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انتخاب اصل درباره نکته چند
درویش ا.

١٩٠۴ سال در را انتخاب اصل تسرملو ارنست بار نخستین
کرد: معرف و بندی صورت

، X ته غیر های مجموعه از S مفروض خانواده هر برای
تر، فن زبان به دارد. وجود ی هر از عضو ی انتخاب ان ام
داریم S در X هر برای که است موجود f : S −→

∪
S تابع

است. مشهور انتخاب تابع به f تابع .f(X) ∈ X

را معاصرش ریاضیدانان از برخ اکراه و انکار تسرملو، وقت
ر دی ی مقاله ،١٩٠٨ سال در کرد، مشاهده انتخاب اصل ی درباره
از ریاضیدانان که رایج و مهم مطلب و مساله هفت و نوشت ی
انتخاب اصل از هم در که برد نام را کردند م استفاده آنها
دوم بار برای مقاله این در او شد. م استفاده هایش معادل یا
بعد به آن از نمود. استخراج انتخاب اصل از را خوشترتیبی قضیه
ریاضیدانان اما نداد. رخ عام مالء در چندان انتخاب اصل انکار
رواج آنقدر انتخاب اصل کردند. را کار همین ری دی ل ش به
نامش بردن به نیازی ریاضیات در درس متون نویسندگان که یافت
دیدند. م مخیر را خود نام ذکر بی آن از استفاده در و دیدند نم
ضرب این شود. نم رعایت انتخاب اصل ی درباره رایت» «کپی
اگر برفت». دیده از آنکه هر برود دل «از که قدیم است المثل
این به آنهم نشوند مواجه هایش معادل و انتخاب اصل با دانشجویان
استفاده تلویح طور به آن از درس های کتاب نویسندگان که دلیل

م عادت انتخاب اصل ندیدن به چشمانشان رفته رفته کنند م
در تنها نه المثل ضرب این که دهم نشان خواهم م زیر در کند.
نیز ریاضیات در موضوعه اصول و قضایا مورد در ه بل انسانها مورد
این بحث موضوع که انتخاب اصل مورد در ویژه به دارد. مصداق
از که کنیم یادآوری که نیست لطف از خال است. ول کش از شماره
انتخاب اصل برای معادل گزاره سیصد دویست امروز تا ١٩٠۴ سال
دارند بیشتری شهرت تاریخ لحاظ به آنها از برخ که شده یافته
و تسورن ‐ کوراتوفس لم هاوسدورف، ماکسیمال اصل ویژه؛ به

خوشترتیبی. قضیه

”اثبات” و بیان را زیر قضیه نوزده] صفحه ،١] در فیت کارل . ١
است. کرده

Theorem: The well ordering theorem implies the

axiom of choice.

Proof. Let {Xi}i∈I be a family of non-empty sets.

Assuming that each set Xi is well ordered, then

there exists a least element xi ∈ Xi,∀i ∈ I . Thus,∏
i∈I Xi ̸= ∅. ■

از ی هر نخست فیت کارل کجاست؟ استدالل این ایراد
عضو آنها از هری از سپس و کند م خوشترتیب را ها Xi

استفاده مستلزم خود کاری چنین اما کند. م انتخاب را ابتدایشان
طرق به را Xiها از ی هر حقیقت در است. انتخاب اصل از
از ی هر برای فیت ساخت. خوشترتیب م توان بی شماری
از و زده انتخاب به دست بداند آنکه بی نخست مجموعه ها، این
سازند م خوشترتیب را مجموعه ها این که خوشترتیبی هایی میان

کرده. انتخاب انتخاب) اصل کم به (الجرم را ی پیشاپیش
نخست که است آن کار چاره دورباطل، این از گریز برای
است مجموعه اجتماع) موضوع اصل به (بنا که را ∪

Xi اجتماع
زیر که آنجا آز کنیم. خوشترتیب را آن سپس و یریم ب نظر در
دارند ابتدا عضو خوشترتیب مجموعه هر غیرته مجموعه های

است. معتبر استدالل مابق

را دارد هم خوان فوق مطلب روح با بیش و کم که نکته ای . ٢
این گرفت. سراغ توان م مجموعه ها نظریه در ر دی مطلبی در
مورد مثال عنوان به تسرملو که است مساله ای هفت همان از ی

نامتناه خانواده دو {Bi}i∈I و {Ai}i∈I گیریم داد. قرار بررس
Bi با توان هم Ai ،i هر ازای به که باشند مجزا مجموعه های از
استدالل است. توان هم ∪

Ai با ∪Bi که دهید نشان باشد.

