحهي موازي قرار نگيرند.
مثال  .4سه خط دوبدو متنافر  L5 ، L0و  L9به شرح

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

زير مفروضاند:
𝑧
2

𝜋12 : − 5𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 1
𝜋13 : − 𝑥 + 𝑦 = 1
𝜋23 : − 5𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 5

= 𝐿1 : 𝑥 = 𝑦 − 1

𝑦
=z
3

= 𝐿2 : 𝑥 + 1

𝑦 𝑥−1
= =z
2
2

𝜋12 : 𝑥 + 𝑦 − 4𝑧 = −1
𝜋31 : − 𝑥 + 𝑦 = −1
𝜋32 : 𝑥 + 𝑦 − 4𝑧 = 1

𝐿3 :

ميخواهيم متوازي السطوحي را پيدا کنيم که سه ضلع
آن بر سه خط متنافر  L5 ، L0و  L9واقع شوند.
حل .خواننده به سادگي درمييابد که خطوط ، L0
 L5و  L9دوبدو متنافر هستند و اين سه خط بر سه
صفحهي موازي قرار نميگيرند .در حقيقت بردار عمود
بر  L0و  L 5و بردار عمود بر  L5و  L9در يک راستا
نيستند .توجه داشتهباشيد که در اين مثال از خطوط
مثال  0استفاده نکردهايم ،زيرا خطوط متنافر در مثال
 0از اين ويژگي برخوردار نيستند و روي سه صفحهي
موازي قرار گرفتهاند .بردارهاي عمود بر  L0و ، L5
عمود بر  L0و  L9و عمود بر  L5و  L9را به ترتيب
⃗⃗⃗⃗⃗ نشان ميدهيم که به صورت
⃗⃗⃗⃗⃗ و 𝑢23
⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑢13 ،
با 𝑢12
زير به دست ميآيند:

با برخورد هر سه صفحه که هيچ دوتايي از آنها
موازي نيستند يکي از رئوس متوازي السطوح به دست
ميآيد .مثالً از برخورد  𝜋13، 𝜋12و  𝜋23رأس
) A= )13 , 43 , 23و از برخورد  𝜋13، 𝜋12و  𝜋32رأس
( B)0,1,0به دست ميآيند و ضلع  ABبر روي خط
 L0منطبق ميشود .رئوس ديگر متوازي السطوح نيز
به همين ترتيب به دست ميآيد.
پاسخ پرسش  .4اگر  αيک عدد حقيقي گنگ
باشد ،آنگاه هيچ نقطهاي با سه مؤلفهي گويا روي خط
𝑧 = 𝑦𝛼 = 𝑥 قرار ندارد .در واقع اگر نقطهي
)𝑡  𝑃(𝑟, 𝑠,روي اين خط واقع شود و 𝑟 𝑠 ،و 𝑡 هم
گويا باشند ،آنگاه بايستي داشته باشيم 𝑠𝑟 = 𝛼 و اين
نتيجه ميدهد که 𝛼 يک عدد گويا است .حال آنکه
پيشتر خالف اين را فرض کردهبوديم.

⃗
𝑘𝑢12 = −5 𝑖 + 𝑗 + 2
⃗⃗⃗⃗⃗

اکنون ميخواهيم نشان دهيم تعداد بيشمار(ناشمارا)
خط وجود دارد که هيچ نقطهاي با مؤلفههاي گويا را

𝑗𝑢13 = −3 𝑖 + 3
⃗⃗⃗⃗⃗

شامل نشوند و افزون بر اين دوبدو متنافر باشند .براي
اين منظور ،اگر  𝛼 ≠ 0يک عدد حقيقي باشد ،خط
 𝐿αرا به صورت زير تعريف ميکنيم:

⃗
𝑘𝑢23 = 𝑖 + 𝑗 − 4
⃗⃗⃗⃗⃗
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صفحهاي را که از خط  𝐿iميگذرد و با خط 𝑗𝐿 موازي
است با 𝑗𝑖𝜋 ،𝑖. 𝑗 = 1,2,3 ،نمايش ميدهيم .در اين
صورت با انتخاب نقاط ( )-0,0,0( ، )0,1,0و
( )0 ,0, 0به ترتيب روي خطوط  L5 ، L0و  ،L9داريم:

𝛼𝑦−
𝑧=
α

= 𝛼 𝐿α : 𝑥 −

در اين صورت خطوط  𝐿αو  𝐿βموازي نيستند .خطوط
 𝐿αو  𝐿βهمديگر را هم قطع نميکنند .در حقيقت

{ 𝛼 يک عدد حقيقي گنگ باشد𝑆={ 𝐿α :

𝛽  𝑥 − 𝛼 = 𝑥 −و در نتيجه 𝛽 = 𝛼 که خالف
فرض است .به اين ترتيب ،چون مجموعهي اعداد
گنگ ناشمارا است ،آشکارا نتيجهي زير به دست
ميآيد.

نشان ميدهيم هيچکدام از عناصر 𝑆 شامل نقطهاي
با مؤلفههاي گويا نيست و افزون بر آن براي هر دو
عدد گنگ و مختلف 𝛼 و  βخطوط  𝐿αو  𝐿βمتنافر
هستند .اگر نقطهي )𝑡  𝑃(𝑟, 𝑠,با مؤلفههاي گويا
روي خط  𝐿αقرار داشته باشد ،آنگاه 𝑡  𝛼 = 𝑟 −که
نشان ميدهد 𝛼 گويا است و خالف فرض است.
اکنون فرض ميکنيم 𝛽 ≠ 𝛼 دو عدد گنگ باشند.

نتيجه  .4تعداد ناشمارا خط در فضا وجود دارد که
دوبدو متنافر هستند و هيچکدام شامل نقطهاي با
مؤلفههاي گويا نيست.

مساحت بيضی (تصویر یک دایره):
در شکل زیر دو صفحۀ  Mو ’ Mیکدیگر را در خط  PQقطع می کنند .دایره  Oدر صفحۀ  ،Mیک قطر
 ABموازي  PQو یک قطر  CDعمود بر  PQدارد.
وقتی دایره را روي صفحه ’ Mتصویر می کنيم ،قطر  ABروي ’ A’Bتصویر می شود که ’ ،AB=A’Bدر
حالی که  CDروي ’ C’Dتصویر می شود که ̂
𝟏 .C’D’=CD. Cos

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

مجموعهي 𝑆 را به شرح زير در نظر ميگيريم:

اگر ∅ ≠  ،𝐿α ∩ 𝐿βآنگاه خواهيم داشت

مساحت بيضی ’ A’B’C’Dبرابر است با مساحت دایره  ABCDضربدر ̂
𝟏 .Cos
𝟏𝒔𝒐𝑪 𝟐𝒓𝝅 است .اما ̂ = 𝑶′ 𝑪′
از این رو ،مساحت بيضی ̂
𝟏𝒔𝒐𝒄𝒓 و  .𝒓 = 𝑶′𝑩′پس ،مساحت بيضی

برابر است با  .𝝅 ∙ 𝑶′𝑪′ ∙ 𝑶′𝑩′پاره خط هاي ’ O’Bو ’ O’Cنصف قطر ها هستند که معموالً با حروف
 b, aناميده می شوند .پس ،مساحت بيضی عبارت است از𝝅𝒂𝒃 :
توجه :هنگامی که  aو  bبرابر باشند ،بيضی دايره می شود ،و اين دستور به دستور  π𝑎2تبديل می شود.
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نگاهي به زندگي زنده ياد پروفسور منصور معتمدي

علي معتمدي

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

ايشان را براي ادامه تحصيل به شهر اصفهان فرستاده
بودند .به دليل عالقه شديد ايشان به نقاشي ،در
هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان مشغول به تحصيل
شدند ،اما متأسفانه امکان اتمام دوره متوسطه براي
ايشان مقدور نشد و سالها بعد و پس از ازدواج ايشان
توانستند مدرک ديپلم خود را اخذ کنند و در شرکت
نفت آبادان مشغول به کار شوند.

شايد در ابتدا الزم باشد اشاره اي به ريشه تاريخي
خانواده معتمدي داشته باشم .آنچه از کهن ساالن اين
فاميل براي نسلهاي بعد نقل شده است اين است که
شکلگيري فاميل معتمدي در محدوده دو شهر
اصفهان و يزد و در روستايي به نام جرقويه بوده است.
افرادي زحمتکش و احتماالً با آيين زرتشتي که
عالوه بر مشاغل معمول در روستاها ،به معماري و
اجراي سازههاي بادگيرها اشتغال داشتند .به ياد دارم
که در زمان طفوليت به همراه پدر به اين روستا سفر
کردم  .ساکنين آن زمان اين روستا ،مسجد و يک
بادگير را که به دست پدر بزرگ پدرم استاد رضا معمار
اجرا شده بود به ما نشان دادند .شواهدي در دسترس
است که نشان ميدهد در يک دوره خشکسالي در اين
منطقه ،مهاجرت هايي به استان خوزستان به ويژه
شهر مسجد سليمان و آبادان صورت گرفته است.
از پدربزرگم حسينعلي معتمدي(پدر دکتر منصور
معتمدي) به ياد دارم که مي گفت در آن زمان پدر،
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البته کار نقاشي را تا پايان عمر خويش رها نکردند و
از ايشان تابلوهايي از رنگ و روغن و سياه قلم برجاي
مانده است.
دکتر منصور معتمدي در  1اسفند سال  0950هجري
شمسي در محله احمد آباد اصفهان چشم به جهان
گشود .ايشان فرزند اول خانواده بودند و در سالهاي
بعد صاحب دو بردار به نام هاي مسعود و غالمرضا و
يک خواهر به نام مستانه شدند .برادرش مسعود داراي
مدرک دکتري شيمي و عضو بازنشسته هيأت علمي
دانشگاه سنندج و برادر ديگر غالمرضا نيز از دبيران
بازنشسته شيمي در اصفهان هستند .پس از مهاجرت
خانواده به شهر آبادان ،ايشان دوران تحصيل خود تا
پايان دوره متوسطه را در شهر آبادان گذراند .دوره
دبستان در مدرسه سينا و دوره متوسطه در دبيرستان
رازي آبادان طي شده است .به طور قطع در اين دوران
عالقه به رياضيات ،با مطالعه مجله يکان در ايشان
شکل گرفت  .آشنايي با انديشه هاي پروفسور محسن
هشترودي در مجله يکـــان درباره رياضي ،فيزيک و

پيش به اين علم عالقهمند کرد .بسياري از اساتيد
کنوني علم رياضي در کشور نيز اذعان دارند که چاپ
اين مجله وزين تأثير به سزايي ،در سوق دادن آنان به
اين رشته داشته است به گونه اي که ردپاي اساتيد

کارشناسي در محضر آن استاد فرهيخته يادداشت
کرده بودند ،با همت خانه رياضيات اصفهان به صورت
کتابچهاي در سال 0931به چاپ رساندند.

بزرگ کنوني را در اين مجله مي توان ديد ،از آن جمله
مي توان به پروفسور اميد علي شهني کرمزاده اشاره
کرد .به ياد دارم که پدر ميگفت بي صبرانه منتظر
پول تو جيبي بودم تا بتوانم کتابهاي رياضي دست
دوم را از کتابفروشي ها خريداري کنم .نبايد تأثير
دبيرستان رازي آبادان در شکل گيري چنين ذهنيتي
را ناديده گرفت .ايشان بارها از سواد و اقتدار دبيران
اين دبيرستان به ويژه دکتر پاک سرشت خاطراتي را
براي بنده تعريف کردهاند.
با اين که بسياري از جوانان آن دوره مانند نسل حاضر
عالقهمند به ادامه تحصيل در رشتههاي مهندسي
بودند ،اما ايشان عالقه وافري براي ادامه تحصيل در
رشته رياضي داشتند .با قبولي در رشته رياضي
دانشگاه اصفهان در سال  0911آرزوي نشستن در
مکتب پروفسور هشترودي که در آن زمان عالوه بر
تدريس در دانشگاه تهران ،در دانشگاه اصفهان نيز
مشغول به تدريس بودند محقق شد .از هم
کالسيهاي به نام ايشان ،مي توان به پروفسور احمد
حقاني و خانم دکتر قدسيه وکيلي از اساتيد سابق
دانشگاه صنعتي اصفهان اشاره کرد .ايشان در سال
 0913از اين مقطع فارغ التحصيل شدند.
از پدر به ياد دارم که مي گفتند در زندگي علمي هر
شخص تحصيل کردهاي ،هم نفس شدن با يک استاد
و معــلم خوب بســــيار تأثيرگــذار است و پروفسور

پس از پايان دوره کارشناسي در دانشگاه اصفهان و با
قبولي در دانشگاه شيراز در سال 0913در دوره
کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل شدند .در آن زمان
امکان تحصيل و انجام خدمت سربازي به طور
همزمان وجود داشت و ايشان عالوه بر تحصيل به
خدمت سربازي در دانشگاه افسري شيراز نيز مشغول
شدند .برخي از اساتيدي که در اين مقطع تدريس
ميکردند از اساتيد خارج از کشور(انگلستان و آمريکا)
بودند و تدريس شان به زبان انگليسي بود .اين مسئله
باعث خشنودي ايشان جهت بهبود زبان تخصصي
خود و مطالعه منابع بيشتر شده بود .پدر بارها از نظم،
ترتيب و قانونمندي اين دانشگاه که کماکان نيز وجود
دارد ياد مي کردند.
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هنر ،تالش براي حل مسائل اين مجله ،عالقه به
يادگيري انگليسي جهت مطالعه کتب خارجي در اين
زمينه و البته تشويق هاي مدام پدر ،ايشان را بيش از

هشترودي براي من آن معلم بود ،تا جايي که تا پايان
عمر خويش از فرهيختگي ايشان ياد ميکردند و جزوه
کسرهاي زنجيري ايشان را که در زمان دوره

پس از اخذ مدرک کارشناسي ارشد از دانشگاه شيراز،
متقاضي استخدام در دانشگاه جندي شاپور اهواز
(شهيدچمران کنوني)شدند و در سال  0909در آن جا
مشغول به کار شدند .در آن زمان ،رياست وقت
دانشگاه ،دکتر عباس جامعي با اعطاي بورسيه
تحصيلي ايشان براي اخذ مدرک دکتري رياضي از
دانشگاه ليدز انگلستان موافقت کردند .ايشان از کشور
آمريکا و انگلستان پذيرش داشتند ،اما به دليل عالقه
به کارهاي جدي پروفسور گلدي استاد دانشگاه ليدز
انگلستان تصميم گرفتند که در اين دانشگاه به
تحصيل مشغول شوند .واحدهاي درسي مقطع دکتري
را در سال اول با موفقيت گذراندند و در امتحان جامع
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نيز قبول شدند .ادامه تحصيل در انگلستان مقارن با
ناآرامي هايي در ايران  ،وقوع انقالب و نامنظم شدن
پرداخت هزينه هاي بورسيه دانشجويان خارج از کشور

در مجله يکان ديده بودند و امکان همکاري علمي
اين دو فراهم شد .همکاري اين دو سالهاي سال و
بيش از  11سال ادامه داشت .بايد اشاره کنم ارتباط

بود .ايشان در يک تصميم گيريي بسيار سخت اين
مقطع را ناتمام گذاشتند و در سال 0903به ايران
بازگشتند.

اساتيد گروه رياضي دانشگاه شهيد چهران اهواز و
خانوادههاي آنها بسيار فراتر ازهمکار بود .اين
صميميت و ارتباط به ويژه در کوي استادان براي
سالها به نوعي خالء نبود فاميل درجه يک را که

در سال  0901و پيش از عزيمت به انگلستان ازدواج
ايشان شکل گرفت  .همسر ايشان خانم فردوس
تيموري که داراي نسبت فاميلي با ايشان
هستند(دخترخاله) پس از ازدواج از شهر اصفهان به
شهر اهواز مهاجرت کردند .پدر همواره قدردان
زحمات همسر دلسوز خود بودند و ياد آور مي شدند

در همان سال هاي جنگ ،بسياري از اساتيد دانشگاه،
از جمله پدرم اعتقاد داشتند که عالوه بر جنگ نظامي
که در جبهه ها شکل مي گيرد ،اعضاي هيأت علمي

که اگر همراهي ايشان در تمامي لحظات دشوار
زندگي نمي بود ،هرگز قادر به کسب مدارج علمي
باالتر نمي شدند .حاصل ازدواج آنها يک پسر به نام
علي (متولد )0905و دو دختر به نام هاي آيدا

بايد در جبهه علمي کشور نيز فعال باشند .در آن
سالها با توجه به شرايط کشور و عدم وجود اينترنت
اطالع از پژوهشهاي جديد علمي در دنيا ،دسترسي
به کتاب ها و مجالت معتبر تخصصي بسيار مشکل

(متولد )0959و آالله (متولد )0951است .علي داراي
مدرک دکتري مهندسي منابع آب  ،آيدا داراي مدرک
کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي -باغباني و آالله
داراي مدرک کارشناسي در رشته ادبيات فارسي است.

بود .با تمامي اين مشکالت در اين سال ها مقاالت
علمي متعددي توسط او همکارانش در مجالت معتبر
دنيا به چاپ رسيد.

بازگشت به ايران هم زمان با شروع جنگ تحميلي
بود و اهواز با مرز کشور عراق حدود  011کيلومتر
بيشتر فاصله نداشت .اما با وجود مشکالت اقامتي در
اهواز و حمالت متعدد هوايي به اين شهر  ،ايشان و
ديگر همکارانشان محل کار خود را ترک نکردند.
عالوه بر ناراحتي ناشي از شروع جنگ ،تخريب
شهري که در آن دوران تحصيل خود را گذرانده بود
ايشان را بسيار متأثر ميکرد.
 5ماه پس از استخدام ايشان در دانشگاه پروفسور اميد
علي شهني کرمزاده نيز به گروه رياضي اين دانشگاه
پيوست .بيش از اين شايد اين دو بارها نام يکديگر را
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همگي در اصفهان ساکن بودند براي خانواده ما پر
کرد.

در سال  0903کتاب " کاربرد مکانيک در هندسه" را
با همکاري دکتر يداهلل دوج ترجمه و به چاپ رساندند.
پس از آن نيزکتاب دوم خود با عنوان" آشنايي با
نظريه حلقه ها" تأليف و منتشر کردند .اين کتاب در
سال  0911به چاپ دوم رسيد و نهايتاً ويرايش سوم
آن در سال  0931توسط انتشارات دانشگاه شهيد
چمران اهواز به عالقه مندان عرضه شد.
در سال  0911و پس از سال ها تحقيق و تدريس و
با اخذ مجوز پذيرش دانشجوي دکتري رياضي توسط
دانشگاه شهيد چمران اهواز تصميم گرفتند که
تحصيالت ناتمام خود را در مقطع دکتري به پايان
برسانند .وي مقطع دکتري را در سال  0911با

راهنمايي دوست قديم و شفيق خود پروفسور اميدعلي
شهني کرمزاده آغاز کرد و در  0919/05/3دفاع از
پايان نامه خود را با عنوان" زنجيرهاي نامتناهي در

که به ساکِل مربوط هستند به ويژه زنجير لِوي مطرح
شدند .اين مطالب به طور پراکنده در منابع وجود داشته
اند .برخي مشاهدات و اثباتهاي جديد نيز ارائه
گرديده است .در فصل سوم پس از مروري بر خواص
مدول هاي  -αنوتري قضيه پايه هيلبرت و نيز قضيه
اِکين بدون هيچ گونه محدوديتي بر روي حلقه ها به
طور طبيعي تعميم داده شده اند .با استفاده از طول
زنجير لِوي يک کران باالي غيربديهي براي مجموعۀ
اعداد اصلي مجموعه مولدهاي يک مدول آرتيني بر
روي حلقه اي دلخواه به دست آمده است .بدين ترتيب
مي توان مساله يافتن عدد اصلي مجموعه هاي مولدِ
مدول هاي آرتيني را تمام شده تلقي کرد .در فصل
پاياني مدول هاي با شرايط  -αزنجيري مضاعف
(  (α –DICCمعرفي شده اند .نشان داده شده
است که کالسِ مدولهاي (  (α –DICCهمان
کالي مدول هاي با بعد کرول يا هم ارزِ آن با بعد
نوتر است .قضيه ساختاري در مورد مدول هاي
(  (α –DICCبيان و اثبات گرديده است .يکي
ديگر از نتايجِ اين فصل اين است که بُعد کرول يا بعد
نوترِ حلقه هاي نيم سادۀ (  (α –DICCنابيشتر
از  αاست و بنابراين حلقه هاي نيم سادۀ DICC
نوتري هستند .با استفاده از قضيه ساختاري قضيه اي
مشابه قضيۀ اِ کين بيان و ثابت شده است .نتايج اين
تحقيق در دو مقاله جداگانه و در مجله

کارهاي جدي ايشان باعث شد تا ايشان در سال
 0911به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد چمران
اهواز انتخاب شوند.
در خبرنامه انجمن رياضي ايران( سال ،03شماره،9
زمستان )0915خبري با عنوان " اسامي رياضي دانان
ايراني در فهرست جهاني رياضي دانان"
منتشرشـــده بود .در اين خبر اعالم شــده بود که
اتـــحاديه بينالمللي رياضـي طي کتابي با عنـــوان
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که هر  1سال يک بار به چاپ مي رسد اسامي و
نشاني رياضي دانان کشورهاي مختلف در سال 0333
را به چاپ رسانده است .از ايران  11رياضي دان
معرفي شده بود و از دانشگاه شهيد چمران اهواز
پروفسور اميد علي شهني کرمزاده و پروفسور منصور
معتمدي در اين ليست قرار داشتند.
در اسفندماه سال 0915گروه رياضي دانشگاه
شهيدچمران اهواز  ،ميزبان بيست و دومين دوره
مسابقات رياضي دانشجويي بود .اين ميزباني به طور
شايستهاي انجام شد ،اما حادثهاي که در زمان
بازگشت اتوبوس دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
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مدول ها" با درجه عالي به پايان رساند.پايان نامه
ايشان در چهار فصل تنظيم گرديده است که دو فصل
آخر آن حاوي نتايج اصيل و جديد است .در فصل اول
بعضي نتايج اصلي و نتايج جديد در مورد بعد گُلدي،
بعد کرول و بعد نوتِر ،و در فصل دوم شرايط زنجيري

 Communication in algebraبه چاپ
رسيده است.

به تهران و در نزديکي پل زال رخ داد پايان تلخي را
براي شرکت کنندگان رقم زد .در اين حادثه تلخ
متاسفانه  5دانشجوي نخبه دانشگاه شريف از جمله
آقاي آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد رياضي
 0330به رحمت خدا رفت .هيچ گاه گريه هاي پدر در
زمان وقوع اين حادثه را از ياد نمي برم .او بارها از اين
اتفاق به عنـــوان يکي از خاطـــرات بــد دوران
کــاري خود ياد مي کردند.
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در سال  0939کتابي با عنوان" مقدمه اي بر جبر

را پيدا کردند تا درباره هندسه دبيرستاني که مدتها از
آن جدا مانده بودند ،مجدداً مطالعه کنند  .به ياد دارم
که ايشان بارها از عالقه خود به رشته هندسه در

اعداد" را با همکاري سرکار خانم دکتر نسرين
شيرعلي تأليف و به چاپ رساندند.

دوران دبيرستان سخن گفته بود تا جايي که بهترين
نمره ايشان در زمان امتحانات ديپلم نمره  51در درس
هندسه بود .سکونت در اصفهان و عالقه به هندسه
باعث شد تا در سال هاي آخر عمر خود در مبحث

تعويض پذير و نظريه اعداد" را ترجمه کردند و پس
از آن در سال  0930کتاب" نخستين مفاهيم نظريه

ايشان دوبار و در سالهاي تحصيلي  51-53و35-39
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جهت استفاده از فرصت مطالعاتي به دانشگاه صنعتي
اصفهان منتقل شدند.
پروفسور منصور معتمدي عالقه زيادي به يادگيري
مطالب جديد علمي حتي خارج از حيطه تخصصي
رياضي خود داشتند .به طوري که تالش مي کردند
دروس جديدي را براي تدريس انتخاب کنند به طور
مثال مي توان به تدريس رياضيات گسسته در دانشگاه
اشاره کرد که براي نخستسن بار توسط ايشان در گروه
رياضي ارائه شد .هم چنين مي توان به عالقه ايشان
جهت تهيه مقاالت توصيفي در مجالت (علمي-
ترويجي) اشاره کرد که از آن جمله مي توان مجالت
فرهنگ و انديشه رياضي ،پيک رياضي ،گلچين
رياضي و  ...را نام برد.
در سال  0931و پس از  99سال تحقيق و تدريس با
درجه استاد تمام بازنشسته شدند و به زادگاه خود
اصفهان بازگشتند .ترجيح دادند در مکاني آرام واقع در
خيابان مشتاق دوم اصفهان و در خانه رو به مادي
نياصرم سکني گزينند .پس از بازنشستگي ميگفتند
االن زمان آن رسيده است که دين خود را به زادگاهم
ادا کنم .با توجه به عالقه او به رياضيات دبيرستاني و
دعوت دکتر علي رجالي در خانه رياضيات اصفهان،
مشغول کار با دانش آموزان و دانشجويان عالقه مند
به رياضي شدند .در اين سالها با تشکيل کارگاههاي
آموزشي درباره موضوعات خاص رياضي کماکان خود
را با اين علم مشغول کردند .پس از سالها فرصت اين
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کاشي کاري آثار باستاني اصفهان با اساتيد رشته
معماري ،هندسه و اساتيد کاشي کاري اصفهان و حتي
اساتيدي که به دعوت خانه رياضات اصفهان از خارج
به ايران مي آمدند در اين باره بحث و مشورت کنند.
در زمان همکاري با خانه رياضيات اصفهان کتاب "
کسرهاي زنجيري" که جزوه درسي پروفسور محسن
هشترودي در دوران کارشناسي در دانشگاه اصفهان
بود و هم چنين کتاب" نسبت طاليي و اعداد
فيبوناتچي" نيز به همت ايشان به چاپ رسيد.
در سالهاي اخير ايشان همکاري جدي و صميمانهاي
چه در زمينه ويراستاري ،داوري و نگارش مقاالت با
مجله فرهنگ و انديشه رياضي داشتند .
از آخرين مقاالت ايشان در اين مجله ميتوان به
"فاکتوريل تعميم يافته"" ،قضيه گلدي"" ،قضيه
اصلي حساب و يکتايي تجزيه" "،قضيه پروانه" " ،به
ياد جان دانس"و "کاربرد رياضي در بهبود هوش
سيال" اشاره کرد .به ياد دارم که پس از عمل جراحي
قلب باز ،در منزل از ايشان پرسيدم که آيا ليست
مقاالتي که کار کردهايد را داريد ايشان جواب دادند
خير! براي من که از نسلي ديگر هستم بسيار جالب
بود که اکنون در کشور براي پرکردن روزمه کاري
خود به هر صورتي سعي در چاپ مقاالت متعدد
ميکنند ،اما به محتواي علمي و بار معنايي آن
توجهاي ندارند ولي نسلهاي قبلي براي لذت از علم
و يادگيري عميق مفاهيم آن کار مي کردند و ميکنند.

ميشد .از من پرسيدند خبر داري چه اتفاق بزرگي
براي جامعه رياضي افتاده است؟ اضافه کردند که خانم
دکتر مريم ميرزا خاني از نخبه هاي رياضي کشور و
المپياديهاي سابق ايران که چندين مدال طال را

تمامي متن پاياننامه ما را خط به خط خوانده بودند
و ويراستاري کردند .ايشان بيش از آن که به هوش
انسان جهت رسيدن به اهداف علمي ،اعتقاد داشته
باشند به عالقه ،پشتکار نظم و تالش مداوم براي

دريافت کرده بود برنده جايزه فيلدز شده است .جايزه
فيلدز معادل جايزه نوبل در رياضيات است .بسيار
خوشحال بود که براي اولين بار يک ايراني و البته
يک زن ايراني برنده اين جايزه شده است .خوشحالي

رسيدن به نتايج معتقد بودند .جمله اي از ايشان به ياد
دارم که مي گفتند رياضت يعني سختي کشيدن و
کسي که رياضي مي خواند بايد رياضت بکشد تا
بفهمد و بفهماند .در سال هاي آخر عمر خويش با

مضاعف ايشان به آن جهت بود که خانم مريم
ميرزاخاني از بازماندگان حادثه اتوبوس دانشجويان
دانشگاه صنعتي شريف در سال  0915بودند.

توجه به اين که فرزندشان آالله در رشته ادبيات درس
خوانده بود ،بارها در زمينه ادبيات ايران و اشعار
شاعران با يکديگر لذت شعرخواني را تجربه کرده
بودند.

