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سخن سردبیر

بســیاری از مــا دانشــجویان از بــدو ورود بــه دانشــگاه بــا مســائلی خوشــایند و ناخوشــایند 
ــا در آن  ــم ت ــه بســتری داری ــاز ب ــم  نی ــواره احســاس کرده ای ــه هم ــه شــده ایم ک مواج
از عالیــق، دغدغــه هــا، اشــتیاق ها و مشــکالتمان صحبــت کنیــم. هــدف اصلــی آنچــه 
روبــه روی شماســت فراهــم نمــودن ایــن بســتر و ایجــاد مجموعــه ای ســازمان یافتــه ” از 
مــا بــرای مــا ” اســت تــا بــا همدلــی یــادآوری کنیــم چــرا در ایــن راه گام نهــاده ایــم، 
پیــچ و خم هــای آن را بــه یکدیگــر گوشــزد کنیــم، از تجــارب آنــان کــه قبــل از مــا ایــن 
مســیر را طــی کرده انــد اســتفاده نماییــم و بــا کمــک هــم نــه تنهــا بــه بهتریــن مقاصــد 

برســیم بلکــه از فــراز و نشــیب های راه نیــز لــذت ببریــم.

خوشــبختانه در گــروه ریاضــی و علــوم کامپیوتــر  دانشــگاه تهــران در گذشــته تالشــی 
ــابق نشــریه ی  ــئول س ــد مسـ ــا لطــف و صالح دی ــا ب ــه اســت و م مشــابه صــورت گرفت
”ُجنــگ ریاضــی دانشــجو” مفتخریــم تــا در قالــب همیــن نــام و در ادامــه ی راه آن هــا 

ــه کار کنیــم. ــد متعــال آغــاز ب ــا یــاری خداون ب

پگاه محمدی پور نصرآبادی
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درباره ُجنگ ریاضی دانشجو

ــی دانشــجوی  ــن 1365، وقت ــک نشــریه ریاضــی دانشــجویی را در فروردی ــاد ی ــر ایج فک
ســال دوم ریاضــی دانشــکده علــوم بــودم بــا ســه تــن از دانشــجویان رشــته ریاضــی مطــرح 
کــردم. انگیــزه اولیــه ایــن پیشــنهاد بــه وجــود آوردن جایگاهــی بــرای فعالیت هــای فــوق 
برنامــه دانشــجویان ریاضــی بــود کــه فضــای ســرد و منفعــل گــروه ریاضــی ضرورتــش را 

دوچنــدان مــی کــرد.

در ابتــدا اصــال اهــداف و محتــوا وشــکل نشــریه معلــوم نبــود، امــا راهنمایی هــای دکتــر 
ــویم،  ــه کار ش ــت ب ــتیم دس ــه می خواس ــا را ک ــزم م ــاهی ع ــرادران خسروش ــا ب غالمرض
محکم تــر کــرد. از آنجــا کــه هیــچ تجربــه ای در زمینــه تهیــه و انتشــار نشــریه نداشــتیم 
پیشــنهاد کــردم در یــک جمــع چهــار نفری)ناصــر بروجردیــان، امیــر اکبــری مجدآبــاد نــو، 
شــاهین آجودانــی نمینــی و بهــزاد منوچهریــان( طــی جلســات هفتگــی منظــم و مــداوم، 
ــه مــرور، پــس از حــدود شــش مــاه  در مــورد چارچــوب کار و اهــداف گفتگــو کنیــم و ب
بــه نظــری مشــترک پیرامــون اهــداف و محتــوا و شــکل نشــریه رســیدیم. دکتــر بــرادران 
خسروشــاهی نیــز همــان اوایــل یکــی دو جلســه بــا مــا از ایده هــا و تجربیاتــش در زمینــه 

ــه ادامــه کار تشــویق کــرد. ــا را ب فعالیت هــای انتشــاراتی ریاضــی گفــت، و م

چنیــن تصمیــم گرفتیــم کــه بخــش عمــده محتــوای مجلــه، شــامل ترجمــه مقــاالت خوب 
توصیفــی انگلیســی زبــان باشــد و ترجمه هــا را در وهلــه اول خودمــان بــه عهــده بگیریــم. 

روال کار را ایــن طــور در نظــر گرفتیــم کــه بــا رجــوع بــه نشــریاتی ماننــد:

 ،Mathematics Magazine ،American Mathematical Monthly

Journal Mathematical Intelligencer  و 

   

College Methematics
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 و مقاالتــی انتخــاب کنیــم، ســپس مقــاالت انتخــاب شــده تکثیــر شــوند و در اختیــار هــر 
چهــار نفــر قــرار گیرنــد تــا همگــی مطالعــه کننــد و در جلســه موضــوع و محتــوای مقــاالت 
ــا رد می شــد  ــه انتخــاب ی ــم. پــس از گفتگــو و تبــادل نظــر، هــر مقال ــه بحــث بگذاری را ب
ــدا  ــان ابت ــد. از هم ــه می ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ــی ب ــاب، مترجم ــورت انتخ و و در ص
ــا  ــه، مقاله ه ــس از ترجم ــد پ ــنهاد ش ــا پیش ــدن ترجمه ه ــر ش ــاتر و خواندنی ت ــرای رس ب
ویراســتاری شــوند. ویراســتاران را از مرکــز نشــر دانشــگاهی کــه پــس از انقــالب تاســیس 
ــه عنــوان الگویــی درنظــم و دقــت در ترجمــه متــون دانشــگاهی شــناخته  ــود و ب شــده ب

ــم. ــاب کردی ــد، انتخ می ش

نام مجله را هم "ُجنگ ریاضی دانشجو"  انتخاب کردیم.

ــرود و باالخــره  ــه کنــدی پیــش ب ــا موجــب شــد کار ب ــودن و کــم تجربگــی م ــازه کار ب ت
شــماره اول در پاییــز 1366 بــه مرحلــه حروفچینــی رســید و ســرانجام در اســفند همــان 

ســال منتشــر شــد.

ــا  ــتاری ت ــر از ویراس ــور دیگ ــا ام ــود، ام ــزد ب ــه و بی م ــجویان داوطلبان ــای دانش فعالیت ه
صفحــه پــردازی و همچنیــن کلیــه امــور مربــوط بــه چــاپ و صحافــی هزینــه داشــت کــه 
ــر 1365  ــت. از اواســط تی ــده گرف ــه عه ــوم ب ــاد دانشــگاهی دانشــکده عل ــا را جه هزینه ه
مدیریــت جهــاد دانشــگاهی دانشــکده علــوم بــر  عهــده خــود مــن بــود. البتــه کاغــذ مــورد 
نیــاز را بــا توصیــه معــاون وقــت اداری مالــی دانشــگاه، مرحــوم ســید جــالل الدین)رضــا(

ــت  ــش رحم ــم. خدای ــران می گرفتی ــگاه ته ــاپ دانش ــارات و چ ــازمان انتش ــمی، از س هاش
کنــد.

به یاد دارم که وقتی اولین بسته از جلد اول ُجنگ ریاضی را از صحافی گرفتیم، 

چنــد قطــره خــون  روی جلدهایــی کــه بــه رنــگ آســمان بودنــد، نظرمــان را جلــب کــرد. 
خون هــا از آثــار برخــورد یــک موشــک عــراق بــا حوالــی جایــی بودنــد کــه صحافــی قــرار 

گرفتــه بــود.
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بــا انتشــار شــماره اول، جمــع چهــار نفــری مــا کــه اینــک هیئــت تحریریــه مجلــه نامیــده 
می شــدیم، باورمــان شــد کــه می توانیــم کاری جــذاب و خواندنــی تحویــل جامعــه بدهیــم. 
ــک  ــه ی ــال 1367 ک ــس از س ــه پ ــد ک ــان ش ــم و چن ــود افزودی ــر کوشــش های خ ــس ب پ
ــی در  ــگ ریاض ــماره ُجن ــه ش ــار س ــا انتش ــال 1368 ب ــم، س ــر کردی ــر منتش ــماره دیگ ش
ماه هــای فروردیــن، مــرداد و بهمــن؛ پربارتریــن ســال انتشــار ُجنــگ ریاضــی دانشــجو شــد.

شــمارگان انتشــار ُجنگ هــا از 1000 تــا 3000 بــود و ســعی مــا بــر پخــش هــر چــه بیشــتر 
مجله هــا در سراســر کشــور بــود.

برخی ایرانیان در خارج از ایران هم ُجنگ ریاضی را دیدند و تحسین کردند.

ــم دو  ــوم و نه ــای س ــماره ه ــدند، ش ــر ش ــا 1375 منتش ــه از 1366 ت ــماره ای ک از ده ش
ویــژه نامــه بودنــد کــه اولــی سراســر شــامل مقاالتــی نــاب دربــاره ریاضــی ورزی و چیســتی 
ــس ریاضــی در دانشــگاه تهــران  ــا برگــزاری بیســتمین کنفران ــان ب ــود و همزم ــات ب ریاضی
ــران و  ــات دانشــگاه ته ــه ریاضی ــی از تاریخچــه ناگفت ــامل قطعات ــی ش ــد و دوم منتشــر ش
ریاضیــات ایــران معاصــر بــود کــه همزمــان بــا شــصتمین ســال تاســیس دانشــگاه تهــران و 
برگــزاری بیســت وپنجمیــن کنفرانــس ریاضــی در دانشــگاه صنعتــی شــریف منتشــر شــد. 
بــه فکــر تهیــه ویــژه نامــه ســومی هــم بــا موضــوع ترکیبیــات بــودم و بســیاری از مقدمــات 
آن را، از جملــه برخــی مقــاالت سفارشــی، آمــاده کــرده بــودم کــه گــردش روزگار مانــع شــد!

در طــی آن ســال ها گاه بعضــی از دانشــجویان بــا اســتعداد و عالقــه منــد بــه جمــع اولیــه 
هیئــت تحریریــه افــزوده می شــدند و بــرای یــک یــا چنــد شــماره بــا مــا همــراه می شــدندو 

بعــد می رفتنــد، امــا تنهــا مــن و بروجردیــان از اول تــا آخــر در هیئــت تحریریــه ماندیــم.

اکبــری مجدآبــاد نــو و آجودانــی نمینــی در 1372 بــرای ادامــه تحصیــل از ایــران رفتنــد و 
از هیئــت تحریریــه جــدا شــدند. همچنیــن ســعید ذاکــری کــه دانــش آموختــه کارشناســی 
بــرق بــود و بــه خاطــر عالقــه وافــر بــه ریاضیــات بــا شــرکت در آزمــون کارشناســی ارشــد 
ــود و  ــوم را انتخــاب کــرده ب ــی پذیرفتــه شــده و رشــته ریاضــی دانشــکده عل ــا رتبــه عال ب
ــد از  ــت، بع ــری داش ــال و موث ــور فع ــه حض ــت تحریری ــماره 9 در هیئ ــا ش ــماره 4 ت از ش
آن دو نفــر بــرای ادامــه تحصیــل از ایــران رفــت و مــن هــم در اواخرپاییــز 1374 از جهــاد 

دانشــگاهی دانشــکده علــوم منتقــل شــدم.
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در ادامــه کارهایــی کــه از قبــل انجــام داده بودیــم، شــماره 10 ُجنــگ ریاضــی بــا یــاری 
دانشــکده ریاضــی دانشــکاه امیرکبیــر کــه دکتــر بروجردیــان پــس از اتمــام دوره دکتــری 

در دانشــگاه تهــران در آن دانشــکده اســتخدام شــده بــود، منتشــر شــد.

در آن ده ســال هیئــت تحریریــه بیــش از ســیصد جلســه بــا صــرف حــدود پانصــد ســاعت 
تشــکیل داد و ایــن جــدا از چنــد هــزار ســاعت وقتــی اســت کــه چنــد دانشــجوی عالقــه 
منــد بــه ریاضیــات و ترویــج آن در ایــن مملکــت، بــدون هیــچ چشم داشــت مــادی، بــرای 

آمــاده کــردن مقدمــات و انتشــار ُجنــگ هــای ریاضــی صــرف کردنــد.  

اینــک پــس ازگذشــت بیســت و چهــار ســال از انتشــار دهمیــن شــماره ُجنــگ ریاضــی 
ــان  ــا هم ــر انتشــار نشــریه ای ب ــه فک ــد ب ــد دانشــجوی عالقه من ــر چن ــار دیگ دانشــجو، ب
نــام افتاده انــد. از مــن در مــورد انتخــاب همیــن نــام بــرای نشــریه شــان پرســیدند و مــن 
ــم و برایشــان آرزوی  ــه ســهم خــود زحماتشــان را ارج می نه ــردم. ب ــالم ک ــم را اع موافقت

ــم. ــت می کن موفقی

                                                                                                          
بهزاد منوچهریان
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آیا برای کار کردن در ریاضیات
 فرد باید نابغه باشد؟

بهت��ر اس��ت مراق��ب تصورات��ی مانن��د نب��وغ 
و اله��ام باش��ید. آن ه��ا نوع��ی عص��ای 
جادوی��ی هس��تند و بای��د ب��ه ندرت توس��ط 
ه��ر کس��ی ک��ه می خواه��د چیزه��ا را ب��ه 

وض��وح ببین��د اس��تفاده ش��ود.

خوزه اورتگا و گاست، 

»یادداشت های مربوط به رمان«

مترجم: پگاه محمدی پور نصرآبادی
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ــات  ــردن در ریاضی ــرای کار ک ــا ب آی
ــد؟ ــه باش ــد نابغ ــرد بای ف

ــه« قطع��ی اس��ت. ب��رای  پاس��خ ی��ک »ن
داش��تن س��هم خوب و مفی��د بر» پیش��رفت« 
ریاضی��ات، ه��ر ف��ردی الزم اس��ت س��خت 
کار کن��د ، زمین��ه ی ش��خصی خ��ود را خ��وب 
ی��اد  بگی��رد ، زمینه ه��ا و ابزار ه��ای دیگ��ر را 
ی��اد بگی��رد ، س��وال بپرس��د ، ب��ا ریاضیدان��ان 
دیگ��ر صحب��ت کن��د و ب��ه » تصوی��ر کل��ی« 
)موض��وع کل��ی( فک��ر کن��د. و بل��ه ، ی��ک 
مق��دار معق��ول از ه��وش ، صب��ر و بل��وغ نی��ز 
الزم اس��ت. ام��ا ش��خص ب��ه نوع��ی ج��ادوی 
»ژن نب��وغ« احتی��اج ن��دارد ک��ه ب��ه ط��ور 
خ��ود ب��ه خ��ود از هی��چ ، بینش ه��ای عمی��ق، 
راه حل ه��ای غی��ر منتظ��ره ب��رای مس��ائل، 
ی��ا س��ایر توانایی ه��ای م��اوراء طبیع��ی را 

ایج��اد کن��د.

تصوی��ر محب��وب نابغ��ه ی تنه��ا  )و احنم��االً 
کم��ی دیوان��ه( - ک��ه ادبی��ات و مفاهی��م 
عقالن��ی دیگ��ر را نادی��ده می گی��رد و ب��ا 
برخ��ی از الهام��ات غی��ر قابل توصی��ف زندگی 
را می گذران��د ت��ا )هم��راه ب��ا کم��ی زج��ر 
کش��یدن( راه ح��ل بدی��ع حیرت آوران��ه ای 
ب��رای مس��ئله ای ک��ه هم��ه ی متخصص��ان را 
گی��ج ک��رده اس��ت ، ب��ه دس��ت آورد - ی��ک 
تصوی��ر ج��ذاب و عاش��قانه ، ام��ا همچنی��ن

ی��ک تصوی��ر بس��یار نادرس��ت حداق��ل در 
دنی��ای ریاضی��ات م��درن اس��ت.

البت��ه ، م��ا نتای��ج و بین��ش ه��ای دیدن��ی، 
عمی��ق و قابل توجه و چش��مگیر در ریاضیات 
داری��م ، ام��ا آن  ه��ا دس��تاوردهای س��خت ب��ه 
دس��ت آم��ده از  س��ال ه��ا ، ده ه��ا ی��ا حت��ی 
قرن ه��ا  کار م��داوم و پیش��رفت بس��یاری از 
ریاضیدان��ان خ��وب و عال��ی اس��ت. پیش��رفت 
از ی��ک مرحل��ه ی فه��م ب��ه مرحل��ه ی بع��د 
م��ی توان��د بس��یار غیربدیه��ی و گاه��ی 
غی��ر منتظ��ره باش��د ، ام��ا هن��وز ب��ر پای��ه ی 
کار]ه��ای[ قبل��ی ایج��اد می ش��ود ن��ه اینک��ه 
کام��اًل از ن��و ش��روع ش��ود.)به عن��وان مث��ال 
کار وایل��ز در قضی��ه ی فرم��ا ، ی��ا ح��دس 

پرلم��ان در ح��دس پوان��کاره(.

در واق��ع ، م��ن واقعی��ت تحقیق��ات ریاض��ی 
ام��روزه را -ک��ه در آن پیش��رفت ، ب��ه ط��ور 
 ، تجمی��ع س��خت کوش��ی  از  و  طبیع��ی 
 [ نوش��ته های   ، ش��هود  از  جهت  یافت��ه 
قبل��ی[ ریاضی��ات و کم��ی ش��انس ب��ه دس��ت 
می آی��د - ب��ه مرات��ب رضای��ت بخ��ش ت��ر 
از تصوی��ر عاش��قانه ای می بین��م ک��ه ب��ه 
عن��وان ی��ک دانش��جوی ریاضی��ات داش��تم 
ک��ه ]فک��ر می ک��ردم[ پیش��رفت ریاض��ی 
در درج��ه ی اول ب��ه واس��طه ی الهام��ات 
عارفان��ه ی ن��وع ن��ادری از » نابغه ه��ا« اس��ت .
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ای��ن »مکت��ب نب��وغ« در حقیق��ت برخ��ی 
مش��کالت را ایج��اد می کن��د، از آنج��ا ک��ه 
هیچ ک��س ب��ه ط��ور منظ��م و مس��تمر و ب��ا 
صح��ت قاب��ل اعتم��اد، ق��ادر ب��ه تولی��د ای��ن 
الهام��ات »بس��یار ن��ادر« در هی��چ زمین��ه ای 
نیس��ت؛ )اگ��ر کس��ی چنی��ن ادعایی داش��ت، 
م��ن ب��ه ش��ما توصی��ه می کن��م نس��بت 
داش��ته  تردی��د  بس��یار  ادعا های��ش  ب��ه 
باش��ید.( ت��الش بی��ش از ح��د ب��رای چنی��ن 
رفتاره��ای غیرممکن��ی م��ی توان��د برخ��ی را 
بی��ش از ح��د، درگی��ر »مس��ائل ب��زرگ« ی��ا 
»نظریه ه��ای ب��زرگ« کن��د، و باع��ث ش��ود 
هرگون��ه ش��ک و تردی��د مفی��د نس��بت ب��ه 
کار خ��ود ی��ا اب��زار م��ورد اس��تفاده خ��ود را 
از دس��ت بدهن��د و نهایت��اً ممک��ن اس��ت از 
ادام��ه ی کار ک��ردن در ریاضی��ات بس��یار 
نس��بت دادن  همچنی��ن،  ش��وند.  ناامی��د 
موفقی��ت ب��ه اس��تعداد ذات��ی )ک��ه از عه��ده 
ف��رد خ��ارج اس��ت(، ب��ه ج��ای ت��الش ، 
برنام��ه ری��زی و آم��وزش )ک��ه در کنت��رل 
اوس��ت(، م��ی توان��د ب��ه مش��کالت دیگ��ری 

نی��ز منج��ر ش��ود. 

البت��ه، حت��ی اگ��ر ف��ردی مفه��وم نب��وغ را 
کن��ار بگ��ذارد، ب��از ه��م اینگون��ه اس��ت ک��ه 
در ه��ر بره��ه از زم��ان، برخ��ی از ریاضیدانان 
از دیگ��ران س��ریع تر، باتجربه ت��ر، آگاه ت��ر، 
کارآمدت��ر، دقیق ت��ر ی��ا خالق ت��ر هس��تند.

ای��ن ب��دان معنا نیس��ت ک��ه فق��ط »بهترین« 
ریاضیدان��ان بای��د در ریاضی��ات کار کنن��د. 
ای��ن خط��ای رای��ج اش��تباه گرفت��ن برت��ری 
مطل��ق ب��ا برت��ری نس��بی اس��ت. تع��داد 
زمینه ه��ای جال��ب تحقیق��ات ریاض��ی و 
مس��ائلی ک��ه بای��د روی آنه��ا کار ش��ود 
بس��یار زی��اد اس��ت - ب��ه مرات��ب بیش��تر 
از آنچ��ه ک��ه »بهتری��ن« ریاضیدان��ان ب��ا 
جزئی��ات بتوانن��د پوش��ش دهن��د ، و گاه��ی 
اوق��ات مجموع��ه ای از ابزاره��ا ی��ا ای��ده 
های��ی ک��ه ش��ما داری��د چی��زی را  خواهن��د 
یاف��ت ک��ه ک��ه س��ایر ریاضیدان��ان خ��وب 
نادی��ده گرفت��ه ان��د ، ب��ه خص��وص ب��ا توج��ه 
ب��ه اینک��ه حت��ی بزرگتری��ن ریاضیدان��ان ه��م  
در برخ��ی از جنب��ه ه��ای تحقیق��ات ریاض��ی 

هن��وز ضعی��ف هس��تند. 

ت��ا زمان��ی ک��ه ش��ما آم��وزش ، عالق��ه و 
اس��تعداد معقول��ی داش��ته باش��ید ، بخش��ی 
از ریاضی��ات وج��ود دارد ک��ه می توانی��د 
ب��ر آن ه��ا س��هم اس��توار و مفی��دی داش��ته 
باش��ید. ای��ن ش��اید پ��ر زرق و برق تری��ن 
قس��مت ریاضی��ات نباش��د، ام��ا موی��د ای��ن 
نکت��ه اس��ت ک��ه در بس��یاری از م��وارد ف��وت 
و ف��ن پی��ش پ��ا افت��اده ی ی��ک موض��وع در 
واق��ع مهمت��ر از ه��ر کارب��رد رویای��ی آن 

اس��ت.
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همچنی��ن، الزم اس��ت هرک��س قب��ل از اینک��ه 
از پ��س مس��ائل مع��روف ی��ک زمین��ه بربیاید، 
فرصت��ی داش��ته باش��د ت��ا ب��ا قس��مت های 
غی��ر پ��ر زرق و ب��رق آن زمین��ه آش��نا ش��ود.

ب��ه انتش��ارات هری��ک از ریاضی دان��ان ب��زرگ 
ام��روزه نگاه��ی بیندازی��د، ت��ا ببینی��د منظ��ور 

م��ن از ای��ن موض��وع چیس��ت.

در بعض��ی م��وارد ، اس��تعدادهای خ��ام ف��راوان 
ممک��ن اس��ت )گاه��ی از بخ��ت ب��د( ب��رای 
رش��د ریاضیات��ی ف��رد در طوالن��ی م��دت مضر 
باش��د. اگ��ر راه ح��ل مس��ائل خیل��ی راح��ت 
ب��ه ذه��ن برس��ند ، ب��ه عن��وان مث��ال ممک��ن 
اس��ت ف��رد ان��رژی زی��ادی ب��رای س��خت 
کوش��ی ک��ردن ، س��واالت احمقان��ه پرس��یدن 
، ی��ا افزای��ش زمینه ه��ای ]م��ورد مطالع��ه ی[ 
خ��ود نگ��ذارد ، و بنابرای��ن در نهای��ت باع��ث 

ش��ود مهارت های��ش راک��د ش��وند.

همچنی��ن، اگ��ر کس��ی ب��ه موفقی��ت آس��ان 
ع��ادت کن��د ، ممک��ن اس��ت صب��ر کاف��ی 
را ب��رای برآم��دن از عه��ده ی مس��ائل واقع��اً 

س��خت، نداش��ته باش��د.

البت��ه ک��ه اس��تعداد مه��م اس��ت ام��ا  اینک��ه 
چگون��ه ف��رد آن را رش��د و پ��رورش می ده��د 

بس��یار مهم ت��ر اس��ت.

همچنی��ن خ��وب اس��ت ب��ه ی��اد داش��ته 
باش��ید ک��ه ریاضی��ات حرف��ه  ای ی��ک 
ورزش نیس��ت، )دقیق��ا برخ��الف مس��ابقات 
ریاضی��ات کس��ب  در  ریاض��ی!(؛ ه��دف 
باالتری��ن رتب��ه ، باالتری��ن »امتی��از« ی��ا 
پاداش ه��ا  و  جوای��ز  تع��داد  بیش��ترین 
درک  افزای��ش  بلک��ه  ه��دف  نیس��ت؛ 
ریاضی��ات )ه��م ب��رای خودت��ان و ه��م 
ب��رای هم��کاران و دانش��جویان( و کم��ک 
ب��ه توس��عه و کاربرد ه��ای آن اس��ت. ب��رای 
]رس��یدن ب��ه[ ای��ن اه��داف ، ریاضی��ات 
ب��ه هم��ه ی اف��راد خوب��ی ک��ه م��ی توان��د 

بدس��ت آورد نی��از دارد.

برای مطالعه ی بیشتر:

۱(» چگون��ه ی��ک نابغ��ه باش��یم«، دیوی��د 
داب��س، نی��و ساینتیس��ت، ۱5 س��پتامبر 

 .2006

2(» دنی��ای برت��ر«، دانی��ل چمبلی��س، 
، جل��د ۱. 7،  نظری��ه جامع��ه شناس��ی 

.86-70  ،)۱989  ، )به��ار   ،۱ ش��ماره 

وبالگ ترنس تائو
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ریاضیاتی از جنس سنگ و کاغذ

در  ک��ه  باستان شناس��انی  مناب��ع 
از  قب��ل  از  می کنن��د،  کار  بین النهری��ن 
اواس��ط ق��رن نوزده��م ت��ا کن��ون ح��دود 
نیم میلی��ون ل��وح س��فالي منق��وش را ب��ه 
ط��ور منظ��م از زی��ر خ��اک درآورده ان��د. 
بال��غ ب��ر 50000 ل��وح تنه��ا در مح��ل 
حفاری ه��ا  در  نیپ��ور  باس��تانی  ش��هر 
ب��ه دس��ت  آم��ده اس��ت. مجموعه ه��ای 
نفی��س کثی��ری از ای��ن لوح ه��ا، نظی��ر 
مجموعه ه��ای موزه ه��ای ب��زرگ پاری��س، 
نمایش��گاه های  در  و  لن��دن،  و  برلی��ن 
بی��ل،  دانش��گاه های  باستان شناس��ی 

کلمبی��ا و پنس��یلوانیا، موجودن��د.

