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 کالم نخست
 

 

وسعه اساسي در ت يسيستم آموزشي هر کشور نقش

پايدار و پيشرفت آن دارد. اين سيستم آموزش همواره 

تحت تأثير عوامل متعددي از بيرون و درون قرار دارد 

 اجتماعي و ،اقتصادي ،که ناشي از مسائل سياسي

تواند به روند حرکتي فرهنگي است، اين عوامل مي

ا موجب کندي و گاهي انحراف و ي کندسيستم کمک 

 هآن از اهداف تعيين شده باشد. برخي از کشورها ب

ا را هتوانند برخي از کاستيدليل مهاجرپذير بودن مي

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 

، ندادر شرايط اقتصادي و اجتماعي ديگري تربيت شده

کنند. متأسفانه به خود جذب و از آنان استفاده مي را

ساله  بلکه برعکس هر، ندارد را کشور ما چنين قابليتي

تعداد زيادي از تربيت شدگان نخبه به ساير کشورها 

)به اشاره برخي آمارها بيش از  نمايندمهاجرت مي

نفر در سال( ، بنابراين هرگونه تغيير در  001،111

سيستم آموزش ما از هر لحاظ بايد توسط خود ما و 

 گانمان باشد.هتربيت يافت

جا فقط به يکي از مشکالت سيستم آموزشي در اين

و ساير آنان به فرصتي ديگر  شودکشور اشاره مي

 .گرددموکول مي

 

 

 

 

 

 

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،          

حتي ممکن است در دوره ابتدايي معلم کالس اول و 

اطالع باشند و هاي يکديگر بيکالس دوم از برنامه

ارتباط لزوماً سازماني نيست، بلکه گاهي منظور از اين 

اجتماعي است. اغلب دبيران دبيرستان  همکاري و يا 

حتي نشست و برخاست با آموزگاران دوره ابتدايي را 

دانند و متأسفانه بسياري از اعضاء کسر شأن خود مي

ها نيز همکاري با دبيران و هيئت علمي دانشگاه

در شأن خود  اي راهاي مدرسهمشارکت در برنامه

بينند. متأسفانه اين يک مشکل فرهنگي در جامعه نمي

ماست که افراد با باال رفتن تحصيالت خود، مدرک 

تحصيلي، طبقه اجتماعي خود را نيز تغيير يافته 

اي که در آن قرار داشتند دانند و خود را از طبقهمي

کنند، حتي دور دوستان قديمي را خط جدا مي

ها اهگزينند. در دانشگجديد برمي کشند و دوستانيمي

نيز اين چنين است، يک عضو هيئت علمي، حتي تازه 

التحصيل شده به کمتر از دروس ارشد و دکترا فارغ

هاي اول و راضي نيست و حتي تدريس دروس سال

اي هبيند، چه برسد به برنامهدوم را در شأن خود نمي

 اه. البته مقررات سازماني نظيرپيش از دانشگ

 هب هماتي ـهاي  مطالعقاء و فرصتـهاي ارتنامهينيآ
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حتي برخي از اعضاء هيئت  زنند.اين مسئله دامن مي

علمي که اين ارتباط را دارند، تنها به خاطر موقعيت 

م هاي تربيت معلشغلي آنان است که استاد دانشگاه

که به اين ارتباط مورد اشاره اعتقاد هستند، نه اين

ه باشند و بسيار کم هستند استاداني که به داشت

اي اعتقاد داشته و با ايجاد ارتباط بدون آموزش مدرسه

 د.نماينداشتي به آموزش صحيح کمک ميهيچ چشم

متأسفانه امسال ما يکي از اين افراد نادر را از دست 

، عضو هيئت علمي يمنصور معتمدداديم، دکتر 

 دي بود که در هر واز، فرــــدانشگاه شهيد چمران اه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش و آموزکرد، با مراکز مربوط به فرصتي که پيدا مي

با ايراد  يوهمکاري صميمانه داشت،  پرورش

آموزان، سخنراني، ارائه کارگاه براي معلمان و دانش

ن هاي معلمانوشتن مقاله و کتاب و همکاري با انجمن

هاي رياضيات در اين راه گام رياضي و خانه

اش عليرغم پيمودن داشت. او در دوران زندگيبرمي

گاه ارتباط خود را با معلمان و مدارج علمي هيچ

اي قطع نکرد. اين شماره فرنود را به آموزش مدرسه

پاس خدمات ارزنده ايشان به آموزش کشور، به ايشان 

ايم. روحش شاد، يادش گرامي و راهش اختصاص داده

 پر رهرو باد.

 هيريئت تحريه
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 ياد استاد دکتر منصور معتمديبه 

 ياحمد حقان 

 اصفهان يدااگشنه صنع  يئت علم ي عضوه 

 

م با ايدوست و ييشناآکه از  يدر آستانه پنجاه سال

گذرد هنگام نگارش يم يمرحوم دکتر منصور معتمد

ا ک رينزد از خاطرات گذشته دور و ين سطور انبوهيا

 ها را عرضهنآاز  ياندک ل تنهايورم که در ذآياد ميه ب

 يگاه علميجا ق به  خدمات وين طريتا از ا ،مينمايم

ار ين آبه اختصار پرداخته شود. افسوس که  زياو ن

و اکنون پرت نابهنگام درگذشت و 0931مهربان در بهار 

 يشاگردان و آثار علم فش تنها در فرزندان ويوجود شر

در مهرماه .  ابدييادامه م بجا مانده از او بازتاب و

 يضاين دوره رشته ريمنصور در اول بود که من و 0911

م. يل نموديدانشگاه اصفهان شروع به تحص

دانشکده  يهار رشتهيدرس ما همچون سا يهاکالس

ات واقع در ين زمان در محل دانشکده ادبآعلوم در 

د يشد. کمبود شديل ميم تشکيابان شاهزاده ابراهيخ

ان هر رشته از يدانشجوامکانات سبب شد که همه 

 همشترک و کالس مخصوص ب يبرنامه درس ،علوم

 تقرارپس از اس يکه حت يتيخود را داشته باشند. وضع

 يدانشگاه اصفهان تا چند يها در  محل فعلدانشکده

ت موجب شد که فرصت ين وضعيافت. اما ايادامه 

ها فراهم ياد با همکالسيمعاشرت ز همکالس بودن و

 هسفانه بأد. اما متيآوجود هماندگار ب يهايدوست و

فقدان کتب  زموده وآکار ن توانا ويعلت نبود مدرس

  يليمسال اول تحصيمنابع الزم حداقل در ن و  يدرس

 

 در شهر هم تعداد دانشکده مطلوب نبود. يعلم يفضا

ها نآز ا يکيا تنها يگو ار اندک ويها بسيفروشکتاب

ک ياز قضا  من کرد ويعرضه م يکتب دانشگاه

حسابان  ليدر مسا يکتاب يسيبه انگل يترجمه از روس

علت ذکر نام بر ) دميار خريشهر يرا از کتابفروش

ن يد ياما من هم  ادا ،شکار استآن يبخواننده نکته

(. دارد يکنم به هرکس که در نشر دانش نقشيم

ل يسااز م يباره برختبادل نظر با منصور در گفتگو و

ق يعم يهايمرا متوجه نکته سنج يدزوه ن کتاب بيا

ر د کاسته شد. يز اندکياو کرد و از مالمت کمبودها ن

 يکامکار پارس يمدن دکتر مصطفآمسال دوم با ين

 عالقه و ،س به مايتدر ياستاد دانشگاه تهران برا

ش ريش گذاشت. با پذيان رو به افزايتوجه دانشجو

 دانشگاه ياز سو 0910دوره اول دانشجو در سال 

مهر( دوسه نفر از ن زمان آرياآ) فيشر يصنعت

 يمهندس يهاهبه رشت ياضياز ر مانهايهمکالس

ر به مسايل  منحصباره ن دانشگاه رفتند و گفتگو درآ

       افت ويد يدمنصور گشت. دوستي ما عاملي جو من 

وازه آاستاد پر يمدن دکتر محسن هشترودآن آ

شدت هدو بس. هر يتدر يدانشگاه تهران بود برا

ر ينظ و تسلط کم يعلم شهرت ت ويمجذوب شخص

 يورطهب  ،ميبود يادبو  ياو به مباحث گوناگون علم

  اهگآناخود  مانيدارهايان دراز  بعد در ديسال يحت که
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. شور و مدآيان ميمهاز استاد محبوبمان ب يذکر

ت خاطر ياحساس  رضا جان جمع چهارده نفره ما ويه

نگام حضور دکتر ه ات بهياضيل در رياز تحص

س دکتر ينحوه تدر يافت.يش ميافزا يهشترود

ن ير بشتيش تعامل بيافزا يبرا يز عاملين يهشترود

 د به برنامهيشان  خود را مقيکه انآح يما شد. توض

ز ر ايغهب يه در درس توپولوژچکرد چنانينم يدرس

مقدمات گذشت از جلسه  ارائهجلسه نخست که  به 

 ون ويه کنکسياز نظر يضوع درس مخلوطدوم مو

او  يل شد که موضوعات رساله دکتريفرانسيهندسه د

ن آداشت. از  ياز مبرم به محاسبات تانسورين بود و

 .ميتار نداشيهم در اخت يچ منبعيکه مطلقا هنيبدتر ا

دو  نين بود که هر جلسه درس بيا  يگر ويد يژگيو

همواره او  د ويکشيتا سه ساعت متداوم طول م

ست يبايمن( م ان) وعمدتاًياز دانشجو يکي ستاده ويا

سه يمقا سد.ياه بنويتخته س يانات استاد را رويب

ه ک يمطالب يريادگيدر  يسع و يدرس يهاادداشتي

ر که گيمتنوع داشت تا دوهفته د از فراوان ويش نيپ

ي هاداشتادي مد مشغله ما بود وآياستاد به اصفهان م

 يگر با دکتر هشتروديدرس د مک حال.منصور ک

. شکار داشتآگر تفاوت ين دآه اعداد بود که با ينظر

 يابيجالب به خط ز يک جزوه درسي يدکتر هشترود

 نآ ه اعداد که دريمقدمات نظر يخود نوشته بود حاو

 يز مطالبيخود او ن ياستنباطات شخص از پژوهش و

د يامه ا بير به ما سپرد گويتکث يرا برا نآوجود داشت. 

منصور بر  ن جزوه را من ويچاپ شود. ا که متعاقباًنآ

 يدوستمان حسن هاشم ل نوشته وياستنس يهابرگ

 انيدانشجو ير کرد. حاصل گرچه برايها را تکثنآ

د بود اما مورد پسند استاد واقع نشد. در عوض يمف

اد که ه اعديعالقه منصور به نظر يشد برا يزه قويانگ

 ن آز ا يها بعد نه تنها بخشد. سالمان يخر عمر باقآتا 

  ،ات اصفهان انتشار دادياضيک خانه رما به کجزوه ر

بلکه خود هم با مشارکت همکارش خانم دکتر 

شارات که انت ،ه اعداد انجام داديدر نظر يفيلأت يعلريش

 يريپذريثأرا چاپ کرده است. تنآدانشگاه اهواز 

در  چون ،نجا ختم نشديمنصور از استاد محبوبش بد

ه ن مقاليچند يدر بازنشستگ يزمان اشتغال و حت

در موضوعات مختلف در  يفيسودمند و جامع  توص

شه از ياند هندسه مسطحه در مجله فرهنگ و

ران به چاپ رساند. به نظر يا ياضيانتشارات انجمن ر

منشعبات  ها وميه تعميعلت ارا هن مقاالت بيمن ا

ن يا از يفياالت توصن مقيدر زمره بهتر يج هندسينتا

 ياضيسانس ريافت ليبعد از در. رونديشمار مهدست ب

منصور در  يانجام خدمت سرباز از دانشگاه اصفهان و

رفته شد. يراز پذيشه ي دانشگااضيسانس ريدوره فوق ل

 يعبداله فتاح يجا بود که دروس جبر را با دکتر ابنآ

 بوددهل شيکاگو فارغ التحصياز دانشگاه ش يتازگهکه ب

در گذراند . ق ،مده بودآراز در يبه استخدام دانشگاه ش و

ه يه اطالعات گسترده او در نظريمسلم است که پا

عالقه او به  يطور کلهب ش ويه نمايها و نظرگروه

راز نهاده شد.  بعداز يدر ش يمتنوع جبر يهارشته

عضو  رازياز دانشگاه ش ياضيسانس ريلافت فوقيدر

ازدواج  يپس از چند گاه اهواز شد ودانش يت علمأيه

 يلع يهابه نام يان بعد صاحب فرزندانيدر سال کرد و

با استفاده از بورس  0900آالله شد. در سال  دا ويآ و

گاه ات به دانشياضير يافت دکتريجهت در يليتحص

تاد ق را تحت نظر اسيدز انگلستان رفت و کار تحقيل

 هيدر نظر ين زمان شهرت جهانآکه در  يآلفرد گلد

ش يپ و 0901شروع کرد. در تابستان  ،ها داشتحلقه

دانان در ياضير يالمللنياز شرکت در کنگره ب

دز  يرا در ل ياهمسرم  چند هفته من و ينکيهلس

 ندمهز  بهريمان ن يميدار همکالس قدياز د گذرانده و

ر ها دنآنحوه بازتاب  انقالب و يمدهاايشبا پ م.يشد

 ز ا و يرانيان ايجوـــاز دانش يشمار ،يغرب يهارسانه
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 هن باز گشتند .يبه م ندجمله منصور درس را رها کرد

 اما حاصل، شتگکار خود در دانشگاه اهواز باز او هم به

ک کتاب شد. ي دز  سه مقاله ويگذران اوقاتش در ل

 يد عليبا مشارکت دکتر ام يمقاله نخست پژوهش

هاي بيشين  لآهنوعي از ايدکرمزاده در باب  يشهن

چاپ شد. مقاله دوم در  يک مجله ژاپنياست که در 

ن هم آعرضه گشت که  ياضيبولتن انجمن ر

 يفيه حلقه است. مقاله سوم توصيدرباره نظر يپژوهش

ن آ مبدعکنواخت است که يه بعد يدرباب نظر است و

چاپ  ياضير رـــن مقاله در نشي. ابود ياستادش گلد

ن يها اوله حلقهير  باب نظراو د يشد. اما کتاب درس

از  ن موضوع است  ويدر ا يکتاب به زبان فارس

 در يانتشارات دانشگاه اهواز است. بعد از چند

دانشگاه اهواز تحت   ياضير ين دوره  دکترينخست

ل شد و رساله ينظر استاد کرمزاده مشغول به تحص

ه مدول نوشت. از قضا من يخود را در نظر يدکتر

ه او دعوت شدم. رساله او ين در دفاععنوان ممتحهب

 ينامتناه يرهايع در مورد زنجيبد يهاپژوهش يحاو

ج حاصل در ينتا ک مدول است وي يهار مدولياز ز

 که با دکتر کرمزاده نوشت در مجله يمقاالت

Communications in Algebra چاپ شد        .

 يحتواز مين نگارش و م ويعلت نحوه تنظهن رساله بيا

رار ق يان دکتريگر دانشجويمورد استفاده د ياضير

 از ين را در کار برخآ يگذارريثأمن خود ت گرفت و

اه دانشگ ياضير يموختگان  دوره دکترآگر دانش يد

 يافت درجه دکتريام.  منصور پس از دردهياهواز د

رانجام س ار ويپس از چند سال دانش ار ويعنوان استادهب

              و پژوهش س ويتدر در امور يدر مرتبه استاد

                                                                                                     ها در اهواز بکار پرداخت.ا مشاور رسالهي ييراهنما

ه يف مشترک کتاب نظريلأين زمان عالوه بر تتا ا

 يوهشژمقاالت پنه ين زميدر ا يترجمه کتاب اعداد و

ارکت با مش يمنتشر کرد که گاه نوشت و يفيتوص و

با  يک مورد جالب انتشار مقاله مشترکيگران بود. يد

ل يميا قياست که تنها از طر ييکايمرآدان ياضيک ري

ن ينداشتند. ا يهرگز مالقات با هم در ارتباط بودند و

 است که از زمان يمتناهکنواخت نايمقاله در مورد بعد 

نانچه البته چ ن فکر کرده بود.آدز درباره يل در ليصتح

 ياضيها قبل در نشر رن هم گفته شد ساليش از ايپ

 يداا ينوشته بود.  برا يبعد گلد يدر معرف يمطلب

 يامنصور مقاله من و يپس از درگذشت گلد احترام و

 گ ودر فرهن يه معروف گلديقض يدر معرف يفيتوص

که منصور به  يزمان در. ميشه به چاپ رساندياند

ان هاصف يدر دانشگاه صنعت يمناسبت فرصت مطالعات

 ياضيمختلف دانشکده ر يهادر دوره ،افتيت يمورأم

ه ه کرد کيها اراه مشبکهيدر نظر يس کرد. درسيتدر

ا او ر يه جستجوگر او داشت و عالقمندينشان از روح

در  شيها پداد. ساليجبر نشان م يهانهيگر زميبه د

انشگاه د ياضيکه توسط دانشکده ر ياضيک ريه پمجل

ر د يامقاله يو ،افتيياصفهان انتشار م يصنعت

نوشته بود. چون پس از  ياعداد چهار برگ يمعرف

به موطن خود اصفهان باز گشته بود  يبازنشستگ

 يهااز قدم زدن يکيدر  شتر بود ويدارمان  بيامکان د

ورد. من آن ايمهها را بيمشترک  موضوع چهار برگ

 م اعداديدر باب تعم يتازگهکه ب ياهم در مورد مقاله

 ،ورده بودآمرا به شگفت  و بودم دهيد يچهار برگ

را که در مراجع مقاله  يقرار شد کتاب صحبت کردم و

 و ودسر شيم تا فهم مطالب ميمطالعه کن ه ويبود ته

او  يدرباره موضوع که برا يفيتوص ياسپس مقاله

تازه  افت کتابيم. بعد از دريسيبود بنو زيگناجانيه

ه ده است کيچين پآش از يم که مطالب بيمتوجه شد

ل داشت عالقمندان به يرفت اما او تمايانتظار م

 يرا راض يات از موضوع زودتر مطلع شوند. وياضير

 م که دريرا انجام ده ين ترجمه کتابآ يجاهکردم ب

 ک يالسک ييايقضا ين مقدمات جبر خطين با کمترآ
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ه يعنوان کاربرد ارا هن بيجبر نو ه اعداد وياز نظر

که  يرناش يول کنيمترجمه  شود. کتاب را مشترکاًيم

 افت نشد!ين باشد آحاضر به نشر 

ه يبارها در جلسات دفاع يمنصور در زمان بازنشستگ

 يدانشگاه صنعت يليالت تکميان تحصيدانشجو

 ياهرساله يسنجبا نکته اصفهان دعوت شد و

 يهاکه در سالنآبا  ان را اصالح کرد .يدانشجو

 يلو ،از سالمت کامل بهرمند نبود ين زندگانيواپس

ه يريت تحرأيشرکت در جلسات ه سفر به تهران و

داد. يرا به جد انجام م ياضيشه رياند فرهنگ و

او در خانه  يهاتيگران از فعالينان دارم دياطم

ر اطالع دارند دشتر يب ات اصفهان که بهتر وياضير

 ه ياار نوشت. در کنار خواندن و باره خواهند گفت ونيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتگو درباره  ات  از خواندن وياضيمطالب نو در ر

ي دبرد . فريلذت م يسينوداستان خصوصاً  ات ويادب

ز نواهمانيم النفس وميسل و مهربان فروتن و رام وآ

، يفتاح ،يهشتروداو از استادانش  يريپذريثأاگر تبود. 

 ياش مشهود است  وليکرمزاده در آثار علم و يگلد

س محسو يهاز مشابهتينش نيب منش و در گفتار و

هشت بيده داشت. به اتفاق دکتر کرمزاده در اردزابا کرم

از  ياجا نسخهنآم. يهمان بوديدر منزل او م 31

 هه پروانه است بين مقاله خود را که در باب قضيخرآ

ن صحبت کرد. آجان در باره يبا شور و ه و من داد 

 اق صادقانه او به دانش و تالش دريگر اشتيبار دکي

وانش ر .  ر قرار داديثأگسترش آن مرا تحت ت م ويتعل

 باد.راهش پر رهرو  بازماندگانش سالمت و ،شاد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گشت هايي در رياضيات

 يک نتيجه شود، ضرب 7 از کوچکتر رقم يک در اگر. دارد اي ويژه نسبتاً عملکرد 142857 عدد
 فقط ماند، می تغيير بدون ها رقم ترتيب که معنا اين به ؛شودمی اصلی عدد از دوري گشت جاي

 با ء، شی شش از دوري گشت جاي شش مفهوم. شود می آغاز متفاوت رقم يک با ضرب حاصل
  است.  شده بيان روشنی به ها آن نوشتن

142857= 142857×1 
285714=142857×2 
428571=142857×3 
571428=142857×4 
714285=142857×5 
857142=142857×6 

 که کنيد توجه بعدي مورد به چنين هم

999999=142857×7 

 را ها آن توان می چگونه دارند، وجود اگر و دارند، وجود عجيب خاصيت اين با هم ديگري اعداد آيا

 ژرف اعداد ي نظريه ناپذير نفوذ غالبا و انبوه جنگل به بايد سوال اين به دادن پاسخ منظور به يافت؟

 .است رياضيات از اي پيچيده بسيار موضوع واقع در اما دارد، ساده ظاهري که بنگريم
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 متنافربازي با خطوط 

 فريبرز آرذپناه

 د چمران اهوازيدااگشنه شه  ياض يگروه ر

خط را متنافر گوييم هرگاه روي يک صفحه قرار  دو

نگيرند، به عبارت ديگر دو خط را متنافر گوييم اگر 

و تجسم د همديگر را قطع نکنند و موازي هم نباشند.

خط متنافر در فضا ساده است، کافي است دوصفحه 

موازي در نظر بگيريد و روي هر کدام يک خط رسم 

 د، اگر اين دو خط موازي نباشند متنافرند. به طور کني

کلي هر دو خط متنافر چنين وضعيتي دارند؛ يعني، بر 

ي موازي قرار دارند، کافي است بردار روي دو صفحه

عمود بر دو خط متنافر را در نظر بگيريد، در اين 

صورت دو صفحه که هر کدام با اين بردار و يک نقطه 

هاي موازي آيد، صفحهست مياز دو خط متنافر به د

 شامل اين دو خط هستند. ابزار ما در اين بازي خطوط 

 به ياد منصور

ي شناختم. آن زمان ايشان دانشجو، دکتر معتمدي را مي، زماني که دانشجوي کارشناسي در دانشگاه شيراز بودم09و  05هاي در سال

فارغ التحصيل شد و يک سال بعد، من هم براي ادامه تحصيل به دانشگاه صنعتي  09کارشناسي ارشد در دانشگاه شيراز بود. او سال 

سال يک بار ديگر منصور را ي فوق ليسانس به استخدام دانشگاه جندي شاپور اهواز درآمدم. در آن با درجه 05شريف رفتم و سال 

در دانشگاه اهواز استخدام شده بود. بدين ترتيب از سال  09در اهواز مالقات کردم و دريافتم که ايشان هم خوشبختانه همان سال 

دوست و همکار شديم؛ در دانشگاه اهواز درس داديم، با هم درس خوانديم، در مورد مسائل رياضي بحث کرديم و زندگي کرديم.  05

رسد گذرد. گرچه به نظر ميسال از دوستي من با وي مي 93سال از آشنايي من با ايشان و  15نويسم اکنون که اين مطلب را مي

اند، ولي ابداً سزاوار نبود که با اين سرعت تأسف فقدان منصور را بخوريم و صرفاً به خاطرات ها به سرعت سپري شدهکه اين سال

ا کمکي از او بلکه هرج ،رسيدسرشت بود و نه تنها آزارش به کسي نميريم بسنده کنيم. منصور فردي خوشنيکي که از او به ياد دا

شناخت و درک عميقي از مسائل و مشکالت جامعه داشت. گذاشت، درد مردم را ميها احترام ميکرد. او به انسانآمد دريغ نميبرمي

يد و همواره به دنبال کسب دانش بيشتر بود. او فلسفه و ادبيات را نيز دوست ورزمنصور رياضيات را دوست داشت، به آن عشق مي

 هايهاي بارز او است. بارها در بحثکرد. آنچه من از او به ياد دارم همه در راستاي همين ويژگيداشت و در اين راستا مطالعه ميمي

بايست به عنوان يکي از مواد درسي مدارس به قوت دسه ميکرد و عقيده داشت که هني خود را به هندسه ابراز ميرياضي عالقه

کرد، هندسه مخروطات، ترسيم رقومي، هندسه فضايي خوانديم ياد ميماند. همواره از رياضياتي که ما در دبيرستان ميخود باقي مي

ي طالعهراي درک بهتر رياضيات، مکند و بآموز را تقويت ميو حتي رسم فني و اعتقاد داشت که اين دروس توان تفکر و تجسم دانش

ه او ها باي در يکي از زمينهدانم تا از صميم قلب، به احترام ياد و خاطر منصور، مقالهدانست. بر خود الزم مياين دروس را الزم مي

 تقديم کنم. يادش گرامي باد.  

 فريبرز آرذپناه               
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ا هايي را در ارتباط بدوبـدو متنــــافر هستند. پرسش

م، خواهيکنيم و از خواننده ميخطوط متنافر مطرح مي

ها را ببينند، از توان تجسم خود که راه حلقبل از آن

سپس به راه حل  و کندها استفاده براي پاسخ به آن

هندسي آن بپردازد و سرانجام به روش تحليلي آن 

 بينديشد.

در  L 9و   0L ،5 Lسه خط دوبدو متنافر  . 1پرسش

توان خطي رسم کرد آيا مي اند.مفروض ℝ3فضاي 

که هر سه خط مفروض را قطع کند؟ اگر چنين امري 

امکان داشته باشد، چند خط وجود دارد که هر سه خط 

0L ،5 L   9و L را قطع کنند؟ 

توان يک مثلث متساوي الساقين آيا مي .2پرسش 

در فضا رسم کرد که هر رأسش بر يکي از سه خط 

واقع شود؟ اگر  L 9و   0L ،5 L مفروض دوبدو متنافر

پذير است، چند مثلث متساوي الساقين با اين امکان

 ويژگي وجود دارد؟

 توانيدر يک متوازي السطوح هميشه م .3پرسش 

سه يال آن را در نظر گرفت که بر سه خط دوبدو 

 باشند. اکنون به عکس اين موضوع متنافر قرار گرفته

 L 9و   0L ،5 Lبينديشيد، اگر سه خط دوبدو متنافر 

توان متوازي السطوحي رسم داده شده باشند، آيا مي

منطبق  L 9و   0L ،5 Lکرد که سه يال آن بر سه خط 

 شود؟

گاه مجموعه نقاطي در فضا را در  هر .4پرسش 

ند، ها اعداد گويا باشي آننظر بگيريم که هر سه مؤلفه

آنگاه انبوهي از نقاط در فضا خواهيم داشت که بسيار 

اند. آيا خطي چگال  ℝ3متراکم و به معناي رياضي در 

در فضا وجود دارد که از البه الي اين نقاط عبور کند؟ 

 ي خطوطيد، آنگاه مجموعهاگر چنين خطي وجود دار

ند و هيچکدام از اين نقاط را در بر که دوبدو متنافر

 باشند، حداکثر چند عضو دارد؟ نداشته

توان دانيم که از يک خط ميمي. 1پاسخ پرسش 

 0Lشماري صفحه گذراند. اگر از خط تعداد بي

 تواند به موازات خطاي بگذارنيم، آن صفحه ميصفحه

5L امل هاي شيم که فقط يکي از صفحهدانباشد و مي

0L تواند چنين وضعيتي داشته باشد و آن هم مي

و  0Lبر دو خط ، اي است که بردار عمود بر آنصفحه

5L اي هنيز عمود باشد. همچنين تنها يکي از صفحه

هايي است و بقيه صفحه  9Lبه موازات خط  0Lشامل 

ع را قط 9Lو  5Lگذرند هر دو خط مي 0L که از خط

ي از خط کنيم صفحهخواهند کرد. اکنون فرض مي

0L 5ايم و خطوط گذراندهL  9وL  را به ترتيب درA 

 ABاست. در اين صورت پاره خط قطع کرده Bو 

باشد، ولي چنين وضعيتي  0Lتواند به موازات خط مي

ي ديگري از دهد. اگر صفحهبار رخ ميهم تنها يک

را به ترتيب در  9Lو  5Lبگذرانيم و خطوط  0Lخط 

هم موازي  DCقطع کند و  Dو  Cي ديگر دو نقطه

 CDو  ABخط موازي باشد، آنگاه دو پاره 0Lخط 

 5Lگيرند و در نتيجه دو خط روي يک صفحه قرار مي

شوند که ناممکن نيز بر يک صفحه واقع مي 9Lو 

است. اگر اين سه حالت را ناديده بگيريم، هنوز تعداد 

 0Lا( صفحه وجود دارد که از خط شمار ) ناشماربي

 يرا به ترتيب در نقطه 9Lو   5Lگذرد و هر دو خط مي

A  وB  خط اي که پارهقطع خواهند کرد به گونهAB 

 0Lهايي خط نباشد. در چنين حالت 0Lبه موازات خط 

گيرند روي يک صفحه قرار مي Bو  Aي و دو نقطه

را  0Lخط  وصل کرده و ادامه دهيم، Bرا به  Aو اگر 

قطع خواهد کرد و به اين ترتيب خطي به دست 

را قطع  9Lو  0L ،5Lايم که هر سه خط آورده

 توانيم تعداد ناشمارا صفحه است. از آنجا که ميکرده
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عبور دهيم، تعداد ناشمارا خط  0Lبا اين ويژگي از خط 

در فضا وجود دارد که سه خط دوبدو متنافر داده 

 قطع کند. را 9Lو  0L ،5Lي شده

خط در فضا وجود  شمار ) ناشمارا(يتعداد ب. 1جه ينت

دارد که سه خط مفروض دوبدو متنافر را قطع کنند. 

 افزون بر اين، اين خطوط خود نيز دوبدو متنافراند.

اين کار را عمالً انجام بگذاريد با يک مثال اکنون 

 دهيم.

به شرح   9Lو  0L ،5L. سه خط دوبدو متنافر 1مثال 

اند. معادالت دسته خطوطي را پيدا ر تعريف شدهزي

 را قطع کنند. 9Lو  0L ،5Lکنيد که هر سه خط 

𝐿1: 𝑥 = 𝑦 = 𝑧  

𝐿2: 𝑥 =
𝑦 − 1

2
=

𝑧

2
  

𝐿3:
𝑥 − 1

2
= y + 1 = z  

 0L ،5Lيابد که سه خط خواننده به سادگي درمي حل.

ند. با توجه به روند هندسي که دوبدو متنافر 9Lو 

هاي صفحاتي را به ح شد، ابتدا معادلهتر مطرپيش

گذرند. از آنجا که مي 0Lآوريم که از خط دست مي

قرار دارند،  0L( روي خط 0 ,0 ,0( و )0,0,0نقاط )

 ها به صورت زير هستند.معادالت اين صفحه

𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 − (𝐴 + 𝐵)𝑧 = 0    𝐴, 𝐵 ∈ ℝ 

برخورد دهيم، خواهيم  5Lرا با خط  هاهاگر اين صفح

 داشت:

𝐴𝑥 + 𝐵(2𝑥 + 1) − (𝐴 + 𝐵)(2𝑥)

= 0       𝐴, 𝐵 ∈ ℝ  

−𝐴𝑥 + 𝐵 = 0  ⟹ 𝑥 =
𝐵

𝐴
 , 𝐴 ≠ 0 

𝐴حالت  = که صفحه و خط   است يتيهمان وضع 0

5L تر اين حالت را کنند و پيشهمديگر را قطع نمي

𝛼کنار گذاشته بوديم.  اگر قرار دهيم  =
𝐵

A
، آنگاه  

 ها به صورت با صفحه 5Lنقاط تالقي خط 

 𝑃(𝛼, 2𝛼 + 1,2𝛼) اگر صفحات  نيهستند. همچن

 تالقي دهيم، داريم: 9Lرا با خط 

𝐴(2𝑧 + 1) + 𝐵(𝑧 − 1) − (𝐴 + 𝐵)𝑧 = 0 

𝐴𝑧 − 𝐵 + 𝐴 = 0 ⟹ 𝑧 =
𝐵

𝐴
− 1 = 𝛼 − 1 

به  هابا اين صفحه  9Lبدين ترتيب محل برخورد خط 

𝑄(2𝛼صورت  − 1, 𝛼 − 2, 𝛼 − د بود. خواه (1

                                          ياگر راستا

𝑄𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (1 − 𝛼)𝑖 + (𝛼 + 3)𝑗 + (𝛼 + 1)�⃗�      
ي آنگاه معادالت پارامتري همه م،يريرا در نظر بگ

کنند، را قطع مي 9Lو  0L ،5Lخطوطي که هر سه خط 

 به شرح زير هستند:

𝑥 = 𝛼 + (1 − 𝛼)𝑡 

𝑦 = 2𝛼 + 1 + (𝛼 + 3)𝑡 

𝑧 = 2𝛼 + (𝛼 + 1)𝑡 

د مسئله را به روش يبگذار .2پاسخ پرسش  

روي خطوط  Bو  Aي دو نقطه م.يان کنيب يرگيد

5L  9وL اي عمود بر پاره خط انتخاب کنيد و صفحه

AB ي در نظر بگيريد که از نقطهH خط وسط پاره

AB  .0اگر اين صفحه خط براي مثال، عبور کندL را 

 ABعمود منصف  CHآنگاه قطع کند،  Cدر نقطه 

𝐶𝐵است و بنابراين  = 𝐶𝐴 ؛ يعني مثلثABC 

متساوي الساقين است که سه رأس آن بر خطوط 

قرار دارند. براي ساختن چنين  9Lو  0L ،5Lمتنافر 

 0Lخط  ABي عمود بر مثلثي الزم است که صفحه

باشد.  0Lقطع کند و يا آن صفحه شامل خط حتماً را 



 
 

 

11 

ف
ود

رن
- 

ی
لم

 ع
ن

جم
ه ان

ري
نش

 
ن 

ستا
ی ا

اض
 ري

ان
لم

مع
ی 

زش
مو

آ
ا

ان
فه

ص
 

 

با  آنگاه، باشد 0L شامل ABي عمود بر اگر صفحه

لث يک مث 0Lروي خط  Cي انتخاب هر نقطه

آوريم که رئوس به دست مي ABCمتساوي الساقين 

قرار دارند. اگر قرار  9Lو  0L ،5Lآن بر خطوط متنافر 

نباشد و  0Lشامل خط  ABي عمود بر باشد صفحه

 0Lبر خط  ABفقط آن را قطع کند، آنگاه بايستي 

توان به دو صورت عمود نباشد. از اين رو پرسش را مي

 زير مطرح کرد:

به ترتيب روي خطوط  Bو  Aي هآيا دو نقط -0

5L  9وL اي توان انتخاب کرد به گونهمي

ي وسط و نقطه 0Lي شامل خط که صفحه

AB   برAB عمود باشد؟ 

ها چه تعداد پاره خط وجود دارد که دو سر آن -5

 0Lباشند ولي بر خط  9Lو  5Lروي خطوط 

 عمود نباشند؟

اگر پرسش پاسخ نخست مثبت باشد، آنگاه از هر 

وصل  Bو  Aخطوطي به  0Lطه روي خط نق

يد  آکنيم يک مثلث متساوي الساقين به دست مي

شمار مثلث متساوي و به اين ترتيب تعداد بي

ر ها بآوريم که سه رأس آنالساقين به دست مي

ار دارند. ولي پاسخ قر 9Lو  0L ،5Lخطوط متنافر 

شايد ساده نباشد و بهتر است  به پرسش نخست

دهيم پاسخ دهيم. نشان مي به پرسش بعدي

شمارا ) ناشمارا( پاره خط وجود دارند که دو بي

هستند و بر خط  9Lو  5Lها روي خطوط سر آن

0L نا به ن نتيجه برسيم، بعمود نيستند. اگر به اي

اوي شمار مثلث متسباز هم تعداد بي بحث پيشين

ها بر آوريم که رئوس آنالساقين به دست مي

 گيرند.قرار مي 9Lو  0L، 5Lخطوط متنافر 

هاي شامل خط  ي صفحهآشکارا است که از ميان همه

5L 0، حداکثر يکي برL هم وقتي عمود است و آن

ز اي اتوانيم صفحهعمود باشد. پس مي 5Lبر  0Lکه 

5L يو يک نقطه B  9متعلق به خطL  بگذرانيم که

به نقاط   Bعمود نباشد. در اين صورت اگر از  0Lبر 

حداکثر يکي از اين وصل کنيم  5Lف خط مختل

عمود است. به اين ترتيب تعداد  0Lها بر خطپاره

توان يافت که دو سر خط ميشمار) ناشمارا( پارهبي

عمود  0Lبوده و بر خط  9Lو  5Lدو خط روي ها آن

 نباشند.

