
نمایش نظریه�ی
* یاسم سیام سخنران:

�خواهد م که کس از �بایست م که باشد پرسش �ترین طبیع این شاید است؟» شما نظر مورد نمایش نظریه�ی «کدام

سخنران ی مورد در هیچ�کدام» خاص طور «به پاسخ احتماال و شود پرسیده کند، صحبت نمایش نظریه�ی درباره�ی

از توده�ای ارائه�ی هدف آیا �رسد. م به�نظر وک مش دست�کم نباشد، کننده دلسرد کامال اگر دقیقه�ای پنجاه عموم

پیش اما ، سخنران محتوای از است شرح اخیر، پرسش -به منف البته مفصل-و پاسخ است؟ پراکنده �های �گوی کل

�کند، م دشوار نمایش نظریه�ی درباره�ی عموم سخنران ی برای را مطالب انتخاب چیزی چه ببینیم است بهتر آن از

�پردازیم. م آن به که است موضوع گستردگ دهنده�ی نشان حدی تا حال، عین در بررس این که چرا

کمتر (و مجرد اشیا�ء آن در که است ریاضیات از شاخه�ای که �شود م معرف صورت این به نمایش نظریه�ی معموال

مستقیم مطالعه�ی به�جای بتوان اگر مثال، عنوان به �شوند. م مطالعه ملموس نمایش�های یافتن طریق از شده) شناخته

درک به داریم آشنا اشیا�ء این از که بیشتری دانش که هست امید این کرد، کار ماتریس�ها از گروه با مجرد گروه ی

�تردید ب و نیست حقیقت از خال نمایش نظریه�ی از توصیف چنین کند. کم نظر مورد گروه رفتار و ساختار از ما

که چرا نیست. ریاضیات از مستقل شاخه�ی ی معرفِ شایست به که پذیرفت باید این، وجود با هست. هم روشن�گر

ریاضیات سرتاسر در که است کاری پیچیده، کمتر مسئله�ای به پیچیده، مسئله�ی ی تبدیل برای تالش ذریم، ب چه هر از

در وییم، ب بهتر نمایش-یا نظریه�ی در گفت �توان م نمایش، نظریه�ی معرف برای تالش دومین عنوان به �دهیم. م انجام

تا که بدریخت بیش و کم توصیف این �شوند. م مطالعه خاص اشیائ نمایاندن مختلفِ نمایش-روش�های نظریه�ی هر

ابزار صرفاً «نمایش» توصیفنخست، خالف بر اینجا، در است: اساس ته�ای ن حاوی است، شبیه نیز وی همان به حدی

خواهیم آن به که است موضوع دارد فوایدی چه مطالعه�ای چنین ه این است. مطالعه موضوع اساساً ه بل نیست، مطالعه

گروه وسیله�ی به مجرد گروه ی نمایش یعن �گردیم: م باز شد اشاره آن به باال در که مثال به آن از پیش اما پرداخت،
مرادی�فر پویان ، رجب شهاب اری هم *با

١



گروه ی نمایاندن مختلف طُرق گروه�ها، نمایش نظریه�ی در گفت �توان م اخیر، توصیف داشتن نظر در با ماتریس�ها. از

طرق مطالعه�ی با است معادل بررس این که دید �توان م سادگ به �کنیم. م بررس ماتریس�ها از گروه�های وسیله�ی به را

نمایش نظریه�ی که حیطه�ای انفجاریِ گسترش تا دیدگاه این از �کند. م عمل برداری فضاهای بر گروه ی که مختلف

آنچه �شود،� م مشاهده وفور به اخیر قرن ریاضیات در که آنچنان ه، این نخست نیست. زیادی راه یرد، ب بر در �تواند م

آن، بر مماس فضای یا هموار خمینه�ی ی �تواند م ه بل نیست، برداری فضای ی لزوماً �کند م عمل آن بر گروه ی

به�جای انتخاب هر بالقوه، طور به دست�کم بنابراین، باشد. ر دی ریاض اشیاء از بسیاری یا (کو)هومولوژی گروه ی

یریم، ب نظر در را برداری�ای فضا�های چه ه این گذشته، این از �شود. م نمایش نظریه�ی ی به منجر برداری» «فضای

به را خود توجه کنید فرض مثال، عنوان به داشت. خواهد دنبال به مطالعه ابزارهای و ماهیت در � اساس تفاوت�های

فضای ساختار مانند غن ساختاری به مجهز که کنیم، معطوف مختلط اعداد میدان روی بعدی �نهایت ب برداری فضا�های

مطالعه�ی به تابع آنالیز ابزارهای که – است واقع امر حقیقت، در و – است پنداشتن حالت، این در هستند. هیلبرت

گروه�های داریم: آن) عام معنای (به «گروه» جای به بسیاری انتخاب�های ترتیب همین به �کنند. م کم نظر مورد گروه

شاخه�ی ی به منجر انتخاب هر ... و ل جبرهای شرکت�پذیر، جبرهای �، ل گروه�های ، توپولوژی گروه�های ، متناه

جزئیات در �گیرند، م قرار نمایش نظریه کل چارچوب در آن�ها هم چه اگر که �شود م ریاض از مستقل بیش و کم

از کلیت که، معن این به �رسد. نم نظر به صرفه به مقرون فراگیر بحث ارائه�ی که �گیرند م فاصله ر دی ی از چنان فن

هر بارِ بر افزودن که �گیرند م قرار ترازو کفه�ی دو در ر، دی سوی از مختلف نظریه�های در موجود ظرافت�های و سو ی