از خصوصيات اخالقي ايشان مي توان به منطقي بودن
که مشخصه رياضي دانان است ،عالقه شديد به

ايشان عالقه وافري به حکيم عمرخيام داشت .بر روي

خواندن کتاب هاي داستاني نفيس و اجتماعي ،گوش
دادن به آثار موسيقي کالسيک جهان از جمله آثار
بتهوون ،موتزارت ،شوپن و کاليدرمن و  ...که از دوران
خردسالي و با گوش دادن به اين آثار در راديو شکل

ميز تحرير ايشان تصوير از اين فيلسوف ،رياضي دان
و شاعر قرار داشت .شايد تمامي آن چه او از يک
انسان فرهيخته مي شناخت  ،در وجود خيام شکل
گرفته بود.

گرفته بود اشاره کرد .ايشان در زمان دانشجويي در
شيراز به کالس پيانو نيز مي رفتند .هم چنين ايشان
به توصيه پروفسور هشترودي در کالس هاي زبان
روسي و فرانسه شرکت کردند تا بتوانند از کتاب هاي
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از آخرين خاطراتي که از پدر به ياد دارم بايد به يک
تماس تلفني در صبح يک  59مرداد  0939اشاره کنم.
صدايي پر از شادي و شوق از گوشي تلفن شنيده

استادي بزرگ در کنار خود داشتيم که در تمامي
مراحل کار پيگير مشکالت تحقيقي ما از جمله تهيه
کتاب ها و مقاالت مرتبط با موضوع کاري بود و

در انتها قسمتي از مصاحبه نشريه علمي نگاشت(سال
اول ،شماره اول ،بهار )0931با دکتر منصور معتمدي
آورده مي شود:

رياضي ديگري نيز استفاده کنند .البته متأسفانه حضور
در اين کالس ها تا حد مسلط شدن با آن زبان ها
ادامه نيافت .وي کالس هاي مکاتبه اي نجوم و
نقاشي را نيز گذرانده است .بي شک يکي از ويژگي

توصيف دکتر منصور معتمدي از رياضيات :رياضي آن
قسمت از دانش بشري است که به طور عمده به
کميت(نظريه اعداد) ،ساختار(جبر) ،فضا(هندسه)،
تغييرات(آناليز) ،و به انتظام فکري براي اثبات

هاي خاص ايشان تبحر در ويراستاري متون علمي
بود که در کتاب هاي متعددي از تجربه ايشان استفاده
شده است .بنده و خواهرم آيدا در نگارش پاياننامه
هاي خود عالوه بر داشتن اساتيد راهنما و مشاور،

قضايا(منطق) مي پردازد و از ديد رياضي کاربردي،
رياضيات علم مدل بندي است.
از او سئوال شده بود که به کدام يک از نوابغ رياضي
عالقه منديد؟ ايشان جواب دادند به گاوس ،به دليل
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پژوهش هاي اساسي ،متنوع و تأثيرگذار در رياضيات
به طوري که پايان نامه دکتري گاوس هر فصل آن
شاخه اي از رياضيات را گسترش داده است.
در نهايت سئوال شده بود که شگفتي رياضيات را در
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چه مي بينيد؟ پاسخ اين بود :شگفتي رياضيات در اين
است که در حال اين که بسيار منتزع و مجرد است،
کاربرد پيدا مي کند و به همين علت است که به لحاظ
مجرد بودن با هنر اشتراک پيدا مي کند (قسمتي که
خالقيت است هنر است) و آن قسمت که کاربرد پيدا
مي کند با مهندسي اشتراک پيدا مي کند.

منصور معتمدي پس از يک عمل جراحي باز که
(ظاهراً!) با موفقيت انجام شده بود يک هفته پس از
بازگشت به منزل و به دليل عدم تعهد کافي پزشک و
پرسنل بيمارستان جهت بهبود شرايط پس از عمل،
در تاريخ 0931/9/50چشم از جهان فروبست .در مدت
يک هفته پس از عمل نيز با شرايط روحي مناسب ،از
برنامه هاي خود براي دوران پس از بهبودي و اين که
بيش از گذشته کار خواهند کرد سخن مي گفتند.
شايد ايشان مصداق کامل "زگهواره تا گور دانش
بجوي" باشند.

مسأله حل کنيد

 11دانشمند روي یک پروژه محرمانه کار میکنند .آنها مستندات خود را در یک
صندوق نگهداري میکنند .درب صندوق فقط و فقط موقعی باز میشود که حداقل 6
دانشمند حضور داشته باشند.
حداقل تعداد قفل براي صندوق و حداقل تعداد کليد براي هر دانشمند چند تاست؟
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وضعيت آموزش رياضي مدرسهاي در ايران

علي رجالي

به ياد دوست دانشمندم دکتر منصور معتمدي که به فکر آموزش رياضي اين کشور بود و خيلي زود از ميان ما رفت
خدماتش به جامعه علمي کشور و خانه رياضيات اصفهان فراموش نشدني و يادش همواره باقي است.

"بيتوجهي به جايگاه آموزش در برنامهريزيهاي
کالن کشور و نگريستن به آن به عنوان يک خدمت
مصرفي بهجاي مهمترين دستگاه توليدي يا
سرمايهگذاري ،دفع معلمان عالقهمند ،دلسوز و
توانمند ،عدم ايجاد جاذبه براي شغل شريف معلمي،
عدم وجود استانداردهاي آموزشي براي مقاطع مختلف
تحصيلي از پيشدبستان تا پيشدانشگاه،
تصميمگيري در مورد مسايل آموزشي در اتاقهاي
دربسته و توسط کارشناسان بدون تجربه ،ادامه وجود
کنکور و رشد روحيه و فرهنگ آموزش براي آزمون
در مقاطع مختلف (از دبستان و راهنمايي براي ورود
به مدارس خاص و در دبيرستان براي کنکور)،
جداسازي المپيادها از بدنه آموزش و پرورش ،عدم
وجود برنامههاي صحيح ضمن خدمت معلمان ،عدم
وجود مجوز تدريس معلمي و بيتوجهي به مراکز
آموزشي و برنامههاي قبل از خدمت معلمان ،نبود
آزمونهاي استاندارد در سيستم آموزش و پرورش،

تصميمهاي بسيار مقطعي ،غيرعلمي و سياسي در
رابطه با مســـــــايل آموزشــــــي و بسيـــاري
مسايل ديگر منجر شده اند که آموزش و
پرورش نتواند محيط مناسب را براي آموزش و پرورش
جوانان خالق ،مستعد و توانمند فراهم آورد و آموزش
رياضي هم نميتواند جدا از اين بدنۀ ناسالم رشد
کند.تالشها در جهت راهاندازي مسابقات
دانشآموزي رياضي ،تشکيل انجمنهاي
معلمان رياضي ،خانههاي رياضيات ،نشريات
توصيفي و تحقيقي ،گسترش تحقيقات و

علمي
علمي
متعدد
انجام
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خاهن رياضيات اصفهان و دااگشنه صنعتي اصفهان

کارگروهي بين معلمان رياضي و راهاندازي دورههاي
تحصيلي و کارهاي تحقيقاتي آموزش رياضي ،همه
تحت تأثير اين مشکالت و بدنۀ بيمارگونه آموزش و
پرورش قرار گرفتهاند و اگر فرهنگستان علوم ،انجمن
رياضي ايران و ساير نهادهاي علمي و سياسي کشور
به اين مهم توجه نداشته باشند ،تمام تالشها در
مقاطع مختلف تحصيلي باالتر نيز بيثمر خواهند ماند
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و اين ويروس خطرناک همانند کنکور مقاطع باالتر
تحصيلي را هم نابود خواهــد کرد .در اين مختــصر
پارهاي از مشکالت آموزش رياضي مدرسهاي در ايران

شيراز برگشت ،جايي که  3سال قبل از آن يعني در
سال  ،0913دوره تحصيالت دانشگاهي خود را شروع
کرده بود .طبق معمول به جديدالوروديها مسئوليت

مطرح و راهحلهايي نيز که در زمانهاي مختلف به
مسئوالن ارائه و بسياري از آنها بدون توجه بايگاني
شدهاند ،مطرح خواهند شد".

تدريس رياضي ( 010رياضي عمومي )0را واگذار
ميکردند .در اين کالس مشاهدهاي داشت که مسير
زندگي علمي او را عوض کرد!  3سال قبل از آن،
عليرغم اينکه در دبيرستان رياضيات به اصطالح

مقدمه
اين نوشته براي ارائه در حاشيه اجراي برنامهاي در 00
مهرماه  0933در فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي
ايران تنظيم و بين شرکتکنندگان نيز توزيع شد،
اکنون که هم انجمن رياضي ايران و هم فرهنگستان
علوم جمهوري اسالمي ايران به اين واقعيت رسيدهاند
که يکي از مسايل مهم ،آموزش مدرسهاي ايران است
و تالشهايي از طريق کميسيون پيشبرد رياضيات
فرهنگستان علوم در دست اجراست ،همان متن با
انجام تغييراتي مختصر براي آگاهي عموم
دستاندرکاران رياضي کشور ارائه ميشود.
اما چرا اين نويسنده ؟ او که نه رياضيدان است ،نه
آموزشگر رياضي و نه حتي آمارشناس ،فقط يک معلم

جديد و مباحث مجموعهها را نخوانده بود ،او و
همکالسيهايش به راحتي توانستند درس رياضي
عمومي را از کتاب آپوستل [ ]0بخوانند و موفق هم
بشوند ،ولي دانشجويان جديد در درک مفاهيم رياضي
عمومي 0که در آن زمان از کتاب ليتهولد [ ]5تدريس
ميشد عاجز بودند ،عليرغم اينکه بسياري از مطالب
آنرا در دروس دبيرستاني خود خوانده بودند!
شايد يک مسئله ،تفاوت فاحش بين آقاي رجبعليپور،
مدرس سال  0913و نگارنده در سال  0901بود ،که
البته مشاهده شد که ساير مدرسين هم با اين مشکل
روبرو بودند و لذا نويسنده احساس کرد که بايد اين
مسئله را ريشهيابي کند! خوشبختانه در آن زمان قانون
 Publish or Perishدر کشور متداول نبود و در

رياضي است که بيش از سي و پنج سال وقف آموزش
رياضي کشور بوده است و بهطور غيرحرفهاي ،در کنار
معلمان رياضي سراسر کشور تلمذ ميکرده است و
حاصل آموختههايش در مجامع علمي داخلي و خارجي

نتيجه براي ريشهيابي مسئله ،نويسنده به مدارس رفت
و در بين معلمان قرار گرفت و آنقدر ادامه داد که حتي
به حضور در کالس درس دورههاي دبستان عالقهمند
شد( .البته چون در آن زمان معلمان شيراز که بعداً به

مطرح ميشوند و به نظر ميآيد اين مطالب و نظرات
معلمان رياضي که طوطيوار عرضه ميشوند،
شنوندگاني هم در داخل و خارج کشور دارد .مسير
زندگي علمي نويسنده به شرح زير است:

او رسماً لقب "معلم ریاضی" اعطاء کردند،
نميشناختندش و خيلي هم جوان بود ،براي پيدا
کردن راهي براي ورود به آموزش و پرورش تالش
کرد تا يکي از بزرگان جامعه آماري کشور را از بانک

نويسنده سال  0901بود که پس از فراغت از
تحصيل در رشته آمار دانشگاه استانفورد به دانشگاه

مرکزي به دانشگاه شيراز منتقل کند و خود در برابر
آن ،با اجازه دانشگاه شيراز به اصفهان هجرت کرد).

بيشتر به مطالعه و بررسي مسايل آموزش رياضي
مدرسهاي در ايران و جهان اختصاص يافت.

پس از برگزاري موفق مسابقه و ارائه گزارش آن،
همان معاون پژوهشي وزارت آموزش و پرورش که
بعداً بنيانگزار المپيادهاي علمي ايران نيز شد ،از
انجمن رياضي ايران دعوت کردند مسابقه رياضي را

جلسات دوشنبه بعدازظهر معلمان ریاضی
اصفهان راهاندازي شد و از آن زمان زندگي علمي او

يکي از قدمهاي اوليه ،تشکيل شوراي افت
ریاضی از طريق انجمن رياضي ايران ،در دفتر
معاونت وقت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش بود
که مسابقات ریاضی دانشآموزي ،مجالت
رشد آموزش ریاضی و حتي انگيزه انتشار نشریه
فرهنگ و اندیشه ریاضی از نتايج کار اين شورا
بود.
طرح برگزاري مسابقات رياضي در سال  0950با
معاون وقت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش در
ميان گذاشته شد .ايشان گفتند" :اين يک شوخي
است ،ما در حال جنگ هستيم ،مگر رياضي فوتبال
است که براي آن مسابقه بگذاريم!" به ايشان عرض
شد" :زماني جنگ تمام ميشود و اگر افت رياضي به
همان صورت ادامه يابد ،در پايان جنگ حتي يک
مهندس اليق نيست که اين کشور را بسازد .آن وقت
بايد از تکنيسينهاي ايتاليايي استفاده کرد!" به
هرحال ايشان قبول نکردند ،ولي قول دادند که اگر در
اصفهان برگزار شود مخالفت نکنند.
در سال  0955اين مسابقه در اصفهان [ ]9با کمک
معلمان و دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد (بگذريم
که چه مشکالتي وجود داشت ،چون آموزش و پرورش
و برخي از کارشناسانش از اين کار خوششان نميآمد!
به حدي که دو روز قبل از برگزاري ،باالجبار محل

در سطح کشور برگزار کند .با حمايت انجمن رياضي
ايران و آموزش و پرورش ،نخستين مسابقه
دانشآموزي ايران در سال  0959در شيراز و در کنار
پانزدهمين کنفرانس رياضي کشور برگزار شد [ 1و ]0
و اين روند برگزاري که مرحله اول آن توسط معلمان
رياضي سراسر کشور در استانهاي مختلف برگزار
ميشد ،تا چهار سال ادامه داشت .سپس کميته
مسابقات رياضي در دفتر معاون پژوهشي وزارت
آموزش و پرورش تشکيل شد و مسئله حضور ايران
در المپياد بينالمللي رياضيات ( )IMOمطرح گرديد
و هدف مسابقه از ايجاد انگيزه در دانشآموزان براي
مطالعه رياضي و ترويج روشهاي حل مسئله در
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در کنار معلمان رياضي اصفهان و با مشارکت آقاي
تابش عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان،

برگزاري از درون شهر به دانشگاه برده شد و اگر
حمايت و همفکري دوستان دانشگاهي ،حمايت
مسئوالن وقت دانشگاه و همکاري صميمانه آقاي
تابش نبود ،اجراي چنين امري امکانپذير نميشد!)

مدارس و بين معلمان تغيير يافت ،که اين امر باعث
شد تا نويسنده از اين کميته کنار رود! و مسابقات در
دو مرحله جدا از بدنه آموزش و پرورش و مرحله اول
آن به صورت سئواالت چندگزينهاي ،ولي با طراحي و
تصحيح متمرکز ،خارج از بدنه آموزش و پرورش و
بدون تأثير بر آن ،ادامه پيدا کرد و به دنبال آن مدارس
تيزهوشان راهاندازي شد و ]5[ ...
اين نمونهاي از ممانعت براي حل مشکالت و
اعمال نظر غيرکارشناسانه مسئوالن است .به نظر
نويسنده وزارتخانههاي آموزش و پرورش و عــــلوم،
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تحقيقات و فنآوري و بسياري ديگر از وزارتخانهها در
کشور ميبايست نقش ستادي و نظارتي داشته باشند،
فقط حامي و ناظر طرحها باشند و خود در آن دخالت
و تصديگري ننمايند.
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در
اصلي
مشــکالت
از
يـکي
آموزش ما همين دخالتها توسط افرادي است که
معلم نيستند (!) يک زمان ،يک معلم پس از چندين
سال معلمي و تجربه کالس درس ،معاون و سپس
مدير مدرسه ميشد و به دنبال آن کارشناس آموزش
و پرورش ،اما در حال حاضر وضعيت به گونهاي ديگر
است[ .مقوله مسابقه موارد مشابه ديگري هم در
زندگي علمي نويسنده داشته است .به طور مثال آنجا
که در سال  0903با همکاري معلمان اصفهان و با
محوريت مرحوم تيمور غياثينژاد طرحي به نام مرکز
معلم در حال پياده شدن بود (مرکزي براي مطالعات
و تحقيقات معلمان) ،اگرچه اين طرح به تصويب
معاونت وقت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش
(مرحوم شهيد موسوي) رسيده بود ،ولي مديرکل وقت
آموزش و پرورش اصفهان ،اجازه راهاندازي را ندادند.
اما وقتي با فشار وزارت مجبور به راهاندازي آن شدند،
نامش را تغيير دادند (مرکز تحقيقات معلمان اصفهان)
و با تصديگري کامل ،اهدافش را عوض کردند.
اگرچه هنوز هم با اهداف مشابهي نه تنها در اصفهان،
بلکه در بسياري از شهرهاي ايران تحت عنوان
پژوهشگاه معلم فعاليت ميکند و خدمترساني
محدودي به جامعه معلمان دارد].
تجربه دوشنبههاي اصفهان ( که مجمع معلمان و
اساتيد رياضي اصفهان است) ،و تجربههاي مشابه در
ساير استانها ،طرح تشکيل انجمنهاي علمی
معلمان ریاضی را به معلمان رياضي ايران هديه
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داد [ ]1و با عالقه و پيگيري معلمان رياضي سراسر
کشور اين انجمـــــنها و به دنـبال آن اتـــحاديـه
انجمنهاي علمي آموزشي معلمان رياضي ايران
شکل گرفت .اين انجمنها محملهايي را براي
توسعه پژوهش ،همکاري و همفکري در امر تدريس،
آمادگي براي اجراي برنامههاي آموزشهاي ضمن
خدمت و انتشار بسياري از نشريات تخصصي معلمان
ايجاد کردند .اگرچه اين نهادها با همت معلمان
رياضي و در مقاطعي که مسئوالن آموزش و پرورش
درک صحيحي از نيازهاي آموزش و پرورش داشتند
شکل گرفتند (و حتي براي ساير رشتههاي علمي هم
الگو شدند) ،ولي مسئله اصلي بها ندادن به آنها
توسط سيستم آموزش و پرورش است ،تا حدي که
اين انجمنها براي انتشار نشريات خود يا برگزاري
دورههاي آموزشي و نيز انجام کارهاي تحقيقاتي بايد
دست نياز به کارشناسان آموزش و پرورش دراز کنند
و چون توسط وزارت آموزش و پرورش به عنوان يک
نهاد رسمي مورد پذيرش قرار نگرفتهاند و ستادي قوي
حداقل در سطح کميسيون انجمنهاي علمي وزارت
علوم ،تحقيقات و فنآوري در مجموعۀ آموزش و
پرورش وجود ندارد ،آموزش و پرورش و جامعه رياضي
کشور نتوانسته اند تاکنون از اين نهادهاي خودجوش
مردمي بهرهگيري کافي داشته باشند [.]3
کنفرانسهاي آموزش ریاضی هم از سال 0910
در اصفهان شکل گرفت و تاکنون دستاوردهاي زيادي
را براي معلمان و آموزش رياضي کشور به ارمغان
آورده است[ ،]3اگرچه مشارکت بيشتر انجمنهاي
علمي مادر براي پربارتر کردن آن و تالش معلمان
رياضي براي انجام تحقيقات اصيل علمي ميتواند
نقش بارزي در توسعه اين کنفرانسها و اثرگذاري
آنها داشته باشد.

دانشگاه صنعتي شريف [ ]01فرصتي به دســـت آمد
که با مرحوم استاد احمد بيرشک جلساتي برگزار شوند.
تهيه نامههايي با امضاء ايشان به برخي از مسئوالن،
براي بزرگداشت سال جهاني رياضيات در ايران و

پرورش تا آنجا که به وزارت و ادارات بستگي
نداشتهاند و فقط در اثر حرکت و عالقه مردمي ايجاد
شدهاند ،به خوبي آماده فعاليت هستند .اگرچه آنها به
سختي و پافشاري فراوان طي طريق مينمايند ،ولي

سپس پيگيريهاي مستمر و حمايت افرادي چون

متأسفانه سيستم آموزش و پرورش و آموزش
مدرسهاي در ايران از خدمات آنها به خوبي بهره
نميگيرند.

معاون وقت پژوهشی وزارت فرهنگ و

وضعيت آموزش ریاضی مدرسهاي در ایران:

آقاي محمدعلی نجفی ریاست وقت سازمان
برنامه و بودجه و آقاي دکتر مضطرزاده
آموزش عالی و پيگيري برخي از دلسوختگان
جامعه ،ستاد ملی سال جهانی ریاضيات در
ایران را شکل داد .اين ستاد تا مدتي توانست
کارهايي را در جهت توسعه علم رياضي و
توانمندسازي نهادهاي علمي رياضيات مدرسهاي و
انتشار کتب اصيل رياضي براي جامعه به ارمغان آورد،
ولي ...
خانههاي رياضيات ايران که نخستين آن در سال
 0911در اصفهان شکل گرفت ،يکي از دستاوردهاي
مهم ستاد ملي سال جهاني رياضيات در ايران بود
[ .]00خانه رياضيات محملي است براي توسعه علم
رياضي و ترويج علوم رياضي مرتبط ،محلي براي
شناسايي و پرورش استعدادهاي درخشان رياضي
بدون جداسازي آنها از بدنه آموزش کشور ،مرکزي
است براي آموزش انجام کار گروهي ،محملي است
براي آشنايي با مفاهيم و کاربردهاي رياضي ،مرکز
تحقيقاتي است براي انجام پژوهشهاي بينرشتهاي
و شناخت تاريخ تمدن ايراني ،اسالمي و بررسي
مشکالت آموزشي کشور  .البته در حالي که جامعه
جهاني [ 09 ،05و  ]01به اهميت و ميزان تأثيرگذاري

مطمئناً با بيان مشکالتي که در پيش رو است و اينجا
مطرح ميشوند ،اين سئوال مطرح ميشود که پس
چرا هنوز هم ما در رياضيات وضعيت مناسبي داريم،
از بسياري از کشورها جلو هستيم و در المپيادهاي
رياضي رتبه ميآوريم و افرادي چون مريم ميرزاخاني
] [00حاصل تحصيالت رياضي ايراني هستند.
اوالً المپيادها جدا از بدنه آموزش و پرورش است و به
هيچ وجه آئينه آموزش رياضي مدرسهاي ما نيست .به
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در جريان برگزاري نخستين کنفرانس آموزش رياضي
ايران و به دنبال طرح مسئله سال جهاني رياضيات در
هنگام برگزاري بيستمين کنفرانس رياضي کشور در

اين خانهها و نقش الگوسازي آنها توجه دارد ،ولي
هنوز جوامع علمي داخلي به اهميت آنها پي نبردهاند!
پس ديده ميشود که نهادهاي مورد نياز آموزش و

قول استاد دکتر غالمحسين شکوهي [" ]05موفقيت
عده انگشتشماري از دانشآموزان در المپياد جهاني
رياضي کافي نيست .بايد طرز فکر منطقي در عامه
مردم رواج يابد و ميانگين معلومات رياضي ملت
افزايش يابد ".نتايج آزمونهاي تيمز [ 01و  ]03اين
مسئله را تأييد ميکنند.
ثانياً خانوادهها به آموزش دانشآموزان و به اهميت و
سختي رياضيات (نه زيبايي و کارآيي آن) توجه خاص
دارند و آموزش و پرورش ايران ،چند نفر معلم در
گوشه و کنار کشور دارد که هنوز معلمند!
(اگـرچه بازنشستگي زودتر از موعد معلمان در مقطعي
از زمان ،اين اميد را هم تا حدودي از بين برد ).اما اميد
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ميرود که آينده اينچنين نباشد [ ]03ولي اگر از حاال
به فکر آن نباشيم در آينده افت شديد رياضي خواهيم
داشت!
اما بدنه آموزش رياضي مدرسهاي شامل چه عوامل و
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جزئياتي است؟ ازجمله موضوعهاي مهم در آموزش
رياضي مدرسهاي ،يادگيري و تدريس ،برنامه درسي و
ارزشيابي رياضي است [ ]51و لذا در اينجا فقط به اين
موضوعات اشاره ميشود:
 -1برنامههاي درسی
متأسفانه در آموزش رياضي مدرسهاي کشور،
استانداردي وجود ندارد و اگر راهنماها و کتابهايي
هم وجود دارند معموالً در اتاقهاي دربسته و بدون
اعتبارسنجي آنها توسط معلمان و بدون جلب توجه
و اعتقاد جامعهاي که قصد پيادهسازي آنها را دارند،

برخي از رشتهها مثل آمار بايد بومي و منطبق بر
نيازها ،امکانات و عاليق منطقهاي تهيه شوند و
معلمان هر ناحيه حق انتخاب کتاب مورد عالقه و
منطبق بر توان و سليقه دانشآموزان خود را داشته
باشند( .براي بررسي وضعيت موجود ،مطالعه مقاله
[ ]51و کتاب [ ]50شايد مفيد باشد).
 -2مجریان برنامه
يکي از عوامل مهم براي يادگيري موفق ،معلم است.
مخصوصاً درس رياضي که تا حدود زيادي معلم محور
و موفقيت در يادگيري آن به راهنمايي مدرس وابسته
است.

در هر زمان با سليقه عدهاي خاص تهيه ميشوند.
گاهي حتي پيوستگي و ارتباطهاي عمودي و افقي
بين مطالب و برنامههاي پايههاي مختلف وجود ندارد
و اصوالً مشخص نيست چرا يک نفر در مقطعي خاص

آيا معلمان رياضي ،آمادگي راهنمايي خوب
دانشآموزان را دارند؟ يا بهطور سنتي به جاي
راهنمايي فقط تدريس ميکنند؟ بيتوجهي به
شخصيت و جايگاه معلمان ،عدم برنامهريزي صحيح

بايد آن مفهوم رياضي را بداند .در زمانهاي مختلف
کتابهاي رياضي به صورت ترجمه ناقص از
کتابهاي مشابه ساير کشورها و يا حتي اقتباس از
کتب دانشگاهي بدون هدف تهيه ميشوند و قبل از

آموزشهاي قبل از خدمت ،نبود مجوز معلمي ،نبود
انگيزه الزم براي انتخاب شغل معلمي ،نبود
برنامههاي منسجم براي آموزشهاي ضمن خدمت و
فرصتهاي مطالعاتي معلمان [ ،]55عدم توجه

آمادهسازي محيط و معلمان براي تدريس آنها ،به
مدارس ميروند!

بسياري از مسئوالن آموزش و پرورش به اهميت
ارتقاء علمي معلمان و نبود روحيه و عدم فراهم آوردن
امکانات و حمايتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي براي
معلمان ،تعداد ساعات زياد تدريس آنان در هفته که

پس در اولين قدم بايد در رابطه با استانداردسازي
آموزش رياضي مدرسهاي ،پس از تعيين چشمانداز،
اهداف و راهکارهاي رسيدن به آن هدفها و با
نظرسنجي از معلمان و متخصصان رياضي و آموزش
رياضي و با انجام مطالعات تطبيقي و بررسي وضعيت
بومي اقدام کرد [ 55 ،50و  .]59به دنبال آن تأليف
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کتب متعدد توسط نويسندگان مختلف که در مجموعه
گروه مؤلفان هر کتاب حتماً بايد معلمان رياضي واقعي
هم باشند ،ضرورت کار است .اين کتابها حتي در

اجازه مطالعه و تحقيق را از يک سو از آنها گرفته
است و از طرف ديگر فرصت الزم براي راهنمايي و
هدايت دانشآموزان براي آنها وجود ندارد ،از
مشکالت اصلي آموزش و بهطور خاص آموزش
رياضي در کشور است.

ارتقاء جايگاه معلمان رياضــي ،حمايت از انجمنهاي
علمي معلمان رياضــي ،صــدور مجوز معلمي و عدم
اجازه تدريس به کســـاني که با مفاهيم رياضـــي و

ا ست .از سوي ديگر دان شگاهها و مراکز تربيت معلم
بايد در رابطه با تدريس منا سب و ا صالح برنامههاي
آموزشي معلمان رياضي و آموزگاراني که رياضيات و
هدف هاي آموزشـــي و روش هاي تدريس آنرا بايد
بدانند [ ]51اقدام کنند و محيط ها و امکانات خود را
در اختيار معلمان براي آموزشهاي ضــمن خدمت و
بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتي قرار دهند.
معلمان عزيز ريا ضي در دورههاي مختلف تح صيلي
هم بجاســـت  0هدف عمومي از آموزش رياضـــي
مدرســـهاي را مورد عنايت قرار دهند و براي ارزيابي
کار خود ضـــروري اســـت تأثير خود در رســـيدن
يادگيرندگان به اهداف زير را مورد عنايت قرار دهند.
 به ر ياضـــ يات ارزش ب گذار ند ( نه اين کهدانشآموزان را مجبور کنند که به دليل ترس
از امت حان آنرا بخوان ند) ،بل که به اهم يت و
نياز هر شــهروند به اطالعات رياضــي معتقد
باشند.
 با استفاده از بينش رياضي ،استدالل کنند. در خواندن ،نوشـــتن و ارائه مطالب به زبانرياضي مسلط باشند.
 قدرت حل مسئله داشته باشند. در به کارگيري رياضـــيات در زندگي روزمره،اعتماد به نفس داشته باشند.