گردآورنده: زینب علیزاده
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ان��دازه لوح ه��ا متف��اوت اس��ت و بی��ن آنه��ا 
از لوح های��ی ب��ه مس��احت چن��د این��چ مرب��ع 
گرفت��ه ت��ا لوح های��ی تقریب��ا ب��ه ابع��اد 
کت��اب حاض��ر وج��ود دارد ک��ه ضخام��ت ای��ن 
لوح ه��ای ب��زرگ در وس��ط، در ح��دود ی��ک 

این��چ و نی��م اس��ت. 

از نی��م میلی��ون ل��وح، تقریب��ا ۳00 ت��ا ب��ه 
عن��وان لوح ه��ای ص��رف ریاض��ی شناس��ایی 

ش��ده اند.  

 200 ح��دود  در  ریاض��ی،  ل��وح   ۳00 از 
ای��ن  جدولی ان��د.  لوحه��ای  تایش��ان 
لوح ه��ای جدول��ی، ج��داول ض��رب، ج��داول 
عکس ه��ا، ج��داول مربع��ات و مکعب��ات، و 
حت��ی ج��داول ت��وان را نش��ان می دهن��د. 
ج��داول اخی��ر احتم��اال، هم��راه ب��ا درونیابی، 
در مس��ائل مرب��وط ب��ه رب��ح مرک��ب ب��ه 
کار می رفتن��د. ج��داول عکس ه��ا ب��رای 
تحوی��ل تقس��یم ب��ه ض��رب م��ورد اس��تفاده 

بودن��د.
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ل��وح گل��ی ۳700 س��اله ای ک��ه ب��ه دوران 
توس��ط  اخی��را  بازمی گ��ردد،  بابلی ه��ا 
اس��ترالیایی  دانش��مندان  از  جمع��ی 
رمزگش��ایی ش��ده و نش��ان م��ی ده��د ک��ه 
ای��ن تم��دن باس��تانی ح��دودا ۱500 س��ال 
قب��ل از یونانی��ان باس��تان ب��ه س��طح قاب��ل 
توجه��ی از پیش��رفت در زمین��ه ریاضی��ات 

دس��ت پی��دا کرده ان��د.

 Plimpton 322 ای��ن ل��وح ک��ه ب��ا عن��وان
در  و  قدیمی تری��ن  می گ��ردد،  ی��اد  آن  از 
عی��ن ح��ال دقیق تری��ن دس��ت نوش��ته ی 
بش��ری ح��ول موض��وع مثلث��ات اس��ت. 
محقق��ان دانش��گاه نی��و س��اوت ول��ز س��یدنی 
ک��ه موف��ق ب��ه ای��ن کش��ف ش��ده اند در ای��ن 

ب��اره گفته ان��د:

ای��ن ل��وح احتم��اال توس��ط اف��رادی م��ورد 
اس��تفاده ق��رار می گرفت��ه ک��ه کارش��ان 
محاس��به زوای��ا در زم��ان طراح��ی اماک��ن، 
معاب��د، اه��رام و کانال ه��ای آب ب��وده اس��ت.

طبق کش��ف اخی��ر پژوهش��گران اس��ترالیایی، 
بابلی��ان باس��تان و ن��ه یونانی��ان، اولی��ن 
تمدن��ی بودن��د ک��ه ب��ه مطالع��ه مثلث��ات 
پرداخته ان��د و مطالع��ه ی ریاض��ی زوای��ا نی��ز 

نخس��تین بار توس��ط آن ه��ا انج��ام ش��ده.

طب��ق کش��ف اخیر پژوهش��گران اس��ترالیایی، 
بابلی��ان باس��تان و ن��ه یونانی��ان، اولی��ن 
تمدن��ی بودن��د ک��ه ب��ه مطالع��ه مثلث��ات 
پرداخته ان��د و مطالع��ه ی ریاض��ی زوای��ا نی��ز 
نخس��تین بار توس��ط آن ه��ا انج��ام ش��ده.

در اینج��ا ب��د نیس��ت اش��اره کنی��م ک��ه

 ۱900 ده��ه ی  اوای��ل   Plimpton  322 
باستان ش��ناس  ی��ک  توس��ط  می��الدی 
مش��هور ب��ه ن��ام ادگار بنک��س در جن��وب 
ع��راق کش��ف ش��د. طب��ق بررس��ی های 
ص��ورت گرفت��ه، قدم��ت ای��ن ل��وح ب��ه 
می��الد  از  پی��ش  ت��ا ۱762س��ال   ۱822
خیل��ی  احتم��ال  ب��ه  و  می گ��ردد  ب��از 
زی��اد ه��م در یک��ی از ش��هرهای س��ومریان 
اس��ت. ش��ده  س��اخته  الرس��ا  ن��ام  ب��ه 

تحلیل ه��ا نش��ان می دهن��د ک��ه بابلی��ان 
در  باس��تان  یونانی��ان  از  قب��ل  مدت ه��ا 
فیثاغورت می دانس��تند  مورد قضی��ه ی 
ام��ا ه��دف واقع��ی از س��اخت آن همچن��ان 

نامعل��وم اس��ت.
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یک��ی از نظری��ات قوی ت��ر در ای��ن ب��اره 
احتم��اال  مذک��ور  ل��وح  ک��ه  اس��ت  آن 
نوع��ی اب��زار کم��ک آموزش��ی ب��رای ح��ل 
مع��ادالت درج��ه دوم ب��وده، ام��ا تحقیق��ات 
جدی��دی ک��ه توس��ط دانش��مندان دانش��گاه 
نش��ان می دهد  انجام ش��ده،  نیو  س��اوت ولز 
ک��ه محت��وای ای��ن تبل��ت بیش��تر ب��ه موضوع 

مثلث��ات مرب��وط م��ی ش��ود.

بع��د از تحلیل ه��ای بیش��تر روی ای��ن تبل��ت 
 Plimpton ک��ه 322  گردی��د  مش��خص 
چه��ار س��تون و ۱5 ردی��ف ش��ماره دارد 
ک��ه ب��ا خ��ط میخ��ی آن دوران نوش��ته 
ای��ن  اینک��ه  هم��ه  از  مهم ت��ر  ش��ده اند. 
مت��ن برپای��ه ی نوع��ی سیس��تم ع��ددِی 
ش��صت تای��ی نوش��ته ش��ده. پان��زده ردی��ف 
آن در واق��ع پان��زده مثل��ث ب��ا زاوی��ه قائم��ه 
را مش��خص می کنن��د. متاس��فانه لب��ه ی 
چ��پ ل��وح دچ��ار شکس��تگی ش��ده و ای��ن 
یعن��ی بخش های��ی از Plimpton 322 در 

دس��ترس نیس��تند.

ادام��ه ی  در  اس��ترالیایی  محقق��ان 
بررس��ی های خ��ود دریافتن��د ک��ه دو س��تون 
و 2۳ ردی��ف از ای��ن ل��وح گ��م ش��ده )ای��ن 
س��طح گل��ی در ابت��دای ام��ر 6 س��تون و ۳8 

داشته اس��ت(. ردی��ف 

 از س��ویی الگوی��ی ک��ه اع��داد روی ای��ن 
س��طح نوش��ته ش��ده اند ب��ا ن��ام س��ه گانه ی 
فیثاغ��ورث ش��ناخته می ش��ود. ای��ن در واق��ع 
 Plimpton ک��ه 322  می ده��د  نش��ان 
س��عی دارد ب��ا اس��تفاده از نوع��ی روش 
مبتن��ی ب��ر نس��بت )و ن��ه زاوی��ه و دای��ره( 
اش��کال مختلف��ی از مثلث ه��ای قائم الزاوی��ه 

را نش��ان ده��د.

بنابرای��ن م��ی ت��وان ح��دس زد بابلی ه��ای 
ب��رای  اع��داد  ج��دول  ای��ن  از  قدی��م 
روی  اع��داد  مرتب س��ازی  و  تش��خیص 
ل��وح اس��تفاده م��ی ک��رده ان��د؛ آنه��ا در 
واق��ع نس��بت مش��خص اض��الع ی��ک مثل��ث 
متساوی الس��اقین ب��رای محاس��به ی ان��دازه 
ضلع��ی ب��ه کار می برده ان��د ک��ه ان��دازه اش 

مش��خص نب��وده.. 
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یک��ی از کهن تری��ن مت��ون ریاض��ی کش��ف 
ش��ده ی جه��ان، قطع��ه  پاپیروس��ی موس��وم 
ب��ه پاپی��روس رین��د اس��ت ک��ه تصوی��ر 
آن را در ش��کل مالحظ��ه میکنی��د. ای��ن 
قطع��ه پاپی��روس ک��ه یک��ی از مهم تری��ن 
مرتب��ط  باستان شناس��ی  یافته ه��ای 
با ریاضیات محس��وب م��ی ش��ود، اطالع��ات 
بس��یار ارزش��مندی را از ریاضی��ات مص��ر 

باس��تان در اختی��ار م��ا گذاش��ته  اس��ت.

ای��ن قطع��ه  پاپی��روس طوم��ار مانن��د ک��ه 
تقریب��اً ۳0 س��انتیمتر ع��رض و 5/5 مت��ر 
ط��ول دارد، در مقب��ره ای در ش��هر باس��تانی 
تِب��س در س��احل ش��رقی رود نی��ل کش��ف 
ش��د.  قدم��ت ای��ن قطع��ه پاپی��روس ک��ه 
مطال��ب آن ب��ه خ��ط  تصوی��ری )هیروگلی��ف( 
نوشته ش��ده ب��ه ۱650 س��ال پی��ش از می��الد 

ب��از می گ��ردد.

ب��ر روی ای��ن پاپی��روس، نخس��تین نماده��ای 
م��ورد اس��تفاده توس��ط بش��ر ب��رای نمای��ش 
مش��اهده  ت��وان  م��ی  عملیات ریاض��ی را 
ک��رد. ب��ه عن��وان مث��ال در آن زم��ان عالم��ت 
جم��ع را ب��ه ش��کل ی��ک جف��ت پ��ا نش��ان 
می دادن��د ک��ه جه��ت حرک��ت آنه��ا ب��ه 
س��وی ع��ددی ب��ود ک��ه بای��د ب��ا ع��دد قبل��ی 

جم��ع بس��ته می ش��د.

در س��ال ۱858 می��الدی ی��ک حق��وق دان و 
مصرش��ناس اس��کاتلندی ب��ه ن��ام الکس��اندر 
هن��ری رین��د در یک��ی از س��فرهایی ک��ه ب��ه 
مص��ر داش��ت، ای��ن قطع��ه پاپی��روس را در 
ب��ازار ش��هر قدیم��ی لوکس��ور در جن��وب 
مص��ر خری��داری ک��رد. س��رانجام چن��د 
س��ال بع��د یعن��ی در س��ال ۱86۴ م��وزه ی 
بریتانی��ا ای��ن پاپی��روس را از رین��د خری��د و 
اکن��ون نی��ز از آن در همی��ن م��وزه نگهداری 

می ش��ود.

مطال��ب ای��ن پاپی��روس ش��امل مس��ائلی 
در حس��اب، جبر، هندس��ه و نی��ز مطالبی در 
م��ورد کارب��رد ریاضی��ات در نقش��ه برداری، 

ساختمان س��ازی و حس��ابداری اس��ت.

یک��ی از مس��ائل جال��ب مط��رح ش��ده در 
ای��ن پاپی��روس، مس��أله ش��ماره 79 ام آن 
اس��ت. ص��ورت ای��ن مس��أله چنی��ن اس��ت:

“هف��ت نف��ر هرک��دام هف��ت گرب��ه دارن��د. 
ه��ر گرب��ه م��ی توان��د هف��ت م��وش را 
بگی��رد. ه��ر م��وش م��ی توان��د هفت خوش��ه 
گن��دم را بج��ود و ه��ر خوش��ه گن��دم، هف��ت 
دان��ه گن��دم م��ی ده��د. مجم��وع هم��ه ای��ن 
و  خوش��ه ها  موش ه��ا،  گربه ه��ا،  آدم ه��ا، 

دانه ه��ای گن��دم چق��در اس��ت؟”
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پاپی��روس مس��کو ه��م ب��ه ش��کل هیراتی��ک 
نوش��ته ش��ده اس��ت و تقریب��اً هم��ان ن��وع 
مس��ائل و راه ح��ل ه��ای ریاض��ی را ارائ��ه 

می کن��د.

یک��ی از اولی��ن ترجمه ه��ای ی��ک مس��ئله ی 
هندس��ی ای��ن س��ند، روش��ن س��اخت ک��ه 
مصری ه��ا فرم��ول مس��احت نی��م ک��ره را 
م��ی ش��ناخته اند، ول��ی اکن��ون ای��ن تعبی��ر 
پذی��رش ع��ام ن��دارد. ام��ا در ی��ک مس��ئله 
مس��لماً از فرم��ول درس��ت ب��رای حج��م 
ه��رم مربع��ی ناق��ص اس��تفاده ش��ده اس��ت:

مراح��ل  حس��ب  ب��ر  فق��ط  ح��ل  راه 
محاس��باتی الزم ب��رای مقادی��ر ع��ددی داده 
ش��ده بی��ان ش��ده اس��ت: ارتف��اع 6 و قاع��ده 

ه��ای ب��ه اض��الع ۴ و2 .

 ح��دس ه��ای گوناگون��ی در م��ورد ای��ن که 
مصری��ان چگون��ه ای��ن روش را اس��تخراج 
ک��رده ان��د زده ش��ده اس��ت، ول��ی خ��ود 
پاپی��روس کمک��ی ب��ه ح��ل ای��ن معم��ا 
ای��ن  ب��ل،  تمپ��ل  اری��ک  نمی کن��د. 
مس��اله را “ب��زرگ تری��ن« ه��رم مصری��ان 

نامیده اس��ت.

ب��ه بی��ان ام��روزی می ت��وان گف��ت ک��ه ای��ن 
مس��أله، درواق��ع مس��أله تعیی��ن مجم��وع 
ق��در  هندس��ی با  یک تصاع��د  جم��الت 
نس��بت 7 اس��ت و نش��ان می ده��د مصری��ان 
ب��ا  دور  بس��یار  گذش��ته های  از  باس��تان 

تصاعده��ای هندس��ی آش��نا بوده ان��د.

پاپی��روس  ب��ه  ک��ه  مس��کو،  پاپی��روس 
گولنیچ��ف )۱( ه��م مش��هور اس��ت، ابت��دا 
متعل��ق ب��ه ش��خصی ب��ه ن��ام گولنیچ��ف ب��ود 
و س��پس ب��ه م��وزه ی هنره��ای زیبای مس��کو 
رس��ید. ای��ن پاپی��روس احتماالً ح��دود ۱850  
س��ال پی��ش از می��الد نگاش��ته ش��د ه اس��ت. 

ب��ا ای��ن وج��ود ک��ه ای��ن پاپی��روس فق��ط 
ش��امل بیس��ت و پن��ج مس��ئله، و کوچ��ک 
ت��ر از پاپی��روس راین��د ب��ا ع��رض تقریب��اً 
۳2 س��انتی مت��ر و ط��ول 6 متر اس��ت، بس��یار 

ش��بیه پاپی��روس راین��د اس��ت.

منبع:
تاریخ ریاضیات - هاورد و. ایوز
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نظریه طیفی

تاریخچه

از آن ج��ا ک��ه اش��یاء مختل��ف و ب��ه ط��ور 
خ��اص اتم ه��ا و مولکول ه��ا، عملگره��ا و 
جبره��ا طی��ف) spectra ( تولی��د می کنن��د، 
نظری��ه طیف��ی) spectral theory( یک��ی از 
بخ��ش ه��ای جال��ب ریاضی��ات معاص��ر 
اس��ت. مح��ور اصل��ی نظری��ه طیف��ی 
م��درن ای��ن اس��ت ک��ه عملگره��ای خطی 
خاص��ی را روی فضاه��ای نامتناه��ی بع��د، 
می ت��وان ب��ه ف��رم قط��ری نمای��ش داد. 

واژه ی "طی��ف" )spectrum( در ق��رن بیس��تم 
هرچن��د  ش��د،  ریاض��ی  ادبی��ات  وارد 
ریش��ه ی عمیق��ی در گذش��ته ی دور دارد. 
تکام��ل نظری��ه طیف��ی، مث��ال برجس��ته ای 
از تالق��ی ریاضی��ات مح��ض و کارب��ردی 
اس��ت، چ��را ک��ه ب��رای مدت��ی انگی��زه ی 
توس��عه آن، فراه��م س��ازی نظریه ه��ای 
پدیده ه��ای  ب��رای  ریاض��ی  دقی��ق 

مختل��ف فیزیک��ی ب��ود.

مترجمان: سارا امیری تهرانی زاده، 

               مهسا طیاری کشکسرای



12

ب��ه عن��وان اولی��ن پیش��ینه ی نظری��ه طیف��ی 
می ت��وان ب��ه قضی��ه ی محوره��ای اصل��ی 
)principal axes(اش��اره ک��رد. ای��ن مس��ئله در 
هندس��ه تحلیلی ک��ه دکارت و فرم��ا روی آن 
کار می کردن��د ب��ه ای��ن ص��ورت ب��ود ک��ه در 
  2 2ax bxy y+ + 2R ف��رم درج��ه دو   صفح��ه 
را م��ی ت��وان توس��ط ی��ک تبدی��ل دوران 
2 تغییر داد.  2x yα β+ صفح��ه ب��ه فرم نرم��ال 
تعمی��م ای��ن مس��ئله ک��ه بی��ان می کن��د ه��ر 
nR را می توان  ف��رم درج��ه دو متق��ارن  روی 
  :  n nT R R→ توس��ط ی��ک تبدی��ل متعام��د 
2 نوش��ت، توس��ط الگران��ژ، 

i ixλ∑ ب��ه ف��رم 
ژاکوب��ی و کوش��ی بررس��ی ش��د و کوش��ی 
ه��ا بای��د حقیق��ی باش��ند. در  iλ ثاب��ت ک��رد 
نیم��ه ی دوم ق��رن ۱9، کیل��ی و سیلوس��تر 
ه��ا هم��ان مقادی��ر وی��ژه  iλ نش��ان دادن��د 
A هس��تند. ب��ه ط��ور خ��اص ای��ن قضی��ه 

ب��ه زب��ان ماتریس ه��ا بی��ان م��ی کن��د ه��ر 
ماتری��س حقیق��ی متق��ارن A ب��ه ط��ور 
متعام��د ه��م ارز اس��ت ب��ا ی��ک ماتری��س 

. D قط��ری 

  1  D T AT−=  ) T ) متعامد

دومی��ن ق��دم تاریخ��ی پی��ش از نظری��ه 
طیف��ی مرب��وط ب��ه ت��الش ب��رای پاس��خ 
اس��ت.  نامتناه��ی  مع��ادالت  دس��تگاه 
دس��تگاه های مع��ادالت نامتناه��ی در ق��رن 
۱9 ب��رای ح��ل مع��ادالت دیفرانس��یل ب��ه 
روش ضرای��ب نامعی��ن اس��تفاده ش��د. گام 
بع��دی در ای��ن م��ورد را فوری��ه برداش��ت 
ک��ه ت��الش ک��رد نش��ان ده��د ه��ر تاب��ع 
را می ت��وان ب��ه ص��ورت ترکی��ب خط��ی 
نامتناه��ی جم��الت مثلثات��ی نوش��ت. ای��ن 
مس��یر ب��ا اعم��ال دترمین��ان نامتناه��ی 
توس��ط دیگ��ر  انتگرال��ی  روی مع��ادالت 
نهایت��ا  و  یاف��ت  ادام��ه  ریاضی دان��ان 
فرمالیس��م ام��روزی آن در کاره��ای هیلبرت 
ظه��ور ک��رد. ون نیوم��ن نی��ز کاره��ای 
ارزن��ده ای در ای��ن زمین��ه انج��ام داده اس��ت 
و بخش��ی از مکانی��ک کوانت��وم را ب��ه ص��ورت 
عملگرهای��ی روی فض��ای هیلب��رت بی��ان 

ک��رد.

برخی تعاریف و قضایا

	 فض��ای بان��اخ : فض��ای نرم��دار
کام��ل را بان��اخ گویی��م.      
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	 ف��رض  :   )operator(عملگ��ر
Y فضاه��ای نرم��دار  X و  کنی��د 
T :  تاب��ع خط��ی  X Y→ باش��ند و 

     باشد؛ هرگاه :    
پیوسته باشد. . ۱  X T روی 
X کران��دار . ۲ T روی گ��وی واح��د 

باش��د 
c وج��ود داش��ته باش��د . ۳   ثاب��ت 

) ب��رای  )  T x c x• ≤        ک��ه
 x X∈ ه��ر 

عملگر)کران��دار(  ی��ک  را    T آن��گاه 
c ک��ه  گویی��م. از طرف��ی کوچکتری��ن 
در ش��رط )۳( ص��دق م��ی کن��د ن��رم 
T نش��ان   عملگ��ر اس��ت و آن��را ب��ا

م��ی دهی��م.

مثال :	 
[ ] [ ]: 0,1 0,1T C C→  

( ) ( )f t tf t             

 
( )

[ ]
( ) ( )

0.1t
T f Sup tf t Sup f t f∞ ∞

∈
  = ≤ = 

. 1T = 1T و در واقع  ≤ از طرفی  

	 : فضای عملگرهای کراندار
 :T X Y→ مجموع��ه عملگرهای کراندار 
می دهی��م. نش��ان   ( ),B X Y ب��ا  را 

	: نمادگذاری
 ( ) ( ): ,B X B X X=  

	 :عملگرهای وارون پذیر
X فض��ای نرم��دار باش��د و  ف��رض کنی��د 
) فض��ای عملگره��ای کران��دار روی  )B X

) را وارون پذی��ر گویی��م،  )T B X∈  . X
وج��ود داش��ته باش��د  ( )  S B X∈ ه��رگاه 
S یکتاس��ت  ST ؛ ای��ن  TS I= = ک��ه 
−1T نمای��ش م��ی دهی��م.  و آن را ب��ا 
مجموع��ه هم��ه عملگره��ای وارون پذی��ر 

) اس��ت. )GL X X گ��روه  روی 

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

ب��ود.

X فض��ای  ــی : ف��رض کنی��د  ــم اساس ل
 T 1 ≤ )  و  )T B X∈ بان��اخ اس��ت. اگ��ر 
و  اس��ت  پذی��ر  وارون   I T− آن��گاه 

. ( ) 1 k

k 0

I T T−

≥

− =∑
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 به طور مشابه

 ( )
0

k

k

T I T I
≥

− =∑

	 ک��ه آنج��ا  از  اثب��ات: 
بنابرای��ن   ،

0 0

k k

k k

T T ∞
≥ ≥

 ≤   <∑ ∑
 ( )B X بان��اخ  فض��ای  در   

0

k

k

T
≥
∑

. س��ت ا همگر

( ) ( ) 1

0 0

lim limk k n

n n
k k

I T T I T T I T I+

→∞ →∞
≥ ≥

− = − − =∑ ∑

 X تعمی��م ل��م اساس��ی : ف��رض کنی��د 
) و  )T B X∈ فض��ای بان��اخ باش��د. اگ��ر 
 I T− ، آن��گاه  1k ≥ 1kT ب��رای  ≤

وارون پذی��ر اس��ت.

ــم اساســی در اثبــات وجــود  ــرد ل کارب
ــادالت  ــتگاه مع ــواب دس ــی ج و یکتای

ــی ــیل معمول دیفرانس

 [ ] ( ): 0, nA b B→  قضیــه : ف��رض کنید 
و  باش��ند  پیوس��ته   [ ]: 0, nG b → و 

0 آن��گاه
nx ∈

 دارای جواب
( ) ( ) ( ) ( )

( ) 0

F t t t t
0 x

A F G
F

 + =
 =

′
 

 یکتا است.

	 ف��رض کنی��د :  )spectrum(طی��ف
( )T B X∈ X  فض��ای باناخ باش��د و 

T  ب��ه ص��ورت زی��ر تعری��ف  . طی��ف 
م��ی ش��ود :

 ( ) : { :Tσ λ= ∈ وارون پذی��ر نیس��ت }T Iλ−

( )dim X < ∞ اگر:  ( ) { T Tσ = مقادی��ر ویژه     } 

 ( )dim X = ∞ T  }اگر:  ) مقادیر ویژه  )}  Xσ⊆

o  ی��ک ، ( )Tσ قضی��ه : طی��ف 
فش��رده  و  ناته��ی  مجموع��ه 

اس��ت و 

 ( ){ }
1 1

1
: lim infn nn n

n n
Max T T Tλ λ σ

→∞ ≥
∈ =   =  

 ( ) 1
1

n n
nP z z a z a−= + +…+ هر چندجمله ای 
دارای ریشه است.

اثبات :  ▪

 ( ) ( )detP z zI A= −

	کاربرد : اثبات قضیه اساسی جبر
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1 2 1

0 1 0 0
0 0 1 0

:
0 0 0 1

n n n

A

a a a a− −

… 
 … 
 =
 … 
 − − − … − 

    

) را در نظر می گیریم. )λ σ∈ Α

 

( ) ( )det 0P I Aλ λ= − =

	 فض��ای هیلب��رت : فض��ای ب��رداری
H فض��ای هیلب��رت گویی��م ه��رگاه 
فض��ای ض��رب داخل��ی باش��د و ب��ا 
ن��رم حاص��ل از آن ی��ک فض��ای 

کام��ل باش��د.

