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رو بود، اما سرانجام  هایی روبهنهایت از چه زمان و با همت چه کسانی شروع به کار کرد و در طی زمان با چه چالشها بدانند بیشاید خیلی

 ،های روزمره خودکه در بین دغدغه  استداران ریاضی  را مدیون تالش جمعی از دوست  ثباتی که آن  ؛ توانست به یک ثبات نسبی برسد

 اند. نهایت اختصاص دادهزمانی را برای ماندگاری بی

دار  رتا از تنوع هر چه بیشتر برخو  بوده   کران ریاضیات است، اما سعی بر آندریای بی  در برابرای  نهایت همچون قطرهمطالب بیهرچند  

اشتیاق خوه  تاباشد   فراخور عالقه و  به  بهره   درکس  آن  که  مند شود.از  نیم  مطالبی  آن حتی  به  کنار گذراندن تواندمی  هانگاهی  در   ،

با  هرچند کوتاه و گذرا بتوانید    تا لحظاتی  واحدهای درسی که بیشتر حکم وظیفه پیدا کرده، لذت ناب ریاضی خواندن را به شما بچشاند

 ها بیافرینید. ها دست به قلم شوید و همانند آنها بیاندیشید، همانند آن، همانند آندانان بزرگ همراه شویدریاضی و ریاضی

  نشینیم. فسور یانگ بِی جون میپرو  های دلنشینبه پای صحبت  با یک استکان چای،  ، با وجود سرمای زمستاننهایتدر این شماره از بی

و  به دنیای نظریه اعداد    تارویم  میی  ردنزد هاستان  لانگ  بهزنیم و به همراه او  های هندوستان با رامانوجان قدم میکوچه در کوچه پس

گیری مربعات جادویی همراه های شکلرویم تا با اولین قدمسال پیش از میالد مسیح می  2800به چین و    گذاریم. بپا  های نامتناهی  سری 

پردازیم و شاید هرگز نتوانیم به او غالب پشت به مسابقه میخدا، با الکهمراه با زنون، فیلسوف بزرگ یونانی، و آشیل، یک نیمه  شویم.

هایی  کنیم و با تعیین محدودیتهای سیاه و سفید آغاز میاسب شطرنج شده و سفر خود را در خانه  مهره  سوار بر  ،ایهمانند شوالیه   شویم!

دانان بزرگی چون ریاضی  به ناخودآگاه  خوانیم تا شاید بتوانیمنامه ایان استیوارت را می  ،همراه با مگ   . میافزاییمبر چالش این سفر خود  

برای ارتقای   است و  یک معلم و عاشق ریاضی که  را رویم تا روایت زندگی آناند کومارار دیگر به هندوستان میب . نظری بیاندازیم پوآنکاره

گر آزمایش  ایستیم و نظارهدر پایین برج پیزا می  دارد، بشنویم و ببینیم.آموزان حتی از جان خود دریغ نمی سطح زندگی و آموزشی دانش

ر به دنبال شاهزاده خانم صهای قبه همراه شاهزاده در اتاق   دمیم.به همراه شاگردش در صور جبرئیل میپرتاب جسم گالیله خواهیم بود و  

توانیم عالمت اگر همچنان به تخیل خود اجازه جوالن دادن دهیم، می  نشینیم.ترین الگوریتم از پا نمیگردیم و تا پیدا کردن کوتاهمی

یا همانند نگاه کردن به یک نقاشی منظره بدان   ، انند موسیقی کالسیک باخ یا بتهوون بشنویمتوانیم ریاضی را هممنفی را بستاییم، می

 توانیم ... و می بنگریم

 منتقل شود.نیز سازی این شماره به خوانندگان آن که شوق آمادهامید است 

ها، کمال تشکر را دانشگاه  دیگربهشتی و چه از    شهید، چه از دانشگاه  عزیز  تمام اساتید و دانشجویان  پیشنهادهای در پایان از حمایت و  

 دهیم. نهایت ادامه میگاه بیزحمات و همراهی شما، با عشقی روزافزون، به انتشار گاه و بیو به پاس  داریم
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شود. او کسی بود که اصول آزمایش، نظریه، و ریاضیات را در یک چارچوب استاندارد  جدید در نظر گرفته میگالیله اغلب به عنوان پدر علم  

 ول توسعه علم جدید بود.  ئگرد هم آورد. شاید گالیله بیش از هر کس دیگری مس

های مختلف، اما جنس یکسان، از برج پیزا به پایین انداخت و هر دو در یک زمان فرود  شود که گالیله دو گلوله فوالدی با جرمگفته می

کند که در آن شما چه در مورد این آزمایش قابل توجه است این است که او روش جدیدی را برای انجام کار علمی هدایت میآمدند. آن

دهید. او نشان داد که ما باید کاری بیش از این انجام دهیم که فکر کنیم چیزی درست آزمایشی را برای آزمون یک فرضیه انجام می

 است، بلکه باید آن را اثبات کنیم. 

 

 گالیله هنگامی که رئیس دپارتمان ریاضیات در دانشگاه پیزا بود، یک پارادوکس جالب یافت.  

نهایت شیء با یکدیگر برابر هستند یا خیر. برای مثال فرض کنید  ی دارای بیپارادوکس گالیله در مورد تعیین این بود که آیا دو مجموعه

𝑃    مجموعه اعداد صحیح مثبت باشد که در آن 𝑃 = {0,1,2,3, . . . 𝐸   نمجموعه اعداد زوج است که در آ  𝐸و  { = {0,2,4,6, . . . . گالیله {

 

 

                                                                                  

 محمدعلی اعرابی   م: مترج                                                                          

 کارشناسی ارشد انفورماتیک )علوم کامپیوتر(، دانشگاه فرایبورگ                                                   

 

 ست.گاه رخ نداده ااغلب مورخان بر این باورند که آزمایش مشهور گالیله در باالی برج پیزا هیچ

سخن منطقانه   کی  شود،یگفته م  زیپارادوکس، که به آن تناقض ن  کی:  فیتعر

و   ب  یاهیانیب  ای خودمتناقض،  )است که  است.  فرد  انتظار  .  (ای پدیکی ورخالف 

 باور(   =  "دوکسا"فرا،  =  "پارا": یونانی)
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 𝐸را با اعداد زوج از مجموعه    𝑃توانیم هر عدد صحیح مثبت از مجموعه  زه این دو مجموعه یکسان خواهد بود زیرا میادعا کرد که اندا

 جفت کنیم.

شوند؟ این پارادوکس گالیله نام گرفت و کارزاری  ظاهر می  𝐸در    "کمتری "ی دو مجموعه یکسان است وقتی اعداد  پس چگونه اندازه

 به وجود آورد.نهایت پیرامون مفهوم بی

رئیس گروه ریاضیات در دانشگاه پیزا شد. شاید به خاطر کارش در زمینه فشار جوی و    1پس از گالیله، شاگردش اوانجلیستا توریچلی 

 پرسد: مند است، میجا که توریچلی به ریاضیات نیز عالقهاختراع فشارسنج نام او را شنیده باشید. از آن

 ای با حجم متناهی و مساحت نامتناهی داشته باشیم؟  ممکن است شی 

گوید که چنین چیزی ممکن رسد. با این حال، ریاضیات به ما میی اول، چنین چیزی برای بیشتر ما غیر محتمل به نظر میدر وهله

طح آن نامحدود اما حجم آن است اتفاق بیفتد. توریچلی به سوال خود پاسخ داد و شیپور ]ترومپت[ توریچلی را کشف کرد که مساحت س

 شود. دیده می "باورنکردنی "محدود است. کشف او به عنوان یک پارادوکس 

  

= 𝑦  نمودار  دانیم که چگونهگیرد؟ همه ما میپس شیپور توریچلی چگونه شکل می  𝑥    .ه معادلاگر به جای آن نمودار  را رسم کنیم 

𝑦 =
 1

𝑥
 به این صورت خواهد بود:  نمودار، رسم کنید 1تر یا مساوی با بزرگ 𝑥 را برای 

= 𝑦  نموداروقتی 
 1

𝑥
 بینیم.چرخانیم، شیپور توریچلی را میمی 𝑥حول محور  آن را گیریم و نظر میرا در  

گیری زیر برای حجم ی مساحت و حجم شیپور را در دست داریم. هنگامی که از فرمول انتگرالهای ریاضی محاسبهخوشبختانه فرمول

 آوریم. کنیم، مقدار محدودی به دست میشیپور استفاده می

𝜋 ∫ (
1
𝑥

)
2 

𝑎

1

𝑑𝑥 =  𝜋 (1 −
1
𝑎

) 

 آوریم.  کنیم، مقدار محدودی به دست میهنگامی که از فرمول انتگرال گیری زیر برای حجم شیپور استفاده می

شود. این بریم، این بار مساحت سطح آن نامحدود میگیری را برای مساحت سطح شیپور به کار میبا این حال، زمانی که فرمول انتگرال

 نتیجه جالب نیست؟ 

 
1 Evangelista Torricelli 

 جبرئیل یا ترومپت توریچلی صور

  ا یوجود دارد؛ هر دوره از فلسفه  یاضیدر فلسفه ر  یقاعده اساس  کی ، به هر حال

فرهنگ و مذهب آن منطقه مربوط   خ، یبه تار  دیکه با آن سروکار دار  اتیاضیر

  ل یصور گابر  نیچنرا هم  یچلیتور  پوریها شاست که آن  ل یدل  نی. به همشودیم

معتقدند    انیحی مس  رایاست زبه کتاب مقدس شده  یااشاره  جانی. در انامندیم

 خواهد دمید.صور در  ،ی[، در روز داورلیجبرئ = ] ل یکه فرشته، گابر
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2π ∫
1
𝑥

√1 + (−
1

𝑥2)
2𝑎

1
d𝑥 >  2π ∫

𝑑𝑥

𝑥

𝑎

1
 =  2π ln(𝑎) 

 توانیم آن را با مقدار محدودی رنگ پر کنیم.  جا که حجم شیپور توریچلی محدود است، میاز آن 

کنم. با این حال، چیزی  خرم و پر میلیتر رنگ می  100روم و  می  1لیتر است. به هوم دیپات   100برای مثال، فرض کنیم که حجم آن  

ام. امروزه، بیشتر مردم این تناقض لیتر رنگ نقاشی کرده  100کند این است که من سطح نامحدود را با آن  موضوع را جالب می  که این

 نامند.  می "پارادوکس نقاش"را 

تواند  توریچلی میطور شیپور  ه  پس چ  شود.وضعیتی که در عمل غیر ممکن است در ریاضیات ممکن می   2جا مشکلی داریم! هستون، ما این

ای از دیگری ها زیرمجموعههمه عناصر مجموعه را با هم تطبیق دهیم در حالی که یکی از مجموعه   توانیم دقیقاًواقعی باشد؟ یا، چگونه می

 در مثال گالیله است؟ 

کند. شناسیم نیست، و بسیاری از افراد را گیج مینهایت شبیه به مفاهیم دیگری که ما میدلیل تمام این تعارضات این است که مفهوم بی

   گوید:یگالیله در مورد تناقض خود م

 بود.  1600حل گالیله در دهه این راه

را در مورد بیراهمتاسفانه   بود. ریاضیدانان و  حل گالیله بحث جدیدی  آغاز کرده  نهایت 

 "مجموعه  نظریه"فالسفه در مورد یک پاسخ خاص به توافق نرسیدند، تا زمانی که کانتور  

  . آموزندمی ابتدایی مدارس در امروز آموزاندانش که  همان کرد، ارائه را خود

نهایت را مشخص کنیم. این مفهوم نخست ریخ تحول ایده بیای تاتوانیم به طور دورهما می

در اوایل    4، که یک مکتب فلسفی پیش از سقراط بود و توسط پارمنیدس3ها از سوی االسی 

بود، مطرح شد. سه فیلسوف تاسیس شده  5قرن پنجم پیش از میالد در شهر باستانی الئا 

شده  نیدس. در این مکتب، فلسفه پذیرفته، و پارم6، زنوفاننبزرگ در این مکتب بودند: زنو

ندارد. زنو به فرد است و کثرت وجود  بود که وجود منحصر  تناقض  ناین  های  به خاطر 

بی در  پیرامون  بعدها  بود.  مشهور  التیک  کتاب  در  خود  میالد،    300نهایت  از  قبل  سال 

نهایت  قوه و بینهایت بال، دو مفهوم بینهای زنوارسطو برخواست و برای توضیح پارادوکس

 بالفعل را پیشنهاد کرد.  

 

 
1 Home Depot 
2 Houston, we got a problem here! 

 بیان شد. 13برند. این کلمات اولین بار توسط یک فضانورد در ماموریت فضایی ناموفق آپولو به کار میبه صورت طنزآمیز ، دهداشتباهی رخ میمردم این جمله را زمانی که 
3 the Eleatics 
4 Parmenides 
5 Elea 
6 Xenophanes 

  ی که من رو  ییهااست. مجموعه   دهیفایوجود دارد. اعتراض کردن ب  تینها یبله دوست من، ب"

ها  . آنشوند می  تینها یهستند که شامل ب  یابسته  یهااز مجموعه   یی هانمونه  کنم یها کار م آن 

.  اندشده  نییها هنوز تعحال، آن  نیو با ا  ابند،ییادامه م  تینهایو تا ب  شوندینقطه شروع م  کیاز  

 ی باشد که من برا  ییهامتفاوت از آن   دیبا   تینها یمن در مورد ب  م یحال، نظرات و مفاه  نیبا ا

که    د ییبگو  دیتوانیم   د،یسروکار دار  یمتناه  ی. اگر با بزرگاهاکنم یاستفاده م   ی متناه  یبزرگاها

  د،یرسیم   تینهایبه ب  یاما وقتمتر است.    7متر بلندتر از    32  ا یاست،    لویک  5کمتر از    لویک  3

 "برابر با آن است.  ایتر تر، کوچکبزرگ ت ینهایب نیکه ا  دییبگو دیتوانینم
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بر جهان فلسفه تسلط داشت. سپس فیلسوفانی مانند   1600نهایت بالفعل وجود ندارد. این ایده ارسطو تا دهه  ارسطو معتقد بود که بی

، متفکر بزرگ،  3و برونو، اسپینوزا   زاتوانیم آن را درک کنیم. پس از کوکرانگی بالفعل وجود دارد، اما نمیمدعی شدند که بی  2و برونو  1کوزا 

 وارد بحث شد.  

ر داشت  چنین اظهابندی کنیم. با این حال، او همها را از نظر اندازه رتبه نهایت را درک کنیم و آنتوانیم مفهوم بیاسپینوزا گفت که ما می

نهایت را به دیگری اضافه توانست یک بیرا جمع کند، اما نمی  5و    3توانست  ها را انجام دهد. برای مثال، او میتواند محاسبات آنکه نمی

  کند. 

وی با    ها به این نظریه دست یافت که هنوز اساس ریاضیات است.برای پایان دادن به این بحث  ، در نهایت، گئورگ کانتور، مرد زیبایی

 نهایت قرار داد.  آخر را در بحث بی نقطهنظریه مجموعه خود، 

عالوه بر این، کانتور ادعا کرد   تر باشد.تر یا کوچک تواند از مجموعه نامتناهی دیگری بزرگ اون نشان داد که یک مجموعه نامتناهی می 

کردند. بنا  نهایت پیروی میهای ارسطو درباره بیها از ایدهانهای نامتناهی را جمع و ضرب کنیم. تا آن زمان، انستوانیم مجموعهکه می

بلعید. بر این اساس، او ادعا کرد  نهایت همه چیز را مینهایت خواهد بود. بینهایت ضرب کنیم، باز بیرا در بی 3به گفته ارسطو، اگر عدد 

 نهایت بالفعل.  نهایت بالقوه وجود خواهد داشت، نه بیکه تنها بی

ها خالف این را به ما ثابت کرد. اگر یک را به یک مجموعه نامتناهی اضافه کنیم، دیگر همان مجموعه ین حال، کانتور با نظریه مجموعهبا ا

,𝟎)کانتور ثابت کرد که مجموعه تمام توابع از  را با هم مقایسه کند. برای مثال،    هانهایتنخواهد بود. او کوشید تا بی 𝟏) → ℕ    قابل

 به اعداد طبیعی تعریف کرد.   (0,1)یک و پوشا از بازه  بهبنابراین او یک نگاشت یک ]شمارا[ اند.شمارش  

وجود دارند و این    1  و 0بین    عدد گویا نامتناهی  زیرا  ، قرار بگیرند  1و    0توانند بین  به عبارت دیگر، او ثابت کرد که تمام اعداد طبیعی می

نهایت اعداد حقیقی را با تر از کشف دو نامتناهی یکسان کرد. او بیپس از آن، او کاری خطرناکتوانند جفت شوند.  اعداد نامتناهی می

تر از دیگری است. او حتی به اثبات نگاه کرد و به دوستش نهایت اعداد حقیقی بزرگنهایت اعداد طبیعی مقایسه کرد و دریافت که بیبی

 "..کنم.توانم باورش اش، اما نمیبینممی"ند گفت: یددک

خداوند نظریه  ": های فلسفی و مذهبی بسیار جدی بود. در حین توسعه نظریه مجموعه، او گفتکانتور همچنین یک ریاضیدان با نگرانی

 "مجموعه را به من دیکته کرد.

 دام نکردند. ها حتی کانتور را دیگر استخشرکت وقتی نظریه مجموعه برای اولین بار توسعه یافت به طور گسترده پذیرفته نشد.

آن را  یروز اتیاضیچسبد. و ریم ات یاضیر قهیبد است که به  یماریب کیکانتور  نیا ی ها ده یا": هنری پوانکاره، ریاضیدان، زمانی گفت

می  ".خواهدکرد  درمان روانی  بیمارستان  یک  به  مدتی  برای  باید  در  کانتور  و  گذشتجا  همانرفت  نابغه   .در  یک  را  او  ما  امروز،  اما 

 شماریم. می

که پنهان    چه آن هر  "قول کرد:  کانتور مردی تنها در حاشیه ابدیت بود. وی در آغاز مقاله خود درباره اعداد فرامتناهی از کتاب مقدس نقل

 "شد.  خواهد   آشکار است،  

 

 مرجع 

https://medium.com/however-mathematics/understanding-cantors-mathematical-infinity-
bc9ffe7465da 

 
1 Cusa 
2 Bruno 
3 Spinoza 

ادامه   افتن، ی  ان یاست که بدون پا "زها یچ" گروهی از  ا ی از اعداد  ی گروه بالقوه ت ی نهای ب

 . ابدییادامه م ی،صیقابل تشخ یان ینقطه پا  چیبدون ه مکرر خود رتکرا ای و  ،دادن

 

  انی است که آغاز و پا  یی در فضا  "زهایچ"  ا ی   انی پایب  یها شامل مجموعه  بالفعل  ت ی نهای ب

ا فن  نیدارد؛  نظر  از  ب  "کامل"  ی مجموعه  تعداد  از  اما  تشک  یت ینهایاست  اعضا    ل یاز 

 ت.اسشده

https://medium.com/however-mathematics/understanding-cantors-mathematical-infinity-bc9ffe7465da
https://medium.com/however-mathematics/understanding-cantors-mathematical-infinity-bc9ffe7465da
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ای با پروفسور جون از پژوهشگران و اساتید دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. ایشان از بهار سال نشریه بینهایت مصاحبه در این شماره از 

 در دانشگاه شهید بهشتی مشغول تدریس و تحقیق هستند.  1۳۹۷

 در ابتدای مصاحبه از ایشان خواستم که به طور مختصر خودشان را معرفی کنند: 

اهل کره جنوبی و عضو هیئت علمی دانشکده    ،1من ، یانگ بِی جون»

کره  -  ۳واقع در شهر چینجُو   2المللی جانگ سنگ ریاضی دانشگاه بین

ایران مشغول   -جنوبی در  بازنشسته هستم. در حال حاضر  استاد  و 

 مطالعه و تدریس ریاضیات هستم.«

 پرسیدم در کدام شهر متولد شدید؟   ایشان   از 

 ام«کره متولد شده»من در شهر چینجو در جنوب 

 اید؟ ها تحصیل کرده در کدام دانشگاه 

لیسانس خود را از دانشگاه جانگ سنگ و  »من مدرک لیسانس و فوق 

-   5واقع در سئول   4المللی کیونگ هی دکتری خود را از دانشگاه بین

 ام.« در رشته آموزش ریاضی اخذ کرده - پایتخت کره جنوبی

 رشته تحصیلی خود انتخاب کردید؟ چرا ریاضیات را به عنوان  

»ریاضیات خیلی جالب و جذاب است. تنها فعالیت جذاب برای من.  

 ریاضی همچون دریایی است که برای کاویدن آن نیاز است که به اعماق آن سفر کنید. من هیچ دلیل دیگری ندارم.«

 اند؟  الگوی شما در ریاضیات چه کسانی بوده 

 ام.«ی ریاضی بوده و هستند. من تا حاال هیچ الگوی خاصی نداشته ه دیوانه »الگو های من افرادی هستند ک

 در کدام زمینه ریاضی مشغول تحقیق هستید؟  

 کنم.«و کاربردهایش مطالعه می 6»من در زمینه جبر منطقی 

 
1 Young Bea Jun 
2 Gyeongsang National University 
۳ Chinju 
4 Kyung Hee National University 

5 Seoul 
6 Logical Algebra 

 

 

                                                                                   

 ی ئ علی رضا   : مصاحبه و ترجمه                                                                          

 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهید بهشتی                                                   
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 اید؟  چه دستاوردی در ریاضی داشته 

آن  ] در  و  دادند  من  به  را  خود  پژوهشی  رزومه  پرینت  بر  ایشان  فازی  ۷۷1بالغ  منطق   ، جبر  های  زمینه  در  کتاب  و  نظریه  1مقاله   ،

برجسته هستید.« و ایشان در کمال   دانریاضیوجود داشت. به ایشان گفتم »با توجه به این رزومه شما یک    2های نرم و تقریبیمجموعه 

 افتادگی گفتند »نه نیستم.«[ 

 کردید؟   به چه دلیل ایران را برای تحقیق و تدریس انتخاب 

در ارتباط بودم و همچنین دکتر برزویی را به خاطر تحقیقاتی که   ۳»سوال خیلی خوبی است. من پیش از آمدن به ایران با دکتر زاهدی

ها را مالقات کنم و از نزدیک با شناختم. من به دکتر برزویی و دکتر زاهدی پیشنهاد دادم که تمایل دارم آن با هم انجام داده بودیم، می

 ها کار کنم و به این دلیل ایشان من را به ایران دعوت کردند.« آن 

 های کره و ایران در امکانات، سطح علمی اساتید و اشتیاق دانشجو و اساتید چیست؟  تفاوت بین دانشگاه 

کنند  کره اساتید بسیار مطالعه میهمانند    -ها اطالعی ندارمالبته من از بقیه دانشکده-»به نظر من تقریباً یکسان است. در این دانشکده  

اساتید کم مطالعه می بعضی  دنیا  البته در همه جای  فکر میو  امکانات من  دارد. در مورد  این حالت همه جا وجود  و  که  کنند  کنم 

اتاق اختصاص داده   جاهای ایران بهتر است. مثالً در اینتاکید خاصی کردند[ از دانشگاه  "یک مقدار"بر روی  ]های کره یک مقدار  دانشگاه

شده به اساتید کوچک است، مثالً همین اتاقی که در آن هستیم ]ما در اتاق دکتر احمدی مصاحبه را برگزار کردیم[ ولی اتاق من در کره 

 برابر این اتاق است.« 2بیش از 

 بینید؟  شما دانشجویان ایرانی را چگونه می 

کنند مخصوصاً پژوهشگرانی که در اتاق مشترکی با هم هستیم. هر دانشجویان ایرانی بسیار مطالعه می»سوال خوبی است. تقریباً تمام  

کنیم.« ]از ها را به صورت مقاله منتشر میکنیم و وقتی به نتیجه رسیدیم آنهای جدید و راه حل مسائل بحث میروز ما در مورد ایده

ک یا  دانشجویان کارشناسی  با  آیا  پرسیدم  داشته ایشان  ارتباط  ارشد  کار کردهارشناسی  یا  دانشجویان اند  با  تا حاال  ایشان گفتند  و  اند 

 اند.[ اند و فقط با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط بودهکارشناسی صحبت نکرده

 بینید؟  آینده ریاضی ایران را چگونه می 

آموزان رشته ریاضی را شود. ولی در ایران بیشتر دانش محققی حمایت می  »آینده ریاضیات ایران روشن است و در جامعه علمی از هر

ها وجود  کنند و یا بیشتر دانشجویان ریاضی را دوست ندارند زیرا پس از این که مدرک خود را گرفتند هیچ شغلی برای آنانتخاب نمی

کنند. های مهندسی و علوم کامپیوتر را انتخاب میشته آموزان، رندارد و این حالت در کشور کره هم وجود دارد. در کره بیشتر دانش

 آموزان و دانشجویان جذاب نیست.«ریاضیات محض برای بیشتر دانش

 سطح رفاه اساتید ریاضی در کره چگونه است؟  

 شود.« »سطح رفاه اساتید بد نیست و مقداری از ایران بهتر است. ولی حمایت کافی از اساتید نمی

 کنید که ریاضی را به عنوان رشته تحصیلی خود انتخاب کنند؟  جوانان پیشنهاد می آیا به  

کنم که در زمینه ریاضی فعالیت کنند. ولی هر شخصی که ریاضی را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب »من همیشه به جوانان پیشنهاد می

توانید در یک روز یک کتاب رمان را تمام کنید  رای مثال شما میکند باید دیوانه ریاضی باشد. در ریاضی پیگیری عمیقی نیاز است. بمی

ها یا مقاالت ریاضی را مطالعه کنید شاید فقط بتوانید در یک روز به اندازه دو خط پیشروی کنید. ریاضی رمان نیست، ولی اگر کتاب

تید. بنابراین در خواندن هر خط از متن ریاضی  خوانید دنبال معانی و مفاهیم ابیات و کلمات هسبیشتر شبیه شعر است. وقتی شعری می

 نیازهای آن را بدانید و این ساده نیست.«شما باید پیش

 کس آن را درک نکند؟ بینید؟ آیا آن قدر سخت خواهد شد که هیچ آینده ریاضیات را چگونه می 

کنند. برای مثال  های جدید ظهور میایدههای زیادی با دانریاضیتوانم با جزئیات پاسخ دهم ولی معتقدم در آینده »من نمی

 
1 Fuzzy Logic 
2 rough and soft sets theory 

 التحصیل دانشگاه کرمان در رشته ریاضی و وزیر سابق علومدکتر محمد مهدی زاهدی فارغ  ۳
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های جدیدی به همراه داشته باشند،  ها باید نتایج جدید و ایدهنویسند و این رسالهدانشجویان دکتری در حال حاضر رساله دکتری می

هر انسانی این مطلب    بنابراین شاید ریاضی به طور مداوم پیشرفت کند و متوقف نشود و به عقب بازنگردد. ریاضیات آسان نیست شاید

را قبول داشته باشد بنابراین هر انسانی باید توجه کند که ریاضی سخت است و برای فائق آمدن بر این سختی و ادامه دادن مسیر باید  

 از آن لذت برد و دیوانه آن بود بنابراین افراد جوان باید دیوانه ریاضی باشند.« 

 دانید؟  می حال حاضر را چه کسی    دان ریاضی ترین  بزرگ 

کنم. برای مثال اگر کسی بزرگ کیست چون مفهوم آن را درک نمی  دانریاضیدانم  بزرگ چیست؟ من نمی  دان ریاضی»واقعاً معنی  

ها کسانی  دانریاضیترین  کنم بزرگشود؟ بنابراین من فکر میبه آن اطالق می  دانریاضیترین  ها مسئله حل کند آیا لقب بزرگمیلیون 

هستند که دیوانه ریاضی هستند. زیرا اگر کسی عاشق و دیوانه ریاضی باشد شاید بتواند دستاوردی بزرگ در ریاضی داشته باشد. بنابراین 

خواهد بود   1علی عسکرزادهکیست. ولی اگر بخواهم یک شخص را نام ببرم آن شخص پروفسور لطف   دانریاضیترین  دانم بزرگمن نمی

کنم ایشان یک اند. متاسفانه ایشان چند سال پیش در گذشتند، من فکر میتند که ریاضیات فازی را ابداع کردهزیرا ایشان کسی هس

 بزرگ هستند.«  دانریاضی

 
زاده  ی(، مشهور به لطفیدر برکل  2۰1۷سپتامبر    6، برابر با  1۳۹6  وریشهر  16  گذشته  در  –در باکو    1۹21  هیفور  4، برابر با  12۹۹بهمن    15زاده  )  عسکرزاده   اوغلومیرح  یعللطف  1

 ی رانیا  یاز پدر  زاده یلطف  متنوع آن بود.  یهاو شاخه  یمنطق فاز  هیو مبدع نظر  یبرکل  ا،یفرنیدانشگاه کال  در  انهیمهندس برق و استاد بازنشسته علوم را  وتر، یدانشمند کامپ  ،دانریاضی 

  ی مرتبط فاز   میمشتمل بر مفاه  یفاز  اتیاضی از همه به خاطر طرح کردن ر  شیخود را در باکو و تهران انجام داد. او ب  هیاول  التیروس در باکو متولد شد و تحص  ی( و مادریلی)اردب

تازه در  می پارادا کی  یریپذزاده، امکانیلطف یها ینوآور شودیاست. گفته مشناخته شده  یو احتماالت فاز  یرل فازکنت ،یفاز یهاتم یالگور ،یمنطق فاز ،یفاز  یهاهمچون مجموعه 

 است.کرده  میآن را ترس یو رئوس کل  ن،ییرا تب یهوش مصنوع

  ی های کرد و عضو آکادم  افتیدر  ران یو ا  جانی آذربا  ه، یروس  ، یشورو  ریاتحاد جماه  کا،یاز ژاپن، آمر  اریبس  زیمعتبر جهان و جوا  یهااز دانشگاه   یافتخار  یدکترا  ۳5از    شیب  زاده یلطف

 بود. شماریب یعلم

مجله    5۰  هیریتحر  ئتیخود دارد و در ه  یدر کارنامه علم  ییتنها  را به  یمقاله علم  2۰۰از    شی. باستیدن  یارجاع در مقاالت علم  نیشتریب  یاست که دارا  یاز پژوهشگران  یکی  یو

   جهان مقام »مشاور« را داراست. یعلم

 



 

 «یتاحتماال روش» کتاب یبرا اسپنسر جوئل و آلون نوگا به 2021 سال در اتیاضیر تفسیر یبرا لیاست زهیجا

 .شودیم اهدا شد، منتشر 1992 سال در Wiley & Sons Inc توسط که

 و یمبتد پژوهشگر دو هر یبرا ارزشمند اریبس ابزار جعبه کی این کتاب چهارم، شیرایو در حاضر حال در

ه ب را یمختلف یهاروش و جینتا ،متحد دگاهید کی قیطر ازکتاب  نیا. است گسسته احتمال نهیزم در باتجربه

 .است مرتبط هندسه و اعداد هینظر ، یاتبیترک ،نظریه گراف ی دریکاربردها به که دهدیم وندیپ هم

به  نشریات پیشرو در یتوجه قابل مقاالت. است گرفته قرار استفاده مورد جهان سراسر در ماندگار کتاب نیا

 ها،دهیا از کنندهجیگ یامجموعه جلد نیا و دارد شاردو پل کار در شهیر یتاحتماال روش. اندآن ارجاع داده

 اتیخصوص و اتییبیترک یهاستمیس یقطع اتیخصوص اثبات یبرا هاآن از و آورده هم گرد را کاربردها و هاروش

 .کندیم استفاده یتصادف گسسته یهاستمیس یمعمول

 یگاه و کنندیم قیتلف را خود گوناگون یهااثبات اسپنسر و آلون. هستند به روز اغلب شده ارائه کاربردهای

 آوری شده، پیش از اینپارچه جمعمواردی که در این کتاب به طور یک. دهندیم ارائه را خود نیگزیجا اثبات

 .جذاب هم و است شفاف هم کتاباین  سبک. نبود دسترس در مکان کی در

 

 

 گذرددر دنیای ریاضیات چه می
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، فیزیک،  شیمیآمار، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر،    های ریاضی،نفر از رشته   51ای که صورت گرفت و با شرکت  طی نظرسنجی

 های زیر به دست آمد. رشته، پاسخی شغلی و اهمیت این هایی نظیر آیندهو مهندسی صنایع، با مطرح کردن پرسش مکانیکمهندسی 

 های زیر دست یافتیم: ها را پرسیدیم و به پاسخهای ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دالیل انتخاب این رشته از دانشجویان رشته 

 عالقه به حل مسئله •

 است یزبان هست ات،یاضیر •

 روزمره  یعلوم و زندگ  ریدر سا ی اضیکاربرد ر •

 مهاجرت •

 شرفت یرشته رو به پ  •

 تبه کنکور ر •

 :است ریها به شرح زو پاسخ میدیرشته، پرس نیا انیرشته از نگاه دانشجو نیا یشغل یندهیاز آ نیهمچن

 .کنهیم دایپ ی شغل نده یها آرشته نیا نیمشترک ب یهاو مسئله گهید  یهاشدن با رشته  ی با قاط یاضیبه نظرم ر •

بانک و   دیبخواه یبهتر است. اگر شغل دولت  یمهندس ی فن یهااز رشته  یلینسبت به خ  اشیشغل یندهیدر حال حاضر آ •

  ی لیکرد که درآمدش خ  یخصوص سی به صورت آزاد هم تدر توانیدارند. و م  رویجذب ن شهیآموزش و پرورش و دانشگاه هم

 .کرد  سیتاس یآموزشگاه علم توانیم ایخوب است. 

جذب در بانک هستم.   یو در حال انجام مصاحبات برا کنمیم سیتدر یرا به صورت خصوص اتیاضیمن در حال حاضر ر •

 .سیشغله بود! صبحا بانک و عصر تدر ۲ شهیم یعنی

 .وجود داره ی مناسب یشغل  ندهیبه شخص داره. آره آ یبستگ •

 .رستانیدر حوزه کنکور و دب سیتدر •

 .داشته باشد   ی مشخص   ی شغل   ی نده ی که آ   ست ی ن   ی ا . اما در کل رشته اد ی م   ش ی پ   ی شغل   ی ها مند قطعًا فرصت افراد خالق و عالقه   ی برا  •

 .هاستدانشگاه یاستاد یمحض فقط کرس یاض یدر رشته ر لیو تحص رانیدر ا •

 .انتخابش کردم یاضیعشق به ر یوجود نداره و صرفاً برا یایدواریبهش ام یلیخ ی شغل ندهیاز لحاظ آ •

 : مشاهده کرد زین ریز یهادر بخش توانیرشته را م نیا یشغل یندهیآ قیتحق ی همچنان با اندک اما

 ی حسابدار •

 ها و کار به عنوان دانشمند داده داده زیآنال •

 یگذارهیسرما لگریتحل •

 محقق  •

 

 

                                                                                   

 مروست   محمد نوربخش   : گردآورنده                                                                        

 بهشتیدانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهید                                                       
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 : به دست آمد  ریز یهاو پاسخ م یسوال کرد شانیرشته در زندگ ن یا تیاهم یدرباره انیدانشجو از

 .کنمیاستفاده م  یاضیمسائل در شغلم از ر یهمه  یبرا •

است چه در  ونیو علم حساب مد اتیاضیما سراسر به ر یجهان را شکل و نظم داد و زندگ  اتیاضیدر واقع علم حساب و ر •

  .یو جزئ میمستق ریشغل و چه به صورت غ 

 .و نظم مطلق است یی بایمنطق، ز اتیاضیر •

 یسی نودر برنامه یاستفاده از جبر خط •

 یسبب شد تا در حوزه ، یتوأمان با دانشِ کدزن زیداشته باشم و ن تردهیکمک کرد تا ذهنی ورز اتیاضیر زیاز هر چ شیب •

 .موفق شوم شتریب امیکار یِکنون

 .به دست آوردم  هالینسبت به روش تحل یبهتر دید •

 است. یاضیالهام گرفته از ر اریمثل فلسفه بس م یزندگ گری د یهامخصوصاً در جنبه   اینحوه نگرش من به دن •

آموزش   یاز نحوه  شانتیرضا  زانیم  یدرباره  وتر،یآمار و علوم کامپ  ،یاض یر  یهارشته   انیپاسخ، از دانشجو  ۳۳  یبر مبنا  ینظرسنج  نیدر ا

 به دست آمد:  ریها، نمودار زرشته نیا کیآکادم

 دی اعتقاد داشتند با  یدروس بود؛ برخ  سیتدر  ینحوه   رامونیارائه دادند که غالباً پ   ک،یبهبود آموزش آکادم  یبرا  ییهاراهکار   انیو دانشجو

  سیدر تدر  اق یوجود اشت  یبا کاربرد آن فصول ارائه شود؛ برخ  شتریب  ییآشنا  یبرا   یاپروژه  یشود و حت  انیکاربرد هر فصل به طور واضح ب

 ن یبه نو  یبرخ  نند؛یبب  ییهاآموزش   س یاز نظرگاه نوع تدر  دی تمام اسات  د یداشتند که با  ن یکرده بودند و نظر بر ا  ش یرا ستا  د یساتا  یبرخ

بهبود روند  یدانشگاه را برا طیاصالح مح ی برخ گذارد؛یم  ریتاث یری ادگی اشاره کرده بودند که چقدر در روند  دی اسات س یبودن منابع تدر

 یانیبودند؛ دانشجو  دهیرا مناسب د  یپژوهش  یهاو کار  یآموزش  یهاحلقه  یبرگزار  یبرا  یمدّ نظر قرار داده بودند و اختصاص محل  یآموزش

  ستمیداشتن امکانات و منابع به روز مانند س زین یااشاره کرده بودند؛ عده یبه نام کارآموز  یاتصال دانشگاه به صنعت و واحد تیبه اهم

بهبود روند   یدانشگاه و سامانه انتخاب واحد( را شرط الزم برا  تی)سا  یآموزش  یهاتیو کارآمدتر کردن سا  هاتیسا  یبهتر برا  یوتریکامپ

 .دانستند یآموزش

 آمده است:  ریها در زکه پاسخ  میدیپرس  شانیدر شغل و زندگ اتیاضیر تیاهم یدرباره زی ن یگری د یهارشته  انیدانشجو از

 .به هم گره خوردن یمخصوصاً گسسته و منطق بدجور  ،یاض یمباحث ر یسر هیو  وتریکامپ •

در تفکر   ی حت کنم،یاستفاده م اتیاضیمن هر روز از ر نیمن است، بنابرا یلیدر مطالعات رشته تحص یدیکل یابزار اتیاضیر •

 .ییهنگام تنها

 .است ی اضیر یهاتم یالگور یسازنهیو در به اتیدر عمل قیآن در رشته تحق ی کاربردها •

  یاختصاص یچه قدر تو تک تک درسا می دیباالتر د  یهادر ترم م، یرا پاس کرد ۲و  1 یعموم ی اضیر یاول درسا یدر ترم ها •

 .شنیم ی قاط  یکیزیدارن با مفهوم ف
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حقوق  یچه به طور خاص در حوزهحاصله از مشاغل در جامعه مشهود است. آن  انیسود و ز یدر محاسبه اتیاضیکاربرد ر •

استنباط و استنتاج در مغز ما   حیصح ینحوه یریگطرز شکل یاست که برا یاتیاضیمورد استفاده قرار خواهد گرفت، منطق ر

 . را داشته باشد یمندترتر و قاعدهذهن منظم لیوک کیکه به طور مثال   کندیو کمک م پردازدیم

  ینسبتاً قو  یاضیر ازمندیها نواکنش  یکینامیو ترمود یک یزیف یمیبگم تمام محاسبات ش  تونمیشغل خودم که عمالً م  یتو •

به دردمون  یاتیاضیاون درس عمالً شعور ر یهم هست؛ کوانتوم. تو ی درس هیدرک شه توسط ما.  د یداره و عمالً مفهومش با

 .خورهیم

و به خصوص  اتیاضیبرخوردار است و از خوندن ر یی باال تیاعداد از اهم نیبه ا دنیمن اعداد ارقام و مفهوم بخش یبرا •

 .برمیلذت م  یلیخ یکاربرد اتیاضیر

 : میتا با شما به اشتراک گذار سندیما بنو یدارند برا  یاضیاز دانشکده/دانشگاه/کالس ر یاتا اگر خاطره میخواست انیدر انتها از دانشجو

  س ی، موقع تدر1 ی اضی. مثالً سر کالس رم یکرده بود دایپ  رستانینسبت به دب یشتریب یو آزاد م ی، خب تازه وارد دانشگاه شده بود1 ترم

بار    کیسلف رو    یمهی، ق1  پلیسر کالس م  ا یاون ترم همه افتادن و    ادی م  ادمی و    می کندیپوست م  وهیها، م از بچه  یکیبا انبردست    استاد،

 .میخوردیو م  میآورده بود



 

 

 

بدون عالقه داشتن به ریاضی ممکن است آن را سرد و  

بیهوده بیابید. اما زیبایی ریاضیات خود را تنها به شاگردان  

ای است  ترین بخش، لحظه دهد. پر ارزش صبور نشان می 

ی جدید،  گویی آها! ذوق کشف و لذت فهمیدن چیز که می 

احساس ایستادن باالی یک بلندی و رسیدن به دیدی  

 شفاف و واضح.  

 

 مریم میرزاخانی
 1396تیر  23 -1356اردیبهشت  22
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خوانیم. این نامه می  "اندیشنددانان چگونه میریاضی"عنوان  نهایت، در این بخش ترجمه نامه دیگری را از ایان استوارت با  به رسم بی

 است. "دان جوانهایی به یک ریاضینامه"برگرفته از کتاب 

 

 ؛ مگ عزیز

معلم  ای بدان معناست که  ، و دیگران شنیدهالیبنیتز، فوریه. اگر درباره افرادی چون نیوتن،  ایخوش شانس بودهخواهم به تو بگویم که  می

 "اند؟ها چگونه در مورد این چیزها فکر کردهآن"که  حسابان تو از درک تاریخی موضوع خود برخوردار است؛ و سوال تو مبنی بر این  

شود( بلکه به صورت مسائل صورت انجام میهای الهی )که اغلب به این  ای از وحیدهد که او حسابان را نه به عنوان مجموعه نشان می

 اند. است که توسط افراد واقعی حل شدهواقعی آموزش داده

تر به ماجرا نگاه کنیم. فرم کلی اجازه بده تا کمی عمیق  واقعاً کافی نیست.   "اندها نابغه بودهخوب، آن"پاسخ  اما تو نیز حق داری که  

 که سوال بسیار مهمی است.  "اندیشند؟دانان چگونه میریاضی"بدین صورت است: تو  پرسش

جاست تا نمادها را  کلمات آن  .است  ن ینماد  یاضیر  تفکرات  تمام  که  یریبگ  جهینت  یمنطق  طور  به  یدرس  ی هاکتاب  دنید  با  است  ممکن

های ریاضی از تصاویر و  درست است، برخی از شاخه   نمادها هستند.  ،هسته اصلی توصیفات  .ها را شرح دهدمعانی آن  و  از هم جدا کند

 .هستند محاسبات ج ینتا از عینی  شی نما ا ی و شهود یبرا  نجارناه یراهنماها ای ها آن اماکنند، استفاده می هاشکل

این کتاب در سال    ، وجود دارد.2نوشته جیکوب هادامارد  1ای درباره خلق ریاضی به نام روانشناسی ابتکار در رشته ریاضیالعادهکتاب فوق 

کنم که یک نسخه از آن را تهیه پیشنهاد می  منتشر شد و همچنان نسخه چاپی آن موجود و به شدت مناسب دوران امروز است.  1945

  با  بعداً  و  شده  آغاز  یبصر  مبهم  ری تصاو  با  یاضیر  تفکرات  شتریب  که  است   نیا  مورد  نیاولاست.  ن کردها کنی. هادامارد دو نکته اصلی را بی

مانده تمام مدت با نمادها  کنند. ده درصد باقیدانان، بدین صورت فکر میگوید که حدود نود درصد از ریاضیاو می  . شودیم  یرسم  نمادها

 کنند. های ریاضی در سه گام رشد میرسد ایدهدومین نکته این است که به نظر می کنند. کار می

 شدن  کینزد  یهاراه در کاوش آن،  درک یبرا تالش مانند شود، انجام مسئله کی مورد  در یادیز آگاهانه یکارها که است الزمدر ابتدا، 

  حالت در مرحله نیا ،مسئله  یواقع یدشوار  ظهور با   ،معموالً . دیمف کلی  یهایژگ یو از یبرخ افتنی دیام  به ییهامثال با  کردن  کار آن، به

 . رودیم  فرو  دکنندهیناام یجیگ

: به باغبانی بپردازی، یادداشت بنویسی  مشغول شویدر این مرحله، بهتر است که از فکر کردن به مسئله دست برداری و به کار دیگری  

ای را که کنندهدهد تا مسئله اصلی را بررسی کرده و آشفتگی گیچاین به ذهن ناخودآگاه شانسی می  و یا روی مسئله دیگری فکر کنی. 

کند این است که آن را کنار . اگر ناخودآگاهت موفق شود، حتی اگر تمام کاری که میهای خودآگاه منجر بدان شده، مرتب کند تالش

های  ، زمانی که چراغاست  "!آهان"ی  لحظهاین همان    و تو را نسبت به نتیجه هوشیار خواهدکرد.  "روی شانه تو خواهدزد"بگذارد، این  

 شوند.ی سرت به ناگهان روشن میباال
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توانی  در نهایت، گام آگاهانه دیگری وجود دارد که شامل نوشتن همه چیز به صورت رسمی، بررسی جزئیات، و تنظیم آن است و تو می

 که   است  نیا  مستلزم(  یدرس  یهاکتاب  نوشتن  و)  یعلم  انتشار  سنت  توانند آن را بخوانند.دانان میآن را منتشر کنی و سایر ریاضی

 .شود  ارائه شده  شناخته مقدمات از  ی منطق کامالً استنباط کی عنوان  به کشف  و پنهان  "!نآها"یلحظه 

دانان بزرگ است، به طور غیر معمولی نسبت به روند افکار خود  دان مورد عالقه من از بین تمام ریاضیریاضیهنری پوآنکاره، که احتماالً  

، و  "دوره نهفتگی و به دنبال آن روشنایی"، گام دوم را "ازیس آماده"او گام اول را   ها سخنرانی کرد.آگاه بود و درباره آن برای روانشناس

جا بخش مشهوری از مقاله زش آن را دارد که در این است و ارای به نقش ناخودآگاه تأکید کردههاو به طور ویژ نامید.  "تأیید"گام سوم را 

 قول کنم: نقلرا  "خلق ریاضی "او به نام 

 ."رددر کار ناخودآگاهش حضور دا"آنکاره حس کرد که هایی بود که پواین یکی از بسیار موقعیت

کردم در حال دیدن ناخودآگاه خود هستم. چند  پوآنکاره است، هرچند که احساس نمی  ایمرحله تجربه اخیر من نیز مطابق با مدل سه  

منظور من از شبکه، یک مجموعه    .کردمیم کار  هاشبکه  دینامیک نهیزم در ،3یتسکیگولوب یمارت خود،  مدت  یطوالن همکار با ،سال قبل

های شبکه هستند ها خود گرهسیستم گذارند.اند و روی رفتار یکدیگر تأثیر میهای دینامیکی است که دو به دو به هم پیوسته از سیستم

یکان( روی دیگری )در سر ها )در دم پ اند اگر یکی از آنو دو گره با یک پیکان به هم متصل - ها به صورت حباب فکر کنیددر مورد آن-

 در   که  باشند  ی اتصال  ها پیکان  و  باشد  در یک موجود زنده  یعصب  سلول  کی  گره   هر  ، فرض کنید کهمثال  عنوان  به  پیکان( تأثیر بگذارد. 

