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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ هام تلفو او د ی کاا کفارل د وواو ې هاو ا هام
السفم یې ړلاو سارتوو ې رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول د .
دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ ېاا د هدک کاد د
کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل  .لم مد ېتوام د ندخوېلاو
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
نو دیيس توېد ې کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې ېرپ يش.
لم ښرغوو ېسفردېنو ې لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو ېاا د ېتادېیک هخاری خاا
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم ېک کا یکدل يش ې د هدک کاد د کی یات هام لوړ لاو ې د
.
وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر ېریسف
د لوړ هدک کد هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل دخووو ېنجنیل وبدېلفوېل برالکله
د لوړ هدک کد ههلست هخل
کربل ۱۳۹۸

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۳۱۱عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۹۶طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۹۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۳کتابونه د ۱ Afghanistan-Schulenکتاب د صافی بنس  ۲کتابونه د سهلواک
اېډ  ۸کتابونه د کانراد ادناور بنس ۱ KASکتاب په آملان کې د اناسهیس کمپنیه لګهوا) پهه مهايل
مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پههه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

" د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههواد و ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچر نوټ دوران ته د پای ټری کېږدو .د دې لپاره دا اړونه ده چې د لوړو زده کړو د موسسهاتو
لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۹۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۱۶پورې په افغانستان کې د کهار امرانهات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له رسپرست وزوهر پوهنمه دوپلهوم انجنیهر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري
معین ډاکرت احمد سیر مهجور مايل رئیس احمد طارق صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو وزارت کهې
سالکار ډاکرت ګ رحی صايف د پوهنتونونو رئیسانو د پوهنځیو رویسانو او استادانو ګهه مننهه
کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ وې هڅولې او مرسته وې وررسه کړې ده .د دغه کتهاب لهه مؤلهف
ګه ډېر منندوی ي او ستاينه وې کوم چې خپه د کلونهو-کلونهو زيهار وهې پهه وړيها توګهه ګرانهو
محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت الله عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب فربوري ۲۰۲۰
د دفرت ټیليفون۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴ ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :
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سریزه
په سریزه کي به هڅه وکم  ،چي لوستونکې ته ددی کتاب موخه ورپه ګوته کم  ،څو هغه پدي
پوه سي ،چي پدي کتاب کي څه شي وپلټي او د څه شي پلټل ورته بي ځایه دي.
کتاب لکه د ایپسیلون د نشراتي مؤ سسي نور کتابونه د هغو لو ستونکو دپاره لیکل سوي دي
چي ریاضي ورته په زړه پوری ښکاري او لږ تر لږه د لیسي په سویه مکتب یې پای ته رسولئ وي .تر
ډیره حده زموږ د لیسو د ریاضي تر چوکاټ دباندي معلومات ته ضرورت نه پیدا کېږي .کتاب نه
غواړي چي د سیټ د تیوري درسي کتاب سي ،ځکه چي پدي برخه کي ډېر درسي کتابونه چاپ او یا و
چاپ ته تیار دي.
د کتاب د لیکلو په ترځ کي مي د سیټ دتیوری د سستماتیکی تشریح هڅه نده کړي ،خو د سیټ
د تیوري ځنی مهمې مفکوري په خاص ډول هغه چي د معرفت په الر کي مرسته کوي ،تشریح کړي
دي .دلته هڅه سوی ده ،چي مجرد تریني مفکوري ته مشخصه بڼه ورکړم.ددي دپاره چي لوستونکئ په
اسانی سره مجرده مفکوره په عیني ډول درک کړي ،کله کله قصدآ د مختلفو شکلو څخه کار اخلم (په
ځنو برخو کي ممکن مبالغه سوي وي)  .د بېلګي په ډول په  3.3,1.3,2.2او داسي نورو رسالو کي.
د سیټ تیوري د ریاضي د الیتناهي دتیوری په صفت منځ ته راغله او دغه خصوصیت یې تر
نن ورځي پوري هم ساتلئ دي .ځکه نو مشکله ده چي د لیسي په ریاضي د هغو مفکورو دپاره مناسب
او اساسي ځای پیداکړو .ځکه چي د لیسي ریاضي تر ډېره حده متناهي بڼه لري .که څه هم د لیسي په
ریاضي کی د سیټ د تیوري دژبي څخه د ریاضي د مختلفو متنو د فورمولبندي دپاره کار اخیستل
کېږي ،خو دی ته د سیټ د تیوري څخه د کار اخیستلو ځای نسو ویالی .ډېر وخت مي په سستماتیکه
بڼه کتله څو د سیټ د تیوری د مفکورو کاراخیستلو ځای د لیسي په ریاضي کي وموندم  ،خو نتیجې یې
خوارې وي .د هغو څخه یوازي د هندسي مپینګ (د  5.4.2بېلګي په څېر) او ترکیبي محاسبي
( 6.4−4.4رسالي وګورئ) یادونه کوالی سو.او نور نو اکثرآ د سیټ د تیوري د ژبې څخه ددي دپاره
کار اخلي ،څو د سیټ دتیوري د ابتدایې مفهومو تمرین صورت ونیسي.
د سیټ د تیوری مفکوري د الیتناهي د تیوري په صفت په ریاضي کي داسي مفکوري ور
داخلی کړي ،چي د متناهي ریاضي په مسئلو کي هم غیر بدیهي رول لوبوي .د سیټ مفکوره ده  ،چي
په مجرد ه کتنه کي یې باید د نورو جوړښتو څخه په بېل ډول مالحظه کو .هڅه مي وکړه چي دغه نظر
دلته ترسیم کړم ( د بېلګي په ډول  6.2رساله او په قسمې بڼه  4.4رساله وګورې) .
په لیکلو کي مي د متن پر منطقي جوړښت ټینګار کړئ دي .که څه هم د سیټ تیوري د هغه په
ساده بڼه اوډم  ،خو هغه لوستونکئ  ،چي تنده یې نه ماتیږي ،کوالی سي چي ټول متن په ساده ګي سره
د سیټ دتیوري په اکسیوملتیک چوکاټ کي ،لکه په شپږم فصل کي ،راوړي.
د کتاب په متن کي می هڅه کړي ده ،چي یوازی په دغه کتاب کي اوډل سوي معرفت باندی
تکیه وکړم .په متن کي تمرینونه په اصل کي بېلګې او قضیې دي  ،چي حل او ثبوت یې و لوستونکي ته
پرېږدم .خو دهغوی پر نتیجو باندی بیا تکیه کوم .عالوه پردي نور تمرینونه هم سته ،چي دهغوی
محتوي تکمیلي خصوصیت لري .د قضیې یا لیما د ثبوت پای په " "q.e.d.سره په نښه کوم .هغه د
التیني  quod erat demonstrandumهغه څه چي ضروروه په ثبوت ورسیدل ،لنډېز دي .ریاضي
پوهانو چي په التیني ژبه خپل کتابون لیکل  ،ددغه لندېز څخه یې کار اخیستي .د بېلګي پای د ∎ په
ذریعه په نښه کوم.
iv

فارمولونه  ،قضیې او بېلګي په یو رساله کي په پر له پسي ډول په دوو عددو په نښه کوم .خو
کله چي د رسالي څخه بهر حواله ورکوم  ،نو د درو عددو څخه کار اخلم .تصوېرونه په هر فصل کي
په دوو عددو سره په نښه سوي دي.
د  4.1او  5.1رسالي ډېري لنډي دي ،ځکه چي د یوی خوا هغه څه په بر کي نیسي  ،چي په
لیسو کي تدریس کېږي او دبلي خوا په ] [10په مفصله توګه تشریح سوي دي .د همدي دلیل له مخي د
 7.2او  2.6رسالو متن را لنډ سویدې  ،دغه موضوعات په تفصیل سره په ] [4او ] [8کي راغلي دي.
په پاته متنو کي مي کوښښ کړیدي چي په بېلګو یې داسي تکمیل کړم ،چی دمفکورو په درک کي
مرسته وکوالی سي.
منطقې تړونکې (مفصلونه)  ،نفي ،استنباط  ،معادل والې ،منطقې جمع او منطقې ضرب په ¬
 ∧، ∨ ، ≡ ، → ،په ترتیب سره په نښه سوي دي« .د ټولو دپاره» او «وجود لري» کوانتیفیکاتورونه
په ∀ او∃ په نښه سوي دي .په هغه صورت کي چي مفهومونه او سمبولونه زموږ د لیسو د درسی کتابو
سره تطابق و نه کي  ،نو هغه څه می غوره ګڼلې دي ،چي په د ریاضي په عمومي نشراتو کي مروج
دي.
په پای کي د ټولو هغو څخه  ،چی په خپلو نظریو او الرښونو یې ددي کتاب په ترتیب کي
مرسته کړي ده ،مننه کوم.ښاغلو استادانو  prof.dr. T. ŠALÁT DrSc.او dr. P. ŠTÉPÁNEK CSc
په خپلو رغنده وړاندېزوباندي د کتاب په دقیق والي او د ځنونیمګړتیا ؤپه لیري کولو کی دقدر وړ
مشورې راکړي V. DANČIK .کتاب په غور سره ولوستي او دغلطیو په اصالح کي یې مرسته کړي
ده ،مېرمن  G. NOVÁKOVÁد کتاب متن ټایپ کړي دي  ،د ټولو څخه مننه کوم.
لیکوال
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لمړی فصل
تاریخي او تیوریکي مقدمه
پدی فصل کي به د الیتناهی دمفهوم د څېړنو مهمترینې لحظی د ریاضي له نقطهٔ نطره چي د سیټ د
تیوري د منځ ته راتلو سبب سویدی  ،په لنډ ډول مطالعه کړو.په بدیهی ډول (که ضرور وی) د سیټ
مفهوم به تشریح کړو او به ښیو چي ددغه مفهوم د په کار ولوسره باید داحتیاط څخه کار واخیستل سی .
په  .3.1رساله کی به د نوی سیټو د جوړولو پرنسیپونه مطالعه کړو چي وروسته به دهغو څخه په
سیستماتیکه توګه کارواخلو .په واقعیت کي به دغه پرنسیپونه د سیټ د تیوري د اکسیوماتیکی بڼی یو
ډول ساده شکل وی.
په  .4.1او  .5.1رسالو کی به د سیټو په هکله بنسټیزې میندنې چی زموږ د لیسو د ریاضي د تدریس
محتوی تشکیلوی  ،سره راغونډ کړو.د سیټ د تیوري د مناسبو درسی کتابو موجودیت زموږ د لنډونې
دلیل دی.

 1.1الیتناهی په ریاضي کي
دلته به په ریاضي کي د الیتناهی د مفهوم تکامل او د هغه اړېکه د سیټ د مفهوم سره و څېړو.

په یقین سره به لوستونکې زما سره موافق وی چي طبیعی عددونه الیتناهی ډېر دی .که مسئله نوره هم
وڅېړو  ،نو زموږ نظرونه به یو دبل څخه لېری سي  .ددی په هکله چي طبیعی عددونه الیتناهی ډیر
دی  ،دوه تصوره وجود لری.
لمړئ تصور دادی چي په اختیاری اندازه ډیر طبیعی عددونه لرو ،پدی معنی چي که کم طبیعی عدد
ولرو  ،نو کوالی سو چي تل یو بل نوی طبیعی عدد جوړ کړو .پدی حالت کي د ممکن یا پوټنشیل
 Potentialالیتناهی په هکله ږغېږو .پدی معنی چي د ممکن الیتناهی مفکوره دداسی یوه تخنیک سره
چي نوی شی جوړوی  ،تړلی ده .په هره لحظه کی د متناهی شمېر شیانوسره کارکوو  ،خو زموږ
تکنالوژی موږته تل د بل نوی شی د جوړیدو امکانات برابروی.
دوهم تصورد آنی (لنډ ګنډ ) Actual, Currentالیتناهی دی ،په همدغه شیبه کی د ټولو طبیعی عددو
او یا ټولو حقیقی عددو تصور دی.
د یونان لرغونې ریاضی دالیتناهی د مفهوم سره ستونځې درلودی .څرګنده ده چي هغوی د آنی
الیتناهی د مفهوم سره د ستونځوسره مخامخ سول ،خو د هغه د څېړلو په هڅه کی نسول .تر یوی
اندازی پوری یې آنی الیتناهی ردول .ارسطو د میالد نه مخکی ( ) 384-322وایې چي الیتناهی هغه
څه دی چي تکمیل ندی  ،بیله آخره دی(!) ځکه نو فکر یې نسو کوالی .دغه مسئله د الیادښار زینون
) (Zenonد میالد څخه پنځه پېړي مخکي په خپلو مشهورو پارادکسو کی ښه ترسیم کړیدي .دهغه
لمړئ پارادکس چي دیخوتومی ( Dichotomy1غبرګیز) په نامه یادیږی  ،په الندی ډول د حرکت
نه موجودیت "ثابتوی" .که وغواړو چي د Aدښار څخه د  Bوښار ته داسي سفروکړو چي لمړی د
هغوې ترمنځ نیمایې فاصله ووهو  ،بیا دپاتې نېمایې  ،نیمه فاصله طی کړویعنی څلرمه او بیا دنېمایې،
دنېمایې نېمایې طی کړو.....او په همدی ترتیب ادامه ورکړو ،نو په هیڅ صورت به د  Bښارته ونه
رسېږوځکه چي تل به د مسافی یوه برخه زموږ په مخ کي وی.
 1دیخوتومی عبارت دی دهغه ساختمان څخه چي د دوو یوله بله جال برخو څخه جوړ سوی وی.د دیخوتومی کلمه یونانې ده او پر دووبرخو د
وېشلو په معنی ده.زما په نظر په پښتو کي د غبرګیز کلمه دغه مفهوم ښه افاده کوی(ژباړن )
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په دغه پارادکس کی زینون په اختیاری ځلې د مسافی د نېمولو امکان ته اجازه ورکوی .ددی دپاره چي
ددغه حالت څخه (یعنی په اختیاری ځلې د فاصلی نېمول)ځان بچ کړی  ،نو یو بل پارادکس یې طرح
کړی چي هغه د لرغونې یونان د وخت نامتو او چابک منډی وهونکی اخیلس  Achilesاو کشپ ترمنځ
مسابقه ده .چابک اخیلس ترکرار کشپه پوری نسی رسیدای  ،ځکه ترڅوچي اخیلس د کشپ مخکنې
ځای ته رارسېږي ،کشپ بیا یوڅه فاصله وهلی ده.کله چي بیا اخیلس د کشپ مخکنې ځای ته رارسېږي
 ،نو کشپ بیا د خپله ځایه تللی دی ....په همدغه ډول  ،دغه ډول مسافه الیتناهی ځلې وهالی سي .پدی
معنی چي اخیلس به هیڅکله و کشپ ته ورونه رسېږي.
د پارادکسو د تحلیل څخه به تېر سو .دلمړې پارادکس دنن ورځي د حل راز د ښونځې د ریاضي د
1
مسافه والړسو ،وروسته
سلسلو په هکله په درسی محتوی کي نغښتئ دي  .په ساده ډول لمړئ باید
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وخت کي ورسېږو.
زموږ په توضیح کی مو د آنې الیتناهې د تصور څخه په ) (1.1کي د الیتناهې سلسلې په بڼه کار
واخیستې.
اقلیدس (د میالد نه مخکي ?) 365?-275د لرغونې یونان د ریاضي یو د اساسی پرنسیپوڅخه د اتمې
اکسیومې په بڼه فورمولبندي کيٌ :کل تر خپل هر جزء لوی دی.دغه تصور د متناهې شیانو د څېړنوڅخه
منشاء اخلی .وروسته ګالیله () 1564-1642پوهېږی چي د دوو مختلفو قطعه خطو ترمنځ یو په یوه
میپینګ وجود لری او پدی باوری دی چي که دهر طبیعی عدد  nپه مقابل کي د هغه دوهم طاقت
(مربع)  n2کښېږدو ،نود ټولوطبیعی عددو یعنی ٌکل او دهغه د مربع یعنی جزء ترمنځ یوپه یو مپینګ
وجودلری .خو پر هغه سربېره وایې "دا امکان نلری"  .وروسته په  1832کال کی نامتو ریاضی پوه
کارل فریدریخ ګاوس ( )1777-1855لیکې :د الیتناهی مجموعو څخه دعینی ٌکل په صفت د کار
اخیستلو په مقابل کی اعتراض کوم ،دغه کار په ریاضي کي مجاز ندی  .الیتناهی یوازی دبیان یو
ترتیب دی ....
وروسته له لږ مودی څخه د پراګ فیلوسوف او ریاضي پوه برنارد بلزانو () 1781-1848په خپل اثر
کي چي د الیتناهی پارادکسونه نومېږی (په  1847کی لیکل سوی او په  1851چاپ سو)هغه ُکل څېړي
چي د الیتناهی شیانو مجموعه ده .دده اثر ته په هغه وخت کي چا پاملرنه ونه کړه.
جرمنې ریاضي پوه جورج کانتور ()1918−1845د الیتناهی مجموعو و څېړنو ته بالکل د عملی
پرابلمو دڅېړنوپه نتیجه کي څرمه سو .د اتلسمی اونولسمی پېړی ریاضي د فوریر سلسلې د مختلفو
عملې پرابلمو د حل د پاره د کټوری وسیلې په صفت څېړلې .کانتور د تابع ګانو انکشاف مسئله د فوریر
په سلسلو کی څېړله ،الندنې قضیه یې ثابته کړه :
2

"که د ټولو > x  <0,2د پاره د


)(1.2

) (a .cos nx b .sin nx
n

n

n 1

سلسله متقارب (کانورګینت) وی او د هغه د جمع حاصل په صفر سره مساوی سي  ،نو د هر  nدپاره
 an=bn=0دی " .
وروسته یې ثابته کړه چي امکان لری د قضیې فرضیه لږڅه کمزوری کړو پدی معنی چي استثناء به
پکښې راولو  ،یعنی کافی ده چی فرض کړو چي د ) (1.2سلسه د ټولو > x  <0,2په استثناء د یوه
 x0متقارب ده .وروسته یې وموندل چي کیدای سي چي دوو استثناءاتو اجازه ورکړو،تر هغه وروسته
دری  ،څلور ،...،بالخره ویې کوالی سوای چي "الیتناهی ډیر" استثناءاتو اجازه ورکړی .الکن دلته
باید اوس نو د احتیاطه کارواخیستل سی ،ځکه چي د > <0,2πمکمل انتروال او یا دبېلګي په ډول
> <0,πنسی کیدای چي ټوله انتروال مستثنئ کړو .پدی ډول کانټور د آنی الیتناهی د مفکوری و
څېړلوته څرمه سواو د ( Menge2مینګه) مفهوم یې معرفی او دهغه د خصوصیاتو څېړل یې پیل
کړه.
دتېری سلیزی په پای کي چکې ریاضي پوه ماتیاښ لیرخ()MATYAŠ LERCH 1860-1922د Menge
کلمه په چکې کي په منوږېنا  Množinaژباړی .تحت اللفظی ژباړنه یې «منوږستوی množstvi
»ده.د انتیګرال د کالکولس د درسی کتاب په ضمیمه کي چي د پیتر  K.Peterله خوا لیکل سوی ؤ
دسیټ د تیوری مقدمه د فویتیخ یارنیک  Vojtech Jarnik 1897-1970له خوا ولیکل سوه.په 1936
د چک د ریاضي پوهانو او فزیک پوهانو د اتحادیې له خوا د لمړی ځل دپاره د ایډوارډ چیخ Eduard
 Čech 1893-1960د نقطه ای سیټونو  Bodové množinyکتاب چاپ سو .د هغه راهیسی د چک
او سلواک ریاضي پوهان په قاطع ډول د سیټ د مفهوم سره بوخت دی.
د سیټ روسی ژباړه منوږیستوو множествоد انګلیسی کلمه سیټ  ،لوستونکې ته د لوښو او کالو په
اړوند معلومه ده  ،د فرانسوی د انسامبل  ensembleکلمه هم غیر له ریاضي څخه په ورځني ژوند کی
هم استعمالېږی .پدی حساب اوس نو پوهېږو چي د سیټ مفهوم د آنی الیتناهی د څېړنې په نتیجه کی
زیږیدلی دی.

 2.1د الیتناهی پارادکسونه
پدی برخه کی به هڅه وکړو چي د سیټ د کلمی دتعریف په هکله موافقی ته ورسېږو ،
دسټ په هکله ځنې پارادکسونه به راوړو  ،چي دنوموړی مفهوم د بی توجهی
د استعمال په نتیجه کی منځ ته راځي ،ددغه درس نتېجې به په راتلونکو برخو کی په کار واچوو.

په ریاضي کي تجرد او د ریاضي طرز تفکر دی ته اړتیا لری چي په ریاضي کي نوی مفهومونه
تعریف سي.نوی مفهوم تعریفول  ،په څه معني؟څنګه کوالی سو چي یو نوی مفهوم تعریف کړو؟په
تقریبی ډول ویالی سو چي د نوی مفهوم تعریف یعنی د یوه شی تعینول (تعریفول)د نورومعلومو
مفهومو په مرسته  .دیوه ځایه یې باید راشروع کړو پدی معنی چي چېری باید واولی نقطی ته ورسېږو،
هغی نقطی ته چي په اصل کي هغه نسو تعریفوالی .ددغه ډول مفهومو ښي بېلګي په هندسه کی د نقطې
 ،مستقیی کرښې او سطحې او داسی نورو مفهومو بېلګې دی.سیټ هم همدا ډول یو مفهوم دی چي د
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تعریف په قطار کي په لمړی صف کي والړ دی .پدی معنی چی د ریاضي له نظره یې د نورو مفهومو
پذریعه یې نسو تعریفوالی .هڅه به وکړو چي د سیټ او نه سیټ ترمنځ فرق تشریح کړو.
بلزانو په تقریبی ډول د سیټ مفهوم داسی تشریح کوی]: [3
د معینو شیانو مجموعی ته به د ُکل په شکل وګورو .په ځینو مجموعې کي د هغو د عنصرو تړون او
ترتیب اساسی رول لوبوی .د بېلګي په ډول ګالس او مات سوی ګالس (ټوټه ټوټه سوی ګالس )که څه
هم د عین ټوټو څخه جوړ سودی  ،خو دهغوی دتړلو طرز متفاوت دی .سیټ داسی یوه مجموعه ده چي
په هغه کي د عنصرو ترتیب او د هغوی تړون موږته بی تفاوته دی .و دغی مفکوری ته په  2.3برخه
کي بیا راګرځو.
د کانټور له نظره سیټ د هغو شیانو مجموعه ده چي یو ُکل جوړوی .موږ به هم د بلزانو او کانټور سره
موافق قراداد وکړو چي سیټ د ځنې شیانو مجموعه ده .دغه ځنې شیان به د سیټ د عنصرو په نامه
یادکړو .که  xد  Aد سیټ عنصر وی  ،نو هغه به داسی لیکو:
)(2.1

x∈A

د ) (2.1نفی  ،یعنی که  xد  Aد سیټ عنصر نه وی  ،نو هغه به داسی لیکو:
)(2.2

xA

) (2.1به لولو چي  xپه  Aاړه لری او ) (2.2به لولو چي  xپه  Aاړه نلری .پدی معنی چي سیټ هغه
وخت پېژنو چی پدی پوه سو څه شئ په هغه اړه لری او څه شئ په هغه اړه نلری .زموږ د ترسیم سره
موافق دوه سیټونه یوازی او یوازی هغه وخت سره مساوی دی چي عین عنصرونه ولری .په رسمی
بڼه دغه خاصیت ته د اکستنزیونالیټې  Extensionality3اکسیومه وایې چي په الندی ډول یې لیکالی
سو:
)A=B≡(∀x)(x∈A ≡ x∈B

)(2.3

پدی حساب د  Aدهغو طبیعی عددو سیټ چي پر  6د ویش وړ وی د  Bد هغو طبیعی عددو دسیټ سره
چي پر  3دویش وړ وی  ،مساوی ندی .ځکه چي  3∈Bخو  . 3  Aپه عین حال کی د  Cسیټ چي
عنصرونه طبیعی جفت عددونه وی او پر  3د ویش وړ دی  ،د  Aد سیټ سره مساوی دی .
کیدای سي چي سیټ په مختلفو شکلو باندی راکړه سي .یا دا چی د عنصرو لست یې راکړه سي  ،د
بېلګي په ډول د  Dسیټ چي تر  20کوچنې ټول اولیه عددونه دی ،دعنصرو په نومولو سره تعینیدای
سی:
)(2.4

}D={2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

اکثرآ سیټ د هغه د مشخصاتو په ذریعه تعینوو .د  Vخصوصیت د بیانې تابع پذریعه داسي تعینووچي
د هغه د هر عنصر دپاره صدق وکي  ،یعنی:
)(2.5

3
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)x∈E≡ V(x
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وایو چي  Vد  Eد سیټ ځانګړئ خصوصیت دی .د بېلګې په ډول د  B,Aاو  Cسیټونه په خپلو
ځانګړیو خصوصیاتو پذریعه راکړه سوی وی  ،دبېلګې په توګه د  Aد سیټ دپاره ) V(xعبارت دی له
« xطبیعی عدد دی اود  6پر عدد د وېش وړ دی».
اوس به وښیو چي د ځانګړیو خصوصیاتو د تعریف په وخت کي باید د احتیاطه کار واخلو  ،ځکه چي
لږڅه بی پروایې به مو ډېر وځوروی ـ پارادکس منځ ته راځي.
د سیټ په تیوری کي لمړئ پارادکس په  1895کال کي کانتور  G. CANTORاو  1897څېزار بورالې
ـ فورتې )(CESAR BURALI-FORTIکشف کي  ،چي د سیټو د بوج او د سیټو د ښه ترتیب پر
مفهوموباندی استوار وه .برتراند رسل  BERTRAND RUSSEL 1872-1970په  1903کې الندنئ
پارادکس فورمولبندی کي :
د  Mسیټ په نظر کي نیسو چي ځانګړئ خصوصیت یې د بیانې تابع « xد  xعنصر ندی » پذریعه
تعین سویدی .پدی معنی :
x M  x x

په خاص ډول که  x=Mوی  ،نو د خپلې ادعا څرګند تضاد السته راځي:
MM  MM

ددی پارادکس توضیح ساده ده .د  Mسیټ د راکړه سوی ځانګړې خصوصیت سره وجود نلری .که لږ
څه ځېر سو دغه توضیح طبیعی ده .ځکه چي تقریبآ د هرشی په هکله د  x  xځانګړئ خصوصیت
صدق کوي .په مشکله د داسي یوه سیټ  xتصور کېدای سي چي د هغه په هکله د  x  xصدق وکي.
دغه ډول د Mسیټ هرڅه په ځان کي احتوا کوي ،پدی معنی چي د  Mسیټ باید ډیر لوی وی او که
فرض کړو چي دغه ډول سیټ وجود لری  ،نو سمدستې د خپلې ادعا د تناقض سره مخامخ کېږو.
د مخکنې تشریح څخه باید داسي پند واخلو  :امکان لری یو سیټ د معین ځانګړې خصوصیت سره
اصآل وجود ونلري .زموږ غوښتنه د ځانګړې خصوصیت په هکله به لږ څه ضعیفه کړو ،هغه داچي د
 Fسیټ د راکړه سوی سیټ  Gهغه عنصرونه په ځان کي لری چي د  Vځانګړئ خصوصیت ولری،
پدی معنی چي د هر  xدپاره :

)) V(x

)(2.6

x∈F≡(x∈G

بیاهم په  1906کال کي برتراندرسل ؤ چی د یولیوس ریچارد د  1862کال ادعا چي د ) (2.6سیټ
وجود لری  ،د تناقض سره مخامخ کړه  .د راتلونکی فصل په لمړې بحث ) (2.1کي به ثابته کړو چي د
طبیعی عددو هر غیر خالی سیټ کوچنئ ترین عنصر لری .د ټولو طبیعی عددو سیټ به په  Nسره
وښیو .فرضوو چي ) V(xهغه ځانګړئ خصوصیت دی چي وایې « :د  xعدد د پښتو ژبی په جمله
چي د تورو شمېر یې تر سل لږ وی نسی لیکل کیدای»4د ) (2.6سره مطابق و فرضوو چي  Rد ټولو
هغه طبیعی عددو سیټ دی چي د ) V(xځانګړئ خصوصیت لری .پدی معنی چي:

)) V(x
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x∈R≡(x∈N

د پښتو ژبی د حروفو شمېر تر  50لږ دی .پدی معنی چي د پښتو ژبی د حرفو الړ چي  100حرفه
ولری  ،تر  50100لږ دی .پدی معنی چي د پښتو ژبی جملې چي په هغه کی تر سل حرفه لږ کار سوی
وی هم تر  50100لږ دی  .څرنګه چي دغه ډول جمله یوازی یو طبیعی عدد ترسیموالی سي  ،نو پدی
حساب د هغوی پذ ریعه تر  50100لږ طبیعی عددونه نوشته کیدای سي  .خو ټوله طبیعی عددونه تر
 50100ډېر دی  .پدی معنی چي د  Rسیټ خالی ندی .فرض کړو چي  nد  Rد سیټ کوچنئ ترین
عنصر دی .د وروستي جملی پذریعه مو پخپله  ،خپله ادعا رد کړه  ،ځکه چي د  nعدد چي د  Rپه
سیټ اړه لری د پښتو ژبې په داسی جمله چي د حروفو تعدادیې تر  100لږ دی  ،ولیکئ.
بیاهم د ددغه حالت څخه د وتلو الر ساده ده ،هغه داچي دلته مسئله د پارادکس نده بلکه ثابته مو کړه چي
دغه ډول د  Rسیټ وجود نلری.ځکه نو که غواړو چي د ) (2.6ځانګړې خصوصیت سره مطابق
سیټ جوړ کړو  ،نو باید د ) V(xمشخصه په کافی اندازه دقیق او ښه فورمولبندی کړو.ویالی سو
چي د ریاضي پر اساس یې فورمولبندی کړو.څرګنده ده چي د ) V(xخصوصیت په کافی اندازه دقیق
ندی فورمولبندی سوی .د پښتو ژبی د حروفو د هر الړ په هکله قضاوت نسو کوالی چی آیا د پښتو
ژبی جمله ده او که نه .د ځینو جملو په هکله امکان لری چي د ژبی متخصصین نن ورځ په منفی نظر
خو لس شل کاله وروسته هغه د پښتو ژبی د جملی په حیث په رسمیت وپېژنی .په اسانی سره داسی
بېلګي پیدا کوالی سو چي ژبپوهان د هغه په هکله یو دبل سره مخالف نظرونه لری.

 3.1څه ډول سیټونه وجود لری
پدی برخه کي به تر ډیره حده هڅه وکړو  ،چي د راکړه سوی سیټ څخه نور سیټونه جوړ کړو.

که  Aاو  Bسیټونه وی ،نو د  Aسیټ د  Bد سیټ د سب سیټ په نامه یادیږی  ،که د  Aد سیټ هر x
عنصر د  Bد سیټ عنصر هم وی.
 Aسیټ د  Bد سیټ سب سیټ په الندی ډول ښیو:
AB

)(3.1
څرګنده ده چي د اکستنزیونالیټي د قانون پر بنسټ الندنې اړېکه صدق کوی:
)(3.2

)A  B  (A  B  B  A

پورتنئ معادلیت اکثرآ د ددو سیټو د مساوات د ثبوت دپاره په کار اچول کیږی .په  باندی په نښه
سوئ سمبول د شمول یا  Inclusionپه نامه یادیږی.
هغه سیټ چي په هغه کی هیڅ عنصر شامل نه وی د خالی سیټ په نامه یادیږی .بیاهم د اکستزیونالیټی
د قانون پر اساس  ،دغه ډول سیټ بی ساری دی او په ∅ سره یې ښیو.یعنی:

(x)x 

)(3.3

که  xاو  yدوه مختلف شیان وی(عددونه  ،خطونه ،سیټونه ... ،او داسی نور)،نو د ] [x,yمرتبه جوړه
به په نظرکي ونیسو.د مرتبې جوړی اساسی خصوصیت د الندنې تعادل په ذریعه ارائه کیږی:
)(3.4

)[x,y]  [u,v]  (x  u  y  v

د راکړه سوی سیټ څخه د نوی سیټو د جوړولو دپاره به دالندنیو پرنسیپو څخه کار اخلو:
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 .P1که  xاو  yدوه شیان وی ،نو د  Xسیټ داسی وجود لري  ،چي د هر  zدپاره الندنې اړېکه صدق
کوي:

)z  X  (z  x  z  y

)(3.5

 .P2که  Aاو  Bدوه سیټونه وی  ،نو  Cسیټ داسی وجود لري چي دهر  zد پاره الندنې اړېکه
صدق کوي:

)z  C  (z  A  z  B

)(3.6

 .P3که  Aاو  Bدوه سیټونه وی  ،نو  Dسیټ داسی وجود لري چي دهر  zد پاره الندنې اړېکه صدق
کوي:
)(3.7

]z  D  (x  A)(y  B)z  [x,y

 .P4که  Aسیټ وي  ،نو د  Eسیټ داسی وجود لري چي دهر  zدپاره الندنې اړېکه صدق کوي:
)(3.8

zE  z  A

 .P5که  Aسیټ وي  V ،خاصیت وي پدی معنی چي بیانې تابع وي،نو د  Fسیټ داسي وجود لري
چي دهر  zدپاره الندنې اړېکه صدق کوي:
)(3.9

))z  F  (z  A  V(z

البته د  P5په پرنسیپ کي فرضوو چي د  Vبیانې تابع «ښه» یعنی په کافی اندازه دقیق فورمولبندی
سوی ده.هسی نه چي ،لکه په تېر پاراګراف کي  ،د ریچارد پارادکس ځنیي جوړ سي.
فرضوو چي د حقیقی عددو سیټ  Rوجودلری ،د هغوی خصوصیتونه به په  1.2او  8.2رسالو کی په
جزئیاتو سره و څېړو .د ) (3.8)−(3.5اړېکې چي د  X,C,D,Eسیټونه تشریح کوی  ،د اکستنزـ
یونالیټی د اکسیومی (د پراخېدو د اکسیومي) پر بنسټ بی ساری (یکړه) دي .په دقیقه توګه باید ووایو
چي  ،د بېلګې په ډول  ،که د  X1او  X2سیټونه د ) (3.5خصوصیت ولری  ،نو د اکستنزیونالیټی د
اکسیومی پر بنسټ  X1=X2دی  .دپورتنیو پرنسیبو سره موافق به الندنې نښې معرفی کړو.
د  Xهغه سیټ چي دهغه په هکله د ) (3.5اړېکه صدق وکي په } {x,yسره ښیو  .که  x=yوی  ،نو
} {x,y}={xسره ښیو .د  Cسیټ چي د ) (3.6اړېکه پر ځای کوی په  A∪Bسره ښیو او د  Aاو B
دسیټو د یووالی یا اتحاد په نامه یادوو .د  Dسیټ چي دهغه په هکله د ) (3.7اړېکه صدق کوی ،په
 A×Bسره ښیو او د  Aاو  Bدسیټو د کارتیزین ضرب په نامه یې یادوو .د  Eسیټ چی د )(3.8
اړېکه پر ځای کوی په ) P(Aسره ښیو او د  Aد سیټ د طاقت په نامه یادوو.په بله اصطالح د E
سیټ د  Aد سیټ د ټولو ممکنو سب سیټو سیټ دی.
د  Fهغه سیټ چي د ) (3.9خاصیت ولری ،په الندی ډول سره ښیو.
})F={x∈A; V(x
بیلګه  . 1.3فرضوو چي  Aاو  Bسیټونه دی.
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 (aد ) V(xدبیان تابع وایې چي ( x∈Bد xعنصر د  Bپه سیټ کي شامل دي) ،څرګنده ده چي د
) V(xدبیان تابع «ښه»تابع ده  ،یعنی د هغه د عملی کیدو په نتېجه کي د پارادکس سره نه مخامخ
کېږو.ځکه نو د  P5د پرنسیب له مخي دغه ډول سیټ وجود لری
}{x∈A; x∈B
دغه ډول سیټ په

B

 Aسره ښیو او د  Aاو  Bد سیټو د مشترکې برخې په نامه یادوو.

 (bد ) V(xدبیان تابع وایې چي ( x  Bد xعنصر د  Bپه سیټ کي شامل ندي).بیاهم د ) V(xدبیان
تابع «ښه»تابع ده  ،نو د  P5د پرنسیب له مخي د
} {x∈A ; x  B
سیت وجود لري  ،چي په  A−Bسره یې ښیو او د  Aاو  Bد سیټو د تفاضل په نامه یې یادوو∎.
تمرین  .1.3د  P1−P5پرنسیبو څخه په استفادی سره او فرضوو چي د حقیقي عددو سیټ  Rوجود
لري.د الندنیو سیټو موجودیت ثابت کي:
∅;{∅};{{∅}};{∅,{∅}};{[∅,∅]},{[∅,∅],[∅,{∅}]}.
بیلګه  .2.3که  x1,...,xnځنې شیان وی  ،نو د } { x1,...,xnسیټ وجودلري.په دقیق ډول سره یې د
استقراء تعریفوالی سوچي :
}{x1}={x1,x1}, {x1,...,xn+1}={ x1,...,xn}∪{xn+1
څرګنده ده چي الندنئ تعادل صدق کوي:

∎ ) z {x1,...,x n }  (z  x1  ...  z  x n
په راتلونکې کي به هڅه وکو چي د P1څخه تر  P5د پرنسیبو د یادونې څخه ډډه وکړو  ،پدی معنی چي
د جوړ سوی سیټ د ساختمان څخه به پوهیږو چي دذکر سوو پرنسیبو د عملی کیدو په نتیجه کی السته
راغلئ دی.

ددوو سیټو متناظر تفاضل د )(B  A

) A  B  (A  Bپه بڼه تعریفوو .واضح ده چي الندنې

اړېکه صدق کوي:
ABAB

دیادولو وړ ده چي د  Aاو  Bسیټونه یودبله سره جدا(بېل)  disjointدي  ،که ∅= A∩Bوي.

 4.1د سیټونو الجبر
پدی برخه کي به په لنډ دول پر سیټونو باندی د عملیو یادونه وکړو  ،لوستونکې د هغوی سره د لیسي ددوری په
ریاضي کی آشنا دی  ،که نه نو بیا اړوند کتاب ته مراجعه وکی.
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په تیر پارګراف کي موپر سیټونو باندی ځنې ساده عملیې تعریف کړي .دلته به د هغوی ساده خاصیتونه
5
ذکر کړو.
که  B,Aاو  Cسیټونه وی  ،نو الندنې مساواتونه صدق کوی:
A∩B=B∩A

A∪B=B∪A

)(A∩B) ∩C=A∩(B∩C

)(A∪B) ∪C=A∪(B∪C

)A∩ (B∪C)=(A∩B) ∪( A∩C

)A∪(B∩C)=(A∪B) ∩( A∪C

A∩A=A∩A

A∪A=A

∅=∅∩A

A∪∅=A

)A−(B∩C)=(A−B)∪(A−C

)A−(B∪C)=(A−B)∩(A−C

په لمړې کرښه کي مساوات پر سیټو باندي د یووالې او د سیټو د مشترکې برخي د عملیو تبدیلي
خاصیت ارائه کوي .دوهمه کرښه د هغوی اتحادي خاصیت بیانوي  ،دریمه کرښه توزیعې خاصیت او
څلرمه کرښه د ځان ځانې قانون ارائه کوی .په پنځمه کرښه کی د خالې سیټ خاصیت او بالخره په
شپږمه کرښه کي د ډی ـ مورګان قانون راغلئ دي.
دبیلګې په ډول د ډی ـ مورګان لمړئ قانون ثابتوو .دهغه په ثبوت کي د ) (3.2د تعادل د اړېکې څخه
کار اخلو.
د) A−(B∪Cپه سیټ کی یو اختیاري خو ثابت عنصر ټاکو  ،یعنی ) x∈ A−(B∪Cدی  .غواړو
چي ثابته کړو چي ) x∈(A−B)∩(A−Cدی .د سیټو د تفاضل د تعریف څځه استنباط کیږی چي
 x∈Aاو  x B∪Cدی  .د سیټو د یووالې د تعریف څخه استنباط کیږی چي  x Bاو  x Cدي ،
ځکه نو  x∈A−Bاو  x∈A−Cدي .د سیټو د مشترکې برخي د تعریف څخه استنباط کېږي چي
) x∈(A−B)∩(A−Cدي.
برعکس  x∈(A−B)∩(A−C) ،وي  ،نو  x∈A−Bاو  x∈A−Cدي .پدی معنی چي  x∈Aدی او
 x C,x Bدي .پدی صورت کی بیا  x B∪Cدي .پدي معنی چي ) x∈ A−(B∪Cدي.
په همدی ډول پورتنې نور مساواتونه هم ثابتدیالی سي.
تېر ثبوت په حقیقت کی د ریاضي د منطق د بیان پر تعادل باندی والړ دی .د بیلګۍ په توګه د ډی ـ
مورګان لمړئ قانون د ) (p  qاو  p qد بیانوپر تعادل باندی والړ دی.دریاضي د منطقو په
ژبه یې داسی لیکالی سو:
))C))  (x  A  (x  (B C))  (x  A  (x  B  x  C
)) (x  A  (x  B  x  C))  (x  (A  B)  (x  A  C
) x  (A  B) (A  C

 5نیازمن ـ الجبر او د عددونو تیوری لمړی برخه لسمه صفحه وګورئ ( .ژباړن)
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x  (A  (B

د سیټ د تیوری د عملې کیدو په ابتدائې ډګر کی اکثرآ دداسي حالت سره مخامخ کېږو چي ټوله سیټونه
د راکړه سوي سیټ سب سیټونه وی  .پدی حالت کي راکړه سوی سیټ د بنسټیزی فضاء په نامه یادوو.
د بیلګۍ په توګه که د مسطحې هندسي مسئله حلوو  ،نو زموږ بنسټیزه فضاء عبارت ده د راکړه سوی
مستوی د ټولو نقطو څخه  .که غیر مساوات حلوو  ،نو بنسټیزه فضاء به مو د حقیقې عددو سیټ وی.
که د  Zبنسټیزه فضاء اود  A,B  Zسیټونه راکړه سوی وي  ،نو کوالی سو چي هغوی د وین د
ډیاګرام په ذریعه وښیو.د  1.1په شکل کي دایری چي په اختیاری شکل ایښودل سوی دي  ،د  Aاو B
سیټونه ترسیموی.

داواقعیت چي  A  Bدی  ،د  ۱.۲شکل یې ترسیموي او د ډی ـ مورګان قانون
) Z−(A∩B)=(Z−A)∪(Z−Bد وین په ډیاګرام کي د  ۱.۳شکل په ذریعه ترسیمېږي.

په عین ترتیب سره کوالی سو چي د ډیرو سیټو د وین ډیاګرام رسم کړو  ،خو په هغه صورت کي غیر
له دایري څخه نورو هندسی شکلو ته هم ضرورت پیداکېږي .

 5.1اړېکې Relations
دلته موږته د اړېکو هغه ابتدائې خاصیتونه چي په راتلونکې به په سستماتیک ډول کار ځنې اخلو  ،په زړه
پوری دي.

ُم ّرتبه دریئېزه (اوډلۍ دریئېزه) د مرتبې (اوډلې)دوه ئېزې په ذریعه تعریفوو.
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][x,y,z]=[[x,y],z

)(5.1

همدا ډول مرتبه (اوډلۍ) څلوریزه ... ،او داسي نور تعریفوو .په عمومي بڼه :
)(5.2
)(5.3

[x1]= x1
][x1,..., xn+1]=[[ x1,..., xn], xn+1

د ] [ x1,..., xnپه اوډلۍ  nـ ئېزې کي د  xiعنصر د هغه د  iـیم عضو په نامه یادوو.
د ) (5.2او ) (5.3سره مطابق د  n≥2دپاره په استقراء باندی د nسیټو کارتیزین ضرب
 A1  ...  Anتعریفوو:
)(5.4

A1  ...  An1  (A1  ...  An )  An1

که  A1  ...  An  Aوی  ،نو د  A1  ...  Anضرب په ساده ډول په  Anسره ښیو .ددی دپاره
چي مفکوره مو بشپړه کړو  ،نو }∅{= A0او  A1=Aسره اېږدو.
د کارتیزین ضرب د عادی ضرب پر خالف تبدیلې او اتحادی خاصیتونه نلری.
د  Sسیټ د  nـ ئېزې اړېکې په نامه یادوو که د  Aسیټ پدی ډول وجود ولري چي  S  Aوي.
څرګنده ده چي د  A1  ...  Anکارتیزین ضرب هر سب سیټ  n ، Sـ ئېزه اړېکه ده .دلته کافي ده
n

چی  A  A1 ... Anسره کښېږدو ،.بیا نو :

S  A1  ...  A n  A n
صدق کوي.
که  S  Aوی  ،نو وایو چي د n ، Sـ ئېزه اړېکه د  Aپر سیټ راکړه سوي ده .د  Aسیټ بدی
حالت کي د  nمتحوله بیانې تابع د حقیقت ساحه ده  ،پدی معنی چي که ددغه ساحی څخه و بیانې تابع ته
قیمتونه ورکړه سي  ،نو د هغۍ تابع قیمت یوبیان دی ،چي حقیقت لري .ساده ترین خو غیر بدیهې
) (non trivialحالت د  n=2دی .پدی حالت کي د دوه ئېزې اړېکې په هکله ږغېږو.د دوه ئېزې
اړېکې د ځینو خاصیتو یادونه کوو.
n

فرضوو چي  Rد  Aپر سیټ باندي دوه ئېزه اړېکه ده ،یعنی  R  Aده .وایو چي د  Rاړېکه د  Aپر
سیټ باندی انعکاسی  reflexiveخاصیت لري ،که د هر  x∈Aدپاره  [x,x]∈Rوي.
2

د  Rاړېکه د  Aپر سیټ باندی تناظرې  symmetricخاصیت لري ،که د هر  x,y∈Aدپاره چي
 [x,y]∈Rوي ،نو  [y,x]∈Rوي.
د  Rاړېکه د  Aپر سیټ باندی ضد تناظری  antisymmetricده  ،که د  [x,y]∈Rاو [y,x]∈Rڅخه
استنباط سي چي  x=yسره کېږي.
همدا رنګه د  Rاړېکه د  Aپر سیټ باندی ضدانعکاسی  antireflexiveده که د هر  x∈Aدپاره
 [x, x]  Rوي.
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د  Rاړېکه د  Aپر سیټ باندي انتقالې  transitiveده  ،که د  [x,y]∈Rاو  [y,z]∈Rد شرطو څخه
 [x,z]∈Rاستنباط سي .بالخره د  Rاړېکه د  Aپر سیټ باندي غبرګیزه یا  dichotomieده  ،که د
هر  x,y∈Aدپاره یا  [x,y]∈Rاو یا  [y,x]∈Rوي.
که  Rد  Aپر سیټ باندی دوه ئېزه(غبرګونی)  binearyاړېکه وي  ،نو د هغه معکوسه اړېکه  ،یعنی
 R-1داسي تعریفو:

}R 1  {[x, y]  A2 ;[y,x]  R

)(5.5
1 1
څرګنده ده چي  (R )  Rکېږي.

که  Rاو  Sد  Aپر سیټ بادی دوی دوه ئېزه اړېکې وي  ،نو د هغوی ترکییب)(composition
 R Sعبارت دی :
)(5.6

}R S  {[x, y]  A2 ;(z)([x,z]  R  [z, y] S

بالخره د  Aهر سیټ دپاره دوه ئېزه اړېکه  idAتعریفوو  ،چی د  Aد سیټ د قطر diagonalپه نامه
یادیږی.

})]id A  {z  A2 ;(x)(x  A  z  [x,x

)(5.7

لوستونکئ په آسانې سره الندنې ساده ادعاوی ثابتوالی سي.
قضیه  1.5ـ فرضوو چي د Aپر سیټ د  Rدوه ئېزه اړېکه راکړه سوي ده ،نو الندنې ادعاوی صدق
کوي:
 (aد  Rاړېکه د  Aپر سیټ یوازی او یوازی هغه وخت انعکاسې ده  ،چي  id A  Rوي.
 (bد  Rاړېکه د  Aپر سیټ یوازی او یوازی هغه وخت تناظری ده  ،چي  R=R-1وي.
 (cد  Rاړېکه د  Aپر سیټ یوازی او یوازی هغه وخت ضد انعکاسې ده  ،چي ∅= R∩idAوي.
1
 (dد  Rاړېکه د  Aپر سیټ یوازی او یوازی هغه وخت ضد تناظرې ده  ،چي  R  R  id Aوي.

 (eد  Rاړېکه د  Aپر سیټ یوازی او یوازی هغه وخت انتقالې ده  ،چي  R R  Rوي .
 (fد  Rاړېکه د  Aپر سیټ یوازی او یوازی هغه وخت غبرګېزه  dichotomieده  ،چي
 R  R 1  A 2وي .
اوس به نو د دوه ئېزې اړېکې یو بل مهم ډول وڅېړو .د  Aپر سیټ باندی دوه ئېزه اړېکه  Eد معادلیت
 equivalenceپه نامه یادېږی که نوموړی اړېکه د  Aپر سیټ باندی انعکاسې ،تناظرې او انتقالې
خاصیتونه ولري.معادلیت تر ډیره حده د سیټ د تجزیې د مفهوم سره ارتباط لري.
د Aد سیټ د سب سیټو سیټ  Rد  Aد سیټ د تجزیې په نامه یادېږي  ،که الندنې شرطونه صدق وکي
∅∈ R

)(5.8
که  X1,X2∈ Rاو  X1≠X2وي  ،نو ∅= X1∩X2دي.
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)(5.9

د Aد سیټ دهر عنصر یعنی  x∈Aدپاره د  Rپه سیټ کي د Xسیټ داسي وجود لري  X∈ Rچي
)(5.10
 x∈Xدي.
پدی معنی چي د  Aد سیټ تجزیه عبارت ده د Aد سیټ د غیرخالې سب سیټو د مجموعی څخه چي په
خپل منځ کی مشترکه برخه ونلری(په خپل منځ کي سره بېل وي) او د هغوی یووالې د  Aسیټ تشکیل
کي.

که  Eد  Aپر سیټ باندي د معادلیت اړېکه وی  ،نو د هر  x∈Aد پاره }[x]E  {y  A;[x, y]  E
سره ښیو.پدی معنی چي د  [x]Eد  Aد سیټ د هغو عنصرو سیټ دی چی د  xسره د  Eپه اړېکه کي
وي.لوستونکئ په اسانۍ سره خپل ډاډ السته راوستالی سي چي :
}RE={[x]E ;x∈A
د  Aد سیټ تجزیه ده.
برعکس ،که  Rد  Aد سیټ تجزیه وی  ،نو د  ERاړېکه چي د
[x,y]∈ ER≡(∃X∈ R)x,y∈X
په ذریعه تعریف سوي اړېکه د  Aپر سیټ د معادلیت اړېکه ده.
لوستونکئ په اسانئ سره الندی قضیه ثابتوالی سي.
قضیه .2.5
 (aکه  Sد  Aپر سیټ باندی د تعادل اړېکه وي  ،نو
(bکه  Sد  Aد سیټ تجزیه وی  ،نو
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 REs= Sسره.

 ERs=Sدي.

دوهم فصل
د سیټو څخه درست او غلط کار اخیستل
په تاریخې لحاظ د سیټو څخه د حقیقې عدد دمفهوم د څېړلو دپاره کار اخیستل سوي دی.سمدستې د
حقیقې عددو دوي نظریې منځ ته راغلی :
د کانتور نظریه (د  b-cد الړ یا ترادف په مرسته) او د دی دیکینډ د مقطع نظریه .د دواړو نظریو د
څېړلو څخه دلته تېریږو د بېلګي په ډول په ] [18کي په مشرح ډول څېړل سوی ده .د سیټ د مفهوم
څخه په جزئیاتو باندی د حقیقې عددو د دقیق ترسیم دپاره کار واخلو.
بله موضوع د مپینګ مفهوم دي .د مپینګ مفهوم د سیټ د مفهوم سره تړون نلري .ریاضې پوهانو د
مپینګ مفهوم د سیټ او آ نی الیتناهی تر مفهومو دمخه څېړلي دي .اسحق نیوټن Isaac
) ، Newton(1643-1727ګاتفرید ویلهلم الیبنتڅ )Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716
او ډیرو نورو ریاضی پوهانو د مپیینګ د مفهوم د خاص شکل څخه کار اخیستې  .خو د سیټ مفهوم د
مپینګ د مفهوم د دقیق تعریف امکانات برابر کړه .که لږ څه دقیق ځېر سو نو سوال به راته پیداسی چي
بیله کم دلیل او یا بیله دی چي زده کونکې د سیتو سره پېژند ګلوی ولری ،د لیسو د ریاضی په کتابو کي
مپینګ و زده کونکو ته د مرتبو جوړو د سیټ په څېرد معینو خصوصیاتو سره  ،تعریفو  .آیا دغه د
سیټ د مفهوم څخه سوء استفاده نه ده ؟ځکه چي د مرتبو جوړو سیټ د معینو مشخصاتو سره د ډیر
پراخ مفهوم بڼه ئېزه معرفی ده.
په همدی دلیل مو د دوه ئېزو اړیکو مفهوم چي په  7.2رساله کي تشریح سوی دی په لمړی فصل کي
ځای پر ځای نه کي  ،څو وکوالی سو چي ددی کتاب ددوهم فصل ځنې نتېجی په کارواچوو.
د  3.2او  4.2رسالی د ښونځیو هغه موضوعات تشریح کوی  ،چي په هغه کي تر ډېره حده د سیټ د
مفهوم څخه کار اخیستل کېږی .دغه واقعیت ته باید پاملرنه وکئ چي موږ دلته یوه مناسبه «ژبه »
معرفي کوو  ،نه داسی یو تکنالوژي چي دهغی پذریعه دي نتیجې السته راوړو.
په  6.2رساله کي به وښیو چي ډیر ساده او مجرد نظر چي د سیټ د تیوری خاصه ده  ،ډیرې ښکلې
نتیجې وړاندی کوي.

 1.2حقیقې عددونه
پدی برخه کي به د حقیقې عددو د اساسی خاصیتو په هکله وږغېږو.ددی خاصیتو د تشریح دپاره به د سیټ د
مفهوم ضرورت او د ریاضې د استقراء ،د ثبوت د یوی ګتورې طریقې په صفت توضیح کړو.

دریاضي د مرکزي مفهومونو څخه یو هم د حقېقی عدد مفهوم دی .د حقیقې عددو او د هغوی د خاصیتو
په هکله د لرغونې یونان ریاضی پوهانو لکه فیثاغورث ( 585-500 B.C.تر میالد دمخه ) او د هغه
شاګردانو په کافی اندازه ښه تصور درلودی .هغوی حتی پدی پوهیدل چی  2ناطق عدد ندی.
اویدوکسوس) (Eudoxos , 408-355 B.C.دحقیقې عددو ښکلی هندسی نظریه جوړه کړه .ارشیمید
) (287-212 B.C.په صراحت سره د حقیقې عددو په هکله هغه قضیه چي نن ورځ د ارشیمید د
خاصیت په نامه یادیږی  ،فورمولبندی کړه .د حقیقی عددو دغه ډول جوړښت تر نولسم قرن تر شروع
پوری د ریاضی پوهانو دپاره کافی ؤ .خو کله چی ریاضی پوهان د نولسمې پېړې په سر کی د
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انفینیتزیمال  Infinitesimalشمېرنې (الیتناهی کوچنی) «په اصطالح د تنظیم » په هڅه کي سول  ،نو
دی ته متوجه سول چي دغه ډول جوړښت بسنه نه کوی .برنارد بلزانو  B.Bolzanoاو اوګوسته لویز
کوشی  Auguste Louis Cauchy 1789-1857یو د بل څخه بیل د ریاضی د اناالیز د ضرورت پر
بنسټ د بلزانوـ کوشی پرنسیپ  ،چي وایې «د بلزانو ـ کوشی د حقیقی عددو هر الړ(ترادف) لمیټ
لری»  ،فورمولبندی کي .دغه پر نسیپ د حقیقې عددو دتیوری سر چینه سوه چي غیر له نورو څخه
چارلس مېرئ  ، (1835-1911) Charles Mérayکارل وایرشتراس Karl Weierstarss
) (1815-1897او جورج کانټور  G. Cantorله خوا جوړه سوه .وروسته ریچارد ددیکینډ Richard
 (1831-1916) Dedekindد حقیقې عددو یوبل مهم خصوصیت فورمولبندی کي  ،چي نن ورځ د
ددکینډ دپرنسیپ په نامه مشهور دی .خو وروسته څرګنده سوه چي دا کم نوی حقیقت ندی  ،بلکه په
حقیقت کي دارشیمید ،بلزانو او کوشې د ادعاؤ نتېجه ده ( 8.2رساله وګورئ).
د جورج کانتور د سیټ د تیوری تر جوړښت وروسته ریاضی پوهانو په تدریج سره د حقیقې عددو
تیوری اعمار کړه چي په هغه کي د سیټ د تیوری په چوکاټ کي د حقیقې عددو د تیوری جوړښت هم
شامل دی .دغه کړنالره ډیره په زړه پوری وه  ،ځکه چي د ریاضي هغه مهم مفهوم ـ حقیقي عدد ـ د
سیټ و مفهوم ته څرمه سو .هغه لوستونکې چي ددغه کړنالری سره آشنا ندی  ،په شپږم فصل کي به
ورسره معرفی سي.
اوس به نو په لنډ ډول (بلکه په مکمل شکل سره !) د حقیقې عددو خاصیتونه ترسیم او دهغوی څخه به
ځنې نتېجې اشتقاق کړو.
د ټولو حقیقې عددو سیټ په  Rسره ښیو .دهرو دوو حقیقې عددو  x,y∈Rسره د هغوی د جمع حاصل
 ، x+yدتفریق حاصل  x−yاو دضرب حاصل  x∙yراکړه سوی دی.د  0او  1رقمونه مشخص حقیقی
عددونه دی .د حقیقی عددو د ترتیب(اوډلو) اړېکه د هغوی د لوی والی  x<yپر اساس راکړه سوی ده .
د  x<yپه حالت کي وایو چي  xتر  yکوچنئ دی .د  x≤yلیکنه پدی معنی ده چي یا به  xتر  yکوچنئ
وی  x<yاو یا به  x=yوی.
د  aعدد د  X  Rد سیټ د پورتنې سرحد په نامه یادیږی که د هر  x∈Xدپاره د  x≤aاړېکه صدق
وکي .وایو چي د  X  Rسیټ د لوړې خوا څخه محدود دی  ،که دغه سیټ پورتنئ سرحد ولري.
د  aعدد د  Xد سیټ د سپریمم  Supremumپه نامه یادیږی  a=sup X ،سره یې لیکو ،که  aد  Xد
سیټ د ټولو پورتنیو سرحدو څخه کوچنئ ترین سرحد وي .پدی معنی چي د  aعدد د Xد سیټ پورتنئ
سرحد دي او په عین حال کي د  Xد سیټ د هر پورتنئ سرحد  bدپاره د  a≤bاړېکه صدق کوي.
د حقیقې عددو سیټ  Rالندنې خاصیتونه لري:
 R, + , − , ∙ , 0 , 1فیلډ دی.

)(1.1

داسي  x∈Rوجود نلری چي  x<xوی .

)(1.2

که  x<y ، x,y,z∈Rاو  y<zوی  ،نو  x<zدی.

)(1.3

د هرو دوو مختلفو حقیقي عددو  x,y∈Rد پاره د  x<yیا  y<xاړېکه
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صدق کوي.

)(1.4

 0<1دی.

)(1.5

که  x<y ، x,y,z∈Rوی  ،نو  x+z<y+zدی.

)(1.6

که  x,y∈Rوی  x>0 , y>0 ،وی  ،نو  x∙y>0دی.

)(1.7

د حقیقې عددو هر سیټ چي خالی نه وی او د لوړې خوا سرحد ولری،
نو کوچنئ ترین پورتنئ سرحد یا سپریمم لری.

)(1.8

پاسنې بنسټېزه خاصیتونه ـ اکسیومی ـ پر څلورو ټولګیو وېشالی سو .لمړې ټولګې ) (1.1غواړی چي د
 Rسیټ باید د راکړه سوو عملیو او خنثي عنصرو سره فیلډ وی .د ) (1.2)-(1.4اکسیومی د ترتیب د
اړېکې خاصیتونه ارائه کوي .د ) (1.5) – (1.7اکسیومی د ترتیب اړېکه د فیلډ د جوړښت سره
نښلوی .د ) (1.8ګروپ چي په صریح ډول د سیټ مفهوم په کاروی  ،د بلزانو پرنسیپ ارائه کوي.
دهغه دنده لوستونکئ د ریاضی د اناالیز (کالکولس) څخه پېژنې  .موږ به یې هم په نسبې ډول وروسته
راوړو .د اکسیومو په آخری ګروپ کي (د بلزانو په پرنسیپ کي) بیاهم د سیټ د مفهوم پر صراحت
باندی تآکید سوی دی  ،ځکه چي بیله د سیټ د مفهوم څخه نوموړی اکسیومه نسی فورمولبندی کیدالی.
بلزانو په خپل وخت کی د سیټ د مفهوم پر ځای د «خاصیت» د مفهوم څخه کاراخیستی دی.
ښودالی سو چي  ،که یو سیټ د راکړه سوو عملیو او د ترتیب د اړېکې سره چي د )(1.1)-(1.8
اکسیومی پر ځای کی  ،نو د حقیقې عددو د سیټ سره به آیزومورف وی.
د طبیعی عددو سیټ  Nد حقیقې عددو د سیټ  Rکوچنئ ترین سب سیټ دی  ،چي الندنې خاصیتونه
لری:
0∈N

)(1.9

که  x∈Nوی  ،نو  x+1∈Nدی.

)(1.10

پدی معنی چي  Nد حقیقې عدد داسی سیټ دی چي د هغه په هکله د ) (1.9او ) (1.10خاصیتونه صدق
کوی او د هرسیټ  X  Rپه هکله چي :
0∈X

)(1.11

که  x∈Xوی  ،نو  x+1∈Xدی.

)(1.12

صدق وکی  ،نو هرومرو به  N  Xوی .
د  Nد سیټ عنصرونه د طبیعی عددو په نامه یادوو؛د بېلګې په ډول  3=2+1,2=1+1, 1,0طبیعی
عددونه دی .په راتلونکې کی به طبیعی عددونه د  n,m,k,lپه حرفو سره اویا دضرورت په وخت کي
د اندکس سره  ،ښیو.
ځیرک لوستونکئ امکان لری چي پر حق باندی خپل مخالفت څرګند کي او ووایې چي په پورته ډول
جوړ سوی سیټ  Nمو بیله  ،د  3.1رساله کی ،اصولو څخه جوړ کړی .خو په اصل کی داسی نده
که لږ څه زیار وباسې  ،کوالی سی چي د  Nسیټ په نوموړې پاراګراف کی د ذکر سوواصولو په
مرسته تعریف کی.
تمرین  1.1ـ ثابت کی چي:
})N={x∈R ; V(x
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پداسی حال کي چي  Vالندنې بیانې تابع ده:

)(X)((X  R  0  X  (y)(y  X  y  1 X))  x  X
د طبیعی عددو د سیټ دغه ډول تعریف په مستقیم ډول د طبیعی عددو په هکله د بیانې تابع ګانو د ثبوت
ګټوره طریقه وړاندیزوی.
د هر  x∈Nدپاره د ) V(xبیانې تابع په نظر کي نېسو.
قضیه ( 1.1د ریاضی د استقراء په هکله)
فرضوو چي :
 V(0): IK61صدق کوی .
 : IK2که د ) V(nد حقیقت د فرضیې څخه د ) V(n+1حقیقت ثبوت کړای سو ،نو د
) V(nبیانې تابع د هر طبیعی عدد  nدپاره صدق کوي.
ثبوت  .د  Xسیټ د }) X={n∈N; V(nپه څېر سره ښیو.اوس نو غواړو چي ثابته کړو چي X=N
دی.
څرګنده ده چي  X  Nدی .د  IK1پر اساس د  Xسیټ د ) (1.11خاصیت لري .د  IK2پر اساس د
 Xسیټ د ) (1.12خاصیت لري .د طبیعی عددو د سیټ  Nد تعریف څخه  N  Xاستنباط کېږي.
q.e.d
تمرینونه  .2.1د ریاضي د استقراء په طریقه الندنې انګلونه (دعوی وی) ثابت کی.
 (aد هر طبیعی عدد  nدپاره  n≥0دی.
 (bکه  nطبیعی عدد وی  ، n≠0 ،نو داسی طبیعی عدد  kوجود لری  ،چي  n=k+1دی.
 (cکه  mاو  nدوه داسی طبیعی عددونه وی چي  m<nدی ،نو  m+1≤nدی.
بېلګه  .1.1فرضوو چي  x0,...,xnداسی طبیعی عددونه دی چي تر راکړه سوی طبیعی عدد p>1
کوچنې وی ،نو :
)(1.13

 pn 1

n

i

x p
i

i 0

نوموړئ قضیه (انګل ) د ریاضي د استقراء په طریقه ثابتوو.
د  n=0دپاره :

 x 0 p0  x 0  p  p01

 6پاملرنه وکئ چي  IKپه اصل کي د استقراء د ګام مخفف دی  .په سلواکی ژبه کي  indukčný krokدی(.ژباړن)
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0

i

x p
i

i 0

پدی معنی چي  IK1صدق کوی.

فرضوو چي  pn 1

n

i

x p
i

i 0

صدق کوی او  x n 1تر  pکوچنئ طبیعی عدد دی .پدی حساب:
n

n 1

i 0

i 0

 x i pi   xi pi  x n1pn1
د استقراء د فرضیې له مخې  pn 1

n

i

x p
i

دی .ځکه نو :

i 0

 pn 1  x n 1pn 1  (1  x n 1 )p n 1

n

i

x p
i

i 0

د  1.2cد تمرین پر اساس  1  x n 1  pدی  ،ځکه نو :

 pn 2

n 1

i

x p
i

i 0

دی .پدی ډول مو وښودل چي  IK2صدق کوي .ددی اسیته د ) (1.13غیر مساوات د هر طبیعی عدد n
دپاره صدق کوي∎.
که  Aد حقیقې عددو سیټ وی او  a∈Aوی .نو  aد  Aد سیټ کوچنئ ترین عنصر دي  ،که د  Aد
سیټ د هر عنصر  (x∈A) xدپاره  a≤xدي .اوس به نو یوه ډیره غوره (خورج) دعوی ثابته کړو.
قضیه (انګل)  .1.2د طبیعی عددو هرسیټ  ،چي خالې نه وی  ،کوچنئ ترین عنصر لری.
ثبوت ـ فرضوو چي  A  Nدی  ،خو  Aکوچنئ ترین عنصر نلري .و به ښیو چي ∅= Aدی.
فرضوو چي ) V(nد بیان تابع «د هر  k<nدپاره  » k∈N−Aده .
د ) (1.2aد تمرین پر اساس ) V(0صدق کوي .فرضوو چي ) V(nصدق کوی .فرضوو چي
 k<n+1دی  ،پدی حساب  k≤nدی (د  1.2cتمرین له مخې) .که  k<nوی  ،نو د استقراء د فرضیې
له مخې  k∈N−Aحقیقت لري .که  k=n∈Aوای  ،نو  nبه د  Aد سیټ کوچنئ ترین عنصر وای.
ځکه نو )V(n+1هم صدق کوي .ددی اسیته نو )V(nد هر  nدپاره صدق کوی .ددی ځایه استدالل
کېږي چي د هر  nد پاره  ، n∈N−Aپدی معنی چي د  Aسیټ په اصل کی خالې دی  ،یعنی ∅=. A
q.e.d
د پورتنې قضیې مستقیمه نتیجه د ریاضي د استقراء بله بڼه ده ،چی دلته به یې راوړو.فرضوو چی
) V(xد بیان تابع ده چي د هر  x∈Nدپاره صدق کوي.
قضیه(.3.1د ریاضی د استقراء په هکله).فرضوو چي الندنې شرط صدق کوي:
: IKکه د هر طبیعی عدد  m<nدپاره د ) V(mد بیان د تابع د حقیقت په نتیجه کي د ) V(nد بیان
تابع صدق وکي ،نو د ) V(nد بیان تابع د هر طبیعی عدد  nد پاره صدق کوي.
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ثبوت ـ }) X={n∈N; V(nاو  A=N−Xسره په نښه کوو.
که  X≠Nوای  ،نو د  Aسیټ به خالی نه وای .نو باید کوچنئ ترین عنصر  nیې درلودالی .پدی معنی
چي د هغه دپاره به ) ¬ V(nصدق کوي.خو د  m<nدپاره ) V(mصدق کوي.پدی معنی چي زموږ د
فرضیې یعنی  IKخالف دی.
q.e.d
بېلګه  .2.1پدی بېلګه کی به وښیو چي هر طبیعی عدد چي تر یوه لوی وی پرکوم اولیه عدد د وېش وړ
دی.فرضوو چی زموږ د بیان تابع )V(nوایې چي «که  n>1، n∈Nوی ،نو داسی اولیه عدد  pوجود
لری  ،چي  nد  pپر عدد د وېش وړ دی».
فرضوو چي ) V(mد هرطبیعی عدد  m<nد پاره صدق کوی.که  n≤1وی  ،نو ډیر ساده )V(n
صدق کوي.که  n>1وی  ،نو دوه امکانه وجود لری:
 n (aپه خپله یو اولیه عدد دی  ،نو پدی حساب  p=nاو  nپر  nد وېش وړ دی  .ددی اسیته )V(n
صدق کوی.
 (bکه  nاولیه عدد نه وی  ،نو د  kاو  lطبیعی عددونه داسی وجود لری چي  k≠1,l≠1 ، n=k∙lدی.
د دواړو عددو څخه که یو عدد راواخلو  ،د بېلګې په توګه  k<nدی او دهغه دپاره د استقراء ګام
)V(kصدق کوی.پدی معنی چي داسی اولیه عدد  pوجود لری چي د  kعدد ورباندی د وېش وړ دی.
په نتېجه کی د  pعدد د  nعدد هم وېشې ،یعنی ) V(nهم صدق کوی .
د  3.1قضیې په استناد د ) V(nد بیان تابع د هر طبیعی عدد  nدپاره صدق کوی∎.
ددی پاراګراف په پای کي د حقیقې عددو هغه خاصیتونه او دهغه نتېجې چي په شروع کي مو اشاره
ورته کړی وه  ،په ثبوت ورسوو.
قضیه ( .4.1د ارشیمید پرنسیپ).
د طبیعی عددو سیټ  Nد لوړی خوا څخه محدود ندی.
ثبوت ـ قضیه به په غیر مستقیم ډول ثابته کړو .فرضوو چي د طبیعی عددو سیټ  Nد پاس له خوا
محدود دی .څرنګه چي د  Nسیټ خالی ندی  ،نو د ددیکیند د پرنسیپ له مخې  a=Sup Nوجود لری.
د سپریمم د تعریف له مخی  a−1∈Rد  Nد سیټ پاسنئ سرحد ندی .پدی معنی چي د  n∈Nداسی
طبیعی عدد وجود لری چي  a−1<nدی .ددی ځایه  n+1>aاو  n+1∈Nدی .خو دغه حالت زموږ د
فرضیې پر خالف وی.
q.e.d
نتېجه ـ که  x,εحقیقې عددونه وی  ، ε>0 ،بیا نو داسی طبیعی عدد  nو جود لری چي :
n∙ε>x
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x
ثبوت ـ د  1.4قضیې له مخې

x
> nدی .ددی ځایه  n∙ε> xدی.


د  Nد سیټ پاسنئ سرحد ندی .ځکه نو داسی  nوجود لری چي
q.e.d

د تامو عددو سیټ  Zد الندنې فارمول پذریعه تعریفوو:
)−x∈N



x∈Z≡(x∈N

x
د ناطقو عددو سیټ  Qعبارت دی د ټولو هغه عددو د سیټ څخه چي د
n
چی  xتام عدد او  nمثبت طبیعی عدد دی .هغه حقیقې عددونه چي ناطق نه وی د غیر ناطقو عددو په
نامه یادیږی.

بڼه ولری  ،پداسی حال کي

قضیه ( .5.1د ناطقو عددو د سیټ د ګڼوالې په هکله)
د هرو دوو ناطقو عددو  a<bدپاره یو بل ناطق عدد  rداسی وجودلری  ،چي  a<r<bدی.
په بله ژبه ویالی سو چي د هرو دوو ناطقو عددو ترمنځ یو ناطق عدد وجود لری.یعنی د ناطقو عددو
سیټ یو ګڼ سیټ دی.
ثبوت ـ که  a<0<bوی  ،نو څرګنده ده چي  r=0به وټاکو .که  a<b≤0وی  ،نو  0≤−b<−aدی.
پدی معنی چي د  0≤a<bد حالت څېړنه بسنه کوي.

1
څرنګه چي  b−a>0دی  ،نو  0
ba
1
 n دی .پدی معنی چي :
لری چي
ba

دی .د ارشیمید د پرنسیپ له مخی داسی طبیعی عدد  nوجود

)(1.14

1
ba
n

0

د  4.1د قضیې د نتېجي پر بنسټ داسی طبیعی عدد  mوجود لری چي :

1
m  a
n
دی .د  2.1قضیې پر اساس کوچنئ ترین دغه ډول عدد  mوجود لری چي پورتنئ غیر مساوات صدق
1
وکي.څرنګه چي د  mعدد کوچنئ ترین دغه ډول عدد دی  ،نو باید  (m  1)   aوی.ځکه نو د
n
) (1.14پر بنسټ به :

1
1 1
 (m  1)    a  (b  a)  b
n
n n
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m

m
ځکه نو  b :
n

 a وی.
q.e.d

بېلګه  .3.1پدی بېلګه کي به وښیو چي  2ناطق عدد ندی .د حقیقی عدد 2

موجودیت د بلزانو د

قضیې څخه استنباط کیږی ( 7.5بېلګه وګورې).

فرضوو چي 2
x
چي
n

2

ناطق عدد دی  ،پدی معنی چی د  x∈Zاو  n>0 , n∈Nعددونه داسی وجود لری

دی .د  Aسیټ په الندی ډول تعریفوو:

}A  {m  N;m  0  z  Z: z 2  2m2
د فرضیې له مخي د  Aسیټ خالی ندی  .ځکه نو د  2.1قضیې په استناد نوموړئ سیټ کوچنئ ترین
x
 2 دی .د نوموړې
عنصر لری .هغه به په  nسره وښیو .ځکه نو د یوه مناسب  x∈Zدپاره
n
مساوات څخه د  2n 2  x 2مساوات استنباط کېږی .د وروستې مساوات کیڼه خوا پر  2د وېش وړ
ده.ځکه نو ښئ خوا هم باید پر  2د وېش وړ وی .پدی معنی چي داسی تام عدد  zوجود لری چي
2
2
2
 x=2zسره کېږی .ددی ځایه  2n  (2z)  4zدی  ،پدی معنی چي  n 2  2z 2دی .ددی ځایه
څخه استنباط کېږی چي کېڼه خوا پر  2د وېش وړ ده  ،یعنی د کوم  m∈Nدپاره  n=2mدی .څرنګه
چي  4m2  2z 2یا  2m 2  z 2دی .پدی معنی چي  m∈Aدی .څرنګه چي  m<nدی ،نو دغه حالت
زموږ د فرضیې ضد دي  .ځکه موږ خو ویلې وه چي  nد  Aد سیټ کوچنئ ترین عدد دی∎ .
په پای کي د ځېنو نښه ایښودلو یادونه کوو .که  a,b∈Rوی  ،نو خالص او تړلې انتروال Interval
(فاصله) د الندنیو مساواتو پذریعه تعریفوو:
}(a,b)={x∈R ; a<x<b

}a,b  {x  R; a  x  b
په همدا ډول نیمئ تړلې او د )∞ (−∞,a) ; (a,او داسی نور انتروالونه تعریفوالی سو.
تمرېنونه ـ
 .3.1دسیټ الندنئ سرحد (پوله) به څه ډول تعریف کي ؟ دالندی خوا څخه محدود سیټ تعریف کي ،د
سیټ انفیمم  Infimumتعریف کي.
ثابت کي چي د حقیقي عددو هر غیر خالي او دالندی خوا څخه محدود سیټ انفیمم لری.
 .4.1الف) ثابته کئ  :که  1≤x2<aوی ،نو  h>0داسي وجود لري چي  (x+h)2<aدی.
a  x2
.) h  min{1,
(چونګ} :
1  2a

ب) ثابته کئ :که  a<x2وی ،نو  h>0داسي وجود لري چي  (x-h)2<aدی.
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ج)ثابته کئ :د هر حقیقې عدد  a≥0 ,a∈ Rدپاره داسي حقیقې عدد  αوجود لري چي  ،   aیعنی
 α≥0دی او  α2=aدی.
(چونګ:په هغه حالت کي چي  a<1وی ،نو  a>1حالت ته یې واړوئ .د  a>1په حالت کي
2
}   sup{x  R;x  aسره کښېږدئ .د( الف) او (ب) د تمرېنو د نتېجو څخه کارواخلئ).
 .5.1ثابت کي چي  ،د ناطقو عددو سیټ  Qد) (1.7)-(1.1اکسیومې پرځای کوي  ،خو د )(1.8
اکسیومه نه پر ځای کوي.
 .6.1د  1.3د تمرین د نتېجو څخه په ګټه اخیستو سره د  1.2قضیه په ثبوت وروسوئ  .کافی ده چي
ثابت کئ :که  A  Nخالی سیټ نه وي ،نو  α=inf Aوجود لری  .بیانو کفایت کوی چي وښیو ،چي
 α∈Aدی.
 .7.1ثابته کئ چي:د هرو دوو حقیقی عددو  b,a؛  a<bدپاره داسی غیر ناطق عدد  αوجود لری ،چی
 a<α<bدی.
 .8.1الف)فرضوو چي  a∈Rاو  a>1دی .د ریاضی د استقراء په طریقه یې ثابت کي چي د هر n∈N
)a n  1  n  (a  1
دپاره الندنئ اړېکه صدق کوي:
ب)ثابته کئ چي :د  a>1، a,b∈Rداسي طبیعی عدد  n∈Nوجود لري ،چي a n  b :دی.
ج) ثابته کئ چي :د  b>0, 0<a<1, a,b∈Rداسي طبیعی عدد  n∈Nوجود لری ،چي a n  b :دی.
 .9.1د ریاضی د استقراء په طریقه الندنې اړېکه په ثبوت وروسوئ:
د  n∈N, q∈Rدپاره

q n 1  1
q 1

 qn 

 1  q صدق کوي.

 .2.2مپینګ هغه قاعده ده چي ....
پدی رسااله کی به وښیو چي څه ډول د سیټ د مفهوم څخه د ریاضی یو د مهمو مفهومو دترسیم او تعریف
دپاره کار اخیستالی سو او پدی ډول د هغه څېړنه په ریاضی کي پریو پوخ تهداب دروالئ سو.

د چکې مشهوره ریاضی پوه یارنیک  V.Jarnikد کالکولس د لمړی برخی ] [9په  ۱۶۲مخ کي داسی
لوستالئ سو«:فرضوو چي  Mد حقیقی عددو یو سیټ دی.که د  Mد سیټ هر عدد  xته یو ټاکلی عدد
 yتخصیص ورکړو ،نو وایو چي  yد  xتابع ده.د  Mسیټ د نوموړې تابع د تعریف د ساحی په نامه
یادوو».
د تابع یا مپینګ همدا ډول ورته تعریفونه د ریاضی د اناالیز په نورو درسی کتابو او د سیټ د تیوری په
هکله دروسی ژبی په لمړی درسی کتاب ] [1کی راغلی دی .دریاضی پوه په تصور کي مپینګ یو ډول
قاعده ده چي د  Aد سیټ هر عنصر xته د  Bد سیټ یو عنصر ( yپه یکړه توګه)تخصیص ورکوی.
دغه ډول تصور البته د تعریف په څېر نسو قبلوالی ،ځکه چي په هغه کي یو نوی مفهوم چي هغه
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عبارت دی له «قاعدی» څخه ،را څرګند سو .پدی هکله چي څه شی قاعده ده او څه شی قاعده نده،
کوالی سو اوږد بحث پر وکړو.
راسې چي دغه مسئله د بله اړخه و څېړو .کله چی ریاضی پوه کوم «شئ » Objectڅېړي ،نو هغه ته
«دغه «شئ» څه شی دی؟» سوال په زړه پوری ندی  ،بلکه هغه ته د «دغه شئ څه خاصیتونه لری؟»
سوال په زړه پوری دی .وګورې ،تاسو نه پوهېږی چي د حقیقې عددو سیټ څه شي دي ،خو پوهېږې
چي د حقیقي عددو سیټ کوم خاصیتونه لري .همدا ډول قضاوت د نورو شیانو (لکه :مستقیم خط،
سطحه ،احتماالت )... ،په هکله هم کوالی سو.دمپینګ په هکله هم و دغه ډول تګالري ته رجوع کوو.دا
چي مپینګ څه شي دی ،موږته مهمه نده ،خو غواړو د هغه څخه بنسټیز معلومات ـ هغه قاعده چي هر
عنصر ته ....ـ تر السه کړو.
که د مپینګ قاعده د  y= 1  x 2په ذریعه تعریف سوی وي ،نو پوهېږو چي دغه قاعده یوازی د هغو
 xعنصرو دپاره تعریف سوېده ،چي د > <−1,1په انتروال کي شامل وي او موږ د هغه ګراف هم
رسموالی سوـ د  1.2شکل وګورې .د نوموړي مپینګ ګراف  Gموږته عین معلومات راکوي  .د ګراف
څخه پوهېږو چي مپینګ چیرې تعریف سوی دی او د تعریف د ساحی د هر  xدپاره د هغه مربوط y
موندالی سو .خو د  Gګراف د مرتبو جوړو سیټ دی .په عمومی بڼه د هر مرتبو جوړو سیټ د ټاکلي
خاصیت سره(چي د متن پذریعه تعریف کېږي) د کوم «مپینګ » ګراف دی .ځکه نو د مپینګ او دهغه د
ګراف ترمنځ فرق کولو ته دلیل نلرو .د مپینګ ګراف عبارت دی له هغه مرتبو جوړو د سیټ څخه ....
پدی معنی چي دلته کوم نوی مفهوم تبارز نه کوی .موږته النجه جوړونکئ مفهوم «قاعده» ورک
کېږي .اوس به نو راسو و تعریف ته:
فرضوو چي  Aاو  Bسیټونه f ،د  A×Bسب سیټ دي .د  fسیټ د مپینګ په نامه یادیږي ،که
د  x∈Aهر عنصر دپاره  y1,y2∈Bداسي و جود ولری ،چي د  [x,y2 ]  f,[x,y1 ]  fاړېکو څخه
د  y1=y2اړیکه استنباط سي.
د }D(f)={x∈A; (∃y)[x, y]∈fسیټ د  fد مپینګ د تعریف د ساحي په نامه او د
} H(f)={y∈B; (∃x)[x, y]∈fسیټ د  fد مپینګ د قیمتو د ساحي په نامه یادوو.
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که ) x∈D(fوی ،نو یوازنئ  yداسي وجود لري  ،چي  [x,y]∈fدي .نوموړئ  yپه )f(x
سره ښیوو او د  xپه نقطه (یا عنصر )کي د  fد مپینګ د قیمت په نامه یادوو.
که وغواړو چي د راکړه سوي قاعدی ) P(x,yپه ذریعه ترسیم سوئ مپینګ پیدا کړو ،نو باید
دهغو مرتبو جوړو سیټ  fداسی السته راوړو چي د هغه په هکله د بیان تابع  [x,y]∈fاو د
) P(x,yقاعده سره معادله وی.
تمرین  .1.2په الندنیو قاعدو باندی ترسیم سوې مپینګونه پیداکړی.
الف)  x,y∈Rاو )  y  log10 (9  100  x 2؛
ب) xدهغې دایری نقطه ده  ،چي مرکز یې د کارتېزین د سیسټم په مرکز کي پروت او شعاع
یې مساوی په یوه سره ده y.د  xپر محور هغه نقطه ده ،چي د  xد محور او د  xپه نقطه کی د نوموړی
دایری د مماس د تقاطع څخه السته راځې.
ج)د پاردوبیڅه 7د لیسي و هری ټولګې ته د هغي ټولګې د زده کونکو شمیر تخصیصوو.
بېلګه  .1.2فرضوو چي :

}) (∀m)(m∈A→m≥n

g={[A,n]∈ P(N)×N; n∈A

په اسانې سره لیدالی سو ،چي  gمپینګ دي D(g)= P(N)−{∅} .او  H(g)=Nسره ده .پدی معنی
 ،چي د طبیعی عددو هر غیر خالې سب سیټ ته }∅{ g(A) ، A∈ P(N)−د  Aد سیټ کوچنئ ترین
عنصر تخصیص ورکوي.
بېلګه .2.2کوچنیان چي بازې په کوی 8 ،داني مردکې (تشله) لرو،چي په اول نظر ټوله
مساوی برېښې ،خو دهغو څخه یوه دانه یې نظر ونوروته په وزن کي سپکه ده .ترازو (تله) بېله وزنو
څخه هم لرو .څه ډول کوالی سو چي هغه مردکه چي نظر و نورو ته سپکه ده پیداکړو؟
دسپکې مردکې د موندلو دپاره باید په سیستماتیک ډول مخ ته والړ سو .ددی موخي دپاره اته سره
مردکې په ترتیب د یوه څخه تر اتو پوری په نښه کوو .د تلې په چپه پله کی هغه مردکې ایږدو چي په
 2,1او 3مو په نښه کړیدي .په ښی پله کي  6,5,4اېږدو.که دواړې خواوی سره مساوی وی ،نو سپکه
مردکه د 7او  8ترمنځ لټوو ،چي دهغي پیداکول ساده دي (د تلې په راسته پله کي  7او په کیڼه پله کي 8
ایږدو) .که په اول قدم کي د ترازو کیڼه پله سپکه وی  ،نو سپکه مردکه د  2,1او 3په منځ کي ده.پدی
حالت کي  1او  2مردکې سره پرتله کوو  .که سره مساوی وي ،نو  3سپکه ده او که نه نو د  1او 2
څخه به یوه سپکه وي .که دتلې ښی پله سپکه وی ،نو بیا هم پورتنې پروسه پر 6,5,4مردکو عملی
کوو .ټوله پروسه د  2.2په جدول کی ترسیموو.