 -3ارزشيابی
يک بخش از استــــــانداردهاي مهـــم در زميـــنه
آموزش ريا ضــــي ،م ســــئله ارز شــــــــيابي از
يــــادگيــــرندگان آن ا ست .آموزش براي آزمون
( )Teaching for the Testهيچوقت بهرهوري
الزم را ندارد ،ولي متأســـفانه در آموزش رياضـــي
مدرســـهاي ايران اين عملکرد بســـيار رواج دارد ،از
دبســـ تان براي ورود به مدارس خاص [ ،]53در
دبيرستان هم براي کنکور يا آماده شدن براي شرکت
در آزمونهاي المپياد و غيره و حتي در دانشگاه براي
ورود به دورههاي تحصــيالت تکميلي عليرغم تمام
پيشگيري هايي که حداقل در حد پيشـــنهاد عملي
مطرح شدند [ 90 ،91و  ]95ضربههاي شديدي به
آموزش رياضــي ايران وارد کردهاند و اين مســير به
دليل نبود سيستم استاندارد براي ارزشيابي در مقاطع
مختلف تحصيلي و عدم تصويب طرحي مناسب براي
آزمونهاي ورودي دان شگاهها [ ]90و نبود يک مرکز
اســـ تا ندارد ســـنجش در آموزش و پرورش [،]3
همچنان ادامه دارد.
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روش هاي تدريس آن ها آشـــ نايي ندار ند و نيز
برنامهريزي صحيح براي آموزشهاي ضمن خدمت
معلمان ريا ضي و ايجاد امکان فر صتهاي مطالعاتي
براي آنان از نيازهاي ا سا سي براي حل اين م شکل

که البته اين مســـايل در برنامهريزي رياضـــيات
مدر سهاي نيز ضروري ا ست ،مورد توجه قرار گيرند.
[]53

اما اولين قدم براي ايجاد سي ستم ارز شيابي صحيح،
داشتن يک استاندارد آموزشي و برنامه درسي است،
تا مشخص شود که يادگيرنده چه مهارتهايي را بايد
کســـب کند و پس از ايجاد محيط يادگيري براي او،
ارز شيابي به عنوان بخ شي از آموزش بر آن ا ساس
طرحريزي شود .آزمون و ارزشــــــيابي نبايد هدف
باشــد ،بلکه بايد ميزان توانمندي فرد براي بهدســت
آوردن مهارتها توسط ارزشيابيها مشخص شود
و به او فر صت داده شود تا اگر تاکنون آن مهارت را
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به د ست نياورده ا ست ،در فر صتي ديگر جبران کند.
م سئله شناخت ا ستعدادها و ت شخيص توانمنديهاي
دانشآموزان از ســـال هاي اول دبســـتان توســـط

در پايان جا دارد پيشنهاد شود که فرهنگستان علوم
جمهوري ا سالمي ايران در رابطه با آموزش ريا ضي
مدرسـهاي سـرمايهگذاري معنوي و مادي بيشـتري

آموز گاران ،تالش در ج هت رفع اضـــطراب براي
آزمون هاي ر ياضـــي و فراهم آوردن زمي نه براي
ارزشيابي مستمر دانشآموزان توسط معلمان رياضي
توانمند با تکيه بر هدف هاي آموزشـــي هر درس و

داشــته باشــد و با توجه به مقاالت [ 95 ،90و ]91
گروه هايي را براي توليد محتوي و برنامهريزي علمي
در زمينه حل مســايل آموزش رياضــي مدرســهاي
تشـــکيل دهد ،تا با بهرهگيري از نيروهاي نهادهاي

مقطع ميتواند مشــکالت ارزشــيابيها را حل کنند.
[ 99و ]91

مردمي و علمي ايجاد شـــده قدم هايي جهت ترويج
علم ريا ضي از طريق آموزش صحيح آن در مدارس
بردا شته شود و عالوه بر آن زمينه براي آماده سازي
دانشآموزان مستعد براي دورههاي عالي فراهم آيد.
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مسأله حل کنيد
زواياي  βو  αاز 𝐶𝐵𝐴∆ داراي رابطۀ  3 𝛼 + 2 𝛽 = 180°هستند .ثابت کنيد .𝑎2 + 𝑏𝑐 = 𝑐 2
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هيأتهاي -pآديک

1

منوچهر ميثاقيان
این مقاله توسط آقاي دکتر منوچهر ميثاقيان به یاد مرحوم دکتر منصور معتمدي براي نشریه فرنود تهيه شده بود که
دکتر منصور معتمدي) آماده چاپ شد.

يکي از نکات شگفت انگيز و جالب شاخه نظريهي
اعداد که کمتر در ديگر شاخههاي رياضي خود را
نشان ميدهد قابل فهم بودن مسائل آن و سادگي در

معادله 𝑝 𝑧 = 𝑝 𝑦  𝑥 𝑝 +به ازاي  𝑝 > 2هيچ
جواب غير بديهي در مجموعه عددهاي صحيح ندارد،
در اواخر دهه  0331ميالدي پس از 911سال با

عين حل پيچيدهي آنهاست .يکي از اين موضوعات
بخشپذيري عددهاي طبيعي است که براي همه
قابل فهم است ،از جمله حدس گلد باخ « :5هر عدد
زوج بزرگتر از چهار را ميتوان به صورت حاصل جمع

استفاده از روشهاي گوناگون و شاخههاي زيادي از
رياضيات از جمله نظريه نمايش گروهها و هندسه
جبري به نتيجه مطلوب رسيد.

فرما9

دو عدد اول فرد نوشت » .همچنين قضيه آخر
«معادله ي 𝑝 𝑧 = 𝑝 𝑦  𝑥 𝑝 +به ازاي اعداد اول
بزرگتر از  5يعني  ، 𝑝 > 2هيچ جواب صحيح غير
بديهي ندارد ».نمونه ديگر از اين دست مسائل و
قضيهها اين است که « عدد طبيعي مانند
عددي اول است هرگاه فقط دو مقسوم عليه غير
مساوي داشته باشد» .ولي حل و اثبات اين مسئلهها
نه تنها ساده نيست ،بلکه بعضي از آنها هنوز هم به
عنوان مسألههايي باز مطرح هستند .برخي از آنها نيز
𝑝>1

طي چندين قرن با روشهاي پيچيده و طاقتفرسايي
به همراه تودهي عظيمي از قضيهها ،نظريهها ،روشها
و موضوعهايي نوين به پاسخ مناسبي رسيدهاند .مثالً
قضيه آخر فرما که در چند سطر قبل ذکر شد يعــني

برنارد ريمان 1در سال  0330ميالدي] 0 [1در تنها
مقالهاي که در زمينه نظريه اعداد به چاپ رساند ،در
آن رهيافتي براي حل قضيهي اعداد اول را ارائه کرد
که سه مسأله مهم در تاريخ نظريه اعداد را به نوعي
به هم مرتبط ميسازد :قضيهي اعداد اول ،قضيهي
آخر فرما و صفرهاي تابع زِتاي ريمان.
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با کمک آقاي دکتر محمود بهبودي ،عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان (با هدف ارج نهادن به مقام استاد

قضيه اعداد اول« :تعداد اعداد اول کوچکتر يا
مساوي  xيعني اعداد اول 𝑝 که  𝑝 ≤ 𝑥 ،را با نماد
)𝑥(𝜋 نشان مي دهند  ،وقتي ∞ → 𝑥 تحليل
مجانبي اين تابع برابر با 𝑥 𝑥 logاست ».
تابع زِتاي ريمان براي متغير مختلط 𝑠 به صورت زير
تعريف ميشود:
.

1
𝑠𝑛

∞ ∑ = ) 𝑠 (ξ
𝑛=1
1

- p-adic Fields
- Gold bach Conjecture
3
- Last Fermat ´s Theorem
4
- Bernhard Reimann
2

 [5] - 0را ببينيد.
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اين سري به ازاي ( 𝑅𝑒(𝑠) > 1مقادير حقيقي بزرگتر
از  )0به طور مطلق همگراست .ريمان نشان داد که
اين تابع به ازاي اعداد مختلط مخالف  0يعني
) (𝑠 ≠ 1تابعي تحليلي است .همچنين  𝑠 = 1يک
قطب ساده آن است .ريمان بر اين باور بود که همه
صفرهاي تابع زِتاي ريمان در ناحيه
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 0 ≤ 𝑅𝑒(𝑠) ≤ 1روي خط  𝑅𝑒(𝑠) = 12قرار
دارد.
اين حدس به فرضيه ريمان 5معروف است که هنوز
هم به عنوان مسألهاي باز مطرح است.
ريمان تابع  ξو  πرا با استفاده از حاصلضرب زير به
هم مرتبط ساخت:
.

1 −1

1

∞∑ = )𝑠( ξ
) 𝑠𝑝 𝑛=1 𝑛𝑠 = ∏𝑝 (1 −

لذا او به تالش براي پيدا کردن معادلهي تابعي بين
 ξو πپرداخت .به همين ترتيب به طور حيرت آوري
ضابطهي صريحي براي )𝑥( πبر اساس صفرهاي
تابع  ،ξاز طريق معادلهي به دست آمده فوق دست
پيدا کرد .او اثباتي براي اين يافتهي خود ارائه
نميدهد ،ولي در حقيقت ،شرح ميدهد که قسمت
اصلي اين ضابطه يعني 𝑥 𝑥 ، logاز قطب ساده تابع زتا
(  ) 𝑠 = 1حاصل ميشود.
پس از گذشت سه دهه از چاپ مقاله ريمان ،ژاک
هادامار ، 1نظريه تابع هاي تام را به اميد اثبات قضيه
عددهاي اول تعميم داد .درنهايت در سال 0330
پوسن 3و هادامار بهطور جداگانه آن را ثابت کردند.

Reimann Hypothesis

6

 Hadamard ، J. Hadamard .1کلمه فرانسوي است که تلفظ آن
آدامار است ،ولي به فارسي هادامار گفته ميشود.
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.Poussin de la Valle'e

8

درحقيقت نکته اصلي تحليلي بودن تابع  ξاين است
که  ξروي خط  𝑅𝑒(𝑠) = 1صفر نميشود .جالبتر
اينکه کومر 3تقريباً در همان زمان ديدگاه هاي خود
را دربارهي هيأت هاي دايرهاي  01تعميم داد .
کومر در همان دوران قضيه برجسته و
سرنوشتسازش را به نام قضيه آخر فرما ،به ازاي
عددهاي اول  𝑝 > 2که با عدد ردهاي 𝑝  ، ℎهيأت
دايره بر )  Q(𝜉 2اول باشد ،را ثابت ميکند.
پي بردن به اين موضوع که عدد اول  ، pعدد ردهاي
هيأت )  Q(𝜉 2يعني  ℎ 2را ميشمارد ،مسئله اي
بود که بايد حل مي شد ،دو عدد ردهاي ، 00يک
مفهومي تخصصي را در دل خود دارد ،ولي به زبان
ساده ،عددي است که نشان مي دهد حلقهي عددهاي
صحيح يک هيأت تا چه اندازه ميتواند به ايده آل
اصلي يک حلقه دور يا نزديک شود  ،براي مطالعه
دقيق تر به مرجع ] [4رجوع شود.
کومر با تعريف اعداد برنولي يعني 𝑛𝐵  ،با سري تواني
𝑛 𝑡 𝑛𝐵
!𝑛

∞∑ =
𝑛=0

𝑡
𝑒 𝑡 −1

و نتايجي که اويلر درباره عددهاي برنولي بدست آورده
بود ،توانست اين موضوع را حل کند و در پي آن
رابطهي عدد هاي اول منظم 05را تعريف کند.
طي چندين سال ،هنسل 09بر اساس همين کارهاي
کومر به تعميم نظريهي هيأتهاي عددي𝑝 -آديک
پرداخت .او در ابتداي قرن بيستم ،نرم 𝑝-آديک را
مطرح کرد و هيأت عددهاي گويا را نسبت به اين نرم

9

- Kummer
- Cyclotomic Fields
11
- Class Number
12
- Regular Prime Numbers
13
Henssel
10

کامل کرد .به همين روش عددهاي حقيقي با کامل
کردن عددهاي گويا نسبت به نرم معمولي يعني
قدرمطلق به دست ميآيند .مفهوم و شالودهاي که

همان روشي که براي ساختن عددهاي حقيقي  ℝو
عددهاي مختلط  ℂاز روي عددهاي گوياي  ℚبهکار
ميرود ،ميتواند در چارچوب 𝑝-آديک نيز به کار رود.
از اين رو منجر به ساخت هيأت عددهاي  – pآديک
يعني 𝑝  ℚو بستار جبري آن 𝑝  ℚيا همان  -pآديک
عددهاي مختلط ميشود.
در نظريه ي جبري اعداد ℚ 𝑝 ،به همراه گستردهي
پاياندار آن را يک هيأت موضعي 00مينامند .اين
ميدانها از سده بيستم و بهخصوص نيمه دوم آن
تاکنون قلب پژوهشهاي نظريه اعداد است که هم
بهصورت جبري و هم تحليلي با قويترين ابزار آن،
يعني نظريه نمايش گروههاي 𝑝-آديک انجام
ميپذيرد.
در اين مقاله تعريف و ساختمان ميدان اعداد
𝑝-آديک مطرح ميشوند:

 .1رویکردي شهودي و تاریخی.
بخش پذيري عددهاي صحيح از جمله نخستين

مطرح شد .يکي از برجسته ترين و زيبا ترين نتيجه-
هاي مطرح شده در نظريه اعداد که گاهي اوقات به
جواهر اين شاخه معروف است  ،تقابل مربعي نام دارد
 .صورت نهايي آن توسط گاوس بيان شد و خود او
آن را اثبات کرد  .گاوس هميشه به اين کار خود افتخار
ميکرد  .در نظريه اعداد « مربع کامل بودن » يک
عدد صحيح مفهومي است که همواره مورد بررسي
قرار گرفته است  .تقابل مربعي نيز مرتبط با همين
مفهوم است  .فرض کنيد  𝑝 > 2عددي اول و 𝛼

عدد صحيحي باشد که  pآن را نمي شمارد  ،حل
معادله همنهشتي زير

)𝑝 𝑑𝑜𝑚(𝑎 ≡ 𝑥 2
زماني که  pدر اختيار است ،آسان خواهد بود ،ولي
زماني که در مورد عدد اول  pسؤال شود که آيا معادله
باال داراي جواب است ؟ همين مسئله عميقتر و پاسخ
به آن منجر به قضيه تقابل مربع ميشود.
اگر 𝑥0 = 𝑏0يک جواب معادلهي باشد و
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هنسل از خود به جاي گذاشته بود زماني ارزش پيدا
کرد که اوستراوسکي 01قضيه معروف خود که بيان
ميکند « :تنها نرمهايي که ميتوان روي هيأت
عددهاي گويا تعريف کرد ،نرمهاي 𝑝-آديک و قدر
مطلق معمولي اند» را ثابت کرد.

آن با ارائه همنهشتيهاي داده شده توسط گاوس

1
𝑎1
𝑥1 = 𝑏0 +
2
2 𝑏0

چون  5و  b0نسبت به  pاولاند  ،دو عدد  12و

1
b0

به پيمانهي  ، pصحيح ميشوند ،بنابراين:
1
𝑎
𝑥 1 − 𝑥0 = 𝑏0 +
− 𝑏0
2
2𝑏0
𝑎 1 𝑏0 2 −
( =
)
2
𝑏0
)𝑝 𝑑𝑜𝑚(≡ 0

مسائل پژوهشي در نظريه اعداد بود ،ولي مانند ساير
مسائل کليدي و بنيادي شکل کنوني و شسته رفته
- Ostrowski
- Local

يعني )𝑝𝑑𝑜𝑚(  ، 𝑥 1 ≡ 𝑥0همچنين:

14
15
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2

1
𝑎 2
𝑎 𝑥 1 2 − 𝑎 = (𝑏0 + ) −
4
𝑏0

وجود دارد .در اينجا ما ديدگاه تحليلي آن را بررسي
ميکنيم.

𝑎 1 𝑏0 2 −
( =
)
4
𝑏0
) ≡ 0(𝑚𝑜𝑑𝑝2

تعریف.1.1اگر 𝔽 يک هيـــأت باشـــد
} . 𝑅 + = {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥 ≥ 0تابع

بنابراين جواب معادلهي همنهشتي

‖∙‖: 𝔽 → 𝑅+

) 𝑥 2 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑝2
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عدد  𝑥 1است .هرگاه

نگاشتي باشد که آن را نرم مينامند به شرطي که :

𝑥 1 = 𝑏0 + 𝑏 1 𝑝, 0≤ 𝑏0 ,𝑏1 ≤ 𝑝 − 1

𝔽 ∈ 𝑦 ∀ 𝑥,

𝑥 2 = 𝑏0 + 𝑏 1 𝑝 + 𝑏 2 𝑝2 + 𝑏 3 𝑝3 ,
) 0 ≤ 𝑏𝑖 ≤ 𝑝 − 1 ,𝑥 2 2 = 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝4
⋮
𝑖
𝑥𝑛 = ∑2𝑛−1
, 0 ≤ 𝑏𝑖 ≤ 𝑝 − 1
𝑝 𝑖𝑏 𝑖=0
2
) 𝑛𝑥 𝑛 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝2

و اگر فرض شود:

)الف

‖𝑦‖‖𝑥‖ = ‖𝑦𝑥‖ )ب

‖𝑦‖ ∈ 𝔽 ‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ ‖𝑥‖ +

𝑦 ) ∀ 𝑥,ج

همچنين اگر شرط ماکسيمال زير به تعريف اضافه
شود ،آن را نرم غير ارشميدسي نامند.
}‖𝑦‖ ‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ 𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖,

𝔽 ∈ 𝑦  ) ∀ 𝑥,د

𝑖
∞∑ = α
, 0 ≤ 𝑏𝑖 ≤ 𝑝 − 1
𝑝 𝑖𝑏 𝑖=0

آيـــا معـــــنايي بـــراي  αو همنـــهشتي
)  𝑥 2 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝2ميتوان پيدا کرد که  αباز هم
جواب اين همنهشتي باشد؟
در حقيقت پاسخ به اين پرسش بود که هيأتهاي
𝑝-آديک را وارد رياضيات و بهويژه نظريه جبري و
تحليلي اعداد کرد .بنابراين  αيک ريشه دوم عدد 𝑎

در ميدان 𝑝-آديک 𝑝  ℚاست ،هرگاه همنهشتي زير
دستکم يک جواب داشته باشد:
)𝑝 𝑑𝑜𝑚( 𝑎 = 𝑥2

چون  αتوسط يک سري بيان ميشود ،لذا براي
تعريف آن نياز به يک مفهوم توپولوژيکي مانند
متريک داريم .بنابراين ،براي تعريف هيأت 𝑝-آديک
𝑝  ،ℚبايد مفهوم نرم را يادآوري کرد .براي ساختن
هيأت 𝑝-آديک 𝑝  ، ℚدو رويکرد جبري و تحليلي
34

‖𝑥‖ = 0 ⬄ 𝑥 = 0

همچنين ،هرگاه به همين روند ادامه يابد:

,

و

مثال  .1.1تابع قدر مطلق در هيأت عددهاي حقيقي
حقيقي (يا مختلط) نوعي تابع نرم ارشميدسي است،
چون شرط ماکسيمال در آن صدق نميکند.
}‖2 = ‖1 + 1‖ ≰ 𝑚𝑎𝑥{‖1‖, ‖1

لم .1.1اگر ‖  ‖.يک تابع نرم غير ارشميدسي روي
هيأت عددهاي گويا يعني  ℚباشد .در اين صورت:
الف) ‖1‖ = ‖−1‖ = 1
ب) 𝑄 ∈ 𝑥∀ ‖𝑥‖𝑥‖ = ‖−

ج ) اگر به ازاي هر عدد طبيعي مانند 𝑛 که براي
آن
 ،‖𝑛‖ = 1براي هر ، 0 ≠ 𝑥 ∈ ℚ
‖𝑥‖ = 1
د) اگر به ازاي هر 𝑥 , 𝑦 ∈ ℚ

آنگاه:

‖𝑦‖ < ‖𝑥‖ ،

‖𝑥 + 𝑦‖ < ‖𝑦‖.

اثبات.

اثبات .بنابر لم  0.0و شرط صفر ،تنها کافي است
لم را به ازاي عددهاي طبيعي ثابت کرد .بنابر اين:

الف) بنابر ويژگي ضربي و صفر بودن:
‖1‖ = ‖1 × 1‖ = ‖1‖2 ⟹ ‖1‖ = 1

همچنين اگر به ازاي عدد طبيعي ،𝑛 ≥ 1
𝑐 ≤ ‖𝑛‖  ،آن وقت بنا بر شرط ماکسيمال:
𝑐 ≤ }‖𝑛 + 1‖ ≤ 𝑚𝑎𝑥{‖𝑛‖, 1

⟹ 1 = ‖1‖ = ‖(−1) × (−1)‖ = ‖−1‖2
‖−1‖ = 1.

ب) بالفاصله از قسمت (الف) و ويژگي ضربي نتيجه
ميشود:
ج) به ازاي 𝑛 ∈ ℕ
1
1
⟹ 1 = ‖𝑛‖ ‖ ‖.
𝑛
𝑛

∙𝑛=1

لذا به ازاي هر عدد گويا مانند : 𝑥 = 𝑚𝑛 ∈ ℚ

در نهايت حکم با استقرا ثابت ميشود.
بر عکس ،اگر به ازاي هر عدد طبيعي مانند
 ،‖𝑛‖ ≤ 𝑐 ، 𝑛 ≥ 1آنگاه به ازاي 𝑥, 𝑦 ∈ ℚ
𝑚(‖𝑥 + 𝑦‖𝑛 = ‖∑𝑛𝑘=0
≤ ‖ 𝑘 𝑦 𝑘)𝑥 𝑛−
𝑘
‖ 𝑘 𝑦 𝑘∑𝑛𝑘=0‖(𝑛𝑘)‖‖𝑥 𝑛−

چون به ازاي عددهاي طبيعي 𝑘  ، 𝑛,عدد )𝑘𝑛( نيز
طبيعي است ،بنابراين 𝑐 ≤ ‖)𝑘𝑛(‖  ،در نتيجه:

𝑚
1
‖𝑥‖ = ‖ ‖ = ‖𝑚‖ ‖ ‖ = 1
𝑛
𝑛

𝑛‖𝑦 ‖𝑥 +
𝑛

‖ 𝑘 𝑦 𝑘≤ 𝑐 ∑‖𝑥 𝑛−

د) بنابر شرط ماکسيمال:

𝑘=0

‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ 𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖, ‖𝑦‖} = ‖𝑦‖,

از طرفي ديگر
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و

‖1‖ = 1 ≤ 𝑐 ,

} 𝑛‖𝑦‖ ≤ (𝑛 + 1)𝑐𝑚𝑎𝑥 {‖𝑥‖𝑛 ,

بنابراين،

= }‖𝑥‖ ‖𝑦‖ = ‖𝑥 + 𝑦 − 𝑥‖ ≤ 𝑚𝑎𝑥{‖𝑥 + 𝑦‖,
‖𝑦 ‖𝑥 +

𝑛

}‖𝑦‖ ‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ √(𝑛 + 1)𝑐𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖,

اين نامساوي به ازاي هر عدد طبيعي  𝑛 ≥ 1برقرار
است و لذا

بنابراين
‖𝑥 + 𝑦‖ = ‖𝑦‖.

≤ ‖𝑦 ‖𝑥 +
𝑛

= }‖𝑦‖ lim √(𝑛 + 1)𝑐𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖,

∞→𝑛

لم  .1.2نگاشت ‖  ‖.يک نرم غيرارشميدسي روي
هيأت عددهاي گويا يعني  ℚاست ،اگر و تنها اگر
عددي مانند  𝑐 ≥ 1وجود داشته باشد به شرطي که:
‖𝑚‖ ≤ 𝑐 .

∶ ∀𝑚 ∈ ℤ

𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖, ‖𝑦‖},

يعني‖  ‖.نرمي غيرارشميدسي است.
یادداشت  .1. 1در لم باال قرار دهيد . 𝑐 = 1
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نتيجه  .1.1نگاشت ‖  ‖.يک نرم ارشميدسي روي

بنابراين:

هيأت عددهاي گويا يعني  ℚاست ،اگر و تنها اگر :
.

≤ ‖𝑞𝑝 ‖𝑟‖ = ‖𝑛 −

.

‖𝑦‖ > ‖𝑥𝑛‖؛ ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ ℚ , ∃ 𝑛 ∈ ℤ

لم  .3. 1اگر تابع ‖  ‖.يک نرم غير ارشميدسي روي

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

هيأت عددهاي گويا يعني  ℚباشد و اگر براي يک
عدد طبيعي  ، 𝑛 ∈ ℕآن وقت يک عدد اول مانند 𝑝
وجود دارد که در صورتيکه به ازاي هر عدد طبيعي
مانند 𝑛 هرگاه:

و بنا بر مينيمال بودن 𝑝 بايد  ،𝑟 = 0يعني 𝑝 عدد 𝑛

را ميشمارد.
لم  .4 .1اگر  𝑝 > 2يک عدد اول باشد ،آنگاه به
ازاي هر عدد گويا مانند  ، 𝑥 ∈ ℚعددهاي 𝛼 𝑏 ،

و 𝑎 وجود دارند به طوريکه :
𝑎
) ( 𝛼𝑝 = 𝑥
𝑏

‖𝑛‖ < 1

𝑝 عدد 𝑛 را ميشمارد.

و 𝑝 هيچيک از عددهاي 𝑎 و 𝑏 را نميشمارد.

اثبات .اگر  𝑛0کوچکترين عدد طبيعي باشد که
 ‖𝑛0 ‖ < 1و اگر  𝑛0اول نباشد  ،آن وقت:
∃𝑛1 , 𝑛2 ∈ 𝑁, 𝑛0 = 𝑛1 𝑛2 , 𝑛1 , 𝑛2 ≤ 𝑛0

بنابر يادداشت :0.0
.

اثبات .اگر 𝑛𝑚 = 𝑥  ،که در آن 𝑚 و 𝑛 هر دو عدد
صحيح باشند  ،همچنين  . 𝑛 > 0بنا بر قضيهاساسي
حساب ،عددهاي صحيح  𝑎 , , 1 ≥ 0 𝛼2 ≥ 0و
𝑏 وجود دارند بهطوريکه :
𝑏 𝑛 = 𝑝𝛼2

‖𝑛1 ‖ ≤ 1 , ‖𝑛2 ‖ ≤ 1

و چون  𝑛0کوچکترين عدد طبيعي است که
 ، ‖𝑛0‖ < 1پس :
‖𝑛1 ‖ = ‖𝑛2 ‖ = 1 ,

بنابر ويژگي ضربي:

,

𝑎 𝑚 = 𝑝𝛼1

و 𝑝 هيچ يک از عددهاي 𝑎 و 𝑏 را نميشمارد .پس:
𝑎
) ( 𝛼𝑝 = 𝑥
𝑏

تعریف  .2.1بنابر لم  1.0تابع 𝑝𝑟 Oبر روي
مجموعه عددهاي گويا با ضابطهي زير تعريف شود:

‖𝑛0 ‖ = ‖𝑛1 ‖‖𝑛2 ‖ = 1

درتناقض باشرط  ‖𝑛0 ‖ < 1است .پس بنابراين،
𝑝 =  𝑛0بايد اول باشد.
اکنون اگر به ازاي  𝑛 ∈ ℕهمواره  . ‖𝑛‖ < 1بنابر
الگوريتم اقليدسي عددهاي صحيح 𝑟 و 𝑞 اي وجود
دارند که :
𝑝<𝑟≤, 0

𝑚𝑎𝑥{‖𝑛‖, ‖−1‖‖𝑝‖‖𝑞‖} < 1

𝑟 𝑛 = 𝑝𝑞 +

𝑎
𝑥 = 𝑝𝛼 ( ) ,
𝑏
𝑥=0

𝛼, 𝑥≠0
∞,

{ = )𝑥( 𝑝𝑟O

)𝑥( 𝑝𝑟 Oرا رتبه 𝑥 نسبت به 𝑝 نامند.
لم  .5.1به ازاي هر دو عدد گويا مانند 𝑥 و 𝑦 :

.