 . شوندیم  منتقل گرید سلول به سلول کی از ها گنالیس آن یط

هایی که  مند بودیم: انطباق و روابط فازی. دو گره منطبق هستند هرگاه سیستمعالقهها مارتی و من به طور ویژه به دو جنبه از این شبکه 

زمان پاهای مورب یک سگ: زمانی که پای چپ جلو زمین همانند حرکت هم  دهند دقیقاً یک کار را در یک لحظه انجام دهند.نمایش می

ط فازی مشابه هستند، اما با یک تأخیر زمانی. پای راست جلوی رواب  دهد.کند، پای راست عقب نیز همین کار را انجام میرا لمس می

 دوره است. -فاز نیم انتقالاین یک  کند.لمس می زمین را دور بعد از پای چپ جلوسگ )که منطبق با پای چپ عقب است( نیم

 ی طراح  را  قبول  قابل   متقارن  یشبکه  تنها   ما های متقارن معمول هستند. در حقیقت،  در شبکه  ی فازی و انطباق  هایانتقالدانستیم که  می

 وقوع  یبرا  تقارن  نیایم که  دکرما به نوعی فرض می  . دهد  حیتوض  را  پا   چهار  واناتیح  استاندارد  ییمایراهپ  تمام   توانستیم  که   م یبودکرده

 . میکن فکر میتوانستینم  یگرید لیدل  چیه به ، زیرابود یضرور زین ی انطباق انتقال فازی و

  . نداشت  تقارنى   اما   بود   یی و انطباقی فاز  انتقال ی  دارا   که  کرد  ابداع   را   نادر  ار ی بس   اى شبکه   مارتى،  دکتراى  فوق دانشجوی   ، 4واتو ی پ   مارکوس  سپس 

در نگاه   چهارم یک دوره جدا بود. انتقال فاز یک تایی منطبق بودند و هر دسته از دیگری با یک  4های  گره بود که در دسته  16این شبکه دارای  

 شدی. کردی متوجه ناقص بودن تقارن ظاهری می نگاه می   به آن   رسید ولی وقتی از نزدیک اول، این شبکه تقریبًا متقارن به نظر می 

توانستیم آن را بررسی کنیم و برای ما، مثال مارکوس هیچ معنایی نداشت. اما جای هیچ سوالی نبود که محاسبات او درست بود. می

 به  که  بودند  تصادف  ینوع   شامل  ها آن  کردند.ها کار میای داشتیم که چرا آن کرد. اما احساس آزاردهندهکردیم و آن محاسبات کار می

 . "د ینبا" اما  افتاد،می اتفاق  قطع طور

مثال مارکوس بودم. برای سخنرانی در کنفرانسی به لهستان کردند، من نگران  زمانی که مارتی و مارکوس روی موضوعات دیگری کار می

و دو روز بعد در تمام مسیر تمام مسیر بین ورشو تا کراکوف در قطار    ها در دفترچه یادداشت پرداختم.رفتم و تمام آن هفته به رسم شبکه

 توانستم آن را روی کاغذ بنویسم. وم اما نمیشکه به نوعی پیشرفت غیر منتظره نزدیک می  کردمخطی ادامه دادم. حس میبرگشت به خط 

ناگهان ها را به درون قفسه بایگانی هل دادم و خود را جای دیگری مشغول کردم.  نوشتهخسته و رنجیده، موضوع را رها کردم، تمام دست

در عرض چند دقیقه متوجه   بیاندازم.ها  ها را از قفسه بیرون بیاورم و بار دیگر نگاهی به آنیک صبح احساس عجیبی داشتم که باید برگه

 
3 Marty Golubitsky 
4 Marcus Pivato 

من    . ندارد   وجود   ، ام ده ی نام   فیوژن   توابع   بعد   به   زمان   آن   از   من   که   یی ها آن   مانند   تابعی   چ ی ه   کنم   ثابت   تا   کردم   تالش   روز   پانزده   مدت   به 

ای امتحان  نشستم و تعداد زیادی از ترکیبات را بدون هیچ نتیجه خیلی احمق بودم؛ هر روز به مدت یک الی دو ساعت پشت میز می 

ها به  کردم که آن ها با ازدحام افزایش یافتند؛ احساس می کردم. یک روز عصر، بر خالف عرف، قهوه تلخ نوشیدم و نتوانستم بخوابم. ایده می 

تا صبح فردا، وجود یک کالس از توابع فیوژن را ثابت    ها برای ایجاد یک ترکیب پایدار به هم بپیوندند. جفت این که  کنند تا  می   هم برخورد 

 نوشتم که چند ساعتی طول کشید. گیرند. تنها باید نتایج را می هندسی نشأت می های فوق ها که از سری کردم؛ همان 
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متوجه   ها ، چیزی که هنگام رسم آنبودند   ویژگی مشترک  دادند دارای یکخواستم انجام میچه را که میاشکالی که آنشدم که تمام  

 "دانستممی"ه من  لحظ  در آن  دادند فاقد آن ویژگی بودند. خواستم انجام نمیچه را که مینه فقط آن، بلکه تمام اشکالی که آن  بودم. نشده

 شسته و رفته، مرتب و بسیار ساده بود.  جواب توانستم آن را به صورت نمادین بنویسم.که جواب معما چه بود و حتی می

  به   دیکنیم  اشتباه  یوقت  که  است  نیا  دارد  وجود  دانش  نوع  نیا  در  که  یمشکلگوید،  شناس من اغلب میطور که دوست زیست همان

دانستم که چه چیزی را اثبات کنم و ایده نسبتاً  هیچ جایگزینی برای اثبات وجود ندارد. اما حاال، چون می  .شودیم  احساس  اندازه  همان

کورکورانه واضح بود که ثابت کنم که ویژگی مشترکی که در اشکال رسم   خوبی برای درستی آن داشتم، گام نهایی زیاد طول نکشید.

چندین  تر بود اما نه خیلی زیاد.اثبات لزوم آن پیچیده کردم باید رخ دهد کافی بود.چه که فکر میوقوع هر آنشده مشاهده کردم، برای 

 مسیر حمله نسبتاً واضح وجود داشت و دومی یا سومی جواب داد.

 مسئله حل شد. 

 باشم.که من نگرانم شاید داستان را آراسته و برای این تناسب دوباره آن را تنظیم کرده  با سناریوی پوآنکاره تطابق داردقدر  آن این توصیف  

 . استرخ داده واقعاً  گفتم تو به من که طورهمان  اتفاق  نی ا که هستم  مطمئن کامالً  من اما

هایشان هایی هستند که گرهپر از شبکه ها ام، آنکراکوف نگاه کرده-های خود در قطار ورشوبینش کلیدی چه بود؟ به تازگی به یادداشت

رنگ باشند. با  های منطبق همها را رنگ کنم به طوری که گرهاز جایی تصمیم گرفته بودم که گره  قرمز، آبی، سبز و ... .   است.رنگ شده

ها به مثال مارکوس کار کند. این نظمشد که  ها باعث میها را ببینم، و آن نظمهای پنهان در شبکهتوانستم نظمها، میاستفاده از رنگ 

 . داشتندکنند، متقارن نبودند اما تأثیر مشابهی دانان استفاده میمعنای تکنیکی که ریاضی

گاه  شده داشتم و هیچها شبکه رنگمن ده  کردند. های منطبق را ساده میانتخاب دسته  ها بودم؟ چون رنگآمیزی کردهرنگها را  چرا شبکه 

بود. اما تنها زمانی که دست از کار کشیدم، ناخودآگاه من آزاد  گویند. جواب به چهره من خیره شدهها چه به من میین رنگنفهمیدم که ا

 بود تا جواب را پیدا کند. 

 قبل  من  ناخودآگاهاول آمدند؛ و    -ها رنگ-یک یا دو هفته طول کشید تا این جواب را به صورت ریاضیات رسمی نوشتم. اما تفکر بصری  

 . کردم  استدالل نینماد طور به من که بود صورت آن در فقط . دیایب  کنار مشکل نیا با  شد مجبور باشم مطلع جواب از آگاهانه که نیا از

تشابهات  زیربنای همه چیز بود.تری شدم که است. زمانی که سیستم رسمی مرتب شد، من متوجه ایده عمیق هنوز از داستان باقی مانده

  مشابه  یساختار  ابتدا   همان  از  ما   متقارن،   یهاستمیس  مورد  در  یقبل  کار  در  دادند.شده یک ساختار جبری تشکیل میهای رنگبین سلول

اما شبکه مارکوس تقارن نامند.  مفهوم مورد نظر را گروه می  .کنند  بیان  را  ها تقارن   چگونه  دانند یم  دانانیاضیر  همه  رایز  م،یبودکرده  جادیا

لذا گروه و  نمینداشت  گروهها کمکی  دیاگرام  کردند. ساختار جبری طبیعی که جایگزین  رنگتقارنی در  تر شد، کمشده من میهای 

 گویند. می 5وارو به آن گروه استشناخته شده

ناگهان متوجه شدم که این ساختارهای مبهم ارتباط    اند. وارها مطالعه کردهشخصی، درباره گروهها برای دالیل  دانان محض، سالریاضی

این  ام،  نقشی داشته   در آن  های دینامیکی دارد. در بین تمام موضوعاتی کههای سیستمهای فازی و انطباقی در شبکهنزدیکی با انتقال

 کند. ه ریاضیات محض را به ریاضیات کاربردی تبدیل میای است کها از روند مرموزانه یکی از بهترین مثال

گویند، همه چیز یا غیر  دانان جهان می طور که ریاضی همان   شود. تر می های آن ساده فهمید، ناگهان بسیاری از جنبه ای را می زمانی که مسئله 

 ترین آن تنها شامل دو گره و دو پیکان است. ساده   کردیم. تری از مثال مارکوس پیدا  های ساده و یا بدیهی. ما بالفاصله مثال   است   ممکن 

  پژوهش یک فعالیت مداوم است و من معتقدم که باید از هادامارد و پوآنکاره جلوتر برویم تا روند ابداع یا کشف در ریاضی را بفهمیم.

 شامل  یقاتیتحق  سائلم  شتریب  حل  .شودیم  اعمال  "فهم  در  شرفتیپ "  ا ی  "یاختراع   گام "  کی  مورد  در  ها آن   یامرحله   سهتوصیف  

ها نیز ها شکست، و با آن زیرمرحلهتوان به یک سری از زیرمرحله . در حقیقت، هر مرحله را میاست  مراحل  نیا  از  کامل   یامجموعه 

هادامارد و پوآنکاره یک تدبیر  ای، یک شبکه پیچیده از روندها داریم.پس به جای یک روند سه مرحله  توان با روشی مشابه رفتار کرد. می

 ن یا  دانیاضیر  یاستراتژاند، اما پژوهش بیشتر شبیه به یک جنگ استراتژیک است.  ای از تفکر ریاضیاتی را توصیف کردهجنگی پایه

 . ردیگیم  کار به مختلف یهاروش به و مختلف سطوح در بارها،  و  بارها را کیتاکت

های متخصصین بزرگ گذشته یا داری. فنون و استراتژی های عمومی برمیباشی؟ تو برگی از کتابآرا  گیری که یک رزم چگونه یاد می

دانان از سایر ریاضی - چه بدان فکر کنیتر از آننزدیک-سازی کن. و یک روز  حال را مطالعه کن. نگاه کن، تحلیل کن، یاد بگیر و دورنی

 یاد خواهندگرفت.  "تو"

 
5 groupoid 



 

 

 

ریاضیات، اگر به درستی به آن نگاه کنیم، نه تنها دارای  

حقیقت است که از زیبایی واالیی برخوردار است. یک  

پیرایه مانند یک تندیس، بدون توسل به  زیبایی سرد و بی 

های  زرق و برق تر ما، بدون  هیچ بخشی از طبیعت ضعیف 

ی نقاشی و موسیقی، در عین حال در انتهای  فریبنده 

خلوص و توانایی در نمایش کمال، چنان که تنها باالترین  

 هنر قادر به نمایش آن است. 

 

Bertrand Russell 
May 18, 1872 - Feb 2, 1970 
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 1دارن گلس 

سال   جلسه که    1996در  اولین  در  بودم،  دانشگاه  در  جوانی 

فلوریدا برگزار شده بود شرکت    -مباحث ریاضی که در اورالندو  

دان دانشجوی دیگر و دو ریاضی  12جا بودم با  کردم. زمانی که آن

هایی که برای در مورد تجربیاتمان از ریاضیات دانشگاه و توصیه

  درباره اینیک مقاله    .گو کردیمودانشجویان دیگر داشتیم، گفت 

)رابرت اسلینگر   بودچاپ شده  2های ریاضی افق  در نشریهوگو  گفت

اسکات   از  "و جان  بعد  آوریل  "محاسباتزندگی   ،1996  ،25 -

از   .3(92 گروهی  با  که  است  جالب  کردم  فکر  بعد  دهه  دو 

دانشجو   200نفر از    9ای مشابه داشته باشیم.  دانشجویان جلسه 

در کلمبوس، اوهایو دعوت کردم تا    MAA MathFestرا به  

کنیم. آن    وگوگفتای از موضوعات ریاضی  در مورد طیف گسترده

 
1 Darren Glass 

2 Math Horizons 
3 Robert Eslinger and Jon Scott, “Life After Calculus,” April 1996, 25–29 
4 Ahmad Nazeri (Randolph-Macon College, ’16) 

وگوی ماست که برخی از  خوانید بخشی از گفتچه در ادامه می

 اند. ها به علت بلندی و نظم و ترتیب بهتر ویرایش شدهآن 

 

دوره  از  چطور  گلس:  دوره دارن  به  معمولی  ریاضیات  های  های 

ها از چه لحاظ متفاوت و  ریاضیات پیشرفته راه یافتید؟ این دوره 

 اند؟ از چه لحاظ مشابه 

راندولف   )دانشگاه  ناظری  مهم  :4میکن(   - احمد  من  ترین برای 

که بدانید    بخش در ریاضیات اثبات است. در محاسبات هنگامی

توانید سایر مسائل مشابه را  چگونه یک مسئله را حل کنید می

این پیشرفته  ریاضیات  در  اما  کنید  حل  من نیز  نیست.  طور 

کارهای غیر عادی کردم، مثالً بعد از محاسبات مستقیم به سراغ 
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توانستم بگیرم.  بود که میآنالیز حقیقی رفتم که بدترین تصمیمی  

  )خنده حضار...(

های  یکی دیگر از تفاوت  :1سانتانا افتون )دانشگاه ویلیام و مری( 

ریاضیات معمولی و جبرخطی با ریاضیات پیشرفته این است که  

گیرید  ها را به کار میها تماماً در مورد اشیاء هستند و شما آنآن 

آن  از  میو  استفاده  دربارهها  موضوع  که  کنید.  نیست  این  ی 

توانید از آن استفاده  انتگرال چیست، درباره این است که آیا می

اختیار شما  کنید؟ در کالس اشیائی در  پیشرفته  های ریاضیات 

می داده  آنقرار  از  که  زمانی  و  استفاده  شود  خاصی  حد  تا  ها 

های این اشیاء و  کنید در واقع در حال بحث در مورد ویژگیمی

 ها با یکدیگر هستید. نحوه تعامل آن

نوربرت(  سنت  )دانشگاه  برتراند  محاسبات    :2هایلی  من  برای 

های آن حفظی بود و نیازی انگیز نبود. بسیاری از قسمتهیجان

های پیشرفته باید مفاهیم مجرد  به فکر کردن نداشت. در کالس

ایده این  پشت  که  در  را  کردن  فکر  و  کنید  درک  دارد  قرار  ها 

 تر از شمارش اعداد است. باره بسیار جالباین

در رشته    دارن گلس: پیشنهاد شما برای یک دانشجوی سال اول 

ریاضی که برای اولین بار با یک درس پر از اثبات و مفاهیم مجرد  

 کند چیست؟ سنگین برخورد می 

می  هایلی: دانشجویان سعی  از  مانند  بعضی  را  تکالیفشان  کنند 

کردند، انجام  ای حل میزمانی که مسائل را در ریاضیات محاسبه 

 
1 Santana Afton (College of William & Mary, ’18) 
2 Hayley Bertrand (St. Norbert College, ’17) 
3 Erik Wendt (Gettysburg College, ’19) 
4 Alex Mathers (University of Alabama, ’17) 

بنویسند و فقط کمی  دهند. یعنی یک مثال حل شده را از کتاب  

توان با اثبات این کار با اعداد بازی کنند. اما به هیچ عنوان نمی 

 را کرد.

یادگیری سوال پرسیدن یکی    :3اریک وندت )دانشگاه گتیسبرگ( 

بزرگ آن  از  به  ریاضی  یادگیری  برای  که  است  کارهایی  ترین 

دهید در هر  احتیاج دارید. اگر شما برای هر اثباتی که انجام می

گاه آن اثبات را کامالً درک خواهید  آنبخش از خود سوال بپرسید  

 کرد و این یک گام بزرگ برای دانشجویان رشته ریاضی است.

که  برخی از دانشجویان هنگامی    :4مدرز )دانشگاه آالباما(   الکس 

خوانند تا آن شوند، چنین بار از روی آن میاثباتی را متوجه نمی

را یاد بگیرند. اما بهترین کار این است که آن را رها کنند، باید  

وقتی به اثبات برگردند که چندین مسئله دیگر حل کرده باشند  

به صورت   و نگاهشان نسبت به مسئله عوض شده باشد. فقط نباید

ها را مسئله توجه کرد بلکه باید از خود بپرسیم که مثالً آیا فرض

ها استفاده  ایم؟ یا اگر از یکی از فرض به طور کامل استفاده کرده

 افتاد؟ شد چه اتفاقی مینمی

دانشجویان باید به اثبات به چشم یک پازل نگاه کنند که   هایلی:

اد من همیشه ما را  هر قطعه به نقاط مختلفی مربوط است. است

کرد. زیرا گاهی  مجبور به نوشتن اثبات هم از اول و هم از آخر می

بهتر است که از زوایای مختلف به اثبات نگاه کنید تا بهتر آن را 

  درک کنید.

 دارن گلس، احمد ناظری، کلسی اسکات و اریک وندتجفری یوجی جیانگ،  از چپ: سم ادواردز، سانتانا افتون، کارین ویلیس،
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یکی از   :1کارین ویلیس )دانشگاه ایندیانا وسلین( 

مشکالتی که من در ابتدا داشتم این بود که وقتی  

می مسئلهسعی  را  کردم  آن  و  کنم  حل  را  ای 

خواندم و حس  شدم، پاسخ آن را میمتوجه نمی 

ام. گاهی به خاطر این  کردم آن را متوجه شدهمی

و   بودم  نگرفته  یاد  را  زمینه درس  پیش  بود که 

می باعث  جواب  پایهخواندن  نکات  و  ای  شد 

ها را  تعاریف مرور شود و زمانی درک کردم که آن

 ها دیدم. در اثبات

قسمت    سانتانا: دو  اثبات  نوشتن  در  کنم  فکر 

ها  سخت وجود دارد، یکی فهمیدن مسئله و فرض

ها  و دیگری نوشتن است. با دوستانم که رشته آن 

ریاضی می در کالس  درباره چیزهایی که  است،  و  علوم  خوانیم 

ای نداشتند که من  ها اصال ایدهم صحبت کردم و آندهی انجام می

ها  کنم. اما وقتی با دوستانم که رشته آن درباره چی صحبت می

شدند.   منظورم  متوجه  کامالً  کردم،  صحبت  بود  انگلیسی  زبان 

 ساختاری بسیار مهم در یادگیری وجود دارد.

البته من یک واکنش دیگر از   :2سم ادواردز )دانشگاه گتیسبرگ( 

آن  رشته  که  کردم.  دوستانم  دریافت  است  انگلیسی  زبان  ها 

  "نویسید؟شما واقعاً در کالس ریاضی، می"گفتند:  بیشترشان می

 )خنده حضار...( 

کردم و تحصیل  من در بخش نوشتاری دانشگاهم کار می  هایلی:

ترین مشکلی که  در رشته ریاضی بسیار به من کمک کرد، بزرگ

توانند یک استدالل منطقی را  که نمی  دانشجویان دارند این است

 درست بنویسند و همه چیز را یکپارچه کنند.

های ریاضیات پیشرفته یکی از مفیدترین  شرکت در کالس  سانتانا:

سال، در کالس جبرخطی کارهایی بود که انجام دادم. در پایان نیم

دوره ظاهرا  که  کردم  نام  ثبت  فارغ  پیشرفته  سطح  در  ای 

دانستم اما باعث  اگرچه زمان ثبت نام این را نمی  التحصیلی بود.

 سال خیلی بهتر شود. شد نوشتن اثبات من در پایان آن نیم

دارن گلس: آیا چیزهایی هست که استادان شما انجام داده باشند  

روی   کردن  کار  جای  به  تا  دهند  انجام  که  بودید  امیدوار  یا 

 محاسبات، بیشتر روی تئوری کار کنید؟ 

 
1 Caryn Willis (Indiana Wesleyan University, ’16) 
2 Sam Edwards (Gettysburg College, ’17) 

من خوش شانس بودم چرا که قبل از ورود به دانشگاه،    سانتانا:

ها را معرفی  ها خواندم. اساتید باید زودتر اثباتکتابی درباره اثبات

اثبات سراغ  به  دیرتر  هرچه  زیرا  آنکنند،  یادگیری  بروید  ها  ها 

 شود. تر میبرایتان سخت 

ال  هایی بود که س در مدرسه ریاضیات گسسته جزو درس  کارین:

آموزها را با تئوری آشنا گرفتیم و از همان اول دانشاول یاد می

کرد. البته برخی از دانش آموزان را از خواندن رشته ریاضی  می

دانشگاه  می به  پیش زمینه فکری، هنگام ورود  این  ترساند ولی 

 کند. بسیار کمک می

ها ریاضی  هایی مخصوص افرادی که رشته آن وجود کالس  سم:

بسی درساست،  در  ریاضیات  مسلماً  است.  مفید  مثل  ار  هایی 

شود. ولی وقتی یک کالس  شناسی هم استفاده میو زیستشیمی  

ها ریاضی است وجود داشته باشد  ویژه، برای افرادی که رشته آن

توانند نسبت به محاسبات، بیشتر روی مفاهیم مجرد تمرکز  می

 کنند و این بسیار مفید است. 

میکاحمد:   دومیراندولف  سال  برای  سمینار  یک  دارد.  ن  ها 

کردیم تا درباره  جا همدیگر را مالقات میای یک یا دو بار آنهفته

موضوعات مختلف مربوط به ریاضی به ویژه اثبات صحبت کنیم.  

در جایی که همه )دانشجویان هر رشته( با هم سر کالس ریاضی  

رشته   بودند، این فرصت مناسبی برای جدا کردن گروهی است که

 ها ریاضی است. اکثر آن 

 از چپ: جفری یوجی جیانگ، دارن گلس، و سم ادواردز
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برای   را  شما  که  داشتید  کالسی  آیا  گلس:  دارن 

 بیشتر خواندن ریاضی تشویق کند؟ 

دو کالس وجود داشت: اولی کالس ریاضی    اریک:

خود   با  و  بودم  کرده  تعجب  من  که  بود  مجرد 

دارد"گفتم:  می کار وجود  این  برای  دلیلی    "پس 

کالس جبر مجرد بود که به من اجازه داد تا   دومی

هایی را که یاد  ها را درک کنم و کاربرد اثباتاثبات

 گرفتم ببینم. 

در   :1فارست( یوجی جیانگ )دانشگاه ویک - جفری 

زمان تحصیل در دبیرستان به فکر مطالعه ریاضی  

ریاضی   جذاب  مسابقات  از  تعدادی  در  و  افتادم 

لذت   بسیار  مسائل  کردن  حل  از  کردم.  شرکت 

انتخاب  می باعث  را که  بخواهم کالسی  اگر  بردم. 

کالس   ببرم،  نام  شد  من  برای  ریاضی  رشته 

م گویم چون باعث شد متوجه شوآلی را میشیمی

 که خواندن زیست کار من نیست. 

ایالت(  اسکات )دانشگاه دولتی گراند  انتخاب    :2کلسی  برای من 

رخ داد و در یک کالس خاص نبود. هرچه  رشته ریاضی به آرامی  

می ریاضی  سر کالس  بیشتر بیشتر  ریاضی  به  من  عالقه  رفتم، 

 شد. می

سال پیش    20دارن گلس: من این سواالت را بر اساس چیزی که  

از من پرسیده شد طراحی کردم. مثالً از ما پرسیدند آیا استادان  

کال  سر  می شما  استفاده  کامپیوتر  از  اندکی  س  تعداد  و  کنند؟ 

از   شما  اساتید  که  بدهید  جواب  حاال  بودند.  داده  مثبت  جواب 

ها را باال بردند و  کنند؟ )تقریبا همه دست کامپیوتر استفاده می 

خندیدند.( یا بهتر است این طوری سوال کنم که اساتید چگونه  

 کنند؟ ی های ریاضی استفاده م از تکنولوژی در کالس 

افزار    کلسی: نرم  از  من  ریاضی  و  حساب  کالس   Mapleدر 

می افزار استفاده  نرم  از  جبرخطی  کالس  در  و  شد 

Mathematica    استفاده خطی  تغییرات  دادن  نشان  برای 

 کردیم و بسیار مفید بود. می

می  اریک: استفاده  آن  از  ما  که  اصلی  افزار  کردیم  نرم 

Multivariable calc   ما زمان زیادی را صرف    بود، جایی که

های سه بعدی و حد فاصل میان  نگاه کردن و درک کردن نمودار

 
1 Jeffrey Yujie Jiang (Wake Forest University, ’18) 
2 Kelsey Scott (Grand Valley State University, ’18) 

می آن  مثل  چیزهایی  و  برخی  نمودارها  در  همچنین  کردیم. 

نویسی به شکاف بین شهود و اثبات کامل  ها توانایی برنامهکالس

 کرد. کمک می

سازی من بر اساس پروژه بود. همیشه در های مدلکالس  کارین:

بودیم. ما سه پروژه در مورد    Excelو    Mapleحال استفاده از  

مدل مانند  تراکمی  موضوعاتی  یک  های  هر  از  باید  و  داشتیم 

دادیم و من  کردیم و آن را سر کالس ارائه میگزارشی تهیه می

 گرفتم. نویسی و ارائه یاد  های جدیدی برای مقالهآن زمان مهارت

از    سم: موجی،  توابع  کالس  استفاده    Mathematicaدر 

کردیم. در پایان ترم یک پروژه گروهی داشتیم که درآن باید  می

می را  موضوع  پیادهیک  کامپیوتر  روی  را  آن  و  سازی آموختیم 

درباره  می من  پروژه  بود.  سخت  بسیار  من  برای  این  و  کردیم 

 طول کشید.تشخیص چهره بود و نوشتن کد آن بسیار 

تفاوت  از  یکی  بین سال  دارن گلس:  تمرکز    2016تا    1996ها 

نشریه    32،  1996روی تحقیقات دوره کارشناسی است. در سال  

دانشجویی در نشست مشترک ریاضی وجود داشت، در حالی که  

توانید در  برابر آن تعداد است. آیا می   10در حال حاضر بیش از  

خا  یا  داخل  در  که  اطالعاتی  آوردید  مورد  دست  به  کالس  رج 

 د. صحبت کنی 

 احمد ناظری
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های من پروژه پایان ترم داشتند که باید در مورد یک کالس   سم:

کردیم. همچنین های خود، کار میگروهیموضوع مستقل با هم

در کنار آن کالس تحقیقاتی ریاضی داشتیم که در آن دانشجویان 

 کردند. میبا کمک اساتید روی مسائل حل نشده ریاضی کار  

در دانشگاه ویلیام و مری تحقیق دوره کارشناسی بسیار   سانتانا:

مهم است. بسیاری از استادان لیستی از مسائل حل نشده را در  

خواهید تحقیق انجام دهید، به آسانی  وبسایت خود دارند. اگر می

ها در مورد این مسائل  به یکی از استادان نزدیک شوید و از آن

دو بار این کار را کردم و هر دو استاد مشتاق  سوال کنید. من  

های خود صحبت  های مختلف و ایدهبودند که در مورد راه حل 

 کنند. 

ما یک برنامه تحقیقاتی تابستانی داشتیم که در آن هزاران   جفری:

های  دانشجو در سراسر محوطه دانشگاه با اساتید خود روی پروژه

می کار  فردی  کتحقیقاتی  البته  برای  السکردند.  بسیاری  های 

اولی آخریسال  سال  و  آن ها  به  که  داشت  وجود  کمک  ها  ها 

 کرد. می

ها ریاضی  در دانشگاه ایندیانا وسلین افرادی که رشته آن   کارین:

که   دهند  انجام  تحقیق  ترم  آخر  در  باید  است 

ارائه    20تا    15شامل   و  گزارش   30صفحه 

این ای است. من به خاطر این که به نظرم  دقیقه

می زیادی  و  سخت  میکار  تغییر آمد  خواستم 

رشته بدهم، اما خوشحالم که این کار را نکردم 

 چون خیلی چیزهای جدید یاد گرفتم. 

که   کسی  عنوان  به  تجربیاتی  چه  گلس:  دارن 

اش ریاضی است دارید و توصیه شما برای  رشته 

اساتید   یا  دانشجوها  مثل  دانشگاه  افراد  دیگر 

 چیست؟  

می  احمد: دانشکده  نظرم  ارتباط به  تواند 

ها برقرار کند و  های ریاضی با بقیه کالستری بین کالسعمیق

توصیه من به دانشجوها این است که با هم ارتباط برقرار کنید و  

های فوق درسی شرکت کنید که با این کار این ارتباط  در فعالیت

 شود. بهتر درک می

ه ریاضیات مجرد بودم به  زمانی که در حال آموزش دور  کارین:

می فکر  این  به  فقط  و  بودم  ناامید  موقع  شدت  چه  که  کردم 

آموخته می از  شروع توانم  را  کارم  وقتی  اما  کنم.  استفاده  هایم 

گفتند که من راه کار کردن و انجام پروژه را از کردم، دیگران می

می بودم.  بلد  کالسقبل  علت  به  بیشترش  که  های  دانستم 

بوده و تنها توصیه من به دانشجویان این است   تخصصی ریاضی

که نگران این نباشند که چه زمانی از اطالعاتشان استفاده خواهند  

 کرد.

من به تازگی تحقیق دوره کارشناسی را انجام دادم و به نظرم    سم:

فوق  تجربه  رشته یک  که  ما همه کسانی  مدرسه  در  بود.  العاده 

شینند. این فرصت بسیار  نها ریاضی است، سر یک کالس میآن 

با   و  کشور  سراسر  در  خود  رشته  هم  افراد  با  که  است  خوبی 

موضوع   این  شوید.  آشنا  مختلف  موضوعات  و  متفاوت  تجربیات 

 باعث افق دید من در ریاضیات شد.

خواهم شما را نگه دارم. مخصوصا  دارن گلس: بیشتر از این نمی 

این که االن بعد از ظهر است و صف بستنی فروشی دارد به اندازه  

ما  گفت  می وگو  بسیار  طوالنی  گذاشتید  که  وقتی  برای  شود. 

 متشکرم. 

  

 مرجع: 

Glass, D., Life after Calculus: 20 Years Later, 
Math Horizons, Vol. 24, No. 2 (November 
2016), pp. 12-15. 

 

 

گلس استاد ریاضیات در دانشگاه گتیسبورگ است. دارن 

 1996سخنرانی او در نشست مشترک ریاضیات در سال 

درباره نظریه گروه و معماهای روبیک بود، اما در حال 

حاضر عالقه ریاضیاتی او به سمت هندسه جبری و 

 است.نظریه گراف متمایل شده
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  نشان   ده، ی رس   چاپ   به   1"شناخت "  ی علم   ی مجله   در   که   ق ی تحق   ن ی ا   . کند   تر دسترس   قابل   کودکان   ی برا   را   مجرد   ات ی اض ی ر   تواند ی م   کشف   ن ی ا 

  توانند ی م  ها افته ی  ن ی ا  . دارند  توافق  ز ی ن   دهد ی م   جلوه  با ی ز  را  ی انتزاع  ی اض ی ر  ی ها استدالل  ن ی ا  ی ز ی چ  چه  که  ن ی ا  مورد  در  ی حت  مردم  که  دهد ی م 

 . باشد داشته   - دارد   وجود   یی ها یی با ی ز   ی اض ی ر   در   که   اند نشده   قانع   ی کل   طور   به   که   ی کسان -   مدرسه   آموزان دانش   به   ات ی اض ی ر   آموزش   ی رو   بر   ی رات ی تاث 

 دکتر  و  ،3یل   دانشگاه   از  یدانیاضیر  ،2نربرگر یاشت  استفاناما    بودگرفته  قرار  توجه  مورد  هامدت  یقیموس  و  یاضیر  نیب  یهاشباهت

  تواندیم جهانی   یمورد  ا یآ  دننیبب تا   ندیفزایب  زین را  هنر  ، یاض یر  و   یقیموس  یی جادو  بیترک  به  خواستندیم  4جانسون  ل یسامو  شناسروان 

  یزمان   قیتحقاین    .باشد  ی مجرداضیریا    ،یقیموس  هنر،   در  باشد، خواهداشته  افراد  ی شناختییبایز  و  یهنر   یهاقضاوت  در  یاساس  ینقش

  اما   کرد   هیتشب  5شوبرت   از  خوب  بسیار   سونات  ک ی  به  را  یات یاضیر  ی اثبات  آموزانش، دانش  به   س یتدر  هنگام  نربرگریاشت  که  خورد  جرقه

 
1 cognition 
2 Stephan Steinerberger 
3 Yale University 

4 Samuel Johnson 
5 Schubert 

 

 

                                                                                  

 یاسمن عسگری   م: مترج                                                                        

 دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف                                                   

 

 همانند را دهیچیپ اتیاضیر یهااستدالل در موجود یهاییبایز مردم یعامه

 لذت انویپ سونات کی ای بایز یمنظره ینقاش کی از خواهندیم که یزمان

 متوجه را نیا تا دیباش دانیاضیر کی ستین الزم شما و کنندیم درک ببرند،

 آشکار را موضوع نیا  بث و لی یهادانشگاه توسط دیجد قیتحق کی. دیشو

 .استکرده
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  در  بود و  1بث  دانشگاه  تیریمد  یدانشکده  در  بازاریابی   اریاستاد  که  شد  کینزد  جانسون  به  او   .اوردیب  لی تمث  نیا  یبرا  یلیدل  که  نتوانست

   .بود یل  دانشگاه در یشناسروان  یرشته  در خود یدکتر گرفتن حال در زمان آن

  ا ی  یقیموس  یبرا  کنندیم   استفاده  ی اضیر  یبرا  که  ی شناختییبایز  شهود   همان  از  مردم  ایآ  که  سوال  نیا  محک  یبرا  یشیآزما  جانسون

 ؟ ر ی خ   ای  است  درک  لب قا   زی ن   ست، ین   یاضیر   معلم  ای  دانیاض ی ر   که  ی معمول   یانسان  ی برا   شهود  نی ا   آیا  ن ی چن هم   .ر ی خ   ای  برندی م  کار  به  نیز  هنر 

  هنگام  نیچنهم  و  کردند  انتخاب  را   انویپ   یبرا  کیکالس  یقیموس  یقطعه  4  و  منظره  ینقاش  4  ،یاتیاضیر  اثبات  4  هاآن   قی تحق  نیا  یبرا

 . نباشند دانیاضی ر هاآن  از کی  چیه  که کردند توجه نکته نیا به  کنندگانشرکت ینمونه  انتخاب

  هم  و  ی کبوتر  ی النه  اصل   ، مثبت  ح ی صح   اعداد   جمع   ی برا   گاوس  ی حقه  ، ی نامتناهی هندس  ی سر یک   ع و جم م   : بودند   قرار  ن ی ا   از  ی اض ی ر  ی ها اثبات 

 . است   ح ی صح   ی ز ی چ   که   کند ی م   قانع   را   مردم   که   است   ی استدالل   ق ی تحق   ن ی ا   در   ی ات ی اض ی ر   اثبات   ک ی   . 2هابر فول   فرمول   از   ی هندس   اثبات   ک ی   ن ی چن 

 . بودندشده انتخاب 6چیشوستاکوو و 5بتهوون ،4باخ از یاقطعه ،3شوبرت  از یقیموس یقطعه کی  قطعات موسیقی شامل نیچنهم

  گر ید  یاثر  9یروزال  کوه   ، یسنگ  یها کوه  در  طوفان   ،8ستادریب  آلبرت  از   یاثر  7ا یفرنیکال  ت،یوسمی  دره  نیی پا  به  ینگاه   منظره،   یهاینقاش

 . بودند  13چرچ  نیادو شیفردر از یاثر 12یزآند قلب نیچنهم  و 11لبکانست جان از یاثر  10علوفه  یارابه  ،ستادر یب آلبرت از

 :کرد میتقس مرحله سه به را قیتحق جانسون

 ی شناخت یی بای ز   یها شباهت   لحاظ   به   شده  داده  یمنظره   ینقاش  4  به   را   شده  داده  اثبات  4  تا  بود  ها کننده شرکت   از   گروه  کی   ازمندین   اول  مرحله 

 سونات  4  به  را ی اضیر  اثبات  4 همان   تا  شدند  نی ا  به   موظف   ها کننده شرکت  از ی گر ید  گروه دوم ی مرحله  در. دهند  ق ی تطب   ها آن  در موجود 

 یاض یر   ی ها اثبات   ی عالوه   به   ها ی نقاش   ی مجموعه   ی اعضا   از   ک ی   هر   ی برا   تا   شد   خواسته   آخر   گروه  از   ت ی نها  در   . کنند   متصل  شده   داده  انو ی پ 

 و   ظرافت   ، یسادگ  وضوح،   ، ی نوآور   و   یتازگ   ژرفا،   بودن،   ر ی فراگ   ت، ی جد   :قرارند   ن ی ا   از   ها مالک   ن ی ا   . کنند  ن ییتع   را   متفاوت   ص ی تشخ   مالک  9

 چه  وعهم مج  ی اجزا  نی ا  از ک ی   هر   که   نی ا  درباره گری کد ی   با  سوم گروه  یها کننده شرکت ... .   و   ین ی ب ک ی بار  ،ییتودرتو   و   یدگ ی چ ی پ  ،یقگ ی باسل 

  قرار   ع و موض   ن ی ا  ر ی تاث   تحت   شتر ی ب   برگر ر ن ی اشت   و   جانسون   اما   . کردند  اعالم   را   جه ی نت   و   دندی رس   توافق   به هستند،    ...   و   ژرف   واضح،   ف، ی ظر   قدر 

را به هم مربوط   استدالل  و  ینقاش   کدام  اول  گروه   ی ها کننده شرکت   که   شود  نی ا   ی نی ب ش یپ   موجب   تواند ی م  های بند رتبه   نی ا   که  گرفتند

 .دارد   ارتباط  ها آن  ای زمینه   ییبای ز   با واقعًا  هنر  و  ی اض ی ر   نی ب   شده  مالحظه  تناظرهای   که دهد نشان می   هاافته ی  نی ا .  اند کرده 

  ک ی  نیب  یهاشباهت  قضاوت  در  نیچنهم  و  یهنر  آثار  و   یاتیاضیر  یهااستدالل  یدر مقایسه  که  دهندیم  شانن  جینتا  رفته،  هم  یرو

 . اتفاق نظر وجود داشت اتیاضیر و  انویپ  کیکالس یقیموس

 ی شهودها  زین  ییبایز  بارهدر  بلکه  دارند  هنر  ییبایز  مشابه  یشهود  ، اتیاضیر  ییبایز  مورد  در  تنها  نه  یعاد  مردم"  :دیگویم  جانسون

 . "داشت وجود نظر  اتفاق روش، به توجه بدون  کند،یم بایز را یزیچ که چهآن  مورد در گری د ی انیب  به .دارند  یمشابه

 ماند یا خیر. نتایج ثابت می یقیموس رییتغ  با  ایآ که ستین واضح هرچند

  و  گر ید  یی ها استدالل  و   یقیموس  از  ی متفاوت  قطعات   با   بار  نیا  اما   شود  انجام   دوباره  مانیتحق  که  خواهمیم   من"  : دیگویم  برگررن یاشت

  ی زمان چه ج ینتا نیا. میدانینم را  آن حدود اما  م یاداده صیتشخ را ده یپد ن یا ما" که  د یافزایم ادامه در او  ".متفاوت یهنر  آثار نیچنهم

 "اند؟شده دهیکش فیظر که  باشند یعیطب یمناظر  دیبا  هاینقاش  ایآ باشد؟  کیکالس د یبا یقیموس  نیا ای آ شوند؟یم متوقف

 . باشدداشته ییراهنما مقطع در خصوص به اتیاضیر لیتحص  یرو اتیریتاث  توانندیم ج ینتا نیا که  معتقدند جانسون و برگررن یاشت

  آموزان دانش   ی برا  را   ات ی اض ی ر   از   مجردتری   و تر ی رسم   م ی مفاه  تا   دهد   قرار  ارمان ی اخت   در   را   یی ها فرصت  تواند ی م   ق ی تحق  ن ی ا ":  د ی گو ی م  جانسون 

 ". باشد   سودمند   ات ی اض ی ر   ی حوزه   به   ورود   ی برا   افراد بیشتری   ب ی ترغ   ی برا   تواند ی م   ن ی چن هم   و   م ی کن تر  ز ی انگ جان ی ه   و تر  دسترس   در   سن،   ن ی ا   در 

 

 مرجع 

https://www.bath.ac.uk/announcements/people-can-see-beauty-in-complex-mathematics-
study-shows/ 

 
1 University of Bath 
2 Faulhaber 
3 Moment Musical No. 4, D 780 (Op. 94) 
4 Fugue from Toccata in E Minor (BWV 914) 
5 Diabelli Variations (Op. 120) 
6 Prelude in D-flat major (Op.87 No. 15) 

7 Looking Down Yosemite Valley, California 
8 Albert Bierstadt 
9 A Storm in the Rocky Mountains, Mt. Rosalie 
10 The Hay Wain 
11 John Constable 
12 The Heart of the Andes 
13 Frederic Edwin Church 

https://www.bath.ac.uk/announcements/people-can-see-beauty-in-complex-mathematics-study-shows/
https://www.bath.ac.uk/announcements/people-can-see-beauty-in-complex-mathematics-study-shows/
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  ان دانریاضی  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  که  ،1نرامانوجا  سرینیواسا

  وسیع  و  باورنکردنی  اثری  است،  گرفته  قرار  استقبال  مورد  قرن  این

  بر   زیادی  حد   تا  امر  این   که  گذاشت  سر  پشت  را  ی بدیعکارها  از

 قرن   این  ریاضیات  در هاپژوهش  بهترین  از  برخی  رشد  و  پیشرفت

 متولد  2ارود  در  1887  دسامبر  22  در  وی  .است  گذاشته  تأثیر

  عمر  یک   در   وی   دهد   نشان  که  نداشت  وجود  اینشانه  هیچ   .شد

 قابل مقایسه  طبیعی  نبوغ  نظر  از  روزه،  4  و  ماه   4  و  سال   32  کوتاه

   .باشد   ژاکوبی  و   گاوس   اویلر،دانان تاریخ چون  ترین ریاضیبزرگ  با

  جنبه  دو  اندان ریاضی  و  نویسانشرح حال  برایرامانوجان    مورد  در

 . او کار  و زندگی :توجه است مورد

با    تنها  نه  مجبورند  هستند،  مندعالقه  او  کار  به  که  یان دانریاضی

  که  وی  هایدفترچه با   بلکه ،نشریات در مقاالت دقیق و عمیق او 

  با   اندازچشم  فاقد   و   اثبات  بدون  جذاب   نتایج  از  گنجینه  یک

رقابت کننداست  معاصر  ریاضی   کارهای    در   سعی  که  کسانی   . ، 

حال  نوشتن   بازسازی  برای  دارند،  رامانوجان  مورد  در  شرح 

  موانع  باید  دسترس،  در  غیرمستقیم  اطالعات  تمام  از  داستانی

 شبیه  رامانوجان  زندگی   در  3هاردی  بگذارند؛  سر  پشت  را  زمانی 

  که   انیدانریاضی  چالش  .است  5جانسون  ساموئل  در  4بوسول   به

  اثبات  کنند، می  کار  او   شده   ثبت  نتیجه  هزاران  از  یک  هر  روی

توسط    همان  دسترس   در  روزها  آن  در  که  است  چیزینتیجه 

 برداشت   که  حالی  در  .بود  نشریات  و  کتاب  قالب  در  رامانوجان

اما در    دارد،   بستگی   او   تخیل  و  پیشینه  به  رامانوجان  از  نویسنده

   .است نکارا غیرقابل  اندان ریاضی وظیفهمقایسه با این کار  

 
1 Srinivasa Ramanujan 
2 Erode 
3 Godfrey Harold Hardy 
4 Boswell 
5 Samuel Johnson:  

.است میالدی هجدهم قرن  انگلیسی برجسته نویسفرهنگ و منتقد  نویسنده، شاعر،  

 و   است  شنیده  رامانوجان  سرینیواسا  از  حال  به  تا  که  یکس  هر

 است،  موجود  یادداشت  دو  در  که   را  او  جنجالی و جذاب  داستان

  6رائو  راماچاندرا  توسط  دیگری  و   هاردی  توسط  یکی  کهد ) خوانمی

 سرینیواسا  مقاالت  مجموعه  در  که  ،7یر آ  سِشو  پروفسور  و

تاثیر  (، است  شده  منتشر  رامانوجان  نبوغ  دستاوردهای   تحت 

   . گیردقرار می آمده،  دست به  نامساعد شرایط در که ریاضی

 بیماری  و  کار   ابتدای  در   شغل  و  قدردانی  عدم   رسمی،  آموزش  عدم

 ریاضیات  دراو  خالقیت از مانع عمرش، آخر سال چند طی در او

 زیرا  نیست،  آسان  آن  درک  که  است  چیزی  این   واقع  در   .بود  نشده

  در   .دهندمی  نشان  دیگری  عملکرد  مشابه  شرایط  تحت  افراد  غالبا  

نگاهی    ،دهم ارائه می  او   عاشقانه  زندگی  درباره   گزارشی  ، مقاله  این

  کارش،   به  افزون  روز  عالقه  اندازم ومی  وی  ریاضیات  به  اجمالی

  . کرد خواهم بازگو را امروز در حتی

 

 رسمی   آموزش 

  بازرگان   یک  حسابدار  ،8آیینگار  سیرینیواسا  آقای  رامانوجان،  پدر

  مادر  زادگاه   ارود،   و   10کماالتامال   او   مادر   . بود  9امونکومبک  در  پارچه

)پسر(  فرزن  سه  از  فرزند  اولین  او   .بود  او   پدرش  درباره   . بودد 

 از  عکسی   رسد می  نظر  به  حتی  و   دارد  وجود  کمی   بسیار  اطالعات

  به و    بود  شده  واقف  رامانوجان  عظمت  به  مادرش  .باشدن  موجود  او

  او   .کردمیو منعکس    محافظت  را  پسرش  عالیق  غیرتمندانه  طور

 است  شده  کشیده  تصویر  به  فرهیخته  و  زیرک  بانوی  یک  عنوان  به

6 Diwan Bahadur Raghunatha Rao Ramachandra Rao 
7 P. V. Seshu Iyer 
8 K. Srinivasa Iyengar 
9 Kumbakonam 
10 Komalattammal 

 

 

  

 مان: سنا آریا، سیده مریم سیادتی مترج

 کارشناسی ریاضیات و کاربردها،   اندانشجوی

 دانشگاه شهید بهشتی
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 دسترس   در  رامانوجان  به  مربوط  های کتاب  از  برخی  در  او  عکس   و

  .است

  کومبکونام   در  1کنجیام  دبستان  به  سالگی   هفت  در  رامانوجان

 آموزاندانش  ها، همکالسی  مدرسه،  روزهای  طول  در   وی  .رفت

 خود  انگیزتحیر مهارت  و العاده خارق  شهود  با را معلمان و ارشد

 نظریه  هندسه،  جبر،  حساب،  جمله:  از  ریاضیات  شاخه  چندین  در

 از  یکی   بعد   هایسال  در  .داد  قرار  تأثیر  تحت  مثلثات  و  اعداد

درباره    را  زیر  واقعه   ، 2راجاگوپاالچاری   چاکراوارتی  دوستانش، 

کرد بازگو  بود،  سوم  در کالس  که  زمانی    کالس   در  :رامانوجان 

  موز   سه  پسر  سه  به  اگر  که  گفت  معلم  تقسیم،  مورد  در  حساب

  را ایده این معلم .آوردمی دست به موز یک پسر هر  شد،می داده

  یک  عدد   شود،  تقسیم  خودش  به   که  عددی  هر  گفت  و   داد   تعمیم

 : پرسید رامانوجان .داد خواهد را

ت  گرفمی  خصوصی  تدریس  رامانوجان  از  که  دیگری  دوست

 صفر  مقدار  درباره  که  داشت  عادت  رامانوجان  که  کردیادآوری می

  تقسیم  این  پاسخ  که  بدهد  پاسخ  سپس  و  بپرسد  صفر  بر  تقسیم

  تواند می  است   مخرج  در  که  صفری  چون  باشد   چیزی  هر   تواند می

  دلیل   همین  به  ، عکس  بر  یا   باشد  صورت  در  صفر  برابر  چندین

  ابتدایی   امتحانات  در  وی  .کرد  مشخص  تواننمی  را  آن  مقدار

  نفر اول شد  شد، برگزار 7981 سال نوامبر  در که 3تانجور  منطقه

توانست   در  4شهر  دبیرستان  رد  بها   نیم  تحصیل  امتیاز  حق  و 

جا  در  آن  1903  تا   1898  سال  از  را به دست آورد و  کمباکونام

قبول   5مدرس  دانشگاه   یورود  آزمون  در   که  این  تا ،  کرد  تحصیل

   .(1904شد )

  های سری   خواص  رامانوجان  سالگی،  12  نس  در  که  شودمی  گفته

  یکی   بار یک  . است  کرده  بررسی  را  هارمونیک  و  هندسی   حسابی، 

  مدرسه  در  چهارم  سال  در  که  رامانوجان،  به  ارشد،  آموزاندانش  از

 کرد:  مطرح را زیر مساله بود،

 

 
1 Kangeyam 
2 C. V. Rajagopalachari 
3 Tanjore 
4 Town High School 
5 University of Madras 
6 Nellore 

  توسط  رفتمی  انتظار  که-  پرسش  این  به  رامانوجان  فوری  پاسخ

= 𝑥  -شود  حل  ششم  سال  آموزدانش  یک = 𝑦  و  9    ، بود  4 

  های سال   در  که  آورد  ارمغان  به  را  یدوست  وی  برای  پاسخ  این  و

   .برد 6نلور گردآورندگان   به را او بعد

نمی کسی  می)اگر  بزند،  حدس  را  جواب  این  با    دتوانتواند 

𝑥جایگذاری   = 𝑚2    و𝑦 = 𝑛2  تفریق دو   ، سپسدر معادالت

به   فاکتورگیری  و  𝑚)معادله  − 𝑛)(𝑚 + 𝑛 − 1) = 4  

𝑚های صحیح  برسد که دارای جواب  = 𝑛و    3 = است و لذا    2

𝑥 = 𝑦و   9 = 4). 