ل٢
شو

ک
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هر ازای به چون وییم ب که است آن مساله این برای نادرست
تابع پس توانند هم ر دی ی با Bi و Ai ی مجموعه دو i اندیس

تابع حال دارد. وجود آنها میان در fi : Ai −→ Bi چون دوسوئ
و ∪

Ai توان هم دادن نشان برای مطلوب دوسوئ همان ∪
fi

است. ∪Bi

که است ایرادی به شبیه زیادی اندازه تا استدالل این ل مش
کردن استدالل نحو این در کردیم. مشاهده فیت کارل استدالل در
است. گرفته قرار استفاده مورد نامحسوس ل ش به انتخاب اصل
بسیاری سوئ های دو توان م Bi و Ai میان i هر برای حقیقت در
گرفته ایم نظر در را ی i هر ازای به میان آن از و گرفت سراغ
ما نیست. میسر انتخاب اصل وساطت بی کار این fi)؛ (یعن
ازای (به ها Bi و ها Ai میان موجود دوسوئ های میان از نخست
انجام را کار این انتخاب (تابع کرده ایم انتخاب را ی ها) i تمام
بقیه ایم. ه کرد ذاری نام ها fi صورت به را آنها سپس و دهد) م

است. محفوظ خودش جای به استدالل

بدون انتخاب اصل از تلویحا ،[٣٠ . ۴ قضیه ،٣] در رودین والتر . ٣
دهد م نشان رودین قضیه این در است. کرده استفاده نام، ذکر
است. شمارش پذیر حداکثر نوا ی تابع ی ناپیوستگ نقاط تعداد که
ما نوای ی تابع نام گیریم است. چنین بیش و کم رودین استدالل
به آنکه بی بنامیم. f ناپیوستگ نقاط مجموعه را E و باشد f
از رودین گیریم. م صعودی را تابع شود وارد خلل بحث کلیت
f(x+) را x نقطه در f راست حد نام مناسبی نمادگذاری با قبل
که کرده مشاهده و است گذاشته f(x−) را آن چپ حد نام و
f ناپیوستگ نقاط مجموعه E که آنجا از .f(x−) ≤ f(x+)

در x هر به حال .f(x−) < f(x+) که داریم E در x برای ، است
کنیم م متناظر (f(x−), f(x+)) بازه در را r(x) گویای عدد E

دادن نشان رودین بعدی اقدام .f(x−) < r(x) < f(x+) یعن
مجموعه ای زیر با E لذا و است بی ی r(x) تابع که است این

است. توان هم گویا اعداد از

انجام خودش ذهن در را کار چند رودین که است آن حقیقت
ناته مجموعه های نخست داده:

{
(f(x−), f(x+))

∩
Q
}
x∈E

بنامیم، Qx را (f(x−), f(x+))
∩
Q دهید اجازه گرفته، نظر در را

انتخاب تابع وجود سپس

r : E −→
∪
x∈E

Qx, ∀x ∈ E, r(x) ∈ Qx

ی (این است ی به ی ،r که داده نشان آخر دست و پذیرفته را
است). داده نشان واقعا را

پای رد تواند م کند اراده اگر «ریاضیدان م گویند عده ای
ل ش به آن در که را اش قضیه یا کند پیدا را انتخاب اصل

که کند بازنویس چنان کرده استفاده انتخاب اصل از نامحسوس
موجودات ما برای اما نم دانم را ریاضیدانها شود». هویدا اصل
و انتخاب اصل به جا هر که نیست این بهتر ثانوی اطالع تا فان
قابل مورد صورت این در کنیم؟ ذکر را آن برخوردیم معادل هایش

نم آمد. پیش هم فیت کارل اغماض
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