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   رياضی دان های بی پروا يا کمپيوتر
  

  ُدکترين های رياضی را روی بنياد استوار قرار می دهند» ثبوت قضيه اسيستانت های« 
  

ها روی اساس استوار قرار از اين جهت امروز کوشش می گردد قاعده . رياضی دانان نيز مرتکب اشتباه می شوند
در آينده بايد کوشش به عمل . گيرند به اين معنی که قواعد به کمک کمپيوتر به چند اصل محدود رجعت داده می شوند

  .آيد تا ُدکترين ها به صورت عموم توسط کمپيوتر توليد گردند
  

  
  

اين فوتو نشان می دهد که کمپيوتردر ثبوت به 
کمترين حجم رياضی دانان کمک می کند تا 
  .يک بستۀ گلوله ها محاسبه گردد

  
  

معنی حقيقی بيان های رياضی . به ثبوت رسانيدن قواعد بدون تريد ، معاش روزمرۀ رياضی دانان را تأمين می کند
هيچ چييز نبايد غير واضح بماند، نبايد فرضيه های خاموشانه اختيار گردد و نه بايد سر سری به . بايد مطلق باشد

ولی چه کسی از آن باال بينی می کند که ثبوت قضايا، اين شرايط سنگين را برآورده . بصيرت مراجعه شوددرک و 
سازد؟ يک تمايل جديد در رياضی به آن جهت روان است، که کمپيوتر برای تصديق ثبوت قضايای رياضی مورد 

 قبل از ميالد و بکار ٤های قديم در قرن بعد از بکار برد ثبوت قضيه يی  رياضی از طرف يونانی . اعتماد قرار گيرد
 اکنون تمايلی به نظر می رسد که تغيير يک مکتب علمی ديگر در ٢٠ و اوايل قرن ١٩برد جدييت رياضی در قرن 

 .کار باشد
 

  چه وقت يک ثبوت، ثبوت است؟
 از طرف جای تعجب خواهد بود که بعضی ثبوت قضايايی رياضی طوريکه تعريف می گردد يا شهرت دارند  و

به صورت عموم يک نظريه وقتی به اثبات رسيده تلقی . عموم مورد قبول استند، آنچنان از اعتبار برخور دار نيستند 
اما اگر هم همه قدم های يک ثبوت قضيه برای . می گردد که طريق اثبات عاری از اشتباه بوده يا خالی نداشته باشد

در رياضی نيز نقشی داشته می تواند و يک رياضی دان وظيفه شناس هريک قابل فهم باشد ، نارسائی های انسان 
بآلخره بحث رياضی يک موضوع اجتماعی نيز می باشد که در آن ارزياب و . خود نيز می تواند مرتکب اشتباه گردد

ين هم ولی با آن هم درصورتيکه چن. همکارانش با داليل مؤثر يکديگررا از نتيجه گيری خود می خواهد  قانع سازند
  .باشد يک نظريه نمی تواند به صورت مطلق مطمئناً  به ثبوت رسيده قبول گردد

به اساس اين نظريه، . ، است" چهار رنگ–نظريۀ "يک مثال ُتبپيک که در آن جمعيت  رياضی دانان به خطا رفتند، 
د که هيچ يک از کشور چهار رنگ کافی خواهد بود تا ممالک را روی هرنوع نقشۀ جغرافيائی طوری رنگه نشان دا

» امريکان ژورنال آف ماتيماتيک «  يک وکيل الدعوا در ١٨٧٩در سال . های همسرحد عين رنگ را نداشته باشند
يازده سال کامل اين نظريه به ثبوت رسانيده شده قبول گرديد تا اينکه يک مطالعه . يک ثبوت قضيه  را به نشر رسانيد

به اين وسيله پروبلم متذکره مورد سؤال همه جانبه قرار گرفت که . را درآن يافتيک اشتباه کلی ١٨٩٠کننده در سال 
  . سال ديگر به درازا کشيد٨٠

 تکميل گرديد در گروپ های ١٩٨٢ هزار صفحه تقسيم بندی که ١٥به معنی مشابه جای تعجب خواهد بود اگر در 
اينکه .  که با آن تمام پروژه به نيستی مبدل گرددساده و آخيری يک يا غلطی ديگری پنهان می بود، حتی يک اشتباهِ 