  5001  حدود   که  ،7سوبیر  گاناپاتی  مدرسه،  ریاضیات  ارشد  معلم

  توانایی  به  اطمینانی  چنان  داشت،  معلم  بیشتر  یا  30  و  آموزدانش

بدون    زمانی  جدول  تهیه  وظیفه  سال،  به  سال  که  داشت  رامانوجان

  خاطره  ب  رامانوجان  . گذاشتمی  او   عهده   به  راتداخل برای مدرسه  

  در  و  کرد  کسب  جوایزی  ریاضیات  در  اشبرجسته   عملکرد

 به حجلد دوم کتاب مثلثات نوشته   ،چهارمین سال تحصیل خود

  در  ششم  و   چهارم  دوم،  هایسال  در  وی   .یافتتسلط    ،8لونی

  .کرد کسب زیادی جوایز دبیرستان

چند   داد  اجازه  رامانوجان  مادر  خانواده،  درآمد  زایشاف  برای تا 

 گفته   . کنند  اقامت   اشخانه  در  روزیشبانه  صورت  بهدانشجو  

 این  ریاضیات،  در  رامانوجان  هنگامنبوغ نابه  به  توجه  باکه    شودمی

  ریاضیات   های شاخه   همه  برای  ابتدایی  مقدمات  او  به  دانشجویان

  دولتی   کالج  از  دوستان  این  طریق  از  ،1903سال  در  .اند داده  یادرا  

 جورج   اثر  9ابتدایی  نتایج  از  ایخالصه  کتاب  رامانوجان  کمباکونام، 

  حاوی  که  محض،  ریاضیات  مورد  در  کتابی  آورد؛  دسته  ب  را  10کار

چاپ شده در    ،درباره آنالیز  مختصر  هایاثبات  و  هافرمول  ها،گزاره

   . بود 1886سال 

 جبر،   در  اثبات  بدون  فرمول  4865  کتاب  این  در  کار  جورج

  کتاب   این    .استهکرد  ارائه  انحساب  و   تحلیلی  هندسه  مثلثات،

امروزی  به  شبیه   و   ها سری  ها،انتگرال  جدول  مانند  تألیفات 

 گردآوری   12رژیک  و  11گرادشتین توسط    که  است  هاضرب حاصل

7 Ganapathy Subbier 
8 Loney 
9 A Synopsis of Elementary Results 
10 George Shoobridge Carr 
11 I. S. Gradshteyn 
12 I. M. Ryzhik 

هیچ دانشجویی توزیع نشود، آیا  ینآقا، اگر هیچ موزی ب

 !کنند؟هر نفر باز هم یک موز دریافت می

𝑥√اگر داشته باشیم   +  𝑦 = + 𝑥و    7   √𝑦  =  11  
 اند؟ کدام 𝑦و   𝑥گاه مقادیر  آن 
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  حال   شرح  در  رائو  راماچاندرا  آقای  و   آیار  سِشو  پروفسور  .استهشد

 که:  کنندمی بیان رامانوجان مورد در خود

 یک   اثبات  حین  دروی    که  است   افراد  از  بسیاری  عقیده  این

فرمول  فرمول، از  بدین    و   کردمی  کشف  را  دیگر  هایبسیاری 

 همچنین،  .داد قرار  باالتر ریاضیاتای برای پایه خود برای ترتیب

  در  خود  آمده  دست  به  نتایج  نوشتن  به  شروع  او  زمان،  همین  در

   . کرد هایشدفترچه 

  هنگامی   وی  العاده خارق   استعداد  از  عمومی  شناخت  نخستین

  توزیع   مراسم  در   1رائو  تاارانگان  ویژه  جایزه  وی  به  که  شد   حاصل

  در   مهارت  برای  ،4019  سال  در  ، 2تاون  دبیرستانساالنه    جایزه

  ورودی  امتحان  1904  سال  در   رامانوجان  . شد  اهدا   ریاضیات

  م کونااکومب  در  دولتی   هنرهای  کالج  به  و   گذراند   را  دانشگاه

  و   ریاضیات  ترکیب  رقابتی  امتحان  در  او  موفقیت  ازای  در  .پیوست

  . به دست آورد  را  3جونیور سابراهمانیام   تحصیلی  بورسیه  انگلیسی،

 انگلیسی،  شد  مجبور  رامانوجان  4هنر   محک  اولین  کالس  در

  مطالعه  را  یونان   و   روم   تاریخ  و  فیزیولوژی  ریاضیات،   سانسکریت،

بودن  دلیل   به   حدودی  تا   . کند  زمینه  در  تحقیق  به   مشغول 

  از  تعدادی  با  او  . شد  غافل  دیگر  موضوعات  مطالعه  از  ریاضیات،

  استاد   نزد  نامتناهی   و متناهی    های سری   در  مبتکرانه  بدیع و   نتایج

  او   به  اما  کرد  تشویق  را  او  آیر  سشو  پروفسورت.  رف  خود  ریاضی

  .نشود  غافل   دیگرش  درسی  موضوعات  مطالعه  از  که  کرد  توصیه

 را   فیزیولوژی  و   انگلیسی   زبان  درس  نتوانست  وی   متأسفانه، 

  پیدا  ارتقاء  مقطع باالتر  به  1905  ژانویه  در  رو  این  از  و  بگذراند

  زندگی   در  که  مادرش  .داد  دست  از  را  خود  تحصیلی  بورس  او  .نکرد

 را دانشکده  رئیس کرد  سعی داشت، ایچیره و  صالبت با نقش او

 کند   توجه  رامانوجان  العادهخارق   ریاضی  توانایی  به  که  کند  متقاعد

   .نداشت ایفایده اما  داد، را پسرش  تحصیل ادامه درخواست و

  بسیار  ای دوره  شروع  در ارتقا به مقاطع باالتر،   رامانوجان  شکست

  سال  در وی که نیست مشخص هنوز .بود وی زندگی در الشپرت

 تحصیالت  او  که  هنگام   همان  بود،  مشغول  کاری  چه  به  1905

  گذراند   پرادش  آندرا  منطقه  در  را  ماه   چند   و ترک کرد    را  خود
 

1 the Sri K. Ranganatha Rao Prize e 
2 Town 
3 Junior Subrahmanyam 
4 First Examination in Arts 
5 Devaraja Mudaliar 

  سال  در  وی  .کرد  عزیمت  بار  اولین  برای  کومباکونام  از  زمانی که

 از  یکی   .پیوستمادراس    در  پاچایاپا  کالج   به  دوباره  1906

  ارشد   استاد  که  گفتمی  ،5لیارامود  اراجادو  او،  هایهمکالسی

تحصیلی    ،6مودالیار   سینگاراولو  ریاضیات، موقعیت    دریک 

 برای  یموفق  بسیار  معلم  وی  زیرا  گرفت،  نظر  در  7پاچایاپا   دانشکده

 در   دشوار  مسائل  حل  برای  رامانوجان  کمک  منتظر  و  بود  کالس

  معلم   یک  که  آوردمی  یاد  به  همچنین  وی .  بود  ریاضی  مجالت

  ، 8رامانوجاچاری   رامونوچا  پروفسور  ،اولین محک  کالس  ریاضیات

 دشوار   ائل مسـو    برود  تخته  پای  به  ات   دادمی  اجازه  رامانوجان  به

  وی  به  نسبت  یترکوتاه  هایراه  از  استفاده   با  را  مثلثات  یا  جبر  در

  کمک دنبال  بهنیز   کالس ارشد کارشناسی دانشجویان  .حل کند

   .بودند  ریاضیات در رامانوجان

 در   قورباغه  تشریح  از  بود،  گیرسخت   خوارگیاه  یک  که  رامانوجان

  بهشود که او  تصور می  بار،  یک  .بود  بیزار  فیزیولوژی  هایکالس

پاسخی ناقص را ارائه داده باشد    گوارش  سیستم  مورد  در  سوالی

 چرا که در انتها گفت: 

  که   گفتمی  پاچایاپا  کالج  در  او  هایهمکالسی  از  دیگر  یکی

 در  ٪20  تا   ٪15  گرفت، مثال می  ای باالنمره   ندرت  به  رامانوجان

  ٪25  حدود  انگلیسی  در  که  شد   موفق  اما  ،روم  و   یونان  تاریخ

  های کتاب  در  شده  ذکر  مسائل  رامانوجان  حال،  این  با  .کند  کسب

   .دانستذهنی میمحاسبات  را مثلثات  و جبر هندسه، درسی

  با   رامانوجان  پاچایاپا،  کالج  در  تحصیل  هنگام   ،1906  سال  در

 ،9تاون   جورج  در  خیابان  یک  در  خانه  یک  در  خود  مادربزرگ

 رامانوجان  ماه،   سه  حدود   گذشت  از   پس  . کرد  زندگی مادراس  

 برای  وی   وجود،  این   با  .کرد  قطع  را  خود  تحصیالت  و   شد  بیمار

 خصوصی  صورت  به  1907  سال  در  هنر  محک  کالس  امتحان

 نتوانست   اما   ،نمره کامل در ریاضیات گرفت  وی  اگرچه  . شد   ظاهر

  این   .آورد  دست   به  را  اشدرسی  عناوین   سایر  در  قبولی  هاینمره

   .بود او رسمی تحصیالت پایان

 

 سازنده   های سال 

  یک  جستجوی  در  رامانوجان  1912تا    1907های  سال  طی   در

  ی جستجو  در  را  یو  توانستند  یم   که  ی کسان  بابانی خیر بود و  

6 P. Singaravelu Mudaliar 
7 Pachaiyappa 
8 Prof. N. Ramanujachari 
9 George Town 

  کرد   وادار  را  خود  او.  کرد  داریب  را  او  نبوغ  که  بود  کتاب  نیا

  یو  که  جاآن   از.  آورد  دست  به  را  کتاب  ن یا  یهافرمول  تا

  کی  او  حل  راه  هر  بود،  بهرهیب   گرید   یهاکتاب  کمک  از

 . شدیم محسوب قیتحق

  هضم   فصل  از   من  نشده  هضم  محصول  ن یا  آقا،

 ! دیببخش را  من  لطفا. است
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  از پس  وی  . کرد برقرار تماس  کنند  کمک  معاش  ن یتأم یبرا کار

  خود  اقامتمادراس    در  ،1907  سال  در  رسمی  تحصیالت  پایان

 هاردی:  گفته به .داد ادامه را

استرسمالی  شرایط  وجود  با   زندگی   در  موجود  فشارهای   و  ، 

 در  خود  ریاضی  نتایج  یادداشت  به  شروع  رامانوجان  روزانه،

 ارزش   با   او   برای  ها دفترچه   ،1909  سال  تا   . کرد  هایشدفترچه 

  سال   در  رامانوجان  که  داشت  اظهار  هایشهمکالسی  از  یکی  .بودند

  زندگی   ، مدرس  تاون،  جورج  در  که  حالی   در  شد،   مریض  1909

  والدینش   خانه  به  را  وی  که  هنگامی  پزشک،  توصیه  به  و   کردمی

 او  به  امانت  بهرا    خود  هایدفترچه  فرستادند،   ام،ن مباکاوک  در

 :داشت اظهار و  کرد واگذار

گفته   بر    طی   در  ،رامانوجان  های دانشگاهیهم  از  دیگر  یکیبنا 

را    جادویی  هایمربع  ساخت  روش  رامانوجان  دانشگاه،  های سال

  به   عالقه .آموخت  او  به بود  هایشدفترچه   از  اول  فصل  موضوع  که

 به   نسبت  و  شدمی  ناشی  وی  مدرسه  روزهای  از  موضوع  این

  مهارت   احتماال   .دارد  دیگری  اهمیت  هایش دفترچه  مانده باقی

  مدرسه،  یبرا  تداخل  بدون  یزمان   یهاجدول  هیته  دررامانوجان  

.  است  بوده  ییجادو  یهامربع  نیا  مطالعه  برای  یوبخش  الهام

  در  واگرا  هایسری  و  کسرهای مسلسل  در  رامانوجان  تحقیقات

 1908 سال  در هسال نه جاناکی  وی با نامزدی .شد  آغاز دوره این

  . افتاد  اتفاق  روراک  نزدیکی  در  1909  سال  در  وی  عروسی  و  بود

روایت    رامانوجان،  بارهدر  خود  نامهزندگی  در  1کانیگل  رابرت

 تنظیم  2کومالتمال   مادرش  توسط  که  جازدوا  این  از  واضحی

نبودپد  تأیید  مورد  اما   ، بودشده او  می  ،ر    یی شگویپ   و   کندبیان 

 
1 Robert Kanigel 
2 Komalattammal 
3 Prof. V. Ramaswamy Iyer 

  ل یدل  به  ، را  یعروس  از  قبل  یها فال  قیطر  از  الوقوع  ب یقر  فاجعه

 . کند به طور نمایشی برگزار می ، یعروس  یمهمان دنیرس رید

 عنوان  به حتی و آموخت ریاضیات شاگرد چندبه  او دوره این در

  دوره  نیا  در  شناخت،  عدم  از  د یناام  .استخدام شد  ریاضی   معلم

 قرار  احتماال   که  بود  کرده   تاسف  ابراز  ی دوست  به  رامانوجان  تالش،

 اتفاق   نیا  نبود  قرار  خوشبختانه!  ردیبم  فقر  در  لهیگال  مانند  است

 .فتدیب

  راماسامی   پروفسور  از  حمایت  دنبال  به  رامانوجان  ،1910  سال  در

  سلیم  در  کارش  دفتر  که  -هند  ریاضی  انجمن  بنیانگذار  -  3ر ایی

  نامهتوصیه  تنها   . ، خواستار یک شغل دفتری در اداره وی بودبود

  چندین   حاوی   زمان  آن  در  که  بود   او   هایدفترچه  ،رامانوجان

  نامتناهی،   هایسری  اول،  اعداد  جادویی،  هایمربع  یدرباره   نتیجه

زتای  برنولی،  اعداد  واگرا،  هایسری    های سری  ریمان،  تابع 

  معادالت  بیضوی،  توابع  ،کسرهای مسلسل  ، افرازها  ، هندسی وق ف

  برای  هادفترچه  این  هاینوشته   دقیق  بررسی  .بود  غیره  و  مدوالر

  دهد   نشان  که  بود  کافی  آیر  راماسامی  پروفسور  کردن  متقاعد

  که  ندارد  یمیتصم  او  و  بود  استعداد  بادان  ریاضی  یک  رامانوجان

 را  خود  نبوغ  ،درآمد   بخش  یها فیرد  نیترنییپا   در   انتصاب  با

  سشو   پروفسور  به  نامهمعرفی  با  را  رامانوجان  او   بنابراین،  .کند  خفه

 جمهوری،   ریاست  کالج  در  سپس  .فرستادمادراس    بهدوباره    آیر

 دانشجویی   عنوان  به  را  رامانوجان  که  آیر سشو  پروفسور  ،سادرام

  که   هنگامی   بود،  شناخته  وناماککومب  دولتی  هنرهای  دانشکده   در

 شد،  مشغول  کار  به  ریاضیاتمادراس    عنوان  به  جاآن   درخود    او

  و   مطالب  از  و  کرد   دیدار  وی  با   ساله  چهار  فاصله  یک  از  پس

 .بوده گرفت  قرار  تأثیر  تحت  بسیار  او  خوب  هایدفترچه   محتوای

  واقعی   عاشق  بهخطاب  ای  نامهتوصیه   رامانوجان  به  او  بنابراین

  گردآورنده   زمان  آن  در   کهداد    رائو  راماچاندرا  یعنی،   ریاضیات

 .بود نلور در منطقه

 

 عطف   نقطه 

 خواهرزاده  که  ،4رائو  کریشنا  دوستان،  از  یکی   کمک  با  رامانوجان

 5لور یکوئ  روکیت  به  0191  سال  دسامبر  در  بود،  رائو  راماچاندرا

 رائو  راماچاندرا  .بود  رامانوجان  زندگی  در  عطفی  نقطه  این  .رفت

تسلیم شدم    بسیار،  ریاضی  معلومات  داشتن  با  »که  داشت:  اظهار

  زمان،   آن  در  «.بگذارد  قدم  من  حضور  به  رامانوجان  و اجازه دادم تا

  و   کوتاه   یاچهره  عنوان  به  رائو  راماچاندرا  ظاهر  در  انجرامانو

 کی با ،نبود زیتم حد از شیب که نشده دهیتراش تنومند، کوچک،

4 R. Krishna Rao 
5 Tirukkoilur 

  حرفه   در  حیاتی  هایسالسالگی،    25  تا   18

  سال   پنج  طول  در  یو  نبوغ.  استدان  ریاضی

  ت، یهدا  نادرست  جهت  به( 1912-1907)  ندیناخوشا

 . شد فیتحر ی حدود تا و خارج ریمس از

  سینگاراولو   پروفسور  به  را  ها آن  لطفا    ، مُردم  من  اگر

 کالج  -راس  ادوارد-سی  انگلی  استاد  به  یا  رمودالیا

 . دهید  تحویل سادرام مسیحی
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  ر یز  فرسوده  دفترچه  کی  با و    -درخشان  چشمان-  بارز  یژگیو

در پی استفاده از فرصتی برای    او  .بود ریفق او . .  .. شد وارد بغلش

  او بود.    کرده  فرار  کومباکونام  ازمادراس  ادامه تحصیالت خود در  

به  هرگز   اوقات  خواستمی  او   .نداشت  برتری  و   امتیاز   تمایلی 

  فراهم  او  برای  ایساده  غذای  دیگر،  عبارت  به  باشد،  داشته  فراغت

  که  شود   داده   اجازه   او  به   و   کند  خاصی   تالش   کهاین  بدون   شود

   . باشد داشته  رویایی

او گوش می  رائو  راماچاندرا  اگرچه به    روز   چند  اما   ، دادصبورانه 

  در  . بیاندازد  رامانوجان  هایدفترچه  بهنگاهی    تا   کشید  طول

 پروفسور  طرف  ازرا    اینامه  رامانوجان  ها، آن   جلسه  چهارمین

 راماچاندرا  ه ب  وی،   کار  اصالت  از  تقدیرمضمون    با   بمبئی  از  1سالداانا 

  باید   کرد  احساس  رائو  راماچاندرا  داد و در این زمان بود که  رائو

  راماچاندرا  .شود  بررسی  برجسته  اندانریاضی  توسط  رامانوجان  کار

  سمت  به  قدم  به  قدم  را  او  رامانوجان  که  داشت  اظهار  خود  رائو

  نظریه به سرانجام و فوق هندسی هایسری ،بیضوی هایانتگرال 

  او   این  و  ، هدایت کردنشده  اعالم  جهانیان  به  هنوز  که  واگرا  سری

مدتی   شد   متعهد  که  کرد  تبدیل  خیرخواه  یک  به  را   برای 

 در مادراس بپردازد. را رامانوجان هایهزینه

  انجمن  مجله  به  را  رامانوجان  مشارکت  اولین  نیز  آیر  سشو  پروفسور

  این اتفاق .انتقال داد سواالت قالب   در )آی. ام. اس.(  هند ریاضی

 برجسته   و  کوتاه   فعالیت  دررامانوجان    و  رخ داد  1911  سال  در

مطرح شده    ژورنال  این  سؤاالت  حل  راه  یا  سوال  59  در  ،خود

  اعداد   خواص  از  برخی :  عنوان  با   او  ایصفحه   15اول    مقاله  است.
  1911در سال    .اس  .ام  .آی  نشریه  از  شماره  همان  در  ،برنولی

 است هکرد  بیان  را  قضیه  هشت  رامانوجان  مقاله،  آن  در  .شد  منتشر

  ی اثبات  و   هستند،   برنولی  اعداد   حسابی   خواص  یدربردارنده  که

 نتایج  عنوان  به  قضیه  دو  است،ارائه داده   هاآن   از  مورد  سه  برای

 به   صرفا   قضیه  سه  که  حالی  در   است،شده  بیان  دیگر  مورد  دو

محض  عنوان  اظهار   آیر  سشو  پروفسور  .اندشده  بیان  حدس 

 دارد: می

 
1 Prof. Saldhana 
2 Sami Pillai 
3 Mr. S. Narayana Iyer 

  خیابان   در   ،تابستانی   یخانه  نام  به  کوچک  ایخانه  در  رامانوجان

  سال   یکبه مدت    تقریبا   و  کردمی  زندگی   مادراس  ،2پیالی  سامی

  از  و  کرد   رد  را  کمک  این  او  بعدا   .کرد  قبول  را  ماهانه  مالی   کمک

 دفتر   در  کارمند  عنوان  به  وی  ،1912  فوریه  21  تا  ژانویه  12

رامانوجان   .کرد  کار  ماه  هر  در  روپیه  25  حقوق   با  ،کل  حسابدار

  بخش   درسمتی    و  کرد  درخواست  نبود،  راضی  شغل  این  از  که

  در روپیه    30  حقوق   با  IV  کارمند رده  ،III  کالس)  داریحساب

  . به دست آورد  3آیر  نارایانا   آقای  کمک  به   مادراس  بندر  در(  ماه  هر

  دوست   و  .اس  .ام  .آی  دارخزانه   تراست،  بندر  مدیر  آیر،نارایانا  

   .بود آیر سشو و  آیر راماسامی پروفسور

 خوبی برای  حمایت منبع و بود خوبیدان ریاضی آیر نارایانا آقای

  کرده  پیدا  شغل  او  برای  مادراس  بندر  در  تنها  نه  او  .بود  رامانوجان

طرف    العمرمادام  حمایت  تأمین  در  بلکه  بود  فرانسیس   سراز 

  رامانوجان  که  هنگامی  .نقش داشت  نیز  رامانوجان  از  4اسپیرینگ 

  ریاضیات و  مالقات آیر نارایانا آقای  با کرد،می زندگی  سامادر در

  آیر،   نارایانا   پسر  .کرد می  کار  بزرگ   تخته  دو   روی  بر  را

  کرده   ایفا  رامانوجان  حرفه  در  پدرش  که  را  نقشی   ،5یانان سابانارا

 : کند، بیان میاست

بهادر    فرانسیس   سر  به  رامانوجان  درباره  رائو  راماچاندرادوان 

  همچنین   وی  .نوشت  ،در مادراس  تراست   بندر  سرئی  اسپیرینگ،

  نسبت به   را  مادراس  در  مهندسی  دانشکده  از  6گریفیت   پروفسور

کردعالقه  رامانوجان  در  خود  نوبه  به  گریفیت  پروفسور  و   مند 

 حسابدار  مورد  در   اسپیرینگ،  فرانسیس  سر  به   ، 1912  سال  نوامبر

4 Sir Francis Spring 
5 N. Subbanarayanan 
6 Prof. C. L. T. Griffith 

او   بیان بود و  فریبنده و بدیعهای رامانوجان بسیار روش

بود که خواننده معمولی، که    وضوح و صراحتچنان فاقد  

ژیمناستیک   چنین  به سختی    ذهنیبه  نداشت،  عادت 

 . توانست او را دنبال کندمی

 قادر بود، خوب نسبتا دان ریاضی یک خود که من، »پدر

 به او .نبود رامانوجان اتیکشف یهاگام برداشتن به

 مراحل درک به قادر من که هنگامی" گفت،می رامانوجان

 یروحیهبا  اندانریاضی چگونه دانمنمی نیستم، شما

 من سطح تا دیبا شما. پذیرندمی را شما نبوغ ،انتقادی

 ."دیسیبنو خود گام دو نیب قدم ده حداقل و دییایب نییپا

 واضح و ساده خیلی برای من این قتیو" :گفت رامانوجان

 پدر نوعی به اما "بنویسم؟ بیشتری مراحل باید چرا است،

 به مجبور و ترغیب را او ،آهسته آهسته او را دور زد من

هرچند که این کار قبال  برای  کرد، دیگری مطالب نوشتن

 «.بود بارکسالت او
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و از او خواست   ، نوشتبودای  برجسته  دانریاضی  که   بسیار فقیری

که رامانوجان را با خوشحالی در استخدام خود نگه دارد تا جایی  

از   استفاده  برای  کاری  شودالعادهخارق   هدایایکه  انجام    . اش 

  رامانوجان  ورود   به  منجر  هاتالش  این   شد،   گفته  قبال    که  طورهمان

  بخش  در  کارمند  عنوان  به  1912  مارس  اول  در  تراست،  بندر  به

  آینده  در  عطف   نقطه  عنوان  به  است  ممکن  این  . شد  داریحساب

 14  مدت  به  را  دفتری  مقام   این   وی  .شود   گرفته  نظر   در   وی  شغلی

 رامانوجان   و  پیوست   وی  به   مدت   این   در   وی   همسر   . داشت   نگه   ماه 

 همچنین   دوره   این   . داد  تغییر   تاون  جورج   به   را   خود   اقامت   محل 

  .بود  ریاضیات   در   وی  تحقیقات   وبورس تحصیلی   از   قدردانی  آغاز 

  دانشگاه   کالج،   دانشگاه   از  ،1هیل  پروفسور  به  گریفیت  پروفسور

  سال  دسامبر  در  یپاسخ  و  نوشت  رامانوجان  کار  مورد  در  لندن،

را    یزمان  نتوانست  هیل  پروفسور  متأسفانه،  .کرد  دریافت  1912

  که   کتابی  که  کرد  مشاهده  وی  .اختصاص دهد   نتایج   مطالعه  برای

  است  نامتناهی   های سری   کتاب نظریه  بود،   خواهد  مفیدتر   او  برای

این    مورد  در  و   شده  منتشر  کمبریج  دانشگاه  انتشارات  توسط  که

تواند مقاالت خود را چاپ کند، مشاوره  نه رامانوجان میچگوکه  

  به   هیل  پروفسور  ،1912  دسامبر  7  در  پاسخ،  این  یبه دنباله  داد.

 نوشت:  گریفیت پروفسور

 
1 Prof. M. J. M. Hill 

𝑠برای  تابع زتای ریمان   2 > 𝜁(𝑠)با ضابطه    1 = ∑ 1 𝑛𝑠⁄∞
𝑛=1  شود. تعریف می

𝑠برای نقطه    𝜁تابع   = آوریم دارای تداوم تحلیلی یکتاست، جایی که به دست می  1−

𝜁(−1) = −
1

12
صورت   به  را  آن  رامانوجان  که   ،1 + 2 + ⋯ + ∞ = −

1

12
 

  در  جینتا  پوچ  یظاهر  تیماه  از  رامانوجان  که  ستین  طور  نیا

 خود  دوم  نامه  در  رامانوجان،.  باشد   نداشته  اطالع  واگرا  یهای سر

 :نوشت  ،یهارد به

  صحیح داعدامجموع  سه و رامانوجان نتایج منشاء نتوانست هیل

به    ζ(−𝑛)  مقادیر  واقعدر    هاآن  مکعب  و  عمرب  ،را درک کند

𝑛 یابرترتیب  = 1, 2,  . 2است  3

  استاد  330  سوال  مورد  در  یکی  کوتاه،  یادداشت  دو  رامانوجان

  معادالت از ایمجموعه مورد در  یادداشت یک دیگری  و 3سانجانا 

  . کرد  منتشر  1912  سال   در   اس،  ام  آی  مجله  در  ،چندمجهولی

 پروفسور   به  با برخی قضایا درباره اعداد اول  رامانوجان  که  هنگامی

مرتبه    او  توجه  شد،  نزدیک  آیر  سشو درباره  هاردی  رساله  به 

 هنوز  که  کرد  مشاهده  رامانوجان  آن،  در  .ها جلب شدنامتناهی

داده    عدد  هر  از  کمتر  اول  اعداد  تعداد  برای  عبارت مشخصی  هیچ

 که  گفت  آیر  سشو  پروفسور  به  رامانوجان  .است  نشده   شده، پیدا

 پروفسور  شد  باعث  امر  این  .استهکرد  کشف  را  الزم  نتیجه  وی

  پیشنهاد  هاردی  آقای  به  را  دیگر  نتایج   و   این  ارتباط  آیر  سشو

  ریاضیات سخنران کیلی در  و  سلطنتی  انجمن عضوهاردی    دهد. 

 از   سال  ده  که  بود  جهان  مشهوردان  ریاضییک    ،کمبریج  در

   .تر بودزرگب رامانوجان

 

   دهی   ثمر  های سال 

  و   است،  برانگیز  تحسین  داستانی  4اسنو   قول  به  رامانوجان،  زندگی

  رامانوجان   نامه  اولین  . کندجلب می  خود  را به  همه  توجه  تقریبا 

سازی  پردازان رشته، در روش منظم نوشت. این نتیجه در چند وقت اخیر، توسط نظریه

 تابع زتا مورد استفاده قرار گرفته است.
3 Sanjana 
4 C. P. Snow 

آقای رامانوجان آشکارا مردی است که دارای ذوق ریاضیات  

توانایی برخی  با  در  و  اما  است،  گرفته   مسیرها  قرار  اشتباه 

های  است. او اقدامات احتیاطی را که باید در برخورد با سری

  ست توانفهمد، در غیر این صورت او نمیواگرا انجام شود، نمی

 به دست آورد.  ،فرستیدنتایج نادرستی را که برای من می

1 +  2 +  3 + · · ·  + ∞ =  − 1 12⁄ , 
12  +  22  +  32  + · · ·  + ∞2  =  0, 

13 +  23  +  33  + · · ·  + ∞3  =  1 240⁄ .  

 برابر است با: ها از این سری جمله  𝑛مجموع 

𝑛(𝑛 + 1)
2⁄  ,

𝑛(𝑛 +
1
2)(𝑛 + 1)

3
⁄  ,

[𝑛(𝑛 + 1)]2
2⁄  

نهایت میل  به بیکند،  میل می  ∞به    𝑛زمانی که  ها  و همه آن

میمی فکر  من  شما  کنند.  این  کنم  از  بهتر  کاری  او  برای 

از کتابی را که توصیه کردم، نسخه   توانید بکنید کهنمی ای 

نظریه   نامتناهیسری یعنی کتاب  توسط های  منتشر شده   ،

دارند، برای او    نیز  ، که شعباتی در کلکته و بمبئیمیالنمک

 خالص.  - / 15. قیمت تهیه کنید

قضایای  درباره من  دارم، قضیه  هایسری  ی  برای واگرا  هایی 

 ی: واگرا، یعن هایسری متناظر با  یمحاسبه مقادیر همگرا

1 − 2 + 3 − 4+. . . = 1 4⁄  
1 − 1! + 2! − 3! + ⋯ = 0. 596 
1 + 2 + 3 + 4 + ∞ = − 1 12⁄  

13 +  23  +  33  + · · ·  + ∞3  =  1 24⁄  
قضایای محاسبه چنین مقادیری برای هر سری داده شده  

1)مثال    − 11 +  22 −  33 + 44 − 55  + · · · ) 

و معنای چنین مقادیری. من همچنین با چنین سؤاالتی رو  

توان از چنین مقادیری استفاده کرد  چگونه می،  امبه رو بوده

خورند و ها شکست میو در کجا استفاده کنیم، در کجا آن

 ند؟روخنمیا شکست کج
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  نامه  یک  ،1913  ژانویه  شانزدهم  مورخ  هاردی،  پروفسور  به

 بیشتر   قضیه،  120  حدود  شامل   نامه  این  .است  تاریخی

ازتساوی صوری   آشکارا  مجموعه  این  . بود  یشهادفترچه   های 

  گرفته،  نظر  در  مهم  نتایج  عنوان  به  رامانوجان  خود  چهآن  نمایانگر

 نوشت: رامانوجان .بود

  اولین   او  دانستمی  که  ای،حرفه  اندانریاضی  از  هاردی،  پروفسور 

 کارهای  از  برخی  دیدن  برای  فرصتی  که  است  ایشایسته  فرد

  برخی  و  را جذاب ها سری یهافرمولاز  برخی  ،رددارامانوجان را 

 را(  بودند  شده   شناخته  و   کالسیک  که)   انتگرال  هایفرمول  از

یافت   بسیار او    آشنا  از    بسیاری  تالش  با   ستتوانمیو  برخی 

  کم  خیلی  او  برای  هااین  اما  کند  اثبات  را  انتگرال  هایفرمول

  در  رامانوجان  هایفرمول  از  برخی  حال،  این  با   . بودند  تأثیرگذار

 
1 J. E. Littlewood 
2 Mr. Arthur Davies 
3 Trinity 

  هم   و  سخت  هم  که  است  بدیهی  و  داشتند  قرار  متفاوتی  سطح

کمترین   را  چیزی  حال  به  تا   هاردی  حتی  که  بودند،  عمیق با 

   ."شکست  کامال   مرا"  اظهار داشت که  و  بود  ندیده   هاآن  شباهت به

  نامه   این  به  هاردی   واکنش  از  گزارشی  آمده،   ادامه  درکه    چهآن 

 است: از قول اسنو رامانوجان تاریخی

مطالعه    و  انداخت  خطی  نسخه   به  سرسری  ینگاه   هاردی به 

 یبرا  اول   صفحه  که  کرد  خطور  ذهنش   به  .روزنامه صبح پرداخت

 رسیدمی  نظر  به  .است  معمول  ریغ   یکم  بدقلق  مکاتبه کننده  کی

  هیچ  بدون  غریب،  و  عجیب  بسیار  قضایای  قضایا،  از  برخی  شامل

  د ی با  مرد  ن یا  که  گرفت  میتصم  یهارد  سپس   .است  استداللی

  ک ی  و   یسخنرانیک    با   روزانه،  عادت  طبق  و   باشد،   کالهبردار  کی

  او   ذهن   پشت  در  چیزی  اما   .کرد   یسپر  به  را  روز  س، یتن  یباز

  غلط   یا  درست  را  قضایایی  چنین  بتواند  که  هرکسی  .داشت  وجود

نبوغ  باید   کند   جعل   احتمال  بیش   و   کم  آیا   . باشد  تقلب  دارای 

  نابغه  ناشناس دان  ریاضی  یک  یا   نابغه متقلب و   یک  او  که  دارد

  خود،   همکار  با  تا  رفت  شام  از  بعد  شب  آن  او  باشد؟  هندی

 از  بهتریدان  ریاضی  داشت  اصرار   همیشه  هاردی  که  ،1وودلیتل

  کسی   کار  هاردی  .نداشتند  تردید  پاسخ  در  ها آن  .کند  بحث  ،او بود

نه  که  دید می  را اما دستاورد  در  هرچند  طبیعی   ،  نبوغ    در 

  او   گفت،   هاردی   بعدا   که  طورهمان  .برسد   به پای او   توانستنمی

 . بود گاوس و اویلر طبقه به متعلق

  آورده  کمبریج  به  باید  رامانوجان  که  تصمیم خود را گرفت  هاردی

  باالترین   از  غربی   اندانریاضی  با   الزم  ارتباط   و   آموزش  و  شود

 دانشجویان  دبیر  به  هاردی،  بنابراین،  .شود  فراهم  برایش  طبقه

 که   کرد  پیشنهاد  و  نوشت  اینامه  لندن،  هند،  دفتر  در  هندی،

  به   نیز  وی  و  کند  پیدا  راهی  کمبریج   به  رامانوجان  آوردن  برای

  کمیته دبیر    ، 2دیویس  آرتور  آقای  به  ،3191  فوریه  در  خود،  نوبه

و   مادراس  در  هندی   دانشجویان  مشورتی نوشت    تمایل   نامه 

  را   کمبریج  در  رامانوجان  پذیرفتن  برای  را  3ترینیتی  در  مربیان

  .کرد ابراز

 بندر  مدیر   آیر،   نارایانا   آقای   و   رئیس  رینگ، ی اسپ   فرانسیس   سر 

در  به  بود  ممکن  که  دلگرمی  و   تشویق   هر   مادراس،  تراست 

 ها،رصدخانه   مدیرکل  ،4واکر   .تی   گیلبرت   دکتر   .ندداد  رامانوجان

 به  1913  فوریه   25  در  هند،  هواشناسی  گروه  رئیس  و  5یمال ش 

 رینگ ی اسپ   فرانسیس   سر   و   رفتند   مادراس   در   بندرگاهی   از   بازدید 

 دکتر  . کرد  جلب  شهای دفترچه   و   رامانوجان   کارهای  به   را   او   توجه 

 کمبریج  ترینیتی،   کالج   سابق  عضو  ارشد،   و   خوب دان  ریاضی   ، 6واکر 

4 Dr. Gilbert T. Walker 
5 Shimla 
6 Dr. Walker 

 محترم، آقای

  بخش   در   کارمندی  عنوان  به  را  خودم  خواهممی

  پوند   20  حقوق   با  مادراس  تراست  بندر  اداره  داریحساب

.  دارم  سن  سال  23  حدود   اکنون.  کنم   معرفی   سال  در

  تحصیلی   دوره   اما   امنداشته   دانشگاهی   تحصیالت  من

  اوقات   مدرسه،  ترک  از  بعد.  امگذاشته   سر  پشت  را  عادی

رویداشته   اختیار  که  در  را  یفراغت   کار  ریاضیات  ام 

  دنبال   دانشگاه  دوره  در  که  راعادی    دوره   من .  امردهک

خود  را  جدیدی  مسیر  اما   ام، نگذرانده  شود،می   برای 

 درباره  ایویژه  تحقیقات  کلی  طور  به  من.  کنمدنبال می

کهنتایج  و   امداده  انجام  واگرا  هایسری    دست   به  ی 

  "آورشگفت"  عنوان  با   محلی  انریاضیدان  توسط  آورممی

 .  شودمی نامیده

 مالحظه  را  شده   پیوست  قاالتم  که  خواهممی  شما  از

 ،چیزی باارزش وجود داردمتقاعد شدید که    اگر.  کنید

که دارم    من .  کنم  منتشر  را  خود  قضایای  دوست 

  که   را  کلی   خطوط  اما   امنداده  ارائه  را  واقعی  تحقیقات

 تجربهبی  . دادم  نشان  ،شودمی  موضوع  درک  باعث 

بسیار ارزشمند   بکنید  من  بهکه    ایتوصیه  هر  و  هستم

بود   به   که  زحمتی  خاطر  به  کنم می  خواهش.  خواهد 

 .  ببخشید مرا دادم شما

  شما ارادتمند

 رامانوجان
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 هاردی  آقای  وی  نظر  به  که  گفت   و  بود  سخنران یک    همچنین   و 

 کارهای  دقت  و  درستی  کردن   داوری  برای  فرد  ترینشایسته 

 بود  رسیده  هاردی  پاسخ  زمان   آن   در  که  جاآن   از  .است   راناموجان

 فرانسیس   آقای  به   واکر   گیلبرت   ،( 1913  فوریه   8  تاریخ  در ) 

 را  رامانوجان   کار   که  نوشت   مادراس،   دانشگاه  رئیس  ، 1وسبوری ی د 

 کالج  در   ات یاض ی ر  ی اعضا   از  ی کی   با  سه ی مقا  قابل   اصالت  نظر   از   که 

 بودن  کامل  و   دقت   فاقد  اگرچه   کند،  یم   ن ی تحس   است،   ج ی کمبر 

 روشن  کامال    که   نوشت   او.  است   ج ی نتا  ی جهان  اعتبار   اثبات  یبرا   الزم 

 سازد  قادر   را   رامانوجان  سال  چند   حداقل  تواندمی   دانشگاه  که  است 

 اضطرابی  بدون این که   ، کند  ریاضیات   صرف   را   خود   وقت  کل   تا 

 که خواستمی   همچنین   او. باشد   داشته   خود  معیشت  تأمین برای 

 کند، مکاتبه  ،کمبریج  ترینیتی، کالج  عضو  هاردی،  آقای  با  دانشگاه

 از   را   هاردی   آقای و    داشت،   مکاتبات   هاردی  با   قبال    رامانوجان   زیرا 

 توسط   واکر   دکتر   توصیه   . دهد  اطمینان   رامانوجان   به  دانشگاه   عالقه 

 سپس   . شد  پذیرفته   مادراس   دانشگاه  ریاضیات  مطالعات  هیئت 

 بورس  اعطای  قانونی  منع  صنفی   اتحادیه  تصویب  با  دانشگاه  معاون 

 مدرک  دریافت   برای   الزم   صالحیت   که   رامانوجان   به   تحقیقاتی

کرد  نداشت،   را  ارشد   کارشناسی  اقدام  یک   عنوان   به   . رفع 

( مادراس   فرماندار   پنتلند،   لرد )   دانشگاه   رئیس  رضایت  ، پیشگیرانه 

 دو  مدت   به  ماه  درروپیه    75با    ویژه  تحصیلی  بورس   اعطای   برای 

 در   فصلی   هایگزارش   رامانوجان   که  شرط  این  باجلب شد    سال

 سال  دو به رامانوجان    مادراس   تراست   بندر   . دهد   ارائه   خود   کار   مورد 

 به  ،1913  مه   ماه  از  بتوانداو    تا   کرد  اعطا(  حقوق   بدون)   مرخصی 

 را   بورسیه   این   مادراس،   دانشگاه  تحقیقاتی  محقق   اولین   عنوان 

دان ریاضی   یک   عنوان   به   رامانوجان   کار   ترتیب   بدین   . بپذیرد

 .شد  آغاز  ای حرفه 

 نامه  چهار  آینده،  ماه  سه   در  رامانوجان   ،به سرعت پشت سر هم

توسط   چه آن   درباره  ها آن   در  که  کرد   دریافت  هاردی   از   طوالنی

 نوشته  ،است شده  اثبات که  شده  ادعا یا بود وشده  اثبات رامانوجان

 تا  رامانوجان اعالم کرد   به  را   خود   واقعی  اضطراب   وضوح   به   او   .بود 

 استفاده  برای   بهتر   فرصتی او    تا   شود  انجام   تواندمی   کاری  چه   ببیند 

 سرانجام،  .باشد  داشته  خود،  ریاضی   آشکار  هایموهبت   از   بهینه 

 بود  ل ی ما  و   بود   کرده  دا یپ   ی هارد   در   دلسوز   دوست   ک ی   رامانوجان 