 7پاردوبیڅه د سلواک د ښارو څخه یو ښار دی.دغه بېلګه کوالی سو چي زموږ د ښارو پر لیسه باندی تطبیق کړو اوووایو چي د کندهار د
میرویس نیکه د لیسی و هرې ټولګې ته د هغي ټولګې د زده کونکو شمېر تخصیصوو( .ژباړن)
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د  2.2جدول دتللو ممکنو نتیجو د سیټ مپینګ د مردکو یا د هغو د په نښه سوو عددو په سیټ
کی دی.پاملرنه وکئ چي دلته د = = نښه د ممکن تول په صفت نه مالحظه کېږي .

سپکه مردکه
3
1
2
6
4
5
7
8
جدول 2.2

د تللو نتېجه
=<
<<
><
=>
<>
>>
<=
>=

∎
دغه حقیقت چي « fمپینګ  » H(f)  B, D(f)=A ،دی په لنډ ډول داسي لیکو:

B
f:A 
f
لوستل کېږي ،چي  fد  Aدسیټ څخه د  Bپه سیټ کي مپینګ دي.کله کله یې په  B
 A هم ښیو.

بېلګه.3.2

}f  {[x, y,z]  R 3 ;x 2  ez  y2  1

څرنګه چي  R 3  R 2  Rدی ،نو  fدمرتبو جوړو سیټ دی .په اساني سره لیدل کېږي چي  fمپینګ
دی.څرګنده ده چي  D(f)= R 2او ) H(f)=  0, دی .پدی معنی ادعا کوالی سو،چي:

)∞ <0,
f: R 2 
R
f: R 2 
خو دابه حقیقت ونلري ،چي

)∞ (0,
f: R 2 
∎

د  fاو  gدوه مپینګه هغه وخت سره مساوي دی ،چي د هغوی سیټونه سره مساوي وي .پدی معنی چي
ددواړو سیټو مرتبې (اوډلې) جوړې باید سره مساوي وي.
تمرین  .2.2فرضوو چي  fاو  gدوه مپینګه دی ،ثابته کئ چي  f=gدی ،یوازی او یوازی هغه
وخت چي ) D(f)=D(gوی او د هر ) x∈D(fدپاره ) f(x)=g(xصدق کوی.
پاملرنه وکئ  ،چي مپینګ په اصل کی دوه ئېزه اړېکه ده .د دوه ئېزه اړېکو دپاره مو د هغوی
ترکیب او معکوسه اړېکه تعریف کړې دي .اوس به وښیو ،چي الندنې قضیه صدق کوي.
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قضیه  .1.2که  fاو  gمپینګه وی ،نو د هغوی ترکیب  f gمپینګ دی .د f g
}) ،D( f g )={x∈D(f); f(x)∈D(gاو )  x∈D( f gدپاره د
ساحه یې عبارت ده له:
))f g (x)=g(f(x
د تعریف

اړېکه صدق کوي.
ثبوت ـ اول خو به ثابته کړو ،چي  f gمپینګ دي .پدی معنی که [x,y2],[x,y1]∈ f g
وی ،نو باید  y1=y2سره وی .داړېکو د ترکیب د تعریف پر اساس داسی  z2, z1وجود لري  ،چي
 [z1,y1]∈g, [x,z1]∈fاو  [z2,y2]∈g, [x,z2]∈fدی .څرنګه چي  fمپینګ دی ،نوخامخا به z2=z1
وي .د دغه حقیقت پر بنسټ چي  gمپینګ دي ،استنباط کېږي چي  y2=y1سره دي.

دf g

د تعریف د ساحي په هکله الندنئ معادلیت صدق کوي.

)g )≡(∃y)[x,y]∈ f g ≡(∃y)(∃z)([x,z]∈f  [z,y]∈g

x∈D( f

په عین حال کي د ) (∃z)([x,z]∈f)≡x∈D(fمعادلیت صدق کوي .څرنګه چي د ) x∈D(fدپاره
) z=f(xسره دي ،نو الندنئ معادلیت به السته راسي:

))g )≡(x∈D(f)  f(x)∈D(g

x∈D( f

همدا ډول الندنئ معادلیت په اساني سره لیدل کېږي:

))f g (x)=y≡[x,y]∈ f g ≡(∃z)(f(x)=z  g(z)=y)≡y=g(f(x
q.e.d.

f g :A 
 ، g: B نو  C
 f: A او  C
نتیجه .که  B

دی.

بېلګه.4.2فرضوو چي:
}f={[x,y]∈ R 2 ; x∙(y−1)=2
}g={[x,y]∈ R 2 ; e y =x
دي.پدي حالت کي } D(g)=(0,∞) , D(f)=R−{0او

)∞g )={x∈R−{0}; 2  1  0 }=(−∞,−2)∪(0,
x

د) g

D( f

 x∈D( fدپاره الندې اړېکه صدق کوي:

) f g (x)=g(f(x))=ln( 1+ 2
x

∎
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دf g

مپینګ د  fاو  gد مپینګو دترکیب ( نغښتلو)  Compositionپه نامه هم یادوو.

تمرین  .3.2ثابت یې کئ چی د مپینګو ترکیب (نغاړل)اتحادی خاصیت لري ،پدي معنی که
 h,g,fمپینګونه وي  ،نو الندنې اړېکه صدق کوي:

f (g h)  (f g) h
 h:A او  C
 D, g:B 
 C, f:A 
B
k:D 
اوس به نو د
مپینګونه په نظر کي ونیسو .موږ کوالی سو چي هغوی د الندنې ډیاګرام پذریعه ترسیم کړو:

)(2.1
د  Aد سیټ څخه د  Cو سیټ ته د رسیدو په موخه یا باید د  Bتر سیټ او یا باید د  Dتر سیټ تېر سو.
که د هر  x∈Aدپاره عین نتیجه السته راسي ،پدی معنی که ) f g(x)  h k(xوي ،نو وایو چي د
) (2.1ډیاګرام تبدیلې دی .په مشابه ډول د نورو ډیاګرامو تبدیل تعریفوالی سو.د بېلګې په توګه د
الندنیو ډیاګرامو تبدیل :

)(2.3

)(2.2

تمرین  .4.2د تبدیلی مفهوم د پورتنیو دیاګرامو ،یعنی ) (2.2او ) (2.3په هکله څرګند او
ولیکئ..
بېلګه  .5.2د  3.2تمرین نتیجه د الندنې ډیاګرام د تبدیل پذریعه ارائه کوالی سو.
27

په  5.1رساله کي مود راکړه سوي سیټ  Aدپاره د قطر اړېکه  idAتعریف کړه.په ساده ګې سره
A
 idA: A دي  .او د هر  x∈Aدپاره  idA(x)=xدی .د  idAمپینګ د
لیدالی سو ،چي :
 Aد سیټ د تطابق د مپینګ په نامه یادیږي.د لوستونکي پاملرنه دی ټکې ته را اړوو ،چي ددی ډول
مپینګ سره آشنا دی .د ریاضی په اناالیز کي دغه ډول مپینګ  idRنېغ په xسره ښئې  .دلیل یې
تاریخې تکامل دي.

تمرین  .5.2لوستونکئ په اسانی سره ازمویالی سي ،چي د  B
 f:A مپینګ دپاره

idA f  f idB  f

)(2.4
اړېکه صدق کوي.

 f:A مپینګ وی  ،نو د  A
که  B
 g:B مپینګ د  fو مپینګ ته د معکوس مپینګ په
نامه یادوو ،که الندنې اړېکې صدق وکي:
)(2.5

f g  idA

)(2.6

g f  id B

تمرین .6.2ثابت کئ چي وراکړه سوی مپینګ  B
 f:A ته حد اکثر یو معکوس مپینګ
وجود لری.
و راکړه سوي مپینګ ته د معکوس مپینګ د موجودیت پوښتنه ال تراوسه جوته نده.و دغه سوال
ته د جواب دپاره به لمړئ ضرورې مفهومونه فورمولبندی کړو.د  B
 f:A مپینګ د ساده
( ) Simpleاو یا انجکشن په نامه یادوو ،که د دوو مختلفو  x1,x2∈Aدپاره د ) f(x1)≠f(x2اړېکه
11

صدق وکي .دلیکلو طرز یې  B
 f:A دي .د  fمپینګ د  Bپرسیټ باندی
 f:Aاو یا 11 B
دي که  H(f)=Bسره وي .د لیکلو طرز یې :
ر
 Bپ
f:A 

 f:A دي.
 ر
یا  Bپ

بېلګه  .6.2الف)په  1.2الف تمرین کي ترسیم سوي مپینګ ساده مپینګ دی  ،خو په  1.2ب)
تمرین کي ترسیم سوي مپینګ ساده مپینګ ندي .د  1.2د بېلګې مپینګ هم ساده ندي.
ب) ستاسو پاملرنه هغه مپینګ ته چي په  2.2بېلګه کي ترسیم سوي دي ،رااړوو .د 8,...,2,1
مردکو څخه کیداي سي چي هره یوه سپکه وي .پدی معنی چی زموږ د تللو الرښونه باید داسي وي،
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چي هر امکان په نظر کي ولري(په حقیقت کی همداسي هم ده) .زموږ په ژبه ترسیم سوي مپینګ د
} {8,...,2,1پر سیټ باندي دي∎ .
قضیه  .2.2فرضوو چي  fد  Aد سیټ څخه د  Bپه سیټ کي مپینګ دي .نو الندنې دري
شرطونه یودبل سره معادل دې.

الف) د  fمپینګ ته د  A
 g:B معکوس مپینګ وجود لري.
ب)د  fمپینګ د  Bپر سیټ باندی ساده مپینګ دي.
ج) د  f 1اړېکه مپینګ او دهغه د تعریف ساحه د  Bسیټ دي.
ثبوت  :دری استنباطه باید ثابت کړو ،پدی معنی چي الف)←ب) ،ب)←ج) ،ج)←الف) .اول
به الف)←ب) ثابت کړو .فرضوو چي د الف) شرط صدق کوي ،پدي معنی چي د  fو مپینګ ته د
A
 g:B معکوس مپینګ وجودلري .فرضوو چي  x1≠x2,x1,x2∈Aديy2=f(x2),y1=f(x1) .
په نښه کوو .د ) (5.2.له مخې  g(y2)=x2,g(y1)=x1دي .څرنګه چي  gمپینګ دي ،نو  y2≠y1دی.
ځکه نو ویالی سو ،چي د  fمپینګ ساده مپینګ دی.اوس نو فرضوو چي  y∈Bدی.د ) (2.6له مخی
 f(g(y))=yصدق کوي ،پدی معنی چي داسی  x=g(y)∈Aوجودلری  ،چي  f(x)=yکېږي .پدی
معنی چي  fد  Bپر سیټ باندی مپینګ دی .اوس به نو د ب)←ج) استنباط په ثبوت ورسوو .فرضوو
چي د (ب) ادعا صدق کوی .که  [x,y1]∈ f 1او  [x,y2]∈ f 1وی ،نو  [y1,x]∈fاو . [y2,x]∈f
څرنګه چي د  fمبینګ ساده مپینګ دی ،نو  y1=y2سره کېږی .پدی معنی چي  f 1مپینګ دی .څرګنده
ده چي  D( f 1 )=H(f)=Bدی.
پاته سو دریم استنباط (امپلیکیشن)  ،یعنی ج)←الف) په ثبوت ورسوو.فرضوو چي د (ج) ادعا صدق
1
1
کوی ،ددی ځایه  A
 f 1 :B دی .کفایت کوی چي وښیو  f f  id Aاو  f f  id Bدی.
که  x∈Aوی او ) y=f(xوی ،نو  [x,y]∈fاو [y,x]∈ f 1دی .پدی لحاظ  f 1 (y)=xاو
1
1
 f f (x)  xدی .همدا ډول د  y∈Bد پاره ثابتیدالی سي چي  f f (y)  yدی.
q.e.d

که و راکړه سوی مپینګ  B
 f:A ته معکوس مپینګ وجود ولری  ،نو د  2.2د قضیې او 6.2
1
بېلګې سره په تطابق کی هغه په  fسره ښیو  .په آینده کي دغه جمله چي «د  fو مپینګ ته معکوس
مپینګ وجود لری» په لنډ ډول «  f 1وجود لری» ارائه کوو.په یقین سره ویالی سو چي دلته د ژبي
څخه سؤ استفاده سویده ،ځکه چي  f 1اړېکه تل وجود لری.
دلته باید الندنئ څرګندونې ته پاملرنه وکو :

فرضوو چي  B
 f:A مپینګ دی.د معکوس مپینګ مفهوم یوازی د  fپه مپینګ پوری ندی تړلی ،
بلکه د  Aاو  Bپه سیټو پوری هم تړلې دی( په خاص ډول د  Bپه سیټ پوری) .په دقت سره باید و
B
 f:A مپینګ ته د معکوس مپینګ په هکله وږغېږو .فکر کوم چي په دغه مغلق توب د مفهوم
منځ ته راوړنه به ګټور وی.
2
x
بیلګه  .7.2فرضوو چي  f  {[x, y]  R ;y  e } :دي.څرنګه چي :
11
f : R 
 ر
)  (0, +پ
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ده  ،نو ددغه مپینګ دپاره معکوس مپینګ وجود لری چي په طبیعی لوګاریتم  lnباندی مشهور دی.الکن
داهم واقعیت دی چي د  R
 f:R د مپینګ دپاره معکوس مپینګ وجود نلری .ځکه چي د  fمپینګ
د  Rپر سیټ ندی∎.

 f:A او  C
قضیه  .3.2فرضوو چي  B
 g:B مپینګونه دی .که د  fاو  gهر یوه
مپینګ ته معکوس مپینګ وجود ولری  ،نو د  f∘gترکیبی مپینګ ته هم معکوس مپینګ وجود لری او
(f g)1  g1 f 1
الندنې اړېکه صدق کوي:
ثبوت یې ساده دی .کافی ده چي الندنې مساواتونه ثابت کړو :

(f g) (g 1 f 1 )  id A
(g 1 f 1 ) (f g)  id B
خو د هغوئ ثبوت نیغ د  3.2.او  5.2.تمرینو د ثبوت څخه استنباط کېږي.

q.e.d

 
تمرین  .7.2د ( tgټانجینټ) مپینګ د )  ( ,پر انتروال تعریف سوی دی  ،د قیمتو ساحه
2 2
یې  H(tg)=Rده .و نوموړې مپینګ ته معکوس مپینګ عبارت دی له  . arctgفرضوو چي دهر

) x∈(0,1دپاره  f (x)  x مپینګ وی .د  R
 f tg : (0,1) دپاره معکوس مپینګ پیدا
2
کړی.
دلته به بیا هم د ځېنو ضروری مفهومو یادونه وکړو .ساده مپینګ د انجکشن Injectionیا
انجکتیف  Injectiveمپینګ په نامه هم یادوو .د  fمپینګ د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندی
 f: A د سرجکشن  Surjectionیا سرجکتیف  Surjectiveمپینګ په نامه هم یادېږی.هر
 ر
 Bپ
هغه مپینګ چي په عین حال کي انجکتیف او سرجکتیف وی  ،نو هغه مپینګ بیا د بایجکشن
 Bijectionیا بایجکتیف  Bijectiveمپینګ په نامه یادوو.

که  B
 f: A وی او  Cد  Aد سیټ سب سیټ ) (C⊆Aوی ،نود  f |Cمپینګ عبارت
دی له:
}f | C={[x,y]∈f ; x∈C
پدی معنی چي :

) f | C=f ∩ (C×Bدی.

د  f | Cمپینګ د  Cپر سیټ باندی د  fد مپینګ ټوټه کیدو  partializationیا د  Cپر سیټ باندی د  fد
مپینګ تنګېدو  reduceته وایو.

تمرین  .8.2که  B
 C  A, f : A وی D(f | C)=C ،اود x∈Cدپاره )f|C(x)=f(x
صدق کوي  .خپل ځان پر باوری کي!
د  Aد سیټ څخه د  Bپه سیټ کي د ټولو مپینګو سیټ په  A Bسره ښیو.پدی معنی چي:
)(2.7
30

f∈ A B ≡ f : A 
B

تمرین  .9.2وښیاست چي د  A Bسیټ د سیټو د جوړلو پرنسیبو په مرسته جوړوالی سو.
د تاریخې دالیلو پر اساس هغه مپینګ چي د حقیقی عددو پر سیټ تعریف او قیمتونه یې هم
حقیقی عددونه وی  ،د تابع  Functionپه نامه یادوو .د تابع د مفهوم په استعمال کي به تل استوار پاته
نسو  ،خو د متن څخه به څرګنده وی چي هدف مو څه دی.

که  B
 f:A او  A=X×Yوی ،نو معموآل د )] y∈Y,x∈X,f([x,yپر ځای )f(x,y
لیکو .په ورته ډول هغه وخت چي  A  X1   Xnوی  f(x1,...,x n )  f ([x1,...,x n ]) ،سره
ښیو.
د  fمپینګ چی د تعریف ساحه یې د طبیعی عددو سیټ  ،یعنی  D(f)=Νوی  ،دالړ یا ترادف
)(Sequenceپه نامه یادوو.که  H(f)⊆Aوی  ،پدی معنی چي د مپینګ د قیمتو ساحه د  Aد سیټ سب
سیټ وی  ،نو په هغه حالت کي د  Aد سیټ د عنصرو الړ (ترادف) مو موخه ده او وایو چي  fد  Aد
سیټ د عنصرو الړ دی .د تاریخې دالیلو پر بنسټ د  fد مپینګ قیمت د  nپه عدد کي په  fnسره ښیو ،
پدی معنی چي ) fn=f(nدی.
که د  fمپینګ داسی راکړه سوی وی چي  n∈Νداسی وجود ولری چي:
} D(f)={k∈Ν; k<n
وی  ،نو وایو چي د  fالړ متناهی دی.


k

الړونه به کله کله په  {bn }n 0 ,{a n }n 0سره ښیو.
بېلګه  .8.2فرضوو چي د  A⊆Νسیټ د لوړی خوا سرحد نلری .دلته به د
مپینګ – الړ -جوړ کړو .څرنګه چي د  Aسیټ د پاس له خوا سرحد نلری،ځکه نو د  Aسیټ خالی
ندی .د  2.2قضیې پر اساس کوچنئ ترین عنصر  a∈Aوجود لری ،پدی صورت کي  f(0)=aسره
اېږدو.څرنګه چي د  Aسیټ د لوړی خوا سرحد نلری  ،نو د  aعنصر به یې لوړترین سرحد نه وی.
پدی معنی چي د } {n∈A ; n>aسیټ خالی سیټ ندی .دنوموړی سیټ کوچنئ ترین عنصر په )f(1
سره اېږدو .همدا ډول مخ ته ځو .کله چي د ) f(kعنصر مو جوړ کي  ،نو د }) {n∈A ; n>f(kسیټ
خالی سیټ ندی او دهغه کوچنئ ترین عنصر په ) f(k+1سره اېږدو .د تشریح سوی ساختمان څخه
استنباط کېږی چي  A :
 f:N دی.عالوه پر دی د  fمپینګ متزاید دی ،ځکه نو  fساده مپینګ دی.
11
f :  
A

∎
تمرین  .10.2وښیاست چي په پورتنې بېلګه کی د  fترسیم سوی مپینګ د  Aپر سیټ مپینګ
دی.
د لوستونکې تردد په  .8.2بېلګه کي د ترسیم سوی الړ یا د  fد مپینګ د بشپړتوب
 perfectionپه هکله  ،دلته حق په جانب دی .د  fمپینګ اصآل یو سیټ دی او د هغه موجودیت مو د
مجازو پرنسیبو په مرسته ثابته نه کړه .حتي د ترسیم سوی ګامو څخه نه استنباط کېږی  ،چي آیا دغه
ډول سیټ (هدف مو د  fمپینګ دی) وجودلری او که نه؟ اوس به وښیو چي دغه ډول سیټ د موجودیت
د ثبوت دپاره د  .3.1په رساله کي پرنسیبونه کافی دی .څرنګه چي د تفکر دغه سیر ډیر مجرد
(ابسترکت) دی  ،نو بی تکلف لوستونکئ کوالی سی چي تر دی موضوع تېر سي.
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ضمیمه -زموږ د نظر د مپینګ جوړښت دریاضی د استقراء په ذریعه
دالندنې قضیې ثبوت نه یوازی زموږ ادعا ثابتوی  ،بلکه د ریاضی د استقراء په مرسته د هغي
د جوړېدو الر راښیې.
قضیه ( .4.2دریاضی د استقراء په مرسته د جوړښت په هکله)
فرضوو چي  Aسیټ دی a∈A ،او  hد  Aد سیټ مپینګ په خپل ځان کی دی .یوازنې مپینګ
 f :  داسی وجود لری چي:
A
;) f(0)=aالف
) f(n+1)=h(f(n)) ; ∀n∈Νب
بېلګه  .9.2فرضوو چي  A⊆Νد لوړی خوا نا محدوده سیټ دی.فرضوو چي  aد  Aد سیټ
کوچنئ ترین عنصر دی .فرضوو چي  gپه  .1.2بېلګه کي تعریف سوی مپینګ دی .د هر  k∈Aدپاره
)}h(k)=g(A-{0,1,...,k

اېږدو.څرګنده ده چي  A
 h:A دی .د  fمپینګ چي موجودیت یې د (الف ) او (ب) خاصیتو
سره د  .4.2قضیه تضمینوی  ،هم هغه په  .8.2بېلګه کي ترسیم سوی مپینګ دی∎ .
د قضیې ثبوت  :د  ℱسیټ په الندی ډول سره په نښه کوو:
ℱ={t⊆Ν×A ; (∃n∈Ν)(t :{k∈Ν; k≤n} 
})))) A; t(0)=a ∧ (∀k<n ; t(k+1)=h(t(k
د مجازو پرنسیبو له مخی د  ℱسیټ خالص سیټ دی .اوس به نو :
)(2.8

}f={[n,x]∈Ν×A :(∃t∈ℱ) t(n)=x

کښېږدو او وبه ښیو چي  fهغه مپینګ دی چي موږ یې په لټه کي یو.
لمړئ به ثابته کو چي  fمپینګ دی .فرضوو چي  [k,x2],[k,x1]∈fدی .بیا نو  t1,t2∈ℱداسی وجود
لری چي  t1(k)=x1او  t2(k)=x2دی.
فرضوو چي  n1,n2∈Νدا ډول دې چي :
D(ti)={l∈Ν ; l≤ni}, i=1,2
بېله دي چي عمومیت مو نقض کړئ وي فرض کوالی سو چي  n1≤n2دی .د ریاضی د استقراء څخه
په استفاده سره لوستونکئ په آسانئ سره مطمئن کیدای سی چي د  l≤n1دپاره ) t1(l)=t2(lسره دی.
څرنګه چي ) k∈D(t1دي ،نو  k≤n1دی پدی معنی چي  x1=x2دی.
اوس به وښیوچي  D(f)=Νدی .فرضوو چی داسی نده.ځکه نو کوچنئ ترین  kداسی وجود
لری چي ) . k∉D(fڅرګنده ده چي  ، t0={[0,a]}∈ℱځکه نو ) 0∈D(fپدی معنی چي  f(0)=aدی.
څرنګه چي  k>0دی ،نو ) k−1∈D(fدی.نظر ) (2.8اړېکی ته  t∈ℱداسی وجود لری چي
) k−1∈D(tدی.فرضوو چي }])) t1=t∪{[k,h(t(k−1دی.په ساده ګي لیدل کېږی چي t1∈ℱ
دی.ځکه نو د ) (2.8اړېکی پر اساس ) k∈D(fدی خو دغه حالت زموږ د فرضیې خالف دی.
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په عین حال کي موثابته کړه چي  fد (الف) خصوصیت لری ،د (ب) خصوصیت نیغ د  fد
جوړښت څخه استنباط کېږي.
لوستونکئ بیله کومی ستونځې څخه د ریاضی د استقراء څخه په استفاده سره ثابتوالی سی چي
د  fتابع یکړه (بی ساری) ده.په دقیق ډول که  A
 f1 ,f 2 :  د (الف) او (ب) خصوصیتونه
ولری  ،نو د هر  n∈Νدپاره ) f1 (n)  f 2 (nدی.

q.e.d.

تمرینونه
 .11.2وګورئ چي د الندنیو اړېکو څخه کمه یوه مپینګ دی.
2
2
2
;} ( {[x, y]  R ; x  yالف

2
2
2
;}( {[x, y]  R ; x  y  y  0ب
2
2
3
;} ( {[x, y]  R ; x  yج

;}x  y  x  y

;( {[x,y]  Z  د

( {[x,A]∈N×𝒫(N); (∀y)(y∈A≡x⋮y)8.ه
 .12.2د الندنیو مپینګو د تعریف او د قېمتو ساحې پیداکړی:
2
2
;}( {[x, y]  R ; ln x  y  y  0الف

3
4
;}( {[x, y,z]  R ; x  y  z  z  0ب
2
;}( {[n,m]  N ; n  2m  1ج

x2 1
}.
( {[x, y]  R ; y د
x 1
2

 .13.2په الندنیو مپینګو کي  f∘gاو ) D(f∘gپیداکړی.
; g(x)  x  1 ; x≥−1او ( f(x)=x2−2 ; x∈Rالف
 g={[x,y]∈R2 ; y=ln(x−4)}.او }( f  {[x, y]  R 2 ; y  x 2  a  2ب
 .14.2که  fاو  gمپینګونه وي ،وښیاست چي :
الف)  f∩gاو  f−gهم مپینګونه دي.
ب)  f ∪gیوازی او یوازی هغه وخت مپینګ دی چي ) f|D(f)∩D(g)=g| D(f)∩D(gوي.
ج) که ∅=) D(f)∩D(gوی  ،نو  f ∪gمپینګ دی.
8

 x( x⋮yپر  yد وېش وړ دی ،یا د yعدد د xعدد وېشی)
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 .15.2فرضوو چي 𝒢 د مپینګو داسی سیټ دی چي د نوموړی سیټ ددوو اختیاری مپینګو  ،یعنی
𝒢∈ g,hدپاره د  g⊆hیا  h⊆gوی.وښیاست چي }{[x,y];(∃g∈𝒢) g(x)=yهم مپینګ دی.
 .16.2فرضوو چي  fد غیر خالی سیټ  Aڅخه د  Bپه سیټ کي مپینګ دی ،وښیاست چي الندنې
شرطونه په خپل منځ کي معادل دې:
الف)  fانجکتیف دی.

ب) د  A
 g,h:{0,1} اختیارې مپینګو دپاره پداسی حال کي چي  g∘f=f∘gوی  ،نو
 g=hصدق کوی.
ج) د  Cاختیاری سیټ او د  A
 g,h:C اختیاری مپینګو دپاره چي  g∘f=f∘gصدق
وکي ،نو  g=hصدق کوی.

د) د  A
 k:B مپینګ داسی وجود لری چي  f∘k=idAدی .
 .17.2و پورتنې تمرین ته ورته ادعا د سرجکتیف مپینګ دپاره فورمولبندی او ثابت کي.
 .18.2وګورئ چي په الندی ډول راکړه سوې مپینګوپه صورت کي د  .1.2ډیاګرام تبدیلی دي؟
( f(x)=x2−1,الف
g(x)=x+1,
h(x)=2x,

x2
,
4

k(x) 

په ټولو حالتو کی  x∈Rدی.
( f(x)=sin x,ب

1
,
2

g(x)=x2−

;h(x)=cos x

1 2
-x ,
2

=)k(x

په ټولو حالتو کی  x∈Rدی.

 f: A او  D
 .19.2فرضوو چي د  B
 g: C مپینګونه راکړه سوي دي ،د
 B×D
 h:A×C مپینګ د  x∈Aاو  y∈Cدپاره په الندی ډول تعرېفوو:
])h([x,y])=[f(x),g(x
د  hمپینګ  h=f⨂gسره ښیو.
34

الف) وښیاست چي د  hمپینګ یوازی او یوازی هغه وخت ساده مپینګ دي چي د  fاو  gمپینګونه ساده
وی.
ب) وښیاست چي  hیوازی او یوازی هغه وخت د  B×Dپر سیټ باندی دی  ،کله چي د  fمپینګ پر B
او د  gمپینګ پر  Dباندی وي.
1
ج) وښیاست چي  h 1یوازی او یوازی هغه وخت وجود لری چي  f 1او  gوجود ولری او د
1
1
1
 h  f  gاړېکه صدق وکي.

 .3.2د غیر مساواتو د حل په هکله
دلته به په لنډ ډول پدی هکله وږغېږو چي غیر مساواتونه پخوا څه ډول حلیدل او نن ورځ څه ډول حل کېدای
سي.لوستونکئ به په خپله قضاوت وکړی چي آیا د سیټ د مفهوم څخه کار اخیستل د غیر مساواتو د حل د پاره
ښکلی امکانات نه برابروی.

د سیټ د نظریې د منځ ته راتلو څخه دمخه د لېسو د ریاضی په کتابو کي الندی ډول سوالونه
مطرح کیدل:
بېلګه  .1.3الندنئ غیر مساوات حل کړې:
)(3.1

2x  1  x 2  x  2

د هغه وخت د فکر سره سم و دغیر مساوات د حل د پاره باید دغیر مساوات کیڼه خواد مطلقه
قیمت څخه خالصه کړو.ځکه نو باید دوه حالته په نظر کی ونیسو:

1
 2x−1≥0 .1دی  ،پدی معنی چي
2
سره لیکالی سو:

≥ xدی .پدی حالت کي د ) (3.1غیر مساوات په الندی ډول

2x−1< x 2  x  2
تر ترمیم وروسته غیر مساوات د
x 2  3x  1  0

بڼه اخلی .وروستې غیر مساوات په الندی ډول تجزیه کیدای سی:
)(3.2


3
13 
3
13 
x  
 x  
0
2
2
2
2




د  xعدد یوازی او یوازی هغه وخت د ) (3.2غیر مساوات حل دی چي یا دواړه قوسونه مثبت  ،یعنی :
3
13
3
13
 x  وی او یا دواړه قوسونه په عین حال کی منفی وی  ،پدی معنی
 x  او
2
2
2
2
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3
13
3
13
 x  او
چي

2
2
2
2

 x وی .دغه حقیقت په ګراف کي د ) (3.2په ډول ترسیموالی

3
13
سو .پدی حالت کی د )(3.1غیر مساوات حل ټوله هغه عددونه دی چي

2
2

 x وی.

1
 2x−1<0 .2دی .پدی معنی چي
2
 1−2x<x2−x−2شکل اخلی چي تر ترمیم وروسته د  x2+x−3>0بڼه اخلی .د نوموړي دری
حدېزی مربع تر تجزیې وروسته :
 x دی .پدی صورت کي د ) (3.1غیر مساوات ځانته د


1
13 
1
13 
x  
 x  
0
2
2
2
2




السته راځي.
د پورتنې غیر مساوات د حل دپاره(د  xد موندلودپاره) باید یا دواړی ټوټې مثبت (تر صفر لوی) یعنی
1
13
1
13
 x   وي  ،او یا دواړی ټوټې منفی (تر صفر کوچنې )  ،یعنی
 x   او
2
2
2
2
1
13
1
13
 x   وي .په ) (4.2.شکل کي د غیر مساوات حل ترسیم سوی دي،
 x   او
2
2
2
2
1
13
 x   وی ،صدق کوي.
چي د ټولو هغو  xدپاره چي
2
2

1
13
 x   او
پدی لحاظ د ) (3.1د غیر مساوات حل ټوله هغه حقیقې عددونه  xدی ،چي
2
2
3
13
 x  وي.
2
2

د لیسی و ریاضی ته د صوری منطق او د سیټ دتیورې د ابتدائې مفهومو دداخلیدو په نتېجه کي حالت
تغیرکړی دی  .د لیسی اوسنې زده کونکې  ،د بېلګې په ډول ،الندنئ سوال داسی حل کوی.
بېلګه  .2.3د حقیقی عددو په ساحه  Rکی الندنئ غیر مساوات حل کي.
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)(3.3

(x+1)(x−3)<0

د الندنې معادلیت پر اساس :
)y,z<0 ≡(y>0 ∧ z<0) ∨ (y<0 ∧ z>0
استدالل کوالی سو ،چي د  Rد سیټ د هر  xدپاره ): (x∈R
)(x+1)(x−3)<0≡(x+1>0 ∧ x−3<0) ∨( x+1<0 ∧ x−3>0
صدق کوي.پدی لحاظ د ) (3.3د بیان دتابع د حقیقت ساحه  Pعبارت ده له:
)x∈P≡(x>−1 ∧ x<3 )∨ (x<−1 ∧ x>3

)(3.4
که :

}A={ x∈R; x>−1
}B={ x∈R; x<3
}C={ x∈R; x<−1
}D={ x∈R; x>3
سره وښیو ،نو د ) (3.4پر اساس:
)P=(A⋂B)∪(C∩D
دی .د وروستئ څرګندونې په هکله ښودالی سو  ،چي د حقیقت ساحه د ) (−1 , 3انتروال دی .پدی
∎
معنی چي د ) (3.3د غیر مساوات د تولو حلو سیټ عبارت دی له P=(−1 , 3) :
د پورتني غیر مساوات د حل دپاره الزمه ده چي لوستونکئ د سیټونو د مشترکی برخې او
دسیټونو د یووالې د مفهومو سره اشنا او د هغوی څخه په کار اخیستلو کي ډاډه وي .که د ) (3.1غیر
مساوات مو پدی طریقه حل کوالی  ،نو دهغه د حقیقت ساحه  Pبه داسی بڼه درلودالی:
)))P=(A∩((C∩D)∪(E∩F)))∪(B∩((G∩H)∪(K∩L

1
پداسی حال کي چي }
2
صبره کوم ـ په دی باوری یم چي پاته سیټونه به لوستونکئ خپله فارمولبندی کړي.

≥....، A={x∈R ; xوي .د نورو سیټو په تعریف باندی لوستونکئ نه بی

تراوسه مولوستونکئ درست پدی واقعیت ندی قانع کړی  ،چي د  D,C,B,Aد سیټو د تعریف او د
هغوئ د مشترکي برخي او یووالی د مفهومو په نتیجه کي د ) (3.4غیر مساوات د حل الره اسانه سوی
ده .خو پدی برخه کي د پیلګر یا نوی زده کړی زده کونکې دپاره د غیر مساواتو د حل دغه طرح د
درک وړ نده .ځکه چي یو لوی شمېر غیر مساواتونه یې باید حل کړی وی (لږ ترلږه سل غیر
مساواتونه)  ،څو په مسئله یې سد خالص سي او د پرابلم څخه د « مافوق یا ماوراء » ریاضی د نظره
خوند واخلی.
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فرضوو چي د بیان تابع ) V(xیواختیاری غیر مساوات ښیې  ،چي متحول یې  xدی او
دالجبرې عملیو په مرسته د مطلقه قیمت په ګډون  ،تعریف سویدی .د ) V(xغیر مساوات حلول پدی
معنی دی چي د :
})P={x∈R; V(x
سیټ باید تعین کړو.
که  R=A1∪...∪Anاو د هر  x∈Aiدپاره) ، V(x)≡Vi(xپداسی حال کي چي )« Vi(xساده » غیر
مساوات دی( پدی معنی چي خطې غیر مساوات د امکان په صورت کی بېله مطلقه قیمت څخه) ،نو د
سیټو د اولیه عملیو په مرسته به څرګند سي چي :
)P=(P1∩A1)∪( P2∩A2)∪... ∪( Pn∩An
دی.پداسی حال کي چي :
i=1,2,...,n

Pi={x∈R; Vi(x)},

بېلګه  .3.3الندنئ غېرمساوات باید حل کړو:
)(3.5

x 2  2x  3  x  2  x 2  3x  1

پدی معنی چي د :
}P={x∈R; x 2  2x  3  x  2  x 2  3x  1
سیټ باید پیدا کړو .زموږ د بیان تابع ) V(xد ) (3.5غیر مساوات تعبېروی .د ) V1(xد بیان تابع
الندنئ ساده غیر مساوات ټاکو:
)(3.6

x 2  2x  3  x  2  x 2  3x  1

که } A1={x∈R; x2−2x−3≥0 ∧ x−2≥0کښېږدو  ،نو د  x∈A1دپاره )V(x)≡ V 1(xدی.په
اسانی سره لیدل کېږي ،چي
)∞A1=<3,+
دی ،او د }) P1={x∈R; V 1(xسیټ د هغو عددو سیټ دی چي د هغوی دپاره (د ) (3.6غیر
مساوات پر بنسټ ) د
2x−6<0
غیر مساوات صدق کوی .پدی معنی چي ) P1=(−∞, 3دی.
که > A2={x∈R; x2−2x−3≥0 ∧ x−2≤0}=(−∞,−1کښېږدو ،نو د  x∈A2د پاره )V(xد
الندنې غیر مساوات سره معادل دی:
)(3.7

x 2  2x  3  x  2  x 2  3x  1

د ) (3.7غیر مساوات د حل سیټ عبارت د  P2د سیټ څخه دی  ،چي د  Rسره منطبق دی.
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همدا ډول د:
} A3={x∈R; x2−2x−3≤0 ∧ x−2≥0او } A4={x∈R; x2−2x−3≤0 ∧ x−2≤0سیټونه
په نښه کوو .په اسانی سره لیدل کیږی ،چي > A3=<2, 3او > A4=<−1, 2دی .پدی لحاظ :
R=A1∪A2∪A3∪A4
د  P3سیټ د   x 2  2x  3  x  2  x 2  3x  1غیر مساوات د ټولو حلو سیټ دی ،پدی معنی
چي )∞ P3=(−∞, 0)∪(3, +دی .همدغه ډول  P4د ټولو هغو حقیقی عددو سیټ دی چي په :
 x 2  2x  3  x  2  x 2  3x  1

صدق کوی .پدی معنی چي )∞3 −1)∪( 3 +1, +

 P4=(−∞,دی .ځکه نو :

=)P=(P1∩A1)∪( P2∩A2)∪ ( P3∩A3) ∪( P4∩A4

)3 −1)= (−∞, 3 −1

=∅∪(−∞, −1>∪∅∪<−1,

∎
د غیر مساواتود ځنې خاص ډولود حل دپاره ښه تره داده چي د تابع په هکله د خصوصیاتو
څخه کار واخلو .که و غواړو چي د :
)(3.8

)p(x)<q(x

غیر مساوات ،پداسی حال کي چي  pاو  qپېژندل سوی متمادی تابع ګانې دی  ،حل کړو  .دلته کافی ده
چي د هغوی ګراف رسم کړو او د  xهغه نقطې پیداکړو چي ) p(x)=q(xدی .وروسته له هغه د غیر
مساوات حل د ګراف له مخې لوستالی سو.
بېلګه  .4.3په نوموړی طریقه سره د )(1.3بېلګی غیر مساوات حلوو .د ) (3.1غیر مساوات
د ) (3.8بڼه لری .ځکه چي | p(x)=|2x−1او  . q(x)=x2−x−2د  pاو  qګرافونه پېژنوـ.2.5
شکل وګورئ.
3
13
1
13
 x   په نقطو کی
 x  او
په اسانی سره شمېرل کیدای سی چي د
2
2
2
2
) p(x)=q(xدی .پدی لحاظ د ګراف څخه معلومېږی چي د ) (3.1غیر مساوات حل د

1
13
3
13
(−∞,  
)∪( 
)∞, +
2
2
2
2

سیټ ټول عددونه دی.
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تمرینونه
 .1.3پر الند نیو غیر مساواتو د حل په نتیجه کي د حقیقی عددو د سیټو مشترکه برخه او یووالی تمرین
کی:
( |x2−10x+8|>|x−3|,الف
( |4x−4|+|4x+12|≥x2+2x+16,ب

x 3
x2
 | x  1|
,
x2
x 1
(a∈R, a>1),

(ج

x 2  2a 3 x  2
( 2د

x  a2
x 1

( |x2−x−2|< x2+2:ه
 .2.3د ) (1.3د تمرین د (الف ) (،ب)  ،او( ه) سوالونه د ) (4.3بېلګی په طریقه حل کی.

 .4.2د تحلیلې هندسی مسئلې
دلته به دلیسی ددوری پر یوه بله برخه  ،چي د سیټ د مفهوم څخه کاراخلی  ،یو لنډ مکث وکړو.

بېلګه  .1.4د  ρپه سطحه کي د  pخط  ،یوه دایره د  rپه شعاع چي مرکز یې د  Sپه نقطه کی
پروت دی او د  Rمثبت عدد  ،R≠rراکړه سویدې .د  kدایره د  Rپه شعاع داسی رسم کړی ،چي د
راکړه سوی خط  pاو راکړه سوی دایری ) (S,rسره مماس وی.
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د دایری د رسمولو دپاره کافی ده چي د هغه مرکز Tپیدا کړو .څرګنده ده چي نه یوازی یوه
دایره لټوو ،بلکه ټوله هغه ممکنه دایرې ) k=(T,Rلټوو ،چي پورتنې دوه خصوصیات ولری .فرضوو
چي  Xد  ρپه سطحه کي د ټولو دغه ډول  Tنقطو سیټ دي .الندنې سیټونه به په نښه کړو:
}د ) (T,Rدایره د  pد مستقیم خط سره مماس ده ; X1={T∈ρ
}د ) (T,Rدایره د ) (S,rد دایری سره مماس ده ; X2={T∈ρ
پدی حساب :
X= X1∩ X2
دی.
ځکه نو کافی ده چي د  X1او  X2سیټونه پیدا کړو .په اسانی سره لیدل کیږی ،چي د  X1سیټ
د Rپه فاصله د  pد خط سره دوو موازی خطو یووالی دی  .همدا ډول د  X2سیټ هم د دوو دایرو
یووالی دی  ،چي مرکز یې د  Sپه نقطه کي پروت دی او شعاع یې په ترتیب سره  |r-R|,r+Rدی∎ .
د  .1.4بېلګې د ترسیم ضرورت کیدای سی د عملی ساحي اویا دبل مضمون څخه منشاء
اخیستی وی .د سوال حل مو و دوو مسئلو ته څرمه کي:
لمړئ دا چي د  Xسیټ مو د  X1او  X2دوو سیټود مشترکی برخی په صفت ارائه کي.
دوهم دا چی د  X1او  X2سیټونه مو تعین کړه.
دغه ډول استدالل د تحلیلی هندسی هغو نظری مسئلو دپاره ګټور دي ،چي په هغو کی د نقطو معین
سیټونه د راکړه سوی خاصیتو سره لټول کېږي.
دغه ډول تګالره په هیڅ صورت د سیټ د نظریې د کشف سره اړه نلری ،بلکه ریاضی پوهانو
ته د سیټ د نظریې تر منځته راتګ دمخه هم څرګنده وه .په هغه وخت کي به بحث د نقطو پر هندسی
ځای باندی وه .پدی حساب د لیسی ریاضی ته د سیټ د داخلیدو په وخت کی یې «د نقطو هندسی ځای د
 Vد خاصیت سره » په «د نقطو سیټ د  Vخاصیت سره» تبدیل کي .دغه حقیقت باید تل په یاد ولرو
او باید دا فکر له سره وباسو چي ګواکی دسیټ نظریه وه چي و تحلیلی هدسی ته یې کوم نوی شئ ور
ننه ایستې.
په عملی برخه کي دراکړه سوی خاصیت سره د هغه نقطو سیټ X ،د موندلو دپاره ډیر
امکانات وجود لري .کیدای سي چي په قیاسی ډول ډیرو تجربو پر بنسټ د  Xد سیټ اټکل وسی.
وروسته بیا الزمه ده چي ثابته یې کړو هغه څه چي مو اټکل کړیدی  ،حقیقت لری.
بله تګالره به تقریبآ داسی وی .د بېلګې په ډول د  ρپه سطحه کي د  Xد ټولو نقطوسیټ د  Vد
خاصیت سره باید وټاکو ،بدی معنی چي :
})X={A∈ρ; V(A
ګام پر ګام د  Vد خاصیت «نتېجې»  ،یعنی د  Vn, ... , V1د بیان تابع ګانې داسی پیدا کوو ،چي:
)(4.1
41

i=1,2,...,n

)V (A)→ Vi (A

که :
)(4.2

})Y={ A∈ρ; Vi (A)∧...∧ Vn (A

په نښه کړو،نو د ) (4.1پر اساس  X⊆Yصدق کوي.
که مو په کافی اندازه «نتېجې» پیدا کړی،پدی معنی چي :
)(Vi (A)∧...∧ Vn (A))→ V (A
صدق وکي  ،نوپه هغه صورت کي بیا  X=Yسره کېږي .نو د ) (4.2پر اساس بیا
})X={ A∈ρ; V1(A)}∩⋯∩ { A∈ρ; Vn(A
دی .دغه په خپل ذات کي هغه تګالره ده چي په ) (.1.4بېلګه کي مو ترسیم کړه .څرګنده ده چي هڅه
کوو چي د « Vn,..., V1نتیجې» داسی پیدا کړو څو د }) {A∈ρ; Vi(Aسیټونه په اسانی سره تعین
کړای سو.
نور تمرینونه
 .1.4په سطحه کي د  ABCDمربع راکړه سوی ده چي د ضلعی اوږدوالی یې  1دی .په سطحه کی د
 Mداسی پیداکئ چي د هغو متساوی االضالع مثلثو دریمه څوکه ډکه کي چي دوی څوکې یې یا د مربع
پر ضلع او یا په مربع کي دننه پرتی وي.
 .2.4د  ABCDABCDمکعب راکړه سوی دي .که مکعب پر خپل محور داسی و څرخوو ،چي د
 Aڅوکه د  Bو څوکې ته راسي  ،نو د  Xنقطه د  Cد نقطی انځور دی .د  Xد ټولو نقطو سیټ چي د
مکعب پر مخ وجود لری ،د ذکر سوی خاصیت سره پیدا کړی.

 .5.2بیاهم د مپینګ په هکله
اوس به د سیټو و سیسټم ته پاملرنه وکړو ،د سیټو د مشترکې برخی او د سیټو د یووالې د مفهومو
عمومي تعریفونه به د سیټو د سیسټمو دپاره فورمولبندی کړو .دسیټو د دغه ډول مشترکو برخو او یووالی
سلوک به د راکړه سوی مپینګ په اړوند وڅېړو.البته هڅه به کوو چي دغه السته راوړنې د پرابلمو د حل دپاره
په کار واچوو.

فرضوو چي  Tغیر خالي سیټ دي .د  Fمپینګ د تعریف د ساحي  D(F)=Tسره  ،د  Tپه
سیټ کی د اندکسو سره د سیټو د سیسټم په نامه یادوو  ،که د هر  t∈Tدپاره د ) F(tقیمت یو سیټ وی.
د تاریخی او عملی دالیلو پر بنسټ پخپله ) F(tپه  Fسره ښیو .او د  Fد سیسټم څخه مو هدف
}{Ft ;t∈Tدي.
بېلګه .1.5
الف)فرضوو چي د  n∈Νدپاره } د  nعدد  kوېشي ; ، Fn={k∈Νبیانو  Fد سیټو داسي
سیسټم دی چي اندکسونه یې د  Νد سیټ څخه دي.
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ب) فرضوو چي د ) ε∈(0, 1دپاره ) Gε={1−ε, 1+εدي .بیانو  Gد هغو سیټو سیسټم دی
چي اندکسونه یې د ) (0, 1سیټ څخه دي.
ج) فرضوو چي  Xغیر خالي سیټ دي  ،د  x∈Xدپاره } Hx={xدي H .د سیټو هغه سیسټم
دي چي اندکسونه یې د  Xپه سیټ کي دي.
∎
که  Fد سیټو داسی سیسټم وی  ،چي اندکسونه یې د  Tپه سیټ کی وي او  Sد  Tد سیټ غیر
خالې سب سیټ وي ،بیا نو :
)(5.1

Ft  (t  S)x  Ft

)(5.2

Ft  (t S)x  Ft

tS

tS

بېلګه  .2.5فرضوو چي  H,G,Fد ) (1.5بېلګي د سیټو سیسټمونه دي .فرضوو چي  Pد ټولو
اولیه عددو سیټ دي .بیانو

}Fn    {1

nP

دي .که ,p1

 pk ,په خبل منځ کي مختلف اولیه عددونه وي  ،نو:
,pk

1
فرضوو چي };n  N
n 1

Fn  Fp ,
1

} n{p1 , ,pk

{  A وي ،بیا نو :

G  1,2

A

n
که };n  N
n 1

{  B وي  ،نو

)G  (0,3

B

دي.

همدا ډول که د  Xسیټ تر یوه عنصر زیات ولري  ،نو H x  X

xX

او Hx  

دي.

xX

∎
تر اوسه مو ځانونه پدی ندی متیقین کړي چي آیا زموږ دغه تعریفونه پر ځای دي ،پدی معنی چي آیا
کوالی سو دغه ډول سیټونه د مجازو پرنسیپو په مرسته جوړ کړو او که نه ؟ د مشترکې برخې په هکله
خبره ساده ده .که  Sغیر خالې سیټ وي  ،بیا نو  t0∈Sداسي وجود لري چي:
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}Ft  {x  Ft ;(t  S)x  F
t
0

tS

د دغه ډول سیټ موجودیت تضمین دي.
د یووالې د سیسټم دپاره حالت لږ څه پېچلي دي.په عمومی ډول سره ضرور دي چي د یووالې
عمومیت د نوی پرنسیب په صفت و منل سي .په  1.6فصل کي به دغه موضوع په جزئیاتو سره
وڅېړو.د نېکه مرغه په اکثره مهمو حاالتو کي د  Xداسی سیټ وجودلری ،چي د هر  t∈Tد پاره
 Ft⊆Xوي ،نو

}Ft  {x  X;(t  S)x  F
t

tS

دي.
تمرین  .1.5فرضوو چي د  t  0,1دپاره  Ft  a  t,b  tدي ،پداسی حال کي چي

 a<bوي .فرضوو چي  {a n }n 0د ) (0, 1په انتروال کي د عددو داسي الړ دي ،چي  1

n

lima
n 

دي .که } S={an; n∈Nسره وښیو  ،نوثابته کي چي

)Ft  (a  1,b  1

tS

دي.
تمرین  .2.5فرضوو چي  G, Fد سیټو سیسټمونه دی چي د هغوی د اندکسو سیټ عبارت له T
څخه دي . S⊆T, S≠∅ .د هر  t∈Sدپاره  Ft⊆Gtدي او  Aاختیاري سیټ دي .الندنې اړېکې صدق
کوي:

Ft  G t

tS

tS

Ft  G t

tS

tS

د ډی ـ مارګن قوانین صدق کوي:

) A  Ft  (A  Ft
tS

tS

) A  Ft  (A  Ft
tS

tS

د توزیعی قوانین صدق کوي:

) A  Ft  (A  Ft
tS

tS

) A  Ft  (A  Ft
tS
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tS

په راتلونکې کي به د Fn

nN

او Fn

} S={0,1,...,nپه حالت کي د Fk

kS

nN

او Fk

په عوض Fn

kS

پرځای Fk


n 0
n

k 0

او Fn
او Fk


n 0
n

k 0

لېکو.همدا ډول د
لېکو.

اوس به یو څو نوري نښې هم را منځ ته کړو .فرضوو چي  f:A⟶Bمپینګ دي ،که C⊆A
وی ،نو :
)(5.3

})f C  {f (x);x  C}  {y  B;(x  C)y  f (x

دي .که غلط فهمې رانسی  ،نود  f Cسیټ د ) f(Cپه بڼه هم په نښه کوواو د  fپه مپینګ کي د  Cد
سیټ د تصویر په نامه یادوو.که  D⊆Bوی  ،نو د  fپه مپینګ کي د  Dد سیټ اصل عبارت دی له:

}f 1 (D)  {x  A; f (x)  D
بېلګه .3.5
الف) فرضوو چي  ρسطحه ده ،د  S∈ρنقطه او حقیقی عدد  k∈Rراکړه سوي دي .دپراخوالې یا
غټوالې )(Enlargementsعملیه چي مرکز یې د  Sپه نقطه کي وي د  kد ضریب په اندازه ،د راکړه
سوی سطحي  ρپه خپل ځان کي د  fمپینګ دي ،په داسی ډول چي د  ρد سطحی هری نقطی  Xپه
مقابل کي د ) Y=f(Xنقطه داسی اېښودل کېږي  ،چي د  S,Y,Xنقطې پر یوه خط باندی پرتي دي.د
 YSقطعه خط د  XSد قطعه خط  kځلې (  kچنده) دي .نوموړې نقطې یوازی او یوازی هغه وخت پر
هغه نیمه خط چي د  Sد نقطی پذریعه تعینیږی ،پرتې دي چي  k≥0وي .د هندسی څخه پوهېږو چي د
 ABد قطعه خط تصویر د fد ګاونډیتوب په عملیه کي د ) CD=f(ABقطعه خط دي ،پداسی ډول چي
 f(A)=Cاو  f(B)=Dسره دي .په همدا ډول د  Kدایره د  rپه شعاع چي مرکز یې د  Xپه نقطه کي
وي ،بیا هم د ) f(Kدایره ده چي مرکز یې د ) f(Xنقطه او شعاع یې  |k|.rده.

ب) د  ρد سطحې ګرځېدنه (دوران) د هغي د مرکز  Sپر شاوخوا د  φپه زاویه د  ρ
g:ρ 
مپینګ دي .پدی حالت کي د  ABد قطعه خط تصویر بیا هم قطعه خط دي) . g(AB)=g(A)g(Bد K
ددایری تصویر،چي مرکز یې د  Xپه نقطه کي او د  rپه شعاع وي ،د ) g(Kدایره ده،چي مرکز یې د
) g(Xنقطه او شعاع یې . r
ج) ورته ادعاوی د دایري د ټوټي (قوس)  ،خط  ،مثلث په هکله او نورو هندسې تحویالتو لکه
تناظر) (Symmetryاو د ځای تغېر ) (Displacementپه اړونډ هم صدق کوي.
∎

 C , f:A 
فرضوو چي  B
 g:B مپینګونه دي .بیانو د  X⊆Aدپاره الندی اړېکه
صدق کوي.
)(5.4

))f∘g(X)=g(f(X

او د  Y⊆Cدپاره صدق کوي چي:
)(5.5

))(f g)1 (Y)  f 1 (g 1 (Y

تمرین  .3.5پاسنئ د ) (5.4او ) (5.5اړېکې ثابتي کړي.
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د ) (5.4او ) (5.5مساواتونه د سوالو د حل په وخت کي ډېره مرسته کوي.
بېلګه  .4.5د  ρپه سطحه کي د  ABنیمه دایره راکړه سوی ده .د ρپه سطحه کي د  Mسیټ د
ټولو هغو نقطو  Xسیټ دي چي الندی خاصیت لری:
پر نیمه دایره باندی د  Yنقطه داسي وجودلري چي د  Xنقطه د  YAپر نیمه خط داسی پرته ده چي د
 XYاو  YBد قطعه خطو اوږدوالې سره مساوی دې ( 6.2شکل وګورئ).
د  ABد نیمې دایري د هري  Yنقطې دپاره په دغه خصوصیاتو نقطه بي ساری یا یوازنې ده.
پدی ډول د بېلګي شرط د  fمپینګ د  ABپر نیمه دایره (قوس) تعرېفوي.څرګنده ده چي زموږ د لټولو
سیټ  Mعبارت د )  f( ABڅخه دي.په اسانې سره لیدل کېږي چي د Xنقطه د  hد ګرځېدو په نتیجه
کي د  Zد نقطي تصویر دي( 6.2شکل وګورئ) ،پداسي ډول چي مرکز یې د  Bنقطه د  45°په زاویې

سره او  Zد gد پراخوالې عملیې په نتېجه کي د 2

په ضریب سره د  Yد نقظي تصویردي .ځکه نو:

f=g∘h
د ) (5.4پر اساس ((  M=h(g( ABصدق کوي.

د ) (3.5بېلګي پر اساس د  Mسیټ د  EBنیمه دایره ده چي شعاع یې د  ABد شعاع په پرتله د 2
ځلې اوږده او د  Bد نقطې پر شاوخوا د  45°څرخېدلې ده ،پداسي حال کي چي )) E=h(g(Aده.

په اسانې سره لیدل کېږي چي  ،که  B
 D⊆B,C⊆A, f: A وي ،نو :
)(5.6

))C  f 1 (f (C

)(5.7

))D  f (f 1 (D

بېلګه  .5.5په پورتنیو ) (5.6او ) (5.7اړېکو کي حتمی نده چي مساوات دي صدق وکي.
2
فرضوو چي د  f : 1,1  Rمپینګ د  f (x)  xپذریعه تعریف سوي دي ،بیا نو:

  1 
1 1
 f 1  f  0,     ,او  f (f 1 ( 0,2 ))  0,1دي.
2 2
  2 
تمرین  .4.5که  X⊆H(f), f:A⟶Bوي  ،نو ثابته کئ چي :
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∎

f(f−1(X))=X
د معرفی سوي مفهومو د جوړو ترمنځ ساده اړېکې په اساني سره ثابتیدیالئ سي .فرضوو چي
 f:A⟶Bاو  G,Fد سیټو سیسټمونه دي چي اندکسونه یې د  Tپه سیټ کي داسي پراته دي چي د هر
 t∈Tدپاره  Ft⊆Aاو  Gt⊆Bدي .فرضوو چي  Y⊆B,X⊆Aاو  S≠∅ ,S⊆Tدې .بیانو الندنې
اړېکې صدق کوي:
)(5.8

) f  Ft   f (Ft
 tS  tS

)(5.9

) f  Ft   f (Ft
 tS  tS

)(5.10

) f 1  G t   f 1 (G t
 tS  tS

)(5.11

) f 1  G t   f 1 (G t
 tS  tS

)(5.12

)f (A  X)  f (A)  f (X

)(5.13

)f 1 (B  Y)  A  f 1 (Y

تمرین .5.5
الف) د ) (5.13)-(5.8اړېکې ثابت کي.
ب) په ) (5.9او ) (5.12اړېکوکي ثابت کئ چي حتمي نده چي مساوات دی صدق وکي.
که په کومه څېړنه کي د Aثابت سیټ راکړه سوي وي او زموږ څېړنه یوازی د نوموړي سیټ
د سب سیټو په هکله وي ،نو پدی صورت کي د کرکتری(ځانګړتیا) تابع مفهوم زموږ سره ښه مرسته
کوالي سي  .فرضوو چي  X⊆Aدي .د } {0, 1
 χx: A تابع د Xد سیټ د کرکتری(ځانګړتیا)
تابع په نامه یادوو ،که د  x∈Xد پاره  χx(x)=1او د  x∈A−Xدپاره  χx(x)=0دي.
تمرین  .6.5وښیاست چي د  Φمپینګ چي د  X⊆Aهرسیټ ته د هغه کرکتری(ځانګړتیا) تابع
) χx=Φ(xتخصیصوي  ،بایجکشن دي.
}Φ: 𝒫(A)⟶^{0, 1
په پای کي یوبل مفهوم چي په ځینو څېړنو کي ډیرګټوردي ،معرفی کوو .فرضوو چي 𝔉 د
سیټونو سیټ دی  ،پدی معنی چي د هر 𝔉∈ Aصدق کوي چي  Aسیټ دي.د سیټو د سیټ یووالی 𝔉⋃
داسي تعریفوو:
)𝔉∈x∈⋃𝔉≡(∃A)(x∈A ∧A
د  ⋃{A,B}=A∪Bمساوات صدق کوي .لوستونکئ په اساني سره موندالی سي چي :
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پداسی حال کي چي د مساوات د ښئ خوا یووالی د 𝔉∈ Aسیټونه دي.

ضمیمه  Iـ د ریاضي د اناالیز دوی کالسیکې ادعاوې
د ریاضي د اناالیز دوي مشهوری قضیې ،چي زموږ په څېړنو کي په وار وار تظاهر کوي ،در
پیادوم .د اکمال په صفت یې دلته ثبوت وړاندی کوم.
قضیه ( .1.5د وایرشتراس لمړې قضیه) .فرضوو چي  fد > <a, bد انتروال څخه د  Rپه
سیټ کي متمادی مپینګ دي .بیانو د  fمپینګ د پاس له خوا محدوده ده ،پدي معنی چي د )>f(<a, b
سیټ محدود دي.
ثبوت :د
} د  fمپینګ د > <a, cپه انتروال کي محدود دي ; >M={c∈(a, b
سیټ په نښه کوو .په اساني سره لیدل کېږي چي د  Mسیټ د لوړې خوا محدود سیټ دي ،پدي معنی
چي .
α=sup M
وجود لري .څرګنده ده چي > α∈(a, bدي .ځکه نو د  fمپینګ د کیڼې خوا د  αپه عدد کي متمادی
دي،ځکه نو  ε>0داسي وجود لري چي د هر ) x∈(α−ε, αدپاره  |f(α)−f(x)|<1دي .څرنګه چي
 α−ε<α=sup Mدي ،نو  c∈Mداسي وجود لري چي  c>α−εدي .که  Kد > <a, cپه انتروال کي
د  fد مپینګ سرحد وي ،نو د } max{K, |f(α)|+1عدد د > <a, αپر انتوال باندي د  fد مپینګ سرحد
دي .ځکه نو  fد > <a, αپر انتروال محدوده دي  .ددی ځایه استنباط کېږي چي  α∈Mده.
که داسي وای چي  α<bوای ،نو بیا به داسی  εوجود درلودای،چي د ) x∈(α−ε, α+εدپاره

به  |f(α)−f(x)|<1وای .څرنګه چي  fپر  a,   محدوده ده ،پدی معنی چي  a   Mدي.
2
2
q.e.d
خو دغه حالت ناممکنه دي .ځکه نو  α=b∈Mدي .ددی ځایه د قضیې ادعا ثابتېږي.
نتېجه (د وایرشتراس دوهمه قضیه) .فرضوو چي  fد > <a, bد انتروال څخه د  Rپه سیټ کي
متمادی مپینګ دي .بیا نو د  fمپینګ د  a,bپه انتروال کي اعظمی (اصغری) نقطې ته رسېږي.پدي
معنی چي  c  a,bداسي وجود لري چي د هر  x  a,bدپاره ) ) f(x)≥f(c)( f(x)≤f(cدي.
ثبوت :فرضوو چي :
) K=supf( a,b
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دي .د  Kد عدد موجودیت د  .1.5قضیې او د ددیکیند د پرنسیب پربنسټ تضمین دي .که د x  a,b
1
دپاره  f(x)<Kوای ،نود  gمپینګ چي
)K  f (x
انتروال متمادی دي.د  Kد تعریف څخه د سپریمم په صفت استنباط کېږي چي د  gمپینګ غیر محدود
q.e.d
دي او داحقیقت د  1.5د قضیې سره تناقض لري.

 g(x) په ذریعه تعریف سوی دي د  a,bپر

قضیه ( .2.5د بلزانو  Bolzanoقضیه) .فرضوو چي  fد > <a, bد انتروال څخه د  Rپه سیټ
کي متمادی مپینګ دي .فرضوو چي  cعدد د ) f(aاو ) f(bد عددو په منځ کي پروت دي ،بیانو
) α∈(a, bداسي وجود لري ،چي  f(α)=cکېږي.
ثبوت  :فرضوو چي  ،د بېلګي په توګه ) f(a)<c<f(bدي.
} M={ x  a,b ; f(x)≤c
په نښه کوو .د  Mسیټ خالی ندي او د لوړې خوا څخه محدود دي .فرضوو چي  α=sup Mدي .و به
ښیو چي  f(α)=cدي.
که  f(α)<cوای ،نو د  fد متمادیت څخه به استنباط سوی وای ،چي د مناسبی  δدپاره α+δ∈M
وای ،خو دغه حالت د لوړې خوا د  Mد محدودیت سره په تضاد کی دي.
که  f(α)>cوای ،نو په اسانی سره ښودالی سو چي ،داسي مناسبه  δ>0وجودلري،چي α−δ
q.e.d.
د  Mد سیټ لوړنئ سرحد دي .
بېلګه  .6.5فرضوو چي  f : a,b  Rمتمادی مپینګ دي .که  c,d  a,bوي ،نو
)  f( c,dتړلئ انتروال دي.
په رشتیا هم د وایرشتراس ددوهمې قضیې له مخي داسي  α,β∈ c,dوجودلري چي دهر
 x  c,dدپاره ) f(α)≤ f(x)≤ f(βدي.
که ) f(α)≤ ξ≤ f(βوي ،نو د بلزانو د قضیې پر بنسټ   c,dداسي وجود لري(  ηحتی د  αاو
 βپه منځ کي پرته ده)  ،چي  f(η)=ξ:دي.

∎

تمرین  .7.5د  1.5قضیې او د هغه نتیجو ته ورته ادعاوې او د  6.5بېلګي په ډول ادعا د
خالص انتروال دپاره هم صدق کوي؟
بېلګه  .7.5فرضوو چي  a>0,a∈Rاو  . n>0 ، n∈Nبیانو د  yمثبت عدد داسي وجود لري،

چي  yn=aدي .پدی معنی چي a

n

وجود لري.

د  f: R⟶Rتابع چي د f(x)=xnپه ذریعه تعریف سوي ده ،متمادی تابع ده (ثابت یې کي) .که a≥1
وي ،نو ) f(0)=0<a≤f(aدي .ځکه نو د بلزانو د قضیې  2.5پر بنسټ ) y∈(0, aداسي وجود لري ،

49

1
چي  ، f(y)=aپدي معنی چي  yn=aدي .که  a<1وي ،نو  1
a
1
1
چي  z n دي .کافی ده چي  y کښېږدو.
a
z

دي .بیانو  z>0داسي وجودلري
∎

ضمیمه  IIـ د سیټو د سیسټم کارتېزین ضرب
فرضوو چي  Fد سیټو داسي سیسټم دي چي اندکسونه یې د  Tپه سیټ کي پراته دي .د Fد سیټو
د سیسټم کارتېزین سیسټم داسي یو سیټ دي چي:

} f، D(f)=T, (∀t∈T)f(t)∈Ftمیپینګ دي ؛  F ={f

)(5.14
د

F

t

t

tT

د سیټ موجودیت په  3.1کي دذکر سوو پرنسیبو پر اساس نه تضمینیږی.

tT

تمرین  .8.5د   Ftسیټ په  3.1کي دذکر سوو پرنسیبو پر اساس د  Fد سیسټم څخه د
tT

Ft

 A سیټ په مرسته جوړ کي.
tT

بېلګه  .8.5د ) (5.14تعریف څخه نېغ استنباط کېږي چي د ثابت سیسټم په صورت کي  ،یعنی
که  Ft=Aوي ،نو د هر  t∈Tدپاره صدق کوي،چي:

A

T

F 
t

tT

∎
دلته به د « Fکوچنئ» د سیټو سیسټم  ،چي اندکسونه یې د } T={0,1په سیټ کي دي ،وڅېړو.د  Fد
سیسټم کارتېزین ضرب   Ftد  F0×F1کارتېزین ضرب سره څه ډول اړوند لری؟ البته نه سره
tT

مساوی کېږي ،خو ډېر لږ تفاوت سره لري .د

F

t

د ضرب عنصرونه د  fمپینګونه دي ،چي

tT

 f(0)∈F0او  f(1)∈F1دي .دغه ډول د fمپینګونه کټ مټ داسي معلومات راکوي لکه د ])[f(0), f(1
مرتبه جوړه ،چي د  F0×F1عنصر دي .برعکس د هری مرتبې جوړې  [x,y]∈ F0×F1جواب
ورکونکئ د  f   Ftیوازنئ عنصر دي  ،چي د  f(0)=xاو  f(1)=yپه ذریعه تعریف سوی ده.
tT

په عمومې ډول ،که  nمثبت طبیعي عدد وي او  Fد سیټو داسي سیسټم وي چي انډکسونه یې د
} T={0,1,...,n−1به سیټ کي وي ،نو بیا د

 Fn 1

 :  Ft  F0  F1 
tT

بایجکشن وجود لري.
په حقیقت کي کافی ده چي
)(5.15
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])Φ(f)=[f(0),f(1),...,f(n−1

سره کښېښودل سي.
دغه بایجکشن په ډېرو حالتو کي موږته د دواړو کارتېزین ضربو د انطباق امکانات برابروی.
تمرین  .9.5ثابت یې کي چي د ) (5.15په ذریعه تعریف سوي مپینګ بایجکشن دي.
نور تمرینونه

 .10.5الف)فرضوو چي  B
 f:A دي .وښیاست چي  fیوازي او یوازي هغه وخت ساده دي،چی
1
د هر  X⊆Aدپاره  f (f (X))  Xوي.
ب) ورته ډول ادعا د سرجکشن دپاره فورمولبندی او ثابت کړی.

 .11.5فرضوو چي  S
 f:T او  Fد سیټونو سیسټم دي چي اندکسونه یې د  Sپه سیټ کي پراته
دي.
الف) و ښیاست چي  H=f∘Fد سیټو سیسټم دی چي اندکسونه یې د  Tپه سیټ کي پراته دي.
ب) که  fسرجکشن وي ،نو ثابت کي چي:

Ht
Ht

tT

tT

Ft 
Ft 

tT

tT

ج)فرضوو چي  Y⊆S, X⊆Tدي .د  Xاو  Yترمنځ باید کومې اړېکې صدق وکي،څو

Ht
Ht

tT

tT

Ft 
Ft 

tT

tT

صدق وکي.
 .12.5فرضوو چي  Aاو  Bغیر متصاعد د سیټو سیسټمونه دي چی اندکسونه یې د  Nپه سیټ کي
پراته دي ،پدی معنی چي د هر  n∈Nدپاره صدق کوي چي  Bn 1  Bn ,A n 1  A nدي.
ثابت کي چي:

Bn





n 0

n 0

(A n  Bn )  A n 


n 0

 .13.5فرضوو چي  Aثابت سیټ دي .وښیاست چي د  Y,X⊆Aدپاره الندنې مساواتونه صدق کوي:

XY  X  Y  X .Y
XY  X .Y
A X  1  X
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 .14.5الف)فرضوو چي  q,pد  Rڅخه په  Rکي مپینګونه دي،چی د  ∙,−,+او مطلقه قیمت د عملیو په
مرسته تعریف سوي دي .وښیاست چي دهغو حقیقي عددو  xسیټ چی د هغو دپاره
)p(x)<q(x
صدق کوي ،د متناهي شمیر خالصو انتروالو یووالې دي.
ب)د الف) د برخې په نتېجه کي به څه تغیر راسي  ،که د pاو  qد تابع کانو په جوړښت کي د وېش او
دوهم جذر عملیې هم ورداخلې کړو؟
ج) د هغو انتروالو د شمېر حدس ووهی چي د هغو په نتیجه کي د }) {x∈R; p(x)<q(xد سیټ
یووالئ په هغه صورت کي تعینوي،چي د pاو  qپه تابع کانوکي تر ټولو زیاد د  xد مجهول  nـم طاقت
وي.
د) د ج) د برخې نتیجه د الندنیو مخصوصو تابع ګانو دپاره مشخصه کي:

q(x)  ex 2  fx  g, p(x)  ax 2  bx  c
 15.5الف)فرضوو چي  fد  0,1د انتروال څخه د  0,1پر انتروال باندي متمادی ساده مپینګ دي. .
که ) f(0)<f(1وي ،بیا نوثابته کي ،چي  f(1)=1, f(0)=0ده او د  fتابع متصاعده ده.
ب) د  0,1د انتروال څخه د  0,1پر انتروال باندي د  fساده مپینګ رسم کړي ،چي f(1)=1,
 f(0)=0او  fغیر متصاعده وي.

 .6.2لوبې
هڅه به وکو چي دلته تاسو ته دسیټ د نظریې د پالر ارنست څرملو)Ernst Zermelo (1871-1953
ډیره مهمه السته راوړنه در په نښه کړو .هغه غونډ پرابلم په کافې اندازه تجرد سره څېړلئ دي.

دوه لوبغاړې په نظر کي نېسو ،هغوی هر یو په خپل وار سره دانې (مردکې) خوځوي (9حرکت
ورکوي)  .لمړئ یې تورې دانې او دوهم یې سپینې دانې لري .لوبه ) ℒ(T,n,Vد خوځښتو دغیر خالې

(خو معین شمېر) په سیټ  Tسره تعینېږي n .د خوځښتو (حرکتو) شمېر دي .د T
 V سیټ د
ګټلو د معیارو سیټ دي .د ∅≠ Vاو  V  (1,2,...,2 n ) Tفرضیې معقولې دي .لکه مخکي چی مو وویل
لمړئ او دوهم لوبغاړئ په نوبت سره یو په بل پسی خپلې دانې خوځوي t1∈T ،پدی معنی دي چي
لمړئ لوبغاړئ خپله دانه خوځوي او  t2∈Tپدی معنی دي چي دوهم لوبغاړئ خپله دانه خوځوي ....،په
2n
همدي ډول  t 2n 1  Tاو  . t 2n  Tد لوبې نتیجه  {t i }i1ده .لمړئ لوبغاړئ یې ګټي  ،که د لوبې نتیجه
د  Vپه سیټ کي وي ،غېر له هغه دوهم لوبغاړئ یې ګټي.
)(1,2,...,2n

بېلګه  .1.6دوه لوبغاړې په خپل وار سره د  3,2,1عددوڅخه یو عدد ټاکي ،هغه لوبغاړئ یې
ګټي چي د ټاکلو عددو جمع یې د  10سره مساوی وي.البته کیدای سي چی داسي خرابه لوبه وکړي چي
هیڅ وخت لس پوره نه کي ،په هغه صورت کي هغه لوبغاړئ یې بایلي چي د عددو جمع یې تر لسو

 9د بېلګی په توګه د سترنج یا د قطار لوبه په نظر کي ونېسې (ژباړن)
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واوړي .پدي معنی چي د ګټلو معیار کوالی سو چي د معادل شرط سره ارائه کو او هغه داچي «هغه
لوبغاړئ یې بایلي چي د ټاکلو عددو جمع یې تر لسو واوړي.
دلته ضروردی چي یو بل تخنیکی پرابلم حل کړو ،هغه عبارت دي د ټاکنو دمساوي شمېرڅخه.
څرګنده ده چي د لوبې په نتېجه کي تغیر نه راځي که ووایو چي هر لوبغاړئ پنځه ځلې عدد ټاکالی
سي.
پدي معنی زموږ ترسیم سوی لوبه ) ، ℒ(T,n,Vپداسي حال کی چي } n=5 ، T={1,2,3او د
10
}{1,2,...,10
 Vسیټ ټوله هغه الړونه (ترادفونه) T
 {t i }i1 دي ،چي دهغو دپاره کوچنئ ترین جفت k
داسي وجود لري  t1+...+tk>10دي.
تمرین  .1.6الف) دوه لوبغاړې په خپل وار سره د k,....,2,1عددونه ټاکي ،هغه لوبغاړئ یې
بایلې چي اول د عددو حاصل جمع تر راکړه سوي عدد  mلوی السته راوړي V,n,T .داسي پیدا کړي
چي لوبه د ) ℒ(T,n,Vسره معادله وي.
ب) دوه لوبغاړې په خپل وار سره د  k,...,1,0عددونه ټاکي ،د لوبې قاعده دوه ځلې پرله پسي د
 0ټاکل منع کوي(پدي معنی چي که لمړ لوبغاړئ  0واخلي ،نو دوهم لوبغاړئ بیا د  0د اخیستو اجازه
نلری او بر عکس) .که څوک د قاعدی خالف کار وکي  ،نو لوبه یي بایلوله .هغه لوبغاړئ یې بایلې چي
اول د عددو حاصل جمع تر راکړه سوي عدد  mلوی السته راوړي V,n,T .داسي پیدا کړي چي لوبه
د ) ℒ(T,n,Vسره معادله وي.
لوبه تر هغه وخته په زړه پوری ده  ،چي دواړه لوبغاړې د ګټلو امکانات ولری(ځکه نو  ،د
بېلګې په ډول  ،فرضوو چي ∅≠ Vدي) .د بېلګې په ډول د  1.6تمرین د الف برخه په هغه صورت
کي چي  m=5,k=5وي ،په زړه پوری نده ځکه چی لمړئ لوبغاړئ یې هر ځل ګټې .لوبغاړئ د ګټلو
امکان لری  ،په څه معنی دي؟ په بل ډول به یې افاده کړو :لوبغاړئ د ګټلو امکان هغه وخت لری چي د
هغه مقابل طرف داسي لوبه نسی کوالی چي هر وخت یې وګټي.
لوبغاړئ «تل لوبه ګټالی سي» پدی معنی دي چي هغه ته د لوبې دګټلو کړنالره معلومه ده.
دغه ډول کړنالره د ګټلو د ستراتیژي په نامه یادوو .لمړئ به د ستراتیژی مفهوم تشریح کو .د
) ℒ(T,n,Vلوبه په نظر کی نېسو.لمړئ لوبغاړئ پداسي حالت کي لوبه کوي ،چي لوبه څو ګامه مخته
2n  2
4
2
تللي ده ،پدی معنی چي  {t i }i1 ,...,{t i }i1 ,{t i }i1 , ټاکنې سوي دي .په دغه حالت کي لمړئ
لوبغاړئ غواړی چي په هغه «قاعده » پوه سي ،څو د  tkګام واخلي .دغه ډول «قاعده» په حقیقت کي

مپینګ دي .پدی معنی چی د لمړي لوبغاړي دپاره ستراتیژي د T

n 1
}{1,...,2k

سیټ څخه د  Tپه سیټ

k 0

کي د  fمپینګ دي(که  k=0وی ،نو }T  {

}{1,...,2k

دی).

بېلګه  .2.6د  1.6بېلګې لوبه په نظر کي نېسو .فرضوو چي  fد }{1,2,3

4
}{1,...,2k
k 0

څخه د } {1,2,3په سیټ کي مپینګ دي ،چي په الندی ډول تعریف سوي دي :
f(∅)=2
2k

د  k=1,2دپاره f( {t i }i1 )=4−t2k
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د سیټ

د  k=3,4دپاره

2k

f( {t i }i1 )=1

دي.