) ناشمارا( مثلث متساوي  شماريتعداد ب .2جه ينت

هر رأس آن روي يکي الساقين در فضا وجود دارد که 

 از سه خط مفروض دوبدو متنافر باشد.

تر شدن مسئله به يک مثال اکنون براي روشن

 پردازيم.مي

را در نظر  0متنافر در مثال  همان خطوط .2مثال 

خواهيم يک مثلث متساوي گيريم. ابتدا ميمي

الساقين بسازيم که هر رأس آن روي يکي از اين 

 خطوط متنافر واقع شود.

 B(0,-1,0ي)و نقطه 5L يرو A(1,0,1ي)نقطه ل.ح

گيريم. با توجه به راستاي خط را در نظر مي 9Lروي 

0L  ؛�⃗� = 𝑖 + 𝑗 + �⃗�   و بردار𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑖 − 2𝑗  :داريم 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. �⃗� = −1 ≠ 0 

عمود نيست. اکنون  0Lبر خط  ABخط و بنابراين پاره

تر کرديم، کافي است با توجه به بحثي که پيش

 يرا بنويسيم که از نقطه πاي مانند ي صفحهمعادله

H خط وسط پارهAB  عبور کرده و برAB .عمود باشد 
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   ,  π: 2𝑥 − 4𝑦 = 1(0, 0  1

2
 ) H=            

سوم  برخورد دهيم، رأس 0Lرا با خط  πي اگر صفحه

 مثلث متساوي الساقين، يعني :
−1  

2
,
−1

2
)    , −1

2
) C= 

 آيد.يمبه دست 

شمار ) ناشمارا( تعداد بي  ميخواهيحاال م .3مثال 

مثلث متساوي الساقين بسازيم که هر کدام از رئوس 

 قرار گيرد. 0ها روي يکي از خطوط متنافر در مثال آن

به ترتيب به  9Lو  5Lروي خطوط  نقاط يهمهحل. 

,𝐴(𝛼  صورت 2𝛼 + 1,2𝛼)و𝐵(2𝛽 + 1, 𝛽 − 1, 𝛽) 

به صورت  ABط وس Hي هستند. نقطه

𝐻(
𝛼+2𝛽+1

2
,
2𝛼+𝛽

2
,
2𝛼+𝛽

2
  خطباشد. اگر پارهمي (

𝐴𝐵  0بر خطL دو بردار                      عمود باشد، بايستي

𝑖 + 𝑗 + �⃗�  و 

 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (2𝛽 − 𝛼 + 1)𝑖 + (β − 2α − 2)𝑗  + (β − 2α)�⃗�  

ــد؛   ــــن ــاش ــود ب ــم ــم ع ــر ه ــن:                          ب ــراي ــاب ــن         ب
2𝛽 − 𝛼 + 1 + 𝛽 − 2𝛼 − 2 + 𝛽 − 2𝛼 = 0     ايـــ  

4𝛽 − 5𝛼 − 1 = پاره خط آن يبرا پس . 0  𝐴𝐵که 

ــد، کافي اســت براي انتخاب  0Lبر خط  عمود نباش

قاط  عداد  𝐵و  𝐴ن نه  𝛽و   𝛼، ا به گو ي در نظر ارا 

4β : بگيريم که − 5α ≠ با  يحت ن صورتي. در ا1

 𝐴 نقاط يشــمار انتخاب برايتعداد بت ين محدوديا

  𝐴𝐵که از وســط  πي صــفحه م داشــت.يخواه 𝐵و

  ر است:يگذرد به صورت زيم

(𝒳 − 
𝛼 + 2𝛽 − 1

2
) (2𝛽 − 𝛼 + 1) + (𝒴 −

2𝛼 + 𝛽

2
) 

    (𝛽 − 2𝛼 − 2) + (𝒵 −
2𝛼+𝛽

2
) (𝛽 − 2𝛼) = 0  

ي برخورد دهيم، نقطه 0Lرا با خط  πي اگر صفحه 

 𝐶(𝛿, 𝛿, 𝛿)  0روي خطL آيد که    به دست مي

δ =
6𝛽2−9𝛼2−2𝛽−2𝛼−1

4𝛽−5𝛼−1
 ب تعداد ين ترتيبه ا.  

دام ايم که هر کمثلث متساوي الساقين ساخته ناشمارا

و  0L  ،5Lها روي يکي از خطوط متنافر از رئوس آن

9L .قرار دارد 

و د ميتر گفتشيپ که طورهمان .3پاسخ پرسش 

ي موازي قرار دارند. صفحهدو خط متنافر همواره روي 

لزوماً روي  9Lو  0L  ،5Lلي سه خط دوبدو متنافر و

گيرند،کافي است بردار ي موازي قرار نميسه صفحه

در يک  9L و 5Lبا بردار عمود بر  5L و 0Lعمود بر 

راستا ) موازي( نباشند. اگر بخواهيم سه يال ) ضلع ( 

يک متوازي السطوح را چنان انتخاب کنيم که بر سه 

گيرند، آشکارا روي سه خط دوبدو متنافر قرار 

زيرا سه وجه موازي  .شوندي موازي واقع نميصفحه

در يک متوازي السطوح اصوالً وجود ندارد. در واقع 

ي اسه يال دوبدو متنافر يک متوازي السطوح به گونه

هستند که هر کدام محل برخورد دو صفحه است که 

هر کدام از صفحات موازي با دو يال متنافر ديگر 

وانيم که بتد. به اين ترتيب شرط الزم براي آنباشمي

يک متوازي السطوح بسازيم که سه يال آن بر سه 

خط دوبدو متنافر مفروض منطبق شود، اين است که 

ي موازي قرار نگيرند. سه خط متنافر روي سه صفحه

اين ويژگي  9Lو  0L  ،5Lاکنون اگر سه خط متنافر 

وازي که از يک مت تيباشند، با توجه به شناخرا داشته

توان متوازي السطوحي به سادگي مي السطوح داريم

و  0L  ،5Lبنا کرد که سه يال آن بر سه خط متنافر 

9L  0کافي است از منطبق شود. براي اين منظورL  دو

رسم کنيم. با توجه  9Lو  5Lصفحه به موازات خطوط 

ر اين دو صفحه ب ايمبه محدوديتي که در نظر گرفته

نيز دو صفحه به  5Lق نيستند. اگر از خط هم منطب

نيز دو صفحه به موازات  9Lو از خط  9Lو  0Lموازات 

0L 5 وL  ها آنگاه از برخورد اين صفحهرسم کنيم 

 آيد.متوازي السطوح مطلوب به  دست مي
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در  9Lو  0L  ،5Lدوبدو متنافر  سه خط .3جه ينت

ه کناند. شرط الزم و کافي براي آمفروض ℝ3فضاي 

متوازي السطوح موجود باشدکه سه يال آن بر سه خط 

واقع شود اين است که سه خط  9Lو  0L  ،5Lمتنافر 

0L  ،5L  9وL ي موازي قرار نگيرند.روي سه صفحه 

به شرح   9Lو  0L  ،5Lسه خط دوبدو متنافر  .4مثال 

 :اندزير مفروض

𝐿1: 𝑥 = 𝑦 − 1 =
𝑧

2
  

𝐿2: 𝑥 + 1 =
𝑦

3
= z  

𝐿3:
𝑥 − 1

2
=

𝑦

2
= z  

خواهيم متوازي السطوحي را پيدا کنيم که سه ضلع مي

 واقع شوند. 9Lو  0L  ،5L آن بر سه خط متنافر 

،  0Lکه خطوط   ابدييدرم يخواننده به سادگ حل.

5L  9وL  دوبدو متنافر هستند و اين سه خط بر سه

ود بردار عم گيرند. در حقيقتي موازي قرار نميصفحه

در يک راستا  9Lو  5L و بردار عمود بر  L 5و  0Lبر  

باشيد  که در اين مثال از خطوط نيستند. توجه داشته

ايم، زيرا خطوط متنافر در مثال استفاده نکرده 0مثال 

 ياز اين ويژگي برخوردار نيستند و روي سه صفحه 0

،  5Lو  0Lاند. بردارهاي عمود بر  موازي قرار گرفته

را به ترتيب  9Lو  5Lو عمود بر   9L و 0Lعمود بر  

𝑢12⃗⃗با  ⃗⃗  ⃗   ،𝑢13⃗⃗ ⃗⃗ 𝑢23⃗⃗و   ⃗  ⃗⃗ م که به صورت يدهينشان م ⃗ 

 ند:يآير به دست ميز

𝑢12⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −5 𝑖 + 𝑗  + 2�⃗�  

𝑢13⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −3 𝑖 + 3𝑗           

𝑢23⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  𝑖 + 𝑗 − 4�⃗�        

موازي  𝐿𝑗 گذرد و با خطمي 𝐿iرا که از خط  ياصفحه

.𝜋𝑖𝑗 ،𝑖است با  𝑗 = دهيم. در اين ، نمايش مي1,2,3

          و (-0,00,) ، (0,1,0)صورت با انتخاب نقاط 

 ، داريم:9Lو  0L  ،5L( به ترتيب روي خطوط 0 0 ,0,)

 𝜋12 :    − 5𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 1 

𝜋13 :    − 𝑥 + 𝑦 = 1 

𝜋23 :   − 5𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 5 

𝜋12:    𝑥 + 𝑦 − 4𝑧 = −1 

𝜋31 :   − 𝑥 + 𝑦 = −1 

𝜋32:   𝑥 + 𝑦 − 4𝑧 = 1 

ها با برخورد هر سه صفحه که هيچ دوتايي از آن

يکي از رئوس متوازي السطوح به دست  موازي نيستند

  رأس 𝜋23و  𝜋12،𝜋13  مثالً از برخورد  .آيدمي
4  

3
,
2

3
) , 1

3
) A= از برخورد  و  𝜋12،𝜋13  و𝜋32  رأس

(0,1,0)B آيند و ضلع به دست ميAB  بر روي خط

0L شود. رئوس ديگر متوازي السطوح نيز منطبق مي

 آيد.به همين ترتيب به دست مي

يک عدد حقيقي گنگ  αاگر  .4پاسخ پرسش 

ي گويا روي خط اي با سه مؤلفهباشد، آنگاه هيچ نقطه

𝑥 =
𝑦

𝛼
= 𝑧  .ي نقطه در واقع اگر قرار ندارد

𝑃(𝑟, 𝑠, 𝑡)  روي اين خط واقع شود و𝑟 ،𝑠  و𝑡  هم

𝛼گويا باشند، آنگاه بايستي داشته باشيم  =
𝑠

𝑟
و اين  

که حال آن ا است.يک عدد گوي 𝛼دهد که نتيجه مي

 بوديم.تر خالف اين را فرض کردهپيش

را( ناشماشمار)خواهيم نشان دهيم تعداد بياکنون مي

هاي گويا را اي با مؤلفهکه هيچ نقطهخط وجود دارد 

شامل نشوند و افزون بر اين دوبدو متنافر باشند. براي 

𝛼اين منظور، اگر  ≠ يک عدد حقيقي باشد، خط  0

𝐿α کنيم:را به صورت زير تعريف مي 
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𝐿α:  𝑥 − 𝛼 =
𝑦 − 𝛼

α
= 𝑧 

 گيريم:را به شرح زير در نظر مي 𝑆ي مجموعه

 {𝛼  گنگ باشديک عدد حقيقي 𝑆={ 𝐿α: 

اي شامل نقطه 𝑆کدام از عناصر دهيم هيچنشان مي

براي هر دو  هاي گويا نيست و افزون بر آنبا مؤلفه

متنافر  𝐿βو  𝐿αخطوط  βو  𝛼عدد گنگ و مختلف 

,𝑃(𝑟ي هستند. اگر نقطه 𝑠, 𝑡) هاي گويا با مؤلفه

= 𝛼قرار داشته باشد، آنگاه  𝐿αروي خط  𝑟 − 𝑡  که

گويا است و خالف فرض است.  𝛼دهد نشان مي

≠ 𝛼کنيم اکنون فرض مي 𝛽  .دو عدد گنگ باشند

موازي نيستند. خطوط  𝐿βو  𝐿αدر اين صورت خطوط 

𝐿α  و𝐿β کنند. در حقيقت همديگر را هم قطع نمي

𝐿αاگر   ∩ 𝐿β ≠           ، آنگاه خواهيم داشت∅

𝑥 − 𝛼 = 𝑥 − 𝛽  و در نتيجه𝛼 = 𝛽  که خالف

ي اعداد فرض است. به اين ترتيب، چون مجموعه

ي زير به دست گنگ ناشمارا است، آشکارا نتيجه

 آيد.مي

که  تعداد ناشمارا خط در فضا وجود دارد .4جه ينت 

ا اي بکدام شامل نقطهدوبدو متنافر هستند و هيچ

 .نيستهاي گويا مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مساحت بيضی )تصویر یک دایره(:

، یک قطر Mدر صفحۀ  Oقطع می کنند. دایره  PQیکدیگر را در خط   ’Mو   Mدو صفحۀ  در شکل زیر

AB  موازيPQ  و یک قطرCD  عمود برPQ .دارد 

، در ’AB=A’Bتصویر می شود که  ’A’Bروي  ABتصویر می کنيم، قطر  ’Mوقتی دایره را روي صفحه 

 . C’D’=CD. Cos �̂�تصویر می شود که   ’C’Dروي  CDحالی که 

 

 .Cos �̂�ضربدر  ABCDبرابر است با مساحت دایره  ’A’B’C’Dمساحت بيضی 

𝒓𝒄𝒐𝒔�̂�است. اما  𝝅𝒓𝟐𝑪𝒐𝒔�̂�از این رو، مساحت بيضی  = 𝑶′𝑪′    و𝒓 = 𝑶′𝑩′ پس، مساحت بيضی .

𝝅برابر است با  ∙ 𝑶′𝑪′ ∙ 𝑶′𝑩′ پاره خط هاي .O’B’  وO’C’ با حروف  والًنصف قطر ها هستند که معم

b, a  :ناميده می شوند. پس، مساحت بيضی عبارت است از𝝅𝒂𝒃  

 تبديل می شود. π𝑎2برابر باشند، بيضی دايره می شود، و اين دستور به دستور  bو  aتوجه: هنگامی که 
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 ياد  پروفسور منصور معتمديزنده  يبه زندگ ينگاه

علي معتمدي

 

 

 

 

 

 

 

 يخيشه تاريبه ر يد در ابتدا الزم باشد اشاره ايشا

ن يداشته باشم. آنچه از کهن ساالن ا يخانواده معتمد

که  ن استيبعد نقل شده است ا يهانسل يل برايفام

در محدوده دو شهر  يل معتمديفام يريگشکل

. ستبوده اه يبه نام  جرقو ييزد و در روستاياصفهان و 

که  ين زرتشتييبا آ کش و احتماالً زحمت يافراد

و  يعالوه بر مشاغل معمول در روستاها، به معمار

ارم اد ديرها اشتغال داشتند. به يبادگ يهاسازه  ياجرا

ر ن روستا سفيت به همراه پدر به ايکه در زمان طفول

ک يروستا، مسجد و  نين آن زمان ايکردم . ساکن

ر را که به دست پدر بزرگ پدرم استاد رضا معمار يبادگ

در دسترس  ياجرا شده بود به ما نشان دادند. شواهد

ن يدر ا يک دوره خشکساليدهد در ياست که نشان م

ژه يبه استان خوزستان به و ييمنطقه، مهاجرت ها

 مان و آبادان صورت گرفته است.يشهر مسجد سل

پدر دکتر منصور )يمعتمد يعلنيحس از پدربزرگم

 ، گفت در آن زمان پدر ياد دارم که مي( به يمعتمد

 

 

 هل به شهر اصفهان فرستاديتحص ادامه  يشان را برايا

در  ،يشان به نقاشيد ايل عالقه شدي. به دلندبود

ل ياصفهان مشغول به تحص يبايز يهنرستان هنرها

 يتوسطه براامکان اتمام دوره م سفانهأمت اما ند، شد

ان شيها بعد و پس از ازدواج اشان مقدور نشد و ساليا

 و در شرکت کنندپلم خود را اخذ يند مدرک دتتوانس

  نفت آبادان مشغول به کار شوند.

د و ش رها نکردنيان عمر خويرا تا پا يالبته کار نقاش

 يااه قلم برجياز رنگ و روغن و س ييشان تابلوهاياز ا

 مانده است.

 يهجر 0950اسفند سال  1در  يصور معتمددکتر من

در محله احمد آباد اصفهان چشم به جهان  يشمس

 يهادر سال و  شان فرزند اول خانواده بودنديگشود. ا

مسعود و غالمرضا و  يبعد صاحب دو بردار به نام ها

 يبرادرش مسعود دارا به نام مستانه شدند. رک خواهي

 يمت علأيو عضو بازنشسته ه يميش يمدرک دکتر

ران يز از دبيگر غالمرضا نيدانشگاه سنندج و برادر د

ت پس از مهاجر در اصفهان هستند. يميبازنشسته ش

ل خود تا يشان دوران تحصيخانواده به شهر آبادان، ا

 ان دوره متوسطه را در شهر آبادان گذراند. دورهيپا

تان رسيمتوسطه در دب نا و دورهيدبستان در مدرسه س

ن دوران يشده است. به طور قطع در ا يطآبادان  يراز

ان شيکان در ايات، با مطالعه مجله ياضيعالقه به ر

سن پروفسور مح يشه هاياندبا  ييشکل گرفت . آشنا

 و  کيزي، فياضيان درباره رـــکيدر مجله  يهشترود
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ن مجله، عالقه به يحل مسائل ا يهنر، تالش برا

ن يا رد يجهت مطالعه کتب خارج يسيانگل يريادگي

ش از يشان را بيمدام پدر، ا يق هاينه و البته تشويزم

د ياز اسات ياريمند کرد. بسن علم عالقهيش به ايپ

 ز اذعان دارند که  چاپيدر کشور ن ياضيعلم ر يکنون

ه ، در سوق دادن آنان بيير به سزايثأن تين مجله وزيا

د ياسات يکه ردپا ين رشته داشته است به گونه ايا

ه از آن جمل ،ديتوان د ين مجله ميرا در ا يبزرگ کنون

ه کرمزاده اشار يشهن يد عليتوان به پروفسور ام يم

ر صبرانه منتظ يگفت بياد دارم که پدر ميکرد. به 

دست  ياضير يهابودم تا بتوانم کتاب يبيپول تو ج

ر يثأد تيکنم. نبا يداريخر ها يدوم را از کتابفروش

 يتين ذهنيچن يريگ آبادان در شکل يرستان رازيدب

ران يشان بارها از سواد و اقتدار دبيده گرفت. ايرا ناد

را  يخاطرات ژه دکتر پاک سرشتيبه و رستانين دبيا

 اند.کرده فيبنده تعر يبرا

از جوانان آن دوره مانند نسل حاضر  يارين که بسيبا ا

 يمهندس يهال در رشتهيمند به ادامه تحصعالقه

در  ليادامه تحص يبرا يقه وافرشان عالياما ا ،بودند

 ياضيدر رشته ر يداشتند. با قبول ياضيرشته ر

نشستن در  يآرزو  0911 اصفهان در سالدانشگاه 

که در آن زمان عالوه بر  يمکتب پروفسور هشترود

ز يدر دانشگاه اصفهان ن ،س در دانشگاه تهرانيتدر

س بودند محقق شد. از هم يمشغول به تدر

توان به پروفسور احمد  يم ،شانيا به نام يهايکالس

ابق د سياز اسات يليه وکيو خانم دکتر قدس يحقان

 شان در ساليا اصفهان اشاره کرد. يدانشگاه صنعت

 ل شدند.ين مقطع فارغ التحصياز ا 0913

هر  يعلم يگفتند در زندگ ياد دارم که مياز پدر به  

 تاد ک اسيهم نفس شدن با  ،يال کردهيشخص تحص

 ور ذار است و پروفســرگيثأار تيــــلم خوب بســو مع

ان يکه تا پا ييمن آن معلم بود، تا جا يبرا يهشترود

زوه جکردند و ياد ميشان يا يختگيش از فرهيعمر خو

که در زمان دوره ايشان را  زنجيري کسرهاي

ادداشت ي ختهيآن استاد فرهدر محضر  يکارشناس

ت هان به صورات اصفياضيبا همت خانه ر ،کرده بودند

 به چاپ رساندند.0931در سال  ياکتابچه

 در دانشگاه اصفهان و با يان دوره کارشناسيپس از پا

در دوره    0913شيراز در سالدر دانشگاه  يقبول

ن زمان آکارشناسي ارشد مشغول به تحصيل شدند. در 

به طور  يل و انجام خدمت سربازيامکان تحص

ل به يوه بر تحصشان عاليزمان وجود داشت و اهم

غول ز مشين در دانشگاه افسري شيراز يخدمت سرباز

 سين مقطع تدريکه در ا يدياز اسات يشدند. برخ

کا( يد خارج از کشور)انگلستان و آمريکردند از اساتيم

ن مسئله يابود.  يسيس شان به زبان انگليبودند و تدر

 يشان جهت بهبود زبان تخصصيا يباعث خشنود

  ،مپدر بارها از نظشتر شده بود. ينابع بخود و مطالعه م

ز وجود ين دانشگاه که کماکان نيا يب و قانونمنديترت

 کردند. ياد ميدارد 

راز، يارشد از دانشگاه ش يپس از اخذ مدرک کارشناس

شاپور اهواز  ياستخدام در دانشگاه جند يمتقاض

در آن جا  0909(شدند و در سال يدچمران کنوني)شه

است وقت يدند. در آن زمان، رمشغول به کار ش

ه يبورس يبا اعطا يدانشگاه، دکتر عباس جامع

از  ياضير ياخذ مدرک دکتر يشان برايا يليتحص

از کشور  شانيدز انگلستان موافقت کردند. ايدانشگاه ل

ل عالقه ياما به دل ،رش داشتنديکا و انگلستان پذيآمر

دز ياستاد دانشگاه ل يپروفسور گلد يجد يبه کارها

ه ن دانشگاه بيم گرفتند که در ايانگلستان تصم

 يمقطع دکتر يدرس يل مشغول شوند. واحدهايتحص

 ت گذراندند و در امتحان جامع  يرا در سال اول با موفق
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ا ل در انگلستان مقارن بيز قبول شدند. ادامه تحصين

ران ، وقوع انقالب و نامنظم شدن يدر ا ييها يناآرام

 ان خارج از کشوريه دانشجويبورس ينه هايپرداخت هز

ن يا ار سختيبس ييريم گيک تصميشان در يبود. ا

ران يبه ا0903و در سال  مقطع را ناتمام گذاشتند

 بازگشتند.

مت به انگلستان ازدواج يش از عزيو پ 0901در سال 

شان خانم فردوس يشان شکل گرفت . همسر ايا

شان يبا ا يلينسبت فام يکه دارا يموريت

اله( پس از ازدواج از شهر اصفهان به هستند)دخترخ

پدر همواره قدردان    شهر اهواز مهاجرت کردند.

شدند  ياد آور ميو  بودندزحمات همسر دلسوز خود 

ات دشوار لحظ يشان در تماميا يکه اگر همراه

 يهرگز قادر به کسب مدارج علم ،بود ينم يزندگ

 ک پسر به ناميشدند. حاصل ازدواج آنها  يباالتر نم

 دايآ ي( و دو دختر به نام ها0905)متولد يعل

 يدارا ي( است. عل0951)متولد ( و آالله0959)متولد

مدرک  يدا دارايمنابع آب ، آ يمهندس يمدرک دکتر

آالله  و يباغبان -يکشاورز يارشد مهندس يکارشناس

 ست.ا يات فارسيدر رشته ادب يمدرک کارشناس يدارا

 يليع جنگ تحمران هم زمان با شرويبازگشت به ا

لومتر يک 011بود و اهواز با مرز کشور عراق حدود 

در  يشتر فاصله نداشت. اما با وجود مشکالت اقامتيب

شان و ين شهر ، ايبه ا يياهواز و حمالت متعدد هوا

گر همکارانشان محل کار خود را ترک نکردند. يد

ب ياز شروع جنگ، تخر يناش يعالوه بر ناراحت

ل خود را گذرانده بود ين تحصکه در آن دورا يشهر

 کرد.يثر مار متأيشان را بسيا

د يشان در دانشگاه پروفسور اميماه پس از استخدام ا 5

گاه ن دانشيا ياضيز به گروه رياده نکرمز يشهن يعل

گر را يکدين دو بارها نام يد اين شايش از ايوست. بيپ

 يعلم يده بودند و امکان همکاريکان ديدر مجله 

سال و  ين دو سالهايا ياهم شد. همکارن دو فريا

د اشاره کنم ارتباط يسال ادامه داشت. با 11ش از يب

د چهران اهواز و يدانشگاه شه ياضيد گروه رياسات

ن يار فراتر ازهمکار بود. ايآنها بس يهاخانواده

 ياستادان برا يژه در کويت و ارتباط به ويميصم

را که  کيل درجه يخالء نبود فام يها به نوعسال

خانواده ما پر  يدر اصفهان ساکن بودند برا يهمگ

 کرد.

، د دانشگاهياز اسات ياريجنگ، بس يدر همان سال ها 

 ياز جمله پدرم اعتقاد داشتند که عالوه بر جنگ نظام

 يت علمأيه يرد، اعضايگ يکه در جبهه ها شکل م

ز فعال باشند. در آن يکشور ن يد در جبهه علميبا

ت نترنيط کشور و عدم وجود ايبه شرا ها با توجهسال

 يا، دسترسيدر دن يد علميجد يهااطالع از پژوهش

کل ار مشيبس يبه کتاب ها و مجالت معتبر تخصص

ن سال ها مقاالت ين مشکالت در ايا يبود. با تمام

توسط او  همکارانش در مجالت معتبر  يمتعدد يعلم

 د.يا به چاپ رسيدن

ا ر "ک در هندسهيمکانکاربرد  "کتاب  0903در سال 

داهلل دوج ترجمه و به چاپ رساندند. يدکتر  يبا همکار

ا ب ييآشنا "زکتاب دوم خود  با عنوانيپس از آن ن

اب در ن کتيف و منتشر کردند. ايلتأ "ه حلقه هاينظر

ش سوم يرايو تاًيد و نهايبه چاپ دوم رس 0911سال 

د يتوسط انتشارات دانشگاه شه 0931آن در سال 

 ن اهواز به عالقه مندان عرضه شد.چمرا

س و يق و تدريو پس از سال ها تحق 0911در سال 

سط تو ياضير يدکتر يرش دانشجويبا اخذ  مجوز پذ

م گرفتند که يد چمران اهواز تصميدانشگاه شه

ان يبه پا يالت ناتمام خود را در مقطع دکتريتحص

با  0911را در سال  يمقطع دکتر يو برسانند.
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 يدعليق خود پروفسور اميم و شفيوست قدد ييراهنما

دفاع از  3/05/0919زاده آغاز کرد و در کرم يشهن

 در ينامتناه يرهايزنج "ان نامه خود را با عنوانيپا

ان نامه يان رساند.پايبه پا يبا درجه عال "مدول ها

ل ده است که دو فصيم گرديشان در چهار فصل تنظيا

. در فصل اول د استيل و جديج اصينتا يآخر آن حاو

، يدد در مورد بعد گُليج جديو نتا يج اصلينتا يبعض

 يريط زنجيبعد کرول و بعد نوتِر، و در فصل دوم شرا

مطرح  ير لِويژه زنجيکه به ساکِل مربوط هستند به و

ن مطالب به طور پراکنده در منابع وجود داشته يشدند. ا

ز ارائه يد نيجد يهامشاهدات و اثبات ياند. برخ

بر خواص  يده است. در فصل سوم پس از مروريگرد

ه يقض زيلبرت و نيه هيه پايقض ينوتر -α يمدول ها

ه حلقه ها ب يبر رو يتيچ گونه محدودين بدون هياِک

م داده شده اند. با استفاده از طول يتعم يعيطور طب

وعۀ مجم يبرا يهيربديغ يک کران باالي ير لِويزنج

بر  ينيمدول آرتک ي يمجموعه مولدها ياعداد اصل

ب ين ترتيدلخواه به دست آمده است. بد يحلقه ا يرو

 مولدِ يمجموعه ها يافتن عدد اصليتوان مساله  يم

ل صفدر  کرد. يرا تمام شده تلق ينيآرت يمدول ها

مضاعف  يريزنج -αط يبا شرا يمدول ها يانيپا

(DICC – (α  شده اند. نشان داده شده  يمعرف

همان   DICC – (α) يهااست که کالسِ مدول

ا هم ارزِ آن با بعد يبا بعد کرول  يمدول ها يکال

 يدر مورد مدول ها يه ساختارينوتر است. قض

(DICC – (α  يکيده است. يان و اثبات گرديب 

ا بعد ين است که بُعد کرول ين فصل ايجِ ايگر از نتايد

شتر يناب   DICC – (α)م سادۀ ين ينوترِ حلقه ها

 DICCم سادۀ ين ين حلقه هايبرااست و بنا αاز 

 يه ايضق يه ساختاريهستند. با استفاده از قض ينوتر

ن يج ايان و ثابت شده است. نتاين بيۀ اِ کيمشابه قض

ق در دو مقاله جداگانه و در مجله يتحق

Communication in algebra  به چاپ

 ده است.يرس

شان در سال يشان باعث شد تا ايا يجد يهاکار

ران د چميوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهبه عن 0911

 اهواز انتخاب شوند.

، 9، شماره03ران) ساليا ياضيدر خبرنامه انجمن ر

 دانان ياضير ياسام "با عنوان  ي( خبر0915زمستان

 "دانان ياضير يدر فهرست جهان يرانيا

ده بود که ــن خبر اعالم شيده بود. در اـــشمنتشر

                           وانـــنبا ع يکتاب يط يـاضير يالمللنيه بيحادـــات

World Directory of Mathematicians                                       
و  يرسد اسام يک بار به چاپ ميسال  1که هر 

 0333مختلف در سال  يدانان کشورها ياضير ينشان

دان  ياضير 11ران يرا به چاپ رسانده است. از ا

د چمران اهواز يشده بود و از دانشگاه شه يمعرف

کرمزاده و پروفسور منصور  يشهن يد عليپروفسور ام

 ست قرار داشتند.ين ليدر ا يمعتمد

دانشگاه  ياضيگروه ر 0915در اسفندماه سال

ن دوره يست و دوميزبان بيدچمران اهواز ، ميشه

به طور  يزبانين ميبود. ا ييدانشجو ياضيمسابقات ر

که در زمان  يااما حادثه ،نجام شدا ياستهيشا

ف يشر يان دانشگاه صنعتيبازگشت اتوبوس دانشجو

را  يان تلخيپل زال رخ داد پا يکيبه تهران و در نزد

ن حادثه تلخ يشرکت کنندگان رقم زد. در ا يبرا

ف از جمله ينخبه دانشگاه شر يدانشجو 5متاسفانه  

 ياضياد ريان برنده مدال نقره المپيآرمان بهرام  يآقا

پدر در  يه هايچ گاه گريه به رحمت خدا رفت. 0330

 نياز ا برم. او بارها ياد نمين حادثه را از يزمان وقوع ا

د دوران ــرات بـــاز خاط يکيوان ـــاتفاق به عن

 کردند. ياد ميخود  يارــک
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بر جبر  يمقدمه ا "با عنوان يکتاب 0939در سال 

جمه کردند و پس را تر "ه اعدادير و نظريض پذيتعو

ه يم نظرين مفاهينخست "کتاب 0930از آن در سال 

ن يسرکار خانم دکتر نسر يرا با همکار "اعداد

 ف و به چاپ رساندند.يلتأ يرعليش

 35-39و 51-53 يليتحص يهاشان دوبار و در ساليا

 يبه دانشگاه صنعت يجهت استفاده از فرصت مطالعات

 اصفهان منتقل شدند. 