 .دهد  قرار  او  دستان   در  شرط   و  دی ق  بدون  داشت  که   را   چه آن   همه 

 و  نوشت   نامه   هاردی   به   دیگر   بار  1913  فوریه   27  در   رامانوجان 

 هفدهم  در   . کرد  ارسال  وی   برای   بیشتری   توضیحات  و   ها فرمول 

 
1 Mr. Francis Dewsbury 
2 Hanumantharayan Koil Lane in Triplicane 

  اغلب   و  شودیم  دانسته  مقدستوهین به    هندو  یهابرهمن  توسط  ها  انوس یاق  از  عبور 3

  رفتار   مطرود  همانند  هند،  به   بازگشت  هنگام  ند،اددیم  انجام  را  کار  نیا  که  یافرادبا  

 ! شدمی اجتناب زین شانیهاخانواده  با یحت روابط همه از .کردندیم

 در  پوند  60  تحصیلی،  بورس   اخذ   مورد  در  رامانوجان   ، 1913  آوریل 

 .نوشت   هاردی   رای ب   سال   دو   مدت  به   ، س مادرا   دانشگاه   از   سال، 

 هایکتاب   به   و  زیدگ اقامت    2لین   کوئل   در   زمان   این   در   رامانوجان

 مادرش  و  جاناکی   همسرش   . دسترسی داشت   کتابخانه   در   ریاضیات

   .آمدند  او   با  زندگی  برای 

  روزها   آن   در   3خود   ی شخص   تعصبات   ل ی دل   به   ابتدا   در   رامانوجان 

  ارتدوکس   ی ها دگاه ی د   با   که   نداشت   کشور   از   خارج   به   رفتن   به   ی ل ی تما 

  1914  سال   آغاز   در   . شد ی م   د ی تشد   بود،   وابسته   ار ی بس   او   به   که   مادرش 

  به   کمبریج،   ترینیتی،   کالج عضو    و   جوان دان  ریاضی   ، 4نویل   آقای 

  در مورد   سخنرانی   سری   یک   تا   داشت   حضور مادراس    در   مدعو   عنوان 

مادراس    دانشگاه   ریاضیات   ممتاز   دانشجویان   به   دیفرانسیل   هندسه 

  از   بازدید   برای   رامانوجان   ترغیب   مأموریت   هاردی   آقای   . دهد   ارائه 

  و   کرد  مالقات  رامانوجان   با   نویل  آقای   . کرد  واگذار  وی   به  را   کمبریج 

  نسبت به  وی  تا  بود   کافی  این  . دید  را  او  ارزش  با   بسیار   های دفترچه 

  ابتکار   تا   واداشت   را   او   و   رامانوجان متقاعد شود   معمول   غیر   توانایی 

  به   را   کمبریج   از   رامانوجان   بازدید   مشکالت   همه   بر   غلبه   برای   عمل 

در    ریاضیات   استاد   که   ، 5هیلز   لیتل   ریچارد   پروفسور   . گیرد   عهده 

  یا   دانشگاه   در   که   کسانی   همه   به   را   نویل   ، بود مادراس    در   رصدخانه 

  خود،   نوبه   به   نیز   نویل   . کرد   معرفی   سمت داشتند،   مدنی   دولت   در 

  از   و   داد   توضیح   ها آن   برای   را   کمبریج   در   رامانوجان   ماندن   اهمیت 

 . باشند   بخشنده   از او   حمایت   در   تا   خواست   ها آن 

  آقای   به  نویل   آقای   ، 1914  ژانویه   28  تاریخ به    ،اینامه  در

 تأمین   چنین نوشت کهاین  س،ا درام  دانشگاه  رئیس  دیوسبوری،

 برقراری   و   نوین  هایروش  اصالح  بارهدر  رامانوجان  رایب  یآموزش

 بررسی  مورد  هاییایده  چه  تا به حال  دانندمی  که  افرادی  با  ارتباط

دارد    نه،  هاییایده  چه  و  استگرفته  قرار   بینی پیش  واهمیت 

  او   نام  و  دهدمی  پاسخ  محرکی  چنین  به  رامانوجان  که  کندمی

  دانشگاه   و،  بود  خواهدریاضیات    تاریخ  در  هابزرگترین   از  یکیجزو  

  به   گمنامی  از  او  گذر  در  که  کرد  خواهد  افتخارمادراس    شهر  و

 نیز   هیلز  لیتل  پروفسور  روز،  آن  فردای  .استکرده  کمک  شهرت

  به  بتواند   رامانوجان  که  آن  برای  که  نوشت  دیوسبوری  آقای  به

  پوند   250  حدود   در  تحصیلی  یهبورس  وی   به  بیاید  کمبریج

 توسط  پوند  100  حدود   در  ایهزینه  کمک همراه  به(  استرلینگ)

دارای   رامانوجان  . شودمی  اعطا  دانشگاه   این که  است  شخصی 

  نابغه   یک  بگویم  ترکامل  یا  است  قابل توجه  ریاضی  هایتوانایی

   .کند را پنهان میخود  و استعداد نبوغ که است

4 Mr. E. H. Neville 
5 Prof. Richard Littlehails 
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مادراس    دانشگاه  توسط  که  تحصیلی  بورس  به  مربوط  پیشنهادات

  دانشگاه ماندگار    اعتبار  به  .شد  تصویب  ،شودمی  اعطا  رامانوجان  به

صنفی    س،ادرام هفته  گرفت  تصمیماتحادیه  یک  مدت   در 

  250بورس تحصیلی    رامانوجان  به  کنار بگذارد تا   را  روپیه  10000

  کارهای   و   کشتی   با  عبور  برای  پوند  100  عالوه   به  سال  در   پوند

   . پیشنهاد دهد اولیه

دنبال  آقای  به  رینگی اسپ  فرانسیس  سر  هیلز،  لیتل  و  نویل  به 

  ( 2پنتلند   لرد )  مادراس  فرماندار   بهو    شخصی(   )منشی  1کوترل 

  دولت   فرمان  .موافقت کنند   دانشگاهتا سریعا  با مصوبات    نوشت

   .شد صادر هفته  یک طی نیز

 داده رامانوجان  به 1914 فوریه درمادراس   دانشگاه پیشنهاد این

 موی  مدل  فرستاد،   کوناماکومب  به   را  خود  مادر   و  همسر  او   .شد

  کوتاه   اروپایی  سبک  به  را  خود  موی  د ودا  تغییر  را  برهمنی  سنتی

کرد  1914  مارس  هفدهم  در  را  مادراس  و  کرد  از  قبل   .ترک 

  مبلغ  ازپوند    60ساالنه    تا  بست  قرارداد  دانشگاه   با  او  عزیمتش،

  ارسال   وناماککومب  در   والدینش  برای  وی  ساالنه  تحصیلی  بورس

 تمام  مورد  در  هیلز  لیتل  پروفسور  و  دیویس  آرتور  آقای.  شود

  به  . کردند  شرکت  انگلستان  به  رامانوجان  سفر  مربوط به  جزئیات

 سفر   این  از  وی  بود،  شده  زده  دریا  رامانوجان  که  اول  روز  سه  جز

  لندن  به  1914  آوریل  14  در  تیمز  و  کانال  طریق  از  و   برد  لذت

  چند   و  مواجه شد  برادرش  و  نویل   آقای  در اسکله با   وی  .رسید

  چند   ی و  . ماندند  3کرومول   جاده   در   کمبریج  به   رفتن  از  قبل  روز

  محوطه   به  اقامت  یبرا  که  نیا  تا   ماند  لینو  یآقا  خانه  در  یروز

  بود،   یمسکون  یهاخانه  از  ترگران  یحت  که   شد،   منتقل  دانشگاه

  که  نوشت  دوستش  به  رامانوجان.  بود  ترراحت  دیاسات  و  او  یبرا  اما

 و   مهربان  بسیار  جااین  در  دیگران  و   نویل  آقای  ،هاردی  آقای

  آمدم،   جااین  به  کهن  ای  محض  به   .هستند  کمک  آماده   و  آالیش بی

  پوند   20  من  های دیگر دانشگاه بهو هزینه  ورود  برای  هاردی  آقای

  در  من   یپوند  40  هیبورس  یبرا  را  ییهایهماهنگ  کرد  پرداخت

 . داد انجام سال

  که  شد   پذیرفته  ترینیتی  کالج  در   هاردی  آقای  توسط  رامانوجان

  طرف  از که  سال در او  پوندی  250 تحصیلی بورسبرای افزایش 

 بورس   به  سال   در  پوند   60،  شودمی  تأمینمادراس    دانشگاه

   . اضافه کرد او تحصیلی

  دسترسی   کار  جورجهای  کتاب  خالصه  به  فقط  رامانوجان  اگرچه

 ،5نیومن  مورخ  قول  به  هم،  هنوز  -4دیگر  کتاب  چند  شاید  و-  داشت

 
1 Mr. C. B. Cotterell 
2 Lord Pentland 
3 Cromwell Road 

  بنابراین،  .بود  معاصر  ریاضی  دانش  از  جلوتر  اغلب  و  ردیف  هم  او

  خود،  غیرمستقیم  هایقدرت  طریق   از  موفق شد تا  تنهایی   به  او

  شاید   .کند  بازآفرینیقرن ریاضیات غنی اروپا را در رشته خود  نیم

  در  تاکنون  عجیبی   شاهکار  چنین  آیا  که  باشد  داشته  وجود  تردید

   .استشده انجام اندیشه تاریخ

 : رامانوجان کاشف و  لسوفیف دوست،  یهارد یآقا به

او    علیمت  در  سعی  و  کرد  همکاری  طبیعی  نبوغ  چنین  با  هاردی

بود تا    ممکن غیر  که چیزهایی  :نوشت خود که طورهمان داشت،

تا با    داد  اجازهغیر ممکن بود که به او    .بماند   باقی  نادانی   در  او

از زندگی    ،هستند  حقیقی  زتا  تابع  هایصفر   همه  که  این  تصور

  حدی  تا   و  بیاموزم،  او  به  کردممی  سعی  باید  من  بنابراین  . گذر کند

  من  از  چهآن  از  بیش   من   که  است  بدیهی   اگرچه  شدم،   موفق

   . یاد گرفتم او از بود آموخته

 مدرن مکتب از یدانریاضی به  را رامانوجان تا نکرد تالش هاردی

  قالب   در  را  بدیعی  هایایده  تا  ساخت  قادر  را  او  اما  کند  تبدیل

 خود  که هاییقضیه  برایی  دقیق  هایاثبات  تولید کند و  کالسیک

   .بود، ارائه دهدهکرد کشف

 جنگ  که  هایی سال  با   تقریبا   انگلیس   در  رامانوجان  اقامت  دوره

از   .بود  مشترک  ،داده  رخ  اول  جهانی یکی  برای  رامانوجان 

و   رفته،  جنگ  به  مدرسین  از  یکیکه    6دوستانش در هند نوشت 

  ی دسترس  یژاکوب  یضویب  توابع  درباره   یکتاب  به  رامانوجان  ر،یآ  انای نارا  ی آقا  پسر  مقاله  از 4

  چه   که  دیفهم  توانینم  مادراس،  دانشگاه   کتابخانه   سوابق  از  متأسفانه،.  داشت

 .بود رامانوجان به عنوان مرجع در دسترس ییهاکتاب 
5 J. R. Newman 

 آقای لیتل وود بود. عزیمتمنظور رامانوجان شاید  6

اندازه   به  او  دانش  بودآن حیرت   عمقمحدودیت    .انگیز 

معادالت مدوالر و  روی  توانست  جا مردی بود که میاین

ای که سابقه نداشت  مرتبه  تا   های مختلطضرب  ایای قض

فراتر مسلسل،  های  کسر   تسلط او درمردی که    ، کار کند

تابع    تابعی ازکه خودش معادله    بود،دانان جهان  از ریاضی

زتا، و اصطالحات غالب بسیاری از مشهورترین مسائل در 

پیدا کرده  اعدادتحلیلی  نظریه   هرگز در مورد    بود،را  و 

یا قضیه کوشی چیزی نشنیده بود، و در    متناوب-2تابع  

داشت که تابعی از یک متغیر مختلط   ایده مبهمیواقع  

اثبات ریاضی است،  های وی درباره آنچیست. ایده چه 

. تمام نتایج او، جدید یا قدیمی،  بود  ی سایه مانند یفتوص

 در هم آمیخته از استدالل، یک روند  از  درست یا غلط،  

کامال  قادر  او  که  به طوری  ،  بودحاصل شده  شهود و استقرا

 گزارش منسجم نبود. یک به ارائه
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 را   خود  عالقه  جنگ  لیدل  به  دی اسات  ریسا  که  کندمی  احساس  او

 در  رامانوجان  که  داشت  اظهار  اساتید   از  یکی  .اندداده  دست  از

  700  حدود  جنگ  از  پیش   . بود  انگلیس   در   زمان  ناگوارترین

  نفر   150  به  1915  نوامبر  در  تعداد  این  اما  داشت،  وجود  دانشجو

   . یافت کاهش

تمبر   مانند )   جنوبی  هند  غذایی  مواد   از   برخی  رامانوجان   ابتدا   در 

 و  خود   خانه   از   پستی   های بسته   با   را ه(  غیر  و   نارگیل   روغن   ، هندی

 و  درخواست   1915  ژانویه   تا  لندن  در   شرکت   یک   از   همچنین 

 که  نوشت  هند  در  دوستانش  از   یکی  برای   سپس  و  .کردمی   دریافت

 کنترل   زیرا   ندارم   احتیاج  ی چیز   به  آینده  در  چنین  هم  و  اکنون 

 با  نامحدود  مدت  برای   توانم می   و  امآورده   دست   به  را  خود   ی ذائقه 

 غذای تهیه   در  وی  مشکل .کنم  زندگی  آبلیمو   و  نمک  کمی   و برنج 

 . یافت  کاهش  خوب   هایمیوه   و  شیر   بودن  دسترس   در  با  مناسب

  .نداشت   خودش   برای  آشپزی  جز   ای چاره   و  بود   خوار گیاه 

 دانشگاه  در   بیضوی   انتگرال   مورد   در   1بری  آقای   سخنرانی  در   او 

 بود  سیاه   تخته   روی  ها فرمول   در حال حل   بری   آقای  . داشت   حضور 

 رامانوجان  از   وی  شد  باعث  ، ن رامانوجا   زده هیجان   چهره  به   نگاهی   و 

 برای   حرفی   آیا  و   کند می   دنبال   را   سخنرانی   او   آیا   که   کند   سوال 

 کمال  با  و  رفت  سیاه  تخته   به  رامانوجان  زمان  این  در  دارد؟  گفتن 

 . نوشت   اندنشده   اثبات  هنوز   که   را  نتایج   از   برخی  همگان،  تعجب 

بیان   هندی برجسته   شناسآمار   ،2مهاالنوبیس  دکتر را   حکایت  این 

 یک و پیوست   کمبریج در کینگ   کالج   به   1913 اکتبر  در   که   کرد 

 از   دیگری  حکایت   زیر  در   . گذراند  هاردی   پروفسور   با   را  ریاضی   دوره

 است:آمده   رامانوجان   درباره  ماهاالنوبیس  دکتر 

  ایجاد  رامانوجان  با  خوب  دوستی  یک  زود  خیلی  خوشبختانه  من

 روز،   یک  .آمد  وجود  به  عجیب  تا حدودی  یطریق  به  که  کردم

  کالج   در   ش اتاق  در  او   مالقات  به  ، رامانوجان  ورود   از  پس   بالفاصله

 نشسته   آتش   کنار  رامانوجان  و  بود   شده   سرد  هوا  .رفتم  ترینیتی

  احساس  که  گفت  او   است؟  گرم  شب   آیا  که  پرسیدم   او   از  .بود

  در  را  خودش  همچنین  و   بود   خوابیده  پالتو  با   اگرچه  کند می  سرما

  اندازه   به  آیا   ببینم   تا   رفتم   خوابش  اتاق  به   .بود  پیچانده  شال  یک

  دارد  پتو  تعدادی  خوابش  تخت  که   فهمیدم  .نه  یا  دارد  پتو  کافی

  پهن   ها آن  روی  روتختی  و  کرده   تا  محکم  را  ها آن  همه  اما

  تخت  وارد  و  برگرداند  را  پتوها  باید  که  دانستنمی  او  .استشده

  کتانی   پارچه  آن  زیر  خود  شال  و  پالتو  با  او  بود؛  شل  روتختی  .شود

  شدت  به  او  .برود  پتو  زیر  چگونه  دادم  نشان  او  به  من  .بود  خوابیده

مهربانی اون نسبت  دلیل این معتقدم من .گرفت قرار تأثیر تحت

 به من بود. 

 
1 Mr. Berry 
2 Dr. P. C. Mahalanobis 

 نوشت   مقاله  چند  کمبریج  به  رسیدن  از  پس  بالفاصله  رامانوجان

  رامانوجان  هایدفترچه   نتایج  از  برخی  هاردی  ،1914  ژوئن  درو  

 ژانویه  در  حال،   این  با   .داد  ارائه  لندن  ریاضیات  انجمن  جلسه  در  را

 که   نوشت  هند  در  دوستانش  از  یکی  برای  رامانوجان  ،1915

  . است  افتاده  ایگوشه  در  ماه  پنج  یا  چهار  این  اشدفترچه 

  تصمیم  او  ، بود  جدید   نتایج   گرفتن  بهمند  عالقه  بیشتر  رامانوجان

 خود  یادداشت  دفترچه  در  که  را  قدیمی  نتایج  جنگ  از  بعد   گرفت

  کمبریج،   در   نیم  و  سال  یک   حدود  از  پس  . کند  منتشر  شده  نوشته

  بهترین  رامانوجان  که  نوشتمادراس    دانشگاه رئیس    به   هاردی

 انتخاب  در  همیشه  او  .است  جدید  دوران  هندیدان  ریاضی

  . است  غریب  و   عجیب  کامال    هاآن  با  برخورد  هایروش  و  موضوعات

بحثی  او  العاده خارق   هایاستعداد  وجود  در  اما   از   .نیست  جای 

 تاکنون  من  که  است  یدانریاضی  ترینبرجسته   وی  جهات  برخی

  .امشناخته 

 سر   درخواست  همچنین  و  دانشگاه،   بههاردی    رسمی  گزارش  نامه

 شده   ارائه  هایکمک   ادامه  برای  دانشگاه  از  رینگی اسپ  فرانسیس

  بورس   (1915  دسامبر  در)  دانشگاهکه    شد  باعث  رامانوجان،  به

   . کند تمدید  1919 مارس تا را تحصیلی

 

 افتخارات 

  مقاله  21  کمبریج،  در  خود  اقامت  سال  پنج  طول  دررامانوجان  

  مدوالر،   معادالت   ، معین  هایانتگرال  هایقضیه  حاوی  تحقیقاتی

  تحلیلی   نظریه  ها، سری  جمع  ، نامتناهی  سری  ، زتای ریمان  تابع

ترکیبیاتی    آنالیز  افرازها و  مدوالر،  توابع  مجانبی،  هایفرمول  اعداد،

 نشریه  در که 3مرکب  بسیار اعداد عنوان  با وی  مقاله .منتشر کرد

 و  صفحه  62  شد،  منتشر  1915  سال  در  لندن  اتریاضی  انجمن

  انجمن  .است  او  مقاله   ترینطوالنی  این  .است  معادله  269  شامل

 رامانوجان  از  و  داشت  مالی  مشکالت  زمان  آن  در  لندن  ریاضیات

  خود  مقاله   مقدار  چاپ،   هزینه  در   جوییصرفه  برای  تا   شد  خواسته

  هاردی  با  تحقیقاتی  مقاله  21  این  از  مقاله  پنجدر    .دهد   کاهش  را

  در  را  کوتاه   یادداشت  5  همچنین  رامانوجان  .داشتند  همکاری

نشریه   در  دیگر  یادداشت  شش  و  لندن  ریاضیات  انجمن  جلسات

   .کرد منتشر هند ریاضیات انجمن

  مرکب   بسیار  اعدادتحقیق روی    برای  ،1916  مارس  در  رامانوجان

  طوالنی   مقاله  یک  عنوان  به  آن  و   کرد   دریافت   را  لیسانس  درجه

  شش   شامل  و  عنوان  همین  دارای  رامانوجان  رساله  .شد  منتشر

  ژوئن   در  پژوهشی   دانشجوی  عنوان  به  رامانوجان  . بود  دیگر  مقاله

  یا  دیپلم   مدرک   دریافت  نیازپیش  باید   و   کرد  نام   ثبت  1914

3 Highly Composite Numbers 
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  تأسف  جای  .باشد نادیده گرفته شدهدر شرایط ویژه او    نامه گواهی

  .شودنمی  یافت  دانشگاه  سوابق  در   رساله  این  از  اینسخه  که  است

  جدا  حدی  تا  و  عجیب  بسیار  رامانوجان   اثر  این  هاردی،  گفته  به

  و   بینش  مورد  در  اما  .است  ریاضی  تحقیقات  اصلی   هایکانال  از

  سوال  جای  است،داده  نشان  خوداز    وی  که  ایالعادهخارق   نبوغ

 برای   خاطرات  این  که  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  همچنین  و  نیست

 منتشر  انگلستان  در  که  است  هاترینتوجه  قابل   از  یکی   ها سال

   .استشده

 ترینیتی  کالج  در   را   او   پیشرفت   که   رامانوجان  شده   مشخص  معلم 

 عنوان  به   را   رامانوجان   که   بود،   1بارنس  کرد، می   رصد  کمبریج   در 

 وود  لیتل  شامل  که  ترینیتی،  برتر  دانشجوی   تریندرخشان   شاید

 و  بود   راضی  بسیار   رامانوجان   پیشرفت  از   هاردی   . دانست می   بود، 

  بورس   تمدید   از   که   نوشت مادراس    دانشگاه  رئیس   به   را   موضوع   این 

 در   عضویت   برای   او  که   زمانی  تا  کندمی   حمایت  رامانوجان   ساله  دو 

 .ودب   1917  اکتبر   در   اتی انتخاب  چنین   منتظر   باید   . شود  انتخاب   کالج

 کار  پیشرفت  مورد  در  رسمی  گزارش   یک  در  ،1916  ژوئن  در  بعدا ،

 : نوشت  او   دانشگاه، رئیس    به  انگلستان   در   رامانوجان

  اش زندگی  اساسیِ  یبرهه  از  را  رامانوجان  ،جنگ  گرفتنِ  باال

  درخشانش  تحقیقاتیِ  کارِ   دادنمی  رخ  جنگ  اگر   .کرد  محروم

  این،  رغمِعلی  .باشد  داشته  همراه  به  را  تایانشمه  تأیید  توانستمی

  توجّه   توانست  کافی  قدرِ  به  برانگیخت  هاردی   در  او   که  اعتمادی

 بیماری  عالئم  اولین  متأسفانه،  ، اما  .بیاورد  ارمغان  به  را  او  تحسین  و

   .شد  ظاهر 1917 بهار در رامانوجان در

 برای   را  خود  تالش  تمام  که  هاردی،  وقفهبی  هایتالش  از  تشکر  با

  به  1918  فوریه در  وی داد،  انجام  رامانوجان  شناختن  رسمیت  به

 
1 E. W. Barnes 

موزه   2 در  سند  این  از  نسخه  نمایش یک  به  مادراس،  رویاپورام،  در  واقع  رامانوجان 

 است.گذاشته شده 

 انجمن   سوابق  .شد  انتخاب  لندن  سلطنتی  انجمن  عضو  عنوان

  نامزدی  از  زیر  گواهی  شامل  ،1917  دسامبر  18  مورخ  سلطنتی،

  کالج   در  ریاضیات  رشته  در  پژوهشی  دانشجوی)  رامانوجان

 سلطنتی   انجمن  به عنوان عضو  انتخاب  رای( بکمبریج  ترینیتی،

 : 2است 

 مطرح  3ماهون  مک  توسط  بار دوم  و  هاردی  توسط  نامزدی  این

امضاکنندگان با دانش شخصی از رامانوجان، به جز هاردی و    .شد

، بیکر، لیتل  4مک ماهون، گریس، ژورف الرمور، برامویچ، هابسون

نفر، امضای ویتاکر، فورسیث   9وود و نیکلسون بودند. عالوه بر این  

زیر آن  نیز در  وایتهد  راو  از دانش ها وجود دارد که  مانوجان را 

  سلطنتی  انجمن  در  شده   چاپ  گواهی   این   شناختند.عمومی می

  هاردی  آقای  نوشته  دست  رسدمی  نظر  به  )و   است  شده  پر  دست  با

  داده  تحویل  انجمن  ساختمان  به  1917  دسامبر  18  در  باشد(، 

   .استشده خوانده انجمن برای 1918 ژانویه 24 در و  شده

عضویت    ،1918  فوریه  28  در  نتیجه،  در رامانوجان    انجمن به 

 بود: زیر شرح به  استناد و  شد، اعطا لندن سلطنتی

3 P. A. MacMahon 
های نوشته شده توسط رامانوجان از هند توجه کنید که هابسون و بیکر که به نامه 4

 اند، امضاکننده هستند.پاسخ نداده 

توان گفت که آقای رامانوجان تمام امیدهایی  اکنون می...  

، به طور کامل  وجود داشترا که بر اساس کار وی در هند  

داده نشان  و  کرده  قابل  توجیه  بسیار  قدرت  از  که  است 

  ...  دانان زنده برخوردار است.توجهی مانند قدرت ریاضی

در مورد   توانسته باشمام، امیدوارم  من به اندازه کافی گفته

. هند در  دهمارائه    ایایدهانگیز او  و قدرت حیرت  فردیت

ریاضیسال اخیر  زیادی  های  استعداد  با    ایجاد دانان 

اند و از نظر  ها به کمبریج آمدهاست، تعدادی از آن کرده

آن هستند.  عالی  خواهندعلمی  کسی  اولین  که  ها  بود 

 دیگری است.  ردهدانند کارهای آقای رامانوجان از می

 

 کلمه نباشد(:  250)بیش از   هاصالحیت 

دان محض، به ویژه برای تحقیقات عنوان ریاضیبه 

خود در توابع بیضوی و نظریه اعداد برجسته است. 

  های معادالت مدوالر و تقریب زیر:  نویسنده مقاالت

π ،جدید تابع ریمان بیان ζ(s)   وχ(t)،  اعداد

ر مورد  د، ی خاصدر مورد توابع حساب ،ببسیار مرک

𝑎𝑥2  فرمبه بیان یک عدد   + 𝑏𝑦2 + 𝑐𝑧2 + 𝑑𝑡2، 

:  مقاالت زیر  در هاردینویسنده مشترک با  و 

  ، فرمول𝑛 افرازهایفرمولی مجانبی برای تعداد 

تعداد   ،انواع مختلف اعداد ازمجانبی برای توزیع 

مجانبی در آنالیز   هایفرمول، 𝑛اول عدد   عوامل

   اتی،ترکیبی

، ما  استمایل به پذیرش در انجمن سلطنتی لندن 

عنوان مستحق این ه او را ب این طرح، امضاکنندگان 

افتخار، و احتماال  عضوی مفید و با ارزش، توصیه  

 . کنیممی
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پژوهشی    دانشجوی   . کمبریج   ترینیتی،   کالج   رامانوجان،   سرینیواسا 

  اعداد   نظریه   و   بیضوی   توابع  در   خود   تحقیقات   برای   ،ریاضیات   در 

   . شود شناخته می   برجسته   محض دان ریاضی   یک   عنوان   به 

  امضای   که  فهمیدم   2دالیتز   پروفسور  از  من   ،1اخیر  های سال  در

 پروفسور  گفته  به  .ندارد  وجود  سلطنتی  انجمن  کتاب  در  رامانوجان

 .نیست  موجود  آن  در  بنابراین  است،  شده   فهرست  کتاب  :دالیتز

آن     و   بود   بیمار  دوره   آن  در  او  که  است  این  شک   بدوندلیل 

  هاینمونه  .برود  سلطنتی  انجمن  به  آن  امضای  برای  توانستنمی

  امضای   نوعی   به  که  دارد  وجود  شناخته شده  افراد  از  نیز  دیگری

 هرگز  وی  که  معناست  بدان  این  .نکردند  وارد  کتاب  این  در  را  خود

  اگر  ،است  نکرده  شرکت  سلطنتی  انجمن  از  ایجلسه  هیچ  در

  زمانی   تا   و   آوردند می  بیرون  را  کتاب   باید   ها آن  بود، شرکت کرده

  بود،   هم  جنگ  زمان  البته  .کردندنمی  رها  را  او  کرد،مین  امضا  که

   . بود ممکن حد ترینکم جلسات تعداد  که  معنی این به

 ترینیتی   کالج  عضو  عنوان  به  1918  اکتبر  ماه  در  رامانوجان

  برای  سال  در  پوند  250  ای به ارزشدارای جایزه  که  شد  انتخاب

 به  جوایز  این  . بود  شرطی  و  وظیفه  هیچ  بدون  سال  شش مدت  

  ها بعد   که  عمل کردند  رامانوجان  برای  بزرگی   هایانگیزه   عنوان

   .کرد کشف را ریاضیات ایایقض زیباترینبرخی از 

  آقای  س،ادرام  دانشگاه  رئیس  به  1918  نوامبر  26  در  هاردی  نامه

  خوشحالم   عمیقا   من   :بود  ایکنندهامیدوار  یادداشت  وسبوریید

نهایت    گویم، ب  که  برای بهتر شدن  مشخص  کامال   تغییر  یکدر 

  که   باشیم   امیدوار  توانیممی  اکنون  کنم می  فکر  من   .دارد  وجود

درجه    .است  بهبودی  مسیر  در  و  شودمی  بهتر  او  اوضاع  و  حال

  زیاد   پوند  چهارده   تقریبا   او  وزن  و   ،دیگر نامنظم نیستا  او  حرارت

  منابع  برخی  از  وی  که  است  این  پزشکی  نظر  اجماع  .است  شده

  و  ،استاز بین رفته   اکنون  کهه  بردمی  رنج  خون  مسمومیت  مبهم

  سالمتی   او  که  داشت  انتظار  توانمی  رود   پیش  سریع  چیز  همه  اگر

   .به دست آورد  کامل طور به را خود

 ظاهر  به  منجر  وزن  کاهش  بود،  شبانه  تب  عمدتا   رامانوجان  عالئم

  حد   به  را  او   بار  یک  که  شد   هاییافسردگی  باعث   این   و   شد   او   الغر

  های تشخیص   پزشکان  شد  باعث  عالئم  این  .3رساند  خودکشی

  معده،   زخم   بگیرند:  نظر  در  متفاوت   های زمان  در  را  یمختلف

 12ب  ویتامین  کمبود  ،اخیرا   . غیره  و   کبد  سرطان  سل،   ماالریا،

 یک  عنوان  به  ( بود  ناشناخته  جهان  برای  زمان  آن  در  که  )چیزی

  نامه  در  هاردی  که  ایبهبودی   .استشده  داده  تشخیص  احتمال

وضوع  ،کرد  اشاره   آن  به  وسبوریید  به  خود   ترغیب   دلیل  به 

 
دانشگاه   1 دالیتز،  پروفسور  با  ایمیل  از طریق    29آکسفورد، مورخ  مکاتبات شخصی 

 .1996مارس 
2 Prof. R. H. Dalitz 

  زودی   به  که  امید  این  با  بود،  هند  به  بازگشت  برای  رامانوجان

  به  که   را  ترینیتی  کالج   جایگاه خود درتا    بازگردد  و   یابد   بهبود

 بود، تصرف کند. شده اعطا او به سال پنج مدت

 

 پایان   یک  شروع 

  سال  اوایل   در  کمبریج،  در  سال  پنج  به  نزدیک  گذراندن  از  پس

  کافی   اندازه  به  رامانوجان  رسیدمی  نظر  به  که  هنگامی  ،1919

  هند   به   طوالنی   سفرهای  برابر  در  بتواند   تا   است   یافته  بهبود

  چهار  . کرد  ترک  را  نگلیس ا  1919  فوریه  27  در   کند،  مقاومت 

  به  ضعیف  و  پریده  رنگ  الغر،  او   مارس،  27  تاریخ  در  بعد،  هفته

  علمی   جایگاه  با  اما  رسید،مادراس    به  آن  از  پس  بالفاصله  و  بمبئی

  هاردی   پروفسور  . بودنبرده  لذت  آن  از  قبال    ایهندی  هیچ   یشهرت  و

  به  را او  هند  که  بود  امیدوار همچنین کرد  بیان را دیدگاه  این که

مادراس    دانشگاه   از  وی   . احترام کند  هست  که  ایگنجینه   عنوان

  کار   به  بتواند  تا  کند  فراهم  دائمی  امکان  او  برای  که  خواست

  250  سال  هر  اعطای  به  دانشگاه  مجددا   .دهد   ادامه  خود  تحقیقاتی

  آوریل  از  سال،   پنج  برای  هزینه  کمک  عنوان  به  رامانوجان  به   پوند

  این  با  شد  بازگردانده  هند  به  هاردی  توسط  او  .پرداخت  1919

  کمک   سل  بیماری  از  او  بهبودی  به  بتواند  گرم  هوای  و  آب  که  امید

   .کند

  بهبود  هند   به  بازگشت  از  پس  وی  متزلزل  سالمتی   متأسفانه

 که  بازگو کرد  همسرش  این،  بر  عالوه   و   کردند   عود  هاتب  . نیافت

  دچار افسردگی  رامانوجان  .بودشده  نیز  معده  شدید  درد  دچار  او

  در  را  ماه   2  س،ادرام   در  را  ماه  3  او  . از مرگ خود مطلع بود  و  شد

 وضعیت  که  هنگامی  .گذراند   اماکونکومب  در  را  ماه   4  و  4کودومودی

 برای   فراوان  تالش  از  پس   داد،  نشان  را  بیشتر  وخامت  عالئم   وی

 تخصصی   مداوای  برای  1920  ژانویه   در  رامانوجان  ،او  کردن  قانع

ی  مهربانانه  توجهات  تمام  رغمعلی  .شد  منتقل  مادراس  به

 بهترین  و  کرد،می  پرستاری  او  از  که  دوره  این  در  که  همسرش

  زندگی   هنگام  به  نا   پایان   پزشکان،  سوی  از  پزشکی  هایمراقبت

  سال،  32  رامانوجان  که  زمانی  دراس، ام  در  ،1920آوریل  26  در  او

 بلوغ،  سن  به  رسیدن  از  پس  همسرش  .داد  رخ  بود  روزه  4  و  ماه  4

  زندگی   او  با   انگلستان  به  وی  عزیمت  از  قبل   سال   یک   برای  تنها

  رامانوجان   .بود  او  مراقب  بیماری  هنگام  در  بازگشتش  از  پس  و  کرد

  ادامه  خود  کار  به  مدت  طوالنی  بیماری  های ماه  آن  طی   در  حتی

  کاغذ   هایورق   روی  را  خود  نتایج  اما  بود  بستر  در  اگرچه  داد،می

  پس   که  هاردی  به  خود  نامه  تنها  و  آخرین  در  .کردمی  یادداشت

سال 3 که  دکتر داستانی  نجومی  فیزیک  متخصص  توسط  وی  مرگ  از  پس  ها 

 است.چاندرساخار، برنده جایزه نوبل، از جانب پروفسور هاردی بازگو شده 
4 Kodumudi 



 

47 

 

  اصلی   کار   رامانوجان   ، 1920  ژانویه   در   شد،   نوشته   هند   به   بازگشتش   از 

   . کرد   اعالم   نامید، می   1تتا   تابع شبه   او   که   چه آن   مورد   در   را   خود 

 علت بیماری نهایی رامانوجان را  2یانگ ،  موجود  شواهد  به  توجه  با

  سال  در  او  که  گرمسیری  بیماری  یک  ،"3کبدی   ازیسآمیب"

 چرا   کهاین  مورد  در  او  دلیل  .کندمی  بیان  شد،  مبتال  آن  به  1906

به بهترین    است،  نشده  شناخته  رسمیت  به  زمان  آن  در  مسئله  این

 :شودنحو از زبان خودش بیان می

  اتفاق  این  بابت  ،شودمی  دیر  زود  چقدر  دانستنمی  که  هاردی

  30  سن  در   اغلبدان  ریاضی  یک  که   داشت  عقیده   او   .شد  شوکه

  نوشت:  خود  اندانریاضی  فهرست  در  هاردی  .است  پیر  سالگی

  33  در  رامانوجان  سالگی،  27  در  5بل آ  سالگی،   21  در  4گالوا

  از   نمونه  یک  من  .درگذشت  سالگی  40  در  ریمان  و   سالگی 

  آغاز  ساله  پنجاه   مرد  یک  توسط  که  را  ریاضی   بزرگ   هایپیشرفت

   .6شناسم نمی ،استشده
 

 انسانی   صفات 

  5فوت و    5تر از حد متوسط داشت )( قدی کوتاهرامانوجان)  او

 یسر  او   . شود  الغر  بیماری  توسط  که  زمانی  تا   بود  تنومند   و  اینچ(

  بزرگ  پیشانی  یک  روی  بر  سفید  و  سیاه  بلند  موهای  با  بزرگ،

 
1 ‘mock’ theta function 
2 Young 
3 hepatic amoebiasis 
4 Galois 
5 Abel 

  هرگز   اش چهره   و   بود   تمیز   و   تراشیده   چهارگوش،   صورتش   . داشت 

  او   های گوش   . شد   تر پریده رنگ   انگلیس   در   زندگی   طول   در   نبود،   تیره 

  های ویژگی   از   براقش   چشمان   همیشه   و   بود   بزرگ   او   بینی   کوچک، 

  او   . بود کرده   مشاهده   1910  سال   تا   رائو   راماچاندرا   که   بود   بارزی 

  هنگام   اگر   . رفت می   راه   عقب   به   رو   پا   انگشتان   و   راست   سر   با   و   محکم 

  دستانش  بود،   جدا  بدن   از  کامال   بازوانش  کرد، نمی   صحبت  رفتن  راه 

  کرد، می   صحبت   وقتی   اما   . بود   پایین   سمت   به   هایش دست   کف   و   باز 

  انگشتان   ، بود کشیده   دراز   یا   نشسته   ایستاده،   چه   رفت، می   راه   چه 

 . شیوا   او   چهره   اندازه   به   بودند،   زنده   همواره   او   باریک 

از  فیزیکی  شرح  شده   ثبت  نویل  پروفسور  توسط  رامانوجان  باال 

  او   .ریاضیات  -  داشت  زندگی   در  عالقه  یک  فقط  رامانوجان  .است

دوباره    .داد  اختصاص  آن  توسعه  و  موضوع  این  به  را  خود  وقت  تمام

 که  داشت  اخالقی  کمال  ذاتا   رامانوجان  نویل،  پروفسور  از  نقل  به

  و  موفقیت  .کرد   تبدیل  پذیردل  همراه  یا  مهمان  یک  به  را  او

  .گذاشت  باقی  نخورده  دست  کامال   را  او  طبیعی  سادگی  ،شهرت

  دادن  نشان  برای  و   بود،   فداکار  اندازه   از  بیش   دوستانش   برای  او

  .کردطراحی می  شخصی   هایشیوه  خود  محبت  ابراز  و  قدردانی 

   . بود  داشتنیدوست  انسان  یک  واقع   در  العاده   فوقدان  ریاضیاین  

 است: رامانوجان درباره هاردی  نظرات با  منطبق کامال   این

 است   مردی  به   مربوط   دهم   نشان   شما  به   خواهم می   که   صویری ت ...  

 داشت،  برجسته   های انسان   دیگر   مانند   را   خود   خاص  هایویژگی   که 

 توانست می   او   با   ببرد،  لذت  توانست می   مردی  او  مصاحبت  در   اما

 به   او  تصویر   . کند  بحث   ریاضیات   یا   سیاست  مورد   در   و   بنوشد   چای 

 یک   یا  خرافاتی،   احمق   یک  یا  شرق،  از   ای غریبه   نه   خالصه،   طور 

دان ریاضی   یک  اتفاقا    که  است  منطقی  انسان  یک  بلکه  روانی،  شیاد

   . است   عالی

 است:  مشهود هاردی از زیر گفته در رامانوجان کمال

  ها آن   من  و  کرد  عبور  من  دست  از  رامانوجان  هاینوشته تمام دست

  کامال    ار  هاقبلی  .کردم  ویرایش  انتشار  برای  زیادی   دقت  با  را

  یک  واقعا    کهزمانی    مگر  نداشتم،  نتایج  در  سهمی   هیچ  من  .نوشتم

 . بودم همکار

  دوستان   از  یکی  به  اینامه  در  هاردی  ،1917  سپتامبر  در

 نوشت: رامانوجان،

 بسیار   .دارد  بهتری  وضعیت  اکنون  اما  است  شده  بیمار  شدت  به  او

  اگر   .کنیم  خود  از  صحیح  مراقبت  به  وادار  را  او  که  است  دشوار

 : از  عبارتند  کنندیم  منفجر  را  "جوان  دانی اضیر  افسانه"  که  ذکر  قابل  مثال  چند 6

  رغمیعل لر،یاو که یهنگامشد؛ سالگی بود نوشته 40اصول نیوتن زمانی که در اواسط 

  ان انتگرالحساب باره در را خودکتاب سه جلدی  داشت، سال 60 که یحال  در ،یینایناب

 ی هازمان در و ؛داد ارائه  را خود یلیتحل  توابع  هینظر یسالگ 34 سن  در گاوس نوشت؛ 

زندگی خود،    آخر  یهاسال  در  شاردو  و   کلموگروف  گل، یس  پوانکاره،   کارتان،  ر،یاخ

 .گذاشتند شی نما به اتیاضیر در را خود تیخالق

سال    ازیسآمیب در  بیماری   1918کبدی  عنوان  به 

تواند پیامدهای  گرمسیری در نظر گرفته شد و این می

آمیز داشته باشد، به ویژه  مهمی در تشخیص موفقیت

ب استانی.  پزشکی  مراکز  که ه  در  متخصصانی  عالوه، 

شد یا    ند،فراخوانده  سل  گوارشمتخصص   دستگاه 

بودند. مشکل عمده دیگر این است که بیمار مبتال به  

ای  این بیماری، از او خواسته ن  مگر  که به طور خاص 

یاد نمی به  سال قبل دو دوره    8و    11آورد که  شود، 

بسیار   دلیل  یک  سرانجام،  است.  داشته  خونی  اسهال 

های  خوب وجود دارد که، به دلیل تنوع زیاد در یافته

حتی تا به امروز    و   1918، تشخیص در سال  جسمی

است: دشوار  شد   بازیسآمی  نیز  چالش  را  کبدی  یدی 

کند و باید در هر  های تشخیصی ایجاد میبرای مهارت 

معاینه غیربالینی شکم که از    در  بیمار مبتال به تب و

 .، مورد توجه قرار گیردشودنواحی بومی انجام می
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  زود خیلی که باشیم امیدوار توانستیممی کردمی را کار این فقط

  از  خود  کشف  به   نامه  این   در  هاردی  . شودمی  خوب  حالش   دوباره 

 از   ظاهرا   نه  و  نوشته  نامه  اشخانواده  برای  نه  رامانوجان  که  این

  باره   این  در  رامانوجان  .استکرده  اشاره  ،شنودمی  چیزی  ها آن 

 رخ  ایمشاجره  حتما   که   رسیدمی  نظر  به  و   بود   حرف کم  بسیار

  وجود   به  است  ممکن  که  مشکالتی  مورد  در  هاردی  .است  داده

   .شد آن رفع خواستار و  کرد نگرانی ابراز باشد  آمده

  عالی   طبعی   شوخ  با   مردی  او   .بود  متفکر  و   خجالتی  ذاتا    رامانوجان

 نویل:  قول به .بود

مادراس    دانشگاه و  دولت  که دانست هند،   به بازگشت از پس  وی

به   کلمهاین  با شکستن  او    دارند،  اصرار  1تانجاوور   به  او  رفتن  هب

  به طعنه گفت  و، جناس آن را ساخت  زبان تامیل  در  سه قسمت

  زمانی   بعدا   !به سمت تخت مرگ خود برود  او  خواهند می  ها آن  که

  ، نیز ساخت  را  کلمه  این  جناس  او  شد،  منتقل  2چتپوت   به  او  که

  "سریع  بسیار"  چیز  همه  که  برند می  مکانی   به   را  او   که  گفت   و

چتپوت   در  آن  در  که  3کراینِنت   ساختمان  نام   از  همچنین  او  .است

  کلمه   در  "Cry"  که  داشت  اظهار  و   نیامد   خوشش  داشت  اقامت

 که   ایخانه)  داد  مکان  تغییر  دیگری  ساختمان  به  وبدشگون است  

 (. کشید خود را نفس در آن آخرین 1920 آوریل 26 در

  . بود  مهربان  بسیار  مادرش  ویژه  به  و  برادران  به  نسبت  رامانوجان

  حدی  تا   و   دانستمی  بینیطالع  او  که  گفتمی  همسرش

  از  بیش  که  دانستمی  و  دادمی  انجام  بینیطالع  هایبینیپیش

 برای   که  شودمی  گفته  اوقات،  بعضی   .ماند  نخواهد  زنده  سال  34

  به   انگلیس   از  بازگشت  از  پس   او   .بود کرده گوییپیش  نیز  دیگران

  و   رفت  او  اتاق   به  هندو،  کتاب  ویراستار   از این که  گفت،  همسرش

  شادمانی   احساس  ، بود سهیم شدکرده  تهیه  او  که   4الی پونگ   در

 وی  به  که  نفر  چند  به  جاناکیاممال  بعد،  هایسال  در  .کند می

  که  داشت  اطمینان  رامانوجان  که  گفت   بودند   کرده  مراجعه

   . کندمی  فراهم  او  برای  ایبودجه   مرگش   از  پس  حتی  وی  ریاضیات

 
1 Thanjavur 
2 Chetput 
3 Crynant 

  بادام   و زیره    فلفل،  روغن،   سبز،   نخود  برنج،   با   که   یجنوب  هند  خوشمزه   یغذا  کی 4

 .شودیم هیته یهند
5 Lord Narasimha 

 توانستمی   رامانوجان  که  داشتند  یاد  به  رامانوجان   دوستان   از   برخی

 5اه ناراسیم   لرد   سالک   زمانی که  ؛کند  بینی پیش   رویا  در  را   وقایع

 را  این   که )   کرد می   مشاهده  های خود خواب   در   خون   قطرات  بود،

 ،ا هقطره   آن   دیدن   از   پس   و(  دانستند می   خداوند   لطف   از   ای نشانه 

در برابر چشمان او گشوده   ریاضیات   ترینپیچیده   حاوی  یطومارهای

می   شد،می  کاغذ  روی  بر  بیداری  در  او  که  تنها و چیزی  نویسد 

  .است کسری از آن چیزی است که به اون نشان داده شده 

 از   6ناماگیری   الهه   سرسخت مرید    رامانوجان   مادری   مادربزرگ 

 ارادتمندان  از   یکی   دوستانش  نیز برای   خود   رامانوجان   .بود   7ناماکال

 ظاهر   او  رویاهای  در   الهه   که  گفت می   و   آمدبه شمار می   ناماکال  الهه 

  . 8کندرا الهام می   جدید   های فرمول  او  به   و  شودمی 

  بود،   ترینیتی  کالج  در  رامانوجان  که  هنگامی  9رائو  آناندا  پروفسور

 : کند بازگو می 1962 سال در  بود، کینگز  کالج در

  خودآگاهی  از اثری هیچ  و بود، کبرت از عاری کامال   و  سادهذاتا   او

  بسیار   مشرب،  خوش  کامال    او  . نداشت  هایش توانایی  به  نسبت

 . کردمی رفتار دیگران به نسبت مالحظه با  و دبمؤ

  باید   اول  فرزند  عنوان  به  که  نکرد  فراموش  هرگز  رامانوجان

  . بود  دلسوز  او  . بگیرد  عهده   بر  را  خود  والدین  از  مراقبت  مسئولیت

 11  مورخ  اینامه  در  دانشگاه،   بورسیه  پیشنهاد  پذیرفتن  با   وی

  فرانسیس  آقای  به  پوتنی،  در  سالمندان  خانه  یک  از  ،1919  ژانویه

 نوشت: مادراس، دانشگاه  رئیس وسبوری،ید

کنم پس از بازگشت به هند، که انتظار  احساس میبا این حال،  

اتفاق بیفتد، کل مبلغی که به من    مقدماتدارم به محض انجام  

می که تعلق  امیدوارم  خواهدبود.  من  نیاز  از  بیشتر  بسیار  گیرد 

تا به    50های من در انگلیس، ساالنه  بتوان پس از پرداخت هزینه 

از  پدر و مادرم پرداخت شود و مازاد  های  تأمین هزینه   آن پس 

برای برخی از اهداف آموزشی به ویژه به عنوان کاهش    ،الزم من

هزینه مدرسه برای پسران و یتیمان فقیر و تهیه کتاب در مدارس 

استفاد شود. بدون شک امکان توافق در مورد این موضوع پس از  

 بازگشت من وجود خواهد داشت.  