∎
2k

لمړې لوبغاړې د  {t i }i1لوبې ګامونه د  fد ستراتېژي پر اساس لوبولي دي  ،که د هر
 k=0,...,n−1دپاره  t 2k 1  f {t i }i2k1 وی.
بېلګه ( .2.6د لوبې ادامه) .لمړي لوبغاړې د  fد ستراتېژي پر اساس د 2,1,1,1,1,3,1,3,1,2
∎
ټاکنې کړي دي او د همدی  fستراتېژي پر اساس د  1,1,1,1,1,2,1,3,1,2ټاکنې ندي کړي.
د لمړې لوبغاړي د ګټلو ستراتېژي د  fهغه ستراتېژي ده چي د هغه د لوبي هر ګام د  Vپه سیټ
کي شامل دي.
بېلګه ( .2.6د لوبې پای) .د  fستراتېزي د لمړې لوبغاړې دپاره د ګټلو ستراتېژي ده که په
∎
اختیارې لوبه کي د دوهم لوبغاړې په دریمه ټاکنه کي دعددو د جمع حاصل تر  10اضافه وي.
تمرین  .2.6ورت مفهومونه د دوهم لوبغاړې دپاره فورمولبندی کیږ
که د لوبغاړو څخه یو یې د ګټلو ستراتېژي ولري ،نو لوبه په زړه پوري نده .دغه ډول لوبه د
ختمیدونکې  deterministicلوبې په نامه یادوو .څرګنده ده چي دواړه لوبغاړې د ګټلو ستراتېژي نسي
درلودالی.
وبه ښیو چي د ) ℒ(T,n,Vټوله لوبې په زړه پوری ندي  ،ځکه چي ختمیدونکې دي.
قضیه ( .1.6څرملو  . ) ZERMELOد ) ℒ(T,n,Vلوبه ختمیدونکي ده ،یعنی د یوه لوبغاړي
دپاره د ګټلو ستراتېژي وجود لري.
ثبوت  .د 𝒲 بیان په پام کي نیسو:
(∀x1∈T)(∃x2∈T)(∀x3∈T)...
...(∀x2n−1∈T)(∃x2n∈T){x i }i1  V
2n

)(6.1

د𝒲 بیان وایې  :دوهم لوبغاړئ داسی لوبه لوبوالی سي ،چي لوبه وګټي ،پدي معنی چي د لومړې
2n
لوبغاړي د هر ي ټاکنې  x1دپاره د دوهم لوبغاړې د  x2ټاکنه داسي وجود لري چي د  {x i }i 1ټاکنې
ددوهم لوبغاړې په ګټه دې .د منطق څخه پوهېږو چي د دریم د طرد(رټل) د قانون له مخې:
)(6.2

𝒲 او یا 𝒲¬

صدق کوي .د𝒲 د بیان نفی 𝒲¬ څه وایې؟
د کوانتورو د نفی کولو وروسته 𝒲¬ د الندی بیان سره معادل دي:
(∃x1∈T)(∀x2∈T)(∃x3∈T)...
)(6.3

...(∃x2n−1∈T)(∀x2n∈T){x i }i1  V
2n

پدي معنی چي لمړئ لوبغاړئ داسي لوبه کوالي سي.،چي تل ګټونکئ وي.
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وبه یې ښیو ،چي ) (6.1او ) (6.3تر هغه څه چي موږ یې ځنې غواړو  ،اضافه تضمینوالی
سي .د بېلګې په ډول وبه یې ښیو ،چي ) (6.3د لمړې لوبغاړې دپاره دګټلود ستراتېژي موجودیت
تضمینوي .د مسئلي د ساده کولو په خاطر فرضوو چي  Tد طبیعی عددو اختیاري سیټ (که داسي نه
وي  ،نو ثبوت به د شکل له مخې ډیر پېچلئ وي) .د لمړې لوبغاړې د ګټلو ستراتېژي  fد ) (6.3تر
فرضیې الندي د ریاضي د استقراء په ذریعه د  k=0,1,...,n−1دپاره تعریفوو .د ) (6.3له مخې
 x1∈Tداسي وجود لري ،چي :
)(6.4

(∀x2∈T)(∃x3∈T)...(∃x2n−1∈T)(∀x2n∈T) {x i }i1  V
2n

صدق کوي.په )∅( fباندی دغه ډول کوچنئ ترین  x1په نښه کوو .فرضوو چي  fمو د جفت الړ دپاره،
2n
چي تر  2kکوچنئ وي ،تعریف کړي دي .فرضوو  {x i }i 1د  Tد سیټ د عنصرو الړ دي .اوس نو
2k 1

باید دوه امکانه یودبله څخه تفکیک کړو.که د  {x i }i 1ټاکنې د  fد ستراتېژي له مخې نه وی لوبول
سوي ،پدی معنی چي د هر : j<k
) x 2 j1  f ({x i }i2j1

)(6.5
2k

حقیقت ونلري ،نو کیدای سی،چي )  f ({x i }i1هر شئ وي ،ځکه چي لمړئ لوبغاړي دشروع څخه ځانته
د غلطې ټاکنې اجازه نه ورکوي .پدي معنی چي په دغه حالت کي ګردسره د ستراتېژي څخه کار ندي
اخیستي .اوس به نو فرض کړو ،چی د هر  j<kد پاره د ) (6.5اړېکه صدق کوي .بیا نو د استقراء د
فرضیې پر اساس :
)(6.6

(∀x2k)(∃x2k+1)...(∃x2n−1)(∀x2n){x i }i1  V
2n

په خاص ډول «زموږ»  x2kدپاره داسي  x2k+1وجود لري ،چي :
)(6.7

(∀x2k+2)...(∃x2n−1)(∀x2n){x i }i1  V
2n

2k

په )  f( {x i }i 1به کوچنئ ترین دغه ډول  x2k+1نښانې کړو.
لوستونکئ په اسانې سره خپل ځان باورې کوالی سي ،چي دغه ډول ستراتېژي د لمړې
لوبغاړې دپاره د ګټلو ستراتېژي ده.
په ورته شان د ) (6.1د حقیقت څځه ددوهم لوبغاړې دپاره د ګټلو ستراتېژي تعریف کړو .خو د
) (6.2پر بنسټ یا ) (6.3او یا ) (6.1صدق کوي .پدي معنی چي یا لمړئ لوبغاړئ او یا دوهم لوبغاړئ
د ګټلو ستراتېزي لري .ځکه نو ددي ځایه استنباط کېږي چي د ) ℒ(T,n,Vلوبه ختمیدونکي ده.
q..e.d.
تمرین  .3.6وښیاست چي د  1.6بېلګې په لوبه کي د ) (6.3حالت پېښیږي او د  fستراتېژي چي
په  2.6بېلګه کي د  1.6قضیې په ثبوت کي ترسیم سوی ستراتېژي ده.
تمرین  .4.6د  1.6الف) لوبې ته پاملرنه وکي .د  1.6قضیې پر بنسټ لوبه ختمېدونکي ده .د
کومو  m,kدپاره لمړئ لوبغاړئ او څه وخت دوهم لوبغاړئ د ګټلو ستراتېژي لري .د هغوی دهر یوه د
ګټلو ستراتېژي پېداکړې.
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د  1.6د قضیې ثبوت نمونه یې ) (typicalد موجودیت ثبوت دي .هغه لوستونکئ چي دغه
ثبوت یې درک کړي دي ،په یقین سره د قضیې په حقیقت باندي متیقین دي ،خو په هیڅ صورت یې
موږته ونه ښودله ،چي کوم لوبغاړې وګټله او د ګټلو ستراتېژي یې څه ډول لټوالی سو.پدی معنی هغه
لوبې چي ،که څه هم د هغو د ګټلو ستراتېژي موږته نده معلومه خو بیا هم موږته په زړه پوری دي،
ځکه چي ختمېدونکي دې .اوس به وښیو چي ددغه ډول لوبې ښه بېلګه د شطرنج لوبه ده.
بېلګه  .3.6پدی بېلګه کي به وښیو چي څه ډول د شطرنج لوبه د مناسبو  V,n,Tپه ټاکلو سره د
) ℒ(T,n,Vلوبې په صفت تعبیروالی سو .جزئیات یې د شطرنج و لوبغاړوته ورپرېږدم .زه دلته
فرضوم چي لوستونکئ د شطرنج د لوبې د بنسټېزواصولو سره بلد دي.
لمړئ به د  Tسیټ ترسیم کړو .د شطرنج د داني خوځښت د  Axiyjپنځه ګونې دي .پداسي حال کي
چي  Aد شطرنج د مهری نوم دی( د بېلګي په ډول پیاده ،فیل،وزیر... ،او داسی نور)  x,y=a,b,...,h؛
 . i,j=1,2,...,8پدی معنی چي  Tد شطرنج د مهرو د ټولو ممکنو خوځښتو سیټ دي .که ښه ځیر سو،
نو د  Aتوري اضافې دي.ځکه چي په هر حالت کي څرګنده ده چي کمه مهره د شطرنج د  xiپه خانه
کي قرارلري.په هر صورت د خوځښتو شمېر تر  6.84لږ دي.
د شطرنج د لوبي د اصولو پر بنسټ د شطرنج لوبه باید وروسته له  1000خوځښتونو څخه پای
ته ورسېږي .که چاته دغه حدس وړوکې برېښي ،نو وروسته له  106خوځښتونو څخه هرومرو لوبه
خالصیږي .پدی حساب نظر د لوستونکې و خوشبینی ته  n=103یا  n=106دي.
د  Vسیټ څه شی دی؟ د ) ℒ(T,n,Vد لوبی د قانون له مخې الزمه ده چي د هری لوبې
اوږدوالی  nوي .په هغه صورت کي څه باید وکړو چي دوهم لوبغاړئ په  -10ام خوځښت کي مات
سي؟ ظاهرأ لوبه تر  nخوځښته اوږدوو ،د بېلګي په توګه د  11خوځښت څخه دواړه لوبغاړې یوازی
 Ja1a1خوځوي .د  Vو سیټ ته ټوله هغه لوبې وراضافه کوو لمړې لوبغاړې د لوبې مقررات تر دوهم
لوبغاړی دمخه نه نقض کړي او یا دوهم لوبغاړی لوبه بایللی وي .دلته هغه لوبه چي مساوی پای ته
رسېدلي وي د دوهم لوبغاړی په ګټه تمامه بولو.
پدی حساب د شطرنج لوبه ختمېدونکی لوبه ده  ،خو نه پوهېږو چي کوم یو د لوبغاړو څخه د
∎
ګټلو ستراتېژي لري .که په پوه هم سو  ،نو هغه ستراتېژي به ډیره پیچلي وي.
هغه لوبې چي تر اوسه مو په پام کي نیولې وي ،یو د ډیرودغه ډول لوبو څخه وی .داسي لوبې
هم سته چي د لوبغاړو وظیفې متناظری ندی.کله کله داسی هم پېښیږي چي اصآل یوازی یو لوبغاړئ
لوبه کوي .ددغه ډول لوبې ښه بیلګه د ماینډ ) (Mindلوبه ده  ،په هغه کي لمړئ لوبغاړئ د  6څخه 4
رنګه شکلونه پټوی او دوهم لوبغاړئ د هغه رنګو اټکل کوي .لمړئ لوبغاړئ د دوهم لوبغاړې سوالوته
جواب ورکوي  .لمړئ لوبغاړی دلته غیر فعاله دی .لمړئ لوبغاړی یوازی په شروع کي فعاله دي ،
یعنی هغه وخت چي شکلونه پټوي  ،وروسته له هغه ټوله خوځښتونه ددوهم لوبغاړې د خوا عملې
کېږي .په الندی بېلګه کي ددغه ډول لوبو څخه یوه بله لوبه تشریح کوو.
بېلګه  .4.6لوبه داسي لوبول کېږي .یو ثا بته طبیعی عدد  ،د بېلګي په ډول  ، 1000راکړه
سوی دي .لمړي لوبغاړئ یو عدد تر  1000کوچنئ ټاکې.ددوهم لوبغاړئ و څو لږو سوالوته په «هو او
نه» جواب ورکوي ،څو د لمړي لوبغاړي د ټاکل سوي عدد اټکل وکي.دلته لمړئ لوبغاړئ یوازی په
شروع کي فعاله دي .وروسته له هغه یوازی دوهم لوبغاړئ فعاله دي.
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دوهم لوبغاړئ باید څه ډول پوښتنې وکی؟ دلته زموږ سره دسیټ مفهوم مرسته کوي.د پوښتنې
جواب باید «هو یا نه» وي .بېله دي چي د جملی ګرامری شکل په نظر کي ونیسو ،دوهم لوبغاړئ د A
د سیټ څخه چي د } {0,1,...,999سب سیټ دي ټاکې او د لمړې لوبغاړې و جواب ته منتظر دي .آیا
هغه عدد د  Aپه سیټ کي دي او که نه؟ اوس به د ددوهم لوبغاړې ستراتېژي تشریح کړو چي د
لسوپوښتنو په ترځ کي دلمړې لوبغاړې له خواد ټاکل سوي عدد اټکل وکي  .سوالونه به تقریبآ داسي بڼه
ولري:
 .1پوښتنه :آیا ټاکل سوي عدد د لمړیو  500عددو په منځ کي (یعنی  ) 499,....,1,0دي؟
 .2پوښتنه :آیا ټاکل سوي عدد  ،د تېرسوال په جواب کي د عددو د ټاکل سوي ګروپ ،د لمړیو
 250عددو په منځ کي دي؟
⋮
 .9پوښتنه :آیا ټاکل سوي عدد  ،د تېرسوال په جواب کي د عددو د ټاکل سوي ګروپ،د لمړیو
دوو عددو په منځ کي دي؟
 .10پوښتنه :آیا ټاکل سوي عدد  ،د تېرسوال په جواب کي د عددو د ټاکل سوي ګروپ په عددو
کي اولیه عدد دي؟
تېره لوبي ته کوالی سو داسي تغیر ورکړو ،چي لمړې لوبغاړې ته د «غولولو» اجازه ورکړو.
پدی معنی چي لمړئ یو عدد وټاکې ،خود لوبې په جریان کي بیا هغه ته داسي تغیر ورکړی چي د
مخکنې پوښتنې جواب یې حقیقت ولري.
∎
تمرین  ℒ(n,k) .5.6داسی یو لوبه په نښه کوی،چي په هغه کي لمړئ لوبغاړئ تر  nکوچنئ
یو طبیعی عدد ټاکې او دوهم لوبغاړئ نوموړی عدد د  kپوښتنو په ترځ کي ،چي جواب یې په «هو ،
نه» دي ،اټکلوي .لمړئ لوبغاړئ ،لکه مخ کي چي مو تشریح کړه  ،د «غولولو» اجازه لري .لمړئ
لوبغاړئ لوبه ګټې که دوهم لوبغاړظ د هغه د عدد اټکل و نه کي.
الف)وښیاست چي د ) ℒ(n,kلوبه ختمیدونکی ده.
ب) د کومو  nاو  kدپاره لمړئ لوبغاړې د ګټلو ستراتېژي لری؟ هغه ستراتېژي ترسیم کي.په
هغه صورت کي چي ددوهم لوبغاړې دپاره د ګټلو ستراتېژي وجود ولری ،ترسیم یې کړي.
نور تمرینونه
 .6.6الف)هڅه وکی چی د قطار؟ ( ) Mills,Merelsژرندي لوبه د ) ℒ(T,n,Vد لوبې په
شان ترسیم کې.
ب) هڅه وکی چي د چکرلوبه ( ) draughtsد ) ℒ(T,n,Vد لوبې په شان ترسیم کې.
 .7.6په  1.6ب)تمرین کي د کومو  m,kدپاره لمړئ لوبغاړئ د ګټلو ستراتېژي لري.
 .8.6په  2.2بېلګه کی د «مردکود تللو» پروسه د لوبې په څېر ترسیم کي.پداسي حال
کي،چي:
الف)د یوه لوبغاړې لوبه وي.
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ب)د دوو لوبغاړو لوبه وي،په داسي حال کي چي لمړئ لوبغاړئ د «غولولو» اجازه پدی
شرط لري ،چي د مخکنې جواب حقیقت نقض نه کړي.
ج) د دغه ډول لوبو د ګټلو د ستراتېژې د موجودیت په هکله څه ویالی سي؟

 .9.6د )« ℒ(T,N,Vلوبه» تعریف کي .پاملرنه وکئ چي دلته «الیتناهې» الړ  {t i }i 0ټاکل
کېږي.آیا ددغه ډول لوبې دپاره د څرملو قضیه صدق کوي؟

 .7.2د غبرګونې اړېکو په هکله
غبرګونې اړېکي پرراکړه سوي سیټ یو د ساده ترینو ریاضیکي ساختمانو څخه تعینوي .زموږ پاملرنه دلته دوه
ډوله ساختمانو ته وقف کوو:غوټه لرونکئ ګراف او نیمګړې ترتیب سوی سیټو ته.دغه رساله یوازي ترسیمې
کرکټر لري .ددغو مفهومو او نتېجو څخه بیا وروسته کار اخلو.

که  Xسیټ او  R⊆X×Xغبرګوني اړېکه وي ،نو د  R,Xجوړه د مسیر لرونکې غوټه
لرونکئ(غوټه ور؟) ګراف په نامه یادېږي.د  Xد سیټ عنصرونه د ګراف د غوټو په نامه او د
 [x,y]∈Rجوړه د ګراف د ضلعې(ژۍ) په نامه یادوو .په ډېروحالتو کي کیدای سي چي غوټه
لرونکئ ګراف په ډیر ساده بڼه ترسیم سي .د ګراف غوټې د کوچنیو دایرو په څېر اود ] [x,yژۍ یې
دغشی په څېر چي د  xد غوټې څخه راوزی او د  yپه غوټه ننوزې ،ترسیموو.

په  7.2شکل کي غوټه لرونکئ ګراف د }{[4,1],[1,4],[1,3],[1,1]},{1,2,3,4ترسیم سوي دي .د
ګراف ژۍ چي د ] [x,xبڼه ولري ،د کړۍ  loopپه نامه یادېږي .د مسیر لرونکي ګرافو د تیوري د
جوړښت څخه دلته تېریږو .لوستونکئ پدي هکله ،د بېلګي په توګه  ،په ] [4کتاب کي د موضوع ښکلي
تشریح موندالی سي.
که د  Rاړېکه متناظره وي ،نو د  R,Xجوړه د غوټه لرونکې ګراف په نامه یادوو .او که
غواړو چی پر تناظریې ټینګار وکړو  ،نو هغه په بی مسیره غوټه لرونکې ګراف په نامه یادوو .د سیټ
عنصرونه بیاهم دغوټو په نامه یادوو .ژۍ یې د غوټو «نا مرتبه جوړه» ده ،پدی معنی د }{x,yد سیټ
دوه عنصره یا یو عنصره سیټ دي .که وغواړو چي د } {x,yژۍ د ګراف په څېر رسم کړو  ،نو د
 y,xغوټې د یوی منحنی په ذریعه سره وصلوو.
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که  R,Xګراف او  Q⊆R∩(Y×Y), Y⊆Xوي ،نو  Q,Yګراف د  R,Xدګراف د سب
ګراف په نامه یادېږي.که ) Q=R∩(Y×Yوي ،نو وایو چي  Q,Yد  R,Xد ګراف کامل سب ګراف
دي .د بېلګي په ډول په  8.2شکل کي د  g1ګراف د  g2د ګراف سب ګراف دي  ،خو کامل سب ګراف
ندي .د  g3ګراف د  g2د ګراف کامل سب ګراف دي.

د المان د فرانکن پاچا لوی کارل خپل دربارته دانګلستان د یورک څخه د کلیسا راهب الکوین
) (Alkuin 735-804مېلمه کي ،څو و هغه ته او د هغه شهزاده ګانو و اشراف زاده ګانو ته لیک،
لوست او حساب ورزده کړي .الکوین د سوالو یوه مجموعه ولیکله او نوم یې د«د ځوانانو د فکر د
تېزیدو دپاره سوالونه» کښېښود.په هغه کی عالوه پر نورو سوالو د بزي،لېوه او سابه مشهوره سوال هم
راغلئ دي.
بېلګه  .1.7جاله وان یوه کوچنې کښتۍ لري ،چي په هغه کي یوازی جاله وان او یو شئ
ځائېږي.پدی معنی چي هغه یو ځل یوازی بزه یا لېوه او یا سابه د ځانه سره د رود د یوي غاړې څخه و
بلې غاړې ته اړوالی سي .ستونځه پدی کي ده ،چي د رود پر یوه غاړه لېوه او بزه اویا بزه او سابه
نسي پرېښودالی.ځکه چي لېوه بزه خورې او بزه سابه خوری.هغه باید درې سره سالمت د رود دیوې
غاړې څخه بلې غاړې ته پورې باسې .جاله وان باید څه ډول مخ ته والړسي؟
دغه سوال د ګراف دمفهوم څخه په ګټه اخېستلو حلېدای سي.جاله وان به په ج  ،لېوه به په ل ،
بزه به په ب اوسابه به په س سره وښیو  .د ګراف هغه غوټې چي درود پر لمړې څنډه «مجاز» او
مصئون دي ،عبارت دي له :ج ل س ب  ،ج ل ب  ،ج ل س  ،ج ب س ،ج ب  ،ل س  ،ل  ،ب  ،س ∅ ،
 .د ج ل جوړه مجاز نده  ،ځکه چی بزه او سابه یوازې پاتېږي او بزه بیا سابه خوری .دوې غوټې په
هغه صورت کي سره نښلوو ،چي د رود د یوې غاړې څخه بلې غاړې ته او برعکس په جاله کي د
اوښتولو امکان وي .دبېلګې په توګه ج ل س د ل س سره وصل سوی دي ،ځکه چي جاله وان د رود
دلمړې غاړې څخه په کښتۍ کي حرکت کوي(هلته ج ل س پاته کېږي) درود پر هغه بله غاړه (ل س
پاته دي)  .پدي ډول په  9.2شکل کي ترسیم سوی ګراف السته راځي .د سوال حل هغه الر ده چي په ج
ل س ب پیل کېږي او په ∅ پای ته رسېږي .د شکل څخه څرګنده ده چي سوال دوه حله لري .پدی معنی
چي د دوو الرو څخه حل کېږي.د بېلګې په ډول ج ل س ب  ،ل س  ،ج ل س  ،ل  ،ج ل ب  ،ب  ،ج ب
 ∅ ،یو د حل د الروڅخه راښیې :جاله وان لمړئ بزه درود بلې غاړې ته اړوی ،جاله وان بېرته یوازې
راستنېږي،داځل سابه د ځانه سره د رود بلې غاړې ته اړوی او د هغی خوا بزه بېرته ورسره رااړوي،
بزه بیرته درود پر لمړې غاړه پرېږدي او لیوه رااړوی ،روسته بیا بېرته په بزی پسي راځی او هغه را
∎
اړوی.
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د غوټه لرونکو ګرافو د حل په ځېنو نوروحالتو کي د مسئلی منفی حل ته رسېدل هم زموږ سره مرسته
کوي .په یقین سره د کرالوویڅ د ښار د اوو پلونو مسئله پېژنې ،چي لیونهارد اویلر (Leonhard
) Euler 1707-1783په  1736کال کي حل کي.
بېلګه  .2.7د کرالوویڅ په ښار کي رود بهېږې .په هغه کي دوي جزیرې دی ،چي په خپل منځ
کي او د ښار سره د اوو پلو پذریعه  ،لکه په  10.2شکل کي چي لیدل کېږي ،تړل سوي دي.آیا امکان
لری ،چی د کرالوویڅ په ښار کي داسی قدم ووهئ ،چي د هره ځایه یې را شروع کې پر اوو پلونو تېر
سي او بېرته د پیل نقطې ته راورسېږئ؟ مسئله په  10.2شکل کي د  gدګراف د «رسمېدو» سره
معادله ده  ،پداسې ډول چي د قلم په یوه حرکت باندی ټول ګراف رسم سي .په اسانې سره لیدل کېږي،
چي امکان نلرې ،ځکه چي هرې غوټې ته چی «ورننوزو» باید بېرته «راووزو» .پدي معنی چي د
∎
هرې غوټې څخه چي ژۍ راوزی  ،باید شمېر یې جفت وي.

غبرګونې اړېکوته له بله پلوه هم نظر اچوالی سو ،هغه عبارت د هغوی له «ترتیب» څخه دي.
فرضوو چي  R⊆X×Xدي .د  Rاړېکه د نیمګړې ترتیب  partially orderپه نامه یادېږي  ،که R
انعکاسې  ،ضد متناظر او انتقالې وي.که د  Rاړېکه نیمګړئ ترتیب وي ،نو د  R,Xجوړه د نیمګړې
ترتیب سوی سیټ په نامه یادېږي.
بېلګه  .3.7الف) فرضوو چي } R1={[x,y]∈R2; x≤yدي R1 .نیمګړئ ترتیب دي .هغه د
لوی والې پر اساس د ترتیب په نامه یادوو.
ب) که  R,Xنیمګړئ ترتیب سوی سیټ  Y⊆X ،وي ،نو ) R∩(Y×Yنیمګړئ ترتیب سوی
سیټ دي .دسهولت په خاطروایو چي R,Y ،نیمګړئ ترتیب سوی سیټ دي.
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ج) فرضوو چي } y,xوېشې ; R2 . R2={[x,y]∈N2نیمګړئ ترتیب دي.
د) فرضو چی  Xد مځکې د ټولو اوسېدونکو سیټ دي x} .د  yبچئ دي ;R3={[x,y]∈X2
∎
دي .که هر اوسېدونکئ ته د خپل نوع د بچې په صفت وګورو ،نو  R3نیمګړئ ترتیب دي.
که  R,Xنیمګړئ ترتیب سوی سیټ وي.نو د  [x,y]∈Rواقعیت د  xRyپذریعه هم ارائه کوو.
د  Xپر سیټ باندی نیمګړئ ترتیب اکثرآ د ≤  ≤2,≤1 ,≼,او ورته نښو باندی په نښه کوو .د ""x<y
لیکنه پدی معنی ده چي " "x≤y∧x≠yدي .که سؤ تفاهم منځ ته نه راځې  ،نو  x« x≤y, xRyتر y
کوچنئ یا مساوي دي»لولو او  x« x<yتر  yکوچنئ دي» وایو.
که  ≦,Xنیمګړئ ترتیب سوی سیټ وي،پدي شرط چي «ډېره لوی نه وي»  ،نو د هغه د
ګرافې څرګندولو دپاره د هاسه  Hasseد ډیاګرام څخه کار اخلو .د  Xعنصرونه د کوچنیوحلقو په
څېرپه نښه کوو .که د  xعنصربالفاصله تر  yلوی وي ،نو د  xحلقه د  yد حلقې سره د یوی کرښې په
واسطه وصلوو .پدي حالت کي مهمه ده چي کرښه د  yڅخه د  xو لور ته «لوړه داخله سي» .که
 x<y<zوي ،نو د  xڅخه و  zته کرښه نه رسمو ،ځکه چي هغه کرښه د  xڅخه و  yته او د  yڅخه و
 zته د کرښو ترکیب دي.
بېلګه  .4.7الف) د } {12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2سیټ د وېش د وړتوب د اړېکې سره
نیمګړئ ترتیب سوی سیټ دي ،چي په  2.11شکل کي ترسیم سوی دي.

ب)په  2.12شکل کي د د راکړه سوی نیمګړې ترتیب سوي سیټ د هاسه ډیاګرام دي.
{a,b,c,d,e,f,g}, {[a,a],[b,b],[c,c],[d,d],[e,e],[f,f],[g,g],[a,d],[a,e],[a,g],[b,d],
[b,e],[b,f],[b,g],[c,f],[c,g],[e,g],[f,g]}.
کمه ارائه یې واضح ده؟
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قضیه  .1.7که  R,Xنیمګړئ ترتیب سوي سیټ وي ،نو  R−1,Xهم نیګړئ ترتیب سوي سیټ
دي.
ثبوت یې ډیر ساده دي او لوستونکئ ته یې پرېږدم.
تمرین  .1.7د  R,Xنیمګړئ ترتیب سوي سیټ د هاسه ډیاګرام څخه څه ډول د  R−1,Xډیاګرام
السته راوړالی سي؟
د  R,Xنیمګړئ ترتیب سوي سیټ د هر مفهوم او قضیه په اړوند همدا ډول مفهوم او قضیه د
 R−1,Xپه هکله وجود لري ،چي هغه بیا بېرته د  R,Xپه هکله مفهوم او قضیې دي.دغه ډول مفهومو
او قضیو ته غبرګ )(dualمفهومونه او غبرګې قضیې وایو .پر بېلګو به یې تشریح کو.
فرضوو چي  R,Xنیمګړئ ترتیب سوي سیټ دي .فرضوو چي  A⊆Xدي .د  a∈Aعنصر د
 Aد سیټ د لوی ترین عنصر په نامه یادېږي  ،که د هر  x∈Aدپاره  xRaوي .د لوی ترین عنصر د
مفهوم غبرګ مفهوم د  Aد سیټ کوچنئ ترین عنصردي.که  aد نظر د  R−1اړېکې ته د  Aد سیټ لوی
ترین عنصر وي  ،نو د هر  x∈Aدپاره  x R−1aپدی معنی چی  aRxاو داهم نظر د  Rاړېکې ته د A
کوچنئ ترین عنصر دي .په ورته ډول  a∈Aد  Aد سیټ لوی ) (Maximumعنصر دي ،که داسي
 x≠a,x∈Aو جود و نلری چي  aRxوي.ددغه مفهوم غبرګ مفهوم د  Aدسیټ کوچنئ
) (Minimumعنصر دي.پدي معنی چي  x≠a,x∈Aو جود و نلری چي  xRaوي.
تمرین  .2.7الف)د  12.2شکل نیمګړئ ترتیب سوي سیټ په نظر کی نېسو.فرضوو چي
} A={a,b,c,e,f,gاو } B={a,d,e,gدي .د  Aاو  Bد سیټو لوی  ،کوچنئ  ،لویترین او کوچنئ تری
عنصر تعین کئ.
ب) فرضوو چي } A=N−{1په  7.3ج) بېلګه کي د R2په اړېکه کي د  Aد سیټ کوچنې
عنصرونه کم دي؟
د غبرګ مفهوم غبرګ په خپله هغه مفهوم دي .په ورته ډول د د غبرګې قضیې غبرګ بېرته
هغه اولنې قضیه ده.
وایو چي د  x,y∈Xدوه عنصرونه یو دبله سره د پرتلې وړ ) (comparableدي ،که  xRyاو
یا  yRxوي .د پرتلې د وړتوب غبرګ مفهوم بېرته د پرتلې د وړتوب مفهوم دي .دغه ډول مفهوموته
ځان غبرګې) (self-dualمفهوم وایو.
د Aد سیټ لوی اولویترین عنصر ترمنځ وبنسټېز تفاوت ته پاملرنه وکئ ،د Aد سیټ لویترین
عنصر د  Aد سیټ د هر عنصر سره د پرتلې وړ دي ،خو لوی عنصر حتمی ندي .څرګنده ده چی
لویترین عنصر په خپل ذات کي لوی عنصر دي  ،خو برعکس یې حتمی نده چي صدق وکي .هودا ډول
د کوچنې او کوچنې ترین عنصر په هکله استدالل کوالی سو .د  A⊆Xسیټ د ځنځیر ) (chainپه نامه
یادېږي ،که د هغه هر دوعنصره د پرتلې وړ وي .پدی معنی که د  Rاړېکه د  Aپر سیټ د
دیکوتومې( (Dichotomy) 10دوه ټوټئېز) خاصیت لري .که د  Xسیټ ځنځیر وي ،نو وایو چي R,X
د خطې ترتیب سیټ دي.

 10دیکوتومې:هغه ساختمان ته وایې چي ددو برخو څخه تشکیل سوی وی  ،خو دواړي برخي مشترکه برخه ونلري ،خو هغوی یو اوبل
تکمیلوي .لکه په طبیعي عددو کي جفت او طاق عددونه (دوه ټوټئېز) (.ژباړن)
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تمرین  .3.7فرضوو چی ≦  X,نیمګړئ ترتتیب سوی سیټ او  A⊆Xدي .الندنې ادعاوي
ثبوت کئ.
الف) که د  Aد سیټ لوی عنصر  aد  Aد سیټ د هر عنصر سره د پرتلې وړ وي ،نو  aد  Aد
سیټ لوی ترین عنصر دي.
ب) که  Aځنځیر وي ،نو لوی عنصر یې په عین حال کي لویترین عنصر دي.
که کومه قضیه راکړه سوي وي ،نو دهغې قضیې غبرګه قضیه داسي السته راوړو چي هر
مفهوم یې د هغه د غبرګ مفهوم سره الېشوو .د غبرګې قضیې ثبوت داسي السته راوړو چي په اصلي
قضیه کي مفهومونه د هغه د غبرګ مفهومو سره او " "xRyد " "yRxسره الېشوو.
تمرین .4.7الف) د  3.7تمرین د ادعاؤ غبرګې ادعاوې فورمولبندي کئ.
ب) دپورتنې کړنالرې له مخې د غبرګو ادعاؤ ثبوت د اصلي ادعا له مخې فورمولبندي کئ.
دلته به اوس یو بل مهم مفهوم راوړو .فرضوو چي ≤ X,نیمګړی ترتیب سوی سیټ او A⊆X
دي .د  a∈Xعنصر د  Aد سیټ د لوړ سرحد په نامه یادېږي ،که د هر  x∈Aد پاره  x≤aوي .د  Aد
سیټ کوچنئ ترین لوړ سرحد د  Aد سیټ د سپریمم ) (Supremumپه نامه یادوو او په  a=sup Aیې
نښه کوو.که  aد  Aد سیټ لوړ سرحد وي  ،نو د Aد سیټ هر لوړ سرحد  xدپاره  x≤aصدق کوي.
ددغو مفهومو غبرګ مفهومونه کښتنئ سرحد  ،د کښتې خوا محدود او انفیمم ) (Infimumدي.
بېلګه  .5.7الف)د  12.2شکل نیمګړئ ترتیب سوي سیټ په نظر کی نېسو.د } {d,eسیټ د
لوړې خوا محدود ندئ .د کښتې خوا محدود دی.ځکه چي د  b,aعنصرونه یې الندنئ سرحد دي ،خو
انفیمم نلري .په ورته شان د } {a,bسیټ د لوړې خوا وحدود دي ،خو سپریمم نلري.ځکه چي د لوړخوا
د سرحدونو سیټ } {d,e,gکوچنئ ترین عنصر نلري.
ب)د  3.7ج) بېلګې نیمګړئ ترتیب سوی سیټ  N, R2په نظر کي نېسو.طبعآ د  xR2yپر ځای
 y ، x( x|yوېشې) لېکو .که  n,m∈Nوي ،د }{n,mسیټ سپریمم لري  ،هغه عبارت دی د دواړو
عددو د کوچنېترین مشترک مضرب څخه ،انفیمم هم لري .هغه عبارت دي د } {m,nعددو د لوی ترین
مشترک وېشونکې څخه.
ج)خالې سیټ په هر غیر خالې نیمګړې ترتیب سوی سیټ ≦  X,کي د لوړې خوا محدود دي،
ځکه چي هر  x∈Xد ∅ سیټ لوړنئ سرحد دي .پدي حساب د ∅ سیټ سپریمم  ،که وجود ولري ،د X
∎
د سیټ کوچنئ ترېن عنصر دي.
قضیه  .2.7فرضوو چی ≦  X,نیمګړئ ترتتیب سوی سیټ دي .د  Xد سیټ هر غیر خالي د
لوړې خوا محدوده سب سیټ یوازې او یوازې هغه وخت سپریمم لري ،چي د Xهره د الندې خوا
محدوده سب سیټ انفیمم ولري.
ثبوت  .قضیه غبرګه قضیه ده د کېڼې خوا څخه و ښئ خواته استنباط (امپلیکېشن) د ښئ
خواڅخه و کیڼې خواته داستنباط (امپلیکېشن) غبرګه دعوی ده .پدی معنی چي د یوي خوا ثبوت کافې
دي.
فرضوو چي د  Xد سیټ هره د لوړې خوا محدود سب سیټ سپریمم لري او  A⊆Xغېر خالې
د الندې خوا محدوده سب سیټ دي .په  Bسره د  Aد سیټ ټوله الندې سرحدونه په نښه کوو .څرنګه
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چي د  Aسیټ د الندې خوا محدود دی ،نو د  Bسیټ خالې ندی.څرنګه چي د  Aد سیټ اختیاري
عنصر د  Bد سیټ لوړنئ سرحد دی او ∅≠ Aدی ،نو د  Bسیټ د لوړې خوا محدود دی .د فرضیې
له مخې  a=sup Bوجود لري .اوس به نو وښیو چي  a=inf Aدی.
که  x∈Aوي  .نو  xد  Bد سیټ لوړسرحد دي.فلهذا  a=sup B≦xدی.پدی معنی چي  aد A
د سیټ الندې سرحد دی .فرضوو چي  bد  Aد سیټ د الندې سرحدوڅخه وي .بیانو  b∈Bاو حتمی
q.e.d
 b≦a=sup Bدی.
پاملرنه وکئ چي ځنې مفهومونه په  2.1برخه کي د حقیقی عددو په اړوند ذکر سوه .د 1.3
تمرین ادعا د ددکیند او پورتنې قضیې د ثبوت څخه استنباط کېږي.
وایو چي د خطې ترتیب سیټ ≦  X,ګڼ ) (denseترتیب سوی سیټ دی که لږتر لږه دوه
عنصره ولري او د هر  x<y ,x,y∈Xدپاره داسي  zوجود لري چي  x<z<yوي .څرګنده ده چي
≦ N,ګڼ ترتیب سوی ندی .خو ≦  Q,او ≦  R,ګڼ ترتیب سوي سیټونه دي.
که ≦  X,نیمګړئ ترتیب سوی سیټ وي ، x,y∈X ،نو  yبالفاصله د  xپه تعقیب دي( yد x
تالي یا خلف دی) ،که  x<yوي او داسي  zوجود ونلري  ،چي  x<z<yوي .د ≦ N,په سیټ کي
هرعنصر بالفاصله تعقیبونکئ لري او د ≦  Z,په سیټ کي هر عنصر بالفاصله تعقیبونکئ لري او هر
عنصر بالفاصله بل عنصر تعقیبوي .خطې ترتیب سوی سیټ (چي لږ تر لږه دوه عنصره ولري)
یوازې او یوازې هغه وخت ګڼ ترتیب سوېده چي دهغه سیټ هیڅ عنصر بالفاصله د بل عنصر
تعقیبونکئ نه وي.
وایو چي د ≦  X,نیمګړئ ترتیب سوی سیټ  ،ښه ترتیب  well Orderedسوی دي ،که د
هغه هرغیر خالې سب سیټ کوچنئ ترین عنصر ولري .ښه ترتیب سوی سیټ خطې ترتیب سوی دی،
که  x,y∈Xوي ،نو } {x,yکوچنئ ترین عنصر لري .پدی معنی چي د پرتلې وړدي .د  1.2قضیې له
مخې د ≦  N,سیټ ښه ترتیب سوی سیټ دي.
فرضوو چي ≦  X,نیمګړئ ترتیب سوي سیټ دي ،د  A⊆Xسب سیټ د ټوټې ) (Sectionپه
نامه یادوو که :
)(7.1

x∈A, y ≦x → y∈A

څرګنده ده چي  Xټوټه ده .که  A≠Xوي  ،بیانو د  Aټوټه د مناسبې ) (properټوټې په نامه یادېږي.
که  a∈Xوي ،نو په ) X(aد :
)(7.2

}X(a)={x∈X; x<a

سیټ په نښه کوو .په اسانې سره لیدل کېږي چي ) X(aټوټه ده .وایو چي دغه ټوټه د  aد عنصر په
واسطه تعین سوی ده .که غواړو چي د ) (7.2په نښه کي پر ترتیب هم ټینګار وکو ،نو ) X(aد
) X≦(aپه څېر په نښه کوو.
تمرین  .5.7الف) وښیاست چی په ښه ترتیب سوی سیټ کي هره مناسبه ټوټه د یوه عنصر
پذریعه تعینېږې.
ب) د نیمګړې ترتیب سوي سیټ ≦ X,بېلګه ترسیم کي ،چي په هغه کي  a≠b, a,b∈Xداسي
وجود لری ،چی ) X(a)=X(bدي.
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فرضوو چي  X1,≦1او  X2,≦2نیمګړې ترتیب سوي سیټونه دي.د  f: X1→ X2مپینګ د
متصاعد مپینګ په نامه یادوو ،که د هر :
)x,y∈X1, x<1y → f(x)<2f(y

)(7.3

تمرین .6.7فرضوو چي  f: X1→ X2متصاعد بایجکشن دي.
الف) وښیاست که  X1,≦1خطې ترتیب وي ،نو  X2,≦2هم خطې ترتیب دي او  f−1متصاعد
مپینګ دی.
ب) داسي بېلګه راوړئ چي په هغه کي  f−1متصاعد نه وي.
د  f: X1→ X2بایجکشن مپینګ د آیزومورفېزم  Isomorphismپه نامه یادوو ،که  fاو f−1
دواړه متصاعد مپینګونه وي .د  f: X1→ X2مپینګ د غوټه سوې یا ځاله سوي ) (nestedمپینګ په
نامه یادوو ،که  fد  X1څخه پر  H(f)⊆X2باند ي آیزومورفېزم وې.
تمرین  .7.7فرضوو چي ≦ X,نیمګړئ ترتیب سوي سیټ دي.
الف) ثابت کي چي ،د  Xد سیټ د ټولو ټوټو سیټ ) U(Xنظر د ⊆ عملیې ته نیمګړئ ترتیب
سوي سیټ دي.
ب) فرضوو چي  Rد ≦ Q,په سیټ کي د داسي ټوټو سیټ دي ،چي لوی ترین عنصر
ونلري(دغه ډول ټوټه کله کله د دی دی کیند د مقطع په نامه هم یادېږي)  .د ≦ R,څخه پر ⊆R,
آیزومورفېزم ترسیم کي.
یوه طبیعی ګټوره «لنډونه» به ال دلته راوړو .که ≦ X,نیمګړې ترتیب سوي سیټ وي،
 ، B,A⊆ Xنو :
A<B
پدی معنی دی ،چي د هر  ، x∈Aد هر  y∈Bدپاره  x<yدي .په همدي مفهوم د  a∈Xدپاره د  A<aاو
 a<Aد نښو څخه کار اخلو.
نور تمرینونه
 .8.7د ] J.Bosák[4کتاب ولولئ  .دهغه په کتاب کي ډېر ښکلې تمرینونه دي ،چي د ګراف د
مفهوم په مرسته په ښه ظرافت سره حلېدای سي.
 .9.7څرګنده ده چي د دوه عنصره سیټ دپاره ،دوي غیر آیزومورف نیمګړې ترتیب سوي
سیټونه (د هاسه ډیاګرام یې رسم کئ) وجود لري .د  3یا  4عنصره سیټ دپاره څو غیر آیزومورف
نیمګړې ترتیب سوي سیټونه وجود لري؟
 .10.7فرضو چي  Xسیټ دي ،وښیاست چي:
الف) ⊆ P (X),نیمګړئ ترتیب سوی سیټ دي.
ب) هر ) A⊆ P(Xسپریمم او انفیمم لري.
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 .11.7الف) دهغه نیمګړئ ترتیب سوی سیټ چي اعظمی  nعنصره او لږ تر لږه  mعنصره
ولری  ،د هاسه ډیاګرام رسم کئ.
ب) د  A⊆Νسیټ پداسي حال کي چي د ترتیب اړېکه دوېش وړتوب وی ،اعظمی n
او لږ تر لږه  mعنصرونه ولری ،څه وخت وجود لری؟
 .12.7فرضوو چي  7.7( A⊆Rتمرین وګورئ) دي .ددی دپاره چي د  Aد سیټ د دیدیکیند
مقطع ګانو سیټ د ≦ R,سره آیزومورف وي ،کافې او الزمې شرط یې فورمولبندی کئ.
 .13.7الف) که  A<B ، A,B⊆Xوي او  inf B, sup Aوجود ولري ،نو ثابت کئ چي
 sup A≦inf Bدي.
ب) داسی بېلګه راوړئ چي په هغه کي  sup A=inf Bدي.

 .8.2حقیقې عددونه او الړونه )(sequences
د الړ د مفهوم څخه به کارواخلو ،څو د حقیقې عددو په هکله په هغه څه ځانونه خبر کړو ،چي
وروسته به ضرورت ورته ولرو.

د حقیقې عددو د څېړنو په هکله په خاص ډول او د ریاضې د پېچلو ساختمانو د څېړنو په هکله
(متریکې فضاوې او ورته ساختمانونه) په خاص ډول د الړ مفهوم ډیره قوی آله ده .دلته به لنډ ډول د
ځینوبنسټېزو حقیقتونو یادونه وکړو.

که  {a n }n 0د حقیقې عددو الړ وي ،نو د  aعدد دهغه د لمیټ په نامه یادېږي (  a  lima nلیکو) که د
n 

هر حقیقې عدد  ε>0دپاره داسي طبیعی عدد  n0وجود ولري ،چي د هر  n≧n0دپاره  |an−a|<εوي.

که د  aعدد داسي وجود ولري چی  a  lima nویو نو وایو چي د  {a n }n 0الړ متقارب
n 

) (convergentیا نژدي کېدونکئ دي .د ریاضې د اناالیز د ابتدائې کورس څخه لوستونکئ پوهېږي،
چي محدود او غیر متنازل (نه ښوئیدونکئ) الړ متقارب دي.


تمرین  .1.8فرضوو چي  {a n }n 0د حقیقې عددو غیر متنازل الړ دی .د هر  n∈Nدپاره
 an≦Kدي .و ښیاست چي د } α=sup{an; n∈Nعدد د راکړه سوی الړ لمیټ دی(د  αموجودیت د
دیدیکیند پرنسیب تضمینوی).




که  {s n }n 0 ,{a n }n 0دوه داسی الړه وي ،چي  a0=s0او د هر  nدپاره  sn+1=sn+an+1وي ،نو
هغه بیا د عددې سلسلې ) (Seriesپه نامه یادوو او په



n

a

سره یې ښیو .که د

n 0


n n 0

}  {sالړ متقارب


n

وي ،نو د هغه لمیټ د سلسلې د جمع د حاصل په نامه یادوو او په  a n  limsn  lim a k
n  k  0

یې ښیو .دسلسلې په هکله هم وایو چي سلسله متقاربه ده.
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n 

n 0

سره

تمرین  .2.8فرضوو چی



n

b

د غېر منفی عددو  ،عددي سلسله ده .پدي معنی چي د هر n

n 0

دپاره  an≧0دي .که د  Kعدد داسي وجود ولري ،چي د هر  nدپاره ≦K

n

k

a

وي ،نوثابته کئ چي د

k 0



  a nسلسه متقاربه ده .د  1.8د تمرین د نتېجې څخه په استفاده سره یې ثابته کئ.
n 0



تمرین  .3.8فرضوو چي د هر  nدپاره  0≦an≦bnدي .و ښیاست چي د
تقارب څخه د



n

a

د سلسلې تقارب استنباط کېږي .عالوه پر دي

n 0



n

b

n

b
n 0



≦

n 0

n

د سلسلې د

a

دي.

n 0

بېلګه  .1.8فرضوو چي  0≦q<1دي an=qn .سره اېږدو .بیا نو :
q n 1  1
s n   a k  1  q  ...  q 
q 1
k 0
n

n

q n 1  1
1
دي .څرګنده ده چي

lim
n 
q 1
q 1

هندسې سلسلې په نامه یادېږي.



1
  q دي .دغه سلسله د
وجود لري .ځکه نو
q 1
n 0
∎
n

اوس به نو د حقیقې عددو ارائه د طبیعی عددو د الړو په مرسته ترسیم کړو .خپلې څېړنې به د
 0,1انتروال پر حقیقې عددو باندي محدودي کړو .که  α∈Rوي ،نود  αمکمله برخه ، Whole Part
چی په ] [αسره یې ښیو ،عبارت دي دهغه تام عدد څخه چي تر  αلوی نه وي.پدي معنی چي:
[α]≦α<[α]+1

)(8.1

دي .بیا نو  α−[α]∈ 0,1دي .ددي اسیته هر حقیقې عدد  αد  α=z+βبڼه لري ،پداسي حال کي چي
 z∈Zاو  β∈ 0,1دي.


فرضوو چي  p>1 ، pثابت طبیعي عدد دي .د طبیعي عددو الړ  {x n }n 0د  pپر قاعده باندي
د حقیقې عدد  αد څرګندونې په نامه یادوو 11او په الندې ډول یې لېکو:
α=0,x0x1⋯xn ⋯|p
که الندنې شرطونه پر ځای کي:
)(8.2
)(8.3

} ، xn∈{0,1, ... ,p−1د هر  nدپاره
=α

xn
n 1

p

 11پدي هکله جزئیات د الجبر او عددونود تیوري په دوهمه برخه کي لوستالی سي(.نیازمن)
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n 0

د  xnعدد  ،د  pپر قاعده د  αد عدد په څرګندونه (ارائه) کي د ) (n+1ـام رقم )(digitپه نامه یادوو.


د  3.8تمرین او  1.8بېلګي د نتېجو پر بنسټ په ساده ګي سره لیدالی سو چي د هر  {x n }n 0الړ د
پاره چی د ) (8.2شرط پر ځای کي د

 n 1



 x .p
n

سلسله متقاربه ده او د هغه د جمعې حاصل د

n 0

 0,1د انتروال څخه عدد دي .اوس به وښیو چي معکوسه ادعا هم صدق کوي.
قضیه  .1.8د هر  α∈ 0,1دپاره د  pپر قاعده باندي څرګندونه وجود لري .عالوه پردي دغه
څرګندونه ،غیر له الندی حالت څخه ،بي ساری ده.
)(8.4





n 0

n 0

 x n .p n1   yn .p n1

}x n , y n {0,1, ,p  1

 n0داسي وجود لري چي د  n>n0دپاره  ، yn=p−1، xn=0د  n<n0دپاره  xn=ynاو x n  y n  1
0

0

دي.

ثبوت .فرضوو چی  α∈ 0,1دي .د  {x n }n 0الړ به داسي جوړ کو چی د  pپر قاعده د  αد عدد


څرګندونه وي .که  α=1وي ،نود  {x n }n 0الړ په داسي حال کي چي د هر  nدپاره  xn=p−1دي ،د
 pپر قاعده د  αد عدد څرګندونه ده .ددی اسیته فرضوالی سو چي  α∈ 0,1ده.
] x0=[α∙pسره اېږدو.د الندنې فورمول له مخې  xn,⋯,x1پیدا کوو :
.pn 2 




n

x n 1      x k .p k 1
k 0


د ریاضي د استقراء په ذریعه ثابتوالی سو چي:
}xn∈{0,1, ⋯,p−1

)(8.5
1
pn 1

)(8.6
څرنګه چي د هر  nدپاره ≦α

 k 1

n

 x .p
k

k 0

n

0≦α−  x k .p k 1 
k 0

n

دي ،نو  β=  x k .p k 1 ≦αدي .و به ښیو چي
k 0

 β=αدي .که  β<αوای ،نو داسی  nبه وجود درلودالی چي p−n−1<α−β
1
   (  )  
pn 1

دي .بیانو :

.p k 1 

n

k

x
k 0

کیدي .خو دغه حالت د ) (8.6غیر مساوات پر خالف دي .ځکه نو ویالی سو چي دغه ډول اوډل سوي


الړ د  pپر قاعده د  αد عدد څرګندونه ده .فرض کړو چي د  {x n }n 0او  {yn }n 0د  pپر قاعده د  αد
عدد دوي یودبله سره بېلې څرګندونې دي .فرضوو چي  n0کوچنئ ترین طبیعي عدد دی  ،چي
 x n  ynدي .بیله دي چي عمومیت مو نقض کړی وي  ،فرضوالی سو چي  x n  ynدي.
0
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0

0

0

پاملرنه وکئ ،چي د  n<n0دپاره  xn=ynدی.بیانو قدم پر قدم به الندنې اړېکه السته راسي:
n 0 1

n 0 1

 x n .p n 1  x n .p n 1   x n .p n 1  (x n  1).p n 1  p n 1
0

0

0

0

y n .p  n 1  





n  n 0 1

0

n 0

n 0 1

 yn .p n 1  yn .p n 1 
0

0

n 0

n 0



   x n .p n 1
n 0

n 0 1

 yn .p n 1  yn .p n 1  p n 1
0

0

0

n 0

پدي معنی چي په پاسنې ټولو درو غیر مساواتو کی باید مساوات صدق وکي .په لمړې غیر مساوات کي
 ،مساوات یوازی او یوازی هغه وخت صدق کوي  ،چي د  n>n0دپاره  xn=0صدق وکي.په دوهم غیر
مساوات کي هغه وخت چي  y n  x n  1او بالخره په دریم غیر مساوات کي  ،مساوات هغه وخت
0

0

صدق کوي ،چي د  n>n0دپاره  yn=p−1وي .ددغه حقیقتو څخه د قضیې ادعا استنباط کېږي.
q.e.d.
د طبیعی عددو د الړو په مرسته  ،دحقیقی عددو د پاسنې څرګندونې څخه به په راتلونکې کي
نور هم زیات کار واخلو.
بېلګه  .2.8پدي بېلګه کی به د ) P(Nد سیټ(د ټولو طبیعی عددو د سیټ د سب سیټو د سیټ )
څخه د  0,1په انتروال کي د  fساده مپینګ ترسیم کو .ساختمان یې ساده دي؛ که  A⊆Nوي ،نو


)(8.7

f (A)   2  A (k)  3 k 1
k 0

ایږدو.د  Aتابع مو په  5.2رساله کي تعریف کړه .پدي معنی چي د بېلګې په ډول :

1

f (N)   2  3 k 1  2  3  1
1
k 0
1
3
دي .او

1
3
f (2N)   2  2 N (k)  3 k 1   2  32k 1  2  3 
1 4
k 0
k 0
1
9


1
3n 1



f 0,...,n   2  3 k 1  1 
n

k 0

اوس به نو وښیو چي د  fمپینګ ،ساده مپینګ دي.فرض کړو چي  A1≠A2 ، A1,A2⊆Nدي.
بیا نو داسي  kوجود لري  ،چي د بېلګې په توګه  k∈ A1او  k∉ A2دي .فرضوو چي  kکوچنئ ترین
داسي عدد دي ،پدي معنی چي د  n<kدپاره  n∈ A1≡n∈A2دي.
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بیابه د شمېرنې په نتیجه کي السته راسي :




f (A 2 )   2  A (m)  3 m1  0  3 k 1   2  A (m)  3 m1
2

2

mk

(m)  3 m1  3 k 1 

m k


A2

2



) f (A1

m k


  2  A (m)  3 m1  3 k 1   2  A (m)  3 m1  2  3 k 1
1

1

m k

m k

∎
د  fد مپینګ د قیمتو ساحه د کانټور د سیټ ) C=H(fاو یا د کانټور د دیس کانتینووم
( Cantor Discontinuumد کانتور پرې پرې سیټ) په نامه یادېږي.د  Cد سیټ د تعریف
او) (8.7څخه په اسانې سره لیدل کېږي ،چي که  x∈ Cوي ،نو  xد درو پر قاعده ارائه سوې
دي او یوازي د  0او  2د عددو څخه تشکیل سوې دي.
1 5 2
, ,
C
2 6 2

تمرین  .4.8وښیاست چي:

ښکاره ده چي ،معکوسه ادعا هم صدق کوي :که  x  0,1د درو پر قاعده څرګندونه
یې یوازي د  0او  2د رقمو څخه تشکیل سوي وي ،نو  x∈ Cدي.

1 19 9
تمرین  .5.8وښیاست چي , , ∈ C
3 27 13
1 19 9
 , ,وي.
قیمت په ترتیب سره
3 27 13
بېلګه  .3.8په  Cnباندی د هغو

دي .د  Aداسي پیدا کړې ،چي د )f(A

 x  0,1سیټ په نښه کوو ،چي د هغو د درو پر



قاعده د په څرګندونه کي  xn=1 ، x   x k  3 k 1وي .په آسانې سره لیدل کېږي ،چي :
k 0



C= 0,1 − Cn
n 0

د  C1,C0سیټونه په  2.13شکل کی رسم سوي دي .دغه ډول کوالی سو چي د  Cسیټ په رسم کي د
 0,1د انتروال هغه برخه چي خط سوی نه وي  ،څرګند کړو ،د  2.14شکل وګورئ∎ .
بېلګه  .4.8د  0,1انتروال څخه د ) P(Nپه سیټ کي  hساده مپینګ ترسیموو .که x∈ 0,1


وي ،نو  xد دوو پر قاعده  {x n }n 0ارائه سوي دي .که د  xعدد دوي مختلفې څرګندونې ولري ،نو هغه
څرګندونه یې ټاکو ،چي د معین ځای څخه وروسته یوازي د  1رقم ولري.د  hمپینګ په الندې ډول
تعرېفوو:
} h(x)={n∈N; xn=1
70

په آسانې سره خپل باور راوړالی سې ،چي

 h : 0,1 دي∎.
)11 P(N

تمرین  .6.8په پورتنې مپینګ کي د  h  1  ,h  2  ,h  1 قیمتونه پیداکړې .وګورئ
2
3
7
 

 

 

چي د  k∙N, {0,1,...,n},2N,Nد سیټو څخه کوم سیټ د  hد مپینګ قیمت دي.

ضمیمه ـ ارشیمیدس  ،بلزانو ،کوشې او دي دیکیند د حقیقې عددو په هکله
د  1.2رسالې په شروع کي مو وویل چي د دي دیکیند پرنسیپ د حقیقې عددو د نوی خاصیتو
څخه نه دی .پدی معنی چي هغه د ارشیمیدس  ،بلزانو او کوشې د معروفو خاصیتو څخه استنباط کېږي.
په دغه برخه کي به په دقت سره یوه لنډه کتنه ورته وکو.


د حقیقې عددوالړ  {a n }n 0د بلزانوـ کوشې په لنډ ډول د  b-cالړ په نامه یادېږي ،که د هر ε>0
دپاره داسی  n0وجودلري ،چي د اختیاري  m,n≧n0دپاره  |an−am|<εصدق کوي.
تمرین  .7.8وښیاست چي د حقیقې عددو هر متقارب الړ  b-cالړ دي.
قضیه  .2.8د حقیقې عددو هر بلزانوـ کوشې الړ متقارب دي.


ثبوت  .فرضوو چي  {a n }n 0د بلزانوـ کوشې الړ دي.د  ε=1دپاره داسي  n0وجودلري ،چي
د هر m,n≧n0دپاره  |an−am|<1دي.فرضوو چي:
}M={x∈R; (∃k)(∀n≧k) an≧x
څرګنده ده چي  a n −1∈Mدي ،پدي معنی چي د  Mسیټ خالې نه دي .د بلې خوا  a n +1د
0

0

 Mد سیټ لوړنئ سرحد دي ،ددی اسیته
α=sup M
وجود لري .اوس به نو وښیو چي
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.   lima n
n 

فرضوو چي  ε>0دي .بیانو  α−εد  Mد سیټ لوړنئ سرحد نه دي .ځکه نو داسي x∈M
وجود لري چي  x>α−εوي .بیانو  kداسي وجود لري ،چي د  n≧kدپاره  an≧xدي .د بلزانوـ

کوشې د شرط څخه استنباط کېږي ،چي داسي  n1وجود لري ،چي د  n,m≧n1دپاره <||an−am
2


دي .څرنګه چي  α+د  Mپه سیټ اړه نلري ،نو  n2≧n1داسي وجود لري ،چي a n <α+
2
2
دي .فرض کړو چي } n3=max{k,n1دي .که  n≧n3وي ،نو :
2



an≧x>α−ε, a n  a n  , a n <α+
2
2
2

2

صدق کوي .په مجموع کي  |an−α|<εکېږي.

q.e.d

پاملرنه وکئ چي د  2.8قضیې په ثبوت کي او د  4.1قضیې په ثبوت کي د دی دیکیند د
پرنسیب څخه اساسآ کار اخیستل سوی دي .اوس به نو معکوسه قضیه ثابته کړو .دغه قضیه دقیقه نه ده
فورمولبندی سوي  .هیله ده چي لوستونکئ مي وبخښې -د امکان په صورت کي د هغه دقیقه
فورمولبندي پخپله وکي.
قضیه  .3.8فرضوو چي ≦  K,+, ∙ , 0,1,داسی فیلډ دی چی ) (1.7)- (1.2خاصیتونه ولري.
که  Kد ارشیمید پرنسیپ پر ځای کي(پدی معنی چي د  4.1قضیه صدق کوي) او هر  b-cالړ په K
کي متقارب وی ،بیا نو  Kد دیدیکیند پرنسیپ هم پرځای کوي.
ثبوت  .د ) (1.7)- (1.2خاصیتو پر بنسټ کوالی سو فرض کړو چي  Q⊆Kدي(د الجبر د معروفو
قضیو څخه ده) .
فرضوو چي  M⊆Kد لوړی خوا محدود غیر خالي سیټ دي .فرضوو چي  aد  Mد سیټ لوړ
سرحد(پوله) دی .بېله دي چي عمومیت مو نقض کړی وي ،فرضوالی سو چي  x∈Mداسی وجود

لري ،چي  x>0دي .ځکه نو ، a>0هم مثبت دي .راسی چي د  {a n }n 0الړ جوړ کو .څرنګه چي K
د ارشیمیدس پرنسیپ پر ځای کوي ،نو د یوه راکړه سوي ثابت  n∈Nدپاره داسي  kوجود لری چي
1
1
 k  n aدي.ځکه نو  k∈Nداسی وجود لري ،چي  k  nد  Mد سیټ لوړسرحد دی.فرضوو
2
2
k
چي  kدغه ډول کوچنئ ترین عدد دی  ،بیانو  a n  nسره اېږدو .ځکه نو د  x∈Mدپاره صدق کوي
2
1
چي  x≦anدی او  x∈Mداسی وجود لري ،چي  a n  n  xدی(.دلته مو د هغۍ فرضیې څخه
2

استفاده و کړه چي د  Mد سیټ کم عنصر مثبت دی) .اوس به وښیو چي د  {a n }n 0الړ ( b-cیعنی
1
بلزانو – کوشی الړ) دی .فرضوو چي  ε>0دی .بیانو  n0داسي وجود لری ،چي  n  دی .په
2
ساده ګي سره لیدالی سو  ،چي د  n≧n0الندنې اړېکه صدق کوي:
0

0

72

an

1
 an
2n
0

an 
0

1
ددی اسیته د  n,m≧n0دپاره  
2n
لري ،فرض کړو چي    lim a nدی.
0

 | a n  a m |دی .د  b-cالړ د فرضیې له مخې دغه الړ لمیټ

n 

اوس به نو وښیو چي  α=sup Mدی .څرنګه چي  n∈Nدی او د هر  x∈Mد پاره x≦an
داسی صدق کوي ،چي  x≦αدی ،پدی معنی چي  αد  Mد سیټ لوړنئ سرحد دی .فرضوو چي  βد
 Mد سیټ بل لوړ سرحد دی .غواړو ثابته کو چي  β≧αده .که  β<αوای ،نو داسي  n0به وجود
1
درلودالی ،چي د  n≧n0د پاره به  an> (α+β)>βوای .څرګنده ده چي  m≧n0داسي وجود لري،
2
1
1 1
1
چي ) m  (  )    (  دی .بیا به نو  x∈Mداسی وجود ولری  a m  m  xوی.
2
2
2
2
1 1
1
 a m  m  (  )  (  )  دی .پدی معنی چي  x∈Mداسي وجود
مګر
2
2
2
لري  ،چي  x>βدي .خو دغه حالت د لوړنې سرحدد خاصیت سره په تضاد کي دی .پدي ډول قضیه
q.e.d
ثابته سوه.
نور تمرینونه
 .8.8که  p>1, p∈N, n∈Nوي  ،نو د  xk,...,x1,x0الړ د طبیعی عدد  nد  pپر قاعده د څرګندونې په

نامه یادیږې  ،که د  i=0,...,kدپاره } xi∈{0,1,...,p-1او  n

k

i

x p
i

وي .په هغه صورت کی چي

i 0

 k>0وي ،نو  xk≠0دي .ثابته کئ چي هر طبیعی عدد د  pپر قاعده په یوازنئ بڼه څرګندوالی سو.
 .9.8فرضوو چي  xk,...,x1,x0د طبیعی عدد  nد  pپر قاعده څرګندونه ده.بیا نوثابته کئ چي p−1
یوازی او یوازی هغه وخت طبیعی عدد  nوېشې ،که p−1د  xk+...+x1+x0عدد ووېشې .په ورته
ډول  p+1یوازی او یوازی هغه وخت د  nطبیعی عدد وېشې ،که  p+1د
k
 x 0  x1  x 2   (1) x kعدد ووېشې .که  p=10وي  ،نو عدد به څه ډول بڼه ولري؟

 .10.8د  α∈ 0,1د عدد د  pپر قاعده څرګندونه  {x k }k 0د متناهې څرګندونې په نامه یادېږي ،که
داسې  n0وجود ولری ،چي د  k>n0دپاره  xk=0وي .د pپر قاعده څرګندونه د دورانې  periodicپه
نامه یادېږې ،که د  n0,l∈Nعددونه داسې وجود ولري ،چي د  n>n0دپاره  x n 1  x nوي .پدی معنی
چي متناهې څرګندونه هم دورانې څرګندونه ده .وښیاست چي د  αعدد یوازی او یوازی هغه وخت
ناطق عدد دی ،چي د هغه څرګندونه د  pپر قاعده دورانې وي.

m
 .11.8فرضوو چي  0,1
n
ثابت کئ چي د  rعدد یوازي او یوازي هغه وخت د  pپر قاعده متناهې څرګندونه لري ،که د k∈N
عدد داسي وجود ولري  ،چي  nد  pkعدد ووېشې.

 r دی .پداسي حال کي چي  mاو  nیو پر بل باندي د وېش وړ ندې.
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m
 .12.8ثابت کئ چي  ،که  0,1
n
کوچنئ دی.

 r د pپر قاعده دورانې څرګندونه ولري ،نو د lدوران تر n

 .13.8فرضوو چي  p,q>0, p,q,∈N, a∈(0, 1), f: 0,1 ⟶ 0,1دي .وښیاست چي د  fتابع د a
په عدد کي یوازې او یوازې هغه وخت متمادې ده ،که الندنئ شرط صدق وکي:
د هر  nدپاره داسي  mوجود لري چي که د  pپر قاعده د  aاو  xڅرګندونې لمړې  mرقمونه مساوي
وې  ،نو د  pپر قاعده د ) f(aاو ) f(xڅرګندونې لمړې  nرقمونه مساوي دي.
 .14.8د تېر تمرین د نتېجي څخه په استفادي سره د کانتور د سیټ څخه د  0,1پر انتروال باندي
متمادی تابع ترسیم کئ.
 .15.8ثابت کئ چي د هرو دوو حقیقې عددو دپاره  0≦α<β≦1داسي  x∈ 0,1 − Cوجود لري،
چي  α<x<βدی.
 .16.8ثابت کئ ،که  fد  0,1انتروال څخه د کانتور په سیټ کي  Cمتمادي مپینګ وي ،نو  fثابته تابع
ده .پدي معنی چي  a∈ Cداسي وجودلري چي د هر  x∈ 0,1دپاره  f(x)=aدی.
 .17.8فرضووچي  n>0,p>1,a∈ 0,1دی .د  εاو  ηغیر منفي عددونه داسي پیدا کي چي د
 a  ,a  انتروال د هغو  xسیټ وي ،چي د  pپر قاعده د  aد څرګندونې سره لمړې  nرقمونه
مساوی لري.
 .18.8ثابت کئ  ،که  x∈ 0,1 − Cوي ،نو داسي  ε>0داسي وجود لري ،چي:
 (x−ε, x+ε)⊆ 0,1 − Cدی.
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دریم فصل
د سیټ د عنصرو شمېر څه شې ته وایې
برنارد بلزانو او جورج کانټور د الیتناهی په هکله د خپلو څېړنو په لړ کي سمدستي د مختلفو
الیتناهی په پرتله کولو شروع وکړه .هغوی باید د هغوی ترعصر پوري په دغه هکله د بشریت دپوهي
اوتفکر د پېټې څخه اوږه خالي کړی وای  .هغوی ددغی مفکوری څخه چي د سیټ د عنصرو شمېرعدد
دی ،ډډه وکړه او خپلي څېړنې یې د دتمدن د کښتو پوړو څخه داسي راپېل کړه  ،چي ددوو سیټو د
عنصرو شمېر سره پرتله کي.دغه مفکوره به په  1.3رساله کي تشریح کو.
په  2.3رساله کي به د بلزانو و هغي مفکوری ته چي په  2.1رساله کي مو اشاره ورته وکړه ،
پاملرنه وکړو .خپلو څېړنو ته پدی هکله چي الیتناهی څه شي دی قدم پر قدم داسی ادامه ورکوو ،چی
لمړئ متناهی سیټونه تعریفوو او د الیتناهی سیټونه په ساده ډول د شمېرپه وړتوب  countableاو د
شمېر په نه وړتوب  Uncountableیا بې شمېره باندی صنف بندی کوو.په  7.3او  8.3رسالو کي به
هڅه وکو چي السته راغلي پوهه د ریاضی د ګټوروقضیو د ثبوت دپاره په کار واچوو( 2.7او 4.8
بېلګه )...

 .1.3کوچنیان په خپل منځ کي چاکلیټ څنګه وېشې
پدي رساله کي ددو سیټو د عنصرو د شمېر مفهوم او د هغه اړوند مفهومونه تعریفوو .دغه مفهومونه به پر یو
شمېر بېلګو باندی ترسیم کړو.

دوه ښه تربیه سوي کوچنیان په نظر کی نیسو چي په خپل منځ کي عادالنه یوه د چاکلیټو کڅوړه
ووېشې .د هغوی تګ الره پدی اړه لري چي آیا دعمر له مخې تر ښوونځې دمخه دي اوکه یې فکر د
ښوونځې ددرسو تر تآثیر الندی راغلئ دی .د ښوونځې زده کونکئ د چاکلیټو د کڅوړې محتوا شمېرې
او بیا یې پر دوو وېشې او د خپل انډیوال برخه ورکوی .دوېش عدالت پدی اړه لری چي آیا پر دوو د
وېش نتیجه او د چاکلیټو شمېرنه درسته ده او که غلطه .ددغه ډول وېش دپاره الزمه ده چي لږ تر لږه
پر دوو د وېش سره بلد وي.
هغه کوچنیان چي ښوونځې ته ال نه وی تللې  ،دغه پرابلم په ډیره ساده ګې سره حل کوي.
هغوی د « یو یې زما ـ یو یې ستا» د سیسټم څخه کار اخلي .هغوی پدی ندی خبر چي په کڅوړه کي څو
داني چاکلیټ دي(هغوی ته د چاکلیټو شمېر په زړه پوري هم ندی)  ،خو دخپل وېش پر عدالت باندي ،
پر حق ،باوری دي .په غالب ګمان سره پدی باورلري چي د لمړې کوچنې د چاکلیټو د Aد سیټ شمېر
د دوهم کوچنې د چاکلیټو د  Bد سیټ دشمېر سره مساوی دی .د هغوی کړنالره د  1.3په شکل کي
ترسیموو .که دغه شکل ته د  fمپینګ وراضافه کړو( 2.3شکل وګورئ)  ،نو د لیسی زده کونکي وینی
چی د  fمپینګ د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندی ساده مپینګ دي.
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د ورته کړنالري څخه د سپورټ ښوونکي ،هغه وخت چي وغواړي یوه ټولګې پر دوو مساوي
ګروپو یا ټیمونو ووېشې ،کار اخلي .ټوله زده کونکې پر اول او دوهم باندي وېشي .هغه چي اول دی په
یوه ګروپ او هغه چي دوهم دي په دوهم ګروپ کي راغونډېږي .که د زده کونکو شمېر جفت وي ،نو
دواړه ګروپه سره مساوي دي .که څه هم د ټولګې د زده کونکو شمېر راته معلوم نه وي.
دا چي په یوه قطې کي  65پنسلونه دي  ،څه معنی؟ که دقیق ځیر سو  ،نو اصآل هغومره
پنسلونه دي ،لکه  65,...,2,1عددونه او یا طبیعي عددونه چي تر  65لږوي .پدي معنی  ،هغه وخت چي
پوهېږو چي یو سیټ  n∈N ، nعنصره لري .یوازي پدی پوه یو چی د دغه سیټ د عنصرو شمېر دونه
دي لکه د } {1,2,...,nد سیټ د عنصرو شمېر .او یا لکه د } {k∈N; k<nسیټ.
د پورتنیو بېلګو څخه استدالل کوالی سو چي زموږ دپاره اصآل په لمړې قدم کي دغه واقعیت
په زړه پوري دي چي کله دوه سیټونه مساوي شمېر عنصرونه لري  .او وروسته بیا دسیټو د عنصرو
شمېر(کله کله د عنصرو په شمېر پسي هم نه ګرځو)  .موږته دغه په زړه پوري ده چی د عنصرو
شمېر یعنی څه؟
د پورتنیو مفکورو سره یو شان نوی مفهوم تعرېفوو .فرضوو چي  Aاو  Bسیټونه دي .وایو
چي  Aاو  Bمساوی شمېر عنصرونه لری یا د  Aاو  Bسیټونه مساوی بوج (حجم)(په انګلیسی کي
 Powerورته وایې ).لری ،لیکو یې | ، |A|=|Bکه د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندي ساده مپینګ
وجود ولري .پدی معنی هغه وخت چي د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندی بایجکشن وجود ولری.
د | |A|=|Bد بیان نفی په | |A|≠|Bسره افاده کوو .موږ معموآل د دووسیټو د مساوي شمېر عنصرو
پرځای د دوو سیټو د مساوی بوج په هکله ږغېږو .د  Aد سیټ د بوج د په نښه کولو دپاره د | |Aپر


ځای د  Aد نښې څخه هم کار اخیستل کېږي .دغه نښه د لمړې ځل د پاره کانټور را منځته کړه .پدی




ډول د | |A|=|Bپر ځای ،په معادل ډول A  B ،هم لیکالی سو.
بېلګه  .1.1الف) د } {0,1,2او } {a,b,cسیټونه مساوی بوج لری .ځکه چي د }{0,1,2
دسیټ څخه د } {a,b,cپر سیټ بادی ساده مپینګ وجود لری  ،چي هغه عبارت دی له:
}]f={[0,a], [1,b],[2,c
ب) د ) (0,1او ) (0,2انتروالونه هم مساوی بوج لري .ځکه چي د ) x∈(0,1دپاره د
 g(x)=2xتابع د ) (0,1انتروال څخه د ) (0,2پر انتروال باندی ساده مپینګ ترسېموي.
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ج) د  n∈Nدپاره د  h(n)=2nمپینګ د طبیعی عددو څخه د جفتو طبیعی عددو 2Nپر سیټ
ساده مپینګ دي .ددی اسیته | |N|=|2Nدی .پدی معنی چي د طبیعی عددو دسیټ بوج د جفتو طبیعی
عددو د سیټ د بوج سره مساوی دي .په بل عبارت د طبیعی عددو شمېر د جفتو طبیعی عددو د شمېر
سره مساوي دي.
د) د  ρسطحه عین بوج لری لکه د ټولوهغوممکنو مستقیمو خطوسیټ  Aچي پرنوموړی
سطحه عمود دی .په مپینګ کي دهر  p∈Aپه مقابل کي د عمود خط  pد عمودیت نقطه (د خط پنده)
اېږدو .پدي معنی چي د عمود خط  pاو د  ρدسطحې د تقاطع نقطه یې په مقابل کي اېږدو.دغه ډول
∎
مپینګ د  Aد سیټ څخه د  ρپر سطحه باندی ساده مپینګ دي.
قضیه  .1.1الف)د هر سیټ  Aدپاره | |A|=|Aصدق کوي.
ب) که | |A|=|Bوي  ،نو | |B|=|Aدی.
ج) که | ، |A|=|Bاو | |B|=|Cوي ،نو | |A|=|Cدي.
ثبوت .الف) د  idAمپینګ د  Aپر سیټ ساده مپینګ دی.
ر
پ
f:A مپینګ د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندی وجود
ب) که | |A|=|Bوي  ،نو د11 B
لري .د  2.2.2قضیې په استناد د  A
 f-1:B معکوس مپینګ وجود لري .د همدی قضیې له مخې
دغه مپینګ د  Aپر سیټ ساده مپینګ دي .ددی اسیته | |B|=|Aکېږي.
ر
پ
ر
پ
 g:C بایجکتیف
 f:A او 11 B
ج)څرنګه چي | ، |A|=|Bاو | |B|=|Cدی ،نود 11 B
مپینګونه وجود لري.بیانو د  f∘g:A→Cهم بایجکتیف مپینګ دي.

q.e.d
بیلګه  .2.1الف) که  a<b∈Rوي ،نود ) f:(0,1)→(a,bبایجکتیف مپینګ وجود لري .په
رشتیا هم کفایت کوي چي د) x∈(0,1دپاره  f(x)=(b−a)∙x+aسره کښېږدو .ځکه نو
|) |(0,1)|=|(a,bدي.د  1.1قضیې له مخې د اختیارې  c<d, a<b, a,b,c,d∈Rدپاره |)|(a,b)|=|(c,d
صدق کوي.
ب) د تانجنټ تابع د     ,  د انتروال څخه د  Rپر سیټ باندي بایجکتیف مپینګ دي( 3.3
 2 2

  
 2 2

شکل ،وګورئ).ځکه نو    ,   Rدي.

1
ج) د )∞ f:(0,1)→(0,تابع چي د  f(x)=  1پذریعه تعریف سوي ده ،بایجکتیف مپینګ
x
دي( 3.4شکل وګورئ) .ځکه نو د الف) ،ب) او لمړې قضیې له مخې الندنئ مساوات صدق کوي.
||(0,1)|=|(0,∞)|=|R
∎
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تمرین .1.1فرضوو چي  . c<d, a<b, a,b,c,d∈Rپه الندنیو سیټونو کي جوړه په جوړه د
هرو دوو سیټو ترمنځ بایجکتیف مپینګ تعریف کئ.
( (0,1), (a,b), (c,d), (−∞,a), (a,+∞), R, (−∞,a)∪<b, +∞),الف

 3a  b
 3a  b 
a,

,b 


4
 4


;( (0,1 , (a, b , (c, d , (−∞, a , a ,∞), a ,b), c ,d), {[x,y]∈R×Rب
;}x2+y2=1
( 0,1 , a,b , c,d , a, 3a  b  3a  b ,b .ج
4

4

اوس به نو دلته نور مفهومونه معرفې کړو.وایو چي د  Aد سیټ بوج د  Bد سیټ تر بوج
کوچنئ او یا مساوي دي  ،د | |A|≦|Bپه نښه کوو ،که د  fساده مپینګ د  Aد سیټ څخه د  Bپه سیټ
کی ولري .وایو چي د  Aد سیټ بوج د  Bد سیټ تر بوج کوچنئ دي  ،که | |A|≦|Bوی  ،خو
| |A|=|Bصدق نه کوی  .په هغه صورت کي لیکو |. |A|<|B
بیلګه  .3.1الف) د ) (0,1د انتروال بوج د  0,1د انتروال تر بوج کوچنئ اویا دهغه سره
مساوي دي .ځکه چي د ) id (0,1مپینګ د ) (0,1څخه په  0,1کي ساده مپینګ دي.
ب) د } {0د سیټ بوج د  0,1د سیټ تر بوج کوچنئ دي .څرګنده ده چي د } {0د سیټ څخه
د  0,1په سیټ کي ساده مپینګ وجود لري ،پدی معنی چي |  |{0}|≦| 0,1دي ،خو| |{0}|=| 0,1
صدق نه کوي .ځکه چي د } {0د سیټ څخه د  0,1پر سیټ ساده مپینګ وجود نلري.
ج)که  A⊆Bوي  ،نو | |A|≦|Bصدق کوي .په یقین سره  idAزموږ د غوښتنې ساده مپینګ
دي∎ .
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د | |A|<|Bد غیر مساوات په ثبوت کي اکثرآ د ستونځو سره مخامخ کېږو  .یو ډول باید ثابت
کړو چي د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندي ساده مپینګ وجود نلري .په داسې حالتو کي باید تل د یو
چم څخه کار واخلو.
بیلګه .4.1پدی بیلګه کي به وښیو چي د هر طبیعي عدد  n∈Nدپاره الندنئ غیر مساوات
صدق کوي:
)(1.1

|}|{k∈N; k<n}|<|{k∈N; k≦n

څرګنده ده چي } {k∈N; k<n}⊆{k∈N; k≦nدي .پدی معنی چي د لمړې سیټ بوج ددوهم سیټ
تر بوج کوچنئ او یا ورسره مساوي دي .باید وښیو چي ددوی بوجونه سره مساوي ندي .مستقیم یې
نسو ثابتوالی .خو د ریاضي د استقراء څخه به مرسته وغواړو.
په ) V(nبه د |} |{k∈N; k<n}|≠|{k∈N; k≦nادعا په نښه کړو .څرګنده ده چي )V(0
صدق کوي ،ځکه چي ∅=} {k∈N; k<0دي او دوهم سیټ غیر خالې دي.
د ") " V(n)→ V(n+1استنباط به په غیر مستقیم ډول ثبوت کړو .فرضوو چي )V(n+1
صدق نه کوي.پدی معنی چي د } A={k∈N; k<n+1د سیټ څخه د } B={k∈N; k≦n+1پر
سیټ باندی د  fد بایجکتیف مپینګ وجود لري .دلته غواړو ثابته کړو چي ) V(nد بیان په صفت صدق
نه کوي  ،پدی معنی چي د هغه نفی باید رشتیا وي ،یعنی |} |A−{n}|=|B−{n+1دي ( .د جزئیاتو په
هکله یې فکر وکې ،دلته د  2.1.2ج د تمرین د نتېجې څخه کار اخلو).
دوه امکانه لرو:
 .1که  f(n)=n+1وي ،نو } f|A-{nد } A−{nد سیټ څخه د } B−{n+1پر سیټ باندی د
بایجکتیف مپینګ دي .ځکه نو ) V(nصدق نه کوي –  3.5شکل وګورئ.
 .2فرضوو چي  f(n)≠n+1دي .بیانو د  l≦n, k<n, k,lعددونه داسي وجود لري  ،چي
11
 g : A مپینګ داسي تعریفوو:
 f(k)=n+1او  f(n)=lدي( .6.3شکل وګورئ) .د on  B
 g(n)=n+1, g(k)=lاو د ټولو  i≠n,k, i∈Aدپاره ) g(i)=f(iسره ایږدو.په دي حالت کي بیا هم
لکه په لمړې حالت کي د } g|A−{nمپینګ د } A−{nد سیټ څخه د } B−{n+1پر سیټ باندي
بایجکتیف مپینګ دي .پدی معنی چي ) V(nصدق نه کوی .په نتیجه کي ثبوت تکمیل سو∎.
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تمرین  .2.1فرض کړو چي  n<m, n,m∈Nدي.ثابت کي چي:
|}|{k∈N; k<n}|<|{k∈N; k<m
پاملرنه وکئ چي د ج 1.3بیلګې د نتیجې معکوسه ادعا هم په خاص مفهوم سره صدق کوي .که
| |A|≦|Bوي ،نو د  C⊆Bداسي وجود لري  ،چي | |A|=|Cوي .په رشتیا هم د | |A|≦|Bغیر مساوات
11
څخه استنباط کېږي ،چي د  B
 f : A ساده مپینګ وجود لري .دلته کفایت کوي چي )C=H(f
سره کښیښودل سي.
د سیټو د بوج په هکله د غیر مساواتو دابتدائې خاصیتو ثبوت لوستونکو ته پریږدم.
تمرین .3.1فرضوو چي  B,Aاو  Cسیټونه دي .ثابت کئ چي د هغوی د بوج په هکله الندنې
خاصیتونه صدق کوي:
الف) که | |A|=|Bوي ،نو | |A|≦|Bدی.
ب) که | |A|≦|Bاو | ، |B|≦|Cنو | |A|≦|Cدي.
ج) که | |A|=|Bاو | ، |B|<|Cنو | |A|<|Cدی.
لوستونکئ به هرومرو ځیر سوی وي،چي تراوسه مو د «طبیعی» ادعا د ثبوت تکل ندی
کړئ ،هغه داچي:که | ،|B|≦|A|, |A|≦|Bنو | |A|=|Bدی .وروسته به یې ووینو چي دغه ادعا حقیقت
لري  ،خو ثبوت یې ،پدی رساله کي د نورو ثبوتو په څېر ،دونه ساده ندی.
نور تمرینونه
 .4.1د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندي ساده مپینګ ترسیم کړئ ،پداسي حال کي چي:
الف)  A=Rاو } B={[x,y]∈R2; x2+(y−1)2=1 ∧y≠2دي.
ب) د  Aسیټ په سطحه کي د ټولو قوسو سیټ دي او )∞ B=R×R×(0,دي.
ج)} A={[x,y]∈R2 ; x2+y2≦1او  B= 1,1 × 1,1دي.
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د)  A  N Nاو  Bد طبیعی عددو د ټولو غیر متنازلو الړو سیټ دي.
ه) } A={[x,y}∈R2; x2+y2=1او  B= 0,1دي.
ی) } A={[x,y}∈R2; x2+y2=1او } B=A∪{[x,y}∈R2; x2+y2=2دي.
 .5.1ثابت کئ چي | |A|≦|Bدي  ،پداسي حال کي چي.
الف) 0,1

N

 A پدی معنی چي  Aد  0,1په انتروال کي د ټولو عددي الړو

سیټ دي او  Bد  0,1د انتروال د ټولو متقاربو عددي الړو سیټ دي.
ب) } A={[x,y}∈R2; x2+y2≦2او }B={[x,y}∈R2; x2+y2<1
ج)  A  0,1او د Bسیټ د ) (0,1د انتروال څخه د  0,1په انتروال کي د
ټولو متمادی تابع ګانو سیټ دي.
N

د)  Aد  Rڅخه په  Rکی د ټولو غیر متنازلو تابع ګانو سیټ دي او  Bد  Rڅخه په R
کی د ټولومتصاعدو تابع ګانو سیټ دي.

 .2.3د هېري د ضرورت په هکله
دلته به هڅه وکړو چي د سیټ او د سیټ دمساوی بوج د مفهومو تجرد په نښه کړو .ددي دپاره چي
نوموړې مفهومونه مو ښه درک کړي وي ،نو الزمه ده چي ځنې شیان هېر کړو.

د تېري رسالي د څېړنو څخه استنباط کېږي چي د ) (0,1خالص انتروال بوج تر
 0,1تړلې انتروال تر بوج کوچنئ یا مساوي دي ،او دغه بوج بیا د ) (−1,2د انتروال تر بوج
کوچنئ یا مساوي دي .او هغه بیا د ) (0,1د انتروال د بوج سره مساوي دي ،پدی معنی:
|)|(0,1)|≦| 0,1 |≦|(−1,2)|=|(0, 1
ددي انتظار درلودالی سو چي د ) (0,1د انتروال بوج د  0,1د انتروال د بوج سره مساوي دي .پدی
معنی چي د ) (0,1څخه پر  0,1باندی ساده مپینګ وجود لري او برعکس هم حقیقت لري .خو دا
عجیبه نده ؟
د څلرم فصل د څېړنو په نتیجه کي استنباط کېږي چي د  0,1او د  0,1 × 0,1د سطحې
انتروال هم مساوي بوج لري .حتی د حقیقی عددو محور  Rاو د  R×Rسطحه مساوي بوج لري .په
لمړې نظر بی معنی برېښي  .تر هغه وخته چي کانټورخپل نظریات معرفي کوله ،تر شلم قرن پوري
ریاضي پوهانو ته هم همداسي بی معنی برېښیدله .
هڅه به وکو چي د موضوع پراصلی علت باندی رڼا واچوو .ولی د سیټ د تیوري نتېجې (چي
په واقعیت کي به یې ثابت هم کړو) زموږ د تصور سره مخالف دي .آیا غلطی د سیټ د تیوری په نتېجو
کي ده او که زموږ په تصور کي؟ ممکن په تصور کي غلطي وي.
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کله چي د  0,1د انتروال تصور کوو  ،نو خامخا د کرښې پر مخ د قطعه خط او یا دحقیقی

عددو ،چي د لوی والې له مخې سره ترتیب سوي وی ،تصور کوو.پدي معنی چي نه یوازي د 0,1
بلکه د هغه د ساختمان مو هم سترګو ته ودریږي .عالوه پر هغه د سیټ په اړوند مشخصات هم
راسره مل وي .کله چي مو غوښتل د  0,1د انتروال د بوج مساوي والی د  0,2د انتروال د بوج
سره ثبوت کو ،نو پردغو سیټو د «ساختمان » څخه مو کار واخیستي−د بیلګي په توګه د ضرب څخه.
زموږ د لټون تابع  fد  x∈ 0,1دپاره  f(x)=2xوه.
د  0,1  0,1په سطحه کی د انتروال تصور مربع ده  ،چي دوه بعده لري حال داچي د
 0,1قطعه خط یو بعد لري .دنوموړو سیټو سره زموږ په تصور کي اوتومات د هغو ساختمان هم مل
دي .د غه ساختمانونه ځني معین خصوصیات هم منعکس کوي:لکه د ساختمان ترتیب یې په اصل کي
یورنګه یا یکنواخت  monotoneمپینګ دي .متمادی مپینګ یې د توپولوژیکې ساختنمان جواب
ورکونکئ دي ،.او داسي نور .ددغه معلوماتو تر تاثیر الندي هڅه کوو چي داسي مپینګ پیدا کړو چي
دهغه ساختمان جواب ورکونکئ وي .کله کله د خپلو تصوراتو پر خالف  ،د بیلګي په ډول متمادی
مپینګ لټوو ،که څه هم داسي مپینګ معموآل وجود نلري.
بیلګه  .1.2د  6.5.2د بیلګي پر اساس د  0,1انتروال څخه پر ) (0,1انتروال باندي متمادی
مپینګ وجود نلري .و به ښیو چي د ) (0,1انتروال څخه پر  0,1باندي متمادی باجکتیف مپینګ وجود
11
 f : (0,1) متمادی مپینګ دي .بیانو د
نلري .په غیر مستقیم ډول یې ثابتوو.فرضوو چي on  0,1

) a,b∈(0,1عددونه داسي وجود لري  ،چي  f(b)=1, f(a)=0دی .بیله دي چي عمومیت مو نقض
کړي وي  ،فرضوو چي  a<bدي .پدی معنی  ،چي  0<a<b<1دی .د )  f ( a2عدد د  0,1په انتروال
کي دی ،.پدي معنی  ،چي  f(a)=0≦ f ( a2 ) ≦f(b)=1دی .د بلزانو د قضیې 2.5.2پراساس د∈c
 0,1داسي وجود لري  ،چي )  f(c)= f ( a2دي  ،خو دغه حالت زموږ فرضیه ،چي د  fمپینګ ساده
دي ،را نقضوي.