چنين يک ثبوت پيچيده از طرف يک نفر به صورت مکمل و با تمام زوايا فهميده شده نمی توانِد، رياضی دان ها را 
ناآرام می سازد مانند اينکه يک دستگاه توليد برق اتومی مردم را متوهش ساخته می تواند، زيرا مؤثريت پيچيدۀ نظام 

  . امنی آن از طرف يک نفر قابل  درک نيست
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، همه نقشه ولفگاننگ هاِکن و ِکنت آپيلرياضی دان ، .  به اثبات رسيد١٩٧٦ باآلخره درسال " رنگ-نظريۀ چهار"
 نقشه های اساسی تقليل داده و توانستند به اثبات برسانند که هيچيک از آنها به ٢٠٠٠های ممکنۀ جغرافيائی را به 

به اين وسيله واقعيت تئوريمِ  تصديق گرديد ولی در ثبوب قضيه نشانۀ غير .  رنگ ضرورت نداردبيش از چهار
" وسواسی"تحقيق شکل اساسی با يک کمپيوتراجرا گرديد  که با اين صورت رياضی دان های : مطلوب خزيده بود 

حاسبوی يک کمپيوتر اتکاء دارد آيا يک ثبوت قضيه که در همه جوانب به توان م: به افسانۀ سرمگسک دچار گرديدند
باز هم به حيث يک ثبوت بدون ترديد قيول می گردد؟ هيچ انسانِ  نمی تواند قدم های بی شماِر محاسبوی  پروگرام 

  . يک کمپيوتر را به اجرا بگذارد
 وقتی با حدس کپلر که قرن ها از آن می گذرد می گويد که گلوله ها.  پروبلم جديداً  عرض وجود کرد١٩٩٨در سال 

توماس اين نظر از طرف . خوردترين حجم باهم بسته بندی شده می توانند که مانند خانۀ زنبور باالی هم انباشته شوند
با عدم .  بسته بندی اساسی را با يک کمپيوتر محاسبه کرد٥٠٠٠ به اثبات رسانيده شد طوريکه او حجم هالس

هر چند ارزيابان هيچ اشتباه : " ورا با اين تذکر  به نشر رسانيد کار ا» آنالس آف ماتبماتبک« رضامندی هالس مجلۀ 
 ."نيافتند ولی صحت و سقم ثبوت را با اطمينان کامل تصديق کرده نتوانستند

  

  )فورمال(ترجمه به يک زبان قبول شده 
 رياضی دانان مايوسانه از تبصرۀ نيمه تصديق مجلۀ اختصاصی ، او و ديگر.  را نا آرم کرده بودهاليساين موضوع 

تصميم اتخاذ کردند تا کمپيوتر را نه تنها برای تحقيق قضايای مختص بکار ببرند بلکه قدرت مکمل جريان ثبوت و 
م عالم کمپيوتر ، ٢٠٠٤در سال . مؤفقيت های نخستين زود رس بود. ثقه بودن پروگرام استفاده شده ارزيابی گردد

 را رسميت بخشد و آنرا به کمک کپيوتر " رنگ-نظريۀ چهار" ثبوت ، از کمپنی ميکروسافت مؤفق شد گونتحيرجارج
  . قدم به قدم تا ئيد نمايد

 شناخت که ثبوت يک قضيه به صورت ١٧ در قرن گوتفرید الیبنيتس. تعقيب می کرد نو نبودگونتحير تفکری را که 
ايد به زبان رسمی که صرف عنعنوی که در زبان طبيعی تحريريافته باشد برای کنترول از نظر منطقی  نخست ب

انتقال يک صفحۀ چاپ شده به شکلی که ذريعۀ ماشين خوانا باشد امروز به . مشتمل بر سمبول ها است، ترجمه گردد
ً  چهار مرتبه نسبت به شکل متن اولی، متشکل از کلمات،   صورت اوسط، کار يک هفته است و متن سمبول تقريبا