است، در طول  سفم که چون حال من خوب نبوده  أ من بسیار مت

کارهای ریاضیات را مانند قبل    قدر  ام آندو سال گذشته نتوانسته 

انجام دهم. امیدوارم که به زودی بتوانم کارهای بیشتری انجام 

دهم و مطمئنا  تمام تالش خود را خواهم کرد تا شایسته کمکی  

 است، باشم.  که به من شده

6 Namagiri 
7 Namakkal 

  که   یکسان  ی برا  بود،   او   ریظنیب  ت یموفق  و  شهود   حیتوض  ی برا  او   وشر  احتماال   نیا 8

نتایج    را  او  ییتوانا   یچگونگ  مورد  در  او  از  پرسش  در  اما  کردندینم  درک  دیجددر 

 !داشتند اصرار جینتا نیا به دنیرس
9 Prof. K. Ananda Rao 

ها به  های زیادی داشت و لذتش از گفتن آن او داستان

اوج  بود،  روزهایی که حالش خوب  بود که در  حدی 

 شد.  هایش گم میی خندهداستانش در همهمه 
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  جمالت  با  1915  نوامبر  در  را  آیر  نارایانا   آقای   به  اینامه  رامانوجان

 نوشت: زیر تشکرآمیز

  کارهای  و  رامانوجان  از  زیر  هایارزیابی  با  را  نوشتار  این  خواهممی

 برسانم:  پایان به او

گوید که جا مانده از ویلسون، او به ما میهای به  در یادداشت •

های رامانوجان شد. یک روز چگونه جورج پولیا اسیر فرمول 

یک  رفت،  هنگامی که پولیا به آکسفورد می  1951در سال  

از  نسخه از هاردی قرض گرفت. چند    دفترچه رامانوجان را 

ها را تقریبا  در هراس و وحشت بازگرداند و  روز بعد، پولیا آن

ها را نگه دارد، باید تالش  چقدر بیشتر آن  ضیح داد که هر تو

فرمول وقت  کند  هرگز  دیگر  و  کند  بررسی  را  موجود  های 

 . کند بداعا اینتیجهخودش نخواهد داشت تا 

به زبان   ایاعالمیه  کردن  پخش  به  شروع  ،1941  سال  در  نویل،

 کرد:  هندی

اش آوازهدان چنان بزرگی بود که  سرینیواسا رامانوجان ریاضی •

ریاضی بود،  برانگیز  بزرگی که هند در  دان فوق رشک  العاده 

 است.   پروراندههزار سال گذشته 

 "گمشده"  دفترچه  در  قضایا  کیفیت  مورد  در  1آسکی  ریچارد

 گوید: می

که    ذهنیسعی کنید کیفیت ذهن رامانوجان را تصور کنید،   •

کار   به  وادار  را  مرگبار    بستردر  حتی  وقفه  بیاو  بیماری 

که وقتی بدنش ضعیف    ذهنی به اندازه کافی بزرگکند،  می

دستاوردهای    وحشت در برابرشود. من با  میتر  عمیق  د،شومی

ایستاده است  که  اماو  من  از  فراتر  هر  باید  ما    . درکش 

ی  که کارهای زندگی او به اندازه  تحسین کنیم  دانی راریاضی

اش انجام  چه که رامانوجان در سال پایانی زندگینیمی از آن

 داده است، باشد. 

به  را  دانان  هاردی از ریاضی  شخصی  های امتیاز  2پائول اردوش  •

است: کرده  منتقل  ریاضی  ما  ما  که  کنید  بر فرض  را  دانان 

کنیم،    ارزیابی  100تا    0در مقیاس    محض اساس استعداد  

و    80، به هیلبرت  30  ، به لیتل وود25  هاردی به خود نمره 

 . داد 100به رامانوجان 

  

 مرجع 

Srinivasa Rao, Life and work of the 
mathematician Srinivasa Ramanujan, eprint 
arXiv:math/0003184, 2000.

 

 
1 Richard Askey 2 Paul Erdős 

اسپ  فرانسیس  سر  و  شما  مدیون  همیشه  رینگ  یمن 

ستم که از همان ابتدای آشنایی مشتاقانه به موضوع ه

 مند شدید. من عالقه



 

 

 

یک معادله برای من هیچ معنایی ندارد جز این  

 که بیانگر اندیشه خدواند باشد. 

 

Srinivasa Ramanujan 
Dec 22 1887 - April 26 1920 
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   فلسفه و یین و یانگ – آغاز ریاضیات 

ی آن دوران چین بپردازیم؛ چرا که نمود این فلسفه را جامعهی حاکم بر  برای بررسی آغاز ریاضیات در چین، ابتدا باید به بررسی فلسفه

 کنیم. ی نگارش اعداد هم مشاهده میحتی در نحوه

 

 یین و یانگ 

های ترین اسناد موجود، دستگاهی تمدن چین، قدیمیاست؛ اما دربارهها آغاز شدههای مذهبی و افسانهها، با سرودهادبیات تمام تمدن

 گذارند. نمایش میحسابی را به 

بر هر دو    که  اند؛ که تمامی محققان فرهنگ چین، عقیده دارند«، شهرت یافته 2« و »لوح شو 1های »هو تو از این اسناد، دو نوشته به نام

 شود.ی جهان، معرفی میی یین و یانگ، به عنوان دو عامل سازندهاثر، یک سیستم دودویی حاکم است. این سیستم بر پایه

ای ار اسطورهذگسال پیش از میالد دانست؛ چیزی در حدود دوران زندگی اولین بنیان 22۰۰توان این دو آثار را متعلق به مینان میبا اط

 .4ترین فرمانروایان چین، یو و یکی از بزرگ 3هی - تمدن چین، فوه

 یانگ به معنای روشن و یین در معنای تاریک. 

 ی زمین.ن، سرچشمه یانگ به عنوان منشأ و مبدأ بهشت و یی

 یانگ خورشید است و یین، ماه. 

 . منفی  یانگ، مثبت است و یین،

 .یانگ، حرکت است و یین، سکون

دهند و برای نشان دادن ترکیب این دو از دو نماد »ـــــ« برای یانگ  ای درون تیره نمایش میای روشن و یین را با دایرهیانگ را با دایره

دو نماد،    شود. به این دو نماد، نمادهای پایه گویند و به ترکیبات پدید آمده از این دو با استفاده از دقیقا  اده میو »ــ ــ« برای یین، استف

 (.1شکل  گویند ) 6یا چهار رقم  5سیانگ

 

 
1 Ho Tu:  نقشهی رود زرد 
2 Loh Shu: نوشته ی رود لوح 
3 Fuh-Hi  

4 Yu the Great 
5 Siang 

6Four Figures 

 

 

                                                                                  

 نویسنده: محمد نوربخش مروست                                                

 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهید بهشتی                                                 

                                                   
 

 1 شکل
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 . (ددهترکیبات سه تایی نمادهای پایه را نشان می، 2)شکل « گویند، 1پایه را »کوواکارگیری بیش از دو نماد ه و هر ترکیب با ب

توان آغازی اند و همین موضوع را میدر چین کهن این عقیده حاکم بود که تمامی کائنات بر ترکیب دو عنصر یین و یانگ ساخته شده

 2ها ی جایگشتیابد و همین نکته شروع نظریهای میعنصر اهمیت ویژه  بر ریاضیات در چین دانست؛ چرا که با این عقیده، ترکیبات این دو 

 در چین کهن بود. 

 (3شکل )  های جغرافیایی است. کنند، در نمایش جهتها نقش مهمی بازی میاز دیگر مواردی که این جایگشت

 3یین و    3دارد؛ به طوری که هر دو جهت مخالف هم در کنار هم  تعادل نگاه میاری به خوبی یین و یانگ را در  ذگی جهت این شیوه

 کنند. یانگ را کامل می

های جغرافیایی این نوع نشان دادن جهت  شاید همین تعادل بوده که کمک کرده ذهن آدمی به سمت مربعات جادویی کشیده شود.

 .استهی - ی فوهمربوط به دوره

.  است هم خوردن تعادل یین و یانگ در این مورد، یافت نشده   که سندی از علت بر (  4شکل  ) ی دیگری هم وجود دارد  البته از چین باستان نمونه 

 ماند. ایستاد و کنشی در جهان باقی نمی که اگر قرار بود نظم باال حاکم باشد، زمین از حرکت می   این   هایی وجود دارد؛ مثال  ولی حدس 
 

1 Kwa 

2 Theory of Permutation 

 2 شکل

 3 شکل
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درجه دوران به حالت امروزی بر   ۹۰ها با  ترین نقطه را شمال. )جهتدادند و پایینالزم به ذکر است که باالترین نقطه را جنوب قرار می

 گردند.( می

تایی یین و  های ششمراجعه و جایگشت«  1چینگ -توان به کتاب »ایها، میهای قابل ذکر در به کارگیری این جایگشتاز دیگر نمونه 

 . (5)شکل  یانگ را مشاهده کرد

 است. 64م دودویی بر مبنای ادهنده نظجایگشت تعابیر مختلفی ارائه دادند که نشان 64این بر 

در نظر   1و هر یانگ یا خط پیوسته »ـــــ« را معادل  ۰ی این نظام، کافی است هر یین یا خط شکسته »ــ ــ« را معادل برای مشاهده

 است.  64در مبنای  2است که برابر  ۰۰۰۰1۰ی دهندهنشان بگیرید؛ در این صورت 

ی تشکیل شده توسط این است که دایره  5شکل    یی قابل توجه دربارهو نکته  استارایه شده  2تفاسیرهای مختلفی این  البته به شیوه 

 تر به یین و یانگ دارد. ای گستردهاشارهی زمین است که ها، نماد بهشت و مربع تشکیل شده در وسط، نشانهجایگشت
 

1 I ching: قدیمی ترین کتاب پیشگویی و یکی از قدیمی ترین کتب دنیا 
 به آن مراجعه کنید. اطالعات بیشترتوانید برای ای این تفاسیر را نوشته اند که میمقالهدر  2

 4 شکل

 5 شکل

http://www.cardiometry.net/media/eng/issues/no9-november-2016/simple-association-of-the-genetic-code.pdf
http://www.cardiometry.net/media/eng/issues/no9-november-2016/simple-association-of-the-genetic-code.pdf
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 ( داریم: 6شکل توان مشاهده کرد؛ مثال در دو ستون وسط )، همان تعادل را می3شکل  و باز هم مانند

دهند و به  یانگ می  6یین و    6ترین عنصر ستون سمت راست تشکیل  باالترین عنصر ستون سمت چپ با پایین

همین ترتیب برای دومین عنصر ستوان سمت چپ از باال داریم که با دومین عنصر از پایین ستون سمت راست  

دیگر  ای یکافتد؛ مثال سطر اول و آخر به گونهبرای هر دو سطر هم اتفاق می  اینو    کننداین هماهنگی را حفظ می

 ه به آخر و ... کنند، سطر دوم و سطر یکی ماند را کامل می

ای دارد. اولین کسی که در اروپا  چینگ«، این کتاب اهمیت ویژه-ها و قدمت کتاب »ایبه علت همین جایگشت

تایی از او به جا مانده که  های ششکه تصویری از این جایگشت  استبوده  1ز تیبنیالتفسیری بر این کتاب نوشت،  

 .(7)شکل    استکرده، برای او فرستاده شدهنی که در چین کار میدا«، ریاضی2دان فرانسوی »بووتاز طرف ریاضی

 .3استنوشته شده زتیبنیالتوان اعدادی را مشاهده کرد که توسط در آن می

گویی بود که در برخی شد، برای پیشتایی استفاده میهای ششاز موارد دیگر که در دوران باستان از این جایگشت

 . استها باقی ماندههایی نه چندان معتبر از آناشاره شده و داستانها مقاالت به آن

 

 

 
1 Gottfried Wilhelm Leibniz 
2 Joachim Bouvet 

 پدیا ویکی منبع: 3

 6 شکل

 7 شکل

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_I_Ching_hexagrams_owned_by_Gottfried_Wilhelm_Leibniz,_1701.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_I_Ching_hexagrams_owned_by_Gottfried_Wilhelm_Leibniz,_1701.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_I_Ching_hexagrams_owned_by_Gottfried_Wilhelm_Leibniz,_1701.jpg
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 ظهور مربع جادویی 

 هو و لوح 

قبل میالد( و »نوشته   2۸۰۰است )در حدود  ی به نگارش در آمدهه-فوهی هو« توسط  »نقشه 

قبل میالد(؛ اما اولین کسی که شکل مشخصی از  22۰۰)در حدود لوح« توسط یوی بزرگ 

 گردد. ی هو و نوشته لوح به جا گذاشته است به قرن دوم پیش از میالد، برمینقشه 

اسبی دید که از درون رود زرد بیرون آمد و - هی اژدها- گویند فوه ی هو«، می ی »نقشه درباره 

 (.۸شکل  ی هو« ترسیم آن نمادها است ) ه بر روی بدنش نمادهایی نقش بسته بود که »نقش 

ای زدگی منطقهگویند وقتی یو مشغول رسیدگی به وضعیت سیلدر مورد »نوشته لوح«، می

پشتی بر او ظاهر شد که بر پشتش  بود، روح الک

بود که به  نوشته شده  ۹تا    1  نمادهایی و اعداد 

 (. ۹شکل ) استشدهمیگویی تلقی  نوعی پیش

 11۰۰است )در حدود    «1از این دو نوشته، یکی از تعابیری که وجود دارد، تعبیر »یوئن تینگ 

 . بعد از میالد(سال 

( فرد  اعداد  تعبیر،  این  زوج  1،3،5،7،۹در  اعداد  و  یانگ(  سیستم  )در  سفید  نقاط  با   )

 (. 1۰شکل اند )شده( با نقاط سیاه )در سیستم یین( کشیده 2،4،6،۸،1۰)

 کند: این تعبیر، نشأت گرفته از سخنی از کنفوسیوس بوده که بیان می

متعلق به زمین. مجموع   1۰و    ۸،  6،  4،  2اند و اعداد  ، متعلق به بهشت ۹و    7،  5،  3،  1اعداد  

شود. هر عدد  می 55و مجموع تمامی این اعداد  3۰و مجوع اعداد زمینی،  25اعداد بهشتی، 

. این تفاوت در مجموع این دو سری، (شود  5به این صورت که اختالفشان  )است  را مکملی  

 باعث کنش و حرکت در جهان است.

دهد  به خوبی نشان می  (و در حقیقت تعادل و هارمونی را)ی هو، این مکمل بودن را  نقشه 

دهد که در حقیقت اولین مربع جادویی در ای قابل ستایش نشان میوح، تعادل یین و یانگ را به گونهلی نوشته  (.سمت چپ، 11)شکل 

 (. سمت راست، 11)شکل معنای امروزی است 

ابتدای  توان گفت از  گاه بدون شک میکند در نظر بگیریم، آنبر مبنای تعادلی که بین اعداد برقرار می  اگر تعریف مربعات جادویی را صرفا  

ترین رکن فلسفی و زندگی قبل میالد(، مربعات جادویی مهم 5۰۰ظهور فلسفه یین و یانگ تا حداقل زمان کنفوسیوس و الئو زه )حدود 

که نشان دهیم این   رسد و البته برای اینی لوح« و تعبیر باال، به اوج خود میدهند و این تعادل با »نوشتهتمدن چین کهن را تشکیل می 

 
1 Ts’ai Yuen Ting 

 ۸ شکل

 ۹ شکل

 1۰ شکل
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دهد چگونه در ی هو« را در نظر آوریم که نشان میتوانیم به تعبیر کنفوسیوس، »نقشه شود، میکنشی و سکون منجر نمیتعادل به بی

 کنشی و سکون بر جهان حاکم نیست. عین برقراری تعادل، بی

 پردازد:بخشی و نمادسازی به این نوشته میی روح ؛ یکی از این تعابیر به جنبه وجود داردی لوح« البته تعابیر دیگری از »نوشته 

  کف پا را؛  ۸و    6سازند؛  ها را میشانه  4و    2کند که:  « در قرن ششم پس از میالد، بیان می1یکی از پیروان مکتب دائو به نام »چن لوئن 

 ، ساکن مرکز است. 5، پنهان شده در زیر پا است؛ در حالی که  1پوششی برای سر؛  ۹، ]دست[ راست؛ 7و   ، ]دست[ چپ3

 
 در تقدّس اعداد 

پس از میالد( و در این مدت   3قبل از میالد تا قرن    23گرفته )از قرن  گویی مورد استفاده قرار میقرن برای پیش  26،  3×3مربع جادویی  

ممکن است یکی    است.ای ارائه نشدهکنندهاند و برای واال مقامی این مربع، هنوز دالیل قانعاالتر، مشاهده نشدهمربعات جادویی از مراتب ب

 بنویسیم.  ۹و عدد   5برای همین بد نیست مختصری در اهمیت عدد  باشد.  5عدد به مرکزیت عدد   ۹از دالیلش وجود 

 
 5در تقدّس عدد  

عنصر آب، چوب، آتش، زمین و فلز، نسبت داده    5هایی دید که هر کدام به عنصری از  توان نوشته (، می۹)شکل  پشت  بر روی الک الک

 سازند. نام برده شده، کالبد همه چیز را می 2در تفکر چین کهن، دو عنصر یین و یانگ روح همه چیز و پنج عنصر. (12شکل اند )شده

 . (13)شکل متعلق به یین هستند در صورتی که زمین، در مرکز و خنثی است  زآتش و چوب متعلق به یانگ و آب و فل

 
1 Taoist Chen Luan 

2 Wu hsing:  در معنای پنج محرّک 

 11 شکل

 زمین، فلز، آتش، چوب، آب. 12 شکل

 13 شکل
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سیارات زحل، مشتری، کنند و نشان  تر بیان میعنصر ذکر شده نیستند، بلکه چیزی فراتر و منجمانه  5گر  عنصر، تنها نمایان  5اما این  

به عنوان ستاره زمین، ستاره چوب، ستاره فلز، ستاره آتش و ستاره آب شناخته می ترتیب  )به   شدند.(زهره، مریخ و عطارد هستند. 

 کردند. فصل کمک می 4در کنار دو عنصر یین و یانگ، به ساختن عقیده این بود که 

جا که شخصی به اسم »تسو قبل از میالد( به وضوح مشخص است؛ از آن   27۰تا    35۰ی هان )سال  عنصر در سلسله   5اهمیت فلسفی این  

تسو ین ارتباط این پنج عنصر    رسد.ی هان به شهرت میکند و در سلسله ، بنا می2ای با نام یین و یانگ و پنج عنصری فلسفهمدرسه   «1ین

 . شودکند: هر عنصر توسط عنصر جانشینش، تسخیر می، که از قانونی تبعیت میاستای مشخص کردهرا با هم در چرخه

شود؛  شود؛ »فلز«، توسط »آتش« ذوب میشود؛ چوب، توسط »فلز« بریده میب« تسخیر می»زمین«، با رویش درختان، توسط »چو

 اش بسته خواهدشد. ی »زمین« سرچشمه به وسیله شود؛ »آب«،»آتش«، توسط »آب« خاموش می

 کند: همچنین تسو ین، ارتباط این پنج عنصر را با »نوشته لوح«، نیز بیان می

 ص دارند؛ که در شمال شرق نوشته لوح آورده شده و نماد بهار و رویش درختان هستند؛ (، به »چوب« اختصا3+  5) ۸و  3

 (، به »فلز«؛ که در جنوب شرق نوشته لوح، آورده شدند و نماد تابستان هستند؛ 4+  5) ۹و  4

 (، به »آتش«؛که در جنوب غرب آورده شدند و نماد پاییز هستند؛2+  5) 7و  2

 ه در شمال غرب آورده شدند و نماد زمستان هستند.(، به »آب«؛ ک1+   5) 6و  1

نوع نگارش این عدد    شود.ی مردم کشاورز است و عدد آن در ترکیب با سایر عناصر دیده می، به »زمین« اختصاص دارد؛ عنصر اولیه 5

 وشته لوح« است. ی »نگوشه 4ی آن به و اشاره 5ای بر مرکزیت عدد بوده که تأکید و اشاره Xدر چین باستان به صورت 

 

 ۹در تقدّس عدد  

پیش از میالد   2و    1۰که بین قرن    را  3فصل   ۹ها، کتاب  بخش، ندارد. از این کتاب   ۹چین باستان کمبودی از جهت نگارش کتبی در تنها  

برگ    ۸1تر،  دفتر و دقیق  ۸1یا به قولی  )بخش    ۸1، در  5ی الئو زه ، نوشته 4همچنین کتاب آیین دائو  توان نام برد. می  ،استنوشته شده

ها، هر جا به تزلزل زمانه، بخشی  قدر اهمیت داشته که با جدا شدن این بخشبخش بودن آن، آن  ۸1و این  ،  ، نوشته شده است(خیزران

 بخش تبدیل شود.  ۹×۹شد، در طول سالیان بعدی، بخشی از این کتاب حذف شده تا به بر این کتاب افزوده می

 ۹گویند »یوی بزرگ«، کشور را به  مثال می  شدند و مرکزیتشان دارای اهمیت بود،بندی میبخش دسته  ۹در    کم نیستند مواردی که

، یکی از پیروان 6که منسیوس )همچنین تعدادی از فیلسوفان    ها قرار داد.ترین این بخشبخش تقسیم کرد و مرکز سلطنتش را مرکزی

دید که داری رواج داشت که هر امپراطور، کشور را به مانند مربعی میبرای مملکتگویند رسمی  می  ( کنفوسیوس، هم آن را ذکر کرده

آورد. بخش اطراف در می  ۸کند و اقوامش را به حکومت در  تر تقسیم کرده و خودش در مربع مرکزی حکومت میمربع کوچک  ۹آن را به  

 ( البته از این مورد جز حرف، مدرک دیگری در دسترس نیست.)

قاره را تشکیل   ۹است که یکی از    یقلمروی  ۹شود که چین یکی از  های جالبی که بر جای مانده، با این جمله شروع مینوشته یکی از  

 آورد.قاره کوهی قرار دارد که مدار کیهانی را پدید می  ۹قاره نیست و در مرکزیت این  ۹دهند و جهان جز این می

 

 رشد مربعات جادویی 

ها نیز مانند هند، اعراب و اروپاییانِ اوایل رنسانس نیز نقش مهمی  در دیگر تمدن  شود؛ نها محدود به چین نمیکار با مربعات جادویی ت

چیزی که در این میان مشخص شده، این است که مربعات جادویی به طور مستقیم از چین   است.ها، داشته گوییدر علوم غیبی و پیش

 اند. به اعراب انتقال یافته

ی هان در چین، مربعات جادویی از در اواخر سلسله   بود؛ اما احتماال ، مشاهده شده3×3پس از میالد، تنها مربع جادویی    4یا    3تا قرن  

اما اولین منبع مکتوبی که در دست داریم که نشان از   .استشدهگویی استفاده میها برای پیشو از آن،  مراتب باالتر هم دیده شدند

 
1 Tsoi Yen 
2 Yin-Yang and Five Elements school of Philosophy 

3 The Nine Chapters on the Mathematical Art 

4 Dao De Jing 
5 Lao Zi: قرن پنجم پیش از میالد 
6 Mencius: هم عصر تسو ین 



 

5۸ 

هرچند در همین حدود بوده که در تمدن اسالم نیز    پس از میالد(.  1275« است )1تر دارد، آثار »یانگ هویمربعات جادویی مراتب باال

 . استهای مربعات جادویی مراتب باالتر دیده شدهنشانه

و بیشتر به خاطر شکلی شهرت دارد که ، ی موجود استابسط دوجملهی مربعات جادویی، دوایر جادویی و دربارهای نوشتهاز یانگ هوی 

 .(14شکل )  2پاسکال است- همان مثلث خیام

 دوایر جادویی 

ساخت دوایر جادویی نیز مانند مربعات جادویی، تعادل عنصر در    از دیگر مطالبی که از یانگ هوی به یادگار مانده، دوایر جادویی است.

ی جادویی تو در تو هستند که مجموع اعداد روی محیط دایره با هم و مجموع اعداد  دوایر جادویی متشکل از چند دایره  اساسی است.

 ترین دایره نیز با هم برابر است. روی هر قطر بزرگ

 :ی نیلی رنگ استی سبز رنگ )با احتساب مرکز(، برابر مجوع اعداد روی قطر دایرهمحیط دایرهمجموع اعداد روی ، 15شکل مثال در 

2۸ + 5 + 11 + 25 + ۹ + 7 + 1۹ + 31 + 12 = 147 
2۸ + 27 + 2۰ + 33 + 12 + 4 + 6 + ۸ + ۹ = 147 

 
1 Yang Hui 

تر از یک قرن، مثلث ترسیم شده توسط خیام  دانی هندی نگاشته شده. بعد از آن با اختالف کممثلث توسط ریاضی دهد اولین  چه از مثلث خیام پاسکال در دست است، نشان میآن  2

 .است قرن پس از یانگ هوی، مثلث پاسکال نگاشته شده  4قرن از خیام، مثلث یانگ هوی و  3موجود است. پس از آن با اختالف 

 14 شکل

 15 شکل
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ن است که در این  ( ای15)شکل    ی جادویی یانگ هویی جالب در مورد دایرهنکته

ترین دایره، با مجموع اعداد روی محیط هر یک بزرگره مجموع اعداد روی قطر  یدا

ترین دایره  های بزرگاز دوایر نیز برابر است و حتی فراتر، مجموع اعداد روی شعاع

  البته تنها یانگ هوی روی دوایر جادویی کار نکرده؛ مثال    نیز همگی با هم برابرند.

 2است. 1دونگدینگ ییحاصل کار 16شکل 

 

 مربعات مراتب باالتر 

کرده اشاره  آن  به  هوی  یانگ  که  باالتری  مراتب  جادویی  مربعات  زیر    ، از  موارد 

مرتبه  ندهست جادویی  مربع  هیچ  متأسفانه  از  و  )باالتر  باالتری  در  1۰×1۰ی   ،)

 دانان چینی، موجود نیست.های ریاضینوشته 

 

 
1 Ding Yidong 

 مراجعه کنید.  این مقالهوایر جادویی به ی دبرای اطالعات بیشتر درباره  2

 16 شکل

 17 شکل

https://www.jstor.org/stable/27961885?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents
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 دایره جادویی - مربع

 : استشده از یانگ هوی ترکیبی از مربعات و دوایر جادویی هم مشاهده شده که برخی بدون توضیح در زیر آورده

 

 سخن پایانی 

چهارم پیش از میالد به بعد هستند  متأسفانه، اغلب اسناد و مدارک معتبری که از تمدن چین بر جای مانده است، متعلق به قرن سوم یا  

چه مسلم است، تأثیر اندیشه و آیین یین و یانگ،  است؛ اما آنها و معیارهایی زده شدهلفهؤهایی برای هر کدام با توجه به متخمین  و صرفا  

 گیری و پیشرفت علم نجوم و ریاضیات آن زمان است.ی مردم آن روزگار و هم بر شکلهم بر باورها و فلسفه

؛ به چندین مورد بر خوردم که بین مفسران و کنمبا چند منبع دیگر بازنگری    را  های آورده شده اغلب تاریخ  کردمدر این مقاله، سعی  

که به نظرم معتبرتر آمد در پیش چشم قرار دهم ولی در مورد  را  دانان در موردشان اختالف بود؛ سعی کردم تا حد ممکن مرجعی  تاریخ

 اید بااحتیاط صحبت کنیم. هر کدام باز هم ب

 پذیر نیست. صحیح، امکان  پایانی در دل خود دارد و سخن گفتن از گذشته هیچ گاه با اعداد و ارقام کامال  های بیتزلزل  ، یادمان باشد تاریخ

أثیر آیینی و فلسفی مورد  ، ت3×3ها، نپردازم؛ چرا که مانند مربعات جادویی دایره-سعی کردم زیاد به مربعات جادویی مراتب باالتر و مربع

 ام. تکرار مکررات کرده توجهی ندارند و صرفا 

های دقیق بر طبق مدارک معتبری که از تاریخ بر جای مانده است، سیر ام که شامل تاریخدر ادامه، در بخش بعدی، جدولی را آورده

 1دهد.پیشرفت ریاضیات را نشان می

 
 .است شده  جا صرفا بخش کوچکی از جدول را آورده ی مدارک و اطالعت بیشتر، به آن مراجعه کنید. در اینتوانید برای مشاهده است و می، آورده شده این مقالهاین جدول در   1

 1۸ شکل

https://core.ac.uk/download/pdf/82143077.pdf
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 جدول سیر تحوّل ریاضیات چین باستان 

 یافته ریاضی توسعه  تاریخ 

 شانگ   هسلسل

 قبل از میالد  14۰۰
 1۰سیستم عددگذاری در مبنا   -

 جو   هسلسل

 ق.م.  3۰۰

 های یکان، دهگان و...درک صحیح از رقم -

 یدر مسائل هندس  ییاستقرا  قیاسی و  استفاده از استدالل -

 هان  هسلسل

 ق.م.  2۰۰

 فیثاغورث  هقضی -

 استفاده از کسرهای رایج -

 ق.م.  1۰۰

 یابیریشه -

 حل چند معادله چند مجهول  -

 محاسبه حجم اشکل با وجوه مسطح -

 استفاده از اعداد منفی  -

 جایییابی به روش نابهریشه -

 تبدیل واحدها، قاعده طرفین وسطین  -

 حل معادالت درجه دوم  -

 3مربعات جادویی از مرتبه   - پس از میالد   ۸۰

𝜋 - پ.م.  13۰ =  √1۰ 

 کارگیری اعداد بزرگ توسعه در به   - پ.م.  1۹۰

𝑥2ارائه فرمولی برای حل معادله   - پ.م.  2۰۰ + 𝑎. 𝑥 = 𝑏2 

 امپراطوری سه پادشاه 

 پ.م.  255
- 𝜋 =  یا 3.155 

143

45
 

 ها تشابه مثلث - پ.م.  263

 مراجع: 

 های استفاده شده: سایت

• Varsitytutors 
• Mathshistory 
• Britannica 
• Wikipedia 
• Wikipedia 

 ها و مقاالت استفاده شده: کتاب

• Astronomy and Mathematics in Ancient China: The Zhou Bi Suanjing 
• Chinese Philosophy 
• A History of Chinese Mathematics 
• The Evolution of Magic Squares in China 
• The Magic Square of Three in Old Chinese Philosophy And Religion 
• If the Squares Don't Get You—The Circles Will 
• A Brief Chronologicaanld B Ibliographicg Uide to the Historyo F Chinesem Athematics 

 1دائو: راهی برای تفکر •

 
 ترجمه ع.پاشایی  1

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/topics/yang-huis-triangle#:~:text=Yang%20Hui's%20Triangle%20(Pascal's%20Triangle,in%20many%20areas%20of%20mathematics.&text=The%201st%20row%20(1,this%20case%200%20and%201.
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Yang_Hui/
https://www.britannica.com/biography/Yang-Hui
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_circle_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yang_Hui
https://avserzhen.files.wordpress.com/2016/06/astronomy-and-mathematic-in-ancient-china.pdf
https://www.jstor.org/stable/27897326?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-33783-6
https://www.jstor.org/stable/595587
https://www.jstor.org/stable/1061970?seq=1
https://www.jstor.org/stable/27961885?read-now=1&seq=1
https://core.ac.uk/download/pdf/82143077.pdf
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ریاضیات و "است. در هنگام تالیف کتاب ها برای جستجوی الگوها به وجود آمدهانساندر طول تاریخ، ریاضیات به عنوان بخشی از تالش 

( ریاضیات را در فرهنگ غرب و شرق مورد جستجو قرار دادم و متوجه 2016)انتشارات دانشگاه پرینستون،    "هنر: یک تاریخ فرهنگی

اند که حاوی این الگوها بوده است. از دوران کالسیک  یان کردهبینی فرهنگیشان را از طریق آثاری بشدم که بسیاری از هنرمندان جهان

، هنر و معماری در ریاضیات 21و    20های  های چینی، رنسانس غربی و ریاضیات و فیزیک قرنبیش از دو هزار سال قبل در طی سلسله 

 اند. ها به طور عمیق ترکیب شدهروزگار آن 

ها از کند مستقیماً وابسته به تصور مردم و نوع تفکر آنرا تصور می  -مادی و یا معنویخواه  -این که چگونه یک فرهنگ، واقعیت نهایی  

کرد: مجرداتی مانند اعداد یا کراتی که خارج از زمان و مکان کره خاکی وجود  ریاضیات است. افالطون به حالت محض اشیاء نگاه می

به   ازلیاشکال    نیا  لیبا تحم، که  "استغت یونانی صنعتگر گرفته شدههمان خالق که از ل"داشتند. او یک موجود الهی را توصیف کرد،  

 . را خلق کرد ی عیشکل جهان طبیماده ب

آگوستین دانش   1بعدها،  آفریقا،  شمال  در  هیپو  ناحیه  از  اندیشمندی 

بینی مسیحی را در رساله دکتری کریستینا با هم ترکیب جهانکالسیک و  

سال بعد از میالد مسیح(. آگوستین که هنر سبعه لیبرال    400کرد )حدود  

را که شامل هندسه و نجوم بود قبل از گرایش به مسیحیت دنبال کرده  

اند که واقعاً صحیح ها چیزهایی گفتهنشان کرد که اگر افالطونیطربود و خا

 ها ترسید. زگار با ایمان ما است نباید از آن و سا

بیش از هزار سال بعد، آن شور و هیجان یونان قدیم و تفکرات مسیحیت 

، هنرمند دوره رنسانس ایتالیا، بیان شد. بوتیچلی  2توسط ساندرو بوتیچلی

در کلیسای آگوستین در   1480در یک نقاشی آبرنگ روی گچ در سال  

عنوان یک قدیس دانشمند پوشیده شده با لباس  فلورانس، آگوستین را به  

روحانی با رساله باز در مورد اشیاء هندسی و یک ساعت دیواری پاندولی  

به تصویر کشیده نگاه میدر همان نزدیکی  به آسمان  او  به  است.  و  کند 

آفرین افالطون( با  دنبال نظمی است که خداوند مسیحیان )مانند جهان

تاریکی،  از  نور  کردن  کرده  جدا  تحمیل  مخلوقات  نقاشی  به  اما  است. 

یونانی بطلمیوس را نیز آشکار -بوتیچلی از آگوستین تاثیر ریاضیدان مصری

ها اجرامی مانند سیارات کروی آورد که در آسمان سازد، او برهان میمی

کنند. کره مشبک هستند و با سرعتی ثابت در مسیرهای مدور حرکت می

 خورد.شه چپ باالی این نقاشی به چشم میزمین محور بطلمیوسی در گو
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 معینی   مینا   م: مترج                                                                        

 نظریه کد(، دانشگاه مالیر  -دانشجوی دکتری ریاضی محض )جبر                                                

 

به  مشبک مانند کره یاضیر یهارا با تله نیسنت آگوست یچلیساندرو بوت

 .کشدیم ریتصو
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انداز خطی توسعه یافت: او آگوستین را به عنوان جسمی جامد و ساکن در یک فضای معماری به دانش ریاضی بوتیچلی تا درک چشم

)اولین کسی  های نورشناسی محقق اسالمی قرون وسطی ابن هیثم بر اساس یافته 1ی برونلسککشد. چند دهه قبل، همکار وی تصویر می

که بینایی را به عنوان پاسخ منفعل چشم به نور شرح داد(، راهی برای تجسم یک تصویر هندسی از یک دیدگاه معین ابداع کرد. آزمایش  

هایی را که در غبار طالیی شناور نیستند، اما در همین مکان و همین زمان، در ی به هنرمندان فلورانس اجازه داد تا نقاشی چهرهبرونلسک

 یک جهان طبیعی باورپذیر به تصویر بکشند. 

های  دادند اما بر روی نمونهدادند، ریاضیدانان چین باستان تعمیم نمیریاضیدانان یونان باستان مفاهیم را از جز به کل انتزاع و تعمیم می

های زوج  ند، الگوهایی که در آن جفتمهارت داشت 2ها در ایجاد الگوهای عددی مانند لوشوشدند. چینیخاص به عنوان الگو متمرکز می

از اعداد که نماد عناصر )فلز، آتش، آب، چوب و زمین( هستند طوری در ردیف   –سفید یا یین    -فرد، سیاه    – ها و ها و ستونیانگ 

است که   3تائوئیستشدند که جمع سطر و ستون و قطر یک عدد باشد. این مربع جادویی بیانگر این دیدگاه  قطرهای یک مربع مرتب می

آید. تاتسو )تائو( در نهایت ناشناخته از طبیعت پدید می  ها است که توسط خود ساختاری به دنبال راهجهان طبیعی تعادلی از قسمت

امه دهید، و  های دوام تغییر، ارتباط با همه چیز، تا ابد اداین دیدگاه را در آثار هنری خود به نام 1998هنرمند ژاپنی، در سال  4میاجیما

  اریچشم و ذهن انسان بس  صیتشخ  یبرا  یکل   ی. الگومنعکس کرد  کننده نور قرمزساطع  ی ودهایزن از دشبکه درخشان و چشمک  کی

های اومانیستی و  مفاهیم اساسی میاجیما از ایده  در حال نوسان است.   یوحدت از اجزا  ک ی  نی، ایعی است، اما مانند جهان طب  دهیچیپ 

زنند و سمبل  چشمک می  9تا    1در تاسیسات وی به طور مداوم در تکرار    LEDهای  است. پیشخوان بودایی الهام گرفته شدههای  آموزه 

کند )صفر هرگز در آثار تاتسو ظاهر  شود جلوگیری مینمایش داده می  0شوند، اما از نهایی شدن که توسط  سفر از زندگی به مرگ می

 . ، ابدیت، ارتباطات و جریان زمان و مکان استم های تداوها ابراز عالقه میجاجیما به ایدهها، طرحها، برجشود(. اعداد فراگیر در شبکه نمی

دادند، ریاضیدانان غربی بر اصول غیر قابل تغییری ریاضیدانان چینی الگوهای پویا در توازن موزون را مورد مطالعه قرار میدر حالی که  

بود. اقلیدس اصول واضحی را سال قبل از میالد( بیان کرده 300متکی بودند که اقلیدس از پیروان افالطون در رساله اصول خود )حدود 

های  ی قائمه با هم برابر هستند( تحت اصول موضوعه سازماندهی کرد و ریاضیات غرب تا قرن نوزدهم که هندسه)برای مثال تمام زوایا

( پیوندهایی که نقاط  1899خود )  5دیگر کشف شدند، تحت تاثیر این هندسه بود. ریاضیدان آلمانی دیوید هیلبرت در کتاب مبانی هندسه

ود و هندسه را به عنوان یک چیدمان داخلی سازگار از عالئم بدون معنا بازنویسی کرد. کرد، قطع نمو صفحات را به جهان متصل می

( نقاشی را به ذات و ماهیت  1921بود. وی در آثاری مانند سرخ )   6هنرمند روس، الکساندر رودچنکو بخش  گرایی هیلبرت، الهامرویکرد فرم

 ام در هسته اصلی هنر غیر عینی باقی ماند.  20در طول قرن شناسی خود یعنی یک مستطیل تک رنگ کاهش داد. این زیبایی
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است که با انعکاس دیدگاه هیلبرت آرایش خودشمول از  زنده مانده  1یمکلهنگرایانه، امروزه در هنرمندانی همچون جوزیا  انگیزه تقلیل

ای ها را درون جعبه ها را به آینه تبدیل کرد. آننقره آنبطری با    8است. مکلهنی با روکش دیواره داخلی  های انتزاعی را خلق کردهنشانه

ها در جهان محصور خود خالص  صدای هیلبرت، آنهای بیکردند. مانند نشانهنهایت منعکس میها همه نور را تا بیای قرار داد، بطریآینه 

 داخل دارد. و محض هستند: در قسمت جلوی جعبه یک آینه یک طرفه است که یک سطح باتابنده رو به

هنر،   و  ریاضیات  کتاب  در  نویسنده  بهمچنین  قوان  نیتنش  معلول  یقطع  نیگزارش  و  طب  ی علت  شورش   عتیدر  علو   تیماه  هیها 

از عقالی یونان یک جهان    2در عهد باستان، دموکریتوس   .استکرده  ی اب یها را ردمرتبط با آن  اتیاضی و ر  ینیقوان  نیچن  "یرانسانیغ "

بود. اما در کیهان افالطون، دستیابی بشریت به دانش خاص  های ساکن ساخته شدهبینی را توصیف کرد که از اتممکانیکی و قابل پیش

 شود. میشود، متبلور  ای که با جرقه جهشی روشن میحقیقت بر روح، همانند شعله"بینی بود: فقط بعد از تفکری طوالنی  غیر قابل پیش

 ک یزیف   ی اتم  ریاز قلمرو ز  بیرق  یفلسف  ر یدر تعابدر قرن بیستم این تنش  

توسط   1927رقیب اصلی، تفسیر کپنهاگ بود که در سال    شد.  انیکوانتوم ب

نیلز بور و وارنر هایزنبرگ ارائه شد، وی اظهار داشت که طبیعت اساساً غیر  

از دانش   اقلیت حاکی  ناظر است. دیدگاه  و واقعیت در ذهن  قطعی است 

ماه حتی وقتی من "کند:  یدگاه اعالم میجهانی و یک جهان فیزیکی مستقل از مشاهدات بشری است. آلبرت انیشتین سخنگوی این د

پس از جنگ جهانی دوم بور و هایزنبرگ تفسیر کپنهاگ را در نوشتارهای علوم مشهوری )همانند فیزیک   "کنم وجود دارد.به آن نگاه نمی

هایی به د. چنین اعالمیههای کالسیک عقالنیت و عینیت را ساده لوحانه خواندن( بیان کردند، که در آن ایده1959و فلسفه هایزنبرگ،  

 است. پست مدرنیسم کمک کرد، موضعی که به طور گسترده توسط هنرمندان اتخاذ شده

ها، با هم تلفیق در مورد منشأ گونه  1859های غربی و شرقی را پس از انتشار چارلز داروین در  سرانجام ریاضیدانان و هنرمندان سنت 

های بیشتر و بیشتری شناسی، فیزیولوژی و روانشناسی ویژگیداد، علوم زیسترا به علم می طور که الهیات غربی جای خودهمان  کردند.

دادند. این تغییر انقالبی بسیاری از غربی ها را بر آن داشت تا دیدگاه تائو از طبیعت را به عنوان تعادل از بدن و ذهن انسان را توضیح می

 در نظر بگیرند.  مونتاژ هستند، در کارهای خود- هایی که خودبخش

های غربی و شرقی است و بیانگر این عقیده فلسفی است که جهان طبیعی کلیتی دارد که انسان با آن بینی علمی، ترکیبی از سنتجهان

ای از تالش برای وحدت وجود دارد. دانشمندان و ریاضیدانان در جستجوی الگوهایی در جهان فیزیکی  های تازهیکی است. امروزه، جلوه

 کوشند دیدگاه فرهنگی جهانی ما را از واقعیت بیان کنند. بخش هنرمندانی است که میستند که به نوبه خود الهامه

 

 مرجع 

https://www.nature.com/articles/528476a 
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  ی هاروزگار خود را به روش   اتیاضیر  یهنر و معمار"

 ". اندادغام کرده قیعم

https://www.nature.com/articles/528476a


 

 

 
های نوین برای توانند ارتباطات جدید را ببینند و روشدانان موفق معموالً افراد خالقی هستند که میریاضی

را منتشر  لویریکیپ زایل، اثباتی از Annals of mathematicsدر فوریه، مجله  مسائل قدیمی پیدا کنند.