})𝑦( 𝑝𝑟O𝑟𝑝 (𝑥 + 𝑦) ≥ 𝑚𝑖𝑛 {O𝑟𝑝 (𝑥), O

اثبات .اگر
O𝑟𝑝 (𝑥) = 𝛼1 , O𝑟𝑝 (𝑦) = 𝛼2
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گوياي  ℚنسبت به نرم 𝒑–آديک (تابع

بنابراين:
𝑐
) ( 𝑦 = 𝑝 𝛼2
𝑑

𝑎
𝑥 = 𝑝 𝛼1 ( ) ,
𝑏

همچنين اگر

تعريف  9.0ارايه شد .روش ساختن ،کامالً
شبيه ساختن اعداد حقيقي از

} 𝛼 = 𝑚𝑖𝑛{𝛼1 , 𝛼2

تعریف  .1.2اگر 𝔽 يک هيأت و ‖∙‖ يک نرم
= 𝑦𝑥+

بنابراين چون 𝑝 اول است ،پس 𝑝 حاصل ضرب
𝑑𝑏 را نميشمارد:
O𝑟𝑝 (𝑥 + 𝑦) ≥ 𝛼 = 𝑀𝑖𝑛{O𝑟𝑝 (𝑥), O𝑟𝑝 (𝑦)}.

تعریف  .3.1نگاشت 𝑝‖∙‖ را نرم 𝑝-آديک
مينامند و روي ميدان عددهاي گويا به شکل زير
تعريف ميشود:
‖∙‖𝑝 : ℚ → ℝ+
𝑎
) ( 𝛼𝑝 = 𝑥
𝑏
𝑥=O

, 𝑥 ≠0,

𝛼−

𝑝{ = 𝑝‖𝑥‖

O

گزاره  .1 .1نرم 𝑝 –آديک يعني 𝑝‖∙‖ يک نرم
غيرارشميدسي است.
اثبات .بنابر شرط صفر بودن و ويژگي ضربي ،تعريف
و قواعد توان عددهاي صحيح ،بالفاصله نتيجهي
مورد نظر استدالل ميشود .شرط ماکسيمال هم
نتيجهي لم  0.0است.
 .2ساختمان اعداد 𝒑–آدیک .ميدان اعداد
𝒑–آديک ، ℚ 𝑝 ،در واقع کامل شده اعداد

 [5] - 05را ببينيد.

تعريفشده روي آن باشد.
( -)0دنباله  {𝑎𝑛 }𝑛≥1عناصر 𝔽 همگراست هرگاه
عنصري مانند 𝔽 ∈ 𝑎 وجود داشته باشد به شرطي
که:
∀𝜀 ∈ ℝ , 𝜀 > 0 , ∃ 𝑁 ∈ ℕ ,
𝜀 < ‖𝑎 ∀ 𝑛 ≥ 𝑁 ; ‖𝑎𝑛 −

( -)5يک دنبالهي  {𝑎𝑛 }𝑛≥1عناصر 𝔽 را کوشي
مينامند به شرطيکه:
;∀ 𝜀 ∈ ℝ , 𝜀 > 0 , ∃ 𝑁 ∈ ℕ , ∀m, n ≥ N
𝜀 < ‖ 𝑚𝑎 ‖ 𝑎𝑛 −
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)𝑐𝑏 𝛼𝑝𝛼 (𝑝𝛼1−𝛼 +𝑝𝛼2−
𝑑𝑏

اعداد

گوياست .به تعريفهاي زير نيز نياز است.

لذا :
.

سنجش 𝒑–آديک 𝑝‖∙‖ ) است که در

( -)9هيأت 𝔽 را نسبت به نرم ‖∙‖ کامل مينامند
هرگاه هر دنباله کوشي در 𝔽 همگرا باشد.
در هيأت عددهاي گويا دنبالههايي وجود دارند که
نسبت به 𝑝‖∙‖ کوشي اند ،ولي همگرا نيستند.05
بنابراين ،هيأت عددهاي گويا يعني  ، ℚنسبت به 𝑝‖∙‖
کامل نيست01.
تعریف .2.2دو دنبالهي کوشي  {𝑎𝑛 }𝑛≥1و
 {𝑏𝑛 }𝑛≥1را معادل مينامند
 {𝑎𝑛 − 𝑏𝑛 }𝑛≥1به صفر همگرا باشد.

اگر

دنباله

 -01کوشي بودن و همگرايي خاصيتي توپولوژيکي
است و بستگي به نرم مطرح شده دارد.
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 حلقه خارج، بنابراين.ايدهآل ماکسيمال ميباشد
.قسمتي زير يک هيأت است
ℚ𝑝 =

𝑐𝑝(ℚ)
𝑃

 در. اين هيأت را هيأت عددهاي𝒑 –آديک مينامند
 اين هيأت از تمام کالسهاي ] 𝑛𝑎 [ تشکيل،حقيقت
 تعميم نرم 𝒑 –آديک به اين هيأت را ( يک.شدهاست
نرم غير ارشميدسي است) با همان نماد ‖𝑝‖ نمايش
ميدهند که اين هيأت ويژگيهاي جبري و
 خوانندگان عالقهمند.توپولوژيکي بسيار جالبي دارد
.[ رجوع نمايند8] [ و1] ميتوانند به مرجعهاي

ميتوان بررسي کرد که معادل بودن دنبالههاي کوشي
 براي يک دنباله کوشي.يک رابطه همارزي است
 کالسهاي همارزي آن را نسبت،{𝑎𝑛 }𝑛≥1 مانند
.به اين رابطه با ] 𝑛𝑎 [ نشان ميدهند
ِ( 𝑝𝑐 مجموعهي تمام دنبالههاي کوشيℚ) اگر
 آنگاه اين،عددهاي گويا نسبت به نرم 𝑝‖∙‖ باشد
مجموعه با دو عمل جمع و ضرب زير يک حلقه
:جابجايي است
{𝑎𝑛 } + {𝑏𝑛 } = {𝑎𝑛 + 𝑏𝑛 }
{𝑎𝑛 }{𝑏𝑛 } = {𝑎𝑛 𝑏𝑛 }

 زير مجموعه همه دنبالههايي که به صفر همگراP اگر
P  به راحتي ميتوان بررسي کرد که. باشد،هستند
مراجع

[]- I. B. Fesenko, S. V. Vostokov," Local Fields and Their Extensions", Second Edition, AMS, 2002.
[]- Fernando Q. Gouve'a, "p-adic Numbers, An Introduction", Second Edition, Springer-Verlag,
1997.
[Kenneth Ireland and Michael Rosen, "A Classical Introduction to Modern Number Theory",
Second Edition, Springer-Verlag, 1990.
[ Gerald J. Janusz, “Algebraic Number Fields", Second Edition, AMS, 1996.

 نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان-فرنود

 اين ايدهآل يک.( 𝑝𝑐 استℚ) يک ايدهآل حلقه

[]- Neal Koblitz, "p-adic Numbers, p-adic Analysis, and ZetaFunctions", Second Edition, Springer-Verlag, 1984.
]-M. Ram Murty, "Introduction to p-adic Analytic Number Theory", AMS, 2002.
[]- Bernhard, Riemann, "Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse",
Monatsberichte der Königlichen Preussische Akademie des Wissenschaften zu Berlin, 1859.
[- Jean P. Serre," Local Fields", Springer-Verlag, 1979.
[]- Jean P. Serre," A course in arithmetic", Second Edition, Springer- Verlag, 1978.
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حلقه چندجملهايهاي با مقدار صحيح

نسرين شيرعلي
گروه رياضي ،دااگشنه شهيد چمران اهواز

18

صحيح مقدارند ،زيرحلقه تمام چندجملهايها با
ضرايب گويا است که خواص جالب توجهي دارد .در
اين مقاله اين حلقه باز شناخت شده و مطالبي راجع
به حلقه چندجملهايهاي صحيح مقدار در يک حوزه

مقدار هستند .عالوه بر آن هر چند جملهاي با مقادير
صحيح يک ترکيب خطي از چند جملهايهاي )(Xn

است .ايزاک نيوتون از اين چند جملهايها براي يافتن
مقدار تقريبي ريشههاي دوم و سوم اعداد حقيقي

صحيح دلخواه ارائه شده است .همچنين بعد گلدي آن
به عنوان يک -ℤمدول مشخص و نشان

استفاده کرده است.

دادهشدهاست که اين حلقه  – ω1نويتري است به

اگر  fيک تابعِ حقيقي مقدار باشد ،تفاضلهاي متناهي

طوري که  ω1اولين عدد ترتيبي ناشماراست.

k

) ∆ f(0چنين تعريف ميشوند:
)∆𝑓(0) = 𝑓(𝑛) − 𝑓(0

واژههاي کليدي :چندجملهايهاي صحيح مقدار،
بعد گلدي و 𝑎 -نويتري.
کد موضوعبندي رياضي 51 F09 :
مقدمه :اگر 𝑋 و 𝑛 اعداد صحيح مثبت باشند ،ضريب

و
∆𝑘 𝑓(0) = ∆ (∆𝑘−1 𝑓(0)).

در اين صورت

دو جملهاي ) (nxيک عدد صحيح است .از اين رو چند
جملهايهاي
𝑋
)𝑋(𝑋 − 1) ⋯ (𝑋 − 𝑛 + 1
=) (
𝑛
!𝑛

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

چکيده :حلقه چندجملهايها با ضرايب گويا که

ديگر اين چندجملهايها ،چندجملهايهاي صحيح

)𝑥𝑓(ℎ
)𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 2) ⋯ (𝑥 − 𝑘 + 1
!𝑘

𝑛

)≈ ∑ ∆𝑘 𝑓(0
𝑘=0

که درون يابي تابع  fدر نقاطِ  . . . ، h ،1و  nhکه

با اينکه ضرايب آن اعداد صحيح نيستند ،به ازاي هر

فاصلههاي برابر دارند ،بيان ميکند .اين دستور مانند

عدد صحيح ،مقادير صحيح اختيار ميکنند .به عبارت

بسط تيلور–مکلورن است و معموالً به نامِ درونيابي
Shirali-n@scu.ac.ir
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نيوتون03

شناخته ميشود .به ويژه اگر f

گرگوري-
يک چندجملهاي با درجه  nباشد و  hرا برابر با واحد
اختيار کنيم ،داريم:

در𝐾 را که به ازاي عضوهاي  ،Dعضوهاي  Dرا

)𝑥(𝑓

اختيار ميکند ،مطالعه کردند .براي مثال چندجملهاي

)𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 2) ⋯ (𝑥 − 𝑘 + 1
!𝑘

𝑛

آن  Dرا در نظر گرفته و چندجملهايهايي با ضرايب

)𝑋(𝑋−1

)= ∑ ∆𝑘 𝑓(0
𝑘=0
𝑛

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

𝑥
= ∑ ∆𝑘 𝑓(0) ( ).
𝑘
𝑘=0

𝑖+1

که ضرايب آن از هيأت درجه دوم ]𝑖[ℚ

انتخاب شدهاست ،داراي اين ويژگي است که مقدار
آن به ازاي هر عدد صحيح گاوسي ،يک عدد صحيح
گاوسي است .آشکار است که مجموعه اين چند
جملهايها يک – Dمدول است .اينک پرسش

که در آن

طبيعي اين است که در چه حالتهايي اين –Dمدول

)∆𝑓(0) = 𝑓(1) − 𝑓(0

يک مدول آزاد است .اگر  𝐾 = ℚهمانطور که

و

يادآور شديم ،مجموعه چندجملهاي با ضرايب در ℚ

= ))∆k f(0) = ∆ (∆k−1 f(0

که صحيح مقدارند ،يک  - ℤمدول آزاد است و

∑ki=0(−1)k−1 (ki)f(i).

ضرايب دو جملهاي يک پايه براي آن تشکيل

بديهي است که اگر مقدار چندجملهاي  fبه ازاي اعداد

ميدهند .در واقع پوليا اين پرسش را مطرح کرد که

صحيح يک عدد صحيح باشد ،آنگاه ))∆k f(f(0

آيا يک پايه منظم ،يعني؛ دنبالهاي از چندجملهايهاي

براي هر  kيک عدد صحيح خواهد بود .به عکس،

صحيح مقدارِ } 𝑘𝑓{ وجود دارد که 𝑘 = ) 𝑘𝑓( degو

چنانچه ) ،∆k f(0براي هر  kيک عدد صحيح باشد،

هر چندجملهاي صحيح مقدار را بتوان به شکل = 𝑓

چندجملهاي  fيک چندجملهاي صحيح مقدار است،

𝑛𝑓 𝑛𝑎  𝑎0 𝑓0 + 𝑎1 𝑓1 + ⋯ +و با ضرايب 𝑘𝑎 در

زيرا چندجملهايهاي)𝑋𝑛 ( همگي چندجملهايهاي

 Dنوشت؟ پوليا و استروسکي نتايج مفيد و با اهميتي

صحيح مقدار هستند.

در اين باره به دست آوردند .به عنوان مثال اين نتيجه

جرج پوليا 51و الکساندر اُستروسکي 50در سال 0303
ميالدي هرکدام به طور جداگانه ،دو مقاله و با يک
عنوان(دربارۀ چندجملهايهاي صحيح مقدار در هيأت
جبري اعداد ) منتشر کردند .در اين مقالهها
چندجملهايهاي صحيح مقدار صرف نظر از ارتباط
آنها با ساير مطالب ،مورد نظر بود..

را به اثبات رساندند که يک پايه منظم وجود دارد اگر
و تنها اگر حاصلضربهاي ايدهآلهاي اول با يک
نرم داده شده ،يک ايدهآل اصلي باشد .پس از پوليا و
اُستروسکي ،اکثر پژوهشهاي انجام شده تنها به اعداد
صحيح  ℤمحدود ميشد .در سال 0395

اسکولم55

مجموعه چندجملهايهاي با ضرايب گويا و صحيح
مقدار را نه تنها به عنوان يک -ℤمدول بلکه به عنوان
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نامبردگان يک هيأت جبري 𝐾 و حلقه اعداد صحيح

Greory-Newton
-Geory-Polya



-Alexander Ostrowski
T.Skolem




بزو 59را اثبات کرد .اتحادي که در مورد حلقه]𝑋[ℤ

يک زير حلقۀ ]𝑥[ ℚاست و از اين رو يک حوزه

 … ،𝑓2 ،𝑓1و 𝑚𝑓

صحيح ميباشد .طبيعيترين روش براي تعميم اين

چندجملهايهاي صحيح مقدار باشند و براي هر عدد

حلقه در نظر گرفتن يک حوزه صحيح ،هيأت

صحيح  ، aبزرگترين مقسومعليه مشترک

کسرهاي آن و حلقه چندجملهايهايي است که

)𝑎(  ⋯ ،𝑓2 (𝑎)،𝑓1و)𝑎( 𝑛𝑓 برابر ا باشد ،در اين

ضرايب آنها در هيأت کسرهاست و به ازاي مقادير

مقدار

حوزۀ صحيح همان مقادير حوزه صحيح را اختيار

برقرار

صورت

چنانچه

نيست.

چندجملهايهاي

صحيح

ميکند .بررسي ايدهآلهاي چنين حلقههايي به ويژه

 ⋯ ،𝑔2، 𝑔1و 𝑚𝑔 وجود دارند که

ايدهآلهاي اول آن و همچنين بررسي يکتايي تجزيه

𝑓1 𝑔1 + 𝑓2 𝑔2 + ⋯ + 𝑓𝑚 𝑔𝑚 = 1

در اين حلقهها از مباحث اصلي اين مقاله است.

پس از اسکولم در سال  0300ميالدي ارنست
اشتراوس 51مجموعه تمام چندجملهايهاي صحيح-
مقدار را که مشتقهاي آن ،از هر مرتبه
چندجملهايهاي صحيح– مقدارند مطالعه کرد .اين
مجموعه باز هم يک - ℤمدول است.

 1بعضی خواص )𝑰𝒏𝒕(ℤ
همانگونه که در مقدمه يادآوري کرديم حلقه چند
جملهاي با ضرايب گويا که مقادير آن به ازاي اعداد
صحيح ،اعداد صحيحاند يک -ℤمدول آزاد با پايهاي

اشتراوس نشان داد که چندجملهاي 𝑓 به اين - ℤ

از چندجملهايهاي دو جملهاي است .در اين بخش

مدول تعلق دارد اگر و تنها اگر 𝑓 به شکل

ابتدا اثبات سادهاي از اين نتيجه آورده ميشود .عالوه
بر آن بعضي خواص ) 𝐼𝑛𝑡(ℤبه اختصار بيان

𝑋
) ( 𝑘𝑏 𝑘𝑎 ∑ = 𝑓
𝑢

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

يک حلقه در نظر گرفت .نامبرده تعبيري از اتحاد

مقدار هستند با ) 𝐼𝑛𝑡(ℤنشان ميدهند .اين حلقه

ميشوند .سپس بعد گلدي ) 𝐼𝑛𝑡(ℤمورد توجه قرار

باشد که در آن 𝑘𝑎 ها اعداد صحيحاند و 𝑘𝑏 ها از
دستور زير به دست ميآيد

ميگيرد و نتايج جديدي در اين مورد ارائه ميشود.
هم چنين نشان ميدهيم که ) -𝜔1 ،𝐼𝑛𝑡(ℤنويتري
است که  𝜔1اولين عدد ترتيبي ناشمارا ميباشد.

𝑘
] [

𝑝 𝑝 ∏ = 𝑘𝑏

لم.1.1راي هر عدد صحيح 𝟎 ≥ 𝒏 چندجملهاي

در اينجا 𝑝 در مجموعه اعداد اول تغيير ميکند .در
سال  0300نيکوارس بروجين 50و پس از آن لوناردو
کارليتز 55پژوهشهاي اشتراوس را ادامه دادند.
اينک حلقه چندجملهاي با ضرايب گويا را که صحيح

Fezout
Ernst-Straus




)𝑛𝑋( يک چندجملهاي صحيح مقدار است.
اثبات  .سه حالت در نظر ميگيريم:
الف) اگر 𝑛 ≥ 𝑎  ،آنگاه )𝑛𝑎( ضريب دوجملهاي

Niclas Brijn
Leonardo Carlitz
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است و از اين رو يک عدد صحيح است.
ب) چنانچه  ،0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑛 − 1بنا به تعريف)𝑛𝑋(،
)𝑎  (𝑋 −يک عامل در صورت است و از اين رو
. (𝑎𝑛) = 0

وجود دارد که

 (𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝑛) 𝑐𝑖 𝜖ℤو

𝑛𝑏 = )𝑛(𝑔 𝑔(0) = 𝑏0 , 𝑔(1) = 𝑏1 , ⋯ ,

اثبات .از استقرا روي 𝑛 استفاده ميکنيم.
-0

ج) اگر ، 𝑎 < 0

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

𝑎
)𝑎(𝑎 − 1) ⋯ (𝑎 − 𝑛 + 1
=) (
𝑛
!𝑛
−𝑎(1
−
)𝑎
)𝑎 ⋯ (𝑛 − 1 −
𝑛)= (−1
!𝑛
𝑛
−
1
−
𝑎
( 𝑛)= (−1
)
𝑛

اين حالت به يکي از دو حالت قبل تبديل ميشود و
در نتيجه )𝑛𝑋( يک عدد صحيح است.
لم  .2.1اگر )𝑥(𝑓 و )𝑥(𝑔 چندجملهايهاي با
درجه کمتر يا برابر 𝑛 و با ضرايب در  ℚباشند و
= )𝑛(𝑓 𝑓(0) = 𝑔(0), 𝑓(1) = 𝑔(1), ⋯ ,
)𝑛(𝑔

اگر  ، 𝑛 = 0آنگاه )𝑔(𝑥) = 𝑏0 (𝑋0

 -5فرض کنيم اين ويژگي براي دنبالههايي با
طول کمتر از 𝑛 برقرار باشد .اگر دنباله
 𝑏𝑛 , ⋯ , 𝑏1, 𝑏0مفروض باشد .چندجملهاي
متناظر )𝑥(𝑔 را مييابيم .بنا به فرض
چندجملهاي
𝑋
𝑋
⋯ 𝑓(𝑥) = 𝑐0 ( ) + 𝑐1 ( ) +
0
1
𝑋
( + 𝑐𝑛−1
)
𝑛−1

وجود دارد به طوريکه
)𝑓(0) = 𝑏1 , 𝑓(1) = 𝑏2 , ⋯ , 𝑓(𝑛 − 1
= 𝑏𝑛−1

اينک قرار ميدهيم

آنگاه )𝑥(𝑔 = )𝑥(𝑓 .

اثبات .هرگاه چندجملهاي

𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) = 0

چند جملهاي صفر نباشد داراي درجهاي کمتر يا برابر
با 𝑛 است.

𝑋
) ( ))𝑛(𝑓 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) + (𝑏𝑛 −
𝑛

و توجه ميکنيم که براي هر عدد 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑛 − 1
 ، (𝑛𝑙 ) = 0زيرا )𝑙  (𝑥 −در صورت کسر )𝑛𝑋(

از اين رو معادله  𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) = 0حداکثر داراي

موجود است .بنابراين براي هر 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑛 − 1

فرض 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) = 0

داريم )𝑙(𝑓 = )𝑙(𝑔  .اما براي عدد صحيح 𝑛 داريم:

𝑛 ريشه است .اما بنا به

حداقل  𝑛 + 1ريشه دارد ،پس 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) = 0

و از اين رو )𝑥(𝑔 = )𝑥(𝑓 .

لم  .3.1اگر  … ،𝑏1،𝑏0و 𝑛𝑏 دنبالهاي از اعداد
صحيح باشند ،چند جملهاي
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)𝑛𝑋( 𝑛𝑐 𝑔(𝑥) = 𝑐0 (𝑋0) + 𝑐1 (𝑋1) + ⋯ +

))𝑛(𝑓 𝑔(𝑛) = 𝑓(𝑛) + (𝑏𝑛 −
𝑛𝑏 = )𝑛(𝑓 = 𝑓(𝑛) −

بنابراين چندجملهاي مطلوب همان چندجملهاي
𝑋
) ( ))𝑛(𝑓 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ( 𝑏𝑛 −
𝑛

قضيه ( .4.1پوليا) مجموعه

چندجملهاي
1

𝑋
} ⋯ 𝐵 = {( ) : 𝑛 = 0,1,2,
𝑛

𝑥𝑝−

𝑝 1
𝑥
𝑝

اثبات .بنا به لم  ،0. 0هر )𝑛𝑋( يک چندجملهاي

اگر عدد صحيح 𝑎 و عدد طبيعي 𝑚 متباين باشند،

صحيح مقدار است .ابتدا نشان ميدهيم که عضوهاي

آنگاه

مجموعه 𝐵 مستقل خطي هستند .فرض کنيم
)𝑛𝑋( 𝑛𝑎  𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1 (𝑋1) + ⋯ +يک ترکيب
خطي دلخواه از عضوهاي 𝐵 باشد .اگر 𝑓(𝑥) = 0
ضريب)𝑛𝑋(  ،يعني 𝑛𝑎 بايد صفر باشد ،زيرا تنها )𝑛𝑋(

شامل 𝑛 𝑋 است .به همين دليل  .𝑎𝑛−1 = 0با تکرار
استدالل نتيجه ميگيريم که همه ضرايب صفر
هستند .براي اين که نشان دهيم) 𝐼𝑛𝑡(ℤبه عنوان
يک- ℤمدول با عضوهاي مجموعه 𝐵 توليد ميشود.
فرض کنيم )𝑥(𝑓 يک چندجملهاي در ) 𝐼𝑛𝑡(ℤو
از درجه 𝑛 باشد .اگر

)𝑚 𝑑𝑜𝑚(𝑎𝛷(𝑚) ≡ 1

که در آن )𝑚(𝛷 تعداد اعداد صحيح مثبت نابيشتر
از 𝑚 است که با 𝑚 متباين اند .اين قضيه که به
قضيه اويلر – فرما معروف است حالت خاصي از
قضيهاي ميباشد که کمتر شناختهشدهاست:
براي هر عدد صحيح 𝑎 و هر عدد طبيعي 𝑚،
()0

بدين ترتيب مالحظه ميشود که چندجملهايها
)𝑚(𝜙𝑥 𝑚 𝑥 𝑚−
=
𝑚
𝑚

)𝑓(0) = 𝑏0 , 𝑓(1) = 𝑏1 , ⋯ , 𝑓(𝑛 − 1
= 𝑏𝑛−1

به موجب لم قبل چندجملهاي
)𝑛𝑋( 𝑛𝑐 𝑔(𝑥) = 𝑐0 (𝑋0) + 𝑐1 (𝑋1) + ⋯ +

وجود دارد که

)𝑚 𝑑𝑜𝑚( )𝑚(𝛷𝑎𝑚 ≡ 𝑎𝑚−

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

يک -ℤپايه براي ) 𝐼𝑛𝑡(ℤاست.

يک چندجملهاي صحيح مقدار است.

براي هر عدد طبيعي 𝑚 يک چندجملهاي صحيح
مقدار است .در اين جا اثبات ساده و کوتاهي از ()0
ارائه ميدهيم .ابتدا نشان ميدهيم که براي هر عدد
اول 𝑝

) … ،𝑔(1) = 𝑓(1)،𝑔(0) = 𝑓(0و)𝑛(𝑓 = )𝑛(𝑔 .

بنابر لم  𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) ،9. 0و اثبات تمام است.

((𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑘 ), 𝑎 ∈ ℤ, 𝑘 ∈ ℕ )5

𝑘−1

𝑘

𝑝𝑎 = 𝑝𝑎

بنا به ق ضيه کوچک فرما ( )5براي  𝑘 = 1در ست

مثال  .5.1بنا به قضيه کوچک فرما براي هر عدد

ا ست .اگر ( )5برقرار با شد ،هر عدد صحيح 𝑧 وجود

صحيح 𝑎 و هر عدد اول 𝑝

دارد که

)𝑝 𝑑𝑜𝑚(𝑎 ≡ 𝑝𝑎

از آنجا نتيجه ميشود که براي هر عدد اول 𝑝

𝑧 𝑘𝑝 +

𝑘−1

𝑘

𝑝 𝑎 = 𝑝𝑎
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𝑟

و از اين نتيجه ميگيريم که

𝑘 −1

[∏ 𝑝𝑛 − ∏(𝑝𝑛 − 1)] 𝑝1 1

𝑘

𝑘+1

𝑝𝑎 −

𝑝
𝑘−1
𝑛= 𝑝𝑝𝑘 𝑧 𝑝 + ∑ ( ) 𝑎𝑝 (𝑝𝑘 𝑧)𝑝−
𝑛
𝑛=1

از آن جا که براي هر 𝑝|(𝑝𝑛) ، 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑝 − 1
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داريم ) 𝑝𝑘+1 |(𝑝𝑛)𝑝𝑘(𝑛−1و به علت اين که
𝑘

𝑝𝑝|  𝑝𝑘+1نتيجه ميگيريم 𝑝𝑎 −

𝑘+1

𝑝𝑝| 𝑝𝑘+1

فرض کنيم 𝑛𝑘𝑛𝑝  𝑚 = ∏𝑟𝑛=1تجزيه 𝑚 به
حاصلضرب اعداد اول باشد .براي اثبات ( )0کافي
است نشان دهيم که براي ،1 ≤ 𝑛 ≤ 2

()9

1 𝑥+𝑦)𝑝𝑘−1
1

𝑝(𝑎 =

1 𝑥+𝑦)𝑝𝑘−1
1

𝑝(𝑎 =

𝑛=1

𝑘1

= 𝑎(𝑥+𝑦)𝑝1

()1

𝑘

𝑘1

𝑟

) = 𝑎∏𝑛=2 𝑝𝑛 𝑝1 (𝑚𝑜𝑑𝑝1 1

و باالخره دو طرف ( )1را به توانِ

∏𝑟𝑛=2 𝑝𝑛 𝑝1𝑘𝑛−1

ميرسانيم که در اين صورت داريم:
𝑘
) 𝑎𝑚 (𝑚𝑜𝑑𝑝1 1

𝑘

) 𝑛 𝑛𝑝𝑑𝑜𝑚( )𝑚(𝛷𝑎𝑚 ≡ 𝑎𝑚−

≡ )𝑎𝑚−𝛷(m

به طور مشابه ( )9براي هر  2 ≤ n ≤ rثابت

از تجزيه 𝑚 چنين نتيجه ميگيريم که
𝑟

)(𝑝𝑛 − 1

𝑘 −1

𝑛 𝑛𝑝 ∏ = )𝛷(m

ميشود .بدين ترتيب همنهشتي ( )0اثبات شده است.
گرچه قضيه پوليا تمام چندجملهايهاي صحيح مقدار
را مشخص ميکند .اما با توجه به آنچه که بيان و

𝑛=1

اثبات شد درمييابيم که هريک از چندجملهايهاي

و
𝑟
𝑘𝑛 −1
𝑛𝛷 ∏
𝑛𝑝 ∏[
𝑛=1
𝑛=1
𝑟

زير در ]𝑥[ ℚصحيح مقدار هستند.