∎

تمرین  .1.2وښیاست چي د B
 f : A متمادی ،بایجکتیف مپینګ وجود نلری ،پداسي
حال کي چي  B,A ، A≠Bیو دالندنیو سیټ څخه دی.  0,1 , 0,1 ,  0,1 , 0,1 :
بیلګه  .2.2وبه ښیو چي د  0, 1  0, 1پر  0, 1متمادي بایجکشن وجود نلري .وبه
ښیو چي حتی د  0, 1  0, 1د سیټ څخه د  0, 1په سیټ کي متمادي انجکشن وجود نلري .بیا به
11
f : 0, 1  0, 1 
هم مسئله د استدالل د تناقض په طریقه ثابت کړو .فرضوو چي د  0, 1
متمادی د انجکشن مپینګ وجود لري b=f([1, 1]) , a=f([0, 0]) .سره ایږدو .د

h,g : 0, 1 
 0, 1  0, 1
متمادي مپینګونه چي د الندنیو فورمولو پذریعه تعریف سوي دي  ،په نظر کي نیسو( 7.3شکل
وګورئ).
]h(x)=[x, x2
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] g(x)  [x, x

بیا نو  (h∘f)(1)=(g∘f)(1)=b, (h∘f)(0)=(g∘f)(0)=aدی .څرنګه چي  g∘f, h∘fمتمادی مپینګونه
دي  ،نو د بلزانو د قضیې  2.5.2له مخې د ) c1,c2∈(0, 1داسي عددونه وجود لري  ،چي
ab
 (h f )(c1 )  (g f )(c 2 ) دي .پدی معنی چي ))  f (h(c1 ))  f (g(c2کېږي.
2

خو دا نتیجه هغه واقعیت چی د  fمپینګ ساده مپینګ دی  ،نقض کوي .ځکه نو )  h(c1 )  g(c2دی.
∎
دلته مودوه پنده واخیسته :اول داچي که غواړو چي ) (0, 1او  0,1د سیټو په صفت وڅېړو،
نو باید د هغوی تر ساختمان او جوړښت تېرسو او هغوی ته باید د ُکل په صفت وګورو ،د هغه مشخصه
داده چي څه شې په هغه کي شامل دی او څه شې په هغه کي ندی شامل .دغه ډول تعامل په ریاضې کي
معمول دي .د بېلګې په ډول د کټه ګورې  Categoryپه تیوری کي د دوو کټه ګوریو ترمنځ مپینګ چي
د فنکټور ) (functorپه نامه یادېږي ،هېرجن فنکټورونه ) (forgetful functorهمداسی تعامل کوي.
پدی معنی چي دغه ډول مپینګ د ګروپ ( یا ساختمان) په مقابل کي یو سیټ په داسي ډول اېږدي چي د
هغوی د اصلی جوړښت څخه صرفنظر کوي «هېروی یې» .
دوهم پند دادی  :که غواړو چي د ) (0, 1پر  0,1باندی بایجکشن و موندو  ،نو باید د
متمادیت څخه تېر سو .پدی معنی چي باید د غیر متمادی بایجکشن په لټه کي سو .دا وظیفه به راتلونکې
رسالی ته پریږدو.
نور تمرینونه
 .2.2وښیاست چي  ،د  Νد سیټ څخه د  Ζپه سیټ کي نه ښوئیدونکئ (غیر متنازل) مپینګ
وجود نلری.
 .3.2وښیاست چي ،د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندی متمادی مپینګ وجود نلري ،په داسي
حال کي :
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; B  (0,1)  0,1

a)A  0,1  0,1

;}B  {[x, y]  R 2 ;x 2  y 2  1

b)A  0,1  0,1

B  0,1  0,1 .

)c)A  (0,1)  (0,1

 .4.2دخلکو ګروپ یا ټولنه (انجمن) په نظرکي نېسو ،د بېلګي په ډول دافغانستان اوسیدونکې ،
هغوی په مختلفو ټولنو کي سره راټول سوي دي.
 (aکیدای سي چي دوی ټولنې عین غړې ولري؟
 (bد ټولنی او دهغي د غړو د سیټ ترمنځ تفاوت څه شي دي؟
 (cد  (bپه برخه کي مو باید څه شي «هېر» کړې وای؟

 .3.3د پور الیتناهې پروسه
پدی رساله کي به بیله کاره د پیسو د السته راوړلو کړنالره معرفی کړم ږ منتهی دغه کړنالره یوه
عملې نیمګړتیا لري  ،هغه داچي په الیتناهي پوری تړلئ دی .خو د مفکوری څخه د سیټو د بوج په اړوند کار
اخلو.

د پور اخیستلو یو پرنسیپ په الندی ډول دی:
پور اخیستونکئ  Pد  S0صراف څخه  x0افغانې پوروی او په هغه پیسو چړچي کوي .کله چي
صراف  S0د خپلو پیسو غوښتونکئ سي  ،نو  Pد  S1صراف څخه د  x1≧x0افغاني پوروی ،د S0
پور بیرته ورکوی او په پاتی پیسو  ،یعنی  x1−x0بیا چړچي کوی .همدا ډول دغه کارته دوام ورکوی.
د  Sn+1صراف څخه  xn+1≧xnافغانې پوروی ،په  xnافغانې د Snصراف پور اداء کوي او په
 xn+1−xnبیا چړچې کوی .په دغه ډول دغه کار ته تر «الیتناهې» پوری دوام ورکوی .ددی پروسی
عملی اړخ دلته نه څېړو  ،ځکه چي بالخره خبره تر پولیسو او محکمی پوری رسېږي .خو هڅه کوو
چی ددغي مفکوری څخه په تېرورسالو کي د طرح سوی پرابلم د حل دپاره ګټه واخلو.
بېلګه  .1.3د تېري رسالي د پندونو او د پور اخېستونکې  Pد کړنالري څخه په استفاده سره
هڅه کوو چي د   0,1د انتروال څخه د ) (0, 1پر انتروال باندی د بایجکشن مپینګ ترسیم کړو .د
تېری رسالي د نتیجو پر بنسټ دغه ډول بایجکشن به متمادي نه وي .د   0,1او د ) (0, 1په منځ کي
یوازي دونه توپیر دی چي د   0,1انتروال په اصطالح یوازي یو عنصرتر ) (0, 1تر انتروال
«اضافه» لری او هغه هم د یو عدد دی چي موږ به یې د «ورکیدو» په هڅه کي یو.

1
موږ به خپل مپینګ پداسی ډول ترسیم کړو چي د یوه عدد به نیغ د
2
1
1
په مقابل کي کښېږدو ،او داسي نور  .پدی معنی چي
  0,1په انتروال کي هم سته  ،خو هغه به د
3
2
زموږ مپینګ به داسي و ښودل سي:
په مقابل کي کښېږدو.د
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1
1
f( ) 
n n 1

 n=1,2,...پداسي حال کي چي

1
, n=1,2, ...
n

≠, x

f(x)=x ; x∈(0, 1

په پاس ډول تعریف سوي مپینګ بایجکشن دي ،څرګنده ده چي دغه مپینګ متمادي ندي.
∎

تمرین  .1.3د الندنیو سیټو څخه د هرو دوو سیټو په منځ کي بایجکشن مپینګ تعریف کي.
0,1 ,  0,1 , 0,1) ,  0,1

اوس به نو داسي ادعا ثابته کړو چي عمومي بڼه ولري .ددی ادعا اساسی مفکوره په الندنې
کومکي ادعا کي نغښتی ده.

 A ، f:A 
لیما  .1.3فرضوو چي  fاو  gمپینګونه دي B ،
 g: B او د  fمپینګ
ساده دی.د  B2 ,B1 ,A2 ,A1سیټونه داسي وجود لري  ،چي د هغو دپاره الندنې اړېکي صدق کوي:

)(3.1

B1  B2  

A1  A2  ,

)(3.2

B1  B2  B

A1  A2  A,

)(3.3

g(B2 )  A 2

f (A1 )  B1 ,

ثبوت :که د  fمپینګ د  Aد سیټ څخه د  Bپرسیټ وای  ،نو کافی وه چي B1  B, A1  A
او  A2  B2  اېښې وای .دلته بیا د «پور اخیستلو» د مفکوری څخه کار اخلو او فرضوو چي
«پورونکي» خالی الس نه راځي یعنی د ) X0  B  f (Aسیټ خالی ندی .د هغه د اداء کولو په
موخه د )  Y0  g(X0سیټ پورو .پدی صورت کی نوی «پور» )  X1  f (Y0پیدا کېږی  ،چي هغه
بیا د بل «پور» )  Y1  g(X1په ذریعه اداء کوو .په عمومي بڼه :
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)(3.4

) X n  f (Yn 1

)(3.5

) Yn  g(X n

سره ایږدو(د  9.3شکل وګورئ).

اوس به نو:


Yn

n 0

A2 

A1  A  A 2


Xn

n 0

B2 

B1  B  B2
په نښه کړو.
څرګنده ده چي ) (3.1او ) (3.2اړېکې صدق کوي .و به ښیو چي ) (3.3اړېکه هم صدق
کوي.دهغه د ثبوت دپاره کافی ده چي د سب سیټونو څلوراړېکې , b)f  A1   B1 , a ) f  A1   B1
 c) g  B2   A 2او  d)g(B2)⊇A2په ثبوت ورسوو:

 (aفرضوو چي  x∈A1او ) y=f(xدی .که  y∉B1نه وای  ،نو بیا به داسی  n∈Nوجود
درلودالی چي  ، y∈Xnڅرنګه چي ) y∈f(A1)⊆f(Aدی ،نو  n>0دی .د ) (3.4اړېکې پر بنسټ
داسی  z∈Yn−1وجود لری چي ) y=f(zدي .وګوری چي ) x∈A1, y=f(xاو ) z∈A2, y=f(zالسته
راغلل  ،پدی معنی چي موږ ددوو عنصرو دپاره یو تصویر پیداکړي .خو دغه حالت د  fد تابع د ساده
والې د فرضیې ضد دي.
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 (bفرضوو چي  y∈B1دی .البته  H(f)=f(A)=B−X0⊇B1دی .ځکه نو  x∈Aداسي وجود
لري چي ) y=f(xدي .که  xد  A1د سیټ عنصر نه وای یعنی  ، x∉A1نو  x∈A2وای ،پدي معنی
چي د کم یو ه  nد پاره به  x∈Ynوي .د ) (3.4پر اساس  y=f(x)∈Xn+1⊆B2دي .خو دغه حالت نا
ممکنه دي .ځکه نو  x∈A1او ) y=f(x)∈f(A1دي.
 (cفرضوو چي ) x∈g(B2دي .بیانو داسي  n∈Nاو  y∈Xnبه وجود ولري چي )x=g(y
وي .د ) (3.5پر اساس صدق کوی چي  x∈Yn⊆A2دي.
 (dبرعکس که  x∈A2وي ،نو داسي  nبه وجود ولري چي  x∈Ynدي .د ) (3.5پر بنسټ
داسي  y∈Xnوجود ولري چي ) x=g(yدي  .بیانو ) x∈g(Xn)⊆g(B2دي.
q.e.d.
تمرین ( .2.3د جدی لوستونکې دپاره!).د  B2,B1,A2, A1د سیټو موجودیت د مجازو پرنسیبو
پر اساس نه دي ثابت سوي  .د  2.2.4د قضیې پر اساس د معرفي سوي ساختمان په صحت باندي ځان
ډاډمن کي.
قضیه  ( .1.3د کانټور – برنشټاین قضیه ) .فرضوو چي  Aاو  Bسیټونه دي .که | |A|≦|Bاو
| |B|≦|Aصدق وکي ،نو | |A|=|Bدي.
ثبوت  .فرضوو چي د قضیې فرضیه صدق کوي  ،یعنی | |A|≦|Bاو | |B|≦|Aدي .بیانو د
 f:A او  A
B
 g: B مپینګونه وجودلري .د ) (3.1لیما پر بنسټ د B2,B1,A2, A1
11
g|B2 : B2 
سیټونه د ) (3.1)−(3.3خصوصیاتو سره وجود لري .د ) (3.3پر اساس   A 2پر

دي.پدی معنی چي د  g|B2معکوس مپینګ  B2
  : A2 هم وجود لري  .د
مپینګ داسي تعرېفوو:
x∈A1

که

)h(x)=f(x

x∈A−A1=A2

که

)h(x)=ψ(x

h : A 
B

ثابتوو چي د  hمپینګ د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندي ساده مپینګ دي .لمړئ الندنئ مساوات
اسانه شمېرالی سو:
h(A)=h(A1∪A2)=h(A1)∪h(A2)=f(A1)∪ψ(A2)=B1∪B2=B
فرضوو چي  x1≠x2, x1,x2∈Aدي .اوس نو څلور امکانه وجود لري:
 x1 ∈A1, x2∈A2 .3 ، x1,x2∈A2 .2 ، x1,x2∈A1.1او . x2 ∈A1, x1∈A2 .4څرنګه چي د  fاو ψ
مپینګونه ساده مپینګونه دي  ،نو په لمړیو دوو حالتو کي ) h(x1)≠h(x2دي .په دریم او څلرم حالت کي
د ) h(x1),h(x2د عنصرو څخه یو په  B1او بل یې په  B2اړه لري  ،پدي معنی چي په خپل منځ کي
مختلف دي .ددي ځایه نتیجه اخیستل کېږي چي د  hمپینګ ساده مپینګ دي.
بېلګه  (a .2.3د  2.1بېلګي د نتیجې  ،د  1.1تمرین  1.3 ،قضیې او الندنې اړېکې :
(0, 1)⊆<0, 1)⊆<0, 1>⊆R
پر اساس د هر  a<b, a,b∈Rدپاره :
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|>|(0, 1)|=|<0, 1)|=|<0, 1>|=|R|=|(a, b)|=|<a, b
صدق کوي.
N
N
N
 (bواضح ده چي } {0,1}  {0,1,2دي .د  Φساده مپینګ د } {0,1,2د سیټ څخه د
N
} {0,1په سیټ کي داسي تعریفوو:

({a n }n 0 )  {bn }n 0
پداسي حال کي چي:
b2n=0

که

 an=0یا  2وي.

b2n=1

که

 an=1وي.

b2n+1=0

که

 an=0یا  1وي.

b2n+1=1

که

 an=2وي.

N
N
ځکه نو |} | {0,1,2}| | {0,1او د  1.3قضیې پر اساس دواړه سیټونه مساوی بوج لري.

∎
N
N
تمرینونه  a) .3.3آیا د } {0,1د سیټ څخه د } {0,1,2پر سیټ باندی د بایجکشن مپینګ
جوړوالی سي ؟

N
N
 (bد } {0,1د سیټ څخه د } {0,1,2,3پر سیټ باندی د بایجکشن مپینګ ترسیم کئ .

د سیټونو د بوج په منځ کي د غیر مساواتود تېره اړېکی څېړنه مو په ناڅاپې ډول تر اوسه نه وه
ځنډولی  .تر تېری قضیې پوری د تېره غیر مساوات په هکله هیڅ هم نسو ثابتوالی.
قضیه  .2.3فرضو چي C,B,Aسیټونه  |A|≦|B| ،او |( |B|<|Cیا | |A|<|Bاو |) |B|≦|C
دی .بیا نو |( |A|<|Cوایو چي د  Aد سیټ بوج د  Cد سیټ تر بوج کوچنئ دی) دی.
ثبوت :د | |A|≦|Cغیر مساوات د ) 1.3bد تمرین په استناد صدق کوي .که | |A|=|Cوای  ،نو
بیا به | |C|≦|Aاوبیا به | |C|≦|Bهم وای .د  1.3قضیې پر اساس به | |C|=|Bوای .مګر داحالت د
q.e.d
قضیې د فرضیې مخالف دی.
بېله دي چي پدي پوه سو  ،چي د سیټ «بوج » څه شئ دي  ،تر اوسه مو د «دوو سیټو د
مساوی بوج» او یا «د یوه سیټ بوج دبل سیټ تر بوج کوچنئ دی» اړېکې څېړلي  .د هغه پوهېدو ته
تراوسه ضرورت نه ؤ او په آینده کي به هم ضرورت ورته پېدا نسی .په ځینو خصوصي حالتو کي به
بل ډول کړنالره غوره کړو .خو په هغو حالتو کي به دمساوی بوج مفهوم او نورمفهومونه بل ډول اراء
سوی او هغوی ته بل ډول لنډونې یا مخفف غوره سویدي .له دی وروسته به د سیټ بوج د حروفو په
ذریعه په نښه کوو ،د بېلګي په توګه  β,α, 0 , m,nاو داسی نور  .خو تل به مخفف اراء کوي.
بېلګه  .3.3زموږ په راتلونکي ترمینولوژي کي به  2.3قضیه په داسي ډول فورمولبندی سي:
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فرضوو چي  γ,β,αداسی بوجونه دی چي  β<γ,α≦βدی ،بیا نو  α<γدی.
∎
دغه ډول حالتونه په فلسفه کي دیوه مفهوم د تجرد په نامه یادېږي« .بوج» هغه څه دی چي د
ټولوهغو سیټو دپاره چي مساوی بوج ولری مشترک دی .دبوج د مفهوم دقیق تعریف ته ضرورت نلرو.
په ورځنې ژوند کي د دغه ډول حالتو سره ډیر مخامخ کېږو .په مشکله به ووایاست چي ښکال څه شی
ده ،خو قضاوت کوالی سی چي یو ګل ښایسته دی  ،موسیقی ښایسته ده یا نجلی ښکلی ده« .ښکال» هغه
خصوصیت دی چي د ګل  ،موسیقی او نجلی سره مشترک دی .که بیرته ریاضي ته راوګرځو  ،نو
زموږ پاملرنه به طبیعی عددو ته ورڅرمه سي .موږ نه پوهېږو چي طبیعی عدد څه شي دی  ،خو (لږتر
لږه په نسبی بڼه ) پوهېږوچي د ټولو طبیعی عددو سیټ څه شئ دي.د ورته حالتوسره د نورو مفهومو په
هکله هم مخامخ کېږو .ددغه ډول مفهومو  ،لکه د سیټ بوج  ،طبیعی عدوو  ،په هکله په مجرده توګه
نه بلکه د حاالتو په اړوند قضاوت کوالی سو .
نور تمرینونه
 .4.3د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندي بایجکشن تعریف کئ  ،پداسي حال کی چي :
 A (aپه سطح کي د ټولو مستقیمو خطو سیټ دي  B=R2 ،؛
 B={[x,y]∈R2; x2+y2<1} ، A={[x,y]∈R2; x2+y2≦1} (b؛
 B={[x,y]∈R2; x2+y2≦1} ، A={[x,y]∈R2; 0< x2+y2≦1} (c؛

1
≦ x2+y2≦1} (d
2

; B={[x,y]∈R2; x2+y2≦1} ، A={[x,y]∈R2؛

 .5.3د کانتورـ برنشتاین د قضیې څخه په استفادي سره وښیاست چي د  5.1تمرین د  Aاو B
دسیټو دپاره | |A|=|Bصدق کوي(.پدي معنی چي د هغوی بوج سره مساوي دي).

11
 f : B دي B0=B , A0=A .او Bn+1=f(Bn) ,
 .6.3فرضوو چي  A⊆Bاو  A
) An+1=f(Anسره اېږدو.

 (aوښیاست چي  ...⊆Bn+1⊆An⊆Bn⊆...⊆B1⊆A0⊆B0دی.
 (bدغه حالت د یوه شکل پذریعه داسي انځور کي چي د  Bnسیټونه به مربع وي او  Anسیټونه
به دایرې وي.
 (cفرضوو چي د  gمپینګ د الندنې اصل پر اساس تعریف سوی دی :
د

) (Bn  A n



 x دپاره

n 0

د پاته x∈B
وښیاست چي
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)g(x)=f(x

11
 g : B مپینګ دی.
  Aپر

دپاره

g(x)=x

 (dکه د  fمپینګ د  Aپر سیټ وي  ،نو ثابت کئ چي  g=fدی.
 .7.3د  6.3د تمرین د نتیجو څخه په استفادی سره د کانتورـبرنشتاین د قضیې نوی ثبوت
راوړئ.

 4.3کم سیټ متناهې دی
د متناهی سیټ مفهوم به تعریف او دهغه ځنې بنسټېز خاصیتونه به وڅېړو.

د  Aسیټ د متناهی سیټ په نامه یادوو که | |A|<|Nوي .که سیټ متناهې نه وي  ،نو هغه د نا
متناهی (الیتناهی) سیټ په نامه یادوو.
دي.

بېلګه  .1.4د ∅  {1,2}, {1},سیټونه متناهې دي  ،خو د  R, Q, Z, Nسیټونه التناهې سیټونه
∎
که  nطبیعی عددوی  ،نو :
)(4.1

}Nn={k∈N; k<n

په نښه کوو .په آسانې سره لیدل کېږي چي د  n>0دپاره |} |Nn|=|{1,2, ... ,nدی .البته ∅=N0
دی .وایو چي د  Aسیټ د  nعنصرو درلودونکی دی (خاوند دی) |A|=n ،سره یې لیکو  ،که
| |A|=|Nnوي.
پاسنئ تعریف زموږ د هغه تصور سره چي سیټ  nعنصرونه لری ،مطابقت کوي .ددی
رسالی اساسي نتیجه هغه ادعا ده چي وایې :یو سیټ یوازی او یوازی هغه وخت متناهی دی ،که د
کوم  n∈Nدپاره  nعنصرونه ولري .فرضوو چي د غه ادعا هم د متناهي په هکله زموږ د تصور
سره مطابقت کوي.
ددی ادعا د ثبوت دپاره ځني مرستندیونتیجو ته ضرورت لرو.
بېلګه  .2.4دهر طبیعی عدد  nدپاره د  Nnسیټ متناهي دي .په حقیقت کي د  1.4بېلګي پر
اساس :
||Nn|<|Nn+1
صدق کوي .د بلی خوا  Nn+1⊆Nدی ،ځکه نو | |Nn+1|≦|Nدی .د  2.3قضیې پر اساس
∎
| |Nn|<|Nدی.

تمرین  (a .1.4که  N
 f : Nn وي ،نو  k∈Nداسي وجود لري  ،چي د هر m∈Nn
دپاره ) k>f(mدی .د ریاضی د استقراء په ذریعه یې ثابت کی.
 (bد  (aپه استفاده وښیاست چي د  Nnڅخه پر  Nباندي مپینګ وجود نلری ،پدی معنی چي
د  Nnسیټ متناهي دی.
لیما  .1.4که  A⊆Nد پاس له خوا محدود سیټ وي.نو داسي  nوجود لري  ،چي |A|=n
دی.
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ثبوت :د ) V(mپه ذریعه الندنئ بیان په نښه کوو :دهر  A⊆Nmسیټ دپاره داسي n∈N
وجود لري ،چي  |A|=nدی.
که دا ثابته کو  ،چي د هر  mدپاره د ) V(mبیان صدق کوی  ،نو ویالی سو چي د لیما ادعا
هم صدق کوي .د صفر دپاره د ) V(0بیان په بدیهي بڼه صدق کوي .ځکه چي که ∅= A⊆N0وی  ،نو
∅= Aاو  |A|=0دي.
فرضوو چي د ) V(mبیان صدق کوي او  A⊆Nm+1دي .اوس نو دوه امکانات لرو:
 m∉A (aوي ،بیا نو  A⊆Nmدي او نظر د استقراء و فرضیې ته ) V(mصدق کوي ،پدي
معنی چي داسي  nوجود لري،چي  |A|=nدي.
 (bکه  m∈Aوي .دغه حالت باید پر دوو برخو ووېشو:
 .1د هر  l<mدپاره  l∈Aدي  ،بیانو  A=Nm+1او څرګنده ده چي . |A|=m+1
 l<m .2داسي وجود لري  ،چي . l∉Aد } B=(A−{m})∪{lسیټ مالحظه کوو.
د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندي ،لوستونکئ په آسانې سره د بایجکشن مپینګ تعریفوالی سي.
پدي معنی چي | |A|=|Bدي .د بله پلوه  B⊆Nmاو د استقراء د فرضیې پر اساس داسي  nوجود
q.e.d
لري  ،چي  |B|=nدي  .پدی حساب  |A|=nکېږي.
اوس نو کوالی سو چي د وعدي سره سم هغه قضیه فورمولبندي او ثابته کو.
قضیه  .1.4د  Aسیټ یوازی او یوازي هغه وخت متناهي دي ،چي داسي طبیعی عدد  nو
جود ولري  ،چي  |A|=nوي.
ثبوت :که د  Aد سیټ بوج  nوي  ،پدي معنی چي دهغه بوج د  Nnد سیټ د بوج سره مساوي
دي .ځکه نو د  2.4.بېلګي د نتېجي پر اساس د  Aسیټ متناهي دي.
د معکوس استنباط ثبوت مغلق دي .فرضوو چي د  Aسیټ متناهي دي ،یعنی | . |A|<|Nبیانو د
11
N
 f : A مپینګ وجود لري .ددي مپینګ د قېمتو ساحه به ) B=H(fسره په نښه کو .ځکه
11
 f : A دي .پدي معنی چي  B⊆Nاو | |B|=|Aدي .ددي ځایه استنباط کېږي چي د B
نو   Bپر

سیټ هم متناهي سیټ دي.د  8.2.2بېلګې د نتېجي پر اساس د طبیعی عددو سیټ  Bد پاس له خوا
محدوده ده .د  1.4لیما په استناد د  nطبیعی عدد داسي وجود لري  ،چي  |B|=nدي .ددی ځایه
q.e.d.
ویالی سو چي  |A|=nدي.
و مو موندل چي طبیعی عددونه په حقیقت کي د متناهي سیټو بوج دي .ودی واقعیت ته به
وروسته بیا راوګرځو .اوس به دلته یوه «کنډ او کپره» همواره کړو.د  n<mغیر مساوات په دوو
مختلفو ډولو سره تعبیروالی سو .یو دا چي (په صحیح ډول) د دوو طبیعی عددو تر منځ د غیر
مساوات په صفت درک کړو او بل داچي د | |Nn|<|Nmد څرګندونې په صفت درک کړو .د مساوات
په هکله هم ورته استدالل کوالی سو .اوس به وښیو چي دواړه تعبیرونه یو دبل سره معادل دي .موږ
د دواړو تعبیرو څخه د یوه د ټاکنې اختیار لرو.
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قضیه  .2.4فرضوو چي  m,nطبیعی عددونه دي( n<m .د طبیعی عددو د ترتیب په مفهوم
)دي ،یوازي او یوازي هغه وخت چي د  Nnبوج د  Nmتر بوج کوچنئ وي .همدغه ډول ادعا د
مساوات په هکله هم صدق کوي.
ثبوت :لمړئ به
که  n<mوي ،نو

| |Nn|<|Nmدي

(4.2).....

استنباط ثابت کو.
که  n<mوي ،نو د  (c2.1.1د تمرین له مخي  n+1≦mدي .د  2.4بېلګي پر اساس
||Nn|<|Nn+1|≦|Nm
صدق کوي .زموږ ادعا د  3.2قضیې څخه استنباط کېږي.
معکوسه ادعا به په غیر مستقیم ډول ثابته کړو .که  n<mنه وي  ،نو یا  n=mسره دي او یا
 n>mدي .که  n=mسره وي  ،نو څرګنده ده چي | |Nn|=|Nmسره به وي  ،خو دغه زموږ د
فرضیې پر خالف ده ،یعنی | |Nn|<|Nmحقیقت نلري.
همدا ډول د  n>mپه حالت کي د  4.2پر اساس | |Nn|>|Nmدي.
د مساوات دپاره ثبوت مشابه دی.
q.e.d
په  1.1رساله کي مو د اقلیدس د اساساتو د یوی اکسیومي یادونه وکړه  .هغه عبارت وه له :
«جزء تر ُکل کوچنئ دي»  .سیټونه ددی اکسیومي سره ټکر خوري .په تېروبرخو کي مود سیټو
بېلګې راوړي  ،سر بېره پردي چي د بل سیټ جزء ؤ  ،خو د هغه سیټ سره یې مساوي بوج درلودي.
د بېلګې په ډول  Rاو ). (0, 1و به یې ښیو چي دغه خاصیت و الیتناهي سیټو ته منسوبیدالی سي.
ځکه نو ویالی سو چي د اقلیدس اکسیومه د متناهي سیټو په اړوند صدق کوي .دا دهغه څه سره سمون
کوي  ،چي په هغه وخت کي د یونان ریاضي یوازي د متناهي شیانو سره کار کاوه.
قضیه  .3.4که  Xمتناهي سیټ وي ، A≠X, A⊆X ،نو | |A|<|Xدي.
ثبوت :قضیه به د تناقض په طریقه ثابته کړو .فرضوو چي  A≠X, A⊆Xداسي وجود لري
چي | |A|<|Xحقیقت نلري .څرنګه چي | |A|≦|Xباید وي  ،نو باید | |A|=|Xوي .د  4.1قضیې
پر اساس  n∈Nداسي وجود لري  ،چي  |X|=nدي .د  X−Aسیټ خالي ندي .فرضوو چي
 a∈X−Aدي .بیا نو  A∪{a}⊆Xدي .تر هغه ځایه چي  |A|=|X|=nدي  ،خو |A∪{a}|=n+1
دي او دا هم زموږ د فرضیې سره تناقض دي.
هر هغه سیټ چي په  3.4قضیه کي ذکر سوي خاصیت ولري (پدي معنی چي هر د هغه خپل
سب سیټ کوچنئ بوج ولري) د ډډکیند په مفهوم د متناهي سیټ په نامه یادیږي .پدي معنی چي هر
متناهي سیټ د ډډکیند په مفهوم متناهي سیټ دي .د ذکر سوي ادعا د برعکس د ثبوت دپاره د سیټ د
تیوري نوی اکسیومي ته ضرورت لرو چي هغه به بیا په  3.5رساله کي وڅېړو.
د بوج د مقایسی دپاره به دوه نو ر معیارونه هم راوړو  ،چی اکثرآ کار ورڅخه اخیستل
کېږي.
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قضیه  .4.4فرضوو چي  Aداسی متناهي سیټ دي چي خالي نه وي B .اختیاري سیټ دي.
ر
| |A|≦|Bیوازي او یوازي هغه وخت صدق کوي ،چي د  Aپ
 f : B سرجکشن وجود ولري.
11
ثبوت :فرضوو چي | |A|≦|Bصدق کوي ،بیانو د  B
 g : A انجکشن وجود لري.
11
 g 1 : C وجود لري .څرنګه چي د A
 ر
 C=H(g)⊆Bسره په نښه کوو .څرګنده ده چي  Aپ

سیټ خالي ندي  ،نو  a∈Aوجود لري.
ر
د  Aپ
 f : B مپینګ په الندي ډول تعریفوو:

د  x∈Cدپاره
د  x∈B−Cدپاره

)f(x)=g 1 (x
f(x)=a

د ) V(nبیان وایې :
ر
که  |A|=nاو  Aپ
 f : B وي ،نو | |A|≦|Bدي.

د ) V(nبیان د ریاضي د استقراء په طریقه ثابتوو.
ر
که  n=0او  Aپ
 f : B وي ،نو ∅= Bوي او زموږ ادعا په بدیهی ډول صدق کوي.
ر
فرضوو چي ) V(nصدق کوي  ،فرضوو چي  A ، |A|=n+1پ
 f : B دي .څرنګه چي
 ، |A|=n+1>0نو ∅≠ Aدي .فرضوو چي  a∈Aدي C={x∈B; f(x)≠a} .په نښه کوو  .څرګنده ده
ر
چي  C⊆Bدي او  b∈B−Cوجود لري .عالوه پر دی } A  {aپ
 f | C: C دي( 3.10شکل
وګورې).د استقراء د فرضیې پر اساس | |A-{a}|≦|Cکېږي ،پدی معنی چي د
11
11
h : A 
 h : A  {a}  Cانجکشن وجود لري .که  h(a)=bسره تعریف کړو  ،نو  B
q.e.d
زموږ د غوښتنې مپینګ دي.

نتیجه .که  f : A  Bوي ،د  Aسیټ متناهې وی ،نو د  Bسیټ هم متناهې دي او
| |B|≦|Aدي.
پ

93

ر

تمرین .پورتني نتیجه ثبوت کي.
د قضیې د ثبوت په لمړي برخه کي مو د  Aد سیټ د متناهي والي و فرضیې ته مو ضرورت
نه درلودي .ځکه نو دغه برخه د هر اختیاري سیټ دپاره صدق کوي .خو د ثبوت په دوهمه برخه کي
چي د سرجکشن د مپینګ د موجودیت په نتیجه کي په معکوس مسیر کي د انجکشن دمپینګ د موجو
دیت دپاره د  Aد سیټ متناهي والي یو اساسي شرط ؤ .د قضیې ثبوت د اختیاري سیټ دپاره  ،لکه
مخکی چی مو یادونه وکړه  ،د سیټ د تیورې نوي اکسیومي ته ضرورت لرو.
بېلګه  .3.4ستاسو پاملرنه و  2.2.2.بېلګي ته راګرځوو .و مو ښودل چي د  8مردکو په منخ
کي سپکه مردکه د دوو تللو په نتېجه کي السته راوړالی سو .موږ ادعا کوو چي دغه بهترین حل دي،
پدي معنی چي د یو ځل تللو په نتیجه حتمي نده چي سپکه مردکه السته راسي  .په رشتیا هم که په یو
ځل تللو سره د سپکي مردکي د موندلو وای  ،نو د  2.2.2په بېلګه کي و جدول ته ورته جدول باید باید
وجود ولري ،پدي معنی چي د ممکنو نتیجو د سیټ څخه د مردکو پر سیټ }{1,2, ..., 8باندي باید
مپینګ وجود ولري  (b6.2.2بېلګه ورسره پرتله کي) .مګر د د تللو ممکنې نتېجي تر درو <,>,= :
∎
زیات ندي  .د  4.4قضیې پر اساس دغه ډول مپینګ وجود نلري.
تمرین  .3.4د  10مردکو په منځ کي  ،چي په لیدلو ټوله مساوي برېښې  ،یوه سپکه مردکه ،لږ
تر لږه د څو تللو په ذریعه موندالی سو؟
نور تمرینونه
 .4.4فرضوو چي  Xمتناهي سیټ دي .وښیاست چي الندي ادعاوي صدق کوي:
ر
 (aکه  Xپ
 f : X وي ،نو د  fمپینګ ساده مپینګ دي.
11
 f : X وي ،نو د  fمپینګ د  Xپر سیټ باندي دی.
 (bکه  X

 .5.4فرضوو چي  B,Aمتناهې سیټونه دي .وښیاست چي الندنې ادعاوي صدق کوي:
 A∪B (aمتناهې سیټ دي.
 (bکه  X⊆Aوي ،نو د  Xسیټ متناهي دی.
 A×B (cمتناهي سیټ دی.
 .6.4ثابت کي چي د ټولو اولیه عددو سیټ الیتناهي سیټ دي.
 .7.4د  (a5.4د تمرین د نتېجي څخه په استفاده سره د ریاضي د استقراء په طریقه ثابت کي چي د
متناهي سیټو  ،د متناهي شمېر یو والي  ،متناهي سیټ دي.
 .8.4د ریاضي د استقراء په طریقه ثابت کي چي  ،که  Aمتناهې سیټ وي ،نو ) P(Aهم متناهې سیټ
دي.
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 5.3د اعظمي حد اصل (پرنسیپ) )(Principle of maximum
پدي رساله کي به د متناهي نېمګړي ترتیب سوي) (partially orderedسیټو یو مهم خاصیت ثابت
کو .ددغه خاصیت څخه د ریاضي په مختلفو څانګو کي په پراخ ډول کار اخیستل کېږي .هڅه به وکو ،چي
دهغه څخه د کار اخیستلو مختلف ځایونه وښیو .په پای کي به ستاسو پاملرنه ددي قضیې اصلي قوت
راوګرځوو.

قضیه (.1.5د اعظمی حد اصل).د هرغیر خالي متناهي نیمګړی ترتیب سوي سیټ  ،سب سیټ
لوی ترین او کوچنئ ترین عنصر لري.
ثبوت  :فرضوو چي ≦  X,نېمګړي ترتیب سوی سیټ دي .د ) V(nبیان داسي په نښه کوو
« n=0دي او یا  n>0دي او د  Xد سیټ هر  nعنصر لرونکئ سب سیټ  ،اعظمی عنصر لري».
) V(0او ) V(1په بدیهي بڼه صدق کوي.فرضوو چي د  n≧1دپاره )V(nصدق کوي او
 . |A|=n+1 ، A⊆Xوبه ښیو چي د  Aسیټ اعظمی عنصر لري.
څرنګه چي  |A|>0دی ،نو  a∈Aوجود لري B=A−{a} .په نښه کوو .د  Bسیټ n
عنصرونه لري  ،پدي معنی چي  |B|=nدي .د استقراء د فرضیې له مخي د  Bسیټ اعظمی عنصر
لري او هغه په  bسره ښیو.
که  b<aوي  ،نو  aد  Aد سیټ اعظمی عنصر دي .که  b≮aوي  ،نو  bد  Aد سیټ اعظمی
q.e.d
عنصر دي.
بېلګه  .1.5درقص په کلب کي معین (متناهي) شمېر د هلکانو او نجونو جوړه یې رقص کوي.
پدی پوهېږو چي هرهلک د یوي نجلی سره رقصیدلئ دی اوهري نجلی د یوه هلک سره رقصیدلي ده.
هیڅ یو هلک د ټولو نجونو او هیڅ نجلی د ټولو هلکانو سره ندي رقصیدلي  .غواړو چي وښیو  ،چي
ددوی په منځ کي دوه هلکان  h2,h1او دوي نجونې  n2,n1داسي موندالی سو  ،چي :
الف)  hiد  i=1,2 ، niسره رقصیدلي دي.د هغوی څخه هر یو د یوي نجلی سره رقصیدلئ دي.
ب)  h1د  n2سره او  h2د  n1سره ندی رقصیدلي .اول هلک د دوهمي نجلی او دوهم هلک د اولی نجلی
سره ندی رقصیدلی.
ددی مسئلی (دا مسئله په  1964کال کي د مجارستان د ریاضي په مسابقاتو طرح سوی وه) د
حل دپاره ډیرې الري وجود لري  ،خو د حل ساده ترینه الر یې په الندي ډول ده:
د هلکانو سیټ  Mنیمګړی داسي ترتیبوو ،چي  a<bدی ،که د نجونو شمېر چي هلک  aورسره
رقصیدلئ دی  ،د نجونو ترهغه شمېر چي د  bهلک ورسره رقصیدلئ دي ،کوچنئ دي .د اعظمی حد د
اصل پر بنسټ د  Mسیټ لوی ترین عنصر  ، h1∈M ،لري .د مسئلي د فرضیې پر اساس داسي نجلی
 n2وجود لری  ،چي د  h1سره یې رقص ندی کړئ .خو  n2د کم هلک  h2سره رقص کړیدی .څرنګه
چي  h1د  Mد سیټ لوی ترین حد دي ،نو د هغو نجونو شمېر چی  h2ورسره رقصیدلئ دي تر هغو
نجونو تر شمېر چی  h1ورسره رقصیدلی دی  ،ډیر ندي .خو  h2د  n2سره رقصیدلی دي  ،پداسي حال
کي چي  h1د  n2سره نده رقیصدلی .ځکه نوداسي نجلی  n1وجودلري ،چي د  h1سره یې رقص
∎
کړیدي ،خو د  h2سره نده رقصیدلي.
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بېلګه  .2.5د  1.3قضیې په مرسته د سلویستر  Sylvesterفرضیه ثابتوو:فرضوو چی  Xپه
سطحه کي د نقطو غیر خالي  ،متناهي سیټ دي.که د راکړه سوي سطحي هیڅ مستقیم خط پوره دوي
نقطي د  Xد سیټ په ځان کي ونلري ،نو د  Xټولې نقطي به پر یوه خط باندی پرتي وي.
پورتني ساده ادعا انګلیسی ریاضی پوه جیمز یوسف سلویستر James Joseph
) Sylvester(1814-1897په  1893کال کي فورمولبندي کړه .ددی ادعا ساده ثبوت په  1936کال
کي د مجارستان ریاضي پوه تیبور ګاالی Tibor Gallaiمعرفی کي.
څرګنده ده چي د  Xسیټ یوازی دوی نقطی نسي درلودالی .که یو عنصر ولري  ،نو ادعا په
بدیهي بڼه صدق کوي .فرضوو چي د Xسیټ لږترلږه دری نقطې لری چي هغوی دری سره پر یوه خط
( کرښه) ندي پراته .فرضوو چي  Dد ټولو هغو مرتبو دریئېزو  [A1,A2,A3]∈X3سیټ دي چی د
هغوی څخه د  A3نقطه د  A1≠A2, A1A2پر خط باندي نده پرته .د فرضیې پر اساس د  Dسیټ خالي
1
ندی .د  Dسیټ متناهي دي  ،ځکه چي اضافه تر ) n(n  1)(n  2عنصرونه نلري  ،په هغه
2
صورت کي چي  |X|=nوي(دغه حقیقت د څلرم فصل د نتېجو څخه استنباط کېږي)  .د  Dسیټ

نیمګړي ترتیب سویده  ،پدی معنی چي ]  [A1,A2 ,A3 ]  [B1,B2 ,B3دي  ،که د  B3فاصله د B1B2
د خط څخه د  A3تر فاصلی د  A1A2د خط څخه زیاته وي.

د اعظمی حد د اصل له مخي کوچنیترین عنصر  [A1,A2,A3]∈ Dوجودلري .د فرضیې له
مخي د  A1A2خط د  Xد سیټ دوه عنصره نه احتواء کوي .ځکه نو د  B∈Xداسي وجود لری  ،چي د
 A1A2پر خط پرته ده او  B≠A2 , B≠A1ده .فرضو چي  Qد  A3د نقطی څخه د  A1A2پر خط
باندی د عمود پنده ده (پدی معنی چي د  Qنقطه د  A3د نقطی څخه د  A1A2پر خط د عمود خط د
تقاطع نقطه ده .د  11.3شکل وګورئ) .

د  Qنقطه د  A1A2خط پر دوو نیمه خطو وېشې .لږ تر لږ ه پر یوه د هغو دوو نیمه خطوباندي د ,A2,
 B A1د نقطو دریئېزه څخه دوی نقطې پرتی دي .هغه نقطې په  Y, Xسره په نښه کوو .فرضوو چي
د  Xنقطه د  Qو نقطی ته نژدي ده( 12.3شکل وګورئ) .بیا نو د ] [Y, A3, Xدریئېزه د  Dپه سیټ
کی ده او د Xدنقطی فاصله د  YA3د خط څخه نظر د  A3Qو خط ته لږ ده .یعنی د  A3د نقطی څخه د
 A1A2و خط ته  .خو دغه حالت د ]  [A1 ,A2 ,A3د نقطی د کوچنیترین والي سره په تضاد کي دی.
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تمرین  .1.5د سلویستر و فرضیې ته غبرګه ) (dualادعا ثابته کي:که د pn , ... ,p2 ,p1
مستقیمو خطو په منځ کي  ،پداسي ډول چي ټوله خطونه په یوه سطحه کي پراته وي ،داسي دري
خطونه وجود ولري چي هغوي په یوه نقطه کي یودبله سره قطع نه کړي ،بیانو داسي نقطه په نوموړي
سطحه کي وجود لري  ،چي د }  {p1 ,p2 , ... ,pnد سیټ فقط دوه خطونه تر تېریږي.
تمرین  .2.5د اعظمې حد د اصل په مرسته د الندنې ادعا نوی ثبوت و موندی«که یو سیټ n
عنصرونه ولري ،نو هغه سیټ متناهي دي».
بېلګه  .3.5که د ≦ X,سیټ ګڼ ترتیب سوی سیټ وي،نو د  Xسیټ الیتناهي دي.د ګڼ ترتیب
سوي سیټ د تعریف له مخي ( 7.2رساله وګورئ) د  y,x∈Xدوه عنصره داسي وجود لري چي x<y
دي .که د  Xسیټ متناهې وای ،نو د } {z∈X; z<yسیټ به اعظمي عنصر  z0<yدرلودالي.په نتیجه
کي د  yاو  z0د عنصرو ترمنځ به د  Xد سیټ هیڅ عنصر وجود نه درلودالی .وروستئ دلیل د  Xد
∎
سیټ د ګڼ ترتیب پر خالف دي.
ضمیمه – د متناهي بل تعریف
د متناهی سیټ تعریف کیدای سي په ډیرو ډولو فورمولبندي سي .موږ دلته هغه قوی ترینه
طریقه وټاکله  .بله طریقه  ،لکه څرنګه چي یادونه مو کړېده  ،د متناهي والي د ددکیند په مفهوم دي .د
اعظمی حد پر اصل د متناهي سټ تعریف الفرید تارسکې )Alfred Tarski (1901-1983
فورمولبندي کي .وایو چي د  Aسیټ د تارسکې پر اساس متناهې دی ،که د نیمګړی ترتیب سوی سیټ
⊆ P(A),هر غیر خالي سب سیټ اعظمی عنصر ولري .وبه ښیو چي دغه تعریف زموږ د تعریف
معادل دي.
قضیه  .2.5فرضو چي  Aسیټ دي .الندنې شرطونه یو دبل سره معادل دي:
الف) د  Aسیټ متناهي دي ،پدي معنی چي ||A|<|N
ب)په هر غیر خالي نیمګړي ترتیب سوی سیټ ≦  |X|≦| P(A)|, X,کي اعظمی عنصر
وجود لري ؛
ج) د  Aسیټ د تارسکې د تعریف پراساس متناهي دي.
ثبوت  :د ب) څخه د ج) استنباط بدیهي دي.ځکه چی د ⊆ P(A),سیټ نیمګړی ترتیب سوی
سیټ دي او د ج) د جزء شرطونه پر ځای کوي.پدی معنی چي ج)⟶ ب) .
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د الف) څخه د ب) استنباط به د ریاضي د استقراء په طریقه ،ثبوت کوو.الندنی بیان په نظر کي
نیسو :که  |A|=nوي  ،نو په هر نیمګړي ترتیب سوي سیټ ≦  |X|≦| P(A)|, X,کي اعظمی عنصر
وجود لري.
که  n=0وي  ،نو }∅{=) P(Aدي  ،پدي معنی چي د  Xسیت یوازي یو عنصر لري او هغه
یې اعظمی عنصر دي .فرضوو چي استنباط د  nدپاره صدق کوي  |A|=n+1 .او د  Xنیمګړی ترتیب
سوی سیټ داسي په نظر کي نیسو چي |) |X|≦| P(Aوی .ځکه نو د ) f:X ⟶ P(Aساده مپینګ
وجود لري .فرضوو چي  a∈Aثابت عنصر دي .د  X1او  X2سیټونه په الندی ډول په نښه کوو:
})X2={x∈X; a∉f(x

X1={x∈X ; a∈f(x)},

څرګنده ده چي  X1∩X2=∅ , X1∪X2=Xدي.
11
 f|X2:X2 دي .د بلي خوا د } g(x)=f(x)-{aمپینګ
څرګنده ده چي )} P(A−{a
د هر  x∈X1دپاره د  X1څخه په )} P(A−{aکي د انجکشن مپینګ دي .د استقراء د فرضیې پر
بنسټ د  X2په سیټ کي اعظمی عنصر  xوجود لري .اوس به نو د  xارتباط زموږ د عمومي سیټ X
په اړونډ وڅېړو.که  xد  Xپه سیټ کي اعظمی عنصر نه وي ،نو باید د  Xپه سیټ کي  y>xوجود
ولري y .خامخا په  X1اړه لري (ولي ؟).فرضوو چي } Y={z∈ X1 ; z≧yدي .بیانو:

|)} |Y|≦| X1|≦| P(A−{aدي .د استقراء د فرضیې له مخي د  Yپه سیټ کي د  zاعظمی عنصر
وجودلري .البته د  zعنصر د  X1په سیټ کي هم اعظمی دي .اوس به وښیو چي د  zعنصر د  Xپه
سیټ کي هم اعظمی عنصر دي .که داسي نه وای  ،نو د  u>zدپاره به  u∈X2وي .خو :
 u>z≧y>xدهغه حقیقت سره چي  xد  X2په سیټ کي اعظمي عنصر دي  ،په تضاد کي دي.پدی ډول
زموږ ادعا ثابته سوه.
په پای کي به د ج) څخه الف) استنباط کو .بیاهم خپل ثبوت د تضاد په طریقه سرته رسوو.
فرضوو چي ج) صدق کوي او الف) صدق نه کوي.
)(5.1

}د  Xسیټ متناهي دي ; A={X⊆A

په نښه کوو.څرګنده ده چي  ∅∈ Aده ،یعنی د  Aسیټ د ) P(Aغیر خالي سب سیټ دي .د ج) پر
اساس اعظمی عنصر X∈ Aوجود لري .نظر و ) (5.1ته د  Xسیټ متناهي دي .د  Aسیټ متناهي
ندي (ځکه چي الف) مو نفي کړیدی)  ،ځکه نو  A≠Xدي .فرضوو چي  a∈A−Xدي .پدی صورت
کي  X∪{a}⊆Aدي .خو دغه حالت د  Xد سیټ د اعظمی عنصر په څېر  ،سره په تضاد کي دی.
q.e.d.
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 .6.3د شمېر وړ  countableسیټونه
پدی رساله کي د الیتناهي سیټو په ساده صنف بندی یا کالسیفیکیشن  Classificationباندي پیل کوو  .دهغو
سیټوخاصیتونه چي د هغوی بوج کوچنئ یا مساوی د طبیعی عددو د سیټ د بوج سره وي  ،څېړو .په ضمیمه
کي به د «د شمېر وړ سیټ» د خاصیتو څخه د استفادی ځانګړي ځایوته اشاره وکو.

وایو چي د  Aسیټ د شمېر وړ  countableدي  ،که | |A≦|Nوي ،پدی معنی هغه وخت چي
د  Aد سیټ څخه د طبیعی عددو په سیټ کي ساده مپینګ وجود ولري .هغه سیټ چي د شمېر وړ نه
وی  ،د بې شمېره  Uncountableسیټ په نامه یې یادوو .د تعریف څخه سمدستي استنباط کېږي ،
چي هر متناهي سیټ د شمېر وړ سیټ دي .د ټولو طبیعی عددو سیټ  Nد شمېر وړ دي  ،خو متناهې
ندي.
البته د شمېر وړد سیټ هر سب سیټ بیا هم د شمېر وړ دي  .پدی معنی چي د طبیعی عددو هر
سب سیټ د شمېر وړ دي.
د طبیعی عددو د سیټ بوج په  ℵ0سره ښیو .نوموړئ عدد «الف صفر» ویل کېږي ℵ .د
عبرانې ژبي د الفباء لمړئ حرف دي .اوس بیا په هغه حالت کي یو چي د  Nبوج یعنی څه؟ او هغه بیا
په  ℵ0سره ښیو .د بېلګي په ډول د | ℵ0<|Aلیکنه پدي معنی ده چي | |N|<|Aده ؛او یا  n≦ℵ0د
| |Nn|≦|Nمفهوم افاده کوي.
د ډېرو مشخصو سیټو په هکله به څرګنده کو  ،چي د شمېر وړ دي ،او ددغه حقیقت څخه به
ډېر ځله ښه ګټه واخلو .په مستقیم ډول هغه ډول مپینګ چي په تعریف کي زموږ څخه غوښتل کېږي
نسو ترسیموالی .خو د هغه د ترسیم دپاره د یو لړ نوي مفهومو او قضیو څخه به کار واخلو.
ر
وایو چي د  Aسیټ په الړ کي اچول کېږي( په الړ پییل کېږي) که د  Aپ
 f : N مپینګ
وجود ولري .دغه مفهوم کامآل طبیعی دی ،ځکه چي د  Nپر سیټ مو د  fمپینګ د الړ په نامه یادکړئ
ؤ ،او غواړو چي د Aسیټ ددغه الړ د غړو څخه عبارت وي .په څلرمه رساله کي د ( 5.4.قضیې و
نتیجي ته ورته) الندنې قضیه صدق کوي.

قضیه  .1.6غیر خالي سیټ یوازي او یوازي هغه وخت د شمېر وړ دي  ،چي په الړ کي
واچول سي.
ثبوت  :فرضوو چي د  Aسیټ غیر خالي سیټ دي .فرضوو چي د  Aسیټ د شمېر وړ دي.
11
 f : A ساده مپینګ وجود لري .فرضوو چي  B=H(f)⊆Nدي .پدي
پدی معنی چي د  N
حالت کي د  fمپینګ د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ باندي د بایجکشن مپینګ دي .ځکه نو معکوس
 f 1 : B هم وجود لري .څرنګه چي د  Aسیټ غیر خالي سیټ دي ،نو د  a∈Aعنصر
مپینګ  A
ر
پ
وجود لري.د  g : N  Aمپینګ داسي ترسیموو( 13.3شکل وګورئ):
د  n∈Bدپاره

)g(n)=f-1(n

د  n∈N−Bدپاره

g(n)=a

البته د  gمپینګ مطلوب خاصیتونه لري.
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ر
اوس نو برعکس د  Aسیټ په الړ کی اچول کېږي  .پدی معنی چي د  Aپ
 f : N مپینګ
وجود لري .د  Aد سیټ د هر عنصر  x∈Aدپاره داسي  n∈Nوجود لري چي  f(n)=xدي.کیدای سي
چي ډیر  nوجود ولري ،خو موږ یوازي یوه ته ضرورت لرو (د  14.3شکل وګورئ)  ،چي هغه باید
یو ډول وټاکو .دلته د طبیعی عددو د ترتیب څخه استفاده کوو او هغه کوچنئ ترین عدد  nټاکو.په عملی
ډول سره داسي مخ ته ځو :

)(6.1

})C={n∈N; (∀k<n)f(k)≠f(n

د A
 h  f | C: C مپینګ په نظر کي نیسو .البته د  hمپینګ ساده مپینګ دي .یقینآ  ،که فرضآ
 n1,n2∈C ; n1≠n2وي  ،نو د بېلګي په توګه  n1<n2وي .څرنګه چي n2∈Cدي .د ) (6.1اړېکې پر
اساس ) h(n1)=f(n1)≠f(n2)=h(n2صدق کوي .که  x∈Aوي ،بیانو  nداسي وجود لري ،چي
 f(n)=xسره کېږي ،ځکه چي د  fمپینګ سرجکشن دي .فرضوو چي nکوچنئ ترین دغه ډول عدد
دي .پدی معنی د  k<nدپاره  f(k)≠xدي .ددی ځایه استنباط کېږي  ،چي  n∈Cاو ) x=h(nدي .ځکه
نو :
ر
پ
h : C 
11 A
1
11
پدی لحاظ معکوس مپینګ  C  N
 h : A وجود لري .پدی معنی چي د  Aسیټ د شمېر وړ
دي.
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نتیجه.که د  Aد سیټ څخه د  Bپر سیټ د سرجکشن مپینګ  fوجود ولري او د  Aسیټ د
شمېر وړوي  ،نو د  Bسیټ هم د شمېر وړ دي.
بېلګه  .1.6د  0, 1  Qسیټ د شمېر وړ دي.ځکه چي دغه سیټ په اسانې سره په الړ
پېیالی سو .

1 1 2 1 2 3 1 2 3 4
1 2
n
0, , , , , , , , , , , ... , , , ... , , ...
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4
n n
n
پاملرنه وکئ  ،چي د  0, 1  Qد سیټ څخه د  Nپه سیټ کي د ساده مپینګ موندل یو ډیر پېچلئ
پرابلم دي .ویې آزمویه!

∎

بېلګه  .2.6د  Zسیټ د شمېر وړ دي .ځکه چي هغه د  fپه الړ کي پېیالی سو:
0, 1, −1, 2, −2, 3, −3, 4, −4, ... , n, −n, ...
د  fالړ د الندني فورمول په ذریعه راکړه سوي دي:
 n  1
f (n)  (1)n 1 
 2 

د  N×Nڅخه په  Nساده مپینګ د جوړه کونکې  Pairedتابع په نامه یادوو.
قضیه  .2.6جوړه کونکئ تابع وجود لري.
ثبوت :دلته به څو بېلګې د جوړه کونکو تابع ګانو راوړو.
الف) د  fډیره ساده تابع د الندنې فورمول پذریعه تعریفوالی سو:
f(m ,n)=2m.(2n+1)−1
لوستونکئ په اساني سره خپل باور پدی هکله ،چي  fد  N×Nڅخه پر  Nباندی بایجکشن دی ،
حاصلوالی سي.
ب) د  gمپینګ چي د الندنې فورمول پذریعه تعریف سوی دي  ،په شکل کي ښه څرګند یدالی
سي:

1
(n+m)(n+m+1)+m
2

=)g(n, m

( 15.3شکل وګورئ).
لمړئ د ] [n, mجوړي شمېرو ،د هغوي  n+mپه ترتیب سره په  ..., 2, 1,0مساوي کېږي.
په هغه صورت کي چي د  m+nحاصل مساوي وي (د بېلګي په ډول  1+3او  ، ) 3+1نو هغوی
نظر د  mو تزاید ته شمېرو .د ] [n, mجوړې  ،چي دجمع حاصل یې  n+m=kکېږي ،پوره k+1
دانې دي او هغه عبارت دي له . [0, k], ..., [k−1. 1], [k, 0]:پدی معنی چي د ] [n, mتر جوړي
ټولې هغه] [p, qجوړي دمخه دي  ،چي  p+q<n+mاو هغه چي  p+q=n+mدي  ،خو q<m
دی .ځکه نو دهغوی شمېر :
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1
1+2+ ... +(n+m)+m= (n  m)(n  m  1)  m
2
دي.

ج) د ریاضي د تاریخ له مخي لمړئ مپینګ چي د کانتور پذریعه په  1895ترسیم سو (په
حقیقت کي کانتورنه غوښتل چي د طبیعی عددوجوړې په الړ وپییې  ،بلکه مثبت ناطق عددونه په الړ و
پییې  ، ).په  16.3شکل کي ښودل سوي دي.

د) وروسته به د الندنې جوړه کونکې تابع ( 17.3شکل وګورئ) سره مخامخ سو .لوستونکئ په
آساني سره په ټولو بېلګو کي د جوړه کونکې تابع خاصیتونه آزمویالی سي.
q.e.d.
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نتیجه |N  N|=0 .
قضیه  .6.3د دوو د شمېر وړ سیټو اتحاد او کارتېزین ضرب  ،د شمېر وړ سیټونه دي.
ثبوت :فرضوو چي د  Aاو  Bسیټونه د شمېر وړسیټونه دي .که د هغو څخه یو سیټ د بیلګې
په ډول  Aخالي وي ،نو ادعا په بدیهي شکل صدق کوي .ځکه چي  A∪B=Bاو ∅= A×Bدي .ځکه
نو فرضوو چي د  Aاو  Bسیټونه خالې ندي .د  1.6قضیې پر اساس هغوي په الړ پییالی سو .پدی
ر
ر
 B, f : N پ
معنی چي د  Aپ
 g : N د سرجکشن مپینګونه وجود لري .د  A∪Bسیټ
پدي ډول په ال ړ پییو :
f(0),g(0),f(1),g(1), ... , f(n),g(n), ....,
په مشخص ډول :
که  nجفت وي

n
h(n)  f  
2

که  nطاق وي

 n 1
h(n)  g 

 2 

ایږدو .څرګنده ده چي  h : N  A  Bدي ( د بېلګي په ډول که  x∈Aوي  ،نو داسي  nوجود
لري چي  f(n)=xدي  ،ددی ځایه  h(2n)=xکېږي) .
پ

ر

د کارتیزین ضرب په صورت کي به بل ډول مخ ته ځو .دهغه ځایه چي د  Aاو  Bسیټونه د
11
11
 N,  : A 
شمېر وړ دي  ،نو د  N
  : B د انجکشن مپینګونه وجود لري  .فرضوو

  : N  N جوړه کونکي تابع ده .د  jمپینګ چي د ))j([a,b])  ((a), (b
چي  N
ذریعه تعریف سوی دي ،البته د  A×Bڅخه په  Nکي د انجکشن مپینګ دي.
q.e.d.
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په

تمرین  .1.6الف) د  jد مپینګ د انجکشن په خاصیت ځانونه په جزئیاتو سره متیقین کي.

ب) وښیاست چي j=() 

دي( 20.2.2تمرین وګورئ) او ددغه واقعیت څخه د الف) برخه

استنباط کي.
بېلګه  .3.6د ناطقو عددو د تعریف څخه استنباط کېږي  ،چي په الندی ډول تعریف سوي
مپینګ : f
د  z∈Z , n∈Nدپاره

z
n 1

f  z,n  

د  Z×Nسیټ د  Qپر سیټ ترسیموي .د  2.6بېلګي او  3.6قضیې پر اساس د  Z×Nسیټ د شمېر وړ
دي .د  1.6د قضیې د نتیجي په استناد د ناطقو عددو سیټ  Qهم د شمېر وړ دي.
∎
قضیه  .4.6د شمېر وړ سیټونو د شمېر وړ یووالي بیاهم د شمېر وړ سیټ دي.

ثبوت :لمړئ خو به قضیه په دقت سره فورمولبندی کړو .قضیه وایې :که At

، AدT
tT

سیټ د شمېر وړ وي او د هر  t∈Tدپاره د  Atسیټ د شمېر وړ وي  ،نو د  Aسیټ هم د شمېر وړ دي.
بېله دي چي عمومیت مو نقض کړي وي  ،فرضوالی سو چي د  t∈Tدپاره هر Atسیټ غیر
خالي دي( .که داسي نه وي  ،نو د  Tسیټ د } T={t  T; At  سره تعویضوو).د هر t∈T
ر
دپاره د  Nد سیټ څخه د  Atپر سیټ د  ftمپینګ وجود لري.همدا ډول د  Tپ
 g : N مپینګ
ر
وجود لري .د  Aپ
 h : N سرجکشن ترسیموو.

فرضوو چي  ηد جوړه کونکو تابع معکوسه تابع ده .پدي معنی چي  ηد  Nڅخه پر N×N
باندي مپینګ دي .فرضوو چي ] (n)  [k,lدي .بیا نو ) h(n)=f g(k ) (lسره اېږدو.اوس به وښیو
چي د  hمپینګ د  Aپر سیټ باندي دي .فرضوو چي  x∈Aدي.بیا نو  t∈Tداسي وجود لري  ،چي
ر
 x∈Atدي .څرنګه چي  Atپ
 f t : N دي  ،نو داسي  lوجود لري  ،چي  ft(l)=xکېږي .د هغه
ځایه چي  gد  Tپر سیټ سرجکشن دي ،نو استنباط کېږي چي  k∈Nداسي وجود لري  ،چي )t=g(k
دي .بالخره  ηسرجکشن دي ،ځکه نو داسي  nوجود لري چي ] (n)  [k,lسره دي .بیانو:

h(n)=f g(k ) (l)  f t (l)  x
q.e.d.
بېلګه  .4.6فرضوو چي  Fد طبیعی عددو ټولو متناهې الړوسیټ دي .وبه ښیو چي د  Fسیټ د
شمېر وړ سیټ دي.
N
فرضوو چي  ، Fn  Nځکه نو :
n
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Fn

F

n 0

اوس نو کفایت کوي  ،ثابته یې کو چي هر  Fnد شمېر وړ سیټ دي .دا کار به بیا د ریاضي په
استقراء سره سرته رسوو F0={∅} .د شمېر وړ سیټ دي .د استقراء په ذریعه په ساده ډول (د 5.2
رسالي ضمیمه وګورئ) الندنئ مپینګ ترسیموالی سو:
n
ر
پ
n : Fn 
11 N

په حقیقت کي د ( a  N Nپدي معنی  ،چي  aیو دانه یې الړ دي) دپاره ) 1 (a)  a(0سره اېږدو.
1

N
1
ر
پ
 1 : N دي.
بیانو :
11 N  N
1

N
n
ر
پ
  n : N ولرو (د استقراء فرضیه)  ،بیانو   n 1داسي تعریفوو:
اوس نو که
11 N
n

د  a  N Nدپاره ]) n 1 (a)  [n (a | Nn ), a(nسره اېږدو.
n 1

پدي لحاظ | |Fn|=|Nnدي .د  3.6قضیې په مرسته د ریاضي د استقراء په طریقه په اساني
سره ثابتوالی سو  ،چي د  n>0, n∈Nدپاره | |Nn|=|Nدي .ځکه نو هر  Fnد شمېر وړ سیټ دي.
∎
تمرین  .2.6د  Fnاو  Nnترمنځ د تفاوت په هکله فکر وکئ او د   nد مپینګ وظیفه تشریح
کي .د رسالي د ضمیمی د څارنې سره یې پرتله کي.
بېلګه  .5.6فرضوو چي  Kد  Nد ټولو متناهي سب سیټو  ،سیټ دي .و به ښیو چي د  Kسیټ
د شمېر وړ دي .د  Ψ: K⟶Fانجکشن پدي ډول تعریفوو :که  A⊆Nوی  ،د  Aسیټ متناهې دي،
بیانو د کم  k∈Nدپاره  |A|=kکېږي .د  Aد سیټ عنصرونه د غټوالی پر اساس ترتیبوو:
 ، x0<x1<...<xk-1پداسي حال کي چي } A={x0,x1, ..., xk-1دي .فرضوو چي  a  N Nد
 a(i)=xiپه ذریعه تعریف سوي دي Ψ(A)=a .سره اېږدو .پدی معنی چي د  Aو سیټ ته متناهې
الړداسي تخصیصوو ،چي د هغه الړ  –iیمه دانه  ،نظر و غټوالې ته  ،د  Aد سیټ  –iیم عنصر دي.
البته د  Ψمپینګ انجکشن دي .ځکه نو :
k

| K |≦|F|≦ℵ0
∎
تمرین  .3.6د  5.6بېلګې ادعا پداسي ډول ثابته کي چي د  Fڅخه پر  Kمناسب سرجکشن
مپینګ ترسیم کئ.
د  4.6قضیې ثبوت د نورو ثبوتو څخه بېل ؤ  .په هغه ثبوت کي مو بېله دي چي لوستونکئ هغه
ته ځیر کړو  ،د یاده سوي اکسیومي  ،د ټاکنې اکسیومه  ،Axiom of Choiceڅخه کار واخېستئ .
اوس به یې درته وښیم چي چېري مو د ټاکنې د اکسیومي څخه کار واخیستي.
اکثرآ دداسي حالت سره مخامخ کېږو،چي موږ پوهېږو  ،چي یو شئ د ځېنو خصوصیاتو سره
وجود لري او د هغو څخه یو را اخلو.د بېلګې په ډول پو هېږو چي د  Aسیټ غیر خالي دي  ،پدي
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معنی چي  . (∃x)x∈Aوایو چي «فرضوو چي  a∈Aدي» او پدي ډول خپلې څېړنې ته ادامه
ورکوو.دغه ډول عمل غلط ندي.
د  4.6قضیې په ثبوت کي وضع مغلقتره وه .موږ پوهېدلو چي هر د  Atسیټ په الړ پییالی سو.
پدي معني چي:
ر
 Atپ
(∀t∈T)(∃f) f: N 

موږ یو مپینګ و نه ټاکې  ،بلکه دهر  t∈Tدپاره یو د  ftمپینګ وټاکي .په حقیقت کي مو مپینګ ترسیم
کي چي دهر  t∈Tدپاره یو د  ftمپینګ تعینوي .پدي معنی  ،چي د } {[t,ft]; t∈Tسیټ مو ترسیم کي.
ځو د سیټ د ترسیم په پروسه کي مو د مجازو پرنسیپو څخه کار وانه خیستي .په حقیقت کي مو د دغه
ډول سیټ موجودیت ندي ثابت کړي .پدی معنی چي  4.6قضیې ثبوت نیمګړي دي .د هغې د ثبوت
دپاره د ټاکنې اکسیومه ضرور ده .پدي معنی  ،چي د  4.6قضیه د هغو پرنسیپو پر اساس چي په لمړي
فصل کي مو یادونه وکړه  ،نسي ثابتیدالی.
خو ځني مهم حالتونه وجود لري  ،چي  ftمپینګ مجبوره نه یو چي «ویې ټاکو»  ،بلکه د کم
متمم شرط په وسیله یکړ (په یوه ستوي بڼه) تعیین کو.په هغو حالتو کي د  4.6قضیه صدق کوي .هغه
حالت عبارت دي د  5.6بېلګي څخه .د هر  nدپاره باید د  Nپه سیټ کي د  Fnد انجکشن مپینګ
«وټاکو» .هغه پدي ډول سرته رسوو چي فرضوو  g1:N→Nد تطابق مپینګ دي g2:N×N→N ،د
بېلګې په ډول د  2.6قضیې د الف) د برخي په ثبوت کي د fجوړه کونکي تابع ده .د ریاضي د استقراء
په طریقه د:
)gn+1([x1, .... , xn+1])=f(g([x1, .... , xn]), xn+1
مپینګ ترسیموو .د  Φnمپینګ مو هم د استقراء په طریقه ترسیم کي  .اوس نو که
fn= Φn∘gn
سره کښېږدو ،نو مطلوب انجکشن مپینګ به السته راغلی وي .ځکه نو د  4.6بېلګي ادعا د ټاکني د
اکسیومي پرته (ماسیوا ) صدق کوي.دریاضي د استقراء په هکله مود  4.2.2.قضیې څخه کار واخیستۍ
 ،چي د خنډ د ایسته کیدو په برخه کي یې مرسته راسره وکړه.
ضمیمه ـ د شمېر وړ خطي ترتیب سوي سیټونه.
دلته به د شمیر وړ خطي ترتیب سوي سیټو په هکله دوي کالسیکي قضیې چي د تېر قرن په
سر کي فلیکس هاوزدورف  (1869-1942) Felix Hausdorffثابتیې کړي ،راوړو .دواړه قضیې
اساسآ د شمېر وړ سیټو د خاصیتو څخه استفاده کوي .د لمړې قضیې په ثبوت کي د الړ د پییلو په وخت
کي دهغه حقیقت څځه چي «په هر قدم کي » یوازي متناهی ډیراسالف لري ،کار اخیستل سوی دي.
قضیه  .5.6د هر د شمېر وړ خطي ترتیب سوي سیټ ≼  X,د پاره د ناطقو عددو سب سیټ
 A⊆Qداسي وجود لري ،چي ≼  X,او ≦  A,سره آیزومورف دي(.د ≦ ترتیب د لوی والې پر اساس
دي)
ثبوت  :فرضوو چي ≼  X,د شمېر وړ خطي ترتیب سوي سیټ دي .د  Xد سیټ څخه د  Qپه
سیټ متزاید مپینګ باید ترسیم کو .بیانو کافي ده ،چي د هغه مپینګ د قیمتو پر سیټ باندی د  Aنوم
کښېږدو.
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څرنګه چي د  Xسیټ د شمېر وړ دي  ،نو کوالی سو چي هغه په الړ وپییو:
}X={xn ; n∈N

)(6.2

د  f:X⟶Qمتزاید مپینګ د ریاضي د استقراء په طریقه ترسیموو.
 f(x0)=0∈Qسره اېږدو.فرضوو چي  n>0دي او د هر  m<nدپاره مو ) f(xmتعریف کړي
دي .اوس به نو ) f(xnتعریف کو.
که  m<nداسي وجود ولري ،چي  xm=xnدي  ،نو څرګنده ده چي ) f(xm)=f(xnسره اېږدو.
اوس به نو فرض کړو چي د هر  m<nدپاره  xm≠xnدي .الندنې سیټونه په نښه کوو:
)(6.3

} An={ f(xm); m<n ∧ xm⋖xn

)(6.4

} Bn={ f(xm); m<n ∧ xn ⋖ xm

البته د  Anاو  Bnسیټونه د ناطقو عددو متناهې سیټونه دي.اود  An< Bnاړېکه صدق کوي ،پدي معنی ،
چي د  r∈ An, s∈ Bnدپاره  r<sصدق کوي.دری امکانه لرو:
 Bn=∅, An≠ ∅ .1د اعظمی حد داصل پر اساس ) (5.1د  Anسیټ لویترین عنصر لري،
چي په  qسره یې ښیو f(xn)=q+1 .سره ایږدو(او یا تر  qلوی هر اختیاري ناطق عدد چي وي ،ټاکو).
 Bn≠∅, An= ∅ .2دی .دغه حالت هم و لمړي حالت ته ورته دي .منتهی دلته د  Bnپه هکله
استدالل کوو.
 Bn≠∅, An≠ ∅ .3دي .د اعظمی حد داصل پر اساس د  Anسیټ لویترین عنصر  qاو د Bn
سیټ کوچنئ ترین عنصر  ، rلري.څرګنده ده چي  q<rدي.

qr
Q
2

f (x n ) 

سره اېږدو .و به ښیو چي  fمتزاید مپینګ دي .فرضوو چي  x⋖y ، x,y∈Xدي.د ) (6.2پر اساس د
 m, nطبیعی عددونه داسي وجود لري ،چي  x=xmاو  y=xnدي .فرضو چي د بېلګي په ډول n<m
دي .بیانو د ) (6.4پر اساس  f(y)=f(xn)∈Bmکېږي .پدي معنی چي د  Bmسیټ خالي ندي .پدي معنی
چي د ) f(x)=f(xmپه تعریفولو سره  .2یا  .3حالت منځ ته راځې .په دواړو حالتو کي ) f(xmد  Bmد
سیټ کوچنئ ترین عنصر دي  ،یعنی  ، f(xm)<Bmځکه نو ) f(xm)<f(xnدي .د  n>mپه صورت کي
به مو په ورته شان عمل کړی وای.
q.e.d.
که د تېري قضیې ثبوت ته په ځیر سره وګورو ،نووینو چي په هغه کي مو د ناطقو عددو  Qد
سیټ د خاصیتو څخه ډیر لږ کاراخیستي دي .په مشخصه توګه د ناطقو عددو د سیټ خاصیتو ته مو د f
د مپینګ د جوړښت په وخت کي ضرورت درلودي .په  .1حالت کي مو د  Qد سیټ د لوی ترین
عنصر د نه درلودلو د خاصیت څخه کار واخیستي.په  .2حالت کي مو د  Qد سیت د کوچنئ ترین
عنصر دنه درلودلو د خاصیت څخه کار واخیستي او په  .3حالت کي مو د  Qد ګڼ ترتیب د خاصیت
څخه کار واخیستي.
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تمرین  .4.6دغه ادعا ثبوت کي :فرضوو چي د ≦  A,سیټ ګڼ ترتیب سوی سیټ ديX, ≼ ،
د شمېر وړ خطې ترتیب سوی سیټ دي .بیانو د  B⊆Aسیټ داسي وجود لري  ،چي ≦B,او ≼ X,
آیزومورف دي.
طبعآ سوال طرح کېږي ،چي آیا د خطي ترتیب سوي سیټو دپاره هم ورته ادعا ،لکه د کانتور-
برنشتاین  ،صدق کوي؟ ډیربدیهي منفي جواب ورته لرو ،هغه دا چي دوي خطي ترتیب سوي سیټونه د
 X1, ≦1او  X2,≦2وجود لري چي :
یودبله سره آیزومورف ندي

)(6.5

 X1, ≦1د  X2د سب سیټ سره آیزومورف دی

)(6.6

 X2,≦2د  X1د سب سیټ سره آیزومورف دی

)(6.7

په حقیقت کي کفایت کوي چي د ) X1=(0, 1او  X2= 0,1او یا  X1=Qاو  X2=Q∩ 0,1سره
وټاکو.
تمرین  .5.6مخکنئ ادعا ثابته کي.
د دواړه ضد بېلګې ) (counterexamlpesبنسټ پر هغه حقیقت استوار دي چي یو سیټ
کوچنئ ترین او لوی ترین عنصر لري او بل سیټ یې نلري.
تمرین  .6.6دوه د شمېر وړ خطي ترتیب سوي سیټونه داسي جوړکي چي کوچنئ ترین او لوی
ترین عنصر ونلری خو د ) (6.7)-(6.5شرطونه پر ځای کي.
د تېرو واقعیتو برخالف کوالی سو چي د ادعا شرطونه داسي قوي کړو چي د  1.3.3دقضیې
ورته ادعا صدق وکړي.
قضیه  .6.6فرضوو چي ≼  X,د شمېر وړ ګڼ ترتیب سوي سیټ دي  ،چي کوچنئ ترین او
لوی ترین عنصر ونلری .بیانو ≼  X,د نیمګړې ترتیب سوي سیټ ≦  Q,سره آیزومورف دي.
ثبوت:د قضیې ثبوت په اصطالح د «تک ـ تاک» پرطریقه بناء دی .که د  5.6قضیې د ثبوت په
شکل مخ ته والړ سو  ،نو د  Xد سیټ څخه به د  Qپه سیټ کي متزاید مپینګ ترسیم کړو  ،خو دغه
مپینګ د  Qپر سیټ باندي نسی تضمینیدالی.د تېرې قضیې ثبوت موږ ته یوازي متزاید مپینګ
تضمینوي چي دهر  x∈Xدپاره تعریف سویدي .موږ د دوهم شرط و پر ځای کولو ته چي عبارت د
سرجکشن څخه دي  ،هم اړتیا لرو.پدي معنی چي مپینګ باید نه یوازي متزاید وي  ،بلکه د  Xد سیټ
څخه د  Qپر سیټ باندي وي .د «تک ـ تاک» طریقه دواړه شرطونه تضمینوي .د مپینګ د ترسیم
پروسه پر جفت او طاقو قدمو وېشو .په جفتو قدمو «تک» کي لمړئ شرط تضمینوو او په طاقو قدمو
«تاک» کي دوهم شرط پر ځای کوو .په دغه اصطالح کي د  5.6قضیې ثبوت پر «تک – تاک» نه ؤ
والړ  ،بلکه یوازي پر «تک  ،تک  »... ،والړ ؤ .اوس به نو د قضیې و لنډ ثبوت راوګرځو.
د  Xاو  Qسیټونه په الړ پییالی سو:
}X={xn ; n∈N
}Q={rn ; n∈N
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ر
د  Qپ
 f : X متزاید مپینګ د ریاضي د استقراء په طریقه ترسیموو.په عین حال کي د Xn⊆X
او  Qn⊆Qسیټونه داسي جوړوو  ،چی :

)(6.8

Xn⊆Xn+1 , Qn⊆Qn+1

)(6.9

ر
f : Xn 
 Qnپ


Qn

)(6.10

n 0

Xn , Q 



X

n 0

صدق وکي.
} Q0={r0} ، X0={ x0او  f(x0)= r0سره اېږدو .فرضوو چي د  n>0دپاره مو دغه کار
سرته رسولی دي ،یعنی د هر  m<nدپاره مو د  Xm, Qmسیټونه او د هر  x∈ Xmدپاره مو )f(x
تعریف کړی دي .دوه حالتونه باید تفکیک کړو.
تک) د  nعدد جفت دي .فرضوو چي  kکوچنئ ترین طبیعی عدد دي چي . xk∉Xn−1
} Xn=Xn−1∪{ xkسره اېږدو.د  5.6قضیې د ثبوت په ډول داسي  r∈Qپیداکوو څو «وکوالی سو »
 f(xk)=rسره کښېږدو .د } Qn−1∪{ rسیټ په  Qnسره په نښه کوو .
تاک) د  nعدد طاق دي .فرضوو چي  kکوچنئ ترین طبیعی عدد دي چي  .rk∉Qn−1اوس نو
په الندي ډول مخ ته ځو:
}Yn={r∈Qn−1 ; r<rk
} Zn={r∈Qn−1 ; rk <r
دلته بیا دري امکانه لرو. Zn≠∅ ، Yn≠∅ .3 ، Zn≠∅ ، Yn=∅ .2 ، Zn=∅ ، Yn≠∅ .1 :
د بېلګي په ډول  .3حالت څېړو.د اعظمی حد د اصل پر اساس ) (5.1د  Ynسیټ لویترین عنصر r
لري او د  Znسیټ کوچنئ ترین عنصر لري  ،چي په  sسره به یې وښیو .فرضوو چي x,y∈Xn-1
داسي عنصرونه دي چي  f(x)=rاو  f(y)=sدي .د هغوی موجودیت د ) (6.9شرط تضمینوي .بیا نو
 x≺yدي .فرضوو چي  mکوچنئ ترین داسي طبیعی عدد دي  ،چي  x≺xm≺yوي .دغه ډول عدد
وجود لري ،ځکه چي د ≼ X,سیټ ګڼ ترتیب سوي سیټ دي.اوس نو :
} Xn= Xn−1∪{ xm

Qn= Qn−1∪{ rk},

f(xm)=rk ,

سره اېږدو .ددغه ډول جوړښت زموږ مطلوب آیزومورفیزم دي .په دی هکله لوستونکئ کوالی سي
q.e.d.
چي خپل باور السته راوړي.

نور تمرینونه
 .7.6الف) ثابت کئ چي د ټولو هغو خالصو انتروالو سیټ چي څوکي یې ناطق عددونه وي  ،د شمېر
وړ دي.
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ب) فرضوو چي  Aپه  Rکي د ټولو هغو خالصو انتروالو سیټ دي  ،چي د I1≠I2, I1,I2∈A
12
دپاره ∅= I1∩I2صدق وکي  ،نو ثابت کئ چي د  Aسیټ د شمېر وړ دي.
ج) فرضوو چي  Kپه سطحه کي د ټولو هغو دایرو سیټ دي ،چي دوه په دوه یودبله سره
مشترکه نقطه ونلري ،یعنی دوه په دوه سره بېل وي .ثابت کي د  Kسیټ د شمېر وړ دی.
 .8.6فرضوو چي  fد حقیقې عددو  Rڅخه په حقیقې عددو  Rکي غیر متنازله تابع ده.ثابت کي چي
لندنې ادعاوي صدق کوي:
الف) د هر  a∈Rدپاره یو اړخېزه لمیټ ) limf (x) , limf (xوجود لري ؛
x a 
x a 
ب) د  fد تابع د هغو نقطو سیټ  ،چي په هغو کي د  fتابع متمادي نده ،د شمېر وړ دي.
 .9.6فرضوو چي  fد حقیقې عددو  Rڅخه په حقیقې عددو  Rکي تابع ده.یادونه کوو چي د  fتابع د a
په نقطه کي  ،تېره اکستریم (پدي معنی چي تېره د انحطاط او یا تېره د تصاعد نقطه) لري ،که داسي
 ε>0وجود ولري  ،چي د ټولو x∈(a−ε, a+ε) ، x≠aدپاره ) f(x)<f(aدي او یا د ټولو، x≠a
) x∈(a−ε, a+εدپاره ) f(x)>f(aدي .ثابته کي چي د  fد تابع د تېره اکستریم د نقطو سیټ د شمېر
وړ دي.
 .10.6فرضوو چي د  Xسیټ خالي ندی .په ) TK(Xباندی د  Xد سیټ د عنصرو تقریبآ ثابتو الړو

N
سیټ په نښه کوو .پدی معنی چي د ) TK(Xسیټ د ټولو هغو الړو  {x n }n 0  Xسیټ دی ،چی د
هر الړ دپاره داسي  mوجود لري  ،چي د ټولو  n≧mدپاره  xn=xmدی.
د  TK  Q  , TK  N , TK{0,1} , TK {0}د سیټو بوج به څو وی؟
 .11.6د  X⊆Rnسیټ داسي پیداکي چي د  Xسیټ په  Rnکی د توپولوجي له مخي ګڼ وي  ،پدي معنی
n
چي د هر  a=[a1 ,... ,a n ]  Rاو هر  ε>0دپاره د  [x1 ,...,x n ]  Xنقطه داسي وجود ولری  ،چي
د  i=1, ..., nدپاره  |xi−ai|<εدی.
 .12.6که  x∈X, X⊆Rnوي .د  xنقطه د  Xد سیټ په تجرید سوي( منزوي)  Isolatedنقطي سره

یادوو  ،که  ε>0داسي وجود ولري  ،چي د هر x≠y,y∈Xدپاره  yi | 

n

i

| x

صدق وکي.

i 1

( ]  .) y  [y1 ,...,yn ],x  [x1,...,x nثابت کي چي د مجزاء نقطو سیټ د شمېر وړ دی.
 .13.6الف) که  Gد متناهی غوټه لرونکو ګرافو سیټ وي ،پداسي ډول چي د نوموړی سیټ هیڅ دوه
ګرافونه یو دبل سره آیزومورف ندي .نو د  Gسیټ د شمېر وړ سیټ دي.
ب) که  Lد ټولو متناهې نیمګړې ترتیب سوی سیټو  ،سیټ وي چي هیڅ دوه نیمګړي ترتیب
سوي سیټونه په خپل منځ کي آیزومورف نه وي .نو ثابت کئ چي د  Lسیټ د شمېر وړ سیټ دي.
ج) د  Gاو  Lد سیټو بېلګې داسي و موندي  ،چي د هغو عنصرونه الیتناهي سیټونه وي.