 يريادگيبه  ياديعالقه ز يمعتمد پروفسور منصور

 يطه تخصصيخارج از ح يحت يد علميمطالب جد

د کردن يکه تالش م يرخود داشتند. به طو ياضير

س انتخاب کنند به طور يتدر يرا برا يديدروس جد

گاه ات گسسته در دانشياضيس ريتوان به تدر يمثال م

ر گروه شان دينخستسن بار توسط ا ياشاره کرد که برا

ان شيتوان به عالقه ا ين ميارائه شد. هم چن ياضير

-يعلم)در مجالت  يفيه مقاالت توصيجهت ته

توان  مجالت  ياشاره کرد که از آن جمله م (يجيترو

ن ي، گلچياضيک ري، پياضيشه ريفرهنگ و اند

 و ... را نام برد. ياضير

س با يق و تدريسال تحق 99و پس از  0931در سال 

شسته شدند و به زادگاه خود  درجه استاد تمام بازن

ع در آرام واق يح دادند در مکانياصفهان بازگشتند. ترج

 يابان مشتاق دوم اصفهان و در خانه رو به ماديخ

گفتند يم ينند. پس از بازنشستگيگز ياصرم سکنين

ن خود را به زادگاهم يده است که دياالن زمان آن رس

و  يتانرسيدبات ياضيادا کنم. با توجه به عالقه او به ر

ات اصفهان، ياضيدر خانه ر يرجال يدعوت دکتر عل

ان عالقه مند يمشغول کار با دانش آموزان و دانشجو

   يهااهل کارگيها با تشکن ساليشدند. در ا ياضيبه ر

کماکان خود  ياضيدرباره موضوعات خاص ر يآموزش

ن ين علم مشغول کردند. پس از سالها فرصت ايرا با ا

دتها از که م يرستانيند تا درباره هندسه دبدا کرديرا پ

 اد دارميآن جدا مانده بودند،  مجدداً مطالعه کنند . به 

شان بارها از عالقه خود به رشته هندسه در يکه ا

ن يترکه به ييرستان سخن گفته بود تا جايدوران دب

در درس  51پلم نمره يشان در زمان امتحانات دينمره ا

صفهان و عالقه به هندسه . سکونت در اهندسه بود

آخر عمر خود در مبحث  يباعث شد تا در سال ها

شته د رياصفهان با اسات يآثار باستان يکار يکاش

 ياصفهان و حت يکار يد کاشي، هندسه و اساتيمعمار

اضات اصفهان از خارج يکه به دعوت خانه ر يدياسات

ن باره بحث و مشورت کنند. يآمدند در ا يران ميبه ا

 "ات اصفهان کتاب ياضيبا خانه ر ين همکاردر زما

پروفسور محسن  يکه جزوه درس "يريزنج يکسرها

در دانشگاه اصفهان  يدر دوران کارشناس يهشترود

و اعداد  يينسبت طال "ن کتابيبود و هم چن

 .ديشان به چاپ رسيز به همت اين "يبوناتچيف

 يامانهيو صم يجد يشان همکارير اياخ يهادر سال

و نگارش مقاالت  با  ي، داوريراستارينه ويزم چه در

 داشتند .  ياضيشه ريمجله فرهنگ و اند

توان به ين مجله ميشان در اين مقاالت اياز آخر

ه يقض"، "يه گلديقض"، "افتهيم يل تعميفاکتور"

به "،  "ه پروانهيقض "،"هيتجز ييکتايحساب و  ياصل

 در بهبود هوش ياضيکاربرد ر"و "اد جان دانسي

 ياد دارم که پس از عمل جراحي اشاره کرد. به "اليس

ت سيا ليدم که آيشان پرسيدر منزل از اقلب باز، 

شان جواب دادند يد ايد را دارياکه کار کرده يمقاالت

الب ار جيگر هستم  بسيد يمن که از نسل ير! برايخ

 يپرکردن روزمه کار يبود که اکنون در کشور برا

چاپ مقاالت متعدد  در يسع يخود به هر صورت

آن  ييو بار معنا يعلم ياما به محتوا ،کننديم

م لذت از عل يبرا يقبل يهانسل يد ولنندار ياتوجه

 نند.کيکردند و م يم آن کار ميق مفاهيعم يريادگيو 
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ک يد به ياد دارم بايکه از پدر به  ين خاطراتياز آخر

اشاره کنم.  0939مرداد  59ک يدر صبح  يتماس تلفن

ده يتلفن شن يو شوق از گوش يپر از شاد ييداص

 يچه اتفاق بزرگ يدند خبر داريشد. از من پرسيم

افتاده است؟ اضافه کردند که خانم  ياضيجامعه ر يبرا

 کشور و ياضير ياز نخبه ها يرزا خانيم ميدکتر مر

ن مدال طال را يران که چنديسابق ا يهاياديالمپ

زه يلدز شده است. جايزه فيافت کرده بود برنده جايدر

ار يات است. بسياضيزه نوبل در ريلدز معادل جايف

ته و الب يرانيک اين بار ياول يخوشحال بود که برا

 يزه شده است. خوشحالين جايبرنده ا يرانيک زن اي

م يشان به آن جهت بود که خانم مريمضاعف ا

ن اياز بازماندگان حادثه اتوبوس دانشجو يرزاخانيم

 بودند. 0915ف در سال يشر يدانشگاه صنعت

بودن  يتوان به منطق يشان ميا يات اخالقياز خصوص

د به يدانان است، عالقه شد ياضيکه مشخصه ر

وش ، گيس و اجتماعينف يداستان يخواندن کتاب ها

ک جهان از جمله آثار يکالس يقيدادن به آثار موس

درمن و ... که از دوران يبتهوون، موتزارت، شوپن و کال

ل و شکين آثار در راديو با گوش دادن به  ا يلخردسا

ر د ييشان در زمان دانشجويگرفته بود اشاره کرد. ا

شان يا نيرفتند. هم چن يز ميانو نيراز به کالس پيش

 زبان يدر کالس ها يه پروفسور هشتروديبه توص

 يو فرانسه شرکت کردند تا بتوانند از کتاب ها يروس

فانه حضور س. البته متأز استفاده کنندين يگريد ياضير

با آن زبان ها  ن کالس ها تا حد مسلط شدنيدر ا

نجوم و  يمکاتبه ا يکالس ها يافت. ويادامه ن

 يژگياز و يکيشک  يز گذرانده است. بيرا ن ينقاش

 يمتون علم يراستاريشان تبحر در ويخاص ا يها

اده شان استفياز تجربه ا يمتعدد يبود که در کتاب ها

نامه انيدا در نگارش پايه و خواهرم آشده است. بند

د راهنما و مشاور، يخود عالوه بر داشتن اسات يها

 يم که در تماميبزرگ در کنار خود داشت ياستاد

ه يما از جمله ته يقير مشکالت تحقيگيمراحل کار پ

بود و  يکتاب ها و مقاالت مرتبط با موضوع کار

 بودند هنامه ما را خط به خط خواندانيمتن پا  يتمام

ش از آن که به هوش يشان بيکردند. ا يراستاريو و

، اعتقاد داشته يدن به اهداف علميانسان جهت رس

 يباشند به عالقه، پشتکار نظم و تالش مداوم برا

اد يبه  شانياز ا يجمله ا ج معتقد بودند.يدن به نتايرس

دن و يکش يسخت يعنياضت يفتند رگ يدارم که م

ا اضت بکشد تيد ريبا خواند يم ياضيکه ر يکس

ش با يآخر عمر خو يبفهمد و بفهماند. در سال ها

درس  اتيآالله در رشته ادب انن که فرزندشيتوجه به ا

ران و اشعار يات  اينه ادبيبارها در زم ،خوانده بود

را تجربه کرده  يگر لذت شعرخوانيکديشاعران با 

                                                                      بودند.

 يام داشت. بر رويم عمرخيبه حک يشان عالقه وافريا

دان  يضايلسوف، رين فير از ايشان تصوير ايز تحريم

ک يآن چه او از  يد تماميو شاعر قرار داشت. شا

ام شکل يوجود خ در شناخت ، يخته ميانسان فره

 گرفته بود. 

ت)سال اشنگ يه علمياز مصاحبه نشر يدر انتها قسمت

 ي( با دکتر منصور معتمد0931اول، شماره اول، بهار

 شود: يآورده م

آن  ياضيات: رياضياز ر يف دکتر منصور معتمديتوص

است که به طور عمده به  يقسمت از دانش بشر

ه اعداد(، ساختار)جبر(، فضا)هندسه(، يت)نظريکم

 اثبات يبرا يز(، و به انتظام فکريرات)آنالييتغ

، يکاربرد ياضيد ريپردازد و از د يا)منطق( ميقضا

 است. يات علم مدل بندياضير

 يضايک از نوابغ رياز او سئوال شده بود که به کدام 

ل يشان جواب دادند به گاوس، به دليد؟ ايعالقه مند
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ات ياضيرگذار در ريث، متنوع و تأياساس يپژوهش ها

گاوس هر فصل آن  يان نامه دکتريکه پا يبه طور

 ات را گسترش داده است.ياضياز ر يشاخه ا

ت را در اياضير يت سئوال شده بود که شگفتيدر نها

ن يات در اياضير ين بود: شگفتيد؟ پاسخ اينيب يچه م

ار منتزع و مجرد است، ين که بسياست که در حال ا

 ن علت است که به لحاظيکند و به هم يدا ميکاربرد پ

که  ي)قسمت کند يدا ميمجرد بودن با هنر اشتراک پ

دا      يت است هنر است( و آن قسمت که کاربرد پيخالق

 کند. يدا مياشتراک پ يکند با مهندس يم

 

 

 

 

 

 

 

 

باز که  يک عمل جراحيپس از  يمنصور معتمد

ک هفته پس از يت انجام شده بود يبا موفق (!اًظاهر)

شک و پز يل عدم تعهد کافيبازگشت به منزل و به دل

، ط پس از عمليبود شرامارستان جهت بهيپرسنل ب

چشم از جهان فروبست. در مدت 50/9/0931خ يدر تار

، از مناسب يط روحيز با شرايک هفته پس از عمل ني

 ن کهيو ا يدوران پس از بهبود يخود برا يبرنامه ها

.  گفتند يش از گذشته کار خواهند کرد سخن ميب

زگهواره تا گور دانش "شان مصداق کامل يد ايشا

 د.باشن "يبجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسأله حل کنيد

ها مستندات خود را در یک کنند. آندانشمند روي یک پروژه محرمانه کار می 11

 6شود که حداقل کنند. درب صندوق فقط و فقط موقعی باز میصندوق نگهداري می

 دانشمند حضور داشته باشند.

 حداقل تعداد قفل براي صندوق و حداقل تعداد کليد براي هر دانشمند چند تاست؟
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اي در ايرانوضعيت آموزش رياضي مدرسه  

يرجال  يعل   

اصفهان و دااگشنه صنعتي اصفهان خاهن رياضيات

 

هاي ريزيتوجهي به جايگاه آموزش در برنامهبي"

کالن کشور و نگريستن به آن به عنوان يک خدمت 

جاي مهمترين دستگاه توليدي يا مصرفي به

مند، دلسوز و لمان عالقهگذاري، دفع معسرمايه

توانمند، عدم ايجاد جاذبه براي شغل شريف معلمي، 

عدم وجود استانداردهاي آموزشي براي مقاطع مختلف 

دانشگاه، دبستان تا پيشي از پيشتحصيل

هاي گيري در مورد مسايل آموزشي در اتاقتصميم

دربسته و توسط کارشناسان بدون تجربه، ادامه وجود 

روحيه و فرهنگ آموزش براي آزمون کنکور و رشد 

در مقاطع مختلف )از دبستان و راهنمايي براي ورود 

به مدارس خاص و در دبيرستان براي کنکور(، 

آموزش و پرورش، عدم  هجداسازي المپيادها از بدن

هاي صحيح ضمن خدمت معلمان، عدم وجود برنامه

توجهي به مراکز وجود مجوز تدريس معلمي و بي

قبل از خدمت معلمان، نبود  هايبرنامهآموزشي و 

 هاي استاندارد در سيستم آموزش و پرورش، آزمون

 

 

 

هاي بسيار مقطعي، غيرعلمي و سياسي در تصميم

     اريـــي و بسيــــــايل آموزشـــــــرابطه با مس

          مسايل ديگر منجر شده اند که آموزش و 

 وزش و پرورشنتواند محيط مناسب را براي آمپرورش 

جوانان خالق، مستعد و توانمند فراهم آورد و آموزش 

ن بدنۀ ناسالم رشد يتواند جدا از ارياضي هم نمي

اندازي مسابقات علمي ها در جهت راهکند.تالش

هاي علمي آموزي رياضي، تشکيل انجمندانش

هاي رياضيات، نشريات متعدد معلمان رياضي، خانه

تحقيقات و انجام توصيفي و تحقيقي، گسترش 

هاي اندازي دورهکارگروهي بين معلمان رياضي و راه

تحصيلي و کارهاي تحقيقاتي آموزش رياضي، همه 

اين مشکالت و بدنۀ بيمارگونه آموزش و  ريتحت تأث

و اگر فرهنگستان علوم، انجمن  اندقرار گرفتهپرورش 

رياضي ايران و ساير نهادهاي علمي و سياسي کشور 

ها در م توجه نداشته باشند، تمام تالشبه اين مه

 ند ماند ثمر خواهمقاطع مختلف تحصيلي باالتر نيز بي

 

 از ميان ما رفت به ياد دوست دانشمندم دکتر منصور معتمدي که به فکر آموزش رياضي اين کشور بود و خيلي زود 

 خدماتش به جامعه علمي کشور و خانه رياضيات اصفهان فراموش نشدني و يادش همواره باقي است.
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و اين ويروس خطرناک همانند کنکور مقاطع باالتر 

ر صــد کرد. در اين مختــتحصيلي را هم نابود خواه

اي در ايران اي از مشکالت آموزش رياضي مدرسهپاره

هاي مختلف به زمان هايي نيز که درحلمطرح و راه

ها بدون توجه بايگاني ن ارائه و بسياري از آنمسئوال

  "اند، مطرح خواهند شد.شده

 مقدمه

 00 اي دراين نوشته براي ارائه در حاشيه اجراي برنامه

در فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي  0933مهرماه 

، کنندگان نيز توزيع شدايران تنظيم و بين شرکت

نجمن رياضي ايران و هم فرهنگستان اکنون که هم ا

ند اعلوم جمهوري اسالمي ايران به اين واقعيت رسيده

اي ايران است که يکي از مسايل مهم، آموزش مدرسه

هايي از طريق کميسيون پيشبرد رياضيات و تالش

فرهنگستان علوم در دست اجراست، همان متن با 

انجام تغييراتي مختصر براي آگاهي عموم 

 شود.رکاران رياضي کشور ارائه ميانددست

اما چرا اين نويسنده ؟ او که نه رياضيدان است، نه 

آموزشگر رياضي و نه حتي آمارشناس، فقط يک معلم 

رياضي است که بيش از سي و پنج  سال وقف آموزش 

نار اي، در کطور غيرحرفهرياضي کشور بوده است و به

 ست وکرده امعلمان رياضي سراسر کشور تلمذ مي

هايش در مجامع علمي داخلي و خارجي حاصل آموخته

اين مطالب و نظرات  آيدشوند و به نظر ميمطرح مي

شوند، وار عرضه ميکه طوطيمعلمان رياضي 

شنوندگاني هم در داخل و خارج کشور دارد. مسير 

 زندگي علمي نويسنده به شرح زير است:

     بود که پس از فراغت از  0901نويسنده سال   

 تحصيل در رشته آمار دانشگاه استانفورد به دانشگاه 

 

سال قبل از آن يعني در  3شيراز برگشت، جايي که 

، دوره تحصيالت دانشگاهي خود را شروع 0913سال 

ها مسئوليت کرده بود. طبق معمول به جديدالورودي

( را واگذار 0)رياضي عمومي 010تدريس رياضي 

اي داشت که مسير هدهکردند. در اين کالس مشامي

سال قبل از آن،  3زندگي علمي او را عوض کرد! 

که در دبيرستان رياضيات به اصطالح رغم اينعلي

ها را نخوانده بود، او و جديد و مباحث مجموعه

هايش به راحتي توانستند درس رياضي همکالسي

[ بخوانند و موفق هم 0عمومي را از کتاب آپوستل ]

يان جديد در درک مفاهيم رياضي بشوند، ولي دانشجو

[ تدريس 5که در آن زمان از کتاب ليتهولد ] 0عمومي

که بسياري از مطالب رغم اينشد عاجز بودند، عليمي

 را در دروس دبيرستاني خود خوانده بودند! آن

ور، پشايد يک مسئله، تفاوت فاحش بين آقاي رجبعلي

که بود،  0901و نگارنده در سال  0913مدرس سال 

البته مشاهده شد که ساير مدرسين هم با اين مشکل 

و لذا نويسنده احساس کرد که بايد اين  بودندروبرو 

يابي کند! خوشبختانه در آن زمان قانون مسئله را ريشه

Publish or Perish  در کشور متداول نبود و در

ت يابي مسئله، نويسنده به مدارس رفنتيجه براي ريشه

قرار گرفت و آنقدر ادامه داد که حتي و در بين معلمان 

د منهاي دبستان عالقهبه حضور در کالس درس دوره

شد. )البته چون در آن زمان معلمان شيراز که بعداً به 

اعطاء کردند،  "معلم ریاضی"او رسماً لقب 

شناختندش و خيلي هم جوان بود، براي پيدا نمي

کردن راهي براي ورود به آموزش و پرورش تالش 

کرد تا يکي از بزرگان جامعه آماري کشور را از بانک 

رابر در ب مرکزي به دانشگاه شيراز منتقل کند و  خود

 با اجازه دانشگاه شيراز به اصفهان هجرت کرد.(  آن،
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در کنار معلمان رياضي اصفهان و با مشارکت آقاي 

تابش عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان، 

معلمان ریاضی جلسات دوشنبه بعدازظهر 

اندازي شد و از آن زمان زندگي علمي او راه اصفهان

بيشتر به مطالعه و بررسي مسايل آموزش رياضي 

 اي در ايران و جهان اختصاص يافت. مدرسه

شوراي افت هاي اوليه، تشکيل يکي از قدم

از طريق انجمن رياضي ايران، در دفتر ریاضی 

رش بود معاونت وقت پژوهشي وزارت آموزش و پرو

مجالت ، آموزيدانش مسابقات ریاضیکه 

شریه نو حتي انگيزه انتشار  رشد آموزش ریاضی

از نتايج کار اين شورا  فرهنگ و اندیشه ریاضی

 بود. 

با  0950طرح برگزاري مسابقات رياضي در سال 

معاون وقت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش در 

 اين يک شوخي"ميان گذاشته شد. ايشان گفتند: 

است، ما در حال جنگ هستيم، مگر رياضي فوتبال 

 به ايشان عرض "است که براي آن مسابقه بگذاريم!

شود و اگر افت رياضي به زماني جنگ تمام مي"شد: 

همان صورت ادامه يابد، در پايان جنگ حتي يک 

مهندس اليق نيست که اين کشور را بسازد. آن وقت 

به  "!ده کردهاي ايتاليايي استفابايد از تکنيسين

هرحال ايشان قبول نکردند، ولي قول دادند که اگر در 

 اصفهان برگزار شود مخالفت نکنند. 

[ با کمک 9اين مسابقه در اصفهان ] 0955در سال 

معلمان و دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد )بگذريم 

ش و پرورش که چه مشکالتي وجود داشت، چون آموز

مد! آکار خوششان نمي از اينو برخي از کارشناسانش 

 به حدي که دو روز قبل از برگزاري، باالجبار محل 

 برگزاري از درون شهر به دانشگاه برده شد و اگر

ت يحمايت و همفکري دوستان دانشگاهي، حما

همکاري صميمانه آقاي  مسئوالن وقت دانشگاه و

 د!( شپذير نميتابش نبود، اجراي چنين امري امکان

وفق مسابقه و ارائه گزارش آن، پس از برگزاري م

همان معاون پژوهشي وزارت آموزش و پرورش که 

بعداً بنيانگزار المپيادهاي علمي ايران نيز شد، از 

انجمن رياضي ايران دعوت کردند مسابقه رياضي را 

در سطح کشور برگزار کند. با حمايت انجمن رياضي 

ايران و آموزش و پرورش، نخستين مسابقه 

در شيراز و در کنار  0959ايران در سال  آموزيدانش

[ 0و  1پانزدهمين کنفرانس رياضي کشور برگزار شد ]

و اين روند برگزاري که مرحله اول آن توسط معلمان 

هاي مختلف برگزار رياضي سراسر کشور در استان

شد، تا چهار سال ادامه داشت. سپس کميته مي

 مسابقات رياضي در دفتر معاون پژوهشي وزارت

و مسئله حضور ايران  شد آموزش و پرورش تشکيل

 گرديد( مطرح IMOالمللي رياضيات )در المپياد بين

آموزان براي و هدف مسابقه از ايجاد انگيزه در دانش

هاي حل مسئله در مطالعه رياضي و ترويج روش

مدارس و بين معلمان تغيير يافت، که اين امر باعث 

در  ار رود! و مسابقاتشد تا نويسنده از اين کميته کن

آموزش و پرورش و مرحله اول  هدو مرحله جدا از بدن

ي و احاي، ولي با طرآن به صورت سئواالت چندگزينه

آموزش و پرورش و  تصحيح متمرکز، خارج از بدنه

بدون تأثير بر آن، ادامه پيدا کرد و به دنبال آن مدارس 

 [ 5اندازي شد و ... ]تيزهوشان راه

     ي از ممانعت براي حل مشکالت و ااين نمونه

ن است. به نظر اعمال نظر غيرکارشناسانه مسئوال

 لوم، ــــهاي آموزش و پرورش و عنويسنده وزارتخانه
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ا در هتحقيقات و فنآوري و بسياري ديگر از وزارتخانه

بايست نقش ستادي و نظارتي داشته باشند، کشور مي

  د در آن دخالت ها باشند و خوفقط حامي و ناظر طرح

                                             گري ننمايند.و تصدي

                                          کالت اصلي درــکي از مشـي

ها توسط افرادي است که آموزش ما همين دخالت

)!( يک زمان، يک معلم پس از چندين  معلم نيستند

درس، معاون و سپس سال معلمي و تجربه کالس 

شد و به دنبال آن کارشناس آموزش مدير مدرسه مي

 اي ديگروضعيت به گونهو پرورش، اما در حال حاضر 

]مقوله مسابقه موارد مشابه ديگري هم در  است.

زندگي علمي نويسنده داشته است. به طور مثال آنجا 

با همکاري معلمان اصفهان و با  0903که در سال 

نژاد طرحي به نام مرکز تيمور غياثيمحوريت مرحوم 

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 

اندازي را ندادند. آموزش و پرورش اصفهان، اجازه راه

اندازي آن شدند، ما وقتي با فشار وزارت مجبور به راها

نامش را تغيير دادند )مرکز تحقيقات معلمان اصفهان( 

گري کامل، اهدافش را عوض کردند. و با تصدي

اگرچه هنوز هم با اهداف مشابهي نه تنها در اصفهان، 

بلکه در بسياري از شهرهاي ايران تحت عنوان 

رساني ند و خدمتکپژوهشگاه معلم فعاليت مي

 محدودي به جامعه معلمان دارد.[

هاي اصفهان ) که مجمع معلمان و تجربه دوشنبه

ر هاي مشابه داساتيد رياضي اصفهان است(، و تجربه

هاي علمی انجمنها، طرح تشکيل ساير استان

 را به معلمان رياضي ايران هديه  معلمان ریاضی

 

 رياضي سراسر گيري معلمان[ و با عالقه و پي1داد ]

ه ـحاديـــبال آن اتـها و به دننـــــکشور اين انجم

هاي علمي آموزشي معلمان رياضي ايران انجمن

هايي را براي ها محملشکل گرفت. اين انجمن

توسعه پژوهش، همکاري و همفکري در امر تدريس، 

هاي ضمن هاي آموزشآمادگي براي اجراي برنامه

شريات تخصصي معلمان خدمت و انتشار بسياري از ن

لمان ايجاد کردند. اگرچه اين نهادها با همت مع

ن آموزش و پرورش رياضي و در مقاطعي که مسئوال

درک صحيحي از نيازهاي آموزش و پرورش داشتند 

هم  هاي علميشکل گرفتند )و حتي براي ساير رشته

ا هالگو شدند(، ولي مسئله اصلي بها ندادن به آن

و پرورش است، تا حدي که توسط سيستم آموزش 

ها براي انتشار نشريات خود يا برگزاري اين انجمن

هاي آموزشي و نيز انجام کارهاي تحقيقاتي بايد دوره

دست نياز به کارشناسان آموزش و پرورش دراز کنند 

و چون توسط وزارت آموزش و پرورش به عنوان يک 

 وياند و ستادي قنهاد رسمي مورد پذيرش قرار نگرفته

هاي علمي وزارت حداقل در سطح کميسيون انجمن

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 

 [.3] باشندگيري کافي داشته مردمي بهره

 0910هم از سال  هاي آموزش ریاضیکنفرانس

اصفهان شکل گرفت و تاکنون دستاوردهاي زيادي  در

را براي معلمان و آموزش رياضي کشور به ارمغان 

هاي [، اگرچه مشارکت بيشتر انجمن3آورده است]

علمي مادر براي پربارتر کردن آن و تالش معلمان 

اند تورياضي براي انجام تحقيقات اصيل علمي مي

 ثرگذاريها و انقش بارزي در توسعه اين کنفرانس

 ها داشته باشد.آن
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در جريان برگزاري نخستين کنفرانس آموزش رياضي 

ايران و به دنبال طرح مسئله سال جهاني رياضيات در 

شور در ک هنگام برگزاري بيستمين کنفرانس رياضي

ت آمد ـــفرصتي به دس [ 01دانشگاه صنعتي شريف ]

 که با مرحوم استاد احمد بيرشک جلساتي برگزار شوند.

ن، از مسئوال يبرخ هايي با امضاء ايشان بهتهيه نامه

براي بزرگداشت سال جهاني رياضيات در ايران و 

هاي مستمر و حمايت افرادي چون گيريسپس پي

آقاي محمدعلی نجفی ریاست وقت سازمان 

برنامه و بودجه و آقاي دکتر مضطرزاده 

معاون وقت پژوهشی وزارت فرهنگ و 

ي برخي از دلسوختگان گيرو پي آموزش عالی

ستاد ملی سال جهانی ریاضيات در جامعه، 

را شکل داد. اين ستاد تا مدتي توانست  ایران

کارهايي را در جهت توسعه علم رياضي و 

اي و توانمندسازي نهادهاي علمي رياضيات مدرسه

انتشار کتب اصيل رياضي براي جامعه به ارمغان آورد، 

 ولي ... 

ران که نخستين آن در سال هاي رياضيات ايخانه

در اصفهان شکل گرفت، يکي از دستاوردهاي  0911

مهم ستاد ملي سال جهاني رياضيات در ايران بود 

رياضيات محملي است براي توسعه علم  [. خانه00]

رياضي و ترويج علوم رياضي مرتبط، محلي براي 

شناسايي و پرورش استعدادهاي درخشان رياضي 

آموزش کشور، مرکزي  هاز بدن هابدون جداسازي آن

است براي آموزش انجام کار گروهي، محملي است 

براي آشنايي با مفاهيم و کاربردهاي رياضي، مرکز 

اي هرشتهاي بينتحقيقاتي است براي انجام پژوهش

و شناخت تاريخ تمدن ايراني، اسالمي و بررسي 

مشکالت آموزشي کشور . البته در حالي که جامعه 

 [ به اهميت و ميزان تأثيرگذاري 01و  09 ،05جهاني ]

ها توجه دارد، ولي ها و نقش الگوسازي آناين خانه

د! انها پي نبردههنوز جوامع علمي داخلي به اهميت آن

شود که نهادهاي مورد نياز آموزش و پس ديده مي

پرورش تا آنجا که به وزارت و ادارات  بستگي 

عالقه مردمي ايجاد اند و فقط در اثر حرکت و نداشته

ا به هاند، به خوبي آماده فعاليت هستند. اگرچه آنشده

 نمايند، وليسختي و پافشاري فراوان طي طريق مي

متأسفانه سيستم آموزش و پرورش و آموزش 

ها به خوبي بهره اي در ايران از خدمات آنمدرسه

 گيرند.نمي

 اي در ایران: وضعيت آموزش ریاضی مدرسه

ا بيان مشکالتي که در پيش رو است و اينجا مطمئناً ب

شود که پس شوند، اين سئوال مطرح ميمطرح مي

چرا هنوز هم ما در رياضيات وضعيت مناسبي داريم، 

از بسياري از کشورها جلو هستيم و در المپيادهاي 

آوريم و افرادي چون مريم ميرزاخاني رياضي رتبه مي

 تند.حاصل تحصيالت رياضي ايراني هس ]00 [

اوالً المپيادها جدا از بدنه آموزش و پرورش است و به 

 اي ما نيست. بههيچ وجه آئينه آموزش رياضي مدرسه

موفقيت "[ 05قول استاد دکتر غالمحسين شکوهي ]

آموزان در المپياد جهاني شماري از دانشانگشت عده

رياضي کافي نيست. بايد طرز فکر منطقي در عامه 

يانگين معلومات رياضي ملت مردم رواج يابد و م

[ اين 03و  01هاي تيمز ]نتايج آزمون "افزايش يابد.

 کنند. مسئله را تأييد مي

آموزان و به اهميت و ها به آموزش دانشثانياً خانواده

سختي رياضيات )نه زيبايي و کارآيي آن( توجه خاص 

دارند و آموزش و پرورش ايران، چند نفر معلم در 

         ور دارد که هنوز معلمند! گوشه و کنار کش

از موعد معلمان در مقطعي  تررچه بازنشستگي زودـ)اگ

د يام از زمان، اين اميد را هم تا حدودي از بين برد.( اما
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اگر از حاال  يل[ و03] نباشدچنين اينرود که  آينده يم

به فکر آن نباشيم در آينده افت شديد رياضي خواهيم 

 داشت! 

اي شامل چه عوامل و زش رياضي مدرسهاما بدنه آمو

هاي مهم در آموزش جزئياتي است؟ ازجمله موضوع

اي، يادگيري و تدريس، برنامه درسي و رياضي مدرسه

[ و لذا در اينجا فقط به اين 51ارزشيابي رياضي است ]

 شود: موضوعات اشاره مي

 هاي درسیبرنامه -1

اي کشور، متأسفانه در آموزش رياضي مدرسه

هايي ستانداردي وجود ندارد و اگر راهنماها و کتابا

هاي دربسته و بدون هم وجود دارند معموالً در اتاق

ها توسط معلمان و بدون جلب توجه اعتبارسنجي آن

 ،ها را دارندسازي آناي که قصد پيادهو اعتقاد جامعه

شوند. اي خاص تهيه ميدر هر زمان با سليقه عده

هاي عمودي و افقي ارتباط گاهي حتي پيوستگي و

هاي مختلف وجود ندارد هاي پايهبين مطالب و برنامه

و اصوالً مشخص نيست چرا يک نفر در مقطعي خاص 

هاي مختلف بايد آن مفهوم رياضي را بداند. در زمان

هاي رياضي به صورت ترجمه ناقص از کتاب

هاي مشابه ساير کشورها و يا حتي اقتباس از کتاب

شوند و قبل از گاهي بدون هدف تهيه ميکتب دانش

ها، به سازي محيط و معلمان براي تدريس آنآماده

 روند! مدارس مي

پس در اولين قدم بايد در رابطه با استانداردسازي 

انداز، اي، پس از تعيين چشمآموزش رياضي مدرسه

ها و با اهداف و راهکارهاي رسيدن به آن هدف

صصان رياضي و آموزش نظرسنجي از معلمان و متخ

رياضي و با انجام مطالعات تطبيقي و بررسي وضعيت 

 [. به دنبال آن تأليف 59و  55، 50بومي اقدام کرد ]

کتب متعدد توسط نويسندگان مختلف که در مجموعه 

گروه مؤلفان هر کتاب حتماً بايد معلمان رياضي واقعي 

ها حتي در هم باشند، ضرورت کار است. اين کتاب

ها مثل آمار بايد بومي و منطبق بر از رشته برخي

اي تهيه شوند و نيازها، امکانات و عاليق منطقه

معلمان هر ناحيه حق انتخاب کتاب مورد عالقه و 

آموزان خود را داشته منطبق بر توان و سليقه دانش

باشند. )براي بررسي وضعيت موجود، مطالعه مقاله 

  [ شايد مفيد باشد.(50[ و کتاب ]51]

 مجریان برنامه -2

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. 

آيا معلمان رياضي، آمادگي راهنمايي خوب 

طور سنتي به جاي آموزان را دارند؟ يا بهدانش

توجهي به کنند؟ بيط تدريس ميراهنمايي فق

 ريزي صحيحشخصيت و جايگاه معلمان، عدم برنامه

هاي قبل از خدمت، نبود مجوز معلمي، نبود آموزش

انگيزه الزم براي انتخاب شغل معلمي، نبود 

هاي ضمن خدمت و هاي منسجم براي آموزشبرنامه

[، عدم توجه 55هاي مطالعاتي معلمان ]فرصت

ن آموزش و پرورش به اهميت از مسئوال ياريبس

ارتقاء علمي معلمان و نبود روحيه و عدم فراهم آوردن 

هاي تحقيقاتي و مطالعاتي براي امکانات و حمايت

معلمان، تعداد ساعات زياد تدريس آنان در هفته که 

ها گرفته اجازه مطالعه و تحقيق را از يک سو از آن

ي و است و از طرف ديگر فرصت الزم براي راهنماي

ندارد، از  ها وجودآموزان براي آنهدايت دانش

طور خاص آموزش مشکالت اصلي آموزش و به

                                                     رياضي در کشور است. 
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ــي، حمايت از انجمن هاي ارتقاء جايگاه معلمان رياض

ــدور مجوز معلمي و عدم  ــي، ص   علمي معلمان رياض

ـــاني که با مفاهيم رياضـــياجازه تدر                                     و يس به کس

تدريس آنروش ند و نيز  هاهاي  ندار نايي  آشـــ

صحيح براي آموزشبرنامه ضمن خدمت ريزي  هاي 

صت ضي و ايجاد امکان فر هاي مطالعاتي معلمان ريا

شکل  سي براي حل اين م سا براي آنان از نيازهاي ا

سوي ديگر د ست. از  شگاها ها و مراکز تربيت معلم ان

صالح برنامه سب و ا اي هبايد در رابطه با تدريس منا

آموزشي معلمان رياضي و آموزگاراني که رياضيات و 

را بايد هاي تدريس آنهاي آموزشـــي و روشهدف

ها و امکانات خود را [ اقدام کنند و محيط51بدانند ]

و هاي ضــمن خدمت در اختيار معلمان براي آموزش

 مطالعاتي قرار دهند.  يهاگيري از فرصتبهره

ضي در دوره صيلي معلمان عزيز ريا هاي مختلف تح

ـــت  هدف عمومي از آموزش رياضـــي  0هم بجاس

اي را مورد عنايت قرار دهند و براي ارزيابي مدرســـه

تأثير خود در رســـيدن  ـــت  کار خود ضـــروري اس

 . ديادگيرندگان به اهداف زير را مورد عنايت قرار دهن

نه اين - ند ) گذار يات ارزش ب ياضـــ که به ر

به دليل ترس آموزان را مجبور کنند که دانش

حان آن به اهميت و از امت که  ند(، بل را بخوان

نياز هر شــهروند به اطالعات رياضــي معتقد 

 باشند. 

 با استفاده از بينش رياضي، استدالل کنند.  -

در خواندن، نوشـــتن و ارائه مطالب به زبان  -

 اضي مسلط باشند. ري

 قدرت حل مسئله داشته باشند.  -

کارگيري رياضـــيات در زندگي روزمره، در به -

 اعتماد به نفس داشته باشند.

ريزي رياضـــيات که البته اين مســـايل در برنامه    

سه ست، مورد توجه قرار گيرند. مدر ضروري ا اي نيز 

[53 ] 

 ارزشيابی  -3

ــک بخش از استي ـــ ــانداردهاي مهـ ــدر زميم ـ نه ـ

ض ـــآموزش ريا سـ ـــي، م شـ ـــئله ارز ــــ يابي از ـ

ست. آموزش براي  آزمونــــادگيــــي                                         رندگان آن ا

(Teaching for the Testهيچ )وري وقت بهره

نه در آموزش رياضـــي  ندارد، ولي متأســـفا الزم را 

ـــه اي ايران اين عملکرد بســـيار رواج دارد، از مدرس

خاص ]دبســـ مدارس  به  [، در 53تان براي ورود 

دبيرستان هم براي کنکور يا آماده شدن براي شرکت 

هاي المپياد و غيره و حتي در دانشگاه براي در آزمون

ــيالت تکميلي عليورود به دوره  رغم تمامهاي تحص

هايي که حداقل در حد پيشـــنهاد عملي گيريپيش

ضربه95و  90، 91شدند ]مطرح  ي به شديدهاي [ 

ــير به آموزش رياضــي ايران وارد کرده اند و  اين مس

قاطع ارزشيابي در م ياستاندارد برادليل نبود سيستم 

مختلف تحصيلي و عدم تصويب طرحي مناسب براي 

شگاهآزمون [ و نبود يک مرکز 90ها ]هاي ورودي دان

ندارد ســـنجش تا [، 3در آموزش و پرورش ] اســـ

 همچنان ادامه دارد. 