𝑟

= )𝑚 − 𝛷(m
2

𝑥𝑥 −
2

])− ∏(𝑝𝑛 − 1

2 − 𝛷(2) = 1

𝑚=2

3

𝑥𝑥 −
3

𝑛=1

قرار ميدهيم

2
𝑟

𝑦 = ∏(𝑝𝑛 − 1) ,
𝑛=2
𝑟

𝑟

)𝑥 = ∏ 𝑝𝑛 − ∏(𝑝𝑛 − 1
𝑛=1

اينک از ( )5نتيجه ميگيريم که
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𝑛=1

𝑝𝑎

𝑝−1

𝑘

𝑟

𝑛=2

3 − 𝛷(3) = 1

𝑚=3

4

𝑥𝑥 −
4

𝑥 𝑥5 −
5

4 − 𝛷(4) = 2

5 − 𝛷(5) = 1

𝑚=4

𝑚=5

𝑥6 − 𝑥4
6

6 − 𝛷(6) = 4

𝑚=6

𝑥 7 −1
7

7 − 𝛷(7) = 1

𝑚=7

𝑥8 − 𝑥4
8

8 − 𝛷(8) = 4

𝑚=8

𝑥9 − 𝑥3
9

9 − 𝛷(9) = 3

𝑚=9

𝑥 10 − 𝑥 6
10

10 − 𝛷(10) = 6

𝑚 = 10

و ايدهآل توليد شده با مجموعه
} 𝑘𝑝{ℎ2 , ℎ2 , ⋯ , ℎ

را در ) Int(ℤبا  Akنشان ميدهيم .بدين ترتيب
زنجير افزايشي ايدهآلهاي

قضيه  𝐼𝑛𝑡(ℤ) . 6 .1يک حلقه تعويضپذير است و

در ) Int(ℤبه دست ميآيد .اين زنجير ايستا نيست،

)𝑥(𝑄 ⊆ )ℤ[𝑥] ⊆ 𝐼𝑛𝑡(ℤ

زيرا اگر براي  kاي داشته باشيم Ak = Ak−1

اثبات .يادآوري ميکنيم که

چندجملههاي

}𝐼𝑛𝑡(ℤ) = {𝑓(𝑥) ∈ 𝑄[𝑥]: 𝑓(ℤ) ⊆ ℤ

فرض کنيم ) f(xو ) g(xعضوهاي ) Int(ℤباشند.

)𝑋( 𝑘𝑓 𝑓1 (𝑋), 𝑓2 (𝑋), ⋯ ,

در ) Int(ℤوجود خواهند داشت به طوريکه

در اين صورت به ازاي هر عدد صحيح 𝑛 داريم:

)𝑋(𝑋 − 1)(𝑋 − 2) ⋯ (𝑋 − 𝑝𝑖 + 1
! 𝑘𝑝

𝑓(𝑛), 𝑔(𝑛) ∈ ℤ

𝑘−1

)𝑋(𝑋 − 1)(𝑋 − 2) ⋯ (𝑋 − 𝑝𝑖 − 1
∑=
)𝑋( 𝑖𝑓
! 𝑖𝑝

اينک بديهي است که

𝑖=1

(𝑓 − 𝑔)(𝑛) = 𝑓(𝑛) − 𝑔(𝑛) ∈ ℤ ,

چنانچه طرفين بر اين تساوي را بر  Xتقسيم کنيم

(𝑓𝑔)(𝑛) = 𝑓(𝑛)𝑔(𝑛) ∈ ℤ

و قرار دهيم 𝑘𝑝 = 𝑋 در سمت راست عدد گويايي

برقراري رابطههاي شمول بيان شده بديهي هستند.

به دست ميآيد که مخرج آن ! 𝑝𝑘−1را ميشمارد و
از اين رو با 𝑘𝑝 متباين است .حال آن که سمت چپ

در اثبات قضيه زير به کاربرد اعداد اول توجه ميکنيم.

برابر با  𝑝1ميباشد که آشکار يک تناقض است.

قضيه  .7.1حلقه) Int(ℤيک حلقه نويتري نيست.

قضيه بعد در مورد ايدهآل هاي ماکسيمال و

𝑘

ايدهآلهاي اول حلقه ) Int(ℤاست.

اثبات .فرض کنيم

قضيه .8.1

⋯ < 𝑝1 < 𝑝2 < 𝑝3

 .0تناظري يک به يک بين ايدهآلهاي

دنباله تمام اعداد اول باشد ،قرار ميدهيم
)𝑋(𝑋 − 1)(𝑋 − 2) ⋯ (𝑋 − 𝑝𝑖 + 1
! 𝑖𝑝

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

⋯ ⊆ 𝐴1 ⊆ 𝐴2

ماکسيمال ) Int(ℤبا زوج مرتب ]𝑐  [𝑝,که
= )ℎ𝑖 (X

در آن 𝑝 يک عدد اول و 𝑐 يک عدد صحيح
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𝑝-اي است وجود دارد ،اين تناظر با رابطه
زير داده ميشود:
∈ 𝑓 [𝑝, 𝑐] ⇔ 𝑀(𝑝, 𝑐) = {𝑓:
} 𝑝𝐼𝑛𝑡(ℤ), 𝑓(𝑐) ∈ 𝑝ℤ

 .5هر ايدهآل اول و غير ماکسيمالِ ) Int(ℤبه

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

شکل زير است:
]𝑝𝑔 = 𝑔(𝑥)ℚ[𝑥] ∩ 𝐼𝑛𝑡[ℤ

قضيه  .12. 1حلقه ) Int(ℤيک حوزه پروفر
نيست.
اثبات .از آنجا که  ℤنويتري است ،حلقه]𝑥[ ℤبنا
به قضيه پايه هيلبرت نويتري است .از اين رو چنانچه
]𝑥[ ℤپروفر باشد يک حوزه ددکيند است .از طرفي
به علت اينکه  ℤيک حوزه تجربه يکتاست ]𝑥[ℤ

که در آن ] g(x) ∈ ℤ[xيک چندجملهاي تحويل
ناپذير است .دو ايدهآل  pgو  phبر هم منطبق هستند
اگر و تنها اگر ) g(xيک مضرب ثابتِ ) f(xباشد.
اثبات ] .ر .ک.[3 .
نتيجه  .9.1بعد کرول ) Int(ℤبرابر با  5است.
اثبات .يادآوري ميشود که بعد کرول حلقه ℛ
ماکسيمم عدد مثبت  Νتعريف ميشود که زنجير
 P0 ⊂ P1 ⊂ ⋯ ⊂ PNاز ايدهآلهاي اول وجود
داشته باشد .اينک کافي است توجه کنيم که ⊂ Pg

 Pnنتيجه ميدهد که .Pg = Pn

نيز چنين است و در نتيجه ]𝑥[ ℤيک حوزه ايدالهاي
اصلي است و در اين صورت  ℤبايد ميدان باشد.
بنابراين ]𝑥[ ℤنميتواند حوزه پروفر باشد.
تذکر .از آنجا که ] ℤ[x] ⊆ Int[ℤنتيجه
ميگيريم که زيرحلقه يک حوزه پروفر لزوماً يک حوزه
پروفر نيست.

 2بعد گلدِي ]𝐈𝐧𝐭[ℤ
در اين بخش بعد گلِدي ] Int[ℤبه عنوان يک حلقه
و نيز به عنوان يک  -ℤمدول مشخص ميشود .در
پايان نشان ميدهيم که ) Int(ℤبه عنوان يک حلقه

قضيه  .11.1حلقۀ) Int(ℤيک حوزهي پروفر

-ω1نويتري است به طوريکه  ω1کوچکترين عدد

است.

ترتيبي ناشماراست.

اثبات ] .ر .ک.[ 3.

تعریف  .1.2فرض کنيم  Μيک  -ℛمدول و A

نتيجه  .11.1حلقه ) Int(ℤيک حوزهي پروفر
است اما يک حوزهي ددکيند نيست.
اثبات .کافي است توجه کنيم که بنا به قضيه ،1.0
) Int(ℤنويتري نيست و از اين رو نميتــواند يـک
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حوزه ددکيند باشد.

يک زيرمدول آن باشد ،گوييم  Aدر  Μاساسي است
و مينويسيم  ،A ≤ e Mهرگاه براي هر زيرمدول
ناصفر  Μمانند . A ∩ B ≠ 0 ،B
تعریف  .2.2گوييم -ℛمدول  Μيکنواخت است،
هرگاه هر زيرمدول ناصفر آن در  Μاساسي باشد.

تعریف  .3.2فرض کنيم  Μيک  - ℛمدول و

اثبات .به و ضوح 𝐷𝑎 → 𝐷 ∶ 𝑓 که با = )𝑑(𝑓

}𝐼 ∈ 𝑖 ∶ 𝑖𝐴{ خانوادهاي از زيرمدولهاي آن با شد.
گوييم اين خانواده م ستقل ا ست ،هرگاه براي هر زير
مجموعه متناهي 𝐼 ⊆ 𝐽 و براي هر 𝐽 𝑖 ∈ 𝐼 −

𝑑𝑎 تعريف ميشود يک 𝐷  -يکريختي است.
قضيه  .8.2اگر }𝐼 ∈ 𝑖  {𝐴𝑖 :يک خانواده مستقل
از زيرمدولهاي -ℛمدول 𝑀 باشند ،آنگاه
⊕
𝑖𝐴𝑚𝑖𝑑 𝐴 = ∑ 𝐺 −
𝑖 𝐼∈𝑖

)(∑ 𝐴𝑗 ) ∩ 𝐴𝑖 = (0
𝐽𝜖𝑗

𝑚𝑖𝑑 𝐺 −

𝐼∈𝑖

𝑅𝑀𝑚𝑖𝑑  𝐺 −نشـــان ميدهيم کوچکترين عدد
ا صلي ا ست که بزرگتر يا م ساوي عدد ا صلي تمام

قضيه  .9.2عد گلدي ) 𝐼𝑛𝑡(ℤبه عنوان يک - ℤ

خانوادههاي مستقل زير مدولهاي  Μاست؛ يعني؛
𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝑀𝑅 = 𝑠𝑢𝑝} |I| :

که خانواده مستقل از زير مدولهاي  Mبا| |Iعضو
وجود دارد }
ب عد گ لدي حل قه  ℛرا به عنوان يک  -ℛمدول
تعريف ميکنيم.

مدول برابر با  ℕ0است.
اثبات .بنا به قضيه پوليا ) 𝐼𝑛𝑡(ℤيک - ℤمدول آزاد
با پايه متشکل از ضرايب دو جملهاي است؛ يعني،
⊕
𝑎ℤ
𝑖 𝑖 ∈ 𝑁0 , 𝑎𝑖 ∈ ℤ

هر 𝑖𝑎 يک چندجملهاي ،ضريب دوجملهاي است.
عالوه

نتيجه  .5.2اگر 𝑀 يک -ℛمدول باشــد ،آنگاه

= )𝐼𝑛𝑡(ℤ

بر

آن

.𝑎𝑖 ℤ ≅ ℤ

از

اين

رو

𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑖 ℤ = 𝐺 − 𝑑𝑖𝑚ℤ = 1

اينک بنا به قضيه قبل اثبات تمام است.

 𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝑀 = 1اگر و تن ها اگر 𝑀 يکنوا خت
باشد.

در ادامه به بررسي شرط تناهي تعميم يافته براي

اثبات .با توجه به تعريف بديهي است.

ايدهآلهاي ) 𝐼𝑛𝑡(ℤميپردازيم.

نتيجه 𝐺 − dim(𝐼𝑛𝑡(ℤ)) = 1 .6.2

اثبات .هر حوزه صــحيح مانند  Dيکنواخت اســت،
زيرا اگر  Iو  Jدو ايدال آن باشند 𝐽 ∩ 𝐼 ⊂ 𝐽𝐼 ≠ ،0
اما ]𝑥[𝑄 يک حوزه صــحيح اســت ⊆ )𝐼𝑛𝑡(ℤ
]𝑥[𝑄 از اينرو ) 𝐼𝑛𝑡(ℤنيز يک حوزه صـــحيح
اســــت و بــا توجــه بــه ن ت يجــه قبــل 𝐺 −
.dim(𝐼𝑛𝑡(ℤ)) = 1
لم  .7.2اگر  Dيک حوزه صحيح و 𝐷 ∈ 𝑎 ≠ ،0
آنگاه 𝐷𝑎 ≅ 𝐷 ( به عنوان𝐷 – مدول ).

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

تعریف  .4 .2بعد گلدي -ℛمدول  Μکه آن را با

اثبات ] .ر.ک[0 .

تعریف  .11.2فرض کنيم 𝑐 يک عدد اصلي است.
گوييم -ℛمدول 𝑀  -𝑐 ،توليد شدهاست ،هرگاه
شامل يک مجموعه مولد 𝑆 باشد که 𝑐 ≤ |𝑆| .
کوچکترين عدد اصلي در مجموعه اعداد اصلي
مجموعه مولدهاي 𝑀 را با )𝑀(𝑔 نشان ميدهيم.
تعریف  .11.2عدد اصلي نامتناهي 𝑎 را منظم
ميناميم ،هرگاه }𝐼 ∈ 𝑖 ∶ 𝑖𝐴{ خانوادهاي از
مجموعهها و براي هر 𝐼 ∈ 𝑖 |𝐴𝑖 | < 𝑎 ،و اگر
𝑎 < |𝐼|  ،آنگاه 𝑎 < | 𝑖𝐴 𝐼∈𝑖⋃ |.
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تعریف  .12.2فرض کنيم 𝑀 يک -ℛمدول باشد.
چنانچه 𝑎 کوچکترين عدد منظم باشد که براي هر
زير مدول 𝑀 مانند 𝐴 .𝑔(𝐴) < 𝑎 ،در اين صــورت
گوييم 𝑀 يک -ℛمدول  – aنويتري اســت .وقتي
بيان مي شود که حلقه  – a ،ℛنويتري ا ست ℛ .را
به عنوان يک -ℛمدول در نظر گرفتهايم.

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

بنابراين 𝑀 يک -ℛمدول نويتري اســت اگر و تنها

]𝑥[𝐾 ⊆ )𝐷(𝑡𝑛𝐼 ⊆ ]𝑥[𝐷

همانند حلقه ) 𝐼𝑛𝑡(ℤکافي است مقادير يک
چندجملهاي را فقط براي بعضي زير مجموعههاي 𝐷

به دست آوريم تا نتيجه بگيريم که آن چندجملهاي به
)𝐷(𝑡𝑛𝐼 تعلق دارد .اينک به تعريف زير توجه
ميکنيم.

اگر – ωنويتري باشـــد که  ωعدد ترتيبي اعداد
طبيعي است.

تعریف  .2.3گوييم يک چندجملهاي روي 𝐷 تقريباً

لم -ℛ .13.2مدول 𝑀  -𝑎 ،نويتري اســت اگر و

صحيح مقدار است ،هرگاه براي تقريباً تمام مقادير 𝐷؛

ت نهــا ا گر براي هر ز ن ج ير خوش تر تي ـب
}𝑎 < 𝛼 ∶ 𝛼𝐴{ از زيرمدول هاي 𝑀 ،يک 𝛼 < β
وجود داشته باشد که براي هر 𝐴𝛼 = 𝐴𝛽 ، 𝛼 ≥ β
.

يعني ،يک مجموعه هم متناهي 𝐷 ،صحيح مقدار

قضيه  .3.3فرض کنيم 𝐷 يک حوزه صحيح

اثبات ].ر.ک[1 .

نامتناهي باشد .در اين صورت هر چندجملهاي تقريباً

قض يه  .14.2حلقه ) -𝜔1 ، 𝐼𝑛𝑡(ℤنويتري

باشد.

صحيح مقدار يک چندجملهاي صحيح مقدار است.

است.

اثبات .فرض کنيم𝑓 يک چندجملهاي تقريباً صحيح

اثبات .همانطور که ميدانيم]𝑥[ ℚبه عنوان يک

مقدار روي 𝐷 باشد ،از استقراء روي درجه 𝑓 استفاده

مجموعه شــماراســت و چون ]𝑥[،𝐼𝑛𝑡(ℤ) ⊆ ℚ
) 𝐼𝑛𝑡(ℤو از اين رو هر ا يدال آن نيز شـــ مارا
ميباشد .اين بدان معني است که هر ايدال اين حلقه
داراي يک مجموعه مولد شـــماراســـت .اما به علت
اينکه ) ،𝐼𝑛𝑡(ℤبنا به قضيه  1. 0نويتري نيست ،با
توجه به آن چه بيان شـــد و با توجه به تعريف بايد،
 -𝜔1نويتري باشد.

ميکنيم .اگر  𝑛 = 0اثبات بديهي ا ست فرض کنيم

 3چند جملهايهاي صحيح مقدار روي یک
حوزه صحيح
تعریف  .1.3اگر 𝐷 يک حوزه صــحيح مقدار با
هيأت کسرهاي 𝐾 باشد ،مجموعه چندجملهايهاي
صحيح مقدار را چنين تعريف ميکنيم:
}𝐷 ⊆ )𝐷(𝑓 ∶ ]𝑥[𝐾 ∈ 𝑓{ = )𝐷(𝑡𝑛𝐼
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بديهي است که )𝐷(𝑡𝑛𝐼 يک حلقه است و همواره

بيان قضــيه براي 𝑛 درســت بوده ،درجه 𝑓 برابر 𝑛 و
روي يک مجمو عه هم مت ناهي 𝐸  𝐷 ،صـــحيح
مقدار باشد .عضو دلخواه 𝐷 ∈ 𝑎 را انتخاب ميکنيم.
عضـــو 𝑏 در 𝐸 وجود دارد که 𝐸 ∈ 𝑏  𝑎 +و از اين
رو 𝐷 ∈ )𝑏  . 𝑓(𝑎 +حال چ ندجم لهاي

= )𝑥(𝑔

)𝑏  𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥 +را در نظر ميگيريم.

درجــه𝑔

حداکثر برابر 𝑛 ا ست و به سادگي ديده مي شود که
𝑔 يک چندجملهاي تقريباً صــحيح مقدار ميباشــد.
بـــنـــابـــرايـــ ن)𝐷(𝑡𝑛𝐼 ∈ 𝑔  .از آنجـــاکـــه
)𝑏 𝑓(𝑎) = 𝑔(𝑎) + 𝑓(𝑎 +

نتيجه ميگيريم که 𝐷 ∈ )𝑎(𝑓 .

تعریف  .4.3فرض کنيم 𝐷 يک حوزه صحيح،

𝐾

هيأت کسرهاي آن و 𝐸 يک زير مجموعه 𝐾 باشد،
مجمو عه چ ندجم لهاي هاي صـــحيح م قدار

روي 𝐸

چنين تعريف ميشود:

ج))𝐷 . 𝐷[𝑥] ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸,

اثبات .بديهي است.
تعریف .8.3زير مجموعه 𝐸 را يک زير مجموعه
کسري𝐾  𝐾 (،هيأت کسرهاي حوزه صحيح 𝐷 )

}𝐷 ⊆ )𝐸(𝑓 | ]𝑥[𝐾 ∈ 𝑓{ = )𝐷 𝐼𝑛𝑡(𝐸,

قضيه .5.3مجموعه )𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸,يک زيرحلقه

𝐷 ⊆ 𝐸𝑑.

]𝑥[𝐾 است.

چنانچه 𝐸 يک زيرمجموعه کسري 𝐾 باشد ،به علت

اثبات .بديهي است.

اينکه )𝐷  𝑑𝑋 ∈ 𝐼𝑛𝑡(𝐸,نتيجه ميگيريم که
)𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸,بديهي نيست ،بدين معني که

قضيه  .6.3فرض کنيم 𝐶 و 𝐷 حوزه صحيح و

𝐾

⊂𝐷

)𝐷 .𝐼𝑛𝑡(𝐸,

هيأت کسرهاي هر دو باشد .چنانچه 𝐹 ⊆ 𝐸 دو
زيرمجموعه𝐾 باشند ،آنگاه

قضيه .9.3فرض کنيم 𝐷 يک حوزه صحيح،

𝐾

هيأت کسرهاي آن و 𝐸 يک زير مجموعه ناتهي

𝐷

)𝐷 .𝐼𝑛𝑡(𝐹, 𝐶) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸,

باشد .اگر)𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸,شامل يک زيرمجموعه غير

اثبات .بديهي است.

ثابت باشد ،آنگاه 𝐸 يک زيرمجموعه کسري بستار
صحيح𝐷 است.

از قضيه فوق چنين نتيجه ميشود که اگر 𝐸 يک
اثبات .فرض کنيم

زيرمجموعه 𝐷 باشد ،آنگاه

= 𝑓يک چند

جملهاي با درجه  𝑛 ≥ 1در )𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸,باشد .با

)𝐷 .𝐷[𝑥] ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸,

به عکس چنانچه )𝐷 ، 𝐷[𝑥] ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸,آنگاه

𝑖 𝑋 𝑖𝑎 ∑𝑛𝑖=0

ضرب در مخرج مشترک ضرايب 𝑓 ميتوانيم فرض
𝐸

کنيم 𝑓 متعلق به ]𝑥[𝐷 است .براي هر

يک زيرمجموعه 𝐷 است ،زيرا چندجملهاي 𝑋 بايد

𝐸 ∈ 𝑎  ،𝑎𝑛𝑛−1 𝑓(𝑎) ,يک عضو 𝐷 است .اينک

روي 𝐸 صحيح مقدار باشد.

رابطه زير به دست ميآيد:

نتيجه .7.3فرض کنيم 𝐷 يک حوزه صحيح،

𝐾

هيأت کسرهاي آن و 𝐸 يک زيرمجموعه 𝐾 باشد ،در
اين صورت بيانهاي زير هم ارزند:
الف)𝐷 ⊆ 𝐸 .
ب))𝐷 . 𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸,
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ميناميم هرگاه عضو ناصفر در وجود داشته باشد که

(𝑎𝑛 𝑎)𝑛 + 𝑎𝑛−1 (𝑎𝑛 𝑎)𝑛−1 + ⋯ +
𝑎0 (𝑎𝑛 )𝑛−1 − 𝑎𝑛𝑛−1 𝑓(𝑎) = 0

پس 𝑎 𝑛𝑎 به بستار صحيح 𝐷 تعلق دارد.
نتيجه .11.3فرض کنيم 𝐷 يک حوزه صحيح به
طور صحيح بسته باشد .چنانچه 𝐸 يک زير مجموعه
هيأت کسرهاي 𝐾 باشد ،آنگاه)𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸,شامل
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چندجملهايهاي غير ثابت است اگر و تنها اگر 𝐸 يک

اثبات .کافي است در اثبات قضيه ( )05 .9به جاي

زير مجموعه کسري 𝐷 باشد.

چندجملهايهاي دوجملهاي ،چند جملهايهايي را که

اثبات .بديهي است.
مثال .11.3فرض کنيم  ℙ ،𝐷 = ℤمجموعه اعداد
اول باشد.

ميتوان بعضي از ايدهآلهاي اول )𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸 ,را
توصيف کرد .اگر 𝐸 ∈ 𝛼 و 𝑃 يک ايدهآل اول

𝐷
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باشد .قرار ميدهيم

بديهي است که ). 𝐼𝑛𝑡(ℤ) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(ℙ, ℤ
چندجملهاي

}𝑃 ∈ )𝑎(𝑓 ∶ )𝐷 𝛽(𝛼, 𝑃) = {𝑓 ∈ 𝐼𝑛𝑡(𝐸,

به سادگي ديده ميشود که )𝑃  𝛽(𝛼,يک ايدهال اولِ
)(𝑋 − 1)(𝑋 − 2)(𝑋 − 3
24

آ)𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸 ,و )𝐷  𝑃 ⊂ 𝐼𝑛𝑡(𝐸,عالوه بر آن

يک عضو ) 𝐼𝑛𝑡(ℤنيست ،زيرا  .𝑓(0) = − 14اما

𝑝𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷)/𝛽(𝛼, 𝑃) ≅ 𝐷/

) (𝑋 − 1)(𝑋 − 2)(𝑋 − 3به ازاي هر عدد اول

به ويژه اگر𝑚 يک ايدهآل ماکسيمال 𝐷 باشد ،آنگاه

فرد حداقل بر  23و  9بخشپذير است .بنابراين

)𝑃  𝑚𝛼 = 𝛽(𝛼,يک ايدهآل ماکسيمال

).𝐼𝑛𝑡(ℤ) ⊂ 𝐼𝑛𝑡(ℙ, ℤ

)𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸,است .چنانچه𝑄 ⊂ 𝑃 ،آنگاه

قضيه پوليا به شکل زير تعميم يافته است.
قضيه .12.3چنانچه 𝐸 يک زير مجموعه ناتهي ℤ

)𝑄 .𝛽(𝛼, 𝑃) ⊂ 𝛽(𝛼,

قضيه زير در واقع تعميم قضيه ( )09. 9ميباشد.

باشد ،آنگاه )𝐼𝑛𝑡(𝐸, ℤيک – ℤمدول آزاد است که

قضيه .14.3فرض کنيم 𝐷 يک حوزه صحيح و 𝐸

داراي پايه منظم ميباشد .مقصود از پايه منظم پايهاي

يک زيرمجموعه 𝐾 باشد .در اين صورت

است به شکل } {𝑓𝑛 (𝑥) ∶ 𝑛 ∈ ℕبه طوريکه
درجه )𝑥( 𝑛𝑓 برابر 𝑛 باشد.
اثبات ] .ر .ک[ 9.

قضــيه  .3. 5در بخش قبل را ميتوان به شــکل زير
تعميم داد.
قضيه .13.3چنانچه 𝐸 يک زيرمجموعه نامتناهي
 ℤباشد ،آنگاه
𝐺 − dim(𝐼𝑛𝑡(𝐸, ℤ)) = ℵ0
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عضو يک پايه منظم هستند در نظر بگيريم.

𝐷𝑚𝑖𝑑 𝐺 − 𝑑𝑖𝑚 (𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷)) ≥ 𝐺 −

عالوه بر آن اگر 𝐸 يک زير مجموعه کسري 𝐷 باشد،
آنگاه
𝐺 − dim(𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷)) ≥ 𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝐷 + 1.

اثبات .فرض کنيم 𝑑𝑃 ⊂ ⋯ 0 ⊂ 𝑃0 ⊂ 𝑃1يک
زنجير از ايدهآلهاي اول 𝐷 باشد ،بنابر آنچه که بيان
شد.
زنجير ) 𝑑𝑃  𝛽(𝛼, 𝑃0 ) ⊂ 𝛽(𝛼, 𝑃1 ) ⋯ ⊂ 𝛽(𝛼,در
)𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸,به وجود ميآيد .اگر  𝑑′چنان باشد که
𝐷 ⊂ 𝐸 ، 𝑑′آنگاه )  𝑑′ (𝑋 − 𝛼) ∈ 𝛽(𝛼, 𝑃0و از

اين رو ) . (0) ⊂ 𝛽(𝛼, 𝑃0

چندجملهاي )𝑥(𝑔 درجهاي کمتر از 𝑛 دارد و به
وضوح > )𝑅(𝑓 <⊆> )𝑅(𝑔 < .بدين ترتيب

 4موضعی سازي

)𝑎(𝑓  𝑠 𝑛 𝑓(𝑎⁄𝑠) = 𝑔(𝑎⁄𝑠) +که بنا به فرض

و 𝑓 يک چندجملهاي با ضرايب در  Lباشد .همچنين

)𝑅(𝑓 ∈ )𝑎(𝑓 و > )𝑅(𝑓 < . 𝑔(𝑎⁄𝑠) ∈ 𝑆 −1

هدف مقايسه 𝑅 – 𝑆 −1مدولهاي > )𝑅(𝑓 < 𝑠 −1

قضيه .2.4فرض کنيم 𝐷 يک حوزه صحيح و 𝑆

و > )𝑅  < 𝑓(𝑠 −1است .اولي موضعسازي – ℛ

يک مجموعه ضربي بسته در 𝐷 باشد ،در اين صورت

مدولي است که با مقادير  ℛتوليد ميشود و دومي

)𝐷 𝑆 −1 𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝑆 −1

𝑅 – 𝑆 −1مدولي است که با مقادير𝑓 در 𝑅 𝑆 −1توليد

اثبات .با توجه به قضيه قبل اگر 𝑓 را يک چندجملهاي

ميشود .به عنوان مجموعه ،بديهي است که

صحيح مقدار روي 𝐷 بگيريم ،داريم:

فرض کنيم 𝑆 يک مجموعه ضربي بسته  ℛباشد.

)𝑅 𝑓(𝑅) ⊂ 𝑓(𝑠 −1و از

اينرو > )𝑅(𝑓 < 𝑆 −1

> )𝑅 .⊆< 𝑓(𝑠 −1قضيه زير نشان ميدهد که
تساوي برقرار است.

