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سردبیر سخن

مجوز دانشجویی نشریۀ ۳۹۸ حاضر حال در که می دهد نشان تهران، دانشگاه نگارستان اجتماعی و فرهنگی جامع سامانۀ به مراجعه
ریاضی جنگ نشریۀ همراه به نشریات این از جلد ۲۴ دانشجویان، باشگاه از نقل به و ایسنا خبرگزاری گزارش به که دارند فعالیت
در نشریه مجوز درخواست آمار این که درمی یابیم اخبار، در جست وجو با کرده  اند. دریافت انتشار مجوز ۱۳۹۹ آذرماه در دانشجو
در را بیشتری فراغت مجازی، آموزش و کرونا بیماری شیوع که باشد معنا آن به می تواند این است. بوده بی سابقه اخیر سال های
تماماً محیطی است؛ دانشگاه با دانشجویان اتصال بند دانشجویی نشریات دوران، این در آنکه یا است؛ داده قرار دانشجویان اختیار
تولید فرایند در اساسی اشکالی وجود این با شود. تقویت و مانده باقی آنها در دانشگاه به تعلق احساس می کند کمک که دانشجویی
از مجازی آموزش کیفیت که می پندارند دانشجویان نظرسنجی ها گواه به و مجازی آموزش وجود با داشت: وجود نشریه برای محتوا
وضعیت که کنند همکاری مقاالت تولید فرآیند در کرد مجاب را دانشجویانی است سخت حال این با است. کمتر حضوری حالت
جنگ از شماره این انتشار در تاخیر علت بنابراین است. کرده مواجه چالش هایی با را آن ها ریاضی مطالعات و آموزش روند موجود
تالش های از پس نهایتاً اما بود. مقاالت تألیف و ترجمه روند در پیش بینی نشده مشکالت اعالم شده− زمان بندی −علی رغم ریاضی

می گردد. تقدیمتان و گردیده گردآوری ِرو پیش مجموعه فراوان،
ریاضی پیچیدۀ براهین و اثبات ها فاقد و توصیفی مقاالت ریاضی، جنگ پیشین شماره های چارچوب و اهداف سیاق به شماره این در
توانایی بتوانند هستند، نشریه مطالب آماده سازی فرآیند در مستقیم صورت به که دانشجویانی اول وهلۀ در که بوده آن هدف و هستند
قابل ارائه مطالبی بتوانند مقاالت گردآوری و ترجمه با سپس و بیابند خود عالقۀ مورد موضوعات در را روز مقاالت و نشریات مطالعۀ

نمایند. تهیه فارسی زبان به و کارشناسی سطح در خود مشابه عالیق با افرادی برای
کار پیشبرد افراد، برای مشخصی نقش های تعریف با بتوان آن در که شود ایجاد نشریه برای ساختاری ،اوال که کوشیدیم آن، بر عالوه
باشند. دخیل ریاضی جنگ از شماره این تولید فرآیند در دانشجویان از بزرگتری گروه که کردیم تالش ثانیاً و بخشید بهبود را گروهی
تا نمودیم اعمال صفحه بندی ساختار در را تغییراتی نهایتاً افزودیم. شماره این به نیز را علم فلسفۀ و کامپیوتر علوم بخش دو ضمناً،

دهیم. قرار مخاطبان اختیار در چشم نوازتر قالبی در را مقاالت
وجود حال این با برسد؛ حداقل به علمی نظر از چه و ویرایشی و نگارشی نظر از مقاالت اشکاالت است شده تالش شماره این در
آموزشی مسائل و نشریه محتوای درباره سازنده و مفید نظرات تمامی از ریاضی جنگ تحریریۀ نیست. انتظار از دور اشکاالتی
استقبال jongeriaziedaneshjou@gmail.com آدرس به نشریه ایمیل طریق از باب این از مسائلی و ریاضیات پژوهشی و

می کند.
و می آوریم جا به را سپاسگزاری کمال نمودند، یاری شماره این  تهیه در را ما که بزرگوارانی و اساتید دانشجویان تمامی از پایان در

شود. واقع عالقه مندان استفادۀ مورد نشریه این که امیدوارم

طالبی ساجده

ث

mailto:jongeriaziedaneshjou@gmail.com




مسئله حل

از مساله ای حل
با اعداد نظریه

جبرخطی رویکرد

شمسایی محمدجواد

حقیقت در پرداخت. خواهیم جبرخطی در تکنیکی با اعداد نظریه از ای مساله حل به کوتاه یادداشت این در چکیده.
آوردن بدست از استفاده با سپس و کرد خواهیم ۳ × ۳ ماتریس یک های درایه با متاظر را مساله در موجود پارامترهای

گرفت. خواهیم نتیجه را پاسخ همیلتون، کیلی قضیه از استفاده و ماتریس این ویژه مقادیر

آن پاسخ و سوال شرح ۱

طوری که به هستند مفروض a, b, c طبیعی اعداد مسأله:
عدد نامتناهی برای کنید ثابت .a + b + c|a۲ + b۲ + c۲

.a+ b+ c|ak + bk + ck داریم k مثل طبیعی

با بگیرید. نظر در را A =


a ۰ ۰
۰ b ۰
۰ ۰ c

 ماتریس پاسخ:

.Ak =


ak ۰ ۰
۰ bk ۰
۰ ۰ ck

 که کرد ثابت می توان استقرا

چندجمله پس a, b, c با برابراست A ماتریس ویژه مقادیر
است: زیر صورت به آن مشخصه ای

p(x) = (x− a)(a− b)(x− c)

بسط با بنابراین p(A) = ۰ همیلتون کیلی بنابر همچنین
داشت: خواهیم دادن

(۱ .۱)
A۳ − tr(A) ·A۲ +(ab+ bc+ ca) ·A− abcI = ۰

a+b+c|a۲+b۲+c۲ می گردیم باز مساله صورت به حال
داشت خواهیم پس a+ b+ c|(a+ b+ c)۲ چون طرفی از

a+ b+ c|۲(ab+ bc+ ca) (۲ .۱)

صورت به را a + b + c|a۲ + b۲ + c۲ عبارت همچنین
به که است این مساله حکم و می کنیم. تعبیر tr(A)|tr(A۲)

tr(A)|tr(Ak) داریم: k مقادیر چه ازای

A۳ − tr(A) ·A۲ +(ab+ bc+ ca) ·A− abcI = ۰
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می آوریم: دست به A۲ در باال فرمول ضرب با

A۵ − tr(A) · A۴ + (ab+ bc+ ca) · A۳

− (abc)A۲ = ۰ (۳ .۱)

می گیریم: tr اخیر عبارت طرفین از

tr(A۵)−tr(A)·tr(A۴)+(ab+bc+ca)·tr(A۳)

− (abc)tr(A۲) = ۰ (۴ .۱)

که کرد خواهیم ثابت حال
دو اثبات برای .a + b + c|(ab + bc + ca) · tr(A۳)

می گیریم. نظر در را زیر حالت

به باتوجه باشد.
(

۲, (a+ b+ c)

)
= ۱ اگر اول: حالت

داشت: خواهیم ۲ .۱ رابطه و اقلیدس لم

a+ b+ c|ab+ bc+ ca

می شود. حاصل مطلوب نتیجه حالت این در پس

آنگاه باشد.
(

۲, (a + b + c)

)
̸= ۱ اگر دوم: حالت

a + b + c|a۲ + b۲ + c۲ چون نتیجه در و ۲|a + b + c

زوجیت که می گیریم نظر در حال .۲|a۲ + b۲ + c۲ پس
k هر برای ak + bk + ck و a۲ + b۲ + c۲ های عبارت
نتیجه در و ۲|tr(A۳) پس است. یکی طبیعی

.a+ b+ c|(ab+ bc+ ca) · tr(A۳)

مساله فرض از استفاده همچنین و شد گفته باال در آنچه بنابر

tr(A)|tr(A) · tr(A۴)− (ab+ bc+ ca) · tr(A۳)

+ (abc)tr(A۲) (۵ .۱)

داریم: ۴ .۱ گرفتن نظر در با

tr(A)|tr(A۵) (۶ .۱)

آن در که k = ۳d+ ۲ تمام که کرد خواهیم ثابت آخر گام در

استقرا با را حکم می باشد. مساله جواب است، طبیعی عدد d
درست ۶ .۱ طبق باشد. d = ۱ اگر گرفت. خواهیم نتیجه
درست k = ۳d + ۲ برای حکم می کنیم فرض حال است.

می کنیم. ضرب A۳d+۲ در را ۱ .۱ عبارت باشد.

A۳d+۵ − tr(A) ·A۳d+۴ +(ab+ bc+ ca) ·A۳d+۳

− (abc)A۳d+۲ = ۰ (۷ .۱)

می توان استقرا فرض از واستفاده ۷ .۱ رابطه از گرفتن tr با
کرد ثابت

tr(A)|tr(A۳d+۵) (۸ .۱)

می کند. حل را مساله موضوع این که

برای حکم که داد نشان مشابه طریق به می توان همچنین
درست نیز است، طبیعی عدد d آن در که k = ۳d + ۱

است.



ریاضی آموزش

آموزش مجدد تجسم
بیماری طول در ریاضیات

*COVID-19 همه گیر

ابراهیم خان، شلیزا خیروادکار، انجلی
سنزانا امگومبلو، جویس

فوربز ان وندی و ابرادوویچ−راتکوویچ

ستاری زهرا ترجمۀ

آموزش از که والدین و دانش آموزان معلمان، روش های ترسیم برای تصویری رویۀ یک از استفاده با مقاله، این در چکیده.
کرد. خواهیم صحبت می کنند، استفاده کووید− ۱۹ همه گیر بیماری طی در مدرسه در تحصیلی مقاطع طول در ریاضیات آنالین
واقعیت های درک برای مناسب چارچوبی از استفاده با را پرورش و آموزش محققان از استفاده اهمیت مقاله، این همچنین
بدون اقدام این اینکه به توجه ضمن كه می کند ترغیب را پرورش و آموزش محققان و می کند برجسته ریاضی آموزش نوظهور
از مجدد تصور و نوآوری با باید پرورش و آموزش محققان چالش ها، رفع برای کنند. توجه فراخوان این به نیست، چالش

شوند. درگیر تحول، حال در ریاضی آموزش جامعۀ و محیط با خود، تحقیق فنون و ابزارها

رونق حضوری آموزش فضاهای در ریاضیات آموزش
و ریاضیات ماهیت دلیل به حدودی تا امر این می یابد.
و انتزاعی اشکال به اطالعات فشرده سازی برای آن «ظرفیت
فراگیران، كه است آن هدف که است [۱] کاربردی» بسیار
درک را شده ایجاد پدیده های و ریاضیات انتزاعی مفاهیم
اجرای با را خود دانش آموزان ریاضیاتِ دانش معلمان، کنند.
آموزش مسئله، حل طرح/ جمله از آموزشی، استراتژی های
می سنجند مشارکتی کارهای از استفاده و پرسش بر مبتنی

.[۲]

∗Khirwadkar, Anjali, Sheliza Ibrahim Khan, Joyce
Mgombelo, Snežana Obradovic-Ratkovic, and Wendy
Ann Forbes. ”Reimagining Mathematics Education
during the COVID-19 Pandemic.” Brock Education:
A Journal of Educational Research and Practice 29,
no. 2 (2020): 42-46.

را آموزش ذی نفعان آن، های محدودیت و كوويد− ۱۹
منتقل آنالین تحویل به حضوری تحویل از که است کرده وادار
که است جالب برايمان آموزش، محققین عنوان به ما شوند.
ریاضیات جامعۀ و ریاضیات آنالین آموزش محیط چگونه
پژوهشگران و سیاست گذاران معلمان، (دانش آموزان،
محدودیت های به توجه با می شود. تصور نو از آموزش)

هستند: مطرح زیر سواالت همه گیری،
غیره) و آموزان دانش والدین، (معلمان، آموزش ذی نفعان
سازگار ریاضیات فعلی یادگیری و آموزش محیط با چگونه

هستند؟
محیط از ما درک می تواند تصویب کننده رویۀ یک چگونه
در تکامل، حال در را مشترکِ ریاضیات پرورش و آموزش
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کند؟ ایجاد همه گیر شرایط چارچوب

و آموزش واقعیت از نقشه برداری ۱

طول در ریاضیات یادگیری

COVID-19

در تحصيل دوران سراسر در مجازی پلتفرم یک به تغییر
و درس ارائۀ تسهیل برای را دور راه از فناوری وجود مدرسه،
و والدین معلمان، دانش آموزان، بین مداوم ارتباط برقراری

می کند. ضروری سهامداران سایر

و دانش آموزان معلمان، دسترسی از اطمینان ابتدا، در
کانادا، (آمار بود چالش یک فناوری دستگاه های به والدین
انتخاب های محلی مدارس هیئت های بنابراین (۲۰۱۹
نیازمندان برای تبلت ها و آیپدها لپ تاپ ها، برای را فناوری
عالوه می کند. تضمین همه برای را دسترسی که می دهند ارائه
با ریاضی انتزاعی مفاهیم درک در دانش آموزان به این بر
چوب ها، اندازه گیری مثال، عنوان (به بتنی مواد از استفاده
با والدین و معلمان به و جغرافیایی) صفحه های و مکعب  ها
و همه گیری دربارۀ نمودار از استفاده خانه، وسایل از استفاده

شد. کمک ...

یادگیری برای دانش آموزان بین در رشد ذهنیت ایجاد
است. حیاتی امری ریاضیات

طریق از معلمان منظم و مداوم راهنمایی با امر این
این دانش آموزان برای که همساالن، با همکاری فرصت های
و باشند، متعددی راه حل های شاهد که می کند فراهم را امکان
که جایی گروه ها، قالب در مشترک تیم های ایجاد با هم چنین
برنامه های عامل ها/ سیستم از استفاده با دانش آموزان

شد. تجسم دوباره می کردند، برقرار ارتباط اجتماعی

آموزش مجدد تجسم روش های از برخی بخش، این در
حالی در است. شده ترسیم مجازی به حضوری تحویل از ریاضی
می کنیم، نرم پنجه و دست كوويد− ۱۹ وضعیت با همچنان ما که
برای تامل قابل فضای یک و فعاالنه رویکرد یک بخش این
تصور فرصت های و همه گیری از ناشی محدودیت های درک

می کند. پیشنهاد را ریاضیات آموزش در تحقیقات و مجدد

آموزش اجتماع و محیط بررسی ۲

همگام ریاضیات

نظریه هایي که است شناختی دانش در رویکردی فعال گرایی،
ذهن دوگانۀ دیدگاه های تداوم باعث همچنان که را ذهنی
عمل، دانش/ مانند نظریه هایی می کشد. چالش به می شوند،

... و بدن ذهن/ جهان، انسان/

تعامالت از شبکه ای از شناخت که می کند ادعا فعال گرایی
فعال گرایانه، دیدگاه از می آید. پدید آن ها محیط و عوامل میان
پیرامون موجود، همه گیر محیط به سادگی به ریاضی جامعۀ یک
تغییر نمی دهد. نشان واکنش مشترکاً محیط، و جامعه موضوع
یادگیری محیط تغییر و آنالین آموزش به حضوری آموزش از
جامعه برای پیش بینی شده مشکل یک عنوان به نمی توان را
برای که شود تلقی فرصت یک عنوان به باید بلکه دانست؛
آموزش مجدد تجسم به مربوط لحظه هر در که موضوعاتی ایجاد
می شود گرفته کار به همه گیری محدودیت های در ریاضیات
تعامالت و اقدامات طریق از ریاضی جامعۀ بنابراین .[۱۰]
مهم دنیای لحظه به لحظه خود، محیط با و دیگران با خود

.[۱۰] می گذارد نمایش به را ریاضیات

رویکرد، و پیچیدگی از بهره گیری با [۴] سیمیت و دیویس
انجمن آمدن وجود به باعث که می کنند توصیف را شرایطی

جمله: از شود؛ می ریاضیات

مشارکت مختلف طرق به جامعه یک (اعضای داخلی تنوع آ)
می کنند)

یک ظهور برای که ویژگی هایی حد از بیش (تکثیر حشو ب)
است) الزم هوشمند مجموعه

جامعه مسئول کسی نمی رسد نظر (به غیرمتمرکز کنترل ج)
گویی که می دهد سازمان طوری را خود جامعۀ و باشد

دارند) حضور آن مرکز در هماهنگی عوامل

تعیین به که ساختاری شرایط (یک سازمان یافته تصادفی د)
می کند) کمک اعضا بین در داخلی تنوع و حشو بین تعادل

فعالیت بر پیچیده سیستم درون (عوامل همسایه تعامالت ه)
می گذارند) تاثیر یکدیگر
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مشترک جامعه و محیط ظهور درک برای شرایط این از ما
می کنیم. استفاده كوويد− ۱۹ فعلی شرایط در ریاضیات

فرصتی كوويد− ۱۹ همه گیر بیماری از ناشی محدودیت های
فراهم والدین و دانش آموزان معلمان، سیاست گذاران، برای را
و تجربیات دیدگاه ها، ایده ها، کنند؛ همکاري هم، با تا کرد
تحقق در جامعه اعضای از یک هر کنند. تبادل را دانش
داشتند. مشارکت ریاضیات یادگیری و آموزش مشترک هدف
درونی تنوعی ذی نفعان توسط متفاوت ایده های و تجربه ها
ابتکاری روش های ایجاد امکان خود نوبۀ به که است کرده ایجاد
بستر این می آورد. فراهم را ریاضیات آموزش و یادگیری برای
جامعۀ در همسایگان تعامالت برای را فرصت هایی آنالین،
یادگیری و آموزش مورد در را ایده هایی تا می آورد فراهم ریاضی
یا ویدیویی دروس قالب در فناوری به آوردن روی ببرد. بین از
مواردی واقعی دنیای زمینه های در ریاضی مشکالت دادن قرار

داشتند. تعامل یکدیگر با ذی نفعان که بود
به آنالین، بستر یک به رودررو آموزش یک از آوردن روی
از پیروی صرف به رودررو آموزشی راهبردهای انطباق معنای
مطلوب هدف یک به رسیدن برای تجویزشده درسی برنامه یک
نیست، مجاز «آنچه یعنی نبود؛ تجویزی منطق یک طریق از
سایر یافتن مورد در بیشتر امر این .[۱۰] است» ممنوع
ریاضیات آموزش سیستم دوام حفظ با آموزشی استراتژی های
مجاز نیست، ممنوع که «آنچه تقریر منطق سمت به حرکت و

.[۱۰] بود است»
است، شده منع آنچه که نکته این درک دقیق تر، بیان به
باز ریاضیات آموزش مجدد تجسم برای فرصت ها از را فضایی
وادار را پرورش و آموزش سهامداران آنالین، بستر این می کند.
ساختار همچنین و ریاضیات یادگیری و آموزش برای تا کرد

باشند. داشته دوباره تصوراتی یادگیری، محیط
شیوه های به آوردن روی است الزم همه گیری، زمینۀ در
زمینه در کمی تجربۀ است ممکن که معلمانی با آنالین آموزش
این از شود. انجام سرعت به باشند، داشته آنالین آموزش
تجسم دوباره قبول قابل ریاضی آموزش سیستم یک طریق
و مستندسازی برای بیشتر تحقیقات لزوم به امر این یافت.
محققان ترتیب، همین به دارد. اشاره پدیده این مفهوم سازی
در آموشی نوظهور واقعیت های درک برای پرورش و آموزش
و روش ها در بازنگری به نیاز كوويد− ۱۹ همه گیر بیماری زمینه

دارند. خود نظری چارچوب های

نتیجه ۳

بیماری طی در ریاضیات آموزش از ما فعال گرایانۀ اکتشاف
مطالعۀ برای مناسب چارچوب یک اهمیت كوويد− ۱۹، همه گیر
آموزش محققان کرد. برجسته را نوظهور آموزشی واقعیت های
چالش هایی با اقدامی چنین اینکه به توجه ضمن باید پرورش و
توجه فراخوان این به است، همراه بودجه و منابع زمان، قبیل از
آموزش دارد: بیشتری توجه به نیاز زیر تحقیق سواالت کنند.
پویایی می کند؟ ایجاد جدیدی امکانات چه آنالین یادگیری و
است؟ تکاملی چه حال در ریاضیاتِ آموزش جامعۀ و محیط
سهم پرورش، و آموزش محققان سواالت، این به پرداختن با
عنوان به ریاضیات، جامعه و محیط مطالعۀ در نظری و عملی

داشت. خواهند پیشرفت حال در جامعه ی این اعضای

آموزش جامعۀ و پرورش و آموزش محققان همکاری
و زنده ریاضیات آموزش سیستم جوهرۀ ریاضیات، آنالین

است. پایدار
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ریاضی تاریخ

رستم دکتر
قاسم فرودی

ماوندادی بهرام

دبیران و مدرسان تربیت به سالیان ریاضیات برجستۀ استاد زرتشتی، فرهیختۀ قاسم آبادی، فرودی رستم دکتر چکیده.
کامپیوتر، عددی محاسبات ریاضیات، بر افزون است. گرفته بهره ریاضیات آموزش در نوین شیوه های از و کوشیده ریاضی
ریاضی موسسۀ ریاست خورشیدی ۱۳۶۳ تا ۱۳۵۸ سال از فرودی رستم استاد است. کرده تدریس دانشگاه در تخصصی زبان
بر آغاز در که پژوهشی موسسه ای داشت. عهده بر موسسه، بنیان گذار و ریاضی دان مصاحب، غالمحسین دکتر پیشنهاد به را
پژوهش سال ها  از پس ریاضی، دل بستۀ استاد شد. بنیاد کشور در ریاضی کارآزمودۀ استاد و متخصص نیروی پرورش پایۀ

فروبست. جهان از چشم بیماری، پی در ۱۳۹۹ مرداد در سالگی ۸۴ سن در تدریس و

زادۀ فرودی، ماه خورشید و جمشید فرزند فرودی، رستم
چهار او است. یزد قاسم آباد در خورشیدی ۱۳۱۵ آبان ماه یکم
مدرسۀ رفتم «بعد می خواند قاسم آباد مدرسۀ در را ابتدایی کالس
کیخسروی مدرسۀ هم یازده و ده کالس نهم. کالس تا مارکار
ریاضی دیپلم البرز کالج در و می آید تهران به سپس خواندم.»

می گیرد.

دبیری و ریاضی به فرودی رستم هم زمان عالقۀ و عشق
دادم؛ کنکور تا «دو کند: شرکت کنکور دو در او تا می شود باعث
و تلفن و پست مهندسی کنکور هم یکی تهران، دانشگاه یکی
او اما شدم.» دوم من و می خواست نفر هشت فقط که تلگراف
شود دبیر می خواست کسی هر زمان «آن شود دبیر می خواست
شدم پذیرفته کنکور در می شد. قبول تهران دانشگاه در باید اول
می گذاشتم؛ سر پشت هم را دیگر مرحلۀ سه باید آن از بعد و
پزشکی». معاینۀ و مصاحبه انگلیسی، زبان و هوش امتحان
سخت خیلی «امتحان ها می شود پذیرفته آزمون سه هر در وی

سال سه که آن قدر داشت، ارزش دبیری زمان آن چون بود،
می کردند.» حساب کار سابقۀ را دانشگاه تحصیلی

دبیر عنوان به خود، لیسانس دریافت از پس فرودی رستم
«در می شود. اعزام کرمانشاه به عالی دانش سرای سوی از
از یکی با حتی نداشتند. کاری من دین به اصال کرمانشاه
من به بسیار و شدم دوست می داد اسالمی درس که دبیرانی
بوده.» مذهبی مبلغ پدرش فهمیدم بعدها می گذاشت. احترام

با هفتم «سال بود. دبیر کرمانشاه در سال هشت وی
ایران−آمریکا انجمن آزمون در تا گرفتم تصمیم گهی آ یک دیدن
هم کیشان از یکی و بود انگلیسی زبان به سواالت کنم. شرکت
کتاب یک من به بود دبیر انجمن این در که پورکیانی اسم به
۱۰۰ هر کنم فکر دادم. امتحان و خواندم را کتاب داد. زبان

شدم.» قبول و دادم جواب درست را پرسش

به ۱۳۴۳ سال در جوان رستم آزمون در قبولی از پس
آشنا کشور این فرهنگ با واشنگتن در ماه یک می رود. آمریکا
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آموزش ایندیانا دانشگاه در ماه سه مدت به سپس و می شود
یک آنجا در و رفتیم ایندیانا به واشنگتن از قطار «با می بیند
روز آن فردای برد. اتاق تا را وسایلم راننده و دنبالم آمد ماشین

[می خندد]» بود! استادمان راننده که فهمیدم کالس سر
انجامید، درازا به ماه شش که آمریکا در حضور زمان در وی
با هم تا می رود کشور این گوناگون ایالت های و شهرها به
مسئله ای ببیند. آموزش هم و شود آشنا آمریکا کشور فرهنگ
می کند، جلب را فرودی رستم توجه آموزشی دورۀ این در که
جداگانه کالس های برگزاری به دانشجوها از بسیاری اعتراض
واقعاً ایرانی ها «ما است سیاه پوستان و سفیدپوستان برای

بودیم.» متمدن
چند می دهد ترجیح آمریکا آموزشی دورۀ پایان از پس
و ایتالیا و انگلیس به و ببیند نزدیک از نیز را دیگر کشور
ما احترام با و داشت ارزش ایرانی «پاسپورت می کند سفر هند
برگشت از پس بود.» تحصیلی پاسپورتم تازه می پذیرفتند. را
دخترانه ای مدرسۀ در تدریس سرگرم سال یک او آمریکا از
تربیت دانشگاه وارد ۱۳۴۵ سال در تا می شود کرمانشاه در
مصاحب، دکتر نظر زیر آنجا شود. ریاضیات موسسۀ و مدرس
۲۷ از پس و می بیند آموزش بود، ریاضیات موسسۀ رئیس که
دریافت فوق لیسانس) از (باالتر ریاضیات مدرسی مدرک ماه
مدرس تربیت دانشگاه در دانشیار عنوان به «بالفاصله می کند.
کشور در تحصیلی بورس یک حین این در شدم. کار به مشغول
شدم قبول آزمون در من کردند. برگزار اساتید برای بلژیک
کردم.» صرف نظر رفتن از دانشگاه موافقت عدم خاطر به اما
همان تابستان و نمی کشد تالش از دست فرودی استاد اما
کتاب «خودم می گیرد فرا را فرانسه زبان کتاب روی از سال
از پس بودم.» خودکفا یادگیری تو می گرفتم، یاد و می خریدم
برای فرودی رستم مدرس، تربیت دانشگاه در تدریس سال سه
جبر آنجا در و می رود انگلیس ساوتهمپتون به آموزش ادامۀ

می خواند.
تحصیل به انگلیس در همسرش، همراه به را سال سه وی
در ریاضی دکترای مدرک دریافت از پس و مي شود مشغول
دانشجوها همۀ موقع «آن بازمی گردد میهن به ۱۳۵۳ سال

کند.» زندگی خارج نداشت دوست کسی ایران. برمی گشتند
«در می آید یادش ایران به برگشت زمان از خاطره ای
همسایه ها از یکی که می کردیم زندگی تهران شمس آباد محله ی

کنم!» درمانش من بود آمده و دارم دکترا من بود شنیده

به مدرس تربیت دانشگاه در ایران به بازگشت از پس
از پس می دهد. آموزش فوق لیسانس و لیسانس دانشجویان
موسسۀ رئیس وی توصیۀ به مصاحب، دکتر شدن بازنشسته
رئیس از چون اما نمی آمد، خوشم اداری کار «از می شود ریاضی

[می خندد].» کردم قبول می بردم حساب
می شود بازنشسته ۱۳۶۴ سال در آنکه با فرودی استاد
۲۶ می کرد. تدریس دانشگاه در پیش سال چهار همین تا اما
علم دانشگاه های در تدریس و آزاد دانشگاه در تدریس سال
بخشی اراک علوم عالی مدرسۀ و بهشتی الزهرا، صنعت، و
کشور دانشگاه های در زرتشتی فرهیختۀ این استادیِ کارنامۀ از

است.
از اما است دیده بار یک تنها را شهریاری پرویز می گوید

می کند. تعریف بسیار او هندسۀ کتاب
و راهنما استاد و است کرده چاپ مقاله سه کنون تا وی
افزون است. بوده بسیاری پایان نامه های و رساله ها در مشاور
و تخصصی زبان کامپیوتر، عددی محاسبات ریاضیات، بر
شیوه های است. کرده تدریس دانشگاه در را دیگر دروس برخی
کتاب از «مثال است برده کار به ریاضیات آموزش در نوینی
خودم را مسائل همۀ و می کردم استفاده جبر آموزش در آمار