• مثال : 	
1nH = −

• مثال : 	
 

 

( ) 22
1 2

1

{ , . }: k
k

H l x x x x
∞

=

== = … < ∞∑

 

1

x, y
n

k k
k

x y
=

〈 〉 =∑

1

x, y
n

k k
k

x y
=

〈 〉 =∑

[1]  Girouard, A 2018, Spectral theory and applications, Series: Contem-
porary mathematics, American Mathematical Society ; Montreal, Que-
bec, Canada 
[2]  L. A. Steen, The American Mathematical Monthly, Vol. 80, No. 4 (Apr., 
1973), pp. 359-381
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گفت و گویی با 
 دکتر امیر قادرمرزی

هس��تم.  قادرم��رزی  امی��ر  م��ن  س��الم. 
کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د رو دانش��گاه 
صنعت��ی ش��ریف خون��دم. کارشناس��ی خ��ب 
اون موق��ع گرای��ش داش��ت ، گرای��ش ریاض��ی 
مح��ض ]ب��ودم[. کارشناس��ی ارش��دم روجب��ر 
همول��وژی خون��دم هم��ون دانش��گاه ش��ریف. 
دکت��را ه��م دانش��گاه بریتی��ش کلمبی��ا 
نظری��ه اع��داد خون��دم. و ح��دوداً چه��ار 
س��ال و خورده ای��ه ک��ه ب��ه ط��ور رس��می ب��ا 

دانش��گاه ته��ران هم��کاری می کن��م.

ــی  ــون رو معرف ــًا خودت ــالم ،لطف س
ــد. کنی

از اولین جلسات کالس خم های بیضوی مقدماتی
بهمن 98
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از چــه زمانــی تصمیــم گرفتیــد و 
ــد و  ــی بخونی ــدید ریاض ــن ش مطمئ
ــود؟ ــی ب ــون چ ــن تصمیمت ــت ای عل

فک��ر کن��م همیش��ه می خواس��تم ریاض��ی 
گزین��ه ی  وق��ت  هی��چ  راس��تش  بخون��م. 
دیگ��ری خیل��ی ت��وی ذهن��م نب��ود. ول��ی 
خ��ب از دبیرس��تان ک��ه دیگ��ه جدی ت��ر ش��د 
مطمئ��ن ب��ودم ک��ه می خ��وام حتم��اً ت��وی 

دانش��گاه ریاض��ی بخون��م.

ــه  ــاخه هایی ک ــه ی ش ــن هم ــرا از بی چ
در ریاضیــات هســت شــاخه ی خودتون 

رو انتخــاب کردیــد؟

نظری��ه ی اع��داد رو خ��ب از دبیرس��تان خیل��ی 
به��ش عالق��ه داش��تم. ح��اال چی��زی ک��ه بهش 
می گ��ن نظری��ه ی مقدمات��ی اع��داد رو خیل��ی 
دوس��ت داش��تم. بع��د ت��وی دانش��گاه ، ب��ه 
جب��ر عالق��ه من��د ش��دم. خیل��ی خیل��ی جب��ر 
دوس��ت داش��تم. خیل��ی درس جب��ری گرفتم. 
و خ��ب ای��ن ه��م تقوی��ت ک��رد عالق��م رو ب��ه 
نظری��ه اع��داد. ول��ی ی��ک قس��متیش ه��م اون 
تص��ور اش��تباهی ب��ود ک��ه فق��ط اون قس��مت 

جب��ری نظری��ه اع��داد رو می ش��ناختیم. 

بع��داَ دی��دم هم��ون ان��دازه ک��ه جب��ر مهم��ه، 
مث��اَل آنالی��ز مختل��ط ه��م مهم��ه ی��ا آنالی��ز  
ه��م بای��د بل��د باش��ی. ول��ی بع��دش خ��ب 
دوره ی  می گ��م  حت��ی  و  خون��دم  جب��ر 
ارش��دم رو ه��م جب��ر خون��دم ول��ی همیش��ه 
می خواس��تم نظری��ه اع��داد کار کن��م. ب��رای 
دکت��ری ه��م بی��ن هندس��ه ی جب��ری و 
نظری��ه ی اع��داد ش��ک داش��تم ک��ه تصمی��م 

گرفت��م نظری��ه اع��داد کار کن��م.

تعبیــری هســت کــه میگــه :خوانــدن 
ریاضیــات  مختلــف  شــاخه های 
مثــل ورود بــه ســاختمانی اســت 
ــه آن وارد  ــف ب ــای مختل ــه از در ه ک
ــر دری  ــت  از ه ــوید و در نهای  می ش
ــترک  ــای مش ــوید چیزه ــه وارد ش ک

می بینیــد. را  یکســانی 

ــر  ــن تعبی ــه ای ــع ب ــما راج ــر ش نظ
چیســت؟

کام��اَل تعبی��ر درس��تیه. اتفاق��اَ تعبی��ر جالب��ی 
ه��م هس��ت. م��ن خ��ودم راس��تش نش��نیده 
ب��ودم... کام��اَل موافق��م! ه خص��وص اینک��ه 
خیل��ی وقت ه��ا داری عم��اَل ی��ک چی��ز رو 
توصی��ف می کن��ی ب��ه زبان ه��ای مختل��ف؛ 
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یعن��ی مث��اَل ت��و خ��ود نظری��ه اع��داد ب��ه ط��ور 
خ��اص ای��ن زی��اد دی��ده میش��ه. ول��ی خ��ب 
نکت��ه اش این��ه ک��ه وقت��ی ک��ه ی��ک خ��ورده 
تخصصی ت��ر کار می کنی��د، واقع��اَ مس��ئله ای 
ک��ه روش کار می کنی��د خیل��ی مس��اله ی 
مخصوصی��ه. کلی��ت ماج��را ش��اید این ج��وری 
باش��ه ول��ی تکنیک ه��ا و ابزار های��ی ک��ه 
ای��ده  خاص��ه.  خیل��ی  می بری��د،  کار  ب��ه 
کل��ی از اون ش��اخه  از ریاضی��ه ک��ه داری��د 
کار می کنی��د. یعن��ی کلی��ت ماج��را کام��اَل 
ح��رف درس��تیه، ول��ی راجع ب��ه تکنیک ه��ا 
و اب��زاری ک��ه اس��تفاده می کنی��د، حت��ی 
ممکن��ه اب��زار آدم��ی ک��ه هم��ون ش��اخه ی 
مس��ئله  ی��ه  می کنه،ول��ی  کار  رو  ش��ما 

اون ور ت��ر خیل��ی  ناآش��نا باش��ه واس��تون.

ــت  ــیوه ی درس ــه ش ــما راجع ب ــر ش نظ
ــه  ــه؟اول الزم ــدن چی ــی خوان ریاض
ســوال حــل شــه بعــد قضایــا آموختــه 
شــه یــا برعکس؟چه قــدر الزمــه تــوی 

هــر مبحثــی تمریــن حــل شــه و ...

خیل��ی خیل��ی زی��اد. بهتری��ن روش ب��رای 
اینک��ه ریاض��ی رو ی��اد بگیری��د، این��ه ک��ه 

ریاض��ی کار کنی��د. 

اای��ن ریاض��ی کار ک��ردن ه��م منظ��ور این��ه 
ک��ه قل��م دس��تتون بگیری��د، خودت��ون 
مش��غول ب��ه کار ش��ید و ب��ه خص��وص خیلی 
مهم��ه ک��ه ت��وی قدم ه��ای اول مث��ال خیلی 
زی��اد ببینی��د، خیل��ی زی��اد مث��ال بای��د 
دی��ده بش��ه! و ای��ن تمرین ه��ا ق��راره بهت��ون 
کم��ک کن��ه ک��ه مثال ه��ا دی��ده بش��ه. و 
خیل��ی ک��م پیش می��اد ک��ه ش��هودی ک��ه از 
انج��ام ریاض��ی خودت��ون ب��ه دس��ت میاری��د، 

ب��ا کت��اب خون��دن به دس��ت بیاری��د. 

منظ��ورم این��ه ک��ه ای��ن اتف��اق نمیفت��ه. 
قس��مت های  ک��ه  ما ه��ا  واس��ه  ح��اال  و 
می کنی��م،  کار  رو  ریاض��ی  محض ت��ر 
واس��ه اینک��ه ارتباطم��ون ب��ا ماج��را حف��ظ 
ش��ه، خیل��ی مهم��ه ک��ه همیش��ه مث��ال 
روی  رو  تئ��وری  همیش��ه  داشته باش��ی، 
مثال ه��ای مختل��ف چ��ک کن��ی، همیش��ه 
واس��ه خ��ودت مثال ه��ای خیل��ی س��اده 
بزن��ی و تمری��ن خیل��ی زی��اد ح��ل کن��ی؛       

ای��ن خیل��ی مهم��ه. 

م��ن خ��ودم ت��وی همی��ن سیس��تم آموزش��ی 
ب��ودم. مث��اَل فک��ر می کنن��د ک��ه چ��ه  میدونم 
اگ��ر ق��راره م��ن جب��ر ی��اد بگی��رم، جب��ر 
ناجابه جای��ی  جب��ر  بخون��م،  جابه جای��ی 

بخون��م، چن��د ت��ا کت��اب بخون��م.
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واس��ه دانش��جوهای خوبم��ون ه��م ای��ن 
اتف��اق زی��اد میفت��ه. ول��ی ق��دم اول این��ه ک��ه 
زم��ان زی��ادی بذاری��د تمری��ن ح��ل کنی��د، 
حت��ی تمرین های��ی ک��ه ب��ه نظرت��ون خیل��ی 
بدیهی��ه! به خص��وص  واس��ه دانش��جوهای 
کارشناس��ی خیل��ی توصی��ه می کن��م ک��ه 

زی��اد تمری��ن ح��ل کنی��د.

ــه  ــا توجــه ب یعنــی شــما توصیتــون ب
ــه  ــه ک ــد این ــه زدی ــری ک ــال آخ مث
ــه  ــی ک ــان مباحث ــوی هم ــره ت بهت
ــتری  ــن بیش ــده تمری ــه ش یادگرفت
ــث  ــه مباح ــای اینک ــه به ج ــل ش ح

ــده؟ ــده ش ــری خوان جدیدت

آره،آره،آره! نمی گ��م ک��ه مباح��ث جدی��د 
نخونی��د. بخونی��د ول��ی زمان درس��ت تقس��یم 
بش��ه. ی��ک داس��تانی ب��ود ک��ه م��ن زمان��ی 
ش��نیده ب��ودم ک��ه نق��ل از یک��ی از اس��اتید 

ب��ود.

م��ا بل��و آپ )blow up( رو داریم تو هندس��ه 
جب��ری ک��ه ب��رای رف��ع تکینگ��ی ی��ک خ��م 
هس��ت. یعن��ی ف��رض کنی��د ی��ک خ��م 
جب��ری داری��د، ح��اال ی��ک نقط��ه ی ناهم��وار 
داری��د. می خ��وای ببینی��د چه ط��وری ای��ن 

ناهم��واری رو رف��ع کنی��د. 

اس��تاد پرس��یده ب��ود راج��ع ب��ه ای��ن چ��ی 
می دونی��د و کل��ی تئ��وری راجع ب��ه ای��ن 
ماج��را گفت��ه ب��ودن. گفت��ه ب��ود منظ��ورم 
این��ه ک��ه م��ن اگ��ر ی��ه مثال��ی بهت��ون ب��دم 
م��ی تونی��د تکینگی��ُش رف��ع کنی��د ی��ا ن��ه؟! 
ت��ا اون کار رو بل��د نباش��ید خون��دن اون 
نمی خ��وره.  دردی  ب��ه  خیل��ی  تئوری ه��ا 
منظ��ورم ای��ن نیس��ت ک��ه نخونی��د ی��ا اینک��ه 
جلوت��ر نخونی��د. حتم��اَ بخونی��د، حتم��اَ 
چیزه��ای جلوت��ر رو ه��م بخونی��د ول��ی ب��ه 
خص��وص ت��و دروس پای��ه ت��ا می تونی��د 

تمری��ن ح��ل کنی��د.

چــرا بــه نظرتــون تــرس از ریاضیــات 
در جامعــه رایجــه؟

نمی دونم. :(

 البت��ه ی��ک س��والی ک��ه همه ج��ا مطرح��ه 
این��ه ک��ه چ��ی کار کنن��د بچه    ه��ا از ریاض��ی 
نترس��ند ی��ا ریاض��ی بخوانن��د؟ ای��ن ب��ه ی��ه 
س��وال دیگ��ه مرتبط��ه ک��ه اص��اَل آم��وزش 
همگان��ی ریاض��ی چق��در مهم��ه؟ چق��در 
الزم��ه؟ ح��اال خیل��ی مث��اَل ت��وی م��دارس 
م��ا ای��ن س��وال مط��رح نیس��ت ول��ی ی��ه 
جاهای��ی واقع��اَ س��واله ک��ه چ��را آم��وزش 

همگان��ی ریاض��ی مهم��ه؟ 
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ک��ه همیش��ه  کلیش��ه ای  ی��ه ج��واب  و 
به��ش می��دن این��ه ک��ه مش��کل آموزش��ه 
ک��ه بچه  ه��ا از ریاض��ی می ترس��ند. ول��ی 
خ��ب ی��ه دی��د دیگ��ه این��ه ک��ه چه ج��ور 
آم��وزش ریاض��ی ای هس��ت ک��ه بچه ه��ا 
نترس��ن ی��ا آدم ه��ا نترس��ن؟ نمی دون��م. 
واقع��اَ نمی دون��م؛ ول��ی ی��ه چی��زی ک��ه 
می دون��م ک��ه فک��ر کن��م واس��ه  بچه های��ی 
ک��ه ریاض��ی می خونن��د ب��ه درد بخ��وره؛ 
این��ه ک��ه اگ��ه از ی��ک مبح��ث ریاض��ی ای 
بترس��ید قطع��اَ نمی تونی��د ی��اد بگیری��دش! 
ای��ن رو خیل��ی قطع��ی می تون��م بگ��م ک��ه 
اگ��ه از ی��ه چی��زی بترس��ید، فک��ر کنی��د 
ک��ه خیل��ی س��خته نمی تون��م ی��اد بگیری��د، 
حتم��اَ ی��اد  نمی گیری��د. ای��ن رو می دون��م!

ای��ن ک��ه چ��ی می ش��ه ک��ه آدم��ا از ی��ه 
مبحث��ی می ترس��ن ی��ا کاَل آدم��ا از ریاض��ی 
می ترس��ن احتم��االَ ج��واب دم دس��تی این��ه 
ک��ه ارتب��اط نمی گیرن��د ب��ا ماج��را ول��ی 

اینک��ه چ��را نمی تونن��د رو نمی دون��م.

 

اولین خاطره  ای که در ریاضیات )با حل 
سوالی ، یا خواندن قضیه ی خاصی و...( 

هیجان زده شدید را به یاد دارید؟

راس��تش فک��ر کن��م ی��ک مس��ئله نظری��ه ی 
اع��داد س��وم راهنمای��ی ی��ا اول دبیرس��تان 
ب��ود ک��ه صورت��ش رو ه��م درس��ت ی��ادم 

نیس��ت. احتم��االَ ی��ک مس��ئله ي المپی��ادی 

ب��ود. مث��اَل          ای ثاب��ت کنی��د ع��ددی 

صحیح��ه و ب��ه ازای چ��ه مقادی��ر n  ع��دد 
صحیح��ه؟ ی��ک چی��زی ت��وی ای��ن مایه  ه��ا... 
درس��ت ت��وی ذهن��م نیس��ت ول��ی یادم��ه 
ک��ه خیل��ی ح��س خوب��ی داش��تم وقت��ی ک��ه 
ح��ل ش��د. چ��ون س��ن و س��الم ه��م ک��م 
 ترب��ود ، خیل��ی هیج��ان زده ش��ده ب��ودم. 
یک��ی از اولی��ن چیزای��ی ک��ه ت��وی ذهن��م 

هس��ت اون ب��وده.

بســیاری از افــرادی کــه بــه ریاضیــات 
بــه  گاهــی  هســتند  عالقه منــد 
ــران  ــا دیگ ــود ب ــه ی خ ــت مقایس عل
شــما  می شــوند.آیا  ســر افکنده 
همچیــن تجربــه ای داشــتید؟ توصیه ی 

ــت؟ ــراد چیس ــن اف ــه ای ــما ب ش

منظورت��ون ای��ن ب��ود ک��ه در مقایس��ه ی 
خ��ود ب��ا دیگ��ران س��رافکنده می ش��وند و 
فک��ر می کنن��د توانای��ی ندارن��د؟ منظورت��ون 

ای��ن ب��ود؟

12n

kn

−
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بله.

راس��تش م��ن خ��ودم دوران کارشناس��ی و 
کارشناس��ی ارش��د ای��ن تجرب��ه رو نداش��تم. 
جلوت��ر چ��را! جلوت��ر واقع��اَ داش��تم.  ی��ه 
نکت��ه ای ه��م هس��ت. یادم��ه ی��ه ب��ار ب��ه  یکی 
از ای��ن دانش��جوهایی ک��ه باه��ام پ��روژه ي 

کارشناس��ی داش��ت گفت��م. 

ب��رد،  کار  ب��ه  ک��ه  کلم��ه ای  اون  ح��اال 
بگ��م،  ب��ذار  ن��داره  اش��کال  نمی دون��م 

گف��ت ک��ه م��ن مث��اَل وقت��ی ای��ن رو می خونم 
نمی فهم��م، احس��اس خنگ��ی می کن��م.

 گفت��م ک��ه ای��ن دقیق��اَ یعن��ی اینک��ه چی��زی 
ک��ه می خون��ی ریاض��ی درس��تیه! یعن��ی 
هم��ه ی م��ا اگ��ه خیل��ی س��اده از کن��ار ماج��را 
رد ش��یم، یعنی اینکه احتم��االَ اون کار ریاضی 
ای ک��ه می کنی��م کار مناس��بی نیس��ت. ح��اال 
ای��ن ش��اید خیل��ی ارتباط��ی ب��ه اون مقایس��ه 
نداش��ت. ول��ی خ��ب اون اف��رادی ک��ه ب��ه 
خص��وص در ابت��دای راه هس��تن بدون��ن اون 
چی��زی ک��ه به��ش توانای��ی ریاض��ی میگ��ن 

خیل��ی س��خته فهمیدن��ش. 

ی��ادم  خ��ودم  دانش��جویی  دوران  مث��اَل 
می��اد، اونای��ی ک��ه بعده��ا خیل��ی موف��ق 
ش��دن ب��ه هی��چ وج��ه لزوم��اَ آدم های��ی 
بی��ان، نظ��ر  ب��ه  توانمن��د  ک��ه  نب��ودن 

حت��ی ش��اید در ق��دم اول هم��ون موقع ه��ا یه 
س��ری ها فک��ر می کردن��د ک��ه ضعیف ترن��د. 
ی��ک دلیل��ش این��ه ک��ه، ش��ناخت اینک��ه 
یک��ی توانای��ی ریاضی��ش چق��دره، ی��ا اینک��ه 
اص��ال توانای��ی ریاض��ی چی��ه؛ خیل��ی چی��ز 
مبه��م و گنگی��ه! م��ن نمی دون��م دقیق��اَ 

یعن��ی چ��ی!

ول��ی خ��ب این جوری��ه ک��ه بعض��ی از آدم  ه��ا 
س��ریع ترند. بعض��ی ه��م بای��د وق��ت بذارن��د 
و عمیق ت��ر ی��ه مطلب��ی رو بفهمن��د. هرک��ی 
متفاوت��ه ن��ه فق��ط در ریاض��ی- ب��ه کل��ی 
ب��ا ح��ل مس��اله- مواج��ه میش��ه! بنابرای��ن 
خیل��ی معن��ی ای ن��داره خودت��ون رو، ب��ه 
خص��وص در قدم ه��ای اول مقایس��ه کنی��د 
ب��ا آدم ه��ا! مخصوص��ا اگ��ر ای��ن مقایس��ه  
نتیج��ش ای��ن بش��ه ک��ه س��ر خ��ورده بش��ید. 
چ��را ک��ه ه��ر کس��ی مس��یر ریاض��ی خ��ودش 
رو می��ره. اگ��ر عالق��ه داش��ته باش��ید، اگ��ر 
پش��تکار داش��ته باش��ید، اگ��ه کار کنی��د ، 

می تونی��د موف��ق بش��ید.

به نظرتون مهارت در ریاضیات اکتسابی 
است یا انتسابی؟

یه چیزیه که یاد می گیری! اصاَل اون چیزی 
که به عنوان تعریف استعداد ریاضی هست 

خیلی چیز مبهمیه برای من.



22

یعن��ی ش��اید دانش��جوی کارشناس��ی ک��ه 
ب��ودم فک��ر می ک��ردم همچی��ن چی��زی وجود 
داره. یک��ی از مش��کالت سیس��تم آموزش��ی 
م��ا ه��م همین��ه، یعن��ی اینک��ه خیل��ی اص��رار 
داری��م ک��ه اس��تعداد رو در آدم��ا کش��ف 
کنی��م! و بع��د ای��ن تص��ور ب��رای آدم ه��ا 
پی��ش می��اد ک��ه ی��ه چی��زی وج��ود داره ب��ه 
اس��م اس��تعداد. ش��ما ی��ه ح��د از اس��تعداد رو 
داری��ن، ح��اال ای��ن ح��د از اس��تعداد ت��ا ی��ه 
جای��ی پیش��رفت میکن��ه. درحال��ی ک��ه اص��اَل 
همچی��ن چی��زی نیس��ت! پیش��رفت ریاض��ی 
بیش��تر از هرچی��زی ی��ه جورای��ی عالق��ه و 
ش��خصیت خاص��ی می خ��واد، چ��ون موفقیت 
ت��و کار ریاض��ی ی��ه خ��ورده متفاوت ب��ا کارای 
دیگه س��ت. ول��ی اون چی��زی ک��ه باع��ث 
میش��ه پیش��رفت کنی��د نظ��م و کار مداوم��ه. 
و حت��ی م��ا خودم��ون ب��ه عن��وان کس��ی ک��ه 
س��ر کالس هس��ت، احتم��االَ همیش��ه ای��ن 
خط��ا رو داری��م ک��ه مث��اَل کس��ی ک��ه س��ر 
کالس س��ریع تر ج��واب می��ده رو ب��ه نظ��ر 
مس��تعدتر می دونی��م، ول��ی واقع��اَ معل��وم 
نیس��ت. خ��ب ش��اید س��رعتش باالتره، ش��اید 
اعتم��اد ب��ه نفس��ش بیش��تره. و ب��ه نظ��رم 
وقت��ی خیل��ی مت��ر دقیق��ی ب��رای اس��تعداد 
ریاض��ی نداری��م، تاکی��د روی ای��ن ماجرا توی

سیس��تم آموزش��ی م��ا مش��کل زاس��ت. 
ی��ه  ک��ه  می کن��ن  فک��ر  آدم��ا  یعن��ی 
چی��زی ب��ه اس��م اس��تعداد ریاض��ی وج��ود 
داره، بع��د ای��ن باع��ث میش��ه ک��ه آدم��ا 
ناتم��ام کارهاش��ون رو انج��ام بدن��د. اص��اَل 
ب��ه همچی��ن چی��زی فک��ر نکنی��د! ح��اال 
احتم��االَ مث��اَل ی��ه آدم��ی مث��ل گروتندیک، 
ِس��ر، خان��م میرزاخان��ی این��ا احتم��االَ ی��ک 
توانای��ی عجی��ب غریب��ی دارن. اون ک��ه 
خیل��ی ف��رق داره. البت��ه ک��ه اون ه��ا ه��م 
ب��ا کار خیل��ی زی��اد ب��ه اونج��ا  رس��یدند، 
ول��ی راجع ب��ه بقی��ه ی آدم��ا نمی دون��م 
واقع��اَ. اص��اَل م��ن چی��زی ب��ه اس��م اس��تعداد 

ریاض��ی واقع��اَ نمی دون��م یعن��ی چ��ی!

ــا و  ــه زمینه  ه ــر در چ ــال حاض در ح
کار می کنیــد؟ مســئله هایی  

دوت��ا مس��ئله ب��ه ط��ور خ��اص هس��ت. 
خیل��ی نزدی��ک ب��ه مع��ادالت دیوفانت��ی. 
میش��ه  س��اده تر  رو  یکیش��ون  ص��ورت 
گف��ت. ف��رض کن��یa,b,c س��ه ت��ا ع��دد 
جواب ه��ای  راجع ب��ه  بع��د  طبیعی ان��د، 
x  فک��ر کنی��م. y za b c+ = معادل��ه ی 
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ک��ه البت��ه ی��ک ق��دم خیل��ی بزرگ��ی در 
مس��ئله ای ک��ه روش فک��ر می ک��ردم، فک��ر 

کن��م ی��ک م��اه پی��ش ح��ل ش��د.

 ی��ک مس��ئله ی دیگ��ه نق��اط صحی��ح روی 
ی��ک  اگ��ر  ان��د.  پایی��ن  رن��ِک  خم  ه��ای 
در  س��ه  درج��ه   )elliptic curve(خ��م
نظ��ر بگیری��د، روی نقاط��ش ی��ک س��اختار 
گروه��ی ای وج��ود داره. اگ��ر گروه��ش مث��اَل 
ی��ک گ��روه آبل��ی ب��ا تع��داد مول��د ک��م توزی��ع 
ش��ده باش��ه نقاط��ی ک��ه x,y اش جفت��ش 
گویاع��ه. آی��ا میش��ه کران��ی ب��رای تع��داد 
آورد؟  ب��ه دس��ت  جواب ه��ای صحیح��ش 
خ��ب ای��ن وابستس��ت ب��ه م��دل ریاض��ی ای 
ک��ه ب��رای اون خ��م انتخ��اب می کنی��م. ول��ی 

خ��ب واس��ه مدل  ه��ای خ��اص.