𝐷

−1

𝑆 ⊆> )𝐷(𝑓 <

−1

𝑆 => )𝐷

−1

𝑆(𝑓 <

که از آن نتيجه ميشود
)𝐷 𝑆 −1 𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝑆 −1

قضيه .1.4فرض کنيم  ℛيک حوزه صحيحِ
مشمول در هيأت 𝐿 باشد .همچنين فرض کنيم 𝑓

قضيه .3.4هرگاه 𝐷 يک حوزه صحيح نويتري باشد،

يک چندجملهاي با ضرايب  Lدر است .در اين صورت

آنگاه

> )𝑅 𝑆 −1 < 𝑓(𝑅) >=< 𝑓(𝑠 −1

اثبات .فرض کنيم درجه 𝑓 برابر با 𝑛 باشد ،استقراء
را روي درجه 𝑛 اعمال ميکنيم .اگر 𝑛 = 0؛ يعني𝑓 ،

ثابت باشد ،قضيه بديهي است .فرض کنيم قضيه براي
چندجملهايهاي تا درجه  𝑛 − 1درست باشد.
چندجملهاي )𝑥(𝑓 با درجه 𝑛 را در نظر ميگيريم و
فرض کنيم 𝑅 ∈ 𝑎 و 𝑆 ∈ 𝑠  .بايد نشان دهيم که
> )𝑅(𝑓 <  .𝑓(𝑎⁄𝑠) 𝜖𝑆 −1داريم:
)𝑥𝑠(𝑓 𝑠 𝑛 𝑓(𝑥) = 𝑠 𝑛 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑠𝑥) +

اينک قرار ميدهيم
)𝑥𝑠(𝑓 𝑔(𝑥) = 𝑠 𝑛 𝑓(𝑥) −
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فرض کنيم  ℛيک حوزه صحيح مشمول در هيأت L

استقراء

)𝐷 𝑆 −1 𝐼𝑛𝑡(𝐷) = 𝐼𝑛𝑡(𝑆 −1

اثبات ] .ر .ک [5.

قضيه .4.4فرض کنيم 𝐷 يک حوزه صحيح و
مشمول در هيأت 𝐿 باشد .همچنين فرض کنيم 𝑓 يک
چندجملهاي با درجه 𝑛 و با ضرايب در 𝐿 باشد.
چنانچه  𝑛 + 1 ، 𝑎𝑛 , ⋯ , 𝑎1 , 𝑎0عضو 𝐷 باشند به
طوريکه براي هر 𝑛 ≤ 𝑖 ≤  𝑓(𝑎𝑖 ) ∈ 𝐷 ، 0و اگر
) 𝑖𝑎  ،𝑑 = ∏0≤𝑖<𝑗<𝑛(𝑎𝑗 −آنگاه ]𝑋[𝐷 ∈ 𝑓𝑑 .
اثبات .فرض کنيم
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𝑛 𝑋 𝑛𝜆  𝑓 = 𝜆0 + 𝜆1𝑋 + ⋯ +در اين صورت

نتيجه .5.4فرض کنيم )𝐷(𝑡𝑛𝐼 ∈ 𝑓 يک

) 𝜆0 + 𝜆1 𝑎0 + ⋯ + 𝜆𝑛 𝑎0𝑛 = 𝑓(𝑎0

چندجملهاي صحيح مقدار با درجه 𝑛 باشد .اگر
 𝑛 + 1 ، 𝑎𝑛 , ⋯ , 𝑎1 , 𝑎0عضو 𝐷 باشند و

) 𝜆0 + 𝜆1 𝑎1 + ⋯ + 𝜆𝑛 𝑎1𝑛 = 𝑓(𝑎1

=𝑑

) 𝑖𝑎  ، ∏0≤𝑖<𝑗≤𝑛(𝑎𝑗 −آنگاه ]𝑥[𝐷 ∈ 𝑓𝑑 .

) 𝑛𝑎(𝑓 = 𝑛𝑎 𝑛𝜆 𝜆0 + 𝜆1 𝑎𝑛 + ⋯ +
اين دستگاه معادالت داراي دترمينان و اندرموند = 𝑑

اثبات .قرار ميدهيم 𝐿 = 𝐾.
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) 𝑖𝑎 ∏0≤𝑖<𝑗≤𝑛(𝑎𝑗 −ميباشد .از قانون کرامر نتيجه

قضيه .6.4فرض کنيم 𝑃 يک ايدهآل اول حوزه

ميشود که براي 𝑛 ≤ 𝑖 ≤ . 𝑑𝜆𝑖 ∈ 𝐷 , 0

صحيح 𝐷 و 𝑃 𝑅⁄نامتناهي باشد .در اين صورت

تذکر .از قضيه قبل نتيجه ميشود که اگر 𝐸 يک
زيرمجموعه نامتناهي 𝐾 باشد ،آنگاه هر چندجملهاي
با ضرايب يک هيأت بزرگتر که 𝐸 را به 𝐷 تصوير
ميکند در واقع يک چندجملهاي با ضرايب

در 𝐾

است .بنابراين ميتوان )𝐷  𝐼𝑛𝑡(𝐸,را يک
زيرمجموعه ]𝑋[𝐾 به حساب آورد .چنانچه

𝐸

]𝑋[ 𝑃𝐷 ⊆ )𝐷(𝑡𝑛𝐼

اثبات .عضوهاي متمايز  𝑎𝑛 , ⋯ , 𝑎1 , 𝑎0را هم
دستههاي متمايز 𝑃 انتخاب ميکنيم .حاصلضرب
متعلق به𝑃 نيست .با توجه به نتيجه قبل در مييابيم
که ]𝑋[ 𝑃𝐷 ⊆ )𝐷(𝑡𝑛𝐼 .

متناهي باشد ميتوان چندجملهايهاي با ضرايب در

تذکر .از آنجا که )𝐷(𝑡𝑛𝐼 شامل ]𝑥[𝐷 است .از

𝐿 ⊂ 𝐾 را در نظر گرفت ،براي مثال اگر 𝐿 ∈ 𝛼 و

رابطه شمول ]𝑋[ 𝑃𝐷 ⊆ )𝐷(𝑡𝑛𝐼 نتيجه ميشود که

𝐾 ∉ 𝛼 چندجملهاي)𝛼  𝑓 = 𝛼 ∏𝛼∈𝐸(𝑋 −در

]𝑋[ 𝑃𝐷 = ) 𝑃𝐷(𝑡𝑛𝐼 = 𝑃))𝐷(𝑡𝑛𝐼(.

روي 𝐸 برابر صفر است و 𝐸 را به توي 𝐾 مينگارد.
مراجع
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چرا توجه به تاريخ رياضي در آموزش رياضي اهميت دارد؟


است فاده از تاریخ ریاضی در آموزش می تواند به چند دلیل اهمیت داشته باشد که در زیر به تعدادی از
آنها اشاره می شود:
 )1به افراد اجازه می دهد تا فرایندهای ریاضیِ حل مسأله و ساختن برهان ها را تجربه کنند؛
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برای بسط وجود دارد را گسترش می دهد؛
 )3افراد مشاهده می کنند که پایان یک کار ریاضی توسط یک ریاضیدان می تواند نقطۀ آغاز
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مطالعات بعدی در ریاضی باشد ،یعنی به روند توسعه ای ریاضیات پی می برند؛
 )4بررسی کارهای ریاضی دانان ایرانی باعث افزایش اعتماد به نفس فراگیرندگان می شود؛
 )5انگیزه و شوق مطالعه در ریاضیات در افراد افزایش می یابد.
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احمد حقاني
دااگشنه صنعتي اصفهان
فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

سالم عرض ميکنم خدمت حضار محترم و از خانه
رياضيات اصفهان و دستاندرکاران روز جبر تشکر
ميکنم .صحبت کردن در مورد دوستي که افتخار
آشنايي با ايشان را به مدت تقريباً  01سال داشتم،
کمي سخت است .لذا اجازه ميخواهم گاهي متني را
که نوشتهام براي شما قرائت کنم به اين خاطر که
حاشيه نرفته و حق مطلب را به نحو مطلوب ادا نمايم.
البته ميدانيد که يک رسم ديرينه است که جلساتي
عمدتاً در يک حال و هواي مذهبي براي درگذشتگان
تشکيل ميشود و به بازماندگان تسليت و دلداري داده
ميشود .گاهي اتفاق ميافتد که در مناسبتهاي
ديگر ،از اشخاصي که در عرصههاي علمي ،فرهنگي،
هنري ،اجتماعي و امثال آن تأثير گذار بودهاند ياد و
تقدير ميشود .ما پس از قرنها از دوره ابوموسي
خوارزمي اينک روز جبر را با بزرگداشت خوارزمي
همزمان داريم برگزار ميکنيم و البته همان طور که
اشاره کردند بسيار مناسب است که از يک عالم علم
جبر ،کسي که به خصوص در خانه رياضيات اصفهان
به خصوص فعال بوده است ،يعني مرحوم دکتر
معتمدي ياد شود و از فعاليتهاي ايشان تقدير شود.
البته بنده پيش از پرداختن به اين موضوع مايل هستم
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به اصطالح يک پرانتزي باز بکنم و مطالبي را به
عنوان مقدمه عرض بکنم.
ميدانيد معمول هست که براي درگذشتگان شرح
حال و يا به قول انگليسي زبانها  Obituaryنوشته
ميشود و منتشر ميشود .گاهي نويسندگان يا
گويندگان تا مرز
از شماره و چشم يک تن کم

و از شمار خرد هزاران بيش

پيش ميروند و قلمفرسايي يا سخنسرايي ميکنند.
نمونهاي از اين دست نوشتهها و فعاليتها را ما پس
از فوت دکتر حسابي ديديم که حتي تا زمان ما هم
ادامه دارد و يا پس از فوت مرحوم دکتر احسان نراقي
و نمونههاي متعدد ديگر هم به ذهن متبادر ميشود
که من نميخواهم آنها را ذکر بکنم ،زيرا که احتماالً
مناقشه برانگيز و دردسر ساز بشود .اين شرح حالها
و گفتارها گاهي ديده ميشود بيش از اينکه خواننده
و شنونده فرهمند را مجذوب بکند ،تا اندازهاي در وي
شک و ترديد در مورد صداقت و يا انگيزه آن نويسنده
يا گوينده که غلو ميکند ،برميانگيزد .نوع ديگري از
بزرگداشت را هم ما گه گاه در گوشه و کنار ميبينيم.
مثالً عالمي که در چند صد سال پيش در جايي زندگي
ميکرده است ولي چندان شناخته شده نيست و حتي
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ميشود که به اصطالح جنبه تزئيني دارد .سخن امروز
و جلسه امروز از هيچ کدام از اين دو نمــــونهاي که
برشمردم نيست و مايل هستم که نظر خودم را در
مورد بزرگداشت بيان بکنم که در واقع بايستي بيشتر

مايل هستم که به ويژگيهاي از مرحوم دکتر معتمدي
اشاره بکنم که به نظر من حائز اهميت هستند .البته
مقدمتاً عرض بکنم که من و دکتر معتمدي و تعدادي
ديگر از دوستان از جمله آقاي هاشمي ،آقاي

به آن ويژگيها و فضائل و جنبههايي از زندگي فرد
که بتوانند براي ديگران سودمند و الهام بخش باشند،
تأکيد ورزد .ببينيد آن چه که خوارزمي با نوشتن جبر
و مقابله کرد ،البته در زمان خودش و تا مدتهاي

ريسمانچيان ،خانم وکيلي و بقيه در سال  11در
دانشگاه اصفهان در اولين دوره ليسانس رياضي
پذيرفته شديم .آشنايي نسبتاً طوالني با مرحوم
معتمدي و ارادتي که من به ايشان داشتم ،سبب شده

مديد که نوعي ايستايي در عرصه علم در کل جهان
برقرار بود يک اثر عظيم و مفيد خصوصاً در رياضيات
کاربردي محسوب ميشد .در زمان ما با گسترش
حيرتآور رياضيات آن اثر يعني کتاب جبر و مقابله

است که امروز در خدمت شما مطالبي را عرض بکنم.
مرحوم دکتر معتمدي دو ويژگي بسيار بارز داشتند
يکي عالقه و محبتي بود که نسبت به استادان راستين
داشتند .ما افتخار اين را داشتيم که با مرحوم دکتر

مثل يک قطره در مقابل يک درياي بيکران است .با
وجود اين چرا براي خوارزمي بزرگداشت ميگيريم؟
به خاطر ميراث معنوي او .به خاطر ايمان و تالشي
که او قرنها پيش در زمانهاي که شايد چندان هم

محسن هشترودي استاد بسيار پر آوازهي رياضيات
ايران درس داشته باشيم .سه سال در خدمت ايشان
بوديم و دکتر معتمدي به شدت مجذوب شخصيت
علمي دکتر هشترودي بود .از دکتر هشترودي آن

مناسب نبود ،انجام داد و يک اثر بزرگي را به وجود
آورد .اين اثر در واقع حکايت از ايمان او دارد و بيانگر
تالشي است که او با تدبر در آثار گذشتگان ،جمع
آوري ،تحقيق مطالب و البته افزودن چيزهاي جديد

اعتماد به نفسي را که براي کار علمي الزم هست،
دريافت کرده بود .حقيقتاً ايشان بودند که در آن زمان
که کسي رياضيات آن چنان نميخواند ،وجهه
رياضيات را ارتقاء بخشيده بود و اثر بسيار مثبتي روي

انجام داد .نوآوريهايي که در زمان او توسط خودش
و ديگران انجام شده بود  .همه اينها چنان که در
مقدمه کتابش هم ذکر کرده است براي استفاده
ديگران بوده است .يعني هدفش يک هدف واال

ديگران از جمله مرحوم دکتر معتمدي داشت.
عالقهاي که مرحوم دکتر معتمدي به هندسه و حساب
داشت شايد عمدتاً از مرحوم هشترودي اخذ شده بود
به خاطر اينکه ايشان هم در اين زمينه فعال بوده و

بودهاست .با آثار علمي مرحوم دکتر معتمدي هم
کمابيش همه کساني که اهل فن هستند ،دانشگاهي
هستند ،آشنايي دارند و ورود در آنها منظور من
نيست .نقد و بررسي آثار علمي هر فردي جايگاه

مقاالتي را نوشته بود .ديگر استادي که در زندگي
علمي و حتي در زندگي خصوصي مرحوم دکتر
معتمدي تأثير گزار بودند ،آقاي دکتر کرمزاده هستند.
حقيقتاً ميتوان گفت که حتي نوع صحبت کردن و
بينش مرحوم دکتر معتمدي ،متأثر از دکتر کرمزاده
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ممکن است افراد فن هم از چند و چون فعاليتهاي
علمي او آگاهي نداشته باشند و يا گردهمايي در محل
تشکيل ميشود و پوسترهايي از شمائل آن عالم نصب

خودش را دارد .امروزه ميشود با يک جستجوي ساده
اينترنتي به فهرست آثار بسياري دسترسي پيدا کرد و
حتي از مضمون آنها اطالع پيدا يافت .مع هذا من
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بودند .آقاي دکتر کرمزاده استاد راهنماي رساله مرحوم
دکتر معتمدي بودند و او فوت و فن رياضيات در اين
زمينه را از ايشان آموخت و البته مقاالت مشترک هم

ميگرفت و از اين لحاظ که به نظر من بسيار حائز
اهميت هست به آرمانهايش وفادار ماند .او اولين
کتاب تأليفي به فارسي در نظريه حلقهها را نوشت.

با هم داشتند .همچون هر دو استاد خود يعني هم
آقاي دکتر کرمزاده و هم مرحوم دکتر هشترودي،
مرحوم معتمدي به فعاليت در همگاني کردن رياضيات
عالقهمند بود و در اين باب واقعاً فعاليت کرد .مقاالت

ميدانيد که مدتي دانشجوي يک استاد بسيار مشهور
بينالمللي جبر به نام آلفرد گلدي بودند ولي
عالقهمندي ايشان به جبر از زماني که در دانشگاه
شيراز تحصيل ميکردند و با دروس دکتر فتاحي

توصيفي بسيار جالبي را به خصوص در هندسه
نگاشت .جنبه ديگر فعاليت او در انجمن رياضي ايران
و همکاري با نشريه فرهنگ و انديشه رياضي بود که
در اين سالهاي آخر حتي علي رغم اينکه از سالمت

شروع شد .دکتر فتاحي از شيکاگو فارغ التحصيل شده
و به تازگي در شيراز استخدام شده بود که منصور
دانشجوي فوقليسانس شد .در ادامه بعداً با راهنمايي
آقاي دکتر کرمزاده به تحقيقات جبري هم پرداخت و

کامل بهرهمند نبود ادامه داد چه آن زمان که در اهواز
بود و چه در زمان بازنشستگي در اصفهان .او مرتباً
براي شرکت در جلسات هيأت تحريره فرهنگ و
انديشه رياضي ،با اينکه گاهي واقعاً حال مساعدي

مقاالتي مشترکاً انتشار دادند .منصور در نظريه اعداد
يک کتاب تأليفي با خانم دکتر نسرين شيرعلي دارد و
همچنين يک ترجمهاي از يک کتاب در نظريه جبري
اعداد و ترجمهاي از کتابي به نام نسبت طاليي و

نداشت به تهران ميرفت .اين پشتکار و اين
عالقهمندي به راستي در خور تحسين ،دومين ويژگي
بارز مرحوم معتمدي است .از ديگر خصوصيات او،
اينکه درکار تدريس و پژوهش هم بسيار جدي بود،

اعداد فيبوناتچي .در بازنشستگي به چيزهايي که از
قديم و از زمان جواني عالقه مند بود ميپرداخت و
گوشش بدهکار ارزش گذاريهاي معمول و مرسوم
نبود .آخرين تحقيقي که انجام داد درباره مسأله

ولي طبع بسيار سليم او از سخت گيريهايي که به
معلمان و مدرسين رياضي منسوب است ،مانع ميشد.
فردي بود مورد عالقه دانشجويان و همکارانش .بسيار
سليم النفس ،آرام ،متين و واقعاً يک انسان دوست
داشتني بود.

آپولونيوس بود که با من درباره آن و نيز راجع به قضيه
پروانه صحبت کرد و اين در ارديبهشت  31بود زماني
که به اتفاق آقاي دکتر کرمزاده در منزلش ميهمان
بوديم .اين گونه نبود که فقط و فقط مثالً به هندسه

ما در زمانهاي هستيم که ارزش گذاريهاي دستوري
در مورد پژوهش واقعاً فاجعه آفرين شدهاست .مرحوم
دکتر معتمدي اعتقادي به اين ارزشها نداشت و راه
خودش را ميرفت .مقاالت علمي مناسبي نوشت که
فعالً ما از آنها نميخواهيم صحبت بکنيم و نقد و
بررسي آنها مورد نظر نيست .مع هذا ميخواهم
بگويم که به دور از اين هياهوي به اصطالح «چاپ
کن يا نابود شو  »publish or perishکار خود را پي
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بپردازد بلکه به منشعبات موضوع اصلي مقاالتش به
خوبي آگاهي داشت و آنها را در تحقيق خود ذکر
ميکرد .تالشهايش را صرفاً به اين خاطر که در
اختيار ديگران قرار دهد انجام ميداد و نظرگاه مادي
نداشت .همه اين موارد ناشي از عالقهي ويژه او به
دانش رياضي و ايمان به سودمندي همگان در نشر
آن بود .بنابراين من مشابهتهايي بين خوارزمي و
مرحوم دکتر معتمدي ميبينم که آنها عبارتند از
دلبستگي به رياضيات و تالش در رساندن
سودمنديهاي آن به ديگران .در زندگي خانوادگي

رياضيات بپردازد .فرزندانش با عشق و عالقه و احترام
با او رفتار ميکردند  .همان طور که عرض کردم بسيار
سليم النفس و آرام و متين بود و اين ويژگيها
را در فرزندان ايشان هم ما ميبينيم .مجدداً به خانواده

همه بازماندگان ايشان سالمتي آرزو نمايم .براي خود
مرحوم دکتر معتمدي آمرزش روح را از درگاه خداوند
بزرگ خواهانم و از شما هم که تحمل فرموديد و به
سخنان من توجه کرديد ،سپاسگزارم.

چرا توجه به تاريخ رياضي در آموزش رياضي اهميت دارد؟

اشاره به تاریخ ریاضی در کتاب های درسیِ دوره ها و پایههای مختلف در کشور ما منحصر به معرفی
یک ریاضیدان و یا چاپ عکس ریاضیدان ها پشت جلد کتابهای درسی است .از این رو ،علیرغم
داشتن پیشینۀ غنی در ریاضیات اسالمی و ایرانی فارغ التحصیالن مدارس ما کمترین اطالعاتی در رابطه
با روند شکل گیری و پیشرفت ریاضیات در ایران و جهان ندارند .بنابراین ضروری است جهت آشنا
کردن معلمان و دانش آموزان با زمینههایی که میتواند در ارتباط با استفاده از تاریخ ریاضی در آموزش
مؤثر باشد اقداماتی صورت پذیرد .این اقدامات میتواند در حوزههای زیر انجام شود:
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مرحوم دکتر معتمدي به نظر من شانس بسيار بزرگي
داشت از آنجا که همسر وفادار او واقعاً زندگي را
اداره ميکرد تا منصور بتواند با خيال راحت به

ايشان هم از طرف خودم و هم تصور ميکنم شما
اجازه ميدهيد که از طرف همه شما تسليت بگويم و
اجازه ميخواهم سخن را در اينجا تمام بکنم و براي

 )1کار کردن با منابع اصلی تاریخی (که می تواند شامل تصاویر یا متن کتاب ها به صورت اصلی
باشد)؛
 )2کاربرد روش ها یا الگوریتمهای قدیمی (برای مثال الگوریتم یافتن اعداد تام ،متحابه و )...؛
 )3استفاده از ریاضیات بازآفرینی شده ( )Recreational Mathematics؛
 )4استفاده از ریاضیات قومی:
 )5اجرای بازیهای ریاضی ،معماها و ریاضیات سرگرم کننده که در تاریخ ریاضی یافت میشود؛
 )6ریشه یابی نامگذاری مفاهیم ریاضی (برای مثال ریشه نامگذاری  logچیست)؛
 )7بررسی روند کشف و شکلگیری مفاهیم ریاضی ( برای مثال انتگرال)؛
 )8بررسی ارتباطهای تاریخی ریاضی با سایر علوم؛
 )9بررسی رابطۀ هنرهای اسالمی به ویژه کاشیکاری با هندسه؛
)9
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اميدعلي شهني کرمزاده
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دااگشنه شهيد چمران اهواز
.

من هم سالم ميکنم .قبل از هر چيز همانطور که
مشاهده ميفرماييد صحبتهايم از روي يادداشت از
قبل تهيه شده نيست .سعي ميکنم خاطراتي از
منصور را به ياد آورم و آنها را براي شما بازگو کنم.

کيفي خيلي خوبي کرد .درباره آنچه که احمد گفت
که  01سال با هم دوست بودند .من تفاوتم با احمد
در اين است که احمد و مرحوم دکتر معتمدي  1سال
در دانشگاه اصفهان هم کالس بودند ،يک الي دو

با اينکه من و همسرم (پروين) و حقاني و همسرش
( قدسيه) ديشب گريههامون را کردهايم ولي باز
نميتوانم گريهام را کنترل کنم .از احمد (آقاي دکتر
حقاني) خيلي تشکر ميکنم .چون منصور (مرحوم

سال هم در دانشگاه شيراز با هم بودند .منهاي اين
سالها من و منصور حدود  11سال با هم دوست خيلي
نزديک بوديم .براي اشاره به صداقت ايشان يک نمونه
بيان ميکنم .ايشان در دبيرستان رازي آبادان ديپلم

دکتر معتمدي) هم هميشه ايشان را احمد صدا
ميکرد .حقيقتاً ديشب من به احمد گفتم يک جمله
انگليسي هست که در مورد من صادق است ،اين جمله
که . »I cannot help crying« :من در اين مورد

گرفت ،دبيرستان خيلي خوبي بود و خيلي هم به آن
افتخار ميکرد .دبيرستاني بود که قهرمانهاي ملي
کشور در بسکتبال ،شنا و فوتبال در آن تحصيل
ميکردند .خود منصور ورزشکار نبود ولي چيزهايي که

نميتوانم جلو گريهام را بگيرم زيرا واقعاً دست خودم
نيست.

باعث افتخار ملي و محلي ميشدند برايش خيلي با
ارزش بود .ميدانيد که در آن سالها همه افراد
داوطلب کنکور نبودند .کنکوريها افرادي بودند که
واقعاً به دانشگاه عالقهمند بودند و همه اکثراً

احمد (حقاني) آنچه را که بايد راجع به منصور بگويد
گفت .خيلي هم خوب گفت .واقعاً تشکر ميکنم ،خيلي
کار من را ساده کرد .دو ويژگي در مورد منصور کامالً
درست است .يکي اينکه خيلي انسان بود و ديگر
اينکه خيلي صادق بود  .ولي واقعاً خيلي مظلوم رفت.
دو موردي که هيچ شکي در آن نيست .احمد صحبت

دانشآموزهاي خيلي خوبي بودند و به خاطر ادامه
تحصيل در کنکور شرکت ميکردند .در آن زمان هم
دانشکده نفت آبادان ،که اسم اختصاري بينالمللياش
 )Abadan Institute of Technology( AITبود،
در واقع مانند دانشگاه شريف فعلي بود و به شرکت
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منصور هم پس از دوره دبيرستان اين دانشکده را
انتخاب کرد و قبول شد و بعد به مصاحبه رفت.

نميگفت .در تمام اين مدت دو يا سه بار ديدم که
عصباني شد .عصبانيتهايش هم واقعاً معنيدار بود.
وقتي هم عصباني ميشد ،خيلي عصباني ميشد.
منصور شش ماه زودتر از من به دانشگاه جنديشاهپور

خودش براي من تعريف کرد زماني که به مصاحبه
رفتم ،چيزي که از من پرسيدند اين بود که شما به چه
رشتهاي عالقه داريد؟ من هم گفتم به رياضي عالقه
دارم .گفتند خوب ،ميدانيد که اين دانشگاه تکنولوژي
است ،ما اينجا مهندسي نفت ،مهندسي مخازن،
حسابداري و اين قبيلرشتهها را تربيت ميکنيم .شما
که به رياضي عالقهمند هستيد براي چه به اينجا
آمدهايد؟ گفتم من واقعاً به رياضي عالقه دارم اما اگر
يک سري رشتهها مانند مهندسي مخازن که به
رياضي ارتباط دارند ،هم ميتواند براي من جالب باشد
و در صورت پذيرفته شدن در اينجا ممکن است به
اين رشتهها عالقه پيدا کنم .به هر حال بعد از مصاحبه
خودش گفت که من را رد کردند و ميگفت به حق
من را رد کردند .مثل بعضيها نميگفت مثالً من
قبول شدم ولي در مصاحبه من را رد کردند .ميگفت
در مصاحبه مشخص بود آنها دنبال کساني بودند که
به مهندسي و تکنولوژي عالقه داشتهباشند و من هم
آنجا صادقانه گفتم که من به رياضي عالقه دارم.
بنابراين قبول کرد که صادقانه او را قبول نکردند.
خيلي صادق بود.
من از خوش شانسي يا بد شانسي ،ساليان متمادي

آن زمان رفته بود .من شهريور  09رفتم و منصور از
ترم قبل آنجا بود .ايشان و آقاي رستمي و آقاي
آقوبزاده ،هر سه نفر در آنجا مربي بودند و واقعاً
گروه را سه نفري به خوبي اداره ميکردند .زماني که
من آنجا رفتم و با منصور آشنا شدم ،متوجه شدم که
از نظر تحصيلي همدوره بودهايم ،من دانشگاه تهران
بودم و او دانشگاه اصفهان بود ،همکالسيهاي من با
منصور هم دوره سربازي بودند ( درآن زمان من در
انگليس تحصيل ميکردم و با احمد و قدسيه ( خانم
دکتر وکيلي) که همکالسيهاي منصور بودند ،آشنا
شدم) .پس زمينه مشترک و دوستان مشترک زيادي
داشتيم .بنابراين در شروع آشنايي راجع به دوستانمان
گرم صحبت بوديم ،چون اکثر همکالسيهاي من
دانشجوهاي خيلي برجستهاي بودند و منصور هم
خيلي عالقه داشت که راجع به رياضي و درباره آنها
حرف بزند .بعضي وقتها که به منزلش ميرفتم،
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نفت وابسته بود .دانشآموزان خوب از سراسر کشور،
همه دانشکده نفت آبادان را انتخاب ميکردند .در آن
زمان شرکت نفت هم امکانات خيلي خوبي داشت،

ميخواستند که فالن شخص خوب بماند يا فالن
شخص بد برود .در تمام اين ايام هيچگاه چنين مورد
از دکتر معتمدي نديدم .هيچ وقت به کسي تو

همسرش شهين ميگفت « :بس کنيد!» مسائل کاري
ر ا به خانه نياوريد ،ولي آدم لذت ميبرد با منصور
راجع به رياضي حرف بزند .متاسفانه امروز با هر کدام
از همکارها که صحبت ميکنيد بعد از پنج دقيقه

مسئول بودم ،مدير گروه ،رئيس دانشکده ،هيئت
مميزه و  ...ديشب با خود که ميگفتم من  93سال
است عضو هيئت مميزه دانشگاه هستم .در تمامي اين
مدت همکاران و افراد زيادي راجع به کارهايشان و

صحبتها به سمت مقاله و چاپ مقاله ميرود و از
خود رياضي خبري نيست ولي منصور اصالً در اين
موارد صحبت نميکرد .البته در آن زمان اين جو
آلودهي مقالهنويسي هم رايج نشدهبود و واقعاً فقط در

راجع به افراد ديگر با من حرف ميزدند و ميزنند،
گاهي درباره ديگران بدگويي ميکردند و گاهي

مورد رياضي ،ماهيت خود رياضي ،عالقه به رياضي و
اين موارد حرف ميزديم.
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منصور آنقدر غرق در رياضي و کارش بود ،که تعارف
ندارم بگويم حتي بلد نبود يک خانه براي خودش
خريداري کند ،همسرش در اصفهان اين آپارتمان را

افتخار ملي است .زيرا همانطور که حتماً اطالع داريد
خانههاي رياضيات براي اولين بار در ايران به وجود
آمدند .اصالً در کشورهاي ديگر چنين چيزي به اسم

براي خانواده خريد .يعني حتي معامله کردن بلد نبود.
شخصيت چالشي نداشت.در موارد چالشي خودش را
کنار ميکشيد و به شعر و نقاشي پناه ميبرد يعني
فرض کنيد بخواهد براي يک کاري مبارزه کند ،اهلش

خانه رياضيات وجود ندارد .بنابراين منصور خانه
خويش را يافت .وقتي با من تلفني صحبت ميکرد
همش راجع به اينجا صحبت ميکرد که جاي خوبي
هست ،کتابخانه خوبي دارد .از اين کتابخانه براي من

نبود .خودش را کنار ميکشيد و به شعر و نقاشي پناه
ميبرد .من و ايشان در سنين  91به باال رانندگي ياد
گرفتيم .شيوه رانندگي در شهر و نحوه برخوردها را که
ميديدند،ترجيح ميداد هيچ وقت خارج از پرديس

چيزهاي زيادي زيراکس ميکرد و ميفرستاد.
کتابخانه اينجا از خيلي از کتابخانههاي بعضي
دانشگاهها برايش بهتر بود.