می کردم.» طرح
کشور ریاضی مدرن معلمان اولین از «ما می گوید: وی
جوان ترها به را تحقیق و پژوهش رسیدیم نتیجه این به و بودیم
دانشجویان بهتر هرچه تربیت صرف را خود انرژی و کنیم واگذار

کنیم.» کشور آینده سازان و
انرژی و وقت کشور دانشگاه های و مدارس در سال ها او
در و کرد کشور آینده مدرسان و اساتید تربیت صرف را خود

فروبست. جهان از چشم ۹۹ اردیبهشت ۱۶ تاریخ
باد گرامی یادش



علم فلسفۀ

نظری هویات
علم در

رشیدیان نوید

مقدمه ۱

می کند تبیین را مشاهده ها و برمی خیزد مشاهده از تجربی علم
بااینحال، می کند. پیش بینی را قابل مشاهده رخدادهایی و
هویاتی به علی الظاهر که عباراتی از است مملو علم زبان
میدان نیستند: قابل مشاهده مستقیماً که می دهند ارجاع
را عبارات این الخ. و الکترون، نیرو، دما، الکترومغناطیسی، 
عبارات مقابل (در دانست نظری عبارات می توان
اول  نیمه از که علم فلسفۀ در مهم مسائل از یکی مشاهده ای).
در نظری عبارات جایگاه تعیین بوده، توجه مورد بیستم قرن
نظریه های در نظری هویات جایگاه متناظراً (یا علم زبان
در مهمی فلسفی جریان که منطقی تجربه گرایان است. علمی)
زیادی توجه موضوع این به می دادند تشکیل را بیستم قرن
تنها بوده اند معتقد فیلسوفان این اکثریت داده اند.۱ نشان
آزمود. تجربی لحاظ از را آن ها بتوان که معنادارند جمالتی
این نتیجه در است. مشاهده مبنای بر تجربی آزمون طبیعتاً
ارتباط بودند: روبرو مهم پرسش چند با فیلسوفان از گروه
می توان آیا چیست؟ مشاهده ای عبارات و نظری عبارات
تعریف مشاهده ای عبارت های اساس بر را نظری عبارت های
از گفتن سخن برای مخفف هایی تنها را آن ها بنابراین (و کرد
میان ارتباط می توان چگونه نه، اگر دانست)؟ مشاهدات

ر.ک. ایشان خود از نفر سه توسط منطقی تجربه گرایان معرفی برای ۱

.[۱۱]

نوشته این در کرد؟ تبیین را مشاهده ای زبان و نظری زبان
و (۱۹۷۰ –۱۸۹۱) کارنپ رودولف پاسخ های به مختصراً
منطقی، تجربه گرای دو ،(۱۹۹۷ –۱۹۰۵) همپل گوستاو کارل

پرداخت. خواهیم پرسش ها این به

استنتاج های در نظری عبارات ۲

علمی

تبیین و پس بینی۲، پیش بینی، علم کاربردهای مهم ترین از
مفروض را رخدادهایی وقوع پس بینی و پیش بینی در است.
تبیین در می گیریم. نتیجه را دیگری رخداد وقوع و می داریم
وقوع چگونه علمی قوانین و دیگر رخدادهای می دهیم نشان
ساختار کلی به طور بنابراین می دهند. نتیجه را رخدادی
نظر در زیر شکل به [۷] پیرو می توان را علمی استنتاج های

گرفت:

C۱, C۲, . . . , Ck

L۱, L۲, . . . , Lr

E

مشاهدۀ طریق از گذشته در رخدادهایی وقوع تعیین پس بینی از ۲منظور

است. علمی قوانین و دیگر وقایع
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را خاصی رخدادهای وقوع که جمالتی اند Ck …،C۱ اینجا
زمانی در جسم چند موقعیت مثال (برای می کنند بیان
(برای طبیعت اند قوانین از حاکی Lr …،L۱ و مشخص)
که است استنتاج نتیجۀ E جملۀ نیوتن). حرکت قوانین مثال
که است رخدادی از حاکی و می شود نتیجه مقدمه ها از منطقاً
از بسیاری در است. شده تبیین یا پس بینی، پیش بینی،
به که قوانینی اند Lr تا L۱ قوانین این چنینی استنتاج های
”جسم اگر مثال برای می دهند؛ ارجاع قابل مشاهده هویات
زمین با و ندارد قرار دیگری جامد جسم روی که جامدی
قوانین از را می کند“ حرکت زمین سمت به دارد فاصله
جسمی کتاب این کنیم: استدالل می توانیم بدانیم، طبیعت
زمین با و ندارد قرار دیگری جامد جسم روی و است جامد
قرار دیگری جامد جسم روی که جامدی جسم دارد. فاصله
می کند. حرکت زمین سمت به دارد فاصله زمین با و ندارد
اینجاست مسئله می کند. حرکت زمین سمت به کتاب این پس
از افزاینده طور به علمی قوانین شده باعث علم پیشرفت که
پیش بینی برای مثال برای کنند. استفاده نیز نظری عبارات
مقدار ابتدا نیوتن حرکت قوانین اساس بر جسم موقعیت
می کنیم. محاسبه را نیرو مانند غیرقابل مشاهده کمیت هایی
مشتق به سادگی را نیرو می توان مثالی چنین در بااینحال
حاصل ضرب به سادگی نیز را گشتار و گرفت نظر در گشتار
میانبری تنها می توانیم را نیرو کنیم چنین اگر سرعت. و جرم
کمیت هایی به صرفاً که بدانیم عبارتی سادۀ بیان برای
سؤال حال می دهد. ارجاع سرعت و جرم مانند قابل مشاهده
از استفاده از علم زبان در می توان همیشه آیا که است این
پرسش این به پاسخ برای کرد؟ اجتناب نظری عبارت های
مسئلۀ به و کنیم ارائه علم زبان از کلی شمایی باید ابتدا
بپردازیم. مشاهده ای عبارات مبنای بر نظری عبارات تعریف

عبارات میان مرز کنیم کید تأ است الزم آن از پیش
است. دلبخواهی زیادی حد تا نظری عبارات و مشاهده ای
حساب مشاهده را غیرمسلح حواس با مشاهده تنها می توان
از مشاهده مثل بیشتری، چیزهای می توان هم چنین و کرد
بااینحال دانست. مشاهده مصداق را تلسکوپ، طریق
مرز وجود به تنها نوشته این  ادامه در ما منطقی بررسی های

آن. موقعیت نه و است، وابسته

نظری عبارات تعریف ۳

است. شده صوری L زبان در علم تمام کرد خواهیم فرض
از VO قاموس دو به می توان را L زبان توصیفی واژگان حال
کرد. تقسیم نظری واژگان از VT قاموس و مشاهده ای واژگان
شامل تنها VT و VO کرد خواهیم فرض بحث سادگی برای
[۲] در کارنپ پیشنهاد پیرو اول اند. مرتبۀ محمول های
خواهیم بخش دو از متشکل را علمی نظریۀ یک مفروضات
توصیفی واژگان تنها آن ها در که T نظری مفروضات دانست:
واژگان هم آن ها در که C تناظر قوانین و رفته اند کار به VT

برقراری آن ها نقش و رفته اند کار به VO واژگان هم و VT

برای است. مشاهده ای عبارات و نظری عبارات میان ارتباط
C و T مجموعه های کرد خواهیم فرض بحث سادگی
مجموعه های از صحبت می توانیم صورت این در متناهی اند.
که کنیم جایگزین C و T جمله های از صحبت با را C و T
مذکورند. مجموعه های اعضای عطف ترتیب به جمله ها این
در T ∧ C جملۀ نتایج مجموعۀ T علمی نظریۀ بنابراین
شامل C مجموعۀ که اینجاست سؤال حال است. L زبان
تنها است: این پیشنهاد یک باشد. می تواند جمالتی نوع چه
اساس بر که داد راه علم زبان به می توان را نظری ای عبارات
هر برای بنابراین و باشند تعریف پذیر مشاهده ای عبارت های
باشد داشته وجود C در جمله ای چنین باید Q نظری عبارت

کند: تعریف مشاهده ای عبارت های اساس بر را آن که

∀x(Qx↔ · · ·x · · · )

نمی کند. استفاده نظری عبارت های از راست سمت فرمول که
صورت این به را نظری عبارت های بتوان اگر است واضح
جز نیستند چیزی نظری عبارت های واقع در کرد تعریف
عبارت های حاوی تنها که فرمول هایی برای مخفف هایی
کلی حالت در می کند ادعا [۲] در کارنپ مشاهده ای اند.
کرد. تعریف شکل این به نمی توان را نظری عبارت های
عبارت های تعبیر کلی حالت در که است این او اول استدالل
بگیرید نظر در را دما مفهوم مثال برای است. ناکامل نظری
قاموس واژگان اساس بر را آن بخواهیم کنید فرض و
نیست. سازگار علم واقعیت با این که کنیم تعریف مشاهده ای
روش های اساس بر عملیاتی تعریفی باید تعریفمان قاعدتاً
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جسم دمای بگوییم باید مثال برای باشد؛ فعلی اندازه گیری
آن دمای اندازه گیری صورت در اگر است سانتی گراد درجۀ ۲۰
مقدار این اندازه گیری حاصل ج و ب، الف، روش های به
که دارند هم دیگری مهم مشکل این چنینی (تعریف های باشد.
نشان ما به علم تاریخ حال پرداخت.) خواهیم آن به پایین تر
جدیدی اندازه گیری روش های اوقات بسیاری در که می دهد
روش ها این ابداع از پیش را دما مفهوم اگر می شوند. ابداع
روش های ابداع از پس باید باشیم، کرده تعریف کامل طور به
همچنین کنیم. تعریف دوباره را دما مفهوم جدید اندازه گیری
همۀ محدودیتی، چنین نتیجۀ خالف بر می کند ادعا کارنپ
جمله ای با برابر واقعی علم نظری زبان معنادار جمله های
در اگر که دارند وجود نظری جمله هایی نیستند. مشاهده ای
زبان در جمله ای بگیرند، قرار دیگری جمله های کنار
جمله ای معادل به تنهایی اما می دهند، نتیجه را مشاهده ای
یک دمای در کوچکی تفاوت مثال برای نیستند؛ مشاهده ای
که جمله ای :معادال) نیست قابل مشاهده خود خودی به جسم
می کند بیان را جسم یک دمای در کوچک تفاوتی ایجاد
اگر رخداد این اما نیست) مشاهده ای زبان در جمله ای معادل
دارد قابل مشاهده نتایجی باشد، دیگر رخدادهایی کنار در
در نتیجه ای دیگر، جمله های کنار در پیش گفته جملۀ :معادال)
محدود کارنپ استدالل ها این بر بنا دارد). مشاهده ای زبان

نمی پذیرد. را مصرح تعریف های به تناظر قوانین کردن

قوانین از خاصی ردۀ به بحث ادامۀ از پیش است مفید
بود کرده بررسی را آن ها پیشتر [۱] در کارنپ که تناظر
می نامد. فروکاهش۲ جمالت را جمالت این او بپردازیم.۱
کنیم. تعریف را Q(x) نظری محمول می خواهیم کنید فرض
را شرایطی محمول این تعریف برای اگر بود خواهد منطقی
این در اگر بگوییم و آزمایش) یک شرایط مثال) کنیم ذکر
مورد شیء بر محمول آن داد، رخ خاصی مشاهدۀ شرایط
و Q۱(x) با را آزمایش شرایط اگر می کند. صدق بررسی
را تعریف این بدانیم، Q۲ را Q محمول صدق بر دال مشاهدۀ

قوانین از رده این با که عباراتی به مجدداً نیز [۲]خود مقالۀ در کارنپ ۱

زبان به را عبارات این می دهد پیشنهاد و می پردازد باشند قابل تعریف
ندارند. ما بحث بر اثری پیچیدگی ها این درهرحال کنیم. الحاق مشاهده ای

Reduction Sentence ۲

بنویسیم: صورت این به می توانیم

∀x(Q۱(x) → (Q۲(x) → Q(x))

Q۱(x)∧Q۲(x) مصادیق مجموعۀ می دهد نشان جمله این
جملۀ مثال می توان حال Qاست. مصادیق مجموعۀ زیرمجموعۀ

کرد: اضافه نظریه به نیز را زیر فروکاهش

∀x(Q۳(x) → (Q۴(x) → ¬Q(x))

باید Q۳(x) ∧ Q۴(x) مصادیق مجموعۀ دراینصورت
دیگر عبارت به باشد. ¬Q(x) مصادیق مجموعۀ زیرمجموعۀ
مجموعۀ زیرمجموعۀ Q۱(x) ∧ Q۲(x) مصادیق مجموعۀ
مجموعۀ زیرمجموعۀ Q مصادیق مجموعۀ و Q مصادیق
مثال این به توجه است. ¬(Q۳(x) ∧ Q۴(x)) مصادیق
هم چنین سازد. روشن تر را ناکامل تعبیر مفهوم می تواند

گرفت: نتیجه می توان باال جملۀ دو از که است قابل توجه

∀x¬((Q۱(x) ∧Q۲(x)) ∧ (Q۳(x) ∧Q۴(x)))

به است گزاره ای و نیست Q جدید عبارت حاوی نتیجه، این
مشاهده ای). زبان مثال) داشته ایم اختیار در قبل از که زبانی
هم تناظر قوانین ساخته، خاطرنشان [۷] که همانطور بنابراین
خارجی. واقعیت های بیانگر هم و زبانی اند فراردادهای بیانگر
دو این می کند تالش چگونه کارنپ دید خواهیم ۲ .۴ بخش در

کند. جدا هم از را شأن

نظری عبارات اجتناب پذیری ۴

بود. نظری عبارات اجتناب پذیری دربارۀ ما اصلی سؤال
را نظری عبارات اجتناب پذیری می کند پیشنهاد [۸] در همپل
عبارات تعریف پذیری اول، معنای کنیم. تعریف معنا در به
بررسی قبل بخش در را مشاهده ای، عبارات اساس بر نظری
زبان جمالت ترجمه پذیری همپل نظر مورد دوم معنای کردیم.
وجود روشی اینکه یعنی است؛ مشاهده ای زبان به نظری
جمله ای به L زبان در ϕ جملۀ هر ترجمۀ برای باشد داشته
تعریف پذیری به کارنپ دوم نقد اگر .LO زبان در ϕO مانند
این به را نظری عبارات نمی توانیم بپذیریم، را نظری عبارات
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اجتناب پذیری از معنا این زیرا بدانیم، اجتناب پذیر نیز معنا
نتایجی نظری زبان در جمله هر که است آن مستلزم
اجتناب پذیری، از سومی معنای اما باشد. داشته قابل مشاهده
دوی هر از می نامد، کارکردی جایگزین پذیری را آن همپل که
نظری قاموس عبارات می گوییم است. ضعیف تر معانی این
Tای ′ نظریۀ اگر کارکردیاند جایگزین پذیر T نظریۀ در VT

اما کند استفاده VO قاموس از تنها که باشد داشته وجود
با می کنند استفاده VO قاموس از تنها که جمالتی در آن نتایج
پیشنهادی روش دو رو پیش بخش دو در باشد. یکسان T

می کنیم. بررسی را Tای ′ نظریۀ چنین ارائۀ برای

کریگ روش ۱ .۴

ثابت [۴] در کریگ که است قضیه ای مبنای بر اول روش
کرده اشاره آن کاربرد این به مقاله اش پاورقی در خود و کرده
ما علمی نظریۀ مفروضات مجموعۀ Σ مجموعۀ اگر است.
یعنی است؛ رایانش پذیر Σ کنیم فرض که است معقول باشد،
کند تعیین می تواند متناهی زمان در که دارد وجود الگوریتمی
از فرض این که کنید (دقت نه یا هست Σ عضو جمله هر
ضعیف تر باشند متناهی باید نظریه مفروضات که قبلی فرض
T نظریۀ را Σ منطقی نتایج مجموعۀ کنید فرض است).۱
می کنیم استفاده منطق در نظریه مفهوم از داریم (اینجا بنامیم
بسته انتاج پذیری رابطۀ تحت که جمالت از مجموعه ای یعنی که
قضیۀ مثال برای نیست؛ رایانش پذیر T کلی حالت در باشد).
اما نیست رایانش پذیر T ،Σ = ∅ اگر می گوید چرچ−تورینگ
یعنی است؛ شمارش پذیر رایانش پذیرانه T داد نشان می توان
در را T اعضای کنیم اجرا را آن اگر که دارد وجود الگوریتمی

می کند: تولید دنباله ای

و باشد انتاج پذیری رابطۀ تحت Σ بسته شدۀ T اگر .۱ قضیه
است. شمارش پذیر رایانش پذیرانه T باشد، رایانش پذیر Σ

ممکن منطقی اثبات های از یک هر به می توان اثبات. طرح
این مطابق را اثبات ها الگوریتمی با و داد نسبت طبیعی عددی
اثبات، دادن خروجی جای به می توان حال کرد. تولید دنباله

برای نیست. آن ریاضی تعریف کرده ام ارائه رایانش پذیر از که ۱تعریفی

ر.ک. رایانش پذیری نظریۀ مفاهیم دربارۀ بیشتر توضیحات و ریاضی تعریف
.[۹]

Σ زیرمجموعۀ اثبات مقدمات مجموعۀ آیا کرد بررسی اول
خروجی را اثبات نتیجۀ بود، چنین اگر تنها و نه، یا هست
■ داد.

باالست: قضیۀ معکوس کریگ قضیۀ

شمارش پذیر رایانش پذیرانه نظریۀ هر برای (کریگ). ۲ قضیه
باشد. رایانش پذیر که داد ارائه مفروضاتی مجموعۀ می توان

بگیرید نظر در را T شمارش پذیر رایانش پذیرانه نظریۀ اثبات.
را Σ مجموعۀ … ،A۲ ،A۱ جمالتِ از است متشکل که

شده اند: ساخته زیر شکل به که بدهید قرار جمالتی مجموعۀ

An ∧ . . . ∧ An

الگوریتمی می شوند. Σنتیجه از T جمالت همۀ که است واضح
Σ در ϕ آیا کند تعیین ϕ فرمول هر به ازای تا کرد خواهیم ارائه
ϕ ̸= اگر است. مشخص تکلیف ϕ = A۱ اگر نه. یا هست
بار) n) ψ ∧ . . . ∧ ψ صورت دارای ϕ آیا دید می توان A۱

ψ = An اگر فقط و اگر ϕ ∈ Σ هست، اگر نه. یا هست
■ می شود). تعیین باال دنبالۀ اول عضو n تولید با (که

نظری عبارات حذف برای کریگ نظریۀ کاربرد نتیجه، این
می دهد: توضیح را علم زبان از

رایانش پذیر مفروضاتی دارای T نظریۀ بتوان اگر .۳ نتیجۀ
تحدید کنیم، افراز VO و VT مجموعۀ دو به را آن زبان و باشد
نظریه ای نمی کنند، استفاده VT نمادهای از که جمالتی به T

رایانش پذیر. مفروضات دارای است

شمارش پذیر رایانش پذیرانه T نظریۀ ۱ قضیۀ مطابق اثبات.
رایانه ای الگوریتمی توسط که T نظریۀ جمالت دنبالۀ از است.
نمادهای حاوی جمالت به سادگی می توان است. شده تولید
که است جمالتی به T تحدید نتیجه کرد. حذف را VT عضو
که شده مرتب دنباله ای در که نمی کنند استفاده VT نمادهای از
این نتیجه در شود. تولید رایانه ای الگوریتمی توسط می تواند
دارای ۲ قضیۀ مطابق و شمارش پذیر رایانش پذیرانه مجموعه
■ است. رایانش پذیر مفروضات

عبارات حذف برای راهکاری کریگ قضیۀ می رسد نظر به
دلیل دو به [۷] در همپل اما می دهد. ما به علم زبان از نظری



علم در نظری ۱۳هویات

،اوال نمی داند. قابل قبول را شیوه این به نظری عبارات حذف
رایانش پذیر گرچه می سازد کریگ قضیۀ که مفروضاتی مجموعۀ
که دارد مصنوعی بسیار ساختاری و است نامتناهی است،
توضیح همپل ثانیاً، می سازد. ناممکن عمال را آن از استفاده
نیز استقرا و نیستند قیاسی علمی استنتاج های تمامی می دهد
روابط تنها کریگ روش باینحال می شود. استفاده علم در
استقرایی روابط نه و می کند، حفظ را قضایا میان استنتاجی

را. آن ها میان

رمزی جملۀ ۲ .۴

راهکاری علم، زبان از نظری عبارات حذف برای دیگر راهکار
و شد کشف رمزی فرنک توسط میالدی بیست دهۀ در که است
ساده بسیار رمزی راهکار گرفت.۱ قرار کارنپ توجه مورد بعداً
می توان را جمله این بگیرید. نظر در را T ∧ C جملۀ است.

کرد: تصویر زیر شکل به

· · ·T۱ · · ·T۲ · · ·Tr · · ·O۱ · · ·O۲ · · ·O۳ · · ·Ok

و نظری عبارت های Tr تا T۱ عبارت های اینجا که
اگر حال مشاهده ای اند. عبارت های Ok تا O۱ عبارت های
این با را باال جملۀ می توانیم کنیم استفاده مرتبه دوم منطقی از

کنیم: جایگزین جمله

∃ψ۱∃ψ۲ · · · ∃ψr · · ·ψ۱ · · ·ψ۲ · · ·ψr

· · ·O۱ · · ·O۲ · · ·O۳ · · ·Ok

بر است. آموزنده کارنپ توسط روش این دوبارۀ“ ”کشف داستان ۱

این کارنپ شده، نقل در[۱۲] که همپل به نامه ای در کارنپ روایت اساس
لس آنجلس در کنفرانسی در ۱۹۵۵ سال در خودش یافتۀ عنوان به را روش
او به (Herbert Bohnert) بونرت هربرت بعد مدتی است. کرده ارائه
کارنپ به را آن نامه ای در و کرده کشف او پیش مدتی را روش این می گوید
کند پیدا آرشیوش در را بونرت نامۀ نمی شود موفق کارنپ داده. توضیح
۱۹۵۸ سال در را [۷] کارنپ آنکه از پس می کند. اعتماد او حرف به اما
و شده، کشف او توسط نه بار اولین برای روش این می شود متوجه می خواند
سپس کارنپ است. بوده رمزی آن اصلی کاشف بلکه بونرت، توسط حتا نه
مراجعه است بوده داده ارجاع آن به همپل که رمزی کتاب از بخشی به
رمزی نوشتۀ او واقع در کشیده. خط را بخش آن زیر می بیند و می کند
گمان که ایده ای نشده متوجه بعداً ولی است بوده خوانده پیش سال ها را

است. رمزی آن از واقع در است خودش یافتۀ می کرده

با و می نامیم نظریه رمزی“ ”جملۀ [۷] پیرو را جمله این
نتایج داد نشان می توان می دهیم. نمایش R(T ∧ C)
یکسان دقیقاً مشاهده ای زبان در R(T ∧ C) و T ∧ C

الکترون لفظ از ،مثال که، ندارد تفاوتی دیگر عبارت به است.
چنان و ویژگی هایی چنین الکترین بگویم و کنیم استفاده
هست چیزی بگوییم یا دارد قابل مشاهده پدیده های با روابطی
پدیده های با روابطی چنان و ویژگی هایی چنین که
می رسد نظر به که است اینجا مشکل اما دارد. قابل مشاهده
یک تنها R(T ∧ C) رمزی جملۀ با T ∧ C جایگزین کردن
نظری هویات به نمی شود باعث واقعاً و است زبانی بازی

می کند: کید تأ نکته همین بر همپل ندهیم. ارجاع

نظریه ای با مرتبط رمزیِ جملۀ
ثوابت کردن جایگزین طریق تعبیرشده...—از
نه و لفظ در یونانی—تنها متغیرهای با التین
[یعنی فرضی هویات به ارجاع از معنا در

[۲۱۶ ص. ،۷] می کند. پرهیز نظری]

می دهد: پاسخ چنین همپل نقد به کارنپ

هویات به رمزی جملۀ که موافقم همپل با
ارجاع انتزاعی متغیرهای از استفاده با نظری
نه هویات این کرد توجه باید اما، می دهد.
اتم ها، مانند غیرقابل مشاهده فیزیکی اشیاء
از صورتی در (الاقل بلکه غیره، و الکترون ها،
پنجم] بخش ،۲] در من که نظری زبان
منطقی−ریاضی اند، صرفاً هویاتی برگزیده ام
رده های آن ها، رده های طبیعی، اعداد مانند
بااینحال غیره. و رده ها، [این]
از حاکی جمله ای واضحاً [R(T ∧ C)]
رخدادهای می گوید است. واقعیت
رده هایی اعداد، که چنان اند دنیا مشاهده پذیر
رخدادها آن با که دارد وجود غیره، و آن ها، از
خود میان در و همبسته اند گفته شده شیوۀ به
واضحاً اظهار این و دارند؛ مشخصی روابط

است. دنیا دربارۀ واقعیت از حاکی اظهاری
[۹۶۳ –۹۶۲ صص. ،۳]

را دنیا ساختار رمزی جملۀ است معتقد کارنپ می رسد نظر به
مشاهده پذیر رخدادهای می گوید رمزی جملۀ می کند: توصیف
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ریاضی−منطقی هویاتی با را آن ها می توان که نحوی اند به دنیا
مشخص روابطی قابل مشاهده رخدادهای با که دانست مرتبط
نظر از می کنند. پیروی مشخصی ساختار از نیز خود و دارند
بیان را آن تجربی محتوای تمام نظریه یک رمزی جملۀ کارنپ
جملۀ با نظریه کردن جایگزین موافق خود کارنپ اما می کند.
عبارات با نظریه ای میان انتخاب او نظر از نیست. آن رمزی
نه (و عملی انتخابی نظریه، آن رمزی جملۀ و نظری
کارنپ می رسد نظر به و است. زبان دو میان وجودشناسانه)
او می داند.۱ بهتری زبان را نظری عبارات حاوی زبان خود
این و R(T ∧ C) عطف با را T ∧ C می دهد پیشنهاد
نظریه کارنپ  جمله ([۱۰] در مثال (برای بعدتر که جمله،

کنیم: جایگزین است، شده نامیده

R(T ∧ C) → (T ∧ C)

T ∧ با است معادل منطقاً جمله دو این عطف است بدیهی
تمام بیان کنندۀ رمزی جملۀ حال که اینجاست نکته اما .C
بیان کنندۀ تنها کارنپ جملۀ و است نظریه تجربی محتوای
در کارنپ تفسیر مطابق رمزی جملۀ آن. زبانی قراردادهای
جملۀ و است ساختارهایی چنان دارای طبیعت می گوید [۳]

می کند. نام گذاری را ساختارها این بلوک های کارنپ
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شاخه معرفی

رسته ها* نظریۀ

مارکی ژان پیِر

کورانی فر محمدمهدی ترجمۀ

نویسندۀ می پردازد. رسته ها نظریۀ معرفی به که است استنفورد فلسفی دانشنامۀ از مدخلی مقاله این مترجم. پیش گفتار
منطق، فلسفۀ و منطق معرفت شناسی، زمینۀ در او تخصص است. مونترال دانشگاه در فلسفه استاد مارکی، ژان پیِر مقاله،
نگاه این بود. خواهد فلسفی ذائقه ای دارای رو همین از رسته ها نظریۀ بر درآمدی چنین ریاضیست. فلسفۀ و علم فلسفۀ
نیست؛ رسته ها نظریۀ به نسبت ممکن نگاه تنها که داشت اشاره باید اوست، انتخاب دلیل و مترجم سلیقۀ با مطابق اگرچه
امر این به خود که نویسنده دارد. ریاضیاتی رویکردی می رود موضوع این بر که سخنانی از بزرگی ردۀ خاص، صورت به
خواننده به تا است؛ کرده گردآوری را منابع از جامع فهرستی مقاله، این از روشمند» مطالعۀ «راهنمای پیوستِ در است، گاه آ

کند. پیگیری خود پیشین دانش با متناسب و عالیقش با همسو رسته ها نظریۀ دربارۀ را مطالعاتش کند کمک

و معاصر ریاضیات در را مرکزی نقشی رسته ها نظریۀ
در همچنین و است؛ گرفته دست در نظری کامپیوتر علوم
نظریۀ یک گفت می توان تقریباً کاراست. نیز نظری فیزیک
است. ساختارها۲ دستگاه های و ساختارها۱ برای ریاضی جامع
در آن کنونی پیشرفت های با متناظر رسته ها نظریۀ کاربردهای
خود، حد پایین ترین در است. فزونی یافتن و گسترش حال
می دهد اجازه ما به که مفهومی است چارچوبی یا قدرتمند زبانی
خاص نوعی دارای ساختارهای از خانواده یک جهانی اجزای
به متفاوت انواع از ساختارهایی چگونه دریابیم و ببینیم را

∗Marquis, Jean-Pierre, “Category Theory”,
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall
2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/
entries/category-theory/>.