 12پدی معنی چي د حقیقی عددو پر محور د ټولو خالصو انتروالو سیټ چي دوه په دوه سره بېل وي  ،د شمېر وړ دي (ژباړن)
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 .14.6د ≦  X,خطې ترتیب سوي سیټ باید کم شرطونه پر ځای کي  ،څو د الندنیو خطي ترتیب سوي
سیټو سره آیزومورف وي:
الف)

 0,1  Q,؛

ب) ≦  Z,؛
ج) ≦  R,؛
د) ≦  N,؛
ډ) ≦ . R−Q,

 .7.3حقیقی عددونه بی شمېره Uncountableډیر دي.
پدی رساله کي به وښیو چي د  Rسیټ د شمېر وړ ندي  .د کانتور د قضیې کالسیک ثبوت  ،چي په
اصطالح د قطر پر پرنسیپ والړ دي ،راوړو .په پای کي به د السته راوړیو نتېجو یوه مهمه عملی بڼه وڅېړو.

و موښودل چی د تامو عددو سیټ  Zاو د ناطقو عددو سیټ  Qد شمېر وړ دي .تر اوسه مو د
دداسی سیټ بېلګه چي د شمېر وړ نه وي ،نه درلوده .طبعآ سوال طرح کیږي  ،چي آیا د حقیقې عددو
سیټ  Rهم د شمېر وړ دي ؟ دغه سوال په  1873م کال کي کانتور په خپل لیک کی و ددکیند ته طرح
کي .وروسته له څو اونیو څخه یې په خپله  ،خپل سوال ته منفې جواب ورکي  .ثبوت یې په هغه وخت
کي ډیر پیچلئ ؤ .وروسته په  1890م کال کي یې د بې شمېره سیټ  Rدوهم ثبوت نشر کي .دغه ثبوت
په اصطالح د کانتور د قطر پر طریقه والړ دي .ددغه طریقی څخه د شلمي پیړي په ریاضي کی په
پراخ ډول کار اخیستل سوي دي .د کانتور د قطر طریقه ډیر کلتوری ارزښت تر السه کي اودهغه
پېژندنه د شکسپیر د لوبو ،یا بیتهوفن د موسیقي او یا د ریمبراند د انځورونو د پېژندلو په څېر ،په
عمومي پوهه کي راځي.
قضیه  .1.7د ټولو حقیقې عددو سیټ بي شمېره دي.
ثبوت :قضیه د تناقض په طریقه ثبوتوو .ثبوت په حقیقت کي د کانتور د ثبوت اصلی مفکوره
تعقیبوي .فرضوو چي د  Rسیټ د شمېر وړ دي .بیانو د ) (0, 1انتروال هم د شمېر وړ سیټ دي  ،پدي
معنی چي هغه په الړ پییالی سو.
}(0, 1)={an ; n∈N, n>0
څرنګه چي د  anعدد د لسو پر قاعده ارائه کوالی سو ،نو:


a n   a nk .10 k
k 1

که د  anعدد د لسو پر قاعده دوی مختلفي څرګندونې ولري  ،نو د هغوی څخه یې الیتناهې څرګندونه
ټاکو ،پدی معنی چي د الیتناهی ډیرو  kدپاره  ank≠0دي .د  n>0, n∈N, anعددونه او دهغوی د لسو
پر قاعده ارائه(څرګندونه) په جدول کی اوډو(  3.18شکل) .
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اوس نو د قطر د طریقی څخه کار اخلو او یو نوی عدد د  b=0,b1b2b3 ...bn...داسی جوړو
چي  ،که  akk=1وی  ،نو  bk=9سره اېږدو .که  akk≠1وي  ،نو  bk=1سره اېږدو .پدی حساب د b
عدد د ) (0, 1په انتروال کي شامل دي .پدی معنی چي داسي  nوجود لری  ،چي  an=bسره
کېږي(ځکه چي ټوله عددونه مو په الړ پییلې دي)  .په خااص ډول باید  ann=bnسره وي .ځو د  bعدد
مو داسي جوړ کي چي د هر  kد پاره  bk≠akkدي .ځکه نو  ann≠bnدی او دغه مطلوب تناقض دي.
ددی دپاره چي ثبوت تکمیل وي  ،باید پاملرنه وکو  ،چي د  0,an1an2an3... ann ...او 0,b1b2b3 ...bn..
د عین عدد د لسو پر قاعده دوی مختلفي څرګندونه نسی کیداي  .ځکه چي لمړي څرګندونه متناهي نده
او نظر و فرضیې ته دوهمه څرګندونه هم متناهې نده  ،ځکه چی رقمونه یې یوازی  1او  9دي.

q.e.d.
بېلګه  .1.7د کانټورد قطر په طریقه کي کوچنئ تغیرراولو .وبه ښیو چي د ټولوطبیعي عددو د
الړو سیټ  N Nبی شمېره سیټ دي .د الندنې ادعا څخه استنباط کېږي :که  A  Nد شمېر وړ
سیټ وي ،بیا نو د  h∈ N Nالړ داسي وجود لري  ،چي  h∉Aدي .په رشتیا هم  ،فرضوو چي  Aد
طبیعی عددو د الړو د شمېر وړ سیټ دي .بیا نو کوالی سو چي د  Aسیټ په الړ وپیېو:.
N

}A={fn ; n∈N
(هر  fnد طبیعی عددو الړ دي) h(k) .په الندي ډول تعریفوو:
h(k)=fk(k)+1

)(7.1

طبعآ  h∈ N Nدی ،مګر  h∉Aدي .که  h∈Aوای  ،نو داسي  nبه وجود درلودالی ،چي  h=fnوای.
نظر و ) (7.1اړېکي ته ) h(n)≠fn(nدي.
∎
تمرین  .1.7د  N Nسیټ په دی ډول نیمګړي ترتیبوو f⋖g:دي ،که داسي  k∈Nموجود وي
چی د ټولو  n>kدپاره ) f(n)<g(nصدق وکي .د  7.1بېلګي د طرحي په بدلون سره ثابت کئ چي د
 N Nهر دشمېر وړسب سیټ د پاس له خوا محدود دي(  h(k)=max {f0(k), ..., fk(k)}+1سره
وټاکئ).
اوس به نو دلته د  7.1قضیې یو بل ثبوت راوړو چي الندنې مرستنې ادعاوي یې بنسټ
جوړوي.د نوموړې ادعاؤ څخه په راتلونکې کي په نورو څېړنو کي هم کار اخلو.
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لیما ( .7.1یو په بل کي ایښودل سوي انتروالو پرنسیپ) .فرضوو چي  {In }n 0د تړلو انتروالو
داسي الړ دي  ،چي:
الف) د هر  nدپاره  In+1⊆Inدي,
ب) د  Inد انتروال اوږدوالئ و صفر ته نژدي کېږي.

بیانو د ټولو انتروالو مشترکه برخه In



فقط یو حقیقي عدد په بر کي نیسي.

n 0

ثبوت:فرضوو چي  I n  a n ,b nدي .د الف) د شرط پر بنسټ :
a0≦a1≦ ... ≦an≦an+1≦ ... ≦bn+1≦bn≦ ... ≦b1≦b0

)(7.2
دی  .د ب) د شرط له مخې :

lim(b
 an )  0
n
n 

)(7.3

صدق کوي.لمړئ به وښیو چي د In
فرضوو چي In





مشترکه برخه حد اکثر یو عنصر احتواء کوي.

n 0

∈ x,yدي .که  x≠yواي  ،نو  ε=|x−y|>0واي .د ) (7.3پر اساس داسي

n 0

 n0وجود لري ،چي د  n≧n0دپاره  |bn−an|<εدي .څرنګه چي  x, y  I nدي ،نو :
0

||x−y|≦| b n  a n |< ε=|x−y
0

0

خو پورتنئ غیر مساوات تناقض دي.
اوس به نو د انتروالو په دغه مشترکه برخه کي عنصر ترسیم کړو .د ) (7.2پر اساس د :
}X={an ; n∈N
سیټ د پاس له خوا محدود (د بېلګې په ډول د  b0په ذریعه) او په څرګند ډول غیر خالي دي .ځکه نو
 α∈Rداسي وجود لري  ،چي  α =sup Xدي.
څرنګه چي  αد  Xد سیټ پاسنئ سرحد دي  ،نو د هر  nدپاره  an≦ αحقیقت لري .د )(7.2
پر اساس  bnد  Xد سیټ د پاسنیو سرحدو څخه دي ،څرنګه چي  αد  Xد سیټ دپاس له خوا کوچنئ
ترین سرحد دي  ،نود هر  n∈Nدپاره  α≦bnدي .و مو ښودل چي :
an≦ α≦bn

پدي معنی چي  α∈Inدي ،ځکه نو In



∈ αدي.

q.e.d.

n 0

لیما  .2.7فرضوو چي  a, bتړلئ انتروال a<b ،دي .د هر حقیقې عدد  x∈Rدپاره د
 c<d ، c, dانتروال داسي وجود لري ،چي:
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الف)  x∈ c, d؛
ب)

 c, d ⊆ a, b؛

1
ج) ). d  c  (b  c
2
ثبوت  :ددی ادعا ثبوت بدیهی دی .د  a, bانتروال پر درو مساوی (یودبله سره مشترکه
برخه ولري ) non disjoint ،انتروالو وېشو:
1
1
2
2
a,a  (b  a) , a  (b  a),a  (b  a) , a  (b  a),b
3
3
3
3

د  xعدد لږ تر لږه په یوه انتروال کي ندي شامل  ،هغه انتروال د  c, dد انتروال په صفت ټاکو.
q.e.d.
د  7.1قضیې د بل ثبوت د ارائې دپاره الندنې ادعا ،چي د  7.1قضیې سره معادله ده ،ثابتوو:
که د  X⊆Rسیټ د شمېر وړ وي ،نو  X≠Rدي.
فرضوو چي } X={an; n∈Nد حقیقې عددو د شمېر وړ سیټ دي .د  I0په ذریعه داسي
انتروال چي اوږدوالي یې یو او  x0په ځان کي ونلري  ،په نښه کوو(د بېلګي په ډول د  0, 1یا
 2, 3انتروال) .کله چي مو د  Inانتروال ترسیم کي ،بیانو د  7.2لیما پر اساس د  In+1⊆Inانتروال
داسي وجود لري چي اوږدوالي یې مثبت عدد او د  Inد انتروال د اوږدوالي تر نیمایې کوچنئ او د
 xn+1عنصر په ځان کی نلري.

د  {In }n 0د انتروالو الړ د  7.1لیما شرطونه پر ځای کوي ،ځکه نو In



∈ xوجودلري .که

n 0

 x∈Xوی ،نود کم  nدپاره  x=xnدي .پدی معنی چي  x∈Inدي ،خو زموږ د انتروالو ترسیم داسي ؤ
چي  x∉Inدي  .ځکه نو دغه دوه حالته یودبل سره مغایرت لري .ځکه نو  x∉Xدي  .ددی ځایه استنباط
q.e.d.
کېږي چي  X≠Rدي.
د حقیقي عددو دسیټ د بی شمېره والي په هکله د ج .کانتور السته راغلي نتیجه ،کانتور د هغه پرابلم د
حل دپاره چي دهغه په وخت کي یې حضور درلودي ،په کار واچول .دغه موضوع به لږ څه په
جزئیاتو وڅېړو.
بشریت د عدد د مفهوم د انکشاف په الر کي د عددوترهغه مفهومه ورسېدل چي نن ورځ یې د
ناطقو عددو په نامه پېژنو .لکه څنګه چي په  2.1رساله کي می یادونه وکړه فیثاغورث او دهغه
شاګردانو تر میالد دمخه په شپږمه پېړي کي په دی پوه وه ،چي دهغې مربع د قطر اوږدوالي،چي هره
ضلع یې یو واحد وي ،یعني  ، 2ناطق عدد ندي .اضافه تر  2000کاله ریاضي پوهانو ددی قدرت
پیدانه کي چي د غیر ناطقو عددو نور ډولونه  ،دبېلګې په ډول  ،نه یوازي دیوه عدد دوهم جذر بلکه
nـام جذر او دهغوي ترکیب ،دی پیداکړي .د اتلسمي پېړي په اوله نیمایې کي اویلر وښودل ،چي  eاو
وروسته یوهان هاینریخ المبرت ) Johan Heinrich Lambert(1728-1777و ښودل ،چي د  πعدد
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دغیر ناطقو عددوڅخه دي.طبعآ سوال طرح سو چي آیا دغه عددونه د «جذرو او د هغوی د ترکیب »په
پرتله د نورو مشخصاتو درلودونکې دي؟ ادریین ـ مارې لژاندر Adrien-Marie Legendre
) (1752-1833هغه فرضیه فورمولبندي کړه چي د  πعدد د هغه پولینوم چي ضریبونه یې ناطق
عددونه وي ،جذر کیدای نسي .پدی معنی چي د ناطقو ضریبو سره داسی پولینوم وجود نلري چي د هغه
جذر دي د  πعدد وي .دغه فرضیه بی درنګه ددی سبب سوه چي نوی مفهوم منځ ته راسي.
د  αحقیقي (او یا مختلط) عدد د الجبري عدد په نامه یادوو  ،که د  an, ... , a0ناطق عددونه
n
داسي وجود ولري ،چي  αد  | a 0 |  | a1 | ...  | a n | 0 ، a 0  a1x  ... a n xد پولینوم جذر
وي .هغه عدد چي الجبري نه وي  ،نو دترانسندنت  Transcendentعدد په نامه یې یادوو.
تمرین  .7.2وښیاست چي د  αعددیوازي او یوازي هغه وخت الجبري عدد دي ،چي  αد تامو
ضریبو سره د غیر صفری پولینوم جذر وي.
اویلر په  1744کال کي د الجبری او ترانسندنت عددونو ترمنځ توپیر کاوه ،او داسي فرضیه یې
کښیښودله :که  s,rناطق عددونه وي ، rα=sبیا نو د  αعدد یا الجبري او یا ترانسندنټ دي .د لژاندر
فرضییې څه نا څه سل کاله او د اویلر فرضیه دوه سوه کاله د خپل ثبوت په انتظار کي پاته سوه( .د
شلمي پېړي په سر کي یو دبل څخه جدا الکساندر اوسیپوویچ ګلفاند Aleksandr Osipovitch
) Gelfond (1906-1968او ټ  .شنایدر  T.Schneiderتر اېښودل سوو فرضیو قوي ادعاوي
ثابتې کړي.
د نولسمې پېړي په لمړي نیمایې کي ال نه وه معلومه  ،چي آیا تراسندنټ عدد وجود لري .په
 1844کي فرانسوي ریاضي پوه ژوزیف لیوویل ) Joseph Liouville(1809-1882داسي قضیه
ثابته کړه  :که د  αعدد د هغه پولینوم جذر وی  ،چي درجه یې  nاو ضریبونه یې ناطق عددونه وي،او
 αناطق عدد نه وي ،نو د  cمثبت عدد داسي وجود لري ،چی د اختیاري  q≠0 ، p,q∈Zعددو دپاره
الندنئ غیر مساوات صدق کوي:

p c

q qn



د لیویل ددغې قضیې په مرسته په اسانې سره ثابتیدالی سي ،چي هر عدد د
}, ak∈{0,1,...,9

ak
!k



 10
k 1

په بڼه ،ترانسنډنټ دي.

1
1
1
1
تمرین  .7.3وښیاست چي د  2!  3!  ...  k!  ...
10 10 10
10

عدد ترا نسنډنټ دي.

پدي ډول د ترانسنډنټ عدد دوجود و سوال ته جواب ورکړه سو .د لژاندر د فرضیې ثبوت د π
د عدد د ترانسنډنټ والي په هکله یو بل مهم ګام ؤ چي په  1873کي چارلس هرمیټ Charles
) Hermite (1822-1901سرته ورسوي .په  1874پدی مسیرکي کانتور مهم بریالیتوب تر السه کي.
دغه بریالیتوب د سیټ د تیوري د زیږیدو سبب او دهغه و ارزښتو ته د قدر په سترګه وکتل سوه .کانتور
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وښودل چي د الجبري عددو سیټ د شمېر وړدي.پدی معنی چي دترانسنډنټ عددو سیټ بي شمېره سیټ
دي ،یعنی بی شمېره ډیر ترانسنډنټ عددونه وجود لري.
بېلګه  .7.2پدی بېلګه کي به وښیو چي د الجبري عددو سیټ د شمېر وړ سیټ دي.
که  f∈Znد تامو عددو ترتیب سوي nـئېزه ،یعنی ] f=[a0, ... , an−1وي  ،نو :
n 1
} Pf={ α∈R; a 0  a1  ...  a n 1  0

ایږدو .پدي معنی ،چي  fپولینوم شفروې او  Pfد هغه پولینوم د حقیقي جذرو سیټ دي .د الجبري عددو
د تعریف پر اساس αیوازي او یوازی هغه وخت الجبري عدد دي ،که داسي  n∈Nاو د تامو عددو
nـئېزه ] f≠[0, ..., 0وجود ولري ،چي  α∈Pfوي .ځکه نو:
)(7.4

Pf

Alg 
}]nN f Zn {[0,...,0

په اساني لیدالی سو چي د  n∈Nدپاره د  Znسیټونه د شمېر وړ سیټونه دي .د الجبر څخه پوهېږو چي د
 Pfهر سیټ متناهې سیټ دي .ځکه نو د ) (7.4څخه د  3.6.4قضیې په مرسته استنباط کېږي،چي د
 Algسیټ (یعني د الجبري عددو سیټ )د شمېر وړ سیټ دي(.پاملرنه وکي ،چي دلته د ټاکنې و
اکسیومي ته ضرورت نسته).
n
تمرین  .7.4که  a 0  a1x  ...  a n xد تامو عددو د ضریبو سره پولینوم وي ،نوکانتور د

| N=n−1+ | a 0 |  | a1 |  ... | an
عدد دهمدغه پولینوم د ارتفاع په نوم یادوي .هر  Nد متناهې شمېر پولینومو چي ارتفاع یې  Nوي،
جواب ورکونکئ دي .پدي معنی چي دهر  Nدپاره متناهي ) Φ(Nالجبري عددونه وجود لري .نوموړي
څېړنه داسي دقیق کړي ،چي دهغه څخه د  Algد سیټ د شمېر وړ توب استنباط سي.
د ټولو حقیقي عددو سیټ ( Rد هغه د ترتیب د ساختمان او توپولوجي) سره د حقیقی کانتینووم
 Real Continuumپه نامه هم یادېږي .ځکه نو د هغه بوج | |Rد کانتینووم بوج په نامه یادیږي ،او په
 cسره ښودل کېږي .فلهذا:
)(7.5

|c=|R

پدي لحاظ  7.1قضیه وایې :
)(7.6

c>ℵ0

نور تمرینونه
 .5.7.فرضوو چي ( p>1, p∈N, P⊆ 0, 1د بېلګې په ډول  .) p=9د  Bاو  Cدوه لوبغاړئ
الیتناهې داسي لوبه کوي ،چي په وار سره د } {0, 1, ..., p−1سیټ څخه رقمونه ټاکي .دقیق به ووایو
چي د  Bلوبغاړئ د  n=0, 1, ...دپاره } a2n∈{0, 1, ..., p−1یعنی جفت رقمونه ټاکي او د C
لوبغاړئ طاق رقمونه یعنی } a2n+1∈{0, 1, ..., p−1ټاکي .د  Bلوبغاړئ  ،لوبه ګټي که د

.p  k 1
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k

a
k 0

عدد د  Pپه سیټ کي شامل وي  ،غیر له هغه څخه لوبه د  Cلوبغاړئ ګټې.

الف) که د  Pسیټ و شمېر وړ سیټ وي  ،ثابته کي چي د  Cلوبغاړئ داسي لوبه کوالی سي  ،چي لوبه
وګټي.
ب) د الف) د نتېجي څخه په استفاده سره د  7.1قضیې بل ثبوت پیداکئ.
N
 .6.7د  1.7قضیې په ثبوت کي د تعدیل (بدلون) په نتیجه کي ثابته کي چي د } {0,1سیټ د
شمېر وړ ندي.

 .7.7په  1.7تمرین کي نیمګړئ ترتیب سوي سیټ  N Nد ⋖ ترتیب سره ،په نظر کي نیسو.
ثابت کي چي:

N
الف) د  {f n }n 0  Nالړ داسي وجود لری ،چي :

f0⋗f1⋗ ... ⋗fn⋗ ...

}kn

ب)که د  knتابع داسی تعریف کړو ،چي د هر  m∈Nد پاره  kn(m)=nوي  ،نو د
N
 A  {f  N; (n  N); fسیټ خالي ند ی او کوچنئ ترین عنصر نلري.


 .8.7که  {a n }n 0او  {bn }n 0د حقیقي عددو ،د صفر څخه خالف ،دوه الړه وي ،نو وایو چي



د  {bn }n 0الړ نظر د  {a n }n 0الړ ته ژر وده کوی (غټېږي) که  lim a n  0 :وي .ثابت کي چي:
n 

bn


الف) د هر  {a n }n 0الړ دپاره داسي الړ وجود لري چي ژر وده کوي.

ب) د الړو د هر د شمېر وړ سیټ دپاره داسي الړ وجود لري چي د هغه سیټ د هر الړ په پر
تله ژر وده کي.
 .9.7الف) که په  1.7لیما کي د ب) د فرضیې څخه تېر سو ( پدی معنی چي د هغي فرضیې
څخه صرفنظر وکو)  ،نو په لیما کي به څه تغیر راسي؟
ب)آیا د  1.7لیما د خالصو انتروالو دپاره هم صدق کوي؟
 .10.7که  Kد حقیقي عددو سب فیلډ وي ،نو د  αعدد ( حقیقي یا مختلط) د  Kپر فیلډ باندي د
n
الجبري عدد په نامه یادیږي ،که داسي پولینوم  p(x)  a 0  a1x  ...  a n xوجود ولري چي
 p(α)=0او  a0, a1, ... ,an∈Kوي .که د  Kفیلډ د شمېر وړ وي  ،نو ثابت کي چي داسی حقیقي عدد
وجود لري  ،چي د  Kپر فیلډ باندي الجبري ندي.
 .11.7الف) فرضوو چي د  fتابع پر  Rباندي داسي تعریف سوي ده  ،چي متمادي مشتق f 
ولري .فرضوو چي  α∈Rدي.

}} M=max {1, sup { f (x) ; x∈   1,   1
سره اېږدو .وښیاست چي د  x∈   1,   1دپاره |  | f (x)  f () | M.| x  صدق کوي.
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ب)فرضوو چي  f (x)  a 0  a1x  ...  a n xد تامو عددو دضریبو سره  nـ درجه اي
پولینوم او د  α∈Rدپاره  f(α)=0دي .فرضو چي  Mد الف په برخه کي تعریف سوي سیټ او
1
p
 c دي .که  αناطق عدد نه وي  ،نو د هر   Qدپاره :
M
q
n

c n
  a i q n i p i
n
q i 0

p
  صدق کوي.
q

ج) د ب) د برخي د نتیجي څخه په استفاده سره د لیو ویل قضیه ثابته کي.

 .8.3د یریشله  Dirichletپرنسیپ
پدی مقاله کي به د هغه اصل او دهغه د استعمال په هکله وږغېږو ،چي د لمړي ځل دپاره د پیتر
ګوستاف لوژن ـ یریشله ) (1805-1859له خوا په کار ولویدي  .دغه پرنسیپ په اصطالح د « جابو » یا«
کوتر خاني » د پرنسیپ په نامه هم یادیږي.

د کوتر خاني پرنسیپ په ساده ډول داسي فورمولبندي کوو:که په یوه کوتر خانه کي چي n
جابې لر ی تر  nاضافه کوترې ځای پر ځای سي  ،نو لږ تر لږه په یوه جابه کي به دوي کوترې ځای
پر ځای سوي وي.
اوس به یې د ریاضي له مخي دقیقه فورمولبندي وکړو.
قضیه ( .1.8د یریشله پرنسیپ) .که | |X|<|Yاو  f:Y⟶Xوي ،نو  y1≠y2 , y1,y2∈Yداسي
وجود لري  ،چي ) f(y1)≠f(y2دي.
ثبوت  .که دغه ډول  y1,y2∈Yوجود نه درلودالی  ،نو د  f:Y⟶Xمپینګ باید ساده مپینګ
وي .به هغه صورت کي باید | |Y|≦|Xوي .خو دغه نتیجه د کانتور برنشتاین د قضیې  .3.1سره تضاد
q.e.d.
دي.
بېلګه  .1.8پدي بېلګه کي به وښیو چي د پراګ په ښار کي دوه انسانان چي پر سر باندي
مساوي شمېر د وریښتانو لري  ،ژوند کوي .فرضوو چي  Yد پراګ د ښار د اوسیدونکو سیټ دي او
N
 Xد  500000سیټ دي .پوهېږو چي | |Y|>|Xدي (ځکه چي د پراګ نفوس تر  500 000ډیر
دي).د  fمپینګ د پراګ د هر اوسیدونکي  yپه مقابل کي د هغه پر سرد وریښتانو شمېر) f(yاېږدي.
څرنګه چي هیڅ انسان تر  499 999اضافه وریښتان پر سر نلري ،ځکه نو د  fمپینګ د  Xپه سیټ کي
دي .د  8.1قضیې پر اساس دوه مختلف اوسیدونکی  y2,y1وجود لري ،چي ) f(y1)=f(y2دي  ،بدي
معنی چي مساوي شمېر وریښتان لري.
∎
تمرین  .1.8وښیاست چي په هغه کتابتون کي چي ډیر شمېر کتابونه لري (د بېلګي په توګه
اضافه تر  ) 5000دوه مختلف کتابونه داسي وجود لري چي د صفحو شمېر یې سره مساوي دي.کوالی
سي چي ثابته یې کی چي په ډیر لوی کتابتون کي چی اضافه تر یو میلیون کتابونه ولري  ،دوه مختلف
کتابونه داسي وجود لري چی د تورو شمېر یې سره مساوي دي؟
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بېلګه  .2.8فرضوو چي  mاو  nتر یوه لوی ،داسي طبیعی عددونه دي چي یو پر بل دوېش وړ
نه وي .و به ښیو چي داسي طبیعی عدد  k>0وجود لري چي پر  nباندي د  mkد وېشلو په نتیجه کي 1
باقي پاته کېږي.
د  mn+1, ... , m2,m1عددونه (د } Y={m1,m2, ... , mn+1سیټ) په نظر کي نیسو .د  miد
عدد و هر طاقت ته پر  nباندی د هغه دوېش باقي ) ri=f(miتخصیصوو .پدي معنی چي
 ri∈{0,1, ..., n−1}=Xدي .څرنګه چي | |Y|>|Xدي ،نو د  mj,miدوه مختلف طاقتونه داسي وجود
لري چي  ri=f(mi)=f(mj)=rjدي .فرضو دبېلګې په ډول  i<jدي .بیا نود  mj−miعدد پر  nد وېش
وړ دي .خو ) mj−mi=mi(mj−i−1دي .د  nاو  mعددونه یوپر بل دوېش وړ ندي  ،ځکه نو د mi
هم د  nسره د وېش وړ ندي .ددی ځایه استنباط کېږي چي د  nعدد  mj−i−1وېشي .دلته کفایت کوي
∎
چي  k=j−iسره کښېږدو.
تمرین  .2.8فرضو چي د  mعدد د  2او  5سره د وېش وړ ندي ،بیا نو د  mد عدد یو د طاقتو
څخه په خپل د لسو پر قاعده د ارائي په وروستي ګروپ کي د  0001رقمونه څرګندېږي .ثابت کئ.
بېلګه  .3.8په هغه باغچه کي چي  25×42متره ده  ،غواړو وني داسي کښېږدو چي د هرو
دوو ونو په منځ کي لږتر لږه  3mفاصله وي .ثابتو چي په دغه باغچه کي تر راکړه سوو شرطو الندي
 250ونې نسو ایښودالی.
د موضوع ثبوت په غیر مستقیم ډول سرته رسوو ،پدي معنی  ،فرضوو چي  250ونې تر
راکړه سوي شرطو الندی اېښودالی سو .باغچه د  2,1 mضلعی په مربعاتو پوښو  240 .مربعات
السته راځي ( 3.19شکل وګورئ) ،دغه شمېر زموږ دپاره کافي دي .که په باغچه کي مو  250ونې
ایښودلی وای  ،نو هرومرو به د مربعاتو څخه لږ تر لږه په یوه مربع کي دوی ونې ایښودل سوی وي (
دلته  Yد ونو سیټ او ) f(yهغه مربع ده چي د  yونه پکښي ایښودل سوی ده).

څرنګه چي د هغه مربع قطر چي ضلع یې  2,1وي  2,1. 2  3دي ،نو په دي حساب ونې یو او بل ته
تر  3mنژدي دي.
د یریشله د اصل یوی بلي بڼي ته پاملرنه وکي.
قضیه  .2.8که  X=A∪Bوي X ،الیتناهی سیټ وي ،نو د  Aاو  Bد سیټو څخه یو سیټ
الیتناهی دي.
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ثبوت :ثبوت یې بدیهی دي .که د Aاو  Bسیټونه دواړه متناهی وي ،نو بیا د هغو یو والی هم
متناهې سیټ دي .پدی معنی که د  Aاو  Bسیټونه متناهی وي  ،نو د  f : N n  Aاو g : N m  B

بایجکشنونه و جود لري .په اسانی سره د h : N n  m  A B

سرجکشن رسموالی سو .ددی

ځایه زموږ ادعا د  6.4قضیې څخه استنباط کېږي.
q.e.d

تمرین  .3.8د یریشله د پرنسیپ الندی شکل ثابت کي :که A n



 X وي X ،د شمېر وړ نه

n 0

وي و نو لږتر لږه د  Anد سیټو څخه یو سیټ د شمېر وړ ندي.
لوستونکي ته دلته یو بل مفهوم ور پیادوو .که  A⊆Rاو x∈Rوي  ،نو د  xد  Aدسیټ د
ازدحام یا تجمع د نقطي ) (Bulk Pointپه نامه یادوو که د هر  ε>0دپاره د  a≠x ، a∈Aنقطه داسي
وجود ولري  ،چي  |a−x|<εدي .د بېلګي په توګه د ) (a, bپه انتروال کي د  aاو  bنقطې د ازدحام یا
تجمع نقطې دي.
بېلګه  .4.8د حقیقی عددو  Rهر محدود الیتناهي سب سیټ د تجمع نقطه لري.
فرضوو چي  A⊆Rالیتناهي محدود سیټ دي.فرضوو چي  K>0, K∈Rداسي عدد دي چي

 A  K,Kدي .د استقراء په طریقه د  {In }n 0د انتروالو الړ داسي جوړوو چي د  3.7.1لیما د
 (aاو  (bخاصیتونه ولري اوسر بیره پر دي د هر  nدپاره د  In∩Aسیټ غیر متناهې وي.
د  I0څخه به یې راشروع کړو I0  K, K .ایږدو I0∩A=A .الیتناهې سیټ دي .که د
 In  a,bانتروال مو ترسیم کړی وي ،نو الندي اړېکه به صدق کوي:
)(8.1

ab  
ab 

A  I n   A  a,
A 
,b 

2
2

 


څرنګه چي د  A∩Inسیټ الیتناهي دي ،نو د  2.8د قضیې پر اساس په ) (8.1اړېکه کي د مساوات په
ښې خوا کي لږترلږه یو سیټ الیتناهي دي .هغه انتروال په  In+1سره ښیو.

د  1.7.3لیما پر اساس I n



 x وجود لري .اوس به نو وښیو چي  xد  Aد سیټ تجمع نقطه

n 0

ده .فرضوو چي  ε>0دي .څرنګه چي د  Inد انتروالو اوږدوالي و صفر ته نژدی کیږي او  xد هغوی
څخه په هر یوه کي شامل دي ،نو  nداسي وجود لري چي ) In⊆(x−ε, x+εدي .څرنګه چي د A∩In
سیټ الیتناهي دي ،نو د  a≠x ، a∈ A∩Inنقطه وجود لري  .بیا نو  |x−a|<εدي ،په حقیقت کي دغه
زموږ غوښتنه وه.
تمرین  .4.8ثابت کي چي د حقیقې عددو  Rهر بي شمېره سب سیټ د تجمع نقطه لري .آیا د R
د شمېر وړسب سیټ وجود لري  ،چي د تجمع نقطه و نلري؟

120

نور تمرینونه
 .5.8الف) وښیاست چي داسي طبیعي عدد وجود لري  ،چي د هغه د لسو پر قاعده ارائه کي د 1984
په ګروپ سره ختمېږي او پر  1983دوېش وړ دي.
ب) که د  pاو  10عددونه یوپر بل د وېش وړ نه وي او  anan−1 ... a0د اختیاري عدد د لسو پر
قاعده ارائه وي(پدی معنی چي  aiد هغه عدد رقمونه دي)  ،نو داسي عدد وجود لري چي د  pد عدد
سره د وېش وړ وي او د لسو پر قاعده په ارائه کي د  anan−1 ... a0په ګروپ ختمېږي.
 .6.8د  .9.6د تمرین د نتیجي څخه په استفادي سره الندي دعوي ثابته کي  :که  X⊆Rnد شمېر وړ
سیټ نه وي ،نو د  Xد سیټ د تجمع نقطه داسي وجود لري  ،چي هغه په خپله په  Xپوري اړه لري.
 .7.8دلته به داسي یو حالت وڅېړو :فرضوو چي  Bد  Xد سیټ د سب سیټو  ،سیټ دي f .د  Bد
سیټ څخه په  0,  داسي مپینګ دي ،چي:
 .1که  A∩B=∅، A,B,A∪B∈ Bوي ،نو ) f(A)+f(B)=f(A∪Bدي.
 .2که  A⊆B، A,B ∈ Bوي ،نو )f(A)≦f(B
الف)فرضوو چي  Xاختیاري سیټ دي  B ،د  Xد سیټ د ټولو متناهې سب سیټو ،سیټ اود A∈ B
دپاره | f(A)=|Aدي .وښیاست چي د  fمپینګ پورتنې دوه شرطونه پر ځای کوي.

ب) فرضوو چي د } X={xn ;n∈Nسیټ د شمېر وړ سیټ دي  B=P(X) ،دي فرضوو چي {a n }n 0
د مثبتو حقیقي عددو الړ داسي الړ دي چي د



n

a
n 0

سلسله متقاربه وي .که د  A∈ Bدپاره :



f(A)=  a n    A (x n ).a n
n 0

x n A

کښېږدو ،نو وښیاست چي د  fمپینګ پورتنې دوه شرطونه پر ځای کوي.
ج) فرضوو چي  X=Rدي B ،د ټولو محدودو انتروالو سیټ دي f(A) .د  Aد انتروال اوږدوالی دي.
وښیاست چي د  fمپینګ پورتنې دوه شرطونه پر ځای کوي.
د)فرضوو چي  X, B, fپورتنې دوه شرطونه پر ځای کوي X∈ B ،دي .که  A⊆ Bداسي سب
سیټ وي چي د  Aهر دوه سیټونه په خپل منځ کي سره بېل او د هر  A∈ Aدپاره  f(A)>0وي ،نو
ثابت کي چي د  Aسیټ د شمېر وړ دي.
 .8.8دهغي ګلولي په منځ کي حجم یې  Vدي  11مختلفي نقطې راکړه سوي دي.ثابت کي چي د  ϱاو
 σسطحې داسي وجود لري  ،چي هغوي دواړه د ګلولی تر مرکز تېریږي او د ګلولی یوه مقطع چي
1
حجم یې  Vدي داسي تعینوي  ،چي د ذکر سوو  11نقطو څخه هیڅ نقطه په ځان کي نلري.
8
 .9.8فرضوو چي  xغیر ناطق عدد دي .ثابت کي چي د هر  ε>0دپاره د  u,vتام عددونه داسي وجود
لري ،چي  0<u+vx<εصدق کوي.
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څلرم فصل
د متناهي او الیتناهې سره د شمېرنې اصول
د سیټو پر بوج باندي په طبیعی ډول د شمېرنې بنسټیزې عملیې تعریفوو او د هغوی خاصیتونه
به و څېړو .د متناهې بوج په اړوند به وګورو چي دغه عملیې د طبیعی عددو پر سیټ باندي ،د عملیو
سره تطابق کوي.د طبیعی عددو پر سیټ باندی عملیې مو په  1.2رساله کي په اکسیوماتیکي بڼه در و
پیژندل .دغه حقیقت طبیعي دي  ،ځکه چي په تاریخي لحاظ لمړنې شمېرنې د سیټونو پر بوج باندي
عملیې وي او وروسته بیا پر حقیقي عددو د شمېرنې اصول دهغه څخه استنباط سوي دي.
د شمېرنې د عملیو نتیجې پر الیتناهي سیټو به په مقایسوی شکل خوار وي ؛په حقیقت کي هغه
نتیجي یوازي په  .2.1تمرین 1.1. ،ب)  2.1 ،ج) بېلګو 4.2.1 ،قضیه او  4.7.1قضیه کي
فورمولبندي سوي دي.
د متناهي سیټو پر بوج باندي د عملیو په هکله ډیری په زړه پوری نتیجې د ترکیب په بڼه یعنی
 combinatorial charachterالسته راوړای سو ،چي په  6.4-4.4رسالو کي به بحث پر وسي.

 .1.4د شمېرنې عملیې د سیټو پر بوج باندي
پدی رساله کي د سیټو د بوج جمع  ،ضرب او طاقت تعریفوو.و به ښیو چي د شمېرنې دغه ډول عملیې د سیټو
پر بوج باندي پر طبیعي عددو باندي او یا پر حقیقې عددو باندي د شمېرنې و عملیو ته ورته خاصیتونه لري.

د لمړي ټولګي زده کونکي دري او څلور داسي جمع کوي ( ،)3+4چی پر یوه الس دري ګوتې
او پر بل الس څلور ګوتې اوږدي کي او بیا ددواړو السو اوږدي سوي ګوتې شمېري .په بله اصطالح
په یوه الس کي یې هغه سیټ چي بوج یې دری دي او په بل الس کي یې هغه سیټ چي بوج یې څلور
دي را ښکاره کړه او په نتیجه کي یې دهغو دوو سیټو د یووالي بوج وشمېرئ .دغه کار بیله دي چي
پدي پوه سي ،په طبیعي ډول فرضوي چي هغه دوه سیټونه باید مشترک عنصر ونلري  .دغه ډول
طبیعي کړنه زموږ دپاره د بوج د جمع د تعریف اساس ګرځي.
وایو چي د  Cد سیټ بوج د  Aاو  Bد سیټو د بوج جمع ده ،د | |C|=|A|+|Bپه څېر به یې
لیکو ،که د  Cپه سیټ کي د  A1او  B1سیټونه داسي وجود ولري  ،چي الندي شرطونه پر ځای کي:
)(1.1

∅=A1∩ B1

)(1.2

A1∪ B1=C

)(1.3

||A1|=|A| , |B1|=|B

زموږ د قراردادو سره سم ،کوالی سو چي پورتنئ تعریف داسي هم فورمولبندي کو :که  γ , β, αبوج
وي ،نو وایو چي  γد  αاو  βد بوج د جمع حاصل دي γ=α+β ،په څېر به یې لیکو ،که د  A1 ، Cاو
 B1سیټونه د ) (1.1او ) (1,2خاصیتو سره داسي وجود ولري  ،چي  |A1|=α, |B1|=βوي.
طبعآ سمدالسه دوه سواله پیداکېږي  ،یو داچي آیا تل د بوج د جمع حاصل وجود لري  ،بل
داچي آیا زموږ تعریف صحیح دي؟
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لمړئ به د تعریف درستوالي وڅېړو .په خپل ذات کي مو د | |A|+|Bبوج د  Aاو  Bد سیټو په
مرسته ( نه د هغوی د بوج په مرسته) او د Cد سیټ په مرسته تعریف کي .آیا د« تعریف» نتیجه به په
هغه صورت کي چي د راکړه سوو سیټو په بدل کي نور سیټونه د عین بوج سره راواخلو ،تغیر ونه
کي؟ دقیقآ باید الندنئ استنباط ثابت کړای سو:
که | |A|=|X| , |B|=|Y|,|Z|=|X|+|Y|,|C|=|A|+|Bوي ،نو | |C|=|Zدي.
وبه ښیو چي پورتنې ادعا په رشتیا صدق کوي .فرضوو چي:
||A|=|X| |B|=|Y|,|Z|=|X|+|Y|,|C|=|A|+|Bدي .بیا نو د  A1او  B1سیټونه د )(1.3)−(1.1
خاصیتو سره او د  X1او  Y1سیټونه داسي وجود ولري  ،چي X1∩ Y1=∅ ، X1∪ Y1=Z
 |X1|=|X| , |Y1|=|Y| ،دي .دبوج د مساوات د انتقالي خاصیت پر بنسټ (الف 3.1.1قضیه)
| |A1|=|X1او | |B1|=|Y1دي.پدی معنی چي د  g,fبایجکشنونه د  B1 ، A1سیټوڅخه د  Y1 , X1پر
سیټو باندي وجود لري ( 1.4شکل وګورئ) .د  h:C→Zبایجکشن داسي ترسیموو:
د  x∈A1دپاره )h(x)=f(x
د  x∈B1دپاره )h(x)=g(x
پدی معنی چي  h=f∪gدي.

تمرین .1.1وښیاست چي د  hمپینګ د  Cڅخه پر  Zباندي بایجکشن دي.
پدي ډول مو وښودل چي | |C|=|Zدي  ،یعنی زموږ تعریف صحیح دي .اوس به یې نو د
موجودیت مسئله حل کو .که ∅= A∩ Bوي ،نو کافې ده چي  C=A∪Bسره کښېږدو ،بیانو څرګنده ده
چي | |C|=|A|+|Bدي .که ∅≠ A∩ Bوي  ،نو بیا به څه کوو؟دلته ضرور دي چي د  Aاو B
سیټونه په یو ډول سره «جدا»(پدی معنی چي یو دبله سره مشترکه برخه ونلري)  ،کو .خو دغه کار په
ډیره ساده ګې سره سرته رسیدالی سي .دوه مختلف عنصرونه رااخلو ،د بېلګې په توګه  0او  ، 1بیانو
د } A1=A×{0او } B1=B×{1سیټونه جوړوو.لیدل کېږي چي | |A1|=|A| , |B1|=|Bاو
∅= A1∩ B1دي .اوس نو کفایت کوي چي  A1∪ B1=Cسره کښېږدو او | |C|=|A|+|Bصدق کوي.
پدي ډول مو د بوج د جمع د موجودیت سوال ته هم مثبت جواب ورکي.
بیلګه  .1.1الف) الندنې اړېکه صدق کوي:
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1
, 1
2

(0, 1)  (0, 1) 

1
کفایت کوي چي )  B1  1 , 1 ، A1  (0,سره کښېږدو ،او د  2.1.3الف) د بېلګي د نتیجي یا د
2
2
 1.1.3ب) تمرین څخه کار واخیستل سي.
ب) د  6.3رسالي د نتیجو پر اساس  0 0 0کېږي ،پدی معنی  N  N  Nدي.
کافي ده چي  N  A1  B1سره داسي کښېږدو  ،چي  A1به د ټولو جفتو طبیعي عددو او  B1د ټولو
طاقو طبیعی عددو سیټ وي.
ج) د هر سیټ  Aدپاره |∅| |A|=|A|+صدق کوي ،پدی معنی چي  |A|=|A|+0دي
∎
تمرین  .2.1د  1.3او  3.3رسالو د نتیجو په پکار اچولو سره ثابت کي چي ( c+c=cپه یاد یې
ولري چي  cد کانتینووم بوج دي!)
اوس به نو د بوج د ضرب حاصل تعریف کو .وایو چي د  Cد سیټ بوج د  Aاو  Bد سیټو د
بوج د ضرب حاصل دي C  A  B ،لیکو ،که :

C  AB

)(1.4

وي .د حاصل ضرب موجودیت بدیهي دي  ،ځکه چي  A  B  A  Bدي .پاته کېږي د تعریف د
صحیحوالي ضرورت .
تمرین  .3.1وښیاست که  A  X , B  Yوي ،نو  A  B  X  Yدي.
بېلګه  .2.1الف)  ، 0  A  A  0  0ځکه چي  A      A  دي.
ب)  ، A  1  Aځکه چي  A  {0}  Aدي.کفایت کوي چي د  x∈Aدپاره ]f(x)=[x,0
کښېږدو او

ر
پ
 f:A دي.
}11 A×{0

ج) د  2.6.3قضیې نتیجه د  0 0 0په شکل لیکالی سو.
د)  A ∙2= A + Aدي .دلته کافي ده چي } A1 =A×{0او } B1 = A×{1سره وټاکو .په
نتیجه کي  A1  B1  A , A1  B1  او } A1  B1  A {0,1دي.
∎
تمرین .4.1د  6.3رسالي په مرسته د n∈Nدپاره  0  nتعین کي.
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بله عملیه د بوج د طاقت عملیه ده .د  2.2رسالي څخه یې درپیاد کي چي د  X Yپذریعه مو د  Xد
سیټ څخه د  Yپه سیټ کي د ټولو مپینګو سیټ په نښه کړي ؤ( 2.2.7و ګورئ).وایو چي د  Cد سیټ
B
بوج د  Bد سیټ د بوج په طاقت د  Aد سیټ بوج دي C  A ،په شکل یې ارائه کوو  ،که
 C  B Aوي .د

B

 Aد طاقت موجودیت د ضرب د عملیې په شان  ،بدیهې دي.د تعریف د

درستوالي ثبوت هم دونه مشکل ندي  ،خو د فکري تجرد له مخي لږ څه پیچلي دي .باید وښیو ،چي که
 X  A , Y  Bوي ،نو  B A  Y Xدي.

g:Y 
 f :A او B
فرضوو چي  X  A , Y  Bدي.پدي معنی چي د X
بایجکشنونه وجود لري(پاملرنه وکي چي د بایجکشنو مسیر په ډیره زیرکي سره غوره سوی دي) .د
B
 YX
  : A بایجکشن و ترسیم ته ضرورت دي.زموږ د غوښتني د بایجکشن ترسیم ساده دي
Y
( 4.2شکل وګورې) .که   Aوي نو  ()  g  f  Xدي.

B

B
و به ښیو چي د  Φمپینګ بایجکشن دي .که فرضآ  1  2 , 1 , 2  Aوي ،نو  b∈Bداسي

وجود لري  ،چي ) 1 (b)  2 (bدي .څرنګه چي د  gمپینګ سرجکشن دي ،نو د کم  y∈Yدپاره
) b=g(yده .په آسانې سره لیدل کېږي چي ) (1 )(y)  (2 )(yپدي معني چي
1
1
)  (1 )  (2دي .د بلی خوا که   Xوي ،نو کفایت کوي چي    g  fسره

Y

1
1
کښېږدو .بیانو  ()  g  f  g (g  f ) f  دي  .پدی معنی چي  Φهم
سرجکشن دي.

بېلګه .3.1الف) دهر سیټ  Aدپاره  A  1صدق کوي .ځکه چي } A  {دي .په
0

همدي ډول د  A  دپاره 0 A  0

دي ،ځکه چي  A   دي (پدی شرط چي  A  وي!).

ب) دهر سیټ  Aدپاره  A  Aدي .ځکه چي د  0 A
  : A مپینګ چي
}] Φ(x)={[0, xپر نسخه تعریف سوي دي ،د بایجکشن مپینګ دي.
1

ج)د  2.5.6بېلګي د نتیجي پر بنسټ  | P(A)|= 2 Aدي .که ) B A ⊆ P(A×Bته ځیر سو ،
نو د  Aاو  Bاختیاري سیټو دپاره :
)(1.5
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2AB

B

A

صدق کوي.
∎
تمرین  .5.1د  6.3رسالي د نتیجو په مرسته د  n∈Nدپاره  0و شمېري.
n

د سیټو پر بوج باندي هغه عملیې چي سمدالسه مو تعریف کړي ،پر طبیعي عددو باندي عملیو
ته ورته خاصیتونه لري .د بېلګي په توګه ټوله عملیې یکنواخت (یو رنګه)  monotoneدي ،پدي معنی
که | |A|≦|Xاو | |B|≦|Yوي ،نو :
)(1.6

||A|+|B|≦|X|+|Y

)(1.7

||A|⋅|B|≦|X|⋅|Y
Y

)(1.8

X

B

A

د ) (1.6او ) (1.7ثبوت ساده دي  ،اصآل د هغوپه اړوند د تعریف د صحیحوالي دثبوت په لږ تغیر سره
ثابتیدالی سي .د ) (1.8اړېکې ثبوت لږ څه پیچلی دی .کفایت کوي چي د ∅≠ Xحالت و څېړو .ځکه
چي ،که ∅= Xوي ،نو نوموړي اړېکه د  3.1الف) بېلګي د نتیجي څخه استنباط کیږي.
څرنګه چي ∅≠ Xدي ،نو  x0∈Xوجود لري .د | |A|≦|Xاو | |B|≦|Yغیر مساواتو څخه د
ر
پ
f :A 
X
 g : C بایجکشن مپینګ
انجکشن مپینګ او د Yد کوم سب سیټ  Cدپاره د 11 B
B
موجودیت استنباط کیدای سي .د  Y X
  : A انجکشن مپینګ داسي ترسیموو( 3.4شکل
وګورئ):

که   B Aوي ،نو ()  
) (y)  g  f(yاو د  y∈Y−Cدپاره  ψ(y)=x0دی.

سره ایږدو ،.پداسي حال کي چي د  y∈Cدپاره

تمرین  .6.1وښیاست چي د  Φمپینګ انجکشن دي.
بېلګه .4.1که د | |A|≦|Xاو ||B|≦|Yپه غیرمساواتو کي  ،یو غیر مساوات تېره (یعنی د ≦
پر ځای< وي) وي ،نو په ) (1.6)-(1.8غیر مساواتو کي حتمی نده چي تېره غیر مساوات دي صدق
وکي .د بېلګي په ډول  0 0 0 0او  10 0 0دي .د ) (1.5پر بنسټ

 2

0

0

2

0

0

0


 2صدق کوي.

0

∎
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د بوج په جمع او ضرب کي د طبیعی عددو د شمېرنې اصول صدق کوي ،د بېلګي په ټوګه د
جمع عملیه تبدیلې خاصیت لري:
||A|+|B|=|B|+|A

)(1.9
اتحادي خاصیت لري:

)|(|A|+|B|)+|C|=|A|+(|B|+|C

)(1.10

د ضرب عملیه تبدیلي خاصیت لري ،یعني:
||A|∙|B|=|B|∙|A

)(1.11
اتحادی خاصیت لري:

)|(|A|∙|B|)∙|C|=|A|∙ (|B|∙|C

)(1.12

د ضرب عملیه نظر د جمع عملیې ته توزیعي خاصیت لري:
)||A|∙(|B|+|C|)=(|A|∙|B |)+(|A|∙|C

)(1.13

تمرین  (1.13)– (1.9) .7.1اړېکې ثابت کئ.
د بوج د طاقت دپاره هم د طبیعی عددو د طاقت و خاصیتو ته ورته خاصیتونه صدق کوي:
C

)(1.14
C

)(1.15

A A
B

( A  B)C  A  B
C

BC

)(1.16

BC

A

( A )C  A
B

C B
د نموني په ډول به ) (1.16ثابت کو .طبعآ کافي ده چي د بایجکشن مپینګ د ) ( Aد سیټ

څخه د A
ته A

B

BC

C B
پر سیټ باندي ترسیم کړو.که ) φ∈ ( Aوي  ،نو  φداسي مپینګ دي چي و هر c∈C

∈) φ(cدي .د A

BC

 مپینګ د  [b,c]∈B×Cدپاره د الندنې مساوان پذریعه تعریفوو:
)ψ([b,c])=φ (c)(b

)(1.17

C B
که  ()  سره کښیږدو  ،نو  Φزموږ مطلوب بایجکشن دي.یقینآ ،که )، 1 , 2  ( A

 1  2وي  ،نو داسي  cوجود لري ،چي ) 1 (c)  2 (cدي .پدي معنی چي  b∈Bداسي وجود
لري  ،چي ) 1 (c)(b)  2 (c)(bدي .د وروستې مساوات او ) (1.17اړېکې څخه
)  (1 )  (2استنباط کېږي.

که A

BC

 ولرو  ،نو کفایت کوي چي  φ(c)=hداسي تعریف کړو چي )] h(b)=ψ([b,cوي.

پدی صورت کي ()  

دي  .پدی معنی چي د  Φمپینګ بایجکشن دي.

تمرین  .8.1د ) (1.14او ) (1.15مساواتونه ثابت کي.
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بېلګه  .1.5الف) د ) 1.2الف بېلګي پر اساس  2  2  2  2صدق کوي .د ) 1.3ب
بېلګي او ) (1.14له مخي  2  2  2 1 :دي.
0

0

0

0

0

څرنګه چي  0  1 0کیږي ،نو :
2  2  2

0

0

0



ب) د  1.4بېلګي پر بنسټ  2  0صدق کوي .ځکه نو د ) (1.16اړېکي پر اساس الندنی مساوات
صدق کوي:
0

0

 2

0

0

(0 )  (2 )  2

0

0

0

0

0

N N
پدی معنی چي ) ( Nیعني د طبیعی عددو د الړو  ،دالړو سیټ د ټولو  0او  1د الړو د سیټ
N
} {0, 1سره مساوي بوج لري.

ج) د ) (1.15په استفادي سره

 2  2  2   2السته راځي.

0

0

0

0

0

∎
تمرین  .9.1د  n بوج وشمېري.
0

بېلګه  .6.1که 0
د 0

 Xوي  ،نو  X 0  Xدي .نوموړي ادعا به ثبوت کړو.

 Xڅخه استنباط کېږي  ،چي د  A⊆Xسیټ داسي وجود لري  ،چي  A  0دي.

پوهیږو چي  0 0 0دي  ،ځکه نو د  C,B⊆Aداسي وجود لري چي ∅=B∪C=A, B∩C
 4.4 ( |B|=|C|= 0 ،شکل وګورئ) دي .په اساني سره لیدل کېږي،چي :
||X|=|X−A|+|A|=|X−A|+|C|=|X−B

دبلي خوا | |X|=|X−B|+|Bدي .ځکه نو | |X|=|X|+|Bدي.
∎
بېلګه .7.1پدي بېلګه کي به وښیو چي د غیر ناطقو R−Qعددو د سیټ بوج د حقیقي عددو R
د سیټ د بوج سره مساوي دي ،پدي معنی چي  |R−Q|=cدي.
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پوهېږو چي  2غیر ناطق عدد دي .نو هرومرو د طبیعی عدد  n∈Nدپاره  n  2هم غیر
11
ناطق عدد دي .پدي حساب د  R  Q
 f (n)  n  2, f : N بایجکشن مپینګ ترسیموالی

سو .پدي معنی چي 0

 R  Qدي .دتېري بېلګي پر اساس د  R  Q 0  R  Qاړېکه

صدق کوي .د بله پلوه  R  R  Q  Q  R  Q 0لرو.
په مجموع کي  |R−Q|=|R|=cالسته راځي.
∎
تمرین  .10.1د  R−Qد سیټ څخه د  Rپر سیټ د بایجکشن مپینګ ترسیم کي.
فرضوو چي د هر  t∈Tدپاره د  αtبوج راکړه سوي دي .د بوج د سیسټم حاصل جمع داسي
تعریفوو :د

t



د جمع حاصل د داسي سیټ  Cبوج دي ،چي د نوموړې سیټ دپاره د سب سیټو

tT

سیسټم } {At, t∈Tد الندنیو خصوصیاتو سره وجود لري:

At  C

)(1.18

At  At   ; t  t ; t,t  T

)(1.19
)(1.20
تمرین  .11.1ثابت کي چي د

tT

; ∀t∈T
t



| At|= αt

د جمع حاصل تل وجود لري او دتعریف درستوالی

tT

ثابت کي .پاملرنه وکي چي دلته به مجبوره سي چي د غیر مجاز ساختمان څخه کار واخلي.
بېلګه  .8.1الف) وبه ښیو چي

 n 

0

دي .کفایت کوي چي د  n∈N ، Anد سیټو سیسټم

nN

داسي جوړ کړو ،چي د نوموړې سیسټم سیټونه یو دبله سره مشترکه برخه ونلري A n  N ،


n 0

او  |An|=nوي .کافي ده چي  n=0دپاره ∅= A0او د  n∈N, n>0دپاره
1
1
})n(n  1
 A n  {k  N; n(n  1)  kکښېږدو.
2
2
ب) پدي بېلګه کي به وښیو که د هر  t∈Tدپاره  αt=αوي  ،نو =|T|∙α

t


tT

فرضوو چي  Aاختیاري سیټ دي او بوج یې د  αسره مساوي کېږي .د  t∈Tدپاره
} At={[t,x]; x∈Aپه نښه کوو .فرضوو چي  C=T×Aدي .بیانو  |C|=|T|∙αاو د
) (1.20)−(1.18خاصیتونه صدق کوي.

129

دي.

وي

ج) که د هر  t∈Tدپاره  αt≦ βtوي  ،بیا نو

t



t

tT



دي.ددی ادعا په ثبوت کي به

tT

زیرک لوستونکي دي ته متوجه سي چي د ثبوت په کړنالره کي د غیر مجاز ساختمان څخه کار اخلو
او هغه عبارت دي د ټاکنې د اکسیومي ) (Axiom of choiceڅخه.
فرضوو چي  C    tدي او د ) (1.20)−(1.18خاصیتونه صدق کوي .همدا ډول
tT

فرضوو چي  D   tاو } {Bt, t∈Tد  Dد سیټ د سب سیټو سیسټم دي د ذکر سوو خاصیتو
tT

11
سره.فلهذا د هر  tدپاره  αt=|At|≦|Bt|= βtدي .ځکه نو د  Bt
 f t : A t انجکشن وجود
لري .د  fانجکشن د  Cد سیټ څخه د  Dپه سیټ کي د  x∈Atدپاره ) f(x)=ft(xسره تعریفوو.
جزئیات پریږدم و لوستونکې ته چي خپل یقین حاصل کي.

د) د ب) او ج) د بېلګو څخه په مستقیم ډول الندي نتیجه السته راځي:

که د هر  t∈Tدپاره  α≦ αt≦βوي  ،نو  T

t



   Tدي.

tT

∎
تمرین  .12.1الف) که د  Tسیټ متناهي وي ،د  8.1بېلګي د ج) او د) د ثبوت دپاره د 3.1
رسالي اصول کفایت کوي .ثابت یې کي.
ب) د  8.1بېلګي د الف) برخه د د همدي بېلګي د د) په مرسته ثابت کي.
د بوج د سیسټم حاصل ضرب هم په ورته ډول تعریفوالی سو.

t



د  Atسیټو د کارتیزین

tT

ضرب

t

A

د بوج په صفت درک کوو ،پداسي حال کي چي د هر  t∈Tدپاره د  Atد سیټ بوج

tT

 αtدي.
تمرین  .13.1د بوج د سیسټم د حاصل ضرب د تعریف درستوالئ ثابت کي .دلته هم د ټاکنې
اکسیوم ته ضرورت لرو.
تمرین  .14.1فرضوو چي  T1∩T2=∅ , T= T1∪T2دي .بیا نو :
)(1.21

t

     

)(1.22

t

    

t

tT2

tT2

t

t

tT1

tT1

tT

t

tT

پورتنې اړېکې ثابت کئ.
بېلګه  .9.1الف) که د هر  t∈Tدپاره αt≦ βtوي ،بیانو
فرضوو چي د هر  t∈Tدپاره  |Bt|= βt, |At|= αtدي .بیانو
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t

t

  
tT

t

tT

 =  A
tT

دي .په رشتیا هم ،

t

tT

او

 =  B

t

t

tT

tT

دي .د هر  t∈Tدپاره | |At|≦|Btدي  ،بدی معنی چي د  Bt
 f t : At د

انجکشن مپینګ وجود لري .د  Bt
 f :  At انجکشن داسي تعریفوو:
tT

tT

که    Atوي  ،نو  f(φ)=ψداسي اېږدو چي د هر  t∈Tدپاره )) ψ(t)=ft(φ(tوي.
tT

ب)که د هر  t∈Tدپاره  αt=αوي ،نو   T
t

A

t



دي .که | αt=α=|Aوي  ،نو د

tT

کارتیزین ضرب  ،پداسي حال کي چي د هر  t∈Tدپاره  At=Aوي  ،د  Tد سیټ څخه د

tT

 Aپه سیټ کي د ټولو مپینګو سیټ  ،یعنی  T Aدي( 8.5.2بېلګه وګورئ).


ج) وبه ښیو چي   n 2دي .څرنګه چي د هر } n∈N−{0دپاره 0
0

 nدي ،نو د

n 1



n

الف) او ب) پر اساس 0 2
0

0

دي .په اساني سره لیدل کېږي چي

n 1





n  n
n 2

دي .په

n 1

وروستې ضرب کي بیا هم هر مضرب تر  2لوی دي ،ځکه نو ټوله د ضرب حاصل په مجموع کي
∎
تر  2لوی یا مساوي دي.
0

نور تمرینونه

 .15.1وښیاست چي د هر سیټ  Aدپاره د 0

 Aشرط د  |A|=|A|+1مساوات سره معادل دي.

 .16.1که د Aسیټ خالې نه وي او د | |A|=|A|+|Aمساوات صدق وکي ،نوثابت کی چي A 0
دي.
 .17.1فرضوو چي د Aسیټ لږتر لږه دوه عنصره لري او | |A|=|A|∙|Aوي ،بیا نو الندې اړېکې
ثابت کي:

الف) 0

 A؛

ب)  A 0  A؛
ج) د هر  m,n>0د پاره  A n  Aدي.
m

 .18.1ثابت کي چي د هر بوج  α≧2دپاره  2
 .19.1ثابت کي چي الندنې اړېکې صدق کوي:
الف)  0 +c=c؛
ب)  |Z× 0, 1 |=c؛

ج)0 ⋅c=c
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؛



 2صدق کوي.

د)د  n≠0, n∈Nدپاره . 2∙c=n∙c=c
 .20.1وښیاست چي د ترانسندنت حقیقی عددو د سیټ بوج ( cکانتینووم) دي.
 .21.1د بوج د سیسټم د جمع او ضرب د عملیې دپاره تبدیلي قانون ثابت کي .پدي معنی که t,α∈T
 φ:T بایجکشن وي ،بیا نو:
بوج وي او  T
) ( t

  
tT

t

tT

او
) ( t

  
tT

t

tT

 .22.1د اتحادی قانون عموممي بڼه د  14.1تمرین په څېر فورمولبندي او ثبوت کي.
 .23.1فرضوو  T={0,1,...,n},i∈T, αiبوج دي .ثابت کي چي:

 0  1  ...   n
 0  1  ...  n

i

t


iT


iT

 .2.4د کانتور قضیه
پدي رساله کي به ځني پارادکسونه (تنقیضونه) تحلیل کړو ،د هغو د سپړلو په نتیجه کي د سیټ د بوج
او او دسیټ د ټولو سب سیټو ترمنځ اړېکه ثبوتوالی سو.

تراوسه مو پر بوج باندي د شمېرنې د عملیو په اړوند کم خاص د پام وړ نتیجه نده ثبوت
کړي .علت یې دادي چي دغه ډول السته راوړنې لږ دي .پدي رساله کي یو د کالسیکو او مهمو غیر
مساواتو څخه ثابتوو .خو لمړی به یې دبله سره راونښلوو.
د نولسمې پېړي په پای کي د ریاضي د پارادکسو څخه یو هم د رسل  B. Russelپارادکس ؤ،
په الندي ډول دخلکو پر ژبه ؤ :یوه کلي یو سلمان (دالک) درلودي ،هغه د خپل دکان پر سرلیک
(لوحه) لیکلې وه چي د کلې ټولو هغو خلکو ،چي پخپله ږیره نه خروي ،ږیره یې ورخروی .یوه
ورځ یو چا د دالک څخه پوښتنه وکړه چي ستا ږیره څوک درخروی؟ که په خپله خپله ږیره ونه
خروي ،نود «سلمان» په صفت باید ږیره یې چټه خرولي واي او که یې پخپله  ،خپله ږیره خرولی
وي ،نو هغه ددی کلی اوسیدونکئ ندی ،ځکه چي د کلی دخلکو ،چي خپله ږیره پخپله نه خروی نو
سلمان یې ورخروي.
پدی ډول یو تناقض منځ ته راغلی  ،ددی حالت څخه دوتلو الر داده چي په دغه ډول
خصوصیاتوسلمان وجود نلري.
اوس به نو موضوع لږ څه په غور سره وڅېړو .د خلکو ټولنه په نظر کي نیسو .نوموړې
ټولنه مختلفي اتحادیې جوړوي ،فرضوو چي دوي اتحادیې سره مساوی دي که هغوی عین غړي
ولري ،پدی معنی چي اتحادیه بیله خاص ساختمان څخه د خلکو ګروپ دی .اوس نو فرضوو چی هر
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اتحادیه یو کنترولر لري ،حتمی نده ،خوکیدای سي چي د هغي اتحادیې غړي وي .پدي معنی چي د
یوي اتحادیې کنترولر کیدای سي دهغی اتحادیې غړئ وي ،خو حتمی نده .اوس نو سوال پیداکېږي چي
آیا مختلفې اتحادیې مختلف کنترولران درلودالی سي؟ وبه ښیو ،په هغه صورت کي چي ټولې ممکنې
اتحادیې جوړي کړو ،داشئ امکان نلري.
که فرضآ مختلفو اتحادیو مختلف کنترولران درلودالی  ،نو و هري اتحادیې ته مو یو
کنترولر اختصاص ورکي .د دغه تخصیص څخه د نوي اتحادیې یعنی د کنترولرانو د اتحادیې  Eد
جوړښت دپاره کار اخلو .یو کنترولر د دباندنې کنترولر په نامه یادوو که هغه د یو ی اتحادیې کنترولر
وي او پخپله د هغي اتحادیې غړئ نه وي .د  Eاتحادیه به د دباندنې کنترولرانو د اتحادیې په نامه یاد
کړو .د  Eاتحادیه هم کنترولر  kلري .اوس نو پوښتنه کېږي ،چي آیا کنترولر  kد  Eغړئ دي؟که
کنترولر  kد  Eغړئ وي  ،نو د اتحادیې د قانون له مخي هغه باید دباندنئ وي  ،پدی حساب باید د E
غړئ نه وي .که د  Eغړئ نه وي  ،نو څرنګه چي هغه دباندنئ کنترولر دي  ،نو باید د  Eغړئ وي.
تشریح یې ساده ده.د  Eاتحادیه دباندنئ کنترولر نسي درلودای .داتحادیو شمېرتر ممکنو
کنترولرانو تر شمېرډېردي.
قضیه ( .1.2د کانټور قضیه) .د هر سیټ  Xدپاره :
|)|X|<|P(X
دي.
ثبوت .د  Xد سیټ څخه د ) P(Xپه سیټ کي په اسانې سره ساده مپینګ ترسیموالی سو .د
بېلګي په ډول د  x∈Xدپاره } f(x)={xنوموړی مپینګ دي .ځکه نو :
|)|X|≦|P(X
اوس به نو ثابت کو چي په پورتنې اړېکه کي مساوات صدق نه کوي.په غیر مستقیمه بڼه یې
ثابتوو.فرضوو چي |) |X|=|P(Xدي .پدي معنی چي د  Xد سیټ او د ) P(Xترمنځ دبایجکشن
مپینګ

ر
پ
 h:X وجود لري.
)11 P(X

د «دباندنې کنترولرانو» پر اتحادیې ځانونه باورې کوو:
)(2.2

})E={x∈X ; x∉f(x

څرګنده ده چي  E⊆Xدي.نو پدی لحاظ ) E∈ P(Xدي .څرنګه چي د  fمپینګ سرجکشن دي ،نو د
« k∈Xکنترولر» داسي وجود لري ،چي  f(k)=Eدي ،خو د  Eد سیټ دتعریف له مخي:
)x∈E ≡ x∉f(x
په خاص ډول :
)k∈E ≡ k∉f(k
څرنګه چي  f(k)=Eدي ،نو:
k∈E ≡ k∉E
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زموږ مطلوب تناقض دي.
q.e.d.
نتیجه  .1د هر  αبوج دپاره :
)(2.3

α< 2

صدق کوي.
نتیجه  .2لویترین بوج وجود نلري.
نتیجه  .3د ټولو سیټو سیټ وجود نلري.
ثبوت .د تناقض په طریقه یې ثبوتوو .که د ټولو سیټو سیټ  Mوجود درلودالی ،نو هر سیټ
به د هغه عنصر وای .په خاص ډول  P(M)⊆Mوای.بیا به نو | |P(M)|≦|Mوي.خو دغه حالت د
q.e.d.
 2.1قضیې د ادعا سره تناقض لري.
تمرینونه
 f:A مپینګ دي .ثابت کي چي
 .1.2فرضوو چي  Xاختیاري سیټ  A⊆X ،او ) P(X
د  fمپینګ سرجکشن ندي.
 h: P(X) مپینګ دي.ثابت کي چي  hساده مپینګ ندي.
 .2.2فرضوو چي  X
 .3.2د کم سیټ  Xدپاره  X  X Xصدق کوي.

 .3.4د طبیعی عددو سره د دوه ډوله شمېرنې په هکله
پدي رساله کي به د هغه حقیقت په هکله وږغېږو چي که څه هم په شعوري شکل مو نه غوښتل  ،خو
په ظاهره د طبیعی عددو د دوه ډوله شمېرنو سره مخامخ سوو .دلته به وښیو چي دغه ډول شمېرنه درست ده.

طبیعی عددوپه  .1.2رساله د حقیقې عددو څخه د جمع او ضرب عملیې په میراث
واخیستي .په حساب کي مو پر حقیقي عددو د طاقت عملیه هم زده کړه ،پدی معنی چي د حقیقې عددو
څخه د طاقت عملیه هم په میراث اخیستالی سي.
په 4.3رساله کي مو قرارداد وکي  ،چي د متناهې سیټ بوج به په طبیعی عدد سره ښیو .په
تېره رساله کي مو د سیټو د بوج د جمع  ،ضرب او طاقت عملیې زده کړي .ځکه نو وایو چي د
طبیعي عددو سره په دوه رنګه شمېرنه کوو .که څه هم د عملیو تعریفونه یو دبل څخه بالکل بېل وه،
خو وبه ګورو ،چی هیڅ غلطې مو نده کړي .ددغی رسالی د ضرورت له مخي د جمع عملیه چي د
حقیقې عددو څخه مو په میراث اخیستي ده  ،د ⨁ په ډول څرګنده ؤ .د  +نښه به د طبیعي عدد د
جمع دپاره د متناهي سیټو د بوج په صفت خوندی کو .دغه څرګندونه په حقیقت کي د یوي شېبي دپاره
ده ،ځکه چي الندنې قضیه به ثبوت کړو.
قضیه  .1.3د دوو اختیاري طبیعی عددو  m,n∈Nدپاره الندنئ مساوات صدق کوي:
)(3.1
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m+n=m⊕n

د قضیې د ثبوت دپاره د مرستندوی دعوی څخه کار اخلو.
لیما  .1.3د دوو اختیاري طبیعی عددو  m,n∈Nدپاره الندنئ مساواتونه صدق کوي:
)(3.2

m+0=m

)(3.3

m+(n⊕1)=(m+n)⊕1

ثبوت:د ) (3.2مساوات د 1.1ج) بېلګي څخه استنباط کېږي .و به ښیو چي د ) (3.3مساوات
صدق کوي.
په کیڼه خوا کي دداسي سیټ  Cبوج څرګندیږي ،چي  A∩B=∅, C=A∪Bاو ، |A|=m
 |B|=n⊕1دي .په خاص ډول ∅≠ Bدي .فرضوو چي  b∈Bاو } D=B−{bدي .البته  |D|=nدي
( 1.1الف) تمرین وګورئ) .ځکه نو  |A∪D|=m+nدي .مګر } C=(A∪D)∪{bدي  ،پداسي حال
کي چي  b∉A∪Dدي .فلهذا نظر و  1.1ب)تمرین ته  |C|=|A∪D|⨁1دي .پدي ډول )(3.3
q.e.d.
مساوات ثابت سو.
تمرین  1.3الندنئ « څرګنده» ادعاوی په جزئیاتو سره ثابت کي:
الف) که  x∈X, |X|=n⊕1وي  ،نو  |X−{x}|=nدي ;
ب) که  y∉Y, |Y|=nوي ،نو  |Y∪{y}|=n⨁1دي.
د قضیې ثبوت :قضیه د ریاضي د استقراء په طریقه نظر و  nته ثابتوو .ثابتوو چي د هر  mدپاره د
)(3.1مساوات صدق کوي.
د  n=0دپاره زموږ ادعا بدیهي ده  ،ځکه چي د هر  mدپاره  m⊕0=mاو نظر و ) (3.2ته
 m+0=mده.
فرضوو چي د هر  mدپاره د )(3.1مساوات صدق کوي .نظر و ) (3.3ته
 m+(n⊕1)=(m+n)⊕1دي .د استقراء د فرضیې له مخي  m+n=m⊕nکېږي .ځکه نو:
)m+(n⊕1)=(m⊕n)⊕1=m⊕(n⊕1
q.e.d.
نتیجه  .1د دوو متناهې سیټو یووالئ  ،متناهې سیټ دي.
ثبوت :یقنآ  ،که  B,Aمتناهې سیټونه وي .نو داسي  n,mوجود لري ،چي |A|= n ,
 |B−A|=mدي .بیانو  |A∪B|=|A|+|(B−A)|=n+mدي .فلهذا نظر و ثابتي سوي قضیې ته د
q.e.d.
 A∪Bسیټ هم متناهي دي.
نتیجه  .2د متناهي سیټو متناهې یووالی ،متناهي سیټ دي.
په دقیق ډول باید ووایو که  Tمتناهي سیټ وي او د هر  t∈Tدپاره د  Atسیټ متناهي وی ،
نو  A tمتناهې سیټ دي.
tT

د ریاضي د استقراء په طریقه نظرد  Tو بوج ته  ،د نتیجه  1په مرسته په آساني سره ثابتیدالی سي.
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تمرین  .2.3پورتنې نتیجه ثابته کئ.
پدي ډول د .1.3قضیه موږته اجازه راکوي چي د جمع عین عالمه  +د طبیعي عددو د جمع
او د سیټ د بوج د جمع دپاره په کار واچوو .ورته حالت د ضرب په هکله هم صدق  ،خو دلته به د
هغوی د جال کولو دپاره نوی نښه معرفي نه کړو.
قضیه  .2.3که  B,Aمتناهې سیټونه وي  |B|=m, |A|=n ،نو  m∙n( |A×B|=m∙nد حقیقي
عددو د ضرب په مفهوم دي).
د جمع عملیې ته ورته لمړئ مرستندویه دعوی ثابتوو.
لیما  .2.3فرضوو چي  B,Aسیټونه دي a∉A ،دي .بیا نو:
()3.5

|∅×A|=0

)(3.6

||(A∪{a})×B|=|A×B|+|B

ثبوت .تقریبآ بدیهي دي )3.5( .د ∅= ∅×Aاستنباط کېږي (3.6) .د الندنې بدیهي مساوات پر اساس
صدق کوي:
)(A×{a})×B=(A×B)∪({a}×B
∅=)A×B∩({a}×B
||{a}×B|=|B
q.e.d.
د قضیې ثبوت :نظر و  nته دریاضي د استقراء په طریقه یې ثابتوو .و به ښیو چي د هر m
دپاره  |A×B|=n∙mصدق کوي.
د  n=0دپاره د ( )3.5څخه استنباط کېږي.که قضیه د  nدپاره صدق وکي ، |X|=n+1 ،
 |Y|=mوي ،نو کافې ده چی  x∈Xراواخلو او د استقراء د قدم او ) (3.6پر بنسټ الندي مساوات
صدق کوي:
|X×Y|=|(X−{x})×Y|+|Y|=n∙m+m=(n+1)∙m
q.e.d.
نتیجه  .1د متناهې سیټو د کارتیزین سیټ متناهې سیټ دي.
نتیجه  .2که دهر  t∈Tدپاره د  Atسیټ متناهې سیټ وي  ،بیا نو د کارتیزین ضرب
  Atمتناهې سیټ دي.
iT

تمرین  .3.3د ریاضي د استقراء په طریقه نظر د  Tو سیټ ته نتیجه  2ثابت کئ.
راپیاد به کړو چي دحقیقې عدد طبیعي طاقت د ریاضي د استقراء په طریقه په الندي ډول
تعریف سوی دي:
)(3.7
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a0=1

an+1=a∙an

)(3.8

که غواړو چي ثابت کو  ،چي دغه ډول تعریف سوی د طبیعي عددو طاقت د سیټو د بوج و طاقت ته
ورته دي  ،نو کفایت کوي چي د متناهي سیټو دپاره ثابت کو ،چي ) (3.7او ) (3.8خاصیتونه صدق
کوي .د ) (3.7مساوات نظر و  3.1الف) بېلګي ته صدق کوي.
د ) (3.8مساوات په مستقیمه توګه د ) (1.14او  3.1الف) بېلګي څخه استنباط کېږي .ځکه نو
الندنی قضیه صدق کوي.
قضیه  .3.3که  B,Aمتناهې سیټونه  |B|=m, |A|=n ،وي ،نو :
B  mn

A

دي ،پداسي حال کي چي طاقت د حقیقي عدد دطاقت په مفهوم درک کوو.
تمرین  .4.3بېله دی چي د ) (1.14اړېکي څخه کار واخلئ  ،قضیه  3.3په جزئیاتو ثابت کئ.
نتیجه .که  B,Aمتناهې سیټونه وي  ،نو  P(A), A Bمتناهې سیټونه دي.
نور تمرینونه:
 .5.3د } An={[k,l]∈N2; max{k,l}=nسیټ تعریفوو.و ښیاست چي :
الف) د  n≠mدپاره ∅= An∩Amدي.
ب) ; |An|=2n+1

ج) د  n>0دپاره Ai
د)

n 1
i 0

; Nn  Nn 
n

2

) (2i  1)  (n  1

;

i 0

ه) پورتنئ څېړنې (فیثاغورث ته په هغه وخت کي څرګنده وه) په مناسب ګراف کي ترسیم
کئ.
 .6.3د تېري بېلګي څېړنو ته ورته الندنې مساواتونه ثابت کئ.

الف)  3i  1)  (n  1)3

n

2

 (3i

;

i 0

n2  n
1
. i 
ب) ) n  n(n  1
2
2
i 0
n

 .7.3فرضوو چي  Xمتناهې سیټ دي .و ښیاست چي د  Xد سیټ د عنصرو شمېر یوازي او یوازي
 f:X داسي مپینګ وجود ولري  ،چي :
هغه وخت جفت دي ،که د  X
الف) ; f∘f=idx
ب) د هر  x∈Xدپاره  f(x)≠xدي.
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 .8.3د راکړه سوی متناهې سیټ د سب سیټو شمېر څو دئ؟

 .4.4د کمبیناتوریک (Combinatoricsد ترکیب د شمېرنې) عنصرونه
د ځینو ساده متناهې سیټو  ،چي په مختلفو اړېکو کي په زړه پوري دی ،د عنصرو شمېر به
وشمېرو .دغه کار پدی موخه نه کوو چي د نوموړو سیټو څخه استفاده وڅېړو  ،خو د هغوی د بوج
خصوصیت به موږته په زړه پوري وي.
نوی سمبول تعریفوو .که  Xسیټ  n∈N ،وي  ،نو :

}[X]n  {A  X; A  n
همدا ډول :

}n

[X] n  {A  X; A

}[X]n  {A  X; A  n
په نښه کوو.



n
لوستونکئ هرومرو فکر کوالی سي چي څه ډول به د ] [X] , [X] , [X] , [Xاو
داسي نور سیټونه تعریفیږي .څرګندونې په پوره اندازه واضح دي.
0

0

0

عالوه پر دي د ) Pr(X,Yپه ذریعه د  Xد سیټ څخه د  Yپه سیټ کي د ټولو ساده مپینګو
سیټ په نښه کوو .د  Xد سیټ څخه پر خپل ځان باندي بایجکشن د Xد سیټ د اوښتون Permutation
په نامه یادوو او په ) Per(Xسره یې ښیو.
تمرین  .1.4الف)که  Xمتناهې سیټ وي ،نووښیاست ،چي ) Per(X)=Pr(X,Xدي.
ب) وښیاست چي ) Pr(N,N)≠Per(Nدي.
بېلګه .1.4فرضوو چي | |A|=|B|, |X|=|Yدي ،وبه ښیو چي :
الف) |; |[X]n|=|[Y]n
ب) |). |Pr(X,A)|=|Pr(Y,B
ر
پ
ر
پ
 g : A دي.لمړئ به د الف) دعوی ثابته کړو.
11 B ، f : X 
فرضوو چي 11 Y :

 F:[X]n مپینګ په طبیعي توګه تعریفوو .که  A∈ [X]nوي  ،نو
د  [Y]n
} F(A)=f|A={f(x); x∈Aسره ایږدو .څرنګه چي د  fمپینګ ساده مپینګ دي  ،نو  Fد  [X]nڅخه
په  [Y]nکي انجکشن دي .په اسانې سره لیدل کېږي چي د  Fمپینګ پر  [Y]nدي.
پاملرنه وکئ چي نوموړې مالحظات په لمړي رساله کي د بوج د طاقت د تعریف و صحیح والې ته
ورته دی .دغه حقیقت د الندني مالحظاتو په هکله هم صدق کوي.
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ب) ددي برخي ثبوت ساده دي .که ) φ∈Pr(X,Aوي  ،نو  Φ(φ)=f−1∘ φ∘gسره ایږدو
او  Φزموږ مطلوب بایجکشن مپینګ دي.
∎
موږ ته د متناهې سیټ  Xدپاره د  [X]kد سیټ د عنصرو شمېر په زړه پوري دي .نظر و
بېلګي ته دغه شمېر د  Xپه سیټ  ،دقیقآ د هغه په بوج  ،پوري تړلی دي .ځکه نو :

n
k
]} k   [{0, ...,n  1
 

n
k

سره ایږدواو   د ترکیبي عدد په نامه یادوو او « nپر»kویل کېږي.

n
k 0  k 
n

n
بېلګه  .2.4څرګنده ده چي  2    صدق کوي .ځکه چي:

[{0, ...,n  1}]k

n
k 0

=)}P({0,1, ..., n−1

د مساوات و ښې السته سیټونه په خپل منځ مشترکه برخه نلري.

∎

n  n 
تمرین  .2.4ثابت کي که  k≦nوي  ،نو 
k
n

k
  


    دی.