دانشگاه رانندگي نکند .به اين خاطر که حتي حاضر
به يک شيشه پايين آوردن اتومبيل و به ديگران
«تو»گفتن و يا يک دست تکان دادن نبود .در محوطه
دانشگاه رانندگي ميکرد .در تمام مدتي که در گروه
بود هيچ همکاري ،هيچ فردي از ايشان آزرده نشد.
درسهايش را به خوبي ارائه ميداد ،دنبال چيزي به
عنوان حق التدريس و اضافه تدريس و اين طرف و
آن طرف رفتن اصالً نبود و فقط به عالقهاش
ميپرداخت .من کمتر انساني با اين خصوصيات ديدم.
وقتي که بازنشسته شده بود و قرار بود به اصفهان
بيايد ،با اينکه من مشکالت خانوادگياش را
ميدانستم ،خيلي متأسف شدم که ما را ترک ميکند
و به هر حال منصور به اصفهان آمد و در واقع اين
خانه رياضيات اصفهان بود که منصور را در اين چند
سال زنده نگه داشت ،اين خانه رياضيات به او قوت
ميداد .در اين خانه عالقهمنديهايش را با
دانشآموزان قسمت ميکرد .خانه رياضيات واقعاً خانه
امنش بود.
من واقعاً از دکتر رجالي و بقيه دوستان و همکاران
که اين خانه رياضيات را تأسيس کردند تشکر ميکنم.
و در حقيقت تأسيس اين خانههاي رياضيات يک نوع
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به هر حال همانطور که گفتم عالقه منصور فقط در
رياضي بود و واقعاً رياضي خوشحالش ميکرد.
همانطور که دکتر حقاني هم گفت ،همسر و
خانوادهاش هم در اين موضوع خيلي به او کمک
کردند که او بتواند به عالقهاش بپردازد و وقتش را
صرف چيزهايي ديگري که اکثر آقايان ممکن است
صرف کنند ،نکند و در اين مورد شهين خيلي نقش
داشت و من از شهين تشکر ميکنم که بسيار مؤثر
بود که اين وقت و فرصت را برايش فراهم بکند که
او به عالقهاش بپردازد .به هر حال همانطور که دکتر
حقاني گفت منصور به انگليس رفت ،جالب است،
زماني که قرار بود ايشان به انگليس برود ،دانشگاه
نوبتِ رفتن به خارج براي ادامه تحصيل را به اختيار
خود آقاي رستمي و دکتر معتمدي گذاشته بود و اين
دو با هم تعارف ميکردند که طرف مقابل برود .مثل
امروزه نبود که متأسفانه افراد فقط خودشان را ببيند.
با هم تعارف ميکردند و باالخره آقاي رستمي قبل از
منصور به آمريکا رفت و منصور هم يک سال بعد به
انگليس رفت .دو سال با پروفسور آلفرد گلدي
( )A.Goldieکار کرد .انقالب که شد ،شايد اولين بار
است که اين موضوع را در جمع بيان ميکنم ،.به خاطر
انقالب برگشت .به هر حال اول انقالب همه به يک

منصور به خاطر انقالب به کشور برگشت ،ولي هيچ

ايشان چيز ديگري هم گفت ،اين گلدي که به ما

وقت نميرفت جايي صحبت کند که من به خاطر
انقالب برگشتم و خداي نکرده بخواهد از اين موضوع
سوء استفاده بکند و به دنبال پست و مقامي باشد.
بعضي از همکاران به شوخي به او ميگفتند که اين

درس هندسه جبري ميداد و وقتي به قضيه پايه
هيلبرت رسيد ،ميگفت قضيهاي بهتر از اين نميشود
گفت .من به شوخي گفتم بگذار اين بهتر را بهترش
کنيم .روي آن فکر کرديم و بعد با هم يک کار

موضوع را عنوان بکن و اگر تو نميخواهي بگذار ما
بگوييم و او ميگفت خواهش ميکنم از اين صحبتها
نکنيد .او ميگفت وقتي من در انگليس بودم و اين
شلوغيها را در ايران ميديدم ،احساس تنهايي

مشترک کرديم .قضيه هيلبرت بيان ميکند که حلقه
 Rنويتري است ،اگر و تنها اگر ] R[xنويتري باشد
و در هندسه جبري هم به عنوان يکي از قضاياي
اساسي است .ما متوجه شديم که اصالً شرط نويتري

ميکردم و ميگفتم که چرا من آنجا نباشم؟ بنابراين
با خانوادهاش به اهواز برگشت .به اهواز آمد و باز شروع
به کار کرد و من اين سعادت را داشتم که ايشان
دانشجوي دکتري من بشود .قبل از اينکه انگليس

در اينجا الزم نيست و هميشه  Rو ] R[xاز نظر
تعداد مولدهاي ايدهآلهايشان مشابه هستند .به
عبارت ديگر مفهوم  -aنويتري (که  aيک کاردينال
است) را تعريف کرديم و به طور بديهي مشاهده

برود ،با هم که صحبت ميکرديم ،به او گفتم که چون
در دانشگاه ليدز ،گلدي و شاگردانش در مورد مفهوم
بعد کرول (که در زمينه جبر ناجابجايي کاربردهاي
خوبي داشت) مشغول کار هستند ،تو هم ميتواني

کرديم که هر حلقه دلخواه  -aنويتري باشد که در
آن  aکوچکترين کاردينال نامتناهي است و اين قضيه
را ثابت کرديم که  Rو ] R[xهمواره  -aنويتري
هستند ،براي يک کاردينال  aثابت .به عبارت ديگر

مفهوم بعد کامل را که شبيه بعد کرول است با گلدي
با عنوان موضوع رساله دکتري مطرح کني.

ثابت کرديم که قضيه هيلبرت براي تمام حلقهها
درست است ،يعني بر خالف عقيده گلدي ،حتي قضيه
پايه هيلبرت هم قابل بهتر شدن است.

بعد از بازگشتش از انگليس به من گفت وقتي موضوع
را با گلدي مطرح کردم ،او گفت اگر ميخواهي روي
اين موضوع کار کني بهتر است به آمريکا بروي و با
 Hyman Bassکه متخصص حلقههاي Perfect
است ،کار کني.
منصور ميگفت آنجا متوجه شدم که اين افراد در
تخصص باريک خودشان فقط کار ميکنند .با اينکه
بُعد کامل يک موضوع ناجابجايي بود ،ولي گلدي
حاضر نبود کمي از تخصصش فاصله بگيرد و فقط در
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صورت فکر ميکردند ،همه فکر ميکردند که اين
مملکت را ما بايد درستش کنيم و کرامت انساني
داشته باشيم و ...

زمينه کاري خودشان کار ميکردند .اين اولين چيزي
بود که بعد از بازگشتنش درباره آن صحبت کرديم.
سپس شروع به کار کردن کرديم.

نميخواهم خيلي وارد جزئيات شوم ،اما اگر بخواهم
مورد ديگري را اشاره کنم بايد بگويم
زماني که اينترنت نبود ،شيوه کارم براي پاياننامههاي
کارشناسي ارشد به اين شکل بود که به کتابخانه
ميرفتم ،با دانشجوها مجالت را ورق ميزديم ،بعد
هرکار خوبي که ميديدم ميگفتم اين را براي پايان
نامه کارشناسي ارشدتان انتخاب کنيد .يکبار مقالهاي
را ديدم با عنوان  DICC Moduleکه مستخرج از
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پاياننامه دکتراي دانشجويي در دانشگاه ميشيگان
آمريکا بود که زير نظر ملوين هاکستر ( Melvin
 )Hochsterنوشته شده بود که تحت نظارت

خيلي زود در عرض يکي دو ماه فهميديم که اگر يک
مدول به اين صورت باشد بعد کرول دارد و در نتيجه
به سادگي مشاهده ميشد که اکثر نتايج اساسي آنها

رياضيدان بزرگ فرانسوي ژان پل ديودونه در مجله
 Journal of Algebraبه چاپ رسيدهبود .در واقع
سه مقاله در اين زمينه در آن مجله چاپ شدهبود .نام
اين دو نفر و همچنين موضوع مقاالت نظرم را جلب

بيست سال پيش از آن براي مدولهاي با خاصيت
روي حلقههاي ناجابجايي درست بود .ولي با توجه به
عدم آگاهي آنها و همچنين عدم آگاهي ديودونه که
رياضــيدان کمنظيــري بود ،اين ســـه مقاله در

کرد .تا آن زمان به زنجيرها در حلقهها و مدولها به
صورت يک طرفه نگاه ميکرديم .يا از سمت راست
باالرونده و يا از سمت چپ پايينرونده بودند .ديدم در
اين مقاله زنجيرها به صورت دو طرفه مورد مطالعه
قرار گرفته بودند.

 Journal of Algebraبه چاپ رسيده بودند .فوراً
اينجا يک چيز ديگر براي منصور و خود من مشخص
شد که اوالً فريب اسم افراد بزرگ را نخوريم و
همچنين معروفيت يک مجله بدان معني نيست که

چون ملوين هاکستر از متخصصين برجسته در زمينه
جبر جابجايي بود و ديودونه هم از اعضاي معروف
گروه بورباکي و در واقع يکي از رياضيدانان نامدار
معاصر بود ،آن مقاله را جالب يافتم و مقاله را اول به
يکي از دانشجويان فوق ليسانسم به نام آقاي استاجي
دادم .بعد از اينکه او فارغ التحصيل شد ،به منصور
گفتم اين هم از آن چيزهايي است که بايد شکل کلي
آن را مشخص کنيم ،چطور مشخص کردي؟ سه تا
مقاله در  Journal of Algebraبود که ظاهراً هر سه
از همان پاياننامه بودند و خواص متعددي براي حلقه
و مدولهايي که داراي اين خاصيت  DICCبودند ،به
دست آورده بودند و تمام حلقهها را هم جابجايي فرض
کرده بودند ،مثالً نشان دادند که در اين حلقهها تعداد
ايدهآلها اول مينيمال ،متناهي است و يا اينکه بعد
گلدي اين حلقهها نيز متناهي است و  ...ولي نکتهاي
را که با توجه به تعريفشان ميبايست به طور طبيعي
چک ميکردند و از آن غفلت کرده بودند ،اين خاصيت
بود که آيا اين موجودات داراي بعد کرول هستند؟
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مقاالتي که در آن چاپ ميشوند حتماً اصيل هستند.
االن اگر از دوستاني که متخصص جبر جابجايي
هستند و در اين سالن حضور دارند ،پرسيده شود که
مثالً ده نفر از بهترين متخصصين جبر جابجايي را در
دنيا نام ببريد ،بدون شک ملوين هاکستر حتماً جزو
اين ده نفر خواهد بود .بنابراين بايد توجه داشت که
نام مجله و نام ويراستاري که مقالهاي را براي چاپ
مديريت ميکند نبايد در قضاوت و در اصالت يک
مقاله نقش اساسي داشته باشد (از اين نوع مثالها زياد
وجود دارد ولي همانطور که اشاره کردم وارد جزئيات
نميشوم ) .آن چيزي که مهم است ،اين است که پس
از چاپ مقاله در هر مجلهاي ،محتواي آن مورد توجه
تعداد قابل مالحظهاي از افراد خبره قرار ميگيرد.
بنابراين مواردي مانند  ISI،ISCو  IFخيلي مهم
نيستند ،منصور واقعاً يک آدم پر کاري نبود ،پرکاري
هم لزوماً خوب نيست ،چون واقعاً اگر شما بخواهيد
يک مقاله خوب بنويسيد دو الي سه سال طول
ميکشد .اينکه افرادي در مدت کوتاهي تعداد نسبتاً
زيادي مقاله مينويسند ،به اين معني نيست که همه
مقاالتشان اصيل هستند .جامعه ما بايـستي به سمت

کيفيت برود و معناي درست مقاله و تحقيق جا بيافتد
و منصور معتمدي معني اين چيزها را به خوبي درک
کرده بود .وقتي منصور در مورد آقاي آلفرد گلدي (که

بسياري از رياضيدانهاي انگليس اين لقب را
گرفتهاند اما گلدي نگرفته بود FRS .عنواني است که
در انگليس به افراد برجستهاي که در تخصصشان
کارهاي بسيار مهم و ارزشمندي انجام دادهاند ،اعطا
ميشود .ميدانيم که قضيه معروف گلدي در حقيقت
شروع يک جريان در تحقيقات جبر ناجابجايي بود .اين
موضوع باعث شد که برويم مطالعه کنيم تا ببينيم چه
عاملي باعث شدهبود که گلدي اين عنوان را نگيرد.
گرچه در منابع نميتوان به طور مشخص داليلي براي
اين موضوع يافت ولي با توجه به مقايسه کار گلدي
با کساني که داراي اين عنوان بودند مشاهده ميشد
که کارهاي آن افراد عميقتر و وسيعتر بود .بهترين
مثال دونالدسون ( )Donaldsonشاگرد مايکل اتيه
( )Michael Atiyahبود که در سال  0335از
دانشگاه آکسفورد دکتري گرفت و در سال  0339مقاله
معروف خود در زمينه فضاهاي چهار بعدي
ديفرانسيلپذير را به چاپ رساند و خيلي سريع عنوان
 FRSرا کسب کرد .در همان سال برنده جايزه معروف
فيلدز شد و جمله معروف اتيه ،اين که « کار
دونالدسون دنياي رياضي را شگفتزده کرد»،
معروفيت زيادي براي دونالدسون به دست آورد .دو
سال بعد در آکسفورد پروفسور شد و چند سال بعد
مانند خود اتيه لقب ( Sirشواليه) را گرفت و جوايز با
ارزشي نيز دريافت کرد .حتي نفيسترين و

عربستان دانشمندان رياضي انگليس را به کشور خود
دعوت ميکند تا به اسم عربستان مقاله بنويسند ،که
در اين زمينه آمارش را باال ببرد .ما نبايد اينطور
رقابت کنيم .ما بايستي واقعيتهاي خودمان را بدانيم،
بايستي جوانانمان را به سمت چيزهاي واقعي سوق
دهيم .اين نوع رقابتهايي که مثالً بخواهيم در زمينه
رياضيات در جهان اسالم ،اول بشويم شايد هدف
درستي نباشد .عربستان ممکن است به اين شکل از
ما جلو بزند ،ترکيه ممکن است به يک شکل ديگر از
ما جلو بزند ولي ما بايد واقعيتهاي خودمان را بدانيم
و بشناسيم و با فکر درست ،عالقه واقعي ،در بستري
مناسب ،با کمک آدمهاي خوشفکر براي پيشرفت
تحقيقات رياضي در مملکت ،برنامهاي هدفمند
داشتهباشيم ،نه اينکه جوانها را وادار کنيم تا براي
استخدام و رسمي شدن در دانشگاهها به سمت نوشتن
تعداد مقاالت زياد و گاهاً با کيفيت پايين بروند و فقط
آمار کار پژوهشي را براي دانشگاهها باال ببرند .ما
ميتوانيم با کار کيفي ،تحقيقات کشور را به طور
واقعي ارتقاء دهيم .ممکن است کمي زمان ببرد ولي
ما ميتوانيم به هدف مورد نظرمان برسيم .نبايد
بخواهيم با معيارهايي که جايگاه واقعي ندارند پيش
برويم.

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

آقاي دکتر حقاني هم به خوبي ايشان را ميشناسند)،
که صحبت ميکرد ميگفت
با من
من نفهميدم چرا به گلدي ،در انگلستان عنوان
( FRS)Fellow of Royal Societyرا ندادند؟

خود اتيه هم اين جايزه را قبالً گرفته بود (يادمان باشد
که پدر مايکل اتيه عرب لبناني بودهاست).

االن اگر شما روبروي دانشگاه تهران برويد ،ميبينيد
که فرياد ميزنند نوشتن مقاله  .ISIاگر  Dataداشته
باشي ،يک ميليون و هفتصد هزار تومان و اگر نداشته
باشي با مقداري بيشتر ،برايتان مقاله  ISIچاپ
ميکنيم .نبايد فشار مقالهنويسي ما را به نوشتن
اينگونه مقاالت سوق دهد ،به قول غربيها

باارزشترين جايزه عربستان (ملک فيصل) را گرفت.
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( Either Publish or Perishبه معناي يا بمير يا
بچاپ (چاپ کن)).
معتمدي خيلي وقت پيش اين چيزها را فهميدهبود.

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

بنابراين جاي او خيلي خالي است و همه ما دلتنگ او
هستيم .آنهايي که با او درس داشتند ،دوست بودند،
رفيق بودند ،همه ميدانند که چه انسان بزرگوار و
خوبي بود و خيلي هم مظلوم رفت (در رابطه با دريافت
امکانات پزشکي) .من راجع به مظلوميتش مطمئن
هستم .ديشب با آقاي دکتر حقاني و خانم دکتر وکيلي
صحبت ميکردم ،گفتم تصميم گرفتم که راجع به

مظلوميت منصور حرف بزنم ولي به من گفتند در اين
جلسه جاي آن نيست و االن هم احساس ميکنم که
جاي صحبت در اين مورد نيست .ولي واقعاً مظلوم از
بين ما رفت و من راجع به اين موضوع اصالً صحبت
نميکنم .اما در موقعيتهاي ديگري صحبت خواهم
کرد .بيش از اين وقت شما را نميگيرم و از همه شما
تشکر ميکنم .همانطور که احمد تسليت گفت ،من
و احمد و پروين و قدسيه و شهين و فرزندان منصور
(علي،آيدا و آالله) همه ما به هم تسليت ميگوييم.
اميدوارم که آدمهاي ارزشمند ،انديشمند و درست ،زود
از پيش ما نروند .همه ما ميرويم ولي زود نروند.
متشکرم ،ببخشيد.

آسمان و آب ،1391 .1اثر هنري مربوط به ام .سی .اشر .هنرمند و رياضيدان هلندي.
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دااگشنه صنعتي اصفهان
mozhgan.saeidi@math.iut.ac.ir

معماي پازل 05تايي براي اولين بار در سال 0311
توسط سام لويد در اختيار مردم قرار گرفت که جايزه
بزرگي هم براي حل آن تعيين کرد .اين معما به اين
شکل بود:

در پي حل اين سوال ،قانونهايي کلي براي اين
جدول پيدا شد که نه تنها درمورد اين جدول بلکه

4

3

2

1

8

7

6

5

12

11

10

9

جدولهايي با 𝑚 سطر و 𝑛 ستون است که تمام

15

14

13

خانهها به جز يک خانه (که خالي است)،

براي هر جدولي با 𝑚 سطر و 𝑛 ستون در هم ريخته
به کار ميرود و به طور کلي هدف ما پرداختن به حل

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

خاهن رياضيات اصفهان

با اعداد  1تا ] [(𝑚 × 𝑛) − 1به صورت نامرتب
هدف از اين مقاله ،بررسي حالتهايي از اين جدول به
هم ريخته است که قابل مرتب شدن ميباشند.

برچسب گذاري شدهاند و ميخواهيم حالتهايي که
قابل مرتب شدن هستند را پيدا کنيم.

مسأله :يک جدول  4 × 4شامل اعداد  1تا 15
بصورت نامرتب و يک خانه خالي هم در ميان آنها

حالتهايي که در آنها ،اين جدولهاي به هم ريخته
قابل مرتب شدن هستند را حاالت قانوني ميناميم.

هست( .مانند شکل سمت چپ) ميخواهيم
ببينيم کداميک از حالتهاي اين جدول به هم ريخته
قابل مرتب شدن هستند( .شکل سمت راست)

 ابتدا به اين سوال پاسخ ميدهيم که اين جدولهابه چند حالت ميتوانند برچسب گذاري شوند.
] [(𝑚 × 𝑛) − 1خــانــه م ـيتــوانــنــد بــه
!) ((𝑚 × 𝑛) − 1حا لت مختلف جايگشـــت
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داشته باشند و خانه خالي نيز ميتواند در )𝑛 × 𝑚(
جــا يگــاه م خ ت لف قرار ب گ يرد .بنــا برا ين
!)𝑛 × 𝑚( = )𝑛 × 𝑚( × !)((𝑚 × 𝑛) − 1

2−1
,1
𝑛
])𝑛 𝑑𝑜𝑚)+ ((2 − 1
]= 𝐵[2

جدول متفاوت ميتوانيم داشته باشيم.

3−1
,1
𝑛

𝐴[1,3] = 𝐴 [1 +

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

 حال از ميان !)𝑛 × 𝑚( حالت ممکن ،چندصورت قانوني است؟

])𝑛 𝑑𝑜𝑚)+ ((3 − 1

در مورد جدول )𝑛 × ،(1از !𝑛 حالت ممکن ،تنها

]= 𝐵[3

𝑛 حالت قانوني است؛ زيرا تنها زماني قادر به مرتب

...

کردن جدول هستيم که اعداد پشت سر هم به ترتيب

𝑛
𝐴[1, 𝑛] = 𝐴 [1 + , 1
𝑛
+ ((𝑛 + 1

 1تا 𝑛 چيده شده باشند و تنها جايگاه خانه خالي قابل
تعويض است که آن هم به 𝑛 حالت رخ ميدهد.
در بقيه حاالت( ،با  𝑚>1و 𝑛) دقيقاً نيمي از حاالت
قانوني (

!)𝑛×𝑚(
2

) و نيم ديگر غير قانوني است و با

حرکت از يک حالت غيرقانوني ميتوان تمام حاالت
غيرقانوني ديگر را به دست آورد.
تعريف 𝐴[𝑖, 𝑗] :عددي است که در خانه رديف 𝑖 و

]𝑛[𝐵 = ])𝑛 𝑑𝑜𝑚)− 1
2−1
𝐴[2,1] = 𝐴 [1 +
,1
𝑛
])𝑛 𝑑𝑜𝑚)+ ((2 − 1
]= 𝐵[𝑛 + 1

ستون 𝑗 قرار دارد .اگر خانه خالي مدنظر باشد آنگاه
قرار ميدهيم .𝐴[𝑖, 𝑗] = 0:بنابراين

...
, 1 + ((2𝑛 −

A[1,1], A[1,2],…, A[1,n],
]A[2,1] ,…, A[m, n
جايگشت منحصر بفردي را نمايش ميدهد.
براي تک مؤلفهاي کردن عناصر هر جايگشت ،تعريف
زير را در نظر ميگيريم:

])𝑛, 1+ ((k-1) mod

k−1
𝑛

B[k] =A [1+

با عددگذاري خواهيم داشت:
]𝐴[1,1] = 𝐵[1

2𝑛−1
𝑛

𝐴[2, 𝑛] = 𝐴 [1 +

]𝑛1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)] = 𝐵[2
𝐴[𝑚, 1] = 𝐴 [1 +
, 1 + ((𝑚𝑛 − 𝑛 + 1 −

𝑚𝑛−𝑛+1−1−1
𝑛

]1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)] = 𝐵[(𝑚 − 𝑛)𝑛 + 1
,1 +
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𝐴[1,2] = 𝐴 [1 +

𝑚𝑛−1
𝑛

𝐴[𝑚, 𝑛] = 𝐴 [1 +

]𝑛𝑚[𝐵 = ])𝑛 𝑑𝑜𝑚)((𝑚𝑛 − 1
تعريف :بردار ][ Cرا همان بردار ][ Bاما بدون خانه
خالي درنظر ميگيريم.

تعريف :دوتايي) 𝑗𝑝  (𝑝𝑖 ,را يک  inversionدر

براي شمارش تغييرات در تعداد inversionها،
اينگونه عمل ميکنيم؛

قضيه :1اگر 𝑛 فرد باشد صورت هايي از بردار ][C

 :Tارزش خانهاي که تکان ميدهيم.

جايشگت 𝑝 ميناميم اگر 𝑗 < 𝑖 و 𝑗𝑝 > 𝑖𝑝 .

قانونياند که داراي زوج  inversionباشند.

 : rتعداد خانه هاي موجود در ميان  𝑛 − 1خانه قبل

مکان خانه خالي دارد :اگر خانه خالي در رديف 𝑖ام

 𝑛 − 𝑟 − 1خانه داراي ارزشي بيشتر از  Tهستند.

باشد و 𝑖  𝑚 −زوج باشد ،بردار ][ Cبايد داراي
تعداد زوج  inversionباشد و اگر 𝑖  𝑚 −فرد

 :Vتعداد inversionهاي قبل از حرکت.

باشد ،بردار ][ Cبايد داراي تعداد فرد inversion
باشد.

 :Wتعداد  inversionهاي بعد از حرکت .بنابراين
خواهيم داشت:

با هر حالت قانوني که شروع کنيم ميتوانيم ديگر

𝑟 𝑊 = 𝑣 − (𝑛 − 𝑟 − 1) +
= 𝑣 + 2𝑟 − 𝑛 + 1

حاالت قانوني را با حرکت دادن خانه خالي بدست
آوريم .چهار حرکت ممکن را بررسي ميکنيم:
حرکت يک خانه به چپ :اين حرکت بردار ][ Bرا
بگونهاي تغيير ميدهد که خانه خالي به سمت راست
حرکت ميکند اما هيچ تأثيري روي بردار ][ Cندارد
(چون در بردار ][ Cخانه خالي را در نظر نگرفته
بوديم) بنابراين تعداد inversionها را هم هيچ
تغييري نميدهد.
حرکت يک خانه به راست :اين حرکت بردار ][ Bرا
بگونهاي تغيير ميدهد که خانه خالي به سمت چپ
حرکت ميکند اما هيچ تاثيري روي بردار ][ Cندارد.
بنابراين تعداد inversionها را هم تغييري
نميدهد.
حرکت يک خانه به سمت باال :اين حرکت بردار ][C
را اينگونه تغيير ميدهد :خانهاي که باال منتقل
ميشود ،قبل از  𝑛 − 1خانهي قبل از خودش قرار
ميگيرد.