1structures
2systems of structures

مطالعۀ برای جالب موضوعی هم رسته ها، نظریۀ مربوطند. هم
کاوهای و کند برای صوری۳ ابزاری بالقوه هم است، فلسفی
است. صدق و دستگاه فضا، مانند موضوعاتی حول فلسفی
بسته کار به منطقی دستگاه های مطالعۀ در می تواند همچنین
رسته ای»۴ «اصول را رسته ها نظریۀ صورت، این در که شود
می نامند. معناشناسی۷ یا و برهان۶ نظریۀ نحوی۵، سطوح در
دربارۀ دیگری نظری پنداشت به منجر حتی رسته ها نظریۀ
برای ممکن جایگزین یک خود، خودی به و می شود، مجموعه۸
تنهایی، به است. ریاضیات نظریه مجموعه ایِ استاندارد بنیان 

3formal
4categorical doctrines
5syntactic
6proof-theoretic
7semantic
8set

https://plato.stanford.edu/entries/category-theory/bib.html
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/category-theory/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/category-theory/
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در معرفت شناسی۲ و هستان شناسی۱ دربارۀ زیادی مسائل
ریاضیدانان رسته ها، نظریۀ رو این از برمی انگیزد. ریاضیات
درباره اش و استفاده کنند که می دهد مایه بسیار را فالسفه و

بیندیشند.

عناوین
کاربردها و مثال ها کلی، ۱۷تعاریف

۱۷ تعاریف ۱ .۱
۲۰ مثال ها ۲ .۱
۲۱ اساسی مفاهیم ۳ .۱

تاریخی کوتاه ۲۷شرح

فلسفی ۳۰اهمیت

کاربردها و مثال ها کلی، تعاریف ۱

تعاریف ۱ .۱

مکملی ماهیت های که هستند جبری ساختارهایی رسته ها
ترکیبیاتی؛ و محاسباتی منطقی، هندسی، مثال دارند، بسیاری
هستند. چندوجهی و جبری ساختارهایی که گروه ها همانند
و فرعی کامال نحوی به را رسته ها [۷۲] مک لین۴ و آیلنبرگ۳
چیزهایی برای تدارک  بینی یک عنوان به کردند؛ معرفی کمکی
رسته تعریف خود می نامیدند. طبیعی۶ تبدیل و تابعگون۵ که
چارچوب و اهداف با متناسب و زمان، گذشت با
آیلنبرگ یافته است. تکامل گزیده، نگارنده که فراریاضیاتی ای
کردند، ارائه رسته از مجرد کامال تعریفی آغاز در مک لین و
که دیگران، گروه ها. اصل موضوعی تعریف با مشابه  چیزی
خاطر به بود، [۸۱] فرِید۸ و [۹۳] گروتندیک۷ با شروعش
مجموعه ها نظریۀ زبان به را رسته ها که گزیدند کارآمدی،

کنند. تعریف
ترسیم با را کار [۱۵۷ ،۱۵۴] الویر۹ دیگر، رویکردی در

1ontology
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3Samuel Eilenberg
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8Peter J. Freyd
9F. William Lawvere

یک که می کند قید این گونه و کرده شروع رسته ها۱۰ رستۀ
حال در که رویکرد این است. جهان این از عضوی رسته
نظری فیزیک دانان و منطق دانان ریاضیدانان، توسط حاضر
شده چیزی آمدن پدید به منجر داده می شود، رشد مختلفی
می نامیم بعد−باالتر»۱۱ «رسته های امروزه که است
تعریف خود .[۱۰۴ ،۱۰۳ ،۱۰۲ ،۱۷۳ ،۲۶ ،۱۶ ،۱۵]
از یکی زیرا نیست، فلسفی اهمیت از خالی رسته
عنوان به رسته ها نظریۀ دادن قرار دربارۀ که مخالفت هایی
رسته ها چون که مدعاست این است، مطرح بنیادین چارچوب
رسته ها نظریۀ شده اند، تعریف مجموعه عنوان به خود
باشد. روشنگر فلسفی نظر از که آورد فراهم بنیادی نمی تواند
همه از اول می کنیم، دوره را تعاریف این از برخی مختصراً ما
با می کنیم. شروع [۷۲] آیلنبرگ و مک لین جبری تعریف با

است: الزم زیر تعریف دیگری پیشروی  هر از قبل حال این

اگر تنها و اگر می نامیم همانی را e نگاشت یک .۱ تعریف
و eα = α دهد نتیجه βe یا eα مانند ضربی هر وجودِ

.βe = β

است: رسته نخستین تعریف این

گردایه ای C رسته یک .([۷۲] مک لین و (آیلنبرگ ۲ تعریف
و نامیده می شوند، رسته «اشیاء» که Ob مجرد عناصر از است
نامیده می شوند. رسته «نگاشت»های که Map مجرد عناصر

کنند: تبعیت زیر اصل موضوع پنج از می بایست نگاشت ها

ضرب باشند، نگاشت سه α۳ و α۲ ، α۱ اگر .۱
اگر تنها و اگر است تعریف شده α۳(α۲α۱) سه تایی

باشد.۱۲ تعریف شده (α۳α۲)α۱

و α۲α۱ اگر می شود تعریف   α۳α۲α۱ سه تایی ضرب .۲
باشند، تعریف شده هردو α۳α۲

e۱ همانی نگاشت یک حداقل ،α نگاشت هر برای .۳
یک حداقل و است، تعریف شده αe۱ که دارد وجود

10category of categories
11higher-dimensional categories

صورت در می بایست دارد. نقص نوشته شده تعریف نظر به ۱۲

باشند. نیز برابر هم با دو این ،(α۳α۲)α۱ و α۳(α۲α۱) بودنِ تعریف شده
–م.
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تعریف شده e۲α که دارد وجود e۲ همانی نگاشت
است.

همانی نگاشت یک X شٔی هر با متناظر eX نگاشت .۴
است.

به متعلق X یکتا شٔی یک e همانی نگاشت هر برای .۵
.eX = e که به گونه ای دارد وجود C

می شوند، متذکر بی درنگ مک لین و آیلنبرگ که همان طور
از را آن ها کلی به می توان و می کنند بازی را ثانویه نقشی اشیاء
کردنِ دست کاری کاری چنین حال، این با کرد؛ حذف تعریف
مناسب تر عمل، در می کند. زحمت آور را رسته ها کاربردهای
حسب بر که است این آسوده تر نیز روانی لحاظ به شاید و
خود توسط «گردایه»۱ عبارت کنیم. فکر اشیاء و نگاشت ها
به نسبت آنکه برای احتماال شده؛ استفاده مک لین و آیلنبرگ
نگاهی می کند، اتخاذ پس زمینه  در فرد که مجموعه ای نظریۀ

باشند. داشته بی طرفانه
دقت دلیل به تنها را رسته ها ۱۹۴۵ در مک لین و آیلنبرگ
که همان گونه کردند. تعریف ریاضیات در موجود ریزبینی و

می کنند: اشاره

رسته مفهوم تمام که کرد مشاهده باید ”
ما پایه ای مفاهیم است؛ فرعی اساساً
هستند طبیعی۳ تبدیل و تابعگون۲ مفهوم های
الزم قاعده این دلیل به تنها رسته ایدۀ .(...)
به معین ردۀ یک می بایست تابع هر که است
برد عنوان به معین ردۀ یک و دامنه عنوان
تابعگون ها برد و دامنه رسته ها و داشته باشد؛
مفهوم یکسره می توان پس می آورند. فراهم را
شهودی تر منظری حتی و کرد حذف را رسته
مانند تابعگون یک آن در که پذیرفت، را
تعریف گروه ها «همۀ» رستۀ روی “Hom”
خاص گروه جفت هر برای بلکه باشد، نشده
برای دیدگاه این شود. تعریف داده شده
هیچ یک چون است، بسنده کاربردها

1aggregate
2functor
3natural transformation

شامل مرجوع] متن [در انجام شده توسیع های
رسته ها خود روی پیچیده ساختن های

“ نمی شود.

[۲۴۷ ص ،۶ بخش ،۱ فصل ،۷۲]

بستن به کار که زمانی کرد، تغییر بعد سال ده در اوضاع
شد. آغاز همولوژی۴ جبر و جبری توپولوژی در رسته ها
را رسته هایی داشتند هلر۶ و گروتندیک بوکسبام۵، مک لین،
شٔی دو بین ریختار های گردایۀ آنان در که می کردند وارسی
و X اگر دقیق تر، به طور است. جمعی ساختار دارای ثابت
مجموعۀ باشند، C رسته یک از شٔی دو Y

گروه یک تشکیل ،Y به X از ریختار های ،Hom(X,Y )

که شیوه هایی به مربوط دالیل به این، بر عالوه می دهد. آبلی
می خوردند، پیوند هم به کوهمولوژی۷ و همولوژی نظریه های
در (که می داشت نیز را دیگری ویژگی رسته تعریف بود الزم
این می بود. خود−دوگان۸ باید نمی پردازیم): آن به حاضر حال

شد: زیر تعریف به منجر نیازها

مجموعه یک عنوان به می توان را C رسته یک .۳ تعریف
شرط سه و هستند C اشیاء آن اعضای که کرد توصیف Ob

هستند: دارا را زیر

مجموعه یک ،Y و X جفت هر برای ریختار: .۱
به X از ریختار های که دارد وجود Hom(X,Y )

نامیده می شود. C در Y

در idX ریختار یک ،X شٔی هر برای همانی: .۲
روی همانی نگاشت که دارد وجود Hom(X,X)

نامیده می شود. X

از Z و Y ،X سه تایی هر برای ترکیب: .۳
از جزئی۹ دوتایی عمل یک اشیاء،
به Hom(X,Y ) × Hom(Y, Z)

در ریختار ها ترکیب که دارد وجود Hom(X,Z)

4homological algebra
5David A. Buchsbaum
6Alex Heller
7cohomology
8self-dual
9partial binary operation
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و f : X → Y اگر نامیده می شود. C
با g و f ترکیب ،g : Y → Z

می شود. داده نشان (g ◦ f) : X → Z

را اصل موضوع  دو ترکیب، عمل و همانی نگاشت ریختار ها،
می کنند: رعایت

g : Y → Z ، f : X → Y اگر شرکت پذیری:
h ◦ (g ◦ f) = (h ◦ آن گاه h : Z → W و

.g) ◦ f

(idY ◦f = f) آن گاه f : X → Y اگر همانی:
.(f ◦ idX) = f و

رسته ها نظریۀ درسنامه های اکثر در که است تعریفی این
زبان و بستر یک به وابسته به ذات می شود؛ یافت
اوایل در الویر توسط که دیگر راهی است. نظریه مجموعه ای
و بستر یک که است این شد پیشنهاد میالدی شصت دهۀ
آن اینجا ما شود. گسترانده رسته ها رستۀ برای بسنده زبان
دغدغۀ از را ما چون نمی دهیم ارائه را صوری چارچوب
است این پایه ایش ایدۀ اما می کند. دور حد از بیش اصلی مان
«ω−رسته های و ضعیف»۱ «n−رسته های نام به چیزهایی که
رسته حال به تا که چیزهایی و می شوند معرفی ضعیف»۲
را مجموعه ها (و ضعیف ۱−رستۀ ازین پس می نامیدیم
ر.ک. مثال (برای نامید. خواهیم ضعیف) ۰−رستۀ

(.[۲۶۱ ،۲۰ ،۱۷۴ ،۱۹۹ ،۱۵]
به را رسته ها که کرد قصد نیز لمبک۳ شصت، دهۀ در
مفهوم با کار این کند. نگاه استنتاج۴ دستگاه های عنوان
دو و اشیاء۶ و ردۀ پیکان ها۵ دو شامل که می گردد، آغاز گراف
و s : Arrows → Objects بین شان نگاشت
نگاشت  را آن ها که است t : Arrows → Objects

«یال معموال را پیکان ها می نامند. مقصد نگاشت و مبدأ
دنبال به می نامند. «رأس»۹ یا «گره»۸ را اشیاء و جهت دار»۷
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پیکانی با است گراف یک استنتاج دستگاه یک این،
مشخص:

idX : X → X (۱)

پیکان ها: روی دوتایی۱۰ عمل یک و

،g : Y → Z و f : X → Y باشیم داشته اگر (۲)
است. (g ◦ f) : X → Z با برابر g و f ترکیب

فرمول ها عنوان به معموال استنتاج دستگاه یک اشیاء البته
یا برهان ۱۱ عنوان به آن پیکان های و می شوند پنداشته
استنتاج۱۳ قواعد را پیکان ها روی عمل های و استنتاج۱۲
تعریف این گونه رسته یک صورت این در پس می دانیم.

می شود:

که است استنتاج دستگاه یک رسته یک (لمبک). ۴ تعریف
برقرارند: برهان ها بین زیر معادله های آن در

h : Z → W و g : Y → Z ، f : X → Y هر برای
داریم

f ◦ idX = f , idY ◦ f = f ,

h ◦ (g ◦ f) = (h ◦ g) ◦ f .

بین هم ارزی روابط از کافی شروطی دادن قرار با بنابراین
مبدل رسته یک به می توان را استنتاج دستگاه هر برهان ها،
جبری رمزگذاری  یک را رسته یک که است موجه بنابراین کرد.
برای پیش از پدیده این بپنداریم. استنتاجی دستگاه یک از
غایت به نه شاید اما است، شناخته شده به خوبی منطق دانان
لیندنبام− «جبر جبری، رمزگذاری این چنین از مثال یک آن.
گزاره ای منطق با متناظر بولی جبر یک که است تارسکی»۱۴
مرتب جزئاً مجموعۀ یک بولی جبر یک چون است. کالسیک۱۵
داشته باشید دقت (همچنین بود. خواهد نیز رسته یک است،
یک بین شان، مناسب همریختی های به وسیلۀ بولی جبرهای که
حال به تا ما می دهند.) تشکیل را منطق در دیگر سودمند رستۀ
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موضوع داشته ایم. استفاده مان مورد واژگانِ در تغییری صرفاً
مرتبه− و مرتبه−اول۱ منطق های که زمانی شد خواهد جالب تر
برای لیندنبام−تارسکی جبر می شوند. گرفته نظر در باالتر۲
«رسته های گاهی برده شوند، به کار خوبی به اگر دستگاه ها، این
،۲۰۲ ،۱۹۲] نامیده می شوند نحوی»۴ «رسته های یا مفهومی»۳

.[۲۴۱

مثال ها ۲ .۱

به ریاضی ساختارهای از شده شناخته مثال های همۀ تقریباً
شکل را رسته یک ما برای خود ساختارپای نگاشت همراه

می دهند. 

ریختار هایش و اند مجموعه ها  اشیائش که Set رستۀ .۱
ممکن نیز دیگری صورت های اینجا در معمول. توابع
یک به یک توابع یا و را جزئی۵ توابع می توان است:
رستۀ مورد هر در بنابراین و گرفت نظر در را پوشا یا

بود. خواهد متفاوت شده ساخته

و توپولوژیک اند فضاهای اشیائش که Top رستۀ .۲
می توان نیز اینجا پیوسته . توابع ریختار هایش
رسته ای و کرد محدود پیوسته بازِ توابع به را ریختار ها

آورد. به دست دیگر

و توپولوژیک اند فضاهای اشیائش که hoTop رستۀ .۳
این هموتوپیک۶. توابع هم ارزی رده  های ریختار هایش
بلکه است، مهم ریاضی ورزی در کلی طور به نه تنها رسته
همچنین می کند. ایفا جبری توپولوژی در اساسی نقشی
در ریختار ها که است رسته ای از بنیادی مثال یک این

نیستند. ساختارپا توابعی آن

1first-order logic
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رابطۀ یک نیست؛ تابع یک برای ذاتی ویژگی یک بودن هموتوپیک ۶

که است این بودن هموتوپیک از منظور اینجا در است. توابع بین دوتایی
هستند. هموتوپیک هم با دو به دو دارند، قرار هم ارزی ردۀ یک در که توابعی

–م.

و برداری اند فضاهای اشیائش که Vec رستۀ .۴
خطی.۷ نگاشت های ریختار هایش

و خمینه های هموار اند اشیائش که Diff رستۀ .۵
هموار. نگاشت های ریختار هایش

ترتیب به اشیائشان که PoSet و Pord رسته های .۶
و جزئاًمرتب اند مجموعه های و پیش ترتیب ها۸

یکنوا. توابع ریختار هایشان

ترتیب به اشیائشان که Bool و Lat رسته های .۷
و بولی اند جبرهای و مشبکه ها۹
یعنی ساختارپا، همریختی های ریختار هایشان

(∨,∧,⊥,⊤)−همریختی ها.

و هیتینگی اند جبرهای اشیائش که Heyt رستۀ .۸
(→,∨,∧,⊥,⊤)−همریختی ها. ریختار هایش

ریختار هایش و تکوار ها۱۰ اند اشیائش که Mon رستۀ .۹
تکواری. همریختی های

و آبلی اند گروه های اشیائش که AbGrp رستۀ .۱۰
یعنی گروهی، همریختی های ریختار هایش

,×,۱)−همریختی ها. (−)−۱)

و گروه ها اند اشیائش که Grp رستۀ .۱۱
یعنی گروهی، همریختی های ریختار هایش

,×,۱)−همریختی ها. (−)−۱)

و (یکدار) اند حلقه ها اشیائش که Rings رستۀ .۱۲
یعنی حلقه ای، همریختی های ریختار هایش

,۰)−همریختی ها. ۱,+,×)

اسکالر میدان یک ابتدا هست نیاز دارد. شدن دقیق تر جای تعبیر این ۷

عنوان به برداری K−فضا های سپس و شود گرفته نظر در ثابت K مانند
با را برداری فضا های این رستۀ صورت این (در شوند برگزیده رسته اشیاء
خطی زمینه، میدان گرفتن نظر در ثابت بدون می دهند). نمایش K−Vec

–م. ندارد. به خصوصی معنای نگاشت ها بودن
باشد. متعدی و انعکاسی که دوتایی رابطۀ :preorder برگردانِ ۸

9lattices
10monoids
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و میدان ها اند اشیائش که Fields رستۀ .۱۳
یعنی میدانی، همریختی های ریختار هایش

,۰)−همریختی ها. ۱,+,×)

و اشیاء عنوان به فرمول ها با استنتاجی۱ دستگاه هر .۱۴
ریختار ها. عنوان به برهان ها

به رسته ها نظریۀ چگونه که می دهند نشان ظرافت به مثال ها این
رسته یک که کنید توجه دارد. یکدست نگاهی ساختار مفهوم
بنابراین اشیائش. از نه و می گیرد، سرشت ریختار هایش از
فضاهای رستۀ از باز نگاشت های با توپولوژیک فضا های رستۀ
مهم تر، بیانی به یا و است؛ متمایز پیوسته توابع با توپولوژیک

است. متفاوت دومی با اولی رسته ای خصوصیات
که نیست این گونه که کنیم کید تأ واقع این بر دوباره باید
نگاشت های با همراه ساختارمندِ مجموعه های از رسته ها همۀ
پیش مرتب۲ مجموعۀ هر بنابراین باشند. شده تشکیل ساختارپا
مانند پیش مرتب مجموعۀ از عضو دو هر بین است: رسته یک
اگر تنها و اگر دارد وجود f : p → q ریختار یک q و p
آن در که است رسته ای پیش مرتب مجموعۀ یک پس .p ≤ q

از (و تکوار هر دارد. وجود شئ دو بین ریختار یک حداکثر
در پنداشت: رسته یک عنوان به می توان را گروه) هر رو این
اعضای آن ریختار های و دارد، شئ یک فقط رسته مورد این
است. تکوار اعضای ضرب نیز ریختار ها ترکیب هستند. تکوار
اصول تکوار موضوعۀ اصول که است تأیید قابل سادگی به

می کنند. ارضا را رسته این موضوعۀ
تعمیم را پیش ترتیب و تکوار مفاهیم رسته، مفهوم بنابراین
تعریفی گروه وار۳ یک که کرد اشاره هم را این باید می دهد.
هر که است رسته یک دارد: رسته ای چارچوب در ساده بسیار
f : ریختار هر برای یعنی است، یکریختی یک آن ریختار
که دارد وجود g : Y → X مانند ریختار یک X → Y

.g ◦ f = idX و f ◦ g = idY

اساسی مفاهیم ۳ .۱

متفاوت روش دو به را ریاضیاتی ساختار های رسته ها نظریۀ
تمام تقریباً دیدیم که همان طور اینکه اول می کند. یگانه

1deductive system
2preordered
3groupoid

تعریف مجموعه ها نظریۀ زبان به که ریاضیاتی ساختار های
یک تشکیل همریختی از مناسبی مفهوم همراه به شده اند،
محیط یک درون که است یگانگی ای این می دهند. رسته
است این مهم تر، حتی شاید و دوم، است. نظریه مجموعه ای
که ضروریست شد، تعریف ساختار نوع یک زمانی که که
روی از را جدیدی ساختارهای می توان چگونه شود مشخص
نظریۀ باشند، مجموعه دو B و A اگر مثال ساخت؛ آن
A × B آن ها دکارتی ضرب می دهد اجازه ما به مجموعه ها
چگونه شود مشخص که ضروریست نیز این بسازیم. را
ساده تری زیرساختارهای به را داده شده ساختارهای می توان
چگونه آبلی، گروه یک داشتن با مثال، برای کرد؛ تجزیه
هر در کرد؟ تجزیه آن از زیرگروه هایی ضرب به را آن می توان
خاص نوعی از ساختارهای چگونه بدانیم است الزم مورد دو
ترکیب ها این به که هنگامی شوند. ترکیب هم با است ممکن
ماهیت شان شود، نگریسته مجموعه ها نظریۀ چشم انداز از

باشد. متفاوت توجهی قابل قدر به است ممکن

ساختن ها این از بسیاری که می کند آشکار رسته ها نظریۀ
«ویژگی یک دارای که رسته اند یک از به خصوصی اشیاء واقع در
یک رسته ها، نظریۀ چشم انداز از حقیقت، در هستند. جهانی»۴
گروه ها مستقیم ضرب یک مجموعه ها، نظریۀ در دکارتی ضرب
یک و توپولوژیک فضاهای ضرب یک غیرآبلی)، یا (آبلی
نمونه هایی همگی استنتاجی دستگاه یک در گزاره ها از عطف۵
را آن ها جهانی ویژگی یک که هستند رسته ای ضرب یک از
و X شٔی دو ضرب یک دقیق تر، صورت به می کند. مشخص
ریختار دو همراه به C از Z شٔی یک ،C رسته یک در Y
تصویر۶ نگاشت های که است q : Z → Y و p : Z → X

است) جهانی ویژگی همان این (و که طوری به می شوند، نامیده
و f : W → X ریختار های با W مانند شٔی هر برای
وجود h : W → Z مانند یکتا ریختار یک g : W → Y

.q ◦ h = g و p ◦ h = f که باشد داشته

کردیم؛ تعریف Y و X برای ضرب یک ما که کنید دقت
دارای اشیاء دیگر و ضرب ها واقع در نیست. یکتا ضرب این
می شوند. تعریف یکتا)۷ ِ ) یکریختی حد تا جهانی ویژگی

4universal property
5conjunction
6projections

این دیدگاه یک .“up to (unique) isomorphism” برگردانِ ۷



۲۲۱۲  شماره ریاضی، جنگ

یک تشکیل دهندۀ عناصر ذات رسته ها، نظریۀ در بنابراین
روشی ست دارد اهمیت که چیزی نیست. مطرح ساختمان۱
ریختار های یعنی، است، ارتباط در اشیاء دیگر با شٔی یک که
چگونه اینکه دیگر، بیانی به یا خارج شونده، و واردشونده
و نگاشت شده داده شٔی یک به می توان را خاص ساختارهای
به را خود ساختار می تواند داده شده شٔی یک چگونه

بنگارد. دیگری هم نوع ساختارهای

مختلف انواع چگونه که می دهد نشان رسته ها نظریۀ
توپولوژی در مثال، برای مرتبطند. یکدیگر به ساختارها
و حلقه ها مدول ها، (و گروه ها به توپولوژیک فضاهای جبری،
کوهمولوژی، همولوژی، (مانند متفاوت روش های به غیره)
باال که همان طور هستند. مربوط K−تئوری) و هموتوپی۲
یک تشکیل گروهی همریختی های به همراه گروه ها شد، اشاره
به دقیقاً را رسته ها نظریۀ مک لین و آیلنبرگ می دهند. رسته
و کنند مقایسه را پیوندها این که کردند ابداع منظور این
رسته هاست بین ریختار های است مهم که آنچه سازند. شفاف
غیردقیق، بیانی به می آید. فراهم تابعگون ها توسط که
اگر هستند. رسته ها میان ساختارپای نگاشت های تابعگون ها
اشیاء D به C از F تابعگون یک باشند، رسته دو D و C
به را C ریختار های و می فرستد، D اشیاء به را C
حفظ C در ریختار ها ترکیب که گونه ای به ،D ریختار های
نگاشت های و ،F (g ◦f) = F (g) ◦F (f) یعنی، شود،
بی درنگ .F (idX) = idF (X) یعنی، شوند، حفظ همانی
بین را نمودارها۳ جابجایی تابعگون یک که می شود نتیجه
و هموتوپی کوهمولوژی، همولوژی، می کند. حفظ رسته ها

هستند. تابعگون نمونه های از همگی K−نظریه

می شود، فراهم توانی مجموعۀ عمل با مستقیم تر مثال یک
تعریف کنیم، توابع روی را آن عمل چگونه اینکه به بسته که

شکل این به دارد، وجود «همسان بودن» معیارهای از سلسله مراتبی که است
مثال می دهد؛ نتیجه را پایین تر مراتب در همسانی مرتبه، هر در همسانی که
از پایین تری حد بودن یکریخت و است همسانی حد باالترین بودن برابر
همسان سلسله مراتب این در مشخصی حد تا شٔی دو وقتی  مایلیم گاهی آن.
همان یا “up to” از استفاده اینجا در بپنداریم. چیز یک را آن ها هستند،
تا گفت می توان دیگر مثالی به عنوان دارد. موضوع این به اشاره حدّ ِ» «تا

–م. دارد. وجود سه عضوی گروه یک تنها یکریختی حد
1construction
2homotopy
3commutativity of diagrams

X اگر می دهد. دست به مجموعه ها رستۀ بر تابعگون دو
زیرمجموعه های مجموعۀ ℘(X) مجموعۀ باشد، مجموعه یک
℘(f) : تابع ،f : X → Y تابع اگر و است، X
B = به را X از A زیرمجموعه یک ℘(X) → ℘(Y )

روی که است f تابع تصویر B واقع در می نگارد، f(A)

یک این که کرد تأیید می توان سادگی به است. شده تحدید A
می کند. تعریف خودش به مجموعه ها رستۀ از تابعگون

وجود داده شده رستۀ دو بین بسیاری تابعگون های کل در
را خود دارند ربط هم به چگونه آن ها که پرسش این و دارد،
یک همواره باشد، رسته یک C اگر نمونه، برای می انگیزد. بر
C از شٔی/ریختار هر که دارد وجود C به C از همانی تابعگون
همانی تابعگون یک خاص، طور به می فرستد. آن خود به را

دارد. وجود مجموعه ها رستۀ روی

تابعگون با طبیعی طرزی به همانی تابعگون حال،
واقع، در است. مرتبط داده شد شرح باال در که توانی مجموعۀ
باشد، آن توانی مجموعۀ ℘(X) و باشد مجموعه یک X اگر
مجموعۀ به را X از x عضو که دارد وجود hX تابع یک
یعنی که ،X از زیرمجموعه یک می برد، {x} تک عضوی
به متعلق حقیقت در تابع این .℘(X) از عضو یک
اشیاء به وسیلۀ که است توابع از خانواده ای
است شده اندیس گذاری مجموعه ها رستۀ
این، بر عالوه .{hY : Y → ℘(Y )|Y in Ob(Set)}
یک f : X → Y اگر داراست: نیز را آینده جابجایی شرط
می دهد دست به را تابع همین نیز همانی تابعگون باشد، تابع
جابجایی شرط بنابراین .Id(f) : Id(X) → Id(Y )