ــدن  ــر ش ــرای نزدیک ت ــون ب ــه نظرت ب
ــام  ــرای انج ــجویان ب ــاتید و دانش اس
ــا پروژه هــای  دادن بحث هــای علمــی ی
تحقیقاتــی چه کاری میشــه انجــام داد؟

البت��ه پ��روژه  ی تحقیقات��ی ب��ا مباح��ث علم��ی 
یک��م ف��رق داره. ی��ک قس��مت ماج��را واقع��اَ 
ش��خصیه. اون موقع��ی ک��ه م��ن می خواس��تم   
supervisor انتخ��اب کن��م ب��رای دکت��را، 

اون آقای��ی ک��ه مع��اون تحصی��الت تکمیل��ی 
م��ا بودن��د خ��ب خیل��ی خیل��ی تاکی��د 
داش��تند ک��ه ش��خصیت آدم��ی ک��ه باه��اش 
کار می کنی��د خیل��ی مهم��ه. یعن��ی بای��د 
بتون��ی ب��ا ای��ن آدم صحب��ت کن��ی، بای��د 
بای��د  بگ��ی،  بتون��ی مش��کالت کارت رو 
بتون��ی به��ش بگ��ی م��ن اینج��ا جل��و نرفت��م، 
م��ن نتونس��تم ای��ن دو هفت��ه کاری کن��م، 
ای��ن دو هفت��ه ب��ه ای��ن دلی��ل نتونس��تم 
کاری انج��ام ب��دم. یعن��ی ی��ک ج��ور ارتب��اط 
انس��انی ه��م هس��ت اون وس��ط، ک��ه هم��راه 
ب��ا ارتب��اط حرف��ه ای ماجراس��ت، و اگ��ر 
اون ارتب��اط انس��انی رو بذاری��م کن��ار، فک��ر 
می کن��م ک��ه ه��ر دو نف��ری اگ��ر عالی��ق 
مش��ترک داش��ته باش��ند می تونن��د ی��ک 
جای��ی رو پی��دا کنن��د ک��ه باه��م راجع ب��ه 
مباح��ث علم��ی صحب��ت کنن��د. راجع ب��ه 
تحقیق��ات علم��ی ه��م اون چی��زی ک��ه ب��ه 
اس��م research ریاض��ی مط��رح میش��ه 
و  کارشناس��ی  دانش��جویان  بی��ن  ش��اید 
کارشناس��ی ارش��د معن��ای خاص��ی  ن��داره. 
ول��ی خ��ب در قدم ه��ای اول خیل��ی خوب��ه 
از ی��ه آدم��ی کم��ک بگیری��د ک��ه ی��ک دی��د 
از مس��یر داره ک��ه از مس��یر پ��رت نش��ید 
.چ��ون خیل��ی خیل��ی ریاض��ی وس��عتش 

زی��اده و آدم گ��م میش��ه اوای��ل ماج��را.
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ــه ی  ــجویان دغدغ ــیاری از دانش بس
اقتصــادی )بــه خصــوص بعــد از فــارغ 
ــه ای  ــه توصی ــد، چ ــی( دارن التحصیل

ــد؟ ــراد داری ــن اف ــه ای ب

ای��ن دغدغ��ه خیل��ی دغدغ��ه ی جدیه ای��ه 
و خیل��ی ه��م اث��ر گذاش��ته روی کار علم��ی 
م��ا ، ی��ا حت��ی کل وضعی��ت علم��ی جامع��ه. 
تصوی��ر اغ��راق ش��ده ی ای��ن دغدغ��ه رو 
آدم  کنک��ور  کننده ه��ای  ش��رکت   ت��وی 
کننده  ه��ای  ش��رکت  تع��داد  و  می بین��ه 
کنک��ور در رش��ته ی ریاض��ی در مقایس��ه ب��ا 
رش��ته ی تجرب��ی. خ��ب ای��ن قطع��اَ تاثی��ر 
گ��ذاره. ح��اال ب��ا ای��ن ش��رایط بهت��ره ک��ه 
اوالَ مهارت   ه��ای متنوع��ی رو ی��اد بگیری��د 
در ط��ول دوران تحصیلت��ون. مث��اَل  ک��دزدن! 
اص��اَل مه��م نیس��ت ک��ه بع��داَ وارد ب��ازار کار 
مس��تقل ریاض��ی ش��ید ی��ا اینک��ه ریاض��ی رو 
ادام��ه بدی��د. ای��ن مهارتی��ه ک��ه ماه��ا نداریم 
مث��ال. ماه��ا ک��ه اون موق��ع ریاض��ی مح��ض 
می خوندی��م همیش��ه می گفتی��م خ��ب نی��از 
نداری��م، ول��ی حت��ی ت��وی کار ریاضیت��ون 
ه��م بع��داَ نیازت��ون میش��ه. حتم��اَ نی��از 
خواهی��د داش��ت. مخصوص��ا اینک��ه ی��ک 
تفاوت های��ی کار ریاض��ی االن ب��ا 50،60 

س��ال پی��ش داره.

ی��ا اینک��ه کال مهارت ه��ای متنوع��ی در 
کن��ار ریاض��ی ی��اد بگیری��د. نترس��ید از 
اینک��ه چی��زای جدی��دی ی��اد بگیری��د. 
اتفاق��اَ نکت��ه ش این��ه ک��ه ریاض��ی خون��دن 
بهت��ون کم��ک می کن��ه. از ی��ک جنب��ه ای 
ب��ه ای��ن معن��ا ک��ه خ��ب آدم ه��ای ریاض��ی 
خون��ده ی��ک س��ری مهارت ه��ای ذهن��ی ای 
ب��ه دس��ت می آرن��د ک��ه بع��دا ی��ک ج��ور 
ابزاره��ا و ترجیح های��ی در زندگ��ی حرف��ه ای 
بهش��ون می��ده. یعنی خ��ود ریاض��ی خوندن، 
فک��ر ک��ردن ب��ه مس��ئله، اینک��ه ی��ک م��دت 
طوالن��ی روی ی��ک مس��ئله فک��ر کنی��د، ی��ا 
اون ذهنیت��ی ک��ه کم��ک میکن��ه ب��ه ح��ل 
ی��ک مس��ئله ی��ا اینک��ه نترس��ید از چی��ز 
جدی��دی،  از مس��ئله ی س��خت تر بع��دی و... 
ای��ن چیزه��ا کم��ک میکن��ه و ب��ه نظ��رم در 
کن��ارش مهارت ه��ای دیگ��ر رو ه��م ی��اد 
بگیری��د. نترس��ید از اینک��ه مهارت ه��ای 
خ��ب  ول��ی  بگیری��د.  ی��اد  رو  دیگ��ه ای 
مش��کل اصل��ی بی��رون ماجراس��ت ن��ه از 
دانش��جو  ها. آره می تونی��م بگی��م خودت��ون 
نکردی��د،  کس��ب  مختلف��ی  مهارت ه��ای 
این ه��ا  ول��ی  نگرفتی��د  ی��اد  خودت��ون 
ب��ه نظ��رم هم��ش چیزه��ای ثانویه س��ت. 
اص��ل مش��کل واقع��اَ نیس��ت. خ��ب خیل��ی 
س��خته ول��ی اج��ازه ندی��د ای��ن دغدغه ه��ه 
تاثی��ر ب��ذاره رو کارت��ون. ب��ا وج��ود اینک��ه
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دغدغ��ه ی موجهی��ه. ول��ی فک��ر کن��م اینک��ه 
مهارت ه��ای متنوع��ی رو در کن��ار ریاض��ی 
خوندنت��ون ی��اد بگیری��د می تون��ه کم��ک 

کن��ه.

مشــکل  از  میشــه  رو  منظورتــون 
اولیــه توضیــح بدید؟منظورتــون مثــاَل 

ــت؟ ــگ اس فرهن

هر  تعدادی شغل  ماجرا ساده ست،  نه!  نه  نه 
سال ایجاد میشه و تعدادی آدمند که دنبال 
شغل می گردند. وقتی تعداد این شغل ها کم 
باشه، خب، نتیجه ش این میشه که در کنکور 
شرکت  تجربی  کنکور  پنجم  یک  ریاضی، 
می کنند و اینا همه با هم در ارتباطند، یعنی 
اینکه مثاًل وقتی یک دانشگاه صنعتی داری، 
از  پایه  علوم  ی  رشته  و  مهندسی  ی  رشته 
همدیگه تاثیر می گیرند و خب مشکل اصلی 
داره  وجود  مشکل  این  که  حاال  اونجاست. 
کنند؟  کار  چی  میخونن  ریاضی  که  اونایی 
به  متنوع  های  مهارت  کنید  سعی  که  اینه 
دست بیارید، سعی کنید این دغدغه با وجود 
تاثیر عمیقی  اینکه دغدغه ی جدی ایه خیلی 

رو کارتون نذاره.

ک��ه  اولی��ه  س��ال های  ای��ن  باالخ��ره 
س��ال های مهمی��ه واس��ه یادگیری ت��ون، از 

دس��ت ن��ره ب��ا ای��ن دغدغ��ه.

ــت  ــه در صحب ــم ک ــی ه ــک بحث ی
هاتــون بهــش اشــاره کردیــد ”آموزش 
ــرای  ــون ب ــه نظرت ــود. ب ــات ” ب ریاضی
ــه طــور  ارتقــای آمــوزش ریاضیــات ب
کلــی بایــد چــه کارهایــی انجــام داد؟

ارتق��ای آم��وزش ریاضی��ات در چه س��طحی؟ 
در س��طح ارتق��ای آم��وزش عموم��ی مث��اًل 
قب��ل از دانش��گاه ی��ا ت��و دانش��گاه ی��ا ت��و 
تحصی��الت تکمیل��ی؟ فک��ر کن��م این��ا خیلی 

متفاوت��ه.

ــر  ــی اکث ــتان کارشناس ــون دوس چ
ــودن،  ــیده ب ــا رو پرس ــوال ه ــن س ای
فکــر می کنــم منظــور در ســطح 
کارشناســی )بعــد از کنکــور( هســت.

ت��وی  ک��ه  چی��ز  چندت��ا  ی��ک  آه��ان! 
آم��وزش ریاض��ی م��ا ه��م مهم��ه اوالً نظم��ه،
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 آدم ه��ا بیش��تر دس��ت ب��ه قل��م ببرن��د واس��ه 
ریاض��ی انج��ام دادن. م��ن فک��ر م��ی کن��م 
دانش��گاه ه��ای م��ا در ح��ال حاض��ر نس��بت 
ب��ه ۱5، 20 س��ال پی��ش خیل��ی بهت��ر ش��ده. 
ی��ک دلی��ل خیل��ی س��اده ش ه��م این��ه ک��ه 
االن م��ا ب��ه مناب��ع روز بیش��تر دسترس��ی 
داری��م. یعن��ی مث��اًل کیفی��ت آموزش��ی ای 
ک��ه م��ن ارائ��ه می��دم خ��ب مطمئن��اً خیل��ی 
فاصل��ه داره ب��ا کیفی��ت آموزش��ی ای که یک 
نف��ر در دانش��گاه برکل��ی داره ارائ��ه م��ی ده. 
ول��ی خ��ب منب��ع همون��ه س��یالبس ه��م 
همون��ه. ح��اال تف��اوت درکیفی��ت آم��وزش 
من��ه ب��ا اس��تادی ک��ه اونج��ا ارائ��ه م��ی ده. 
ول��ی بیس��ت س��ال پی��ش این ج��وری نب��ود 
ک��ه خیل��ی از ش��اخه های ریاض��ی ت��وی 
ای��ران وج��ود داش��ته باش��ه. اس��تاد نداش��ت، 
وج��ود نداش��ت، کت��اب ه��ا قدیم��ی ب��ود، 
مناب��ع قدیم��ی ب��ود. ح��اال ای��ن ج��ور چیزها 
ی��ک مق��داری واس��ه هم��ه چی��ز بهتر ش��ده. 
م��ن خیل��ی ش��رایط آموزش��ی دانش��جویان 
کارشناس��ی رو ب��د نمی بین��م. ح��اال ت��وی 
تحصی��الت تکمیل��ی خ��ب ماج��را ف��رق 
داره. فک��ر کن��م فاصلم��ون زی��اده. ول��ی 
ت��وی کارشناس��ی فک��ر نمی کن��م خیل��ی 

معض��ل ب��زرگ آموزش��ی داش��ته باش��یم.

ما  دانشجوهای  که  اینه  هم  نشانه ش  یک 
می تونند برند دانشگاه های خوب دنیا. وقتی 
این  خارجی  های خوب  دانشگاه  می رند  که 
آموزشی  کیفیت  نظر  از  که  نیست  جوری 
نه،  بقیه.  با  باشند  داشته  عجیبی  فاصله ی 
آموزشیه  فرهنگ  اون  خب  ولی  ندارند. 
متفاوته. مثاًل در نحوه ی کار کردن، در نحوه ی 

تمرین حل کردن، چیزهای این جوری.
االن  خیلی  آموزشی  مباحث  نظر  از  ولی 
نزدیک شده به هم. یعنی همه دارن یک جور 
خیلی  آموزشی  محتوای  میگن.  رو  مراجع 

تفاوت زیادی نداره. 
می کنم  فکر  بهش  خودم  من  که  چیزی  یه 
اینه  نکردم  پیدا  براش  حلی  راه  هیچ  و 
کارشناسی  سطح  در  میشه  چجوری  که 
دانشجویان رو بیشتر دخیل کرد توی آموزش، 
خب یک راه ساده ش اینه که سر کالس هی 
سعی کنید حرف بزنید، سوال بپرسید. ولی 
که چیکار  این  نیست.  کافی  این  قطعاً  خب 
کنی آدم ها رو تشویق کنی سه نفری چهار 
 ، نفری گروه تشکیل بدن، گروه گروه بشن 
به مسئله ها فکر کنن و چیزهای این شکلی. 
ایده ی  فکر کردم ولی  واقعاً  من راجع  بهش 

دقیقی براش ندارم راستش.
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ــدی  ــوال بع ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
هــم ایــن هســت کــه ” نظرتــون راجــع 
بــه تحصیــل کــردن در خــارج کشــور 
ــون  ــه و تفاوتش ــور چی ــل کش و داخ
بــه  اگــر مایلیــد راجــع  چیــه؟” 
مســـئله ای کــه در تحصیــالت تکمیلی 
بهــش اشــاره کردیــد بیشــتر توضیــح 

ــد. بدی

ی��ک تف��اوت خیل��ی خیل��ی س��اده ک��ه 
تاثیرعمیق��ی داره این��ه ک��ه اونجا دانش��جویان 
ب��ه تحصی��الت تکمیل��ی ب��ه عن��وان ی��ک 
کارهای��ی  ی��ک  می کنن��د.  ن��گاه  ش��غل 
ازاش  در  می��دن،  انج��ام  دانش��گاه  واس��ه 
حق��وق می گی��رن. بنابرای��ن از دانش��جویان 
تحصی��الت تکمیل��ی می تون��ی بخ��وای ک��ه 
تم��ام وق��ت، وقتش��ون رو ب��ذارن روی کار. 
البت��ه ش��غلی نیس��ت ک��ه خیل��ی پ��ر درآم��د 
باش��ه. ول��ی خ��ب ی��ک معامل��ه ای هس��ت 
ک��ه ش��ما داری ی��اد می گی��ری و ق��راره در 
آین��ده ی کاری و حرفه ای��ت به��ت کم��ک 
کن��ه. یعن��ی ی��ک مق��دار حق��وق می گی��ری و 
ی��ک ش��غل دائمی��ه و مث��ل ی��ک ش��غل دائ��م 
داری باه��اش رفت��ار می کن��ی. مث��اًل ی��ک 
نف��ر که ش��غل دائم��ی داره ازش انتظ��ار داری 
حداقل هفته ای ۴0 س��اعت س��رکارش باش��ه، 

از ی��ک دانش��جوی تحصی��الت تکمیل��ی 
ه��م، انتظ��ار داری ۴0 س��اعت در هفت��ه 
کار کن��ه، مث��ل کارمن��د دانش��گاه. خ��ب آدم 
خیل��ی اوق��ات فک��ر م��ی کن��ه از دانش��جوی 
ارش��د اینج��ا توق��ع اینط��وری داش��تن یک��م 
عجیب��ه. چ��ون دانش��جو میگ��ه م��ن از نظ��ر 
مال��ی نی��از دارم ی��ه جا دیگ��ه کار کن��م، من 
نی��از دارم دو ج��ا دیگ��ه ه��م مش��غول باش��م 
و... ی��ک مطل��ب دیگ��ه ه��م اینک��ه خ��ب 
کس��ی ک��ه دکت��ری ریاض��ی می خون��ه ی��ک 
ج��ای دیگ��ه، احتم��االً خیل��ی عالق��ه من��ده. 
ح��اال ت��و کارشناس��ی ممکن��ه آدم های��ی 
رو ببین��ی ک��ه خ��ب عالق��ه نداش��تن ول��ی 
اوم��دن ریاض��ی و واقع��ا کار س��ختیه وقت��ی 
عالق��ه ن��داری ریاض��ی بخون��ی، ول��ی ب��ه 
ط��رز عجیب��ی ت��وی تحصی��الت تکمیل��ی 
ط��وری  ای��ن  دانش��جوهای  ب��ازم  م��ن 

می بین��م.

در حال��ی ک��ه اینط��وری واقع��ا نمیش��ه ب��ه 
عن��وان کار ج��دی ب��ه ای��ن قضی��ه ن��گاه 
ک��رد. چ��ون مث��ال اون س��ال ه��ای اول ک��ه 
ش��روع  می کنی��د ب��ه دکت��ری خون��دن، 
خیل��ی مهم��ه ک��ه خیل��ی س��خت و زی��اد 

کار کنی��د و خ��ب ای��ن خیل��ی حیاتی��ه. 

ای��ن ی��ه مس���ئله اس��ت، ی��ک مطل��ب دیگه 
ه��م تنوع��ه. 
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مث��اًل ی��ک دانش��گاه ب��زرگ، گ��روه نظری��ه 
اع��دادش 5 نف��ر،6 نف��ر اس��تاد داره، هرک��ی از 
تخصص ه��ای مختل��ف، و در نتیج��ه ت��و ه��م 
می تون��ی ب��ا پن��ج ت��ا آدم ارتباط داشته باش��ی 
و ب��ا هرک��ی ی��ک صحب��ت علم��ی بکن��ی. 
ام��ا ای��ن ام��کان اینج��ا نیس��ت. م��ا هی���ئت 
نس��بت  کوچیک��ه.  خیل��ی  علمی هام��ون 
هیئ��ت علم��ی هام��ون ب��ه تع��داد دانش��جوها 
کم��ه؛ و ریاض��ی ه��م رش��دش ب��ا ارتباط��ات 

علمی��ه، خیل��ی مهم��ه ارتباط��ات علم��ی. 

اینک��ه مث��ال کنفران��س های��ی باش��ه، آدم 
ه��ا ب��ا ه��م صحب��ت کنن��د، تع��داد آدم ه��ا 
واقع��اً مهم��ه. ای��ن تع��داد آدم ه��ا انق��در 
مهم��ه ک��ه ش��ما وقت��ی س��ایت دانش��گاه ها 
ب��ه  وقت ه��ا  بعض��ی  ن��گاه می کنی��د،  رو 
ط��ور غی��ر واقع��ی  گروه ه��ای علمیش��ون رو 
ب��زرگ نش��ون می��دن. ای��ن دلی��ل داره، عی��ن 
اعتبارش��ه. مث��اًل ی��ک آدم��ی همزم��ان ه��م 
ت��وی گ��روه هندس��ه جب��ری اس��مش هس��ت، 
ه��م ت��و گ��روه نظری��ه اع��داد هس��ت و ه��م 
ت��وی گ��روه representation theory )نظریه 
ی نمای��ش(. ی��ک مش��کالت اینط��وری ای 
هس��ت و ب��ه نظ��رم ک��ه هرچن��د برنام��ه ی 
کارشناس��ی مون برنام��ه ی ب��دی نیس��ت، ام��ا 
برنام��ه ی تحصی��الت تکمیلی م��ون واقع��ا 

برنام��ه ی خیل��ی ق��وی ای نیس��ت.

ول��ی ای��ن ب��ه هی��چ وج��ه ب��ه ای��ن معن��ا 
نیس��ت ک��ه ف��ارغ التحصی��الی داخلیم��ون 
در نهای��ت ب��د میش��ن. ب��ه ای��ن معناس��ت 
ک��ه مس��یر خیل��ی س��خت تری رو بای��د طی 
کن��ن. ول��ی خ��ب در نهای��ت ه��م م��ا افرادی 
رو داش��تیم ک��ه ف��ارغ التحصی��ل داخلن��د و 
خیل��ی خیل��ی آدم ه��ای توانمندی هس��تند. 
ت��وی همی��ن دانش��کده ه��م ن��گاه کنی��د 
می تونی��د ببینی��د، فوق الع��اده آدم ه��ای 
توانمن��دی هس��تند. ای��ن ک��ه میگ��م ب��ه 
ای��ن معن��ی نیس��ت ک��ه ام��کان ن��داره، ی��ا 
مث��اًل ه��ر فارغ التحصی��ل خ��ارج کش��وری 
ق��وی ت��ره، ای��ن ک��ه ب��ه هی��چ وج��ه 
درس��ت نیس��ت!!! ول��ی میگ��م مس��یری ک��ه 
دانش��جوی تحصی��الت تکمیل��ی ت��وی ایران 
بای��د ط��ی کن��ه خیل��ی مس��یر مش��کل تریه 
تقصی��ر خ��ود  ی��ک قس��متیش ه��م  و 
ماهاس��ت... مث��اًل میگ��م تزهای کارشناس��ی 
ارش��د و دکترای��ی ک��ه ]هس��ت[ خیل��ی 
مهم��ه ک��ه ح��دی از اس��تاندارد رو داش��ته 
باش��ن. ای��ن ت��ز کارشناس��ی ارش��د اولی��ن 
مواجه��ه ی دانش��جو ب��ا research ریاضیه. 
research ریاض��ی ن��ه ب��ه ای��ن معن��ا ک��ه 
خ��ودش چی��زی رو اب��داع کنه. به ای��ن معنا 
ک��ه ی��ک چی��زی رو از مناب��ع مختل��ف ی��اد 
بگی��ره، تیک��ه ه��ای مختل��ف ی��ک مس���ئله
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 رو کن��ار ه��م بچین��ه، ی��ک مت��ن ریاض��ی 
خ��وب بنویس��ه، و خ��ب اگ��ر ای��ن در س��طح 
اس��تاندارد مناس��بی نیس��ت ی��ک قس��متش 
برمی گ��رده ب��ه ماه��ا ب��ه عن��وان اس��اتید. 
ول��ی اون مس���ئله ای ه��م ک��ه گفت��م خیل��ی 
تحصی��الت  دانش��جوی  دیگ��ه.  جدی��ه 
تکمیل��ی جاه��ای دیگ��ه مث��ل ی��ک کارمن��ده، 
باش��ی  داش��ته  انتظ��ار  ازش  می تون��ی 
هفت��ه  ای ۴0 س��اعت کار کن��ه. اینج��ا م��ن 
خ��ودم احس��اس میکن��م ای��ن خیل��ی توق��ع 
زیادی��ه ک��ه از دانش��جو داش��ته باش��یم، و 
در عی��ن ح��ال بخوای��م ی��ک کار مناس��بی 
بکن��ه. ع��الوه ب��ر این ه��ا تن��وع درس��ایی 
ک��ه در تحصی��الت تکمیل��ی ارائ��ه می دی��م 
خیل��ی پایین��ه. هم��ه ی این ه��ا هس��ت ول��ی 
میگ��م ب��ا وج��ود هم��ه ی ای��ن ش��رایط، 
فارغ التحصی��الی داخ��ل، خیل��ی داری��م ک��ه 
فوق الع��اده آدم��ای ق��وی ای ان��د. تعارف��ی 

اص��اًل نیس��ت.

راجــع تحقیقــات ریاضــی صحبــت 
در  کارشناســی  ی  پــروژه  کردیــد، 
ــرای  ــورها ب ــی از کش ــگاه خیل دانش
رشــته ی ریاضــی اجبــاری هســت.
نظرتــون راجــع بــه ایــن موضــوع چیه؟ 
بهتــره کــه پــروژه ی کارشناســی اصــاًل 
وجــود داشــته باشــه یــا اصــاًل اجبــاری 

ــه؟ باش

البت��ه م��ن ش��ک دارم، فک��ر کن��م بیش��تر 
جاه��ا اجب��اری نیس��ت. واقع��اً نمی دون��م 
کار درس��تی هس��ت اجب��اری ک��ردن پ��روژه 
کارشناس��ی ی��ا ن��ه. ول��ی اگ��ر می خوای��ن 
ریاض��ی بخونی��ن ، پ��روژه ی کارشناس��ی 
گرفت��ن خوب��ه. دلی��ل اولی��ش این��ه ک��ه 
ش��روع کنی��ن مت��ن ریاض��ی نوش��تن، یعن��ی 
مث��اًل ی��ک مت��ن ریاضی ک��ه م��ال خودتونه، 
برداش��تتون از ریاضی��ه. ی��ک پ��روژه ی 
کارشناس��ی خیل��ی مس���ئله ی  عجی��ب 
غریب��ی ه��م نیس��ت. مث��اًل میگ��ی ک��ه 
ف��الن مبحث��ی ک��ه ج��زو مباح��ث درس��ی 
و س��یالبس درس��ی کارشناس��ی نیس��ت )م��ا 
ای��ن قاع��ده رو خیل��ی ج��دی داری��م ک��ه 
ج��زو س��یالبس درس��ی کارشناس��ی نباش��ه 
و ان��دازه ی دو س��ه واح��د حداق��ل مطل��ب 
ریاضی داش��ته باش��ه.( رو از دو س��ه تا کتاب 
بخونی��د. ای��ن خیل��ی کم��ک می کن��ه. اوالً 
خودت��ون بش��ینید مناب��ع رو بخونی��د و ه��ر 
هفت��ه ب��ا اس��تاد پروژت��ون صحب��ت کنی��د، 
پیش��رفت هفت��ه ب��ه هفته ت��ون رو گ��زارش 
بدی��د. و ی��ک چی��ز خیل��ی مه��م این��ه ک��ه 
ش��روع می کنی��د ی��ک مت��ن رو خودت��ون 
نوش��تن. ح��اال ی��ک چی��زای این ج��وری 
ت��وی درس ن��گارش علم��ی هس��ت، ول��ی 

خ��ب ای��ن ی��ک مس���ئله ی عینی��ه. 
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مث��اًل ی��اد می گیری��د ک��ه چ��ه ج��وری از 
مناب��ع مختل��ف چی��زای مختل��ف رو بخونی��د 
ب��دون اینک��ه کس��ی بهت��ون آم��وزش ب��ده. 
ح��اال اس��تاد پ��روژه ممکن��ه بهت��ون ی��ک 
مس��یر مش��خصی رو بگ��ه؛ مث��اًل بگ��ه ای��ن 
هفت��ه این��ا رو بخونی��د، و هرهفت��ه بیایی��د 
ی��ه گزارش��ی بدی��د، ی��ه توضیح��ی ب��ده 
)ب��ه عن��وان کاری ک��ه مث��اًل م��ن خ��ودم 
انج��ام دادم( ول��ی ماج��راش این��ه ک��ه خ��ب 
خودت��ون م��ی خونی��د. اوالً ای��ن ک��ه خ��ود 
ش��خصتون مواج��ه می ش��ید ب��ا ی��ک مت��ن 
ریاض��ی، ک��ه لزوم��اً مت��ن آموزش��ی ه��م 
نیس��ت و ازمتن ه��ای مختل��ف خودت��ون 
اون مهم ت��ر  از  و  آوری می کنی��د.  جم��ع 
خودت��ون  ش��روع می کنی��د ب��ه نوش��تن. 
این ه��ا فک��ر کن��م خیل��ی کم��ک می کن��ه. 
م��ن فک��ر می کن��م اگ��ر می خوای��د ب��از 
ریاض��ی ادام��ه بدی��د ای��ده ی خوبی��ه، ول��ی 
اجب��اری کردن��ش رو خیل��ی مطم���ئن 
نیس��تم ای��ده ی خوب��ی باش��ه. مث��اًل کس��ی 
بخ��واد  ی��ا  بخون��ه  ارش��د  نخ��واد  ک��ه 
تحصی��الت تکمیل��ی ی��ک رش��ته ی دیگ��ه 
بخون��ه، اجب��اری باش��ه ک��ه مت��ن ج��دی 

ریاض��ی بنویس��ه.