بېلګه  .3.4وبه ښیو چي د  n>0دپاره الندنئ مساوات صدق کوي:
)(4.1

n
n n n
n 
 0   1    2   ...  (1)  n   0
     
 

 Φ:P(X) د بایجکشن مپینګ داسي تعریفوو.
فرضوو چي  a∈X, |X|=nدي .د ) P(X
فرضوو چي  A⊆Xدي .که  a∈Aوي  ،نو } Φ(A)=A−{aدي  ،او که  a∉Aوي  ،نو
} Φ(A)=A∪{aسره ایږدو.د Aسیټ داسي په نښه کوو |A| }:جفت طبیعی عدد دي;. A ={A⊆X
بیانو  Φ(A )= P(X)−Aدي ،فلهذا |  |A |=|P(X)−Aدي .البته :

 n

 2k 

n n
0  2

|A |=       ...  

پداسي حال کي چي  kلویترین داسی طبیعی عدد دي چي  2k≦nدي .په ورته ډول :

n n
1   3 

P(X)−A =       ...
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ددي ځایه ) (4.1استنباط کېږي.
∎
تمرین  .3.4الندنې عبارتونه د  2k≦n<2k+2دپاره وشمېرئ:

n n
 n 


...

1   3 
 2k  1
   



n n
 n


...

0  2
 2k  ,
   
 

n
k

البته د  k>nدپاره     0دي .ځکه نو ترکیبې عددونه په اصطالح د پاسکال د مثلث په
بڼه لیکالی سو ( 5.4شکل وګورئ):
0
0
 
 1
 1
 

 5.4شکل

 2
 2
 
n
n
 
 n  1
 n  1
 n 
 n  1





1 
0
 
 2
1 
 

 2
0
 

n
n
0 
1 
 
 
 n  1  n  1
 n  1
 0   1 
 2 

 




د پاسکال په مثلث کي عددونه په زړه پوري خاصیت لري ،هغه داچي په یوه کرښه کي د دوو
ګاونډیو عددو د جمع حاصل د هغي کرښي په تعقیب کرښه کي د هغو عددو «په منځ کي »عدد سره
مساوي کېږي .دغه حقیقت الندنې قضیه په دقت سره فورمولبندی کوي.
قضیه  .1.4که  0≦ k≦nوي ،نو الندنئ مساوات صدق کوي:
)(4.2

 n   n   n  1
 k  1   k    k  1

   


ثبوت .که  k=nوي ،دعوی بدیهې صدق کوي ،ځکه چي :

 n 
 n   n  1

0,
 n  1
 n    n  1  1


  

دي .پدي حساب د دعوی تصدیق د  k<nدپاره فرضوالی سو.بیانو:

 n  1
k 1
]} k  1  [{0,1, ...,n


البته:
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)(4.3

}[{0,1, ...,n}]k 1  [{0,1, ...,n}]k 1  {A  {0,1, ...,n}; A  k  1  n  A

صدق کوي.
عالوه پر دي  ،د ) (4.3مساوات په ښئ خوا کي سیټونه یو دبله سره مشترکه برخه نلري .د

 n 
هغوی د لمړي سیټ د عنصرو شمېر 
k

1



 دی .د ) (4.2اړېکي د ثبوت دپاره کافی ده چي وښیو

n
k

چي د ) (4.3مساوات په ښئ خوا کي ددوهم سیټ د عنصرو شمېر   دی .که د
]} X∈ [{0,1, ...,n  1دپاره } Φ(X)=X∪{nپه نښه کو ،نو واضح ده چي د  Φمپینګ د

k

k
]} [{0,1, ...,n 1د سیټ څخه د } {A  {0,1, ...,n}; A  k  1  n  Aپر سیټ باندي

بایجکشن دي .په نتیجه کي دعوی استنباط سوه.
q.e.d.
بېلګه  .4.4دحقیقې عددو د طاقت په هکله دوه حدیزه  binomialقضیه صدق کوي  ،پدي
معنی چي د  n∈N, x,y∈Rدپاره الندنې اړېکه صدق کوي:

n
(x  y)    x k y n k
k 0  k 
n

)(4.4

n

پورتنې اړېکه د ریاضي د استقراء په طریقه ثابتوو .د  n=0دپاره پر مساوات په بدیهي ډول د شمېرنې
په نتیجه کي ځان باوري کوالی سو.فرضوو چي ) (4.4صدق کوي .بیانو:

(x  y) n 1  x  (x  y) n  y  (x  y) n
n
n
n
n
 x    x k yn k  y    x k yn k
k 0  k 
k 0  k 

n
 n 
i n 1 i
 x yپه لمړي حد کي د
د

i
i

1
 


 n   n   n  1
څرګندیږي .ځکه نود ) (4.1قضیې پر اساس په مجموع کي نوموړئ حد د  i  1   i    i 

   

 ضریبو سره او په دوهم حد کي د   ضریبو سره

ضریب سره څرګندیږي .ځکه نو :
n 1 n  1

 i n 1i
(x  y) n 1   
xy
i 
i 0 
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پدي ډول مساوات ثابت سو.
∎
تمرین  .4.4د دوه حدیزه قضیه بیله  1.4قضیې څخه مستقیم د ترکیبي عددو د تعریف څخه ثابته کي.
 .1.4قضیه د ترکیبې عددو د شمېرنې دپاره په کاریږي .د ! n( nفکتولایر) عدد یادونه کوو:
0!=1
)(n+1)!=n!(n+1
قضیه  .2.4د  k≦nدپاره الندنئ مساوات صدق کوي:
)(4.5

n
!n
!) k   k!(n  k
 

ثبوت .قضیه د ریاضي د استقراء په طریقه ثابتوو .د  n=0دپاره د ) (4.5مساوات په دواړو
خواوو کي د  1عدد السته راځي.
فرضوو چي ) (4.5صدق کوي .د ) (4.1د قضیې څخه په استفادي سره د  k>0دپاره به یې وشمېرو:

 n  1  n   n 
 k    k    k  1 

   

!n
!n



!)(n  k)!k! (n  k  1)!(k  1
n!(n  1  k)  n!k
!)(n  1


!(n  1  k)!k
!(n  1  k)!k
د  k=0او  k=nدپاره پر ) (4.5مساوات باندی خپل باور په مستقیم ډول د شمېرني په نتیجه کي السته
q.e.d.
راوړو – د مساوات دواړو خواوته د  1عدد السته راځي.
اوس به بیرته خپله پاملرنه د نورو سیټو د بوج و شمېرنې ته راواړوو.
قضیه  .3.4که  |X|=nوي ،نو ! |Per(X)|=nدي.
ثبوت .خالې او یو عنصره سیټ یوازي یو اوښتون لري ،چي هغه هم د  0!=1!=1سره مطابقت
کوي.
فرضوو چي د  nعنصر لرونکې سیټ  Xد اوښتونو شمېر ! ( nیعنی ! ) Per(X)=nدي.
فرضوو چي د  Aسیټ  n+1عنصره لري .د  Aد سیټ څخه یو ثابت عنصر  a∈Aټاکو .بیانو:
)(4.6

}{f  Per(A); f (a)  x

=)Per(A
xA

په ښئ خوا کي د  n+1سیټو ،چي په خپل منځ کي دوه په دوه سره جال دي ،یو والې څرګندېږي .وبه
ښیو چي :
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)(4.7

!|{f∈Per(A) ; f(a)=x}|=n

که هر ) f(a)=x ، f∈Per(Aته )} Φ(f)=f|(A−{aتخصیص ورکو ،.نو څرګنده ده چي  Φد
نوموړي سیټ بایجکشن دي د)} Pr(A−{a}, A−{xپر سیټ باندي .نظر و  1.4الف) بېلګي ته
وروستئ سیټ د )} Pr(A−{a}, A−{a})=Per(A−{aسره مساوي بوج لري ،.او د استقراء د
فرضیې پربنسټ ! nدي .پدی معنی چي ) (4.7صدق کوي.زموږ مساوات په  4.3رساله کي د 8.1
q.e.d.
ب) بېلګې پر استناد استنباط کېږي.
قضیه  .4.4که  n≦m , |Y|=m, |X|=nوي ،نو :
!m
!)(m  n

)(4.8

Pr(X,Y) 

ثبوت.د nدپاره د ریاضي د استقراء په طریقه یې ثابتوو.الندنې ادعا (د بیان تابع) ثابتوو:
): V(nد هر  m≧nدپاره د ) (4.8اړېکه صدق کوي.
) V(0او ) V(1په بدیهې شکل صدق کوي  ،ځکه چي  |Pr(∅, Y)|=1دي .فرضوو چي
) V(nصدق کوي او  |B|=m, |A|=n+1, n+1≦mدي .دلته هم د تېري قضیې و ثبوت ته ورته چم
ورسره کوو .د  Aد سیټ څخه یوثابت عنصر a∈Aټاکواو د ) Pr(A,Bسیټ نظر د  aد عنصر و
تصویرته وېشو ،پدی معنی چي نظر ودی ته چي د  aد عنصرتصویر چیري ترسیمیږي ،په هغه
نقطه کي نوموړئ سیټ وېشو:

}{f  Pr(A,B); f (a)  x

)(4.9

Pr(A,B) 

xB

په اسانې سره لیدل کېږي چي ،د هر  x∈Bدپاره الندنې اړېکه صدق کوي:
)(4.10

|)}|{f∈Pr(A, B); f(a)=x}|=|Pr(A−{a}; B−{x

!)(m  1
د استقراء د فرضیې پر بنسټ وروستئ سیټ
!)(m  1  n
مرسته د ) (4.9مساوات څخه مطلوبه نتیجه السته راځي:
!)(m  1
!m

!))(m  1  n)! (m  (n  1

عنصرونه لري.د  8.1ب) د بېلګي په

Pr(A,B)  m 

q.e.d.
تمرین  (4.10) .5.4مساوات ثابت کئ.
موږ ته نور عددونه چي د شکل له مخې و تېرو عددوته ورته دي ،هم په زړه پوري دي .د

n 

  په ذریعه دټولومپینګوشمېر د  nعنصره سیټ څخه د  kعنصره پر سیټ باندي په نښه کوو.
k 
تمرین  .6.4الندنې عددونه محاسبه کئ:
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 n   n  1  n   n 
 n  ,  n  ,  2  , 3 
  
    
n 

عمومآ د   شمېرنه پیچلي ده ،موږ به یې په راتلونکي رساله وشمېرو .دلته به اوس یوه په زړه
k 
پوري اړېکه ثابته کړو.
بېلګه  .5.4د  n,k∈Nدپاره الندنې اړېکه صدق کوي:

 k  n 
k      
i  0  i  i 
k

n

)(4.11

n 
B
i
فرضوو چي  |B|=n, |A|=kدي .که ] X∈[Aوي ،نو د } {f  A; H(f )  Xد سیټ بوج i 
 
دي .کافي ده چي در پیاد یې کي چي:
k

}{f  B A; H(f )  X

A

B

]i 0 X[X

i

دي ،او د ) (4.11اړېکه موږته په آشنا طریقه السته راوړالی سو.
∎
تمرین  .7.4د  Sn,kپه ذریعه د  nعنصر لرونکي سیټ د تجزیې شمېر پر  kغیر خالې سیټو ،
سره په نښه کوو .پدي معنی چي  Sn,kد ) A⊆P(Nnد سیټو شمېر دي  ،پداسي ډول چي ، |A|=k
 ∅∉Aدي .په  Aکي سیټونه په خپل منځ کي مشترک عنصر نلري  ،پدي معنی چي هغوی په خپل
منځ کي دوه په دوه جدا دي  ،او د هغوي یووالئ  Nnدي .وښیاست چي :
)(4.12

n 
k  =k!⋅ Sn,k
 

د  Aغیر خالي سیټ څېړو.نوموړئ سیټ د الفباء د سیټ په نامه او د هغه عنصرونه د
 f:Nn په  Aکي د لغات(کلمي)
حروفو(تورې) په نامه یادوو .د الفباء د سیټ  Aمتناهي الړ  A
په نامه یادوو .د  fد الړ اوږدوالی  ،طبیعي عدد  nدي او د کلمي د اوږدوالې په نامه یې یادوو .د f
کلمه به په ) f(n−1),...,f(1),f(0لیکو .د بېلګي په ډول که } A={a,b,c,d,eد الفباء سیټ وي  ،نو
 edeb, abeceda,abba، aaa, aد  Aد سیټ کلمې دي .د هغوی اوږدوالئ په ترتیب سره
 g: Nm تر کلمي الندي کلمه ده  ،که m≧n
 f: Nn کلمه د  A
 4,7,4,3,1دي .د  A
وي ،او  f=g| Nnدي .د بېلګي په توګه د  abece, abe,aکلمې تر  abcedeaکلمي الندي کلمې دي.
بېلګه  .6.4بیاهم د مردکو و بېلګي ته راګرځو( 2.2.2او  6.2.2ب) بېلګې وګورئ)  .د
مردکو د تول نتیجه د }=  {<, >,د الفباء پذریعه ارائه کوو .په دقت سره باید ووایو که  kـځلې د
تول عملیه سرته ورسېږي  ،نو هغه د  kپه اوږدوالې کلمي سره په }=  {<, >,الفباء کي ارائه کوو.
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اوس به نو دلته مشخصه کړنالره  ،ستراتېژي  ،د سپکې مردکي د موندلو دپاره پیدا کړو .په
 2.2.2.بېلګه کي د ستراتېژي بېلګه ترسیم سوی ده .په }=  {<, >,الفباء کي کلمه په راکړه سوي
ستراتیژي کي صحیحه ده ،که نوموړی کلمه په قبوله سوي ستراتېژي کي لنډ ترین الړ داسی ترسیم
کي چي د هغه په نتیجه کي سپکه مردکه پیداسي .د 2.2.2په بېلګه کي  2.2شکل په راکړه سوي بېلګه
کي ټوله صحیحې کلمې ترسیم سوی دي.که په قبول سوي ستراتېژي کي دوی مختلفې کلمي درستي
وي  ،نو هغوی به یو تر بل الندي نه وي.
∎
تمرین  n=3k .8.4مردکې راکړه سوي دي .هغوی په  n−1,..., 1, 0,سره نښانې سوی دي.
k 1

هر  i<nعدد د درو پر قاعده ( 8.8.2تمرین وګورئ) لیکو 3 j :
) . i   x (iد  kپه قدم کي د تللو
j
j 0

ستراتېژي به داسی وي :په  jـام تللوکي ) (j=1,2, ..., kهغه دوي مردکې سره مقایسه کي چي
0
) x (iاو  x (ij)1  1دي.
j1
الف) صحیح کلمه په هغه صورت کي تعین کئ  ،چي پوهېږئ چي  iـمه مردکه سپکه ده.
ب)د راکړه سوی نسخي ټوله صحیح کلمي تعین کئ.
که د  Aپه الفباء کي  nحروف (تورې) ولرو ،پدی معنی چي  |A|=nدي ،بیا نو د ټولوهغو
کلمو شمېرچي اوږدوالئ یې  kوي nk ،دي .دغه حقیقت په مستقیم ډول د بوج د طاقت د تعریف څخه
استنباط کیږي.
بېلګه  .7.4فرضوو چي  Aد  Aد تورو په سیټ کي د کلموداسي سیټ دي ،چي الندنې دوه
خاصیته لري:
 .1د  Aد سیټ د هری کلمي اوږدوالي تر kاضافه نده ،یا په بله اصطالح هره کلمه یې تر k
اوږده نده .
 .2که  g,fد  Aد سیټ دوي مختلفي کلمې وي ،بیانود fکلمه د  gتر کلمي الندي نده.
موږته د  Aد سیټ بوج په زړه پوري دی .فرضوو چي  Bد  Aد الفباء  ،د  kپه اوږدوالې د
ټولو کلمو سیټ دي.د  R⊆A×Bدوه ئېزه اړېکه داسي تعریفو:
 ≡[f, g]∈Rد  gکلمه د  fتر کلمې الندي ده.
دړهم شرط تضمینوي چي پورتنې اړېکه یو مپینګ دي او لمړئ شرط تضمینوي چي  H(R)= Aدي.
 D(R) ⊆ B ، R:D(R) دي.
پدی ډول د  A
څرنګه چي د  Bد سیټ بوج  |A|kدي .نو د  .5.4.3قضیې پر بنسټ  |A|≦|A|kدي.
∎
بېلګه  .4.8که  3k<nوي  ،نو د  kتللو د الړ دپاره داسي ستراتېژي وجود نلري چي دn
مردکو دپاره د سپکې مردکي موندل ممکن کي .په غیر مستقیم یا د تناقض په طریقه به یې ثبوت کو.
فرضو چي دغه ډول ستراتیژي و جو دلري .په  Aباندي د نوموړې ستراتیژي ټول صحیح کلمې په
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 f: A مپینګ دي .د  fمپینګ داسي تعریفوو چي هر
نښه کوو .فرضوو چي } {0,1, ..., n−1
صحیحی کلمي ته د سپکي مردکي عدد تخصیصوي .څرنګه چي هره د } {0,1, 2, ..., n−1مردکو
څخه ممکن سپکه وي ،نو د  fمپینګ د } {0,1, 2, ..., n−1پر سیټ دي .د  5.4.3قضیې پر اساس
 |A|≧nدي .د تیري بېلګي او د  .6.4بېلګي پر اساس  |A|≦3kدي او داهم مطلوب تناقض دي.
∎
تمرین  .9.4وښیاست چي د  nمردکوپه منځ کي د سپکې مردکي د موندلو دپاره د  kتللو د الړ
دپاره یوازي او یوازي هغه وخت ستراتیژي وجود لري ،چي  3k>nوي.
په پای کي بیاهم یادونه کوو ،هغه سیټونه چي پدي رساله کي مو وڅېړل ډېر پیژندل سوی
سیټونه دي و دریاضي په مختلفو شقوقو کي تر مختلفو نومو الندي تبارز کوي .د  [X]nدسیټ
عنصرونه د  Xد سیټ  nـام صنف (ټولګې) د ترکیب په نامه یادېږي .په راکړه سوی الفباء کي کلمې یا
معادل دهغه د  Anد سیټ عنصرونه د  nـام صنف (ټولګې) د بدلون  variationپه نامه یادیږي .د
) Pr(Nn, Xد سیټ عنصرونه د  nـام صنف (ټولګې) د بدلون  ، variationبېله تکراره ،په نامه
یادېږي.
نور تمرینونه
 .10.4د ) (2.4مساوات او  .2.4بېلګي په مرسته د  .3.4تمرین د جمع په شمېرنو باندي ځان باوري
کي.
 .11.4الف)  .2.4قضیه د  4.4او  .3.4قضیو په مرسته ثبوت کئ.
ب)  .4.4قضیه د  2.4او  .3.4قضیو په مرسته ثبوت کئ.
 .12.4وښیاست چي  Pr(N, N)  N N  2 :دي.
0

 .13.4د  Nnد سیټ د ټولو  kعنصر لرونکو  ،غیر خالي ،او دوه په دوه بېل سیټو  ،د سیسټم بوج
څودي؟ دقیقآ یې داسي فورمولبندي کوو:
|})∅=|{A⊆P(Nn)−{∅} ; |A| = k ∧(∀A,B∈A )(A≠B→A∩B
f:A 
 .14.4فرضوو چي  B,Aمتناهې سیټونه دي |B|=k , |A|=n ،دی .فرضوو چي  B
مپینګ دي.
1
}) R={f ({x}); x  H(f

د  A∈Rدپاره  g(A)=xدي  ،که د هر  y∈Aدپاره  f(y)=xوي.
الف) وښیاست چي  Rد  Aتجزیه ده.
11
 g:R دي.
ب) وښیاست چي  B

ج) د  fمپینګ د  Rاو  gپه مرسته ترسیم کی.
د)د الف)،ب) ،ج) او ) (4.12مساوات په مرسته ) (4.11ثابت کئ.
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 .15.4ثابت کئ  ،که  n>kوي  ،نو

 n  n  n   n  i  n 1  n   j 
i    k   
 j   k 
 k  1  
i

1
j

0


  

   
دي.
 .16.4فرضوو چي  Aد  Aپه سیټ کي د کلمو داسي سیټ دي  ،چي د 7.4بېلګي لمړئ او دوهم
خاصیت پر ځای کوي.د  Aد سیټ د بوج پورتنئ حدس چي په نوموړي بیلګه کي تقریبې شمېرل سوی
دي ،دقت ته نژدي کئ پداسي حال کي چي پوهېږئ چي د  Aپه سیټ کي  nکلمې وجود لري چي
دهغوي اوږدوالي تر  kکوچنئ دي.
 .17.4د مردکو د تول داسي ستراتېژي پیدا کړي ،چي په  8.4بېلګه کي د  fمپینګ ،ساده مپینګ نه وي.
 .18.4فرضوو چي  Aمتناهې الفباء  a∈Aده  A .د  Aپه سیټ کي د هغو کلمو سیټ دي چي
اوږدوالئ یې  kدي .د  Aپه سیټ کي د هغو کلمو شمېر چي د  aتورئ یوازي یو ځل په ځان کي
ولري ،څودی؟
 .19.4الندنې نښی تعریفوو:

 n
k
] k   [X


 n 
k
]  k   [X


پداسي حال کي چي  Xاختیاري سیټ دي او بوج یې د  nسره مساوي کېږي.ثابت کئ چي الندنې
اړېکې صدق کوي:

 n  1  n   n 
;   k    k
k

 
 


a) 

 n  n  n 
;      
 k k   k

b) 

; د  k≧nدپاره ,

 n n
2
 k

c) 

 n
  1.
0



d) 

 n   n
 .20.4د   k او 

k
  


 عددو دپاره د پاسکال مثلث رسم کي.
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 .5.4شمولیت  – Inclusionحذف Exclusion
د متناهې سیټونو دمتناهې یووالې د بوج په هکله به یو مهم مساوات ثابت کو  ،او دهغو د استعمال
ځایونه به په څو بېلګو کي توضیح کو.

که غواړو چي | |A∪B|=|A|+|Bوي  ،نود ∅= A∩Bد شرط غوښتنه ضرورده .د هغو دوو
سیټو د اتحاد  A∪Bد بوج په هکله چي دوی په خپل منځ کي مشترکه برخه ولري ،څه ویالی سو؟
ساده جواب یې د الندنې مساوات په ذریعه ارائه کېږي.
)(5.1

||A∪B|+|A∩B|=|A|+|B

لکه په  6.4شکل کي چي ترسیم سویده ،کوالی سو په آسانې سره یې ثابت کو (5.1) .غوندې مساواتونه
په اصل کي د متناهې سیټو په هکله په زړه پوري دي.

بېلګه  .1.5د هغو طبیعي عددو شمېر به وشمېرو چي تر  nکوچني او د  100سره ګډ
وېشونکئ ولري .څرنګه چي  100=22∙52دي  ،نو یو عدد د  100سره ګډ وېشونکئ یوازي او یوازي
هغه وخت لري ،چي پر  2یا  5دوېش وړوي .فرضوو چي  Aد ټولو طبیعي عددو سیټ دي چي
کوچنئ تر  nاو پر  2د وېش وړ وي او  Bد ټولو طبیعي عددو سیټ دي چي کوچنئ تر  nاو پر  5د
وېش وړ وي .د  A∪Bد سیټ بوج باید تعین کو .په آسانې سره یې شمېرالی سو:
 n  1
A 
 2 
n  4
B 
 5 

د  A∩Bسیټ هغه طبیعی عددونه چي تر  nکوچنې او پر  10د وېش وړ وي .پدي معنی چي:
n  9
AB  
 10 

پدي ډول د ) (5.1پر اساس لرو:
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 n  1  n  4   n  9 
AB  


 2   5   10 

∎
تمرین  .1.5د ) (5.1په مرسته وښیاست چي د درو سیټو  C,B,Aدپاره :
||A∪B∪C|+|A∩B|+|B∩C|+|A∩C|=|A|+|B|+|C|+|A∩B∩C
د پورتنې تمرین مساوات ته کوالی سو چي د اختیاري متناهې شمېر سیټو دپاره عمومیت ورکړو.موږ
ته به په خاص ډول د متناهې سیټو په اړوند په زړه پوري وي .په هر حالت کي د هغه تخصیص سوی
مساوات د شمولیت  Inclusionاو حذف  Exclusionد پرنسیپ په نامه یادیږي.
قضیه ( .1.5د شمولیت او حذف اصل) .فرضوو چي  An,....,A2,A1متناهې سیټونه دي .بیانو
الندنئ مساوات صدق کوي:
n

Ai   Ai   Ai  A j 
i j

)(5.2

i 1

n
i 1

|   Ai  A j  A k  ...  (1)n 1 | A1  ...  A n
i j
j k
ik

او یا معادل :
)(5.3

Ai

تبصره  :که موافقه وکړو چي A i ،

n
i 1

n



(1) T 1

}T {1,2,...,n
T 

iT

Ai 

Ai 

n
i 1

سره په نښه کو  ،نو د ) (5.3مساوات ځانته
i

ساده تره بڼه غوره کوي:.
Ai  0

ثبوت :قضیه نظر د یووالې عنصرو وشمېر ته A i

n

(1) T

}T{1,2,...,n

iT

n



 ،د ریاضي د استقراء په ذریعه ثابتوو.

i 1

n

فرضوو چي  xد  A iیوازنئ عنصر دي.دغه عنصر د kسیټو 1≦k≦n, Ak, ...,A2,A1
i 1

غړی دي .کوالی سو چي فرضیه کښېږدو چي  x∈ A1, ...,Akدي او  x∉ Ak+1, ...,Anدي .بیانو د
 i≦kدپاره  |Ai|=1دی او د  i>kدپاره  |Ai|=0دي .همدا ډول د  i,j≦kدپاره  |Ai∩ Aj |=1او په
نورو حالتو کي مساوي په صفر سره کېږي.په عمومي ډول Ai  1

یوازي او یوازي هغه وخت
iT

صدق کوي  ،چي } T⊆{1,2,,..., kوي .ځکه نو د ) (5.2اړېکې ښې خوا په:
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k k
k
k        ...  (1) k 1  
 2  3 
k

k
0 

سره مساوي کېږي .د ) (4.1مساوات له مخې دغه عدد     1دی .فلهذا د ) (5.2مساوات صدق
کوي.
اوس به نو فرض کړو چي د) (5.2مساوات د اختیاري داسي سیټو دپاره چي یووالې یې m
عنصرونه ولري صدق کوي .فرضوو چي  An, ...,A2,A1داسي اختیاري سیټونه دي ،چي
Ai  m  1

n
i 1

دي .د A i

n

n

i 1

i 1

څخه یو ثابت عنصر  x∈ A iټاکو .د تېر حالت په څېر د  xعنصر د

 1≦k≦n, An, ...,A2,A1د سیټو د  nـئېزې څخه د  kپه سیټو پوري اړه لري.بېله دي چي عمومیت
مو نقض کړی وي ،فرضوالی سو چي  x∈ A1, ...,Akدي .د  i=1,2, ..., nدپاره } Mi=Ai−{xسره
ایږدو.بیانو د  i>kدپاره  Mi=Aiسره ایږدو.البته الندنې مساواتونه صدق کوي:
; د  i≦kدپاره ,

|Ai|=|Mi|+1

; د  i>kدپاره ,

||Ai|=|Mi

; د  i,j≦kدپاره ,

| Ai∩ Aj|=| Mi∩ Mj|+1

 .په معکوس حالت کي

|| Ai∩ Aj|=| Mi∩ Mj

په عمومي ډول لیکالی سو:
} T⊆{1, ... , kکه

Mi  1 ,

} T  {1, ... , kکه

Mi

iT

iT

Ai 
Ai 

iT

iT

بیانو الندني مساواتونه صدق کوي:
n

n

i 1

i 1

 Ai   Mi  k
k
A

A

M

M



i
j
i
j
2
i j
i j
 
په عمومي ډول لیکالی سو:

k
Mi   
T{1,...,n} iT
l 
T l



پدی حساب الندنې مساوات السته راځي:
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Ai 



T{1,...,n} iT
T l

|   Ai  A j   Ai  A j  A k  ...  (1) n 1 | A1  ...  A n
i j

i j
j k
ik

n

i

A
i 1

n
k
  M i  k   M i  M j     ... 
i 1
i j
2
k k
k 
 n
 
   M i   M i  M j  ...)    k        ...  (1) n 1   
i j
 i 1
 
 2  3 
n 

د اړېکې په وروستئ برخه کي د جمع دوه حده دي.لمړئ حد یې د استقراء د فرضیې له مخې
Mi  m

n

کېږي او دوهم حد یې د ) (4.1پر اساس :

i 1

k k
k
k k
k
k        ...  (1)n 1    k        ...  (1)k 1    1
2  3 
n
2 3 
k
کېږي.ځکه نو ) (5.2صدق کوي.

q.e.d.

بېلګه  .2.5د اویلر تابع  φد عددونو په تیوري کي داسی تعریف کېږي φ(n) :تر  nکوچنئ د
e
e
طبیعی عددو شمېر دي چي د  nسره ګډ وېشونکئ ونلري .وپه ښیو چي که ، n  p1 ... pk
k

1

 p1 ,...,pkاولیه عددونه دي او  ei  0,ei  Nدي ،بیا نو :
)(5.4

 1

1
(n)  n 1    ... 1  
 p1 
 pk 

په  Aiداسي سیټ په نښه کوو چي هغه ټوله هغه عددونه چي تر  nکوچنې او پر  piد وېش وړ وي  ،په
ځان ولری  ،یعنی . Ai={l<n ; l pi} :دلته نو ) φ(nد الندنې سیټ د عنصرو شمېر دي.
){0,1, ...., n−1}−(A1∪...∪Ak

 n
 
n
څرګنده ده چي  Ai  0, 1  pi ,2  pi , ...,   1  pi صدق کوي.پدي معنی چي د  Aiسیټ
pi
 pi
 


n
عنصرونه لري.همدا راز د  i≠jدپاره ، Ai∩ Aj
pi  p j

عنصره لري .ځکه نو د ) (5.2له مخې :

n
n
n

 ...  (1)k 1
p1  ...  pk
i 1 pi
i  j pi p j
k

| A1  ...  A k | 

د الندنې مساوات :

n
n
n

 ...  (1) k 1
p1  ...  pk
i 1 pi
i  j pi p j
k

(n)  n  | A1  ...  A k | n  
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تر ساده سمبالولو وروسته ) (5.4مساوات السته راځي.
∎
e
e
تمرین  .2.5فرضوو چي  p1 ,...,pk ، n  p1 ... pkاولیه عددونه  e1 ,...,ek  N ،او
1

k

 e1 ,...,ek  0دي .بیا نو د هغو طبیعی عددو شمېر چي تر  mکوچنې او د  nسره ګډ وېشونکئ ونلری
مساوي کېږي په :
 m  pi p j  1 
 m  pi  1 
k 1  m  p1  ...  p k  1 




  ...  (1) 



pi
pi p j
p1  ...  p k
i 1 
 i j 



k

n 

بېلګه  .3.5د   عدد به وشمېرو .نوموړئ عدد د  nعنصر لرونکې سیټ د ټولو مپینګو
k 
شمېر د  kعنصر لرونکي پر سیټ باندي تعینوي(– 4مه رساله وګورئ) .فرضوو چي  |A|=nاو
} B={1,2,...,kدي .د  i=1, ... , kدپاره :

}) Mi  {f  A B; i  H(f
n 
په نښه کوو .بیانو   د Mi
iB
k 

Mi  A B 

که  |T|=l>0 ، T⊆Bوي .نو د Mi

k

 A B د سیټ بوج دي.

i 1

A
سیټ د ) (B  Tد سیټ سره مساوي کېږي .پدي معنی چي
iT

n
) (k  1عنصرونه لري .د ) (1.5قضیې څخه په مستقیمه توګه الندی مساوات السته راځي:

k
k
Mi  k  (k  1) n     (k  2) n  ...  (1) k 1    (k  k) n
i 1
2
k
k

ځکه نو:
k
k
M i   (1)i    (k  i) n
i 0
i 1
i 
k

)(5.5

n  n
k   k 
 

∎
بېلګه .4.5که  fد  Xد سیټ اوښتون  permutationاو  f(x)=xوي .بیا نو  xد  fد اوښتون د
ثابتې نقطي په نامه یادیږي .د  p nپه ذریعه د  nعنصره سیټ د اوښتونو شمېر بېله ثابتې نقطي څخه په
نښه کوو .د بېلګي په ډول فرضوو چي } X={1, ..., nاو } Mi  {f  Per(X); f (i)  iدي.
بیانو :
n

Mi
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i 1

pn  Per(X) 

په اساني سره لیدل کېږي چي د } |T|=l , T⊆{1, ... ,nدپاره :
!)Mi  Per(X  T)  (n− l

iT

دي .فلهذا د ) (1.5قضیې پر اساس :

n
n
Mi    (n  1)!    (n  2)! ...  (1) n 1 1 
i 1
1 
2
n
n
!)  (1)i1    (n  i
i 0
i 
n

السته راځي.ځکه نو:

n
!)p n   (1)i    (n  i
i 0
i 
n

)(5.6

∎
تمرین  .3.5وښیاست چي د ټولو اوښتونود شمېر نسبت و ټولو اوښتونو و شمېر ته بېله ثابتي
نقطی څخه د ( eاویلر عدد) و عدد ته نژدي کېږي.پدي معنی چي  lim n!  eدی.
n 
pn

نور تمرینونه
 .4.5فرضوو چي  An, ... , A1سیټونه دي (حتمی نده چي هغوی دی متناهې سیټونه وی)  .د هغوی
دپاره د شمولیت او حذف پرنسیپ فورمولبندی او ثابت کي.
 .5.5فرضوو چي  Aمتناهي الفباء او  a∈Aده .د  Aپه الفباء کي د  kپه اوږدوالې څو کلمې وجود
لری ،چي د  aتورئ دي  mـځله په ځان کي ولري؟
 .6.5فرضوو چي } m,n>0, A={1,2,...,m∙nدي .وښیاست چي د  Aد سیټ د تجزیې شمېر په n
سیټو باندی  ،په داسي ډول چي هر سیټ  mعنصره لري او هیڅ سیټ یې انتروال ندي  ،مساوی دی
په:
!)(m  n)! (m  n  m  1)! (m  n  2m  2


 ...  (1)n
n
n 1
n 2
)!n!(m!) 1!(n  1)!(m
)!2!(n  2)!(m

 .7.5د یوي ښونځې  64زده کونکې په  5د خپلې خوښی چارو په ګروپو کي وېشل سوی دي .هر د
ګروپ لږ تر لږه  19غړې لري .هر دری ګروپونه لږترلږه یو مشترک غړی لري ،هیڅ زده کونکئ د
څلورو ګروپو غړئ ندي .ثابت کي چي دوه ګروپه وجود لري چي لږ تر لږه  5مشترک غړې لري.
 .8.5فرضوو چي  Mپه فضاء کي د  5نقطو سیټ دي ،پداسی ډول چي هیڅ څلور نقطې په یوه سطحه
کي ندي پرتې .فرضوو چي  Rد  7سطحو سیټ دي ،پداسي ډول چي الندې خصوصیات ولري:
 .1د  Rد سیټ هره سطحه لږترلږه یوه نقطه د  Mد سیټ په ځان کي لري.
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 .2د  Mد سیټ هیڅ نقطه د  Rد سیټ په پنځو سطحو کي ندی پرتې.
الف) ثابت کي چي د  P,Q∈Mدوی مختلفې نقطي داسی وجود لری ،چي د  PQخط د  Rد سیټ د هیڅ
دوو سطحو پر تقاطع ندی پروت.
ب) د  Mاو  Rد سیټو بېلګې د نوموړو خاصیتو سره پیداکړي.

 .6.4بیاهم د یریشله ) (DIRICHLETد پرنسیپ په هکله
هغه څه چي مو تراوسه زده کړه د یریشله د پرنسیپ د عمومي بڼي دپاره لږ تر لږه په دوه مسیره کي
ورڅخه کار اخلو .د وېش د اړېکې ډیر ساده خو ځانګړي حالتونه به ،چي د سیټ د تیوري دپاره افزار سول،
وڅېړو.

لمړئ به د  1.8.3قضیې عمومي شکل ثابت کو.
قضیه ( .1.6د یریشله پرنسیپ) .فرضوو چي  Y,Xداسي سیټونه دي چي د هغوی دپاره
| |Y|.α<|X؛ αاختیاري بوج په نښه کوي ؛ صدق کوي .فرضوو چي  fد  Xد سیټ څخه د  Yپه سیټ
کي مپینګ دی .بیانو  y∈Yداسي وجود لري چي د } {x∈X; f(x)=yد سیټ بوج کوچنئ یا مساوی،
تر  αندی.
ثبوت Ay={x∈X; f(x)=y} .سره په نښه کوو .بیانو:
Ay

X
yY

دی .د  y1  y2 , y1 , y2  Yدپاره  A y  A y  صدق کوي .که د هر  y∈Yدپاره |Ay|≦α
2

1

وای ،نو د  8.1ب)،ج) بېلګو پر اساس به | |X|≦ α⋅|Yوای  ،خو دغه حالت زموږ د فرضیې خالف
دي .ځکه نو داسي  yوجود لری چي د  Ayبوج کوچنئ یا مساوی ،تر  αندی.
 |X|=n, |Y|=m, f:X دي .که  m∙k <nوي  ،نو داسي y∈Y
نتیجه  .1فرضو چي  Y
وجود لری  ،چي د } {x∈X; f(x)=yسیټ لږترلږه  k+1عنصره لري.
ثبوت .دلته کافی ده چي در په یاد یې کئ  ،که د یوه سیټ بوج کوچنئ یا مساوی ،ترطبیعی
عدد  kنه وی ،نوبیا هغه سیټ لږتر لږه  k+1عنصره لری .دلته د  1.6قضیې څخه کار اخلو.
q.e.d.
 X ، f:X الیتناهې سیټ او  Yمتناهې سیټ دي .بیانو داسي
نتیجه  .2فرضوو چي  Y
 y∈Yوجود لری  ،چي د } {x∈X; f(x)=yسیټ الیتناهې دي.
ثبوت .که د هر  y∈Yدپاره د } {x∈X; f(x)=yسیټ متناهې وای ،نو بیا به یې my∈N
عنصره درلودالی .بیانو د ماکسیمم (اعظمې) پرنسیپ پر اساس داسي  m∈Nوجود لري  ،چي د y∈Y
q.e.d.
دپاره  my≦mدي .اوس نو کافې ده چي د  1.6قضیې څخه کار واخلو.
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بېلګه  .1.6فرضوو چي د  k≧2, a1 ,a 2 ,...,a k په الفباء کي  Kد هغو کلمو سیټ دي  ،چي
اوږدوالئ یې  nدي .د  Kپه سیټ کي هرې دوی مختلفې کلمې لږترلږه په دوو تورو کي یودبله سره
فرق لری .د  Kد سیټ بوج به څو وي؟
دریاضې د استقراء په طریقه به یې ثابت کو ،چي د  n≧2دپاره  |K|≦ k n 1دي.
لمړئ خو به  n=2سره وڅېړو .د  Kسیټ به پر  kسب سیټو  Kk , ... , K1داسي ووېشو ،چي د Ki
په سیټ کي د  Kد سیټ هغه کلمې ځای پر ځای کوو چي د  a iپه توري سره پېل کېږي .که |K|>k
وای ،نو د  Kiد سیټو په منځ کي داسي سیټ سته چي د  Kد سیټ یوازی دوی داسي کلمې لري ،چي
هغوی یوازي په دوهم توری کې یودبله سره بېل دي ،خو دا امکان نلري .ځکه نو  |K|≦kدي.
فرضوو چي زموږ قضیه د  n−1دپاره صدق کوي .د تېر ځلې په ډول د  Kسیټ به پر  kسب
سیټو  Kk , ... , K1نظر د کلمې و لمړي توري ته وېشو .که  |K|> k n 1وای ،نو د  1.6قضیې د
لمړې نتیجي پراساس داسي  iو جود لري  ،چي  | Ki|> k n 2دی .د  Mسیټ د  Kiد سیټ د کلمو څخه
داسي جوړو ،چي په هغه کي لمړئ توري حذفوو .د  Mد سیټ کلمې په دي حساب د  k−1په
اوږدوالې دي او هری دوي مختلفي کلمي لږترلږه په دوو تورو کي فرق سره لري .د استقراء د
فرضیې له مخې  |M|≦ k n 2دي  .خو دغه حالت زموږ د فرضیې سره مغایرت لري.
لوستونکئ دي هڅه وکي دغه ډول سیټ  Kچي نوموړې خاصیتونه ولری او بوج یې k n 1

وي ،پیداکړي.
∎
اوس به نو یو بل مفهوم تعریف کو ،چي موږ ته د یریشله پرنسیپ دعمومي بڼې د تعریف
امکانات د معکوس لوري څخه برابروي .فرضوو چي  β,αد سیټو(متناهي یا الیتناهي) بوج دی،
 m,nمثبت طبیعي عددونه دي .د وېشلو(تجزیې) اړېکه:
)(6.1

 
   n

m

( F:[X]m د  Nnپر ځای
پدی معنی ده چي هرد  Xسیټ چي بوج یې  αدي او د هر مپینګ  Nn
بل سیټ چي بوج یې  nوي ،هم ټاکالی سو)  ،داسي سیټ  Y⊆Xاو  i<nوجود لری چي  |Y|=βاو د
هر  x∈[Y]mدپاره  F(x)=iدي .د ) (6.1اړېکي نفې به په:
m
n





سره ښیو.
په پورتنې تعریف کي د  Fمپینګ د رنګولو په نامه یادوو .ددي مپینګ قیمتونه رنګونه دي ،چي په
 n−1, ..., 1,0سره یې په نښه کوو .د  Y⊆Xسیټ د متجانس یا یو رنګه سیټ په نامه یادېږي ،که د
هر  y,x∈∈[Y]mدپاره ) F(x)=F(yدي .پدي معنی که داسي  i<nوجود ولري چي د هر x∈[Y]m
دپاره  F(x)=iوي.
m
  اړېکه داسي تعریف کو:د
ددغه ډول ترمینولوژي په مرسته کوالی سو چي د n

 αپه بوج سره سیټ دهر  mعنصر لرونکي سب سیټ چي په  nرنګه رنګ کېږي ،یو رنګه سیټ
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چي بوج یې  βدی ،وجود لري.13په اسانې سره لیدل کېږي چي د یریشله پرنسیپ  1.8.3 ،قضیه ،د
متناهې سیټو دپاره په معادل ډول د وېشنې د اړېکي په ذریعه ارائه کوالی سو :که  k>nوي ،نو
1
 k دي .همداسي د  1.6قضیې نتیجه  1په معادل ډول ارائه کوالی سو :که n>m∙k
  2 n
1
 n دي.
وي ،نو  k  1m

تمرین  .2.6فرضوو چي n n, ,  
  دي.
نو 

m
  وي،
دي .ثابت کئ  ،که n

m
n

د ) (6.1د وېشلو(تجزیې) اړېکي تر ټولو په زړه پوري حالت  m=2دي .په دغه حالت کي په
مجموع کي پرابلم ته  ،د ګراف په تیوري کی موږته د څرګندو مفهومو په مرسته  ،په بل نظر کتالی
سو.
 F:[X]2 د رنګولو عملیه ده .د  [X]2, Xجوړه  ،غوټې لرونکئ
فرضوو چي  Nn
ګراف) ، (Nodal Graphدقیقآ  ،کامل (بی مسیره) ګراف دي X .د ګراف د غوټو سیټ او  Fیې
دضلعو رنګ دي  .د ) (6.1د وېشلو (تجزیې) اړېکه د غوټو په کافي اندازه لوی سیټ  Yد موجودیت
داسي غوښتنه کوي ،چي  |Y|=βاو ټوله ضلعې چي د  Yد سیټ غوټې یودبله سره نښلوي  ،په عین
رنګ  ،رنګ سوی وي.
2
 5 صدق نه کوي.ځکه چي په  5غوټې کامل ګراف کي  7.4 ،شکل
بېلګه  32 .2.6

وګوري ،چي د هغوی ضلعې په دوو رنګو رنګ سوي دي« ،یو رنګه مثلث » وجود نلري.

2
 6 صدق کوي .کامل ګراف د شپږوغوټو
بېلګه  .3.6پدي بېلګه کي به وښیو چي  32

 u5 ,...,u1 ,u 0سره داسي په نظر کي نیسو ،چي د هرو دوو غټو په منځ کي ضلع د  0یا  1په رنګ ،
رنګ سوي دي .باید وښیو چي د هغوی په منځ کي یو رنګه مثلث وجود لري .یوه غوټه  ،د بېلګي په
ډول  ، u 0ټاکو u 0 .د  u 5 ,...,u1سره نښلوو .په نتیجه کي نظر د ضلع و رنګ ته د  u 5 ,...,u1غوټې پر
دوو برخو (سیټو)  A1,A0وېشو  ،پدي معني :
 ≡u∈Aiد } { u 0 ,uضلع د ) i(i=0,1په رنګ ،رنګ سوی ده.

 13نوموړئ واقعیت داسي هم فورمولبندی کوالی سو :که د  αپه بوج سره سیټ راکړه سوی وي او موږ وغواړو چي د هغه سیټ هر m
عنصر لرونکي سب سیټ په  nرنګه رنګ کو ،نو دهغوی په منځ کي به داسي یوسب سیټ وجود ولری ،چي په یوه رنګ رنګ سوی وي او بوج
یې  βدي(.ژباړن)
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څرنګه چي  A1∪A0پنځه عنصره لري،نو د  1.6قضیې د لمړې نتیجي پر اساس لږ تر لږه یو دهغو
سیټو څخه  3عنصره لري .فرضوو چي  | A0|≧3او د  v3, v2 ,v1د همدي سیټ دري عنصره دي .دوه
حالته منځ ته راتالی سي :یو داچي د  v3, v2 ,v1دري سره غوټې په خپل منځ کي په رنګ  1وصل
سوی دي  ،بیانو دغه غوټې یو رنګه مثلث تعینوي( 8.4شکل وګورئ)  .او که دغه حالت منځ ته
رانسي ،نو دوي غوټې  ،د بېلګي په ډول  ، v2 ,v1داسي وجود لري چي د  u 0د غوټې سره په رنګ 0
وصل سوی دي .پدي حالت کي بیا د  u 0 , v2 ,v1دري څوکې دي چي یو رنګه مثلث تعینوي (9.4
شکل وګورئ) .
∎

2
 24 صدق کوي.پدي معنی چي کامل
بېلګه  .6.4پدي بېلګه کي به وښیو چي  4 2

ګراف د  24غوټو سره راکړه سوی دي ،چي ضلعې یې په دوو رنګو یعنی  0او  1سره رنګ سوی
دي .یوه ثابته غوټه  u 0په نظر کي نیسو .د تېري بېلګي په څېر  12غوټې داسي پیداکوو چي د هغوی د
نښلېدو کرښې {u0, v12}, ... , {u0, v1} ،په یوه رنګ  ،iرنګ سوی وي .د  v12, ... ,v1د غوټو په منځ
کي یوه غوټه  ،د بېلګي په ډول  u1 =v1سره ټاکو .د  v12, ... ,v2د غوټو په منځ کي  6غوټې ،
 w6, ... ,w1داسي پیدا کوو چي د } {u1, w6}, ... , {u1, w1ضلعې یاد نښلېدو کرښې په عین رنګ ، j
رنګ سوی وي.اوس نو باید دوه حالتونه و څېړو :که  i=jوي ،نو د  w6, ... ,w1غوټو په منځ کي دوي
غوټې  ،د بېلګي په توګه  u3, u2داسي ټاکو چي د } { u2, u3ضلع د  iپه رنګ  ،رنګ سوي وي (10.4
شکل وګورئ).بیانو د  u3, u2, u1, u0غوټې یو رنګه سب ګراف معرفی کوي چي د  iپه رنګ  ،رنګ
سوی دي .که د  w6, ... ,w1غوټو په منځ کی زموږ د نظر غوټې وجود ونلری ،نو د  w6, .. ,w1سب
ګراف پخپله داسي یورنګه ګراف دی ،چي په  1−iرنګ  ،رنګ سوی دي.
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دوهم حالت که  i≠jوي ،نو په هغه صورت کي ( 11.4شکل وګورئ) ،مسئله ډیره ساده ده ،
ځکه چي د  .3.6بېلګي پر اساس د  w6, ... ,w1غوټو په منځ کي د  u4, u3, u2یو رنګه مثلث داسي پیدا
کوالی سو چي د هغه ضلعی د  kپه رنګ ،رنګ سوی دي .اوس نو که  k=iوی ،نو د  u 0غوټه پر
اضافه کوو .پدي ډول د  u4, u3, u2, u0یو رنګه سب ګراف السته راځي .که  k≠iوي ،نو هرومرو به
 k=jسره وي .پدي صورت کي د  u1غوټه پر اضافه کوو او د  u4, u3, u2, u1یو رنګه ګراف السته
راځي.
∎
2
 17 صدق کوي.
تمرین  .3.6د  .3.6بېلګي څخه په استفاده ثابت کئ چي   33

پدی رساله کي د رامسئ  Ramseyد قضیو ثبوت زموږ موخه ده ،چی په خاص حالت کي د
 n=2دپاره یې ثبوت راوړو.
قضیه  .) Ramsey Theorem( .2.6د  n , kاختیاري طبیعی عددو دپاره :
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0 
0 k
n

)(6.2
صدق کوي.

قضیه  .) Ramsey Theorem( .3.6د  m,n , kاختیاري طبیعی عددو دپاره د  pطبیعی عدد
داسي وجود لري ،چي:
p 
  m k
n

)(6.3
صدق کوي.

لمړئ به په ادعاؤ کي د ساده والی او څرګندوالي په خاطرځني لنډونې راوړو ،ځکه نو n=2
حالت به زموږ دپاره په لمړي ګام کي په زړه پوري وي.
بېلګه  .5.6پدي بېلګه کي به وښیو چي که  .3.6قضیه د  k≧2دپاره صدق کوي ،نو د k+1
2
 p صدق وکي ،
دپاره هم صدق کوي ،دقیقآ :که د هر  mدپاره داسی  pوجود ولري،چي   m k
2
 p صدق کوي.
نو بیا د هر  mدپاره داسی  pوجود لري،چي  m k 1

فرضوو چي  mاختیاری طبیعی عدد او  k≧2دي.فرضوو چي زموږ ادعا د  kدپاره صدق
کوي .څرنګه چي  k≧2دي .نو زموږادعا د  2دپاره هم صدق کوي .ځکه نو  p0داسي وجود لری ،
2
2
 p صدق کوي .و
 p0 صدق کوي .همدا راز  pداسي وجود لري  ،چی  p0 k
چي  m2
به ښیو چي :
p 
 m k 1
2

)(6.4
صدق کوي.

 F: X دي .د
فرضوو چي {0,1,...,k} , X  p
2

 H :  X مپینګ داسي تعریفوو ،چي د  x  Xدپاره که  F(x)<kوي
}{0,1,...,k  1
) H(x)=F(xدي او که  F(x)=kوی ،نو  H(x)=k−1سره اېږدو .پدي معنی چي « د  k−1او  kدوه
رنګه» مو سره یوځای او په یوه رنګ واړول .پدي حساب یو رنګ لږ سو  ،ځکه نو د قضیې د فرضیې
2
 p د  Hد سیټ د رنګولو دپاره د  Y⊆Xیو رنګه سب سیټ د  p0په بوج وجود
پر اساس  p0 k
2

2

لري .که د  Yو غوټو د نښلولو کرښي د  k−2, ...,1,0د رنګو څخه په یوه رنګ ،رنګ سوي وي ،نو د
 Yسیټ د  Fدپاره هم یو رنګه سیټ دي .څرنګه چي هرومرو  p0≧mدي.نو د ) (6.4دپاره مو
مطلوب سیټ وموندي.
که د  Hپه رنګولو کي د  Yپه سیټ کي د غوټو د نښلولو کرښې د  k−1په رنګ رنګ سوی
وی ،نو د  Fپه رنګولو کي هغوی په دوو رنګو چي عبارت دی د  k−1او  kڅخه  ،رنګ سویدي .خو
2
 p0 پر اساس بیا د Fپه رنګولو کي د  |Z|=m ، Z⊆Yیو رنګه سیټ وجودلري.
د  m 2
پدي ډول مو ) (6.4اړېکه په ثبوت ورسوله .که غواړو چي د  .3.6قضیه د  n=2دپاره ثابت
کو ،نود السته راوړه سوي نتیجو پر بنسټ کافی ده چي ثابت کو چي دهر  mدپاره داسي  pوجود لري
2
 p صدق کوي.
چي   m 2
159

∎
2
 0 څخه استنباط کېږي.
تمرین .4.6وښیاست چي د  n=2دپاره  .2.6قضیه د 0 2

موږ کوالی سو چي د السته راوړه سوی نتیجو پر بنسټ د رامسئ دواړه قضیې مستقیم خو تر
ډیره حده پیچلي ثابت کو .اوس به دلته یو نوی مفهوم معرفي او د هغه د خاصیتو په مرسته به بیا
نوموړې قضیې ثابت کو.
نیمګړئ ترتیب سوي سیټ  ≦, Tد ونې(درختي) په نامه یادوو  ،که د هر  u∈Tد
} T(u)={v∈T; v<uټوټه ترتیب سوي سیټ وي او  Tکوچنې ترین عنصر ولري .په  12.4شکل کي
 T2, T1ونې دي  ،خو  T5, T4, T3ونې ندي.

د وني کوچنئ ترین عنصر د وني د ریښې ) (Rootپه نامه یادوو.د وني عنصرونه د وني د
څوکي ) (Summitپه نامه یادوو.پدي رساله کي به یوازی هغه وني  Tڅېړو  ،چي د هغي د هري
څوکې  vدپاره د ) T(vټوټه متناهي وي .پدي معنی چي زموږ په ونو کي هره څوکه چي د ریښي څخه
خالف وي  ،یوبالفاصله وړاندیني ( Predecessorسلف)لري .د  vد څوکي جګوالی (ارتفاع) د )T(v
په ټوټه کي د عنصرو شمیر دي .د  vد څوکي د څانګو درجه دهغه سیټ بوج دي  ،چي بالفاصله د vد
څوکي په تعقیب څوکې په ځان کي ولري .د  Tد وني څانګه ) (Boughعبارت د اعظمی ځنځیر څخه
ده چي په هغه کي بېله دي چي کړئ یې خالصی کړو  ،بله څوکه نسو اضافه کوالی .د څانګې بوج د
څانګي د اوږدوالي په نامه یادیږي.د وني جګوالی(ارتفاع) د وني د ټولو څوکو سپریمم دي.
بېلګه  .6.6فرضوو چي  Aد  Aپه الفباء کي د ټولو کلمو سیټ دی چي د سب کلمي په اړېکه
کي سره ترتیب سوی دي A .ونه ده .خالی کلمه د وني ریښه ده ،د څوکي جګوالی (ارتفاع) د کلمی
اوږدوالی دی .د هری څوکي د څانګې درجه |( |Aد  Aد سیټ بوج ) دی.د  Aد وني جګوالی(ارتفاع)
 0دی .د نوموړې وني څانګې به دلته معرفی کو .فرضوو چي  f  N Aدی  .د
)(6.5
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}{f|Nn ; n∈N

سیټ د  Aد وني څانګه ده .په څرګند ډول  fد  Aد الفباء الیتناهي الړ دي .که ددی الړ د شروع ټول
متناهي برخي راواخلو  ،نو هغوی به د ) (6.5څانګي جوړي کړي .په اساني سره لیدل کیږي ،چي
معکوسه ادعا هم صدق کوي  ،یعنی د  Aد وني هره څانګه د ) (6.5بڼه لري.
∎
تمرین  .5.6فرضو چي  Bد  Aپه الفباء کي د ټولو هغو کلمو سیټ دي ،چي اوږدوالئ یې تر
 kکوچنئ وي .ددی وني جګوالی (ارتفاع) به څو وي ،ټولي څانګي یې معرفي کي  ،د څانګو شمېر به
یې څو وي او د څانګو جګوالی به یې څو وي؟

په پورتنې شکل کي دوی وني دي .دلمړي وني جګوالی(ارتفاع) یوه او د ریښي د څانګودرجه
یې 0ده .د دوهمي وني جکوالی  0دی او هره څانګه یې متناهي ده .ددی واقعیتو په پرتله یو ډیره
مهمه ادعا صدق کوي.
قضیه ( .4.6د کونیګ  Königلیما) .فرضوو چي د  ≦, Tد وني هره څوکه متناهي د څانګي
درجه لري .که  Tالیتناهي سیټ وي  ،نو په  Tکي الیتناهي اوږده څانګه وجود لري.
د قضیې ثبوت په نمون ٔه بڼه د یریشله د پرنسیپ د  1.6قضیې دوهمه نتیجه په کار اچوي.
د هري څوکي  v∈Tدپاره :
}Av={u∈T ; v<u
د  vد څوکي ټوله تالي (اخالفو) سیټ په نښه کوو .یعنی د  vد څوکي په تعقیب د ټولو څوکو سیټ دي.
که  vn, ..., v1داسي څوکي وي  ،چي بالفاصله د  vد څوکي په تعقیب وي  ،نو :
)(6.6

Av={ v1, ..., vn}∪Av1∪ ... ∪Avn

د ریاضي د استقراء پذریعه د  Tد وني الیتناهي څانګه ترسیموو .دوني ریښه په  x 0سره په
نښه کوو .څرنګه چي د  x 0د څانګي درجه متناهي ده  ،نو } A x  T  {x 0الیتناهي ده .ځکه نو د
0

یریشله د پرنسیپ له مخي د ) (6.6څخه استنباط کیږي چي د  x 0بال فاصله تالي(خلف)  x 1داسي وجود
لري ،چي  A xالیتناهی څانګه ده.که د  x nڅوکه داسي ولرو چي  A xالیتناهي وي.ځکه نو د عین دلیل
1
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n

پر اساس د  x nبالفاصله تا لي (خلف)  x n 1داسي وجود لري ،چی

n 1

 A xالیتناهی سیټ دی .پدي ډول د

} { x n ; n  Nسیټ د  Tپه ونه کي زموږ مطلوبه الیتناهی څانګه ده.
q.e.d.
تمرین  .6.6د  Tد وني د هري څوکی د څانګي درجه کوچني یا مساوي په  kسره ده .که د T
n 1

ونه لږ تر لږه  1   k iڅوکي ولري ،بیانو ثابت کي چي داسي څانګه وجود لري  ،چي اوږدوالي یې
i 0

تر  nزیات دي .د تېر ثبوت د تعدیل په نتیجه کي دعوی ثبوت کئ.
اوس به نو د  2.6قضیې په ثبوت الس پوری کو .د  3.6او  4.6بېلګو څېړني زموږ د ثبوت
اساس تشکیلوي .څرنګه چي په دغه حالت کي د نورو په پرتله اساسآ ډیر اوږد «ځنځیر » باید په نظر
کي ونیسو ،ځکه نو د وني د مفهوم څخه کار اخلو.
2
 0 ثبوت کافی دی.
د  2.6قضیې ثبوت :د  4.6تمرین پر بنسټ د 0 2

فرضوو چي  Fپه دوو رنګو ،رنګول دي } . X  0 ، F:[X]2⟶{0,1غواړو چي د  Xد
سیټ په یوه رنګ ،رنګ سوي سب سیټ پیداکو .فرضوو چي د } {0, 1په الفباء کي  Tد ټولو کلمو ونه
ده  .د  Tهری څوکي  v∈Tته د  Xv⊆Xسیټ ،که ∅≠ Xvوي ،نو  av∈ Xvعنصر ،تخصیصوو.
د  Tد وني ریښي ∅ ته  X∅=Xاو د  Xد سیټ اختیاري عنصر  a∅∈Xتخصیصوو .فرضوو
چي د ټولو څوکو vدپاره چي جګوالی یې تر  nکوچنئ یا مساوی وی  av, Xv ،مو تعریف کړیدي.
فرضوو چي  w∈Tد  n+1په جګوالي د  Tد وني یوه څوکه ده .پدي معنی چي ، w∈ {i j}nj0
} i j {0, 1دي .ددی څوکي بالفاصله وړاندینئ په  v={i j}nj01په نښه او په الندي ډول یې تعریفوو:
} Xw={x∈Xv ; F({x, av})=in

)(6.7

اوس نو که د  Xvسیټ خالي نه وي (پدي معنی چي  avتعریف سوی دي)  ،نو ∅= Xwسره ایږدو.
برعکس که ∅≠ Xwوي ،نو  awد  Xwد سیټ اختیاري  ،خو ثابت عنصر دي.
اوس به نو د پالر  vاو زوی  wترمنځ اړېکه وڅېړو .که  w1او  w2دواړه د  vد څوکي بال
فاصله تالی(خلف) وي ،نو هرو مرو به :
)(6.8

}Xw1∪Xw2=Xv−{av

صدق کوي .ددی ځایه په اساني سره ثابتیدالی سي ،چي د  u<vدپاره :
)(6.9

Xv⊆Xu

د }∅≠ S={v∈T; Xvسیټ په نظر کي نیسو .د ) (6.8څخه استنباط کیږي ،چي د  Sسیټ الیتناهي
دی S .د  Tد وني یوه برخه ده( Sد  Tسب سیټ دي).د کونیګ د لیما  .4.6پر اساس د  Sپه ونه کي
الیتناهي اوږده څانګه  Aوجود لري .که د  vڅوکه د  Aپر څانګه پرته وي ،نو دهغه بالفاصله تالی
(خلف) د  0یا  1د اضافه کیدو په نتیجه کي السته راغلی دي .که د  v∈Aد څوکي تالی(خلف) د Aپه
څانګه کي د  0د اضافه کیدو په نتیجه کي السته راغلی وي  ،نو دغه څانګه به په  A0سره په نښه کو.
162

په عین ترتیب سره د  A1سیټ تعریفوو .څرنګه چي  A=A0∪A1الیتناهي دي  ،نو د  A0او  A1د
څانګو څخه  ،لږ تر لږه ،یوه یې الیتناهي ده .فرضوو چي  ،دبېلګي په توګه  A0الیتناهي ده.
وبه ښیو چي د } Y={av ; v∈A0سیټ د  Fپه رنګولو کي یو رنګه سیټ دي  ،عالوه پر دي
په  Yکي د غوټو نښلونکې ضلعی په  0رنګ  ،رنګ سوي دي.
فرضوو چی v,w∈A0 , av,aw∈Y ،دي .څرنګه چي  A0څانګه ده  ،نو یابه  v<wوي او یا به
 w≧vوي.فرضوو چي  v<wدي .د  wڅوکه  w={i j}kj0الړدي.څرنګه چي  v<wدي ،نو داسي
 l<kوجود لري  ،چي  v={i j}lj0دي.د  vد څوکي بالفاصله تالی (خلف) په  w1={i j}lj10سره په نښه
کوو .څرنګه چي  v∈A0دي ،نو هرومرو به  il1  0وي  ،او د ) (6.7پر اساس د هر  x∈Xw1دپاره
 F({av, x})=0دي .څرنګه چي  w1≦w ، aw∈Xwدي ،نو د ) (6.9پر اساس باید F({av, aw})=0
وي.
q.e.d.
تمرین  .7.6تېر ثبوت داسي تعدیل کي چي په مستقیم ډول سره د  k≧2دپاره
2
 0 ثابت کي.
0 k
تمرین  .8.6د تیر ثبوت د تعدیل او د  6.6تمرین د نتیجي څخه په استفاده سره ثابت کی چي
2n 3

2
 ، m په داسي حال کي چي  m  1   2i  22n 2دي.
  n 2

i 0

د رامسئ قضیه  3.6د  pد عدد موجودیت تضمینوي  .په تیرو ثبوتو کي موندل سوي  pکوچنئ
2
 m دپاره  m=24=16دي ،
ترین ممکن عدد ندي .د بېلګي په ډول په  8.6تمرین کي د  32
2
 6 صدق کوي.
خو پوهېږو چي  32

که د ) N(n, kپذریعه کوچنئ ترین طبیعی عدد په نښه کو  ،چي دهغه دپاره
2
 N(n,k) صدق وکي  ،نو د رامسئ قضیه به یوازي د هغه د موجودیت تضمین وکي ،
  n k
خو د هغه شمېرنه ډیر مشکل کار دي او تر اوسه یوازي په محدودو حالتو کي ) N(k,nشمېرل سوی
دي.
تبصره :د کونیګ د قضیې په ثبوت کي د ټاکنې د اکسیومي څخه کار اخیستل سوی دي ،که
فرض کو چي د  Tسیټ د شمېر وړ دي  ،نو کوالی سو چي په ثبوت کي د انتخاب د اکسیومي د
استعمال څخه صرفنظر وکو .هغه هم پداسي ډول چي د  Tسیټ په الړ پییو او لمړي عنصر چي د Axn
په سیټ اړه لري  ،ټاکو .هغه عنصر لکه د  4.6قضیې په ثبوت کي په  xn+1سره په نښه کوو .پدی
ډول د رامسئ د قضیې په ثبوت کي بیا د کونیګ د قضیې څخه د شمېر وړ سیټو دپاره کار اخلو او د
ټاکنې د اکسیومي څخه صرفنظر کوو.
نور تمرینونه
 .9.6که  Xد حقیقی عددو داسي سیټ وي چي بوج یې تر  12لوی وي ،نوثابت کي چي د  x,y∈Xدوه
عدده داسي وجود لري:
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xy
2 3
1  xy

0

 .10.6ثابت کي چي د محدب څورلس دیوالي د  9څوکوپه منځ کي داسي یوه څوکه وجود لري چي د
هغه څخه  5ضلعي راوزي.
 .11.6هڅه وکي چي د  1.6بېلګي ته ورته نتیجي په هغه صورت کي السته راوړي  ،چي د  Kپه
سیټ کي دوی کلمي یودبله سره لږتر لږه په درو ټکو کي فرق سره ولري.
 .12.6الف) ثابت کي چي په  5څوکو لرونکي مکمل ګراف کي ،چي په دوه رنګه  ،رنګ سویدي،
یورنګه مثلث  ،په هغه صورت کي چي دواړه رنګونه په مساوي اندازه په کار اچول سوي وي ،وجود
نه لري.
ب) د  5څوکي لرونکي مکمل ګراف چي په دوه رنګه  ،رنګ سوی وي او یورنګه مثلث
ونلری ،څو مختلف د رنګولو امکانات وجود لري؟
ج) ثابت کي چي په  6څوکو لرونکي مکمل ګراف کي ،چي په دوه رنګه  ،رنګ سویدي ،لږ تر
لږه دوه یورنګه مثلثونه وجود لري.
د) ثابت کي چي په  11څوکو لرونکي مکمل ګراف کي ،چي په دوه رنګه  ،رنګ سویدي ،لږ
تر لږه  22یورنګه مثلثونه وجود لري.
 .13.6د وېش (تجزیې) الندي اړېکي ثابت کي:

a)66 
  3 4
2

b)327 
  3 5

2

c)192 
  52
2

 .7.4د کانتینووم  continuumبوج
پدي رساله کي د کانتینووم بوج به «وشمېرو» او د هغه په زړه پوري او ناوړي نتیجي به استنباط کو.

د حقیقی عددو د سیټ بوج مو د کانتینووم | c=|Rپه نامه یادکي .پوهیږو چي  c>0دي.دغه
حقیقت ډیری مهمی نتیجي لري.هغه داچي د بېلګي په توګه د ترانسندنتو عددو شمېر تر الجبری عددو
زیات دي .دالندني مهمی دعوی ثبوت نژدی الس په لستوڼې راته پروت دي ،او ددی دعوی نتیجي به
هم وڅېړو.
قضیه . c= 2 .1.7
0
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 0, 1
f: P(N) 

ثبوت .د  2.8.2او  2.8.4بېلګو د نتیجو پر بنسټ د

او

) P(N
 h: 0, 1 ساده مپینګونه وجود لري .د کانتورـ برنشتاین د قضیې څخه سمدستي
 R  0, 1 =| P(N)|= 2استنباط کیږي.

0

q.e.d.
بېلګه  .1.7د  n>0دپاره:
cn=c 0 =c

)(7.1
صدق کوي.
په رشتیا هم  ،د  1.7قضیې پر اساس لیکالی سو:

 n
n

cn= (2 )  2  2 = c
0

0

0

همدا ډول:
 
 
 2 = c
c 0 = (2 )  2
0

0

0

0

0

د السته راغلي مساواتو و نتیجو ته ځیر سئ .که په خپلو څېړنو کي د کارتیزین سیسټم را داخل کو .
نوکوالی سو چي  Rد مستقیم خط او  R×Rد سطحی سره منطبق کړو .د ) (7.1اړېکي پر اساس د
مستقیم خط او سطحي بوج سره مساوي دي.
∎
کله چي کانتور دغه نتیجه معرفی کړه ،نو د وخت د ریاضي پوهانو په منځ کي یې لږترلږه
شور ماشور را ګډ کي .ځکه چي هغوی ته «بی معنی» برېښیدله  ،چي د مستقیم خط او او سطحي د
نقطو شمېر دي «سره مساوی» وي .دغه نتیجه په لمړي نظر پارادکس یا ضد و نقیض معلومیده  ،ځکه
چي د هغه وخت (د نولسمي پېړي په پای کی) ریاضي پوهانو د مستقیم خط او سطحي د ساختمان د
تصور څخه ځان نسوای خالصوالی .ځکه نو د کانتور ادعا یې داسی تعبیروله چي ګواکي مستقیم خط
او سطحه سره «مساوي» دي .د دغه ډول حالت سره موږ په  2.3رساله کي مخامخ سوو .په عین حال
کي حقیقت خو دادی چي مستقیم خط او سطحه د هغوی د ساختمان له مخي یودبله سره «مساوی ندی»،
د بېلګي په ډول د مستقیم خط څخه پر سطحه باندي متمادي بایجکشن مپینګ وجود نلري .دغه واقعیت د
 1.2.3بېلګي او د ریاضي په انالیز کي د معکوس مپینګ د متمادیت په هکله ،د مشهوری قضیې څخه
استنباط کیږي.

تمرین  .1.7الف)ثابت کي ،که  0, 1  0, 1
 f : 0, 1 متمادي بایجکشن وي ،نو
 f 1متمادی دي.
ب)ثابت کي چي د  0, 1څخه پر  0, 1  0, 1متمادی بایجکشن مپینګ وجود نلري.
ج) ثابت کي چي د  R×Rڅخه په  Rمتمادی انجکشن مپینګ وجود نلري.
د) ثابت کي چي د  Rڅخه پر  R×Rمتمادی بایجکشن مپینګ وجود نلري.
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واضح ده چي د  0, 1  0, 1څخه پر  0, 1باندي  ،متمادی د سرجکشن مپینګ وجود لري.
طبعآ سوال طرح کیږي ،چي آیا معکوسه ادعا هم صدق کوي؟ متمادی سرجکشن مپینګ د
 0, 1څخه پر  0, 1  0, 1باندی د پئانو د منحنی په نامه یادوو .ژوسیپه پئانو GIUSEPPE
) PEANO (1858-1932ریاضي پوهان په خپله الندني ادعا سره هک پک کړه.
قضیه  .2.7د پئانو منحنی وجود لري.
ثبوت :ثبوت به پر دوو برخوو ووېشو .په لمړئ برخه کي به د کانتور د سیټ  Cڅخه پر

 0, 1  0, 1باندي متمادي مپینګ رسم کړو .په دوهم ګام کي به نوموړي مپینګ ته پر 0, 1
انتروال باندي پراختیا ورکړو .هغه لوستونکې چي دمتمادی مپینګو د پراختیا د قضیو سره په توپولوجی
کي آشنا وي و کوالی سی چي د ثبوت ددوهمي برخي څخه صرفنظر وکي.
فرضوو چي  x∈Cدي .بیانو د هر  i∈Nاو } xi {0, 2دپاره د  xدریئیزه ارائه


x
 x   x i  3 i 1ده w(x)=[y,z] .په داسی ډول ایږدو ،چي  y   2i  2 i 1او
i 0 2
i 0

x
ر
 z   2i 1  2 i 1وي .په آساني سره لیدل کیږي ،چي  0, 1  0, 1پ
 w:C مپینګ دي.
2
i 0
وبه ښیو چي د  wمپینګ متمادی دي .د متمادیت د ثبوت دپاره فرضوو چي  x∈Cاو  εاختیاري مثبت
عدد دي .غواړو چي د  δعدد داسي پیدا کړو ،چي د هر  y∈Cدپاره چي |y−x|<δ ،وي ،بیانو د
) w(xاو) w(yترمنځ فاصله تر  εکوچني وي .د ارشیمیدس د پرنسیپ پر اساس  kداسی وجود لري ،

 2 k دي   32 k .ایږدو .اوس نو که  y∈Cاو  |y−x|<δوي ،نو د  xاو  yپه دریئېز
چي
2
ارائه کي لمړي  2kرقمونه مساوي دي .بیا نو د ) w(xاو ) w(yمختصات(کورډینات) په دوه ئېزه
ارائه کي لمړي  kرقمونه مساوي لري .پدي لحاظ د هغوی ترمنځ فاصله تر
(2 k )2  (2 k )2  2  2 k  

لویه نده.
پاته سوه پرټوله  0, 1انتروال باندي د  wد تابع د پراخولو مسئله .فرضوو چي
 . x∈ 0, 1 − Cپدي معنی چي کوچنئ ترین  nداسي وجود لري ،چي  3.8.2( x∈Cnبېلګه وګورئ)
دي Cn .د  3nانتروالو یووالي دي ،ځکه نو ) x∈(a, bپداسي حال کي چي

، a,b∈C

 (a, b)⊆Cn⊆ 0, 1 − Cدي .اوس نو :

)w(b)  w(a
) (x  a
ba

w(x)  w(a) 

ایږدو ( .پاملرنه وکئ ،چي  w(a),w(x),...د حقیقی عددو مرتبي جوړی دي 14.4 .).شکل یې واضح
ترسیموالی سي .البته د تابع دغه ډول پراختیا  ،متمادی پراختیا ده.
166

تمرین  .2.7ثابت کي  ،چي د  wتابع متمادی ده.
د پئانو منحني د حقیقي عددواو د هغوی د خاصیتو په هکله تصورات تر ډیره حده تر خپل
تاثیر الندی راوستل .د یوی خوا څخه د منحنیو نظریې او د هغوی توپولوژیکي خاصیتوڅېړني منځ ته
راغلی ،او د بلی خوا د  Rاو  R2دخاصیتود بېلوالی په هکله پلټني پېل سوي.دبُعد )(Dimension
مفهوم منځ ته راغی او ددی مفهوم چار چاپېر ډیره مهمه تیوری راوزیږیدله .دحیرانتیا دوهمه خبره
کیدای سی ،چي د حقیق عددو د متمادی تابع ګانو د سیټ د بوج مسئله وي .د  Rڅخه په  Rکي د ټولو
تابع ګانو د سیټ بوج:
 cc  2 c  2c
0

R

R

دي  ،نظر د کانټور و قضیې  1.2ته تر  cډیر دی.
قضیه  .3.7د  Rڅخه په  Rکي د ټولومتمادی تابع ګانو د سیټ  Sبوج  cدي.
ثبوت :هر حقیقی عدد متمادی تابع –ثابته تابع تعینوي .ځکه نو | |R|≦| Sدي .فرضوو چي Φ
د  Sپه  Q Rپه الندی ډول تعریف سوی مپینګ دي:
Φ(f)=f|Q
وبه ښیو چي د  Φمپینګ ،ساده مپینګ دي .فرضوو چي  f2,f1∈Sدوی مختلفی متمادی تابع ګاني
1
دي.بیا نو  x∈Rداسي وجود لري ،چي ) f1(x)≠ f2(xدي   f1 (x)  f 2 (x)  0 .سره په نښه
2
کوو .اد  f1و  f 2تابع ګانو د متمادیت څخه د  2 , 1مثبتو عددو موجودیت داسی استنباط کیږي  ،چي د
 i=1,2دپاره د  x  y  iد شرط د پر ځای کیدو څخه د  fi (x)  f i (y)  شرط تصدیق کیږي.
فرضوو چي  δد  2 , 1څخه کوچنئ ترین دي .بیانو د  1.2قضیې پر اساس ناطق عدد
) r∈(x−δ, x+δوجود لري .بیانو  f 2 (x)  f 2 (r)   , f1 (x)  f1 (r)  دي.ځکه نو
) f1 (r)  f 2 (rدي .فلهذا  f1 Q  f 2 Qدي.
 Φ: S ترسیم کي .ددی اسیته:
پدي ډول مو د انجکشن مپینګ  Q R
|S|≦| Q R |= c =c
0
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دي.
q.e.d.
نور تمرینونه

 .3.7د  8.2رسالی په حواله د کانټور د سیټ  Cبوج  2دي .د  C
 f: 0, 1 د انجکشن مپینګ
تعریف او دهغه په مرسته ثابت کي،چي  c= 2دي.
0

0



 .4.7که , x   x k  2 k 1 , x, y  0, 1

 k 1

k 0





k 0

k 0



 y   yk  2وي z=f(x,y) .سره داسي ایږدو،
k 0

چي z   x k  22k 1   y k  22k 2 :وي.

الف) ثابت کي چي د  0, 1
 f : 0, 1  0, 1 مپینګ ساده دی.
ب) د تیر ثبوت څخه د  c.c=cد مساوات د مستقیم ثبوت دپاره کار واخلی.
ج) د  fتابع ولی غیر متمادی ده؟ دهغي د غیر متمادیت نقطي پیدا کړئ.
 .5.7د تیر تمرین اندیښنو ته ورته وښیاست ،چي د  n,m>0دپاره  cm=cnدي.







 .6.7د حقیقی عددو د الړو د سیټ  N Rبوج څو دی .د  {a n }n 0  N R :  a n2  1د سیټ بوج
n 0

څودي؟
 .7.7د کانټور د سیټ  Cڅخه پر  C× Cباندی متمادی بایجکشن ترسیم کئ.

13 1 2 1
 .8.7د  2.7قضیې په ثبوت کي د پئانو ترسیم سوي منحني قیمتونه د , , ,
54 2 3 3
 .9.7د , R 
n

0

په عددو کي پیداکئ.

  R  , R بوج څو دي؟
0

 10.7دوه مفهومه بیا هم ذهن ته راوړي .د  X⊆Rد ګڼ سیټ په نامه یاد کي ،که د اختیاري ، a,b∈X
 a<bدپاره ∅≠ . (a, b)∩Xکه  x∈R ، A⊆Rوي ،نو د  x+Aپذریعه د } {x+y; y∈Aسیټ په
نښه کوو  ،همدا ډول  x−Aتعریفوو .الندنې ادعاوی ثابتي کي.
الف) که  Xد Rګڼ سب سیټ او  a∈Rوي ،نو د  a+Xسیټ هم ګڼ سیټ دي.

ب) ا
که  Aو  Bد  Rد سیټ د شمېر وړ سب سیټونه وي ،بیانو  a∈Rداسي وجود لری ،چي
∅= (a+A)∩Bدي.
ج)که  X⊆Rد شمېر وړ سیټ وي ،بیانو د شمېر وړ ګڼ سیټ  Aداسی وجود لري  ،چي
∅= A∩Xدي.
د) که  X⊆Rد شمېر وړ سیټ وي ،بیانود
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}  fد  x∈R−Xپه هره نقطه کي متمادی ده ; Sx={f∈ R R
د سیټ بوج کانتینووم )(cدي.
ه) د  Rڅخه په  Rکي د متزایدو(متنازل  ،غیر متزاید ،غیرمتنازل) تابع ګانو د سیټ بوج
کانتینووم )(cدي.
 .11.7ثابت کي ،که په  5.7.3بېلګه کي د  Bلوبغاړئ  ،د ګټلو ستراتیژي ولری  ،نو  |P|=cدي.
 .12.7د  A⊆Rسیټ د تړلي سیټ په نامه یاد کړی ؤ ،که د هر  x∈R−Aدپاره  ε>0داسی وجود
ولري ،چی  (x−ε, x+ε)⊆R−Aوي .د  Aغیر خالي  ،تړلئ سیټ د بشپړ  Perfectسیټ په نامه
یادیږي  ،که منزوی نقطې (  9.6.3بېلګه وګورئ) ونلری .فرضوو چي  Tد } {0, 1په الفباء کي د
ټولو (متناهي) کلمو ونه وي( 6.6بېلګه وکورئ) .


الف) فرضوو چي  {In }n 0د تړلو انتروالوداسي الړد ی چي د  1.7.3لیما د  (aاو (b

خاصیتونه لري ،که  Aتړلئ سیټ وی او د هر  nدپاره  In  A  وي ،نو In  A



دي.

n 0

ب) فرضوو چي د  Aسیټ بشپړ سیټ دي.د  Tپر سیټ باندي د  fمپینګ داسي تعریف کړي،
چي د هغه قیمتونه تړلې انتروالونه وي او الندنې ادعاوی صدق وکي:
 .1د هر  x∈Tدپاره ∅≠ f(x)∩Aوي.
 .2که  x≦y, x,y∈Tوي ،نو ) f(x)⊆f(yدي.
 .3که  y2 ,y1د  x∈Tد څوکي بالفاصله تالی(خلف) وي ،نو  f (y1 )  f (y2 )  دي.
 .4که د  x∈Tد څوکي جګوالئ  nوي ،نو د ) f(xد انتروال اوږدوالئ تر  2  nکوچنئ دی.
ج)ثابت کي ،چي د بشپړ سیټ بوج  cدي.
د) ثابت کي ،چي دهر تړلي او بي شمېره سیټ بوج  cدي.
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پنځم فصل
د ښه ترتیب(اوډلو)  Well Orderپه هکله
د طبیعی عددو  Nښه ترتیب د ریاضی د استقراء غوندی پیاوړی وسیله زموږ په دسترس کي
ایږدي .ځکه نو ددغه مفهوم د عمومیت د امکان څېړنه د نورو سیټو دپاره طبیعی غوښتنه وه .د ښه
ترتیب سوي سیټو تیوری نن ورځ ډېره بډایه او د الیتناهی سیټو دپاره پیاوړی نتیجي وړاندی کوي.
موږ به دلته یوازي په لنډه توګه د هغو مهمو نتیجو یادونه وکو ،چي د بېلګي په توګه د تېر فصل سره
نژدی اړېکي لري.
په  1.5رساله کي به د ښه ترتیب سوی سیټو مهمترین خاصیتونه وڅېړو 2.5 .رساله مو
دالیتناهی ښه ترتیب سوی سیټو د بوج جمع او ضرب په هکله دهیسنبرګ قضیو ته وقف کړیده3.5 .
رساله پر راکړه سوی سیټ د ښه ترتیب د موجودیت سوال ته د ټاکنې د اکسیومی په اړوند اختصاص
سوی ده.
 4.5رساله د ټاکنې د اکسیومی په اړوند د یو لړمسئلود راغونډولو ذهنی انتخاب دي .فکر کوم
چي د ټاکنې داکسیومی او  nعنصر لرونکي سیټو په منځ کي د اړېکو څېړنه ( 5.4−3.4بېلګي) د
ټاکنې د اکسیومی د اساسی دندی په درک کي ډیره مرسته کوي.

 .1.5ترتیبي ډولونه(ټیپونه)  Ordinal Typesاو دهغوی اوډنه
د ښه ترتیب سوی سیټو په اړوند اساسی مفهومونه به تاسوته در وپېژنواو دهغوی مهمترین خاصیتونه
به وڅېړو .د هغوی نور خاصیتونه به د تمرینو په شکل وړاندی سي.

د

1

 X1,او

 X2پر سیټ باندي د

2

ر
 X2 ,ښه ترتیب سوي سیټونه دي .متزاید ساده مپینګ  X2پ
 f : X1 د

1

 X2 ,د سیټو د آیزومورفیزم (هم شکله) په نامه یادیږي.که دغه

 X1,او

2

ډول آیزومورفیزم وجود ولري ،نو وایو چی د
دغه واقعیت په الندی ډول لیکو:
)(1.1

)

1

2

 X1,او

 X2 ,سیټونه مساوي ترتیبي ټیپ لری.

2

)=t( X2 ,

1

t( X1,

همدا ډول لکه د بوج مفهوم چي مو تعریف نه کئ ،د ترتیبي ټیپ مفهوم هم نه تعریفوو ،خو برسېره
پردي هغوی په یوناني کوچنیو حروفو  ξ, ζ, η, λ, α, βسره ښیوو .که دمتن څخه څرګنده وي ،چي
هدف مو کم ترتیب دي ،نو د )  t( X,پر ځای یوازي ) t(Xلیکو.
تمرین  .1.1الف) ثابت کئ چي د مساوی ټیپ اړېکه انعکاسی ،تناظری او انتقالی خاصیتونه
لري.
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ب) ثابت کئ چي دوی ښه ترتیب سوي متناهی سیټونه یوازی او یوازی هغه وخت مساوی
ترتیبی ټیپونه لری  ،که د هغوی بوج سره مساوی وي.
د
 ωسره ښیو.