صحيح،  اما اولين شيابي  ستم ارز سي قدم براي ايجاد 

ستاندارد آموزشي و برنامه شتن يک ا  درسي است، دا

 هايي را بايدتا مشخص شود که يادگيرنده چه مهارت

کســـب کند و پس از ايجاد محيط يادگيري براي او، 

شيابي به عنوان ساس  ارز شي از آموزش بر آن ا بخ

   ايد هدفيابي نبــــــريزي شود. آزمون و ارزشطرح

ــد، بلکه بايد ميزان توانمندي فرد براي به ــتباش   دس

شود  ها مشخصارزشيابي ها توسطآوردن مهارت

شود تا اگر تاکنون آن مهارت را  صت داده  و به او فر
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صتي ديگر جبران کند.  ست، در فر ست نياورده ا به د

شخيص توانمندي ستعدادها و ت شناخت ا سئله  اي هم

ـــالدانش تان توســـط  هايآموزان از س اول دبســـ

هت رفع اضـــطراب براي  گاران، تالش در ج آموز

نهآزمون ياضـــي و فراهم آوردن زمي براي  هاي ر

آموزان توسط معلمان رياضي ارزشيابي مستمر دانش

با تکيه بر هدف هاي آموزشـــي هر درس و توانمند 

ــيابيمقطع مي ــکالت ارزش ها را حل کنند. تواند مش

 [91و  99]

د پيشنهاد شود که  فرهنگستان علوم در پايان جا دار

ضي  سالمي ايران در رابطه با آموزش ريا جمهوري ا

گذاري معنوي و مادي بيشـتري سـرمايه  ايمدرسـه

ــد ــته  باش [ 91و  95، 90و با توجه به مقاالت ] داش

ي ريزي علمهايي را براي توليد محتوي و برنامهگروه

اي در زمينه حل مســايل آموزش رياضــي مدرســه

گيري از نيروهاي نهادهاي کيل دهد، تا با بهرهتشـــ

ـــده قدم هايي جهت ترويج مردمي و علمي ايجاد ش

صحيح آن در مدارس  ضي از طريق آموزش  علم ريا

شود و عالوه بر آن زمينه براي آماده شته  سازي بردا

هاي عالي فراهم آيد.عد براي دورهآموزان مستدانش

 مراجع:
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 ديمسأله حل کن

𝛼 3 رابطۀ يدارا  𝐴𝐵𝐶∆از  β و α يايزوا + 2 𝛽 = 𝑎2د يهستند. ثابت کن 180° + 𝑏𝑐 = 𝑐2.     
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 1ديکآ-pهاي هيأت

 انيثاق ي منوچهر م              
 

  

 

 ينکات شگفت انگيز و جالب شاخه نظريهيکي از 

هاي رياضي خود را اعداد که کمتر در ديگر شاخه

فهم بودن مسائل آن و سادگي در دهد قابل نشان مي

هاست. يکي از اين موضوعات ي آنعين حل پيچيده

پذيري عددهاي طبيعي است  که براي همه بخش

هر عدد : »5قابل فهم است، از جمله حدس گلد باخ 

توان به صورت حاصل جمع زوج بزرگتر از چهار را مي

  9همچنين قضيه آخر فرما«.  دو عدد اول فرد نوشت 

𝑥𝑝دله ي معا» + 𝑦𝑝 = 𝑧𝑝   به ازاي اعداد اول

𝑝يعني   5بزرگتر از  > ، هيچ جواب صحيح غير  2

نمونه ديگر از اين دست مسائل و « بديهي ندارد.

𝑝عدد طبيعي مانند » ها اين است که قضيه > 1 

ر يه غيفقط دو مقسوم عل است هرگاهعددي اول 

 هاهمسئل نيحل و اثبات ا يول«. داشته باشد يمساو

ه ها هنوز هم بز آنا يضبع ، بلکهستيننه تنها ساده 

ز يها ناز آن يبرخ .باز مطرح هستند ييهاعنوان مسأله

 ييفرساده و طاقتيچيپ يهان قرن با روشيچند يط

 هاروش ها،هيها، نظرهياز قض يميعظ يبه همراه توده

د. مثالً اندهيرس ين به پاسخ مناسبينو ييهاموضوع و

  ينــعيه آخر فرما که در چند سطر قبل ذکر شد يقض

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

 را ببينيد. ]5[ -  0      

 

𝑥𝑝معادله  + 𝑦𝑝 = 𝑧𝑝   يبه ازا 𝑝 > چ يه 2

ح ندارد، يصح يعددهامجموعه  در  يهير بديجواب غ

سال با  911پس از يالديم 0331در اواخر دهه 

از  ياديز يهاگوناگون و شاخه يهااستفاده از روش

ها و هندسه ش گروهينماه يات از  جمله نظرياضير

 د.يجه مطلوب رسيبه نت يجبر

در تنها  0 ]1[ميالدي 0330در سال  1برنارد ريمان

به چاپ رساند، در اي که در زمينه نظريه اعداد مقاله

 ي اعداد اول را ارائه کردآن رهيافتي براي حل قضيه

سه مسأله مهم در تاريخ نظريه اعداد را به نوعي  که

 يي اعداد اول، قضيهسازد: قضيهبه هم مرتبط مي

 تاي ريمان.تابع زِ  صفرهاي آخر فرما و

تعداد اعداد اول کوچکتر يا : »قضيه اعداد اول

𝑝که ،   𝑝يعني اعداد اول   xمساوي  ≤ 𝑥    را با نماد

𝜋(𝑥)  نشان مي دهند ، وقتي𝑥 → تحليل     ∞

𝑥مجانبي اين تابع برابر با 

log𝑥
 .« است  

به صورت زير   𝑠تاي ريمان  براي متغير مختلط زِتابع 

 شود:تعريف مي

ξ( 𝑠) = ∑
1

𝑛𝑠
∞
𝑛=1  .   

يان به یاد مرحوم دکتر منصور معتمدي براي نشریه فرنود تهيه شده بود که این مقاله توسط آقاي دکتر منوچهر ميثاق

با کمک آقاي  دکتر محمود بهبودي، عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان )با هدف ارج نهادن به مقام استاد 

 دکتر منصور معتمدي( آماده چاپ شد.
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𝑅𝑒(𝑠)اين سري به ازاي  > مقادير حقيقي بزرگتر ) 1

(  به طور مطلق همگراست. ريمان نشان داد که 0از 

       يعني 0اين تابع  به ازاي اعداد مختلط مخالف 

(𝑠 ≠ 𝑠ست. همچنين تابعي تحليلي ا (1 = يک   1

ريمان بر اين باور بود که همه . قطب ساده آن است

                        صفرهاي تابع زِتاي ريمان در ناحيه

0 ≤  𝑅𝑒(𝑠) ≤ 𝑅𝑒(𝑠) روي خط  1 =
1

2
قرار   

 دارد.

معروف است که هنوز  5اين حدس به فرضيه ريمان

 ز مطرح است.ي بااهم به عنوان مسأله

ه بزير ضرب را با استفاده از حاصل πو  ξبع ريمان تا

 هم  مرتبط ساخت:   

ξ  (𝑠) = ∑
1

𝑛𝑠 = ∏ (1 −
1

𝑝𝑠)
−1

𝑝
∞
𝑛=1 .   

ين ي تابعي باو به  تالش براي پيدا کردن معادلهلذا 

 ξوπ رداخت. به همين ترتيب به طور حيرت آوري پ

صفرهاي  بر اساس π(𝑥)ي صريحي براي ضابطه

دست فوق  هي به دست آمداز طريق معادله ،ξبع تا

ي خود ارائه پيدا کرد. او اثباتي براي اين يافته

دهد که قسمت ولي در حقيقت، شرح مي ،دهدنمي

𝑥اصلي اين ضابطه يعني 

log𝑥
 ، از قطب ساده تابع زتا 

(𝑠 =  شود.حاصل مي (  1

پس از گذشت سه دهه از چاپ مقاله ريمان، ژاک 

ع هاي تام را به اميد اثبات قضيه بنظريه تا ، 1امارهاد

  0330عددهاي اول تعميم داد. درنهايت در سال 

 طور جداگانه آن را ثابت کردند.و هادامار به 3پوسن

                                                           
6 Reimann Hypothesis 

1  .J. Hadamard  ،Hadamard فرانسوي است که تلفظ آن  کلمه

 شود.ولي به فارسي هادامار گفته مي آدامار است،

8   .Poussin de la Valle'e 

است اين  ξ درحقيقت نکته اصلي تحليلي بودن تابع  

𝑅𝑒(𝑠) روي خط  ξ  که =  ترشود. جالبصفر نمي1

در همان زمان ديدگاه هاي خود تقريباً    3که کومراين

  تعميم داد . 01اي ي هيأت هاي دايرهرا درباره

قضيه برجسته و  دورانکومر در همان 

 يقضيه آخر فرما،  به ازا به نامسازش را  سرنوشت

𝑝اول  يعددها > أت يه، ℎ 𝑝 اي که با عدد رده 2

 کند.ي، را ثابت مداول باش Q(𝜉 2)ره بر يدا

اي ، عدد رده pه اين موضوع که عدد اول پي بردن ب

مسئله اي  ،شمارديرا م   ℎ 2يعني   Q(𝜉 2) هيأت 

، يک  00ايبود که بايد حل مي شد، دو عدد رده

ولي به زبان  ،مفهومي تخصصي را در دل خود دارد

 يعددها ي، عددي است که نشان مي دهد حلقهساده

ند به ايده آل تواح يک هيأت تا چه اندازه مييصح

اصلي يک حلقه دور يا نزديک شود ، براي مطالعه 

 .شودرجوع   [4]دقيق تر به مرجع 

 ، با سري تواني𝐵𝑛 کومر با تعريف اعداد برنولي يعني 

𝑡

𝑒𝑡−1
= ∑

𝐵𝑛𝑡𝑛

𝑛!

∞
𝑛=0                 

و نتايجي که اويلر درباره عددهاي برنولي بدست آورده 

د، توانست اين موضوع را حل کند و در پي آن بو

 .کندرا تعريف  05ي عدد هاي اول منظمرابطه

بر اساس همين کارهاي  09ن سال، هنسليچند يط

آديک -𝑝 عددي يهاأتيه  يم نظريهيکومر به تعم

آديک را -𝑝قرن  بيستم، نرم  يپرداخت. او در ابتدا

 رم ن گويا را نسبت به اين يأت عددهايمطرح کرد و ه

      9 - Kummer 

     10 - Cyclotomic Fields 
     11 - Class Number 
     12 - Regular Prime Numbers 
     13 Henssel 
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حقيقي با کامل   ين روش عددهايکامل کرد. به هم

 يعنيگويا نسبت به نرم معمولي  يکردن عددها

که  يا. مفهوم و شالودهنديآميمطلق به دست قدر

دا يارزش پ يگذاشته بود زمان يهنسل از خود به جا

قضيه معروف خود که بيان   01کرد که اوستراوسکي

أت يتوان روي ههايي که ميتنها نرم»  د:کنمي

آديک و قدر -𝑝هاي گويا تعريف کرد، نرم يعددها

 را ثابت کرد.« مطلق معمولي اند

و   ℝحقيقي  عددهايهمان روشي که براي ساختن 

کار بهℚ از روي عددهاي گوياي  ℂعددهاي مختلط 

 .به کار رود آديک نيز -𝑝در چارچوب  تواندمي ،روديم

آديک  – pددهاي از اين رو منجر به ساخت هيأت ع

ديک آ -pيا همان   ℚ 𝑝و بستار جبري آن  ℚ 𝑝يعني

 شود.عددهاي مختلط مي

ي به همراه  گسترده ℚ 𝑝در نظريه ي جبري اعداد، 

نامند. اين مي 00پاياندار آن را يک هيأت موضعي

خصوص نيمه دوم آن ها از سده بيستم و بهميدان

داد است که هم هاي نظريه اعتاکنون قلب پژوهش

، ترين ابزار آنصورت جبري و هم تحليلي با قويبه

آديک انجام -𝑝هاي يعني نظريه نمايش گروه

 پذيرد.  مي

            در اين مقاله تعريف و ساختمان ميدان اعداد 

𝑝- شونديمطرح مآديک: 

 

 رویکردي شهودي و تاریخی. .1

صحيح از جمله نخستين  يبخش پذيري عددها

 ولي مانند ساير بود،در نظريه اعداد  يپژوهشمسائل 

مسائل کليدي و بنيادي شکل کنوني و شسته رفته 

                                                           
14 - Ostrowski 
15 - Local 

هاي داده شده  توسط گاوس آن با ارائه همنهشتي

-مطرح شد. يکي از برجسته ترين و زيبا ترين نتيجه

اعداد که گاهي اوقات به  هاي مطرح شده  در نظريه

ربعي نام دارد جواهر اين شاخه معروف است ، تقابل م

ي آن توسط گاوس بيان شد و خود او ي. صورت نها

خار کار خود افت نيا به شهيگاوس همآن را اثبات کرد . 

يک « مربع کامل بودن » کرد . در نظريه اعداد يم

عدد صحيح مفهومي است که همواره مورد بررسي 

قرار گرفته است . تقابل مربعي نيز مرتبط با همين 

𝑝ض کنيد مفهوم است . فر >  𝛼عددي اول و  2

حل  آن را نمي شمارد ،  pعدد صحيحي باشد که 

 همنهشتي زير معادله 

 𝑥2 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑝) 
 

ولي  ،آسان خواهد بود است،در اختيار  pزماني که 

معادله که آيا سؤال شود   pزماني که در مورد عدد اول 

خ تر و پاسهمين مسئله عميق ؟ باال داراي جواب است

 شود.قضيه تقابل مربع ميمنجر به  آن به

𝑥0 اگر = 𝑏0  باشد وي يک جواب معادله  

 

𝑥1 =
1

2
𝑏0 +

1

2

𝑎

𝑏0
 

1 اند ، دو عدد اول pنسبت به  0b و 5چون 

2
1و  

b0
   

 شوند، بنابراين: ، صحيح مي  pي به پيمانه

𝑥 1 − 𝑥0 =
1

2
𝑏0 +

𝑎

2𝑏0
− 𝑏0

=
1

2
(
𝑏0

2 − 𝑎

𝑏0
)

≡ 0(𝑚𝑜𝑑 𝑝) 
  

𝑥 1يعني  ≡ 𝑥0(𝑚𝑜𝑑𝑝) ن: ي، همچن 
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𝑥 1
2 − 𝑎 =

1

4
(𝑏0 +

𝑎

𝑏0
)
2

− 𝑎

=
1

4
(
𝑏0

2 − 𝑎

𝑏0
)

2

 

≡ 0(𝑚𝑜𝑑𝑝2) 

 همنهشتيي معادله جواب نيبنابرا
 𝑥2 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑝2) 

 است. هرگاه 𝑥 1عدد 

𝑥 1 = 𝑏0 + 𝑏 1𝑝, 0≤ 𝑏0 ,𝑏1 ≤ 𝑝 − 1 

 :ابديادامه ن روند ين، هرگاه به هميهمچن

𝑥 2 = 𝑏0 + 𝑏 1𝑝 + 𝑏 2𝑝
2  + 𝑏 3𝑝

3,

 0 ≤ 𝑏𝑖 ≤ 𝑝 − 1 ,𝑥 2
2 = 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝4) 

⋮ 

𝑥𝑛 = ∑ 𝑏𝑖𝑝
𝑖2𝑛−1

𝑖=0     , 0 ≤ 𝑏𝑖 ≤ 𝑝 − 1 ,

 𝑥 𝑛
2 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝2𝑛) 

 :اگر فرض شود و

α = ∑ 𝑏𝑖𝑝
𝑖∞

𝑖=0  , 0 ≤ 𝑏𝑖 ≤ 𝑝 − 1 

                                 هشتيـــهمن و α يراـــب ييناـــــا معـــآي

𝑥2 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝2) دا کرد که يتوان پيمα  باز هم

 باشد؟ ين همنهشتيجواب ا

ي هاأتين پرسش بود که هيقت پاسخ به ايدر حق 

𝑝-ژه نظريه جبري و يوهآديک را وارد رياضيات و ب

  𝑎يک ريشه دوم عدد  αن يتحليلي اعداد کرد. بنابرا

ر يز يهرگاه همنهشت ،است  ℚ 𝑝آديک -𝑝در ميدان 

 ک جواب داشته باشد: يکم دست

 𝑥2 = 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

براي  لذا، شودان ميييک سري بتوسط  αچون 

 دمانن يف آن نياز به يک مفهوم توپولوژيکيتعر

آديک -𝑝أت يف هيداريم. بنابراين، براي تعرمتريک 

ℚ 𝑝، براي ساختن بايد مفهوم نرم را يادآوري کرد .

کرد جبري و تحليلي يدو رو،   ℚ 𝑝آديک -𝑝أت يه

 يبررس  را آن ما ديدگاه  تحليلي جانيدر ا وجود دارد.

 .کنيميم

  د  وـــأت باشـــييک ه 𝔽 گرا.1.1تعریف

𝑅+ = {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥 ≥   . تابع {0

‖∙‖: 𝔽 → 𝑅+ 

که : ينامند به شرطيکه آن را نرم م باشد ينگاشت   

(   الف    ‖𝑥‖ = 0  ⬄ 𝑥 = 0 

‖𝑥𝑦‖ (ب    = ‖𝑥‖‖𝑦‖ ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝔽 

,𝑥 ∀ (    ج 𝑦 ∈ 𝔽   ‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ ‖𝑥‖ + ‖𝑦‖            

ف اضافه يبه تعر زير مالين اگر شرط ماکسيهمچن

.نامند يدسير ارشمي، آن را نرم غشود  

) ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝔽   ‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ 𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖, ‖𝑦‖}   د 

   

 يقيحق يأت عددهايتابع قدر مطلق  در ه .1.1مثال 

است،  يدسيتابع نرم ارشم يا مختلط( نوعيحقيقي )

 .کنديمال در آن صدق نميچون شرط ماکس

2 = ‖1 + 1‖ ≰ 𝑚𝑎𝑥{‖1‖, ‖1‖}  

.‖ اگر.1.1لم   روي يدسير ارشمييک تابع نرم غ ‖

 باشد. در اين صورت: ℚ  يعنيگويا  يأت عددهايه

‖1‖  (الف = ‖−1‖ = 1  

‖𝑥‖  ب( = ‖−𝑥‖ ∀𝑥 ∈ 𝑄    

 يکه برا  𝑛هر عدد طبيعي مانند    يج ( اگر به ازا

 آن

‖𝑛‖ = 0براي هر   ،1 ≠  𝑥 ∈ ℚ ، 

‖𝑥‖ = 1 

𝑦  هر ياد( اگر به از ∈ ℚ    𝑥 ,  ‖𝑥‖ < ‖𝑦‖ ، 

 :گاهآن
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‖𝑥 + 𝑦‖ < ‖𝑦‖. 

 اثبات.

 و صفر بودن: يضرب يژگيالف( بنابر و

‖1‖ = ‖1 × 1‖ = ‖1‖2 ⟹ ‖1‖ = 1  

 و 

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

تيجه ضربي ن  يژگيوو ب( بالفاصله  از قسمت  )الف( 

 شود:مي

𝑛 يج( به ازا ∈ ℕ 

1 = 𝑛 ∙
1

𝑛
⟹ 1 = ‖𝑛‖‖

1

𝑛
‖. 

 

𝑥هر  عدد گويا مانند  يلذا به ازا =
𝑚

𝑛
∈ ℚ  : 

‖𝑥‖ = ‖
𝑚

𝑛
‖ = ‖𝑚‖‖

1

𝑛
‖ = 1 

 مال:يد( بنابر شرط ماکس

‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ 𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖, ‖𝑦‖} = ‖𝑦‖,  

 ديگر ياز طرف

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

 

 بنابراين

‖𝑥 + 𝑦‖ = ‖𝑦‖  .  

.‖نگاشت  .2.1لم  شميدسي روي رارييک نرم  غ  ‖

اگر و تنها اگر  ،است ℚ  يعنيگويا  يأت عددهايه

𝑐مانند  يعدد ≥  : که يشرطوجود داشته باشد به   1

∀𝑚 ∈ ℤ ∶     ‖𝑚‖ ≤  𝑐 .           

 و شرط صفر، تنها کافي است  0.0بنابر لم اثبات. 

 ن:ي. بنابر اکردطبيعي ثابت   يعددها  يلم را به ازا

‖1‖ = 1 ≤ 𝑐 , 

𝑛عدد طبيعي   يه ازان اگر بيهمچن ≥ 1  ،   

‖𝑛‖ ≤ 𝑐  مال:ي،  آن وقت بنا بر شرط ماکس 

‖𝑛 + 1‖ ≤ 𝑚𝑎𝑥{‖𝑛‖, 1} ≤ 𝑐 

 

 شود.يت حکم با استقرا ثابت ميدر نها

          هر عدد طبيعي مانند  يبه ازا  اگربر عکس، 

𝑛 ≥ 1   ، ‖𝑛‖ ≤ 𝑐  ،يبه ازاگاه آن 𝑥, 𝑦 ∈ ℚ 

‖𝑥 + 𝑦‖𝑛 = ‖∑ (𝑚
𝑘
)𝑥𝑛−𝑘𝑦𝑘𝑛

𝑘=0 ‖ ≤

∑ ‖(𝑛
𝑘
)‖‖𝑥𝑛−𝑘𝑦𝑘‖𝑛

𝑘=0   

,𝑛طبيعي   يعددها يچون به ازا 𝑘  عدد ،(𝑛
𝑘
ز ين (

𝑛)‖طبيعي است، بنابراين 
𝑘
)‖ ≤ 𝑐 جه:ي، در نت 

‖𝑥 + 𝑦‖𝑛

≤ 𝑐 ∑‖𝑥𝑛−𝑘𝑦𝑘‖

𝑛

𝑘=0

≤ (𝑛 + 1)𝑐𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖𝑛, ‖𝑦‖𝑛}  

 ن،يبنابرا

‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ √(𝑛 + 1)𝑐
𝑛

𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖, ‖𝑦‖} 

𝑛هر عدد طبيعي   ياين نامساوي به ازا ≥ برقرار  1

 و لذا است

 ‖𝑥 + 𝑦‖ ≤

lim
𝑛→∞

√(𝑛 + 1)𝑐
𝑛

𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖, ‖𝑦‖} =

𝑚𝑎𝑥{‖𝑥‖, ‖𝑦‖}, 

.‖يعني  رارشميدسي است.يغ ينرم  ‖

𝑐د يدر لم باال قرار ده .1 .1یادداشت  = 1 .  
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.‖نگاشت  .1.1نتيجه  يک نرم  ارشميدسي روي  ‖

 اگر و تنها اگر : ،است ℚ  يعنيگويا   يأت عددهايه

∀  𝑥, 𝑦 ∈ ℚ  , ∃ 𝑛 ∈ ℤ ؛‖𝑛𝑥‖ > ‖𝑦‖ . 

.‖تابع  اگر. 3. 1لم  ر ارشميدسي روي ييک نرم غ ‖

براي يک اگر  و باشد   ℚ يعنيگويا  يأت عددهايه

𝑛عدد طبيعي  ∈ ℕ  ، يک عدد اول مانند آن وقت𝑝 

 يعيهر عدد طب يکه به ازايدر صورتوجود دارد که 

 هرگاه: 𝑛مانند 

 ‖𝑛‖ < 1    

 𝑝  عدد𝑛 شمارد.يرا م 

که  کوچکترين عدد طبيعي باشد  𝑛0 اگر. اثبات

‖𝑛0‖ <  اول نباشد ، آن وقت: 𝑛0اگر و  1

∃𝑛1, 𝑛2 ∈ 𝑁, 𝑛0 = 𝑛1𝑛2  , 𝑛1, 𝑛2 ≤ 𝑛0 

 :0.0ادداشت يبنابر 

‖𝑛1‖ ≤ 1 , ‖𝑛2‖ ≤ 1     .     

کوچکترين عدد طبيعي است که  𝑛0و چون 

‖𝑛0‖ <  ، پس : 1

‖𝑛1‖ = ‖𝑛2‖ = 1    ,   

 ضربي: يژگيبنابر و

‖𝑛0‖ = ‖𝑛1‖‖𝑛2‖ = 1  

‖𝑛0‖درتناقض باشرط  <   ن، ياست. پس بنابرا 1

 𝑛0 = 𝑝 .بايد اول باشد 

𝑛 يبه ازا اگراکنون  ∈ ℕ همواره . ‖𝑛‖ < بنابر  1

وجود  يا 𝑞و   𝑟صحيح  يعددها يالگوريتم اقليدس

 د که :ندار

𝑛 = 𝑝𝑞 + 𝑟        ,   0 ≤ 𝑟 < 𝑝 

 

ن:يبنابرا  

‖𝑟‖ = ‖𝑛 − 𝑝𝑞‖ ≤

𝑚𝑎𝑥{‖𝑛‖, ‖−1‖‖𝑝‖‖𝑞‖} < 1 . 

𝑟بايد  𝑝مال بودن ينيو بنا بر م =  𝑛عدد  𝑝، يعني 0

 شمارد.را مي

𝑝 اگر .4 .1لم  > به  گاهيک عدد اول باشد، آن  2

∋ 𝑥هر عدد گويا مانند   يازا ℚ ي، عددها 𝛼   ،𝑏 

 که :وجود دارند به طوري 𝑎و 

𝑥 = 𝑝𝛼 (
𝑎

𝑏
) 

 شمارد.را نمي  𝑏و  𝑎 يک از عددهايهيچ 𝑝و 

𝑥 اگر اثبات. =
𝑚

𝑛
دو عدد  هر  𝑛و  𝑚 آن ، که در 

𝑛ن  يد  ، همچننصحيح باش > ي اساس. بنا بر قضيه 0

𝛼2صحيح  يددهاع ،حساب ≥ 0 , 1 ≥ 0 , 𝑎   و

𝑏 که :طوريوجود دارند به 

𝑚 = 𝑝𝛼1𝑎      , 𝑛 = 𝑝𝛼2𝑏 

 : پسشمارد. را نمي 𝑏و  𝑎 يک  از عددهايهيچ  𝑝و 

𝑥 = 𝑝𝛼 (
𝑎

𝑏
) 

بر روي  O𝑟𝑝تابع  0.1بنابر لم  .1.2تعریف 

 شود:ف زير تعري يگويا با ضابطه يعددهامجموعه 

O𝑟𝑝(𝑥) = {
𝛼 ,   𝑥 ≠ 0     𝑥 = 𝑝𝛼 (

𝑎

𝑏
) ,

∞,                             𝑥 = 0
 

O𝑟𝑝(𝑥)   را رتبه𝑥    نسبت به𝑝  نامند. 

 : 𝑦و  𝑥دو عدد گويا مانند  هر يبه ازا .1.5لم 

O𝑟𝑝(𝑥 + 𝑦) ≥ 𝑚𝑖𝑛 {O𝑟𝑝(𝑥), O𝑟𝑝(𝑦)} . 

  اگر اثبات.

O𝑟𝑝(𝑥) = 𝛼1 , O𝑟𝑝(𝑦) = 𝛼2 
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 بنابراين:

𝑥 = 𝑝𝛼1 (
𝑎

𝑏
)  , 𝑦 = 𝑝𝛼2 (

𝑐

𝑑
) 

 اگرن يهمچن

𝛼 = 𝑚𝑖𝑛{𝛼1 , 𝛼2} 

 لذا :

𝑥 + 𝑦 =
𝑝𝛼(𝑝𝛼1−𝛼+𝑝𝛼2−𝛼𝑏𝑐)

𝑏𝑑
 . 

 

حاصل ضرب    𝑝 پساول است،    𝑝ن چون يبنابرا

𝑏𝑑   شمارد:را نمي 

O𝑟𝑝(𝑥 + 𝑦) ≥  𝛼 = 𝑀𝑖𝑛{O𝑟𝑝(𝑥), O𝑟𝑝(𝑦)}.
   

آديک -𝑝را نرم  𝑝‖∙‖نگاشت  .1.3تعریف 

گويا به شکل  زير  يروي ميدان عددها و ندناميم

 :شودتعريف مي

‖∙‖𝑝: ℚ →  ℝ+  

‖𝑥‖𝑝 = {
𝑝−𝛼 ,   𝑥 ≠ 0 , 𝑥 = 𝑝𝛼 (

𝑎

𝑏
)

O                                 𝑥 = O
 

يک نرم    𝑝‖∙‖ يعنيآديک – 𝑝نرم . 1. 1گزاره 

 رارشميدسي است.يغ

ف يتعر ،يضرب يژگيبنابر شرط صفر بودن و و اثبات.

 يجهيح، بالفاصله نتيصح يو قواعد توان عددها

مال هم يشود. شرط ماکسيمورد نظر استدالل م

 است. 0.0لم  ينتيجه

ميدان اعداد دیک. آ–𝒑اعداد  ساختمان .2

𝒑–ديک، آℚ 𝑝  در واقع کامل شده اعداد ،

                                                           
 را ببينيد. ]5[ -  05

تابع ديک )آ–𝒑نسبت به نرم  ℚگوياي 

( است که در  𝑝‖∙‖ديک آ–𝒑سنجش 

کامالً  ،ارايه شد. روش ساختن 0.9تعريف 

شبيه ساختن اعداد حقيقي از  اعداد 

 .تاسنياز ز ينهاي زير گوياست. به تعريف

يک نرم   ‖∙‖أت و ييک ه 𝔽 اگر .2.1تعریف 

 شده روي آن باشد.فيتعر

همگراست  هرگاه  𝔽عناصر  𝑛≥1{𝑎𝑛}  دنباله -(0)  

∋ 𝑎مانند  يعنصر 𝔽 يوجود داشته باشد به شرط 

 که:

∀휀 ∈  ℝ , 휀 > 0 , ∃ 𝑁 ∈ ℕ  ,    

∀ 𝑛 ≥ 𝑁  ;  ‖𝑎𝑛 − 𝑎‖ < 휀 
  

را کوشي  𝔽ر عناص 𝑛≥1{𝑎𝑛} ييک دنباله -(5)

 که:يبه شرط ندناميم

∀ 휀 ∈ ℝ , 휀 > 0 , ∃ 𝑁 ∈ ℕ , ∀m, n ≥ N; 

‖𝑎𝑛 − 𝑎𝑚‖  < 휀  

  

 ندناميکامل م ‖∙‖نسبت به نرم  را 𝔽أت  يه -(9)

 همگرا باشد. 𝔽هر دنباله کوشي در  هرگاه 

د که نهايي وجود دارگويا دنباله يأت عددهايدر ه

. 05ولي همگرا نيستند ،کوشي اند  𝑝‖∙‖نسبت به 

 𝑝‖∙‖، نسبت به  ℚ يعنيا يگو يأت عددهايبنابراين، ه

 01کامل نيست.

و   𝑛≥1{𝑎𝑛}کوشي  يدو دنباله .2.2تعریف

{𝑏𝑛}𝑛≥1 اگر دنباله ندنامرا معادل مي               

{𝑎𝑛 − 𝑏𝑛  }𝑛≥1 .به صفر همگرا باشد 

کوشي بودن و همگرايي خاصيتي توپولوژيکي  - 01
 است و بستگي به نرم مطرح شده دارد.
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شي هاي کوکه معادل بودن دنبالهد کر يبررس توانيم

ارزي است. براي يک دنباله کوشي يک رابطه هم

ارزي آن را نسبت هم  يها، کالس𝑛≥1{𝑎𝑛}مانند  

 .دهندنشان مي  [ 𝑎𝑛 ]به اين رابطه با 

هاي کوشيِ دنباله تمام يمجموعه 𝑐𝑝(ℚ) اگر

اين  گاه، آنباشد 𝑝‖∙‖گويا نسبت به نرم  يعددها

مجموعه با دو عمل جمع و ضرب زير يک حلقه 

 جابجايي است:

{𝑎𝑛} + {𝑏𝑛} = {𝑎𝑛 + 𝑏𝑛} 

{𝑎𝑛}{𝑏𝑛} = {𝑎𝑛𝑏𝑛} 

هايي که به صفر همگرا زير مجموعه همه دنباله P اگر

 Pه ک کرد يتوان بررسمي ي. به راحتباشد ،هستند

آل يک است. اين ايده 𝑐𝑝(ℚ)آل حلقه يک ايده

باشد. بنابراين، حلقه خارج يم ماليآل ماکسايده

 أت است.يک هير يقسمتي ز

ℚ 𝑝 =
𝑐𝑝(ℚ)

𝑃
 

نامند . در يديک مآ– 𝒑 يأت عددهايأت را هياين ه

ل يتشک  [ 𝑎𝑛 ]يهاکالس تمامأت از ين هيقت، ايحق

ک يأت را ) ين هيديک به اآ– 𝒑م نرم ياست. تعمشده

ش ينما ‖𝑝‖است( با همان نماد  يدسير ارشمينرم غ

و  يجبر يهايژگيأت وين هيکه ا هندديم

ند مدارد. خوانندگان عالقه يجالب اريبس يکيتوپولوژ

 .ندينمارجوع  [8]و  [1] يهامرجع توانند بهيم
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 []- 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. 

 []- Neal Koblitz, "p-adic Numbers, p-adic Analysis, and Zeta- 

Functions", 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.

 

 

 

 

http://benoit.rivet.free.fr/tex/zeta_bookman.pdf
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 هاي با مقدار صحيحايحلقه چندجمله

 نسرين شيرعلي

18گروه رياضي، دااگشنه شهيد چمران اهواز

که  ايب گويها با ضراياملهه چندجحلق ده: يچک

ها با ايصحيح مقدارند، زيرحلقه تمام چندجمله

ضرايب گويا است که خواص جالب توجهي دارد. در 

اين مقاله اين حلقه باز شناخت شده و مطالبي راجع 

هاي صحيح مقدار در يک حوزه ايبه حلقه چندجمله

ن آچنين بعد گلدي صحيح دلخواه ارائه شده است. هم

مدول مشخص و نشان -ℤبه عنوان يک 

ωاست که اين حلقه شدهداده
1

نويتري است به  – 

ωطوري که 
1

 اولين عدد ترتيبي ناشماراست. 

هاي صحيح مقدار، ايچندجمله :يديکل يهاواژه

 نويتري. -𝑎بعد گلدي و 

 09F 51:   ياضير يبندکد موضوع

شند، ضريب اعداد صحيح مثبت با 𝑛و  𝑋مقدمه: اگر 

x)اي دو جمله
n
 از اين رو چند ح است.يک عدد صحي (

 ي هاياجمله

(
𝑋

𝑛
) =

𝑋(𝑋 − 1)⋯(𝑋 − 𝑛 + 1)

𝑛!
 