در بحــث آمــوزش بــه اهمیت پرســش 
و پاســخ بیــن دانشــجویان و اســاتید 
اشــاره کردید، بســیاری از دانشجویان 
از ایــن که ســر کالس ســوال بپرســند 
یــا پاســخ دهنــد هــراس دارنــد، بــه 
ــه و  ــالح بش ــه اص ــره ک ــون بهت نظرت
ــه  ــری بش ــه جلوگی ــه ک ــه مهم اینک

ازش؟

خیل��ی خیل��ی مهم��ه! م��ن خ��ودم اهمیتش 
رو ت��رم پی��ش خیل��ی بیش��تر ح��س ک��ردم، 
خیل��ی بیش��تر درک ک��ردم. یعن��ی اینک��ه 
خ��ب آم��وزش ی��ک چی��ز دوطرفه س��ت. 
یعن��ی اینک��ه ت��رم پی��ش ک��ه خ��ب تدری��س 
باالجب��ار مج��ازی ب��ود و احتم��االً نی��م س��ال 
آین��ده ه��م باش��ه، م��ن خ��ودم خیل��ی حس 
ک��ردم ک��ه کیفی��ت تدری��س ب��ه ش��دت 
اون ه��م  و  ب��ه ش��دت!  اف��ت می کن��ه، 
دلیل��ش این��ه ک��ه وقت��ی ی��ک چی��زی رو 
توضی��ح می��دی، ی��ک ای��ده ای، بازخ��وردی 
از کالس می گی��ری ک��ه متوج��ه میش��ی 
ی��ک چی��ز رو داری ب��د توضی��ح می��دی ی��ا 
ی��ک چی��زی رو خیل��ی س��اده داری توضی��ح 
می��دی؛ ی��ا کج��ا مبه��م توضی��ح دادی، کجا 
رو ب��د توضی��ح دادی. ای��ن تمام��اً در تعام��ل 

دو طرف��ه ش��کل می گی��ره.
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یعن��ی مث��اًل میگ��م ، کالس رو ن��گاه می کن��ی 
می بین��ی 20% کالس اص��اًل توج��ه نم��ی 
کنن��د ۳0% خیل��ی گن��گ دارن نگاه��ت 
می کنن��د. ب��ا جلس��ه ی پی��ش مقایس��ه 
می کن��ی میگ��ی، آه��ان پ��س اینج��ا رو چی��ز 
ک��ردم! از اون معی��ار دقیق ت��ر س��والیه ک��ه 
می پرس��ن و س��والیه ک��ه ج��واب می��دن. 
س��والی ک��ه پرس��یده میش��ه و س��والی ک��ه 
ج��واب داده میش��ه خیل��ی بازت��اب دقیق��ی 
توضی��ح  داری  اون چی��زی ک��ه  از  می��ده 
می��دی. اینک��ه چق��در در توضی��ح دادن��ت 
موف��ق ب��ودی. راس��تش م��ن خ��ودم مث��اًل 
یادم��ه دوران دانش��جویی اص��اًل نمی دون��م 
چ��را، یادم��ه ک��ه اص��اًل س��ر کالس س��وال 
نمی پرس��یدم، س��وال ه��م ج��واب نم��ی دادم 
میوم��د!  پی��ش  ک��م  خیل��ی  راس��تش، 
نمی دون��م، اون موق��ع فک��ر می ک��ردم ک��ه 
اهمیت��ی در آم��وزش ن��داره و ح��اال ک��ه 
خ��ودم در جای��گاه ای��ن ور ماج��را -پ��ای 
تخت��ه- هس��تم، می بین��م ک��ه خیل��ی مهم��ه. 
ب��ه خاط��ر همی��ن س��وال بپرس��ید، س��وال 
ج��واب بدید.حت��ی اگ��ه س��والی ک��ه پرس��یده 
میش��ه خیل��ی س��وال بدیهی ای��ه، اوال ً اینک��ه 
اص��ال س��وال بدیه��ی ای نداری��م! یعن��ی اگ��ر 
س��وال واس��تون پی��ش نی��اد عجیب��ه! و ی��ک 
قس��متیش این��ه ک��ه آدم��ی ک��ه داره توضی��ح  

می��ده ب��ه ه��ر دلیل��ی نتونس��ته مطل��ب 
رو انتق��ال ب��ده. م��ن ی��ک تجرب��ه ای ک��ه 
خ��ودم دارم این��ه ک��ه ای��ده ای ک��ه ب��ه 
ذه��ن دانش��جو می رس��ه از ای��ده ای ک��ه 
قب��ل کالس آم��اده ک��ردی ک��ه س��ر کالس 
بگ��ی، بهت��ره. از ای��ن نظ��ر ک��ه ایده ای��ه ک��ه 
در رون��د کالس ب��ه وج��ود اوم��ده، ای��ده ای��ه 
ک��ه از بی��رون نیوم��ده، ای��ده ای��ه ک��ه بچ��ه 

ه��ا بهت��ر می فهمن��ش.

ح��اال اینک��ه چ��را آدم ه��ا ک��م س��وال 
قس��متیش  ی��ک  اص��اًل  می پرس��ند 
برمی گ��رده ب��ه اعتم��اد ب��ه نف��س، ک��ه 
نمی دون��م ای��ن تص��ور باش��ه ک��ه ت��وان 
ریاضی��م پایین��ه! ول��ی خ��ب ای��ن تص��ور 
خیل��ی موضوعی��ت ن��داره کاًل! نمی دون��م! 
نمی دون��م ک��ه بای��د چ��ی کار ک��رد ک��ه آدم��ا 
راحت ت��ر باش��ند، راحت ت��ر س��وال بپرس��ند، 
راحت ت��ر ح��رف بزنن��د، ول��ی چی��زی ک��ه 
می دون��م این��ه ک��ه خیل��ی خیل��ی خیل��ی 
در کیفی��ت آم��وزش موث��ره! خیل��ی تاثی��ر 
داره، خیل��ی تاثی��ر متفاوت��ی داره! مث��اًل م��ن 
خ��ودم بهتری��ن کالس های��ی ک��ه داش��تم ب��ا 
فاصل��ه کالس ه��ای تحصی��الت تکمیل��ی ای 
ب��وده ک��ه دانش��جوهاش رو از کارشناس��ی 

ختم. می ش��نا
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مثال یه س��ه چهار س��الی می ش��ناختم و س��ر 
کالس خیل��ی راح��ت ب��ودن، راح��ت ح��رف 
می پرس��یدن،  س��وال  راح��ت  می زدن��د، 
راح��ت نظرش��ون رو می گفت��ن، راح��ت 
ب��ا ه��م دیگ��ه بح��ث می کردن��د، راح��ت 
س��ر کالس ب��ا ه��م دیگ��ه دع��وا می ک��ردن! 
ای��ن کالس ه��ا خیل��ی فاصل��ه داش��ته ب��ا 
کالس ه��ای دیگ��ه ی م��ن. بنابرای��ن خیل��ی 
موث��ره. نمی دون��م چ��ی کار میش��ه ک��رد! 
م��ن مطم���ئنم ن��ه م��ن ن��ه هی��چ ک��دوم از 
همکارام��ون از س��والی ک��ه بدیه��ی باش��ه 
ناراح��ت نمیش��یم، این رو مطم���ئن باش��ید. 
س��وال بدیه��ی ه��م کاًل خیل��ی معن��ی ای 
ن��داره، نمی دون��م س��وال بدیه��ی خیل��ی 

یعن��ی چ��ی.

بــه طــور کلــی اگــه توصیــه ای 
ــا  ــرای ریاضی خوان ه ــه ب ــده ک مون

بفرماییــد. داشته باشــید 

اینک��ه پیش��رفت ت��وی ریاض��ی ب��ا پیش��رفت 
متفاوت��ه.  خیل��ی  دیگ��ه  چیزه��ای  ت��و 
بعض��ی اوق��ات خیل��ی ط��ول می کش��ه ت��ا 
ی��ک ق��دم جل��و بری��د. اگ��ه عالق��ه داش��ته 
باش��ید،  داش��ته  دوس��ت  اگ��ه  باش��ید، 
اگ��ه نظ��م داش��ته باش��ید ت��وی کارت��ون، 

حتم��اً پیش��رفت حاص��ل میش��ه و اینک��ه 
زمان های��ی  آدم ه��ا در  نترس��ید! هم��ه ی 
احس��اس کردن��د کارش��ون جل��و نمی��ره. 
هم��ه ی آدم های��ی ک��ه دیده ب��ودم در اطراف��م 
ای��ن اتف��اق براش��ون پی��ش اوم��ده ب��ود؛ ول��ی 
گم��ون می ک��ردم ک��ه خ��ب بعضی ه��ا ای��ن 
اتف��اق واسش��ون نمیفت��ه. چن��د وق��ت پی��ش 
تصادف��ی ی��ک مت��ن از عطی��ه دی��دم ک��ه 
گفت��ه ب��ود آره م��ن زمان��ی فک��ر می ک��ردم 
ک��ه اص��اًل نمی تون��م، اون عطی��ه اس��ت!!! و 

همی��ن :(

 پگاه محمدی پور نصرآبادی 



نامتناهــی  چشــم مــا، جهانــی 
می کنــد؛  مشــاهده  فضــا  در  را 
برایــش  پایانــی  کــه  جهانــی 
ــزار  ــا اســتفاده از اب نیســت. امــا ب
هندســه می تــوان انــواع مختلفــی 
را  ســه-بعدی  شــکل های  از 
بررســی کــرد کــه جایگزینــی 
بــرای فضــای نامتناهــی معمولــی 

ــد. ــه ده ارائ

هندسه کیهان
برگردان: پارسا خاوری نژاد
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نــگاه  شــب  آســمان  بــه  کــه  وقتــی 
می کنیــم  تصــور  را  جهانــی  می کنیــم، 
ــه  ــت ادام ــا بی نهای ــت، ت ــر جه ــه در ه ک
ــرای کیهــان کــه  دارد؛ یــک مــدل ذهنــی ب
لزومــاً درســت نیســت. مــا انســان ها در 
گذشــته فکــر می کردیــم کــه زمیــن صــاف 
ــاوری اشــتباه  اســت و کــروی بــودن آن را ب
ــا  ــرای م ــش ب ــرا انحنای ــتیم، زی می پنداش

ــت. ــوس اس ــیار نامحس بس
امــا حــاال می دانیــم کــه زمیــن کــروی 
ــان  ــکل کیه ــه ش ــتر ب ــت و بیش ــکل اس ش
ــروی  ــه ک ــور ک ــاید همانط ــیم. ش می اندیش
بــودن زمیــن جایگزیــن زمیــن مســطح شــد، 
ــای  ــر، فض ــه-بعدی دیگ ــکال س ــاید اش ش
نامتناهــی معمولــی را جایگزیــن خــود کنند.

حــال دو ســوال مطــرح اســت: یکــی دربــاره 
هندســه ی کیهــان؛ انــدازه گیــری موضعــی 
ناحیه هــا.  و  زاویه هــا  ماننــد  چیزهایــی 
ــوژی آن؛ چگونگــی  ــاره ی توپول دیگــری درب
کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن قطعــات 
ــک شــکل یکپارچــه. موضعــی و تشــکیل ی

نشان می دهند بخشی  شواهد کیهان شناسی 
و  هموار  تقریباً  می بینیم  ما  که  جهانی  از 
هر  در  فضا  موضعی  شکل  است.  یکدست 
نقطه و از هر جهت تقریباً یکسان است. فقط 
می توان  ویژگی ها  این  با  را  هندسه  نوع  سه 
بیایید این  یافت: مسطح، کروی و هذلولوی. 
و  توپولوژیکی  مالحظات  برخی  هندسه ها، 
همچنین دیدگاه کیهان شناسی درباره شکل 

کیهان را بررسی کنیم.
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هندسه ی مسطحه
آموختیم.  مدرسه  در  که  هندسه ای  همان 
جمع زوایای مثلث 180 درجه و مساحت یک 
دایره 2πr است. ساده ترین نمونه از یک شکل 
معمولی  نامتناهی  فضای  مسطح،  سه-بعدی 
است - آنچه ریاضیدانان آن را فضای اقلیدسی 
می نامند- اما اشکال مسطح دیگری نیز وجود 
دارد که باید آن ها را هم درنظر گرفت. تجسم 
این اشکال سخت تر است، اما می توان به جای 
سه بعد، شهودی در دو بعد از آن ها به دست 
با  اقلیدسی،  معمولی  صفحه  بر  عالوه  آورد. 
بریدن بخشی از صفحه و چسباندن لبه های آن 
به یکدیگر می توان شکل های مسطح دیگری 
ایجاد کرد. به عنوان مثال، فرض کنید که یک 
تکه کاغذ رابه شکل مستطیل بریده  و دو سر 
استوانه  یک  حال  می چسبانیم.  به هم  آن را 
داریم، و با چسباندن دو لبه این استوانه، یک 

دونات )چنبره( می سازیم:

مسطح  کار  کجای  که  می کنید  فکر  احتماالً 
را  چنبره  یک  که  کنید  سعی  اگر  است. 
مشکالتی  دچار  بسازید،  کاغذ  یک  به وسیله 
خواهد  آسان  استوانه  ساخت  شد.  خواهید 
بود، اما چسباندن دو سر استوانه، خیر. کاغذ 
در امتداد دایره داخلی چنبره مچاله می شود، 
و به اندازه کافی در امتداد دایره بیرونی چنبره 
کشیده نمی شود. الزم است به جای کاغذ از 
ماده ای خمیری استفاده کنید. اما این استفاده 
از خمیر، طول و زاویه و در نتیجه هندسه را 

تغییر می دهد.
در فضای معمولی سه-بعدی، بدون پیچ و تاب 
دادن هندسه مسطح هیچ راهی برای ساختن 
اما  ندارد.  وجود  هموار  و  واقعی  چنبره  یک 
یک  در  زندگی  انتزاعی  طور  به  می توانیم  ما 

چنبره مسطح را بررسی کنیم.
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تصور کنید شما موجودی دو-بعدی در یک 
چنبره مسطح هستید. از آنجا که هندسه این 
جهان از یک تکه کاغذ مسطح ساخته شده، 
داشتیم  قباًل  که  هندسی  واقعیت های  تمام 
اما  است.  برقرار  کوچک  مقیاس  در  حداقل 
و  دادن  برش  از  استفاده  با  ما  که  تغییراتی 
چسباندن در توپولوژی سراسری انجام دادیم 
به این معنی است که تجربه زندگی در چنبره 
با آنچه قباًل داشتیم بسیار متفاوت خواهد بود.

آنجا  از  اگر  که  دارد  نقاطی وجود  در چنبره 
شروع به حرکت کنیم، پس از طی مسافتی 

دوباره به نقطه آغازین بازمی گردیم:

اما  هستند،  خمیده  مسیرها  این  درواقع 
برای موجودات روی چنبره، مستقیم به نظر 
مستقیم  مسیر  در  نور  که  آنجا  از  می رسند. 
حرکت می کند، اگر در یکی از این مسیرها به 

جلو نگاه کنید، خود را از عقب می بینید:

طوری دیگر فکر کنید، که اگر شما )یا پرتوی 
نور( در یک جهت حرکت کنید، در یک »اتاق« 
جدید ظاهر می شوید، اما این اتاق، همان اتاق 
از یک نقطه ی جدید دیده  قبلی ست و فقط 
می شود. همانطور که در این جهان سرگردان 
نامتناهی  به یک مجموعه  هستید، می توانید 
و  منتقل شوید  اصلی خود  اتاق  کپی های  از 
این بدان معناست که می توانید با نگاه کردن 
به جهات مختلف، بی نهایت نسخه از خود را 

ببینید. درست همانند تاالر آینه ها.
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همانند آنچه گفته شد، می توانیم با چسباندن 
وجه های مخالف یک مکعب، یک چنبره سه-

توانایی  به طوریکه  بسازیم،  مسطح  بعدی 
به عنوان یک شیء درون  را  فضا  این  تجسم 
فضای نامتناهی نداریم. اما می توانیم به صورت 
کنیم.  بررسی  آن را  درون  زندگی  انتزاعی 
چنبره  یک  در  زندگی  که  همانطور  درست 
آرایشی دو- دو-بعدی مانند زندگی در یک 

مستطیل شکل  اتاق های  از  نامتناهی  بعدی 
سه- چنبره  یک  در  زندگی  است،  یکسان 
بعدی نیز مانند زندگی در یک آرایش سه-

بعدی نامتناهی از اتاق های مکعب شکل است 
و شما بی نهایت نسخه از خودتان را در آن جا 

خواهید دید.

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

وجود دارد.

آیا جهان ما مسطح است؟
رد کردن ایده مسطح بودن جهان حتی با وجود 
فضا  در  را  خود  از  دیگری  نسخه های  اینکه 
نمی بینیم، دشوار است. همچنین، همه اشکال 
فضای  با  مشابهی  موضعی  هندسه  مسطح، 
اندازه گیری  هیچ  بنابراین  دارند،  اقلیدسی 

موضعی نمی تواند بین آنها تمایز قائل شود.
اگر یک نسخه از خودمان را در فضا ببینیم، 
تصویر این نسخه نشان دهنده ی گذشته ی ما 
است. زیرا نور مدت زمانی طوالنی برای رسیدن 
به ما طی می کند. این احتمال نیز وجود دارد 
که  می بینیم  را  از خود  نسخه هایی  شاید  که 
نمی توانیم تشخیص شان دهیم، یا حتی بدتر، 
شاید نسخه هایی از گذشته خود را می بینیم، 

و برای همین متفاوت با ما به نظر می رسند.
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به دنبال  این مسائل  برای درک  اخترشناسان 
به دنبال  بلکه  نیستند،  خودمان  نسخه های 
قابل  اجرام  دورترین  در  ویژگی ها  تکرار 
مشاهده هستند، مانند تابش زمینه مایکروویو 
کیهانی )CMB( که مدت کوتاهی پس از انفجار 
بزرگ باقی مانده است. در عمل، این به معنای 
جستجوی جفت دایره هایی در CMB است که 
و سرد  گرم  نقاط  از  یکسان  الگوهایی  دارای 
است؛ انگار که واقعاً دایره های یکسانی هستند 

که از دو جهت مختلف دیده می شوند.

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

قابل مشاهده باشد. 

از  استفاده  با  اخترشناسان   ،2015 سال  در 
داده های تلسکوپ فضایی پالنک این جستجو 

را انجام دادند. 

هندسه کروی
هستیم،  آشنا  دو-بعدی  کره ی  با  ما  همه ی 
یا کره ی  مانند سطح یک  توپ، یک پرتقال 
سه- کره ی  یک  »کیهان  که  این  اما  زمین. 

بعدی است«، به چه معناست؟
تجسم کردن یک کره سه-بعدی سخت است، 
اما می توانیم آن را از طریق مقایسه بررسی 
کنیم. همانطور که کره دو-بعدی مجموعه ای 
یک  در  که  است  نقاطی  از  شده  تشکیل 
فاصله از یک مرکز در فضای سه-بعدی قرار 
»سه-کره1«(   )یا  سه-بعدی  کره  یک  دارند، 
یک  در  که  نقاطی  همه  از  مجموعه ای ست 
فاصله ثابت از مرکزی در فضای چهار-بعدی 

قرار دارد.

1  Three_sphere
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یک  در  زندگی  با  سه-کره  یک  در  زندگی 
فضای تخت بسیار متفاوت است، برای درک 
آن خودمان را یک موجود دو-بعدی، زنده در 
یک کره دو-بعدی تصور می کنیم؛ کره ی دو-

بعدی کیهان است و ما نمی توانیم به فضای 
سه بعدی اطراف کره دسترسی پیدا کنیم و یا 
آن را ببینیم. درون این جهان کروی، نور در 
کوتاه ترین مسیرهای ممکن حرکت می کند. 
یعنی همان دایره های عظیمه ای که درست 

همانند خط های صاف به نظر می رسند.

در  می گیرد،  فاصله  شما  از  او  که  همانطور 
در  خودمان،  دنیای  همانند  درست  ابتدا 
میدان دیدتان کوچک تر و کوچک تر می شود 
با  متفاوت  شدنش  کوچک  سرعت  )اگرچه 

دنیای خودمان خواهد بود(.
چون که با افزایش میدان دیدتان، دوستتان 

درصد کمتری از آن را شامل می شود:

حال تصور کنید که شما و دوست دو-بعدی تان، 
در قطب شمال هستید و دوستتان برای قدم 

زدن از شما جدا می شود.

می کند،  عبور  استوا  از  او  که  هنگامی  اما 
با دورتر شدن  او  اتفاق عجیبی رخ می دهد، 
می شود.  نمایان  بزرگ تر  و  بزرگ تر  شما،  از 
زیرا درصدی از میدان دیدتان را که او دربر 

می گیرد بیشتر می شود:
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وقتی دوستتان 10 متر از قطب جنوب فاصله 
که  می رسد  نظر  به  اندازه ای  به همان  دارد، 

وقتی 10 متر با شما فاصله داشت:
 

و هنگامی که به قطب جنوب برسد، می توانید 
او را از هرجهت مشاهده کنید، بنابراین او کل 

میدان دیدتان را دربر می گیرد:

نباشد،  جنوب  قطب  در  کسی  اگر  حال 
میدان دیدتان عجیب تر است، شما خودتان را 
می بینید. زیرا نوری که از شما ساطع می شود، 
به  که  وقتی  تا  می پیماید  کره  دور  را  مسیر 

خودتان برسد.

این امر مستقیماً به زندگی در کره سه-بعدی 
از کره سه-بعدی  نقطه  منتهی می شود؛ هر 
آنجا  در  شی ای  اگر  و  دارد  مقابلی  نقطه ی 
پس زمینه  یک  را  آن  ما  باشد،  داشته  وجود 
کامل)entire backdrop( می بینیم، گویی 
در  چیزی  اگر  است.  آسمان  نقطه،  این  که 
به عنوان پس زمینه  ما خودمان را  نباشد،  آنجا 
یک  بروی  بیرونی مان  نمای  گویی  می بینیم، 
تمام  تا  قرار گرفته، سپس متورم شده  بالون 

افق را بپوشاند.

اساسی  مدل  سه-بعدی  کره  که  حالی  در 
فضای  تنها  هم  باز  اما  است،  کروی  هندسه 
همانطور  درست  نیست.  دسترس  در  موجود 
که با جدا کردن یک تکه از فضای اقلیدسی 
مختلفی را  مسطح  فضاهای  آن،  چسباندن  و 
ایجاد کردیم، می توانیم با چسباندن تکه های 
کروی  فضاهای  سه-کره،  یک  از  مناسب 
درست کنیم. هریک از این اشکال چسبیده، 
خواهد  آینه ها  تاالر  از  جلوهای  چنبره  مانند 
اتاق های  اما در این شکل های کروی  داشت، 

زیادی برای عبور و مرور وجود دارد.
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آیا جهان ما یک جهان کروی ست؟
همانند چنبره مسطح، ندیدن یک پدیده دلیل 
جهان  محیط  نیست.  آن  نداشتن  وجود  بر 
کروی می تواند بزرگ تر از اندازه ی کیهان قابل 
مشاهده باشد و زمینه را برای دیدن خیلی دور 

می کند.
را  کروی  جهان  یک  چنبره،  برخالف  اما 
موضعی  صرفاً  اندازه گیری های  با  می توان 
تشخیص داد. اشکال کروی نه تنها در توپولوژی 
موضعی شان  توپولوژی  در  بلکه  سراسری شان 
هم با فضای نامحدود اقلیدسی فرق می کنند. 
مثاًل، از آنجا که خطوط مستقیم در هندسه ی 
مثلث ها  هستند،  عظیمه  دایره های  کروی 
کمی متفاوت با همتای اقلیدسی خود هستند 

و جمع زوایای آنها بیش از 180 درجه است:

یک  کیهانی  مثلث های  اندازه گیری  درواقع 
روش اصلی برای کیهان شناسان برای تشخیص 

انحنای کیهان است.

پس زمینه  در  سرد  یا  گرم  نقطه  هر  برای 
زمین  در سراسر  آن  قطر  کیهانی،  مایکروویو 
و  است  معلوم  ما  برای  زمین  از  آن  فاصله  و 
ما  می دهند.  تشکیل  را  مثلث  یک  ضلع  سه 
می توانیم زاویه ای را که نقطه در آسمان شب 
زاویه  این  کنیم؛  اندازه گیری  می کند،  ایجاد 
سپس  بود.  خواهد  مثلث  زاویه  سه  از  یکی 
از  ترکیب  این  که  کنیم  بررسی  می توانیم 
طول ها و زاویه ها در کدام یک از انواع هندسه 

می گنجد.
بیشتر این گونه آزمایش ها نشان می دهند که 

جهان مسطح یا بسیار نزدیک به آن است.  