 یغبارروب بود،شده استفاده کم اما شده شناخته هاستمدت که را یاضیر یابزارها از یبرخ کرد، کسی که

 التیتحص یدانشجو هنوز که یحال در پاسخ دهد هاگره مورد در ساله هاده ای با قدمتمسئله به تا بودکرده

 که است یطوالن یمدت ،بودشده یگذارنام یکانو جان یاافسانه دانیاضیر نام به که یخاص گره .دبو یلیتکم

 از یانسخه یتوسعه با اما .رودیم طفره «برش» به معروف باالتر ابعاد تیخاص لیدل به اتیاضیر یبندطبقه از

 .ستین «برش» کانوی گره که داد صیتشخ پیکیریلو سرانجام شد، منجر گره یسنت تحلیل به که گره

 یاطالع پیکیریلو جهینت از او که استهکرد دییتأ درگذشت، 19کووید اثر در لیآور درخود  ینواک متأسفانه،

 و آنالیز اعداد، هینظر گروه، نظریه او - بود هاگره نظریه از فراتر اریبس یکانو خود یهامشارکت. است نداشته

با انتشار  اکتبر، در ماه مجله کوانتا. بردیم لذت هاپازل و هایباز از شهیهم که یحال در کرد، یغن را گرید موارد

 او، کار از گرفتهالهام ای یمبتن گرید یهایباز و کرده اختراع او که بود یعدد یمعما کی شامل کهمعماهایی 

 .کرد لیتجل او از

 گذشتدنیای ریاضیات چه در  2020سال در 

https://www.quantamagazine.org/quantas-year-in-math-and-computer-science-2020-20201223/
https://www.quantamagazine.org/quantas-year-in-math-and-computer-science-2020-20201223/
https://www.quantamagazine.org/quantas-year-in-math-and-computer-science-2020-20201223/
https://www.quantamagazine.org/three-math-puzzles-inspired-by-john-horton-conway-20201015/
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های متنوع ریاضی بعضاً به درک بهتر مفاهیم آن کمک کرده و روند فکری طی شده برای اثبات  شاخهجایی که مطالعه سیر تاریخی  از آن 

است. این مقاله و   شده  نهایت به مقاالت تاریخی اختصاص دادهکند، بخشی از نشریه بیتر مییک قضیه و یا تعریف یک مفهوم را روشن 

است، با این امید که ماحصل آن،    1نوشته اکساندر استرمن و گرهارد وانر "ه آنهندسه و تاریخچ"ای از کتاب های آتی آن ترجمهقسمت

 ی هندسه باشد. لذتی خالص از ریاضیات و به ویژه شاخه 

از میالد   387ای در ورودی آکادمی افالطون،  . سنگ نوشته "داند، وارد نشودکسی که هندسه نمی"الفظی:در معنای تحت سال پیش 

  1543منتشر شده در سال    2نوشته نیکالس کپرنیک   "های آسمانیانقالب کره"ای بیش نباشد( و در مقدمه کتاب  همسیح )که شاید افسان

 میالدی.

های ریاضی است. هندسه شامل بسیاری نتایج زیبا،  ترین شاخهشود، از قدیمیهندسه که حداقل از زمان افالطون به این نام خوانده می

توان از تالس،  ها میاند. در بین آن ها در آن نقش داشتهای است که متفکران بزرگی در طی قرنفلگیرکنندههای ظریف و ارتباطات غاایده

فیثاغورث، اقلیدس، آپولونیوس، ارشمیدس، بطلمیوس، پاپوس، اعراب، رگیومنتانوس، کپرنیک، کپلر، دکارت، نیوتن، برنولی، اویلر، مونگ 

دیگر هندسه را از متون این اساتید و با نظم تاریخی آن مطالعه کنیم و مطابق با این پند نیلز هنریک   و اشتاینر نام برد. قصد داریم که بار

 . "آموزانام و نه از دانشمن از اساتید آموخته "آبل رفتار خواهیم کرد:  

شگاه افتخاری نیست، به مرور چه که در داناند و آندر سی یا چهل سال اخیر، دانشجویان عالقه خود را نسبت به هندسه از دست داده

  EMSدر خبرنامه    2008شود و یک نسل بعد، هندسه از دبیرستان به فراموشی سپرده خواهد شد. نقل قول زیر از کنز در سال  ناپدید می

 است:

نظر من ترسناک ما باید افراد جوان را برای حل مسائل ریاضی، به ویژه مسائل هندسه تعلیم دهیم. این آموزش بسیار خوبی است. به  "

ها را به فکر کردن ترغیب کنند. به یاد دارم زمانی دهند بدون این که آنآموزان یاد میها را به دانشاست که در مدارس تنها دستورالعمل

دیگر  آور است که  شدیم. این شرمها دچار دردسرهای زیادی میشد و ما برای حل آنکه در مدرسه بودم، به ما مسائل هندسه داده می

 "کنیم.این کار را نمی

 پردازیم. اکنون به مطالعه بخشی از تاریخ هندسه می

دان بزرگ جهان نبود و پیش از او اساتید بزرگی  زیست، اولین هندسهسال پیش از میالد مسیح می 300دانیم که اقلیدس که حدود می

های آن که چیزی به جز یک لیدس با تمام عناصر و فرضیه چون فیثاغورث، تالس و افالطون بودند. علیرغم این حقیقت که اصول اق

کند. اما نتایج ریاضی در قرون پیش از روح نیست، معموالً به عنوان الگویی برای شروع یک دوره هندسه عمل میمطالعه خشک و بی

ای و ساخت رت در یک ظرف استوانه های منظم رود نیل، محاسبه مقدار ذگیری زمین، بررسی مزارع پس از سیلاقلیدس به منظور اندازه

ترین  کنیم که از قدیمیروع میشمعابد و اهرام دیدنی به دست آمده است. بنابراین این سلسله از مقاالت را با قضایای تالس و فیثاغورث  

 
1 Geometry by Its History; Alexander Ostermann, Gerhard Wanner 
2 On the Revolutions of the Heavenly Spheres; Nicolaus Copernicus 
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ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω 
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کاربردها سر و کار داشته  ترین  دهد تا با عملیقضایای بشر و ابزاری اساسی برای هندسه هستند. این قضایا به هر فرد این امکان را می

 باشد. 

شد، نیست.  اولین نقص در این بهشت با کشف اعداد گنگ آشکار شد که نشان داد مفهوم و اثبات قضیه تالس به آن آسانی که تصور می

ی آن، باال بردن  ثیر فیلسوفان یونانی، از فیثاغورث تا افالطون، برای جدا کردن هندسه از کاربردهای عملأ ها تحت ت ، تالشآنبه موازات  

های  هندسه به عنوان علمی مجرد برای مطالعه اشیاء غیر قابل تغییر و باال بردن روح به سمت حقیقت ابدی بود. نقاط، خطوط و مستطیل

 ها و دیوارهای ها، طنابریاضی که اشیاء استدالل محض هستند و به فهرستی از تعاریف، اصول و قیاس منطقی نیاز دارند جایگزین میخ

مورد استفاده توسط سازندگان معابد شدند. این روش، سرچشمه سبک و سیاق تقریباً تمام تفسیرها و تفکرات ریاضیاتی از آن زمان به  

 بعد است. 

 

 تالس 

از کتاب سوم اصول   20ها )قضیه تالس(، زوایا )قضیه زاویه مرکزی یا گزاره  زیباترین اکتشاف در این دوره مربوط به رابطه میان طول 

های بابلی با خط میخی پیش از اقلیدس، لوح  ی مانده از دورهها )قضیه فیثاغورت( است. تنها مستندات اصلی باقیاقلیدس( و مساحت

و   1900) فیثاغورث  تالس،  دستاوردهای  است.  دوره  در همان  پاپیروس مسکو  و  مصر  از  راین  پاپیروس  مسیح(،  میالد  از  پیش  سال 

 اند. ها بعد نوشته شدهاند و قرنکه اغلب متناقض  اندثبت شده زارش رویدادشاگردانش تنها در یک رشته گ

 

 قضیه تالس 

کرد تا ارتفاع اهرام را توسط طول  ( متولد شده است. او به مصر و شهر قدیم بابل سفر  امروزی  )آسیای صغیر، ترکیه  1تالس در میلتوس 

 بینی کند. سال پیش از میالد مسیح پیش 585محاسبه و یک خورشیدگرفتگی را در  را ها از ساحلها و فاصله کشتیسایه آن

شکل    ، ارتفاع آن را اندازه گرفت )سمت چپ′𝐵′𝐶توان بدون باال رفتن از درخت  گوید چگونه میمطمئناً تالس همان شخصی است که می

،  𝐴𝐵سایه آن باشد. سپس فاصله    𝐴𝐵کنیم که  را طوری نصب می  𝐵𝐶سایه درخت باشد، چوب عمودی    ′𝐴𝐵را ببینید(. فرض کنید    1

 متر باشد(.  5متر و ارتفاع چوب  8و  4گیریم )فرض کنید که این فواصل به ترتیب را اندازه می 𝐵𝐶و ارتفاع چوب  ′𝐴𝐵فاصله  

خواهد بود )تصویر میانی را  𝐵𝐶دو برابر   ′𝐵′𝐶است، ارتفاع   𝐴𝐵دو برابر   ′𝐴𝐵بینیم که چون اندازه  می 𝐴𝐵𝐶موازی مثلث   های انتقالبا 

′𝐵′𝐶ببینید(، بنابراین داریم   = 2 × 5 = اعمال کرد )سمت راست   𝐴𝐵𝐶های هر مثلث  توان روی انتقالاستداللی مشابه را می  .10

 شوند. گاه دو ضلع دیگر مثلث نیز دو برابر میاگر یک ضلع از یک مثلث را دو برابر کنیم و زوایا را تغییر ندهیم، آن  را ببینید(. 1شکل 

 
1 Miletus 

کردم تا به دبیرستان فرزندانم بروم و در حین درس هندسه  میمن تالش "

اما همواره    بفهمم که درخت بلوط در حیاط چقدر بلند است.  بیرون رفته،به  

 "ام.در این کار ناموفق بوده

 ( IMU، 1999 )مامفورد، رییس

 2 بیضر یتالس برا هیمدرسه مامفورد و قض اطیدرخت بلوط در ح. 1 شکل
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)سمت چپ باال( برسیم که   2جا کنیم و به حالتی مشابه شکل  ثلث را سه بار جابهشاید در درخت ما که بلندتر است، مجبور باشیم تا م

 است. 𝐴𝐵𝐶سه برابر طول اضالع   ′𝐴𝐵′𝐶طول اضالع 

نتیجه   پس است.    5به    8ها  رسیم که نسبت این طول می  2تر، به تصویر پایین سمت چپ از شکل  های ظریفبا استفاده از زیربخش

که از لوح سنگی وابسته به گوییم چرا    "اثبات عصر سنگی"برقرار است. این اثبات را    نیز  های گویاگیریم که قضیه زیر برای نسبتمی

 .گرفته استمورد انتقاد شدید قرار   ها سال پیش از میالد مسیح الهام گرفته شده است و بعد 2500عصر حجر در 

  تا به ترتیب  𝐴𝐵و   𝐴𝐶را ببینید( و فرض کنید اضالع  3را در نظر بگیرید )سمت چپ شکل  𝐴𝐵𝐶)قضیه تالس( مثلث دلخواه . 1قضیه  

𝐶′    و𝐵′  به طوری که    بزرگ شود𝐵′𝐶′   موازی با𝐵𝐶    باشد. در این صورت طول اضالع در رابطه𝑎′

𝑎
=

𝑏′

𝑏
=

𝑐′

𝑐
کند و لذا داریم صدق می  

𝑎′

𝑐′
=

𝑎

𝑐
  ،𝑐′

𝑏′
=

𝑐

𝑏
′𝑏و   

𝑎′
=

𝑏

𝑎
. 

را ببینید(. به عنوان نتیجه داریم:   3همچنان برقرار هستند )سمت راست شکل  ها  این نسبتجا و دوران داده شود،  نی که مثلث جابهزما

 1متشابه   باشند،ها  هایی که دارای این ویژگیگاه اضالع متناظر متناسب هستند. به مثلثاگر زوایای متناظر در دو مثلث برابر باشند، آن

 گوییم.

 

 اشکال متشابه 

گوییم هرگاه نقاط    𝑂و دیگران ظاهر شده است: اشکال را متشابه با مرکز تشابه    3، ویت 2تعمیمی از قضیه تالس در کارهای کالویوس

 را ببینید(. 4موازی باشند )شکل  𝐶𝑖𝐶𝑗و   𝐴𝑖𝐴𝑗  ،𝐵𝑖𝐵𝑗قرار داشته و خطوط متناظر  𝑂روی خطوط گذرنده از  𝐶𝑖و   𝐴𝑖  ،𝐵𝑖متناظر 

 
1 similar 

2 Clavius 

3 Viéte 

 

 

 . اثبات قضیه تالس  سمت راست: لوح سنگی وابسته به عصر حجر جدید، ساین شهری واقع1 شکل

 (Gallay سال پیش از میالد مسیح )با احترام به پروفسور 2500 در سوییس، 

، س. اثبات قضیه تالس  سمت راست: لوح سنگی وابسته به عصر حجر جدید، ساین شهری واقع در سویی2 شکل

 (Gallayسال پیش از میالد مسیح )با احترام به پروفسور  2500

 . قضیه تالس3شکل 
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خط واصل بین این دو نقطه را به  طول پارهرا روی یک خط در نظر بگیرید.    1دو نقطه متمایز صفر و  هایی به طول گویا.  خط ایجاد پاره 

  و الی آخر را با حرکت این واحد روی خط به دست آوریم.   3،  2توانیم اعداد صحیح  به راحتی می  .گیریمدر نظر می  "طول واحد"عنوان  

خطی غیر موازی با خط مفروض از نقطه صفر رسم مقادیر گویا به دست آوریم؟ بدین منظور نیمتوانیم نقاطی متناظر با  اما چگونه می

رسیم،  می  𝐶با این روش به نقطه    رویم.خط پیش میروی این نیم  𝑎کنیم. سپس چندین بار )برای مثال، پنج بار( به اندازه طول دلخواه  می

را ببینید(، بنا به قضیه تالس به   6رسم کنیم )سمت راست شکل    1و    𝐶ط بین  حال اگر خطوطی موازی با خ  )چپ( را ببینید.  6شکل  

نقاط  
1

5
  ،

2

5
 رسیم. و الی آخر می  

 نینو یتوسط تکنولوژ افتهیو بهبود  ت،یو و وسیالهام گرفته از کالو یریاشکال متشابه: تصو .4 شکل

 وتریکامپ

 تصاویری مشابه از اساتید مختلف .5 شکل

 های گویا. ساخت طول6 شکل
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 های زوایا ویژگی 

های پیش  نشان داده شده است. همانند زمان 7برخی از خواص تساوی زوایا )زوایای موازی و زوایای عمود( در شکل  زوایا در یک مثلث.

   هستند.  "بدیهی "خواص کنیم که این از اقلیدس، برای یک لحظه فرض می

 :ه راست استبرابر با دو زاوی 𝐴𝐵𝐶مجموع سه زاویه از مثلث دلخواه  از کتاب اول اصول اقلیدس(  32)گزاره  :2  قضیه 

𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 2⊾ = 180° 

را ادامه   𝐴𝐵(. اقلیدس ضلع  8aرسم کردند )شکل    𝐴𝐵ضلع مقابل  موازی با    𝐶را از نقطه    𝑝ها خط  برای اثبات این قضیه، فیثاغورثی

 شود:روش اقلیدس منجر به نتیجه زیر می استفاده کرد.  𝛾و   𝛼( و از زوایای موازی 8bرسم کرد )شکل  𝐵از  𝐴𝐶داد و خطی موازی با  

 را ببینید:  8cهر زاویه خارجی برابر با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور است، شکل  نتیجه:

𝛿 = 𝛼 + 𝛾. 

  گونهچیه  از  استفاده  بدون  واضح،  و  جذاب  العادهفوق   یهای سخنران  به(  1962-1898)  نیآرت  لیام

  یهیبد   جهینت  نیا":  گفت  و   کرد  مکث  ناگهان  ، یاثبات   نیب  در  روز،  ک ی.  است  بوده  مشهور  یادداشتی

  یگرید  قهیدق  چند  سپس.  "چرا  دانمینم  گرید   اما  است  ی هیبد":  کرد   تکرار  هیثان  چند  از  بعد .  "است

  زین  گرید   یلحظات.  "فهممینم  را  آن  گرید  اما  است،  یهیبد  که  دانمیم":  گفت  و  کرد  فکر  مساله  به

  بعد  و  شد  خارج  اتاق   از  او.  "اندازمیب  ینگاه   می هاادداشتی   به  دی با  د،یببخش":  گفت  سرانجام  و  گذشت

 . "است یهیبد  واقعاً  نیا":  گفت و  بازگشت قهیدق ده از

 (است آن شاهد تیاشم وزفی پروفسور)

 . کند رییتغ( اتحادیه اروپادادگاه )  ایکور الزامات به بنا  تواندینم مثلث کی یایزوا مجموع

 ( 8 صحنه ،1939 له،یگال ی زندگ برشت،)

 . زوایای عمود و موازی7 شکل

 زوایای یک مثلث .8 شکل
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کنیم،  وصل می  𝑂و    𝐴( را انتخاب و آن را به  𝐵و    𝐴)به جز    𝐶، نقطه دلخواه  𝐴𝐵و قطر    𝑂روی یک دایره به مرکز    زوایا در یک دایره.

 𝐵𝑂𝐶پس بنا به تساوی باال، زاویه  هستند.    𝛽برابر با مقدار    𝐶و    𝐴الساقین است، زوایای  متساوی  𝐴𝑂𝐶چون مثلث    را ببینید.  9aشکل  

در    ،ترزاویه محاطی روی این کمان گوییم. به طور کلی  𝐵𝐴𝐶و به    𝐵𝐶زوایه مرکزی روی کمان    𝐵𝑂𝐶است. به    𝐵𝐴𝐶دو برابر زاویه  

شود. حال نقطه دلخواه  یک زاویه مرکزی روی همان کمان گفته می 𝐶𝑂𝐷و به  𝐶𝐷یک زاویه محاطی روی کمان  𝐶𝐴𝐷، به 9bشکل 

𝐷  گیریم که  را روی دایره طوری در نظر می𝐶    و𝐷    در دو طرف قطر𝐴𝐵  9  قرار داشته باشند، شکلb    را ببینید. با حذف این قطر در

𝛼، به رابطه مهمی برای 9cشکل  = 𝛽 + 𝛾 رسیم:می 

از کتاب سوم اصول اقلیدس( یک زاویه مرکزی در یک دایره با دو برابر هر زاویه محطاطی روی همان کمان است،    20)گزاره    :3  قضیه 

 را ببینید. c9شکل 

یک  𝐴𝐶𝐵گاه  ( روی یک دایره باشند، آن𝐵یا   𝐴یک نقطه )به غیر   𝐶قطر و   𝐴𝐵از کتاب سوم اصول اقلیدس( اگر   31)گزاره  :4  قضیه 

 را ببینید. d 9 لراست است، شک زاویه

 به عنوان پایان این صفحه از تاریخ، شاید تالشی برای حل این دو مساله خالی از لطف نباشد: 

برابر با   𝛼چپ( بازسازی کنید. این بار    پایینقرار دارند )شکل    𝐴𝐵در یک طرف    𝐷و    𝐶را برای حالتی که نقاط    3  قضیه •

 خواهد بود.  𝛾و   𝛽تفاضل زوایای  

مستقل از  𝛼یک مثلث محاطی در یک دایره باشد. نشان دهید که اندازه   پایین، همانند سمت راست شکل  𝐴𝐵𝐶فرض کنید   •

 از کتاب سوم اصول اقلیدس(. 21روی دایره است )گزاره  𝐴انتخاب مکان  

 

 زوایای محاطی و مرکزی .9 شکل
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است. معرفی این سایت به قلم دکتر امیر اصغری در بخش    /https://amirasghari.comاین مقاله یکی از مقاالت موجود در سایت  

 انتهایی نشریه آمده است.

ساله    13آموزان  ای منفی به گروهی از دانشراهنمایی، وقتی در حال تدریس عدده   سهسال پیش، در کالس ریاضی یک مدر  20حدود  

کردم که این اتفاق تنها یک  بودم، اتفاقی افتاد که داستان آن را بارها به صورت شفاهی بیان کردم. تا همین اواخر، همیشه گمان می

بخش  ، ی منفیهایخ عددتار ههای اخیرم دربارخوب از خلق تعاملی یک مفهوم در یک کالس ریاضی است. اما در یکی از پژوهشه نمون

های بازنمایی  تعدادی از مزیت  ی برایم روشن شد. در حقیقت بهی منفی، به شکل جدیدهابه نظر بدیهی این داستان، یعنی خود عدد

   بردم.  ها، پیدر مقابل آن ها ها با یک عالمت منرایج این عدد

ایالتی هستهاستاندارد  ه نامعجیب به نظر برسد. برای مثال، واژهیی،  آشنا  یی بازنما  نیچن  هایتیممکن است صحبت درباره مز  های 

 کند:  ( عددهای صحیح را به شکل زیر تعریف می2010) 1مشترك برای ریاضی

 .𝑎قابل نمایش است، به ازای هر عدد حسابی   𝑎−یا   𝑎عددی که به شکل  ، 2صحیح   عدد

  « منهای سه»یا  «منفی سه»شوند. به همین دلیل، ناچاریم ها تعریف میمنها در کنار آنرسد اعداد منفی با یک عالمت پس به نظر می

به عنوان یک   «منفی سه»  و  «پنج منهای سه »در    الً، مث«منهای سه»بین    توانستیم برای تمییزبازنمایی کنیم. اما می  3−را به صورت 

رنگ مختلف برای تفاوت قائل شدن میان عددهای مثبت و عددهای منفی  توانستیم از دو  استفاده کنیم. یا حتی می  3−عدد مستقل، از  

ها بیش از دو هزار سال پیش از رنگ مشکی برای عددهای منفی و از قرمز برای عددهای مثبت  استفاده کنیم، همان طوری که چینی

ها  دهیم؟ گذشته از اینمنفی آموزش می  را به جای هر نماد دیگری برای بازنمایی عددهای  𝑎−کردند. پس چرا ما نماد  استفاده می

 کننده باشد.  آموزان گیج دانیم که استفاده از نماد مشابه برای یک عملگر )تفریق( و یک نوع عدد )عدد منفی(، ممکن است برای دانشمی

دانسته گویم که ناآموزانی را میدانشجا ابتدا داستان  افتد؟ در اینهای منفی به روش دیگری نمایش داده شود، چه اتفاقی میاگر عدد

ها را با بازنمایی استاندارد مقایسه کرده  )حداقل در ابتدا(، بازنمایی دیگری از عددهای منفی را تجربه کردند. سپس بازنمایی اختراعی آن

نعل به نعل نیستند   ،مکالمات زیر  کنم.های منفی بحث میهای مثبت و منفی استفاده از عالمت منها برای بازنمایی عددو در مورد جنبه 

 ولی بر اساس اتفاقات واقعی هستند.  

 

 سؤال 

 «.به این جدول نگاه کنید»گوید: ها میمعلم جوان، که من هستم، به بچه

 

     31 32 33    

     3 ۹ 27    

 
1 Common Core State Standards for Mathematics 

2 integer 

 

 

                                                                                  

 اطهر فیروزیان   م: مترج 

 بهشتیآموخته کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه شهید دانش

 

https://amirasghari.com/
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  های ردیف دومتوانیم خانهشوند. بنابراین میشوند و از راست به چپ، بر سه تقسیم میز چپ به راست، عددهای هر خانه سه برابر می»ا

 «جدول را در دو جهت کامل کنیم. 

 

     31 32 33 34 35  

  
1
۹

 
1
3

 1 3 ۹ 27 81 243  

 

1  یا باالی خانه  1گیرد. اما در خانه باالی  قرار می    35  عدد  243و باالی    34عدد   81دانیم که در خانه باالی  می»
3

چه عددی بگذاریم؟      

 شود؟  برابر می 1با  3به عبارت دیگر، چه توانی از 

  
 اولین الگو  

شود؛ پس خانه  نصف می  ،کنید، توانحرکت می  3۱به    32ببینید! وقتی از  »آموزان )شاید نیمی از کالس( پاسخ دادند:  تعدادی از دانش

3بعدی باید  
۱

 « باشد. ۲

 

    3
1
2 31 32 33 34 35  

  
1
۹

 
1
3

 1 3 ۹ 27 81 243  

 

   4، نصف 3بینیم که کنیم این الگو وجود ندارد )میحرکت می  33به  43یا از  23به   33درست است که وقتی از »ها تصدیق کردند: آن 

 « برای ما اهمیت دارند. 13های سمت چپ نیست(؛ اما مهم نیست. در حال حاضر خانه

 

  3
1
8 3

1
4 3

1
2 31 32 33 34 35  

  
1
۹

 
1
3

 1 3 ۹ 27 81 243  

 
از الگوی    23های سمت چپ  شود( و خانهکنند )هر بار، به توان عدد سه یکی اضافه میاز یک الگو پیروی می  23های سمت راست  خانه»

   «شود.(کنند )هر بار، توان نصف میدیگری پیروی می

های سمت  این صورت، یک ویژگی خیلی مفید را که در خانهایم. اما در  ها باشد، موفق شدهاگر هدف ما فقط پر کردن خانه »  من گفتم:

ها را  توانیم پایه را نوشته و توان( می310و    327های ردیف باال )مثال  دهیم: برای ضرب دو عدد از خانهراست جدول داریم، از دست می

327  جمع کنیم، یعنی × 310 = م به یک رابطه یا روش هوشمندانه های سمت چپ وجود ندارد. شاید بتوانی. این ویژگی در خانه337

3برای پیدا کردن حاصل  
1
32 × 3

۱

1چیزی که فقط با دانستن   برسیم. ۱۲۸

128
1و   

32
تر از چه که باشد، سخت به دست بیاید. اما این رابطه هر 

3خواهیم با معنی دیگری از  می  داًبع   تر بود: همچنین حواسم به یک مفهوم مهم ) «  جمع دو عدد است.
1
3ن  کار کنیم که در آ  2

1
2 × 3

1
2 = 3.) 

دیگر میرسد که دانشه نظر می»ب الگوی دیگری مشاهده کردهخواهند چیزی بگویند. شاید آنآموزانِ  این حد ها  تا  الگویی که    اند، 

 « منفصل نباشد.

 
 دومین الگو  

 «30شود  شود. پس عدد خانه بعدی مییکی کم می 3کنیم، توان حرکت می 13به  23ببینید! وقتی از خانه »آموزان گفتند: دانش هبقی

  

    30 31 32 33 34 35  

  
1
۹

 
1
3

 1 3 ۹ 27 81 243  
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ه  کمتر است(. ب  4یکی از    3بینید که  رویم هم این الگو برقرار است )میمی  33به    34یا از    32به    33توجه کنید! وقتی از  »من گفتم:  

30توانیم در  میحاال  عالوه، ×  .خواهیمبرسیم، و این همان چیزی است که می 31ها را جمع کنیم و به توان  31

(1 × 3 = 30 و 3 × 31 = 30+1 = 1 در خانه باالی 3( خب حاال توان 31
3
 «چیست؟ 

توانیم  باید یکی کمتر از صفر باشد؛ اما ما نمی  3اگر بخواهیم الگو را به همین شکل ادامه دهیم، در این مورد توان  »ها پاسخ دادند:  آن 

 «توانیم؟یکی کمتر از صفر داشته باشیم، می

 ام(. زدهیندی از آن شگفتاسال به صورت خوش 20)و ناگهان یک پیشنهاد مطرح شد، پیشنهادی که هنوز هم بعد از 

 2×3و   1×3ها را به شکل  توانیم آندر هم ضرب شوند؛ ما می  3یعنی دو تا    32،  3یعنی فقط    31ببینید!  »آموزان فریاد زد:  ز دانشیکی ا

 نمایش دهیم؛ پس چون
1
3
1  و 1÷3توانیم آن را به شکل یک تقسیم است، می 

 « دهیم!نشان  2÷3را به صورت   32

 کرده بودیم، توافق کردیم که برای قسمت راست جدول همان نماد آشنای قبلی را به کار بریم. استفاده  2×3برای  32تر از چون پیش

 

3÷4 3÷3 3÷2 3÷1 30 31 32 33 34 35  

1
34 

1
33 

1
32 

1
3

 1 3 ۹ 27 81 243  

 

 کاری که با این نماد اختراعی کردیم  

ها  ترین شباهتشان این بود که با این نماد قانون جمع توانبود، مهمهای خاصی با نماد استانداردی داشت که در ذهنم  این نماد شباهت

27÷3شد. به عنوان مثال برای پیدا کردن حاصل دو سمت جدول برقرار می  در هنگام ضرب در هر  × توانیم پایه را بنویسیم و  می  310

۱، یا همان    17÷3  ها را با هم جمع کنیم:توان 

کند. سپس با یک قاعده کلی، شروع به کاوش در  ای کار میو این قانون برای هر پایه  317

کم و کاست حفظ کنیم. ضرب  دانستیم را بیخواستیم قوانینی که از توان مینحوه انجام محاسبه با این موجودات جدید کردیم: می

ها. توان توان، منجر به ضرب شد و  دار، تفریق آنعددهای توان  دادند و تقسیمدار به ما جمع این موجودات جدید را میعددهای توان

 تقسیم به عنوان عکس عمل ضرب ظاهر شد.  

  مان ترین قوانین مربوط به عددهای منفی را در اختیار جایی که محاسبه توان توان، استدالل ریاضی )مفیدی( برای یکی از معروفاز آن 

 دهد، توضیح آن ارزشمند است. قرار می

(۴÷3)ها را در هم ضرب کنیم. اجازه دهید این قانون را رویداریم و توان  توان توان، پایه را نگه  هخواهیم هنگام محاسبمی
÷۵

اعمال    

(𝑎÷۴)  کنیم.
÷۵

÷)اما حاصل   𝑎(÷۴)×(÷۵)باید بشود    4) × (÷  چیست؟ با هم ببینیم.  (5

(𝑎÷۴)
÷۵

=  
۱

(𝑎÷۴)۵
=

۱

𝑎÷20 = 𝑎20 

÷)  م پس باید داشته باشی ۴) × (÷ ۵) = ما تمام این محاسبات را در کالس انجام دادیم. در این مرحله، سؤال اصلی برای من .  ۲۰

 )به عنوان معلم( این بود که چرا و چگونه باید نماد استاندارد یا همان عالمت منها را معرفی کنم.  

 
 −چرا  

کلیدی برای یک ارتباط اجتماعی موفق هستند. اگر هر کدام از ما نمادهای مختص    هشوند نقطهایی که به اشتراك گذاشته میعالمت

به زودی هیچ باشیم،  را داشته  تبدیل میکس نمیخودمان  بازی رمزگشایی  را بفهمد و ریاضیات به یک    شود.تواند )منظور( دیگری 

𝑠ه  معادل  برای پاسخ  1−ها نمایش  ه یکی از آنشود کهای مورد توافق همراه میای از نمادبنابراین هر مفهوم با مجموعه  + 1 = است،    ۰

÷ نه . اما آیا انتخاب این نماد برای عددهای منفی، با توجه به شباهت آن با نماد تفریق، عاقالنه است؟ در نهایت شگفتی، دلیل اصلی  1

 برای نمایش عددهای منفی، همین استفاده دو پهلو است.  −انتخاب عالمت  

قوانین   شوید و از نظر تاریخی،ای منفی مواجه نمیدار هستید، با عدده معموال وقتی برای اولین بار در حال کاوش در عددهای توان

 ها ابتدا در محاسبات جبری و قبل از پذیرش عمومی عددهای منفی مورد استفاده قرار گرفت.   عالمت

 شود. پذیر میها، نیز امکانای ضرب دوجمله ها، مثالًهای طبیعی را درك کنیم، ترکیب آنبرای مثال، وقتی عملیات روی عدد

(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) = 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 
(𝑎 + 𝑏)(𝑐 − 𝑑) = 𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 − 𝑏𝑑 



 

78 

(𝑎 − 𝑏)(𝑐 − 𝑑) = 𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 

 𝑏𝑑+  تتوان به شکل هندسی نشان داد. عبارها به دانش عددهای منفی نیازی ندارد و درستی هر کدام را میهیچ یک از این تساوی 

𝑎)در   − 𝑏)(𝑐 − 𝑑)  ضرب منفی در منفی  »)نه این قانون که    «شود جمعضرب منها در منها می»شود که  از این قانون نتیجه می

توانیم روی عبارتی  ها )مهم( هستند و این قانون را میو فقط عالمت  جا دانش عددهای صحیح مورد نیاز نیست(. در این«شود مثبتمی

2)  لمث − 5)(3 − ع   (7 حوزه  در  که  کنیم  اعمال  معنیهم  طبیعی  بازنماییددهای  رایج  به شکل هندسی  و  نیست  شود.  نمی  دار 

  برسیم:  نتیجهها به کار ببریم و به بسته قوانین را روی عالمتتوانیم چشممی

(2 − 5)(3 − 7) = 2 × 3 − 2 × 7 − 5 × 3 + 5 × 7 = 6 − 14 − 15 + 35 = 12 
2)دار است. پس عبارت جدا از ضرب اصلی، همه چیز در این زنجیره در محدوده عددهای طبیعی معنی − 5)(3 −   هر معنی و هر  (7

 است.  12برابر با   ای که داشته باشد، حتماًنتیجه 

دانشمی اختراعی  نماد  از  استفاده  با  را  ضربی  عبارت  این  حاصل  چونتوانستیم  کنیم.  محاسبه  2)  آموزانم  − عبارت  (5  توان 

 𝑎2 ÷ 𝑎۵ = 𝑎2 ×
۱

𝑎۵
2)توانیم توان را به شکل است، پس می  +÷  هم بنویسیم و داریم:  (5

(2 − 5)(3 − 7) = (2 +÷ 5)(3 +÷ 7) 

 کند: فرآیند انجام این ضرب به شکل زیر ادامه پیدا می 

(2 − 5)(3 − 7) = (2 +÷ 5)(3 +÷ 7) = 
2 × 3 + 2 ×÷ 7 +÷ 5 × 3 +÷ 5 ×÷ 7 = 
6 +÷ 14 +÷ 15 + 35 = 
6 − 14 − 15 + 35 = 
12 

2)دیگر حتی الزم نیست عبارت    −با عالمت  − 5)(3 − 2)را به شکل    (7 + −5)(3 + م. تنها چیزی که نیاز داریم این بنویسی  (7−

را در هم ضرب میاست که بدانیم چه زمانی عالمت منها  در واقع ما آنهای  به عنوان کنیم،  بلکه  عنوان عالمت تفریق،  به  نه  را  ها 

عددهای صحیح کفایت  های ما از عددهای صحیح برای انجام همه محاسبات دانستهکنیم. در حقیقت، پیشضرب می 7و   5های عالمت

 کند و نیازی به یادگیری قوانین جدید نیست.  می

  
 داستان    ه نتیج 

آورد. البته چون در نظر گرفتن منهای یندی با خود به همراه میآ فکر کردن به عددهای منفی به عنوان منهای عدد، یک انعطاف فر

آموزان به جبر متغیرها ایجاد کند، از لحاظ آموزشی باید  ورود دانشعددها به عنوان عددهای منفی ممکن است یک مانع مفهومی برای 

ممکن    های مشابه خود بهتر است،رود و چرا نسبت به عالمتبه کار می  −که چرا عالمت    در این موضوع احتیاط کرد. آگاهی از این

به عنوان عددی حسابی که به عالمت منها    آموزان کمک کند یک عدد منفی را به عنوان عددی مستقل ببینند، نه فقطاست به دانش

وار برقرار کنند. بنابراین فقط  استفاده کنند تا بتوانند با دیگران ارتباط ریاضی  𝑎−ز  آموزانم گفتم ادر نهایت به دانش  است.مجهز شده

توانم به شکل بهتری از نمادی که نگری، میحاال به لطف این باز  .«کنیم!استفاده می   −از     ÷از این لحظه به بعد، به جای  »گفتم:  

 به سمت نماد استاندارد حرکت کنم.   ،اختراع کرده بودیم 

 

 مرجع 
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 2حدسی ارائه داد که در ترکیبیات به حدس فرانکل   "بسته-اجتماع"های  در مورد خانواده متناهی از مجموعه  1پیتر فرانکل   1979ر سال  د

این حدس به ظاهر ساده    این حدس به کمک چندین ریاضیدان از اقصی نقاط جهان مورد مطالعه قرار گرفت. اما در واقع  شهرت یافت.

 گردد. میهای خاصی از آن معرفی این مقاله حدس و حالت هنوز بسیار ناشناخته مانده است. در

 ها برای ورود به بحث الزم است:کنیم که دانستن آندر ابتدا نمادهایی را معرفی می

• Ƒ ≔ ها  ای از مجموعه خانواده  

• [𝑛] = {1,2, … , 𝑛} 

• 𝑃(𝑆) ≔  𝑆 های  عهمجموعه تمامی زیرمجمو   

• |𝑆| ≔ #𝑆 ، 𝑆 با فرض متناهی بودن مجموعه 

• 𝑈(Ƒ) = ⋃ 𝑋𝑋∈Ƒ  

• ∩ (Ƒ) = ⋂ 𝑋𝑋∈Ƒ  

• ∪̇ های مجزا: اجتماع مجموعه    

Ƒ: اگر  حدس فرانکل ⊆ 𝑃(𝑈)  ها باشد به طوری که  ای متناهی از مجموعهخانواده𝑆 ∈ Ƒ ∧  𝑇 ∈ Ƒ  ⇒  𝑆 ∪ 𝑇 ∈ Ƒ  در آن صورت ،

𝑥عضوی مانند   ∈ 𝑈   وجود دارد به طوری که𝑥 های  حداقل به نیمی از مجموعهƑ .تعلق دارد  

 این مساله حاصل شده است. سال، شناختی اندک از 35علی رغم مفهوم ساده حدس و مطالعه بسیاری از ریاضیدانان در طول 

𝑇 و𝑆ای هر  گوییم هرگاه بر  "بسته  -اجتماع"را    Ƒها باشد،  ای متناهی از مجموعهخانواده  Ƒاگر   ∈ Ƒ  بتوان نتیجه گرفت ،𝑆 ∪ 𝑇 ∈ Ƒ  .

تما اجتماع  را  با  میتعریف    Ƒاعضای خانواده  می  مرجع خانواده  را  آن  و  بنابراینمینشان    𝑈(Ƒ)کنیم  𝑈(Ƒ)   دهیم.  ∈ Ƒ     وƑ ⊆

𝑃(𝑈(Ƒ))  همچنین برای ،𝑋 ⊆ 𝑈(Ƒ)    کنیم  میتعریفƑ𝑋 = {𝑆 ∈ Ƒ: 𝑆 ∩ 𝑋 ≠ 𝑎و برای هر    {∅ ∈ U(Ƒ)، Ƒ{𝑎}     را باƑ𝑎     نشان

𝑆}دهیم. مشابها  می ∈ Ƒ: 𝑎 ∉ Ƒ}   را باƑ�̅�  دهیم. مینشان 

 بنویسیم.  توانیم حدس را دوبارهمیحال طبق تعاریف فوق 

گاه عضوی از مرجع وجود دارد که حداقل به نیمی از ها باشد، آناز مجموعه  "بسته-اجتماع"ای متناهی و  خانواده  Ƒ: اگر  حدس فرانکل

 خانواده تعلق دارد. به عبارتی دیگر: های مجموعه 

∃𝑎 ∈ U(Ƒ): |Ƒ𝑎| ≥
|Ƒ|

2
 

اگر   Ƒمثال:  = {{1} , {2,3} , {1,2,4} , {1,2,3} , اجتماع   Ƒگاه  آن  {{1,2,3,4} مجموعه  که    -یک  طوری  به  است  𝑈(Ƒ)بسته  =

 و داریم:  {1,2,3,4}

Ƒ1  = {{1} , {1,2,4} , {1,2,3} , {1,2,3,4}}       ,       Ƒ2  = {{2,3} , {1,2,4} , {1,2,3} , {1,2,3,4}} 
Ƒ3  = {{2,3} , {1,2,3} , {1,2,3,4}}      ,      Ƒ4  = {{1,2,4} , {1,2,3,4}} 

 
1 .Peter Frankel 

2 .Frankel conjecture 
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 ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی یکارشناس آموخته  دانش                                                   

 



 

80 

𝑎این مثال حدس را برای مقادیر   بنابراین =  کند. میتایید   3 ،2 ،1

این تعمیم نادرست است. )زمانی   های نامتناهی به ذهن خطور کند اما حدس برایی تعمیم حدس به خانواده مجموعه ایده ممکن است

Ƒ توان خانواده  میاین حالت تعریف کنیم(    که نصف را در = {𝑆1 ,  𝑆2 ,  𝑆3 , 𝑆𝑖 را به طوری که    { … = {𝑖 , 𝑖 + 1, 𝑖 + 2 , … در نظر    {

 ها تعلق دارد!این خانواده هر عضو به تعداد متناهی از مجموعه  گرفت. در

های از ریاضیدانان در چند سال گذشته، نتایجی قوی از مساله حاصل نشده است و هنوز یافتهی حدس توسط بسیاری علی رغم مطالعه

 گیری شده است از جمله:های خاصی نتیجهبسته در دست است. با این حال حدس در حالت-های اجتماعدر مورد خانوادهکمی 

•     Ƒ    با|𝑈(Ƒ)| ≤ |𝑈(Ƒ)|و یا   12 ≤ 50، 

•      Ƒ    در مقایسه با|𝑈(Ƒ)|   بزرگ باشد به طوری که|Ƒ| ≥
2

3
 2|𝑈(Ƒ)| ، 

•      Ƒ    در مقایسه با|𝑈(Ƒ)|  کوچک باشد به طوری که|Ƒ| ≤ 2، 

•      Ƒ   .در حالت خیلی خاص دارای یک مجموعه تک عضوی و یا دو عضوی باشد 

 کنیم.در ادامه نتیجه اخیر را ثابت می

 تعلق دارد. Ƒهای گاه آن عضو حداقل به نیمی از مجموعهاشد، آنی تک عضوی بدارای یک مجموعه  Ƒ:  اگر1قضیه  

{𝑎}اثبات: طبق فرض ∈ Ƒ     مشخصاƑ =  Ƒ𝑎 ∪̇ Ƒ�̅�  نگاشت . Ƒ�̅� → Ƒ𝑎     با ضابطه𝐵 → 𝐵 ∪ {𝑎}    در نظر بگیرید. چون این نگاشت

 :یک به یک است، بنابراین

| Ƒ𝑎 | ≥ | Ƒ�̅�|  → 2| Ƒ𝑎 | ≥ | Ƒ𝑎 | + | Ƒ�̅�|  →  | Ƒ𝑎 | ≥  
|Ƒ|

2
   ∎ 

 مقدمه زیر الزم است:ی بعد  برای ورود به قضیه

∑تعریف شده توسط حروف    𝑤هایای از کلمه مجموعه  𝑊فرض کنیم  =  𝑈(Ƒ) ∪̇ {�̅�: 𝑎 ∈ Ƒ}    باشد به طوری که برای هر𝑎 ∈ 𝑈(Ƒ)  

شبیه یک کلمه و یک زیر مجموعه از    𝑊گیریم که هر عضوی ازمیظاهر شوند، بنابراین نتیجه    𝑤در  �̅�و    𝑎های  حداکثر یکی از نشانه

 ذا قرار دهید: سیگما است. ل

 Ƒ𝑤 =  ⋂  Ƒ𝑎

𝑎∈𝑤

    ,     𝑓𝑤 =  | Ƒ𝑤 | 

𝑎همچنین برای  ∈ 𝑈(Ƒ)    قرار دهید|�̅�| = |𝑎| = 𝑎    و�̅̅� = 𝑎   و برای𝑤 = 𝜎1𝜎2𝜎3 … 𝜎𝑘 ∈ 𝑊     قرار دهید�̅� = �̅�1�̅�2�̅�3 … �̅�𝑘 

|𝑤|و   = |𝜎𝑘||𝜎𝑘||𝜎𝑘| … |𝜎𝑘|. 

𝑤مثال: اگر   = 𝑎�̅�𝑐 گاه  آن Ƒ𝑤 = {𝑆 ∈ Ƒ: 𝑎, 𝑐 ∈ 𝑆 ∧  𝑏 ∉ 𝑆 }   و|𝑤| = 𝑎𝑏𝑐   و �̅� = �̅�𝑏𝑐̅. 

𝑎تذکر: برای هر  ∈ 𝑈(Ƒ)  ،𝑤 ∈ 𝑊   چون هر دوی𝑎   و�̅�   در𝑤 شوند، بنابراین:ظاهر نمی 
 Ƒ𝑎𝑤 ∪̇ Ƒ�̅�𝑤 =  Ƒ𝑤 

𝑤: برای هر لم ∈ 𝑊  به طوری که|𝑤| ∈ Ƒ   :داریم𝑓𝑤 ≤ 𝑓|𝑤|. 