پس .hY ◦ Id(f) = ℘(f) ◦ hX می شود: این گونه
به طبیعی روشی به را تابعگون دو این h(−) توابع خانوادۀ
تبدیالت را ریختار ها از خانواده هایی چنین می کند. مرتبط هم
طبیعی تبدیالت مشابهاً، می نامند. تابعگون ها بین طبیعی۴
معمول همریختی های همان موجب نظریه یک مدل های بین

می شوند. نظریه مجموعه ای سنتی چارچوب در ساختارها

رسته ها نظریۀ اساس هستند، مهم آنکه با باال، مفاهیم
و حد مفاهیم شامل بحثی، قابل به طور اخیر، سرتیتر نیستند.
که آنچه از خاص اند حاالتی این ها عوض، در که است؛ هم حد
مفهوم یعنی رسته هاست، نظریۀ بنای سنگ راستی به

4natural transformations



رسته ها ۲۳نظریۀ

کان۲ دنیل توسط بار اولین برای که الحاقی۱؛ تابعگون های
شد. منتشر ۱۹۵۸ سال در و معرفی ۱۹۵۶ سال در

وارون های عنوان به می توان را الحاقی تابعگون های
بهترین به مثال یک با احتماال موضوع این پنداشت. مفهومی
U : Grp → Set کنید فرض ا ست. نمایاندنی نحو
G گروه هر که تابعگونی یعنی، باشد، فراموش کار۳ تابعگون
همریختی هر و می برد ، U(G) آن، عناصر مجموعۀ به را
زیرینش، مجموعه ایِ تابع به را f : X → Y گروهی
U دیگر، بیانی به می برد. ،U(f) : U(X) → U(Y )

فراموش و داشته ساختاری چه گروه یک که می کند فراموش
هستند. گروهی همریختی های واقع در ریختار ها که می کند
یکدیگر با رسته عنوان به مسلماً Set و Grp رسته های
رستۀ است: این گونه ساده برهان (یک نیستند. یکریخت
ما ترتیب، بدین ندارد.) Set اما دارد صفر شٔی یک Grp
برای جبری، معمول معنای به وارون، یک نمی توانیم یقیناً
زیادی یکریخت غیر روش های به اما کنیم. پیدا U تابعگون
X داده شدۀ مجموعۀ یک روی گروهی ساختار یک می توان
است ممکن فرد ساختن ها، این میان در و کرد، تعریف
به و باشد تابعگونانه۴ آن ها از یکی اقال که باشد امیدوار
چیزی چه باشد. مربوط U تابعگون به سامانمند طرزی
ساختارهای همۀ کردن فراموش عمل برای مفهومی وارون
است این است؟ مجموعه یک آمدن به دست و نظریه گروهی
هیچ نه و گروه مفهوم اساس بر تنها مجموعه، یک روی از که
هیچ بدون یعنی، شود؛ ساخته گروه یک دیگری، اطالعات
ساخته «آزادانه» گروهی چنین برونی. داده ای یا رابطه
که آنانی مگر محدودیتی هیچ اعمال بدون یعنی می شود؛
نظریۀ مثال این (در مربوط نظریۀ موضوعۀ اصول توسط
در که چیزی تمام دیگر، زبانی به شده اند. وضع مجموعه ها)
یاد به داده شده مجموعۀ یک از گروه یک ساختن فرآیند
گروه یک باید حاصل شده ساختمان که است این می ماند
و است تابعگونانه دارد؛ وجود ساختمانی چنین بشود.
به می نامیم. آزاد۵ گروه های می دهد به دست که را چیزهایی
دارد وجود F : Set → Grp تابعگون یک دیگر، بیانی

1adjoint functor
2Daniel Kan
3forgetful functor
4functorial
5free groups

نسبت را X روی F (X) آزادِ گروه X مجموعه هر به که
گروهی همریختی ،f : X → Y تابع هر به و می دهد
تعریف واضح نحوی به که F (f) : F (X) → F (Y )

توصیف می توان چنین را وضعیت این بنابراین است. شده
و نظریه گروهی بافتار یک داریم، مفهومی بافتار۶ دو ما کرد:
این بین که تابعگون دو و نظریه مجموعه ای، بافتار یک
می کنند. حرکت هم مخالف جهت در و سامانمندانه بافتارها
تابعگون یعنی است، بدوی تابعگون ها این از یکی
است. گهی آ بدون و پا  افتاده پیش  مسلماً که U؛ فراموش کار
نکتۀ است. مهم و پرمعنی ریاضیاتی لحاظ به دیگر تابعگون
پیدا ربط U به ساده قاعده ای با F که است این شگفت آور
خصوصیات از یکی است. خاسته U از نوعی، به و، می کند
که است حقیقت این دقیقاً الحاقی۷ وضعیت های توجه قابل
تابعگون هایی از منطقی، و ریاضیاتی اساسی ساختمان های

می آیند. وجود به مقدماتی معموال و به خصوص
یکدیگر مفهومی وارون های F و U که حقیقت این
با می کند: بیان این گونه رسمی صورت به را خود هستند،
به دست X آغازین مجموعۀ U آن از پس و F اعمال
وجود UF (X) و X بین بنیادی رابطۀ یک اما نمی آید،
دارد، وجود η : X → UF (X) تابع یک واقع، در دارد.
را X عنصر هر سادگی به که می شود، نامیده الحاق۸ واحد که
جهانی ویژگی تابع این و می فرستد UF (X) در خودش به
باشد، تابع یک g : X → U(G) اگر داراست: را آینده
دارد وجود h : F (X) → G یکتا گروهی همریختی یک
بهترین UF (X) دیگر، زبانی به .U(h) ◦ η = g که
است گروه یک در X اعضای نشاندن مسئلۀ به ممکن پاسخ
نامیده مولد ها»۹ «گنجاندن ریاضی تر زبان در که (چیزی
یک کنیم، ترکیب برعکس ترتیب با را F و U اگر می شود.)
هم واحد که می آوریم به دست ξ : FU(G) → G ریختار
برای داراست: را جهانی ویژگی این و می شود نامیده الحاق۱۰
یکتا تابع یک ،g : F (X) → G گروهی همریختی هر
که گونه ای به دارد وجود h : X → U(G)

برای ممکن پاسخ بهترین ξ ◦ F (h) = g ◦ FU(G)

context برای ۶برگردانی
7adjoint situations
8unit of adjunction
9insertion of generators

10counit of adjunction
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خارج قسمتی گروه صورت به G از نمایش یک یافتن مسئلۀ
جبری وارون های F و U اگر شد. خواهد آزاد گروه یک
می داشتیم: را آینده تساوی بودند، یکدیگر برای ساده ای
ترتیب به IGrp و ISet که FU = IGrp و UF = ISet

که همان طور هستند. Grp و Set روی همانی تابعگون
صادق مسلماً تساوی ها این نمونه این در کردیم، اشاره
بهترین در که برقرارند، تساوی ها بعضی حال، این با نیستند.

بیانند: قابل جابجایی۱ نمودارهای توسط صورت

(۱ .۵)
U

η ◦U−−→ UFU

↘ ↓ U ◦ η
U

F
F ◦ η−−→ FUF

↘ ↓ ξ ◦ F
F

مناسب همانی طبیعی تبدیل نشانگر مورب پیکان های که
است.

هر است: رایج بسیار وضعیتی از نمونه یک تنها این
یک از که کرد توصیف چنین می توان را آزاد ساختمان
تعداد بر می خیزد. مناسب رستۀ دو بین فراموشکار تابعگون
الحاق۲ صورت به می توان که ریاضیاتی ای ساختمان های
این از هریک جزئیات اگرچه است. شگرف کرد توصیف
که واقعیت این متفاوتند، توجهی قابل میزان به ساختمان ها
نشانگر توصیف  اند قابل یکسان زبانی با آن ها همۀ
است. ریاضی تفکر و ریاضی مفاهیم پرژرفای یکپارچگی
رسمی تعریف یک ارائۀ بزنیم، بیشتری مثال های آنکه از قبل

است. متناسب الحاقی تابعگون های از مجرد و

دو G : D → C و F : C → D کنید فرض .۵ تعریف
چپ الحاق یک F تابعگون باشند. عکس جهت در تابعگون
F ⊣ با را آن و است (F برای راست الحاق G)Gیک برای
η : IC → GF طبیعی تبدیل های اگر می دهیم، نمایش G

ترکیب های که گونه ای به باشند موجود ξ : FG→ ID و

G
n ◦G−−→ GFG

G ◦ ξ−−→ G

1commutative diagrams
2adjoint

و
F

F ◦ η−−→ FGF
ξ ◦F−−→ F

باشند. همانی طبیعی تبدیل های

فصل ،۱۹۱] یا [۱۸۳] ر.ک. معادل اما دیگر تعاریفی (برای
(.[۴

قابل الحاقی تابعگون های دربارۀ مهم نکتۀ چند اینجا در
یعنی هستند؛ یکتا یکریختی حد تا الحاق ها اول، است. بیان
G تابعگون یک برای F ′ و F مانند چپ الحاق دو هر
صوری نحو به الحاق مفهوم دوم، یکریختند. طبیعی به شکل
مفهوم و جهانی ساختمان) ۳ (یا ریختار مفهوم با معادل
فصل ،۱۹۱] ر.ک. مثال (برای است. نمایش پذیر۴ تابعگون
مورد وضعیت یک از جنبه یک مفاهیم این از یک هر (.[۴
همۀ چپ الحاق یک سوم، می کنند. نمایان را بررسی
و می کند، حفظ دارند وجود دامنه اش در که را هم حدهایی۵
حد هایی همۀ راست الحاق یک دوگان، صورت به همچنین،

می کند. حفظ دارند قرار دامنه اش در که را

تا می آوریم الحاقی وضعیت های از مثال چند حال
کنند. مصور را مفهوم این فراگیری

فراموش کار تابعگون یک آنکه جای به اوقات گاهی .۱
بخشی تنها برود، مجموعه ها رستۀ به که باشیم داشته
استاندارد مثال دو این ها می شود. فراموش ساختار از

هستند:

واضح فراموش کار تابعگون یک •
رستۀ از U : AbGrp → AbMon

وجود آبلی تکوار های رستۀ به آبلی گروه های
می کند. فراموش را وارون عمل U دارد:
چپ الحاق یک دارای U تابعگون
که، است F : AbMon → AbGrp

بهترین آن به باشد، آبلی تکوار یک M اگر
گونه ای به می دهد نسبت را F (M) آبلی گروه
F (M) در زیرتکوار عنوان به می تواند M که
N با برابر M اگر  مثال، برای شود. نشانده

3universal morphism (construction)
4representable functor
5colimits



رسته ها ۲۵نظریۀ

است، Z با» «همسان F (N) آنوقت باشد،
است.۱ Z با یکریخت یعنی،

دیگر واضح فراموش کار تابعگون یک مشابهاً، •
فضاهای رستۀ از U : Haus → Top

فضاهای رستۀ به هاسدورف۲ توپولوژیک
هاسدورف شرط که دارد وجود توپولوژیک
تابعگون یک مجدداً، می کند. فراموش را بودن
که دارد وجود F : Top → Haus

توپولوژیک فضای یک X اگر .F ⊣ U

فضای بهترین F (X) آن وقت باشد،
ساخته X از که می دهد به دست را هاسدورفی
قطر بستار بر است X تقسیم حاصل می شود:

هم ارزی رابطۀ یک که ،∆X ⊆ X × X

نشاندن یک ما که قبل مثال برخالف است.
ساختار از خارج قسمت یک این دفعه داشتیم،

می آید. به دست آغازین

نمایش با فشرده۳، هاسدورف فضاهای رستۀ حال .۲
فراموش کار تابعگون و ،kHaus
که بگیرید نظر در را U : kHaus → Top

می کند. فراموش را جدایی۴ ویژگی و فشردگی ویژگی
فشرده سازی U تابعگون این چپ الحاق

است. استون−چک۵

فراموش کار تابعگون یک .۳
R−مدول ها رستۀ از U : ModR → AbGrp

حلقۀ یک R که دارد، وجود آبلی گروه های رستۀ به
روی را R عمل U تابعگون است. یکدار جابجایی
هردوی U تابعگون می کند. فراموش G گروه یک

ایرادی و داده رخ مقاله از بخش این در اشتباهی می رسد نظر به ۱

عضو ۳ برای تکوار یک در که است ممکن کامال دارد. وجود ریاضیاتی
از پس برابری این .a · b = a · c باشیم داشته c و b و a مانندِ متمایز
تصویرِ که آنجا از و بود خواهد برقرار گروه یک در طرف، دو روی F اعمالِ
تصویر عنصر یک به را c و b هردوی می بایست F تابع است، وارون پذیر a

–م. است. نشده نشانده گروه در تکوار که معناست بدین این کند.
2Hausdorff topological spaces
3compact
4separation property
5Stone-Cech compactification

چپ الحاق دارد. را چپ و راست الحاق های
گروه یک که R ⊗ − : AbGrp → ModR

R ⊗ G تانسوری ضرب به را G مانند آبلی
تابعگون توسط راست الحاق و می فرستد
به دست Hom(R,−) : AbGrp → ModR

نگاشت های مدول های ،G گروه هر به که می آید
می دهد. نسبت را Hom(R,G) خطی

مرتب جزئاً مجموعه های D و C رسته های که حالتی .۴
تابعگون های اند. ویژه  توجهی درخور اینجا در باشند،
نامیده گالوا۶ التصاق های معموال بافتار این در الحاقی
مرتب جزئاً مجموعۀ یک C کنید فرض می شوند.
نظر در را ∆ : C → C×C قطر تابعگون باشد.
f : X → برای و ∆(X) = ⟨X,X⟩ که بگیرید
∆(f) = ⟨f , f⟩ : ⟨X,X⟩ → باشیم داشته ،Y
با برابر ∆ برای چپ الحاق مورد، این در .⟨Y, Y ⟩
برابر ∆ برای راست الحاق و سوپریمم، یا هم ضرب۷،
را الحاقی وضعیت این است. اینفیمم یا ضرب، با

کرد: توصیف زیر مخصوص به صورت می توان

X ∨ Y ≤ Z

X ≤ Z, Y ≤ Z
⇕ Z ≤ X ∧ Y

Z ≤ Y, Z ≤ X
⇕

استنتاج قواعد عنوان به می توان را عمودی پیکان های
می کنند. حرکت جهت هردو در که کرد تعبیر

تابعگون یک کرد. معرفی می توان نیز را استلزام۸ .۵
(− ∧ X) : بگیرید: نظر در پارامتر یک با همراه
زمانی  که که داد نشان می توان سادگی به .C → C

(− ∧ X) تابع است، مرتب جزئاً مجموعۀ یک C
حال است. تابعگون یک بنابراین و است ترتیب پا
الحاق یک بگیرید. نظر در C در Z مانند عضو یک
بزرگترین که است تابعگون یک (−∧X)برای راست
Z از X با آن اینفیمم که می دهد را C از عنصری
Xنسبت شبه مکمل گاهاً را عنصر این است. کوچکتر
با که می نامند. استلزام رایج تر، بیانی به یا ۹Z به

6Galois connections
7coproduct
8implication
9relative pseudocomplement



۲۶۱۲  شماره ریاضی، جنگ

را الحاق این می شود. نمایان X ⊃ Z یا X ⇒ Z

دهیم: نشان زیر شکل به می توانیم

Y ∧X ≤ Z

Y ≤ X ⇒ Z
⇕ (⋆)

معرفی قابل اخیر الحاق روی از ¬X نقیض عملگر .۶
برای ⊥ زیرین۱ عنصر Z کنید فرض واقع، در است.
همواره Y ∧ X ≤ ⊥ چون آن گاه، باشد. مشبکه۲
Y ≤ X ⇒ ⊥ که می شود نتیجه است، درست
X ⇒ داریم همیشه چون اما است. درست همواره
داشت خواهیم (⋆) عبارتِ صورت در ⊥ ≤ X

X ⇒ بنابراین .(X ⇒ ⊥ ∧ X) = ⊥
ترتیب بدین است. X از مجزا عنصر بزرگترین ⊥

.¬X =def X ⇒ ⊥ دهیم قرار می توانیم

نظریۀ بنیادی ساختمان های تمام و هم حدها، حدها، .۷
کرد. توصیف الحاق یک عنوان به می توان را رسته ها
چنان هستند، الحاق هم ضرب ها و ضرب ها بنابراین،
پس کشی ها۵، هم برابرساز ها۴، برابرسازها۳، که
که ا ست دالیلی از یکی این غیره. و برون رانی ها۶
دارد: رسته ها نظریۀ خود برای مرکزی نقشی الحاق
از رسته ها نظریۀ بنیادین عملگرهای تمام چون

می گیرند. سرچشمه الحاقی وضعیت های

است. الحاق از خاص حالتی رسته ها۷ هم ارزی یک .۸
پیکان های ، (۱ .۵) مثلثی تساوی های در اگر واقع، در
یکریختی های ξ : FG→ ID و η : IC → GF

هم ارزی Gیک Fو تابعگون های آنگاه باشند، طبیعی
هم ارزی مفهوم عمل، در می دهند. تشکیل رسته ای
رسته ها. یکریختی مفهوم نه و است مهم که رسته هاست

مستقیماً عمل ها، این دربارۀ را حقیقت هایی می توان سادگی به
نظر در را استلزام مثال برای کرد. ثابت الحاق ها به وسیلۀ

1bottom element
2lattice
3equalizers
4coequalizers
5pullback
6pushout
7equivalence of categories

صورت این در .Z = X دهید قرار (⋆) عبارتِ در بگیرید.
می توان به راحتی که (همان طور که Y ∧ X ≤ X داریم
است. برقرار مرتب جزئا مجموعۀ یک در همواره کرد) بررسی
تنها این و است صادق Y برای نیز Y ≤ X ⇒ X بنابراین
برین۸ عنصر ⊤ که ،X ⇒ X = ⊤ که است ممکن زمانی
عنوان به را منطقی عملیات می توان تنها نه است. مشبکه
صورت به طبیعی طرزی به خود آن ها بلکه کرد، توصیف الحاق
حقیقت، در می شوند. ظاهر ساده عمل های برای الحاق هایی
مانند، متعددی ساختارهای تا کرد استفاده الحاق ها از می توان
و بولی جبرهای توزیع پذیر۱۰، مشبکه های هیتینگ۹، جبرهای
مذکور مثال از باید ([۲۷۲] (ر.ک. کرد. تعریف را غیره
استفاده می توان الحاق ۱۱ صورت گرایی از چگونه که باشد روشن
منطقی مختلف نظریه های برای نحوی۱۲ بازنمودهایی تا کرد
می توان است)، اصلی نکتۀ این (و این بر عالوه شود. ارائه
الحاق های از وجودی و عمومی استاندارد سورهای که داد نشان
با هم تراز سورها ترتیب، بدین برمی آیند. جایگزینی۱۳ عمل
وضعیتی با آشکار تضادی در هستند؛ منطقی عملیات دیگر
(برای است. برقرار منطق به جبری رویکردهای دیگر در که
که داد نشان الویر کلی تر، به طور (.[۱۹۲ ،۵] ر.ک. مثال
هم به الحاقی تابعگون های به وسیلۀ معنا۱۵ و نحو۱۴ چگونه

.[۱۵۹] می خورند پیوند

به و می کنند بازی ریاضیات در مهم نقشی دوگانی ها۱۶
دیگر، زبانی به اند. توصیف قابل رسته ها بین هم ارزی کمک
یک به کرد ترجمه می توان را ریاضی مهم قضایای از بسیاری
ویژگی هایی بعضاً که الحاقی ای تابعگون  وجود مورد در گزاره
محتوایِ نمایاندنِ عنوان با گاهاً کار این دارد. نیز اضافه تر
پایه ای مورد دو آورده می شود. حساب به قضیه یک مفهومی
اشیائش که باشد رسته ای C کنید فرض بگیرید: نظر در را زیر
همریختی های ریختار هایش و فشرده موضعاً آبلی گروه های

8top element
9Heyting algebras

10distributive lattices
11formalism
12syntactic
13substitution
14syntax
15semantics
16dualities
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هم معنی پونتریاگین۱ دوگانی قضیه آنگاه، باشد. پیوسته گروهی
یعنی، است، Cop رستۀ با هم ارز C رستۀ که مدعاست این با
که دارد نیاز گزاره این دقیق بیان البته، مخالف۲. رستۀ با
توصیف G : Cop → C و F : C → Cop تابعگون های

می دهند. رسته ها هم ارزی یک تشکیل شود ثابت و شوند

سی دهۀ در استون۳ توسط دیگر مهم و نامور دوگانی یک
از می شود. شناخته او خود نام به اکنون و شد کشف میالدی
به دست توپولوژیک فضای یک دلخواهی بولی جبر هر سو، یک
فشردۀ ِ ) توپولوژیک  فضای یک از دیگر، سویی از و می دهد،
به می آید. دست به بولی جبر یک ناهمبند۴) کامال و هاسدورف
یک به بولی همریختی هر است: تابعگونانه تناظر این عالوه،
در و می شود، فرستاده توپولوژیک فضاهای از پیوسته نگاشت
همریختی یک به فضاها بین پیوسته نگاشت هر عکس، جهت
رسته ای هم ارزی یک دیگر، بیانی به می شود. فرستاده بولی
نام (با بولی فضاهای رستۀ دوگان و بولی جبرهای رستۀ میان
و ممتاز درآمدی (برای است. برقرار استون) فضاهای دیگر
که پیوندی (.[۱۱۷] ر.ک. مورد این در دیگر پیشرفت های
و جبری ساختارهای از رسته یک میان استون قضیۀ توسط
تنها آمد، به وجود توپولوژیک ساختارهای از رسته یک مخالفِ
توجه از عظیمی بخش که است فراگیر پدیده  هایی از نمونه  یک
کرده. خود به معطوف حال به تا و گذشته در را رسته شناسان
شاخۀ یک هنوز رسته ها نظریۀ دید از دوگانی قضایای مطالعۀ
قضیۀ توسط زیادی میزان به که است، اهمیت حائز و فعال
منطق، در اخیر کاربرد های (برای است. شده انگیخته استون

(.[۵۱ ،۱۹۴] ر.ک. نمونه به عنوان

تاریخی کوتاه شرح ۲

محقّانه شاخه، این ظریف اما کوتاه تاریخچۀ از می توان دشوار
کسانی تمام از نیست ممکن خاص به طور آورد. به میان سخن
این کرد. یاد داشته اند نقش شاخه این سریع توسعۀ در که
برخی به نگاهی و می گذاریم گوشه ای به اکنون را اخیر احتیاط

می اندازیم. تاریخی اصلی جستارهای از

1Pontryagin duality theorem
2opposite category
3Marshall Stone
4totally disconnected

هم حدها و حدها طبیعی، تبدیالت تابعگون ها، رسته ها،
عنوان با [۷۲] مک لین و آیلنبرگ مقالۀ یک در ناکجا از تقریباً
می گوییم برآوردند. سر طبیعی“۵ هم ارزی های جامع ”نظریۀ
بستن کار به شامل [۷۱] آن ها پیش تر مقالۀ چون «تقریباً»
است. بوده گروه ها به محدود طبیعی تبدیالتی و تابعگون ها
باعث [۷۱] در نتایجشان مجردسازی و شفافگری به گرایشی
مفهوم نهند. بدعت را رسته ها نظریۀ مک لین و آیلنبرگ شد
بر می آید، مقالۀ شان عنوان از که همان طور زمان، آن در محوری
تبدیالت از جامع تعریفی اینکه برای بود. طبیعی تبدیل مفهوم
از را لفظش که کردند تعریف را تابعگون کنند، ارائه طبیعی
تعریف را رسته تابعگون، تعریف برای و گرفتند، وام کارنَپ۶
گرفتند وام پرس۷ و کانت ارسطو، فلسفۀ از را لفظش و کردند

کردند. بازتعریف را آن ریاضیاتی صورت به اما

مفاهیم که نبود مشخص آن ها، ۱۹۴۵ سال مقالۀ از بعد
مبدل آسودبخش زبان یک از بیشتر چیزی به رسته ها نظریۀ
قرار همین از اوضاع سال پانزده حدود تا واقع در شد؛ خواهد
استینراد۸ و آیلنبرگ توسط منوال همین به رسته ها نظریۀ بود.
جبری، توپولوژی بنیان های دربارۀ تأثیرگذار کتاب یک در [۷۳]
دربارۀ برجسته کتاب یک در [۷۰] آیلنبرگ و کارتان۹ توسط و
اینکه با که اینجاست (جالب برده شد. کار به همولوژی جبر
و کارتان بودند، کرده تعریف را رسته ها استینراد و آیلنبرگ
نسل های به کتاب ها این بودند!) گرفته فرض را آن ها آیلنبرگ
و جبری توپولوژی که دادند را امکان این ریاضیدانان جدید
روش و بیاموزند، رسته ای زبان به مستقیماً را همولوژی جبر
روش از استفاده بدون واقع، در شوند. مسلط را نمودارها
به فهم ناپذیر کتاب دو این نتایج از خیلی نمودار۱۰، دنبال کردن
بغرنج بسیار ارائه ای به نیاز خود  اقل حدّ ِ در یا می رسند، نظر

می داشته اند.