هندسه هذلولوی 
است،  درون  به  انحنایش  که  کره  خالف  بر 
می شود.  باز  بیرون  به  هذلولوی  هندسه 
مانند فضای مسطح  هندسه ی هذلولوی هم 
از  اما  است.  نامتناهی  فضای  یک  اقلیدسی 
آنجا که هندسه ی هذلولوی بسیار سریع تر از 
هندسه مسطحه به بیرون گسترش می یابد، 
صفحه  یک  حتی  جابجایی  برای  راهی  هیچ 
معمولی  فضای  در  دو-بعدی  هذلولوی 
بخواهیم  که  آن  مگر  ندارد،  وجود  اقلیدسی 

هندسه این فضا را پیچ و تاب دهیم.  
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تاب  و  پیچ  نمای  اینجا  در  مثال،  عنوان  به 
دیسک  به  که  هذلولوی  از صفحه  داده شده 
مشاهده  را  است  معروف   Poincaré پوآنکاره 

می کنید.

نزدیکی  در  موجود  مثلث های  ما،  دید  از 
از مثلث های  دایره ی مرزی بسیار کوچک تر 
در  اما  می رسند،  نظر  به  مرکز  به  نزدیک 
یکسان  مثلث ها  همه ی  هذلولوی  هندسه ی 
از دید هندسه ی هذلولوی، دایره ی  هستند. 
نقاط داخلی فاصله دارد،  از  مرزی بی نهایت 
بی نهایت  از  باید  آنجا  به  رسیدن  برای  زیرا 
مثلث عبور کنیم. همچنین صفحه ی هذلولوی 
دقیقاً مانند صفحه اقلیدسی از همه ی جهات 
موضعی  دید  از  اما  دارد.  امتداد  بی نهایت  تا 
زندگی ای که  با  زندگی در صفحه هذلولوی 

پیش از آن داشتیم، متفاوت خواهد بود.

در هندسه اقلیدسی، محیط یک دایره رابطه 
مستقیم با شعاع دارد، اما در هندسه هذلولوی، 
نمایی رشد  به صورت  نسبت محیط و شعاع 
می کند. می توانید انباشت نمایی توده مثلث ها 
را مشاهده  مرز دیسک هذلولوی  نزدیکی  در 

کنید.

به همین دلیل ریاضیدانان فکر می کنند که 
گم شدن در فضای هذلولوی را بسیار آسان 
است. اگر دوست شما در فضای اقلیدسی 
از شما دور شود، تصویر او به آرامی کوچک 
زیاد  دیدتان  میدان  رشد  زیرا  می شود، 
نیست. اما در فضای هذلولوی، میدان دید 
شما به صورت نمایی رشد می کند، بنابراین 
تصویر دوستتان به سرعت کوچک می شود 
کوچک  بسیار  خال  یک  به  که  حدی  تا 
را  دوستتان  مسیر  اگر  می شود.  تبدیل 
باشید، پیدا کردنش  به دقت ردیابی نکرده 

غیرممکن خواهد بود.
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زاویه های  مجموع  هذلولوی  هندسه ی  در  و 
مثلث کمتر از 180 درجه است. برای مثال، 
در  موجود  مثلث های  زاویه های  مجموع 

دیسک پوآنکاره برابر 165 درجه است:

نمی رسد،  به نظر  صاف  مثلث ها  این  اضالع 
به این دلیل که ما از باال به هندسه ی هذلولوی 
نگاه می کنیم. این منحنی ها برای یک ساکن 
در دیسک پوآنکاره مستقیم به نظر می رسند، 
زیرا سریع ترین راه برای رسیدن از نقطه A به 

نقطه B، راه میانبری مایل به مرکز است:

مدل  یک  ساختن  برای  طبیعی  روش  یک 
پوآنکاره وجود دارد؛  برای دیسک  سه-بعدی 
یک توپ سه-بعدی را در نظر بگیرید و آن را 
با شکل های سه-بعدی به گونه ای پر کنید که 
با نزدیک شدن به مرز کره، مانند مثلث های 
موجود در دیسک پوآنکاره، کوچک تر می شوند. 
ما  کروی،  و  هندسه های مسطح  مانند  دقیقاً 
توپ  از  مناسب  تکه  یک  بریدن  با  می توانیم 
صفحات  چسباندن  و  سه-بعدی  هذلولوی 
آن، دسته ای از دیگر فضاهای هذلولوی سه-

بعدی را بسازیم.

آیا جهان ما یک جهان هذلولوی است؟
با  هذلولوی،  هندسه  که  نمی رسد  به نظر 
مثلث های باریک و دایره های که بصورت نمایی 
در حال رشد هستند، هندسه ی مناسبی برای 

فضای اطراف ما باشد. 
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کردیم   مشاهده  قباًل  که  همانطور  واقع،  در 
اندازه گیری های  اکثر  نتیجه  کنون  تا 
کیهان شناسانه به مسطح بودن جهان گرایش 

دارد.
این احتمال را رد کنیم  از طرفی نمی توانیم 
که در یک دنیای کروی یا هذلولوی زندگی 
این  به صورت موضعی هردوی  زیرا  می کنیم، 
به  می رسند.  به نظر  مسطح  تقریباً  جهان ها 
هندسه  در  کوچک  مثلث های  مثال،  عنوان 
کروی دارای زاویه هایی هستند که مجموع شان 
از 180 درجه است و مثلث های  کمی بیش 
کوچک در هندسه هذلولوی دارای زاویه هایی 
اند که مجموع شان فقط کمی کم تر از 180 

درجه است.

quantamagazine : منبع

به همین دلیل مردم در گذشته فکر می کردند 
انحنای زمین  که زمین تخت است چرا که 
در مقیاس های قابل مشاهده، بسیار کوچک 
تر از آنی بود که قابل تشخیص باشد. هرچه 
هر  باشد،  بزرگ تر  هذلولوی  یا  کروی  شکل 
قطعه کوچک از آن مسطح تر است، بنابراین 
اگر جهان ما به شکل کره یا هذلولی بسیار 
بزرگی باشد، قسمتی که ما مشاهده می کنیم 
نزدیک  بودن  تخت  به  آنقدر  است  ممکن 
باشد که انحنای آن فقط توسط ابزار دقیقی 

مشخص شود که هنوز اختراع نکرده ایم.
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رمزنگاری

رمزنگاری ابزاری ضروری برای حفاظت 
اطالعات در سیستم های کامپیوتری  از 
از   )cryptography( رمزنگاری  است. 
پیشوند crypt به معنای پنهان و پسوند 
graphy که نشان دهنده ی نوشتن است، 

تشکیل شده.

و

امضای دیجیتال
مترجم و گردآورنده: زهرا ساالری
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پیامی  می خواهد   )bob( باب  کنید  فرض   
از  او  برای آلیس)Alice( بفرستد،  خصوصی 
 m استفاده می کند تا پیام k کلید خصوصی
را تغییر داده و آن را به پیام رمزگذاری شده 
از   c تبدیل کند. آلیس به محض دریافت   c
کلید خصوصی k  استفاده می کند تا مجددا 
پیام m را  بازیابی کند. در صورتی این فرایند 
عملی است که آلیس و باب هر دو کپی هایی 
داشته  اختیار  در   k خصوصی   کلید  از  را 
باشند. و اگر این سیستم بخواهد امنیت الزم 
را داشته باشد جاسوس ما، ایو )eve(، نباید 
از  را   m پیام  باشد  قادر   k از  آگاهی  بدون 
ریاضی یک  زبان  به  اکنون  استخراج کند.   c
سیستم رمزگذاری را فرمول بندی می کنیم.

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

.)symmetric ciphers( را متقارن می نامند

از  متقارن،  رمزگذاری های  ریاضی  بیان  به 
 K که از فضای کلیدهای ممکن k یک کلید
تا پیام   انتخاب می شود، استفاده  می کنند 
انتخاب  که  را   )plaintext( m نظر  مورد 
شده از فضای پیام های M است، رمزگذاری 
رمزی                  عبارت  فرایند  این  نتیجه  و  کنند 
c                            متعلق به فضای عبارات 
رمزی ممکن C است. پس رمزگذاری تابعی 

به صورت زیر است:

)ciphertext(

e:K×M→C

که دامنه اش K×M مجموعه زوج های مرتب 
 m پیام  k و  )k,m( شامل کلید خصوصی 
است. بطور مشابه رمزگشایی را نیز می توان 

بصورت یک تابع بیان کرد:

d:K×C→M

بدیهی است که هدف ما این است که تابع 
رمزگشایی اثر تابع رمزگذاری را خنثی کند؛ 

به بیان ریاضی:

d(k,e(k,m))=m       ∀k∈K,∀m∈M
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راحت تــر اســت کــه وابســتگی بــه k را 
بــا اندیــس نمایــش داد. پــس بــه ازای هــر 
kd بدســت  ke و k مــا یــک جفــت تابــع 
می آوریــم، به طــوری کــه ویژگــی زیــر 

ــد : ــرار باش برق

 ( )( )                                                  k kd e m m m M= ∀ ∈

ــع  kd تاب ــع  ــر k تاب ــرای ه ــه ب ــه آنک نتیج
ــت. ke اس ــع  وارون تاب

امن تریــن حالــت بــرای آلیــس و بــاب 
آن اســت کــه فــرض کننــد ایــو نحــوه 
 e ــع ــی از تواب ــد یعن ــذاری را می دان رمزگ
و d آگاه اســت. چیــزی کــه او نمی دانــد 

ــت. ــوص k اس ــد بخص کلی

اگــر )K,M,C,e,d( یــک سیســتم رمزگذاری 
ــر را دارا  ــد ویژگی هــای زی ــق باشــد بای موف

باشــد :

ــد  m¡ بای M∈ ــر  k و ه K∈ ــر  ــه ازای ه 1( ب
ــاده  ) س )ke m ــزی  ــارت رم ــبه ی عب محاس

باشــد.

c بایــد  C∈ k وهــر  K∈ 2( بــه ازای هــر 
) ســاده باشــد. )kd c محاســبه ی پیــام 

ــزی  ــارات رم ــتن عب ــار داش ــا در اختی 3( ب
,1  کــه رمزگــذاری شــده بوســیله  , nc c C… ∈

کلیــد k هســتند،

ــای  ــک از پیام ه ــر ی ــبه ی ه ــد محاس  بای
)  بــدون  اطــالع از k بســیار  ) ( )1 , ,k k nd c d c…

ســخت باشــد.

 ( ) ( )1 1, , , ,n nm c m c… 4( بــا در اختیــار داشــتن 
و  پیــام  شــامل  مرتب هایــی  زوج  کــه 
رمزشــده ی همــان پیــام هســتند، بایــد 
ــچ  ــه هی ــزی c ک ــام رم ــر پی رمزگشــایی ه
 k ــالع از ــدون اط ,1 نیســت ب , nc c… ــک از  ی

ــد. ــخت باش س

ــارات  ــاال منظــور از عب ــی ب ــار ویژگ )در چه
ــاده و ســخت چیســت؟( س

رمزگذاری های نامتقارن :
اگــر آلیــس و بــاب بخواهنــد بــا اســتفاده از 
یــک سیســتم رمزگــذاری متقــارن ارتبــاط 
برقــرار کننــد بایــد ابتــدا روی  یــک کلیــد 
ــر  ــا اگ ــند. ام ــق برس ــه تواف ــی k ب خصوص
آن هــا توانایــی برقــراری یکبــار ارتبــاط 
از طریــق یــک شــبکه امــن را نداشــته 
باشــند چــه؟ آیــا بــا ایــن شــرایط رد و 
بــدل کــردن اطالعــات بــرای آن هــا ممکــن 
اســت؟ راه حــل،  رمزگــذاری کلیــد عمومــی 
مفهــوم  اســت.  نامقــارن(  )رمزگــذاری 
رمزگــذاری کلیــد عمومــی بــرای اولیــن بــار 
توســط Diffie و Hellman ابــداع شــد.



48

فــرض کنیــد آلیــس صندوقچــه ای دارد کــه 
دارای شــکافی باریــک اســت. او صندوقچه اش 
ــد.  ــرار می ده ــی ق ــکان عموم ــک م را در ی
ــته و  ــذی نوش ــود را روی کاغ ــام خ ــاب پی ب
آن را از طریــق شــکاف بــه داخــل صندوقچــه 
می انــدازد. حــال تنهــا کســی مــی توانــد بــه 
ــد  ــه کلی ــد ک ــته باش ــی داش ــام دسترس پی
صندوقچــه را در اختیــار داشــته باشــد؛ یعنی 
ــی  ــد عموم ــا کلی ــن ج ــس. در ای ــط آلی فق
صندوقچــه، الگوریتــم رمزگــذاری فرایند قرار 
ــق شــکاف  ــام در صندوقچــه از طری دادن پی
ــردن  ــاز ک ــد ب ــم رمزگشــایی فراین و الگوریت
ــی  ــت. ویژگ ــد اس ــیله کلی ــه بوس صندوقچ
مفیــد ایــن شــیوه ی تبــادل پیــام ایــن اســت 
ــه یــک صندوقچــه  ــاز ب کــه آلیــس تنهــا نی
دارد و نیــازی نیســت بــرای هــر پیامــی کــه 
صندوقچــه  از  کنــد  دریافــت  می خواهــد 
جداگانــه ای اســتفاده کنــد. اکنــون بــه 
زبــان ریاضــی رمزگــذاری نامتقــارن را بیــان 

می کنیــم.
ــد.  ــر بیاوری ــه خاط ــای C,K,M را ب ــا ه فض
 k K∈ هــر  جــا  ایــن  در  کنیــد  توجــه 
به صــورت یــک زوج کلیــد اســت؛ یعنــی 
ــی  ــد عموم ــر کلی ــه ازای ه ) . ب ),Pri Pubk k k=

ــود  ــر وج ــذاری متناظ ــع رمزگ ــک تاب Pubk ی

:  دارد 
:

Pubke M C→

ــک  Prik ی ــد خصوصــی  ــر کلی ــه ازای ه و ب
ــود دارد : ــایی وج ــع رمزگش تاب

 
: C M

Prikd →

) آنگاه : ),Pri Pubk k K∈ به طوری که اگر 

 
( )( )                         

Pri Pubk kd e m m m M= ∀ ∈

ـــارن  ـــذاری نامتق ـــتم رمزگ ـــک سیس ـــر ی اگ
امنیـــت کافـــی داشـــته باشـــد، محاســـبه 
)  حتـــی بـــا  )

Prikd c تابـــع رمزگشـــایی 
ــیار  ــو بسـ ــرای ایـ ــد بـ Pubk بایـ ــتن  دانسـ
مشـــکل باشـــد. ایـــن حقیقـــت کـــه 
 Pubk ـــایی   ـــذاری و رمزگش ـــای رمزگ کلیده
Prik متفـــاوت هســـتند، سیســـتم مـــا را  و 
تبدیـــل بـــه یـــک سیســـتم رمزگـــذاری 

نامتقـــارن مـــی کنـــد.

امضای دیجیتال چیست؟
ــارن و  ــم از متق ــذاری اع ــای رمزگ طرح ه
نامتقــارن، مســئله ی ارتبــاط امــن در یــک 
شــبکه نــا امــن را حــل می کنند. مســئله ای 
کــه امضاهــای دیجیتــال حــل مــی کننــد 
ــا  ــی ب ــای معمول ــک امض ــدف ی ــابه ه مش
ــم و جوهــر روی یــک مــدرک فیزیکــی  قل

اســت. 
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ــورد  ــزار م ــه اب ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت
اســتفاده بــرای ســاخت امضاهــای دیجیتــال 
ــرای  ــده ب ــتفاده ش ــزار اس ــابه اب ــیار مش بس
ــت.  ــارن اس ــای متق ــذاری ه ــاخت رمزگ س
امضــای  را کــه یــک  اکنــون مســئله ای 
دیجیتــال بایــد حــل کنــد بــه طــور صریــح 

بیــان می کنیــم. 

فــرض کنیــد ســامانتا یــک مــدرک دیجیتالی 
ــک  ــال ی ــور مث ــه ط ــار دارد )ب D در اختی
ــات  ــد اطالع ــری( و می خواه ــل کامپیوت فای
SamD بســازد، کــه گــواه بــر  دیجیتالــی ماننــد 
ــدرک را  ــه ســامانتا شــخصا م ــن باشــد ک ای
بــه تصویــب رســانده اســت. پــس مــی توانیم 
SamD را مشــابه امضــای واقعــی ســامانتا روی 

ــا  ــم.  ب ــور کنی ــی تص ــدرک فیزیک ــک م ی
رمزگذاری هــای  متفــاوت  اهــداف  وجــود 
نامتقــارن و امضاهــای دیجیتــال، ایــن دو 
مشــابه نیــز هســتند، ازیــن لحــاظ کــه هــر 
ــد خصوصــی  ــد عمومــی، کلی دو شــامل کلی
ــن  ــری ای ــرای بکارگی ــی ب ــم های و الگوریت

ــتند.   ــا هس کلیده

تشــکیل  اجــزای  از  مجــردی  توصیــف 
ــر  ــال در زی ــک امضــای دیجیت ــده ی ی دهن

آورده شــده اســت :

PriK : یک کلید امضای خصوصی.

: یک کلید تایید عمومی. PubK  

ــدرک  ــه م ــا ک ــم امض ــک الگوریت Sign: ی
ــه  PriK را ب دیجیتــال D و کلیــد خصوصــی 
SigD را  عنــوان ورودی گرفتــه، و امضــای 

ــد.  ــی کن ــد م ــرای D تولی ب

ــک  ــه ی ــد ک ــم تایی ــک الگوریت Verify: ی
 SigD ــای   ــک امض ــال D، ی ــدرک دیجیت م
PubK را بــه عنــوان ورودی  و کلیــد عمومــی 
SigD یــک امضــای دیجیتــال  گرفتــه، و اگــر 
 PubK ــی  ــد عموم ــا کلی ــط ب ــرای D مرتب ب
ــود و در  ــد ب ــی True خواه ــد، خروج باش
غیــر ایــن صــورت خروجــی False خواهــد  

بــود.
عملکــرد یــک امضــای دیجیتــال در شــکل 

زیــر نشــان داده شــده اســت: 

Sign :  یک الگوریتم امضا که مدرک دیجیتالD  و کلید خصوصیPriK وامضای  ،را به عنوان ورودی گرفته
SigD  برایD را تولید می کند.  

Verify :  یک الگوریتم تایید که یک مدرک دیجیتالD،   یک امضایSigD  و کلید عمومیPubK  را به عنوان
 True، خروجی باشد PubKمرتبط با کلید عمومی  Dیک امضای دیجیتال برای  SigDاگر و  ،فتهورودی گر
 .خواهد بود Falseو در غیر این صورت خروجی  خواهد بود

 عملکرد یک امضای دیجیتال در شکل زیر نشان داده شده است: 

 

 

 PriK 
 SigD                        D 

 

 

 PubK 

  PriK  Dامضا شده بوسیله   Dاگر  Trueخروجی 

 باشد SigDهمان 

 False SigDدر غیر این صورت                        

 

مهمی که در شکل باال باید به آن توجه شود این است که هنگامی که الگوریتم تایید چک می کند که آیا  ینکته
D  امضاشده بوسیلهPriK  معادل باSigD اطالعی از  ،است یا خیرPriK  ندارد. این الگوریتم تنها بهPubK 

 دسترسی دارد.

برای  .ساخت الگوریتم هایی )بی استفاده( که در شرایط یک امضای دیجیتال صدق کنند کار دشواری نیست
  PriKیزی که مشکل است ساخت امضای دیجیتالی است که در آن صاحب . چPubK=PriKمثال قراردهید 

)کلید   PriK ،)کلید عمومی( PubK)کلید خصوصی( قادر باشد امضاهای دیجیتال معتبر بسازد اما اطالعات 
 خصوصی( را آشکار نکند. شروط کلی الزم برای یک امضای دیجیتال امن به قرار زیر است :

 الگوریتم امضا کردن

 الگوریتم تایید
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نکتــه ی مهمــی کــه در شــکل بــاال بایــد بــه 
آن توجــه شــود ایــن اســت کــه هنگامــی که 
ــا  ــه آی ــد ک ــی کن ــد چــک م ــم تایی الگوریت
 SigD ــا  ــادل ب PriK مع ــیله  ــده بوس D امضاش
PriK نــدارد. ایــن  اســت یــا خیــر، اطالعــی از 

PubK دسترســی دارد. الگوریتــم تنهــا بــه 

ســاخت الگوریتــم هایــی )بــی اســتفاده( کــه 
ــدق  ــال ص ــای دیجیت ــک امض ــرایط ی در ش
ــال  ــرای مث ــت. ب ــواری نیس ــد کار دش کنن
ــکل  ــه مش ــزی ک . چی PriK = PubK ــد  قراردهی
اســت ســاخت امضــای دیجیتالــی اســت کــه 
PriK  )کلیــد خصوصــی( قــادر  در آن صاحــب 
ــازد  ــر بس ــال معتب ــای دیجیت ــد امضاه باش
  PriK ــی(،  ــد عموم PubK )کلی ــات  ــا اطالع ام
)کلیــد خصوصــی( را آشــکار نکنــد. شــروط 
ــال  ــای دیجیت ــک امض ــرای ی ــی الزم ب کل

ــه قــرار زیــر اســت: امــن ب

PubK یــک حمله کننــده  بــا دانســتن   )1
PriK  را  ــدارد کــه  ــه تنهــا امــکان ایــن را ن ن
تعییــن کنــد بلکــه نمــی توانــد هیــچ کلیــد 
خصوصــی دیگــری بســازد کــه امضایــی 
PriK تولیــد مــی کنــد،  مشــابه آنچــه را کــه 

ــد. ــد کن تولی

PubK و لیســتی از مــدارک  2( بــا داشــتن 
,1  بــه ترتیــب بــا  , nD D… امضــا شــده 
1 یــک حمله کننــده  , ,Sig Sig

nD D… امضاهــای 
نمی توانــد یــک امضــای معتبــر بــرای 
 1, , nD D… ــه هیــچ یــک از  مــدرک D ک

ــد. ــن کن ــت تعیی نیس

شــرط دوم نســبتا متفــاوت از حالــت 
اســت.  رمزگــذاری  سیســتم های 
یــک  عمومــی،  کلیــد  رمزگــذاری  در 
تعــداد  هــر  می توانــد  حمله کننــده 
جفــت )plaintext, ciphertext( کــه 
آن هــا   او  چــون  بســازد،  می خواهــد 

ــا  ــد عمومــی می ســازد. ام را توســط  کلی
ــال  ــای دیجیت ــک  امض ــه ی ــار ک ــر ب ه
بــرای  امضــا کــردن   یــک  مــدرک  
ــت  ــک جف ــود،  ی ــتفاده می ش ــد اس جدی

ــه  ــد ب  )document, signature( جدی
ــات  ــامل  اطالع ــه ش ــد ک ــت می آی دس
جدیــدی  بــرای حمله کننــده  اســت. 
ــان مــی دارد کــه  ــع  شــرط دوم بی در واق
حمله کننــده  چیــزی  فراتــر از  اطالعــات 

ــی آورد. ــت نم ــد بدس ــت جدی آن جف
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ــدازه  ــه ان ــال ب ــای دیجیت ــر: امضاه تذک
رمزگذاری هــای کلیــد عمومــی اهمیــت 
ــد چــه بســا در عصــر دیجیتــال دارای  دارن
اهمیــت بیشــتری نیــز هســتند. بــه عنــوان 
یــک نمونــه قابــل توجــه، بی شــک کامپیوتر 
شــما برنامــه هــا و ارتقــا هــای سیســتم را 
ــا  ــد. ام ــت می کن ــت دریاف ــق اینترن از طری
چگونــه می توانــد بگویــد کــه یــک ارتقــا از 
یــک منبــع قانونــی)در ایــن مثــال کمپانــی 
کــه اولیــن بــار برنامــه را نوشــته( می آیــد؟ 
ــه ی  ــال اســت. برنام پاســخ امضــای دیجیت
ــی  ــی کمپان ــد عموم ــد تایی ــه کلی ــی ب اصل
مجهــز شــده اســت. کمپانــی از کلیــد 
امضــای خصوصــی خــود اســتفاده می کنــد 
تــا ارتقــا را امضــا کنــد و ســپس، هــم 
ــما  ــر ش ــه کامپیوت ــا را ب ــم امض ــه ه برنام
ــا اســتفاده  ــر شــما ب مــی فرســتد. کامپیوت
ــد متوجــه  ــی می توان ــد عموم ــد تایی از کلی
شــود کــه آیــا برنامــه از منبعــی امــن آمــده 
ــه و ســپس آن را روی سیســتم شــما  ــا ن ی

نصــب کنــد.

ــده  ــن ای ــد تاکیــد کنیــم کــه گرچــه ای بای
چگونگــی اســتفاده از امضــای دیجیتــال 
ــیار  ــی بس ــا توصیف ــد ام ــل می کن را منتق

ساده شــده اســت.

