ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻟﺐ رﯾﺎﺿ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی
رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮزاوزﯾﺮی
ﭼ ﯿﺪه
ﺑ ﺗﺮدﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷ ﻠ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ در
ذﻫﻦ ﺣ ﮔﺮدد ،ﺟﻠﻮهای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﻘﺎﯾﻖ رﯾﺎﺿ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن ﻧﻤﻮد ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋ »ﺟﺎﻟﺐ« ﺗﻠﻘ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ رﯾﺎﺿ ﺑﻪ ﺷ ﻠ ﺟﺎﻣ و ﻣﺎﻧ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ درک ﺷﻬﻮدی ﻣﺎ
از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻧﻬﺎ راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ را در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺨﺸ از ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ.
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ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻟﺐ

ﮐﺪام ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿ را ﻣ ﺗﻮان ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻠﻘ ﮐﺮد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﯾ ﭘﺎﺳ ﺳﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺴﺎﺋﻠ در رﯾﺎﺿﯿﺎت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣ ﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﯾ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺗﻠﻘ ﻣ ﮔﺮدد .اﯾﻨﻬﺎ را ﻣ ﺗﻮان ﺟﺎﻟﺐ
داﻧﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺘ در ﺣﻞ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد را ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار داد.
ﺣﺘ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺟﺎﻟﺐ رﯾﺎﺿ  ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را
ﺷ ﻔﺖزده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷ ﻠ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺﺳﺎزیﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ
و ﭼﻮن »ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدن« اﻣﺮی ﺳﻠﯿﻘﻪای اﺳﺖ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻔ ﺟﺎﻣ و ﻣﺎﻧ اراﺋﻪ داد ﯾﺎ ﺣ ﻤ
ﻗﻄﻌ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از »ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺟﺎﻟﺐ« در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻫﯿ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﯾ ﻧﺎﻣﺜﺎل ﯾﺎ ﺣ ﻤ
ﻏﻠﻂ در اﻣﺮ آﻣﻮزش دارد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺑﯿﺎن ﺣ ﻤ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻦ ادب از ﺑ ادﺑﺎن اﺳﺖ! ﮔﺎه ﯾ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺷﺎﮔﺮدش اﺷﺘﺒﺎﻫ را ﻣﺮﺗ ﺐ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻏﻠﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻠ در رﯾﺎﺿﯿﺎت وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ آورد .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از »ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺟﺎﻟﺐ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای
اﺳﺖ.
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ﯾ

درس ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻨﻄﻖ

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﺑﺨﺸ از ﻣﻨﻄﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺣ ﻢ ﺳﺎده در ﻣﻨﻄﻖ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮر ﻋﻤﻮﻣ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺼﻠ
ﭘﺨﺶ ﻧﻤ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ﮔﺮﭼﻪ
))(P (x) ∨ Q(x

Q(x)) ⇒ ∀x

P (x) ∨ ∀x

(∀x

درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋ ﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺰوﻣﺎً درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ﮔﺰارۀ
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P (x) ∨ ∀x
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درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣ ﻢ در ﮐﻼس ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ اﺻﻮﻻ
وی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن در اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﯾﺎﺑﺪ؟ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾ
ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ﺷ ﻠ ﺷﻬﻮدی ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﻮری ﻓﻮق داد ﮐﻪ درک ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮد را ﺳﺎدهﺗﺮ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎل زﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ زن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺮدﻧﺪ؟
ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ زوج اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﺪدﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ زوج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﮥ ﻋﺪدﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﻓﺮدﻧﺪ؟
اﮐﻨﻮن ﯾ »ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺟﺎﻟﺐ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﮔﺮدد اﻫﻤﯿﺖ ﺣ ﻢ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد و در ذﻫﻦ ﺣ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮥ از آن ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣ ﻤ ﻏﻠﻂ را ﮔﻮﺷﺰد
ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺣ ﻢ ﻏﻠﻂ .ﻫﺮ ﺗﺎﺑ ﯾ ﺑﻪ ﯾ  ،اﮐﯿﺪاً ﯾ ﻨﻮاﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﺎن ﻏﻠﻂ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ  f : [a, b] → Rﺗﺎﺑﻌ ﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺑﺎﺷﺪ x, y ∈ [a, b] ،و
 .x < yﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
f (x) < f (y) ∨ f (x) = f (y) ∨ f (x) > f (y).

اﻣﺎ ) f (x) = f (yﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن  fﯾ ﺑﻪ ﯾ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﯾ از دو ﺣﺎﻟﺖ
دﯾ ﺮ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اول  fاﮐﯿﺪاً ﺻﻌﻮدی و در ﺣﺎﻟﺖ دﯾ ﺮ اﮐﯿﺪاً ﻧﺰوﻟ اﺳﺖ.
اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از
))(f (x) < f (y) ∨ f (x) > (y

ﻧﻤ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
f (x) > (y).

∀x, y

f (x) < f (y) ∨ ∀x, y

∀x, y

آﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾ ﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷ ﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮاغ دارﯾﺪ؟ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧ ﻨﯿﺪ ﮐﻪ
در آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺜ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺟﺎﻟﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درک آن را ﺑﺮای
ﺷﺎﮔﺮدﻣﺎن آﺳﺎنﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﮥ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘ وﻗﺘ ﺧﻮدﻣﺎن
ﻫﻢ در ﭘ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.