 N,ترتیبي ټیپ به په  ω0او یا په ساده ډول یوازی په

 Nn ,ترتیبي ټیپ به په  nاو د

اوس به نو ترتیبي ټیپونه واوډو  .فرضوو چي
دي .وایو چي د

1

 X1,ترتیبي ټیپ د

 X2 ,تر ترتیبي ټیپ کوچنئ دي ،په الندي ډول یې لیکو:

2

)

)(1.2
که  a∈X2داسي وجود ولري ،چي د
ټیپ ولري.

1

1

 X1,او

2

 X2 ,ښه ترتیب سوي سیټونه

2

)<t( X2 ,

 X1,ترتیبي ټیپ د

1

t( X1,

2

 X2 (a),د ټوټې سره مساوي ترتیبي

بېلګه  .1.1الف) د هر  n∈Nدپاره ) ، t(Nn)<t(Nپدی معنی  ،چي  n<ωدي.
ب)د طبیعی عددو «نوی» ترتیب مو د ترتیبي ټیپ په صفت تعریف کي .په آسانې سره لیدل
کیږي ،چی دغه تعریف  ،دهغه تعریف سره چي طبیعی عددو ته د  Rڅخه په میراث ورپاته سوی دي،
منطبق دی.
ج)د  Nپر سیټ باندی د  Rښه ترتیب داسی تعریفوو:
 n( ≡nRmجفت او  mطاق دي)∨ ( m, nدواړه هم جنسه (یا دواړه جفت او یا دواړه طاق)دي او
 n≦mدی)
په  1.5شکل کي د  N, Rښه ترتیب سوی سیټ انځور سوی دي .البته

 N,د  N(1), Rسره مساوي

ترتتیبی ټیپ لري  ،ځکه نو ) t( N, ) < t(N, Rدي.
∎

تمرین  .2.1وښیاست چي د «کوچنئ ترتیبي ټیپ درلودل» اړېکه انتقالي خاصیت لري.
پوښتنه کیږي ،چي آیا د ترتیبي ټیپو د اوډلو تعریف درست دي؟ پدی معنی چي آیا دغه اړېکه د
بېلګي په ډول  ،ضد انعکاسي ده .په اساني سره لیدل کیږي  ،چي د بېلګي په ډول خطی ترتیب سوی
سیټ ≦  R,د خپلي ټوتې سره آیزومورف (هم شکله) دي.خو دغه حالت د ښه ترتیب سوي سیټ په
هکله محال دی.
لیما .1.1فرضوو،چي
1

 X1,څخه د
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2

1

 X1,او

2

 X2 ,ښه ترتیب سوي سیټونه دي .فرضوو چي  g,fد

 X2 ,پر یوي ټوټې باندی آیزومورفیزمونه دي .بیا نو  f=gدي.

ثبوت :اصآل د ریاضي د استقراء په طریقه ثابتیږي .په غیر مستقیم ډول به یې ثبوت کو.
فرضوو،چي  f≠gدي.
})A={x∈X1 , f(x)≠g(x
سره په نښه کوو .نظر و فرضیې ته  Aد  X1غیر خالي سب سیټ دي .پدی معنی چي هرومرو به
کوچنئ ترین عنصر  a∈Aولري.
)(1.3

)f(a)≠g(a

)(1.4

د  x 1 aڅخه استنباط کیږي

)f(x)=g(x

د ) (1.3پر اساس به یا ) f (a) 2 g(aاو یا ) g(a) 2 f (aوي .د تناظر په خاطر کافي ده ،چي یو
حالت  ،دبېلګي په ډول ) f (a) 2 g(aپه نظر کي ونیسو( 2.5شکل وګورئ).
څرنګه چي د  gد مپینګ د قیمتو ساحه ) H(gد  X2د سیټ ټوټه ده ،نو ) f(a)∈H(gدي .فلهذا
 b∈X1داسي وجود لري،چي ) f(a)=g(aدي .نظر ) (1.3اړېکي ته  b≠aدي او د ) (1.4پر اساس
 b 1 aندي.ځکه نو باید  a 1 bوي .بیانو هرومرو ) g(a) 2 g(b)  f (aصدق کوي ،خو
وروستې اړیکه زموږ د فرضیې خالف ده.
q.e.d.

نتیجه  .هیڅ یو د ښه ترتیب سوي سیټوڅخه د خپل داسي ټوټي سره چي د یوه عنصر په ذریعه
 X,په هکله هیڅکله:
تعین سوی وي آیزومورف ندي .پدي معنی چي د ښه ترتیب سوي سیټ
)

)<t( X,

t( X,

صدق نه کوي.
په رشتیاهم د لیما پر اساس پر خپله ټوټه باندي  idxد
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 X,یوازنئ آیزومورفیزم دي.

د ښه ترتیب سوي سیټو په هکله یوه د مهمترینو قضیو څخه ثابتوو.
قضیه  .1.1فرضوو،چي  X1, 1او
څخه یوازي یوحالت منځ ته راتالی سي.

2

 X2 ,ښه ترتیب سوي سیټونه دي .دالندنیو درو حالتو
),

2

)=t( X 2 ,

1

1. t( X1,

),

2

)<t( X 2 ,

1

2. t( X1,

).

2

)>t( X 2 ,

1

3. t( X1,

ثبوت  :باید ثابته کو  ،چي د پورتنیو امکاناتو څخه په عین وخت کي دوه امکانه نه پیښیږي او بل داچي
تل یو د پورتنیو امکاناتو څخه صدق کوي.
که فرضآ په عین حال کي  .2او  .3صدق وکي ،نو د :
2


 X2 (a),

1

X1,ا f :و

1


 X1 (b),

2

g : X2 ,

آیزومورفیزمونه وجود لري c=g(a) .به په نښه کو .په اساني سره لیدل کیږي ،چي  f∘gد
څخه د
د

1

1

1

X1 ,

 X1 (c),پر ټوټه باندي آیزومورفیزم دي .مګر دغه حالت لیما  1.1نقضوي.

د قضیې د ثبوت دوهمه برخه مغلقه ده .فرضوو چي  .1او  .3صدق نه کوي ،د  fآیزومورفیزم
 X1 ,دسیټ څخه د  X2 (a), 2پر یوه ټوټه باندي ترسیموو .فرضوو چي ∅≠ X1دي.

لمړئ خو به د ترسیم مفکوره افشاء کو .د  X1د سیټ کوچنئ ترین عنصر ته د  X2د سیټ
کوچنئ ترین عنصر تخصیصوو .که د  fمپینګ په کمه نقطه کي نه وي تعریف سوی ،نو بیا هم کوچنئ
ترین عنصر ټاکو او هغه ته بیاد  X2د سیټ هغه کوچنئ ترین عنصر «چي تراوسه ال په کار نه وی
اچول سوي» تخصیصوو .په  2.2رساله کي مو دغه ډول کړنالره تعقیب کړه او بیا مود هغي رسالي
په ضمیمه کی په مشخصه توګه تاسوته عملی الر دروښودل  .هغي کړنالري ته ورته دلته هم پر مخ
ځو.
فرضوو چي  Fد ټولو هغه مپینګو  hسیټ دي،چي ) D(hد  X1د سیټ یوه ټوټه  H(h) ،د
 X2د سیټ یوه ټوټه او  hد ) D(hڅخه پر ) H(hباندي آیزومورفیزم دي .د  Fسیټ خالي ندی ،ځکه
چي د بېلګي په ډول  ∅∈ Fدي.
اوس به یوه ډیره مهمه مسئله معرفی کو .فرضوو چي  h1,h2∈ Fدي .بیانو )A1= D(h1
) A2= D(h2د  X1د سیټ ټوټې دي  ،پدي معنی چي یا به  A1⊆ A2او یا به  A2⊆ A1وي .فرضوو
چي د بېلګي په ډول  A1⊆ A2دي .بیا نو  h1,h2|A1د X2پر ټوټو باندی د  A1د ټوټي آیزومورفیزمونه
دي او د لیما  1.1پر اساس باید:
)(1.5

د  x∈ A1دپاره )h1(x)=h2(x

صدق وکي .د ) (1.5مساوات موږته په الندی ډول د  Fد مپینګ د تعریف اجازه راکوي:
)(1.6
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)F(x)=y ≡(∃h∈F)(x∈D(h)∧h(x)=y

په اساني سره لیدل کیږي ،چي ) D(Fد  X1د سیټ ټوټه  H(F) ،د  X2د سیټ ټوټه او  Fد )D(F
څخه پر ) H(Fباندي آیزومورفیزم دي .بر سېره پر دي  F∈Fدي.
وبه ښیو چي  D(F)=X1باندی دي .په غیر مستقیم ډول یې ثابتوو .فرضوو چيD(F)≠X1
دي .پدی معنی چي د کم  a∈ X1دپاره ) D(F)=X1(aدي .څرنګه چي  .3صدق نه کوي ،نو دا هم
امکان نلري ،چي  H(F)=X2وي .ځکه نو د کم  b∈X2دپاره ) H(F)=X2(bدي .کفایت کوي چي
}] H=F∪{[a, bسره کښیږدو.پدی معنی چي  Hد  aپه عنصر کي د  Fد مپینګ پراخیدنه (توسعه )
ده او  H(a)=bده .واضح ده چي  H∈Fده او د ) (1.6پر اساس ) a∈ D(Fدی او داهم هغه تناقض
دي چي موږیې په لټه کي ؤ.
وموښودله ،چي  D(F)=X1او  Fد  X2د سیټ پر ټوټه باندي د  X1آیزومورفیزم دي .ددی
اسیته  .2صدق کوي.
q.e.d.
تمرین  .3.1ثابت کئ  ،چي په ترتیب سره ) H(F), D(Fد  X2,X1د سیټو ټوتې او  Fد هغوی
آیزومورفیزم دي.
بېلګه  .2.1الف) غیر خالی ښه ترتیب سوی سیټ ≦ X,یوازي او یوازي هغه وخت د ترتیبي
ټیپ  ωخاوند دی ،که لوی ترین عنصر ونلري او د هر  x∈Xدپاره د ) X(xټوټه لوی ترین عنصر
ولري.
په حقیقت کي که  t(X,≦)>ωوای ،نو  x∈Xداسي وجود درلودالی،چي  t(X(x))=ωوای .خو
دغه ټوټه لوی ترین عنصر نلري .که  t(X,≦)<ωوای ،نو بیا به د  Xسیټ لوی ترین عنصر
درلودالی .نظر د ) (1.1قضیې ته باید  t(X,≦)=ωوي.
ب) ښه ترتیب سوی سیټ یوازي او یوازي هغه وخت متناهي دی ،چي دهغه هره ټوټه لوی ترین
عنصر ولري .په رشتیا هم که ≦ X,متناهي نه وي،نو د ) (1.1قضیې پر اساس  t(X,≦)≧ωدي.بیانو
د  Xد سیټ یوه ټوټه بېله لوی ترین عنصر څخه ده.
∎
که ≦ X,ښه ترتیب سوي سیټ او  a∈Xوي .بیانو د ≦ X(a),سیټ هم ښه ترتیب سوي سیټ
دي .د  aد عنصرد ترتیبي ټیپ تر مفهوم الندي د ≦ X(a),د ټوټي ترتیبي ټیپ درک کوو.
که دوه ښه ترتیب سوي سیټونه مساوي ترتیبي ټیپ ولری  ،نو واضح ده چي دهغوی بوج هم
سره مساوي دي.ځکه نو د ترتیبي ټیپو د بوج په هکله ږغېدالی سو .که  ξترتیبي ټیپ وي ،نو | | ξد
اختیاری ښه ترتیب سوی سیټ  ،چي ترتیبي ټیپ یې  ξوي ،بوج په نښه کوي .د بېلګي په ډول |n|=n
او    0دي.
بېلګه  .3.1که  η, ξترتیبي ټیپونه وي ،بیانو د ) (1.1قضیې پر اساس یوازي یو د درو امکاناتو
 ،یعنی  η> ξ, η< ξ, η= ξصدق کوي .وبه ښیو چي ترتیبي ټیپونه ښه ترتیب سوی دي .پدی معنی
که یوسیټ ولرو او یا د ترتیبي ټیپ یو معقول خاصیت ولرو ،بیانو که لږترلږه یودغه ډول وجود ولري
 ،بیانو د هغوی څخه کوچنئ ترین هم وجود لري .فرضوو چي ) V(ξد ترتیبي ټیپو «معقول» خاصیت
دي (د بېلګي په ډول د  2.5رسالي پېل وګورئ) او فرضوو چي  ξ0داسي وجود لري ،چي )V(ξ0
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صدق کوی .فرضوو ،چي د ښه ترتیب سوي سیټ ≦ X,ترتیبي ټیپ  ξ0دي .که دهیڅ  η< ξ0دپاره
) V(ηصدق ونه کي ،نو  ξ0کوچنئ ترین ترتیبي ټیپ دي ،چي دهغه دپاره Vخاصیت صدق کوي .که
 η< ξ0د  Vد خصوصیت سره وجود ولري ،نو د:
} Vد خاصیت لري )≦ A = {x∈X ; t(X(x),
سیټ غیر خالي دي ،فلهذا کوچنئ ترین عنصر  a∈Aلري .بیانو د ) X(aترتیبي ټیپ زموږ مطلوب
کوچنئ ترین ترتیبي ټیپ دي ،چي د  Vخا صیت لري.
∎
فرضوو چي  ξترتیبي ټیپ دي.وایو،چی  ξتجریدسوي(منزوي) ترتیبي ټیپ دي،که داسي
ترتیبي ټیپ  η< ξوجود ولري ،چي د هغوی ترمنځ  ،بعني د  ξاو  ηترمنځ بل ترتیبي ټیپ وجود
ونلري .په آساني سره لیدل کیږي  ،چي د ≦ X,ترتیبي ټیپ یوازی او یوازي هغه وخت منزوي دي،
چي  Xلوی ترین عنصر ولري .د صفر څخه خالف ترتیبي ټیپ چي منزوي نه وي  ،د سرحدي limit
ټیپ په نامه یادیږي.
بېلګه  .4.1د صفر څخه خالف هرمتناهي ترتیبي ټیپ  ،منزوی دي .د  ωترتیبي ټیپ
سسرحدي ټیپ دي .د  Nاو  Rترتیبي عددونه ( Rد  1.1.ج) د بېلګي دی) هم سرحدي دي.
∎
فرضوو،چي

1

 X1,او

2

 X2 ,ښه ترتیب سوي داسي سیټونه دي ،چي مشترکه برخه

ونلري .دهغوی یووالی  X1  X2داسي ترتیبوو ،چي د  X1د سیټ عنصرونه د  X2د سیټ تر
عنصرو کوچني دي .پر  X1او  X2باندی دهغوی اصلي ترتیب حفظوو .ددغه ډول ښه ترتیب سوي
سیټ ،ترتیبي ټیپ د )  t( X1 , 1او )  t( X2 , 2د ټیپو د جمع په نامه یادیږي او په
)  t( X2 , 2 )⊕t( X1 , 1سره یې ښیو .په اساني سره لیدل کیږي ،چي دغه ډول د جمع عملیه اتحادي
خاصیت لري ،خو تبدیلي خاصیت نلري.
بېلګه  .5.1الف) n⊕ω=ω≠ω⊕n
ب)فرضوو،چي Rد  1.1ج) بېلګي د Nد سیټ ښه ترتیب دي .بیانو  t(N,R)=ω⊕ωدي.
ج) که  ξ<ηوي ،نو . λ⊕ ξ< λ⊕ ηځکه چي که )=λ
)=ξ

2

1

)=η ، t( X1 ,

2

 t( X2 ,او

 t( X2 (a),وي  ،نو  t(( X1  X2 )(a))= λ⊕ ξکیږي.
تمرین  .4.1د  Nپر سیټ ښه ترتیب و الندنیو ټیپو ته ترسیم کئ:
 ω⊕ω⊕ω⊕ω ، ω⊕ω⊕ωاو داسي نور.

د هر ترتیبي ټیپ  ξدپاره تر هغه کوچنئ ترین لوی(مشر) 14ترتیبي ټیپ  ξ⊕1وجود لري .
نوموړي ترتیبي ټیپ تل منزوی وي .البته هر منزوی ترتیبي ټیپ دغه ډول بڼه لري.

 14په درو خوندو او وړونو کي کشر ترین په نظر کي ونیسي ،نو میانځوی یې د هغه کوچنئ ترین مشر دي(.ژباړن)
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د دوو ښه ترتیب سوي سیټو
په ډول(لکسیکوګرافیک)اوډو:

1

 X1 ,او

 X2 (a),کارتیزین ضرب  X1  X2د قاموس

2

)[u, v]<[x, y] ≡ (u <1x)∨(u=x ∧ v<2y
تمرین  .5.1ثابت کئ ،چي

 X1  X2 ,ښه ترتیب سوي سیټ دی.

د ترتیبي ټیپو ضرب د ترتیبي سیټو د کارتیزین د ضرب د ټیپ په شکل  ،خو په معکوس
ترتیب سره  ،تعریفوو ،یعنی:
)

) =t( X1  X2 ,

1

)⊕t( X1 ,

2

t( X 2 ,

زموږ په څېړنو کي د ترتیبي ټیپو طاقت ته ضرورت نه پیداکیږي ،ځکه نود هغه تعریف
لوستونکو ته یې د تمرین په شکل پریږدم.
تراوسه ټوله هغه ترتیبي سیټونه چي موږ و څېړل ،د شمېر وړ سیټونه وه .طبعآ پوښتنه کیږي،
چي آیا بي شمېره ښه ترتیب سوی سیټ وجود لری؟ پدی معنی چي بي شمېره ترتیبي ټیپ سته او که
نه؟ددی پوښتني جواب مثبت دي ،خو د بی شمېره ښه ترتیب سوی سیټ جوړښت ډېر مجرد(ابسترکت)
دی.

ضمیمه – بی شمېره ترتیبي ټیپUncountable Ordinal Type
یو ښه ترتیب سوی بی شمېره سیټ به دلته تشریح کو.نوموړی سیټ په ریاضي کي زښت مهم
رول لوبوي او د هغه جوړښت او د جوړولو طریقه یې ددغه ډول سیټو دپاره نمونه ده.ددغه جوړښت
مبتکر آنري لبیګ ) HENRI LEBESGUE (1875-1941دی.
نظر د  5.6.3قصیې ته هر ښه ترتیب سوي د شمیر وړ سیټ د ناطقو عددو  Qد سیټ سره،
چي نظر و لوی والي ≦ ته ترتیب سوی وی ،آیزومورف دي .ځکه نو د هر د شمېر وړ ترتیبي ټیپ ξ
دپاره  X⊆Qداسي وجودلري ،چي )≦. ξ=t(X,
تمرین  .6.1د ناطقوعددو داسي سب سیټ  X⊆Qپیداکئ ،چي دهغه ترتیبي ټیپ  ω⊗ωوي.
الندنئ سیټ به مطالعه کو:
)(1.7

}≦ X,ښه ترتیب سوی دي ; D= { X⊆Q

د  Dپر سیټ د معادلیت اړېکه  Eداسي تعریفوو :
)≦ [A, B]∈E ≡t(A, ≦)= t(B,
پدي معنی  ،چي د  A, B∈ Dدوه سیټونه هغه وخت معادل دي ،که هغوی عینی (مساوي ) ترتیبي ټیپ
ولري .فرضوو چي  REدمعادلیت په ټولګیو باندي د  Dد سیټ تجزیه ده .که  [B]E, [A]Eد  REد
تجزیې دوي ټولګې وي ،نو :
)≦ [A]E⋖[B]E ≡ t(A, ≦)< t(B,
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سره ایږدو.د ) (1.1قضیې پر اساس د ⋖  RE,سیټ خطي ترتیب سوی دي .د  3.1بېلګي له مخي
همدغه سیټ ښه ترتیب سوی دي .البته دهر  [A]E∈ REدپاره د ) RE([A]Eدټوټي ترتیبي ټیپ د≦ A,
د ترتیبي ټیپ سره مساوي دي.
تمرین  .7.1پورتنې ادعا په جزئیاتو سره ثابت کئ.
پدي ډول د ) RE([A]Eهره مناسبه ) (properټوټه د شمېر وړ ده .وبه ښیو ،چي د  REسیټ
بی شمېره دي .ثبوت به د تناقض په طریقه سرته ورسوو .که  REد شمېر وړ وای ،نو بیا به A∈ D
داسي وجود درلودالی ،چي )≦  t(RE, ≦)= t(A,وای .الکن )≦  t(RE, ≦)=t(RE([A]E),دي.
دغه حالت د  1.1لیما نتیجه نقضوي.
پدی ډول مو ښه ترتیب سوي بی شمېره سیټ پیدا کئ ،چي د هغه هره مناسبه ټوټه د شمېر وړ
ده .البته د دغه ډول خصوصیت درلودونکي هر دوه سیټونه یو دبل سره آیزومورف دي ،پدي معنی چي
د هغوی ترتیبي ټیپ سره مساوی دي .د دغه ډول سیټ ترتیبي ټیپ په  ω1او د هغه بوج په  1سره په
نښه کوو .فلهذا:
|ω1= t(RE, ≦), 1 =| RE|=| ω1
په یاد یې ولرئ ،چي د  ξترتیبي ټیپ یوازي او یوازي هغه وخت دشمېر وړ دی ،چي  ξ<ω1وي.

تمرین  .8.1وښیاست چي  0 1دی ،او د  Xداسي سیټ وجود نلري ،چي 0  X  1
وي .پدي معنی چي  1د  0تالی(بالفاصله خلف)دي.
د تېر ساختمان کوچنئ تعدیل د لبیګ د تجزیې په نامه مشهوره دی او د حقیقی عددو د څېړنو
دپاره یوه زښته مهمه وسیله ده .د بېلګي په ډول د سیټونو په ترسیمي تیوري کي  ،چي د بحث مسئله یې
،څه ډول د حقیقی عددوځنې سیټونه ساده تعریف سوی دي  ،د لبیګ تجزیه دیو لړ مهمو نتیجو د السته
راوړلو دپاره ښه وسیله ده(د بېلګي په ډول ] [7وګورې).
پوهېږو ،چي د ناطقو عددو سیټ  Qد شمېر وړ دي .پدی معنی چي هغه په الړ کي اوډالی
سو } . Q ={ rn ; n∈Nکه  x  0, 1حقیقي عدد وي ،بیانو دهغه عدد دوه ئیزه ارائه


 x   x n  2 n 1وجود لري( ،که فرضآ دوی ارائې وجود ولري ،نوهغه ارائه به وټاکو چي متناهی
n 0

وي)  .د  xو عدد ته د ناطقو عددو سیټ ) f(xپه الندي ډول تخصیصوو:
}f(x)={rn ; xn=1
اوس نو د  hمپینګ د  0, 1څخه پر ټولو د شمېر وړ ترتیبي ټیپو پر سیټ یعنی پر هغه ټیپو ،چي تر
 ω1کوچني وی ،تعریفوو .تعریف یې ساده دي:که ≦  f(x),ښه ترتیب سوی سیټ نه وي ،نو h(x)=0
سره ایږدو ،اوکه ≦  f(x),ښه ترتیب سوی سیټ وي ،نو )≦  h(x)=t(f(x),سره ایږدو  ،یعنی
) h(xد ناطقو عددو دسیټ ) f(xترتیبي ټیپ دي ،چي د حقیقی عدد  xپذریعه «شفر» کړئ دي.
فرضوو چي د  ξ< ω1دپاره } L  {x  0, 1 ; h(x)  دي .بیانو } {L ;   1د  0, 1د
انتروال پر  1غیر خالی سیټو تجزیه ده .دغه تجزیه د لبیګ د تجزیې په نامه یادیږي .ددی تجزیې
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اصلی مفهوم د

 0, 1پر انتروال باندي د hنسبتآ «ښه» تعریف سوي مپینګ دي .یعنی دغه مپینګ د

کانتینووم  cد بوج سیټونه پر هغو سیټو چي د هغوی ترتیبي ټیپ تر  ω1کوچني وی،یعنی پرداسي سیټ
چی بوج یې  1دی  ،تعریفوي.د  cاو  1ترمنځ دغه یوازنې «ښه» اړېکه ده.
نور تمرینونه
 .9.1فرضوو چي ≦  X,ښه ترتیب سوی سیټ  Y⊆X ،دي.
})≦ R={[y, x]∈Y×X ; t(Y(y), ≦)=t(X(x),
په نښه کوو.
الف) ثابت کئ ،چي  Rد  Yڅخه په  Xکي مپینګ دي.
ب) ثابت کئ ،چي )≦ . t(Y, ≦)≦t(X,
 .10.1د دوو اختیاري نیمګړی ترتیب سوي سیټو
مفهوم تعریف کو.

1

 X1 ,او

2

 X 2 ,دپاره کوالی سو د مساوی ټیپ

الف) نوموړئ تعریف فورمولبندي او هڅه وکئ چي د نیمګړي ترتیب سویو سیټو ټیپونه سره
پرتله کئ.
ب) د نیمګړي ترتیب سوی سیټود ټیپونو جمع او ضرب تعریف کئ.
ج) الندنې مساواتونه او غیر مساواتونه ثابت کئ(ټوله سیټونه د لویوالي پر اساس ترتیب سوی
دي)
)t(Q)⊕t(Q)=t(Q)⊕1⊕t(Q)=t(Q
)t(R)⊕t(R)≠t(R)⊕1⊕t(R)=t(R
)t(Q)⨂t(Z)=t(Q) ⨂t(N)=t(Q
)t(R)⨂t(Z)≠t(R) ⨂t(N)≠t(R
) t( 0, 1 )⨂t(N)=t( 0, 1
1
د) که  ηد نیمګړې ترتیب سیټ  X, Rټیپ وي ،نو  د  X, Rټیپ دي .الندنې مساواتونه
ثابت کئ:




t (Z, )    

) t (Q, )  (Q,

(  )    
 .11.1فرضوو چي د  fتابع دهر ترتیبي ټیپ  ξکوچنئ تر  ، λدپاره تعریف سوی ده ،او دهغي قیمتونه
هم ترتیبي ټیپونه دي.
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الف) که  fغیر متنازل وي limf () ،تعریفوو .ولی دغه تعریف یوازي د لمیټ  λدپاره په
 
زړه پوري دي؟
ب) ثابت کئ  ،که د  fتابع متزایده وي او λسرحدي( لمیټ) عددو ي ،نو
limf
}()  sup{f ();   
 

.12.1د ترتیبي ټیپو د جمع اوضرب دپاره و ) (3.3),(3.2او ) (3.6),(3.5مساواتو ته ورته
مساواتونه صدق کوي:
α ⨂0=0

α⨁0=a

α⨂ (β⨁1)=(α⨂ β) ⨁ α

α⨁(β⨁1)=( α⨁β)⨁1

که  βسرحدي (لمیټ) وي ،نو :
)α⨁β= lim(  

)α⨂ β= lim(  

 

 

الف) پورتنې مساواتونه ثابت کئ.
ب) د پورتنیو مساواتو څخه په استفاده سره وښیاست ،چی د طبیعي عددو جمع او ضرب د
ترتیبي ټیپو په صفت د هغه جمع اوضرب سره ،چي د حقیقی عددو څخه په میراث راته پاته سوی دي،
مطابقت لري.
 .13.1فرضوو چي

1

 X1 ,او

2

 X 2 ,ښه ترتیب سوي سیټونه دي.د  X1څخه په  X2کي

X1

دټولو مپینګو سیټ  X2کوالی سو چي د قاموس په بڼه(لکسیکوګرافیک) ترتیب کو f<g :دي ،که د
کوچنیترین  ، x∈X1چی ) f(x)≠g(xوي  f(x)<2g(x) ،صدق وکي .الندنې ادعاوی ثابتي کئ:
الف)
ب)

X2 ,

X1

خطي ترتیب سوی سیټ دي.

N
 {0, 1},خطي ترتیب سوی سیټ ندی.

ج) که  X1متناهي سیټ وي  ،نو
 .14.1فرضوو چي

1

 X1 ,او

2

X2 ,

X1

خطي ترتیب سوی سیټ دي.

 X 2 ,ښه ترتیب سوي سیټونه دي X2≠∅ ،او  αد  X2د

سیټ کوچنئ ترین عنصر دی .په  Yباندی د هغو تابع ګانو سیټ  f  X 2په نښه کوو ،چي دهغوی
دپاره د} {x∈X1; f(x)≠αسیټ متناهي وي.د  Yپر سیټ د قاموسي ترتیب پر خالف ترتیب تعریفوو.
که  f,g∈ Yوي ،نو  f⋖ gداسي تعریفوو ،که د } {x∈X1; f(x)≠α∨ g(x)≠αسیټ لوی ترین
عنصر x0دپاره ) f(x0)<2g(x0صدق وکي.
X1

الف) ثابت کئ ،چي د ⋖  Y,سیټ ښه ترتیب سوي سیټ دی.
ب) د ⋖  Y,د سیټ ترتیبي سیټ د
یادوو او داسي به یې لیکو:
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1

 X1 ,او

2

 X 2 ,د سیټو د ترتیبي ټیپو د طاقت په نامه

)1

t (X1 ,



t(Y, ⋖)=t  X2 ,

2

ثابت کئ  ،چی د α,β, λاختیاري ترتیبي ټیپو دپاره ( λحدی (لمیټ ) ترتیبي ټیپ دی) دباره
الندی مساواتونه صدق کوي:
α0=1
αβ⊕1=αβ⊕α
  lim



ج) د  X⊆Qسیټ داسي پیداکي ،چي د لوی والي پراساس تر  ترتیبي ټیپ پوری ترتیب
سوی وي.
 .15.1فرضوو ،چي  α, β, γ, δترتیبي ټیپونه ديδ .

β, γ

 αدي.

الف) وښیاست ،چي الندی اړېکي صدق کوي:





   

ب) ثابت کئ ،چي که  γ< δوي ،نو الف) په برخه کي هم تېره غیر مساوات صدق کوي.
ج)که د الف په برخه کي  α< βوي  ،نو بیا هم حتمې تېره غیر مساوات صدق کوي؟ په عکس
حالت کي ضده بېلګه پیدا کئ.
 h:N×N بایجکشن دي ،پدی معنی ،چي جوړه کونکئ تابع
 .16.1فرضوو چي N ،
1
راکړه سوي .که  A⊆Nوي ،نو ) h (Aد  Nپر سیټ دوه ئېزه اړېکه ده.
الف) ثابت کئ ،چي د هر الیتناهي د شمېر وړ ترتیبي ټیپ  ξدپاره د  A⊆Nسیټ داسي وجود
1
لري ،چي ) N,h (Aښه ترتیب سوي سیټ د ترتیبي ټیپ  ξسره دي.
ب) د ) P(Nد سیټ د «لبیګ تجزیه» ترسیم کئ،پدي معنی ،چي د ) P(Nد سیټ مپینګ د ټولو
د شمېر وړ ترتیبي ټیپ پر سیټ باندي ترسیم کئ.
 .17.1فرضوو ،چي  X t , t ; t  Tد ښه ترتیب سوی سیټو سیسټم دي .فرضوو ،چي N
ددغه سیسټم د ټولو «تارو» سیټ دي ،چي دمساوي ترتیبي ټیپ د عنصرو څخه اودل سوی وي .پدي
معنی ،چي  f∈ Nیوازی او یوازی هغه وخت چي  D(f)⊆Tوی او الندی خصوصیات ولري:
 .1د هر ) t∈ D(fدپاره  f(t)∈Xدی.

 .2د هر ) t1,t2∈ D(fدپاره ))  t (X t (f )) =t (X t (fدي  ،یعني د )  f (t1او ) f (t 2
t2

2

عنصرونه د مساوي ترتیبي ټیپ خاوندان دي.
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t1

1

 D(f) .3د  Tد سیټ اعظمی سب سیټ دي .پدي معنی ،چي که ) t∈T− D(fوي ،نو په X
کي د ) s∈ D(fدپاره د ) f(sپه ترتیبی ټیپ عنصر وجود نلري.
الف) که د  Nسیټ په طبیعی ډول ترتیب کو ،بیانو ښه ترتیب سوی سیټ السته راځي( .ثابت
یې کئ).

ب)ثابت کئ،چي دهر  t∈Tدپاره د  Nترتیبي ټیپ تر 

t

 t  X t ,لوی اویا مساوی دي.

ج) ثابت کئ،که } {t ,t  Tد ترتیبي ټیپو سیسټم وي ،نو }   sup{t ,t  Tوجودلري.

 .2.5ښه ترتیب سوي سیټونه او بوج
پدي رساله کي د ښه ترتیب سوی سیټو د خاصیتو څخه د سیټو د بوج او د هغوی د شمېرني په هکله
دغیر بدیهی معلومات دالسته راوړودپاره په کار واچوو.

که ≦  X,ښه ترتیب سوی سیټ او  α∈Xوی،نود ≦  X,ترتیبي ټیپ دهغه د ټوټي ≦ X(α),
تر ترتیبی ټیپ لوی دي .خو دغه خاصیت دهغوی د بوج په هکله حتمي نده چی صدق وکي .کیدای
سي ،چي |) |X|=| X(αوي 1.1.5 .ج)بېلګه وګوری.د ترتیبي ټیپو په ژبه ویالی سو ،چي داسي
ترتیبي ټیپونه  ξ<ηوجود لري،چي | | ξ|=|ηدي .د 1.1ج) او .5.1ب) د بېلګو نتیجې کوالی سو ،چی
د )       ( 0د مساوات پذریعه ارائه کو .دبلی خوا داسی ترتیبي ټیپ  ζوجود لري،چي د
 ξ<ζدپاره    صدق کوي.د بېلګي په ډول هر طبیعی عدد دغه ډول دي 0 , 1 ،هم  ،همدا
ډول دي .دغه ډول  ζټیپ د ابتدائې ټیپ په نامه یادوو.
قضیه .1.2دهرترتیبي ټیپ  ηدپاره ابتدائې ترتیبي ټیپ  ξ≦η ،ξداسي وجودلري|ξ|=|η|،
دي.
ثبوت  :فرضوو ،چي ≦  X,ښه ترتیب سوی سیټ او فرضوو ،چي د هغه ترتیبي ټیپ
)≦  η=t(X,د هغه ابتدائې ترتیبي ټیپ ندي .پدي معنی ،چي د  α∈Xعنصر داسي وجود لري ،چي
|) |X|=| X(αدي .څرنګه چي د  Xسیټ ،ښه ترتیب سوی سیټ دي ،نو کوچنئ ترین عنصرα∈X
دنوموړې خاصیت سره لري .لوستونکي په آساني سره ځان باوري کوالی سي ،چي )≦ ξ=t(X(α),
مطلوب ابتدائې ترتیبي ټیپ دي.
q.e.d.
تمرین  .1.2د  .2.1قضیې ثبوت تکمیل کي او د  .3.1بېلګي د مفکورو سره پرتله کي.
بېلګه  .1.2که  ξالیتناهي ترتیبي ټیپ وي ،نو د عین بوج سره ترتیبي ټیپ  ηوجود لري ،چي
 η> ξاو هغوی ابتدائې ترتیبي ټیپونه ندي.
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په رشتیا هم د 1.1قضیې پر اساس  ω ≦ ξاود  6.1.4بېلګي پر بناء
     n          او داسي نور .برسېره پردي    کوجنې ترین سرحدي
(لمیټ) ترتیبي ټیپ دي ،چي تر  ξلوی ،خو د  ξسره د مساوي بوج درلودونکي دي.
∎
تمرین  .2.2که  ξالیتناهي ترتیبي ټیپ وي ،نو بیا سرحدی (لمیټ) دي.
راسي چي د ترتیبي ټیپو جوړښت ته د بله اړخه ځیرسو.
قضیه .2.2دهرترتیبي ټیپ  ξدپاره د  λ,n∈Nترتیبي ټیپونه داسي وجود لري ،چي :
)(2.1
)(2.2

 λسرحدي دي

یا

λ=0

ξ= λ⊕n

برسیره پر دي د غه ډول  λ,nترتیبي ټیپونه یوه ستوي ) (uniqueدي.
ثبوت :که  ξ=0یا سرحدي ترتیبي ټیپ وي ،نو بیا کافی ده چي  λ= ξاو  n=0سره
کښېږدو.فرضوو ،چي  ξمنزوی ترتیبي ټیپ دي .د  Aسیټ په الندي ډول په نښه کوو:
}A={ η< ξ; (∃n∈N) η⊕n= ξ
د  Aسیټ غیر خالی دي ،ځکه چي د کوم  αدپاره  ξ= α ⊕1دي.ځکه نو  α∈Aدي .فرضوو چي λ
د  Aد سیټ کوچنئ ترین عنصر دي .بیانو  n∈Nداسي وجود لري ،چي ) (2.2صدق کوي .که λ≠0
او یا  λسرحدي نه واي ،نو د کوم  β< λدپاره  λ= β ⊕1وای .بیانو ) ξ= β ⊕(n+1دي .پدي
معنی ،چي  β∈Aدي .دلته مو د  λد کوچنئ والي د فرضیې سره تناقض پیداکړي .فلهذا ) (2.1هم
صدق کوي .یوه ستوی والي یې د  14.1تمرین څخه استنباط کېږي.
q.e.d.
تمرین  .3.2په مستقیمه توګه په  2.2قضیه کي د  λاو  nیوه ستوي والئ ثابت کي.
د ترتیبي ټیپ  ξتجزیه د  λ ⊕nد جمع په حاصل باندي موږته دا اجازه راکوي ،چي دξ
ترتیبي ټیپ  ،نظر د  nد عدد وجفت یا طاق ته ،په جفت او طاق باندي ووېشو .پدي معنی چي د ξ
ترتیبي ټیپ جفت دي ،که د  nعدد جفت وي ،غیر له هغه طاق دي .فلهذا ټوله سرحدي ترتیبي ټیپونه
جفت دي.
بېله کمي ستونځي څخه د  0 0 0مساوات ثبوت ته عمومي بڼه ورکوالی سو(1.1.4
ب) بېلګه وګورئ).لمړئ به یوه ساده کومکي دعوی ثبوت کو.
لیما  .1.2که  αالیتناهي ابتدائې ترتیبي ټیپ وي λ<α ،منزوی نه وي ،بیانو  λ⊕ω≦ αدي.
ثبوت :که  λ=0وي ،نو  λ⊕ω=ωکوچنئ ترین الیتناهي ابتدائې ترتیبي ټیپ دي ځکه نو
 λ⊕ω≦ αدي.
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که  λ>0وي ،بیانو  λسرحدي ،پدی معنی چي الیتناهي دي .د  1.2بېلګي پر اساس
     او څرنګه چي  αابتدائې ترتیبي ټیپ دي ،بیانو    دي .ددي ځایه (د  1.1قضیې په
مرسته )  λ⊕ω< αاستنباط کیږي.
q.e.d.
قضیه  (G.HESSENBERG) .3.2فرضوو،چي ≦  X,الیتناهي ،ښه ترتیب سوی سیټ دي.بیا
نو:
)(2.3

||X|+|X|=|X

ثبوت :د  2.1قضیې پر اساس فرضوالی سو ،چي د )≦  α=t(X,ترتیبي ټیپ ،ابتدائې دي.
الندنې سیټونه په نښه کوو:
} aجفت دی ;A={ a∈X
} aطاق دی ;B={ a∈X
د  1.5په رساله کي دموافقي له مخي د  Aسیټ هغه  a∈Xعنصرونه په بر کي نیسي ،چي د ) X(aد
ترتیبي ټیپ ټوټه جفته ده .همدا ډول د Bپه هکله .البته  A∩B=∅ ، X=A∪Bدي .ځکه نو کافي ده چي
| |A|=|B|=|Xثابت کو.

د A
 f : X بایجکشن به ترسیم کو .که  a∈Xوي ،نو د ) X(aد ټوټی ترتیبي ټیپ د
مناسب  λاو  nدپاره ،چي د ) (2.2)، (2.1خاصیتونه ولري λ⊕n ،دي .د  2.1لیما پر اساس
 λ⊕2n< λ⊕ ω ≦αدي .ځکه نو د  b∈Xعنصر  ،هغه هم یوه ستوی! ،داسی وجود لري ،چي
 t(X(b), ≦)= λ⊕2nدي f(α)=b .سره ایږدو .البته د  fمپینګ ساده دي .که  x∈Aوي ،نو
 t(X(x))= δ⊕2nدي او  y∈Xداسي وجود لري ،چي  t(X(y))= δ⊕nدي .بیانو  f(y)=xدي،
ځکه نو  fمطلوب بایجکشن مپینګ دي.
q.e.d.
نتیجه .فرضوو چي ≦  X,ښه ترتیب سوي سیټ ، |Y|≦|X| ،بیا نو | |Y|+|X|=|Xدي.
ثبوت :په رشتیا هم  ،په ترتیب سره الندي اړېکه صدق کوي:
||X|≦ |Y|+|X|≦|X|+|X|=|X
q.e.d.
په ورته ډول د  0 0 0مساوات ثابتوالی سو .ګرهارد هیسن برګ GERHARD
) HESSENBERG (1874-1922په اصل کي ددی مساوات عمومي بڼه په ډیره پیچلې شکل ثابته کړه.
موږ د ښه ترتیب سوی سیټ ≦  X,د کارتیزین ضرب  X×Xد یوه ښه ترتیب څخه کار اخلو .ښه
ترتیب پدي ډول تعریفوو:
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] [x, y]⋖[u, vسره ایږدو  ،که } max{x, y}<max{u, vوي ،یا } max{x, y}=max{u, vاو
دوه ئېزي په قاموسي ډول ترتیب سوي دي ،یعنی  x<uیا  x=uاو  y≦vدي ( 3.5شکل وګوري او د
 17.3شکل سره یې پرتله کي).

تمرین  .4.2ثابته کي چي ⋖  X×X,ښه ترتیب سوي  ،سیټ دي.
لیما .(P. E. B. JOURDAN) .2.2فرضوو چي ≦  X,د ابتدائې ترتیبي ټیپ الیتناهي ښه
ترتیب سوي سیټ دي .بیانو :
)(2.4

)≦ t(X×X, ≦)= t(X,

د لیما څخه په مستقیمه توګه الندنې ادعا استنباط کیږي.
قضیه  .(G. HESSENBERG) .4.2که ≦  X,ښه ترتیب سوي الیتناهي سیټ وي ،بیانو:
)(2.5

||X|∙|X|=|X

دلیما ثبوت :لمړئ خو دی حقیقت پاملرنه وکي :که ) A=X(aیوه ټوټه وي ،نو
)} A×A⊆X×X([a, a])⊆(A∪{ a})×(A∪{ aدي.
ظاهرآ به پیاوړي ادعا ثابته کو  ،چي دهغه څخه بیا د لیما ثبوت استنباط کیږي .که  Aالیتناهي
او ابتدائې ترتیبي ټیپ د  Xد سیټ ټوټه وي ،نو د ≦  A,او ⋖  A×A,د ټوټو ترتیبي ټیپونه سره مساوي
دي.
فرضوو چي،زموږ ادعا حقیقت نلري ،پدی معنی چي د  Aد سیټ ابتدائې ترتیبي ټیپ او
 A×Aد سیټ ابتدائې ترتیبي ټیپ  ،داسي ټوټه وجود لري ،چي دوی په خپل منځ کي سره مساوی ندي.
څرنګه چي د ≦  X,سیټ ښه ترتیب سوي سیټ دي ،نو کوالی سو فرض کو ،چي د  Aټوټه د ذکر
سوي خاصیتو سره د کوچنئ ترین ترتیبي ټیپ درلودونکي ده.
څرنګه چي د  Aسیټ خالي ندي ،نو | |A×A|≧|Aدي .د  Aد ټوټي ترتیبي ټیپ ،ابتدائي دي،
ځکه نو باید :
)≦ t(A×A, ⋖)≧t(A,
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وي .که تېره غیر مساوات صدق کوالی ،یعنی )≦  t(A×A, ⋖)>t(A,وای ،نو د [x, y]∈A×A
داسي وجود درلودالی  ،چی د  Aاو )] A×A([x, yټوټو به مساوی ترتیبي ټیپونه درلودالی .فرضوو
چي  v=max{x,y}∈Aاو  zد هغه بالفاصله تالي(خلف) دي .البته  z∈Aاو }، A(z)=A(v)∪{v
بیانو :
)(2.6

)A×A([x, y])⊆ A×A([v, v])= A(z)× A(z

که د ) A(zټوټه متناهي وای ،نود) A(z)×A(zټوټه به هم متناهي وای .خو دغه حالت دهغه حقیقت
سره چي )] A×A([x, yد  Aپه څېر مساوي ترتیبي ټیپ  ،یعنی الیتناهي بوج لري ،مغایرت لري.
ځکه نو د) A(zټوټه الیتناهي ده .د  2.1قضیې پر اساس  u≦ zداسي وجود لري ،چي
|) | A(u)|=| A(zدي او د ) A(uد ټوټي ترتیبي ټیپ  ،ابتدائې دي .د ) A(uترتیبي ټیپ د  Aد ټوټي تر
ترتیبي ټیپ کوچنئ دي .ځکه نو د ) A(uد ټوټی دپاره قضیه صدق کوي  ،یعني ⋖  A(u)× A(u),او
≦  A(u),مساوي ترتیبي ټیپونه لري  ،ځکه نو مساوي بوج هم لري :
|)| A(u)× A(u)|=| A(u
ګام پر ګام د ) (2.6پر اساس :
|)|A|=| A×A([x, y])|≦| A(z)×A(z)|= | A(u)× A(u)|=| A(u
السته راځي .خو دغه حالت دهغه واقعیت سره چي  Aابتدائې ترتیبي ټیپ لري  ،مغایرت کوي ،پدي
معنی چي | | A(u)|<|Aدي.
q.e.d.
نتیجه.که ≦  X,الیتناهي ښه ترتیب سوي سیټ وي Y ،غیر خالي داسی سیټ وي،چي
| |Y|≦|Xوي ،نو :
|Y|∙|X|=|X|.
د سیټ ښه ترتیبوالي د بوج په طاقت راوستلو کی زموږ سره مرسته نسي کوالی .دغه مسئله
مشکله ده ،په خاص مفهوم سره یې جواب نلرو 4.6 -رساله وګورئ.

ضمیمه – د ترانسفای نایټ  Transfiniteاستقراء په هکله
د ریاضي د استقراء د ثبوت طریقه د طبیعی عددو د سیټ د ښه ترتیب پر خاصیت باندی
استوارده – د  2.1.3قضیې ثبوت وګورئ  .ځکه نو پدي هیله یو چي د دغه ډول ثبوت طریقه د ښه
ترتیب سوي سیټ دپاره هم وموندو .د  2.2لیما ثبوت  ،دغه ډول یو ثبوت ؤ .دلته به ددغه ډول ادعا
عمومي بڼه فورمولبندي کو.
قضیه ( .5.2د ترانسفای نایت استقراء په هکله)  .فرضوو چي ≦  X,ښه ترتیب سوي سیټ
دي V .د  Xپر سیټ باندي تعریف سوي د بیان تابع ده.که د ) IS(Induction Stepاستنباط «:که د
هر  x<a∈Xدپاره ) V(xصدق وکي ،نو ) V(aصدق کوي»  ،بیانو ) V(xد  x∈Xد هر عنصر
دپاره صدق کوي.
کله کله بهتره ده  ،چي د استقراء ګامو ) (ISته تفاوت قایل سو.ځکه نو الندي دعوي
فورمولبندي کوو.
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قضیه ( .6.2د ترانسفای نایت استقراء په هکله)  .فرضوو چي ≦  X,ښه ترتیب سوي سیټ
دي V .د  Xپر سیټ باندي تعریف سوي د بیان تابع ده .فرضوو چي الندنې شرطونه صدق کوي:
 V(x) : IS1د  Xد سیټ د کوچني ترین عنصر  xدپاره صدق کوي؛
 : IS2که ) V(xصدق وکي ،نو د  xد تالی(بالفاصله خلف)  yدپاره ) V(yصدق کوي؛
 : IS3که  xد ترتیبي ټیپ سرحدي (لمیټ) عنصر وي او د هر  y<xدپاره چي ) V(yصدق
وکي ،بیا ) V(xهم صدق کوي.
بیانو د هر  x∈Xدپاره ) V(xصدق کوي.
تمرین  .5.2 .4.2او .6.2قضیې ثابتي کئ.
د  4.2.2قضیې په څېر د ترانسفای نایت استقراء د ثبوت د طریقي دپاره هم ورته کړنالري ته
ضرورت سته.
قضیه ( .7.2دترانسفای نایت استقراء د ساختمان په هکله).فرضوو چي ≦  X,ښه ترتیب سوي
 f:X×Y او  Y
سیټ دي .فرضوو چي Yغیر خالي سیټ  Y ، a∈Y ،
g:X×P(Y) 
دي .بیا نو د  Xڅخه په  Yکي یوازنئ مپینګ  Y
 F:X د الندنیو خاصیتو سره وجود لري:
که  xد  Xکوچنئ ترین عنصر وي  ،نو  F(x)=aدي؛

)(2.7

که  yد  xتالی (بالفاصله خلف) وي ،نو )) F(y)=f(x,F(xدي؛

)(2.8

که  x∈Xسرحدي (لمیټي) ټیپ وی ،نو )} F(x)=g(x,{F(y); y<xدي.

)(2.9

ثبوت :ددي قضیې ثبوت هم د  4.2.2د قضیې و ثبوت ته ورته دي .د ټولو  Fمپینګو سیټ F
چي د ) (2.9)−(2.7خاصیتونه ولري او د  Xد سیټ پر یوه ټوټه تعریف سوي دي ،را اخلو.و به ښیو
چي  Fزموږ مطلوب مپینګ دي.لوستونکې کوالی سي چي دثبوت جزئیات په خپله د کاغذ پر مخ
راوړي او یا په اړونده کتابو کي پیدا کړي.
q.e.d.
بېلګه  .2.2فرضوو  K, +, ∙ , 0, 1د واحد عنصر درلودونکئ رینګ دي .فرضوو چي ⋖ د
 Kد سیټ د ښه ترتیب اړېکه ده.و به ښیو چي د  Kد رینګ هر آیډیال  Jد  Kد رینګ په کم اعظمی
آیډیال  Iکي نغښتئ  ،یعنی  I⊇Jدي .د  Iآیډیال د ترانسفاینایټ استقراء په طریقه ترسیموو .د  Kد رینګ
څخه د هغه د آیډیالو په سیټ کي د  Fمپینګ تعریفوو ،پدي معنی چي د  x∈Kدپاره ) F(xد  Kد رینګ
آیډیال دي .دغه مپینګ به الندنې خاصیتونه ولري:
 .1د هر  x⋖y ، x,y∈Kدپاره  J⊆F(x)⊆F(y) ،دي.
 .2د هر  x∈Kدپاره یا ) x∈F(xدي او یا د  Mداسي آیډیال وجود نلري ،چي  xپه ځان کی
ولري ،یعنی  x∈Mوي ،او د ټولو  y⋖xدپاره  F(y)⊆Mوي.
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 I سره په نښه کو  ،نو په اساني سره لیدل کیږي ،چي  Iاعظمی آیډیال  I⊇Jدي .په

که )F(x
xK

رشتیا هم لمړئ شرط د  Iد آیډیال تضمین کوي ،پدي معنی چي  Iآیډیال او  I⊇Jدي .که  Iاعظمی نه
وای ،نو بیابه د  Mآیډیال داسي وجود درلودای ،چي  M≠I, M⊇Iوای .پدي حساب ، x∈M−I
 x∉Iبه وجود درلودالی ،چي ) . x∉F(xفلهذا ددوهم شرط پر بنسټ به داسي آیډیال وجود نه درلودای
 ،چي د ) F(xآیډیال ته داسي پراختیا ورکي چي د  xعنصر په ځان کي ولري .دغه حالت د  Mد
موجودیت سره مغایرت کوي.
د Fمپینګ د ترانسفای نایټ استقراء په طریقه ترسیموو .لمړئ خو دلته د الجبرد یوه حقیقت
یادونه کوو.که  Mد  Kد رینګ آیډیال  x∈K ،وی ،نو :
}M[x]={y+ax ; y∈M, a∈K
یا ] M[xآیډیال دي او یا که ] 1∈M[xوی ،نو  M[x]=Kدي .اوس به نود  Fمپینګ تعریف کو .که x0
د ⋖  K ،کوچنئ ترین عنصر وي ،نو ] F(x0)=J[x0دي ،که ) F(x0آیډیال وي ،او که J[x0]=K
وي ،نو  F(x0)=Jسره ایږدو .همدا ډول که مو ) F(xتعریف کړی وي او  yد  xتالي( بالفاصله خلف)
وي ،نو ] F(y)=F(x)[yسره ایږدو ،که ) F(yآیډیال وي او ) F(y)=F(xسره ایږدو ،که F(x)[y]=K


وي .که  xسرحدي ټیپ وي ،نو ) F(yآیډیال دي اود ) F(xقیمت یا ]  F(y) [xاو یا
y x
y x

)F(y
دي .البته پاسنئ لومړی او دوهم شرط پر ځای کیږي.
y x

∎
تمرین  .5.2د  .7.2قضیې د  fاو  gمپینګونه  ،چي په تېره مسئله کي مو کار ځني واخیست
ترسیم کئ.
تمرین  .6.2د  1.1قضیې په ثبوت کي مو د  Fمپینګ د ترانسفای نایټ استقراء په طریقه
تعریف کي ،د هغه جوړښت تشریح او د  .7.2قضیې د  fاو  gمپینګونه ددغه جوړښت دپاره ترسیم کئ.

نور تمرینونه
 .7.2ددی دپاره چي د  4.2قضیې او  2.2لیما ثبوت مو ښه درک کړئ وي ،په عین ترتیب سره د
 1 1 1خاص حالت ثابت کئ.
 .8.2که د  X⊆Rسیټ داسي وي ،چي ≦ ( X,د  Xعنصرونه دلوی والی پر اساس ترتیب سوي دي)
ښه ترتیب سوي  ،سیټ وي ،نو ثابته کئ چي د  Xسیټ د شمېر وړ دي.
 .9.2فرضوو چي ⋖ د حقیقي عددو ښه ترتیب دي.
الف)که  X⊆Rداسی سب سیټ وي ،چي د هر  x,y∈Xدپاره :
x⋖ y ≡ x≧y
صدق وکي(≧ د عنصرو ترتیب د لوی والي پر اساس په نښه کوی) ،بیا نو  Xد شمېر وړ سیټ دي.
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ب) ثابت کې ،چي (1 )22
 2 دي.
0

 .10.2فرضوو چي  ξ, ηترتیبي ټیپونه دي .د  ξ⨁ ηاو  ξ⊗ ηجفت او طاق والي د هغوی داجزاؤ د
جفت او طاق والي په اړوند څه ډول رابطه لري؟
 .11.2که  λاو  υسرحدي (لمیټ) ترتیبي ټیپونه وي ،وایو چي  υپه  λپوري منحصر کانفاینل
) (Confinalدي ،که د } {f(ξ); ξ<λترتیبي ټیپو داسي متصاعد الړ وجود ولري ،چي
)   limf (وي 10.1(.تمرین وګوري)

15

 

الف) ثابت کئ چي د تعریف د شرطو څخه د  ξ<λدپاره  f(ξ)< υاستنباط کیږي.
ب) ثابت کئ چي د هر سرحدی ترتیبی ټیپ  υدپاره داسي ترتیبي ټیپ  λوجود لري ،چي  υپه
 λپوري منحصر ) (Confinalدي.
ج)کوچنئ ترینه  λچي په  υپوري منحصره ده په ) cf(υسره ښیو .ثابت کئ چي )cf(υ
ابتدائې ترتیبي ټیپ دي.
د) هغسي سرحدي ترتیبي ټیپ پیداکئ ،چي  cf(υ)<υوي.
 .12.2د  16.1تمرین د نتیجو څخه په استفاده سره ثابت کئ ،چي د هر سیټ  Xدپاره د  αترتیبي ټیپ
داسي وجود لري ،چي | | α|≦|Xصدق نه کوي.

 .3.5هر سیټ ښه ترتیبوالی سو؟
پدي رساله کي به وښیو چي دهر سیټ د ښه ترتیبولو امکان د سیټ د جوړیدو د نوی پرنسیپ سره ،
یعنی د انتخاب د اکسیومي سره معادل دي .

د تېري رسالي مهمې نتیجي (قضیه  ، .3.2قضیه  ، .4.2بېلګه  ) .2.2داسي جوړښت
درلودی:که ≦  X,ښه ترتیب سوي وي ،نو  .... Xخاصیتونه لري .د ادعا په فرضیه کي د ≦  X,د ښه
ترتیب  ،غوښتنه کوو .د استنباط په نتیجه کي به مو پر ښه ترتیب سترګي پټي کړي .د استنباط د نتیجي
دپاره د ≦ دوه ئېزي اړېکي د موجودیت تثبیت په داسي ډول کافی دی ،چي د ≦  X,سیټ ښه ترتیب
سوي وي .وایو چي د  Xسیټ ښه ترتیبوالی سو(د ښه ترتیب وړ دی)  ،که د ≦ دوه ئېزه اړېکه داسي
وجود ولري ،چي د ≦  X,سیټ ښه ترتیب سوی وي .پدی معنی چي ،دبېلګي په ډول ،قضیه .3.2
داسي هم فورمولبندي کوالی سو :که د  Xسیټ ښه ترتیبیدالی سي ،نو | |X|+|X|=|Xدي.
بېلګه  .1.3هر متناهي سیټ ښه ترتیبیدالی سي .په رشتیا هم ،که  Xمتناهي سیټ وي ،نو
داسي طبیعی عدد  nوجود لري ،چي } Nn={0, 1, ..., n−1
 f: X د بایجکشن مپینګ دي.
فرضوو ،چي:
})R={[x,y]∈X×X; f(x) ≦f(y
په اساني سره لیدل کېږي ،چي  X, Rښه ترتیب سوي سیټ دي.

 15د  confinalکلمه په انګریزی  ،انګلیسي کي مروجه ده ،په امریکایې انګلیسی کي ورته  cofinalوایې (ژباړن)
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∎
تمرین  .1.3الف) ثابت کئ چي ،که | |X|=|Yوي اود  Yسیټ ښه ترتیبیدالی سي  ،نو د X
سیټ هم ښه ترتیبیدالی سي.
ب)ثابت کئ ،چي که د  Xسیټ د شمېر وړ وي ،یا  |X|= 1وي ،نو د  Xسیټ ښه ترتیبیدالی
سي.
طبعآ پوښتنه کېږي ،آیا هر سیټ ښه ترتیبوالی سو؟تر اوسه پوری خو د حقیقي عددو سیټ R
ښه نسو ترتیبوالی.
تمرین  .2.3آیا د حقیقي عددو سیټ  Rښه ترتیبوالی سو؟
د ایښودل سوي پوښتني د جواب مقدمات به برابر کو .فرضوو چي  Xسیټ او ) F⊆P(Xداسي
سیټ دي ،چي  ، ∅∉Fپدي معنی ،چي }∅{  F⊆P(X)−دي .د  X
 f: F مپینګ د  Fدپاره د
ټاکونکئ  Selectorپه نامه یادوو ،که د هر  A∈ Fدپاره  f(A)∈Aوي .پدی معنی چي د  fمپینګ د X
د سیټ د هر سب سیټ څخه یو عنصر ټاکي.
بېلګه  .2.3که د  Xسیټ ښه ترتیبیدالی سي }∅{  ، F⊆P(X)−نو د  Fدپاره ټاکونکئ وجود
لري.
څرنګه چي د  Xسیټ ښه ترتیبوالی سو ،نو د تعریف پر اساس د  Xد سیټ دپاره د ≦ ښه
ترتیب وجود لري .د  fټاکونکئ داسي تعریفوو ،چی د  A∈ Fو هر سیټ ته د≦ په ترتیب کي ،د هغه
سیټ کوچنئ ترین عنصر تخصیصوي .د فورمول په ذریعه یې داسي لیکالی سو:
})f={[A, x]∈F×X ; x∈A ∧ (∀y∈A)(x≦y
∎
تمرین  .3.3ثابت کئ ،چي د هر }∅{ F⊆P(X)−دپاره یوازي او یوازي هغه وخت ټاکونکئ
وجود لري ،چی د ∅ P(X)−دپاره ټاکونکئ وجود ولري.
د تخنیکي دالیلو پر اساس اوز نور مفهومونه هم تعریفوو .فرضوو چي } {At; t∈Tد غیر
خالي سیټو سیسټم دی .د  Tپر سیټ د fمپینګ د } {At; t∈Tد سیټو د سیسټم د ټاکونکئ په نامه یادوو،
که دهر  t∈Tدپاره  f(t)∈ Atوي.
تمرین  .4.3ثابت کي ،چي د  Xد سیټ دغیرخالي سب سیټو ،سیټ یوازي او یوازي هغه
وخت ټاکونکئ لري ،که د  Xد سیټ هر د غیر خالي سب سیټو سیسټم ټاکونکئ ولري.
بېلګه  .3.3د ریاضی په اناالیز کي د هاین د تابع ګانو د متمادیت د معیار سره هرومرو
پېژندګلوي لري :فرضوو چي  fد  Rڅخه په  Rکي تابع او  a∈Rدي f .د aپه نقطه کي یوازي او
یوازي هغه وخت متمادي ده ،چي د حقیقي عددو د هر الړ  {x n }n 0دپاره  ،چي  limx n  aوي،
n 

) limf (x n )  f (aصدق وکي.
n 

د کیڼ څخه وښئ ته استنباط په اساني سره ثابتیږي .و معکوس استنباط ته په غور سره ګورواو
په غیر مستقیمه توګه یې ثابتوو .پدي معنی ،فرضوو چي د  fتابع د  aپه نقطه کي نده متمادی او راځو
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داسي الړ  {x n }n 0لټوو ،چي و  aته تقارب کوي(نژدي کېږي)  ، limx n  aخو د  {f (x n )}n 0الړ
n 

و ) f(aته تقرب نه کوي(نه نژدي کېږي).د هغه واقعیت څخه  ،چي د  fتابع د  aپه نقطه کي نده
متمادی،دداسي  ε>0موجودیت استنباط کېږي چی دهر  δ>0دپاره داسي ) x∈(a−δ, a+δوجود
1
  سره اېږدو
لري ،چی  f (x)  f (a) دي .د کړنالري مفکوره یې په الندي ډول ده:
n 1
1
1 

 x n   a داسي (ټاکو!) ،چي  f (x n )  f (a) وي .تاسو
,a
اوحقیقي عدد 
n 1
n 1

چي هر څونه هڅه وکي د لمړې فصل د پرنسیپو په مرسته دغه ډول سیټ ـ  {x n }n 0الړ نسئ
تعریفوالی!دلته زموږ سره د ټاکونکې مفهوم مرسته کوي.
1
1 
 

,a
 A n   x   a په نښه کوو .د فرضیې پر بنسټ د
 ; f (x)  f (a)  
n 1
n 1
 



 {A n }n 0الړ د  Rد سیټ دغیر خالي سب سیټو سیسټم دي  .زموږ مطلوب الړ  {x n }n 0ددغه سیټو د
سیسټم ټاکونکئ دي .فلهذا د هاین دقضیې ددغي برخي د ثبوت دپاره د سیټو د یوه معین سیسټم د
ټاکونکئ موجودیت ضروردي.
∎
بېلګه  .4.3په بېلګه  .8.1.4ج) مو د

t


tT

t


tT

غیر مساوات د t ، t∈T

 tد بوج

د سیسټم دپاره ،ثابت کی .ثبوت ښه سم «پاک» نه ؤ .فرضوو چي  Aاو  Bداسي سیټونه دي ،چي
 A   tاو  B   tدي .بیانود } {At; t∈Tاو د } {Bt; t∈Tد سیټو سیسټمونه داسي وجود
tT

tT

لری  ،چی په خپل منځ کی دوه په دوه مشترکه برخه نلري او ) (4.1.20), (4.1.18صدق کوي.
څرنګه چي د هر  t∈Tدپاره  t tدي .بیانو د  Bt
 f : A t د انجکشن مپینګ وجود لري  .د

لمړې فصل د پرنسیپو په مرسته د } Bt , t∈T
{ f t : A t د انجکشن سیسټم نه سو ترسیموالی.
ځکه نو داسي کړنالره غوره کوو ،فرضوو:
} fساده مپینګ دي ;  Bt
Φt={f: At 
دفرضیې پر اساس  t tدي ،ځکه نو ∅≠ Φtدي .فرضوو چي } {ft; t∈Tد } {Φt; t∈Tد
سیسټم ټاکونکئ دي .اوس نو د } {ft; t∈Tد انجکشن د سیسټم په مرسته په اساني سره د  Aد سیټ
څخه د  Bپه سیټ کي انجکشن رسموالی سو.
∎
تمرین  .5.3ثابت کي چي د }∅{ F⊆P(X)−هر سیټ یوازي او یوازي هغه وخت ټاکونکئ
 f: X سرجکشن دپاره د  X
لري ،چي د هر  Y
 g: Y انجکشن داسي وجود ولري ،چي
 g∘f=idYدي .د  .2.2.16او  .2.2.17تمرینونه د ددغي نتیجي سره پرتله کئ .هغه لوستونکئ چي د
 2.5رسالي ضمیمه یې په غور سره لوستي وی ،په اساني سره درک کوالی سي ،چي د غیر خالي
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سیټو د سیسټم } {At; t∈Tد ټاکونکي موجودیت د دي ادعا سره معادل دي ،چي ددغه سیسټم ضرب
  Atغیر خالي دي.
tT

ټوله دغه یاد سوي بېلګې موږ ودی حقیقت ته څرمه کوي ،چي دغیر خالي سیټو د هر سیټ
دپاره باید د ټاکونکي موجودیت فرض کړو .دغه غوښتنه د اکسیومي په څېر فورمولبندي کوو.
د ټاکني اکسیومه ) . (Axiom of Choiceد غیر خالي سیټو د هر سیټ  Fدپاره ټاکونکئ
وجود لري.
پدي حساب د  3.3او  3.4بېلګي د ټاکني د اکسیومي څخه استنباط کېږي .خو تر هغوی قوی
تره ادعا صدق کوي.
قضیه ( .1.3د څرملو  Zermeloقضیه) .که د }∅{ P(X)−سیټ ټاکونکئ ولري ،نو د X
سیټ ښه ترتیبیدالی سي.
ثبوت یې موږ دلته په لنډ ډول راوړو .لوستونکئ کوالی سي چي مفصل ثبوت په نورو کتابو
کي وګوري او یا یې جزئیات په خپله ثبوت کي .فرضوو چي  fد }∅{  P(X)−ټاکونکي دي .د ثبوت
مفکوره داسي ده ،د  Xسیټ داسي ترتیبوو ،چي ) f(X)(∈Xکوچنئ ترین عنصر دي  ،د هغه څخه
کوچنئ ترین لوی عنصر به }) f(X−{f(Xوي ،او داسي نور.
معموآل لکه د  5.2.7, 5.1.1., 2.2.4قضیو په ثبوت کي پر مخ ځو .فرضوو چي  Rد
 R⊆X×Xد ټولو دوئېزو اړېکو سیټ دي  ،بداسي ډول ،چي الندی ادعاوي صدق کوي:
 A⊆Xداسي وجود لری ،چي  R⊆X×Xاو  A,Rښه ترتیب سوی سیټ دي

)(3.1

د هر  x∈Aدپاره  f(X−AR(x))=xصدق کوي

)(3.2

ګام پر ګام د الندنیو ادعاوو ثبوت په اسانې سره سرته رسیدالی سي:
الف) که  R1,R2∈ Rوي ،نو یا  R1⊆R2او یا  R2⊆R1دي؛
ب) د } ⋃R={[x, y]∈X×X; ∃R∈ R :[x, y]∈Rسیټ په  Rاړه لری.
ج)  X, ⋃Rښه ترتیب سوي سیټ دي.
q.e.d.
تمرین  .6.3د الف)  ،ب) او ج) ادعاوي ثابت کئ.
د قضیه  1.3او بېلګي  .2.3په استناد مستقیمآ الندنې قضیه صدق کوي.
قضیه  .2.3د ټاکني اکسیومه د « هرسیټ ښه ترتیبوالی سو» سره معادله ده.
د څرملو قضیه د تېري رسالي د نتیجو سره یو ځاي اوز مهمې نتیجي لري.
قضیه  .3.3د ټاکني د اکسیومي څخه استنباط کېږي  ،چي د  B,Aهرو دوو سیټو دپاره یا
| |A≦|Bاو یا | |B|≦|Aصدق کوي .سر بېره پر دي که د  Aاو  Bد سیټو څخه یو سیټ یې الیتناهي
وي ،نو }| |A|+|B|=|A|⋅|B|=max{|A| , |Bصدق کوي.
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ثبوت .فرضوو چي د ټاکني اکسیومه صدق کوي .بیا نو د څرملو د قضیې پر اساس د  Rاو S
دوه ئېزي اړېکي داسي وجود لري ،چي  A, Rاو  B, Sښه ترتیب سوی سیټونه دي .د قضیې  1.1له
مخي به یا ) t(A, R)≦t(B, Sاو یا ) t(B, S)≦ t(A, Rوي.په لمړي حالت کي د  A, Rد سیټ څخه
د  B, Sد سیټ پر ټوټه آیزومورفیزم داسي وجود لري ،چي نوموړی آیزومورفیزم په عین حال کي د
 Aد سیټ څخه د  Bپه سیټ کي د انجکشن مپینګ دي.فلهذا | |A|≦|Bکېږي .په عین ډول د دوهم حالت
استدالل مخ ته وړو.
د بوج د جمع او ضرب په هکله ادعاوي مستقیمآ د  3.2او  4.2قضیو د نتېجو څخه استنباط
کېږي.
q.e.d.
قضیه  .4.3د ټاکني د اکسیومي څخه استنباط کېږي  ،چي په هر رینګ کي چي واحد عنصر
ولري ،کوالی سو هر آیډیال و اعظمی آیډیال ته پراختیا ورکړو.
ثبوت .فرضوو چي  Kد واحد عنصر لرونکي رینګ دی .د څرمیلو د قضیې په استناد د  Kد
رینګ ≦ ښه ترتیب وجود لري .اوس نو کافي ده چي د بېلګي 2.2نتیجه په کار واچوو.
q.e.d.
د «متناهي سیټ » و مفهوم ته راګرځو .په  3.4رساله کي مو «د ډدیکینډ پر اساس د متناهي
سیټ» مفهوم معرفي کي .د قضیې  .3.4.3پر اساس هر متناهي سیټ  ،د ډډیکینډ په مفهوم هم متناهی
دي .معکوس استنباط یې د ټاکني اکسیومي ته اړتیا لري.
قضیه  .5.3د ټاکني د اکسیومي څخه استنباط کېږي  ،هر متناهي سیټ د ډډیکیند په مفهوم
متناهي دي.
ثبوت  :فرضوو چي د  Aسیټ متناهي ندی .د قصیې  3.3له مخي یا | |A|<|Nاو یا ||N|≦|A
دي .لمړئ حالت منځ ته نه راځي ،ځکه نو د  A
 f:N انجکشن مپینګ وجود لري .فرضوو چي
}) X=A−{f(0دي .لیدل کېږي چي | |X|=|Aاو  X≠A, X⊆Aدي .فلهذا د  Aسیټ د ډډیکینډ په
مفهوم هم متناهي ندي.
q.e.d.
د لوستونکو د معلومات دپاره د ریاضي ځني مهمې قضیې  ،چي په خپل ثبوت کي د ټاکني
داکسیومي څخه کار اخلی ،معرفی کو .ددی قضیو په هکله سر بېره پر دي پوهېږو چي بیله ټاکني د
اکسیومي څخه د هغوی ثبوت ناممکن دی .په لمړي قدم کي د اناالیز دریاضي یو لړ قضیې دي ،چي د
هاین و معیار ته ورته دي .د بېلګي په ډول د حقیقي عددو سیټ  Aیوازي او یوازي هغه وخت تړلی
دی ،چي د  Aد سیټ د هر متقارب الړ لمیټ په  Aپوري اړه ولري .بله بېلګه یې د لبیګ د اندازي
 Lebesgue Measurد  σـ ادیتیف ) σ( (σ-Aditiveـجمع) په هکله ادعا ده .د تفاضلي معادالتو د
حل د موجودیت په هکله د پئانو قضیه یې بله بېلګه ده .د محاسبوي ریاضي ) (Numerical Mathematicsد
تدریجي حل د میتودو ډیري قضیې دي،لکه هره وکټوري فضاء بیس (قاعده) لری ،چي د ټاکني
اکسیومي ته اړتیا لري .د ریاضي په بېلو څانګو کي ،لکه توپولوجي ،د اندازي تیوري ،د احتماالتو
تیوري ،او د تابع ګانو په اناالیز کي د ټاکني اکسیومه یوه ضروره وسیله ده .د تابع ګانو د اناالیز په
اصطالح بنسټېزه قضیه  ،د هاهن ـ باناخ ) (Hahn-Banachد قضیې ثبوت ،اساسآ د ټاکني پر
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اکسیومي والړ دي .په توپولوجي کي د تیخونوف قضیه  ،د ټوپولوژیکي تړلي ) (Compactفضاؤ د
ضرب په هکله قضیه  ،په خاص مفهوم سره  ،د ټاکني د اکسیومي سره معادله ده.
له بده مرغه د ټاکني اکسیومه اوز بي ډوله نتیجي هم لري ،د بېلګي په ډول د ټاکني د اکسیومي
په مرسته د حقیقي عددو داسي سیټ جوړوالی سو  ،چي هغه د لبیګ په مفهوم د اندازي وړ ندي.
ضمیمه – د څورن لیما )(Zorn Lemma
د ټاکني داکسیومي ډېري مهمي نتیجي مو د څرملو د قضیې ،یعنی د سیټو د ښه ترتیب ،په
وسیله السته راوړي .ریاضي پوهان د هغو طریقو د لټولو په هڅه کي سوه ،چي هلته د سیټو د ښه
ترتیب څخه کار نه وي اخیستل سوي او هغوی هغه څه چی لټول  ،وموندل .حتي ډیر امکانات یې پیدا
کړل.تر ټولو مشهوره او بریالي ادعا د جرمني ـ امریکایې ریاضي پوه ماکس څورن ادعاوه  ،که څه
هم په ورته بڼه لس کاله تر هغه دمخه پولنډی ریاضي پوه کازیمیر کوراتوسکي KAZIMIER
) KURATOWSKI(1986-1980فورمولبندي کړي وه.
نیمګړئ ترتیب سوي سیټ ≦  X,د استقرائې ترتیب ) (Inductive orderedسوي سیټ په
نامه یادوو  ،که هر ځنځیر د  Xپه سیټ کي د لوړي خوا محدود وي.
بېلګه  .5.3الف) فرضوو چي  K, +, ⋅, 0, 1داسي رینګ دي چي واحد عنصر ولري .د
نوموړي رینګ د ټولو آیډیالو سیټ په  Mسره په نښه کوو او د سب سیټ د اړېکي پر بنسټ یې
ترتتیبوو.و به ښیو چي د  Mسیټ استقرائې ترتیب سوی دي.
فرضوو چی  R⊆Mځنځیر دي ،پدی معنی ،چی که  J1, J2∈Rوي ،نو یا به  J1⊆ J2وي او یا
به  J2⊆ J1وي .الندنئ سیټ په نښه کوو:
)(3.3

}I={x∈K; (∃J∈R) x∈J

که  J∈ Rوي ،نو  J⊆Iدي .پدي ډول  ،که غواړو ثابته کو ،چي  Rد لوړی خوا محدود دي ،کافی ده
چي وښیو  ، I∈Mیعنی  Iآیډیال ،دي .لوستونکئ کوالی سي په نورو خاصیتو یې په خپله ځان باوری
کي .موږ به دلته یوازي دهغه یو خاصیت ثابت کو .فرضوو چي  x,y∈Iدی ،نو وبه ښیو چي x+y∈I
دي .نظر ) (3.3ته د  J1او  J2آیډیالونه J1, J2∈Rداسي وجود لری ،چي  x∈J1او  y∈J2دي .څرنګه
چي  Rځنځیر دي ،نو باید یا  ، J1⊆ J2او یا  J2⊆ J1وي .دبېلګي په ډول که فرض کو ،چي J1⊆ J2
دي ،نو  x,y∈ J2دي .مګر  J2خو آیډیال دی  ،بیانو  x+y∈ J2دي .بیاهم د ) (3.3پر بنسټ x+y∈I
دي.
ب) فرضوو چي  B,Aسیټونه دي .په  Fباندی د ټولو ساده مپینګو سیټ چي  D(f)⊆Aاو
 H(f)⊆Bدی ،په نښه کوو F .د سب سیټ د اړېکي له مخي ترتیبوو .فرضوو چي  Rپه  Fکي ځنځیر
دي .د پاس په شان ورته :
}F={[x, y]∈A×B ; (∃f∈R)[x,y]∈f
ایږدو .په اساني سره ښودالی سو  ،چي  F∈Fاو  Fد  Rلوړنئ سرحد دي .پدي معنی  ،چي F
∎
استقرائې ترتیب سوی دي.
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تمرین  .7.3فرضوو ،چي  Rد ټولو دوه ئېزو اړېکو  R⊆X×Xداسي سیټ دي ،چي )(3.1
صدق کوي.ثابت کئ :
الف)  Rکه د سب سیټ د اړېکي له مخي ترتیب کو،نو په هغه صورت کي چي |X|≧ 0
وي ،استقرائې ندي ترتیب سوي.
ب)  Rکه داسي ترتیب کو R1⋖R2 :دي که ) R1=R2∩(A1×A1او  A1په  A2, R2کي ټوټه
ده ،بیانو ⋖  R,استقرائې ترتیب سوي دي.
د څورن لیما داسي ادعا کوي :که ≦  X,استقرائې ترتیب سوي سیټ  x∈X ،وي ،نو لوی ترین عنصر
 a∈Xداسي وجود لري ،چي  a≧xدي.
بېلګه  .6.3الف) د  .5.3الف) بېلګي د نتیجي او د څورن د لیما څخه د  2.2.بېلګي نتیجه
استنباط کېږي.
ب) د  .5.3ب) بېلګي د نتیجي او د څورن د لیما پر اساس د  3.3قضیې لمړي برخه استنباط
کېږي .په رشتیا هم ،فرضوو،چي  f∈Fلویترین عنصر دي .که  H(f)≠B, D(f)≠Aوای ،نو بیا
) a∈A−D(fاو ) b∈B−H(fرا اخلو او  fپراخوو ،یعني:

}]f   f  {[a,b
البته  f  ∈Fدي او  f  ≠f, f  ⊇fدي .خو دغه حالت د عنصر د لوی والي په مقابل کي تناقض لري.
ځکه چي موږ ویلی ړه ،چي  fلوی ترین عنصر دي .که  D(f)=Aوي ،نو | |A|≦|Bدي او که
 H(f)=Bوي ،نو | |B|≧|Aدي.
تمرین  .8.3ثابت کئ ،چي د څورن د لیما څخه «هر سیټ ښه ترتیبوالی سو» استنباط کېږي.
قضیه  .6.3د څورن لیما د ټاکنې د اکسیومي سره معادله ده.
د ثبوت لنډه طرحه راوړو :فرضوو چي د څورن لیما صدق کوي .او }∅{ F⊆P(X)−راکړه
سوي دي .د  Fدپاره باید ټاکونکي پیداکړو.د ثبوت مفکوره پدي کي ده  ،چي موږ د ټولو نیمګړي
ټاکونکو سیټ  Sرا اخلو او دهغه لویترین عنصر د  Fدپاره ټاکونکئ دي .دقیقآ ،فرضوو  ،چي  Sد ټولو
داسي مپینګو  fسیت دي ،چي  D(f)⊆Fاو د ) A∈ D(fدپاره  f(A)∈Aدي .د  Sسیټ ،چي د سب
سیټ د اړېکي له مخه ترتیب سوی دي ،استقرائې ترتیب سوي دي .که  fد  Sلویترین عنصر وي ،نو
باید  D(f)=Fوي.که داسي نه وي ،نو کوالی سو چي  fته داسي د  .6.3الف) د بېلګي په ډول پراختیا
ورکړو.
برعکس ،که د ټاکني اکسیومه صدق کوي ،نو کوالی سو  ،دبېلګي په توکه  ،داسي کړنالره غوره کو:
فرضوو ،چي ≦  X,استقرائې ترتیب سوي سیټ  x∈X ،وي .د څرملو د قضیې پر بنسټ د  Xپر
سیټ د ⋖ ښه ترتیب وجود لري .د ترانسفاینایټ استقراء په طریقه د  X
 f:X مپینګ داسي
تعریفوو ،چي ) H(fد ≦ په ترتیب کي ځنځیر جوړ کي .دغه ځنځیر لوړترین سرحد  aلري او د
جوړښت څخه استنباط کېږي ،چي  aیې په عین حال کي لویترین عنصر او  a≧xدي .د  fمپینګ داسي
جوړوو :فرضوو ،چي  x0د≦ په ترتیب کي د  Xد سیټ کوچنئ ترین عنصر دي .بیانو  f(x0)=xسره
اېږدو .فرضوو ،چي د هر  z⋖yدپاره مو  fتعریف کي ،او سربېره پردي هغوی د≦ په ترتیب کي،
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ځنځیر تشکیلوي .دغه ځنځیر د لوړي خوا محدود دي .د≦ په ترتیب کي  wد کوچنئ ترین عنصر په
صفت داسي را اخلو ،چي د } {f(z); z⋖yد سیټ لوړترین سرحد وي .که  y>wوي ،نو f(y)=y
سره اېږدو .که  y>wنه وي ،نو  f(y)=wسره اېږدو .د ) H(fدځنځیرد جوړښت په وخت کي د  Xد
سیټ هر عنصر «آزمویو» ،پدي ترتیب ددغه ځنځیر لوړترین سرحد لوترین عنصر تضمینوي.
q.e.d.
نور تمرینونه
 .9.3د ټاکنې د اکسیومي څخه په استفادي سره قضیه .4.6.3ثابته کئ.
 .10.3دالندنې ادعا په ثبوت کي  ،د ټاکني د اکسیومی د استفادي ځاي وښیاست.که د  A⊆Rد سیټ د
هر متقارب الړ لمیټ په  Aاړه ولري ،نو د  Aسیټ تړلئ دي( .د تړلي سیټ تعریف د تمرین .12.7.4
څخه راواخلئ).
 .11.3فرضوو ،چي ≦  X,استقرائې ترتیب سوي سیټ دی f .د∅ P(X)−دپاره ټاکونکئ دي.
الف) ثابت کئ ،که  A⊆Xلوی ترین ځنځیر وي ،نو دهغه لوړترین سرحد  ،دهغه لوی ترین
عنصر دي.
ب) فرضوو ،چي  x∈Xدي .په  Rباندي د  Xد سیټ ټوله ځنځیرونه  Aد الندنیو خاصیتو
سره په نښه کوو:
 x∈X .1دي.
 .2د هر  y∈Aدپاره ) ، y=f(Bبداسي حال کي ،چي  Bد } {u∈A; u<yد ځنځیر لوړ ترین
سرحد دي.
ثابت ک ،چي  Rلویترین عنصر لري.
ج) د ټاکني د اکسیومی څخه د الف) او ب) څخه به استفادي سره د څورن لیما ثابته کئ.
 .12.3د تمرین  12.2د نتیجي څخه په استفادي سره ثابت کئ ،چي د ټاکني اکسیومه د الندنې ادعا سره
معادله ده:
که  Y,Xسیټونه وي ،نو | |X|≦|Yاو یا | |Y|≦|Xدي.

 .4.5بېله ټاکني اکسیومي څخه د ژوند په هکله
پدي رساله کي به اوز اکسیومي وڅېړو  ،چي د ټاکني تر اکسیومي کمزورې دي ،خود ریاضي په مختلفو
څانګو کي د مهمو ادعاؤ د ثبوت دپاره کفایت کوي.