کاربردهــای امضاهــای دیجیتــال در دنیــای 
از مشــکالت  بــرای جلوگیــری  واقعــی، 
ــد.  ــه مراقبــت ویــژه ای دارن امنیتــی نیــاز ب
ــا افزایــش امضاهــای دیجیتــال  ــه ویــژه ب ب
ــود  ــاز ش ــد مشکل  س ــئله می توان ــن مس ای
ــد  ــد تایی ــک کلی ــوید ی ــن ش ــه مطمئ ک
عمومــی در واقــع متعلــق به مالــک مفروض 
اســت، و واضــح اســت کــه واســطه ای کــه 
شــما را بــه اســتفاده از کلیــد تاییــد خــود 
فریــب می دهــد، خواهــد توانســت شــما را 
ــا تمــام مــدارک جعلــی او  متقاعــد کنــد ت

ــد. را بپذیری

ــای  ــر امضاه ــی طبیعــی اکث ــر: توانای تذک
ــی  ــردن داده های ــا ک ــط امض ــال فق دیجیت
محــدود، بطــور مثــال  b بیــت اســت، 
ــن  ــت. بنابرای ــن 80 و 1000 اس ــه b بی ک
ــه  ــی D ک ــدرک دیجیتال ــردن م ــا ک امض
ــم  ــت، ه ــد اس ــادی دارد ناکارام ــم زی حج
ــه ایــن دلیــل کــه امضاکــردن هــر بیــت  ب
ــه  ــم ب ــرد، ه ــی ب ــادی م ــان زی از D زم
ایــن دلیــل کــه احتمــاال امضــای دیجیتــال 
حاصــل نیــز حجــم زیــادی خواهــد داشــت. 
راه حــل اســتاندارد بــرای حــل ایــن مســئله 
اســتفاده از تابــع Hash اســت که محاســبه 

ــاده اســت:  آن س

 ( ) { }:   0,1 kHash arbitrary sizedocuments →
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امــا در ایــن جــا s تــوان امضــا کــردن او و 
v تــوان تاییــد کــردن اوســت. بــرای امضــا 
 1 D N< < کــردن مــدرک D بــا فــرض 
محاســبه  را  زیــر  همنهشــتی  ســامانتا 

می کنــد:

 
( )        sS D mod N≡

 D روی   S امضــای  صحــت  ویکتــور 
تاییــد     vS mod N محاســبه  بوســیله  را 
ــن  ــا ای ــه آی ــد ک ــک می کن ــد و چ می کن
معــادل D اســت یــا نــه. رونــدی کــه بیــان 
ــول  ــه فرم ــرا ک ــد چ ــواب می ده ــد ج ش

ــد : ــا می گوی ــه م ــر ب اویل

 
( )       v svS D D mod N≡ ≡

) قضیــه: فــرض کنیــد کــه p و q دو عــدد 
1e بطــوری که ≥ اول متمایــز باشــند و 

بــه   e پــس   gcd(e,(p-1)(q-1))=1  
ایــن  دارد.  وارون   )p-1()q-1( پیمانــه 

: بنامیــد   d را  وارون 

 ( )( )( )1      1 1de mod p q≡ − −

) دارای  )   ex c mod pq≡ آنــگاه همنهشــتی 
ــت.( ) اس )  dx c mod pq≡ ــای  ــواب یکت ج

امـــا وارون آن بـــه ســـختی محاســـبه می شـــود. 
)بـــه طـــور کلی تـــر مـــا می خواهیـــم پیـــدا 
ــی  ــه خروجـ D'  کـ ــردن دو ورودی D و  کـ
) یکســـان اســـت،  )'Hash D ) و  )Hash D آن هـــا 
بســـیار مشـــکل باشـــد.( بنابرایـــن ســـامانتا 
ـــع  ـــدرک D درواق ـــردن م ـــا ک ـــای امض ـــه ج ب
) را محاســـبه و امضـــا می کنـــد.  )Hash D

ــور  ــا، ویکتـ ــده مـ ــد، حمله کننـ ــرای تاییـ بـ
ــد  ــبه و تاییـ ) محاسـ )Hash D ــا را روی  امضـ
ـــش  ـــا بی ـــاه م ـــته کوت ـــن نوش ـــد. در ای می کن
ــم و  ــع Hash نمی پردازیـ ــه توابـ ــن بـ از ایـ

بـــه همیـــن حـــد بســـنده می کنیـــم.

:RSA امضای دیجیتال
ـــت.  ـــذاری RSA اس ـــز گ ـــابه رم ـــات، مش کلی
را   q p و  بـــزرگ  اول  ســـامانتا دو عـــدد 
ـــا  ـــرب آن ه ـــل ض ـــد و حاص ـــاب می کن انتخ
ـــی  ـــد عموم ـــوان تایی ـــک ت ـــی N=pq و ی یعن
ـــته ی  ـــامانتا از دانس ـــد. س ـــر می کن v را منتش
ـــد  ـــتفاده می کن ـــه N اس ـــاره تجزی ـــود درب خ

ـــد : ـــل کن ـــر را ح ـــتی زی ـــا همنهش ت

 ( )( )( ) ( )    1 1               *ssv D mod p q≡ − −

ـــام  ـــال انج ـــامانتا در ح ـــر س ـــد اگ ـــه کنی توج
ــوان  ــع تـ ــود v در واقـ ــذاری RSA بـ رمزگـ
رمزگـــذاری او و s تـــوان رمزگشـــایی او می بـــود.
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امضــای دیجیتــال RSA در شــکل زیــر 
خالصــه شــده اســت :

 سامانتا ویکتور
 ساخت کلید

 تاییدیه

  vS mod N  را محاسبه میکند و چک می کند که آیا
  است یا نه معادل با 

 
 و  انتخاب اعداد اول مخفی 

 gcd(v,(p-1)(q-1))=1که  انتخاب توان تایید 
 و  N=pqاعالم 

 امضا کردن

 
 از sمحاسبه 
    1   1 1vs mod p q   

با محاسبه  امضا کردن      sS D mod N 
 

 

 

 

 

حل  s را برای کلید امضای خصوصی سامانتا  (*)را تجزیه کند آن گاه می تواند همنهشتی  Nاگر ویکتور بتواند 
 Dمسئله دشوار ما مستقیما مسئله تجزیه نیست. برای جعل یک امضا برای  RSAکند. اما همانند رمزگذاری 

 بداند. Nرا به پیمانه  Dامین ریشه  vویکتور باید 

 را با یک مثال عددی ساده نشان میدهیم : RSAحال امضای دیجیتال 

 : RSAساخت کلید امضای 

را  N=pq=2430101انتخاب کرده و پیمانه عمومیش  q=1987و  p=1223سامانتا دو عدد اول مخفی 
 محاسبه می کند.
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ســامانتا مــدرک دیجیتــال D را بــرای امضــا 
کــردن انتخــاب مــی کنــد :

 
1070777        1 D with D N= < <

او امضای دیجیتال را محاسبه می کند :

 
( ) ( )948047                 1070777    2430101sS D mod N S mod≡ ≡

سامانتا مدرک و امضا را منتشر می کند: 

D=1070777    S=1473513

:RSA تایید
ویکتــور بــا اســتفاده از N و  v محاســبه 

: می کنــد

 
( )1051235               1 473513 1070777    2430101vS mod N mod≡

مقــدار  کــه  می کنــد  تاییــد  ویکتــور 
ــر  ــدار D=1070777 براب ــا مق vS   ب mod N

ــت. اس

ــد آن  ــه کن ــد N را تجزی ــور بتوان ــر ویکت اگ
گاه می توانــد همنهشــتی )*( را بــرای کلیــد 
امضــای خصوصــی ســامانتا  s حــل کنــد. امــا 
هماننــد رمزگــذاری RSA مســئله دشــوار 
ــرای  ــه نیســت. ب مــا مســتقیما مســئله تجزی
 v ــد ــور بای ــرای D ویکت ــک امضــا ب ــل ی جع

ــد. ــه N بدان ــه پیمان ــن ریشــه D را ب امی

ــک  ــا ی ــال RSA را ب ــای دیجیت ــال امض ح
مثــال عــددی ســاده نشــان می دهیــم :

: RSA ساخت کلید امضای

ســامانتا دو عــدد اول مخفــی p=1223 و 
q=1987 انتخــاب کــرده و پیمانــه عمومیش 

N=pq=2430101 را محاســبه می کنــد.

 v=948047 ــی ــد عموم ــوان تایی ــامانتا ت س
ــه  ــی ک ــن ویژگ ــا ای ــد ب ــی کن ــاب م را انتخ

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

:RSA امضای
 ، s ،ســامانتا کلیــد امضــای خصوصــی اش
ــبه  ــر محاس ــتی زی ــل همنهش ــیله ح را بوس

: می کنــد 

 ( )( )( ) ( )1   1 1               948047. 1    2426892vs mod p q s mod≡ − − ≡

.s=1051235

 Introduction to mathematical cryptography

-Jeffery Hoffstein , Jill Pipher , Joseph H. Silver-

man

منبع:
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سرگذشت مسئلۀ کارخانۀ آجر* 

تنها تعداد معدودی از مفاهیم ریاضیاتی هستند که می توان منشاء آن ها را در اردوگاه های 
کارگری جنگ جهانی دوم و در دست نوشته های یک هنرمند انتزاعی یافت. در این مقاله 
ما سرچشمه های عدد برخورد یک گراف1 )کمترین تعداد برخورد یال ها وقتی که گراف 
در صفحه رسم می شود( را، با رجوع به تجارب پائول توران2 ، ریاضی دان مجار، در حین 

جنگ و کاوش های هندسی هنرمند انگلیسی، آنتونی هیل3 ، دنبال می کنیم.

* Beineke, L., Wilson, R. The Early History of the Brick Factory Problem. Math Intelligencer 2010( 48–41 ,32(
1. Crossing Number
2. Paul Turan
3. Anthony Hill

گ.
پائول توران در اردوگاه کارگری در زمان جن

مترجمان: بهار باقری، محمدمهدی کورانی فر
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سرآغاز 
" در جوالی سال 1۹44 خطر تبعید شدن 
در داخل بوداپست و هم در خارج آن جدی 
بود. ما نزدیک بوداپست در یک کارخانه آجر 
چند  و  آجرپزی  کورۀ  چند  می کردیم؛  کار 
انبار برای نگهداری آجرها وجود داشت. همه 
وصل  انبارها  همه  به  ریل هایی  با  کوره ها 
چرخ دار  واگن های  روی  بر  آجرها  بودند. 
کوچکی به انبار ها برده می شدند. تنها کاری 
دم  که  بود  این  می دادیم  انجام  باید  ما  که 
آن  می دادیم،  قرار  واگن  در  را  آجرها  کوره 
خالی اش  جا  آن  و  می دادیم  هل  انبار  تا  را 
را  آجر  خوبی  تعداد  به  واگن ها  می کردیم. 
سخت  کار  خوِد  و  می دادند  جای  خود  در 
نبود؛ تنها گرفتاری در تقاطع ها بود. واگن ها 
پرشی  ریل ها  برخورد  محل  در  معموالً 
می کردند و آجرها بیرون می ریختند؛ خیلی 
زود، این مسئله مشکالت زیادی به بار آورد 
و اعث شده بود »زمانی را از دست بدهیم که 
)به دالیلی که در اینجا به آن ها نمیپردازم( 
این  از  همگی  بود.«  گرانبها  نسبتا  برایمان 
خواه ناخواه  اما  بودیم؛  شده  خسته  وضعیت 
این ایده به ذهنم رسید که اگر تعداد برخورد 
از دست  زمان  باشد، می توان  ریل ها کمینه 

رفته را به حداقل رساند.

اما حداقل تعداد برخورد چند است؟ بعد از چند 
روز متوجه شدم که وضعیت فعلی را می توان 
مقداری بهتر کرد اما حل دقیق مسئلهء کلی 
با تعداد n کوره و m انبار به نظر کاری بسیار 

دشوار می آمد..."
این شرح از مسئلۀ کارخانۀ آجر توسط پائول 
 Journal of Graph مجلۀ  شماره  اولین  برای  توران 
Theory ]25[ نوشته شده بود. پیش تر نسخه ای 

بود سال 1۹۶8 در  اندکی متفاوت  از آن که 
نامه ای به ریچارد گای4 پدیدار شده بود که در 

]12[ تشریح شده است. 

یک مسئلهء مرتبط مسئله خانه ها و تأسیسات5 
است که دارای منشاء ناشناخته است. هنری 
حل  به  که  ریاضی کار،  یک  و5[،   4[ دادنی۶  
چنین معام هایی مشغول است، آن را »به قدمت 
تپه ها« می خواند و مانند »آتشفشانی خاموش 
می کند«  فوران  اعجاب آور  گونه ای  به  که 
با  نور رسانی  از  قدیمی تر  »خیلی  که  می داند 

برق و حتی گاز کشی«* است.

4. Richard Guy
5. )House and( Utilities Problem
۶. Henry Dudeney
* این مسئله در ایران به عنوان مسئله »سه خانه و سه چاه آب«، 

مطرح و از نظر تاریخی به شیخ بهایی )1547-1۶21م( منسوب 
شده است. 
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معما در مورد سه همسایۀ A و B و C است که 
و  گاز  آب،  منابع  به  خانه هایشان  می خواهند 
برق )به ترتیب با W ، G و E نشان داده شده( 
اتصالی  دو  هیچ  که  گونه ای  به  باشد،  متصل 
سم  گفته  بنابر  باشند.  نداشته  برخورد  باهم 
لوید7 ]20[، پدرش آن را »موضوعی کهن و 
را در سال 1۹30  بار آن  اولین  قدیمی... که 

بیان کردم« عنوان می کند.

چند گونهء متفاوت و سرگرم کننده از مسئله 
توسط دیوید کالمن8  ]18[ شرح داده شده. 
برای  راه حلی  هیچ  که  است  مشخص شده 
این مسئله وجود ندارد؛ مگر آنکه از قوانین 
سرپیچی کنیم )مانند داِدنی در ]4[ و مسئله 
251 در ]5[( و اجازه دهیم یکی از اتصال ها 

از داخل یک خانه عبور کند؛ مثل شکل 1.

شکل 1. یک حل برای مسئلۀ تأسیسات

7. Sam Loyd
8. David Kullman
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در ســال 1۶۹1 ریاضــی دان اســکاتلندی 
تــی. اچ. اوبــرن۹  ]22[ گونــه ای از مســئلۀ 
ــامل  ــه ش ــد ک ــرح می ده ــات را ش تأسیس
چهــار واحــد تأسیســات و چهارخانــه اســت 
کــه بــه جــای صفحــه، بــر روی یــک چنبره 
ــۀ خــاص از مســئله  ــد. ایــن گون ــرار دارن ق
ببینیــد(.  را   1-2 )شــکل  دارد  جــواب 
ــیک  ــات کالس ــئلۀ تأسیس ــن مس همچنی
)ســه خانــه و ســه واحــد  تأسیســات( روی 
ــل  ــاالت، قاب ــورد اتص ــدون برخ ــره، ب چنب

ــد(. رســم اســت )شــکل 2-2 را ببینی

شکل 2-1. حل مسئلۀ تأسیسات 
اوبرن بر روی چنبره.

می توانیــم ایــن مســائل را بــه زبــان ریاضــی 
m, از  nK بیــان کنیم. گــراف کامل دوبخشــی 
دو مجموعــۀ مجــزا از رئــوس تشــکیل شــده 
ــه تمــام  کــه هــر رأس از یــک مجموعــه، ب
رئــوس مجموعــۀ دیگــر متصــل اســت )مثاًل 
4,5K را نشــان می دهــد(؛  شــکل 3 گــراف 

ــوران راســهای  ــه آجــر ت در مســئلۀ کارخان
 n راس هــای  و  کوره هــا  نمایانگــر   m

نمایانگــر انبارهاســت. و مســئلهء می پرســد 
ــراف  ــا گ ــت ت ــورد الزم اس ــد برخ ــه چن ک

m, را روی صفحــه بکشــیم. nK

. 4,5K شکل 3. گراف کامل دوبخشی 

ــا  m ی ــد کــه اگــر  ــوان دی ــه ســادگی می ت ب
m, را  nK ــراف  ــند، گ ــا 2 باش ــا 1 ی ــر ب n براب

می تــوان بــدون برخــورد هیــچ دو یالــی 
رســم کــرد. گرافــی کــه در صفحــه نمایشــی 
باشــد، مســطح  داشــته   برخــورد  بــدون 
 2,5K 1,5K و  ــم. شــکل 4 نمایشــی از  می نامی

ــت. ــه اس در صفح

. 2,5K 1,5K و  شکل 4. نمایش مسطح گرافهای 

۹. T. H. O’ Beirne

تأسیسات  مسئلۀ  حل   .2-2 شکل 
کالسیک بر روی چنبره.
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ــر دو  n ه m و  ــه  ــی ک ــال، زمان ــن ح ــا ای ب
برابــر بــا 3 یــا بیشــتر باشــند، چنیــن چیــزی 
ممکــن نیســت. به طــور خاص،گراف مســئلۀ 
نمایــش  3,3K هیــچ  تأسیســات  و  خانــه 
مســطحی نــدارد، امــا یــک نمایــش بــا یــک 
ــکل 5 را  ــود دارد )ش ــرای آن وج ــورد ب برخ

ببینیــد(.

. 3,3K شکل 5. دو نمایش برای 

 ( )cr G در حالــت کلــی، عــدد برخــورد 
G، حداقــل تعــداد برخــورد یال  بــرای گــراف 
هــای گــراف )بــا فــرض حضــور دقیقــاً دو یال 
ــای  ــن نمایش ه ــورد( بی ــل برخ ــر مح در ه
اســت  ایــن گــراف در صفحــه  مختلــف 
و   ( ) ( )1,5 2,5cr cr 0K K= = می بینیــم  و 
ــوران  ــه آجــر ت )  مســئلۀ کارخان )3,3cr 1K =

) را بــرای هــر گــراف دو  ),cr m nK مقــدار 
زیــر  جــدول  می پرســد.   ,m nK بخشــی 
) را نشــان داده  ),cr m nK ــر  ــدادی از مقادی تع

. ( )4,5cr 8K = اســت؛ مثــاًل 

بــه نقــل از گای ]11[، مدتــی بعــد از پایــان 
ــا  ــه آجــر را ب ــوران مســئلۀ کارخان جنــگ، ت
ــت. در  ــان گذاش ــا در می ــر ریاضیدان ه دیگ
ــفرش  ــن س ــی اولی ــال 1۹52، ط ــر س اکتب
بــه لهســتان آن را در ســخنرانی هایش در 
ــی  ــرارداد. راه حل های ــو ق ــواو و ورش وروتس
پیشــنهاد  تقریبــا همزمــان  بــه صــورت 
بــه  احتمال دانــی  توســط  یکــی  شــد؛ 
نــام کازیمیــرز اوربانیــک10 ]26[ کــه در 
ــود و راه حــل  ســخنرانی وروتســواو حاضــر ب
ــوژی در 12  ــک ســمینار توپول ــود را در ی خ
ــرد؛ و دیگــری  ــان ک ــر ســال 1۹52 بی نوامب
توســط توپولوژیســت لهســتانی، کازیمیــر 
زارانکیویــچ11  ]28[ کــه در ســخنرانی ورشــو 

ــت. ــور داش حض

ســپس زارانکیویــچ در پانزدهم دســامبر 1۹52، 
 Fundamenta Mathematicae راه حــل خــود را بــه

ارائــه کــرد ]29[.

10. Kazimierz Urbanik
11. Kazimierz Zarankiewicz 

.



60

 ادعــای وی دربــاره مســئلهء کارخانــه آجــر 
را در ادامــه مطــرح می کنیــم؛ توجــه داشــته 
باشــید وی تأکیــد می کنــد کــه گــزارۀ زیــر 
بــا شــرط اینکــه هــر نقطــه برخــورد حاصــل 
برخــورد حداکثــر دو یــال اســت، بیــان 
بــدون فــرض چنیــن  می شــود )چــون 
ــا یــک  ــوان هــر گــراف را ب شــرطی، مــی ت

ــش داد!(. ــه نمای ــورد در صفح برخ

" قضیه: اگر

B در صفحــه داده  A  و  1. مجموعــه نقــاط  
  p A  شــامل  شــده باشــند بــه طــوری کــه 
q  نقطــۀ   B  شــامل  1 و  2 pa a, . ,  a… نقطــۀ  
q دو عــدد طبیعــی  1 )کــه p  و  2 qb b, . ., b…

؛ باشند(

 jb و   ia نقطــۀ  دو  هــر  بــرای   .2
کمــان  یــک   )   i 0,1, , p , j 0,1,  ,q= … = …

ia و  ــه  ســاده در صفحــه موجــود باشــد ک
باشــند؛ آن  ســر  دو   jb

3. کمان هــا طــوری در صفحــه قــرار گرفتــه 
ــک  ــی در ی ــه کمان ــچ س ــه هی ــند ک باش
نقطــۀ میانــی) نقطــه ای کــه نقطــه انتهایــی 

ــند؛ ــترک نباش ــد( مش ــا نباش کمان ه

برخــورد  تعــداد  کمتریــن   ( )K p,q  .4
باشــد؛ کمان هــا 

آنگاه خواهیم داشت:

در یادداشــت پایانــی، زارانکیویــچ بــه عالقــۀ 
اوربانیــک بــه ایــن مســئله اشــاره می کنــد:

همانطــور کــه اوربانیــک و تــوران )هــر یــک 
ــه  ــد، س به صــورت مســتقل( بدســت آوردن
ــول  ــرم فرم ــه ف ــوان ب ــاال را می ت تســاوی ب

واحــد زیــر نوشــت:

x است. ) همان جزء صحیح  )E x که 

ــر  ــچ به صــورت زی ــای زارانکوی ــن ادع بنابرای
اســت:

انــگارۀ زارانکیویــچ: مینیمــم تعــداد 
برخوردهــا در هــر نمایــش از یــک گــراف دو 

ــا: ــت ب ــر اس p,qK براب ــل  ــی کام بخش

که ].[ همان عالمت جزء صحیح است."

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

(

( ) ( )( )2 22 , 2           .K k n k k n n= − −

( ) ( )2 22 ,2 1      .K k n k k n+ = −

( ) 2 22 1. 2 1 .K k n k n+ + =

( ), 1 1
2 2 2 2
p p q qK p q p E E q E E          = − − − −          
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این تساوی را می توان بصورت زیر بازنویسی 
کرد:

( ) ( ) ( ) ( )2 21 1 1 1
;

2 2 2 2 4 4
p q p qp q       − − − −    =                        

ــا در  ــداد برخورده ــم تع ــال، مینیم ــرای مث ب
ــا  ــر اســت ب 4,5K براب ــش از  هــر نمای

2 24 3 5 4 3 4 8
2 2 2 2 4 4

           = =                     

رویکــرد اســتاندارد بــه مســئلۀ عــدد برخــورد 
ــش  ــک نمای ــد ی ــدا بای ــه ابت ــت ک ــن اس ای
ــرد  ــدا ک ــورد پی ــخصی برخ ــداد مش ــا تع ب
و ســپس نشــان داد کــه هیــچ نمایشــی 
ــدارد.  ــود ن ــر وج ــورد کمت ــداد برخ ــا تع ب
تعــداد  کــه  کــرد  مشــاهده  زارانکیویــچ 
برخوردهــای محاســبه شــده در فرمــول بــاال  
ــورت  ــی به ص ــاخت گراف ــا س ــوان ب را می ت

ــت آورد: ــر بدس زی

p راس گــراف را بــه دو مجموعــۀ هم انــدازه   "
ــم و  ــیم می کنی ــدازه( تقس ــا هم ان ــا تقریب )ی
نقــاط هــر مجموعــه را در صفحــه مختصــات، 
x هــا و هــر مجموعــه را  در راســتای محــور 

در یــک ســمت مبــدا قــرار می دهیــم.

روی  به طــور مشــابه  را  دیگــر  راس   q  
ــاط  ــم و ســپس نق ــا می چینی y ه ــور  مح
ــه هــم  ــا خطــی راســت ب ــورد نظــر را ب م

وصــل می کنیــم."

 4,5K ــرای  ــاال ب ــاخت ب ــکل ۶ روش س ش
ــن  ــوان ای ــد میت ــان میده ــه نش ــت ک اس

ــرد.  ــم ک ــورد رس ــا 8 برخ ــراف را ب گ

4.5K شکل ۶. عدد برخورد 

 3p = اثبــات زارانکیویــچ بــرای حالــت 
ــت،  ــراف تئوریس ــا دو گ ــود ام ــت ب درس
گرهــارد  و  کینــن12)1۹۶5(  پــاول 
به طــور  هریــک   )1۹۶۶( رینــگال13 
ــد کــه  مســتقل از دیگــری مشــاهده کردن
گــزارۀ اســتقرایی زارانکیویــچ ناقــص اســت 

)بــه ]12[ مراجعــه شــود.(؛

12.  Paul Kainen
13. Gerhard Ringel

.
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ــرد  ــر ف ــذر از مقادی ــرا گام اســتقرا در گ زی
ــا  ــود ام ــادق ب ــر زوج ص ــه مقادی q ب p و 

در حالــت برعکــس اینطــور نبــود. بنابرایــن 
فرمــول او تنهــا یــک کــران بــاال بــرای عدد 
ــاوی  ــت تس ــد و حال ــه می کن ــورد ارائ برخ

اثبــات نشــده اســت.
ــا کنــون، دنیــل کالیتمــن14  از آن زمــان ت
کــه توســط ریچــاردگای در جریــان مســئله 
ــول  ــه فرم ــان داد ک ــود، نش ــه ب قرارگرفت
 p p. در حالتــی کــه  qK ــرای  ــچ ب زارانکیوی
ــم  ــدار مینیم ــند، مق ــر ۶ باش q حداکث و 
برخــورد را بدســت می دهــد ]1۶[. داگلــس 
 8.qK qK.7 و   وودال15  ایــن نتیجــه را بــرای 

ــترش داد ]27[. 7.8.9.10q ، گس = ــه  ک

هنــوز  کلــی  حالــت  در  مســئله  امــا   
اســت. مانــده  باقــی  حل نشــده 

مطالعات فراتر

آنتونــی هیــل1۶ ، یــک هنرمنــد بریتانیایــی، 
کــه تحصیــالت عالیــۀ رســمی در ریاضیــات 
نداشــت، مطالعــات شــخصی خــود را در 
ــی و  ــیاء هندس ــه اش ــترده ای ب ــطح گس س
ترکیبیاتــی اختصــاص داد. او بــدون آگاهــی 
ــه در  ــد نقط ــر، چن ــه آج ــئلۀ کارخان از مس
صفحــه کشــید و همــۀ آن هــا را دو بــه دو بــا 
ــداد  ــرد و تع ــل ک ــم وص ــه ه ــی ب کمان های
ــا  ــن کمان ه ــر ای ــای اجتناب ناپذی برخورده

ــرار داد. را مــورد تحقیــق ق

ــد  ــاختارگرا می دان ــد س ــک هنرمن ــود را ی ــد 1۹30( خ ــل )متول ــی هی آنتون
کــه بــه عنــوان یــک صورتگــرای هندســی فعالیــت می کنــد. یونــا فریدمــِن17 
معمــار دربــاره او می گوید:"آنتونــی هیــل یــک هنرمنــد مکتشــف اســت: هــر 
ــک ســاختار مجــرد ریاضــی باشــد کــه  ــک اکتشــاف اســت؛ چــه ی ــر او، ی اث
ــاختار  ــک س ــه ی ــد و چ ــه می کن ــری ترجم ــری هن ــه اث ــی ب ــه خوب آن را ب

ــد"  ــراف می ترانه ــۀ گ ــه نظری ــه آن را ب ــانه ک زیبایی شناس

در ســال 1۹52، هیــل در ســخنرانی های ایمــره الکاتــوِش18 فیلســوف در لندن 
ــا دوســت هنرمنــد  ــه همــکاری ب ــدام ب حاضــر می شــود و در ســال 1۹58 اق
ــداً  ــد. بع ــورد می کن ــدد برخ ــئلۀ ع ــل مس ــرای ح ــت1۹ ب ــان ارنس ــود ج خ
فلوشــیپ لورهولــم20  بــه او اعطــا گردیــد تــا بــه عنــوان پژوهشــگر افتخــاری 
در دپارتمــان ریاضــی در University College در لنــدن، در زمینــه تقــارن 
تحقیــق کنــد. همچنیــن در ســال 1۹70 در کنفرانــس بینالمللــی در ریاضیــات 
ــاالت  ــود. او مق ــو ب ــورک21 ســخنران مدع ــوم نیوی ــی عل ــی در آکادم ترکیبیات

بســیاری در نظریــۀ گــراف نوشــته اســت.