اساساً [۹۳] گروتندیک دوران گردان مقالۀ با شرایط
کار به را رسته ها جوهرۀ نویسنده مقاله، این در شد. دگرگون
که بسازد، و کرده تعریف را بیشتری عام نظریه های تا می گیرد
،مثال بست، به کار مشخصی زمینه های در را آن ها [۹۴] بعداً
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۲۸۱۲  شماره ریاضی، جنگ

الحاقی تابعگون های داد نشان [۱۲۴] کان جبری. هندسۀ
و هستند هم حدها و حدها از مهمی مفاهیم دربردارندۀ
خود در نیز را شاخه ها دیگر از اساسی مفاهیمی می توانند
نظریۀ بود، خودش نظر مد بیشتر که شاخه ای (که دهند جای

بود). هموتوپی
تبدیل زیر پیشرفت دو لطف به رسته ها نظریۀ نقطه، این در

شد. آسودبخش زبان یک از فراتر چیزی به

اصل موضوعی روش گرفتن به کار با [۹۳] گروتندیک .۱
انواع مجرد زبانی به رسته ها، زبان از استفاده با و
و جمعی۱ رسته های مثال) کرد تعریف را رسته ها
ساختن های چگونه که داد نشان آبلی)، رسته های
نتایج و است، انجام پذیر رسته ها این روی متعددی
است ذکر (شایان کرد ثابت آن ها مورد در را گوناگونی
بوده داشته مبادرتی چنین پیش تر [۱۸۰] مک لین که
کرد، معرفی را به خصوصی کلیدی ایده های آن طی که
مفاهیم برخی تعریف برای پیکان ها از استفاده مثال
سال در [۴۸] بوکسبام اینکه همچنین خاص. اساسی
«رستۀ نام با مسقال را آبلی رستۀ مفهوم اساساً ۱۹۵۵
گروتندیک خالصه، به طور بود.) کرده معرفی دقیق»۲
یک در همولوژی جبر از بخشی چگونه که داد نشان
آن از است. توسعه قابل این چنینی مجرد چیدمان
رسته یک مثال) ساختارها از مشخص رستۀ یک پس،
می تواند (X توپولوژیک فضای یک روی بافه ها۳ از
مثال) به خصوص مجردِ رستۀ یک از نمونه ای عنوان به
دید می توان بالفاصله شود. انگاشته آبلی) رستۀ یک
به کار قابل همولوژی جبر ،مثال روش های، چگونه که
سویی از هستند. جبری هندسۀ مثال، برای در، بستن
رسته های دیگر انواع که بود معقولی کار این دیگر،
جنبه های که رسته هایی آن  شوند، جوییده مجرد
در را ریاضیاتی گوناگون زمینه های صوری و بنیادی
جنبه هایی آبلی رسته های که همان گونه می گرفتند؛ بر

می گرفتند. بر در را همولوژی جبر از اساسی

الویر، و فرِید تالش های لطف به زیادی حد تا .۲
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مفهوم بودن فراگیر به تدریج به رسته شناسان
وجود تنها نه بردند. پی الحاقی تابعگون های
تعریف های داده شده، تابعگون یک الحاق های
که آن هایی احتماال (و می سازند روا را مجرد رسته های
رسته هایی می شوند تعریف شکل این به
شد، اشاره پیش تر که همان طور بلکه برخوردارترند)،
زمینه های نظریات حتی و مهم قضایای از بسیاری
وجودِ با معادل می توان را متعدد ریاضیاتی
مشخص رسته هایی بین به خصوص تابعگون هایی
دیگر میالدی، هفتاد دهۀ اوایل از پس از دانست.
مرکزی مفهوم عنوان به الحاقی تابعگون های مفهوم

می شده است. شناخته رسته ها نظریۀ

زمینۀ یک به مبدل رسته ها نظریۀ پیشرفت ها، این با
رسته ها محض نظریۀ و شد. خودپیشران و مستقل تحقیقاتی
یک عنوان به و افتاد اتفاق همین واقع در گردید؛ رویش پذیر
کابردهایش؛ در ترتیب همین به و یافت، رشد به سرعت شاخه
توپولوژی یعنی خاسته، آن از که بافتارهایی در علی الخصوص
پس و، جبری هندسۀ در همچنین اما همولوژی، جبر و جبری
این ضمناً جبرجهانی۴. در الویر، دکتری پایان نامۀ پیدایش از
در الویر چون بود، شاخه این تاریخ برای عطفی نقطۀ پایان نامه
رسته ها، نظریۀ برای بنیان یک عنوان به را رسته ها رستۀ آن
کرد، مطرح ریاضیات کل برای بنابراین و مجموعه ها نظریۀ
منطقی جنبه های تا گرفت به کار را رسته ها آن بر عالوه و

کند. مطالعه را ریاضیات

از را مختصری شرح الویر میالدی، شصت دهۀ در
مبانی و منطق به بدیع تماماً رویکرد یک اساسی چارچوب

داشت: را زیر دست آوردهای او کرد. ارائه ریاضیات

را [۱۵۷] رسته ها رستۀ و [۱۵۵] مجموعه ها رستۀ •
کرد؛ اصل بندی

از مستقل که کرد ارائه نظریه ها از رسته ای توصیفی •
اینکه از کشید پیش نقشی و بود نحوی انتخاب های
قابل منطقی دستگاه های برای تمامیت قضایای چگونه

هستند؛ رسته ای روش های به وسیلۀ دست یابی

4universal algebra



رسته ها ۲۹نظریۀ

و بخشانید شخصیت را بسته دکارتی۱ رسته های •
و منطقی دستگاه های با را آن ها ارتباط

[۱۵۸]؛ داد نشان مختلف متناقض نما های

تجسم قابل ادراکی۲ طرح های و سور ها که نمایاند •
اولیۀ عمل های الحاقی تابعگون های به عنوان

۱۶۱]؛ ،۱۶۰ ،۱۵۹ ،۱۵۷] هستند به خصوصی

نقشی عموماً باید الحاقی تابعگون های که کرد عنوان •
رسته ای» «اصول مفهوم طریق از کنند؛ ایفا را بنیادین

.[۱۵۹]

به را رسته ها [۱۳۲ ،۱۳۱ ،۱۳۰] لمبک حین، همین در
رسته ای روش هایی و کرد توصیف استنتاج دستگاه های زبان

گرفت. کار به برهان نظریۀ در مقاصدی برای

مفهومی در مکتبش و گروتندیک لطف به کارها این تمام
در توپوس ها اینکه با توپوس۳. مفهوم رسید: کمال به دیگر
ذهن از دوباره و جبری هندسۀ بافتار در میالدی، شصت دهۀ
توپوس اولیۀ اصل بندی این قطعاً شدند، پدیدار گروتندیک،
اعتبار به تازه ای جان که بود [۲۶۵] تیِرنی۴ و الویر توسط
بگوییم، بخواهیم اگر نادقیق خیلی بخشید. مبانیات در آن ها
ساختاری دارای که است رسته نوع یک اولیه۵، توپوس یک
که است غنی بسنده ای به قدر ساختار این که است منطقی
دورۀ مباحث اکثر یعنی، معمول»، «ریاضیات عمدۀ بخش
خودی به باشد. گستراندن قابل آن در ریاضی، کارشناسی
مجموعه ها رسته ای نظریۀ عنوان به می تواند اولیه توپوس خود،
تعمیم یافته توپولوژیک فضای یک همچنین اما شود. پنداشته
هندسه و منطق میان مستقیم ارتباطی بنابراین و هست، نیز
منطق تاریخچۀ دربارۀ بیشتر مطالعۀ (برای می آورد. فراهم

([۳۵ ،۲۱۳] ر.ک. رسته ای

مفهوم به کارگیری و پیشرفت شاهد میالدی هفتاد دهۀ
از خارج کاربردهای اولین بود. متعدد راستاهای در توپوس
نتایج که بودند، مجموعه ها نظریۀ در جبری هندسۀ
شدند نوریزی توپوس زبان به مختلفی استقالل
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اوایل همان در .[۲۵۵ ،۱۹۲ ،۸۴ ،۴۰ ،۴۹ ،۲۶۵]
با عام تر، شکل به و شهودگرایانه، ریاضیات با ارتباطاتی
هم هنوز توپوس ها و شدند، مشاهده ساختارگرایانه ریاضیات
شهودگرایی مختلف جنبه های مدل های تا می شوند گرفته به کار
،۲۶۷ ،۲۶۶ ،۱۹۲ ،۱۴۴]) شوند کاو و کند ساختارگرایی و
برای .[۲۳۲ ،۲۳۱ ،۲۲۹ ،۲۲۸ ،۲۲۷ ،۲۲۶ ،۲۲۵ ،۲۶۸
و [۲۱۷] ر.ک. توپوس نظریۀ تاریخچۀ دربارۀ بیشتر مطالعۀ

.([۳۶]

از بوده است عبارت توپوس نظریۀ کاربردهای اخیرتر،
نظریۀ یا ساختارگرایانه ریاضیات مختلف گونه های بررسی
مدل های و بودن۶ بازگشتی ،[۹ ،۲۶۳ ،۱۲۱] مجموعه ها
به معرفی عام. صورتی در مرتبه− باال۷ انواع های نظریه
موضوعه اصول برای جست وجو و کاری»۸ توپوس» اصطالح
هستند ذکر شایان دامنه۹ ترکیبی نظریۀ برای
و [۲۶۹ ،۲۷۰ ،۱۱۲ ،۲۱۷ ،۱۱۰ ،۱۰۸ ،۱۰۷ ،۱۰۶])
نو بنیادی کردن فراهم الویر اولیۀ انگیزۀ آن ها). داخل مراجع
آمدن پدید به منجر و بود، دیفرانسیل هندسۀ برای
امروزه که شد سرزنده تحقیقاتی  زمینۀ یک
می شود نامیده ترکیبی۱۰ دیفرانسیل هندسه
تنها این .([۲۳۰ ،۳۴ ،۳۳ ،۳۲ ،۳۰ ،۱۲۶ ،۱۶۹ ،۱۶۸])
قرن برای را نقشی توپوس ها ماجراست؛ از کوچکی بخش
بیست قرن برای لی۱۱ گروه های که می کنند ایفا بیست ویک

داشته اند.

رسته ها نظریۀ امروز، به تا میالدی هشتاد دهۀ از
کامپیوتر، نظری علوم در است. کرده پیدا تازه ای کابردهای
چیزهای کنار در و دوانده محکمی ریشۀ اکنون رسته ها نظریۀ
معناشناسی۱۲ به و جدید منطقی دستگاه های توسعۀ به دیگر
مراجع و [۲۵۶ ،۲۴۳ ،۲۴۱]) می کند. کمک برنامه نویسی
حال در ریاضیات در آن کاربردهای دامنۀ آن ها). داخل
می رسد، نیز نظری فیزیک به حتی و است، بیشتر تنوع یافتن
رسته ها، نظریۀ برای (که بعد−باالتر رسته های نظریۀ آن در که
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مسطحه هندسۀ برای بعد−باالتر هندسۀ که است چیزی به سان
«گروه های اصطالح به تا می شود گرفته به کار است)
قرار مطالعه مورد کوانتومی۲ میدان های نظریۀ و کوانتومی»۱

آن ها). مؤلفان دیگر آثار و [۱۸ ،۱۹۳]) داده شوند

فلسفی اهمیت ۳

لزوماً که می کشد، چالش به راه دو از را فالسفه رسته ها نظریۀ
است فلسفه کارِ این یقیناً سو، یک از نیستند. مجزا هم از
روش های و رسته ها هستان شناسانۀ و معرفت شناسانه ارج که
چشم انداز از هم و ریاضی ورزی در هم گرداند؛ روشن را رسته ای
می توانند فلسفی منطق دانان و فالسفه دیگر، سویی از مبانیات.
مسئله های تا ببندند به کار را رسته ای منطق و رسته ها نظریۀ
به را چالش ها این من هم اکنون بکاوند. را منطقی و فلسفی

می گذارم. بحث به ترتیب

در مشترک ابزار یک حاضر حال در رسته ها نظریۀ
همچنین است. مبرهن این است؛ ریاضیدانان جعبه ابزار
را ریاضیات از عمده ای بخش رسته ها نظریۀ که است واضح
معاصر شاخه های می بخشد. سامان و می کند یکپارچه
نمی بودند، رسته ها نظریۀ بدون هستند که آنچه ریاضیات،
و هموتوپی نظریۀ همولوژی، جبر جبری، توپولوژی مثال برای
هندسۀ و حسابی۴ هندسۀ نمایش۳، نظریۀ هموتوپیکال، جبر
هیچ کس (.[۲۳۴ ،۱۹۱ ،۱۸۳] ر.ک. مثال (برای جبری.
بخش این، بر عالوه نمی کند. انکار را ساده حقایق این
متکی سو یک از زیادی، حد تا معاصر، ریاضیات از عظیمی
از و است جدید گرافیکی نمادگذاری های با دست ورزی بر
موضوع مجردسازی. از مختلفی سطوح به وابسته دیگر سویی
زمینه های و رسته ها نظریۀ که نیست ساده انگارانه این قدر
نمودارهای از یافته اند، نمو چارچوبش در که ریاضیاتی ای
بعضی باعث خود این (البته می کنند استفاده جابجایی
بلکه ([۶۴] مثال می شود، جالب فلسفی اکتشافات
و سامانمند توسعۀ به نیاز این که دریافته اند رسته شناسان
بی  واسطه بتوان تا دارد وجود گرافیکی زبان های صوری
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ر.ک. مثال (برای کرد. بیان را گوناگون استدالل های
زمان از آنکه با دیگر.) اینترنتی منابع و [۸۰ ،۱۲۳ ،۱۲۲]
در می شده است، انجام یکریختی حد تا ریاضیات بورباکی۵،
حتی یا و دو−هم ارزی۷ حد تا یا هم ارزی۶ حد تا موارد، بعضی
جهت کوشش یک دیدن (برای می گیرد. انجام n−هم ارزی۸
ر.ک. مجردسازی الیه های این معنی شفاف سازی

(.[۲۱۲ ،۲۱۱]

نظریۀ چارچوب در و رسته ای چارچوب در ریاضی ورزی
دارند تفاوت هم با اساسی به طرزی همواره تقریباً مجموعه ها
است؛ بولی توپوس یک درونی۹ زبان با کردن کار آن (استثناء
است این در اصلی تفاوت آن وقت نباشد، بولی توپوس هرگاه
که همچنان بنابراین، است.) شهودگرایانه به کاررفته منطق که
چارچوب یک وقتی  است، ترتیب همین به کار شیوۀ نیز غالباً
مربوط مسائل از بسیاری باید می کنیم اتخاذ متفاوت مفهومی
دخیل که علمی خود ماهیت مطالعه، مورد اشیاء ماهیت به
شوند. ارزیابی مجدداً استفاده مورد روش های ماهیت و است

پرداخت. خواهیم به ترتیب جنبه سه این به ما

چارچوب یک در ریاضی اشیاء ماهیت از جنبه دو
در همیشه اشیاء ،اوال بگیرند. قرار کید تأ مورد باید رسته ای
بِستری رستۀ یک در شٔی هر می شوند. فرض رسته یک درون
از شٔی یک این، بر عالوه دارد. بستگی او به و دارد وجود
سرشت می شوند خارج او از یا وارد او به که ریختار هایی
شخصیت یکریختی حد تا همیشه اشیاء دوماً، و می گیرد.
یکریختی یک حد تا حالت ها، بهترین (در می شوند بخشانیده
آن ذاتاً طبیعی اعداد که ندارد وجود چیزی مثال، برای یکتا).
اعداد مفهوم که داد نشان می توان وجود، این با باشند.
از بی ابهام طبیعی، اعداد مفهوم واقع در دارد. وجود طبیعی
آنچه اما می آید، به دست ددکیند−پئانو−الویر موضوعۀ اصول
می دهد رجوع آن به مختلف موقعیت های در مفهوم این که
در ،مثال می شود؛ تفسیر آن در که ا ست بافتاری به وابسته
روی بافه ها از توپوس یک بافتار در یا مجموعه ها رستۀ بافتار
احساس که می رسد نظر به بنابراین، توپولوژیک. فضای یک

5Bourbaki
6up to equivalence
7bi-equivalence
8n-equivalence
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رسته ها ۳۱نظریۀ

میل با کرد مقابله می توان دشوار نمی کند. معین را مرجع۱ ما
در را ساختارگرایی از گونه ای رسته ها نظریۀ که پنداشت این به
شکل به را ریاضیاتی اشیاء رسته ها نظریۀ که می گنجاند، خود
به نظر که چنان ساختارها چون می کند؛ توصیف ساختار
می شوند. بخشانیده شخصیت یکریختی حد تا همیشه می آید
از معیاری آن به مربوط باید کلیدی نکتۀ اینجا در بنابراین،
رسته ای چارچوب یک در کار هنگام در که باشد همسان بودن
داده شده معیار هر با معیار این چگونه اینکه و می شود گزیده
می شوند) شناخته فرم عنوان به کلی به طور (که اشیاء برای
دیدگاه این با که متعارفی مخالفت های از یکی دارد. شباهت
شوند پنداشته ساختار عنوان به اشیاء اگر که است این می شود
هر از یعنی شوند، گرفته نظر در مجرد ساختار عنوان به تنها و
ممکن دیگر باشند، منفک عینی یا به خصوص ۲ نمایندگی
تشخیص پذیر ریاضیات جهان در آن ها استقرارگاه که نیست
ر.ک. مخالفت این از رسمی صورت بندی یک (برای باشد.
،۶ ،۲۱۸] ر.ک. مورد این در مرتبط مطالب برای .[۹۸]

(.[۱۷۷ ،۲۲۳ ،۲۵۹ ،۱۰۰ ،۱۷۶ ،۱۴۸ ،۲۵۸ ،۱۵۲
به که است این وضع این درک برای متفاوت کمی راه یک
بافتارهای در که کرد نگاه نوع هایی۳ عنوان به ریاضی اشیاء
با به شدت این دارند. وجود نشانه هایی۴ برایشان مختلف
دارد، تفاوت می شود یافت مجموعه ها نظریۀ در که وضعیتی
آن ها مرجع  و می شوند تعریف یکتا شکل به اشیاء آن در که
نظریۀ در نوع ها برای می توان اگرچه می شود. داده مستقیماً
جای یکریختی نوع های یا هم ارزی رده های طریق از مجموعه ها
از چارچوب آن در همسان بودن زیرین معیار همچنان گشود،
به باالخره بنابراین و می شود تأمین گسترش۵ اصل موضوع
این، بر عالوه می دهیم. داده  ارجاع به خصوصی مجموعه های
به آن نشانۀ با نوع یک بین رابطۀ که کرد استدالل می توان
یک نمی شود. نمایندگی عضویت رابطۀ توسط بسنده ای اندازۀ
نیست؛ نوع یک از عنصری ندارد؛ تعلق نوع یک به نشانه
رسته ای، چارچوب یک در است. آن از مثالی و مصداق بلکه
این که چیزی و است، نوع یک نشانۀ یک به ارجاع همواره

–م. داده می شود. ارجاع آن به که چیزی :reference برگردانِ ۱

2representation
–م. دارد. اشاره type به نوشتار از بخش این ۳در

دارد. اشاره token به نوشتار از بخش این ۴در

5axiom of extensionality

نه و است نوع آن مستقیماً می کند طبقه بندی و شناسایی نظریه
یک قرارگاه که نیست نیازی چارچوب، این در نشانه ها. خود
منظر از ریاضیات، در اقال آن ، نشانه های ولی شود، تعیین نوع
انعکاس همان این هستند. تعیین این مستلزم معرفت شناسی
معرفت شناسانه معنای در انضمامی۷ و انتزاعی۶ بین تعامل
(ر.ک. اخیر.) عبارت دو هستان شناسانۀ معنای در نه (و است

(.[۲۰۹ ،۲۰۷ ،۲۰۶ ،۷۵ ،۷۴]

را اطالعات از غنی منبعی رسته ها نظریۀ تاریخچۀ
لحاظ به ،معرفت شناسی بتوان آن کمک به تا می دهد به دست
به و گرفت نظر در را ریاضیات پرحساسیتِ تاریخی،
برای که، کرد تصور می توان دشوار پرداخت. آن اکتشاف
می توانستند چگونه جبری توپولوژی و جبری هندسۀ مثال،
(برای شوند. هستند که آنچه به مبدل رسته ای ابزار بدون
رسته ها نظریۀ (.[۲۲۲ ،۲۱۹ ،۲۰۸ ،۱۲۷ ،۵۵] ر.ک. مثال
پایۀ بر ریاضی مختلف زمینه های مفاهیم بازشناخت به منجر
که زمانی گذشته، این از شده است. مجرد تماماً بنیان های
مرز های می شوند، داده پرورش رسته  ای چارچوب در شاخه ها
بازاندیشی مستلزم و می شوند درهم شکسته آنان بین سنتی
آن مهم مثال های از یکی فقط توپوس نظریۀ شد؛ خواهند
می کند، بنا منطق و جبری هندسۀ میان مستقیم پلی که است،
هندسۀ در مشخصی نتایج که داشت اشاره می توان به هنگام و
مفاهیم بالعکس. و می کند، ترجمه منطق به مستقیماً را جبری
روشنی با امروزه داشتند، هندسی خاستگاهی که به خصوصی
مفهوم مثال، (برای هستند منطقی که دید می توان بیشتری
را خود صحنه پس در نیز جبری توپولوژی همدوس۸). توپوس
از سامانمند بهره وری یک برای مثال، عنوان (به کرده. پنهان
ر.ک. ریاضیات پل های عنوان به توپوس ها به نگاه ایدۀ
وجه که گفت می توان اهمیت، حائز دیگرِ جنبۀ یک از (.[۵۴]
گذشته در که آن گونه دیگر فراریاضیات و ریاضیات بین تمایز
می بایست مسائل این همۀ نیست. ترسیم قابل بود ممکن

شوند. بررسی مجدداً شده باز اندیشی

نظریۀ بگوییم، ریاضی ورزی خود از بیشتر بخواهیم اگر
ریاضیات چهرۀ که ساخت ممکن را روش هایی بالش رسته ها
چنین می توان می کنند. نیز همچنان و کرده اند دگرگون را

6abstract
7concrete
8coherent topos



۳۲۱۲  شماره ریاضی، جنگ

و ژرف ترین از یکی کمالِ نمایانگر رسته ها نظریۀ که گفت
است: بیستم قرن در ریاضی تفکر گرایش های قدرتمندترین
به موقعیت. یک اجزای مجردترین و عمومی ترین جستن
ددکیند−هیلبرت− سنت برحق وارث رسته ها نظریۀ معنی، این
و اصل موضوعی روش بر کیدش تأ با است؛ نوتر−بورباکی۱
(.[۲۵۴] ر.ک. دیگر خوانشی (برای جبری. ساختار های
زمینۀ یک به شخصیت بخشی برای رسته ها نظریۀ که زمانی
بنا رویش بر که را چارچوبی شود، برده به کار خاص ریاضیاتی
انسجام و قدرت ثبات، که چارچوبی آن می کند؛ فاش شده
یک به خاص، شاخۀ این خود ساختار می کند. اداره را زمینه
دیگری، چیز برروی که باشد نداشته نیازی است ممکن معنی،
چون، باشد؛ داشته قرار مستحکم، رستنگاه یک به سان چیزی
بزرگتری شبکۀ از جزئی تنها می تواند مناسب، کامال به شکلی
است. شناور فضا در گویی ندارد، ارشمیدسی ای ۲  نقطۀ که باشد
نُویرت۳ کشتی رسته ای، نقطه نظر از می گوید: معروف مثل یک

شده. فضاپیما یک به تبدیل

رسته ها نظریۀ آیا ببریم پی که مانده اند این ها همچنان،
رویه» یک «در اصطالح به مجموعه ها، نظریۀ با همراه باید
نظریۀ جدی جایگزین یک عنوان به باید آیا باشد، داشته قرار
آیا و شود، گرفته نظر در ریاضیات بنیان به عنوان مجموعه ها
همین که (این نه. یا است متفاوت مبانیاتی معنای به اصال

1Dedeking-Hilbert-Noether-Bourbaki
سخنی از استعاره ایست ارشمیدسی نقطۀ کسفورد) آ فلسفۀ (فرهنگ ۲

یک و ساکن تکیه گاه نقطۀ یک اگر می گوید که ارشمیدس، به منسوب
نقطۀ کند. جابجا را زمین می توانست می داشت، بلند کافی به قدر اهرم
متفاوت تصویری که آنجاست از که است، خارج» «در نقطه ای ارشمیدسی
است. دستیابی قابل شٔی یک از راستین یا (objective) عینی احتماال و
مثال یا باشد، زمان خارج از زمان دربارۀ نگاهی و تصویر مثال می تواند

م. – دیگر. جایی از علم به نگاهی
نُویرت توسط که قدرتمند تصویری کسفورد) آ فلسفۀ (فرهنگ ۳

در Anti-Spengler نام با اثرش در اتریشی، فیلسوف ،(Neurath)
می شود مقایسه کشتی ای با علم بدنۀ آن در که شد، احضار ۱۹۹۲ سال
وسط در باید که هستیم مالحانی به سان ’ما شود: تعمیر آب روی باید که
شروع پایین از اول از نمی توانند هرگز اما کنند بازسازی را کشتی شان دریا
به اجزا بقیۀ از آنکه شرط به است، جایگزینی قابل جزء هر کنند...‘.
این با تضاد در تصویر این ایستاد. آن ها روی بتوان که باشد کافی قدر
از مصون خود که گردد استوار مبانی ای بر می بایست علم که است دیدگاه
کشیدن، سر بر دست  به نوعی با را، خود صیانت این و هستند، سنجش گری

م. – می دهند. انتقال گزاره ها دیگر به

است، مطرح قوی تری به طور حتی توپوس نظریۀ مورد در سوال
بود.) نخواهد بازدارنده امری ما برای

عنوان به رسته ها رستۀ که بود ایده این مبلّغ ابتدا از الویر
(ر.ک. است. به کار گیری قابل بنیانی چارچوبی
پیشرفت به حدی تا هم اکنون طرح این (.[۱۵۷ ،۱۵۵]
ضعیف) n−رسته های دیگر نام (با بعد−باالتر رسته های
نظریۀ پیدایش (.[۱۹۹] ر.ک. مثال (برای است. وابسته
ممکن را جدیدی اتفاقات میالدی، هفتاد دهۀ در توپوس
به به خصوصی توپوس های که می کند توصیه مک لین ساخت.
(ر.ک. شوند. گرفته نظر در ریاضیات واقعی بنیان عنوان
عنوان به را آزاد اصطالح به توپوس های لمبک (.[۱۸۶]
که معنی این به می کند، مطرح ممکن چارچوب بهترین
بپذیرند احتماال نیز متفاوت فلسفی بینش دارای ریاضیدانان
(ر.ک. کنند. اختیار را چارچوب این همگی که
که کرد استدالل او همچنین (.[۱۴۰ ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۶۱ ،۶۲]
را کالسیک ریاضیدان یک بتواند که ندارد وجود توپوسی هیچ
بیشتر مطالعۀ (برای (.[۱۴۱] (ر.ک. کند. خشنود کامال
مبانیات در خصوص رسته شناسان مختلف دیدگاه های دربارۀ

(.[۱۵۲] ر.ک.
بر هم و نفع به هم بنیادین، چاچوب های دربارۀ مباحثات
میان روابط [۳۸] (بالس۴ رفته اند. پیش رسته ها نظریۀ ضدّ
ففرمن۵ می کند. بررسی را مجموعه ها نظریۀ و رسته ها نظریۀ
استدالل رسته ها نظریۀ ضدّ بر [۹۸] هلمن۷ و [۲۷] بل۶ ،[۷۸]
برای و .[۲۰۵] ر.ک. سریع و اجمالی نگاهی برای می آورند.
اما به کندی، مناظره این (.[۶ ،۲۲۰] ر.ک. هلمن به پاسخ هایی
چارچوب یک ارائۀ که شده است مشخص کرده. پیشرفت مسلماً
نظریۀ شکل به چه ا ست، شدنی رسته ها نظریۀ زبان به بنیادین
از که رسته ها رستۀ یک با چه ، مجموعه ها۸ رستۀ مقدماتی
است. آمده مجرد۱۰ ریاضیات برای ماکای۹ ساختارگرای بنیان
و لینبو۱۱ که گویشی به ریاضی، جامعۀ می رسد نظر به بنابراین
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9Michael Makkai
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دربارۀ تردیدی دیگر بردند، به کارش بار اولین [۱۷۶] پتیگرو۱
مسئلۀ ندارد. رویکردها این مفهومی و منطقی خوداستواری
فلسفی توجیهی می تواند کسی آیا که است این به نظر اصلی
،۱۰۱] (ر.ک. نه. یا کند ارائه چارچوب ها این از یکی برای

(.[۲۲۴ ،۲۱۰
روشن بایست خود رسته ها نظریۀ بنیان های که امر این
است ممکن زیرا می کند. افزون را داستان پیچیدگی شوند،
از جهانی که باشد داشته وجود گوناگونی بسیار روش های
تصور ریاضیات برای بنیانی عنوان به بعد−باالتر رسته های
ما که گفت می توان خاطر اطمینان با دیگر امروزه شود.
در مهمی نتایج و داریم ,∞)−رسته ها ۱) از مناسبی شناخت
توضیح یک برای مثال (برای آمده اند. به دست چارچوب این
جهان برای بسنده زبانی می بایست هنوز (.[۵۶] ر.ک.
معینی اصول موضوعۀ همراه به دلخواه، بعد−باالتر رسته های
از موجز توصیفی (برای آورد. ارمغان به ریاضیات برای
توسط دیگر رویکردی .[۱۹۹] ر.ک. زبانی چنان
نظریۀ اساس بر که شده ارائه دیگر تن چند و ۇیوودسکی۲
بعد−باالتر رسته های با تنگاتنگی ارتباط ولی است هموتوپی۳

(.[۱۴] ر.ک. است. پیگیری  حال در مجدانه و دارد؛
برای رسته ها نظریۀ که است پای گرفته واقعیت یک این
منطق حقیقت در می رود. به کار فلسفه و منطق مطالعۀ
حدود اکنون رسته ای، ابزار با منطق مطالعۀ یعنی رسته ای،
پیشرفت درحال پرتوان همچنان و شده برپا که است سال ۴۰
رسته ای منطق در که مرتبط فلسفیاً نتایج از برخی است.