که ضرايب آن اعداد صحيح نيستند، به ازاي هر با اين

ت کنند. به عبارعدد صحيح، مقادير صحيح اختيار مي

                                                           
           Shirali-n@scu.ac.ir 

هاي صحيح ايها، چندجملهايديگر اين چندجمله

اي با مقادير تند. عالوه بر آن هر چند جملهمقدار هس

X) يهاياجملهصحيح يک ترکيب خطي از چند 
n
) 

ن ها براي يافتايايزاک نيوتون از اين چند جمله است.

هاي دوم و سوم اعداد حقيقي مقدار تقريبي ريشه

 است.استفاده کرده 

 يتناهم يهامقدار باشد، تفاضل يقيک تابعِ حقي fاگر 

∆kf(0) شوند:يف مين تعريچن 

∆𝑓(0) = 𝑓(𝑛) − 𝑓(0) 

 و

∆𝑘𝑓(0) = ∆ (∆𝑘−1𝑓(0)). 

 در اين صورت

𝑓(ℎ𝑥)

≈ ∑ ∆𝑘𝑓(0)
𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)⋯(𝑥 − 𝑘 + 1)

𝑘!

𝑛

𝑘=0

 

که  nh ، . . .  و  h، 1در نقاطِ  fتابع  يابيکه درون 

نند اين دستور ما کند.يان ميبرابر دارند، ب يهافاصله

 ابييمکلورن است و معموالً به نامِ درون–تيلور بسط
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 fويژه اگر به  شود.شناخته مي 03نيوتون -گرگوري

را برابر با واحد  hباشد و  nبا درجه  ياک چندجملهي

 م:يم، داريار کنياخت

𝑓(𝑥)

= ∑ ∆𝑘𝑓(0)
𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)⋯(𝑥 − 𝑘 + 1)

𝑘!

𝑛

𝑘=0

= ∑ ∆𝑘𝑓(0) (
𝑥

𝑘
)

𝑛

𝑘=0

. 

 که در آن 

∆𝑓(0) = 𝑓(1) − 𝑓(0) 

 و 

∆kf(0) = ∆ (∆k−1f(0)) =

∑ (−1)k−1(k
i
)f(i).k

i=0  

اعداد  يبه ازا f ايبديهي است که اگر مقدار چندجمله

 kf(f(0))∆گاه ح باشد، آنيک عدد صحيح يصح

يک عدد صحيح خواهد بود. به عکس،  kبراي هر 

دد صحيح باشد، يک ع k، براي هر kf(0)∆چه چنان

صحيح مقدار است،  ياک چندجملهي fاي چندجمله

𝑋 )هايايزيرا چندجمله
𝑛
هاي ايهمگي چندجمله (

 صحيح مقدار هستند.

 0303در سال  50و الکساندر اُستروسکي 51جرج پوليا

ميالدي هرکدام به طور جداگانه، دو مقاله و با يک 

در هيأت هاي صحيح مقدار ايعنوان)دربارۀ چندجمله

ها جبري اعداد ( منتشر کردند. در اين مقاله

هاي صحيح مقدار صرف نظر از ارتباط ايچندجمله

 ها با ساير مطالب، مورد نظر بود..آن

                                                           
  Greory-Newton 
 -Geory-Polya 

اعداد صحيح  هو حلق 𝐾نامبردگان يک هيأت جبري 

هايي با ضرايب ايرا در نظر گرفته و چندجمله Dآن 

را  Dاي ، عضوهDرا که به ازاي عضوهاي  𝐾 در

ي اکند، مطالعه کردند. براي مثال چندجملهاختيار مي
𝑋(𝑋−1)

𝑖+1
 ℚ[𝑖]از هيأت درجه دوم  ب آنيکه ضرا   

است، داراي اين ويژگي است که مقدار انتخاب شده

آن به ازاي هر عدد صحيح گاوسي، يک عدد صحيح 

گاوسي است. آشکار است که مجموعه اين چند 

دول است .اينک پرسش م– Dها  يک ايجمله

مدول –Dهايي اين طبيعي اين است که در چه حالت

𝐾يک مدول آزاد است. اگر  = ℚ طور که همان

  ℚاي با ضرايب در يادآور شديم، مجموعه چندجمله

مدول آزاد است و  - ℤکه صحيح مقدارند، يک 

اي يک پايه براي آن تشکيل ضرايب دو جمله

سش را مطرح کرد که دهند. در واقع پوليا اين پرمي

هاي يااي از چندجملهآيا يک پايه منظم، يعني؛ دنباله

deg(𝑓𝑘)وجود دارد که  {𝑓𝑘}صحيح مقدارِ  = 𝑘  و

𝑓اي صحيح مقدار را بتوان به شکل هر چندجمله =

𝑎0𝑓0 + 𝑎1𝑓1 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑓𝑛 ب يو با ضرا𝑎𝑘  در

D  تي وسکي نتايج مفيد و با اهمينوشت؟ پوليا و استر

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

را به اثبات رساندند که يک پايه منظم وجود دارد اگر 

هاي اول با يک لآههاي ايدضربو تنها اگر حاصل

ل اصلي باشد. پس از پوليا و آهنرم داده شده، يک ايد

د شده تنها به اعدا هاي انجاماُستروسکي، اکثر پژوهش

 55اسکولم 0395شد. در سال محدود مي ℤ صحيح 

هاي با ضرايب گويا و صحيح ايمجموعه چندجمله

مدول بلکه به عنوان -ℤمقدار را نه تنها به عنوان يک 

 -Alexander Ostrowski 
T.Skolem 
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يک حلقه در نظر گرفت. نامبرده تعبيري از اتحاد  

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

و𝑓𝑚چه ست. چنانبرقرار ني … ،𝑓2،𝑓1 

هاي صحيح مقدار باشند و براي هر عدد ايچندجمله

عليه مشترک ، بزرگترين مقسوم aصحيح 

𝑓𝑛(𝑎)و ⋯ ،𝑓2(𝑎)،𝑓1(𝑎) ن يبرابر ا باشد، در ا

ح مقدار يصح يهاياصورت چندجمله

𝑔𝑚و ⋯ ،𝑔2، 𝑔1  وجود دارند که 

𝑓1𝑔1 + 𝑓2 𝑔2 + ⋯+ 𝑓𝑚𝑔𝑚 = 1 

ميالدي ارنست  0300پس از اسکولم در سال 

-هاي صحيحايمجموعه تمام چندجمله 51اشتراوس

هاي آن، از هر مرتبه مقدار را که مشتق

اين  مطالعه کرد. مقدارند –هاي صحيحايچندجمله

 مدول است.- ℤمجموعه باز هم يک 

- ℤبه اين  𝑓 اياشتراوس نشان داد که چندجمله

 به شکل  𝑓مدول تعلق دارد اگر و تنها اگر 

𝑓 = ∑𝑎𝑘  𝑏𝑘 (
𝑋

𝑢
) 

ها از  𝑏𝑘اند و حيها اعداد صح 𝑎𝑘باشد که  در آن 

 آيددستور زير به دست مي

𝑏𝑘 = ∏𝑝
[
𝑘
𝑝
]
 

کند. در در مجموعه اعداد اول تغيير مي 𝑝جا در اين

و پس از آن لوناردو  50کوارس بروجينني 0300سال 

 هاي اشتراوس را ادامه دادند.پژوهش 55کارليتز

اي با ضرايب گويا را که صحيح اينک حلقه چندجمله

                                                           
 Fezout 
Ernst-Straus 

دهند. اين حلقه نشان مي 𝐼𝑛𝑡(ℤ)مقدار هستند با 

 هاست  و از اين رو يک حوز ℚ[𝑥]يک زير حلقۀ 

 ترين روش براي تعميم اينباشد. طبيعيصحيح مي

صحيح، هيأت  هحلقه در نظر گرفتن يک حوز

هايي است که ايکسرهاي آن و حلقه چندجمله

ها در هيأت کسرهاست و به ازاي مقادير ضرايب آن

صحيح را اختيار  هحوزۀ صحيح همان مقادير حوز

ه هايي به ويژهاي چنين حلقهلآکند. بررسي ايدهمي

ه تجزيچنين بررسي يکتايي هاي اول آن و هملآهايد

 ها از مباحث اصلي اين مقاله است.در اين حلقه

 𝑰𝒏𝒕(ℤ)خواص  یبعض 1

چند  هکه  در مقدمه يادآوري کرديم حلقگونه همان

اي با ضرايب گويا که مقادير آن به ازاي اعداد جمله

اي مدول آزاد با پايه-ℤاند يک صحيح، اعداد صحيح

خش اي است. در اين بهاي دو جملهاياز چندجمله

وه شود. عالاي از اين نتيجه آورده ميابتدا اثبات ساده

به اختصار بيان  𝐼𝑛𝑡(ℤ)بر آن بعضي خواص 

مورد توجه قرار  𝐼𝑛𝑡(ℤ)شوند. سپس بعد گلدي مي

 شود.گيرد و نتايج جديدي در اين مورد ارائه ميمي

نويتري  - 𝐼𝑛𝑡(ℤ)،𝜔1دهيم که چنين نشان ميهم 

 باشد.اولين عدد ترتيبي ناشمارا مي 𝜔1است که 

𝒏 حيهر عدد صح يرا.1.1لم ≥  ياجملهچند  𝟎

(𝑋
𝑛
 اي صحيح مقدار است.يک چندجمله (

 گيريم: سه حالت در نظر مي اثبات .

𝑎اگر  الف( ≥ 𝑛 گاه ، آن(𝑎
𝑛
اي ضريب دوجمله (

            Niclas Brijn 

            Leonardo Carlitz 
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 است و از اين رو يک عدد صحيح است.

0چه چنان ب( ≤ 𝑎 ≤ 𝑛 − 𝑋)نا به تعريف، ب1
𝑛
)  ،

 (𝑋 − 𝑎)يک عامل در صورت است و از اين رو  

(𝑎
𝑛
) = 0  . 

𝑎اگر  ج( < 0  ، 

(
𝑎

𝑛
) =

𝑎(𝑎 − 1)⋯ (𝑎 − 𝑛 + 1)

𝑛!

= (−1)𝑛
−𝑎(1 − 𝑎)⋯ (𝑛 − 1 − 𝑎)

𝑛!

= (−1)𝑛 (
𝑛 − 1 − 𝑎

𝑛
) 

ود و شيل مياز دو حالت قبل تبد يکين حالت به يا

𝑋)جه يدر نت
𝑛
 عدد صحيح است.يک  (

با  يهاياچندجمله 𝑔(𝑥)و   𝑓(𝑥) اگر .1.2لم 

باشند و     ℚو با ضرايب در  𝑛يا برابر درجه کمتر 

𝑓(0) = 𝑔(0), 𝑓(1) = 𝑔(1),⋯ , 𝑓(𝑛) =

𝑔(𝑛) 

𝑓(𝑥)گاه آن = 𝑔(𝑥) . 

𝑓(𝑥) ياهرگاه چندجملهاثبات.  − 𝑔(𝑥) = 0  

ابر  ا بريکمتر  يادرجه يصفر نباشد دارا ياچند جمله

 است.   𝑛با 

𝑓(𝑥)ه ن رو معادلياز ا − 𝑔(𝑥) =  يحداکثر دارا  0

𝑛 به فرض  شه است. اما بناير𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) = 0  

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

𝑓(𝑥)ن رو يو از ا = 𝑔(𝑥)  . 

 

… و 𝑏𝑛اگر  .1.3لم  ،𝑏1،𝑏0  اي از اعداد دنباله

 اي چند جملهصحيح باشند، 

 𝑔(𝑥) = 𝑐0(
𝑋
0
) + 𝑐1(

𝑋
1
) + ⋯+ 𝑐𝑛(

𝑋
𝑛
)  

𝑖) وجود دارد که  = 1,2,⋯ , 𝑛)    𝑐𝑖  𝜖ℤ  و 

𝑔(0) = 𝑏0, 𝑔(1) = 𝑏1,⋯ , 𝑔(𝑛) = 𝑏𝑛 

  م.يکنياستفاده م 𝑛 ياز استقرا رو اثبات.

𝑛اگر  -0 = 𝑔(𝑥)گاه ، آن 0 = 𝑏0(
𝑋
0
)  

ي با هايويژگي براي دنباله فرض کنيم اين -5

برقرار باشد. اگر دنباله    𝑛طول کمتر از 

𝑏𝑛,⋯ , 𝑏1, 𝑏0 اي مفروض باشد. چندجمله

يابيم. بنا به فرض را مي 𝑔(𝑥)متناظر 

 اي چندجمله

𝑓(𝑥) = 𝑐0 (
𝑋

0
) + 𝑐1 (

𝑋

1
) + ⋯

+ 𝑐𝑛−1 (
𝑋

𝑛 − 1
) 

 که وجود دارد به طوري 

𝑓(0)  = 𝑏1, 𝑓(1) = 𝑏2, ⋯ , 𝑓(𝑛 − 1)

= 𝑏𝑛−1 

 ميدهينک قرار ميا

𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) + (𝑏𝑛 − 𝑓(𝑛)) (
𝑋

𝑛
) 

0هر عدد  يم که برايکنيو توجه م ≤ 𝑙 ≤ 𝑛 − 1 

( 𝑙
𝑛
) = 𝑥)را يز،  0 − 𝑙)  در صورت کسر(𝑋

𝑛
) 

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

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

𝑔(𝑛) = 𝑓(𝑛) + (𝑏𝑛 − 𝑓(𝑛))

= 𝑓(𝑛) − 𝑓(𝑛) = 𝑏𝑛 

 

 اي اي مطلوب همان چندجملهبنابراين چندجمله

𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ( 𝑏𝑛 − 𝑓(𝑛)) (
𝑋

𝑛
) 
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 )پوليا( مجموعه  .1.4ه يقض

𝐵 = {(
𝑋

𝑛
) : 𝑛 = 0,1,2,⋯ } 

 است. 𝐼𝑛𝑡(ℤ) يه برايپا-ℤک ي

𝑋)، هر  0. 0بنا به لم  ت.اثبا
𝑛
 ياک چندجملهي (

 يم که عضوهايدهيح مقدار است. ابتدا نشان ميصح

مستقل خطي هستند. فرض کنيم  𝐵مجموعه 

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1(
𝑋
1
) + ⋯+ 𝑎𝑛(𝑋

𝑛
ب يترکيک  (

𝑓(𝑥)باشد. اگر  𝐵 يعضوها از دلخواه يخط = 0   

𝑋) ضريب
𝑛
𝑋)اشد، زيرا تنها بايد صفر ب 𝑎𝑛، يعني (

𝑛
)  

𝑎𝑛−1است. به همين دليل  𝑋𝑛شامل  = . با تکرار 0

گيريم که همه ضرايب صفر استدالل نتيجه مي

به عنوان  𝐼𝑛𝑡(ℤ) هستند. براي اين که نشان دهيم

شود. توليد مي 𝐵مدول با عضوهاي مجموعه -ℤ يک

 و  𝐼𝑛𝑡(ℤ)اي در يک چندجمله𝑓(𝑥) فرض کنيم 

 باشد. اگر 𝑛 از درجه 

𝑓(0) = 𝑏0, 𝑓(1) = 𝑏1,⋯ , 𝑓(𝑛 − 1)

= 𝑏𝑛−1 

 يابه موجب لم قبل چندجمله

 𝑔(𝑥) = 𝑐0(
𝑋
0
) + 𝑐1(

𝑋
1
) + ⋯+ 𝑐𝑛(𝑋

𝑛
)  

 وجود دارد که

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

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

بنا به قضيه کوچک فرما براي هر عدد  .1.5مثال 

  𝑝و هر عدد اول  𝑎صحيح 

𝑎𝑝 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

  𝑝شود که براي هر عدد اول جا نتيجه مياز آن

 ايچندجمله

1

𝑝
𝑥𝑝 −

1

𝑝
𝑥  

 اي صحيح مقدار است.يک چندجمله

متباين باشند، 𝑚 و عدد طبيعي  𝑎اگر  عدد صحيح 

 ه   گاآن

𝑎𝛷(𝑚) ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑚) 

تر شيح مثبت نابيتعداد اعداد صح 𝛷(𝑚) که در آن 

متباين اند. اين قضيه که به  𝑚است که با  𝑚 از 

فرما معروف است حالت خاصي از  –قضيه اويلر 

 است:  شدهتر شناختهباشد که کماي ميقضيه

   ،𝑚و هر عدد طبيعي  𝑎براي هر عدد صحيح 

(0)  𝑎𝑚 ≡ 𝑎𝑚−𝛷(𝑚)(𝑚𝑜𝑑 𝑚) 

 ها ايشود که چندجملهبدين ترتيب مالحظه مي

𝑥𝑚

𝑚
=

𝑥𝑚−𝜙(𝑚)

𝑚
 

اي صحيح يک چندجمله𝑚  براي  هر عدد طبيعي 

( 0جا اثبات ساده و کوتاهي از )مقدار است. در اين 

دهيم که براي هر عدد دهيم. ابتدا نشان ميارائه مي

 𝑝اول  

𝑎𝑝𝑘
= 𝑎𝑝𝑘−1

(𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑘), 𝑎 ∈ ℤ, 𝑘 ∈ ℕ (5  )  

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

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

 دارد که 

𝑎𝑝𝑘
= 𝑎𝑝𝑘−1

+ 𝑝𝑘𝑧 
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 گيريم که و از اين  نتيجه مي 

𝑎𝑝𝑘+1
− 𝑎𝑝𝑘

= 𝑝𝑝𝑘𝑧𝑝 + ∑ (
𝑝

𝑛
)𝑎𝑝𝑘−1

𝑝−1

𝑛=1

(𝑝𝑘𝑧)𝑝−𝑛 

1جا که براي هر از آن  ≤ 𝑛 ≤ 𝑝 − 1 ،𝑝|(𝑝
𝑛
)  

𝑝𝑘+1|(𝑝 داريم 
𝑛
)𝑝𝑘(𝑛−1)  و به علت اين که

𝑝𝑘+1|𝑝𝑝𝑘 گيريمنتيجه مي 𝑝𝑘+1|𝑝𝑝𝑘+1
− 𝑎𝑝𝑘

 

𝑚يم فرض کن = ∏ 𝑝𝑛
𝑘𝑛𝑟

𝑛=1  تجزيه 𝑚  به

( کافي 0ضرب اعداد اول باشد. براي اثبات )حاصل

1است نشان دهيم که براي  ≤ 𝑛 ≤ 2، 

(9)   𝑎𝑚 ≡ 𝑎𝑚−𝛷(𝑚)(𝑚𝑜𝑑𝑝𝑛
𝑘𝑛) 

 گيريم که چنين نتيجه مي  𝑚از تجزيه 

𝛷(m) = ∏𝑝𝑛
𝑘𝑛−1(𝑝𝑛 − 1)

𝑟

𝑛=1

 

 و

𝑚 − 𝛷(m) = ∏𝛷𝑛
𝑘𝑛−1

𝑟

𝑛=1

[∏𝑝𝑛

𝑟

𝑛=1

− ∏(𝑝𝑛 − 1)

𝑟

𝑛=1

] 

 دهيمقرار مي

𝑦 = ∏(𝑝𝑛 − 1)

𝑟

𝑛=2

 , 

𝑥 = ∏𝑝𝑛 − ∏(𝑝𝑛 − 1)

𝑟

𝑛=1

𝑟

𝑛=2

 

 گيريم که ( نتيجه مي5اينک از )

[∏𝑝𝑛 − ∏(𝑝𝑛 − 1)

𝑟

𝑛=1

𝑟

𝑛=1

] 𝑝1
𝑘1−1 

= 𝑎(𝑝1𝑥+𝑦)𝑝1
𝑘−1

 

= 𝑎(𝑝1𝑥+𝑦)𝑝1
𝑘−1

 

= 𝑎(𝑥+𝑦)𝑝1
𝑘1

 

(1     )= 𝑎∏ 𝑝𝑛𝑝1
𝑘1𝑟

𝑛=2 (𝑚𝑜𝑑𝑝1
𝑘1) 

∏ ( را به توان1ِو باالخره دو طرف ) 𝑝𝑛𝑝1
𝑘𝑛−1𝑟

𝑛=2 

 م:ين صورت داريم که در ايرسانيم

𝑎𝑚−𝛷(m) ≡ 𝑎𝑚(𝑚𝑜𝑑𝑝1
𝑘1) 

2هر  ي( برا9به طور مشابه ) ≤ n ≤ r  ثابت

 است. ( اثبات شده0) ينهشتب همين ترتيشود. بديم

 هاي صحيح مقدارايگرچه قضيه پوليا تمام چندجمله

چه که بيان و کند. اما با توجه به آنرا مشخص مي

هاي اييابيم که هريک از چندجملهاثبات شد درمي

 صحيح مقدار هستند. ℚ[𝑥]زير در 

𝑚 = 2         2 − 𝛷(2) = 1            
𝑥2 − 𝑥

2
 

𝑚 = 3            3 − 𝛷(3) = 1          
𝑥3 − 𝑥

3
 

𝑚 = 4          4 − 𝛷(4) = 2            
𝑥4 − 𝑥2

4
 

𝑚 = 5            5 − 𝛷(5) = 1          
𝑥5 − 𝑥

5
 

𝑚 = 6           6 − 𝛷(6) = 4         
𝑥6 − 𝑥4

6
 

         𝑚 = 7           7 − 𝛷(7) = 1          
𝑥7−1

7
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𝑚 = 8            8 − 𝛷(8) = 4         
𝑥8 − 𝑥4

8
 

𝑚 = 9            9 − 𝛷(9) = 3         
𝑥9 − 𝑥3

9
 

𝑚 = 10        10 − 𝛷(10) = 6     
𝑥10 − 𝑥6

10
 

  ست ور ايپذضيک حلقه تعوي  𝐼𝑛𝑡(ℤ).  6. 1ه  يقض

ℤ[𝑥] ⊆ 𝐼𝑛𝑡(ℤ) ⊆ 𝑄(𝑥) 

 که م يکنيم يادآورياثبات. 

𝐼𝑛𝑡(ℤ) = {𝑓(𝑥) ∈ 𝑄[𝑥]: 𝑓(ℤ) ⊆ ℤ} 

باشند.  Int(ℤ) يعضوها g(x)و  f(x)م يفرض کن

 داريم: 𝑛هر عدد صحيح  در اين صورت به ازاي

𝑓(𝑛), 𝑔(𝑛) ∈ ℤ 

 است که  يهينک بديا

(𝑓 − 𝑔)(𝑛) = 𝑓(𝑛) − 𝑔(𝑛) ∈ ℤ  ,  

(𝑓𝑔)(𝑛) = 𝑓(𝑛)𝑔(𝑛) ∈ ℤ 

 هاي شمول بيان شده بديهي هستند.برقراري رابطه

 کنيم.در اثبات قضيه زير به کاربرد اعداد اول توجه مي

 ت.سين يتريک  حلقه نوي Int(ℤ) حلقه .1.7ه يقض

 فرض کنيم اثبات.

𝑝1 < 𝑝2 < 𝑝3 < ⋯ 

 دهيم، قرار ميدنباله تمام اعداد اول باشد

ℎ𝑖(X) =
𝑋(𝑋 − 1)(𝑋 − 2)⋯ (𝑋 − 𝑝𝑖 + 1)

𝑝𝑖!
 

 ل توليد شده با مجموعه آهو ايد

{ℎ2, ℎ2,⋯ , ℎ𝑝𝑘} 

بدين ترتيب  م.يدهينشان م kAبا  Int(ℤ)را در 

 ي هالآهزنجير افزايشي ايد

𝐴1 ⊆ 𝐴2 ⊆ ⋯ 

آيد. اين زنجير ايستا نيست، به دست مي Int(ℤ)در 

Akاي داشته باشيم  kزيرا اگر براي   = Ak−1 

  يهاجملهچند

𝑓1(𝑋), 𝑓2(𝑋),⋯ , 𝑓𝑘(𝑋) 

 کهوجود خواهند داشت به طوري  Int(ℤ)در  

𝑋(𝑋 − 1)(𝑋 − 2)⋯(𝑋 − 𝑝𝑖 + 1)

𝑝𝑘!

= ∑
𝑋(𝑋 − 1)(𝑋 − 2)⋯ (𝑋 − 𝑝𝑖 − 1)

𝑝𝑖!

𝑘−1

𝑖=1

𝑓𝑖(𝑋) 

تقسيم کنيم  Xچه طرفين  بر اين تساوي را بر چنان

𝑋و قرار دهيم  = 𝑝𝑘   در سمت راست عدد گويايي

شمارد و را مي 𝑝𝑘−1 آيد که مخرج آن !به دست مي

متباين است. حال آن که سمت  چپ  𝑝𝑘از اين رو با 

1برابر با 

𝑝𝑘
 باشد که آشکار يک تناقض است.مي 

ل هاي ماکسيمال و آهقضيه بعد در مورد ايد

 است.   Int(ℤ) هاي اول حلقهلآهايد

 .1.8 هيقض

   هاي لآهبين ايد کيک به ي يتناظر .0

,𝑝]با زوج مرتب  Int(ℤ)ماکسيمال  𝑐]  که

 يک عدد صحيح 𝑐يک عدد اول و  𝑝در آن 
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 𝑝- اين تناظر با رابطه  ،دارداي است وجود

 شود:زير داده مي

 
[𝑝, 𝑐] ⇔ 𝑀(𝑝, 𝑐) = {𝑓: 𝑓 ∈

𝐼𝑛𝑡(ℤ), 𝑓(𝑐) ∈ 𝑝ℤ𝑝}  
 

به  Int(ℤ)ل اول و غير ماکسيمالِ آههر ايد .5

 شکل زير است:

𝑝𝑔 = 𝑔(𝑥)ℚ[𝑥] ∩ 𝐼𝑛𝑡[ℤ] 

g(x)که در آن  ∈ ℤ[x] ل يتحو ياک چندجملهي

بر هم منطبق هستند  phو  pgل آهدو ايد ر است.يناپذ

 باشد. f(x)يک مضرب ثابتِ  g(x)اگر و تنها اگر 

 .]3ر. ک.  [ اثبات.

 است. 5برابر با  Int(ℤ)بعد کرول . 1.9جه ينت

  ℛشود که بعد کرول حلقه يم يادآوري اثبات.

ر يشود که زنجيف ميتعر Ν مثبت مم عدديماکس

P0 ⊂ P1 ⊂ ⋯ ⊂ PN وجود هاي اول لآهاز ايد

Pgم که ياست توجه کن ينک کافيته باشد. اداش ⊂

Pn دهد که يجه مينتPg = Pn. 

ي پروفر يک حوزه Int(ℤ) حلقۀ. 1.11ه يقض

 است.

 .] 3ر. ک. [  اثبات.

ي پروفر يک حوزه Int(ℤ)حلقه  .1.11جه ينت

 د نيست.ي ددکيناست اما يک حوزه

، 1.0کافي است توجه کنيم که بنا به قضيه  اثبات.

Int(ℤ) ک ـواند يــتنويتري نيست و از اين رو نمي 

 د باشد.حوزه ددکين

يک حوزه پروفر  Int(ℤ)حلقه . 12. 1ه يقض

 نيست.

بنا  ℤ[𝑥]نويتري است،  حلقه ℤجا که از آن اثبات.

چه به قضيه پايه هيلبرت نويتري است. از اين رو چنان

ℤ[𝑥] است. از طرفي  پروفر باشد يک حوزه ددکيند

 ℤ[𝑥]يک حوزه تجربه يکتاست   ℤکه ه علت اينب

هاي يک حوزه ايدال ℤ[𝑥]نيز چنين است و در نتيجه 

بايد ميدان باشد.  ℤاصلي است و در اين صورت 

 تواند حوزه پروفر باشد.نمي ℤ[𝑥]بنابراين 

ℤ[x]جا که از آن تذکر. ⊆ Int[ℤ] جه ينت

وزه ح کيک حوزه پروفر لزوماً يرحلقه يم که زيريگيم

 ست.يپروفر ن

 𝐈𝐧𝐭[ℤ] يبعد گلدِ  2

به عنوان يک حلقه  Int[ℤ]ي بعد گلِد ن بخشيدر ا

شود. در مدول مشخص مي -ℤو نيز به عنوان يک 

به عنوان يک حلقه  Int(ℤ)دهيم که پايان نشان مي

ω1-که نويتري است به طوريω1  کوچکترين عدد

 ترتيبي ناشماراست.

 Aمدول و  -ℛيک  Μ فرض کنيم .2.1ف یتعر

است  ياساس Μدر  Aم ييگو رمدول آن باشد،يک زي

Aم يسينويو م ≤ e M هرگاه براي هر زيرمدول ،

B ،Aمانند  Μصفر نا ∩ B ≠ 0 . 

يکنواخت است،  Μمدول -ℛگوييم  .2.2ف  یتعر

 اساسي باشد.     Μهرگاه هر زيرمدول ناصفر آن در 
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مدول و - ℛيک   Μفرض کنيم  .2.3ف یتعر

{𝐴𝑖 ∶   𝑖 ∈ 𝐼} شد. اي از زيرمدولخانواده هاي آن با

ست، هرگاه براي هر زير  ستقل ا گوييم اين خانواده م

𝐽مجموعه متناهي ⊆ 𝐼 هر  يو برا𝑖 ∈ 𝐼 − 𝐽 

(∑𝐴𝑗

𝑗𝜖𝐽

) ∩ 𝐴𝑖 = (0) 

که آن را با  Μمدول -ℛ يبعد گلد .4 .2ف یتعر

𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝑀𝑅 ـــان م عدد يترم کوچکيدهينش ن 

صل ست که بزرگ يا ساويتر ا صل يا م م تما يعدد ا

 است؛ يعني؛ Μ يهار مدوليمستقل ز يهاخانواده

 :|I| } 𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝑀𝑅 = 𝑠𝑢𝑝 

عضو  |I|با   M يهار مدوليخانواده مستقل از ز هک

   وجود دارد {

قه  لدي حل عد گ يک   ℛب به عنوان  مدول - ℛرا 

 کنيم. تعريف مي

 

ــد، آن-ℛيک   𝑀گر  ا .2.5جه ينت گاه  مدول باش

𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝑀 = ها اگر   1 خت ي  𝑀اگر و تن کنوا

  باشد.

 با توجه به تعريف بديهي است. اثبات.

 

𝐺 .2.6جه ينت − dim(𝐼𝑛𝑡(ℤ)) = 1 

ــحيح مانند اثبات.  ــت،  Dهر حوزه ص يکنواخت اس

0دو ايدال آن باشند J و  Iزيرا اگر  ≠ 𝐼𝐽 ⊂ 𝐼 ∩ 𝐽 ،

𝐼𝑛𝑡(ℤ)ح اســت يک حوزه صــحي  𝑄[𝑥]اما   ⊆

𝑄[𝑥]  رو  نياز ا𝐼𝑛𝑡(ℤ)  ح يک حوزه صـــحيز ين

ت ن توجــه بــه  ــــت و بــا  قبــل ياس 𝐺 جــه  −

dim(𝐼𝑛𝑡(ℤ)) = 1. 

صحي Dگر ا .2.7لم  0ح و يک حوزه  ≠ 𝑎 ∈ 𝐷 ،

𝐷گاه   آن ≅ 𝑎𝐷 به عنوان ( 𝐷 – .) مدول 

ضوح به  اثبات. ∶ 𝑓و 𝐷 → 𝑎𝐷   که با𝑓(𝑑) =

𝑎𝑑 ک يشود يف ميتعر𝐷 - است. يختيکري 

:𝐴𝑖}   اگر .2.8ه يقض 𝑖 ∈ 𝐼} ک خانواده مستقل ي

  گاهباشند، آن  𝑀مدول -ℛ يهارمدولياز ز

𝐺 − 𝑑𝑖𝑚
⊕

𝑖 ∈ 𝐼
𝐴𝑖 = ∑𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝐴𝑖

𝑖∈𝐼

 

  ]0ر.ک.  [ اثبات.

- ℤ کيبه عنوان  𝐼𝑛𝑡(ℤ)عد گلدي  .2.9ه يقض

 است. ℕ0  مدول برابر با

آزاد  مدول- ℤيک  𝐼𝑛𝑡(ℤ)ه قضيه پوليا بنا ب اثبات.

 اي است؛ يعني،با پايه متشکل از ضرايب دو جمله

𝐼𝑛𝑡(ℤ) =
⊕

𝑖 ∈ 𝑁0 ,  𝑎𝑖 ∈ ℤ
𝑎𝑖ℤ 

است.  ياب دوجملهي، ضرياک چندجملهي 𝑎𝑖 هر 

𝑎𝑖ℤعالوه بر آن  ≅ ℤن روي. از ا                   

𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑖ℤ = 𝐺 − 𝑑𝑖𝑚ℤ = 1  
 اينک بنا به قضيه قبل اثبات تمام است.

در ادامه به بررسي شرط تناهي تعميم يافته براي 

 پردازيم.مي 𝐼𝑛𝑡(ℤ)هاي لآهايد

است.  يک عدد اصلي 𝑐فرض کنيم  .2.11ف یتعر

است، هرگاه د شدهيتول -𝑀 ،𝑐 مدول -ℛم ييگو

|𝑆|باشد که  𝑆ک مجموعه مولد يشامل  ≤ 𝑐 . 

د اصلي در مجموعه اعداد اصلي کوچکترين عد

 م.يدهينشان م 𝑔(𝑀)را با  𝑀هاي مجموعه مولد

را منظم  𝑎عدد اصلي نامتناهي  .2.11ف یتعر

𝐴𝑖}م، هرگاه يناميم ∶ 𝑖 ∈ 𝐼} اي از خانواده

∋ 𝑖ها و براي هر مجموعه 𝐼 ،|𝐴𝑖| < 𝑎  و اگر

|𝐼| < 𝑎  ،گاه آن|⋃ 𝐴𝑖𝑖∈𝐼 | < 𝑎. 
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مدول باشد. -ℛک ي 𝑀م يفرض کن .2.12ف یتعر

ر ه ين عدد منظم باشد که برايترکوچک 𝑎چه چنان

𝐴 ،𝑔(𝐴)مانند  𝑀ر مدول يز < 𝑎.  در اين صــورت

 ياســت. وقت يترينو – aمدول  -ℛک ي 𝑀م ييگو

ست.  يترينو – ℛ ،aشود که حلقه يان ميب را  ℛا

 م.يامدول  در نظر گرفته-ℛک يبه عنوان 

ــت يتريمدول نو-ℛک ي 𝑀 نيبنابرا اگر و تنها  اس

که –  ωاگر  ـــد  باش عداد  يبيعدد ترت  ωنويتري  ا

 است. يعيطب

نويتري اســت اگر و  -𝑀  ،𝑎مدول -ℛ .2.13لم 

ير  ج ن هر ز براي  گر  نهــا ا تت تر  بيــخوش 

{𝐴𝛼  ∶ 𝛼 < 𝑎} يهارمدولياز ز 𝑀 ،ک يβ < 𝛼 

𝛼هر  يوجود داشته باشد که برا ≥ β  ،𝐴𝛼 = 𝐴𝛽 

. 

 ]1ر.ک.  [ اثبات.

نويتري  -𝐼𝑛𝑡(ℤ)   ، 𝜔1  حلقه .2.14ه يقض  

 است.

ک يبه عنوان  ℚ[𝑥] دانيمطور که ميهمان اثبات.