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

18. Imre Lakatos

1۹. John Ernest

20. Leverhulme Fellowship

21. New York Academy of Sciences
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شــیء مــورد توجــه هیــل، بــه زبــان ریاضــی، 
 n ــراف  nK اســت )گ ــل  ــراف کام ــان گ هم
راســی کــه هــر دو راس آن بــا یــک یــال بــه 
 ، 4K ــای  ــکل 7 گراف ه ــد(.  ش ــم متصلن ه

ــد. ــان می ده 6K را نش 5K  و 

 nK  ، 4n ≤ ــرای  ــه ب ــوان نشــان داد ک می ت
ــل  ــه قاب ــوردی در صفح ــچ برخ ــدون هی ب
ــل  5K حداق ــه  ــی ک ــت، در حال ــم اس رس
ــورد  ــه برخ ــل س 6K حداق ــورد و  ــک برخ ی

ــت. ــد داش خواه

6K 5K  و   ، 4K شکل 7. گراف های 

ــل مشــاهده  ــه در شــکل 7 قاب  همانطــور ک
. ( ) ( ) ( )6 5 4 3, 1, 0cr K cr K cr K= = = اســت،

تــا  کــه  ( ) ncr K مقادیر زیــر  جــدول  در 
ــده  ــت ش ــد لیس ــده ان ــبه ش ــال محاس به ح
اســت. )دو مقــدار آخــر توســط پــن22 و 
ــد.( ــده ان ــت آم ــه دس ــر23 در ]23[ ب ریچ

ــاره  ــن24  در ]6[  اش ــه فریدم ــور ک همانط
ماننــد  برخوردهــا  می کند:»ایــن 
خرگوش هــا هســتند... بــه طرز وحشــتناکی 

ــد.« ــر دارن ــه تکثی ــل ب تمای

گراف هــای  برخــورد  عــدد  محاســبه 
ــه  ــبت ب ــری نس ــۀ پیچیده ت ــل تاریخچ کام
ــه  ــل دارد. البت ــی کام ــای دوبخش گراف ه
گراف هــای کامــل نقطــه شــروع طبیعیتــری 
ــه  ــراف ب ــورد گ ــدد برخ ــه ع ــرای مطالع ب
افــراد  اســت  ممکــن  می رســند؛  نظــر 
ــا  ــند، ام ــرده باش ــر ک ــور فک ــادی اینط زی
ســختی این مســئله آن هــا را از ادامــه دادن 
ــه  ــرادی ک ــاید اف ــد. ش ــرده باش ــد ک ناامی
مســئله کارخانــه آجــر را از تــوران شــنیدند 
ــن مســئله هــم فکــر کــرده باشــند؛  ــه ای ب
در ســال 1۹۶0 پــاول اردوش25  ادعــا کــرد 
کــه حداقــل 20 ســال اســت کــه مشــغول 
ــر  ــه نظ ــت.اما ب ــئله اس ــن مس ــی ای بررس
ــا  ــش، ت ــادات معمول ــالف ع ــد برخ می رس
آن زمــان در ایــن مــورد بــا کســی صحبــت 

ــود. ــرده ب نک

22. Pan
23. Ritcher
24. Friedman
25. Paul Erdos
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 بــه هــر حــال ایــن طــور بــه نظــر می آیــد 
ــئلۀ  ــاره مس ــدی درب ــای ج ــه پژوهش ه ک
ــل  ــای هی ــا پژوهش ه ــل ب ــای کام گراف ه
در حــدود ســال 1۹58 آغــاز می شــوند 
ــه  ــن زمین ــات در ای ــن مکتوب و قدیمی تری
ــدۀ او  ــر نش ــات منتش ــت ها و مکاتب یادداش
هســتند کــه بــه همیــن تاریــخ برمی گردنــد.

هیــل ضمــن مشــورت بــا همکارانــش درباره 
احتمــال شناخته شــده بــودن مســئله، پــس 
ــای  ــان حالت ه ــا و امتح ــام پژوهش ه از انج
مختلــف بــه صــورت گســترده، بــه نمایشــی 
ــورد،   ــا ۹ برخ 7K ب ــورد،  ــا 3 برخ 6K ب از 
ــورد  ــا 3۶ برخ 9K ب ــورد و  ــا 18 برخ 8K ب

رســید.

و دست نوشــته ها  از  بخشــی    8 شــکل 

شکل 8. دست نوشته های هندسی هیل

نشــان  را  او  هندســی  چرک نویس هــای 
می دهــد.

ــیار  ــای بس ــون و خطاه ــس از آزم " هیل پ
ــز  ــراف نی ــاخت گ ــرای س ــی ب ــاد، روش زی
ــل  ــر قاب ــورت زی ــه ص ــه ب ــرد ک ــه ک ارائ

ــت: ــف اس توصی

n  نامگــذاری کنیــد.  راس هــا را از 1 تــا 
ــط  ــرد را روی محی ــماره ف ــا ش ــای ب راس ه
دایــره داخلــی دو دایــره متحدالمرکــز و 
ــره  ــماره زوج   را روی دای ــا ش ــای ب راس ه
خارجــی قــرار دهیــد. راس هــای بــا شــماره 
ــم  ــه ه ــی ب ــره داخل ــل دای ــرد را از داخ ف
ــماره زوج  ــا ش ــای ب ــد، راس ه ــل کنی متص
را خــارج از دایــره خارجــی بــه هــم وصــل 

ــد. کنی
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ــتفاده از  ــا اس ــرد را ب ــای زوج و ف و راس ه
ناحیــه بیــن دو و راس هــای زوج و فــرد را بــا 
اســتفاده از ناحیــه بیــن دو دایــره داخلــی و 

خارجــی متصــل نماییــد. "

ــا  ــن روش ب ــده ای ــه ای ــد ک ــاره می کن او اش
ــا  ــد ضلعی ه ــای چن ــه قطره ــردن ب ــگاه ک ن
 ۹ شــکل  اســت.  رســیده  ذهنــش  بــه 
9K بــه روش ذکــر  نشــان دهنده ســاخت 

ــت. ــده اس ش

7K شکل ۹. عدد برخورد 

 ایــن روش ســاخت باعــث شــد بــرای اولیــن 
ــر در  ــار در اواخــر دهــه1۹50، حــدس زی ب

ذهــن هیــل شــکل بگیــرد: 

انــگارۀ هیــل. عــدد برخــورد گــراف 
nK برابــر اســت بــا :  کامــل 

با اســتفاده از شــکلی دیگر از روش ســاخت 
ــر روی دو  ــرار دادن راس هــا ب ــا ق هیــل، ب
ســر یــک قوطــی، بــالژک2۶ و کومــان27 ]2[ 
ــاالی  ــران ب ــوان ک ــل را به عن ــدس هی ح
ــوان آن را در  جــواب تاییــد کردندکــه می ت

یــک فرمــول خالصــه کــرد:

نشــان داده شــده اســت کــه این هــا مقادیــر 
ــد  12n را نشــان می دهن ≤ ــرای  درســتی ب
ــاال نتیجــه می شــود  ]23[. از ایــن کــران ب

که

( ) 1 1 2 3
4 2 2 2 2n

n n n ncr K − − −         ≤                   

( ) ( )( )( )1 1 2 3
64ncr K n n n n ≤ − − − 

 

2۶.  J. Blazek
27. M. Koman

 

 

 
൬ 1

64൰ ሺ𝑛𝑛 − 1ሻ2 ሺ𝑛𝑛 − 3ሻ2 

൬ 1
64൰ ሺ𝑛𝑛 − 2ሻ2 ሺ𝑛𝑛 − 4ሻ2 

 فرد، 𝑛𝑛برای 

 زوج 𝑛𝑛برای 
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ــه گای ]12[  ــه ک ــر، همانگون ــی دیگ از طرف
5K در  مشــاهده کــرده اســت، هــر کپــی از 
nK باعــث بــه وجــود آمــدن حداقــل  گــراف 
ــورد در  ــر برخ ــود. و ه ــورد می ش ــک برخ ی
5K مشــترک اســت )چــون  ــراف  4n زیرگ −

ــت و  ــار راس اس ــل چه ــورد حاص ــک برخ ی
4n امــکان وجــود دارد(.  − بــرای راس پنجــم 

بنابرایــن 

( ) ( )( )( )1 1 2 3
120ncr K n n n n ≥ − − − 
 

ــل دارای  ــدس هی ــه ح ــود ک ــه می ش نتیج
ــدازه اســت. مقیــاس و حــدود درســت در ان

در بهــار ســال 1۹5۹، هیــل و جــان ارنســت 
ــه  ــد و ب ــیده بودن ــاال رس ــای ب ــه فرمول ه ب
ــرای حــل مســئله  ــه ای ب ــی حرف ریاضی دانان
ــارد  ــان برن ــان آن ــد. می ــرده بودن ــه ک مراجع
  ِKing’s College اســکات28 ، هندسه دان در
لنــدن، بــه آنهــا پیشــنهاد کــرد کــه بررســی 
کننــد آیــا ایــن مســئله توســط افــراد دیگــر 

شــناخته یــا حــل شــده اســت. 

ــوث2۹  ــدرو ب ــا ان ــه ب ــنهاد داد ک ــکات پیش اس
 University of London در کالــج بیرکبــک30  در

ــد؛  ــرار کنن ــاط برق ارتب

بــوث کــه در دهــۀ 40 میــالدی از پیشــروان 
ــغول  ــد، مش ــمار می آم ــه ش ــر ب در کامپیوت
بــه  مربــوط  برنامه هایــی  نوشــتن  بــه 
ــجوی  ــک دانش ــود و ی ــا ب ــدی گره ه طبقه بن
او بــرای هیــل فرســتاده شــد تــا امــکان پیــدا 
ــرای حــل مســئلهء  شــدن برنامــه مناســب ب

ــد. ــل را بررســی کن ــراف کام گ

از مجموعــه  اولیــن دیــدار  همچنیــن در 
مالقــات هایــش در آوریــل همــان ســال، 
نــزد بروئــر31 ، فیلســوف و ریاضــی دان هلندی 
ــود کــه مســئلۀ عــدد  ــر آن ب ــر ب رفــت. بروئ
ــِت  ــر خــالف طبیع برخــورد ممکــن اســت ب
ــار  ــد مســئلۀ چه ــر ســاده اش، مانن ــه ظاه ب

ــد.  ــته باش ــادی داش ــواری زی ــگ دش رن

ــور  ــا پروفس ــل ب ــال 1۹5۹، هی ــی س در م
 ،University College امبــروز راجــرز32 از
کمبریــج  در  هندســه دانی  تــاد33  جــان 
در  ترکیبیــات دان  یــک  رادو34  ریچــارد  و 
ــرد. ــرار ک ــاط برق ــگ35 ارتب ــگاه ردین دانش

28. Bernard Scott
2۹. Andrew Booth
30. Birkbeck College
31. L. E. J. Brouwer
32. Ambrose Rogers
33.  John Todd
34.  Richard Rado
35. University of Reading

.
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ــه  ــز ب ــه ای نی ــل نام ــنهاد رادو، هی ــه پیش ب
ــوی  ــت فرانس ــراف تئوریس ــرگ3۶، گ کالد ب
نوشــت. رادو معتقــد بــود کــه مســئله ســخت 
ــی  ــچ کــس نمی توانســت حت ــا هی اســت، ام

ــد.  ــن موضــوع را هــم روشــن کن ای

ــک  ــارد گای ی ــال 1۹5۹، ریچ ــر س در نوامب
ارائــه   University College در  ســمینار 
داد کــه دربــارۀ مســائل بــاِز مقدماتــی بــود و 
هیــل در آن شــرکت کــرد. گای کــه احتمــاالً 
از طریــق راجــرز دربــاره مســئلۀ گــراف 
کامــل چیزهایــی شــنیده بــود، اولیــن مقالــه 
]11[ را دربــارۀ آن در Nabla، خبرگــزاری 
انجمــن ریاضــی مالــزی37 ، چــاپ کــرد؛ 
کــه یــک انتخــاب طبیعــی بــرای او بــه 
ــال  ــرای 10 س ــون او ب ــد، چ ــاب می آم حس
در ســنگاپور )کــه آن موقــع بخشــی از مالزی 
ــان  ــت. در هم ــرده اس ــس می ک ــود( تدری ب
ــِط  ــئلۀ مرتب ــه مس ــن ب ــه، گای همچنی مقال
ــره  ــر  روی چنب ــل ب ــای کام ــش گراف ه نمای

پرداخته بــود. 

در مــه 1۹۶1، گودمــن38، یکی از دانشــجویان 
بــوث، یــک نامــه بــه Nature ]9[ از طــرف 
دپارتمــان اتوماســیون عــددی کالــج بیرکبک 
نوشــت کــه در آن تالش هایشــان بــا اســتفاده

از کامپیوتــر را بــرای حــل ایــن مســئلۀ بــه 
نظــر پیچیــده، شــرح داد:  

ــه  ــئله ب ــن مس ــه ای ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ب
ــل  ــک قاب ــل آنالیتی ــه و تحلی ــک تجزی کم
ــۀ آن  ــن برنام ــد. بنابرای ــل باش ــل و فص ح
بــرای کامپیوتــر Mercury دانشــگاه لنــدن 
نوشــته شــد. برنامــه بــر اســاس ایــن فــرض 
ــداد  ــم تع ــه مینیم ــود ک ــده ب ــته ش نوش
1n نقطــه، بــا  + برخــورد یال هــا بــرای 
اضافــه کــردن یــک نقطــه بــه حــل ســوال 
 m n نقطــه )کــه فــرض کنیــم دارای  بــرای 
ــل  ــی مناســب، قاب برخــورد اســت( در جای
محاســبات  امــا  اســت..  به دســت آوردن 
نشــان داده انــد کــه ایــن فــرِض بــه ظاهــر 
ــم  ــخ مینیم ــت: دو پاس ــط اس ــی غل طبیع
,7 در نظــر گرفتــه شــده  9n m= = ــرای  ب
,8 را  18n m= = ــدار درســت  کــه یکــی مق
ــه  18n ,8 را نتیج m= = ــری  ــد و دیگ میده

مــی دهــد.

ــا  ــر آن ه ــال 1۹۶0،کامپیوت ــامبر س در دس
ــرای  10n و 100 را ب = ــرای  ــر ۶0 ب مقادی
11n را محاســبه کــرد؛ نتایجــی کــه  =

ــت.  ــده اس ــت ش ــا ثاب ــتی آن ه درس

3۶. Claude Berge
37. Malayan Mathematical Society
38. H. P. Goodman



68

دو شــیمی دان، جــوزف منفــردا3۹ و مارتیــن 
شــِرت40 از کنتیکــت41 ، بعــد از خوانــدن 
نامــۀ گودمــن در Nature، نامــه ای بــه هیــل 
ــد کــه در آن اثباتــی را پیشــنهاد کــرده  زدن
 Nature ــود را در ــهء خ ــا مقال ــد. آنه بودن
ثبــت کردنــد کــه دبیــران مجلــه آن را بــرای 
ــت  ــرری42 ،گراف تئوریس ــک ه اردوش و فران
ــک  ــاهد ی ــل ش ــتادند. هی ــی، فرس آمریکای
ــود کــه در  مباحثــه بیــن هــرری و اردوش ب
آن، بعــد از شــک و تردیــد بســیار، بــه ایــن 
ــِرت در  ــردا و ش ــه منف ــیدند ک ــه رس نتیج

ــد.  ــق بودن ــۀ برهــان درســت ناموف ارائ

حــدوداً در همــان زمــان، هیــل نتایــج خود را 
بــا هــرری در میــان گذاشــت کــه )بــه گفتــۀ 
هیــل( "هیــچ عالقــه ای بــه الگوریتــم بــه من 
ــه  ــم ب ــت نتایج ــن عل ــه ای ــداد و ب ــان ن نش
خوبــی دیــده نشــد". بــا ایــن وجــود، هــرری 
و هیــل یــک مقالــه مشــترک چــاپ کردنــد 
]13[ کــه در آن چکیــده ای از پیشــرفت 
هــای بــه دســت آمــده در زمینــۀ دو مســئلۀ 

عــدد برخــورد مزبــور را شــرح دادنــد.

کاوش در جهات دیگر

ایــن زمینــه  اگرچــه مســائل اصلــی در 
ــات دیگــری  ــد، جه ــی مانده ان حل نشــده باق
ــود  ــز وج ــوزه نی ــن ح ــش در ای ــرای پژوه ب
داشــته اند کــه بــه صــورت خالصــه بــه 

می پردازیــم: آن هــا  از  ســه تا 

راســت خــط  بــا  نمایــش   -1 
کلــوس   ،1۹40 و   1۹30 دهه هــای  در 
ــه  ــک ب ــری44 )هری ــتیفن فی ــر43  و اس وگن
طــور مســتقل( اثبــات کردنــد کــه بــرای هــر 
گرافــی کــه در صفحــه بــدون برخــورد قابــل 
ــورد در  ــدون برخ ــی ب ــد،  نمایش ــم باش رس
ــۀ  ــه هم ــوری ک ــه ط ــود دارد ب ــه وج صفح
)توجــه  باشــند  راســت  خطــوط  یال هــا 
ــان  ــا کم ــی یال ه ــت کل ــه در حال ــد ک کنی
لزومــاً خــط راســت  و  فــرض می شــوند 
ــی  ــات، آنتون ــن اثب ــال ای ــه دنب ــتند(. ب نیس
ــی را در  ــورد خط ــدد برخ ــوم ع ــل مفه هی
 ســال 1۹58 بــه صــورت زیــر تعریــف کــرد:

در  ممکــن  برخــورد  تعــداد  »کمتریــن 
ــای  ــا یال ه ــل ب ــراف کام ــک گ ــش ی نمای
خطــی را عــدد برخــورد خطــی گــراف کامــل 
ــم.« ــان می دهی ) نش )ncr K ــا  ــم و ب  می نامی

 ( )ncr K ممکــن اســت تصــور شــود مقادیــر 
n برابــر خواهنــد  ) بــرای هــر عــدد  )ncr K و 
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــب توج ــا جال ــود ام ب
 7n ≤ مطلــب همیشــه صــادق نیســت؛ بــرای
ــرای  ــا ب ــد ام ــدار برابرن ــن دو مق 9n ای = و 

.  ( ) ( )8 819,  18cr K cr K= = داریــم:   8n =

3۹. Joseph P. Manfreda
40. Martin B. Sheratte
41. Conneticut, North Haven
42. Frank Harary
43. Klaus Wagner
44. Istvan Fary
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8K  بــا 18 برخــورد )کــه    نمایشــی از 
ــون45   ــان هندرس ــل، ج ــکار هی ــط هم توس
خطــی  نمایشــی  و  اســت(  شــده  ارائــه 
 10 شــکل  در  را  برخــورد   1۹ بــا  آن 
کنیــد(.  مراجعــه   ]13[ )بــه   می بینیــم 
  ( ) ( )10 1062, 60cr K cr K= = 10n داریم :  = برای

)بــه ]3[ مراجعه شــود(.

8K شکل10. عدد برخورد عادی و خطی گراف 

 ]1[ در  دیــن47  نیــت  و  بینســتاک4۶  دن 
نتایــج جالبــی دربــاره عــدد برخــورد خطــی 
گراف هایــی بــا عــدد برخــورد کوچــک اثبــات 
ــر و  ــم وگن ــترش حک ــا گس ــا ب ــد. آنه کردن
فیــری کــه در بــاال ذکــر شــد، نشــان دادنــد 
  ( ) ( )cr G cr G= ــگاه  ) آن ) 3cr G ≤ ــر ــه اگ ک
ــی  ــه گراف های ــد ک ــان دادن ــن نش همچنی
ــدد  ــه ع ــود دارد ک ــورد 4 وج ــدد برخ ــا ع ب
ــواه  ــدازۀ دلخ ــه ان ــا ب ــی آنه ــورد خط برخ

ــزرگ اســت. ب

   
و  کامــل  دوبخشــی  برگراف هــای  عــالوه 

2-حاصل ضرب دو دور

گراف هــای کامــل، توجــه زیــادی بــه گــراف  
ــر  ــت. اگ ــده اس ــرب دو دور ش ــل ض حاص
qC دو دور باشــند، حاصــل ضــرب  pC و 

( گــراف حاصــل  p qC C× کارتزیــن آنهــا )
pC و وصــل کــردن  qکپــی از  از ایجــاد 
راس هــای متناظــر بــه یکدیگــر )بــه طــوری 
 4 5C C× کــه ایجــاد دور کننــد( اســت. گراف 
اســت. نشــان داده شــده   در شــکل 11 

ــن  ــا ای ــن گراف ه ــه ای ــی مطالع ــزه اصل انگی
ــوان روی  ــا را می ت ــی آن ه ــه همگ ــت ک اس
ــه  ــوری ک ــه ط ــرد ب ــم ک ــره رس ــک چنب ی
ــه  ــی ک ــد، در حال ــوردی رخ نده ــچ برخ هی
ایــن گراف هــا ممکــن اســت عــدد برخــورد 
ــند  ــته باش ــه داش ــی در صفح ــیار بزرگ بس

.]14[

  4 5C C× شکل11. گراف 

45. John Henderson
4۶. Dan Bienstock
47. Nate Dean
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هــرری، کینــن و شــوئِنک48 متوجــه شــدند 
کــه شــکل 11 در حالــت کلــی به نامســاوی 

ــر منجــر می شــود: زی

( ) ( )2            3p qcr C C p q p q× ≤ − ≤ ≤

و حــدس زدند حالت تســاوی همــواره برقرار 
باشــد امــا هماننــد حدس هــای مطرح شــده 
ــی  ــراف دوبخش ــل و گ ــراف کام ــاره گ درب
کامــل، اثبــات این حــدس هــم صعب الوصول 
ــرای اثبــات ایــن  ــوده اســت. امــا تــالش ب ب
ــی  ــه ای غن ــاد نظری ــه ایج ــر ب ــدس منج ح
ــت ]24[.  ــده اس ــوال ش ــن س ــر از ای  و فرات
از  جمعــی  موفــق  تــالش  واســطه  بــه 
 q ــر  ــرای ه ــاوی ب ــت تس ــان حال ریاضی دان
ــرای  ــن ب 7p و همچنی ≤ ــه  ــی ک در حالت
) اثبــات  )1q p p≥ + p در حالتــی کــه  هــر 
ــه ]21[ و ]8[  ــب ب ــه ترتی ــت )ب ــده اس ش

ــود(. ــه ش مراجع

3- الگوریتم بهینه برای یافتن عدد برخورد

جانســن50  و  گــری4۹   ،1۹83 ســال  در   
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــد ک ــاهده کردن مش
کاربردهــای عملــی  برخوردگــراف  عــدد 
دارنــد )بــرای مثــال در یافتــن کــران پاییــن 
ــاز  ــورد نی ــه م ــای تراش ــدار فض ــرای مق ب
ــک  ــراف در طراحــی VSLI ی ــک گ ــرای ی ب

ــدار(. م

بنابراین دانســتن اینکه  می تــوان   عدد برخورد

یــک گــراف داده شــده را بــه صــورت بهینــه 
محاســبه کــرد یــا خیــر، اهمیــت دارد.

ــک  ــرای چ ــی ب ــه خط ــای بهین الگوریتم ه
ــود  ــراف وج ــک گ ــودن ی ــطح ب ــردن مس ک
ــدد برخــورد  ــه ع ــردن اینک ــد )چــک ک دارن
گــراف صفــر هســت یــا نــه(. عــالوه بــر ایــن 
مارتیــن گروهــی51 در ســال 2004 در ]10[ 
 ، k ــت  ــدد مثب ــر ع ــرای ه ــه ب نشــان داد ک
ــه دو  ــی درج ــه زمان ــم از مرتب ــک الگوریت ی
وجــود دارد کــه مشــخص می کنــد عــدد 
k هســت یــا  برخــورد گــراف داده شــده 
ــان  ــن در ]7[ نش ــری و جانس ــا گ ــر. ام خی
ــدد برخــورد  ــد کــه مشــخص کــردن ع دادن

NP ــی از کالس  ــت کل ــراف در حال ــک گ ی
ــا  -کامــل اســت، بنابرایــن هیــچ الگوریتــم ب
مرتبــه زمانــی چندجملــه ای بــرای حــل ایــن 

ــدارد. مســئله وجــود ن
در پایان

 همانطــور کــه دیدیــم اطالعــات و درک مــا 
ــان  ــول زم ــورد در ط ــدد برخ ــوم ع از مفه
ــا  ــل توجهــی داشــته اســت ام پیشــرفت قاب
ــالش  ــرفت ها و ت ــن پیش ــه ای ــم هم علی رغ
افــراد بســیار زیــادی در ایــن زمینــه، انــگاره 
ــس  ــان و پ ــل همچن ــچ و هی ــای زرانکیوی ه
ــده  ــال، اثبات نش ــش از 50 س ــت بی از گذش

ــد. ــی مانده ان باق
48. Schwenk
4۹. M. R. Garay
50. D. S. Johnson
51. Martin Grohe
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