در اين جا مقصد از پروگرام های . ل مروج در اسيستانت ثبوت درج می گرددآنگاه ثبوت قضيه به شک. طويلتر است
 که بگيريم ، اين ها ثبوت )Axiom(از قواعدکلی. مختص کمپيوتريست که اکنون از آن تقريباً  درجن ها وجود دارد

 است و يا يک کسيومهر سطر يا يک ا. يک قضيه را قدم به قدم از نطر ثقه بودن ارتباط منطقی ارزيابی می کنند
اشتباهات منطقی مانند  . دستيابی گرديده است) Deduction(١ِد دکشن  ِ اصطالح از سطور قبلی که به کمک قوانين

ها شناسائی می  آلگوریتم  از»هر تبعۀ فرانسه  فرانسوی می داند، پس جان که فرانسوی می داند تبعۀ فرانسه است«
 .گردد

آيا يک کمپيوتر . که آيا اسيستانت ثبوب قضيه  خود دارای اشتباه نخواهد بودفوراً  اين سؤال عرض وجود می کند 
اساساً  اين قدرت را دارد که صحت بودن خود را کنترول کند؟ علمای رياضی و کمپيوتر کوشش می کنند ، از پروبلم 

ر می برند تا آنها به خود نسبت دادن، صرف نظر نمايند و از اين لحاظ اسيستانت های مختلف ثبوت قضيه را بکا
گرچه آنگاه هم با اطمينان کامل از آن جلوگيری نخواهد گرديد که پروگرام های . متقابلتاً  يک ديگر را کنترول نمايند

زيرا هسته های سيسم  . زياد عين غلطی راداشته باشند ولی احتمال چنين واقعه عمالً  از امکان بدور خواهد بود
سيستم اوپريشن لينکس بيش از (  سطر به صورت معمول بسيار کم حجم هستند، ٥٠٠اسيستانت های ثبوت قضيه با 

به صورت خالصه اظهار می هاليس . آيا چنين آزمايش ها قابل کنترول هستند)  مليون سطر را در بر می گيرد٢٨٠
ظر انداخته باشد،  شده  اشتباِه را از ن ثبوت شناختهنمايد، احتمال اينکه يک اسيستانت ثبوت قضيه در کنترول يک

  .بسيار کمتر است نسبت به اينکه بصورت اجرای کال سيک يک ارزيابی در مجلۀ مسلکی به نشر می رسد
  

  کمپيوترها چيز های جديد خلق می کنند
از آنجا که امروز کمپيوتر نه بيشتر صرف برای تحقيق قضايای جداگانه بکار برده می شود بلکه هرچه زيادتر برای 

به تازه گی رياضی دانان کوشش دارند، ثبوت قضايا و يا .  موجود قضايا که تمايلی است برای  آيندهکنترول ثبوت
مؤفقيت های  نخست در زمينه به دست آمده . گمان های مبتنی بر رياضی را بصورت کامل توسط کمپيوتر توليد کنند

که به صورت تمام وقف ) Notices of the American Mathematical Society(در يک شمارۀ خاص . اند
رشتۀ است ( ثبوت قضايای شناخته شده گرديده بود ، هاليس در دسمبر سال نگاشته است که در آن در تئوری گرافيک 

بيش از هزار گمان بری ها ذريعۀ کمپيوتر فورمول ) در رياضی که به طور مثال شبکه های نقاط  را بررسی می کند
بعضی اشخاص ثبوت . های متخصصين در قسمت  اين انکشاف  متفاوت می باشندالبته قضاوت . بندی گرديده اند

                                            
  ١  پی بردن از کل به جز يا از علت به معلول   



 
 

 
  ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين 
 maqalat@afghan-german.de 

قضايا را که با کمپيوتر کنترول و يا توليد گرديده اند آيندۀ رياضی می بينند، اشخاص ديگری بيم دارند از اين خطِر 
  .که رياضی به سطح يک ابزارتخنيکی سقوط کند

ود کمپيوتر را از سالهای زياد به اين سو درکار های تحقيقی اش ، از پوهنتون روتگرس ، که خدورون سایت برگر
ضميمه کرده است، عقيده دارد که ترسِ  اعتماد به کمپيوتر به اين معنی که رياضی دان ديگر به درد نه خواهد 