کرد. خواهد �تر کمرن را ری دی نقش ی

چشیدیم، را آن از طعم تنها باال در که تنوع و گستردگ بر اگر بازگردیم: سخنران برای مطالب انتخاب موضوع به

وسوسه�ی برابر در باید که است بدیه اه آن بیافزاییم، نیز را امروزی دست�آورد�های و کاربردها مسائل، به پرداختن لزوم

ژرفا، و گستره از موزون آمیزه�ای به یافتن دست جهت در �بایست م مقابل، در و کرد مقاومت جنبه�ها همه�ی به پرداختن

احتماال و شد خواهند قربان بسیاری ارزشمند مطالب گزینش چنین هر در که است پیدا نا�گفته زد. انتخاب به دست

پس داد. خاتمه جای در و کرد آغاز جای از �بایست م را کار همه، این با افزود. آن به چیزی نتوان که نیست گزینش

بود. نخواهد �نقص ب نتیجه� بدانیم پیشاپیش اگر حت نیم، ب تالش ذارید ب
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اعتراف به الزم احتماال پرداخت. خواهیم آن�ها به که موضوعات از اجمال است شرح �آید م ادامه در آنچه

که ما عالیق و سالیق با موضوعات اهمیت از است تلفیق ه بل آن�ها، اهمیت صرفاً نه مطالب انتخاب معیارِ که نیست

است. نبوده �تأثیر ب آن بر نیز گاه آ محدودیت�های

�توان م سخت به بنابراین، و �گیرند م ل ش طوالن بیش و کم زمان بازه��ی ی در ریاض نظریه�های معموال

تنها نه که، معن این به است. استثنا ی نمایش نظریه�ی میان، این در شده�اند. آغاز ام هن چه از کرد تعیین �مناقشه ب

دقیق نسبتاً اطالع ه بل است، مقدم نمایش نظریه�های سایر بر تاریخ نظر از متناه گروه�های نمایش نظریه�ی �دانیم م

آن اصل محور که �کنیم م آغاز موضوع همین بر سریع مروری با را خود بحث داریم. آن پیدایش نحوه�ی و زمان از

پیدایش از پیش سال�ها است. میالدی نوزدهم قرن پایان سال�های در برنساید٢ ویلیام و فروبنیوس١ گئورگ دستاورد��های

مفهوم بود، کرده معرف را « متناه پیوسته�ی «گروه مفهوم ن۴، ارالن برنامه�ی از گرفتن الهام با ٣ ل سوفوس نظریه، این

کارتان۵ ال جمله، (از ران دی و ل اساس کارهای بعد، سالیان ط �شناسیم. م « ل «گروه عنوان تحت را آن امروز که

امروز که (چیزی آن�ها روی برداری میدان�های از برخاسته جبرهای و متناه پیوسته�ی گروه�های درباره�ی ویل۶) هرمان و

سوی از شد. ل جبر�های نمایش نظریه�ی و ل گروه�های نمایش نظریه�ی پیدایش به منجر است) معروف « ل «جبر به

روی شرکت��پذیر جبرهای ساختاری رده�بندی مسئله�ی هامیلتون٧، ویلیام توسط چهارگان�ها کشف از پس ویژه به ر، دی

نظریه�ی و گروه�ها نمایش نظریه�ی ١٩٢٩ سال تا �رفت. م شمار به مهم مسائل از ی مختلط و حقیق اعداد میدان�های

نظریه دو این داد نشان که بود نوتر٨ ام یز بران ستایش� بصیرت این �شدند. م تلق مجزا موضوع دو جبر�ها ساختاری

مدول�ها مطالعه�ی قالب در را نظریه دو این �توان م که معن این به هستند. پدیده� ی از متفاوت سیمای دو حقیقت در

�کنند م صدق – �گوییم م « «آرتین و «نوتری» شرط�های آن�ها به امروز که – زنجیری» تناه «شرایط در که حلقه�های بر

دلخواه میدان�های روی شرکت�پذیر جبر�های نمایش کل نظریه�ی پیدایش به منجر سو ی از رش ن این کرد. پارچه ی

نظریه�ی به کارا ابزار�های و روش�ها از گنجینه�ای آن طریق از بعد، سالیان ط که کرد هموار را مسیری ر دی سوی از و شد
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موریسآسلندر٩ بنیادین کار�های به ، تاریخ بلند نسبتاً گام ی برداشتن با مطلب، این توضیح در یافت. راه نمایشجبر�ها

عظیم تحول رسته�ها، نظریه�ی بر مبتن روش�های �تر کل طور به و ، هومولوژی روش�های کردن وارد با که ��پردازیم م

برای برائر-ترال١٠ اول حدس اثبات رد، روی این دستاورد�های نخستین جمله از کرد. ایجاد جبر�ها نمایش نظریه�ی در

هومولوژی روش�های ارگیری ب امروز، به تا زمان آن از شد. ارائه آسلندر توسط ١٩٧۴ سال در که بود آرتین جبرهای

و مفاهیم ورود �پردازیم م آن به که ری دی تحول است. بوده جبر�ها نمایش نظریه�ی در جذاب و فعال جریان�های از ی

پیدا راه جبرها نمایش نظریه�ی عرصه�ی به هپل١١ دیتر ام پیش با که است مثلث�بندی�شده رسته�های بر مبتن روش�های

�بریم. م پایان به آسلندر از حدس اثبات در رد روی این اخیر دستاورد�های از ی شرح با را خود بحث کردند.
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