هستند: این ها شده اند حاصل

منظم۴، رسته های رسته ای: اصول سلسله مراتب •
رسته های و هیتینگی۶ رسته های همدوس۵، رسته های
منطقی دستگاه های با متناظر این ها همۀ بولی؛
دستگاه های با همراهند که هستند، خوش تعریفی
این از خبر آن ها تمامیت؛ قضایای و استنتاج
خود سورها، شامل منطقی، مفاهیم که می دهند
پدیدار مشخص ترتیبی با خود طبیعی به شکلی

1Richard Pettigrew
2Vladimir A. Voevodsky
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توجیهی (برای نیست تصادفی سامان  شان و می شوند
نظریۀ از منطقی رابط های استفادۀ برای فلسفی

[۲۷۱])؛ ر.ک. رسته ها

برای کریپکی−بث۸ معناشناسی از جویال۷ تعمیم •
بافه ای۹ معناشناسی به شهودگرایانه منطق

۱۹۲]؛ ،۱۴۴]

اهمیت که هندسی۱۰ و همدوس به اصطالح منطق های •
اکتشاف مورد هنوز می بایست مفهومی شان و کاربردی

۵۲]؛ ،۵۱ ،۱۲۰ ،۱۹۲ ،۲۰۲] بگیرد قرار

نظریه ها برای رده بندی۱۲ توپوس و عام۱۱ مدل مفاهیم •
۵۳]؛ ،۱۲۰ ،۱۹۲ ،۳۱ ،۴۳ ،۲۰۲]

،۲۰۲] مربوطه قضایای و قوی مفهومی تمامیت مفهوم •
۱۲۰]؛ ،۲۳۹

و پیوستار فرضیۀ استقالل برای هندسی برهان های •
،۲۶۵] مجموعه ها نظریۀ قدرتمند موضوعۀ اصول دیگر

۱۹۲]؛ ،۴۱ ،۴۰ ،۳۹ ،۸۵ ،۸۴ ،۴۹

ساختارگرایانه؛ ریاضیات پیشرفت های و مدل ها •

آنالیز برای جایگزینی ترکیبی۱۳، دیفرانسیل هندسه •
۳۴]؛ ،۳۳ ،۱۲۶] غیراستاندارد و استاندارد

واقع تابع هر آن در که کاری، توپوس به اصطالح ساختن •
،۱۰۶ ،۲۱۷] بود خواهد بازگشتی طبیعی، اعداد بر

۲۷۰]؛ ،۲۶۹ ،۱۰۸

منطق خطی۱۴، منطق برای رسته ای مدل های •
و فازی۱۶ مجموعه های موجهات۱۵،

7André Joyal
8Kripke-Beth sematics
9sheaf semantics

10coherent and geometric logic
11generic model
12classifying topos
13synthetic differential geometry
14linear logic
15modal logic
16fuzzy sets
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عمومی ۱ بعد−باالترِ نوع های نظریه 
،۱۱۲ ،۲۵۳ ،۹۱ ،۲۰۳ ،۲۴۹ ،۲۴۸ ،۲۴۷ ،۲۴۶]

۵۸]؛ ،۱۲۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۴۲ ،۱۲۰ ،۲۶۴

،۱۹۶ ،۲۵ ،۲۴] «گرته ها»۳. به نام گرافیکی ۲ نحوِ یک •
۱۲۰]؛ ،۱۹۸ ،۱۹۷

فیزیک اساس کوانتومی، منطق •
کوانتومی میدان های نظریۀ و کوانتوم
.[۶۰ ،۷۷ ،۶۶ ،۱۱۱ ،۵۹ ،۱۹ ،۲۱ ،۱۰۵ ،۱ ،۴۷]

می بخشند؛ چشمگیری انعطاف منطق به رسته ای ابزار
ریاضیات شگفت انگیز نتایج از یک هر تقریباً می توان که این
مناسب رسته ای بستر یک در را شهودگرایانه و ساختارگرایانه
حال، عین در است. موضوع همین از نمایانگری نشاند،
معناشناسی مانند نظریه مجموعه ای، استاندارد مفاهیم برای
آمده است. به دست رسته ها در طبیعی تعمیم هایی تارسکی۴،
قرن در چون می گیرد ریشه منطق از رسته ای، منطق بنابراین
منطق برای حال عین در ولی یافته است، رشد میالدی بیستم
پیوند های که می آورد فراهم نوین و قدرتمند چارچوب یک

دارد. ریاضیات بخش های دیگر با متعددی

مرتبط نیز عام تری فلسفی پرسش های به رسته ها نظریۀ
که باشد مشهود باید آمده، باال در که بحث هایی از است.
همۀ بر تقریباً می بایست رسته ای منطق و رسته ها نظریۀ
ماهیت از باشند: اثرگذار منطق فلسفۀ در برآینده مسائل
نظریۀ دیگر، منطق های پرسش تا گرفته این همانی۵ معیارهای
تابانده است. موضوعات بر معرفت پرتو همواره رسته ها
داشت، می توان هستان شناسی زمینۀ در مشابهی اظهارات
مرز های جزء‑کل، رابطۀ صوری۶: هستان شناسی به خصوص
[۷۴] الرمن۷ . و... فضا به مربوط ایده های دستگاه ها،
دهد نشان تا ببندد به کار را رسته ای منطق کرد تالش متهورانه
که می دهد تشکیل را کلیات۸ نظریۀ یک رسته ها نظریۀ

1higher-order type theories
2syntax
3“sketches”
4Tarski’s sematics
5identity criteria
6formal ontology
7David P. Ellerman
8theory of universals

یک به عنوان نیز آن که مجموعه ها، نظریۀ با خصوصیاتش
از اگر دارد. اساسی تفاوت می شود، پنداشته کلیات نظریۀ
کنیم، حرکت بخواهیم شناختی علوم سمت به هستان شناسی
رسته ای منطق از که کردند تالش [۱۷۹] رِیِس۱۰ و مک نامرا۹
به طور کنند. ارائه ارجاع۱۱ برای دیگری منطق تا کنند استفاده
و شمارا۱۲ اسامی میان روابط که کردند تالش آن ها خاص،
از استفاده درحال محققان دیگر کنند. روشن را ناشمارا۱۳
شبکه های ، پیچیده۱۴ سیستم های تا هستند رسته ها نظریۀ
مثال (برای کنند. مطالعه را تمثیل ها۱۶ و شناختی۱۵ عصبی
فالسفۀ آخر، در (.[۴۶ ،۴ ،۹۷ ،۹۶ ،۶۹ ،۶۸ ،۶۷] ر.ک.
علم در ساختارگرایی با مرتبط مسائل کردن روشن برای علم
ر.ک. مثال (برای آورده اند. روی رسته ها نظریۀ به
(.[۱۵۱ ،۱۴۹ ،۱۴۷ ،۱۲۸ ،۷۶ ،۱۲۹ ،۲۳ ،۴۵]
به دست بسیاری فلسفی چالش های رسته ها نظریۀ بدین ترتیب
پی رو پیش  سال های در است امید که چالش هایی می دهد؛

شوند. گرفته 
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و ترجمه این ریزبینانۀ بررسی خاطر به عبدالهی ادیب از
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کامپیوتر علوم

الندا* حساب
گردآوری: و ترجمه

هونجانی زهرا و باقری بهار

معرفی شده محاسباتی مدل الندا، حساب الندا»۱بپردازیم. «حساب اجمالی معرفی به داریم سعی ما مقاله این در چکیده.
به زبان، این قوانین تشریح با ما می کند. صورت بندی توابع از استفاده با را محاسبه مفهوم که چرچ۲است آلونزو توسط
صورت این کاربرد به انتها، در می پردازیم. بازگشتی توابع و محاسباتی اعمال برخی طبیعی، اعداد مانند مفاهیمی بازتعریف

کرد. خواهیم اشاره تابع گرا برنامه نویسی زبان های برای مستحکمی بنیان عنوان به بندی،

مقدمه ۱

 گزاره هر می توان آیا یعنی است؟ کامل ریاضیات آیا •
کرد؟ رد یا اثبات را ریاضی

گفت می توان آیا یعنی است؟ سازگار ریاضیات آیا •
قابل معتبری روش هیچ با «۱ = ۰» مانند گزارههایی

نیستند؟ اثبات

الگوریتمی۳ آیا یعنی است؟ تصمیمپذیر ریاضیات آیا •
را دادهشده اثبات هر نادرستی یا درستی که دارد وجود

کند؟ تعیین

اضافاتی بانضمام که هستند [۵] مرجع ترجمۀ ۵ و ۴،۳،۲ *بخش های

شده اند. آورده مقاله این در
1Lambda calculus
2Alonzo Church
3mechanical method

هیلبرت۴ دیوید میالدی، بیستم قرن اوایل را، باال سوال سه
ساختن موضوعی اصل با بود امیدوار که کرد مطرح در حالی
آن ها، تمامیت و سازگاری اثبات و ریاضی نظریه های همۀ
ریاضیات در یقین استقرار که پارادوکسهایی همیشه، برای
آرزوی اینکه شوند.۵ پاک صحنه از انداخته اند، مخاطره به را
حساب ناتمامیت دربارۀ گودل غیرمنتظرۀ کشف با هیلبرت
در گودل .[۸] است آشنایی داستان می شود، آب بر نقش
اصل سیستم هیچ که می کند ثابت دوم و اول سؤال به پاسخ

کامل. هم باشد، سازگار هم که ندارد وجود موضوعی ای

الگوریتم دقیق تعریف مستلزم سوم، سوال به پاسخ اما
آلونزو ،۱۹۶۳ سال در نداشت. وجود زمان آن تا که بود،
جداگانه، طور به مقاالتی، انتشار با تورینگ۶ آلن و چرچ

4David Hilbert
سواالت نیز الیبنیس هیلبرت،  از پیش سال دویست حدود البته ۵

مطرح مسائل، همۀ توصیف برای جهانی زبان یک وجود دربارۀ مشابهی
بود. کرده

6Alan Turing
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مفهوم کردن صوری به و دادند ارائه الگوریتم برای تعاریفی
چرچ پرداختند. «محاسبه پذیری»۲ همان یا «تصمیم پذیری»۱
متفاوت محاسباتی مدل دو ساختن با را کار این تورینگ و

دادند؛ انجام

ماشین− بعدها که ساخت، ماشینها از رده ای تورینگ .۱
به را محاسبهپذیر تابع مفهوم و شد، نامیده تورینگ۳

کرد. توصیف آن ها کمک

کرد بنا الندا حساب نام به صوری سیستم یک چرچ .۲
که سیستم این کمک به را محاسبهپذیر تابع مفهوم و

کرد.۴ تعریف هستند، آن اصلی ارکان توابع

که دارند وجود مسائلی که دادند نشان یک هر نهایت در
است. منفی نیز سوم سوال جواب بنابراین و نبوده تصمیمپذیر
برای شده ارائه تعاریف که کرد اثبات تورینگ ،۱۹۷۳ سال در
معادلند تورینگ، ماشین و الندا حساب در محاسبهپذیری

می پردازیم. الندا حساب دقیقتر بررسی به ادامه در .[۷]

تعاریف ۲

جهانی جامع برنامه نویسی زبان کوچک ترین الندا حساب
تبدیل۵ قاعدۀ یک شامل تنها الندا حساب می شود. نامیده
جامعیت است. تابع تعریف برای فرم یک و متغیر) (تعویض
را محاسبهپذیر تابع هر که معناست بدین الندا حساب
این از الندا حساب کرد. ارزیابی و بیان آن توسط می توان
قواعد پیادهسازی هرچند است. تورینگ ماشین معادل جهت
حقیقت در دارد، تاکید آنها کاربرد بر و نمی کند بررسی را
مفاهیم از یکی سختافزار. تا است نرم افزار به مربوط بیشتر
«متغیر»۸ یا «نام»۷ است. «عبارت»۶ الندا حساب اصلی

1Decidability
2computability
3Turing machine

برای بنیانی عنوان به ۱۹۳۰ دهه در بار اولین برای الندا حساب ۴

که داد نشان کلینی−راسر تناقض ۱۹۳۵ سال در اما شد. مطرح ریاضیات
این نتیجۀ در .[۳] است ناسازگار منطقی لحاظ از اولیه شده مطرح سیستم
را بود محاسبات به مربوط که آن از قسمتی چرچ ،۱۹۳۶ سال در اتفاق،

کرد. منتشر جداگانه
5transformation rule
6expression
7name
8variable

حروف با می تواند ما نیاز بر بنا که است شناسه ای۹
بازگشتی صورت به عبارت یک شود. جایگزین a, b, c . . .

می شود: تعریف

< expression > := < name >|< function >

|< application >

< function > := λ< name > . < expression >

< application > := < expression >< expression >

پرانتز داخل را عبارت هر می توانیم ابهام، بردن بین از برای
E با (E) عبارت ،E مانند عبارت هر برای یعنی دهیم؛ قرار
می شوند، استفاده زبان این در که کلیدی عالئم تنها است. برابر
است ممکن پرانتزگذاری که آنجا از است. (.) نقطه و (λ) الندا
و ارزیابی برای ما قرارداد شود، عبارات به هم ریختگی موجب
سمت از را توابع که است این پرانتز بدون عبارات محاسبۀ
به E۱E۲E۳ . . . En عبارت مثال برای کنیم. اعمال چپ

می شود: محاسبه صورت این

(. . . ((E۱E۲)E۳) . . . En)

کردیم، ذکر الندا عبارت های برای باالتر که تعریفی طبق
عبارت مثال برای است. الندا عبارت یک تنهایی به متغیر یک

است: همانی تابع تعریف زیر

λx.x

عبارت و بوده تابع آرگومان ی نشان دهنده الندا از بعد نام
می شود. نامیده تعریف «بدنه»ی (x مثال این (در نقطه از بعد

عبارت مانند شوند. اعمال عبارات روی می توانند توابع

(λx.x)y

برای پرانتزها است. شده اعمال y روی همانی تابع آن در که
بدنۀ جزو y بود ممکن پرانتز (بدون شده اند استفاده ابهام زدایی
جایگزینی با عبارت یک روی تابع اعمال شود). انگاشته تابع
می شود. محاسبه تابع بدنۀ در ،y مثال این در ،x آرگومان مقدار

9identifier
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تبدیل در
(λx.x)y = [y/x]x = y

سمت عبارت در x رخدادهای تمام می دهد نشان [y/x]
می شوند. جایگزین y با نماد، راست

ندارند. معنایی خود خودی به توابع آرگومانهای اسامی
داریم: مثال برای

(λz.z) ≡ (λy.y) ≡ (λt.t) ≡ (λu.u).

مترادف دادن نشان برای A ≡ B در “≡” نماد از ما
می کنیم. استفاده B و A بودن

وابسته و آزاد متغیرهای ۱ .۲

آن رخدادهای اگر می گوییم «وابسته»۱ را تابع یک در x متغیر
بدنۀ در رفته کار به اسمهای و باشد λx از بعد تابع بدنۀ در
در می نامیم. آزاد»۲ «متغیر را، نیستند تابع آن آرگومان که تابع

عبارتِ
(λx.xy)

اسمهای همۀ الندا حساب در است. آزاد y و وابسته x متغیر
مثال برای هستند. «موضعی»۳ تعریف، یک در رفته کار به

بگیرید. نظر در را زیر عبارت

(λx.x)(λyz.yxz)

در حالیکه در است وابسته x چپ)، (از اول عبارت بدنۀ در
که کنید توجه است. آزاد x و وابسته z و y دوم عبارت بدنۀ

است. مستقل دوم عبارت در x از اول عبارت در x
یک در <name> متغیر گفت می توان دقیق تر تعریف یک در

باشد: برقرار زیر حاالت از یکی اگر است آزاد عبارت

است. آزاد <name> در <name> •

آزاد λ <name1> . <exp> در <name> •
و <name> ̸= <name1> اگر است

باشد. آزاد <exp> در <name>

1Bound variable
2Free variable
3local

اول عبارت در اگر است آزاد E۱E۲ در <name> •
باشد. آزاد دوم یا

برقرار زیر حاالت از یکی اگر است وابسته <name> متغیر
باشد:

وابسته λ <name1> . <exp> در <name> •
در یا باشد <name1> برابر <name> اگر است

باشد. وابسته <exp>

عبارت در اگر است وابسته E۱E۲ در <name> •
باشد. وابسته دوم یا اول

صورت به هم میتواند متغیر یک باال، تعاریف به توجه با
در را زیر عبارت دهد. رخ عبارت یک در وابسته هم و آزاد

بگیرید: نظر
(λx.xy)(λy.y)

راست سمت عبارت در و بوده آزاد y چپ سمت عبارت در
کل در وابسته هم و آزاد صورت به هم بنابراین است، وابسته

دارد. وجود عبارت

جانشینی ۲ .۲

این می شوید، مواجه الندا حساب با بار اولین برای که هنگامی
شما است ممکن نمی کنیم، نامگذاری را توابع ما که واقعیت
داشته نیاز تابع یک به ما بار هر حقیقت در کند؛ گیج کمی را
و ارزیابی را آن و نوشته کامل طور به را تابع تعریف باشیم،
از سادهسازی، برای مقاله این در ما هرچند می کنیم. مقداردهی
برای جایگزینی عنوان به نمادها سایر و ارقام بزرگ، حروف
تابع مثال، برای کرد. خواهیم استفاده توابع از برخی تعریف

است. (λx.x) معادل که داد نشان I با می توان را همانی
است: خودش روی همانی تابع اعمال حاصل زیر عبارت

II ≡ (λx.x)(λx.x)

دوم پرانتز در x از مستقل اول، پرانتز در x عبارت، این در
زیر صورت به را فوق عبارت می توانیم واقع، در است.

بنویسیم:
II ≡ (λx.x)(λz.z)
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نوشت: می توان ،(II) خودش روی همانی تابع اعمال با

[λz.z/x]x = λz.z ≡ I

است. همانی تابع همان دوباره که

وابستۀ و آزاد رخدادهای تمایز به باید جانشینی هنگام
عبارتِ در کنیم. توجه شناسه یک

(λx.(λy.xy))y

از خارج y که حالی در است وابسته y یک شامل درونی تابع
دو این است ممکن اشتباه جانشینی یک است. آزاد پرانتز،
منتهی زیر نادرست جواب به و کرده فرض یکسان را شناسه

شود:
(λy.yy)

عبارتِ دهیم، تغییر t به را y وابستۀ متغیر نام اگر

(λx.(λt.xt))y = (λt.yt)

 نتیجه و بوده متفاوت قبل  نتیجه با که آوریم می دست به را
است. صحیح

همه ی ما شود، Eاعمال روی λx.<exp> تابع اگر پس
اگر می کنیم. جایگزین E با را <exp> در x آزاد رخدادهای
دارای <exp> در که باشد داشته وجود آزادی متغیر E در
جایگزینی از قبل را وابسته متغیر نام است، وابسته رخداد
عبارت در مثال برای نشویم. باال اشتباه دچار تا می دهیم تغییر

(λx.(λy.(x(λx.xy))))y

x اولین فقط تابع بدنۀ ی در می کنیم. x آرگومان جانشین را y
است الزم جانشینی از قبل شود، جایگزین می تواند و است آزاد
آن وابستۀ و آزاد رخدادهای تمایز تا دهیم تغییر را y متغیر نام

باشد: مشهود

[y/x](λt.(x(λx.xt))) = (λt.(y(λx.xt)))

حساب ۳

انجام توانایی می رود انتظار برنامهنویسی زبان یک از
حساب در اعداد نمایش باشد. داشته را عددی محاسبات
استفاده با عدد هر سپس و میشود آغاز صفر تعریف با الندا
صورت به یک میشود؛ داده نمایش خود از قبل عدد از
و «suc(suc(zero))» صورت به دو ،«suc(zero)»
هستیم، توابع تعریف به قادر تنها ما الندا حساب …در
تابع عنوان به و رویکرد همین با باید هم اعداد بنابراین

را صفر شوند؛ تعریف

λs.(λz.z)

اینگونه است. z و s آرگومان دو با تابع یک که میکنیم تعریف
چنین اختصار به را دارند آرگومان یک از بیش که عبارات

مینویسیم:
λsz.z

عبارت، این ارزیابی در که معناست بدین نمایش این
در با می افتد. اتفاق z برای بعد و s برای اول جانشینی،
زیر صورت به را طبیعی اعداد گفته شده، نمادگذاری گرفتن نظر

میکنیم: تعریف

۱ ≡ λsz.s(z)

۲ ≡ λsz.s(s(z))

۳ ≡ λsz.s(s(s(z)))

می کنیم. عمل ترتیب همین به نیز بزرگتر اعداد برای و
به که است پسین»۱ «تابع اینجا، در توجه جالب تابع اولین

می شود: تعریف زیر صورت

S ≡ λwyx.y(wyx)

تعریف باال در که صفر، عدد نمایش روی پسین تابع اعمال با

1Successor function
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داریم: کردیم،

S۰ ≡ (λwyx.y(wyx))(λsz.z)

جانشین را (λsz.z) wها، تمام جای به اول، عبارت بدنۀ در
بود: خواهد یک عدد حاصل و میکنیم

λyx.y((λsz.z)yx) = λyx.y((λz.z)x)

= λyx.y(x) ≡ ۱

می شود: نتیجه یک، روی پسین تابع اعمال از

S۱ ≡ (λwyx.y(wyx))(λsz.s(z))

= λyx.y((λsz.s(z))yx)

= λyx.y(y(x)) ≡ ۲

:n مانند طبیعی عدد هر برای ترتیب، همین به

Sn ≡ n+ ۱.

جمع ۱ .۳

برای ارائه شده تعریف به است کافی جمع، پیادهسازی برای
۲ عدد تعریف بدنۀ در s(s(z)) مثال برای کنیم؛ توجه اعداد
حال دانست. z روی s تابع کردن اعمال بار دو میتوان را،
بار دو را پسین تابع است کافی هم ۳ به ۲ کردن اضافه برای

کنیم: اعمال ۳ روی

۲S۳ ≡ (λsz.s(sz))(λwyx.y(wyx))

(λuv.u(u(uv)))

= (λwyx.y((wy)x))((λwyx.y((wy)x))

(λuv.u(u(uv))))

≡ SS۳

درستی متن،  با بیشتر همراهی برای خواننده است خوب
کند: تحقیق را زیر عبارت

SS۳ = S۴ = ۵.

ضرب ۲ .۳

زیر تابع کمک به می توان را y و x عدد دو ضرب حاصل
کرد: محاسبه

M ≡ (λnmh.n(mh))

با: است برابر چهار و سه حاصل ضرب مثال، برای

(λnmh.n(mh))۳۴ ≡ (λh.۳(۴h))

می دهیم. ادامه را محاسبات ،۴ و ۳ تابع تعریف جای گذای با

۳ ≡ λfx.f(f(fx))

۴ ≡ λgy.g(g(g(gy)))

M(۳)(۴) ≡ (λnmh.n(mh)) (λfx.f(f(fx)))

(λgy.g(g(g(gy))))

است ۱۲ داریم انتظار که طور همان حاصل نهایت در
محاسبات نوشتن است، آمده پایین در محاسبات ادامۀ (اگرچه

میشود). توصیه خواننده توسط

β
= λh. (λfx.f(f(fx)))

((
λgy.g(g(g(gy)))

)
h
)

β
= λh.

(
λfx.f(f(fx))

)
(λy.h(h(h(hy))))

β
= λh. (λx. (λy.h(h(h(hy)))) ((λy.

h(h(h(hy))))
((
λy.h(h(h(hy)))

)
x
)))

β
= λh. (λx. (λy.h(h(h(hy))))((

λy.h(h(h(hy)))
)
(h(h(h(hx))))

))
β
= λh.

(
λx.

(
λy.h(h(h(hy)))

)
(h(h(h(h(h(h(h(hx)))))))))
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β
= λh. (λx.h(h(h(h(h(h(h

(h(h(h(h(hx))))))))))))

= λhx.h(h(h(h(h(h(h

(h(h(h(h(hx)))))))))))

≡ ۱۲.

شرطی عبارات ۴

صورت به شرطی عبارت باشد، یک بولی۱ متغیر یک B اگر
بنابراین، بود. خواهد «Q اینصورت غیر در P آنگاه ،B «اگر
الندا،  حساب در Qاست. و P بین انتخاب عامل بولی متغیر
زیر بصورت را نادرست۳ و درست۲ تابع دو بولی متغیر بجای

می کنیم: تعریف

T ≡ λxy.x

F ≡ λxy.y

آرگومان دوم تابع و اول آرگومان آرگومان، دو بین از اول تابع
شرطی عبارات پیاده سازی بنابراین، می کند. انتخاب را دوم

می شود. ممکن تابع دو این از استفاده با الندا حساب در

منطقی عملگرهای ۱ .۴

«عطف»۴، منطقی عملگرهای می توانیم باال، تعاریف داشتن با
کنیم: توصیف زیر صورت به را «نقیض»۶ و «فصل»۵

1boolean
2true
3false
4and
5or
6negation

∧ ≡ λxy.xy(λuv.v) ≡ λxy.xyF

∨ ≡ λxy.x(λuv.u)y ≡ λxy.xTy

¬ ≡ λx.x(λuv.v)(λab.a) ≡ λx.xFT

باال، عملگرهای از یک هر برای ارزش جدول رسم با میتوانید
کنید. بررسی را عملگرها ماهیت با تعاریف این سازگاری

داریم: ،T روی نقیض تابع اعمال از مثال، برای

¬T ≡ λx.x(λuv.v)(λab.a)(λcd.c)

≡ TFT ≡ (λcd.c)(λuv.v)(λab.a)

= (λuv.v) ≡ F

شرطی آزمون یک ۲ .۴

تابعی برنامه نویسی، زبان یک در ساده و پرکاربرد توابع از یکی
این غیر در و true باشد، صفر ورودی آرگومان اگر که است
شکل به الندا زبان در را تابع این برمی گرداند، false صورت

می کنیم: تعریف زیر

Z ≡ λx.xF¬F

که کنید توجه تابع، این عملکرد نحوۀ درک برای

۰fa ≡ (λsz.z)fa = a

حاصل شود، اعمال a آرگومان روی بار صفر f تابع اگر یعنی
بخش این ابتدای در (که F تابع طرفی، از بود. خواهد a

به همانی تابع شود، اعمال آرگومانی هر روی کردیم) تعریف
می آید: دست

Fa ≡ (λxy.y)a = λy.y ≡ I

صفر روی را تابع کنیم. بررسی را Z عملکرد می توانیم حال
می کنیم: اعمال
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Z۰ ≡ (λx.xF¬F )۰ = ۰F¬F = ¬F = T

خواهد ¬ همان حاصل شده، اعمال ¬ روی بار صفر F چون
داریم: N طبیعی عدد هر روی Z اعمال از بود.

ZN ≡ (λx.xF¬F )N = NF¬F = IF = F

که جا آن از شود؛ می اعمال ¬ روی بار N تعداد به ،F تابع
برای باال عبارت است، همانی تابع آرگومانی هر روی آن اثر

می شود. F برابر ،N طبیعی عدد هر

پیشین۱ تابع ۳ .۴

پیشتر که توابعی از استفاده با را پیشین۲ تابع می توانیم اکنون
n از قبل عدد دنبال به وقتی کنیم. تعریف شدیم، آشنا آنها با
(n, n− مرتب زوج که است این کلی رویکرد یک می گردیم،

کنیم. انتخاب را دوم مؤلفۀ و ساخته را ۱)

می شود: داده نمایش زیر تابع با الندا حساب در مرتب زوج

(λz.zab).

مؤلفۀ و T روی زوج، آن اعمال با مرتب زوج هر اول مؤلفۀ
می آید؛ بدست F روی آن اعمال با دوم

(λz.zab)T = Tab = a

(λz.zab)F = Fab = b.

بگیرید: نظر در را زیر تابع

Φ ≡ (λpz.z(S(pT ))(pT ))

تابع در p آرگومان که (n, n − ۱) مرتب زوج از تابع این

1Predecessor function
برمی گرداند. را n− ۱ ،n هر برای که تابعی ۲

می کند؛ تولید را (n+ ۱, n) مرتب زوج است،

Φ(n, n− ۱) = (λz.z(S(n))(n))

= λz.z(n+ ۱)n ≡ (n+ ۱, n).

مرتب زوج روی Φ تابع اعمال بار n با می توان حال
با سپس ساخت. را (n, n − ۱) مرتب زوج ،(λz.z۰۰)

می آید. بدست n− ۱ دوم، مؤلفۀ انتخاب

P ≡ (λn.nΦ(λz.z۰۰)F ).

صفر صفر، از پیش عدد رویکرد، این با که باشید داشته توجه
خواهد کارآمد توابع، سایر تعریف در ویژگی این می آید. بدست

بود.

مقایسه ای  توابع ۴ .۴

دو بین مقایسهای توابع میتوانیم پیشین، تابع از استفاده با
عمل x ≥ y مانند زیر تابع مثال، برای کنیم. تعریف را عدد

می کند.
G ≡ (λxy.Z(xPy))

باشد، صفر برابر y روی پیشین تابع اعمال بار x حاصل اگر
بررسی برای بود. خواهد T برابر تابع حاصل و x ≥ y آنگاه
آنگاه y ≥ x و x ≥ y اگر که کنید توجه عدد، دو تساوی
تعریف زیر شکل به را تساوی بررسی تابع بنابراین .x = y

می کنیم:

E ≡ (λxy.(Z(xPy))(Z(yPx)))

، x > y بررسی برای توابعی می توان مشابه، رویکردی با
کرد. تعریف x ̸= y یا x < y

بازگشتی توابع ۵

Y تابع کمک به می توان را بازگشتی توابع الندا، حساب در
بازتولید را خودش سپس و می زند صدا را y تابع که کرد تعریف
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است: آمده زیر در تابع این تعریف می کند.

Y ≡ (λy.(λx.y(xx))(λx.y(xx)))

داریم: ،R دلخواه تابع بر تابع این اعمال از

Y R = (λx.R(xx))(λx.R(xx))

= R((λx.R(xx))(λx.R(xx))).