ــت و چون  ــماراس 𝐼𝑛𝑡(ℤ) مجموعه ش ⊆ ℚ[𝑥] ،

𝐼𝑛𝑡(ℤ)   مارا يدال آن نيز شـــ و از  اين رو هر  ا

باشد. اين بدان معني است که هر ايدال اين حلقه مي

يک مجموعه مولد شـــماراســـت. اما به علت  داراي

نويتري نيست، با  1. 0، بنا به قضيه 𝐼𝑛𝑡(ℤ)که  اين

ـــد  و با توجه به تعريف بايد،  توجه به آن چه بيان ش

𝜔1-  .نويتري باشد 

ک ی يح مقدار رويصح يهاياچند جمله   3

 حيحوزه صح

ــحي  𝐷 اگر .3.1تعریف  ح مقدار  با يک حوزه ص

 يهاياباشد، مجموعه چندجمله  𝐾 يرهاأت کسيه

 :ميکنيف مين تعريح مقدار را چنيصح

𝐼𝑛𝑡(𝐷) = {𝑓 ∈ 𝐾[𝑥]  ∶   𝑓(𝐷) ⊆ 𝐷} 

 ک حلقه است و هموارهي 𝐼𝑛𝑡(𝐷)بديهي است که 

𝐷[𝑥] ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐾[𝑥] 

ک ير ياست مقاد يکاف 𝐼𝑛𝑡(ℤ)همانند حلقه 

 𝐷 يهاهر مجموعيز يبعض يرا فقط برا ياچندجمله

به  يام که آن چندجملهيريجه بگيم تا نتيبه دست آور

𝐼𝑛𝑡(𝐷) ر توجه يف زينک به تعريتعلق دارد. ا

 م.يکنيم

باً يتقر 𝐷اي روي گوييم يک چندجمله .3.2ف یتعر

؛ 𝐷ر يباً تمام مقاديتقر يح مقدار است، هرگاه برايصح

ح مقدار ي، صح𝐷 يمتناهيعني، يک مجموعه هم 

 باشد.

ح يک حوزه صحي 𝐷فرض کنيم  .3.3ه يقض

اً اي تقريبن صورت هر چندجملهيباشد. در ا ينامتناه

 ح مقدار است.يصح ياجملهصحيح مقدار يک چند

اي تقريباً صحيح يک چندجمله 𝑓فرض کنيم اثبات.

ستقراء روي درجه  𝐷مقدار روي  ستفاده  𝑓باشد، از ا ا

𝑛کنيم. اگر مي = ست فر 0 ض کنيم اثبات بديهي ا

و  𝑛برابر  𝑓درســت بوده، درجه  𝑛 بيان قضــيه براي

ناهي   عه هم مت يک مجمو صـــحيح   𝐸  ، 𝐷روي 

𝑎مقدار باشد. عضو دلخواه   ∈ 𝐷 کنيم. را انتخاب مي

𝑎وجود دارد که  𝐸 در  𝑏عضـــو  + 𝑏 ∈ 𝐸  و از اين

𝑓(𝑎رو  + 𝑏) ∈ 𝐷  له ندجم حال چ 𝑔(𝑥)اي .  =

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥 + 𝑏)گيريم. درجــهرا در نظر مي 𝑔 

سادگي ديده 𝑛  حداکثر برابر ست و به  شود که مي ا

𝑔 باشــد.اي تقريباً صــحيح مقدار مييک چندجمله 

ن 𝑔بـــنـــابـــرايـــ ∈ 𝐼𝑛𝑡(𝐷)کـــهجـــا. از آن                                

 𝑓(𝑎) = 𝑔(𝑎) + 𝑓(𝑎 + 𝑏) 
𝑓(𝑎) که  گيريمنتيجه مي  ∈ 𝐷. 
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صحي 𝐷فرض کنيم  .3.4ف یتعر   𝐾ح، يک حوزه 

 باشد،  𝐾 ر مجموعهيک زي  𝐸آن و  يکسرها أتيه

له ندجم عه چ قدار رويصـــح يهايامجمو   𝐸 يح م

 :شوديف مين تعريچن

𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷) = {𝑓 ∈ 𝐾[𝑥]   |  𝑓(𝐸)   ⊆ 𝐷} 

,𝐼𝑛𝑡(𝐸 مجموعه  .3.5هيقض 𝐷) يک زيرحلقه

  𝐾[𝑥].است 

 بديهي است. اثبات.

  𝐾حوزه صحيح و  𝐷و  𝐶م فرض کني .3.6ه يقض

𝐸چه هيأت کسرهاي هر دو باشد. چنان ⊆ 𝐹  دو

 گاهباشند، آن 𝐾مجموعهزير

 𝐼𝑛𝑡(𝐹, 𝐶) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷). 

 بديهي است. اثبات.

يک  𝐸شود که اگر از قضيه فوق چنين نتيجه مي

 گاهباشد، آن 𝐷زيرمجموعه 

 𝐷[𝑥] ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷). 

𝐷[𝑥] چهبه عکس چنان ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷) گاه ،آن𝐸 

د يبا  𝑋 ياجملهرا چندياست، ز 𝐷 رمجموعهيک زي

  ح مقدار باشد.يصح 𝐸 يرو

 𝐾يک حوزه صحيح،  𝐷فرض کنيم  .3.7جهينت

باشد، در  𝐾يک زيرمجموعه  𝐸هيأت کسرهاي آن و 

 هاي زير هم ارزند:اين صورت بيان

𝐸 الف( ⊆ 𝐷. 

𝐼𝑛𝑡(𝐷) ب( ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷). 

𝐷[𝑥] ج( ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷) . 

 بديهي است. اثبات.

را يک زير مجموعه  𝐸 زير مجموعه .3.8فیتعر

(  𝐷 هيأت کسرهاي حوزه صحيح 𝐾،)  𝐾 کسري

ناميم هرگاه عضو ناصفر در وجود داشته باشد که مي

𝑑𝐸 ⊆ 𝐷 . 

باشد، به علت  𝐾يک زيرمجموعه کسري  𝐸چه چنان

∋  𝑑𝑋  که اين   𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷)گيريم که   نتيجه مي

𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷)  بديهي نيست، بدين معني که𝐷 ⊂

𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷). 

 𝐾يک حوزه صحيح،  𝐷فرض کنيم  .3.9هيقض

 𝐷يک زير مجموعه ناتهي  𝐸هيأت کسرهاي آن و 

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

ستار يک زيرمجموعه کسري ب 𝐸گاه ثابت باشد، آن

 است. 𝐷 صحيح

𝑓فرض کنيم  اثبات.  = ∑ 𝑎𝑖𝑋
𝑖𝑛

𝑖=0 يک چند

𝑛اي با درجه  جمله ≥ ,𝐼𝑛𝑡(𝐸در  1 𝐷)  باشد. با

توانيم فرض مي 𝑓ضرب در مخرج مشترک ضرايب 

است. براي هر  𝐷[𝑥]متعلق به  𝑓کنيم 

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

 آيد:ه دست ميرابطه زير ب

(𝑎𝑛𝑎)𝑛 + 𝑎𝑛−1(𝑎𝑛𝑎)𝑛−1 + ⋯+

𝑎0(𝑎𝑛)𝑛−1 − 𝑎𝑛
𝑛−1𝑓(𝑎) = 0  

 تعلق دارد.   𝐷به بستار صحيح  𝑎𝑛𝑎پس      

يک حوزه صحيح به  𝐷فرض کنيم  .3.11جهينت

يک زير مجموعه  𝐸چه طور صحيح بسته باشد. چنان

,𝐼𝑛𝑡(𝐸 گاهد، آنباش 𝐾هيأت کسرهاي  𝐷)  شامل
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يک  𝐸هاي غير ثابت است اگر و تنها اگر ايجملهچند

 باشد.  𝐷زير مجموعه کسري 

 بديهي است.       اثبات.

𝐷فرض کنيم  .3.11مثال = ℤ ، ℙ مجموعه اعداد

 اول باشد. 

𝐼𝑛𝑡(ℤ)که  بديهي است ⊆ 𝐼𝑛𝑡(ℙ, ℤ)  .

 ايجملهچند

(𝑋 − 1)(𝑋 − 2)(𝑋 − 3)

24
 

𝑓(0)نيست، زيرا  𝐼𝑛𝑡(ℤ)عضو  يک = −
1

4
. اما 

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

پذير است. بنابراين بخش 9و  32فرد حداقل بر 

𝐼𝑛𝑡(ℤ) ⊂ 𝐼𝑛𝑡(ℙ, ℤ). 

 قضيه پوليا به شکل زير تعميم يافته است.

  ℤيک زير مجموعه ناتهي  𝐸چه چنان .3.12هيقض

,𝐼𝑛𝑡(𝐸گاه باشد، آن ℤ) يکℤ – مدول آزاد است که

ي اباشد. مقصود از پايه منظم پايهداراي پايه منظم مي

𝑓𝑛(𝑥)}است به شکل  ∶   𝑛 ∈   ℕ}  که به طوري

 باشد.         𝑛برابر  𝑓𝑛(𝑥)درجه 

 ] 9ک.. ر [ اثبات.

 

توان به شــکل زير . در بخش قبل را مي3. 5قضــيه 

 تعميم داد.

 يرمجموعه نامتناهيک زي  𝐸چه چنان .3.13هيقض

ℤ گاهباشد، آن 

𝐺 − dim(𝐼𝑛𝑡(𝐸, ℤ)) = ℵ0 

( به جاي 05. 9ر اثبات قضيه )است د يکافاثبات. 

را که  ييهايا، چند جملهيادوجمله يهاياجملهچند

 م.يريه منظم هستند در نظر بگيک پايعضو 

, 𝐼𝑛𝑡(𝐸 اول يهالآهدياز ا يتوان بعضيم 𝐷)  را

𝛼ف کرد. اگر يصتو ∈ 𝐸  و𝑃 ل اول آهديک اي𝐷 

 م يدهيباشد. قرار م

𝛽(𝛼, 𝑃) = {𝑓 ∈ 𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷) ∶   𝑓(𝑎)  ∈   𝑃} 

,𝛽(𝛼 شود که يده ميد يبه سادگ 𝑃)ال اولِهديک اي 

, 𝐼𝑛𝑡(𝐸آ 𝐷)     و𝑃 ⊂  𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷)    عالوه  بر آن 

𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷)/𝛽(𝛼, 𝑃) ≅ 𝐷/𝑝 

گاه باشد، آن 𝐷مال يل ماکسآهديک اي 𝑚ژه اگريبه و

𝑚𝛼 = 𝛽(𝛼, 𝑃) مال يل ماکسآهديک اي

𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷) .چهچنان است 𝑃 ⊂ 𝑄گاه،آن  

𝛽(𝛼, 𝑃) ⊂   𝛽(𝛼, 𝑄). 

 باشد.( مي09. 9قضيه زير در واقع تعميم قضيه )

 𝐸يک حوزه صحيح و  𝐷فرض کنيم  .3.14هيقض

 رتباشد. در اين صو 𝐾يک زيرمجموعه 

𝐺 − 𝑑𝑖𝑚 (𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷)) ≥   𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝐷 
باشد،  𝐷يک زير مجموعه کسري  𝐸عالوه بر آن اگر  

 گاهآن

.𝐺 − dim (𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷))  ≥   𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝐷 + 1 

0اثبات. فرض کنيم  ⊂ 𝑃0 ⊂ 𝑃1 ⋯ ⊂ 𝑃𝑑 يک

چه که بيان باشد، بنابر آن 𝐷هاي اول لآهزنجير از ايد

 شد.

,𝛽(𝛼زنجير   𝑃0) ⊂ 𝛽(𝛼, 𝑃1)⋯ ⊂ 𝛽(𝛼, 𝑃𝑑)  در

𝐼𝑛𝑡(𝐸, 𝐷) آيد. اگر به وجود مي𝑑′ باشد که  چنان

𝑑′𝐸 ⊂ 𝐷 گاه ، آن𝑑′(𝑋 − 𝛼) ∈ 𝛽(𝛼, 𝑃0)  و از
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(0)اين رو   ⊂   𝛽(𝛼, 𝑃0) . 

 يساز یموضع    4

 Lيک حوزه صحيح مشمول در هيأت  ℛفرض کنيم 

چنين باشد. هم  Lدر اي با ضرايب يک چندجمله 𝑓 و 

باشد.  ℛيک مجموعه ضربي بسته  𝑆فرض کنيم 

𝑠−1 هاي مدول– 𝑆−1𝑅هدف مقايسه  < 𝑓(𝑅) >  

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

شود و دومي توليد مي ℛمدولي است که با مقادير 

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

شود. به عنوان مجموعه، بديهي است که مي

𝑓(𝑅) ⊂ 𝑓(𝑠−1𝑅)  رو و از اين 𝑆−1 < 𝑓(𝑅) >

⊆< 𝑓(𝑠−1𝑅) دهد که . قضيه زير نشان مي<

 تساوي برقرار است.

يک حوزه صحيحِ  ℛفرض کنيم  .4.1هيقض

 𝑓چنين فرض کنيم باشد. هم 𝐿مشمول در هيأت 

 در اين صورت در است. Lاي با ضرايب جملهيک چند

𝑆−1 < 𝑓(𝑅) >=< 𝑓(𝑠−1𝑅) > 

باشد، استقراء  𝑛  برابر با 𝑓فرض کنيم درجه  اثبات. 

𝑛کنيم. اگر اعمال مي 𝑛را روي درجه  =  𝑓؛ يعني، 0

ثابت باشد، قضيه بديهي است. فرض کنيم قضيه براي 

𝑛هاي تا درجه ايچندجمله − درست باشد.  1

گيريم و را در نظر مي 𝑛 با درجه 𝑓(𝑥)اي چندجمله

𝑎فرض کنيم  ∈ 𝑅  و𝑠 ∈ 𝑆   بايد نشان دهيم که .

𝑓(𝑎 𝑠)⁄ 𝜖𝑆−1 < 𝑓(𝑅)  . داريم: <

𝑠𝑛𝑓(𝑥) = 𝑠𝑛𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑠𝑥) + 𝑓(𝑠𝑥) 

 دهيماينک قرار مي

𝑔(𝑥) = 𝑠𝑛𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑠𝑥) 

دارد و به  𝑛تر از اي کمدرجه 𝑔(𝑥)اي چندجمله

>وضوح  𝑔(𝑅) >⊆< 𝑓(𝑅) . بدين ترتيب <

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

 استقراء 

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

 𝑆يک حوزه صحيح و   𝐷فرض کنيم  .4.2هيقض

 باشد، در اين صورت 𝐷 يک مجموعه ضربي بسته در 

𝑆−1𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝑆−1𝐷) 

اي را يک چندجمله 𝑓اثبات. با توجه به قضيه قبل اگر 

 بگيريم، داريم: 𝐷صحيح مقدار روي 

< 𝑓(𝑆−1𝐷) >= 𝑆−1 < 𝑓(𝐷) >⊆ 𝑆−1𝐷 

 شودکه از آن نتيجه مي

𝑆−1𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐼𝑛𝑡(𝑆−1𝐷) 

يک حوزه صحيح نويتري باشد،  𝐷هرگاه  .4.3هيقض

 گاه آن

𝑆−1𝐼𝑛𝑡(𝐷) = 𝐼𝑛𝑡(𝑆−1𝐷) 

 ]5ر. ک . [ اثبات.

يک حوزه صحيح و  𝐷فرض کنيم  .4.4هيقض

يک  𝑓چنين فرض کنيم باشد. هم 𝐿مشمول در هيأت 

باشد.  𝐿 و با ضرايب در  𝑛اي با درجه چندجمله

⋯,𝑎𝑛چه چنان , 𝑎1, 𝑎0  ، 𝑛 + باشند به  𝐷عضو 1

0که براي هر طوري ≤ 𝑖 ≤ 𝑛  ،𝑓(𝑎𝑖) ∈ 𝐷 و اگر 

 𝑑 = ∏ (𝑎𝑗 − 𝑎𝑖)0≤𝑖<𝑗<𝑛گاه ، آن𝑑𝑓 ∈ 𝐷[𝑋] . 

 فرض کنيم اثبات.
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 𝑓 = 𝜆0 + 𝜆1𝑋 + ⋯+ 𝜆𝑛𝑋𝑛  در اين صورت 

𝜆0 + 𝜆1𝑎0 + ⋯+ 𝜆𝑛𝑎0
𝑛 = 𝑓(𝑎0) 

𝜆0 + 𝜆1𝑎1 + ⋯+ 𝜆𝑛𝑎1
𝑛 = 𝑓(𝑎1) 

𝜆0 + 𝜆1𝑎𝑛 + ⋯+ 𝜆𝑛𝑎𝑛 = 𝑓(𝑎𝑛) 

𝑑اين دستگاه معادالت داراي دترمينان و اندرموند  =

∏ (𝑎𝑗 − 𝑎𝑖)0≤𝑖<𝑗≤𝑛باشد. از قانون کرامر نتيجه مي

𝑑𝜆𝑖شود که براي مي ∈ 𝐷  , 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 . 

يک  𝐸شود که اگر از قضيه قبل نتيجه مي تذکر.

اي هر چندجمله گاهباشد، آن 𝐾زيرمجموعه نامتناهي 

تصوير  𝐷را به  𝐸تر که با ضرايب يک هيأت بزرگ

  𝐾 اي با ضرايب درکند در واقع يک چندجملهمي

,𝐼𝑛𝑡(𝐸توان است. بنابراين مي 𝐷)  را يک

 𝐸چه به حساب آورد. چنان 𝐾[𝑋]زيرمجموعه 

هاي با ضرايب در ايتوان چندجملهمتناهي باشد مي

𝐾 ⊂ 𝐿 ت، براي مثال اگررا در نظر گرف 𝛼 ∈ 𝐿   و

𝛼 ∉ 𝐾 ايچندجمله 𝑓 = 𝛼 ∏ (𝑋 − 𝛼)𝛼∈𝐸 در

 نگارد.مي  𝐾 را به توي 𝐸 برابر صفر است و  𝐸 روي 

𝑓فرض کنيم  .4.5جهينت ∈ 𝐼𝑛𝑡(𝐷)  يک

باشد. اگر  𝑛با درجه  اي صحيح مقدارچندجمله

𝑎𝑛,⋯ , 𝑎1, 𝑎0  ،𝑛 + 𝑑باشند و  𝐷عضو  1 =

∏ (𝑎𝑗 − 𝑎𝑖)0≤𝑖<𝑗≤𝑛 گاه ، آن𝑑𝑓 ∈ 𝐷[𝑥] . 

𝐾دهيم قرار مي اثبات. = 𝐿. 

ل اول حوزه آهيک ايد 𝑃فرض کنيم  .4.6هيقض

𝑅و    𝐷صحيح
𝑃⁄ نامتناهي باشد. در اين صورت 

𝐼𝑛𝑡(𝐷) ⊆ 𝐷𝑃[𝑋] 

⋯,𝑎𝑛عضوهاي متمايز  اثبات. , 𝑎1, 𝑎0  را هم

ضرب کنيم. حاصلتخاب ميان  𝑃 هاي متمايزدسته

ابيم ينيست. با توجه به نتيجه قبل در مي 𝑃 متعلق به

𝐼𝑛𝑡(𝐷)که     ⊆ 𝐷𝑃[𝑋] . 

است. از  𝐷[𝑥]شامل   𝐼𝑛𝑡(𝐷)جا که از آن تذکر.

𝐼𝑛𝑡(𝐷)رابطه شمول    ⊆ 𝐷𝑃[𝑋] شود که نتيجه مي

(𝐼𝑛𝑡(𝐷))𝑃 = 𝐼𝑛𝑡(𝐷𝑃) = 𝐷𝑃[𝑋]. 
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 چرا توجه به تاريخ رياضي در آموزش رياضي اهميت دارد؟

فاده از تاریخ ریاضی در آموزش می تواند به چند دلیل اهمیت داشته باشد که در زیر به تعدادی از است

 ها اشاره می شود: آن

 به افراد اجازه می دهد تا فرایندهای ریاضیِ حل مسأله و ساختن برهان ها را تجربه کنند؛ (1

 و همیشه ایده هایی درک ماهیت ریاضی یعنی این مطلب که ریاضیات هیچگاه پایان نمی یابد (2

 برای بسط وجود دارد را گسترش می دهد؛

افراد مشاهده می کنند که پایان یک کار ریاضی توسط یک ریاضیدان می تواند نقطۀ آغاز  (3

 مطالعات بعدی در ریاضی باشد، یعنی به روند توسعه ای ریاضیات پی می برند؛

 ه نفس فراگیرندگان می شود؛بررسی کارهای ریاضی دانان ایرانی باعث افزایش اعتماد ب (4

 انگیزه و شوق مطالعه در ریاضیات در افراد افزایش می یابد. (5
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 27معتمدي، شيفته رياضيات

 احمد حقاني

اصفهان يدااگشنه صنعت 

 

کنم خدمت حضار محترم و از خانه سالم عرض مي

اندرکاران روز جبر تشکر ياضيات اصفهان و دستر

کنم. صحبت کردن در مورد دوستي که افتخار مي

سال داشتم،  01آشنايي با ايشان را به مدت تقريباً 

متني را  گاهي خواهم کمي سخت است. لذا اجازه مي

کنم به اين خاطر که شما قرائت  م براياهکه نوشت

ايم. نمو مطلوب ادا و حق مطلب را به نح حاشيه نرفته 

اتي است که جلس هدانيد که يک رسم ديرينالبته مي

عمدتاً در يک حال و هواي مذهبي براي درگذشتگان 

اري داده دشود و به بازماندگان تسليت و دلتشکيل مي

هاي افتد که در مناسبتشود. گاهي اتفاق ميمي

هاي علمي، فرهنگي، که در عرصه اشخاصياز  ،ديگر

 ند ياد واهثير گذار بودامثال آن تأتماعي و هنري، اج

ها از دوره ابوموسي شود. ما پس از قرنتقدير مي

خوارزمي اينک روز جبر را با بزرگداشت خوارزمي 

کنيم و البته همان طور که همزمان داريم برگزار مي

اشاره کردند بسيار مناسب است که از يک عالم علم 

 ياضيات اصفهاندر خانه ربه خصوص جبر، کسي که 

يعني مرحوم دکتر  ،به خصوص فعال بوده است

هاي ايشان تقدير شود. معتمدي ياد شود و از فعاليت

 هستم  لمايالبته بنده پيش از پرداختن به اين موضوع 
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انتزي باز بکنم و مطالبي را به به اصطالح يک پر

 عنوان مقدمه عرض بکنم. 

شرح  دانيد معمول هست که براي درگذشتگانمي

نوشته  Obituaryها حال و يا به قول انگليسي زبان

يا شود. گاهي نويسندگان شود و منتشر ميمي

 مرز  گويندگان تا

 و از شمار خرد هزاران بيش از شماره و چشم يک تن کم

کنند. مي سرايييا سخن فرساييو قلم روندپيش مي

 ها را ما پسها و فعاليتاي از اين دست نوشتهنمونه

 ماز فوت دکتر حسابي ديديم که حتي تا زمان ما ه

 راقيادامه دارد و يا پس از فوت مرحوم دکتر احسان ن

شود هاي متعدد ديگر هم به ذهن متبادر ميهو نمون

 زيرا که احتماالً  ،ها را ذکر بکنمآن خواهمکه من نمي

ها مناقشه برانگيز و دردسر ساز بشود. اين شرح حال

ده که خواننشود بيش از اينديده ميگاهي  و گفتارها

 در وي اياندازه تاو شنونده فرهمند را مجذوب بکند، 

 انگيزه آن نويسندهيا صداقت و  مورد شک و ترديد در

از  انگيزد. نوع ديگريکند، برميکه غلو مييا گوينده 

نيم. بيگه گاه در گوشه و کنار مي بزرگداشت را هم ما

 ل پيش در جايي زندگيصد سادر چند  مثالً عالمي که 

 کرده است ولي چندان شناخته شده نيست و حتي مي
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هاي از چند و چون فعاليتممکن است افراد فن هم 

و يا گردهمايي در محل علمي او آگاهي نداشته باشند 

شود و پوسترهايي از شمائل آن عالم نصب تشکيل مي

 اصطالح جنبه تزئيني دارد. سخن امروز که به شودمي

اي که ونهــــو جلسه امروز از هيچ کدام از اين دو نم

شمردم نيست و مايل هستم که نظر خودم را در بر

مورد بزرگداشت بيان بکنم که در واقع بايستي بيشتر 

هايي از  زندگي فرد ها و فضائل و جنبهويژگيآن به 

ند، الهام بخش باشو که بتوانند براي ديگران سودمند 

نيد آن چه که خوارزمي با نوشتن جبر . ببيتأکيد ورزد

هاي و مقابله کرد، البته در زمان خودش و تا مدت

مديد که نوعي ايستايي در عرصه علم در کل جهان 

برقرار بود يک اثر عظيم و مفيد خصوصاً در رياضيات 

شد. در زمان ما با گسترش کاربردي محسوب مي

له بآور رياضيات آن اثر يعني کتاب جبر و مقاحيرت

ا بکران است. مثل يک قطره در مقابل يک درياي بي

گيريم؟ براي خوارزمي بزرگداشت ميچرا  وجود اين 

 الشي تبه خاطر ميراث معنوي او. به خاطر ايمان و 

اي که شايد چندان هم ها پيش در زمانهکه او قرن

مناسب نبود، انجام داد و يک اثر بزرگي را به وجود 

ر بيانگقع حکايت از ايمان او دارد و آورد. اين اثر در وا

تدبر در آثار گذشتگان، جمع با که او  است  تالشي

آوري، تحقيق مطالب و البته افزودن چيزهاي جديد 

هايي که در زمان او توسط خودش انجام داد. نوآوري

ها چنان که در و ديگران انجام شده بود . همه اين

فاده مقدمه کتابش هم ذکر کرده است براي است

 وااليک هدف  شديگران بوده است. يعني هدف

است. با آثار علمي مرحوم دکتر معتمدي هم بوده

کمابيش همه کساني که اهل فن هستند، دانشگاهي 

ها منظور من هستند، آشنايي دارند و ورود در آن

 نيست. نقد و بررسي آثار علمي هر فردي جايگاه 

تجوي ساده شود با يک جسخودش را دارد. امروزه مي

يدا کرد و پتي به فهرست آثار بسياري دسترسي اينترن

. مع هذا من يافتها اطالع پيدا حتي از مضمون آن

هاي از مرحوم دکتر معتمدي مايل هستم که به ويژگي

اشاره بکنم که به نظر من حائز اهميت هستند. البته 

مقدمتاً عرض بکنم که من و دکتر معتمدي و تعدادي 

تان از جمله آقاي هاشمي، آقاي ديگر از دوس

در  11چيان، خانم وکيلي و بقيه در سال ريسمان

دانشگاه اصفهان در اولين دوره ليسانس رياضي 

پذيرفته شديم. آشنايي نسبتاً طوالني با مرحوم 

معتمدي و ارادتي که من به ايشان داشتم، سبب شده 

است که امروز در خدمت شما مطالبي را عرض بکنم. 

دي دو ويژگي بسيار بارز داشتند دکتر معتممرحوم 

عالقه و محبتي بود که نسبت به استادان راستين يکي 

داشتند. ما افتخار اين را داشتيم که با مرحوم دکتر 

ي رياضيات محسن هشترودي استاد بسيار پر آوازه

ايران درس داشته باشيم. سه سال در خدمت ايشان 

شخصيت  وبمجذبه شدت بوديم و دکتر معتمدي 

. از دکتر هشترودي آن علمي دکتر هشترودي بود

علمي الزم هست، اعتماد به نفسي را که براي کار 

. حقيقتاً ايشان بودند که در آن زمان دريافت کرده بود

ه هخواند، وجکه کسي رياضيات آن چنان نمي

رياضيات را ارتقاء بخشيده بود و اثر بسيار مثبتي روي 

. دکتر معتمدي داشتاز جمله مرحوم ديگران 

به هندسه و حساب اي که مرحوم دکتر معتمدي عالقه

از مرحوم هشترودي اخذ شده بود عمدتاً شايد  داشت

ايشان هم در اين زمينه فعال بوده و که به خاطر اين

. ديگر استادي که در زندگي مقاالتي را نوشته بود

علمي و حتي در زندگي خصوصي مرحوم دکتر 

تند. اده هسززار بودند، آقاي دکتر کرمثير گأمعتمدي ت

 نوع صحبت کردن و توان گفت که حتي مي حقيقتاً

 اده زمتأثر از دکتر کرم ،بينش مرحوم دکتر معتمدي
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اده استاد راهنماي رساله مرحوم زبودند. آقاي دکتر کرم

اين  درفوت و فن رياضيات  او دکتر معتمدي بودند و 

ه مقاالت مشترک هم و البت زمينه را از ايشان آموخت

با هم داشتند. همچون هر دو استاد خود يعني هم 

رحوم دکتر هشترودي، آقاي دکتر کرمزاده و هم م

به فعاليت در همگاني کردن رياضيات  مرحوم معتمدي

االت . مقو در اين باب واقعاً فعاليت کرد بودمند عالقه

توصيفي بسيار جالبي را به خصوص در هندسه 

 اندر انجمن رياضي اير يگر فعاليت اونگاشت. جنبه د

د که بو رياضي همکاري با نشريه فرهنگ و انديشهو 

از سالمت که م اينغهاي آخر حتي علي ردر اين سال

زمان که در اهواز  مند نبود ادامه داد چه آنکامل بهره

 اًمرتب در اصفهان. او در زمان بازنشستگي چهو  بود

ره فرهنگ و براي شرکت در جلسات هيأت تحري

که گاهي واقعاً حال مساعدي انديشه رياضي، با اين

اين پشتکار و اين  رفت.نداشت به تهران مي

به راستي در خور تحسين، دومين ويژگي مندي عالقه

بارز مرحوم معتمدي است. از ديگر خصوصيات او، 

تدريس و پژوهش هم بسيار جدي بود، درکار  کهاين

به  هايي کهز سخت گيرياولي طبع بسيار سليم او 

. دشاست، مانع ميرياضي منسوب و مدرسين معلمان 

يار بس ورد عالقه دانشجويان و همکارانش.مفردي بود 

يک انسان دوست سليم النفس، آرام، متين و واقعاً 

 داشتني بود.

هاي دستوري اي هستيم که ارزش گذاريما در زمانه 

است. مرحوم شدهدر مورد پژوهش واقعاً فاجعه آفرين 

ها نداشت و راه ي اعتقادي به اين ارزشدکتر معتمد

ه کرفت. مقاالت علمي مناسبي نوشت خودش را مي

 نقد وخواهيم صحبت بکنيم و ها نمياز آنما فعالً 

خواهم ها مورد نظر نيست. مع هذا ميبررسي آن

چاپ »به اصطالح  يبگويم که به دور از اين هياهو

کار خود را پي  «publish or perish کن يا نابود شو

به نظر من بسيار حائز لحاظ که و از اين  گرفتمي

اولين  او هايش وفادار ماند.به آرماناهميت هست 

. تها را نوشدر نظريه حلقهبه فارسي کتاب تأليفي 

دانيد که مدتي دانشجوي يک استاد بسيار مشهور مي

 ليلدي بودند وبه نام آلفرد گ جبر الملليبين

مندي ايشان به جبر از زماني که در دانشگاه عالقه

 دکتر فتاحيبا دروس کردند و شيراز تحصيل مي

ده از شيکاگو فارغ التحصيل شدکتر فتاحي  شروع شد.

ازگي در شيراز استخدام شده بود که منصور به تو 

 يراهنمايادامه بعداً با در  ليسانس شد.دانشجوي فوق

 و پرداختحقيقات جبري هم زاده به تآقاي دکتر کرم

عداد در نظريه ا مقاالتي مشترکاً انتشار  دادند. منصور

و  دي با خانم دکتر نسرين شيرعلي دارکتاب تأليف يک

يک کتاب در نظريه جبري  اي ازهمچنين يک ترجمه

ت طاليي و اي از کتابي به نام نسباعداد  و ترجمه

ه از کچيزهايي اعداد فيبوناتچي. در بازنشستگي به 

پرداخت و مي و از زمان جواني عالقه مند بود قديم

هاي معمول و مرسوم ش گذاريبدهکار ارز گوشش

يقي که انجام داد درباره مسأله . آخرين تحقنبود

آپولونيوس بود که با من درباره آن و نيز راجع به قضيه 

بود زماني   31در ارديبهشت پروانه  صحبت کرد و اين 

ش ميهمان زاده در منزلدکتر کرم به اتفاق آقايکه 

دسه مثالً به هناين گونه نبود که فقط و فقط  بوديم.

ه موضوع اصلي مقاالتش بد بلکه به منشعبات بپرداز

ها را در تحقيق خود ذکر خوبي آگاهي داشت و آن

هايش را صرفاً به اين خاطر که در کرد. تالشمي

اه مادي داد و نظرگاختيار ديگران قرار دهد انجام مي

به او ي ويژه همه اين موارد ناشي از عالقهنداشت. 

سودمندي همگان  در نشر دانش رياضي و ايمان به 

هايي بين خوارزمي و نابراين من مشابهتآن بود. ب

ها عبارتند از بينم که آنمرحوم دکتر معتمدي مي

رساندن تالش در دلبستگي به رياضيات و 

 زندگي خانوادگي  يگران. درهاي آن به دسودمندي
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ه نظر من شانس بسيار بزرگي مرحوم دکتر معتمدي ب

و واقعاً زندگي را  همسر وفادار ا جا که از آن داشت

کرد تا منصور بتواند با خيال راحت به اداره مي

ترام و احبا عشق و عالقه  شفرزندان رياضيات بپردازد.

 ر. همان طور که عرض کردم بسياکردند رفتار مي با او

           ها و اين ويژگي سليم النفس و آرام و متين بود

 بينيم. مجدداً به خانواده فرزندان ايشان هم ما مي را در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنم شما ايشان هم از طرف خودم و هم تصور مي

دهيد که از طرف همه شما تسليت بگويم و اجازه مي

م و براي جا تمام بکنخواهم سخن را در ايناجازه مي

د . براي خونمايمهمه بازماندگان ايشان سالمتي آرزو 

را از درگاه خداوند  رحوم دکتر معتمدي آمرزش روح م

و به و از شما هم که تحمل فرموديد  خواهانمبزرگ 

 ارم. سخنان من توجه کرديد، سپاسگز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا توجه به تاريخ رياضي در آموزش رياضي اهميت دارد؟

های مختلف در کشور ما منحصر به معرفی ها و پایهاشاره به تاریخ ریاضی در کتاب های درسیِ دوره 

رغم های درسی است. از این رو، علیدان ها پشت جلد کتابیک ریاضیدان و یا چاپ عکس ریاضی

داشتن پیشینۀ غنی در ریاضیات اسالمی و ایرانی فارغ التحصیالن مدارس ما کمترین اطالعاتی در رابطه 

گیری و پیشرفت ریاضیات در ایران و جهان ندارند. بنابراین ضروری است جهت آشنا با روند شکل

تواند در ارتباط با استفاده از تاریخ ریاضی در آموزش هایی که مین با زمینهکردن معلمان و دانش آموزا

 های زیر انجام شود: تواند در حوزهمؤثر باشد اقداماتی صورت پذیرد. این اقدامات می

کار کردن با منابع اصلی تاریخی )که می تواند شامل تصاویر یا متن کتاب ها به صورت اصلی  (1

 باشد(؛

 های قدیمی )برای مثال الگوریتم یافتن اعداد تام، متحابه و ...(؛یا الگوریتم کاربرد روش ها (2

 (؛Recreational Mathematicsاستفاده از ریاضیات بازآفرینی شده )  (3

 استفاده از ریاضیات قومی: (4

 شود؛های ریاضی، معماها و ریاضیات سرگرم کننده که در تاریخ ریاضی یافت میاجرای بازی (5

 چیست(؛ logگذاری مفاهیم ریاضی )برای مثال ریشه نامگذاری مریشه یابی نا (6

 گیری مفاهیم ریاضی ) برای مثال انتگرال(؛بررسی روند کشف و شکل (7

 های تاریخی ریاضی با سایر علوم؛بررسی ارتباط (8

 کاری با هندسه؛بررسی رابطۀ هنرهای اسالمی به ویژه کاشی(  9 

9)  
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 28به ياد دوست عزيز و صميمي

 کرمزاده يشهن  يدعل يام 

 د چمران اهواز يه شه دااگشن
. 