→ Ƒ𝑤 اثبات: نگاشت   Ƒ|𝑤| تعریف شده با ضابطه ،𝑆 → 𝑆 ∪ {𝑎 ∈ 𝑈(Ƒ): �̅� ∈ 𝑤}   .نگاشتی یک به یک است 

,𝑆زیرا برای   𝑇 ∈  Ƒ𝑤   داریم�̅� ∈ 𝑤 ⇒ 𝑎 ∉ 𝑆 ∪ 𝑇   بنابراین 
𝑆 ∪ {𝑎 ∈ 𝑈(Ƒ): �̅� ∈ 𝑤} = 𝑇 ∪ {𝑎 ∈ 𝑈(Ƒ): �̅� ∈ 𝑤} ↔ 𝑆 = 𝑇 

≥ 𝑓𝑤بنابراین نگاشت یک به یک است و  𝑓|𝑤|  .∎ 

,𝑎}باشد. اگر ها بسته از مجموعه  -ای اجتماعخانواده Ƒ: فرض کنید  2  قضیه 𝑏} ∈ Ƒ  گاه: آن 

𝑓𝑎 ≥
|Ƒ|

2
𝑓𝑏    یا      ≥

|Ƒ|

2
 

 شود، به عبارتی: میاثبات: حکم به کمک لم و تذکر قبل ثابت 
 𝑓�̅� =  𝑓�̅��̅� + 𝑓�̅�𝑏  ≤ 𝑓𝑎𝑏 + 𝑓�̅�𝑏  =  𝑓𝑏 ⇒  𝑓�̅� ≤  𝑓𝑏  ⇒ 𝑓𝑎 + 𝑓�̅� ≤ 𝑓𝑎 + 𝑓𝑏 ⇒ |Ƒ| ≤ 𝑓𝑎 + 𝑓𝑏 

 لذا

∎ 𝑓𝑎 ≥
|Ƒ|

2
𝑓𝑏    یا      ≥

|Ƒ|

2
 

 هایی از حدس فرانکل را در مرجعی که مقاله از آن اقتباس شده است، دنبال کنند. ی یافتهتوانند ادامهمیموضوع، مندان به این عالقه

 مرجع 

carvalho, andre da cruz. "frankl conjecture.", 2016. 
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های دوری و  شود. در این مقاله اعداد رمزی، ساختاریک سیستم دینامیکی محسوب می 𝑆𝑛بند سرپینسکی  مثلث سرپینسکی یا بادبان

بادبان در  سرپینسکی  مسیری  ساختارمطرح می 𝑆𝑛بند  رمزی،  اعداد  سرپینسکی  شوند.  گراف  با  مسیری  و  دوری  مرتبط   𝑆𝑛,𝐺𝑅های 

  .شودمی

 

 مقدمه 

توان آن را به چند قسمت تقسیم کرد، که هر کدام از آن یک کپی کوچک یک قطعه شکل هندسی است که می"فراکتال در واقع  یک  

ت  أ ابداع شد و نش  1975در سال    2اصطالح فراکتال توسط بنویت مندلبرات  . "شودنامیده می  1هی کل باشد. این ویژگی خودتشاب  از  شده

را  است. یک فراکتال در ریاضیات بر پایه بازگشت است. خودتشابهی    "شکستگی"یا    "شکسته"ه معنی  ن فراکتال بتیگرفته از کلمه ال

 به عنوان  و این اندازه   ، کمّی کرددهندهای سازنده اساسی که الگویی را تشکیل میگیری نسبی از تعداد بلوکبه عنوان یک اندازهتوان  می

از شناختهشود. بعد  عد فرکتال تعریف میبُ اندازهشدهفراکتال یکی  ها برای مشخص کردن پیچیدگی یک سیستم است. سه نوع  ترین 

های کانتور، مثلث  ی دقیق، شبه خودمتشابه و خودتشابهی آماری وجود دارد. مجموعهههای خودتشابها به نامخودتشابهی در فراکتال

 . ها هستندهایی از فراکتالوعه ژولیا و مجموعه مندلبرات مثالهای فضا پر کن، مجمسرپینسکی، اسفنج منگر، خم اژدها، خم

که با    4با ضریب    نه  های کوچکتعداد مثلث  طرفیاز    .شودکوچک می  با ضریب دو ، در هر تکرار، ضلع مثلث درونی  یمثلث  ناحیهبرای  

log  برابر با  تقریباًخودمتشابه یابد. بُعد این شی افزایش می 3ضریب  3

log 2
=  است. 1.58

 

 نیازها پیش 

دست  ه  ب  𝑆𝑛ی  سرپینسک  فراکتالگرافی است که از متصل کردن   𝑛  مرتبهاز   𝑆𝑛,𝐺𝑅(.  گراف سرپینسکی  3)گراف سرپینسکی .  1ریف  تع 

 است.های سرپینسکی در شکل زیر نمایش داده شدهتعدادی از گراف آید. می

 

 
1 self-similarity 
2 Benoit Mandelbrot 
3 Sierpinski graph 
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   .(1)اعداد رمزی  .2تعریف  

دازه  ندارد. یک مجموعه مستقل با اوجود  ها یال  هر دوتایی از آنبین  است به طوری که  رأس   𝑡یک مجموعه از   𝑡یک خوشه با اندازه   •    

𝑠  یک مجموعه از𝑠  ها نیستاست به طوری که هیچ یالی بین آنرأس .  

,𝑅(𝑠عدد رمزی   •     𝑡) ترین  کوچک𝑛  ای است که هر گراف با𝑛   مجموعه مستقل با اندازه    شامل یکرأس𝑠 اندازه  یا یک خوشه با  𝑡 

  .باشد

,𝑅𝑘(𝑠1عدد رمزی  •     𝑠2, … , 𝑠𝑘) ترینکوچک 𝑛 های  یال از آمیزیای است که برای هر رنگ𝐾𝑛 با  𝑘  رنگ، به ازای حداقل یک𝑖  یک

  .موجود باشد 𝑖به رنگ   𝑠𝑖خوشه با اندازه 

 شوداعدد رمزی به این صورت تعریف می 𝐵2و   𝐵1  های دوبخشی(. برایرمزی برای گراف عدد)  . 3تعریف  
𝑏𝑟(𝐵1, 𝐵2) = min{𝑁: 𝐾𝑁,𝑁 → (𝐵1, 𝐵2)} 

,𝑏𝑟(𝐵1به عبارت دیگر   𝐵2)  ترین عدد صحیح  کوچک𝑁 های گراف کامل  با دو رنگ قرمز و آبی از یالآمیزی است به طوری که هر رنگ

 باشد.  𝐵2یا یک نسخه آبی از   𝐵1شامل یک نسخه قرمز از  𝐾𝑁,𝑁دوبخشی  

,�̂�𝑟(𝐵1گراف دوبخشی   رمزی اندازه 𝐵2)  برابر است با  

�̂�𝑟(𝐵1, 𝐵2) = min{𝑒(𝐵): 𝐵 و 𝐵 دوبخشی است  → (𝐵1, 𝐵2)} 

:𝐺  )گراف دوبخشی(. یک گراف کامل دوبخشی  .4تعریف   = (𝑉1 + 𝑉2, 𝐸) س،أیک گراف دو بخشی است به طوری که برای هر دو ر 
𝑣1 ∈ 𝑉1 و 𝑣2 ∈ 𝑉2   ،𝑣1𝑣2 یک یال گراف  𝐺 هایباشد. گراف کامل دو بخشی با بخش  |𝑉1| = 𝑚  و|𝑉2| = 𝑛 به صورت  𝐾𝑚,𝑛  نشان

  .شودداده می

𝑝یک زیرمجموعه از صفحه مختلط باشد و   𝑆(.  فرض کنید  ی)مولفه مسیر.  5تعریف   ∈ 𝑆  .  ی ازمولفه مسیر یک  𝑆   شامل𝑝   مجموعه

 مسیری وجود داشته باشد.  𝑆در   𝑞و   𝑝است که بین   𝑆های متعلق به  𝑞تمام  

های گراف به دو قسمت تقسیم یالهاست که در آن هدف  رنگ یک مسئله الگوریتمی در گرافله مثلث تکئرنگی(. مس)تک .  6تعریف  

  .است به طوری این دو زیرگراف خالی از مثلث باشند

,𝑚1  فرض کنید  )قضیه رمزی(.  .7تعریف   𝑚2, … , 𝑚𝑘 ≥ ,𝑟(𝑚1  ترین عدد صحیح مثبتاعدادی صحیح باشند. کوچک 2 … , 𝑚𝑘)   با

𝑝این ویژگی وجود دارد که اگر   ≥ 𝑟(𝑚1, … , 𝑚𝑘)   هاییالدلخواه باشد و  𝐾𝑝 را به  𝑘   دسته مانند𝐸1, 𝐸2, … , 𝐸𝑘  گاهافراز کنیم؛ آن  
𝑖 گراف کاملزیرهای وجود دارد که یال  𝐾𝑚𝑖

  .باشد 𝐸𝑖  دسته متعلق به 

موجود باشد به طوری که برای هر   𝐾  عدد حقیقی  گوییم اگر از اعداد حقیقی را از باال کراندار می 𝑆  (. یک مجموعهی)کراندار  .8تعریف 

𝑠   در مجموعه𝑆 داشته باشیم  𝑠 ≤ 𝐾  .در این صورت  𝐾  را کران باالی مجموعه  𝑆 نامیم. همچنین به طور مشابه کرانداری از پایین می

کراندار است اگر زیر شود. یک مجموعه کراندار است اگر از باال و پایین کراندار باشد. بنابراین یک مجموعه از اعداد حقیقی  تعریف می

  .مجموعه یک بازه متناهی باشد 

𝐺  های یک گراف بدون جهتس أ، یک زیرمجموعه از ر𝐶  )زیرگراف کامل(. یک خوشه،.  9تعریف   = (𝑉, 𝐸)   ،است𝐶 ⊂ 𝑉 به طوری ،

  برابر با  های آن سأیک زیرگراف کامل داشته باشد که ر Gباشند. این شرط معادل است با این که    مجاوردر آن    متمایزرأس  که هر دو  

  .باشد 𝐶مجموعه 

𝑢 گوییم اگر مسیررا متصل می 𝐺 از گراف 𝑣  و 𝑢 )گراف همبند(. دو نقطه .10تعریف   − 𝑣 در 𝐺 موجود باشد . 

  .باشندهمبند است اگر هر دو نقطه آن به هم متصل   𝐺گراف 

های سأو ر  أک گذر بسته که مبدی   .یک گذر بسته است اگر طول آن مثبت باشد و ابتدا و انتهای آن یکسان باشد  .)دور(  .11تعریف  

 د. شودرون آن همگی متمایز باشند یک دور نامیده می

 . زوج یا فرد باشد 𝑘دور زوج یا فرد است اگر -𝑘شود. یک  دور نامیده می-𝑘یک  𝑘به طول   ریک دو

 .شوددور معموالً مثلث نامیده می-3یک 

 

 قضایا 

 . شوددر این بخش اعداد رمزی در مثلث سرپینسکی بر پایه مسیر و دور و اتصاالت مطرح می

 
1 Ramsey number 



 

83 

 

3  یادار 𝑆𝑛  .1قضیه  
2

(3𝑛−1 +   .یال دارد 3𝑛  ورأس  (1

از   𝑆𝑛از روی   𝑆𝑛+1  برای تعریفاثبات.   اضافه میویک مثلث وار 𝑆𝑛صاف    مثلث 3𝑛−1داخل هر کدام  اضافه رأس   3𝑛کنیم. پس  نه 

 . به بیان دیگر  شودمی

|𝑉𝑛+1| = |𝑉𝑛| + 3𝑛 = |𝑉1| + ∑

𝑛

𝑖=1

3𝑖 =
3
2

(3𝑛 + 1) 

 . هاست مشخص کردبرابر تعداد یالی رئوس دو که مجموع درجه  را با توجه به این 𝑆𝑛های موجود در  توان تعداد یالحال می

|𝐸𝑛| =
1
2

∑

|𝑉𝑛|

𝑗=1

𝑑𝑒𝑔(𝑣𝑗) =
1
2

× (4 ×
3
2

(3𝑛−1 − 1) + 2 × 3) = 3𝑛 ∎ 

 . شامل یک مثلث است �̅�  یا 𝐺،  نقطه 6 با 𝐺  برای هر گراف .2قضیه  

سه مجاور باشد یا با   𝐺باید با سه نقطه از   𝑣است، بنابراین   𝑣نقطه به جز    5شامل   𝐺  چوندر نظر بگیرید.   𝐺را یک نقطه از   𝑣  اثبات.

این رو    𝐺نقطه در   از  نباشد.  با سه نقطه  𝑣له، فرض کنید  ئاز کلیت مس  ن کاستنمجاور است. بدو �̅�یا   𝐺با سه نقطه در   𝑣مجاور 

𝑢1, 𝑢2, 𝑢3   در𝐺 گاه یک مثلث در  آن   ، هم مجاور باشند  مجاور باشد. اگر دو نقطه در این سه نقطه با𝐺  وجود دارد در غیر این صورت

 ∎ .با این تعداد نقطه شامل مثلث سرپینسکی است 𝐺ترین عدد مثبتی است که هر گراف کوچک 6. یک مثلث وجود دارد  �̅�  در

وجود داشته باشد به   𝐺  یک خط در 𝑉2و   𝑉1  به دو زیرمجموعه 𝑉  یک گراف همبند است اگر و تنها اگر برای هر دو افراز 𝐺  .3قضیه  

  .متصل کند  𝑉2  زرا به یک نقطه ا 𝑉1  طوری که یک نقطه از

𝑉همبند و   𝐺فرض کنید    10ا توجه به تعریف  ب  اثبات. = 𝑉1 ∪ 𝑉2   یک افراز از𝑉   به دو زیرمجموعه باشد. فرض کنید𝑢 ∈ 𝑉1   و𝑣 ∈

𝑉2.   از آن جایی که𝐺   همبند است پس یک مسیر𝑢 − 𝑣  در𝐺  مانند 
𝑢 = 𝑣0, 𝑣1, 𝑣2, … . 𝑣𝑛 = 𝑣 

𝑣𝑖ترین عدد مثبتی باشد که  کوچک 𝑖وجود دارد. فرض کنید    ∈ 𝑉2  (  چنین𝑖   وجود دارد زیرا𝑣𝑛 = 𝑣 ∈ 𝑉2  .)  پس𝑣𝑖−1 ∈ 𝑉1   و𝑣𝑖−1 

𝑣𝑖−1مجاورند. پس یک خط وجود دارد که  𝑣𝑖و   ∈ 𝑉1   را به𝑣𝑖 ∈ 𝑉2 کند متصل می . 

اثبات عکس فرض کنید   از این مولفه 𝑉1شامل حداقل دو مولفه همبندی است. فرض کنید   𝐺همبند نباشد. پس   𝐺برای  های  یکی 

𝑉باشند. به وضوح   𝐺های  س أبقیه ر 𝑉2همبندی و   = 𝑉1 ∪ 𝑉2   یک افراز از𝑉 ای از  است و هیچ خطی وجود ندارد که یک نقطه𝑉1  را

 ∎ .کند. از این رو قضیه اثبات شدمتصل  𝑉2به 

  .بخشی است اگر و تنها اگر همه دورهای آن زوج باشد یک گراف دو نقطهبا حداقل دو   𝐺 یک گراف .4قضیه  

 .11و    4های با توجه به تعریف اثبات.

 𝑉1افراز کرد به طوری که هر خطی یک نقطه از  𝑉2و   𝑉1را به دو زیرمجموعه  𝑉توان یک گراف دو بخشی باشد. پس می 𝐺فرض کنید  

,𝑣0کند. حال یک دور دلخواه  متصل می 𝑉2را به یک نقطه از  𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛 = 𝑣0  به طول𝑛 را در نظر بگیرید . 

𝑣0فرض کنید   ∈ 𝑉1   پس𝑣2, 𝑣4, 𝑣6, … ∈ 𝑉1  و𝑣1, 𝑣3, 𝑣5, … ∈ 𝑉2   به عالوه𝑣𝑛 = 𝑣0 ∈ 𝑉1  از این رو𝑛 زوج است. 

 . همبند باشد 𝐺از کلیت مسئله فرض کنید   کاستنزوج باشد. بدون   𝐺به عکس فرض کنید طول همه دورهای  

𝑣1فرض کنید   ∈ 𝑉 کنیم دلخواه باشد. تعریف می 

𝑉1 = {𝑣 ∈ 𝑉: 𝑑(𝑣, 𝑣1) زوج باشد} 

𝑉2 = {𝑣 ∈ 𝑉: 𝑑(𝑣, 𝑣1) فرد باشد} 

𝑉1به وضوح،  ∩ 𝑉2 = 𝑉1و   ∅ ∪ 𝑉2 = 𝑉. 

 . کندمتصل می 𝑉2را به یک نقطه از  𝑉1یک نقطه از  𝐺کنیم هر خط در  ادعا می

,𝑢فرض کنید   𝑣 ∈ 𝑉1   دو نقطه مجاور باشند. فرض کنید𝑃 ترین مسیر بین کوتاه𝑣1   و𝑢   با طول𝑚   و𝑄 ترین مسیر بین کوتاه𝑣1   و𝑣 

,𝑢باشد. چون   𝑛با طول   𝑣 ∈ 𝑉1   است پس𝑚   و𝑛   دو عدد زوج هستند. حال فرض کنید𝑢1   مشترک مسیر  رأس  آخرین𝑃   و𝑄   .باشد

𝑣1پس هر دو مسیر  − 𝑢1  روی𝑃   و𝑣1 − 𝑢1  روی𝑄 ترین مسیر است از این رو طول یکسانی دارند، این طول را کوتاه𝑖 بنامید. 

𝑢1حال مسیر  − 𝑢  روی𝑃 ،یال  𝑢𝑣  و در ادامه مسیر𝑣 − 𝑢1  روی𝑄 ک دور به طول تشکیل ی 
(𝑚 − 𝑖) + 1 + (𝑛 − 𝑖) = 𝑚 + 𝑛 − 2𝑖 + 1 

 .دهد که این یک عددی فرد است و تناقض استمی
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 ∎  دو بخشی است. 𝐺  پس مجاور نیستند،  𝑉1سی روی  أاز این رو هیچ دو ر

𝛿(𝐺)فرض کنید  .5قضیه   = min{𝑑𝑒𝑔(𝑣): 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)}. اگر 𝛿 ≥ 𝐾 گاهباشد، آن  𝐺 یک مسیر به طول 𝐾 دارد. 

 . 5با توجه به تعریف  اثبات.

𝛿چون    .کنیمانتخاب می 𝑣1را مجاور با   𝑣2یک نقطه دلخواه باشد، نقطه   𝑣1فرض کنید   ≥ 𝐾،    حداقل𝐾 − وجود دارد  𝑣1به جز  رأس   1

𝑣3  .مجاور باشد 𝑣2به طوری که با   ≠ 𝑣1 کنیم طوری که  انتخاب می𝑣3   با𝑣2 مجاور باشد . 

,𝑣1  با انتخاب در حالت کلی، 𝑣2, … , 𝑣𝑖  1، که < 𝑖 ≤ 𝛿  نقطه𝑣𝑖+1 ≠ 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑖  به طوری که وجود دارد𝑣𝑖+1  مجاور𝑣𝑖 باشد . 

 ∎ .دهد می 𝐺در  𝐾این روند یک مسیر به طول 

,𝑅(𝑠، عددی طبیعی  𝑡و   𝑠برای هر دو عدد طبیعی    . 6قضیه   𝑡) = 𝑛   وجود دارد به طوری که هر گراف کامل با مرتبه حداقل𝑛  که

  .رنگ آبی باشدتک 𝐾𝑡رنگ قرمز یا  تک 𝐾𝑠باید شامل یک  ،استآمیزی شده های آن با دو رنگ آبی و قرمز رنگیال

,𝑅(𝑠برای اثبات وجود  ، 9 و 8، 7با توجه به تعریف  .اثبات  𝑡) کراندار است که  کنیمثابت می. 

𝑅(𝑠با استفاده از روش استقرا فرض کنید   − 1, 𝑡)   و𝑅(𝑠, 𝑡 − ,𝑅(𝑠عداد رمزی،  ا .موجود است (1 𝑡)  ترین مرتبه گراف کاملی  کوچک

 .آبی است 𝐾𝑡قرمز یا یک   𝐾𝑠شامل یک   ، آمیزی آن با دو رنگاست که برای هر رنگ

,𝑅(𝑠داریم  𝑡) = 𝑅(𝑡, 𝑠) دو نتیجه ساده این است که  .توان جای دو رنگ را تعویض کردمی ازیر𝑅(𝑠, 1) = ,𝑅(𝑠و   1 2) = 𝑠 . 

𝑅(𝑠, 1) = ,𝑅(𝑠   .های آن آبی استاست که تمام یال 𝐾1یالی ندارد پس همواره شامل   𝐾1بدیهی است زیر گراف   1 2) = 𝑠ز یک نی

قرمز خواهد بود، در حالی که اگر یک یال آن آبی باشد شامل   𝐾𝑠گاه شامل یک  قرمز باشد، آن 𝐾𝑠های  نتیجه ساده است. اگر همه یال

قرمز یا   𝐾𝑠های آن قرمز باشد شامل هیچ  اگر تمامی یال 𝑠تر از  همچنین برای هر گراف کامل از مرتبه کوچک  آبی خواهد بود. 𝐾2یک  

𝐾2 آبی نخواهد بود.  𝑅(𝑠, 2) = 𝑅(2, 𝑠) = ,𝑅(𝑠و    2 1) = 𝑅(1, 𝑠) =  . آیددست میه نتایجی هستند که به راحتی ب 1

 : ادعا
𝑅(𝑠, 𝑡) ≤ 𝑅(𝑠 − 1, 𝑡) + 𝑅(𝑠, 𝑡 − 1) 

𝑛یک گراف کامل دو رنگ با   = 𝑅(𝑠 − 1, 𝑡) + 𝑅(𝑠, 𝑡 − در نظر بگیرید.   𝐵𝑥و   𝑅𝑥دو مجموعه   𝑥برای    .در نظر بگیرید رأس   (1

با یال رنگ آبی   𝑥هایی است که به  س أمجموعه تمام ر 𝐵𝑥با یال قرمز و مجموعه   𝑥هایی است که به  س أمجموعه تمام ر 𝑅𝑥مجموعه  

 . وصل شده است

 : یک گراف کامل است پس 𝐾𝑛چون  

𝐵𝑥 = [𝑛](𝑅𝑥 ∪ {𝑥})        و        |𝑅𝑥| + |𝐵𝑥| = 𝑛 − 1 

|𝑅𝑥|اگر    < 𝑅(𝑠 − 1, 𝑡)   و|𝐵𝑥| < 𝑅(𝑠, 𝑡 − |𝑅𝑥|باشد پس   (1 + |𝐵𝑥| ≤ 𝑛 − |𝑅𝑥|و این تناقض است پس   2 ≥ 𝑅(𝑠 − 1, 𝑡) 

|𝐵𝑥|یا   ≥ 𝑅(𝑠, 𝑡 −  .است (1

|𝐵𝑥|اگر  ≥ 𝑅(𝑠, 𝑡 −  𝐾𝑡−1  فدارای زیرگرا 𝐵𝑥اگر  رأس خواهد داشت. 𝑠نیز یک زیرگراف قرمز با  𝐾𝑛باشد  قرمز  𝐾𝑠شامل  𝐵𝑥و  (1

𝐵𝑥پس   باشد،  آبی ∪ {𝑥}   و لذا𝐾𝑛 یک   شامل𝐾𝑡 زیرا بنا به تعریف  آبی است ،𝐵𝑥  یال ،𝑥𝑡  برای هر𝑡 ∈ 𝐵𝑥  .آبی است 

,𝑅(𝑠بنابراین یک گراف کامل دو رنگ از مرتبه  است.    متقارن   مشابه ونیز به طور کامالً 𝑅𝑥برای  استدالل   𝑡 − 1) + 𝑅(𝑠 − 1, 𝑡) 

,𝑅(𝑠آبی است پس   𝐾𝑡قرمز یا یک   𝐾𝑠همواره شامل یک   𝑡) ≤ 𝑅(𝑠, 𝑡 − 1) + 𝑅(𝑠 − 1, 𝑡) استهاز این رو قضیه ثابت شد.  

 ∎  .نیز قابل استفاده است 𝑆𝑛مثلث سرپینسکی  مورد این قضیه در 

 

 مرجع: 

R. Nithya, R. Kamali, G. Jayalalitha, RAMSEY NUMBERS IN SIERPINSKI TRIANGLE, International 
Journal of Pure and Applied Mathematics,116, 4, 967-975, 2017. 
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گاه  آن  ،پذير نباشدبخش 𝑝بر    𝑏يک عدد فرد اول باشد و   𝑝کند که اگر  به نام قضیه کوچک بیان می فرما  يک قضیه بسیار معروف از

𝑏𝑝−1 ≡ 1(mod 𝑝)اويلر  ذکر شد، اما اولین اثبات برای آن توسط  1640در سال    1فرنیکل دو بسی   در يک نامه به فرما  . قضیه کوچک 

داد. در ادامه قضیه ارائه کرد و اثبات سوم خود را که ساختاری الگوريتمی دارد، ترجیح میارائه شد. او سه اثبات برای اين    1736در سال  

 معرفی شد، منجر به اثبات قضیه  فرما   خواهیم ديد که چگونه اين روش کمتر شناخته شده و همچنین يک تساوی معروف که توسط

 شود. می 2وانتیگم

 

 فرما  برای قضیه کوچک  اويلر   طرح اثبات 

𝜆کند. يک عدد صحیح مثبت  را به صورت زير بیان می اويلر  روش اثبات   3ديکسون  ≤ 𝑝 − 𝑏𝜆، وجود دارد که  1 ≡ 1(mod 𝑝)  که(

𝜆اين به سادگی قابل اثبات است(. اگر   = 𝑝 − 𝜆برقرار است. در غیر اين صورت،   فرما   ، قضیه کوچک1 < 𝑝 − و يک عدد طبیعی    1

𝑘 < 𝑝 وجود دارد که متعلق به مجموعه 

𝐵1 = {𝑏1(mod 𝑝), 𝑏2(mod 𝑝), … , 𝑏𝜆(mod 𝑝)} 
 نیست. حال مجموعه

𝐵2 = {𝑘𝑏1(mod 𝑝), 𝑘𝑏2(mod 𝑝), … , 𝑘𝑏𝜆(mod 𝑝)} 
𝐵1است به صورتی که  𝑝های متمايز به پیمانه  ماندهدارای باقی ∩ 𝐵2 = 𝐵1ها در  مانده. اگر تمام باقی∅ ∪ 𝐵2 گاه  باشد، آن𝜆 =

𝑝−1

2
و   

𝜆  ،𝑝 − 𝑏𝑝−1خواستیم  طور که میکند، پس همانرا عاد می 1 ≡ 1(mod 𝑝)  اما اگر چنین نباشد، مجموعه .𝐵3   را برای يک𝑙   که در

𝐵1 ∪ 𝐵2  نباشد به صورت 
𝐵3 = {𝑙𝑏1(mod 𝑝), 𝑙𝑏1(mod 𝑝), … , 𝑙𝑏𝜆(mod 𝑝)} 

𝜆  ،𝑝رسد به صورتی که  دهیم. اين روند به پايان میسازيم و به همین صورت ادامه میمی − 𝑏𝑝−1کند و به همین ترتیب  را عاد   1 − 1 

𝑏𝜆بر  −  پذير باشد. بخش 𝑝طور بر و همین 1

 

 اويلر   و اعمال ايده اثبات  وانتیگم   قضیه 

عدد اول   𝑝کند  است که بیان می  4ويلسون  ها قضیهترين آنوجود دارد. يکی از معروف فرما  های زيادی مشابه قضیه کوچکهمنهشتی

𝑝)است اگر و تنها اگر   − 1)! ≡ −1(mod 𝑝) کند.  همنهشتی ديگری ثابت کرد که اعداد اول را مشخص می وانتیگم، 2008. در سال

𝑝در واقع او ثابت کرد که   > 𝑏، 2عدد اول است اگر و تنها اگر عدد صحیح  2 ≤ 𝑏 ≤ 𝑝 −  ، وجود داشته باشد به طوری که1

∏

𝑝−1

𝑛=1

(𝑏𝑛 + 1) ≡ 1 (mod 
𝑏𝑝 − 1
𝑏 − 1

) 

𝑏به طور خاص برای    = 2)توانیم ببینیم که  می  2 + 1)(22 + 1) ⋯ (2𝑝−1 + 1) − 2𝑝بر   1 − مرکب  𝑝پذير است. اگر  بخش 1

 
1 Frénicle de Bessy 
2 Vantieghem 

3 Dickson 
4 Wilson 
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 باشد، همنهشتی برقرار نیست.

برای اثبات قضیه خود استفاده کرد. ما حالت »اگر« در اين قضیه را بدون استفاده از   1های سیکلوتومیایاز نظريه چندجمله  وانتیگم

چنین از در اثبات مورد عالقه او خواهد بود. هم اويلر  های سیکلوتومی اثبات خواهیم کرد. روش ما در اين اثبات شبیه ايده ای چندجمله 

 استفاده خواهیم کرد.  ها و تساوی معروف زيربعضی حقايق پايه از نظريه همنهشتی

                                                   (𝑥1 + 1)(𝑥21
+ 1) ⋯ (𝑥2𝑛−1

+ 1) =
𝑥2𝑛

− 1
𝑥 − 1

                                                (1) 

𝑏𝑟است که همنهشتی  𝑟ترين توان کوچک، 𝑝به پیمانه   𝑏کنیم که مرتبه همچنین يادآوری می ≡ 1(mod 𝑝)  .برقرار باشد 

2طبیعی است که  یعدد 𝑏فرض کنید قضیه.  ≤ 𝑏 ≤ 𝑝 − 𝑝. اگر  1 >  اول باشد، داريم:  2

                                                              ∏

𝑝−1

𝑛=1

(𝑏𝑛 + 1) ≡ 1 (mod 
𝑏𝑝 − 1
𝑏 − 1

)                                                        (2) 

کنیم    اثبات.   و   𝑝فرض  اول  و  فرد  پیمانه    2مرتبه    𝑟عددی  و   𝑝به  𝑃باشد  = {1,2, … , 𝑝 − اعداد  {1 که  است  معنی  بدان  اين   .

1, 21, … , 2𝑟−1   به پیمانه𝑝 دانیم که می فرما   ناهمنهشت هستند و از قضیه کوچک𝑟  ،𝑝 −   کند. از ديدگاهی مشابه ديدگاه را عاد می 1

𝑃، با جدا کردن مجموعه  اويلر = {1,2, … , 𝑝 − 𝑘به  {1 =
𝑝−1

𝑟
 کنیم. فرض کنید زيرمجموعه به روش زير استفاده می 

𝐴1 = {1(mod 𝑝), 21(mod 𝑝), … , 2𝑟−1(mod 𝑝)} 
𝑎𝑖اولین مجموعه باشد. همچنین فرض کنید   ∈ 𝑃  های  عدد صحیحی است که عضو هیچ يک از مجموعه𝐴1, … , 𝐴𝑖−1  نیست. سپس

 کنیم تعريف می
𝐴𝑖 = {𝑎𝑖 ⋅ 1(mod 𝑝), 𝑎𝑖 ⋅ 21(mod 𝑝), … , 𝑎𝑖 ⋅ 2𝑟−1(mod 𝑝)}. 

𝐴1حال بايد نشان دهیم که   ∪ 𝐴2 ∪ … ∪ 𝐴𝑘 = 𝑃ها دو به دو  به پیمانه . بدين منظور کافی است نشان دهیم که تمام اعضای مجموعه

𝑝 همنهشت هستند. اگر دو عنصر متعلق به يک مجموعه نا𝐴𝑖   باشند، فرض کنید𝑎𝑖 ⋅ 2𝑚 ≡ 𝑎𝑖 ⋅ 2𝑛(mod 𝑝)  که𝑛 < 𝑚 اما چون .

𝑎𝑖    با يک عدد زوج به پیمانه𝑝 2همنهشت است، داريم  نا𝑛 ≡ 2𝑚(mod 𝑝)شود چرا که بنا به تعريف،  . ولی اين منجر به تناقض می

,1,2اعداد   … , 2𝑟−1   دو به دو به پیمانه𝑝 همنهشت هستند. نا 

𝑎𝑗ی متعلق باشند، يعنی  ـ تفاوتـهای موعهـجمـگیريم که دو عنصر به میـ ی را در نظر مـالتـحال ح ⋅ 2𝑚 ≡ 𝑎𝑖 ⋅ 2𝑛(mod 𝑝)  که

1 ≤ 𝑚, 𝑛 ≤ 𝑟 − 𝑖کنیم  و بدون از دست دادن کلیت فرض می 1 < 𝑗  2. حال دو طرف معادله را در𝑟−𝑚 س داريم  کنیم، پضرب می

𝑎𝑗 ≡ 𝑎𝑖 ⋅ 2𝑟+𝑛−𝑚(mod 𝑝)اما اين يعنی .  𝑎𝑗 ∈ 𝐴𝑖 = {𝑎𝑖 ⋅ 1, … , 𝑎𝑖 ⋅ 2𝑟−1}   که تناقض است زيرا بنا به تعريف𝑎𝑗   عدد صحیحی

,𝐴1های  است که به هیچ يک از مجموعه  … , 𝐴𝑖 , … , 𝐴𝑗−1    تعلق ندارد. نشان داديم هر عدد طبیعی نابیشتر از𝑝 − يک عنصر درون  1

1است که   𝐴𝑖های  دقیقاً يکی از مجموعه ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 دهد و اين نشان می 
𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ … ∪ 𝐴𝑘 = 𝑃. 

𝑛ه ازای هر  ـس بـپ  ∈ 𝑃   ،𝑛 ≡ 𝑎𝑖 ⋅ 2𝑚(mod 𝑝)   ،0 ≤ 𝑚 ≤ 𝑟 −   به طوری که   𝑥ود عدد صحیح  ـا وجـه معادل است بـ، ک  1

𝑛 = 𝑎𝑖 ⋅ 2𝑚 + 𝑥 ⋅ 𝑝 پ 𝑏𝑛س،  ـ .  = 𝑏𝑎𝑖⋅2𝑚+𝑥⋅𝑝 = 𝑏𝑎𝑖⋅2𝑚
⋅ (𝑏𝑝)𝑥 ≡ 𝑏𝑎𝑖⋅2𝑚

(mod
𝑏𝑝−1

𝑏−1
آخـک  ( هـريـه  از ـتـنهشـمـن  ی 

(𝑏𝑝)𝑥 ≡ 1 (mod
𝑏𝑝−1

𝑏−1
 شود.نتیجه می (

 تواند به فرم زير نوشته شود: می  2طرف چپ معادله 

∏

𝑝−1

𝑛=1

(𝑏𝑛 + 1) ≡ ∏

𝑝−1
𝑟

𝑖=1

∏

𝑟−1

𝑚=0

(𝑏𝑎𝑖⋅2𝑚
+ 1) (mod

𝑏𝑝 − 1
𝑏 − 1

) 

𝑥برای  1و با استفاده از تساوی معادله   = 𝑏𝑎𝑖   و𝑛 = 𝑟  آخرين ضرب به صورت 

∏

𝑟−1

𝑚=0

(𝑏𝑎𝑖⋅2𝑚
+ 1) = ((𝑏𝑎𝑖)1 + 1)((𝑏𝑎𝑖)21

+ 1) ⋯ ((𝑏𝑎𝑖)2𝑟−1
+ 1) =

(𝑏𝑎𝑖)2𝑟
− 1

𝑏𝑎𝑖 − 1
 

2𝑟جا که  از آن شود. نوشته می ≡ 1(mod 𝑝)   و𝑎𝑖   با يک عدد زوج به پیمانه𝑝 همنهشت است، همنهشتینا 

(𝑏𝑎𝑖)2𝑟
− 1 ≡ 𝑏𝑎𝑖 − 1(mod 𝑝) 

نتیجه می اين  2𝑟(𝑏𝑎𝑖)دهد که  برقرار است و 
−1

𝑏𝑎𝑖−1
≡ 1 (mod

𝑏𝑝−1

𝑏−1
اما داريم  (  .∏𝑝−1

𝑚=0 (𝑏𝑛 + 1) ≡ 1 (mod
𝑏𝑝−1

𝑏−1
به   ( و بالفاصله 

 
1 cyclotomic polynomials 
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 آيد که دست می

∏

𝑝−1

𝑛=1

(𝑏𝑛 + 1) ≡ ∏

𝑝−1
𝑟

𝑖=1

1 ≡ 1
𝑝−1

𝑟 ≡ 1 (mod
𝑏𝑝 − 1
𝑏 − 1

) 

 کند. و اين اثبات را کامل می

 کنیم. در مثال زير، درستی اين قضیه را مشاهده می

𝑝 فرض کنیممثال.  = 𝑏  و 89 = 𝑟  ، برابر است با89به پیمانه  2 . مرتبه2 = 𝑘  و 11 =
89−1

11
= 8. 

 

𝒂𝒊 هایزيرمجموعه  ها  𝑨𝒊 

 {1,2,4,8,16,32,64,39,78,67,45} 
3 {3,6,12,24,48,7,14,28,56,23,46} 
5 {5,10,20,40,80,71,53,17,34,68,47} 
9 {9,18,36,72,55,21,42,84,79,69,49} 
11 {11,22,44,88,87,85,81,73,57,25,50} 
13 {13,26,52,15,30,60,31,62,35,70,51} 
19 {19,38,76,63,37,74,59,29,58,27,54} 
33 {33,66,43,86,83,77,65,41,82,75,61} 

 

𝑎2در جدول باال اعداد   = 3  ،𝑎3 = 5  ،𝑎4 = 9 ،𝑎5 = 11  ،𝑎6 = 13  ،𝑎7 = 𝑎8و   19 = ترين اعداد طبیعی هستند که در  کوچک  33

 شوند. های قبلی ظاهر نمی𝐴𝑖اجتماع 

 

 مرجع 

K. GAITANAS, Euler's Favorite Proof Meets a Theorem of Vantieghem, Mathematics 
Magazine,90, 1, 70-72, 2017. 

 

 

 



 

 

 

های ریاضی در سراسر جهان مورد بات آخرین قضیه فرما توسط نشریات و روزنامهنزدیک به سه دهه قبل، اث

 و طرف کی در خاص یجبر معادالت با هیقضاین  تر بود.اما این فقط آغاز تالشی بزرگ تحسین قرار گرفت.

 که یهنگام. کرد برقرار دوردست یاضیر یهاقاره نیب پل ینوع ،گرید طرف از یهندس متقارن سازمان ینوع

 مدت یطوالن موانع و داد گسترش اند،شده متصل هم به اکنون که را ح هندسیمصال و معادالت انواع ،مقاله دو

 یاعمده یهایروزرسان به است، معروف النگلندز تناظر به که پل نیا برد، نیب از شتریب گسترش یبرا را

 که دارد وجود اعداد هینظر یاساس یهادهیپد از یبرخ»: گفت کاگویش دانشگاه از مرتونیا ویمت. کرد افتیدر

 «.میهست هاآن چگونگی درک حال در تازه ما و شوندیم آشکار

 دقیقا   تا -توانی یهایسر اب هایاچندجمله ارتباط - کرد استفاده یگرید معروف پل از تروفیمید نیوسل

 نیهمچن مجله کوانتا. شوندبه طور هندسی از یکدیگر دور میها یاچندجمله هایتعیین کند که چگونه ریشه

 هاسیماتر ترساده اریبس مفهوم با را گروه نام به ایارتباط بین اشیای پیچیده که ،نظریه نمایش قدرت درباره

 یهانهیزم در را موجود یاضیر یهادهیا گرفتن نظر در تیاهم ،جینتا نیا همه. است، کاوش کردهدهدنشان می

 مزیج مثال، عنوان به. ریخ ای است حل قابل حاضر حال در یحت یاهمسئل یمبفهم تا دهدیم نشان دیجد

 کندیم دشوار معروف مسائل به حمله صرف را خود وقت منظم طور به آکسفورد، در دانشگاه دانیاضیر نارد،یم

به  اول اعداد نیب شکاف از یدیجد یهانشیب عوض در کند،یم یخوددار شکست رشیپذ از سرسختانه و

 .آورددست می

 گذشتدنیای ریاضیات چه  2020سال در 

https://www.quantamagazine.org/quantas-year-in-math-and-computer-science-2020-20201223/
https://www.quantamagazine.org/the-useless-perspective-that-transformed-mathematics-20200609/
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نظر شده  از آن صرف ییهااز بخش یسیاختصارنو لیاست. به دل یاضری آموزشارشد  یکارشناس نامهانیاز پا  ی بخش خوانیدچه که میآن 

 است.

 
 مقدمه و اهمیت تحقیق 

ایی برخوردار اسات به وور  که همواره در سا م مقدماتی مورد ها به دلیل کاربرد در ساایر مااث  ریاضای از اهمیت وی هنظریه مجموعه

 است.ریزان درسی ریاضی متوس ه دوم بوده  توجه برنامه

گذار  آنالیز مدرن  ها  ریاضایا  نوین وارد شاده و بابت شاده اسات که در پایهها  کانتور امروزه در تمام رشاتههمچنین نظریه مجموعه

 و توپولوژ  اهمیت خاصی دارد.
خود بسیار معروف است. الاته استفاده از نمایش هندسی برا    2ها  من قی( به وور کلی به خاور دیاگرام1834  -1923)  1جان ون

ها استفاده کرده از آن 3گوتفرد ویلهلم الیب نیتزشرح دادن من ق استداللی، چیز  ناود که ون آن را ابداع کرده باشد بلکه در ثقیقت  

انتقاد قرار داد و کتاب من ق استفاده می 5و آگوستوس دمورگان 4که در قرن نوزدهم توسط بول هایی را  است. ون دیاگرام شد، مورد 

ها و م رح کردن نظرا  خود نوشت. اما این دلیل معروف شدن ون ناود، قال از چاپ این  را مخصوصاً برا  تصحیم این روش  6نمادین 

چه را که امروزه به عنوان نوشت که در آن، آن   7"هاها و استداللنمودار  و مکانیکی گزاره درباره نمایش  "  ا  تحت عنوان:کتاب، ون مقاله

به چاپ    10و ژورنال علوم  9در مجله فلسفی  1880شناسیم، معرفی شده است. این مقاله در جوال  سال  )دیاگرام ون( می  8نمودار ون 

با جزییا  بیشتر توضیم داد که این ها رسید. ون در کتاب من ق نمادین در مورد این دیاگرام

 دادند. توضیحا  بخش اعظم این کتاب را تشکیل می

 
 نمودار ون 

𝐶اگر   = {𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛}  خمگردایه از  )جردن ا   ساده  وور 11ها   به  نقاط   (  تعداد  که 

خم جفت  باشد. تقاوع  متناهی  را  آن   ها  مستقل ها  از  می  خانواده  کدام  هر  هرگاه   2𝑛نامیم 

𝑥1 مجموعه   ∩ 𝑥2 ∩ … ∩ 𝑥𝑛   که در آن  تهی نااشد  𝑥𝑗  ها  یکی از دو ناثیه پیوسته از متمم

𝑐𝑗 نواثی داخلی یا خارجی   است(𝑐𝑗 خانواده مستقل ،)C نامیم. را نمودار ون می 

 
1 John Venn 
2 Logical Diagrams 
3 Gottfried Wilhelm Leibniz 
4 bool 

5 Augustus De Morgan 
6 Symbolic Logic 

7 On the Diagrammatic and Mechanical Representation of 

Propositions and Reasonings 

8 Venn Diagram 

9 Philosophical Magazine 
10 Journal of Science 
11 Jordan curves 

 ه( قابل رسم است.حس م دوبعد  )صفخمی که بر رو  خم مس م: 

 ها  خود را ق ع نکند.یک خم مس م است که هیچ یک از نق هخم ساده:  

 خمی که نقاط ابتدایی و انتهایی آن بر هم من اق باشد.: خم بسته

 م، ساده و بسته بودن را داشته باشد. ها  مسخمی که وی گی: خم جردن

 

 

                                                                                  

 نویسنده: فرید ثسینی                                                                        

 کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه شهید بهشتیآموخته  دانش                                                   

 

 1 شکل
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کرد و دایره را به عنوان خم جردن برگزید. و  از منتشر کرد موضوع نمودارها را م رح    1880که در سال    مذکور  جان ون در مقاله

و خارج آن استفاده کرد. به عنوان مثال برا  سه ناثیه از سه دایره متقاوع   𝑋برا  درون ناثیه  به ترتیب  �̅�    (not-X  )و    𝑋ها   نماد

 ( استفاده کرد. 1)شکل

به کمک این شکل   و  نمایش داد  �̅��̅��̅�و    𝑋𝑌𝑍  ،�̅�𝑌𝑍  ،𝑋�̅�𝑍    ،𝑋𝑌�̅�  ،�̅��̅�𝑍  ،�̅�𝑌�̅�  ،𝑋�̅��̅�گانه را با نمادها   جان ون نواثی هشت

و شامل    𝑌و شامل    𝑋( را ناثیه خارج  ANDو    NOT)عملگرها  من قی    �̅�𝑌𝑍به عنوان مثال    ، عریف کردتوان تراب ه من قی را می  256

𝑍    تعریف کرد.  #)ناثیه داگسون (  به کمک چارلز  اندیشه  1روش ون  و  یافت  بسته که همه  بهاود  ناثیه  از یک  تا  باع  شد  او  ها  

دو و سه   یک،   شامل   نامیم. نمودار ونمی  2استفاده شود. امروزه آن را مجموعه مرجع  ،ها  تعریف شده زیر مجموعه آن هستندمجموعه

 رسم شده است. 2مجموعه در شکل 

توان نمودار ون را به کمک این سوال م رح شد که آیا می  و  ها برا  کمتر از چهار مجموعه رسم کردجان ون نمودار را به کمک دایره

 پردازیم.کند می ا  که تعریف نمودار ون را توجیه میوعه توسعه داد. قال از ورود به موضوع به مقدمهها برا  بیشتر از سه مجم دایره

, 𝐴1ها   اگر مجموعه 𝐴2 , … , 𝐴𝑛    را با مجموعه مرجع𝑈  برا  هر ناثیه از    گاهآن   ،در نظر بگیریمU   (𝑋 ⊂ 𝑈توان  ( می𝑛 تایی  مرتب

(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) :را نسات داد به وور  که 

∀𝑋 ⊂ 𝑈: 𝑥𝑖 = {
0 𝑥𝑖 ∉ 𝐴𝑖

1 𝑥𝑖 ∈ 𝐴𝑖
        𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

برا     3  برابر خواهد شد. در شکل  است،   2𝑛ها  مرتب که  تایی 𝑛ها با تعداد  یک است لذا تعداد ناثیهبهچون این تناظر یک تناظر یک

 با سه مجموعه نمایش داده شده است.تایی برا  نمودار ون ها  مرتب با کدها  سهتاییسهولت سه

 ها برا  بیش از سه مجموعه قابل رسم نیست.:  نمودار ون به کمک دایرهقضیه

ا  را به شکل بیفزاییم ا  از نمودار ون، دایرهخواهیم بررسی کنیم وقتی در هر مرثلهاباا  )روش اول(: به کمک راب ه بازگشتی می

 ( 4)شکل  کند. چه الگویی پیرو  می ثداکثر تعداد نواثی از 

 
1 Charles Dodgson 2 Universal set 

 2 شکل

 3 شکل
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متوجه   5  نامیم. با دقت در شکل یکی را نق ه ورود و دیگر  را نق ه خروج بر دایره می  است، ثداکثر تعداد نقاط تالقی دو دایره دو نق ه  

 شود. تعداد نواثی قالی افزوده میشویم به ازا  هر نق ه ورود یک ناثیه و به ازا  هر نق ه خروج یک ناثیه به می

به تعداد    2و به ازا  نق ه خروج ناثیه    1به ازا  نق ه ورود ناثیه    ،سمت چپ با رسم دایره جدید به نمودار ون یک مجموعه  5  در شکل

به تعداد نواثی    4و    3،  2،  1شود و در شکل سمت راست به ازا  دو نق ه ورود و دو نق ه خروج چهار ناثیه    قالی افزوده میناثیه

 راب ه بازگشتی گاهآن ها است،بیانگر تعداد دایره 𝑛، که در آن  نشان دهیم 𝑟𝑛شود. اگر تعداد نواثی را با  قالی افزوده می
𝑟𝑛 = 𝑟𝑛−1 + 2(𝑛 − 1)                𝑟1 = 2, 𝑛 > 1 

 محاساه شده است.  1 جدولرا واق تحلیل فوق خواهیم داشت. تعداد نواثی تا مرثله ششم برا  نمودار ون در 

 

𝑟𝑛 = 2𝑛 2𝑛 𝑟𝑛 𝑟𝑛−1 𝑛 

✓ 2 2 0 1 

✓ 4 4 2 2 

✓ 8 8 4 3 

× 16 14 8 4 

× 32 22 14 5 

× 64 32 22 6 

   1جدول  

 

 مجموعه قابل رسم نیست. با صریم کردن راب ه بازگشتی خواهیم داشت: 6و   5، 4دهد نمودار ون برا  این بررسی نشان می

 

 5شکل 

 4شکل 
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         𝑟𝑛 = 𝑟𝑛−1 + 2(𝑛 − 1)   
= 𝑟𝑛−2 + 2(𝑛 − 2) + 2(𝑛 − 1) 
= 𝑟𝑛−3 + 2(𝑛 − 3) + 2(𝑛 − 2) + 2(𝑛 − 1)     
. 
. 
. 
= 𝑟1 + 2(1) + ⋯ + 2(𝑛 − 3) + 2(𝑛 − 2) + 2(𝑛 − 1)                                  
= 2 + 2(1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 2) + (𝑛 − 1)) = 2 + 2 (

(𝑛 − 1)(𝑛)

2
) 

=   𝑛2 − 𝑛 + 2                                                                                    

 

𝑛2 تساو    − 𝑛 + 2 = 2𝑛    در اعداد وایعی فقط به ازا𝑛 = 𝑛برقرار است و به ازا   1,2,3 ≥  : خواهیم داشت 4
𝑛2 − 𝑛 + 2 < 2𝑛 

   □چرا؟ 

 . بنابراین برا  بیشتر از سه مجموعه باید از قید استفاده از دایره جهت نمایش نمودار ون بگذریم 

 اباا  )روش دوم(: در این روش به مقدمها  از نظریه گراف1 نیازمندیم.  