بازتولید Y R یعنی ،Y R = R(Y R) که معناست بدین این
به Y R بازگشتی فراخوانی کمک به R تابع پس است؛ شده

می شود. محاسبه اولش، آرگومان عنوان

که کنیم تعریف تابعی میخواهیم کنید فرض مثال، برای
این به می کند. محاسبه را n تا ۱ طبیعی اعداد جمع حاصل
آنجا از کرد؛ استفاده بازگشتی تعریف یک از میتوان منظور
تعریف زیر مانند را R تابع ،

∑n
i=۰ i = n +

∑n−۱
i=۰ i که
می کنیم:

R ≡ (λrn.Zn۰(nS(r(Pn)))).

اگر می گیرد؛ قرار ارزیابی مورد n مقدار ابتدا باال، تعریف در
تابع اینصورت غیر در شد. خواهد صفر جمع حاصل بود، صفر
در r(Pn) که شود می اعمال r(Pn) روی بار n پسین
n− ۱ روی (r (آرگومان تابع بازگشتی فراخوانی اثر حقیقت

است.

R بازگشتی فراخوانی باال، عبارت در r می دانیم چرا اما
نام الندا حساب در توابع گفتیم پیش تر که حالی در است،
عملگر از استفاده علت دقیقا این و نمی دانیم واقع در ندارند؟
مجموع می خواهیم کنید فرض مثال، برای است. Y ۱ بازگشت             ِ
می کنیم: عمل زیر صورت به کنیم. محاسبه را ۳ تا صفر اعداد

Y R۳ = R(Y R)۳ = Z۳۰(۳S(Y R(P۳)))

داریم: نیست، صفر با برابر ۳ که آنجا از

Z۳۰(۳S(Y R(P۳))) = ۳S(Y R۲)

1recursion operator

مجموع که میکند بیان باال عبارت داشتیم، انتظار که طور همان
برابر ۲ تا صفر مجموع و ۳ جمع حاصل با ۳ تا صفر اعداد
Y R بازگشتی محاسبات نوشتن با میتواند خواننده است.
صفر با باال تابع در که کنید توجه آورد؛ دست به را جمع حاصل
به زیر عبارت و شده متوقف بازگشت ورودی، آرگومان شدن

می آید: دست
۳S۲S۱S۰

است. ۶ عدد همان که

نگاه در است ممکن الندا حساب در بازگشتی تابع تعریف
مثال چند روی باال منطق پیادهسازی اما باشد گیجکننده اول
منظور، همین به کرد. خواهد کمک موضوع شدن روشن به دیگر
به را فیبوناچی عدد nامین که بنویسید تابعی میکنیم پیشنهاد
تابع این پیادهسازی شکل یک ادامه در بیابد. بازگشتی صورت

است: آمده

F ≡ (λrn.G۱n(۱)(r(Pn)S(r(P (Pn)))))

الندا حساب اجمالی معرفی به گذشته، بخشهای در
ارتباط و الندا حساب کاربرد به پایانی، بخش در پرداختیم.

میکنیم. اشاره تابعگرا برنامهنویسی زبانهای با آن

تابع گرا برنامه نویسی ۶

۱۹۶۰ دهۀ اواسط در کامپیوتر، علوم دانشمند ، لندین۲ پیتر
میتوان را برنامهنویسی زبان یک که [۴] کرد بیان میالدی،
آنجا از گرفت. نظر در جبر و حساب از پیشرفته و نمادین فرمی
محاسبات انجام به دبیرستان، تا کودکی سالهای از ما، همۀ که
عادت پیچیدهتر دادههای ساختمان حتی و بولینها اعداد، با
برایمان نیز برنامهها کمک به محاسبه می رود انتظار کردیم،
همگی برنامه یک بهینهسازی و ویرایش ارزیابی، باشد. آسان
این حقیقت، در محاسبهاند. دقیقتر و متفاوت اشکال فقط
برنامههای تکه با ساده، حسابی عبارات جای به محاسبات

دارند. سروکار متعدد

را آن است ممکن برنامهنویسی زبان یک پیادهسازی نحوۀ
است دلیل همین به و کند دور شده، گفته ریاضیاتی ریشۀ از

2Peter Landin
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عددی محاسبات از برنامهنویسی میکنیم احساس ما اغلب که
بروز احتمال و پیچیدگی کاهش برای است. پیچیدهتر جبری و
ساده ممکن حد تا که است زبانی از استفاده کار بهترین خطا،
پیادهسازی آن با را برنامهای هر بتوان حال عین در اما باشد

باشد). (تورینگ−کامل۱ کرد

برای الندا حساب از که بود کسانی اولین از لندین
استفاده ۲ISWIM نام به برنامهنویسی، زبان یک طراحی
قدرت وجود با که است این در الندا حساب زیبایی کرد۳؛
و ارزیابی برای زیرا است؛ ساده بسیار باال، محاسباتی

دارد. وجود تبدیل قانون یک تنها عبارات، محاسبۀ

دسته دو به میتوان را برنامهنویسی زبانهای کلی طور به
تورینگ ماشین بر مبتنی زبانهای اول دستۀ کرد؛ تقسیم
این در پالس پالس سی و سی جاوا، مانند زبانهایی هستند.
مانند زبانهایی شامل دیگر دستۀ میگیرند. قرار دسته
در که است تابعگرا زبانهای سایر و هسکل۵ لیسپ۴،
دستۀ زبانهای اگرچه هستند. الندا حساب بر مبتنی حقیقت
میگرفتند، قرار بیتوجهی مورد عمدتاً پیش دهۀ چند تا دوم
زمینههای در دارند، که فراوانی مزایای دلیل به امروزه اما
به و... بزرگ دادههای با کار ماشین، یادگیری مانند مختلفی

می روند. کار

زبانهای مبنای با آشنایی مقاله این از هدف که آنجا از
این دربارۀ بیشتر توضیحات ارائۀ بود، الندا) (حساب تابعگرا
سبک است، ذکر به الزم اما نمیگنجد. مطلب این در زبانها
آنها، گسترده کاربرد از نظر صرف تابعگرا، زبانهای در تفکر
موضوع میتواند و بوده متفاوت و جالب بسیار خود خودی به

باشد. مطالعه ادامۀ برای خوبی

قدردانی
راهنمایی های به خاطر محمودیان علیرضا آقای جناب از
نوشتار این کیفیت بهبود به که نکاتی بیان و ارزشمندشان

شد، سپاسگزاریم. منجر

1Turing-complete
.If you See What I Mean برای سرواژه ۲

که بود LISP زبان مطالعۀ از متأثر خودش گفتۀ به لندین، کارهای ۳

گردید. معرفی مک کارتی جان توسط ۱۹۵۸ سال در
4LISP
5Haskell
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مصاحبه

با مصاحبه
مسعود دکتر

کامگارپور
احمدی مسعود مصاحبه کننده:

کنید. معرفی را خودتان لطفا −

زندگی ایران حاضر حال در و هستم کامگارپور مسعود من
تا آن جا در و گذراندم شیراز در را بچگی ام دوران نمی کنم.
بعد خواندم. درس تیزهوشان مدرسۀ در دبیرستان دوم مقطع
کنیم. مهاجرت کانادا به که گرفتند تصمیم پدرم و مادر آن از
و بودم ونکوور در را دبیرستان آخر سال دو نیز دلیل همین به
دانشگاه به دکتری مقطع برای رفتم. واترلو دانشگاه به سپس
سپس و برگشتم کانادا به پست داک برای مجددا رفتم. شیکاگو
سال هشت هم حاال گرفتم. آلمان بن در دیگر پست داک یک
ریاضی رشتۀ در کویینزلند دانشگاه علمی هیئت عضو که است

هستم.

ریاضیات به که شدید متوجه بار اولین برای زمانی چه −
جدی طور به گرفتید تصمیم زمانی چه عالقه مندید؟

دهید؟ ادامه دکتری و ارشد مقاطع در را ریاضیات

خوبی خیلی ریاضی معلم دبستان چهارم یا سوم کالس
خدا باشند، شده فوت االن می کنم فکر که والی آقای داشتیم؛
کار از هم ما و بودند مشتاقی معلم خیلی ایشان بیامرزدشان.
جدول که زمانی می آید یادم می بردیم. لذت ایشان با کردن
خیلی اعداد با بازی داستان از من می دادند، یاد ما به را ضرب
آقای نام به دیگری معلم نیز راهنمایی مقطع در می آمد. خوشم
ما برای اضافه کالس های خیلی هم ایشان که داشتیم دیلمی
یک اگر بودند داده یاد ما به راهنمایی اول مثال می گذاشتند.

تعداد است، n آن عضوهای تعداد که باشیم داشته مجموعه
قضیه این از زمان آن می شود. ۲n با برابر آن زیرمجموعه های
شد باعث همین بود. مانده ذهنم در و بود آمده خوشم خیلی
دنبال به و کنم کار ریاضی بیشتر که رفتم این دنبال به که
دبیرستان برای که شد باعث همین افتادم. المپیاد مسائل
و قوی بچه های آن جا در بشود. باز تیزهوشان مدارس به پایم
دنبال همچنان رفتم، ایران از وقتی بعدا بودند. هم المپیادی
توجه مورد ایران اندازۀ به کانادا در المپیاد اما بودم ریاضیات
که نمی دانستند اصال می رفتم، من که مدرسه ای مثال نیست؛
دادم. ادامه عالقه ام و درس به هم آن جا ولی چیست! المپیاد
فیزیک هم و کامپیوتر هم رفتم، که دانشگاه به که شد این طوری
که گرفتم تصمیم مدتی از بعد ولی می خواندم. را ریاضی هم و

بگذارم. ریاضی روی را تمرکزم بیشتر

تحصیل واترلو دانشگاه در که کارشناسی دوران در −
مقطع در که گرفتید تصمیم ابتدا همان از می کردید،

شدید؟ مطمئن بعدا یا بخوانید ریاضی نیز Ph.D.

چون نمی کردم. فکر دیگری چیز به اصال ابتدا از من
در من می خواندند. ریاضی Ph.D. برای که داشتم دوست هایی
نمی رسید. هم فکرم به دیگری چیز اصال و بودم گروه هایی چنین
خاطر همین به بودم؛ نکرده امتحان هم را دیگر چیزهای زیاد
مورد اصال چون نبود؛ مشکل مقطع آن برای ریاضی گزینش
یک در دانشگاه، در هم مقطعی یک البته نبود. هم دیگری
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که دیدم بعد ولی می کردم؛ نویسی برنامه کامپیوتری، کمپانی
شک بدون دیگر هم همین برای نیستم. راضی کارم از خیلی

رفتم. ریاضی رشتۀ همان سراغ به

انتخاب را شیکاگو و واترلو دانشگاه های طور چه −
بود؟ چه آن ها انتخاب برای دلیلتان یعنی کردید؛

افرادی برای که است کانادا در دانشگاهی واترلو، دانشگاه
قائل را مواردی دارند، عالقه مهندسی و ریاضی رشته های به که
دانشگاه طرف از زمان آن می کند. برگزار مسابقاتی و می شود
تعلق تحصیلی کمک هزینۀ بودند برنامه ها این در که کسانی به
مسابقات این در بچه ها از خیلی خاطر، همین به و می گرفت
جذب خود به خود و می آورند خوبی رتبه های و می کردند شرکت
از یکی در دبیرستان دوران در نیز من می شدند. دانشگاه این
شد طوری این شد. خوب خیلی رتبه ام و کردم شرکت مسابقات
سمت این از تحصیل ادامۀ برای کمک هزینه همین با من که
Ph.D. مقطع برای بعدا، رفتم. کانادا سمت آن به کانادا،
هم شیکاگو دانشگاه و کردم اپالی مختلف دانشگاه های برای
را رشته هایی آن هم و دادند پذیرش من به که بود جایی بهترین
باید ورود برای داشت. را باشم مشغول آن ها در می خواستم که
من و چیست این جا به آمدن از هدفم که می نوشتم صفحه یک
کنم. مطالعه لنگ لندز» «نظریۀ دربارۀ می خواهم که بودم نوشته
قوی دانشگاهی مورد این در شیکاگو دانشگاه که آن جایی از
قبول را من درخواست که بود شده باعث من هدف این است،

کنند.

بعدا –که اعداد نظریۀ و لنگ لندز نظریۀ کارتان، موضوع −
و کردید انتخاب چه طور را شد– دکتریتان تز موضوع هم

شوید؟ شاخه این وارد که گرفتید تصمیم زمانی چه

دورۀ در که موقعی داشتم. دوست را اعداد نظریۀ کال من
بر اجمالی نگاهی که بود آمده بیرون مقاله ای بودم، لیسانس
بر و آمد خوشم خیلی مقاله این از من داشت. لنگ لندز نظریۀ
آن دنبال به و شوم متوجه بیشتر می خواستم که بود همین اساس
شروع را کارم و رفتم شیکاگو دانشگاه به که بعد رفتم. داستان
من برای فعال لنگ لندز نظریۀ که گفت راهنمایم استاد کردم،
دهم. انجام دیگری کارهای ابتدا که است بهتر و است مشکل
روی دقیقا هم تزم البته برگشتم. سمت آن به دوباره بعدا هم من
در سپس بود. جبری هندسۀ روی بیشتر و نبود لنگ لندز نظریۀ

کنم. کار لنگ لندز نظریۀ روی توانستم بیشتر پسادکتری دوران

کردید. کار درینفلد۱ آقای نظر زیر دکتری دورۀ در شما −
آشنا ایشان با قبل از آیا کردید؟ انتخاب را ایشان چه طور

بودید؟

در خیلی اوقات نه! بروم، دانشگاه به که این از قبل
انتخاب را خاصی استاد شما که این بدون آمریکا دانشگاه های
چند و رفتم آن جا به من می پذیرند. دانشجو باشید، کرده
یا اما می کردند؛ کار مرتبط نظریه های در که بودند معدود استاد
آن ها از خوشی دل چندان دانشجوهایشان یا نمی گرفتند شاگرد
با هم و می پذیرفت دانشجو هم دیرینفلد مقابل در اما نداشتند.
به بودند. راضی او از خیلی شاگردانش بود، سخت گیر که این
به می کردند. کار داشتم، عالقه من که رشته ای همان در عالوه
ابتدا در البته کردم. شروع را ایشان با کردن کار من دالیل این
گفتند فقط می کنند. قبول را من که نگفتند مستقیماً ایشان
تمرین ها این دارند. تمرین سوال چند چون بروم پیششان که
بدهم توضیح برایشان را جواب ها بعد و می دادم انجام باید را
هر ماه ۶ مدت به من نه. یا می کنند قبولم که ببینند بعد و
توضیح برایشان می بردم و می کردم حل جدید تمرین چند هفته،
حل های راه می کردند سعی و می  دادند کامنت ایشان می دادم.
تا داشت ادامه داستان این که این خالصه کنند. بهتر را من

پذیرفتند. دانشجو عنوان به را من باالخره

طور به و چیست شما تحقیقات زمینۀ حاضر حال در −
می کنید؟ کار مسائلی چه روی خاص

می کنم فکر لنگ لندز نظریۀ به مربوط مباحث روی من
یک واقع در می گردد. بر نمایش نظریۀ مبحث به بیشتر که
حدودی تا و جبری هندسۀ و نمایش نظریۀ از ترکیبی حالت
رویشان دارم االن که سواالتی از بعضی است. اعداد نظریۀ
هندسی۲ فوق توابع آن به که است توابعی دربارۀ می کنم، کار

می گویند.

اویلر و ریمان و گاوس دارد. جالبی تاریخ خودش هم این
می کنیم سعی ما کردند. کار موضوع این روی اولین بار برای
مبحث هم چنین برسیم. تابع ها این به لنگ لندز نظریۀ طریق از

1Vladmir Drinfeld
2hypergeometric functions
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هندسه از «character varieties» عنوان تحت هم دیگری
می شود. توجه آن به اعداد نظریۀ و نمایش نظریۀ در االن که آمده
اعداد نظریۀ طریق از را این ها که است این هم من دیگر پروژۀ

کنم. بررسی

به لنگ لندز برنامۀ و سواالت این آینده، در شما نظر به −
بشود؟ حل است ممکن کی تا و رسد می  کجا

کسی هر و کرد پیش  بینی نمی شود االن از که آینده دربارۀ
این من نظر شخصه به باشد. داشته را خودش نظر می تواند
کار رویش که این برای دارد جا خیلی لنگ لندز نظریۀ که است
تنها که دارد وجود آن در مهمی  سواالت خیلی هنوز و بشود
و هستند معروف خیلی حدس ها این است. حدس صورت به
شما اگر می کنند. کار این ها روی دارند مهم آدم های از خیلی
فیلدز مدال چندین بگیرید؛ نظر در را اخیر سال ۲۰ −۱۰ همین
می کنند. کار لنگ لندز مسائل روی که یافته تخصیص افرادی به
برای بیشتری جای خیلی و است بزرگی حوزۀ خیلی حوزه، این
خیلی که هستم خوش بین زمینه این در من دارد. دادن ادامه

است. راه در زمینه این در زیادی پیشرفت های

نظریۀ دربارۀ توضیحی خالصه، طور به است ممکن −
چیست؟ آن هدف و است چه طور که بدهید لنگ لندز

ریشه یابی مختلف روش چند به می توان را لنگ لندز نظریۀ
بعد از می توانیم مثال می رود؛ کجا به و آمده کجا از بدانیم که کرد
نظریۀ مهم خیلی فیلدهای از یکی کنیم. نگاه آن به اعداد نظریۀ
است. گویا اعداد روی چندجمله ای ها صفر کردن پیدا اعداد
پیدا ادامه لنگ لندز نظریۀ در گالوا) (گروه های گالوا کارهای

ساختار که است این نظریه این ابعاد از یکی حقیقت در کرد.
اطالعاتی ما به گالوا گروه های چون بیابد؛ را گالوا گروه های
در می دهد. فرما− آخر قضیۀ −مثل دیوفانتی معادالت دربارۀ
برخی که برمی گردد این به لنگ لندز برنامۀ از بعد یک حقیقت،
دیگر، طرف از دهد. توضیح را اعداد نظریۀ در اصلی موارد
که دیگری فیلد دارد. ارتباط هم دیگری چیزهای به لنگ لندز
هندسی» «لنگ لندز نام با می رسد، هندسی دید به لنگ لندز از
کار برداری۱ کالف های با بیشتر آن جا در است. شناخته شده
افرادی می شود. مرتبط فیزیک مسائل به سویی از و می شود
این کرده اند، کار هندسه ای لنگ لندز نظریۀ روی که ویتن۲ مثل
تلفیق فیزیک در مختلف چیزهای و ریسمان۳ نظریۀ با را نظریه
نظریه این به بیشتری افراد شده باعث ترکیب این که کرده اند

شوند. کار به مشغول و عالقه مند

دربارۀ سمیناری سایتتان در من گفتید؛ فیزیک دربارۀ −
فعالیتی هم زمینه آن در دیدم. کوانتومی۴ میدان های نظریۀ

دارید؟

لنگ لندز مبحث گفتم، که طور همان چون بله. حدودی تا
به است− زمینه همان در هم من کار بیشتر −که هندسی
زمینه این در هم مقاله چند من دارد. تنگاتنگی ارتباط فیزیک
یاد فیزیک بیشتر که داشتم عالقه خودم کلی طور به و دارم
در که مختلفی مباحث حول خاطر همین به بفهمم. و بگیرم
در سمیناری محض، فیزیک نه بودند ریاضی−فیزیک حقیقت
ادامه هم سال هفت مدت به که انداختیم راه دانشگاهمان

داشت.

االن وضعیت ریاضیات، آیندۀ دربارۀ نظرتان کلی طور به −
ریاضی دان ها است؟ شده بهتر چه قدر چیست؟ آن گذشتۀ و
یا گاوس مثل کسی دیگر چرا ضعیف تر؟ یا شده اند قوی تر

نیست؟ اویلر

که این امکان که آمدند زمانی اویلر یا گاوس مثل افرادی
این قدر االن داشت. وجود بفهمد، را ریاضی همۀ تقریبا کسی
همۀ در نمی تواند کسی اصال که است شده بزرگ ریاضیات
ریاضی در فقط این البته باشد. صاحب نظر ریاضی زمینه های

1vector bundles
2Edwatd Witten
3String Theory
4Quantum Field Theory
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خاص اتفاق های برخی که نمی بینید دیگر شما مثال نیست؛
یا بتهوون دیگر موسیقی در چرا که بگویید می توانید مثال بیفتد؛
سعدی و حافظ دیگر ایرانی شعر در چرا یا نداریم؟ موتسارتی
ریاضی در که این وجود با دارد. بستگی زمانه به این نداریم؟
زیادی خیلی اتفاق های ولی نداریم، اویلر و گاوس مثل افرادی
بیشتر خیلی می کنند کار ریاضی که افرادی تعداد می افتد. دارد
به می شود؛ بیشتر دارد هم همین طور و است قدیم زمان از
تکنولوژی پیشرفت با که ریاضی زیاد کاربردهای که علت این
علوم حیطه های از خیلی و رمزنگاری داده، علوم در مخصوصا
ریاضی که را زیادی افراد تعداد این است. شده بیشتر کامپیوتر
تولید که ریاضیاتی مقدار بریزید، دیگر هم روی را می کنند کار
صورت به هم سال هر و است قدیم از بیشتر بسیار می  شود
زیادی خیلی باکیفیت کارهای و می شود بیشتر دارد تصاعدی
گاوس مثل آدم هایی که است درست بنابراین می شود. انجام هم
پیدا اصال حتی یا می شوند پیدا کمتر گروتندیك، یا اویلر و
سمت به خیلی ریاضیات علم کلی نظر از هم باز اما نمی شوند

می کند. حرکت جلو

خیلی واقعا که می شوند پیدا افرادی هم گاهی از هر اتفاقا
از که شولتسه۱ پیتر آقای مثل هستند؛ قوی غریب و عجیب
مدرن اویلر و گاوس شبیه ایشان گرفت. فیلدز و بود آلمان
از و بودم شولتسه پیتر گروه در بودم، بن وقتی هم من هستند.
است غریبی و عجیب آدم واقعا بودم. رابطه در او با نزدیک

هستند. هم آدم ها نوع این از و

در که آن هایی علی الخصوص ریاضی دان ها، از خیلی اما
این روی زیادی اثرات خیلی که می کنند کار کاربردی کارهای
که همان طور نیستند. کارشان اثرات فکر به چندان دارد، دنیا
جهان اتم بمب اختراع با که فیزیک دان هایی قبل دوران در
بودند نکرده فکر کارشان اثرات به خیلی کردند، متحول را
در هم ریاضی دان ها شدند. پشیمان بعدا هم خیلی هایشان و
هستند دنیا تحول حال در می کنند که کارهایی با حاضر حال
بر اثراتی چه کارهایشان که نیستند فکر به خیلی هایشان ولی
است ممکن کم  توجهی این باشد. داشته می تواند جامعه روی
هم و ریاضیات علم خود برای هم شود؛ مشکل زا بعدا که
با مصنوعی هوش الگوریتم های تمام امروزه جامعه. کل برای
وسط در خیلی ریاضی دان ها و دارد نزدیک ارتباط ریاضیات

1Peter Scholze

به دارند که می پرسند خودشان از کم خیلی اما هستند؛ قضیه
خوب بسیار پیشرفت ها علمی  نظر از بنابراین می روند؟ کجا
هست مهمی  خیلی سوال های هنوز معرفتی لحاظ از ولی بوده

شود. بحث درباره اش و شود پرسیده باید که

کار بزرگ ریاضی دان های کدام با حال به تا شما −
تاثیری چه و می کنید ارزیابی چه طور را کارشان کرده اید؟

گذاشته اند؟ شما روی

واقعا بردم. نام که بود شولتسه پیتر افراد، آن از یکی 
محقق عنوان به من است. قوی غریبی و عجیب طرز به
ریاضی در خودم شخصیت زمان آن و رفتم جا آن به پسادکتری
اگر آدم چون بود؛ خوب خیلی موقعیت، این بود. گرفته شکل
است ممکن کند، کار شولتسه مثل فردی با و باشد جوان خیلی
فردی چنین اگر بگوید مثال کند. رها را ریاضیات کلی طور به
آن از دیگر من ولی کنیم؟ کار چه می خواهیم ما دیگر هست،
برایم می کردند، ایشان که کارهایی بیشتر و بودم گذشته مقطع
نمی آوردم در سر کارهایشان خیلی از که این  وجود با بود. جالب

بود. جالب خیلی برایم می فهمیدم که چیزهایی آن اما

داشت. من روی را تاثیر اصلی ترین درینفلد واقع در اما
عجیب آدم خیلی هم او بود. فیلدز جایزۀ برندۀ هم درینفلد البته
ریاضیات در من که مدتی تمام در واقعا یعنی است؛ غریبی و
که ندیدم وقت هیچ ندیدم. درینفلد افتادگی به آدمی  گذراندم،
مشکل «من می گفت ما به همیشه باشد. داشته بزرگ بینی خود
از بیشتر بدهید.» توضیح برایم درست باید فهمم. نمی  دارم.
طبقه بندی را اطالعات طور چه که بود جالب این من برای همه
در من که کند استفاده ذهنش از می توانست جوری می کرد.
به می گرفت، یاد را چیزی وقتی بودم. ندیده عادی آدم های
بعد می کرد. استفاده آن از و می گرفت یاد را آن نحو بهترین
می کرد فراموشش کال بکند، استفاده آن از نمی خواست دیگر اگر
می گذاشت؛ آزاد جدید چیزهای برای را مغزش سلول های و
آدم اگر باالخره برنمی آیند. آن پس از دیگر افراد که کاری
حتما و زیادند بزرگ افراد باشد، دنیا معروف دانشگاه های در
راهنمای استاد درینفلد چون ولی بودند. هم دیگری بزرگ افراد

بود. بیشتر من برای همه از تاثیرش بود، خودم

داشتم که سوالی شما؛ پژوهش های سراغ برگردیم حاال −
چه زمان طول در شما تحقیقاتی موضوع های که است این
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به شده عوض اگه نه؟ یا شده عوض است؟ کرده تغییری
است؟ رفته سمتی چه

جبری هندسه از Ph.D. دوران در من گفتم، که طور همان
نظریۀ سمت به بیشتر پسادکتری دوران در بعدا کردم. شروع
آن در که بود این تغییر این اصلی دالیل از یکی رفتم. نمایش
دوران در و می کشید طول زیاد جبری هندسه پروژه های زمان
نهایتا است. بیشتر خیلی مقاله نوشتن برای فشار دکتری پسا
آن از درآوردن مقاله که کنم کار نمایش نظریۀ روی گرفتم تصمیم
اوضاع و شدم علمی  هیئت عضو که بعدا بود. آسان تر مقداری
لنگ لندز نظریۀ و جبری هندسه به دوباره شد، پایدارتر کمی
نظر از و می برد زیادتری زمان پروژه ها معموال چون برگشتم.
این روی می توانستم بهتر بود، شده بازتر دستم مقداری زمانی

کنم. کار پروژه ها مدل

زمینۀ دو یکی در بتوانند افراد که است خوب نظرم به کال
انسان به بیشتری انعطاف پذیری چون کنند؛ کار مختلف
از ابتدا که می گویم دانشجوهایم به بیشتر من مثال می دهد.
خیلی جبری هندسۀ چون کنند. شروع نمایش نظریۀ
زده یا خسته است ممکن و می خواهد زیادتری پیش زمینه های

بشوند.