طور که ز همانيقبل از هر چکنم. يمن هم سالم م

ادداشت  از ي يم از رويهاد صحبتييفرمايمشاهده م

ز ا يکنم خاطراتيم يست. سعيه شده نيقبل ته

شما بازگو کنم.  يها را برااد آورم و آنيمنصور را به 

و همسرش  يحقان و (نيپروهمسرم ) که من و نيبا ا

باز  يول مياهامون را کردههيشب گريد ه(يقدس )

تر دک يکنم. از احمد )آقاام را کنترل هيتوانم گرينم

کنم. چون منصور )مرحوم يتشکر م يلي( خيحقان

شان را احمد صدا يشه ايمههم ( يدکتر معتمد

مله ک جيشب من به احمد گفتم يقتاً ديحق کرد.يم

مله ن جي، اهست که در مورد من صادق است يسينگلا

ن مورد يمن در ا« . crying I cannot help»که: 

م را واقعاً دست خوديرم زيام  را بگهيتوانم جلو گرينم

 ست.ين

د يصور بگود راجع به منيچه را که باآن( ي)حقاناحمد  

 يليخ ،کنمي. واقعاً تشکر مهم خوب گفت يليگفت. خ

 امالً در مورد منصور ک يژگيدو و. من را ساده کرد کار

گر يانسان بود و د يليکه خنيا يکيدرست است. 

رفت.  مظلوم يليواقعاً خ ي. ولصادق بود  يليخ که نيا

ست. احمد صحبت يدر آن ن يچ شکيکه  ه يدو مورد

                                                           
 10صفحه  011و 019، شماره پياپي 31به نقل از  خبرنامه انجمن رياضي ايران، بهار و تابستان  -53   

 

 که احمد گفتچه درباره آن. کرد يخوب يليخ يفيک

احمد  سال با هم دوست بودند. من تفاوتم با 01که 

سال  1 يرحوم دکتر معتمدمو ست که احمد ن ايدر ا

دو  يک الي ،در دانشگاه اصفهان هم کالس بودند

 نيا يراز با هم بودند. منهايشدانشگاه سال هم در 

 يليدوست خ همسال با  11حدود و منصور ها من سال

نمونه  کي شانيصداقت ا اشاره به يم. برايک بودينزد

پلم يآبادان د يرستان رازيشان در دبيا کنم.يان ميب

ه آن هم ب يليو خ بود يخوب يليخرستان يدب گرفت،

 يمل يهابود که قهرمان يرستاني. دبکرديافتخار م

ل يتحص در آن ،شنا و فوتبالبسکتبال  درکشور 

که  ييزهايچ يخود منصور ورزشکار نبود ول کردند.يم

با  يليخ شيبراشدند يم يو محل يباعث افتخار مل

ها همه افراد الکه در آن س دانيدمي. بودارزش 

ه بودند ک يها افراديداوطلب کنکور نبودند. کنکور

اً همه اکثرمند بودند و قعاً به دانشگاه عالقهوا

به خاطر ادامه  بودند و يخوب خيلي يآموزهادانش

در آن زمان هم . ردندکميدر کنکور شرکت  تحصيل

اش يللالمنيب ياسم اختصارکه   دانشکده نفت آبادان،

AIT (Abadan Institute of Technologyبود ) ،

ت بود و به شرک يفعلف يمانند دانشگاه شردر واقع 
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 از سراسر کشور، آموزان خوبدانش نفت وابسته بود.

کردند. در آن يآبادان را انتخاب مدانشکده  نفت همه 

داشت،  يخوب يليخزمان شرکت نفت هم امکانات 

کده را ن دانشيرستان ايپس از دوره دب منصور هم

 انتخاب کرد و قبول شد و بعد به مصاحبه رفت.

به مصاحبه  که يف کرد زمانيمن تعر يخودش برا 

چه  ن بود که شما بهيدند ايکه از من پرس يزيچ م،رفت

قه عال ياضيد؟ من هم گفتم به ريعالقه دار يارشته

 يوژن دانشگاه تکنوليد که ايدانيم ،دارم. گفتند خوب

مخازن،  ينفت، مهندس يدسجا مهننياست، ما ا

م. شما يکنيت ميها را تربرشتهلين قبيو ا يحسابدار

جا نياچه به  يد برايمند هستعالقه ياضيبه رکه 

عالقه دارم اما اگر  ياضيد؟ گفتم من واقعاً به رياآمده

مخازن که به  يها مانند مهندسرشته يک سري

اشد ب من جالب يتواند برايهم مد، نارتباط دار ياضير

جا ممکن است به نيرفته شدن در ايو در صورت پذ

 به هر حال بعد از مصاحبه دا کنم.يها عالقه پن رشتهيا

گفت به حق يخودش گفت که من را رد کردند و م

گفت مثالً من ينمها يبعضمن را رد کردند. مثل 

ت گفيمصاحبه من را رد کردند. م در  يول قبول شدم

ه ک بودند يدنبال کسان هانآدر مصاحبه مشخص بود 

ن هم و م باشندداشتهعالقه  يو تکنولوژ يبه مهندس

 .دارمعالقه  ياضيجا صادقانه گفتم که من به رآن

ن قبول کرد که صادقانه او را قبول نکردند. يبنابرا

 صادق بود. يليخ

 يان متماديسال ،يا بد شانسي يمن از خوش شانس

 ئتيشکده، هس دانير گروه، رئيمسئول بودم، مد

سال  93فتم من گيمبا خود  که  شب يد و ... زهيمم

ن يا يدانشگاه هستم. در تمام زهيئت ممياست عضو ه

شان و يراجع به کارها ياديمدت همکاران و افراد ز

زنند، يو م ندزديگر با من حرف ميجع به افراد درا

 يکردند و گاهيم ييگران بدگويدرباره د يگاه

ا فالن ين شخص خوب بماند خواستند که فاليم

رد ن مويگاه  چنچيام هين ايدر تمام ا شخص بد برود.

تو  يچ وقت به کسيهدم. يند ياز دکتر معتمد

دم که يا سه بار دين مدت دو يگفت. در تمام اينم

 ود.دار بيش هم واقعاً معنيهاتي. عصبانشد يعصبان

 .دشيم يعصبان يليخ ،شديم يعصبانهم  يوقت

ور شاهپيش ماه زودتر از من به دانشگاه جندمنصور ش

رفتم و منصور از  09ور يآن زمان رفته بود. من شهر

 يو آقا يرستم يشان و آقايجا بود. اترم قبل آن

و واقعاً  بودند يجا مربزاده،  هر سه نفر در آنقوبآ

ه ک يکردند. زمانياداره م يبه خوب يگروه را سه نفر

 متوجه شدم کهر آشنا شدم، جا رفتم و با منصومن آن

ران تهدانشگاه  ، من ميادوره بودههم يلياز نظر تحص

ا من ب يهايد، همکالسو او دانشگاه اصفهان بو بودم

) درآن زمان من در  بودند يمنصور هم دوره سرباز

انم ه ) خيکردم و با احمد و قدسيل ميس تحصيانگل

نا شمنصور بودند، آ يهايکالس( که هميليدکتر وک

 يدايمشترک ز ننه مشترک و دوستايزم شدم(. پس

انمان راجع به دوست ييدر شروع آشنان يم. بنابرايداشت

من  يهايم، چون اکثر همکالسيگرم صحبت بود

بودند و منصور هم  يابرجسته يليخ يدانشجوها

 اهو درباره آن ياضيعالقه داشت که راجع به ر يليخ

رفتم، يزلش مکه به من هاوقت يحرف بزند. بعض

 يارمسائل ک!« ديبس کن »گفت: ين ميهمسرش شه

برد با منصور يآدم لذت م يد، ولياورير ا به خانه ن

حرف بزند. متاسفانه امروز با هر کدام  ياضيراجع به ر

ه قيدقپنج د بعد از يکنياز همکارها که صحبت م

و از  روديها به سمت مقاله و چاپ مقاله مصحبت

ن يمنصور اصالً در ا يول ستين يخبر ياضيخود ر

ن جو يالبته در آن زمان ا کرد.يموارد صحبت نم

در  واقعاً فقط بود وج نشدهيهم را يسينومقاله يآلوده

و  ياضي، عالقه به رياضيت خود ري، ماهياضيمورد ر

 م.يزدين موارد حرف ميا
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و کارش بود، که تعارف  ياضيمنصور آنقدر غرق در ر 

 خودش يخانه براک يبلد نبود  يتم حيندارم بگو

ن آپارتمان را يدر اصفهان ا همسرشکند،  يداريخر

. معامله کردن بلد نبود يحت يعني. ديخانواده خر يبرا

خودش را  ينداشت.در موارد چالش يت چالشيشخص

 يعني برديپناه م يد و به شعر و نقاشيکشيکنار م

ش لمبارزه کند، اه يک کاري يد بخواهد برايفرض کن

پناه  يد و به شعر و نقاشيکشينبود. خودش را کنار م

اد ي يبه باال رانندگ 91ن يشان در سنيبرد. من و ايم

در شهر و نحوه برخوردها را که  يوه رانندگيش م.يگرفت

س يخارج از پرد وقتچ يداد هيمح يترجدند،يديم

اضر ح ين خاطر که حتينکند. به ا يدانشگاه رانندگ

ران گيو به د ل ين آوردن اتومبييشه پايشک يبه 

ک دست تکان دادن نبود. در محوطه يا يگفتن و «تو»

ه که در گرو يکرد. در تمام مدتيم يدانشگاه رانندگ

شان آزرده نشد. ياز ا يچ فردي، هيچ همکاريبود ه

 به يزيداد، دنبال چيارائه م يش را به خوبيهادرس

رف و ن طيس و ايس و اضافه تدريعنوان حق التدر

اش آن طرف رفتن اصالً نبود و فقط به عالقه

 دم.يد اتين خصوصيبا ا يانسانپرداخت. من کمتر يم

شده بود و قرار بود به اصفهان  هکه بازنشست يوقت

اش را ينوادگکه من مشکالت خانيد، با ايايب

کند يسف شدم که ما را ترک ممتأ يليدانستم، خيم

ن يا و در واقع مد و به هر حال منصور به اصفهان آ

ند ن چيمنصور را در اکه  بود ات اصفهانياضيخانه ر

ت قو ات به اوياضين خانه ريه نگه داشت، اسال زند

با ش را يهايمندن خانه عالقهيدر اداد. يم

 ات واقعاً خانهياضيکرد. خانه ريمقسمت آموزان دانش

 امنش بود. 

 همکاران ه دوستان ويو بق يمن واقعاً از دکتر رجال   

 کنم.يتشکر م س کردنديات را تأسياضين خانه ريکه ا

وع ن کي اتياضير يهان خانهيس ايتأسقت يو در حق

د يطور که حتماً اطالع داررا همانيز ست.ا يافتخار مل

ران به وجود ين بار در اياول يبرا اتياضير يهاخانه

م به اس يزين چيچن گريد يکشورهااصالً در  .آمدند

ن منصور خانه يوجود ندارد. بنابرا اتيضايخانه ر

کرد يصحبت م يبا من تلفن يافت. وقتيش را يخو

 يخوب يکرد که جايجا صحبت منيهمش راجع به ا

من  ين کتابخانه برايدارد. از ا يهست، کتابخانه خوب

فرستاد. يکرد و ميراکس ميز ياديز يازهيچ

 يبعض يهااز کتابخانه يليجا از خنيکتابخانه ا

 بهتر بود. شيها برادانشگاه

م عالقه منصور فقط در طور که گفتبه هر حال همان 

کرد. يخوشحالش م ياضيواقعاً ربود و  ياضير

همسر و  هم گفت، يطور که دکتر حقانهمان

به او کمک  يلين موضوع خياش هم در اخانواده

اش بپردازد و وقتش را کردند که او بتواند به عالقه

ت سان ممکن ايکه اکثر آقا يگريد ييهازيصرف چ

قش ن يلين خين مورد شهينکند و در ا ،صرف کنند

ثر ؤار ميکنم که بسين تشکر مياز شه داشت و من

ش فراهم بکند که ين وقت و فرصت را برايبود که ا

طور که دکتر حال هماناش بپردازد. به هر او به عالقه

 ،س رفت، جالب استيمنصور به انگل گفت يحقان

 شگاهدان  د،س برويشان  به انگليه قرار بود اک يمانز

ار ياختل را به يادامه تحص ينوبتِ رفتن به خارج برا

ن يو اگذاشته بود  يمعتمد رو دکت يرستم يخود آقا

ل برود. مثل کردند که طرف مقابيتعارف م دو با هم

ند. يسفانه افراد فقط خودشان را ببکه متأ امروزه نبود

از  قبل يرستم يآقاو باالخره  کردنديبا هم تعارف م

ه ک سال بعد بيمنصور هم و  کا رفتيمنصور به  آمر

 يلدآلفرد گپروفسور با  س رفت. دو ساليانگل

(A.Goldie )بار  نياول ديکار کرد. انقالب که شد، شا

اطر به خ ،کنم.يان ميدر جمع بن موضوع را ياست که ا

 کيمه به انقالب برگشت. به هر حال اول انقالب ه
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 نيکردند که ايهمه فکر م ،کردنديصورت فکر م

 يکرامت انسانم و يد درستش کنيمملکت را ما با

 م و ...يداشته باش

چ يه يبرگشت، ولبه کشور به خاطر انقالب منصور    

صحبت کند که من به خاطر  ييرفت جايوقت نم

وع ن موضينکرده بخواهد از ا يانقالب برگشتم و خدا

اشد. ب يده بکند و به دنبال پست و مقامسوء استفا

ن يگفتند که ايبه او م ياز همکاران به شوخ يبعض

بگذار ما  يخواهينم تو موضوع را عنوان بکن و اگر

ها تن صحبيکنم از ايگفت خواهش ميم و او مييبگو

ن يس بودم و ايدر انگل من يوقت گفتياو مد. ينکن

 يياس تنهادم، احسيديران ميها را در ايشلوغ

ن يجا نباشم؟ بنابراآن من چرا گفتم کهيو مکردم يم

هواز آمد و باز شروع اش به اهواز برگشت. به اهخانوادبا 

شان ين سعادت را داشتم که ايو من ابه کار کرد 

س يکه انگلنيقبل از امن بشود.  يدکتر يدانشجو

ون گفتم که چبه او م، يکرديبا هم که صحبت م برود،

و شاگردانش در مورد مفهوم  ي، گلددزيلنشگاه دا در 

 يکاربردها يينه جبر ناجابجايبعد کرول )که در زم

 يتوانيداشت( مشغول کار هستند، تو هم م يخوب

 يه بعد کرول است با گلديمفهوم بعد کامل را که شب

 . يمطرح کن يبا  عنوان موضوع رساله دکتر

موضوع  يس به من گفت وقتيبعد از بازگشتش از انگل

 يرو يخواهيمطرح کردم، او گفت اگر م يرا با گلد

و با  يکا برويبهتر است به آمر ين موضوع کار کنيا

Hyman Bass يهاهقکه متخصص حل Perfect  

 .ياست، کار کن

در  ن افراديجا متوجه شدم که اگفت آنيمنصور م

که نيبا ا. کننديک خودشان فقط کار ميتخصص بار

  يگلد يول ،بود ييوضوع ناجابجاک ميبُعد کامل 

قط در ف رد وياز تخصصش فاصله بگ يکمحاضر نبود 

 يزين چين اوليا کردند.يان کار مخودش ينه کاريزم

 م.يبعد از بازگشتنش درباره آن صحبت کردبود که 

 م.يشروع به کار کردن کرد سپس

ما  به که  ين گلديهم گفت،  ا يگريز ديشان چيا 

 هيپاه يبه قض يداد و وقتيم يهندسه جبردرس 

 شوديمن  نياز ا بهتر ياهيقضگفت يم ،ديرسلبرت يه

رش ن بهتر را بهتيگفتم بگذار ا يبه شوخ من. گفت

ک کار يم و بعد با هم يآن فکر کرد يم. رويکن

ه حلقه کند کيان ميلبرت بيه هيم. قضيمشترک کرد

R اگر و تنها اگر   ،است يترينوR[x] باشد  يترينو

 ياياز قضا يکيهم به عنوان  يدر هندسه جبرو 

 يرتيم که اصالً شرط نوياست. ما متوجه شد ياساس

از نظر  R[x]و  Rشه يست و هميجا الزم ننيدر ا

شان مشابه هستند. به يهاآلدهيا يتعداد مولدها

نال يک کاردي a)که  يترينو -aگر مفهوم يعبارت د

اهده مش يهيم و به طور بديف کردياست( را تعر

باشد که در  يترينو -aم که هر حلقه دلخواه يکرد

ه يقض نياست و ا ينال نامتناهين کارديکوچکترa  آن 

 يترينو -aهمواره  R[x]و  Rم که يرا ثابت کرد

گر يثابت. به عبارت د aنال يک کاردي يبرا ،هستند

ا هتمام حلقه يلبرت برايه هيم که قضيثابت کرد

ه يضق ي، حتيده گلديبر خالف عق يعنيدرست است، 

 لبرت هم قابل بهتر شدن است.يه هيپا

ات شوم، اما اگر بخواهم يوارد جزئ يليخواهم خينم

                   ميد بگويرا اشاره کنم با يگريمورد د

  يهانامهنايپا يوه کارم براينترنت نبود، شيکه ا يزمان

ن شکل بود که به کتابخانه يارشد به ا يکارشناس

، بعد ميزديتم، با دانشجوها مجالت را ورق مرفيم

ان يپا ين را برايگفتم ايدم ميديکه م يهرکار خوب

 ياقالهبار مکي. انتخاب کنيدارشدتان  ينامه کارشناس

که مستخرج از   DICC Moduleدم با عنوان  يرا د
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گان يشيدر دانشگاه م ييدانشجو ينامه دکتراانيپا

 Melvinن هاکستر )ير نظر ملويکا بود که زيآمر

Hochster نوشته شده بود که تحت نظارت  )

 ودونه در مجله يژان پل د يدان بزرگ فرانسوياضير

Journal of Algebra بود. در واقع دهيبه چاپ رس

 بود. نامنه در آن مجله چاپ شدهين زميسه مقاله در ا

ن موضوع مقاالت نظرم را جلب يچنن دو نفر و هميا

ها به ها و مدولرها در حلقهيمان به زنجکرد. تا آن ز

ا از سمت راست يم. يکرديک طرفه نگاه ميصورت 

دم در يرونده بودند. دنييا از سمت چپ پايرونده و باال

رها به صورت دو طرفه مورد مطالعه ين مقاله زنجيا

 قرار گرفته بودند.

نه ين برجسته در زمين هاکستر از متخصصيچون ملو

معروف  يودونه هم از اعضايود و دب ييجبر جابجا

 دانان نامدارياضياز ر يکيو در واقع  يگروه بورباک

افتم و مقاله را اول به يمعاصر بود، آن مقاله را جالب 

 يستاجا يسانسم به نام آقايان فوق لياز دانشجو يکي

ل شد، به منصور يکه او فارغ التحصنيدادم. بعد از ا

 يلد شکل کيست که باا ييزهاين هم از آن چيگفتم ا

سه تا  ؟يم، چطور مشخص کرديآن را مشخص کن

بود که ظاهراً هر سه  Journal of Algebra مقاله در

ه حلق يبرا ينامه بودند و خواص متعددانياز همان پا

بودند، به  DICCت ين خاصيا يکه دارا ييهاو مدول

 فرض ييها را هم جابجابودند و تمام حلقهدست آورده 

عداد ها تن حلقهيبودند، مثالً نشان دادند که در اکرده 

د که بعنيا اياست و  يمال، متناهينيها اول مآلدهيا

 ياهنکت ياست و ... ول يز متناهيها نن حلقهيا يگلد

 يعيست به طور طبيبايفشان ميرا که با توجه به تعر

ت ين خاصيا ،کردند و از آن غفلت کرده بودنديچک م

 بعد کرول هستند؟ ين موجودات دارايا ايبود که آ

ک يم که اگر يديدو ماه فهم يکيزود در عرض  يليخ

جه ين صورت باشد بعد کرول دارد و در نتيمدول به ا

ها آن يج اساسيشد که اکثر نتايمشاهده م يبه سادگ

 تيبا خاص يهامدول يش از آن برايست سال پيب

ه وجه ببا ت يدرست بود. ول ييناجابجا يهاحلقه يرو

ودونه که يد ين عدم آگاهيچنها و همآن يعدم آگاه

    ه مقاله در ـــن سيا ،بود يرــينظدان کميــاضير

Journal of Algebra ده بودند. فوراً يبه چاپ رس

منصور و خود من مشخص  يگر برايز ديک چيجا نيا

م و يب اسم افراد بزرگ را نخوريشد که اوالً فر

ه ست کين يمجله بدان معن کيت ين معروفيچنهم

د. ل هستنيشوند حتماً اصيکه در آن چاپ م يمقاالت

 ييکه متخصص جبر جابجا ياالن اگر از دوستان

ه ده شود کين سالن حضور دارند، پرسيند و در اتهس

را در  يين جبر جابجاين متخصصيمثالً ده نفر از بهتر

 ن هاکستر حتماً جزويد، بدون شک ملويا نام ببريدن

 د توجه داشت کهين باين ده نفر خواهد بود. بنابرايا

چاپ  يرا برا ياکه مقاله يراستارينام مجله و نام و

 کيد در قضاوت و در اصالت يکند نبايت ميريمد

اد يا زهن نوع مثاليداشته باشد )از ا يمقاله نقش اساس

ات يطور که اشاره کردم وارد جزئهمان يوجود دارد ول

ن است که پس يا که مهم است، يزيشوم (. آن چينم

آن مورد توجه  ي، محتوايااز چاپ مقاله در هر مجله

رد. يگياز افراد خبره قرار م ياتعداد قابل مالحظه

مهم  يليخ IFو  ISC،ISIمانند  ين موارديبنابرا

 يارنبود، پرک يک آدم پر کاريمنصور واقعاً ستند، ين

د يا بخواهست، چون واقعاً اگر شميخوب ن هم لزوماً

سه سال طول  يد دو اليسيک مقاله خوب بنوي

تاً تعداد نسب يدر مدت کوتاه يکه افرادنيکشد. ايم

ه همه ست کين ين معنيسند، به اينويمقاله م ياديز

 ه سمت ب يستـيل هستند. جامعه ما بايمقاالتشان اص
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د تافيق جا بيدرست مقاله و تحق يت برود و معنايفيک

 درک يزها را به خوبين چيا يمعن يو منصور معتمد

)که  يآلفرد گلد يمنصور در مورد آقا يوقت کرده بود.

ند(،                  شناسيشان را ميا يهم به خوب يدکتر حقان يآقا

گفت                           يکرد ميبا من  که صحبت م

، در انگلستان عنوان يدم چرا به گلديمن نفهم

(Fellow of Royal Society)FRS  را ندادند؟

ن لقب را يس ايانگل يهادانياضياز ر ياريبس

است که  يعنوان FRSنگرفته بود.  ياند اما گلدگرفته

که در تخصصشان  ياس به افراد برجستهيدر انگل

اند، اعطا انجام داده يار مهم و ارزشمنديبس يکارها

قت  يدر حق يه معروف گلديم که قضيدانيشود. ميم

ن يود. اب ييقات جبر ناجابجايان در تحقيک جريوع شر

م چه ينيم تا ببيم مطالعه کنيموضوع باعث شد که برو

رد. ين عنوان را نگيا يبود که گلدباعث شده يعامل

 يراب يليتوان به طور مشخص داليگرچه در منابع نم

 يدسه کار گليبا توجه به مقا يافت ولين موضوع يا

د شيعنوان بودند مشاهده من يا يکه دارا يبا کسان

ن يتر بود. بهترعيتر و وسقيآن افراد عم يکه کارها

ه يکل اتي( شاگرد ماDonaldsonمثال دونالدسون )

(Michael Atiyah بود که در سال )از  0335

مقاله  0339گرفت و در سال  يدانشگاه آکسفورد دکتر

 يچهار بعد ينه فضاهايمعروف خود در زم

ع عنوان يسر يليا به چاپ رساند و خر ريپذليفرانسيد

FRS زه معروف يرا کسب کرد. در همان سال برنده جا

کار » ن که يه، ايلدز شد و جمله معروف اتيف

، «زده کردرا شگفت ياضير يايدونالدسون دن

دونالدسون به دست آورد. دو  يبرا ياديت زيمعروف

سال بعد در آکسفورد پروفسور شد و چند سال بعد 

ز با يه( را گرفت و جوايشوال Sirه لقب )يود اتمانند خ

ن و يترسينف يافت کرد. حتيز درين يارزش

ت. صل( را گرفيزه عربستان )ملک فين جايترباارزش

باشد  ادمانيزه را قبالً گرفته بود )ين جايه هم ايخود ات

 است(.بوده يه عرب لبنانيکل اتيکه پدر ما

ور خود به کشس را يانگل ياضيعربستان دانشمندان ر

ند، که سيکند تا به اسم عربستان مقاله بنويدعوت م

طور نيد اينه آمارش را باال ببرد. ما نباين زميدر ا

م، ينخودمان را بدا يهاتيواقع يستيم. ما بايرقابت کن

ق سو يواقع يزهايجوانانمان را به سمت چ يستيبا

نه يم در زميکه مثالً بخواه ييهان نوع رقابتيم. ايده

د هدف يم شايات در جهان اسالم، اول بشوياضير

کل از ن شينباشد. عربستان ممکن است به ا يدرست

گر از يک شکل ديه ممکن است به يما جلو بزند، ترک

م يخودمان را بدان يهاتيد واقعيما با يما جلو بزند ول

 يتر، در بسيم و با فکر درست، عالقه واقعيو بشناس

 شرفتيپ يفکر براخوش يهامناسب، با کمک آدم

هدفمند  يادر مملکت، برنامه ياضيقات ريتحق

 يام تا بريها را وادار کنکه جواننيم، نه ايباشداشته

 ها به سمت نوشتنشدن در دانشگاه ياستخدام و رسم

د و فقط  ن برونييت پايفياد و گاهاً با کيتعداد مقاالت ز

 . ماها باال ببرنددانشگاه يرا برا يآمار کار پژوهش

 قات کشور را به طوري، تحقيفيم با کار کيتوانيم

 يزمان ببرد ول يم. ممکن است کميارتقاء ده يواقع

د يم. نبايم به هدف مورد نظرمان برسيتوانيما م

ش يندارند پ يگاه واقعيکه جا ييارهايم با معيبخواه

 م.يبرو

د ينيبيد، ميدانشگاه تهران برو  ياالن اگر شما روبرو

داشته  Data. اگر ISIزنند نوشتن مقاله يم اديکه فر

ون و هفتصد هزار تومان و اگر نداشته يليک مي، يباش

چاپ  ISIتان مقاله يشتر، برايب يبا مقدار يباش

ن ما را به نوشت يسينود فشار مقالهيم. نبايکنيم

ها      يبه قول غرب ،گونه مقاالت سوق دهدنيا
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Either Publish or Perish ا ير يا بمي ينا)به مع

 بچاپ )چاپ کن((.

ود. بدهيزها را فهمين چيش ايوقت پ يليخ يمعتمد

است و همه ما دلتنگ او  يخال يلياو خ ين جايبنابرا

که با او درس داشتند، دوست بودند،  ييهام. آنيهست

دانند که چه انسان بزرگوار و يق بودند، همه ميرف

افت يه با درهم مظلوم رفت )در رابط يليبود و خ يخوب

تش مطمئن ي(. من راجع به مظلوميامکانات پزشک

 يليو خانم دکتر وک يدکتر حقان يشب با آقايهستم. د

  م گرفتم که راجع بهيکردم، گفتم تصميصحبت م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن يبه من گفتند در ا يت منصور حرف بزنم وليمظلوم

کنم که يست و االن هم احساس ميآن ن يجلسه جا

واقعاً مظلوم از  يست. ولين مورد نير اصحبت د يجا

ن موضوع اصالً صحبت ين ما رفت و من راجع به ايب

صحبت خواهم  يگريد يهاتيکنم. اما در موقعينم

رم و از همه شما يگين وقت شما را نميش از ايکرد. ب

 ت گفت، منيطور که احمد تسلکنم. همانيتشکر م

 ان منصورن و فرزنديه و شهين و قدسيو احمد و پرو

. مييگويت ميدا و آالله( همه ما به هم تسلي،آي)عل

شمند و درست، زود يارزشمند، اند يهادوارم که آدميام

زود نروند.  يم وليرويش ما نروند. همه ما مياز پ

 د.يمتشکرم، ببخش
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 "ييتا 61پازل  يل معمايتحل"

 يديمژگان سع 

 ات اصفهانياض يخاهن ر

 اصفهان يه صنعت دااگشن
mozhgan.saeidi@math.iut.ac.ir

 

 0311ن بار در سال ياول يبرا ييتا05پازل  يمعما

زه يار مردم قرار گرفت که جايد در اختيتوسط سام لو

ن ين معما به اين کرد. اييحل آن تع يهم برا يبزرگ

 شکل بود:

4 3 2 1 

8 7 6 5 

12 11 10 9 

 15 14 13 

ن جدول به ياز ا ييهاحالت يرسن مقاله، بريهدف از ا

 باشند.يخته است که قابل مرتب شدن ميهم ر

4ک جدول ي له:مسأ ×  15تا  1شامل اعداد  4

ها ان آنيهم در م يک خانه خاليبصورت نامرتب و 

                     م يخواهيهست. )مانند شکل سمت چپ( م

خته ين جدول به هم ريا يهاک از حالتيم کدامينيبب

 بل مرتب شدن هستند. )شکل سمت راست(قا

 

ن يا يبرا يکل ييهان سوال، قانونيحل ا يدر پ

ن جدول بلکه يدا شد که نه تنها درمورد ايجدول پ

خته يستون در هم ر 𝑛سطر و  𝑚با  يهر جدول يبرا

هدف ما پرداختن به حل  يرود و به طور کليبه کار م

مام ستون است که ت 𝑛سطر و  𝑚با  ييهاجدول

                      است(، يک خانه )که خاليها به جز خانه

𝑚)]تا  1با اعداد  × 𝑛) − به صورت نامرتب  [1

که  ييهام حالتيخواهياند و مشده يبرچسب گذار

 م.يدا کنيقابل مرتب شدن هستند را پ

خته يبه هم ر يهان جدوليها، اکه در آن ييهاحالت

 م.يناميم يحاالت قانونقابل مرتب شدن هستند را 

ها ن جدوليم که ايدهين سوال پاسخ ميابتدا به ا -

 شوند. يتوانند برچسب گذاريبه چند حالت م

  [(𝑚 × 𝑛) − ــ  [1 ــه م ــهيخــان ــد ب ــن ــوان              ت

((𝑚 × 𝑛) − جا  !(1 لت مختلف  گشـــت يحا
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𝑚)تواند در يز مين يداشته باشند و خانه خال × 𝑛) 

گيجــا ب قرار  لف  ت خ م برا رد.يگــاه                                ن                                 يبنــا

((𝑚 × 𝑛) − 1)! × (𝑚 × 𝑛) = (𝑚 × 𝑛)! 
 م.يم داشته باشيتوانيجدول متفاوت م

𝑚)ان يحال از م - × 𝑛)!   حالت ممکن، چند

 است؟  يصورت قانون

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

𝑛 قادر به مرتب يرا تنها زمانياست؛ ز يحالت قانون 

ب يم که اعداد پشت سر هم به ترتيکردن جدول هست

قابل  يگاه خانه خاليده شده باشند و تنها جايچ 𝑛تا  1

 دهد.يحالت رخ م 𝑛ض است که آن هم به يتعو

از حاالت  يمين قاًي( دق𝑛و  𝑚>1ه حاالت، )با يدر بق

) يقانون
(𝑚×𝑛)!

2
است و با  ير قانونيگر غيم ديو ن( 

توان تمام حاالت يم يرقانونيک حالت غيحرکت از 

 گر را به دست آورد.يد يرقانونيغ

,𝐴[𝑖ف: يتعر 𝑗] فياست که در خانه رد يعدد𝑖    و

مدنظر باشد آنگاه  يقرار دارد. اگر خانه خال 𝑗ستون 

,𝐴[𝑖م:يدهيقرار م 𝑗] =  نيبنابرا .0

              A[1,1], A[1,2],…, A[1,n],      
A[2,1] ,…, A[m, n]                                          

 دهد.يش ميرا نما يگشت منحصر بفرديجا

ف يگشت، تعريکردن عناصر هر جا يالفهتک مؤ يبرا

 م:يريگير را در نظر ميز

 

B[k] =A [1+
k−1

𝑛
 , 1+ ((k-1) mod𝑛)] 

 م داشت:يخواه يبا عددگذار

𝐴[1,1] = 𝐵[1] 

𝐴[1,2] = 𝐴 [1 +
2 − 1

𝑛
, 1

+ ((2 − 1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)]

= 𝐵[2] 

𝐴[1,3] = 𝐴 [1 +
3 − 1

𝑛
, 1

+ ((3 − 1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)]

= 𝐵[3] 

 . . . 

𝐴[1, 𝑛] = 𝐴 [1 +
𝑛

𝑛
, 1

+ ((𝑛 + 1

− 1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)] = 𝐵[𝑛] 

𝐴[2,1] = 𝐴 [1 +
2 − 1

𝑛
, 1

+ ((2 − 1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)]

= 𝐵[𝑛 + 1] 

. . . 

𝐴[2, 𝑛] = 𝐴 [1 +
2𝑛−1

𝑛
, 1 + ((2𝑛 −

1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)] = 𝐵[2𝑛]  

𝐴[𝑚, 1] = 𝐴 [1 +
𝑚𝑛−𝑛+1−1−1

𝑛
, 1 + ((𝑚𝑛 − 𝑛 + 1 −

1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)] = 𝐵[(𝑚 − 𝑛)𝑛 + 1]  

𝐴[𝑚, 𝑛] = 𝐴 [1 +
𝑚𝑛−1

𝑛
, 1 +

((𝑚𝑛 − 1)𝑚𝑜𝑑 𝑛)] = 𝐵[𝑚𝑛]  

اما بدون خانه  []Bرا همان بردار  []Cف: بردار يتعر

 م.يريگيدرنظر م يخال
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𝑝𝑖) ييف: دوتايتعر , 𝑝𝑗)  ک يراinversion  در

𝑖 م اگريناميم 𝑝شگت يجا < 𝑗 و 𝑝𝑖 > 𝑝𝑗    . 