د سیټ په تیوري کي د ټاکني اکسیومه خاص ځای لري .په اصل کي د نوی سیټونو د جوړولو
بل پرنسیپ دي .د  .3.1رسالي په پرتله یې توپېر د هغه په «نه جوړونکي» )(nonconstructiveبنیاد
کي دي .د  .3.1رساله موږ ته د سیټ موجودیت تضمینوي ،چي دخپلو خاصیتو په ذریعه په یوه ستوي
ډول تشریح سوی دي .په بل عبارت ،دغه ډول سیټ  ،که وجود ولري  ،نو یکړ دي .د ټاکني اکسیومه ،
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که څه هم د سیټ موجودیت –ټاکونکئ راته تضمینوي ،خو هغه په یوه ستوی بڼه نه تعینوي .امکان
لري ،چی دغه ډول ټاکونکئ ډېر وي .پاملرنه وکي ،چي د ټاکني د اکسیومي سره د معادلیت په ادعاؤ
کي حالت ورته شانته دي .د څرملو قضیه د راکړه سوي سیټ ښه ترتیب تضمینوي  ،خو دغه ترتیب په
یوه ستوي بڼه ندي تعین سوي .ځکه نود هغو نتیجو په پرتله چي بېله ټاکني اکسیومی څخه ثابت سوي
دي ،باید د ټاکني اکسیومي په مرسته ثابتي سوي نتیجو ته ډېرد احتیاط په سترګه وګورو .د نېکه مرغه
( 6ـام فصل په جزئیاتو سره وګورئ) که د ټاکني د اکسیومي د استفادي په نتیجه کي د کومو« پرتو»
(یعنی تناقض) سره مخامخ سو ،نو بېله هغه څخه یې هم السته راوړای سو.
دغه کتاب داسي لیکل سوی دي ،چي  4−1فصل پوري  1.5 ،او  .2.5رسالي ټولی نتیجي بېله
ټاکني اکسیومي څخه ثابتي سوي دي .قضیه  4.6.3استثناء ده (خو د هغی نتیجي بیا د ټاکني اکسیومي ته
اړتیا نلري)  .د بوج جمع او ضرب  ،دبېلګي په ډول بېلګه 8.1.4ج) هم مستثنی وه – و دغه حقیقت ته
مي په مناسبه شېبه کي  ،ستاسو پاملرنه څرمه کوله.
په یقین سره کیدای سي چي لوستونکئ اعتراض وکي او ووایې  ،چي د ریاضي اناالیز بېله
هاین د معیار څخه د متمادیت په اړوند او یا بېله د تړلي سیټ د معیار څخه  ،جي په تمرین  .10.3کي
مو یادونه وکړه  ،ډیره خواره ده .په حقیقت کي ریاضي بېله ټاکني د اکسیومي څخه دونه په زړه پوري
نده.د بله پلوه د ټاکني اکسیومه یو لړ (] [7وګورئ) بې ډوله نتیجي هم لري.ځکه نو ښه به دا وي  ،چي
د ټاکني داکسیومي کمزوره بڼه ولټو  ،څو د بي ډوله نتیجو مخنیوي وسي ،خو د ډېرو مهمو نتیجو ثبوت
راته میسر کي .ددغه ډول اکسیومو څخه به اوز معرفي او دهغوی قدرت به سره پرتله کو.
د ټاکني اکسیومه به  ،لکه په نورو کتابو کي  ،په  ) Axiom of Choice( ACسره په نښه
کو.
د ټاکني اکسیومي اوز کمزوري بڼې به معرفی کو.
د تابعي (متعلقي) ټاکنی ) DC (Dependent Choiceاکسیومه :که  Rد  Xپر سیټ باندي
داسي دوه ئېزه اړېکه وي ،چي:
)(4.1

)(∀x∈X)(∃y∈X)(xRy

بیانو د هر  a∈Xدپاره د  X
 f:N مپینګ د الندنیو خاصیتو سره وجود لري:
)(4.2
)(4.3

f(0)=a
دهر  n∈Nدپاره

)f(n)Rf(n+1

بېلګه  .1.4فرضوو ،چي  A⊆X, X=Rدي A ،تړلئ سیټ ندي.
فرضوو z  A  A ،دي  ،پدي معنی چي  z∉Aدي ،خو د هر  ε>0دپاره ∅≠(z−ε, z+ε)∩A
دي .فرضوو،چي د  Rاړېکه په الندی ډول سره تعریف سوي ده:
)|[x, y]∈R ≡(x,y∈A ∧|x−z|>2⋅|y−z
البته د  Rاړېکه د  Aپرسیټ ) (4.1خاصیت پر ځای کوي ( ثبوت یې لوستونکي ته ورپرېږدم).د تابعي
ټاکني اکسیومي څخه د  R
 f: N مپینګ موجودیت داسي استنباط کېږي ،چي  H(f)⊆Aاو د
 limf (n)  z  Aوجود لري(.د  aوظیفه د  Aد سیټ اختیاري عنصر  ،چي  |a−z|<1وي ،اجراء
n 
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کوالی سي .فلهذا د تابعي ټاکني اکسیومي  DCڅخه استنباط کېږي ،چي د  A⊆Rسیټ یوازي او
یوازي هغه وخت تړلئ دي  ،چي د Aد عنصرو د متقارب الړ لمیټ د  Aپه سیټ کي شامل وي∎ .
تمرین  .1.4ثابت کئ چي د  DCڅخه د هاین معیار استنباط کېږي.
فرضوو ،چي  αکم بوج په نښه کوي ACα .وایې  :د هر سیټ  Xاو د هر }∅{ F⊆P(X)−
دپاره  ،چي :
A∈ F → |A|=α

)(4.4
صدق وکي ،ټاکونکئ وجود لري.

د  ACαاکسیومه وایې :د هر سیټ  Xاو د هر }∅{ |F|≦α ، F⊆P(X)−دپاره ټاکونکئ
وجود لري.
بالخره  ،د ټاکني کمزوري اکسیومه ) WAC(Weak Axiom of Choiceوایې :که
}{Φn , n∈Nد سیټونو داسي سیسټم وي،چي c

n



وي ،بیانو د نوموړي سیسټم دپاره ټاکونکئ

n 0

وجود لري.
تمرین  .2.4ثابت کئ چي د  WACڅخه الندي ادعاوي استنباط کېږي:
الف) د هاین د متمادیت معیار.
ب) لکه په بېلګه .1.4کي مو فورمولبندي کړه ،د  Rد تړلو سب سیټو د تقارب معیار.
ج)د  Rد شمېر وړ سب سیټو د شمېر وړ یووالی ،د شمېر وړ سیټ دي.

بیلګه  .2.4البته د  ACڅخه  WACاستنباط کېږي .و به ښیو چي د  DCڅخه AC
استنباط کېږي .فرضوو چي  Xسیټ دي او }∅{ F⊆P(X)−د شمېر وړ دی .ځکه نو ( البته کوالی
ر
سو چي فرض کو ∅≠ Fدي)  Fپ
 F:N وجود لري .پر  N×Xباندي د  Rاړېکه په الندي ډول
تعریفوو:
0

0

))[n, x]R[m, y]=(m=n+1∧x∈F(n)⋀y∈F(m

البته ) (4.1صدق کوي .فرضوو چي ) a∈F(0دي .نظر و  DCته د  N×N
 f:N مپینګ داسي
وجود لري ،چي ] f(0)=[0, aاو ) (4.3صدق کوي .بیانو  fد  Fد سیسټم دپاره هم ټاکونکئ تعینوي.
اوس نو کفایت کوي چي ] g(n)=x≡f(n)=[n, xسره کښېږدو.
∎
و تمرین  .2.4ته ورته ښودالی سو  ،چي  WACهمدا ډول  ACاو  DCڅخه د ریاضي د
اناالیز ټولي مهمی ادعاوې ثبوتوي .په عین حال کي معلومه ده  ،چي ټوله ذکر سوي اکسیومي د ټاکنې
تر اکسیومي کمزورې دي.
0

په پای کي به خپله پاملرنه په زړه پوري  ،اساسآ د  n∈Nدپاره د  ACnد اکسیومو ترمنځ د
ترکیبي شمېرنې د اړېکو و پرابلم ته وقف کړو.
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د بېلګي په ډول  AC2پدی معنی دي :د هرو دوه عنصره سیټو د سیټ دپاره ټاکونکئ وجود
لري .او یا په معادل ډول ویالی سو :که } {At; t∈Tد دوه عنصره سیټو سیسټم وي ،بیانو د هغوي
کارتېزین ضرب   Atغیر خالي سیټ دي.
tT

بېلګه  .3.4که د  mعدد د  nعدد وېشي  ،نو  ACnڅخه  ACmاستنباط کېږي.
فرضوو ،چي  n=m∙kاو  F⊆[X]mدي .د  Fدپاره باید ټاکونکئ پیداکوو .ددي دپاره چي  ACnپه کار
واچوو ،لمړئ د  Fڅخه  nعنصره سیټ جوړوو ،ددي دپاره الندنئ سیټ تعریفوو:
G={A×{1,2, ...,k} ; A∈ F}⊆[X×{1,2, ...,k}]n
نظر و  ACnته د  Gدپاره د  gټاکونکئ وجود لري .د  A∈ Fدپاره کافي ده  ،چي د ) f(Aپه مقابل کي
د } g(A×{1,2, ...,k})∈A×{1,2, ...,kد ترتیب سوي جوړي لمړئ جزء کښېږدو .البته  fد F
دپاره زموږ مطلوب ټاکونکئ دي.
∎
بېلګه  .4.4وبه ښیو ،چي د  AC2څخه  AC4استنباط کېږي .بیانو نظر و پاسني بېلګي ته دوي
دواړه  ،یعنی  AC2او  AC4سره معادل دي .فرضوو ،چي  G=[X]2 ، F⊆[X]4او  gد  Gټاکونکی
دی(موجودیت یې د  AC2استنباط کېږي) .دنوموړې ټاکونکي څخه د  Fدپاره د  fد ټاکونکي په
جوړولو کي  ،کار اخلو .لمړئ د  fد جوړښت د طرح مفکوره لنډ بیانوو .فرضوو ،چي
 A={a1, a2, a3, a4}∈ Fدي .په  niسره د  [A]2د سیټ د هغوعنصرو شمېر په نښه کوو،چي د g
ټاکونکئ یې د  i=1,2,3,4, ai∈Aد عنصر په مقابل ایږدي .څرنګه چي  ،زموږ په خصوصي حالت
 4
کي |[A]2|=   =6 ،دي ،نو  n1+n2+ n3+n4=6دي .فرضوالی سو،چي n1≦n2≦ n3≦n4
 2
دي .فرضوو ،چي } B={ai∈A; ni=n1دي .په یقین سره ویالی سو ،چي لږترلږه  a1∈Bدي .د بلی
خوا  B≠Aدي  ،ځکه چی  n1=n2= n3=n4نسي کیداي(ځکه چي  6پر  4د وېش وړ ندي)  .فلهذا د
 Bسیټ باید  2,1او یا  3عنصره ولري .په هرحالت کي د  Aد سیټ څخه یو عنصر ټاکالی سو :که
 |B|=1وي ،نو د  Aد سیټ څخه هغه یوازنئ عنصر چي د  Bپه سیټ کي دي ټاکو؛ که  |B|=2وي،نو
) g(Bټاکو او بالخره که  |B|=3وي ،نو د  A−Bڅخه یوازنئ عنصر ټاکو.
ددی حقیقت د ښودلو دپاره ،چی د  fټاکونکي ساختمان د  .3.1رسالي د پرنسیپو پر اساس
صورت نیولئ دي ،د پورتنې مفکورو لنډه طرحه دلته راوړو .د  Φمپیینګ داسي تعریفوو :د  A∈ Fاو
 x∈Aدپاره :
)(4.5

|}Φ(A,x)=|{X∈[A]2 ; g(X)=x

سره اېږدو.پدي ډول  Φ(A, ai)=niدي .عالوه پر دي د  Ψمپینګ داسي تعریفوو:
)(4.6

})Ψ(A)={x∈A; (∀y∈A) Φ(A,x) ≦ Φ(A,y

په ساده ګي سره لیدل کېږي ،چي  Ψ(A)=Bدي .اوس نو  Fپر درو برخو  ،یعنی  F2, F1او  F3سره
د الندنې نسخي مطابق یې وېشو:
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)(4.7

}Fi={A∈ F; | Ψ(A)=i

ټاکونکئ  fداسي تعریفوو :که  A∈ F1وي  ،نو  f(A)=xسره ایږدو ،پداسي حال کي ،چي
} Ψ(A)={xدي؛ که  A∈ F2وي ،نو )) f(A)=g(Ψ(Aاو که  A∈ F3وي ،نو ، f(A)=xپداسي حال
کي ،چي } A− Ψ(A)={xدي .لوستونکي کوالی سي چي پر جزئیاتو یې خپل ځان باوري کي∎.
بېلګه  .5.4پدي بېلګه کي به وښیو ،چی د  AC2∧ AC3څخه  AC8استنباط کېږي.
دلته به په اصل کي د  4.4.بېلګي ومفکوري ته لږ څه تعدیل ورکړو .فرضوو  F⊆[X]8او G=[X]2
دي .فرضوو  gد  Gدپاره ټاکونکئ دي .د  Φاو  Ψمپینګونه د تېري بېلګي په ډول د ) (4.5او )(4.6
اړېکو په ذریعه تعریفوو .په نتیجه کي د ) Ψ(Aسیټ د  Aد سیټ،داسي سب سیټ دي ،چي
1≦| Ψ(A)| ≦7دي .د  Fسیټ د ) (4.7اړېکی پذریعه پر اوو برخو  F7, ..., F2, F1وېشو.دF1اوF7
څخه ټاکنه بدیهی ده .دF2او F6څخه ټاکنه د  gپذریعه (یعنی د  AC2په مرسته) عملی کېږي ،دF3اوF5
څخه ټاکنه د  AC3په مرسته صورت نیسي او د  F4څخه ټاکنه د  AC4په مرسته ټاکنه صورت نیسي
(دغه ټاکنه د بېلګي  4.4پر اساس صدق کوي) .
∎
تمرین .3.4
الف) د بېلګي .5.4ادعاوي په جزئیاتو سره ثابت کئ.
ب) وښیاست ،چي د  AC2∧ AC5څخه  AC8استنباط کېږي.
ج)وښیاست ،چي د  AC2∧ AC3څخه AC6استنباط کېږي.
نور تمرینونه
 4.4د ریاضي د استقراء په طریقه ثابت کئ ،چي دهر  n>0, n∈Nدپاره  ACnصدق کوي.
 .5.4ثابت کئ ،چي د  ACcڅخه  WACاستنباط کېږي.
 .6.4د قضیې  3.8.2ثبوت بېله ټاکني اکسیومی څخه معرفی سوی ؤ ،ځکه نو ډېر پیچلئ ؤ .نوموړی
قضیه د  WACپه مرسته ثبوت کئ.
 .7.4فرضوو  pاولیه عدد n ، n>p ،پر  pد وېش وړ دی.

n
الف) ثابت کئ ،چی د   عدد دپر  nد وېش وړ ندی.
p
ب) فرضوو  F⊆[X]nاو  G=[X]pاو  gد  Gدپاره ټاکونکئ دي .و  4.4.او  4.5بېلګو ته ورته
د  Φاو  Ψمپینګونه تعریف کئ.
ج) ثابت کئ چي د  ACpڅخه الندنې ادعا استنباط کېږي:

که  F⊆[X]nوي ،نو د ) P(X
 F: F مپیمګ داسي وجود لري ،چي د هر  A∈ Fدپاره
 F(A)≠A ، ∅≠F(A)⊆Aدي.
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 .8.4د  7.4ج) تمرین د نتیجو څخه په استفاده سره الندنې استنباطونه ثبوت کئ:
;( AC2∧ AC3∧ AC5→ AC15الف
;( AC2∧ AC3∧ AC5→ AC16ب
;( AC2∧ AC3∧ AC11→ AC16ج
;( AC10→ AC8د
;( AC2∧ AC5∧ AC7→ AC10ه
( AC2∧ AC3∧ AC7→ AC14.ی
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شپږم فصل
د سیت د تیوری ماوراء (مافوق) ریاضيMetamathematics
دغه فصل تر ډېره حده معلوماتي خصوصیت لري .په  1.6رساله کي د څرملوـ فرنکل د سیټ د تیوري
اکسیوماتیک سیسټم به و څېړو او دهغه اړېکه به زموږ له خوا په تېرو فصلو کي معرفی سوي تیوری
سره وښیو .2.6 .رساله فقط یوه جزئې څنډه د هغه څخه چي د هغه عنوان یې وعده ورکوي ،تاسوته در
معرفي کوي .نور یې لوستونکئ  ،د بېلګي په ډول په ] [18کي موندالی سی.
ددی دپاره چي په  .4.6رساله کي مو د سیټ د تیوری د ماوراء )(Metaریاضي ځني مهم
خصوصیات مو تاسوته در پېژندلي وي ،نو په  .3.6رساله کي په ډېر لنډ ډول سره د ثبوت د تیوري
بنسټیز مفهومونه درته معرفی کوو.

 .1.6دسیټ د تیوري اکسیوماتیک کول Axiomtization of set thoery
دلته به د سیټ د تیوری د اکسیوماتیک کولو د ډولو څخه یو ډول تشریح او د هغو څخه به زموږ
پرنسیپونه  ،چي په  .3.1رساله کي مو معرفی کړه  ،استنباط کړو.

زموږ بنسټیز مفهومونه عبارت دي له سیټ او په سیټ پوری د اړه درلودلو د اړېکي څخه.
سیټونه به دلته په  ,...,X,B,A, x2,x1,...,v,u,y,xسره ښیو او د اړه درلودلو اړېکه به په ∈ سره ښیو.
ضروردی ،چي د سیټ د تیوری د فارمول مفهوم دقیق معرفي کو.
اتومیک (نه تجزیه کیدونکئ) فارمول د  x=y, x∈yبڼه لري ،پداسي حال کي چي د  xاو  yد حروفو
پر ځای  ،چي سیټونه په نښه کوي ،نور اختیاری حرفونه ځای نیوالی سي .د سیټ د تیوري فارمول د
منطقي تړونکو (عملیو) ∨ ¬,≡,→,∧,او کوانټیفیکاتورو ∃  ∀,په مرسته د اټومیک فارمولو څخه
السته راځي.
بېلګه  .1.1قرارداد موکړئ ؤ ،چي د سیټ د تیوري فارمول :
)(∀x)( x∈y → x∈z
په لنډ ډول سره  y⊆zښیو.
همدا ډول د :
))(∀v)(v∈u ≡ (v=x ∨ v=y
فارمول مو په لنډ ډول لکه ] u=[x, yپه نښه کړي ؤ.
∎
تمرین  .1.1د سیټ د تیوري الندنې فارمولونه مو څه ډول لیکل؟
))(∀x)( x∈y ≡( x∈u ∨ x∈v
))(∀x)( x∈y ≡( x∈u ∧ x∈v
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))(∀x)( x∈y ≡( x∈u ∧ ¬x∈v
د سیټ د تیوري اکسیومي به معرفي کو .ټولي اکسیومی(د هغوی شمېر الیتناهي دی) د سیټ د تیوري
فارمولونه دي .د آسانتیا په خاطر به دهغوی په لیکلو کي ،د هغه لنډیزو څخه  ،چي مخکي مو اشاره
ورته وکړه  ،کار اخلو.
د پراخېدو اکسیومه Axiom of Extensionality
)x=y ≡(∀u)(u∈x ≡ u∈y
د جوړه کېدو اکسیومه Axiom of Pairing
}(∀x)(∀y)( ∃u) u={x, y
د بوج اکسیومه Axiom of Power Set
)(∀x)( ∃y) (∀z) (z∈y ≡ z⊆x
د الیتناهي اکسیومه Axiom of Infinity
))(∃A)(∃x) x∈A ∧ (∀y)(y∈A→y∪{y}∈A
د سب سیټو د اکسیومي شیما Axiom Schema of Sub Sets
که  φد سیټ د تیوري داسي فارمول وي ،چي  Aنه احتوا کوي  ،بیا نوالندي فارمول اکسیومه ده:
)))(∀x1)...(∀xn)(∀x)(∃A)(∀y)(y∈A ≡ (y∈x ∧ φ(y, x1, ..., xn
د تعویض د شیما اکسیومه Axiom Schema of Replacement
که  φد سیټ د تیوري داسي فارمول وي ،چي  Aنه احتوا کوي  ،بیا نوالندي فارمول اکسیومه ده:
→)(∀x)(∃z)(∀y)( φ(x, y, x1, ..., xn)≡y∈z
)))→(∀B)(∃A)(∀y)(y∈A≡(∃x)(x∈B∧ φ(x, y, x1, ..., xn
د نظم اکسیومه Axiom of Regularity
]))(∀x)[(∃y)(y∈x)→(∃y)(y∈x ∧ ¬(∃z)(z∈y ∧ z∈x
د څرملو ـ فرنکل  Zermelo-Fraenkelد اکسیومو سیسټم به په  ZFسره په نښه کوو .پاس
ذکر سوي اکسیومې د نوموړي اکسیوماتیکي سیسټم اکسیومي دي .که پر نوموړو اکسیومو د ټاکنې
اکسیومه اضافه کړو  ،نو د  ZFCد اکسیومو سیسټم السته راځي(یعنی  ZFC= ZF+ACدي).
اوس به نو په لنډ ډول د اکسیومو ورول ته ځیر سو .د الیتناهي اکسیومي څخه استنباط کېږي،
چي لږ تر لږه یو سیټ وجود لري (هغه مو دلته په  Aسره ښودلئ دي) .د سب سیټو د شیما د اکسیومي
پر بنسټ د  Bسیټ داسي وجود لری،چي:
))(∀y)(y∈B≡(y∈A ∧ ¬y=y
(دلته زموږ د  φفارمول  ¬y=yدي).د پراخېدو د اکسیومي پر بنسټ دغه ډول سیټ یکړ دي او په ∅
په نښه کي.
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په  .3.1رساله کي د  P5په اصل کي اوس ویالی سو ،چی «د بیان ښه تابع» یعنی څه :پدي
معنی چي هغه د سیټ د تیوري فارمول دي او د  P5پرنسیپ د سب سیټو د شیما د اکسیومي څخه
استنباط کېږي .د  P1پرنسیپ د جوړه کېدو د اکسیومي څخه استنباط کېږي P4 .د بوج د اکسیومي څخه
استنباط کېږي.
په  .5.2رساله کي مو الندنې نښه معرفي کړه:
))y ≡ (∀u)(u∈x≡(∃z)(z∈y ∧ u∈z

=x

پدي معنی  ،چي  xد هغو سیټو د یووالي سیټ دي  ،چي په  yاړه لري .پوهېږو  ،چي الندنې اړېکه
صدق کوي:
}x∪y= {x, y

)(1.1
او د سیټو د سیسټم } {At; t∈Tدپاره:
)(1.2

}{At ; t  T

At 

tT

دي .وبه ښیو  ،چي د هر سیټ  Bدپاره  A= Bوجود لري .ددی موخي دپاره کافي ده  ،چي د y∈x
د فارمول دپاره د تعویض د شیما د اکسیومي څخه کار واخلو .بیانو د استنباط فرضیه صدق کوي
)(∀x)(∃z)(∀y)(y∈x ≡ y∈z
(کافي ده  ،چي  z=xوټاکو) فلهذا:
))(∀B)(∃A)(∀y)(y∈A ≡ (∃x)(x∈B ∧ y∈x
یعنی:
B

=(∀B)(∃A) A

د ) (1.1اړېکي پر بناء د  Bد موجودیت څخه د  P2پرنسیپ استنباط کېږي .د ) (1.2پر
اساس د سیټو د یووالي د سیسټم موجودیت استنباط کېږي  ،او دغه موجودیت د یوه پلوه په .5.2.رساله
کي دهغه دتعریف دپاره او د بله پلوه په  .8.5.2تمرین کي د کارتیزین سیسټم د موجودیت دپاره ضرور
ؤ.
ترتیب سوي جوړه څه شي ده ،پدی هکله باید یودبله موافقي ته ورسېږو .د تعریف د امکاناتو
څخه یو امکان یې په الندی ډول دي:
)(1.3

}}[x, y] = {{x, x}, {x, y

پیاد مودي  ،چي په  .5.1رساله کي مو د مرتبي جوړي څخه یوازني غوښتنه دا وه  ،چي د )(1.3.4
اړېکه باید صدق وکي .که ] [x, yد ) (1.3پذریعه تعریف کو ،نو ) (1.3.4بیا صدق کوي.
که  Rاړېکه وي ،نو :
}D(R)={x ; (∃y)[x,y]∈R
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}H(R)={x; (∃y)[y, x]∈R
تراوسه خو ) D(Rاو ) H(Rپه غیر مجاز ډول تعریف سوي دي ،نه پوهېږو  ،چي آیا وجود
لري .په متن کي مو پر دغه پرابلم سترګي پټي کړي وی ،او تل مو فرضول ،چي  R⊆A×Bدي .بیانو
د ) D(Rموجودیت د سب سیټو د شیما د اکسیومي څخه استنباط کېدلي .ځکه چي:
}D(R)={x∈A ; (∃y)[x,y]∈R
دي .همدا ډول د ) H(Rپه هکله استدالل کوو.
له نېکه مرغه په اسانې سره موندالی سو ،چي په عمومي ډول :
}R ; (∃y)[x,y]∈R

∈D(R)={x

صدق کوي .فلهذا د ) D(Rد سیټ موجودیت د  ZFپه اکسیومو کي تضمین دي .همدا ډول د ) H(Rد
سیټ موجودیت تضمین دي.
پاته سوه د  P3پر پرنسیپ د باور کولو مسئله .لوستونکئ په اساني سره (د ) (1.3په مرسته)
ثابتوالی سي ،چي:
}]A×B={u∈P(P(A∪B)); (∃x∈A)(∃y∈B) u=[x, y
پدي ډول د  A×Bد سیټ موجودیت د  P(P(A∪B)) , P(A∪B), A∪Bد موجودیت او د سب سیټو
د شیما د اکسیومي څخه استنباط کېږي.
د الیتناهي اکسیومي څخه په  2.6رساله کي کار اخلو .ټوله پاته اکسیومي موپه کار واچولي،
پاته سوه یوازي د نظم اکسیومه.
دنظم اکسیومه یوازي تخنیکی خصوصیت لري او دونه بنسټیز رول نه لوبوي .د بېلګي په ډول
د نظم د اکسیومی څخه د هرسیټ  zدپاره  z∉zصدق کوي .په رشتیا هم ،د نظم په اکسیومه کي
} x={zسره اېږدو .بیانو  y∈xداسي وجود لري ،چي ∅= y∩xدي .خو د  y∈xڅخه استنباط کېږي،
چي  y=zدي ،پدي معنی ∅=} z∩{zدي  ،او ددی ځایه استدالل کوالی سو ،چی  z∉zدي.
تمرینونه
 .1.1فرضوو چي  φد سیټ د تیوري فارمول دي ،چي د مپینګ دتعریف دپاره «مقرره» یا دستور
وضع کوي  ،پدي معنی چي :
)(∀x)( ∀y1)( ∀y2)(φ(x, y1) ∧ φ(x, y2)→ y1= y2
ثابت کي ،چی د هر سیټ  Aدپاره د ( fمپینګ) سیټ داسي وجود لري ،چي:
))[x, y]∈f ≡ (x∈A ∧ φ(x, y
صدق کوي.
 .2.1وښیاست  ،چي د هر سیټ  xدپاره } x≠x∪{xدي.
 .3.1فرضوو ،چي  Rداسي سیټ دي چي دهغه هر عنصر ترتیب سوي جوړه ده ،وښیاست چي R 1
وجود لري.
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 .4.1ثابت کي د ټولو سیټو سیټ وجود نلري.
 .5.1الف) ثابت کي ،چي د  y,xسیټونه  ،چي دهغوی دپاره  x∈yاو  y∈xوجود نلري.
ب) ثابت کي ،چي د  z,y,xسیټونه  ،چي دهغوی دپاره  x∈y∈z∈xوی ،وجود نلري.

 .2.6د سیټ په تیوري کي د حقیقي عددو د جوړښت په هکله
په دي رساله کي به په لنډډول وښیو  ،چي څه ډول کوالی سود  ZFد اکسیومو پر اساس د حقیقي عددو سیټ
) (2.1.8)-(2.1.1خاصیتو سره ترسیم کو .لوستونکئ کوالی سي ددی موضوع جزئیات په نورو کتابو کي  ،د
بېلګي په توګه په ] [18کي ولولي.

لمړئ د طبیعی عددو د سیټ جوړول ضرور دي .نوموړئ سیټ به ) (2.1.9او )(2.1.10
خصوصیات ولري او پر هغه به د ریاضي د استقراء د ثبوت طریقه «کارکوي» .البته نه په پوهېږوچي
صفراو یا  x+1څه شي دي .د صفر په بدل کي هر شي چي وي ټاکالی سو.منتهی د تخنیکی دالیلو په
سبب ∅= 0سره اېږدو .د  x+1عملیه  ،تل یو نوی شئ ایجابوي او هغه باید د  xڅخه متفاوت وي .د
تمرین  2.1پراساس د  x+1پر ځای } x∪{xرا اخلو .فلهذا هغسي سیټ غواړو  ،چي الندني
خصوصیات ولري:
)(2.1

∅∈X

) (2.2که  x∈Xوی،نو  x∪{x}∈Xدي.
) (2.3که د  Yسیټ ) (2.1او ) (2.2خاصیتونه ولري ،نو  X⊆Yدي.
در پیاد یې کي  ،چي ) (2.3غوندي خاصیت په  1.2رساله کي موږ ته د ریاضي د استقراء په طریقه د
ثبوت امکان برابراوه.
تمرین .1.2د  1.2رسالي ته ورته مفکوروپر بنسټ ثابت کئ ،که د ) (2.1او ) (2.2په
خصوصیاتو سیټ وجود ولري ،نو داسي سیټ وجود لري چي ) (2.3)−(2.1خاصیتونه ولري.
په ) (2.1او ) (2.2خصوصیاتو سره د  Xد سیټ موجودیت د الیتناهي د اکسیومي څخه
استنباط کېږي .خو بله کړنالره مو هم غوره کوالی سوای .د الیتناهي اکسیومه په دوو نورو اکسیومو
الیشوو ،هغه داچي « لږ تر لږه یو سیټ وجود لري» او « په ) (2.1او ) (2.2خصوصیاتوباندي سیټ
وجود لري» .لمړې اکسیومه مو د خالي سیټ ∅ د موجودیت دپاره په کار ده ،ترهغه وروسته کوالی
سو چي دوهمه اکسیومه فارمولبندي کو .که لوستونکئ دی ته تیار وي چي د سیټ د تیوري په
اکسیوماتیکی سیسټم کي دغه ډول استثناء قبوله کي ،نو بیا مجبوره ندي چي د الندنې قضیې اندېښنه
ورسره وي.
قضیه  .1.2د ) (2.1او ) (2.2په خصوصیاتو باندي سیټ وجود لري.
ثبوت  :د تخنیکي پلوه یې ثبوت بدجوله دي .موږ دلته دهغه بنسټیزې ټکې راوړو او جزئیات
یې لوستونکئ ته پرېږدو.
فرضوو  Aسیټ دي ،موجودیت یې د الیتناهي اکسیومه تضمینوی  ،او a∈Aدي .د  φفارمول
«مپینګ» داسي لیکو،چي د  aعنصر ته ∅ تعیینوي.که د  xو عنصر ته د  yعنصر تعیین کي ،نو د
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} x∪{xعنصر ته } y∪{yتعیینوي .په دغه ډول تعریف سوي مپینګ کي د  Aد سیټ تصویر د
) (2.1او ) (2.2په خصوصیاتوباندي یوسیټ دي .دغه ادعا زموږ د ثبوت دپاره کافي ده.
د ) φ(x,yفارمول الندي بڼه لري:
→(∃z)([x,y]∈z ∧[a, ∅]∈z ∧ (∀u)(∀v)([u, v]∈z
))→[u∪{u}], v∪{v}]∈z
دغه فارمول د تعویض د اکسیومي د شیما فرضیې پر ځای کوي .ځکه نو د  Xسیټ داسي
وجود لري ،چي:
)y∈X ≡ (∃x∈A) φ(x,y
په اسانی سره لیدل کېږي ،چي د  Xسیټ د ) (2.1او ) (2.2خاصیتونه لري.
q.e.d.
تمرین  .2.2پورتنې قضیه په جزئیاتو سره ثابته کئ.
د قضیې (او یا د «ذکرسوو» اکسیومو) او  .1.2تمرین په استناد ویالی سو چي د
) (2.3)−(2.1په خصوصیاتو سیټ وجود لري .د ) (2.3خاصیت موږ ته نوموړي سیټ یکړتوب او یا
بیساري توب تضمینوي .دغه سیټ په  Nسره او دهغه عنصرونه په طبیعي عددو سره ښیو .عالوه پر
دي ∅= 0او د  x∈Nدپاره } x+1=x∪{xسره ایږدو .زموږ د عرف او عادت سره سم  0+1لکه ، 1
 1+1لکه  2+1 ، 2لکه ... 3او داسي نور ،لیکو.
تمرین  .2.3وښیاست ،چي }∅{= 2={∅, {∅}} ، 1دي.
د  Nپر سیټ د ≦ اړېکه داسي تعریفوو:
)(2.4

)x≦y ≡ (x=y ∨ x∈y

قضیه  .2.2د ≦  N,سیټ ښه ترتیب سوي سیټ دي.
لمړئ و کمکي دعوا ته ضرورت لرو.
لیما  .1.2د هر  x≠y ، x,y∈Nدپاره یا  x∈yاو یا  y∈xدي.
ثبوت :د ) (2.3)−(2.1خاصیتونه موږ ته د استقراء په طریقه د ثبوت اجازه راکوي .ځکه نو
دغه کړنالره به تعقیب کو .لمړئ به دوه سیټونه په نښه کو:
}By={x∈N; y∈x ∨ y=x ∨ x∈y
}A = {y∈N; By=N
د لیما د ثبوت دپاره کفایت کوي چي د  A=Nمساوات ثابت کو.
لمړئ خو به وښیو،چي د  Aسیټ ) (2.1او ) (2.2خصوصیات لري.بیانو د ) (2.3پر اساس د
لیما ادعا صدق کوي.
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په لمړي ګام کي په وښیو ،چي  ∅∈Aیعني  B∅=Nدي .البته ∅∈ B∅ ،دي .که ∅ x∈ Bوي،
نو یا باید ∅= xاو یا  ∅∈xوي .په دواړه حالتو کي } ∅∈ x∪{xدي .ځکه نو ∅ x∪{x}∈ Bدي.
فلهذا د ∅ Bسیټ د ) (2.1او ) (2.2خاصیتونه لري ،پدي معنی  ،چی  B∅=Nدي.
په عین ډول د استقراء ګام اخلو :که  Bx=Nوي  ،نو  Bx x =Nدي.
q.e.d.
تمرین  .4.2ثابت کي ،چي د هر  x∈Nدپاره د  Bx=Nڅخه  Bx x =Nاستنباط کېږي.
اوس به نو راسو د قضیې  .2.2ثبوت ته :د ≦ اړېکه انعکاسي ده .د  5.1الف) تمرین پر بنسټ
نوموړي اړېکه ضد تناظري ده .فرضوو ،چی  x≦yاو  y≦zدي .که  x=yیا  y=zوي ،نو x≦z
بدیهي ده .فرضوو ،چي  x≠yاو  y≠zدي .بیانو  x∈yاو  y∈zدي .د لیما  .1.2په استناد یا  x=zیا
 x∈zاو یا  z∈xدي .د  x=zحالت د  5.1الف) تمرین پر بنسټ منځ ته نه راځي .همدا ډول د  5.1الف)
تمرین له مخي د  x∈zحالت منځ ته نه راځي .ځکه نو  x∈zدي ،یعنی د ≦ اړېکه انتقالي ده.
فرضوو ،چي  A⊆Nغیر خالي دي .د نظم د اکسیومي پر اساس داسي  a∈Aوجود لري ،چي
∅= a∩Aدي ،پدي معنی  ،چي د  x∈Aدپاره  x∈aصدق نه کوي .ځکه نو د لیما  .1.2په استناد د
 x∈Aدپاره  ، a≦xیعنی  aد  Aد سیټ کوچنئ ترین عنصر دي.
q.e.d.
اوس نو ضرور دي ،چي د طبیعي عددو جمع او ضرب تعریف کو.

قضیه .2.3د  N
 f:N×N یوازنئ مپینګ په الندې خصوصیاتو وجود لري:
)(2.5
)(2.6

f(x, 0)=x
f(x,y+1)=f(x,y)+1

ثبوت :موږته آشنا جوړښتونه او مفکوري به دلته کاپی کړو .د  1.3.4قضیې په شان کوالی سو
ثابت کو ،چي دغه ډول مپینګ نهایت یو وجود لري .پاته سو ددغه ډول مپینګ د موجودیت سوال.
ترجزئیاتو یې تېریږو  ،ځکه چي جوړښت یې د  4.2.2.قضیې و ثبوت ته ورته دی.الندنئ سیټ په نښه
کوو:
[x,y],دپاره ) (2.6او ) (2.5صدق کوي  h , [0,0]∈D(h),مپینګ دي ; F= {h⊆N3
}د )[x,y+1]∈D(h
بیانو  f=⋃Fزموږ مطلوب مپینګ دي.
تمرین  .5.2قضیه  .3.2په جزئیاتو ثبوت کئ.
) (2.5او ) (2.6شرطونه موږته د طبیعي عددو پېژندل سوي د جمع خاصیتونه را پیادوي.پد ی
ډول د ) f(x,yقیمت د  x+yپه بڼه لیکو او د  x,y∈Nطبیعي عددو د جمع په نامه یادوو.
تمرین  .6.2د طبیعي عددو د ضرب موجودیت ثابت کئ.
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اوس نو د طبیعي عددو سیټ  Nلرو ،چي پر هغه باندي جمع او ضرب تعریف سویدې  ،او پر
هغه د ریاضي د استقراء د ثبوت طریقه «کارکوي»( ،ځکه چي ≦  N,سیټ ښه ترتیب سوي سیټ
دي) .موږته په آشنا کړنالره باندي د  Nسیټ ته د تامو عددو  Zو رینګ ته پراختیا ورکو .د  μیو شي
(څېز)  Objectرااخلو ،د بېلګي په ډول ] μ=[0, 0یا }}∅{{= μدي .د ] [μ, nمرتبه جوړه په –n
سره ښیو.
))}Z=N∪({μ}×(N−{0
ایږدو .پدي معنی،که  z∈Zوي ،نو  z∈Nیا د کم } n∈N−{0دپاره  z=−nدي .د  Zد دوو عنصرو
 z1,z2∈Zدپاره دهغوی جمع  z= z1+z2داسي تعریفوو:
 .1که  z1,z2∈Nطبیعي عددونه وي ،نو  zیعنی د هغوی د جمع حاصل د طبیعی عددو د جمع
حاصل  z1+z2دي.
 .2که  m∈ N−{0} ، z2=−m ، z1∈Nوي ،نود  z1≧mدپاره  z= z1−mدي ،خو د
 z1<mدپاره ) z=−(m− z1دي.
 .3که  n,m∈N−{0}, z2=−m, z1=−nوي ،نو ) z=−(n+mدي.
 .4که  z2∈N, z1=−nوي ،نو و دوهم حالت ته ورته پر مخ ځو.
په ورته شان د  Zد سیټ ددوو عنصرو ضرب تعریفوو .او پدي هکله چي  Zانتګرال دومین
( Integral Domainتبدیلي رینګ دواحد عنصر درلودونکي ،پر صفر دوېش دوړتوب ماسیوا) دي،
خپل ځان باوري کو .بل ګام – دفیلډ په صفت د  Qد سیټ جوړښت او د ددکینډ د مقطع په مرسته د هغه
پراختیا د  Rو فیلډ ته – زه باور لرم  ،چي لوستونکئ د موضوع سره آشنا او یا د هغه په هکله په کتابو
کي (د بېلګي په ډول ] ) [18],[17],[9],[7لوستالی سي .البته دغه ټوله جوړښتونه د  ZFد سیټ د
تیوري په چوکاټ کي عملي سوي دي.
نورتمرینونه
 .7.2ثابت کئ ،چی د هر طبیعی عدد  n∈Nدپاره } n={0,1,2, ..., n−1صدق کوي.
 .8.2ثابت کئ ،چي د  X⊇Nسیټ داسي وجود لري ،چي د " "x∈y ∨ x=yاړېکي په ذریعه په
ترتیبي ټیپ  ω+ωپوري ښه ترتیب سوي دي.
 .9.2د  Xسیټ د ترتیبي عدد  Ordinal Numberپه نامه یادوو ،که د " "x∈y ∨ x=yاړېکي په
ذریعه ښه ترتیب سوي وي ،او د هر سیټ  x∈Xدپاره  x⊆Xدي.ثابت کي :
الف) هر  n∈Nترتیبي عدد دي؛
ب)  Nترتیبی عدد دي؛
ج) } N∪{Nترتیبي عدد دی.
 .10.2ثابت کئ ،چي دوه ترتیبي عددونه یوازي او یوازی هغه وخت یودبله سره مساوي دي ،چي
مساوي ترتیبي ټیپ ولري.
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 .11.2ثابت کئ ،چي د هر ښه ترتیب سوي سیټ دپاره (د  10.2په استناد  ،یوازنې) ترتیبي عدد وجود
لري ،چی د نوموړي سیټ سره مساوي ترتیبي ټیپ لري ( فقط د  .1.2قضیې ثبوت کاپې کي) .

 .3.6د دریم د طرد قانون صدق نه کوي؟
په دي رساله کي به په لنډ دول د ثبوت د تیوري بنسټېزي تشریح کو  ،څووکوالی سو تاسوته په راتلونکي
رساله کي د سیټ د تیوري د مافوق ریاضي ځنې مهمې نتېجي در وپېژنو.

د تېري پېړې په پای او ددي پېړي په سرکي 16ریاضي د بحران سره مخامخ سوه .د بحران د
نتېجي د یوی برخي سره لوستونکئ آشنا دي :د سیټ تیوري منځ ته راغله  ،او دهغه په اړوند ژوري
نتېجي  ،دبېلګي په ډول د حقیقي عددو په هکله ،السته راغلي .خو په عین حال کي ځني پاردکسونه
(تنقیضونه) هم ورسره رامنځ ته سوه .د نېکه مرغه ددغو پارادکسو څخه ډیر یې بېله سیټ د مفهوم
څخه هم فورمولبندي کیدای سوای .ځکه نو هغه د ریاضي د منطق او یا په مجموع کي دریاضي
پارادکسونه ګڼالی سو .د بېلګي په ډول د دالک (سلمان) پارادکس  ،چي د کلی د ټولو نارینوو ،چي په
خپله خپله ږېره نه خروي ،ږېره یې ورخروله  ،د سیټ ومفهوم ته ضرورت نلري.
دغه حالت ریاضي پوهان دي ته وهڅول  ،څود ریاضي و بنسټېزي ته په ځېر سره پاملرنه
وکي او لمړئ د هغه بنسټېزي ستنې ،چي پر هغوی ټوله ریاضي والړه ده  ،ټینګې کي .دهغو ستنو څخه
یې یوه ستن د ریاضي منطق او دهغه اساسي برخه –دثبوت تیوري ،ده.
د ریاضي پوهانو دی ته پام سو ،هغوی اصآل په دي نه پوهېږي ،چي په ریاضي کي ثبوت څه
شي دي .ځکه یې نو د ثبوت مفهوم او دهغه په اړوند نژدي مفهومونه په دقیق ډول فورمولبندي کړه.
لمړئ خو باید پاملرنه وکو ،چي ریاضي تل په مشخصه ژبه ویل کوي .کله چي په  .1.6رساله
کي مو د سیټ تیوري ترسیموله  ،نو زموږ په ژبه کی سربېره پر حرفو  ،دوي نښې (سمبولونه) =,∈ ،
احتوا کولي .ټوله پاته فارمولونه مو یوازي د (اټومي فارمولو څخه) د منطقي مفصلو(د میم په زور
سره ،یعنی تړونکې) او د کوانټورو په مرسته ارائه کوله .که غواړو چي د طبیعی عددو تیوري په
اکسیوماتیکه بڼه څرګنده کو ،نو زموږ ژبه به د = ...,+, 1,0,≦,نښې (سمبولونه) احتوا کوي .ټوله
فارمولونه چي د طبیعی عددو په هکله ویل کوي ،ددغو نښو (د هغوی په اړوند اټومي فارمولو څخه) د
منطقې تړونکو او کوانټورو په مرسته فورمولبندي سوي دي.
دریاضي د تیوری فورمالیزم د هغه تیوري د ژبي او اکسیومو په ذریعه راکړه سوي دي.
اکسیومي د تیوري په ژبه کي فارمولونه دي .د بېلګي په ډول د  ZFد سیټ تیوري د ∈ =,په ژبه او په
 .1.6رساله کي د اکسیومو په ذریعه راکړه سوي ده .د ګروپ د تیوري د فورمالیزم ژبه = 1,∙,او
اکسیومې یې د ګروپ د تیوري اکسیومې دي( اتحادي قانون ،د معکوس عنصر موجودیت او داسي
نور)  .امکان لری چي لوستونکئ دی د طبیعی عددو د تیوري د فورمالیزم سره  ،چي ژبه یې
≦ .,+, 1,0,او اکسیومي یې د پئانو اکسیومې دي ،آشنا وي.
د تیوري اکسیومي د ریاضي هغه غوښتنې دي ،چي پر حقیقت بناء دي .ځني فارمولونه تل
حقیقت لري ،هغوی د تاوتولوجي په نامه یادېږي .د بېلګي په ډول الندنې فارمولونه تاوتولوجي دي:
 16د نولسمي پېړي په پای او د شلمي پېړې په سر کي (ژباړن)
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V→V , V1→(¬ V2→ V1) , (∀x) V(x)→(∃x) V(x) ,
)(∃x)( V1(x)∨ V2(x))→(∃x)( V1(x)∨ (∃y) V2(y
ثبوت څه شي دي؟ په ثبوت کي ریاضي پوه غواړي چي ځانته قناعت ورکړي ،چي هغه
فارمول چي «قضیه» ارائه کوي ،پدي شرط حقیت لري ،چي دهغي تیوري اکسیومی چي موږ کار
پکښي کوو  ،حقیقت ولري .د ثبوت ساده ترینه بڼه مستقیم ثبوت دي ،چي ګام پر ګام تر هغه وخته د
حقیقي فارمولو راوړل دي څو د قضیې ثبوت السته راسي .یوازي هغه فارمولونه راوړو ،چي حقیقت
ولري اود الندنیو درو دلیلو پر بنسټ د هغوی څخه استنباط سوي وي.
 .1راوړل سوي فارمول د تیوري اکسیومه ده
 .2راوړل سوي فارمول تل حقیقت لري ،یعنی تاوتولوجي ده.
 .3راوړل سوي فارمول په «ساده ډول» ترهغه د مخکني فارمول څخه استنباط سوی دي.
په  Tباندی د د ریاضي د تیوری فورمالیزم په نښه کوو .فرضوو چي  Vد تیوری په ژبه کي
فارمول دي .که د  Vد فارمول ثبوت  ،چي د هغي تیوري اکسیومي په کار اچوي ،وجود ولري ،نو
وایو چي د  Vفارمول د  Tپه تیوري کي د ثبوت وړ دي( یا په بله اصطالح د  Vفارمول د  Tپه
تیوري کي ثابتیدالی سي) او د  T⊢ Vپه شکل یې لیکو .که د  Tپه تیوري کي د  Vفارمول د ثبوت
وړ نه وي  ،نو  T⊬ Vپه شکل یې لیکو .د بېلګي په ډول که  Vد سیټ د تیوري یو پیچلئ فارمول
معرفي کي  ،چي لنډه بڼه یې )|) (∀x)(|X|<|P(Xده ،نو  1.2.4قضیه وایې:
ZF ⊢ V
همدا ډول پاته قضیې د  .1څخه تر  .5پوري هغه واقعیت ارائه کوي  ،چي د هغوی اړوند فارمولونه د
په  ZFاو یا  ZFCکی د ثبوت وړ دي.البته دغه څرګندونه په ساده ډول ده.
د  Tپه تیوري کي تناقض (یا پارادکس) داسي یو حالت دي  ،چي د  Vیوداسي فارمول پیدا
کوو  ،چي هغه پخپله یعنی  T⊢ Vاو د هغه نفي یعنی  T⊢¬ Vپه نوموړي تیوري کی د ثبوت وړ
دي .په دغه ډول تیوري کي هر څه ثابتوالی سو .دغه ډول تیوری د متناقضي  contradictoryتیوري
په نامه یادوو .البته د یوي تیوري د معقولیت ساده ترین معیار دادی  ،چي باید متناقضه نه وي .د کانتور
د سیټ تیوری هغه ډول چي کانتور جوړه کړي وه  ،د فورمالیزم په چوکاټ کي ال نه وه راغلي،خو په
هغه کي د پاردکسو د موندلو په نتیجه کی معلومه سوه  ،چي متناقضه ده .ددي پېړي په سرکي ( دشلمي
پېړې په سر کي) ارنستو څرملو  E.ZERMELOاوابراهام فرنکل ABRAHAM
) FRAENKEL(1891−1965د  ZFد سیټ فورمالي (صوري) تیوري ترسیم کړه او د هغي په هکله
تر نن ورځي پوري چا د هغي تناقض ندی په ګوته کړی .پدی لړ کي ریاضي پوهانو وموندل ،چي که د
 ZFتیوري غیر متناقضه وي  ،نو د هغي عدم تناقض نسي «ثابتید الی» .پدي معنی چي تر نن ورځي
پوري که د دي تیوري عدم تناقض ندی ثابت سوي  ،نو موږد  ZFتیوري په غیر متناقض والي ډاډه
یو .ځکه نو په ښه نیت سره فرضوالی سو ،چي د  ZFتیوري غیر متناقضه ده .په تعقیب یې زموږ
ټوله څېړنې پر دغه فرضیه استواري دي.
اوس نو ستاسو پاملرنه د مسئلي و بنسټ ته راګرځوم .د مخکنې تحلیل او تجزیې په نتیجه هر
څه ثابتیدالی سي .د اقلیدیس د هند سي پنځمه اکسیومه ،د موازي خطو په هکله  ،در پیاد کئ2000 ،
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کاله دغه سوال  ،چي آیا د اقلیدس د هندسی پنځمه اکسیومه صدق کوي یا نه  ،ال ینحل پاته ؤ .
دنوموړي مسئلي حل په نولسمي پېړي کي لوی بحث راوپاراوه ،ځکه چي ډېر خلک په هغه نه پوهیدل.
دغه ناپوهی د سوء تفاهم اصلي علت ؤ .که د اقلیدس د هندسي تیوری  ،بېله پنځمي اکسیومي څخه په T
سره وښیو ،او  Vد اقلیدس پنځمه اکسیومه په نښه کي ،نو ذکر سوي الینحله مسئله دوه تعبیره لري.
لمړئ دا چي )  T⊢( V∨ ¬ V؟ دوهم تعبیر یې  T⊢ Vیا  T⊢¬ V؟ دي .دلمړي تعبیر جواب په
بدیهي بڼه ،هو  ،یعنی )  T⊢( V∨ ¬ Vدي .ددوهم تعبیر جواب نفي دي ،نه  T⊢ Vاو نه T⊢¬ V
صدق کوي .هیله ده چي لوستونکئ می پدي ډاډه کړی وي ،چي د مفهومو د تعریف او تشریح څخه
ماسیوا د پورتنیو سوالو درک مشکل دي .دمفهومو څخه می هدف د ثبوت د وړتیا مفهوم دي او بېله
دغه مفهوم څخه  ،که څوک وغواړي یا نه  ،بیدرنګه یې دوهم تعبیر په فکر کي راګرځي ،یعنی « نه
 Vصدق کوي اونه .» ¬ Vخو دا حقیقت نه لري ،ځکه نو درک یې ستونزمن دي.
ورته حالت د سیټ په تیوري کي هم ؤ .د ډېرو مهمو فارمولو په هکله پوښتنه پیدا سوه  ،چي
آیا  ZF⊢ Vاو یا  ( ZF⊢¬ Vاو یا په  ZFCکي)  .څرګنده سو چي پدي حالتو کي د دریم د طرد
قانون صدق نه کوي ،پدي معنی ،چي دډېرومشخصو فارمولو Vدپاره نه  ZF⊢ Vاونه ZF⊢¬ V
صدق کوي .په  4.6مه رساله کي به پدي هکله مشخصې بېلګي راوړم.
د وروستیو ادعاؤ د محتوی تفصیل به دلته په دقیق نظر وګورو .که  Tتیوري او  Vد نوموړې
تیوري په ژبه فورمول وي ،نو بیا څلور امکانات لرو:
الف )  T⊢ Vاو T⊬¬V؛
ب)  T⊬Vاو T⊢¬ V؛
ج) T⊬Vاو T⊬¬V؛
د) T⊢ Vاو .T⊢¬ V
د د) حالت البته وایې  ،چي زموږ تیوري متناقضه ده .زموږ دپاره یوازي هغه تیوری ګانې په زړه
پوري دي ،چي متناقضي نه وي .په هغه صورت کي د الف)  ،ب) یا ج) حالت منځ ته راځي .د الف)
او ب) حالتونه پدي هکله فیصله کوي ،چي آیا د  Tپه تیوري کي  Vیا که  ¬ Vصدق کوي .خو کیدای
سي چی دریم حالت  ،یعني ج) رشتیاوي .پدغه ډول حالت کي د  Vفارمول د Tد تیوري د نه فیصله
کیدونکي  Undecidableقضیې په نامه یادوو .د بېلګي په ډول د اقلیدس پنځمه اکسیومه په هندسه کي
نه فیصله کېدونکي ده.نوري ساده بېلګي هم وجود لري :د بېلګي په ډول د ګروپ په تیوري کي تبدیلي
قانون نه فیصله کېدونکئ دي.
په پای کي د یوي مهمي اړېکي یادونه غواړم .فرضوو چي  Tتیوري او  Vیوفورمول دي.
وایو چي د  Tتیوري ته مو د  Vپه اکسیومه پراختیا  extensionورکړی ده (د  T+Vپه څېر یې
لیکو)  .په نتیجه کي السته راغلی تیوری یوازی او یوازی هغه وخت غیر متناقضه ده  ،چي T⊬¬V
وي .لوستونکي په اساني سره ددغه حقیقت په هکله فکر کوالی سی.
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 .4.6د سیټ د تیوري نه فیصله کېدونکې قضیې
دسیټ د تیوری د هغو پرابلمو  ،چي د سیټ په تیوري کي نه فیصله کېدونکي دي ،ځنې ساده بېلګي به راوړو

لمړئ خو به د ټاکنې د اکسیومي په هکله درته ووایم ،چي په  1938د ویانا ریاضي پوه کورت ګدل
) KURT GÖDEL(1906-1978څرګنده کړه ،چي که د  ZFتیوري غیر متناقضه وي نو نوموړی
تیوري د ټاکني د اکسیومي په ګډون ،یعنی  ZFCهم غیر متناقضه ده .دغه حقیقت داسی هم تعبیروالی
سو ،که د سیټ په تیوري کی د ټاکني داکسیومي په شمول تناقض ثابت کړای سو  ،نو د سیټ په تیوري
کی بېله ټاکني اکسیومي څخه هم تناقض ثابتوالی سو .په  1963کي کوهن  PAUL J. COHENوښودله،
چي  . ZF⊬ACپدي معنی چي د ټاکني اکسیومه د  ZFپه تیوري کي نه فیصله کېدونکي قضیه ده .د
تېري پیړي په دېرشو کلو کي پدي هکله ځني قسمې نتیجې و فرنکل  A. Fraenkelاو اندږئي
موستوسکي  ANDRZEJ MOSTOWSKIته څرګندي وي ،خو هغه هم د  ZFپه تیوري کي د مشخص
تعدیل په نتیجه کي .د نوموړي نتیجي د السته راوړلو د طریقو د صیقل په نتیجه کي کیدای سوای  ،چي
ثابته سی  ،چي د  ZFپه تیوري کي نسی ثابتیدالی  ،که یو سیټ متناهي وي نو د ددکینډ په مفهوم هم
متناهي دي.
اوس به نو خپل وخت د سیټ د تیوري د ټاکني اکسیومی په شمول  ،یعنی  ZFCپه تیوري کي
نه فیصله کېدونکو قضیو ته وقف کړو.
د  .3.5رسالي د نتیجو پر بنسټ پوهېږو ،چي د  ZFCپه تیوري کي د  1او  2بوج په
0

هکله پوهېږو  1 2یا  2  1صدق کوي .څرنګه چي د  1تر بوج یوازني کوچنئ ترین بوج
( 0په حقیقت کي د  1بوج مو دغه ډول تعریف کړی ؤ) دي ،نو د کانتور د قضیې  .1.2.4په استناد
0

0

نسی کیدای چي  2  1وي ،ځکه نو :
0

1

)(4.1

2

0

باید صدق وکي .فرضیه:

2 1

)(4.2

0

د کانتینووم د فرضیې  Continuum Hypothesisپه نامه یادېږي .د کانتور په شمول ډېرو ریاضي
پوهانو هڅې کړیدی چي نوموړي فرضیه ثبوت کي .د نوموړي فرضیې معادل د حقیقي عددو په ژبه
داسي وایې :که  X⊆Rد شمېر وړ سیټ نه وي  ،نو | |X|=|Rدي.
د کانتینووم د فرضیې څخه ډېري په زړه پوری ادعاوي استنباط کېږي .په  1938کال کي د
ګدل د علمي مقالي او په  1963کال کي د کوهن د علمي مقالي پر بنسټ د  ZFCپه تیوري کي د
کانتینووم فرضیه نه فیصله کېدونکي قضیه ده .عالوه پر دي د  ZFCپه تیوري کي هر یو د
 ، 2  2 ,2  3 ,2  او داسي نور مساواتو څخه  ،نه فیصله کېدونکي ادعاوي دي.
0

0

0

1

د  ZFCپه تیوري کي به یوه بله نه فیصله کېدونکي قضیه راوړم .دحقیقي عددو خطي ترتیب
سوي سیټ ≦  R,الندي خاصیتونه لري:
کوچنئ ترین او لوی ترین عنصر نلري
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)(4.3

که  x<yوي  ،نو  zداسي وجود لري ،چي x<z<y

)(4.4

د ددکینډ پرنسیپ صدق کوي

)(4.5

د شمېر وړګڼ سب سیټ  Qاحتوا کوي

)(4.6

په  Rکي په خپل منځ کی یودبل څخه جال (یعنی چي مشترکه
برخه ونلري) خالصو انتروالو هر سیټ د شمېر وړ دی

)(4.7

البته هر خطي ترتیب سوي سیټ ،چي ) (4.6خاصیت ولري  ،نو ) (4.7خاصیت هم لري .د .6.6.3
قضیې څخه په استفاده سره په اساني ثابتیږي چي هر خطي ترتیب سوي سیټ چي د )(4.6)-(4.3
خاصیتونه ولري  ،نو د حقیقي عددو د سیټ  Rسره آیزومورف (هم شکله) دي .میخائیل یاکوفلیویچ
سوسلین ) MICHAEL JAKOVLEVITSCH SUSLIN(1894-1919په  1919کي فرضیه طرحه کړه ،
چي نن ورځ د سوسلین د فرضیې په نامه یادیږي .د سوسلین فرضیه وایې ،هر خطي ترتیب سوی سیټ
،چي د ) (4.5),(4.4),(4.3او ) (4.7خاصیتونه ولري د حقیقي عددو د سیټ  Rسره آیزومورف دي.په
شپېتو کلو کي د توماس یېخ  ،THOMAS JECHروبرت سولووئ ROBERT SOLOVYاو ستانلئ تا ننباوم
 STANLEY TANNENBAUMد علمي مقالي په استناد څرګنده ده  ،چي د سوسلین فرضیه د  ZFCپه
تیوري کي نه فیصله کیدونکي قضیه ده.
په پای کي د  ZFCپه تیوري کي د نه فیصله کیدونکي قضیې یوه بله په زړه پوري بېلګه
راوړم .فرضوم چي لوستونکئ د لبیګ د اندازي د تیوري د اساساتو سره پېژندګلوي لري .که د
 A  0, 1  0, 1سیټ د لبیګ په مفهوم د اندازي وړ وي او د هر  x∈ 0, 1دپاره د هغه د مقطع
} Ax={y∈ 0, 1 ; [x, y]∈Aاندازه مساوي په  1وي ،بیانو نژدي د هري مقطع :
}A y ={ x∈ 0, 1 ; [x, y]∈A

اندازه مساوي په  1ده ،دغه اساسي نتیجه ده ،چي د فوبینی17د قضیې سره  ،د څو بعدي انتګرالو
رالنډونه و یو بعدي انتګرال ته ،اړوند لري .دسیټ د اندازي دوړتوب فرضیه دلته بنسټیز رول لوبوي.
ځکه چي د ټاکني د اکسیومي څخه په استفادي سره داسي د  Aسیټ هم ترسیموالی سو ،چي د اندازي
وړ نه وي او نوموړئ خاصیت به ونلري .البته پوښتنه کېږي چي کوالی سو د مبالغي تر پولی پوری
والړ سو او ووایو چي:د  Aسیټ دضد فوبینی سیټ په نامه یادوو  ،که  ، A  0, 1  0, 1د  Axد
هري مقطع اندازه مساوي په  1او هره د  A yد مقطع اندازه مساوي په  0سره وي .پوهېږو چي د
 ZFCپه تیوري کي د ضد فوبینی د سیټ دموجودیت مسئله د فیصلي وړ نده.

 .5.6نتیجه ؟
هڅه مو وکړه  ،چي لوستونکو ته د سیټ د تیوري ځنی بنسټیزي او کالسیکي مفکوری  ،چي
دریاضي پوهانو پر الیتناهي د موټه د راګرځولو نتیجې دی ،ور وښیو .په پای کي غواړم چي یوازي پر
یوه شي ټینګار وکړم  ،هغه داچي  ،لکه څنګه چي په څو ځله مي تکرار کړه ،د سیټ تیوري د ریاضي
 17ګیډو فوبینی ) Guido Fubini(1879-1943ایټالوي ریاضي پوه (ژباړن)
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د الیتناهي د تیوري په صفت منځ ته راغلي ده .که تر  .4.6رسالي تېر سو  ،نو د سیټ تیوري د
الیتناهي یوازنې تیوري ده .د اقلیدس هندسه د په پېړیو یوازنې د فضاء تیوري وه.د هغي خاصیتونه مو
اساسآ هغه وخت ښه درک کړای سوای ،چی په څنګ کي یې نوري  ،غیر اقلیدسي ،تیوریګاني او دغه
ډول مجرد مفهومونه لکه توپولوژي ،منځ ته راغلي .فکر کوم د افرضیه به هم پر ځای نه وي ،که
ووایو چي الیتناهي هغه وخت ښه درک کوالی سو ،چی په څنګ کي یې د هغه د څېړنې دپاره نوري
تیوریګانی منځ ته راسي؟
لیکوال ته تراوسه د الیتناهي یوازنې تیوري چی زموږد تیوري څخه فرق لري ،د سیټ د
تیوري بدیل  Alternative Set Thoeryد پیتر وپیینکا PETR VOPĚNKA(1935-2015) 18او د هغه
د ښوونځي ] [19په هڅه منځ ته راغلی او پراختیا ورکړه سوي ده .ممکن بل نظر به هم پر الیتناهی په
زړه پوري وي.

 18پیتر وپیینکا چکئ ریاضی پوه او فیلوسوف(.ژباړن)
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 چي د السته راوړلو امکانات یې وجود لري او په کتاب کي، یوازي دهغو کتابو فهرست راوړم
. البته د فهرست انتخاب ذهني دي. مو پر هغوي حواله ورکړي ده اویا لوستونکي ته یې توصیه کوم
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2.BALCAR, B.−ŠTEPÁNEK, P: Teoria množin. SPN, Praha 1974.
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15.MAREK, W.−ONYSZKIEWICZ, J.:Elementy logiki i teorii mnogości w
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16.SIERPINSKI, W:Cardinal and ordinal numbers. PWN, Warszawa 1965.
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18. ŠALÁT, T.:Reálne čísla. Alfa, Bratislava 1982.
19.VOPĚNKA, P. : Mathematics in the Alternative Set Theory. Teubner
Verlagsgesellschaft, Leipzig 1979 (ruský preklad Mir, Muskva 1983).
] [10او ] [18د سیټ د تیوري مهمې برخي به بر کی نیسۍ ،چي موږ یا دلته ندي راوړی او یا
مو ډیر په لنډ ډول راوړی دي [12] .کتاب د سیټ د تیوري ډیر ښه او په متوسطه سویه درسي کتاب
دي .په نړي کي یو د منتشرو کتابو څخه ] [13دي .لوستونکئ ډېري کالسیکي او په زړه پوری
مفکوري په ] [16کي موندالی سي .که څه هم د ] [5کتاب لوستل لږ څه مشکل دی  ،خو ډیري په زړه
پوري برخی  ،په خاص ډول د الیتناهی کمبیناتوریک (ترکیب)  ،په بر کي نیسي .د زده کړي دپاره ښه
مرستندوي د سوالو مجموعي ] [14او ] [15دي .د مسئلي نوري څېړنې د بېلګي په ډول په ] [2او
] [7کتابو کي راوړل سوي دي .په ] [2کتاب کي د الیتناهي ترکیب پېچلې مسئلي څېړل سوي دي ،خو
په ] [7کي لکه لوستونکئ چی د نامه څخه پوهېدالی سی ،دسیټ په تیوري کي نه فیصله کېدونکو
قضیو په هکله ژور معلومات السته راوړای سي .تاریخي معلوماتونه تر ډېره حده د ] [11کتاب څخه
رااخیستل سوي دي.
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د ژباړن یادداشت
راسي چي پنځوس کاله مخکې د لیسي ددوری د هندسی و کتاب ته مراجعه
وکو .تر هغه ځایه چي زما پیادیږي  ،نقطه دهغه هندسي شکل په صفت چي ابعاد
ونلري  ،یعنی طول،عرض او ضخامت ونلري ،تعریف سوی وه .هیڅ چا د هغي
په موجودیت باندی اعتراض نه کاوه  ،پدی معنی آیا داسي یو شي چي ابعاد
ونلري ،وجود لری ؟ یو مستقیم خط د (الیتناهي؟) نقطو څخه تشکیل سوی دي .د
مستقیم خط په لیدوسره څنګه کوالی سم چي د هغه یوی معینی نقطی ته ورسېږو؟
د بلي خوا په لرغوني یونان کي د اټوم کلمه د نه تجزیه کیدونکي ذری دپاره په کار
اچول سوی وه ،خو معاصر فزیک او تکنالوژي هغه اټوم هم تجزیه کي .آیا نقطه
هم تجزیه کېږي؟ که جواب مثبت وی  ،نو تر کمه حده؟ څه ډول کوالی سو د هغه
عمق ته ورسېږو؟څونه نقطې باید یودبل په څنګ کي کښېږدو ،څو یو قطعه خط
السته راسی؟
د اقلیدس د هندسی ددوو اصولو یادونه کوم.
 1هر دوه هندسی شکلونه  ،چي یوپربل منطبق وی  ،نو هغوی سره
مساوی دي.
ُ 2کل تر جزء لوی دي.
د الیتناهي مفهوم که په ساده ډول په نظر کي ونیسو  ،نو هر هغه شئ چي
متناهي نه وی  ،الیتناهي دي .طبیعی عددونه الیتناهي دی  ،خو طبیعی جفت
عددونه هم الیتناهي دی ،که څه هم طبیعي جفت عددونه د ټولو طبیعی عددو جزء
دي .د هر طبیعی عدد په مقابل کي یو جفت عدد اېښودالی سو .حقیقي عددونه هم
الیتناهي دي .خو که د هر طبیعی عدد په مقابل کي پر مستقیم خط یوه (نقطه ؟)
کښېږدو  ،مستقیم خط به مو سوری سوری وی ،د بېلګې په ډول د یوه او دوو
ترمنځ ټولې نقطې به کم طبیعی عدد ته نه وی تخصیص سوی .پوښتنه کېږي چي
آیا دواړه الیتناهي سره مساوی دی؟
د مسئلی تاریخي تکامل نه یوازي ددی کتاب په مقدمه کي  ،بلکه په هر
فصل کي تعقیب سوی دي ،خو دونه باید ووایم چي دغه ډول پوښتنې وی  ،چي
دچکي ریاضي پوه برنارد بلزانو او وروسته د هغه پر اساس د الماني ریاضي پوه
جورج کانتور په ذریعه ،د نولسمي پېړي په پای او د شلمي پېړي په سر کي ،د
سیټ د تیوري دزېږیدو منشاء وګرځیدي .دریاضي په ټولو څانګو  ،په فزیک او
نورو علومو کي ،هر چیري چي د الیتناهي د مفهوم سره مخامخ کېږو نو هلته به

هرومرو د سیټ تیوري خپل ښاغلئ ځای لری .ځکه نو وایو چي دسیټ تیوری د
الیتناهي تیوری ده.
په تېره پیړي کي د سیټ د تیوری د تحقیقاتو په پرمختګ کي درو
ښوونځېو ډیر مهم رول لوبولی دي .مرکزونه یې په روسیه  ،پولینډ او د وخت په
چکوسلواکیا کي وه .د چکسواکیا ښوونځي د چکي تکړه ریاضي پوه او فیلوسوف
پروفیسر پیتر وپېینکا په الرښونه  ،چي ددی کتاب مؤلف پروفیسر بوکوفسکي هم
دهغه سمینار غړی ؤ  ،الس په کار وه.
پروفیسر بوکوفسکي د  1939کال د سپټمبر پر نهمه د مرکزي سلواک
پود کریوان په کلی کي زیږېدلي دی .د لیسی په دوره کي د ټول سلواک د ریاضی
د مسابقاتو اتل راوتلي دی .دکمینیوس په پوهنتون کي یې د ریاضي په څانګه کی
دعالي تحصیالتو څخه وروسته خپله دوکتورا د پراګ د چارلس په پوهنتون کي
اخیستی ده .لکه چي مخکي مي یادونه وکړه په پراګ کي د پروفیسر وپېینکا د
سمینار د تکړه او فعاله غړو څخه شمېرل کیدي.
زما د تحصیل په وخت کي پروفیسر بوکوفسکي د کوشیڅ د ښار د پاول
یوزف ښافاریک د پوهنتون د ساینس د پوهنځي په چوکاټ کي د سیټ د تیوری
سمینار رهبری کاوه او پدی برخه کي وځانته د یوه خاص مکتب درلودونکي ؤ.
بنده ددغه سمینار د غړیتوب افتخار درلودی او په دغه برخه کي یې خپل
تحصیالت پای ته وروسول.
د حقیقي عددو د محور د ساختمان په هکله د پروفیسر بوکوفسکي اثر د
نړي په سطحه یو د مهمو آثارو څخه دي .سیټونه او دهغوی په هکله واقعیتونه د
پروفیسر صاحب هغه اثر دی چي ترجمه یې د ریاضي مینه والوته وړاندی کوم.
پدی اثر کي پروفیسر صاحب په ډیر مهارت سره د سیټ د تیوری ډیر مجرد
مفهومونه په مشخصو بېلګو کی معرفی کړیدی .دی کتاب د ژباړني ځانګړتیا پدی
کي هم ده  ،چي ډیرنوی مفهومونه او تعریفونه د پښتو وژبي ته په لمړي ځل
داخلیږی .هڅه سوی ده چي موضوعات د ریاضي د وچ فارمول د چوکاټه بهر د
ژبې د ښکال په چوکاټ کي د خپل دقت او معرفت د ښکال سره ملګری پاته سي .د
بېلګې په ډول د ریاضي په مروجو کتابو کي د ترادف مفهوم مأ نوس دی ،خو دلته
ما دهغه دپاره د الړ د لغت څخه کاراخیستی دی  .زما په نظر په ترادف کي د
سیټ د عنصر و د قطارولو پر ځای د سیټ د عنصرو په الړ پېیل ،هدف ډیر
څرګند او واضح افاده کوي.

د سیټ د عنصرو شمېر  ،چي دسیټ د تیوری ډیره مهمه برخه ده په
انګریزی ژبو کتابو کي ورته  Power of Setویل سوی دی  .دلته ما د سیټ د
بوج کلمه ورته ټاکلی ده .د بوج لغت می د جمع او مفرد په مفهوم استعمال کړی
دی .کله چي وایم پر بوج باندی د جمع او ضرب عملیې  ،نو دلته هدف د بوج د
لغت څخه د ژبی له مخه د هغه د جمع بڼه ده.په ورځني ژوند کي  ،د بېلګي په ډول
د بوجی کلمه (یوه بوجي اوړه او لس بوجي اوړه) هم د مفرد او هم د جمع په بڼه
استعمال سوی ده .د سوء تفاهم د مخنیوی دپاره د کتاب په متن کي د هر مفهوم
سره د هغه انګلیسی معادل هم راوړه سوی دی.
تراوسه پوری د ریاضي په اړوند زما لیکني او ژباړني د معاصرو
ریاضایاتو د بنسټېزو معرفی او نشر دی  .پدی اثر کی نه یوازی د سیټ د تیوری
بنسټیزه بلکه د هغی د استعمال بېلګې د ریاضی په نورو څانګو کي هم معرفی
سوی دی.
Bad Vilbel 13.04.2020
س.ا .نیازمن

Abstract
"In spite of belief that, the world around us is essentially finite,
mathematics, physics and some other natural sciences cannot exist without
a concept of infinity “([7a] Introduction).
I am very happy that Prof. Dr.Lev Bukovský, DrSc. allowed me to
translate his book "Sets and all that about them" into the Pashtu language.
The book is intended for all those who are interested in
Mathematics and who at least have the knowledge of Lycée level.
The book is structured into six chapters. In the first chapter, the
language and basics of naïve set theory will be introduced. Here the term
of infinity is dealt with in details, it is clarified which possible sets exist,
which operations can byße executed on them and finally is defined the
term of relation.
The second chapter tells us about the use and misuse of the term of
sets, introduces us to the set of real numbers and some properties of their
smallest subset, i.e. natural numbers. After introducing the term of
mapping, there follows some basic application of set theory in other
sections of mathematics, such as geometry, theory of games, or the
equation solution. Binary relation on a given set determines the simplest
mathematical structure. Having more details about real numbers is
necessary to deal with the term of sequence.
The question how many elements are contained in a set, is dealt
with in the third chapter. Here the terms cardinality of sets, finite sets as
well as some of their properties, and countable or uncountable sets are
introduced. Based on the Cantor diagonal method, the uncountability of the
set of real numbers is proven.
The arithmetic operations on cardinal numbers, some elements of
combinatorics, Cantor theorem and the cardinality continuum is the content
of the fourth chapter.
Well-orders of sets and their relation to its cardinality will be
explained in the fifth chapter. This chapter slowly dives into the abstract
world of theory of sets. Here the relation of well-ordered sets to the axiom
of choice is explored.
Chapter five examines questions regarding the well-order of sets
and gives us answers to whether it is possible to make every set well-

ordered, and if yes, under which conditions. Here the axiom of choice
respectively weak axiom of choice play substantial role. Some examples of
theorems in mathematical analysis are shown, which use the axiom of
choice in their proof, as they are not provable otherwise.
A brief excursion into the metamathematics of set theory is taken in
the last chapter of this book. It also introduces the Zermelo-Fraenkel
axiomatization of set theory, considers some terms of proof theory und
shows some undecidable theorems of the set theory.
This book transfers the knowledge about sets in detail, rich on
examples and exercises and contributes excellently to the teaching of
mathematics.
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پوهنتون
ننګرهار

۲

ننګرهار

۴

فزیکی کیمیا III
۵

کیمیاوی کنتیک او کتلسس،

پوهاند دوکتور خیر

کروماتوګرافی او

محمد ماموند

ننګرهار

۷
۹
۱۱

۱۳

۱۵

د د ودانیو د تودولو تخنیک
لومړی برخه ،دسون تخنیک

احمدی

معیار های جدید اعامر

انجنیر محمد عمر

ساختامن

تیموری

الجرب او د عددونو تیوری
لومړی برخه

سطان احمد نیازمن

د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د

پوهندوی دیپلوم

لومړی صنفي کار متودیکي

انجنیر عبادالرحمن

الرښود

مومند

عضوی کیمیا ،کړیوال

پوهاند دوکتور محمد

ترکیبونه

غوث حکیمی

د ودانيو د جوړولو مهنديس

دیپلوم انجينېر

اساسات دویم ټوک

اسدالله ملکزی

ننګرهار

۱۰

د متیورولوژی مبادی

ننګرهار

۱۲

ننګرهار

۱۴

ننګرهار

۱۹

کيميايي عنرصونه دویم ټوک

محمد طاهر کاڼی

ننګرهار

۲۰

۲۱

عمومی ریاضیات

کل محمد جنت زی

خوست

۲۲

۲۳

خطي الجرب

داکرت عبدالله مهمند

ننګرهار

۲۴

۲۵

مبادی اقتصاد زراعتی

بلخ

۲۶

۲۷
۲۹

تأسیسات و تجهیزات تخنیکی

انجنیر محمد عمر

ساختامن

تیموری

د خاورې تخریب او د

پوهنیار محمد حنیف

چاپیریال ککړتیا

هاشمي

۳۱

حیوانات مفصلیه

۳۳

د پروژې تحلیل او مدیریت

۳۵

پروفیسور داکرت
دیپلوم علی آقا نحیف
پوهاند محمد بشیر
دویال

کلکولس او تحلیيل هندسه،

پوهندوی سید شیر

لومړی برخه

آقا سیدي

الکرتولیتی محلولونه او

ننګرهار

۱۸

فائز

عايل کلکولسII

نظر محمد

۸

ننګرهار

پوهاند ولی محمد

کورس

جنتی

د ژويو فزيولوژي

۱۶

۱۷

د عالی ریاضیاتو عمومی

محب الرحمن

الکرتو کیمیا

اسپکرتوسکوپی
داکرت غالم فاروق میر

د کتاب نوم

IIفزیکی کیمیا
۶

تخنیک
خوست

۳۰

هرات

۳۲

ننګرهار

۳۴

ننګرهار

۳۶

محمد ماموند
پروفیسور غنچه
ګل حبیب صافی
پروفیسور
عبدالغیاث صافی

چگونگی مرصف انرژی در
ساختامن های رهایشی

تیموری

د ژوند چاپېریال

جامداتو میخانیک

مهنديس اساسات لومړی
ټوک

کابل پولی

پوهاند دوکتور خیر

انجنیر محمد عمر

د ودانيو د جوړولو

۲۸

لیکوال

کیاميي عنرصونه لومړی
ټوک

پوهاند عارف الله
مندوزی
پوهنوال محمد
اسحق رازقی
دیپلوم انجينېر
اسدالله ملکزی
محمد طاهر کاڼی

د اقتصاد او تجارت

پوهنیار عبدالله

اصطالحات (انګلیيس-

عادل او امان الله

پښتو ترشیحي قاموس)

ورین

روانشناسی و رضورت آن
در جامعۀ افغانستان

داکرت اعظم دادفر

اساسات هندسه ترسیمی

پوهنوال سید

مسطح

یوسف مانووال

د رادیویي خپرونو تولید

پوهنوال دوکتور
ماسټر واحدي

تیوری و سیاست بودجه

پوهنوال داکرت

عامه

سید محمد ټینګار

عضوي کیمیا ،د اروماتیک

پوهنوال ډاکرت ګل

او هیرتوسیکلیک برخه

حسن ولیزی

د انجنیری میخانیک

پوهنوال محمد
اسحق رازقی

کلکولس او تحلیيل

پوهندوی سید

هندسه ،دوهمه برخه

شیر آقا سیدي

پوهنتون
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
کابل
پوهنتون
بلخ
خوست
کابل
کابل

ننګرهار

ننګرهار

۳۷

د کرنیزو محصوالتو بازار

کارتو گرافی با اساسات

پوهنوال دوکتور

توپوگرافی

محمد طاهر عنایت

پوهاند محمد طیب

ننګرهار

۳۸

اسد الله ملکزی

ننګرهار

۴۰

پوهاند خیر محمد ماموند

ننګرهار

۴۲

۴۳

حیاتی جغرافیه

پوهاند لطف الله صافی

ننګرهار

۴۴

۴۵

د ریايض په هلکه خربې اترې

سالطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۶

ګروه های اجتامعی بسته (مطالعه

داکرت احمد سیر

جامعه شناختی سکتها)

مهجور

پوهنتون

سلطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۰

ننګرهار

۵۲

وترنری عمومي پتالوژي

ننګرهار

۵۴

جیومورفولوژي

پوهنوال عزت الله

خوست

۵۶

اوسپنیز کانکرېټي عنارص،

پوهنوال ديپلوم انجنیر

لومړی برخه

عبادالرحمن مومند

ننګرهار

۵۸

زولوجی غیرفقاریه

ذاکره بابکرخیل

ننګرهار

۶۰

الجرب معارص

داکرت عبدالله مهمند

کابل

۶۲

معارص الجرب

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۴

آملاين د افغانانو لپاره

داکرت یحیی وردک

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۶

د پروژې مدیریت په عمل

محمد داود علم او

کې

يو اف  .ګهل

ننګرهار

۶۸

نبايت فزیولوژي لومړی

پوهنمل محمد

جلد

طاهر میاخیل

خوست

۷۰

د ساختامنونو تحلیل

پوهاند محمد

(لومړی برخه)

اسحق رازقی

ننګرهار

۷۲

۳۹
۴۱

۴۷
۴۹
۵۱

موندنه
انرژي سمپا کوونکي ودانۍ
فزیکی کیمیا ګازونه او
کیمیاوی ترمودینامیک

الجرب او د عددونو تیوري
دوهمه برخه
په سیول انجنیري کې د

پوهنوال میا پاچا

اټوکډ استعامل

میاخیل

۵۳

انجنیري جیودوزی (رسو)

۵۵

د تلویزیوين خپرونو تولید

۵۷

زولوجی فقاریه

۵۹

د تهداب انجنیري

۶۱
۶۳

پوهنوال داکرت ماسرت
واحدی
پوهاند انجنیر زملی
خالقی

رهنمود موثریت حفظ انرژی

داکرت انجنري محمد

در تعمیرات

عمر تيموری

د افغانستان د پوهنتونونو د
درسی کتابونو چاپول

۶۵
۶۷

صنعتي اقتصاد

۶۹

نبايت فزیولوژي دوهم جلد

۷۳

شاه سیدی

ذاکره بابکرخیل

آملانی برای افغانها

۷۱

پوهندی ګل حکیم

پوهاند محمد بشیر
دودیال
پوهنمل محمد طاهر
میاخیل

د ساختامنونو تحلیل (دویمه

پوهاند محمد اسحق

برخه)

رازقی

سیټونه او هر څه د هغوی په
هکله

کابل

۴۸

د موادو مقاومت
اطالعاتو ته د الرسيس الرې

امیری

خوست

دانش کړوخیل

ننگرهار

د فاضله اوبو انجنیري

زملی خالقی

ننګرهار

اقتصادي جیولوجي

پوهاند دوکتور

(کانپوهنه-فلزي کانونه)

رشیف الله سهاک

ګرم شدن کره زمین

محمد نعیم نسین

بلخ

اعامر ساختامنها (اساسات،

پوهندوی دیپلوم

کابل

مواد و سیستم ها)

انجنیر امان الله فقیری

چارې

د مهنډسانو د پاره
ساختامين ستاتیک زده
کړه

سلطان احمد نیازمن

پوهنمل بهرام

ننګرهار

پوهندوی محمد
طاهر کاکړ

داکرت عبدالله
مهمند

دیپلوم انجنیر
اسدالله ملکزی

ننګرهار

پولیتخنیک
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
بلخ
خوست
ټولو ته
ننګرهار
خوست
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ټول کتابونه له دې ویبپاڼې څخه ډونلوډوالی شۍ www.ecampus-afghanistan.org :
مرسته کوونکی :د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټی ،د آملاين او افغانی پوهنتونونو ټولنې ،د آملان د فدرالی جمهوریت جرنال کنسولګري ،کانراد ادناور
بنسټ ،میخایل کلېت ،سلواک اید ،په جرمنی کې د اناسیس کمپنۍ او افغانیک
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Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 311 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 190 medical and non-medical textbooks funded by KinderhilfeAfghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2
textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of
Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2
textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation, 8
textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung and 1 textbook funded by
inasys) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul,
Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are
holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be
mentioned that all these books have been distributed among all Afghan
universities and many other institutions and organizations for free. All the
published textbooks can be downloaded from www.ecampusafghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language textbooks
and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum
reform. Without this facility it would not be possible for university students
and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines
accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge
obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher
Education together with the universities will examine strategies to overcome
this deficit ”.

We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.
I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 190 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher
Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy
Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Financial Director Ahmad
Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi,
Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their
continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and
distributing the textbooks.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, February, 2020
Mobile: 0706320844
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid
for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that
have provided opportunities for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Prof Abdul Tawab Balakarzai
Acting Minister of Higher Education
Kabul, 2020

په  2019کي د پروفیسر بوکوفسکي د زیږېدو د  80ـیمې کالیزی په مناسبت د  SET-MATHتر عنوان الندی یو اونیئېزبین المللی
کنفرانس ترتیب سوی ؤ  ،چي په هغه کي د نړی د سیټ د تیوری مخورو ریاضي پوهانو ګډون او په خپلو علمي مقالو یې تزئین کړي ؤ.