دربارۀ بپرسم می خواستم که سوال هایی از یکی اتفاقا −
جلو زمینه یک در است بهتر آدم شما نظر به که بود این

کند؟ امتحان را مختلف زمینه های اینکه یا برود

خاص زمینۀ یک روی باید آدم قاعدتاً دکتری دوران در
دوران به شدن وارد با بعدا اما ببرد. پیش را همان و کند تمرکز
دیگر حوزۀ یک روی بتواند دانشجو که می رود توقع پسادکتری
فهم دایرۀ باید علم، مراحل دادن ادامه با هرحال به کند. کار هم
و نیست راهی دکتری، دوران در شود. کامل تر و بزرگ تر افراد
باشد. خاص سوال یک به دادن پاسخ روی دانشجو تمرکز باید
علمی، مدارج در رفتن پیش با که است کادمی آ روال این

شود وسیع تر و بیشتر موضوعات حول افراد اطالعات

ترجیح پژوهشی کارهای انجام برای شخصه به شما −
همکاری با یا ببرید پیش را کارها انفرادی که می دهید
ریاضیات شما نظر از کلی طور به و کنید؟ کار دیگر افراد

رود؟ پیش همکاری با باید یا است تک نفره علمی

کردن. کار انفرادی با تا است بهتر همکاری با میانه ام من

تک تک درستی از باید شما محض، ریاضی در مخصوصا
بسیار پروسۀ این باشید. مطمئن صددرصد شده بیان جمالت
غلط های می تواند سختی به آدم و است کننده ای خسته بسیار
نیز آن ها که دیگر نفر دو یا یک وجود با اما بگیرد. را خودش
کنند، چک را شما گزاره های هم و کنند مطرح نو ایده های
من دلیل همین به می رود. پیش سریع تر بسیار کار روند
هماهنگ اعضایش با که کنم کار گروهی با که می دهم ترجیح
صورت به باید همکاری این که بگویم هم را این البته هستم.
طور به کرد. ایجاد را آن زور به نمی توان و بیاید پیش طبیعی
نوشتن در چندان و است نظریه پردازی در قوتم بیشتر من کلی
که دارم دوست بیشتر نیستم. قوی نظریه ها اثبات و جزئیات
اثبات را حدس ها این که باشد کسی و بزنم قوی حدس های
بر نوشتن و اثبات و حدس پروسۀ تمام که این بنویسد. و کند

است. زیاد برایم مقدار یک باشد، خودم عهده ی

دارد؟ معنایی چه ریاضی در شدن موفق شما نظر از −
در موفقیت می شود؟ راضی خودش از موقع چه ریاضی دان
حضور یعنی کادمیک آ موفقیت با رابطه  ای چه ریاضیات

دارد؟ عالی، تز و نمرات با خوب دانشگاه در

وجود با امروزه مخصوصاً ریاضیات، که این به توجه با
روزمره زندگی از جزئی کامال دیگر، تکنولوژی های و کامپیوتر
داد. سوال این به متفاوتی پاسخ های می توان است، شده
متفاوتی نگاه باشد، ریاضیات بردن پیش حال در که هرکسی
نگرش انسان به ریاضیات دارد. رشته این در موفقیت به
است. ارزشمندی نگاه من نظر به که می دهد دنیا از متفاوتی
آن فقط و نماند باقی ریاضیات حوزه ی در کسی اگر حتی
فکر منطقی نگاه با و متفاوت می تواند کند، کسب را نگرش

کند. کار و

متفاوتی تعریف های دنیا افراد تعداد به می تواند موفقیت
موفقیت های جوانان که است این مهم بنابراین باشد؛ داشته
موفقیت معنای و نسنجند بقیه کلیشه های براساس را خودشان
و نگاه آن به انسان اگر قطعا بیابند. خود در را خودشان فردی
خواهد دیگر افراد موفقیت تکرار از راضی تر خیلی برسد، بینش
متوجه تا بگردند خودشان در کنند سعی باید افراد نظرم به بود.
می کند خوشحالشان چیزی چه و چیست موفقیت شان که شوند

بروند. سمت همان به و
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دانشجوی فرد که این کادمیک، آ خوب امکانات جایگاه، −
را مدرکش یا باشد نوشته خوبی دکتری تز یا باشد خوبی
مفید کار انجام در تاثیری چه باشد، گرفته معتبری جای از

دارد؟ ریاضیات برای

بی نام ونشانی جای از کسی است ممکن که کلی طور به
موثری جهت ولی باشد خوانده ریاضی خانه در خودش برای
گرفته مدرک معتبری جای از فردی یا بدهد. ریاضیات به
افتادن امکان ندهد. انجام موثری و جدی کار هیچ ولی باشد
این کادمیک آ کار در موفقیت برای ولی هست، اتفاق دو هر
بدون اصال و است مهم خیلی خیلی گفتید شما که چیزهایی
بهترین به کنید سعی باید شما قاعدتاً نمی  شود. این ها
می توانید که نمره هایی بهترین و بروید می توانید که دانشگاهی
تمام کنید؛ کار می توانید که استادهایی بهترین با و بگیرید را
را کسی اصال من مدرن دوران در است. مهم بسیار این ها
خودش ی خانه در گمنامی  دانشگاه یک از که نمی  شناسم
به بسیار و باشد کرده اثبات را مهمی  قضیۀ و باشد نشسته

می آید. پیش ندرت

شاخه ها این در مهم افراد با فرد که است این الزم شرط
مهم مسائل که کند درک بتواند تا باشه داشته نشست وبرخاست
کرد. نرم دست وپنجه مسائل این با باید چه طور و هستند چه
هستند الزم شرط من نظر به و مهم بسیار همه این ها بنابراین
که هستند هم کسانی نیست. هم کافی شرط قطعاً خب ولی
می روند عالی بسیار دانشگاه های به و دارند خوبی بسیار نمرات
کادمی  آ در بزرگ ریاضی دان یک به تبدیل نهایت در منتها اما
هم خیلی است ممکن و می کنند کار صنعت در مثال نمی شوند.
موفق تری زندگی درآورند، بیشتری خیلی پول و باشند موفق

داشته باشند. هم

چه و چیست علمی  کار در تدریس جایگاه نظرتان به −
دارد؟ جدی ریاضی کار و پژوهشی کار با نسبتی

هم با این ها و کرد جدا هم از نمی شود اصال را این ها
هم با که چیزند دو تدریس و تحقیق من نظر به آمیخته اند.
همه اش آدم اگر شود می  طاقت فرسا خیلی می روند. جلو دیگه
قضیۀ که بزند خودش سر در و بنشیند دانشگاه یا خانه در
آرام و نگاه تغییر برای تدریس از قسمتی کند. اثبات را بعدی
می گیرم نشاط جوان بچه های با زدن کله و سر با است. شدن

می کند. کمک خیلی هم تحقیق در خودش تدریس نظرم به و
مرتبطند. هم به خیلی این ها بنابراین

هم تدریس اگر یعنی باشد. تعادل چیز همه در باید البته
اگر ندارید. تحقیق برای فرصتی دیگر شما بشود زیاد خیلی
خوب نظرم به باشد. کمک کننده می تواند خیلی باشد تعادل با
را زمانش نصف و تحقیق برای را زمانش نصف آدم که است

بگذارد. تدریس و دانشجوها برای

از انتظاراتی چه استاد یک عنوان به شما −
چه دانشجوها که می کنید فکر و دارید دانشجوهایتان

دارند؟ استادهایشان از انتظاراتی

نوشتن دکتری تز که می گویم دانشجوهایم به همیشه من
دلیل این به فقط من و است دریاچه یک از شما گذر شبیه
کول را شما که این نه بدهم؛ آموزش شنا شما به که هستم اینجا
را خودم وظیفۀ من بنابراین ببرم. دریاچه طرف آن به و کنم
ولی می کنیم راهنمایی ما می دانم. موردنیاز مهارت های آموزش
در نمی کند فرقی دهد. انجام دانشجو باید باالخره را اصلی کار
برای راهنماست یک دانشجوها کالس های همین مقطعی. چه

بیندازد. نوری ریاضیات بزرگ بسیار جنگل میان در که این

نه باشد، رفتن راه اهل که است این دانشجو از من توقع
استاد وظیفۀ بشود. سوار دیگر افراد یا استاد بر بخواهد اینکه
باشد. راهنما و کند نوراندازی دانشجوها برای که است این هم

و کانادا هم چنین و اروپا مختلف کشورهای در شما −
آیا هستید. استرالیا در حاضر حال در و بودید آمریکا

است؟ متفاوت کدام هر در ریاضی کار کیفیت

این همۀ در باال خیلی سطح در خوبی خیلی کارهای اوال
کارهای بودم من که جاهایی تمام در می شود. انجام کشورها
ولی هستند. مهمی  بسیار افراد و می شود انجام نابی بسیار
مثل کشوری که است این باشید داشته نظر در باید که نکته ای
آن جا که افرادی تعداد بنابراین است، بزرگ بسیار بسیار آمریکا
محققین تعداد اگر واقع در است. زیاد بسیار هم می کنند کار
تقریبا بگذاریم، دیگر کشورهای محققین کنار را امریکا فعال
کشورهای باالی سطح افراد خیلی هم طرفی از می شود. برابر
به دارند، بزرگی ریاضی دان های که چین و روسیه مثل دیگر،
همین به شده اند. کشیده آمریکا سمت به بیشتر امکانات دلیل
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نیست. مقایسه قابل چندان دلیل

۵ جز به آمریکا، دانشگاه های در تحصیل دانشجو برای اما
ندارد کشورها دیگر دانشگاه های با تفاوتی چندان برتر، دانشگاه
ولی می شود. پیدا کرد، کار او با بتوان که مهمی استاد باالخره و
ممکن کشور هر دانشگاه های در باسواد و مهم اساتید این تعداد

دارند. را تعداد بیشترین آمریکا در و باشند متفاوت است

هم زندگی شرایط ریاضیاتی، کارهای و پژوهش از غیر به
است. متفاوت مختلف مقاطع در و کشور هر در و است مهم
در دکترا اتمام از بعد نداشتم عالقه ای خیلی خودم من مثال
راحتی خیلی جای زندگی برای که دلیل این به بمانم. آمریکا
ساده چیزهای سری یک و دارد زیادی خیلی کاری فشار نیست.
یا درمانی. بیمۀ مثل نیست؛ راحت خیلی آمریکا در اولیه و
داشتم. مشکل هست، اسلحه و تفنگ همه جا که این با من مثال
کردم استفاده استادانشان محضر از و آمریکا به رفتم خودم من
باشم دیگری کشور یا کانادا در می دادم ترجیح زندگی برای اما
جوانی دوران در بنابراین آمدم. استرالیا به که شد اینطور و
روی هم خیلی اما بروید می توانید که دانشگاهی بهترین به باید
به خیلی ها ایران در نکنید. اصرار بروید، کشوری کدام که این
دانشگاهشان و ویزا اگر بروند. امریکا به حتما که فکرند این
نشوند ناامید هم نشد اگر اما بکند را کار این حتماً شد، درست
بکنند. دیگر کشورهای دانشگاه های برای را تالششان هم باز و

نظرم به شد، ایرانی دانشجوهای و بچه ها بحث که حاال −
به اکثرا ایرانی دانشجوهای کنم. مطرح را موضوعی آمد
استرالیا به کمتر ولی می کنند، فکر آمریکا یا کانادا یا اروپا
غرب اینکه جای به استرالیا چون شاید می  کنند؛ فکر
آیا چیست؟ شما نظر است. شرق سمت بیشتر باشد،
دیگر جاهای که دارد ویژگی هایی چه است؟ خوبی مقصد

ندارند؟

است. خوب خیلی زندگی رفاه جهت از استرالیا ببینید،
است؛ مهم خیلی نکتۀ یک این است. بهتر هم اروپا از من به نظر
نیاز حمایت یک به هرحال به دانشجو یک عنوان به شما چون
به نظرم استرالیا در این ها می خواهید. بورسیه ای یک دارید،
بهتر اروپا یک درجه دانشگاه های علمی، لحاظ از هست. بهتر
ریاضی، برای دست کم بن. توی یا پاریس توی مثال هستند؛
دنیا شهر سه تا توی است. زیاد خیلی آن جا ریاضیدان ها تمرکز

یکی آمریکا، بوستون یکی هستند؛ زیاد خیلی ریاضی دان ها
بیفتد، این جاها به گذرتان اگر شما بن. هم یکی و پاریس
دیگر جاهای که بیاید گیرتان است ممکن  شانس هایی خب
است. خوب خیلی استرالیا زندگی، رفاه لحاظ از ولی نباشد؛
مختلف جاهای در می توان که هستند اینجا خوبی استادهای
شما همین طور. هم زندگی لحاظ از و کرد کار آن ها با استرالیا
می خواهید بعدش گرفته اید، هم دکترا و رفته اید که کنید فرض
هنوز استرالیا در خب و است؛ نکته ای هم این کنید؟ چه کار
بمانند؛ اینجا می گیرند دکترا که کسانی تا است باز راهی یک
چه که ایران به بگردد بخواهد هم اگر بماند. بخواهد کسی اگر
بسیار اروپا در ماندن بماند، خارج بخواهد کسی اگر بهتر.
بقیه شان از که فکر می کنم کانادا توی هنوز باز است؛ مشکل
است، آسان تر کدام در ماندن اینکه نظر از باشد. راحت تر
چون اروپا. بعد و استرالیا بعد باشد، کانادا اول می کنم فکر
حاال و اینجا می  آیند بچه ها مثال است؛ مهمی نکته ی هم این
است ممکن بعد و می اندازند راه زندگی ای بروند، که هرکجا
کنند، می  ازدواج بعضی ها کنند، پیدا وابستگی هایی سری یک 
مشکل تر خیلی و بمانند اروپا در می خواهند خیلی ها باالخره
خوبی ست، گزینۀ من نظر به استرالیا خب و داستان این است
بهش خیلی ها خاطر همین به و است دورافتاده استرالیا چون
قبل تا هم خودم من هست. هم طبیعی البته که نمی کنند؛ فکر
را استرالیا فکر بکنم، اپالی کاری یک برای این جا اینکه از
و می  کند زندگی اینجا هم من عموی اینکه کما نمی  کردم؛ هم
بود. همین افتاد، فکرم به استرالیا به خاطرش که چیزی یک
خیلی هم رقابت اینجا نیست، استرالیا فکر به کسی چون ولی
به نظر باشید، خوبی دانشجوی شما اگر یعنی است. پایین
اروپا؛ یا آمریکا مثال تا است راحت تر گرفتن پذیرش اینجا من
ولی می کنند، اپالی زیاد خیلی خوب دانشجوهای آن جاها چون
دیگر خوب بعد یک بنابراین، نیست. زیاد آن قدر استرالیا
خاطر همین به و است پایین تر رقابت که است این این جا
استرالیا برای بخواهند که نمی  رسد فکرشان به افراد از خیلی
داشته نظر در را این بچه ها که است این نظرم من کنند. اپالی
کرونا دوران این در البته فعال. خوبی ست گزینه ی این و باشند؛
فکر و شده بسته اینجا مرزها چون شده، مشکل مقدار یک
کسی اگر ولی باشد؛ بسته مرزها هم دیگه سال یک تا می کنم
هم استرالیا که می  کنم فکر بریزد، برنامه  مدت بلند بخواهد

باشد. ذهنشان در اینکه برای خوبی ست گزینه ی
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ایران در که ریاضی ای کار کیفیت دربارۀ شما نظر −
ریاضی دانان توسط و ایران دانشگاه های در می شود، انجام
از شما که دارند مشکالتی چه به نظرتان و چیست ایرانی،

بشوند؟ بهتر می توانند چه طور و دارید، اطالع آن ها

ایران در اینکه از دقیقی اطالعات خیلی که بگویم باید اوال
آن جا من که است این دلیل یک ندارم. می افتد اتفاقاتی چه
طور به ولی دارم. پایینی شناخت بنابراین و نرفتم دانشگاه به
دارد وجود ایران در که مشکلی می دانم، من که جایی تا کلی،
از خارج به لیسانس اتمام از پس که بچه هایی که است این
قسمت این تا و هستند قوی ای بسیار بچه های می آیند، کشور
وقتی منتهی می شود. کار خوب بسیار ایران در به نظرم داستان
چیزی است. متفاوت اوضاع می  رسد، تحقیق قسمت به کار که
خیلی آدم فکر که است این است، مهم خیلی تحقیق برای که
فرصت تا باشد کم زندگی اش مشغولیات و نباشد مشغول
و تز مسئلۀ روی کامل طور به بتواند و باشد داشته را الزم
این می شنوم، من که داستان هایی اما کند؛ تمرکز تحقیقاتش
زیاد جا آن در زندگی شان مشغولیت افراد از خیلی که است
دانشجویان چه حاال − نمی  کنند پیدا را فرصت این و است
زیادی پتانسیل می  شود باعث خود این و − استادها چه و دکترا
ایران در من نظر به بنابراین، نشود. عملیاتی دارد، وجود که
و باشد فرصت اگر که دارد وجود نهفته ای پتانسیل های خیلی
دیگری مشکل شوند. شکوفا می  توانند بشود، ایجاد شرایطش
شده بهتر االن که می کنم فکر و داشت، وجود ایران در مدتی که
مثال که این دنبال بود؛ کمیت دنبال دولت که است این باشد،
این من نظر به که برود باال مقاله ها تعداد و بدهند مقاله اساتید
روی کیفیت جای به تمرکز اینکه پرضرری ست؛ موضوع خیلی
تعداد بیشترین خاورمیانه در ما مثال تا باشد، داشته قرار کمیت
تعداد ندارد. ارزشی هیچ چیز ها این باشیم. داشته را مقاله
که مقاله هم صدتا شما مثال یعنی ندارد؛ ارزشی هیچ مقاالت
آن که باشد داشته مقاله یک فقط دیگری فرد اگر باشید، داشته
صد آن به نسبت می  کند، حل را بزرگ مشکل یک واقعاً مقاله
مقداری موضوع این که می کنم فکر االن می ارزد. خیلی مقاله
آسیب ایران علوم جامعۀ به داشت مدتی برای ولی شده؛ بهتر
تمرکز و بشود تصحیح بیشتر و بیشتر امیدوارم که می رساند،

بیاید. کیفیت روی کمیت، جای به

عوض کمی بحث فضای بعد، به سوال این از حاال، −

و برود ریاضی سمت به بخواهد آدم اینکه برای می شود؛
تحصیل ادامه رشته این در و دهد انجام ریاضی جدی کار
چه باشد؟ داشته باید شخصیتی ای ویژگی های چه بدهد،
ریاضی سراغ به که باشد داشته خود در باید توانایی هایی

برود؟

است؛ فردی کار توانایی یکی ا ست. خوبی سوال هم این
انجام فردی صورت به باید باالخره ریاضی کارهای از خیلی
ساعت چندین که این با باشید داشته مشکلی نباید شما بشود.
فرسایشی بسیار کار یک ریاضی تحقیق بنشینید. میز پشت
ساعت چند عرض در شما که نیست جور این اصال یعنی است؛
از که بچه هایی مخصوصاً بچه ها، برای این برسید. نتیجه به
شوک یک است، بزرگ تفاوت یک می آیند، ریاضی مسابقات
باید که است سواالتی شامل ریاضی مسابقات چون است؛
اصال تحقیق در ولی بشوند؛ حل ساعت چند عرض در باالخره
روی سال چند است ممکن شما بیفتد، اتفاق این نیست قرار
بسیار کاری بنابراین نشود. حل هم هنوز و کنید کار مسئله یک
باید بشود مسیر این وارد می  خواهد که کسی و است فرسایشی
به اجتماعی، رفاه لحاظ به رفاهش، که بداند و باشد آماده
حقوق باالخره یعنی نیست؛ باال قدر آن دیگر کارهای نسبت
حقوقی اگر حاال است. نمیری و بخور حقوق یک دانشجویی
بورسیه خارج توی کنید فرض که دکترا دوران مثال باشد، هم
وقتی شما اینکه با نیست. زیاد آن قدر بورسیه این می گیرند،
در هم خرج ها ولی است، زیاد می کنید تبدیلش ایران پول به
که بورسیه ای مبلغ همین خاطر به و است زیاد بسیار خارج
طور همین و کند؛ می  ایجاد نسبی رفاه یک فقط می دهند،
مدرک یک و اینجا بیاید کسی اگر بنابراین پسادکترا. دوران
قاعدتاً کند، کار افزاری نرم شرکت یک در بعد و بگیرد ارشد
ریاضی دکترای دانشجوی اینکه تا بود خواهد بیشتر رفاهش
بیشتر خیلی قاعدتاً که دهد؛ انجام کادمیک آ کار بخواهد و باشد
دلیل همین به برسد. باثبات کار یک به آدم تا می کشد طول
است خوب نظرم به بیاید. کنار هم قضیه وجه این با باید آدم
بتواند که باشد داشته زندگی اش در هم دیگری چیز یک آدم که
مثال ببرد. پناه آن به می  شود، خسته فرسایشی کار این از وقتی
دنبال و بود مهم برایم خیلی موسیقی زندگی، توی خودم من
می  زنم سنتور که است سال سی از بیشتر االن و بودم موسیقی
گروه بچه ها با و دادم ادامه را زدن سنتور رفتم، که هم خارج و
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تفریحی یک که بود، مهم خیلی برایم خودش این دادیم. تشکیل
اینکه ضمن در باشد خاطری فراغت راه تا باشد بغل آن هم
بسیار نکات حاال می  دهد. انجام را ریاضی مشکل کارهای آدم
نکات این اجماال که است خوب می کنم فکر ولی است، زیاد

باشد. بچه ها نظر مدّ

است این شود، مطرح است ممکن که دیگر سوال یک −
باشند؟ چه دنبال باید کارشناسی دورۀ در دانشجویان که
دست به را هدفی چه است قرار کارشناسی دورۀ انتهای در

برسند؟ هدفی چه به و آورند

است ریاضی به عالقه مند که دانشجویی ست منظورتان آیا
بشود؟ ریاضی دکترای دوره وارد بعداً خواهد می  و

است. همین منظورم بله، −

دنبال فرد آن خود اینکه به برمی گردد باشد، باید چه هدف اینکه
گرفتن مدرک فقط که آمدن دانشگاه چون است؛ چیزی چه 
می آید دانشگاه آدم می گوییم معروف قول به ایران در نیست،
بگیرد، مدرک تواند می  هرکسی که االن چون بشود! آدم تا
قاعدتاً باید آدم دانشگاه در منتها نیست؛ مهمی  چیز که خیلی
حاال بیاید. دستش مدرک آن از غیر به بیشتری چیزهای خیلی
هست؛ گسترده ای مبحث خیلی کنید می  شما که سوالی این
پیدا دنبال آدم که است این چیز مهم ترین نظرم به بنابراین
پرورش ممکن جای تا را آن ها و باشد خود پتانسیل های کردن
نیست الزم باشد، هرچیزی در می تواند پتانسیل این حاال دهد.
آدم است ممکن باشد؛ خواندن درس در حتی یا ریاضی در
بعد مثال و شود دانشگاه وارد بخواند ریاضی که عنوان این به
شود کار آن وارد و دارد سرپرستی و رهبری پتانسیل که بفهمد
نظرم به و دارد وجود راه دنیا افراد تعداد به بزند. کمپانی یک و
پتانسیل های که باشند این دنبال افراد که است این چیز بهترین
اگر بدهند. پرورش بهتر را آن ها و کنند پیدا بهتر را خودشان
من نظر به برسند، هدف این به دانشگاه شان دوران در بتوانند

داده اند. انجام را خودشان کار

ادامة ریاضی رشتۀ خود در بعداً بخواهد کسی اگر حاال −
سعی که است بهتر آیا کارشناسی دوره در بدهد، تحصیل
حدی تا هرکدام با و بردارد درس مختلف شاخه های از کند
جبر مانند گسترده ای شاخۀ روی مثال اینکه یا بشود آشنا

کند؟ تحقیق آن در و کند تمرکز جبری هندسۀ و

محض، ریاضیات در حداقل لیسانس، مقطع در من نظر به
حاال بشود. انجام پژوهشی کار که داشت انتظار نباید خیلی
گراف، نظریۀ و ترکیبیات مثل ریاضی، شاخه های از بعضی در
ولی داد، انجام لیسانس توی پژوهشی کارهای مقداری می شود
نیست. شدنی اصال چون باشد؛ تمرکز اصلی محل نباید این کال
لیسانس در که است شده یکدست دنیا تمام در تقریباً االن
درس های هست، آنالیز درس های مثال خواند؛ باید چه ریاضی
این ها که باشد این باید بچه ها اصلی تمرکز . و... هست جبر
حاال باشد. خوب آن ها در نمراتشان و بگیرند یاد خوب را
این بکنند، هم پژوهشی کار مقداری خواستند اگر این از بعد
ایران در اتفاقاً که − هستند اصولی ولی است؛ فرعیات دیگر
شوند می  داده پوشش خوب خیلی دانشگاه ها از بسیاری در هم
هشتاد حدود بدهد، انجام خوب را آن ها بخواهد اگر آدم که −
نیست الزم خیلی نظرم به بنابراین می گیرند. را وقت درصد
خود آخر سال های دیگر آن ها باشید، فرعیات آن نگران که
روی تمرکز بیشتر من به نظر هستند. چه که می دهند نشان را
و بگیرند یاد خوب را اصلی مباحث این بچه ها که باشد این
داشته استادها با خوبی رابطۀ و بشود خوب آن ها در نمراتشان

است. آمادگی بهترین برایشان نظرم به این باشند؛

توانند می  کارهایی چه کارشناسی دانشجویان اینکه و −
تر قوی ریاضی در را دیگران و خودشان تا دهند انجام

کنند؟ کمک دیگران و خود پیشرفت به و کنند

با اینکه می  دهید؛ انجام دارید االن شما که کاری همین مثال
بیشتری آشنایی مختلف، سمینارهای طریق از مختلف، افراد
نشریۀ یک انداختن راه مثال یا کردن، مصاحبه یا کنید، ایجاد
خودشان این ها باشد. هم آنالین حتی می تواند که دانشجویی،
به نظر که − بشود درست جوی یک اگر کال می  کنند. کمک خیلی
دانشجویی ای گروه های که − دارد وجود شما دانشگاه در می آید
را جدید مباحث و کنند کمک هم دیگر به خودشان و باشند
از بهتر خیلی معموال بچه ها است. خوب خیلی بگیرند، یاد
یاد استادها از بخواهند اینکه تا می گیرند یاد چیز هم دیگر
شوند تقویت اگر دانشجویی گروه های این بنابراین بگیرند.
گروه ها این خودشان که هست، هم بچه ها خود کار دیگر این −
نظرم به این − کنند تقویت را این ها خودشان و بیندازند راه را

می  کند. کمک خیلی
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خیلی که کنید می  برگزار نمایش نظریۀ دورۀ یک شما −
می خواهید و بوده چه کار این از هدفتان است؛ عالی هم

برسد؟ کجا به که

با رابطه ام داشتم دوست خودم که بوده زیادی مدت من
شاخه یک در باهم که آن هایی ایران، در استادها و دانشجوها
به باالخره بشود. بیشتر دارند، عالقه موضوع این به و هستیم
من که را مبحثی یک حاال داشتم دوست ایرانی، یک عنوان
بچه های به گرفته ام، یاد دنیا مختلف دانشگاه های در رفته ام
این بعد نمی  آمد. پیش فرصتش منتها بدهم؛ انتقال هم ایران
این شد، آنالین دیگر چیز همه و آمد پیش که کرونا دوران
برقرار را ارتباط ها بتوانیم ما که شد اجباری توفیق یک خودش
باشیم. داشته را سمینار این مدت یک آنالین صورت به و بکنیم
این خودم من که بود این بود، شده که هم دیگری گشایش یک
تدریس گفتم، که همان طور و نداشتم تدریس برای کالسی ترم
دانشگاه در اینجا که حاال گرفتم تصمیم و دارم دوست خودم را
راه ایران توی بچه ها برای سمینار یک نداریم، کالسی خودمان
یاد اینجا را چیزی یک که حاال که بود همین هدفم بیندازیم.
آ  ن جا بچه های به هست، هم جالبی مبحث نظرم به که گرفتم
به ایران در دانشجو ها و محقق ها با مراوده ای یک و بدهم انتقال
آمده وجود به و زمینه این در بوده موفق نظرم به که بیاید؛ وجود
مباحث سری یک دوباره که بتوانیم هم آینده در که امیدوارم و
توی بیشتری بچه های با و بدهیم ادامه بتوانیم و باشیم داشته را
بتوانم هم باز برمی آید، دستم از کاری اگر و بشوم آشنا ایران

دهم. انجام دارند، کمک به نیاز که کسانی برای

که دیگری چیز یا توصیه ای دیگری؟ حرف آخر؛ سوال −
مانده؟

بروند جوان تر ها که این آخر حرف شما. از ممنون خیلی
فشارهای متأسفانه ایران توی دارند. دوست که چه آن سراغ
کارهایی سری یک  به را افراد که است زیاد خیلی اجتماعی
چیز مهم ترین نیستند. خوشحال آن در خودشان بعد که می برد
دارد که کاری آن از باشد خوشحال خودش انسان که است این
چه در که ببیند و بگردد خودش باید هرکسی و می  دهد انجام
دیگر کند، پیدا را آن توانست اگر بعد و می  شود ارضا کاری
بگوید آدم به نمی  تواند دیگری کس و برود دنبالش خودش باید
سمینار این که امیدوارم بکند. ارضایش می تواند چه کاری که

آن هایی تا کند عالقه مند را بچه ها گذاشتیم، که نمایشی نظریۀ
مبحث این به بتوانند دهند، ادامه را کار این دارند دوست که

بپردازند.
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