 []Cاز بردار  ييفرد باشد صورت ها 𝑛اگر  :1هيقض

 باشند. inversionزوج  ياند که دارايقانون

به  يبستگ يزوج باشد، حاالت قانون 𝑛اگر  :2هيقض

ام 𝑖ف يدر رد يدارد: اگر خانه خال يمکان خانه خال

𝑚 اشد وب − 𝑖  زوج باشد، بردارC[] يد دارايبا 

𝑚باشد و اگر  inversionتعداد زوج  − 𝑖  فرد

 inversionتعداد فرد  يد دارايبا []Cباشد، بردار 

 باشد.

گر يم ديتوانيم ميکه شروع کن يبا هر حالت قانون

بدست  يرا با حرکت دادن خانه خال يحاالت قانون

 م:يکنيم يم. چهار حرکت ممکن را بررسيآور

را  []Bن حرکت بردار يک خانه به چپ: ايحرکت 

ت به سمت راس يدهد که خانه خالير مييتغ يابگونه

ندارد  []Cبردار  يرو يريثچ تأيکند اما هيحرکت م

را در نظر نگرفته  يخانه خال []C)چون در بردار 

چ يها را هم هinversionن تعداد يم( بنابرايبود

 دهد.ينم يرييتغ

را  []Bن حرکت بردار يک خانه به راست: ايحرکت 

 به سمت چپ يدهد که خانه خالير مييتغ يابگونه

  .ندارد []Cبردار  يرو يريچ تاثيکند اما هيحرکت م

 يرييها را هم تغinversionن تعداد يبنابرا

 دهد.ينم

 []Cن حرکت بردار يک خانه به سمت باال: ايحرکت 

که باال منتقل  يادهد: خانهير ميينگونه تغيرا ا

𝑛شود، قبل از يم − قبل از خودش قرار  يخانه 1

 رد. يگيم

ها، inversionرات در تعداد ييشمارش تغ يبرا

 م؛ يکنينگونه عمل ميا

Tم. يدهيکه تکان م يا: ارزش خانه 

 rان يموجود در م ي: تعداد خانه ها𝑛 − خانه قبل  1

         جهيکمتر است. در نت Tها از که ارزش آن Tاز 

𝑛 − 𝑟 −  هستند. Tشتر از يب يارزش يخانه دارا 1

V تعداد :inversionقبل از حرکت. يها 

W تعداد :inversion ن يبعد از حرکت. بنابرا يها

 م داشت:يخواه

𝑊 = 𝑣 − (𝑛 − 𝑟 − 1) + 𝑟

= 𝑣 + 2𝑟 − 𝑛 + 1 

گونه نيا []Cن: بردار ييک خانه به سمت پايحرکت 

خانه  n-1بعد از  []C ياز عددها يکيکند: ير مييتغ

ن باال يرد و با همان قوانيگيبعد از خودش قرار م

 م داشت:يخواه

𝑊 = 𝑣 + (𝑛 − 𝑟 − 1) − 𝑟

= 𝑣 − 2𝑟 + 𝑛 − 1 

 م، اگر ينيبيها مطور که در فرمولهمان 

𝑛 تيفرد باشد، زوج 𝑊  به𝑣 يعنيدارد.  يبستگ 

ها زوج inversionان حل جدول تعداد يچون در پا

ها inversionد تعداد يبااست)صفر( پس از ابتدا 

زوج باشد، با هر حرکت به باال  𝑛اگر  يزوج باشد. ول

  عکس  قاًيها دقinversionت تعداد ين، زوجييا پاي

                                                                شود. يم

زوج است تعداد  𝑛که يم زمانينيم ببيخواهيال مح

inversionيقانون يد باشد تا حالتيبا ها چگونه 

ظر ر را در نيف زين منظور تعاريا يم. برايداشته باش

 م:يريگيم



 
 

 

68 

ود
رن

ف
- 

ان
فه

اص
ن 

ستا
ی ا

اض
 ري

ان
لم

مع
ی 

زش
مو

ی آ
لم

 ع
ن

جم
ه ان

ري
نش

 

 

Uکه يبه سمت باال تا زمان ي: تعداد حرکات خانه خال

 دا کند.يح پيجدول شکل صح

Dکه ين تا زمانييبه سمت پا ي: تعداد حرکات خانه خال

 دا کند.يح پيجدول شکل صح

به  ينکه خانه خاليا ي، برا5ه يطبق حالت اول قض

آخر جدول برسد و جدول درست شود، هر تعداد 

باالتر از  يهافين که در ردييحرکت روبه باال و پا

بوده و در تفاضل  يم، باهم مساويام انجام ده 𝑖ف يرد

D-U اال ن تنها حرکات بيشوند؛ بنابرايم يباهم خنث

𝑚 يف هاين در ردييو پا − 𝑖 ت هستند. يحائز اهم

𝑚ه به يشب يتيزوج D-Uن يبنابرا − 𝑖  دارد که

𝑚 − 𝑖 که يم زمانيديزوج است. د𝑛  ،زوج است

باهم متفاوت است پس با هر حرکت  𝑣و  𝑊ت يزوج

ر ييها هم تغinversionن تعداد ييا پايبه باال 

𝑚 يعنيکند يم − 𝑖 شود که زوج ير مييبار دچار تغ

 جدول يهاinversionنکه تعداد يجه ايبار است. نت

ده يرس ر به صفرييز زوج بوده که با زوج بار تغيه نياول

                                                                        است.

، مشابه استدالل فوق، تعداد 5ه يطبق حالت دوم قض

inversionه فرد بوده که با فرد بار يجدول اول يها

𝑚ر)برابر با ييتغ − 𝑖است. دهي( به صفر رس 

و تعداد ستون ها  0: اگر تعداد سطرها برابر با 9ه يقض

𝑛  ،باشد
𝑛!

2
زوج  يگشت وجود دارد که دارايجا 

inversion .است 

 يده را باهم بررسيه چند اين قضياثبات ا يبرا

  م:يکنيم

ک يک تابع يزوج  يهاگشتيده اول( مجموعه جايا

 رضسازد. فيفرد م يهاگشتيک با مجموعه جايبه 

  inversionبا تعداد زوج  يگشتيجا []Cم يکن

 يريم با عوض کردن مکان قرار گيتوانيباشد، م

C[𝑛]  وC[𝑛 − با تعداد فرد  يگشتي، جا[1

inversion م.يبساز 

و  𝑛ان م و مکيکه شروع کن يگشتين با هر جايبنابرا

𝑛 − ت تعداد يم، زوجيرا عوض کن 1

inversionکند تا به ير مييها تغ𝑛! رسد؛ پس يم

زوج و  يهاگشتيم که دامنه آن تمام جايدار يتابع

 0-0 يفرد است که تابع يهاگشتيبرد آن تمام جا

ها inversionقا نصف کل ين دقياست. بنابرا

 فرد يهاگشتيگر جايد يميزوج و ن يهاگشتيجا

 هستند.

𝑛با  ي: هر پازل1هيقض × 𝑚 يقطعه، دارا 
(𝑛×𝑚)!

2
 

 است. يحالت قانون

م که يکنيم يه دو حالت را بررسين قضياثبات ا يراب

 فرد باشد. 𝑛گر يزوج و بار د 𝑛ک بار ي

 فرد.  𝑛حالت اول( 

که  (ير قانونيا غي) ين حالت، با هر حالت قانونيدر ا

ر يا غي) يم حاالت قانونيتوانيم، ميشروع کن

بل ک خانه به قيله حرکت دادن يگر را بوسي(ديقانون

م. چون طبق يو خانه مجاورش بدست آورا بعد( از دي)

فرد باشد، با هر حرکت به  𝑛حالت اول، اگر  5ه يقض

ر ييها تغ inversionت تعداد ين، زوجييا پايباال 

م و به يشروع کن يقانون يکند. پس اگر با حالت ينم

د و اگر ــمان يم يم، باز قانونين حرکت کنييا پايباال 

ت تعداد يند، زوججا شوف جابهيک رديها در خانه

inversionرييکند، که با دوبار تغير مييها تغ ،

 شود.يها مانند قبل مinversionت تعداد يزوج

د تعداد يفرد است با 𝑛نکه يبا توجه به ا

inversionداشته  يقانون يها زوج باشد تا حالت
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حاالت  م تماميشروع کن يقانون يم و اگر با حالتيباش

 م.يآوريرا بدست م يقانون

𝑛)] [م کهيديد × m) −        يعدد دارا 1

((𝑛 × m) − گشت متفاوت هستند و يجا !(1

زوج  يگشت هايان جايم 0-0 يم که تابعيثابت کرد

 يميها زوج و ناز آن يمين قاًيو فرد وجود دارد و دق

𝑛)در  يم که خانه خاليديز ديگر فرد هستند و نيد ×

𝑚) رد، پس در يتواند قرار بگيمکان مختلف م

فرد است،  𝑛که يمجموع زمان
(𝑛×𝑚)!

2
 يحالت قانون 

 وجود دارد.

 زوج. 𝑛حالت دوم( 

𝑚زوج باشد و  𝑛اگر  − 𝑖 ( باشد، بايزوج )د يا فرد

 يا فرد( باشد تا حالتيها هم زوج) inversionتعداد 

دارد  يبستگ 𝑖ت ين به زوجيم؛ که ايداشته باش يقانون

رار ق يا مورد بررسر يد مکان خانه خالين بايبنابرا

 م.يده

𝑚اگر  − 𝑖 تواند دريم يفرد باشد: خانه خال      

𝑛 × 𝑚 ن يرد که در نصف ايمکان مختلف قرار بگ

𝑚حاالت،  − 𝑖 چون  يفرد است. از طرف

𝑛))مختلف اعداد،  يهاگشتيجا × m) − 1)! 

  inversionفرد  ين تعداد داراياز ا يمياست که ن

 يحاالت قانون يو برا گر زوج تعداد دارنديد يميو ن

𝑚که يهنگام − 𝑖 د تعداد يفرد است با

inversion.ها هم فرد باشد 

 پـــس:  
(𝑛×𝑚)

2
 ×

(𝑛×𝑚−1)!

2
= 

(𝑛×𝑚)!

4
 

ــــ ــــون ــــت قــــان                                                       وجــــود دارد. يحــــال

𝑚اگر  − 𝑖 ــد: مانند حالت قبل تنها با ا ن يزوج باش

شت ها زويد جايبا يحاالت قانون يکه برا تفاوت ج گ

 باشند.

 پس:  
(𝑛×𝑚)

2
 ×

(𝑛×𝑚−1)!

2
= 

(𝑛×𝑚)!

4
حالت  

 وجود دارد. يقانون

  n يم که وقتيريگيجه مين از حاالت قبل نتيبنابرا

زوج است، 
(𝑛×𝑚)!

4
+

(𝑛×𝑚)!

4
= 

(𝑛×𝑚)!

4
 

 وجود دارد. يحالت قانون

 تم مساله:یالگور

             يافتن پاسخ قابل حل بودن معماياه حل ر

فزار له نرم ايوس هکه در باال ارائه شد، ب ييتا-05پازل 

python م تيو اجرا شده است که الگور ياده سازيپ

 ن صورت است:يآن به ا

 ییتا-16تم قابل حل بودن پازل یالگور

 و تعداد سطرها و ستون ها ييتا-05: پازل يورود

 ر در مورد قابل حل بودن پازليا خيخ بله : پاسيخروج

  j≤n≥1و  i≤m ≥1 يبرا A[i,j]: محاسبه 0

 k≤mn ≥1 يبرا B[k]: محاسبه 5

گشت يجا يهاinversion: محاسبه تعداد 9

 متناسب با پازل داده شده

 ها  inversionت تعداد يو زوج nت يزوج ي: بررس1

 ها زوج باشدinversionفرد و تعداد  𝑛اگر      

 :چاپ کن پازل قابل حل شدن است.0

پازل  يت تعداد سطرهايزوج است، زوج nاگر   -   

در آن قرار دارد  يکه خانه خال يشماره سطر يمنها

ها inversionن عدد و تعداد يشود. اگر ا يبررس

 :زوج باشد
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ر ي: چاپ کن پازل قابل حل شدن است؛ در غ5

 ست.ينصورت قابل حل شدن نيا

زوج است، زوجيت تعداد سطرهاي ن عدد ياگر ا -   

پاز ل منهاي شماره سطري که خانه خالي در آن قرار 

تعداد دارد بررسي شود. اگر اين عدد و تعداد 

inversion:ها فرد باشد 

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

 :هاinversionزوج بودن تعداد 

 ست.ي: چاپ کن پازل قابل حل شدن ن3

 کاربرد:

 د: يرير را در نظر بگيز 2*3ول (جد0

 5 4 

2 3 1 

است و تعداد  (4,5,1,3,2)گشت آن برابر با يجا

inversion  است و  1ها𝑛 =3ن ي. بنابرا𝑛  فرد

تعداد  يم که در حاالت قانونيدياست و د

inversionن جدول ين ايد زوج باشد؛ بنابرايها با

 دهد.يرا نشان م ير قانونيغ يحالت

 د:يرير را در نظر بگيز 2*4(جدول 5

1 2 7  

5 3 6 4 

 (7,2,1,4,6,3,5)گشت متناسب با آن برابر با يجا

است.  10ها  inversionزوج است و تعداد  nبوده، 

m=2  و𝑖 = 𝑚ن يبنابرا  1 − 𝑖  فرد است که

د زوج باشد يها باinversionه تعداد يطبق قض

 است. ير قانونيغ ين حالتين ايبنابرا

ام که سيدانست، زمانين را ميقوان نيا ي( اگر کس9

 ار مردم قرار داد؛ين جدول را در اختيد ايلو

4 3 2 1 

8 7 6 5 

12 11 10 9 

 15 14 13 

 يرقانونيغ ين حالتيد که ايتوان ديک نگاه ميتنها با 

ست.ياست و قابل حل شدن ن

 مراجع:

[1] Rumesh Chandra: Permutation and Combinations, Book for Boards, NTSE, IIT JEE-

Mains/Advanced, CAT, Olympiad & Software Engineers.  

 [2] Kevin. Gong: Analysis of the Sixteen Puzzle, March 28th, 2000; updated August 28th, 

2004; updated December 19th, 2005. 

 [3] Daniel Krob, Matthieu Latapy, Jean-christophe Novelli, Ha Duong Phan, Sylviane 

Schwer, Pseudo-Permutations I: First Combinatorial and Lattice Properties , 2000. 

[4]Miklos Bona, Combinatorics of Permutations , Second Editions, Discrete Mathematics & 

it's Applications 2012. 

[5] Richard P. Stanley, What Is Enumerative Combinatorics?, Springer, Volume 1 of the 

series The Wadsworth & Brooks/Cole Mathematics Series pp 1-63.

http://link.springer.com/bookseries/11204
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 هاي پيشبررسي نتايج کار مدارس تيزهوشان در سال

ان(استان اصفه ياض ير ري احمد جهانمرد ) دب   

 

شکلين  يدر ا  شت به  و عملکرد مدارس  يريگاددا
شکار شود ايپردازيزهوشان ميت ن مدارس چرا يم تا آ

ـــدند و اکنون  به کجا يتشـــک يو با چه هدف ل ش
 اند. دهيرس

غاز   پا يل اصـــلياز دال يکيدر آ مدارس يا ييبر ن 
قات  يآموزان براپروردن دانش بت در مســــاب قا ر

سب افتخاريالمپ شور عز يبرا ادها و ک ران يزمان ايک
ن هدف يدن به ايم در رســـيبود که اگر انصـــاف ده

 يبرا است که ياند. اما الزم  به بررسداشته يقاتيتوف
س ساليدن به اير شته چه بها يهان هدف در   ييگذ

ست و براشدهپرداخته سب چند مدال  يا که با  –ک
شده سود -فرار مغزها همراه  ان از يم؟ زيابرده يچه 

ست سرمايدادن ا د سيه عظين  شان برک  يم و درخ
شــمندان و يســت و همواره مورد بحث انديده نيپوشــ

سو ست. از  سوزان جامعه بوده ا سيد يدل س يگر تأ
ن مدارس و گســترش يل ايض و طويالت عريتشــک

ــاله آن غ ــرف هزيهر س  يانيفراوان ز يهانهير از ص
ر در روند آموزش و پرورش و جامعه داشته يناپذجبران

 ت.اس

ن مدارس يا يورود يهاان آن، آزمونين زينخســـت
ن آموزااست که چون کابوس وحشتناک به جان دانش

ست. از آنو خانواده سعدها افتاده ا  يجا که به گفته 
د و فرزند خود يهمه کس را عقل خود به کمال نما "

داند يزهوش ميهر خانواده فرزند خود را ت "به جمال
 يحق او و موجب ســـرافرازها را در آزمون يو قبول
تأثيخود م حت  مارد. ت ند ير تبليشـــ غات فراوان فرز

به کالسيخو ـــاف يهاش را  به آزمون  ياض مربوط 
 که با  يياـهالسـفرستد، کيدارس مـن ميا يورود

لب کالس طا ـــاف يهاآموزش م ، مغز يباالتر و اض
ه را باعث شــده و متأســفانه يرويل و بيدليب يســوز

ت لب ک طا جه دوم  يدرســـ يهاابآموختن م در در
 ت.اسدهيفراموش گرد يا به کليت قرار گرفته  ياهم

آموزان که با هدف دانش  يسازآماده يهان کالسيا
سب درآمد برگزار م شار بر دانشيک ن آموزاگردد با ف

ـــاف لب اض طا نان  را يو غ يو آموزش م ر ضـــرور آ
ان زهوشيمدارس ت يراه ينگ علميو با دوپ يمصنوع

 يريادگياز آنان چون در  ياريند. سرانجام  بسينمايم
 نند و در رقابتيبينم يزهوشان واقعيت يخود را همپا

ــرد ميوام ــرخورده و دلس گردند، کالس و يمانند، س
ند، در يا اخراج  ميمدرســــه را ترک کرده  گرد

توانستند در مدارس يآموزان من دانشيکه هميصورت
 د.خوش بدرخشند و موفق باشن يمعمول

ـــدن کالس يبارتر از همه خالانيز مدارس  يهاش
ست. الزم به ذکر م يدولت شاگردان خوب ا شدياز   با

شاگردان خوب  الگو گران يد يکه در کالس درس، 
گر گردند. ايزه تالش و رقابت ميهســتند و باعث انگ

باشد رقابت و آموز خوب در کالس وجود نداشتهدانش
باعث نزول ســطح ن رفته، ينشــاط در آن کالس از ب

ص يفيک شاهد ايالت ميتح ت ن افيشود که هر روز 
ران در مســـابقات يم، همچون ســـطح رتبه ايهســـت

برگزار شــد و  5100ل يات چهارم که در آورياضــير
 تر بود.نييمتأسفانه از متوسط جهان پا

ا يم آيپرسيحل از خود مدن به راهيرس يان برايدر پا
سب چند مدال سال  هدف آموزش و پرورش ک ا يدر 

 ن است؟ ين سرزميآموزش و پرورش عموم فرزندان ا
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ت دس يند. برايگزيم راه دوم را برميکه هر عقل سل
رش گست يد به جايذکر شده با يجهيافتن به نتي

م يها باشن مدارس درصدد محدود کردن آنيع ايسر
زهوش ينفر ت 01که در کل مملکت حدود  يطور
ک مکان و ير انتخاب کرده و متمرکز د يواقع

م در يانله بتوين وسيزهوش تا بديد تيبرخوردار از اسات
اد موفق بوده و اساس کارمان را يالمپ يهاکسب مدال

م و شاهد يآموزان اختصاص دهبه آموزش عموم دانش

ن آب و ينهفته فرزندان ا يشتر استعدادهايب ييشکوفا
ن ين هدف همچنيدن به ايرس يم و برايخاک باش

ا ياجازه آزمون  ياچ مدرسهيد به هشويه ميتوص
آموزان به معدل داده نشود تا دانش يانتخاب از رو
ن يع شوند نه با گلچيدر مدارس توز يصورت تصادف
آموزان خوب بلکه با داشتن مدرسان و کردن دانش

د.ل شونيج درخشان نايت خوب به کسب نتايريمد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 دوست من، جئوجبرا

Geogebra  مه ندس  ه( و  Geometryمخفف دو کل افزاري قوي جهت )جبر( ، نرم Algebra)ه

ست.  سه بعدي ا ضيات  سه، جبر، حساب، آمار و احتمال و ریا سم نمودار توابع، هند سبه و ر محا

 «.ریاضيات پویا براي یادگيري و یاددهی»

راگير اي پویا و فافزار نيست بلکه به جامعهپدیدآورندگان آن ادعا دارند جئوجبرا، تنها یک نرم

شده ست که ميليونتبدیل  شی، از ابتدایی تا ا سطوح مختلف آموز سر جهان، در  سرا ها کاربر در 

 اند.بخش کردهعالی، به کمک آن آموزش ریاضی را براي خود لذت

 ها چنين است:شعار آن

شهودي و قابل لمس میدانش - ضيات را  ست دارند زیرا؛ ریا کند.جئوجبرا آموزان آن را دو

ا هکند که با مش  هود س  اختن مفاهيم و پویایی آنارتباطی بين هندس  ه و جبر ایجاد می

 توان ریاضی را احساس و تجربه کرد.می

ه دهد. البتي را میها امکان تسهيل و تعميق یادگيرمعلمان آن را دوست دارند زیرا؛ به آن -

 کند تا آموزش بهتري ارائه دهد.جئوجبرا جایگزین معلم نيست بلکه به اوکمک می

ی آموزانآموزانی که از جئوجبرا استفاده کنند، دانشمدارس آن را دوست دارند زیرا؛ دانش -

 تر و با نتایجی بهتر خواهند بود.ي بيشترند و در نتيجه موفقبا انگيزه

آن طی بيست ماه گذشته  Geogebra 5که نسخه  MB 49با حجمی کمتر از  افزاراین نرم

سایت  241بيش از  شده، به طور رایگان از  سانی   Geogebra.comبار ارتقاء یافته و به روزر

 باشد.هاي هوشمند میها و گوشیقابل دریافت و نصب بر روي کامپيوترها، تبلت

ضاي  تيم  سایر کاربران فعال Geogebraاع شته بيش از و   433111، طی چهل ماه گذ

ستفاده عالقه شی، توليد و آن را براي ا سایت به فایل آموز ضی، در این  مندان به آموزش ریا

 محمد حسين انارکی      اند.اشتراک گذاشته
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 مثلث هايطول اضالع مثلث برحسب طول ميانه

 (يآموز) يک تجربه دانش

استان اصفهان( ياض ي) گروه آموزش ريد محمدرضا احمديس 

 

در  کيزيف ياضيهندسه سال سوم ر يدر کتاب درس
مثلث برحسب طول  يهاانهيارتباط طول م 51دهه 

 ر آمدهيبه صورت ز به عنوان يک قضيه اضالع آن
 بود.

  ه:يقض

برابر است  هر دو ضلع يهادر هر مثلث مجموع مربع
 ر ضلع سوم به عالوه نصفيانه نظيبا دو برابر مربع م
 مربع ضلع سوم.

 ر برقرار است.يبا توجه به شکل روابط ز اثبات.

 

𝑐2 = 𝐴𝑀2 +
𝑎2

4
− 𝑎.𝑀𝐻      (0)  

𝑏2 = 𝐴𝑀2 +
𝑎2

4
+ 𝑎.𝑀𝐻       (5       )  

 م: ي( دار5( و )0از جمع روابط )

𝑏2 + 𝑐2 = 2𝐴𝑀2 +
𝑎2

2
 

𝐵𝐶ر ضلع يانه نظياگر م جه:ينت = 𝑎  را با نماد𝑚𝑎  

 م:يم، دارينشان ده

𝑚𝑎 =
1

2
√2(𝑏2 + 𝑐2) − 𝑎2 

 

به  05صفحه  5مذکور مسأله شماره  يدر کتاب درس
 ر بود:يصورت ز

بر حسب  يانه مثلثيسه م يهااندازه -
 46√2و   31√2و  10√2متر  يسانت

 د.ياضالع مثلث را حساب کنطول باشد. يم

ن مسأله يحل ا يرسد برا يبه طور معمول به نظر م
 د حل کرد.ير را بايدستگاه معادالت ز

 

1

2
√2(𝑏2 + 𝑐2) − 𝑎2 = 2√10 

1

2
√2(𝑎2 + 𝑐2) − 𝑏2 = 2√31 

1

2
√2(𝑎2 + 𝑏2) − 𝑐2 = 2√46 

 

 مناسب قابل حل است. يه با اعمال جبرکه البت

 

 ن حل  نمودم.يدر آن سال مسأله را چن

 يهاانهيم يمحل همرس 𝐺ر اگر يدر شکل ز

م   يدانيباشد، م  𝐴𝐵𝐶مثلث
𝐴𝐺

𝐺𝑀
=

2

1
   . 
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  𝐺𝑀 از طرف ا به اندازه خودش ر𝑀 م يدهيادامه م

ـــت آهب 𝐷تا نقطه  ليم 𝐵𝑀د، اکنون يدس نه مث ث ا

𝐵𝐺𝐷 2 يهابا ضلع

3
𝑚𝑎  2و

3
𝑚𝑏  2و

3
𝑚𝑐  است، لذا

 م:يانه داريمربوط به محاسبه طول م طبق فرمول

𝐵𝑀 =
1

2
√2 [ (

2

3
 𝑚𝑏)

2

+ (
2

3
 𝑚𝑐)

2

] − (
2

3
 𝑚𝑎)

2

 

⇒
𝑎

2
=

1

3
√2(𝑚𝑏

2 + 𝑚𝑐
2) − 𝑚𝑎

2 

⇒ 𝑎 =
2

3
√2(𝑚𝑏

2 + 𝑚𝑐
2) − 𝑚𝑎

2 

 

ب انه بر حسيو شباهت فرمول محاسبه طول م ييبايز
 : يعنيطول اضالع  

𝑚𝑎 =
1

2
√2(𝑏2 + 𝑐2) − 𝑎2 

 هاانهيو فرمول محاسبه طول ضلع بر حسب طول م
 : يعني

𝑎 =
2

3
√2(𝑚𝑏

2 + 𝑚𝑐
2) − 𝑚𝑎

2 

 بل درک است.کامالً قا

 يکند برا ترغيبمطلب فوق ممکن است خواننده را 
 ر:يق در مورد سؤاالت زيتحق

فاع مساز و ارتين يعنيگر مثلث يا خطوط ديآ (0
 دارند؟ يژگين ويچننيز 

در مثلث وجود دارد که  يگريا خطوط ديآ (5
 ت فوق باشد؟يخاص يدارا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسأله حل کنيد

  n اي هستند، وجود دارد.لوله آزمایش که هر کدام حاوي ماده 

  xها حاوي ماده مشابهی هستند )نام این ماده را ز آندانيم بيشتر از نيمی امی

توانيم دو لوله آزمایش دلخواه را با هم مقایسه ناميم(. در هر بار آزمایش میمی

 ها مشابهند یا خير.داخل آن کنيم و مشاهده کنيم که آیا ماده

اي را ارائه دهيم که حاوي ماده خواهيم لولهبار آزمایش می nحداکثر با 

x .باشد 
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 طرحي براي تدريس آهنگ تغيير

(ياض ير ري نقش )دب  يمحمدعل   

 

 يکير ييهســتند که تغ ييهاتيت وابســته، کميدوکم

عث تغ طهيم يگرير دييبا تابع راب  نيب ياشـــود. 

ـــت که در ريدوکم با جانما  ياضـــيت وابســـته اس

ر مستقل يمتغ 𝑥شوند. يخوانده  م yو  x ير(هاي)متغ

 است. 𝑦به  𝑥دن از ير وابسته و تابع راه رسيمتغ 𝑦و 

باعث چه  𝑥ر يين که تغيک تابع ايواص خ يدر بررس
تدا ايم  𝑦در  يرييتغ ـــت! در اب ن يشـــود، مهم اس
صورت کييتغ اگر    شوند مثال ًيمطالعه م يفيرات به 
𝑥 نه شود يقر𝑦 کند؟يم يرييچه تغ 

تابع زوج( و در ير نمييتغ  𝑦توابع  يدر بعضـــ ند ) ک
نه   يشود ) تابع فرد( و در بعضينه ميز قرين 𝑦 يبعض

نه آن! يا بد، يش يافزا  𝑥ا اگر ين و   يرييچه تغ 𝑦ا
ــعودييش ميز افزاين 𝑦 يکند؟ گاهيم  يابد )تابع ص
 د( وياک يابد )تابع نزولييکاهش م 𝑦 يد( و گاهياک

ره با شــعاع ين و نه آن! رابطه مســاحت داينه ا يگاه
د، ياک يا حجم کره با مساحت کره، از نوع صعوديآن 

سرعت و سافت معيزمان پ رابطه  شين يمودن م ار ا ف
 د است.ياک يک گاز از نوع نزوليو حجم 

تابع اقيدق يدر بررســـ  بهيين تغيتر خواص   رات 
 ينيمقدار مع يعنيشـــوند يمطالعه م يصـــورت کم

 شود؟يم 𝑦ر در ييباعث چه مقدار تغ 𝑥ر در ييتغ

 يهاتينه، درآمد و سود  کمي، هزيل اقتصاديدر مسا
ا ي ر مکانييد و در بحث حرکت، تغيولوابســـته به ت
ر ييوابســته به زمان هســتند. تغ يهاتيســرعت  کم

ــود  در اثر يهز  ديش توليک واحد افزاينه، درآمد و س
 يا ســـرعت در واحد زمان بررســـير مکان ييا تغي
 شود.يم

نابرا حد افزاي،  𝑥ر در يين تغين مقدار معيب ش يک وا
سبه مم 𝑦 يجه آن برايدر نظر گرفته و نت شود. يحا

ر تابع د يانتزاع يو به شکل ين مقدمه به طور کليبا ا
𝑓 ـــابطه 𝑦 با ض = 𝑓(𝑥) ر ييتغ 𝑦 ک واحد يدر اثر

فزا 𝑓(𝑥 يعني  𝑥ش يا + 1) − 𝑓(𝑥)   را آهنــگ
 م.يناميم 𝑥، در نقطه 𝑥 نسبت  𝑦ر ييتغ

ثال تابع ييآهنگ تغ : 1 م 𝑓(𝑥)ر  = 𝑥2     طه در نق

𝑥 = ـــت از  3 𝑓(3 عبارت اس + 1) − 𝑓(3) =

16 − 9 = 7 . 

ما محاســـبه آهنگ تغ به راحتييا  ير  در همه توابع 
ــيمثال فوق ن ــت. در بعض ــبه دق يس  قيموارد محاس

ت در يش جمعير ممکن ) افزايباً غير تقرييآهنگ تغ
اد يموارد مستلزم صرف وقت ز يک سال( و در بعضي

سا پس  از انجام دق ست و چه ب سبات مقدار يا ق محا
 شود!يستفاده مآن ا يبيتقر

ثال تابع ييآهنگ تغ : 2م 𝑓(𝑥)ر  = √𝑥      طه در نق

𝑥 = ــت با  1 − 2√برابر اس ــاويکه تقر 1     يباً مس
 باشد.يم    0.41

نابرا باً مقدار تقريب غال بهييآهنگ تغ يبين  از  يکي ر 
 شود.ير محاسبه ميز يهاروش

𝑦در تابع   -0 = 𝑓(𝑥)   مقدار
∆𝑦

∆𝑥
) نسبت     

مقدار وان يک ترا مي(  𝑥ر ييبه تغ 𝑦ر ييتغ
        در بازه 𝑦ر ييآهنگ تغ تقريبي از

[𝑥, 𝑥 + ∆𝑥] يعني در نظر گرفت: 
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𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) ≃
𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)

∆𝑥
 .

ن يبنابرا
𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)

∆𝑥
ــط ييرا آهنگ تغ    ر متوس

,𝑥]در بازه  𝑓تابع   𝑥 + ∆𝑥] م.يناميم 

𝑓(𝑥) مثال: در تابع  = √𝑥 م: يدار 

𝑓(1 + 1) − 𝑓(1) ≃ √1+0.96−√1

0.96
= 0.4

0.96
≃ 0.416  

 د.يسه کنيجه را با مثال قبل مقاينت

ندســـ  𝑓(𝑥+1)−𝑓(𝑥) ياز نظر ه

1
از  يکيب  يشـــ  

𝑦قــاطــع نــمــودار تــابــع  يهــاخــط = 𝑓(𝑥)   و
𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)

∆𝑥
قاطع  يهاگر از خطيد يکيب  يش 

 هستند. يباً مساويراست که تق

 

 

 

 

 

 

ر ييتغ يهاقاطع متعدد هســتند، آهنگ يهاچون خط
ر ييآهنگ تغ يباً مســاويتقر يمتوســط  اگر چه همگ

 ستند.ين يمساو يهستند ول

ب خط مماس که در صــورت ياز شــ يآهنگهم يبرا
ــت، نيوجود   يبيتوان به عنوان مقدار تقريم ،زيکتاس

 ر استفاده کرد.ييآهنگ تغ

𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) ≃

 lim
∆𝑥→0

𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)

∆𝑥
  

5-   lim
∆𝑥→0

𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)

∆𝑥
را  آهنگ  𝑓′(𝑥)  اي 

  در نقطه  𝑓( تابع  يا آني)  يار لحظهييتغ

 م.يناميم 𝑥ا در لحظه ( ي) 

𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) ≃ 𝑓′(𝑥) 

′𝑦با نماد  𝑥نسبت به  𝑦ر ييآهنگ تغ
𝑥

 ا ي  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
ز ين

 شود.ينوشته م

ر حجم کره نسبت به مساحت ييآهنگ تغ : 3مثال 

 د.يکره را برحسب شعاع کره محاسبه کن

𝑉 =  
4

3
 π𝑅3 

 𝑉′𝑠 =
𝑑𝑣

𝑑𝑠
=

𝑑𝑣
𝑑𝑅⁄

𝑑𝑠
𝑑𝑅⁄

=
4π𝑅2

8π𝑅
=

1

2
𝑅 

𝑆 = 4π𝑅2 

 

کل  با سطحکه  يانه ) استوانهيدر استوانه به : 4مثال

 يحجم  ثابت دارابا ا يمم يحجم ماکز يثابت دارا
ℎم  يمم است( دارينيسطح کل م = 2𝑅  آهنگ .

 د.ير سطح کل نسبت به حجم را محاسبه کنييتغ

 

 

𝑉 =   π𝑅2ℎ 

𝑆 = 2π𝑅2 + 2π𝑅ℎ 

ℎ = 2𝑅 

 

⇒
𝑑𝑠

𝑑𝑣
=

𝑑𝑆
𝑑𝑅⁄

𝑑𝑣
𝑑𝑅⁄

=
12π𝑅

6π𝑅2
=

2

𝑅
 

 فرهنگ لغات:

ر مکان در واحد يير مکان ) تغييت: آهنگ تغسرع
 زمان(

 ر سرعتييشتاب: آهنگ تغ

 نه ير هزيي: آهنگ تغيينه نهايهز

 ر درآمديي: آهنگ تغييدرآمد نها

  ر سوديي: آهنگ تغييسود نها
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