حرکت يک خانه به سمت پايين :بردار ][ Cاينگونه
تغيير ميکند :يکي از عددهاي ][ Cبعد از  n-1خانه
بعد از خودش قرار ميگيرد و با همان قوانين باال
خواهيم داشت:
𝑟 𝑊 = 𝑣 + (𝑛 − 𝑟 − 1) −
= 𝑣 − 2𝑟 + 𝑛 − 1

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

قضيه :2اگر 𝑛 زوج باشد ،حاالت قانوني بستگي به

از  Tکه ارزش آنها از  Tکمتر است .در نتيجه

همانطور که در فرمولها ميبينيم ،اگر
𝑛 فرد باشد ،زوجيت 𝑊 به 𝑣 بستگي دارد .يعني
چون در پايان حل جدول تعداد inversionها زوج
است(صفر) پس از ابتدا بايد تعداد inversionها
زوج باشد .ولي اگر 𝑛 زوج باشد ،با هر حرکت به باال
يا پايين ،زوجيت تعداد inversionها دقيقاً عکس
ميشود.
حال ميخواهيم ببينيم زمانيکه 𝑛 زوج است تعداد
inversionها چگونه بايد باشد تا حالتي قانوني
داشته باشيم .براي اين منظور تعاريف زير را در نظر
ميگيريم:
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 :Uتعداد حرکات خانه خالي به سمت باال تا زمانيکه
جدول شکل صحيح پيدا کند.
 :Dتعداد حرکات خانه خالي به سمت پايين تا زمانيکه
جدول شکل صحيح پيدا کند.
طبق حالت اول قضيه  ،5براي اينکه خانه خالي به

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

آخر جدول برسد و جدول درست شود ،هر تعداد
حرکت روبه باال و پايين که در رديفهاي باالتر از
رديف 𝑖 ام انجام دهيم ،باهم مساوي بوده و در تفاضل
 D-Uباهم خنثي ميشوند؛ بنابراين تنها حرکات باال
و پايين در رديف هاي 𝑖  𝑚 −حائز اهميت هستند.
بنابراين  D-Uزوجيتي شبيه به 𝑖  𝑚 −دارد که
𝑖  𝑚 −زوج است .ديديم زمانيکه 𝑛 زوج است،
زوجيت 𝑊 و 𝑣 باهم متفاوت است پس با هر حرکت

]𝑛[ Cو ] ،C[𝑛 − 1جايگشتي با تعداد فرد
 inversionبسازيم.
بنابراين با هر جايگشتي که شروع کنيم و مکان 𝑛 و
𝑛−1

را

عوض

کنيم،

زوجيت

تعداد

inversionها تغيير ميکند تا به !𝑛 ميرسد؛ پس
تابعي داريم که دامنه آن تمام جايگشتهاي زوج و
برد آن تمام جايگشتهاي فرد است که تابعي 0-0
است .بنابراين دقيقا نصف کل inversionها
جايگشتهاي زوج و نيمي ديگر جايگشتهاي فرد
هستند.
قضيه :1هر پازلي با 𝑚 × 𝑛 قطعه ،داراي

!)𝑚×𝑛(
2

حالت قانوني است.

به باال يا پايين تعداد inversionها هم تغيير
ميکند يعني 𝑖  𝑚 −بار دچار تغيير ميشود که زوج
بار است .نتيجه اينکه تعداد inversionهاي جدول
اوليه نيز زوج بوده که با زوج بار تغيير به صفر رسيده
است.
طبق حالت دوم قضيه  ،5مشابه استدالل فوق ،تعداد
inversionهاي جدول اوليه فرد بوده که با فرد بار
تغيير(برابر با 𝑖  )𝑚 −به صفر رسيده است.

براي اثبات اين قضيه دو حالت را بررسي ميکنيم که
يک بار 𝑛 زوج و بار ديگر 𝑛 فرد باشد.
حالت اول) 𝑛 فرد.
در اين حالت ،با هر حالت قانوني (يا غير قانوني) که
شروع کنيم ،ميتوانيم حاالت قانوني (يا غير
قانوني)ديگر را بوسيله حرکت دادن يک خانه به قبل
(يا بعد) از دو خانه مجاورش بدست آوريم .چون طبق

قضيه  :9اگر تعداد سطرها برابر با  0و تعداد ستون ها

قضيه  5حالت اول ،اگر 𝑛 فرد باشد ،با هر حرکت به

جايگشت وجود دارد که داراي زوج

باال يا پايين ،زوجيت تعداد  inversionها تغيير
نمي کند .پس اگر با حالتي قانوني شروع کنيم و به

𝑛 باشد،

!𝑛
2

 inversionاست.
براي اثبات اين قضيه چند ايده را باهم بررسي
ميکنيم:
ايده اول) مجموعه جايگشتهاي زوج يک تابع يک
به يک با مجموعه جايگشتهاي فرد ميسازد .فرض
کنيم ][ Cجايگشتي با تعداد زوج inversion
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باشد ،ميتوانيم با عوض کردن مکان قرار گيري

باال يا پايين حرکت کنيم ،باز قانوني مي مانــد و اگر
خانهها در يک رديف جابهجا شوند ،زوجيت تعداد
inversionها تغيير ميکند ،که با دوبار تغيير،
زوجيت تعداد inversionها مانند قبل ميشود.
با توجه به اينکه 𝑛 فرد است بايد تعداد
inversionها زوج باشد تا حالتي قانوني داشته

!)𝑚×𝑛(

!)(𝑛×𝑚−1

)𝑚×𝑛(

باشيم و اگر با حالتي قانوني شروع کنيم تمام حاالت
قانوني را بدست ميآوريم.

قانوني وجود دارد.

ديديم که]  [(𝑛 × m) − 1عدد داراي

بنابراين از حاالت قبل نتيجه ميگيريم که وقتي n

!) ((𝑛 × m) − 1جايگشت متفاوت هستند و
ثابت کرديم که تابعي  0-0ميان جايگشت هاي زوج
و فرد وجود دارد و دقيقاً نيمي از آنها زوج و نيمي
)𝑚 مکان مختلف ميتواند قرار بگيرد ،پس در
!)𝑚×𝑛(

مجموع زمانيکه 𝑛 فرد است،

2

حالت قانوني

وجود دارد.

4

زوج است،

!)𝑚×𝑛(
4

2

=

!)𝑚×𝑛(
4

2

+

!)𝑚×𝑛(
4

حالت قانوني وجود دارد.
الگوریتم مساله:

راه حل يافتن پاسخ قابل حل بودن معماي
پازل -05تايي که در باال ارائه شد ،به وسيله نرم افزار
 pythonپياده سازي و اجرا شده است که الگوريتم
آن به اين صورت است:

حالت دوم) 𝑛 زوج.
اگر 𝑛 زوج باشد و 𝑖  𝑚 −زوج (يا فرد) باشد ،بايد
تعداد inversionها هم زوج( يا فرد) باشد تا حالتي
قانوني داشته باشيم؛ که اين به زوجيت 𝑖 بستگي دارد

الگوریتم قابل حل بودن پازل -16تایی

ورودي :پازل -05تايي و تعداد سطرها و ستون ها
خروجي :پاسخ بله يا خير در مورد قابل حل بودن پازل

بنابراين بايد مکان خانه خالي را مورد بررسي قرار
دهيم.

 :0محاسبه ] A[i,jبراي  1≥ i≤mو 1≥j≤n

اگر 𝑖  𝑚 −فرد باشد :خانه خالي ميتواند در

 :5محاسبه ] B[kبراي 1≥ k≤mn

𝑚 × 𝑛 مکان مختلف قرار بگيرد که در نصف اين
حاالت 𝑚 − 𝑖 ،فرد است .از طرفي چون
جايگشتهاي مختلف اعداد((𝑛 × m) − 1)! ،
است که نيمي از اين تعداد داراي فرد inversion
و نيمي ديگر زوج تعداد دارند و براي حاالت قانوني
هنگاميکه 𝑖  𝑚 −فرد است بايد تعداد
inversionها هم فرد باشد.
پـــس:

!)𝑚×𝑛(
4

=

!)(𝑛×𝑚−1
2

فرنود-نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

ديگر فرد هستند و نيز ديديم که خانه خالي در × 𝑛(

پس:

=

×

حالت

 :9محاسبه تعداد inversionهاي جايگشت
متناسب با پازل داده شده
 :1بررسي زوجيت  nو زوجيت تعداد  inversionها
اگر 𝑛 فرد و تعداد inversionها زوج باشد
:0چاپ کن پازل قابل حل شدن است.

×

)𝑚×𝑛(
2

حــــالــــت قــــانــــونــــي وجــــود دارد.
اگر 𝑖  𝑚 −زوج باشــد :مانند حالت قبل تنها با اين
تفاوت که براي حاالت قانوني بايد جايگ شت ها زوج
باشند.

 اگر  nزوج است ،زوجيت تعداد سطرهاي پازلمنهاي شماره سطري که خانه خالي در آن قرار دارد
بررسي شود .اگر اين عدد و تعداد inversionها
زوج باشد:
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 :5چاپ کن پازل قابل حل شدن است؛ در غير
اينصورت قابل حل شدن نيست.
 اگر اين عدد زوج است ،زوجيت تعداد سطرهايپاز ل منهاي شماره سطري که خانه خالي در آن قرار
دارد بررسي شود .اگر اين عدد و تعداد تعداد
inversionها فرد باشد:

)5جدول  2*4زير را در نظر بگيريد:
1
5

2
3

7
6

4

جايگشت متناسب با آن برابر با )(7,2,1,4,6,3,5
بوده n ،زوج است و تعداد  inversionها  10است.
 m=2و  𝑖 = 1بنابراين 𝑖  𝑚 −فرد است که

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

 :1چاپ کن پازل قابل حل شدن است؛ اما در صورت

طبق قضيه تعداد inversionها بايد زوج باشد
بنابراين اين حالتي غير قانوني است.

 :3چاپ کن پازل قابل حل شدن نيست.

 )9اگر کسي اين قوانين را ميدانست ،زمانيکه سام
لويد اين جدول را در اختيار مردم قرار داد؛

زوج بودن تعداد inversionها:

کاربرد:
)0جدول  2*3زير را در نظر بگيريد:
2

5
3

4
1

جايگشت آن برابر با ) (4,5,1,3,2است و تعداد
 inversionها  1است و  .𝑛 =3بنابراين 𝑛 فرد
است و ديديم که در حاالت قانوني تعداد

4

3

2

1

8

7

6

5

11 12

10

9

15

14

13

تنها با يک نگاه ميتوان ديد که اين حالتي غيرقانوني
است و قابل حل شدن نيست.

inversionها بايد زوج باشد؛ بنابراين اين جدول
حالتي غير قانوني را نشان ميدهد.
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بررسي نتايج کار مدارس تيزهوشان در سالهاي پيش

احمد جهانمرد ( دبير رياضي استان اصفهان)

نخســـتين ز يان آن ،آزمون هاي ورودي اين مدارس
است که چون کابوس وحشتناک به جان دانشآموزان
و خانوادهها افتاده ا ست .از آنجا که به گفته سعدي
" همه کس را عقل خود به کمال نمايد و فرزند خود
به جمال" هر خانواده فرزند خود را تيزهوش ميداند
و قبولي در آزمون ها را حق او و موجب ســـرافرازي
خود ميشـــ مارد .ت حت تأثير تبلي غات فراوان فرزند
خويش را به کالس هاي اضـــافي مربوط به آزمون
ورودي اين مـدارس ميفرستد ،کـالسهـايي که با

اصفهان

در آغاز يکي از دال يل اصـــلي برپايي اين مدارس
پروردن دانشآموزان براي ر قا بت در مســــاب قات
المپيادها و ک سب افتخار براي ک شور عزيزمان ايران
بود که اگر انصـــاف دهيم در رســـيدن به اين هدف
توفيقاتي داشتهاند .اما الزم به بررسي است که براي
ر سيدن به اين هدف در سالهاي گذ شته چه بهايي
پرداخته شدها ست و براي ک سب چند مدال – که با
فرار مغزها همراه شده -چه سودي بردهايم؟ زيان از
د ست دادن اين سرمايه عظيم و درخ شان برک سي
پوش ـيده نيســت و همواره مورد بحث انديشــمندان و
دل سوزان جامعه بوده ا ست .از سوي ديگر تأ سيس
تشــکيالت عريض و طويل اين مدارس و گســترش
هر ســاله آن غير از صــرف هزينههاي فراوان زياني
جبرانناپذير در روند آموزش و پرورش و جامعه داشته
است.

اين کالسهاي آمادهسازي دانشآموزان که با هدف
ک سب درآمد برگزار ميگردد با ف شار بر دانشآموزان
و آموزش م طا لب اضـــافي و غير ضـــرور آ نان را
مصنوعي و با دوپينگ علمي راهي مدارس تيزهوشان
مينمايند .سرانجام بسياري از آنان چون در يادگيري
خود را همپاي تيزهوشان واقعي نميبينند و در رقابت
واميمانند ،ســرخورده و دلســرد ميگردند ،کالس و
مدرســــه را ترک کرده يا اخراج ميگرد ند ،در
صورتيکه همين دانشآموزان ميتوانستند در مدارس
معمولي خوش بدرخشند و موفق باشند.

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان

در اين ياددا شت به شکلگيري و عملکرد مدارس
تيزهوشان ميپردازيم تا آشکار شود اين مدارس چرا
و با چه هدفي تشـــک يل شـــدند و اکنون به کجا
رسيدهاند.

آموزش م طا لب کالس هاي باالتر و اضـــافي ،مغز
ســوزي بيدليل و بيرويه را باعث شــده و متأســفانه
آموختن م طا لب ک تاب هاي درســـي در در جه دوم
اهميت قرار گرفته يا به کلي فراموش گرديدهاست.

ز يان بارتر از همه خالي شـــدن کالس هاي مدارس
دولتي از شاگردان خوب ا ست .الزم به ذکر ميبا شد
که در کالس درس ،شاگردان خوب الگوي ديگران
هســتند و باعث انگيزه تالش و رقابت ميگردند .اگر
دانشآموز خوب در کالس وجود نداشتهباشد رقابت و
نشــاط در آن کالس از بين رفته ،باعث نزول ســطح
کيفي تح صيالت مي شود که هر روز شاهد اين افت
هســـتيم ،همچون ســـطح رتبه ايران در مســـابقات
رياضــيات چهارم که در آوريل  5100برگزار شــد و
متأسفانه از متوسط جهان پايينتر بود.
در پايان براي رسيدن به راهحل از خود ميپرسيم آيا
هدف آموزش و پرورش ک سب چند مدال در سال يا
آموزش و پرورش عموم فرزندان اين سرزمين است؟
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شکوفايي بيشتر استعدادهاي نهفته فرزندان اين آب و
خاک باشيم و براي رسيدن به اين هدف همچنين
توصيه ميشود به هيچ مدرسهاي اجازه آزمون يا
انتخاب از روي معدل داده نشود تا دانشآموزان به
صورت تصادفي در مدارس توزيع شوند نه با گلچين
کردن دانشآموزان خوب بلکه با داشتن مدرسان و
مديريت خوب به کسب نتايج درخشان نايل شوند.
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که هر عقل سليم راه دوم را برميگزيند .براي دست
يافتن به نتيجهي ذکر شده بايد به جاي گسترش
سريع اين مدارس درصدد محدود کردن آنها باشيم
طوري که در کل مملکت حدود  01نفر تيزهوش
واقعي انتخاب کرده و متمرکز در يک مکان و
برخوردار از اساتيد تيزهوش تا بدين وسيله بتوانيم در
کسب مدالهاي المپياد موفق بوده و اساس کارمان را
به آموزش عموم دانشآموزان اختصاص دهيم و شاهد

دوست من ،جئوجبرا

 Geogebraمخفف دو کل مه ( Geometryه ندس ه) و ( Algebraجبر)  ،نرمافزاري قوي ج هت
محا سبه و ر سم نمودار توابع ،هند سه ،جبر ،ح ساب ،آمار و احتمال و ریا ضيات سه بعدي ا ست.
«ریاضيات پویا براي یادگيري و یاددهی».
پدیدآورندگان آن ادعا دارند جئوجبرا ،تنها یک نرمافزار نيست بلکه به جامعهاي پویا و فراگير
تبدیل شدها ست که ميليونها کاربر در سرا سر جهان ،در سطوح مختلف آموز شی ،از ابتدایی تا
عالی ،به کمک آن آموزش ریاضی را براي خود لذتبخش کردهاند.
شعار آنها چنين است:
 دانشآموزان آن را دو ست دارند زیرا؛ ریا ضيات را شهودي و قابل لمس میکند.جئوجبراارتباطی بين هندس ه و جبر ایجاد میکند که با مش هود س اختن مفاهيم و پویایی آنها
میتوان ریاضی را احساس و تجربه کرد.
 معلمان آن را دوست دارند زیرا؛ به آنها امکان تسهيل و تعميق یادگيري را میدهد .البتهجئوجبرا جایگزین معلم نيست بلکه به اوکمک میکند تا آموزش بهتري ارائه دهد.
 مدارس آن را دوست دارند زیرا؛ دانشآموزانی که از جئوجبرا استفاده کنند ،دانشآموزانیبا انگيزهي بيشترند و در نتيجه موفقتر و با نتایجی بهتر خواهند بود.
این نرمافزار با حجمی کمتر از  49 MBکه نسخه  Geogebra 5آن طی بيست ماه گذشته
بيش از  241بار ارتقاء یافته و به روزر سانی شده ،به طور رایگان از

سایت Geogebra.com

قابل دریافت و نصب بر روي کامپيوترها ،تبلتها و گوشیهاي هوشمند میباشد.
اع ضاي تيم  Geogebraو سایر کاربران فعال ،طی چهل ماه گذ شته بيش از 433111
فایل آموز شی ،توليد و آن را براي ا ستفاده عالقهمندان به آموزش ریا ضی ،در این سایت به
اشتراک گذاشتهاند.
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محمد حسين انارکی

طول اضالع مثلث برحسب طول ميانههاي مثلث
( يک تجربه دانشآموزي)

سيد محمدرضا احمدي( گروه آموزش رياضي استان اصفهان)

قضيه:
در هر مثلث مجموع مربعهاي هر دو ضلع برابر است
با دو برابر مربع ميانه نظير ضلع سوم به عالوه نصف
مربع ضلع سوم.
اثبات .با توجه به شکل روابط زير برقرار است.

 اندازههاي سه ميانه مثلثي بر حسبسانتيمتر  2√10و  2√31و 2√46
ميباشد .طول اضالع مثلث را حساب کنيد.
به طور معمول به نظر مي رسد براي حل اين مسأله
دستگاه معادالت زير را بايد حل کرد.
1
√2(𝑏 2 + 𝑐 2 ) − 𝑎2 = 2√10
2
1
√2(𝑎2 + 𝑐 2 ) − 𝑏 2 = 2√31
2
1
√2(𝑎2 + 𝑏 2 ) − 𝑐 2 = 2√46
2
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در کتاب درسي هندسه سال سوم رياضي فيزيک در
دهه  51ارتباط طول ميانههاي مثلث برحسب طول
اضالع آن به عنوان يک قضيه به صورت زير آمده
بود.

در کتاب درسي مذکور مسأله شماره  5صفحه  05به
صورت زير بود:

که البته با اعمال جبري مناسب قابل حل است.
()0
()5

𝐻𝑀 − 𝑎.
𝐻𝑀 + 𝑎.

𝑎2
4
𝑎2
4

𝑐 2 = 𝐴𝑀2 +
𝑏 2 = 𝐴𝑀2 +

در شکل زير اگر 𝐺 محل همرسي ميانههاي

از جمع روابط ( )0و ( )5داريم:
𝑎2
2

در آن سال مسأله را چنين حل نمودم.

مثلث 𝐶𝐵𝐴 باشد ،ميدانيم

2
1

=

𝐺𝐴
𝑀𝐺

.

𝑏 2 + 𝑐 2 = 2𝐴𝑀2 +

نتيجه :اگر ميانه نظير ضلع 𝑎 = 𝐶𝐵 را با نماد 𝑎𝑚

نشان دهيم ،داريم:
1
√2(𝑏 2 + 𝑐 2 ) − 𝑎2
2

= 𝑎𝑚
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𝑀𝐺 را به اندازه خودش از طرف 𝑀 ادامه ميدهيم
تا نقطه 𝐷 بهدســـت آ يد ،اکنون 𝑀𝐵 م يانه مثلث

و فرمول محاسبه طول ضلع بر حسب طول ميانهها
يعني :

𝐷𝐺𝐵 با ضلعهاي 𝑎𝑚  23و 𝑏𝑚  23و 𝑐𝑚  23است ،لذا
طبق فرمول مربوط به محاسبه طول ميانه داريم:

2
𝑎 = √2(𝑚𝑏 2 + 𝑚𝑐 2 ) − 𝑚𝑎 2
3

2
2
2
1
2
2
2
) 𝑎𝑚 ( 𝐵𝑀 = √2 [ ( 𝑚𝑏 ) + ( 𝑚𝑐 ) ] −
2
3
3
3
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𝑎 1
= √2(𝑚𝑏 2 + 𝑚𝑐 2 ) − 𝑚𝑎 2
2 3
2
⇒ 𝑎 = √2(𝑚𝑏 2 + 𝑚𝑐 2 ) − 𝑚𝑎 2
3
⇒

زيبايي و شباهت فرمول محاسبه طول ميانه بر حسب
طول اضالع يعني :
1
√2(𝑏 2 + 𝑐 2 ) − 𝑎2
2

کامالً قابل درک است.
مطلب فوق ممکن است خواننده را ترغيب کند براي
تحقيق در مورد سؤاالت زير:
 )0آيا خطوط ديگر مثلث يعني نيمساز و ارتفاع
نيز چنين ويژگي دارند؟
 )5آيا خطوط ديگري در مثلث وجود دارد که
داراي خاصيت فوق باشد؟

= 𝑎𝑚

مسأله حل کنيد

 nلوله آزمایش که هر کدام حاوي مادهاي هستند ،وجود دارد.
میدانيم بيشتر از نيمی از آنها حاوي ماده مشابهی هستند (نام این ماده را x

میناميم) .در هر بار آزمایش میتوانيم دو لوله آزمایش دلخواه را با هم مقایسه
کنيم و مشاهده کنيم که آیا ماده داخل آنها مشابهند یا خير.

حداکثر با  nبار آزمایش میخواهيم لولهاي را ارائه دهيم که حاوي ماده
 xباشد.
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آهنگ تغيير طرحي براي تدريس

محمدعلي نقش (دبير رياضي)

در بررسي خواص يک تابع اين که تغيير 𝑥 باعث چه
تغييري در 𝑦 ميشـــود ،مهم اســـت! در اب تدا اين
تغييرات به صورت کيفي مطالعه مي شوند مثال ً اگر
𝑥 قرينه شود 𝑦 چه تغييري ميکند؟
در بعضـــي توابع 𝑦 تغيير نميک ند ( تابع زوج) و در
بعضي 𝑦 نيز قرينه ميشود ( تابع فرد) و در بعضي نه
اين و نه آن! يا اگر 𝑥 افزايش يابد 𝑦 ،چه تغييري
ميکند؟ گاهي 𝑦 نيز افزايش مييابد (تابع صــعودي
اک يد) و گاهي 𝑦 کاهش مي يابد (تابع نزولي اک يد) و
گاهي نه اين و نه آن! رابطه مســاحت دايره با شــعاع
آن يا حجم کره با مساحت کره ،از نوع صعودي اکيد،
رابطه سرعت و زمان پيمودن م سافت معين يا ف شار
و حجم يک گاز از نوع نزولي اکيد است.
در بررســـي دقيقتر خواص تابع اين تغييرات به
صـــورت کمي مطالعه ميشـــوند يعني مقدار معيني
تغيير در 𝑥 باعث چه مقدار تغيير در 𝑦 ميشود؟
در مسايل اقتصادي ،هزينه ،درآمد و سود کميتهاي
وابســـته به تول يد و در بحث حرکت ،تغيير مکان يا
ســرعت کميتهاي وابســته به زمان هســتند .تغيير
هزينه ،درآمد و ســود در اثر يک واحد افزايش توليد
يا تغيير مکان يا ســـرعت در واحد زمان بررســـي
ميشود.

م ثال  : 1آه نگ تغيير تابع  𝑓(𝑥) = 𝑥 2در نق طه
 𝑥 = 3عبارت اســـت از = )𝑓(3 + 1) − 𝑓(3

. 16 − 9 = 7
اما محاســـبه آهنگ تغيير در همه توابع به راحتي
مثال فوق نيســت .در بعضــي موارد محاســبه دقيق
آه نگ تغيير تقري باً غير ممکن ( افزايش جمع يت در
يک سال) و در بعضي موارد مستلزم صرف وقت زياد
ا ست و چه ب سا پس از انجام دقيق محا سبات مقدار
تقريبي آن استفاده ميشود!

فرنود -نشريه انجمن علمی آموزشی معلمان رياضی استان اصفهان

دوکميت وابســته ،کميتهايي هســتند که تغيير يکي
با عث تغيير ديگري ميشـــود .تابع راب طهاي بين
دوکم يت وابســـته اســـت که در ر ياضـــي با جانما
(متغير)هاي  xو  yخوانده ميشوند 𝑥 .متغير مستقل
و 𝑦 متغير وابسته و تابع راه رسيدن از 𝑥 به 𝑦 است.

بنابراين مقدار معين تغيير در 𝑥  ،يک واحد افزايش
در نظر گرفته و نتيجه آن براي 𝑦 محا سبه مي شود.
با اين مقدمه به طور کلي و به شکلي انتزاعي در تابع
𝑓 با ضـــابطه )𝑥(𝑓 = 𝑦 تغيير 𝑦 در اثر يک واحد
افزا يش 𝑥 ي عني )𝑥(𝑓  𝑓(𝑥 + 1) −را آهنــگ
تغيير 𝑦 نسبت 𝑥  ،در نقطه 𝑥 ميناميم.

م ثال : 2آه نگ تغيير تابع 𝑥√ = )𝑥(𝑓 در نق طه
 𝑥 = 1برابر اســت با  √2 − 1که تقريباً مســاوي
 0.41ميباشد.
بنابراين غالباً مقدار تقريبي آهنگ تغيير به يکي از
روشهاي زير محاسبه ميشود.
𝑦∆

( نسبت
 -0در تابع )𝑥(𝑓 = 𝑦 مقدار
𝑥∆
تغيير 𝑦 به تغيير 𝑥 ) را ميتوان يک مقدار
تقريبي از آهنگ تغيير 𝑦 در بازه
]𝑥∆  [𝑥, 𝑥 +در نظر گرفت يعني:
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)𝑥(𝑓𝑓(𝑥+∆𝑥)−

≃ )𝑥(𝑓 𝑓(𝑥 + 1) −

𝑥∆
)𝑥(𝑓𝑓(𝑥+∆𝑥)−

𝑥𝑑

را آهنگ تغيير متوســط
بنابراين
𝑥∆
تابع 𝑓 در بازه ]𝑥∆  [𝑥, 𝑥 +ميناميم.

مثال  : 3آهنگ تغيير حجم کره نسبت به مساحت

مثال :در تابع 𝑥√ = )𝑥(𝑓 داريم:

کره را برحسب شعاع کره محاسبه کنيد.

≃ 0.416

0.4
0.96

=

√1+0.96−√1

0.96
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نتيجه را با مثال قبل مقايسه کنيد.
از نظر ه ندســـي 𝑥 𝑓 𝑓 𝑥+11 −شـــ يب يکي از
خــطهــاي قــاطــع نــمــودار تــابــع )𝑥(𝑓 = 𝑦 و
) (

4
π𝑅3
3

≃ )𝑓(1 + 1) − 𝑓(1

)

(

𝑅

1
2

=

4π𝑅2
𝑅8π

=

𝑑𝑣⁄
𝑅𝑑
𝑑𝑠⁄
𝑅𝑑

=

𝑣𝑑
𝑠𝑑

=𝑉

= 𝑠𝑉′
2

𝑅𝑆 = 4π

)𝑥(𝑓𝑓(𝑥+∆𝑥)−

شيب يکي ديگر از خطهاي قاطع
𝑥∆
است که تقريباً مساوي هستند.

مثال : 4در استوانه بهينه ( استوانهاي که با سطح کل
ثابت داراي حجم ماکزيمم يا با حجم ثابت داراي
سطح کل مينيمم است) داريم 𝑅 . ℎ = 2آهنگ
تغيير سطح کل نسبت به حجم را محاسبه کنيد.

𝑉 = π𝑅2 ℎ
𝑆 = 2π𝑅2 + 2π𝑅ℎ
𝑅ℎ = 2

چون خطهاي قاطع متعدد هســتند ،آهنگهاي تغيير
متوســط اگر چه همگي تقريباً مســاوي آهنگ تغيير
هستند ولي مساوي نيستند.
براي همآهنگي از ش ـيب خط مماس که در صــورت
وجود يکتاســت ،نيز ،ميتوان به عنوان مقدار تقريبي
آهنگ تغيير استفاده کرد.
≃ )𝑥(𝑓 𝑓(𝑥 + 1) −
)𝑥(𝑓𝑓(𝑥+∆𝑥)−
lim
𝑥∆

-5

)𝑥(𝑓𝑓(𝑥+∆𝑥)−
𝑥∆

∆𝑥→0

 limيا )𝑥(  𝑓 ′را آهنگ

∆𝑥→0

تغيير لحظهاي ( يا آني ) تابع 𝑓 در نقطه
( يا در لحظه ) 𝑥 ميناميم.
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.

آهنگ تغيير 𝑦 نسبت به 𝑥 با نماد 𝑥  𝑦 ′يا
نوشته ميشود.

𝑦𝑑

نيز

)𝑥( 𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) ≃ 𝑓′

𝑑𝑠 𝑑𝑆⁄𝑑𝑅 12π𝑅 2
⇒
=
=
=
𝑅 𝑑𝑣 𝑑𝑣⁄𝑑𝑅 6π𝑅2
فرهنگ لغات:
سرعت :آهنگ تغيير مکان ( تغيير مکان در واحد
زمان)
شتاب :آهنگ تغيير سرعت
هزينه نهايي :آهنگ تغيير هزينه
درآمد نهايي :آهنگ تغيير درآمد
سود نهايي :آهنگ تغيير سود