وفيت او با تمام خوشبينی در استفاده از کمپيوتر به همکاران خود توصيه می کند که در مصر. خورد، بی اساس است
رياضی دانان هيچگاه به متود های قواعد کلی دست نمی . شناخته شده خود را رنج ندهند بی حد با ثبوت قضايای

از اين لحاظ نبايد .  بردند تا تئوری های جديد را طرح کنند بلکه صرف از اين نگاه تا قواعد پديد آمده را تايد نمايند
نانی های قديم دليل آورده می شوند، تحت تأثير قرار گيرد، بلکه بيشتر انسان به وسيلۀ عنعنات اخالقی که از طرف يو

 که در شتفان سمالی. روش تجربه را که بابيلونيان و چينائی ها حفظ و مراقبت می کردند، مورد استفاده قراردهد
ز ارزش می پوهنتون کاليفرنيا در برکلی تدريس می کرد،  ثبوت کردن قضيه را در رياضی خالص بکلی بلند تر ا

  .مهمتر از طرح يک قاعدۀ آموزش، شناخت و درک ارتباطات از نظر رياضی می باشند. داند
  

  مربوط به بصيرت است
با يک نظر به اين اساسات که چرا . اما دقيقاً  در همين مورد در ثبوت شناخته شدۀ قضايا کوتاهی به نظر می رسد

 ارنست.  و نه طور ديگر، در رجعت به قاعدۀ کلی نا پديد می شونديا اشکال هندسی چنين هستند) Prime(اعداد اولی 
، برای تدريس منطق از نظر رياضی  به ياد دارد که )سويس (، سابق پروفيسور در پوهنتون تخنيکی سوريش شپيکر

که از طرف فيلسوف پوهنتون )قسمت از رياضی( صفحه يک تئوری را در مورد علم مقدار٣ سال در ٥٠او بيش از 
اين ثبوت برای هر متخصص قابل .  ارورد ، ويالرد فان اورمن کوين، طرح گرديده بود، به ثبوت رسانيده استه

 يک محصل  را وظيفه داد، ثبوت متذکره را طوری تشريح نمايد که توقعات  ثبوت شکلی کوینقبول بود ولی با آنهم 
حه کشيد که حتی برای متخصصين هم غيرقابل  صف٧٠به اين وسيله طول تشريح به . يک قضيه را بر آورده سازد

، که همچنان به تقاعد رفته بود، اين کوشش ها را به معنی اينکه رياضی کریستيان بالترهمکار وی ، . درک شده بود
انکشاف دهد به حيث تمرين بی ثمر در طرح ) مجموعه(حاضر را به صورت شکلی از قواعد کلی منطق و علم مقدار

ارزش حقيقی يک نظريه در معنی بصيرت رياضی جای دارد و نه در ثبوت . وتری می خواندپروگرام های کمپي
  .فورمال

در حاليکه نطريات در مورد ثبوت قضيه به صورت شکلی در رياضی خالص از هم تفاوت دارند، اين چنين ثبوت 
ای کنترول شکلی ُدکترين ها به با عين وسايل که رياضی دانان امروز بر. قضايا در جای ديگر قابل مناقشه نمی باشد

به اين طريق از . کار می برند، می تواند مارجن مجوز اشتباهات در پروگرام های کمپيوتری نيز به اثبات برسند
 کشف گرديد عارضۀ در پروسسور پنتيوم ١٩٩٤يک مثال که در سال . مشکالت جلوگيری به عمل می آيد

)Pentium bug (ِبتا-اوان ازمايشیبا آنکه ُمدل های فر.  است )Beta(- برای پروسسور پينتيومِ  کمپنی اينتل از بيخ 
اين حادثه برای کمپنی اينتل .  کشف شده نتوانستاعداد معينو بنيه مورد کنترول قرار گرفتند، يک اشتباه در تقسيم 

ور کافی دانسته نمی اشتباه مذکور قابل جلو گيری می بود اگر کنترول پروسس. رسوائی تاريخی اش پنداشته می شد
  . نتيجۀ درست می دادهمه اعدادشد بلکه با توجه اثبات می گردبد که کنترول بدون استثنا در تقسيم نمودن 
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