ها باشد.  ها فقط نقاط انتهایی آن: گرافی را مس م گویند هرگاه بتوان آن را در صفحه وور  رسم کرد که نقاط تقاوع یال 2گراف مس م 

 این گونه رسم کردن را نشاندن مس م گراف گویند.  

 برا  آن صادق است. 4راست و راب ه اویل 3نمودار ون گراف مس م هماند
𝑣 − 𝑒 + 𝑓 = 2 

 .است)ناثیه(  7ها تعداد وجه 𝑓و   6ها تعداد یال  𝑒،  5ها تعداد رأس 𝑣در این راب ه 

𝑣اند بنابراین در نمودار ون چون هر دو دایره در دو نق ه متقاوع = 2 ( 
𝑛
 ا، هر رأس محل برخورد دو دایره است لذ( 2

𝑒 =
∑ 𝑑𝑒𝑔(𝑣𝑖)

2
=
4 (2 ( 

𝑛
2 ))

2
= 𝑣 = 4 ( 

𝑛
2 ) 

  شود بنابراین با جایگزینی در راب ه اویلر: 2𝑛ها  خواهیم تعداد ناثیهو می

2 ( 
𝑛
2  ) − 4 ( 

𝑛
2  ) + 2𝑛 = 2 ⟹ 𝑛2 − 𝑛 + 2 = 2𝑛  

⟹ ⋯                                                                                               

□ . استو ادامه داستان همان روش اول اباا    

 . دهدهمسان را نشان مینمودار ون به کمک اشکال غیر 6 شکل

 
1 Graph Theory 
2 Planar graph 
3 connected 

4 Euler's formula 

5 vertices 

6 edges 

7 faces 

 6شکل 
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کننده نیست. به عاارتی نمودارها   شناسی راضیکند ولی از نظر هنر  و زیااییدر تعریف نمودار ون برا  چهار مجموعه صدق می  6  شکل

 فاقد آن است. 6 هایی را دارا است که نمودار شکلون وی گی

 هرگاه هیچ سه منحنی در یک نق ه مشترک نااشند.    د :  نمودار ونی را ساده گوین1نمودار ون ساده 

 اده هستند. همگی س 7 و شکل 2 نمودارها  شکل

 

360:  نمودار ونی را متقارن گویند هرگاه با دوران 2نمودار ون متقارن 

𝑛
 ها رو  خودشان بیافتند. درجه، خانواده منحنی  

 متقارن باشد. هم ساده و هم  که شود:  به نمودار ونی گفته می3نمودار ون ساده متقارن 

 . استساده نامتقارن  6 ولی نمودار شکلنمودار ون ساده متقارن هستند  2 نمودارها  شکل

 است.  هادارا  این وی گی 7 . پنج مجموعه نمودار شکل استها  همسان آل نمودارها  ون، نمودارها  ساده متقارن از منحنیایده

سااوال باااز مهماای بااود.  ،( وجااود داردلعاادد  او 𝑝ه )مجموعاا 𝑝کااه آیااا نمااودار ون متقااارن باارا   ثاادود چهاال سااال ایاان

𝑝  یکاای را باارا 4سااونهندر = 𝑝یافاات و باارا   5 = 𝑝)منتشاار نشااده( بعاادها هاااماورگر باارا   7 =  آن را بااه نتیجااه رساااند  11

داد. ثااال مااا ثاادس جالااب و باارا  تمااام اعااداد اول جااواب ماای کااه گااریگو و همکااارانش رویکاارد  را یافتنااد 2004و در سااال 

 "عدد  اول باشد.  𝑛ر نمودار ون متقارن وجود دارد اگر و فقط اگ  –𝑛"  کندبیان میزیاایی داریم که  

 کنیم. ها  شامل آن ناثیه تعریف میمنحنی داریم. رتاه هر ناثیه را تعداد منحنی 𝑛نمودار  ون –𝑛ناثیه: در هر   5مرتاه 

 عدد  اول است. 𝑛گاه  آن ،باشد ون نمودار متقارن–𝑛: اگر  قضیه

برا  دورون  -𝑛اباا : در هر   بابتی  نق ه  متقارن  مرتاه  آن  نمودار  از  ناثیه  و درون  دارد  )مرکز دوران( وجود  است.    𝑛ها  واقع شده 

𝑟   (0ه  ها  از مرتاناثیه  ،ها  صفر و یکترین ناثیه از مرتاه صفر است. به جز نواثی از مرتاهخارجی < 𝑟 < 𝑛  )  بایستی به صور

)برابر    𝑟مرتاه    و چون تعداد نواثی از  ،متقارن پخش شوند
𝑛
𝑟

دسته متقارن چرخشی برابر  –𝑛لذا تعداد نواثی هر دسته از    است  (
(

𝑛
𝑟

)

𝑛
   

𝑛به عاارتی بایستی    . خواهد بود |(
𝑛
𝑟

𝑛گاه  آن  ،عدد  اول نااشد   𝑛اگر    دهد. زیرارا نتیجه می  𝑛و این خاصیت اول بودن    ( = 𝑚𝑝   (𝑝  

 عدد  اول( و 

(
𝑛
𝑝) = 𝑛 (

(𝑛 − 1)!

𝑝! (𝑛 − 𝑝)!
) = 𝑛 (

(𝑚𝑝 − 1)!

𝑝! ((𝑚 − 1)𝑝)!
) 

                                = 𝑛 [
(𝑚𝑝 − 1)(𝑚𝑝 − 2)(𝑚𝑝 − 3) … ((𝑚 − 1)𝑝 + 1))

𝑝!
] 

 
1 Simple 

2 Symmetric 
3Simple Symmetric  

4 Henderson 
5 Rank 

 7شکل 
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پذیر نیست و این با  نیز بخش  !𝑝لذا بر    ،پذیر نیستبخش   𝑝کدام از عوامل صور  بر  ولی عاار  داخل کروشه صحیم نیست زیرا هیچ

𝑛فرض  |(
𝑛
𝑝) باشد. و  در تناقض می𝑛 .عدد  اول است□ 

 کند.  متقارن محدود میاین قضیه دامنه بح  را برا  نمودارها  

کنند و این تواند رسم شود تعجب میپوشانی بیشتر از سه مجموعه نیز میکه نمودار ون برا  نمایش تمام ثاال  هم بیشتر مردم از این

باشند و با غیر ممکن بودن رسم نمودار ون به   سه مجموعه را دیده  ها تاها نمودار ون به کمک دایرهآن   که  تعجب زمانی بیشتر است

 ها برا  بیش از سه مجموعه برخورد کنند.کمک دایره
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چهار   محدب برا کسانی ها یضیبا ب متقارنرینمودار ون ساده غ. 9شکل 
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 مجموعه زدهیس  نمودار ون ساده متقارن برا نیاول. 12شکل 

 

 هفت مجموعه  نمودار ون ساده متقارن برا. 10شکل 

 مجموعه، مشهور به نورز )رز نو( ازدهی  نمودار ون ساده متقارن برا نیاول. 11شکل 
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ای به نام سفر مسئله هاست که شیفتگان شطرنج، از حل کردن  قرن 

ی شطرنج استاندارد صفحه مسئله، یک  برند. در این  اسب، لذت می 

می  داده  هشت  در  مهره هشت  یک  و  خانه   شود  در  که  ای اسب 

بار   ۶۳دلخواه جایگذاری شده است. هدف این است که اسب را  

یک بار طی کرده  ها را دقیقا  حرکت دهیم به طوری که تمام خانه 

و مانند داشته باشد: د - 𝐿های  تواند جهش ی اسب می باشد. )مهره 

 مربع در یک جهت و یک مربع در جهت عمود بر آن.(

توانیم افزاید. برای مثال، می تنوع در این مسئله، به چالش آن می 

از  اسب  حرکت  یک  شده،  مراجعه  مربع  آخرین  که  کنیم  الزام 

مربع   یک  ،تر ی سخت ی آغازین فاصله داشته باشد. یک نمونه نقطه 

به   کند. مخالف را مشخص می شروع و یک مربع انتهایی با رنگ  

گوییم. توجه داشته باشید ، سفر چالش برانگیز اسب می فرآینداین  

کند؛ در ی اسب همیشه به رنگ مخالف جهش می که یک مهره 

 نتیجه غیرممکن است مربع نهایی هم رنگ مربع آغازین باشد.

ی ترکیبات دهیم که همهای ارائه میدر این مقاله، اثبات سازنده

  هرچندهای سفر چالش برانگیز اسب، راه حلی دارند.  و پایان  آغاز

افزارهای کامپیوتری این نتایج را با پیدا کردن سفرهایی  که نرم

اند، ما هم اثبات  های ممکن ثابت کردهبرای تمام شروع و پایان
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می ارائه  فراهم  کوتاهی  را  مسئله  ساختار  از  بینشی  که  دهیم 

 کند. می

 ی اسب گراف سفر مهره 

مسئله اسب  سفر  ریاضیدان،  یک  در  برای  ها  گراف   نظریهای 

است،    رأس  ۶4دارای    𝐺ی شطرنج  شود. گراف صفحهمحسوب می

دهنده نشان  کدام  هر  خانهکه  را ی  یالی  هستند.  صفحه  از  ای 

،  𝑦ی  به خانه  𝑥ی  توان یافت که با یک جهش اسبی از خانهمی

های  گوییم خانهالت میکند؛ در این حمتصل می 𝑦را به   𝑥  رأس

𝑥    و𝑦    در𝐺    بسته به رنگ مربع آن، یا  رأسمجاور هستند. هر ،

 سفید است و یا سیاه. 

توان به صورت  ی چالش برانگیز سفر اسب را میمسئلهبنابراین،  

 زیر بیان کرد: 

به عنوان   𝑒و    𝑜های  )به نام  𝐺های مخالف در  از رنگ   رأسبا دو  

را    رأسپیدا کنید که هر   𝑒تا   𝑜از   𝐺و مقصد(، مسیری در   أمبد

 گوییم. نی میویک بار طی کند؛ به این مسیر، مسیر همیلت دقیقا 

از   خانه  شمارهصفحه هر  توسط  شطرنج  شماره  سطری  ی  ی و 

می شناسایی  آن  طریق  ستون  از  است  ممکن  نتیجه،  در  شود. 

شاره کنیم. به طور و ستونی یک خانه، به آن ا  سطریی  شماره

ترین خانه سمت  و پایین  ℎ8ت،  سارالترین خانه سمت  مثال، با

 شوند. نامیده می 𝑎1 چپ،

میاستیال    1۶۸دارای    𝐺گراف   اما  برای   ۶4توانیم  ،  را  خانه 

تایی تقسیم کنیم. هر  1۶روشن کردن ساختار آن، به چهار گروه 

بینید،  می  1طور که در شکل  همان  𝑆یا    𝑑  ،𝐷  ،𝑠های  گروه را با نام

ی سیستم لوزی چپ نشان دهنده  𝑑های  کنیم. خانهمشخص می

. توجه داشته باشید که در زیرگراف نشان داده شده در  هستند

گویند(، هر ربع صفحه )که به آن زیرگراف القایی می  2aشکل  

یال  رأسچهار  دارای   با  به  است که  و  لوزی  به شکل  آبی  های 

 اند.  صورت مایل به چپ، به هم متصل شده

های مشخص شده با  بینید، خانهمی  2bطور که در شکل  همان

𝐷    طور که در  ت تعلق دارند. همچنین همانساربه سیستم لوزی

و   𝑠های  مشخص شده است، به ترتیب، خانه  2dو  2cهای شکل

𝑆  ت هستند.سارمتعلق به سیستم مربع چپ یا مربع 

نیز هم   𝑆و   𝑠از یک نوع و همچنین   𝐷و   𝑑  هایبرچسب گوییم

 نوع هستند.

توانند به  گراف می-𝑑یال    24و    رأس  1۶توجه داشته باشید که  

داده شده در شکل    𝐺4,4گراف چهار در چهار   تبدیل  ۳نشان   ،

پایین مثال،  طور  به  چپ    رأسترین  شوند.  نشان   𝐺4,4سمت 

خانهدهنده القایی    𝑏2ی  ی  زیرگراف  چهار  هر  واقع،  در  است. 

را دارند؛  بنیادی  با  یک  هر یک   که  گوییم  همان ساختار  ریخت 

 هستند.  𝐺4,4گراف 

چطور؟ توجه داشته باشید که هیچ یالی    𝐺های  ی یالبقیهاره  درب

وجود ندارد که دو سیستم مختلف از یک نوع را به هم وصل کند؛  

وجود نخواهد داشت. در    𝑠𝑆یا    𝑑𝐷به این معنی که هیچ یال  

می4شکل   )آبی(  ،  ششم  و  سی  یال  که  و    𝑆𝑑و    𝑠𝐷بینیم 

شکلی همانند بند    𝑆𝐷و    𝑠𝑑همچنین یال سی و ششم )قرمز(  

اگر هر  کفش تشکیل می از شکل   1۶۸دهند.  و    2a-dهای  یال 

دهد  را به ما می  𝐺را با هم ترکیب کنیم، گراف سفر اسب    4شکل  

 )در شکل نشان داده نشده است(.

 

 استراتژی 

کردن  زمانی که با هر چهار سیستم ذکر شده آشنا شدیم، حل  

که  مسئله  صورت  این  به  بود.  خواهد  ساده  اسب  سفر   رأس ی 

اما این حق انتخاب را داریم که هر جا    استداده شده  𝑜آغازین  

 که بخواهیم سفر را تمام کنیم. 

کنیم   سیستم    𝑜  رأسفرض  در    𝑑در  و  شود  گرفته  نظر  در 

سه  پایین به  بگیرد.  قرار  چپ  نقطه سمت  در    رأسترین  دیگر 

با عالمت   ربع صفحه  داشته   𝑑همان  توجه  )البته  جهش کنید 

روی   که  ربع صفحه  𝑏2  رأسباشید  به  نیایید(. سپس  ی فرود 

باز هم روی یک    𝑑  رأسمجاورتان جهش کنید، به طوری که 

این   و  بیایید  از    دفرآینفرود  بعد  بنابراین،  کنید.  تکرار    1۵را 

ایم. سپس،  را طی کرده  𝑑خانه با عالمت    1۶ی  حرکت، ما همه

؛  𝑠ی با عالمت دیگر جهش کنید. به عنوان مثال، سیستم  رأسبه 

و    𝐷و سعی کنید آن را به طور کامل طی کنید. سپس سیستم  

 را طی کنید. بجنبید! امتحان کنید!  𝑆در آخر سیستم  

، 𝑑 ،𝐷های ر مجموعه با برچسباتوان به چه. رئوس گراف سفر اسب را می1 شکل

𝑠  و𝑆  افراز کرد که به ترتیب بیانگر لوزی چپ، لوزی راست، مربع چپ و مربع راست

 هستند.
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که   اسب،  برانگیز  چالش  سفر  حل  های  رأس برای 

آن   پایانی  و  شدهآغازین  یک  داده  از  شبه است، 

می استفاده  دنیلز  الگوریتم  مایکل  توسط  که  کنیم 

 ابداع شده است. 

اولیه است که می  مشاهدات  این  از چهار  ما  توانیم 

هایی  رأس میانی هر سیستم استفاده کنیم؛ از    رأس

های ستونی  و شماره  ۶و    ۵،  4،،  ۳  سطریی  با شماره

𝑐  ،،𝑑  ،𝑒    و𝑓  توان برای جهش از یک سیستم می

  استفاده کرد  متضاد  از نوع  هایبه هر یک از سیستم 

  رأسبا دو  ها  رأس (. در واقع، هر یک از این  4)شکل  

از نوع مخالف آن، مجاور است. به طور مثال، گراف 

𝑑    های میانی  رأس دارای𝑐3  ،𝑑5  ،𝑒4    و𝑓6  است 

به دو  می  𝑐3  رأساز    مثال و     𝑠از نوع    رأستوانیم 

(𝑎2    و𝑒2  و دو )از نوع    رأس𝑆  (𝑏1    و𝑏5  دسترسی )

 پیدا کنیم.  

ی سفر اسب این  ما برای حل مسئله  لیکاستراتژی  

ی شطرنج عبور است که سیستم به سیستم از صفحه

برای   باید  موارد،  از  بعضی  در  حال،  این  با  کنیم. 

 انتخاب ترتیب حرکت، هوشمند عمل کنیم.  

رسیم، که اساس کار اثبات  می  لم مهم حال، به اولین  

گراف  گوییم  ما خواهد بود.  

قابل  "ی شطرنج  یک صفحه 

بتوانیم    "عبور هرگاه  است، 

هر   هر    رأساز  به  آغازینی 

از رنگ مخالف    رأس پایانی 

مسیرآن،   نی  وهمیلت  یک 

نین  ــه چــنیم. بــیدا کــپ 

ور ــبـل عــابــ ری، قـسیـم

 گوییم. می

ابل  ـ ا قـهمـمام سیستـ: تلم

 هستند.   عبور

هر سیستمی با    چوناثبات:  

𝐺4,4  ریخت است، کافی  یک

که   شود است   𝐺4,4  ثابت 

های شروع  رأسروش برای انتخاب    12۸که    قابل عبور است. با این 

را در نظر بگیریم،   تقارنهای متضاد وجود دارد، اگر  و پایان با رنگ

 را نمایش دهیم.    ۵مورد شکل  10فقط کافی است 

 است.   عبور ، قابل 𝐺  : گراف سفر اسبقضیه

نهایی    رأسو    𝑜  یاولیه   رأسما بسته به موقعیت    ساختاراثبات:  

𝑒 شودتقسیم می حالت، به سه . 

آن  رنگاز  پایانی  و  آغازی  رئوس  که  دارند،  جایی  متضاد  های 

سیاه    𝑜 رأسکلیت قضیه، فرض کنیم    کاستن ازتوانیم بدون  می

، سیستم 𝐴1سفید هستند. فرض کنید اولین سیستم ما    𝑒  رأسو  

به طور   𝐵2و    𝐵1ها  سیستم  سایرو    𝐴2نوع دیگرش  هم باشند. 

خواهد    𝐷نیز سیستم    𝐴2باشد،    𝑑سیستم    𝐴1مثال، اگر سیستم  

،  حالتبود. ثابت خواهیم کرد که سفر اسب با در نظر گرفتن سه  

 .مربع راست (d)مربع چپ و  (c)لوزی راست،  (b)لوزی چپ،  (a)های . سیستم2 شکل

 𝐺4,4. هر چهار زیرگراف القا شده با ۳ شکل

 یکریخت هستند.

)آبی( تشکیل یک الگوی  𝑠𝐷و  𝑆𝑑های یال .4 شکل

)قرمز( نیز  𝑆𝐷و  𝑠𝑑های دهند، و یالبندکفش می

 دهند.تشکیل یک الگوی بندکفش می
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های  در کدام یک از سیستم   𝑒  رأسکه    بسته به این

𝐴1  ،𝐴2   و یا𝐵1   و𝐵2  ،خواهد شد.  کامل باشد 

 تضاد م  از نوع   های : سیستم 1  حالت

، مثال  𝐵های  در یکی از سیستم  𝑒  رأسفرض کنید  

𝐵2  رأس. به طور مثال،  است  𝑜    در سیستم لوزی و

،  لمدر سیستم مربعی قرار دارند. با استفاده از    𝑒  رأس

 𝑜عبور کنیم، به این صورت که از    𝐴1توانیم از  می

، که نشانگر  سفید  میانی  رأسشروع کنیم و روی یک  

𝑚1    .بایستیم با  است،  را  𝑜این 
𝐴1
→𝑚1   نشان

 دهیم. می

ی مشکی فرود بیایید.  رأسبروید تا روی    𝐵1به    𝑚1بعد از آن، از  

میانی   رأسعبور کنید، به طوری که حرکتتان روی    𝐵1از    سپس،

نام   به  به    𝑚2و سفیدی  بپذیرد.  از آن    𝐴2پایان  حرکت کنید، 

بر روی   تا  توقف کنید. و در    𝑚۳میانی سفید    رأسعبور کرده 

 𝑒طوری جهش کنید که به هیچ وجه روی    𝐵2نهایت به سیستم  

مجاور    𝐵2از    رأسل دو  با حداق  𝑚۳جایی که  فرود نیایید. از آن

امکان همیشه  اتفاق  این  میاست،  است.  از  پذیر   رأس توانیم 

آن را   𝑒را عبور کرده و با    𝐵2،  بنا به لم شده، و    𝐵2سیاهی وارد  

برای خالصه کردن  است.  تمام شده  بنابراین سفر  پایان دهیم؛ 

 داریم:  1 حالت

𝑜
𝐴1
→𝑚1

𝐵1
→𝑚2

𝐴2
→𝑚۳

𝐵2
→ 𝑒 

 نوع هم  های : سیستم 2  حالت

این   همانند  حالتبرای  این    حالت ،  با  کرد.  خواهیم  عمل  اول 

قرار دارد. به طور مثال،   𝐴2، بلکه درون  𝐵2نه در    𝑒تفاوت که  

 های لوزی شکل متفاوتی هستند. در سیستم  𝑒و   𝑜رئوس  

 𝑥و   𝑑میانی    رأس، قادر به یافتن سه  𝐺4,4در    𝑒: با داشتن هر  لم

  𝑒تا    𝑑  از  مجاور هستند و  𝑦و    𝑥خواهیم بود؛ به طوری که    𝑦و  

ها به جز  رأس ی  دارد که از همه  وجودسیزده گام  یک مسیر با  

  از پیمایش    یمهنیک  این مسیر،  به  کند.  عبور می  𝑦و    𝑥  رأس

𝐺4,4 گوییم . 

 𝐺4,4در    𝑒تقارن، الزم است بسته به جایی که  استفاده از  اثبات: با  

، یکی  𝑒ی پایانی  را در نظر بگیریم. نقطه  حالتقرار دارد، فقط سه  

کناری یا یکی از چهار    رأسمیانی، یا یکی از هشت    رأساز چهار  

 و رئوس  𝑑ی آغازین  توانیم نقطهای خواهد بود. میگوشه   رأس

ها و  انتخاب کنیم. گزینه  حالترا بر اساس آن سه    𝑦و    𝑥  آزاد

 𝑑اند. توجه داشته باشید که رئوس  ارائه شده  ۶مسیرها در شکل  

 های متضاد هستند. رنگ دارای 𝑦و   𝑥و همین طور رئوس  𝑒و  

را اثبات کنیم. قبل از آن، توجه کنید که    2  حالتتوانیم  حال می

𝑒    داخل𝐴2    باشد،  میانی، چه کناری و چه گوشه  رأسچه ای 

قبلی انتخاب کنید. فرض    لم را همانند    𝑦و    𝑑  ،𝑥رئوس میانی  

 𝑒شروع و به    𝑑به طوری که از    باشد   𝐴2نیمه پیمایش    𝑇کنید  

های  دارای رنگ   𝑦و    𝑥چون  اجتناب کند.    𝑦و    𝑥شود و از  ختم می

 بیانگر رأس مشکی باشد.  𝑥مخالف هستند، فرض کنید که  

را مشابه قبل بپیمایید، به    𝐵1و    𝐴1شروع کرده و    𝑜ی  از نقطه 

پایان پذیرد    𝑚2و    𝑚1ای که به ترتیب روی رئوس سفید  گونه

(𝑚2    و𝑥  سپس، به  مجا .)ور هستند𝑥    و بعد به𝑦    حرکت کنید

 وارد شوید.  𝐵2سیاهی به  رأسبروید. از طریق  𝐵2و در آخر به 

𝐵2    سفید  میانی    رأسرا نیز مشابه قبل و طوری بپیمایید که روی

𝑚۳  مجاور ،𝑑  پایان پذیرد. در نهایت، از ،𝑚۳    به𝑑    ،حرکت کنید

پیمایشی   نیمه  حرکت  به  از  𝑇سپس   ،𝑑    تا𝑒  که بپردازید   ،

اند،  که خود از قبل وجود داشته  𝑦و    𝑥، به جز  𝐴2ی  دانیم همهمی

 کنیم: گیرد. مورد دوم را در نموداری خالصه میرا در بر می

𝑜
𝐴1
→𝑚1

𝐵1
→𝑚2 → 𝑥 → 𝑦

𝐵2
→𝑚۳ → 𝑑

𝐴2−{𝑥,𝑦}
→     𝑒 

 یکسان : سیستم ۳  حالت

از  𝑒باشند. نخست، فرض کنید   𝐴1هر دو در   𝑒و   𝑜فرض کنید  

از  ℎ1یا    𝑎8)   نباشد  ایگوشه رئوس سفید    𝐴1(. سپس، خارج 

برسد.    𝑒تواند با یک حرکت به  وجود دارد که می  رأسحداقل یک  

 𝐵2در نظر بگیرید و فرض بر این است که در    𝑓را،    رأساین  

 باشد. 

پایان یابد    𝑒ی  ای که در نقطهبه گونهرا آغاز کنید    𝐴1پیمایش  

یکی    𝑛1عبور کند. فرض کنید    𝑛1یکی مانده به آخر    رأسو از  

رئوس   دسترسی    ایگوشه از  چون  پذیر  امکان  𝐵2به    𝑒نیست. 

دسترسی پیدا کند.    𝐵1سفیدی در    رأستواند به  می  𝑛1است،  

پیماییم، اما باید اطمینان را می  𝐵2و    𝐴2و    𝐵1سپس به ترتیب  

ایستیم. در نهایت، پیمایش را  می  𝑓ی  حاصل کنیم که در نقطه

دهیم. این پیمایش را در نمودار زیر پایان می  𝑒به    𝑓با انتقال از  

 کنیم: خالصه می

𝑜
𝐴1−{𝑒}
→    𝑛1

𝐵1
→𝑚2

𝐴2
→𝑚۳

𝐵2
→ 𝑓 → 𝑒 

  باشد، به علت  ایگوشه   رأسیک    𝑛1در صورتی که    فرآینداین  

به   عبور  راه  شدن  محسوب می𝐵1صلب  ناموفق  این  ،  در  شود. 

 ، خواهد بود. فرض کنید𝑛0  دیگر  رأسو    𝑒فقط مجاور    𝑛1حالت،  
𝑜 → ⋯ → 𝑛 → 𝑛0 → 𝑛1 → 𝑒 

 قابل عبور است. 𝐺4,4. ۵ شکل
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بر روی    12باشد. فقط    𝐴1پیمایش   تا  اجرا کنید  را  اول  پرش 

باشد.    𝐵2در    𝑛0ی  همسایه  𝑓0بایستید. فرض کنید    𝑛سیاه    رأس

 سپس طبق نمودار زیر، حرکات را اجرا کنید:

𝑜
𝐴1−{𝑛0,𝑛1,𝑒}
→        𝑛

𝐵1
→𝑚2

𝐴2
→𝑚۳

𝐵2
→ 𝑓0 → 𝑛0 → 𝑛1 → 𝑒 

که   بگیرید  نظر  در  را  حالتی  نهایت،   ایگوشه  رأسیک    𝑒در 

و    𝐵2درون    𝑓1قبل، اجرا کنید. فرض کنید    فرآیند باشد. مشابه  

باشد. سپس، نمودار پیمایش ذکر شده، به صورت زیر   𝑛1مجاور  

 است:

𝑜
𝐴1−{𝑛1,𝑒}
→      𝑛0

𝐵1
→𝑚2

𝐴2
→𝑚۳

𝐵2
→ 𝑓1 → 𝑛1 → 𝑒 

سه   هر  ترتیب،  کرده  حالت بدین  و حل  مطرح    بنابراینایم؛  را 

 ی چالش برانگیز سفر اسب، همواره قابل حل است!مسئله 

 

 مرجع 

A. T. Benjamin and S. K. Miller Challenging 
Knight’s Tours, Math Horizons, 25, 3, 18-21, 
2018. 

 .نیمه قابل عبور است 𝐺4,4. ۶ شکل

 

بنجامین در کالج هاروی ماد، ریاضیات آرتور 

کند و ویراستار سابق نشریه تدریس می

است. این مقاله ترکیبی از  «های ریاضیافق»

ها، معماها، ریاضیات، برخی عالیق اوست: بازی

 و جادو.

 

با مدرک ریاضیات از  2017سم میلر در سال 

است. التحصیل شدهکالج هاروی ماد فارغ

 اتیاضیر انیپا یب یایند در او که یگامهن

 او را در حال توان یم زند،ینم رجهیش

 ،یرانقیقا فون،یساکس نواختن ،یسیکدنو

 .کرد دایپ شطرنج بازی ابرداری یوزنه



 

  

John von Neumann 
Dec 28, 1903 - Feb 8, 1957 

اگر مردم باور ندارند که ریاضیات ساده 

است، تنها به این دلیل است که 

متوجه نیستند زندگی پیچیده چگونه 

 است.
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مورد   از معماهای  یکی  روبیک  این  عالقهمکعب  در  که در   40ی جهانیان  ابداع شده  آن  برای حل  است. چندین روش مختلف  سال 

 توانند آن را در عرض چند ثانیه حل کنند. می "روبیک کارهای سریع"شماری توضیح داده شده است. متخصصین های بیکتاب

،  90درباره مکعب روبیک وجود دارد. یک حرکت مکعب شامل چرخشانگیز، سواالت ریاضی جذاب بسیاری  عالوه بر این شاهکارهای حیرت

حالت ممکن    43,252,003,274,489,856,000 درجه یکی از شش وجه است.  270و    180

 ها برای رسیدن به حالت حل شده به دست آورد. ای از حرکتتوان با اعمال دنبالهرا می

توان همواره و کعب روبیک را مینشان داده شد که م  2010با وجود این پیچیدگی، در سال  

اولیه، در   از وضعیت  یا کمتر حل کرد.  20مستقل  عدد   حرکت  این  گفته   "عدد خدا"به 

های شناخته شده توسط انسان معموالً از تعداد قابل توجهی حرکت حل شود، زیرا تمام راهمی

 کنند. بیشتر از این مقدار بهینه استفاده می

ند حرکت برای به هم زدن یک مکعب حل شده الزم است؟ در  اما در مورد سؤال مخالف: چ

از این گذشته، بر خالف حل  تر از محاسبه عدد خدا است.نگاه اول، این سوال بسیار ساده

 یک مکعب، به هم زدن آن هیچ مهارت خاصی نیاز ندارد. 

 "بُر زدن"یمطالعه  1990ثال مشهور، در سال  یک م ها پاسخ داده شده است.سواالت مشابه، با موفقیت در زمینه مخلوط کردن کارت 

ها تصادفی و هر ترتیب گوییم اگر ترتیب آن   "مخلوط"ها را  است. یک دسته از کارت  2و پرسی دیاکونیس   1توسط دو ریاضیدان دیو بایر

کافی است تا تقریباً یک دسته استاندارد  بایر و دیاکونیس نشان دادند که هفت بار بُر زدن الزم و  ممکن دارای احتمال وقوع یکسان باشد.

 کارت بازی را با هم مخلوط کنید. 

4پازل را منتشر کردند که شامل یک مربع   15سال گذشته، ریاضیدانان مطالعه مشابهی از  × کاشی کشویی و یک    15است که پر از  4

 فضای خالی است.

 
 منظور از به هم زدن مکعب چیست؟ 

دنباله تصادفی حاصل از  دهد. هم زدن مکعب روبیک دارد، مرتباً حرکات تصادفی روی آن انجام مییک شخص معمولی که سعی در به  

ویژگی اصلی این است که با توجه به وضعیت فعلی، احتمال  نامند. می  3دانان زنجیر مارکوفچه ریاضیها، مورد خاصی است از آن حالت

 قبلی بستگی ندارد. های این که حالت بعدی چه باشد، به هیچ یک از حالت

گیریم که با افزایش تعداد حرکات تصادفی، احتمال وقوع هر یک با استفاده از تئوری زنجیرهای مارکوف در به هم زدن مکعب نتیجه می

  "یکنواخت توزیع احتمال  "ریاضیدانان این امر را   شود.تر مینزدیک و نزدیک  43،252،003،274،489،856،000/1های ممکن به  از حالت

 دهد. نامند، زیرا هر حالت ممکن با احتمال یکسان رخ میمی

 
1 Dave Bayer 
2 Perci Diaconis 
3 Markov chain 
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بعد از هر تعداد مشخص حرکت تصادفی، وضعیت مکعب تصادفی خواهد بود، اما توزیع احتمال آن دقیقاً یکنواخت نخواهد بود. احتمال 

 ها نسبت به سایرین بیشتر خواهد بود. برخی از حالت وقوع

با افزایش تعداد حرکات تصادفی   حرکت تصادفی با توزیع احتمال یکنواخت باشد. 𝑡تفاوت توزیع احتمال پس از میزان    𝑑(𝑡)فرض کنید 

(𝑡)   مقدار𝑑(𝑡) مکعب در حال به هم ریخته شدن متناظر با کوچک شدن   یابد.کاهش می𝑑(𝑡) .است 

 
 4مونت کارلو   -زنجیر مارکوف  

عالوه بر مخلوط کردن کارت و به هم زدن پازل، نظریه  شود.خوانده می  "آمیخته"  𝑑(𝑡)در نظریه زنجیرهای مارکوف، این کاهش در  

ترین ابزارهای محاسباتی در علم و مهندسی مدرن روش مونت یکی از مهم زنجیر مارکوف آمیخته کاربردهای عملی بسیار مهمی نیز دارد.

در اصل، سعی در حل مسائل   گذاری شده است، اساساً به شانس متکی است.، مانند کازینو معروف که پس از آن ناماین روش کارلو است.

 های تصادفی چندگانه است.سخت ریاضی با استفاده از حدس

 - نجیر مارکوف  های زبرای درک صحت این روش شوند. های تصادفی استفاده میدر عمل، زنجیرهای مارکوف اغلب برای تولید این حالت

 یابد. با چه سرعتی کاهش می 𝑡  ،𝑑(𝑡)مونت کارلو، وظیفه اصلی این است که تخمین بزنیم با افزایش  

 
 مکعب جیبی 

3روبیک استاندارد   بررسی مشکل برهم زنی برای مکعب × 3 × در حال حاضر یک چالش    3

2تر  با این حال، اگر توجه خود را به نسخه کوچک  حل نشده است. × 2 × به نام مکعب    2

 شود.جیبی تغییر دهیم، کامالً قابل کنترل می

 ای باقی مانده است.در این مکعب، قطعات کناری و وسط وجود ندارد و فقط قطعات گوشه 

 است. 11حالت ممکن دارد و عدد خدای آن  3674160مکعب جیبی تنها 

  0.695  در  𝑑(𝑡)حرکت،    11س از  پ  کنیم.را برای مکعب جیبی ترسیم می  𝑑(𝑡)در نمودار زیر،  

برد )که اغلب  می  0.25را به مقدار زیر    𝑑(𝑡)که مقدار   𝑡اولین مقدار     هنوز بسیار بزرگ است.

حرکت    25است. بعد از    19شود(  گفته می  "زمان آمیختگی"در تئوری دنباله مارکوف به آن  

𝑑(𝑡) است.  0.00000017حرکت  100و بعد از  0.0012حرکت   50، بعد از 0.092 برابر با 

 𝑑(𝑡)بنابراین برای به هم زدن کامل یک مکعب جیبی از چند حرکت باید استفاده کنید؟ جواب بستگی به این دارد که مایل هستید تا 

 حرکت استفاده کرد.  19، نباید کمتر از با این حال، قطعاً به تعداد عدد خدا حرکت کافی نیست. حداقل  چقدر کوچک باشد.

 .☺و البته، هنگامی که مکعب خود را به هم زدید، تمام کاری که باید انجام دهید این است که دوباره آن را حل کنید 

 
 مرجع 

https://theconversation.com/how-hard-is-it-to-scramble-rubiks-cube-129916. 

 
4 Monte Carlo 

https://theconversation.com/how-hard-is-it-to-scramble-rubiks-cube-129916
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از فالسفه از  ی یونان باستان بود که در قرن پنجم  زنون یکی  او داریم  هما امروز.  کردمیالد زندگی میپیش  .  اطالعات کمی راجع به 

 هستیم.    "ارسطو"و    "افالطون"  بیشتر مدیون  ،دانیم زنون می  را که درباره هرچه    امروزه از کارهای او باقی نمانده است.    کداممتاسفانه هیچ

ها را اش بدون پرسش و آزمودن چیزها، به سادگی آنکرد که مردم زمانهبود و از این ایده دفاع می  "پارمنیدس"زنون شاگرد وفادار  

کثرت، تغییر و حرکت وجود ندارد و  حقیقت یکتا و غیر قابل تغییر است.  کرد:  دفاع می  ایافسانه  یپذیرند. پارمنیدس از این ایدهمی

 شود.احساسات ما، باعث حرکت می خوردگیاثرات کثرت، تغییر و فریب

این چهار پارادوکس است که انداختند.  ی استادش را دست میزنون چهار پارادوکس را گسترش داد، شاید در جواب کسانی که فلسفه 

چقدر این ها دفاع کنم تا نشان دهم که  ها را توضیح دهم )و همچنین از آنکنم تا آنزنون را زنده نگه داشته است و من سعی می

از  پارادوکس بعد  امروز،  و هر    2500ها جدی هستند(. حتی  است  نشده  متوقف  پارادوکس  این چهار  درباره  روز فالسفه، سال، بحث 

 دهند.  ها توسعه میهای بیشتری را روی آن ایده

اند.  های زنون بحث کردهبه پارادوکسی مدرن هستند که راجع  بعضی از فالسفه   "آلفرد نورث وایتهد"و    "هنری برگسون"،  "برتراند راسل"

ها ی این پارادوکسدرباره  "جنگ و صلح"نیز در کتاب    "تولستوی"بر این    ها اشاره کرده است. عالوههم به آن   "هگل "کنم  من فکر می

 صحبت کرده است.
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 پشت آشیل و الک 

بود.   "تروجان"ی جنگ  پشت مقایسه کرده است. آشیل فرماندهالکخدا، را با یک  ، یک نیمه"آشیل"ها، زنون  در یکی از این پارادوکس

،  "استیکس"توان آن را در قرن اول پیش از میالد ردیابی کرد، مادر آشیل، او را درست بعد از تولدش در رود ای که میتوجه به افسانه با

ادرش او را در آب فرو برده بود، قوزک پایش خیس نشد و  ، غسل داد. با این حال، زمانی که مرود جاودانگی در مرز میانی زمین و جهنم

پرتاب شد و بر پشت قوزک    "پاریس"پذیر بود. آشیل توسط تیری که از جانب به همین سبب آشیل تنها از قوزک پایش به پایین آسیب

 جا به وجود آمده است.  از این  "ی آشیلپاشنه"پایش فرود آمد، کشته شد. عبارت 

کند. زنون بحث ی دو را از جایی جلوتر از آشیل شروع میتر از آشیل است، مسابقهپشت بسیار آهسته ، با این که الکدر این پارادوکس

پشت از آن ای برسد که الکپشت، آشیل ابتدا باید به نقطهپشت نخواهد رسید. برای جلو زدن از الکوقت به الککند که آشیل هیچمی

پشت هم در حال دویدن است. اکنون پشت اندکی جلوتر رفته است، چون الکآشیل به آن نقطه برسد، الکشروع کرده بود. زمانی که  

پشت باز هم اندکی پشت در آن ایستاده است، برسد. اما زمانی که آشیل به این نقطه برسد، الکی جدیدی که الکآشیل باید به نقطه

دود. این روند همواره ادامه پیدا خواهد کرد و آشیل هرگز  پشت مکرراً میرا الکجلو رفته است و پیشرفتش هرگز متوقف نخواهد شد زی

 داند که چطور باید بدود!  پشت قطعاً میپشت برسد. این الکنخواهد توانست که به الک

دانند که آشیل به ی. پارمنیدس و زنون مثل شما م"تواند در زندگی حقیقی رخ دهداین اتفاق هرگز نمی "لطفاً این حرف را نزنید که  

 دهند.  بینیم، حقیقت ندارد و حواس، ما را فریب میچه ما میآورند که آنها دلیل میپشت خواهد رسید. با این حال آنالک

پشت متر قبل از الک  100هایمان فرض کنیم که آشیل مسابقه را  برای ایدهی محکم  بیایید به این پارادوکس فکر کنیم. برای داشتن پایه

پشت خواهد  پشت تکان نخورد، آشیل در یک ثانیه به الکدود. اگر الکمتر می  100کند و همچنین فرض کنیم در هر ثانیه  شروع می

ای (. نقطهتواندبیایید فرض کنیم که واقعاً می دود )متر می  10پشت در هر ثانیه  دود. فرض کنیم که الکپشت هم دارد میرسید. اما الک

رسد. در  پشت می، نقطه شروع الک𝐴1ی  نامیم. آشیل بعد از یک ثانیه به نقطهمی  𝐴کند، نقطه  جا شروع میمسابقه را از آن که آشیل  

1از  رسد. آشیل بعد  می  𝐴2ی  رود و به نقطهمتر جلو می  10پشت  این یک ثانیه الک

10
1پشت در این  رسد. الکمی  𝐴2ی  ثانیه به نقطه  

10
 

1متر را در  1رسد. سپس آشیل این می 𝐴3ی جدیدش  لو خواهد رفت و به نقطه متر ج  1ثانیه، 

100
 دود.  ثانیه می 
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 : کنندحل می گونهها آن را بدینگذرند؟ آنگذارند و از آن میان آن را به حال خود میدانریاضیجا یک پارادوکس وجود دارد، آیا این

 

 پشت خواهد رسید در: ان خواهند گفت که آشیل به الکدانریاضیبنابراین 

1 ثانیه  +
1
10

+
1

100
+

1
1000

+ ⋯ 

دهند اما  کنند اهمیت نمیشمارا عدد را در ریاضی با هم جمع میان بیدانریاضیفالسفه با این جواب راضی نشدند. فالسفه به این که  

ی  که از زندگی واقعی گرفته شده است، مخالف هستند. از کجا معلوم که بتوانیم ریاضیات را درباره  ایچنین عملی در مورد مسالهآنان با  

 کند؟  زندگی حقیقی به کار ببریم؟ آیا این دقیقاً همان چیزی است که زنون راجع به آن بحث می

پیدا کنند  ان سعی میدانریاضی را  قانون طبیعت  ریاضی،  کنند که  از  تشکر  با  عالی است. به طور مثال،  بگویم، خیلی هم  باید  و من 

توانیم به ماه برویم. تعداد بسیار زیادی کاربرد برای ریاضیات وجود دارد. شوند و حتی ما میها ساخته میهواپیماها، قطارها و ساختمان

تواند همه جا اعمال شود؟ برای یعت است. اما آیا ریاضیات میدهند که ریاضیات ابزار مناسبی برای شناخت طباین کاربردها نشان می

3تا میوه. زیرا  5ی سه تا گالبی برابر است با تا سیب به عالوه 2مثال  + 2 = . اما اگر ما از این حقیقت ریاضی در مورد سه لیتر آب و 5

 مورد به کار بردن ریاضیات محتاط باشیم.    آوریم. بنابراین باید دردو لیتر الکل استفاده کنیم، پنج لیتر مایع به دست نمی

دهد  ی باال نشان نمیاین محاسبه بر    تواند مدلی تقریبی از ریاضیات باشد. عالوهطبیعت نیز مدل کاملی از ریاضیات نیست. طبیعت تنها می

10که آشیل در  

9
10پشت در  ه الکدهد این است که آشیل برسد. چیزی که نتایج باال نشان میپشت میثانیه به الک  

9
رسد اگر  ثانیه می  

 تواند به او برسد! رسد، بلکه اصالً می پشت می اما سوال این نیست که چه زمانی آشیل به الک . پشت برسداصال به الک

 پشت خواهد رسید. ها، متعقدند که آشیل به الکآن  یی مدرن، البته نه همهمنظور من را اشتباه متوجه نشوید، بیشتر فالسفه

 کنند. اشتباه تفکر زنون در کجاست؟ مشکل پارادوکس در کجاست؟  این چیزی نیست که امروزه فالسفه راجع به آن بحث می

 هاست.آن یاین موضوع بحث امروزه 

برسد،    𝐴1پشت برسد. آشیل ابتدا باید به  مشکل دیگری هم در پارادوکس زنون وجود دارد: آشیل باید تعداد متناهی قدم بردارد تا به الک

توانند نامتناهی  ان میدانریاضیتواند نامتناهی قدم بردارد؟ این یک پرسش بسیار سخت است.  و . . . اصال کسی از ما می   𝐴3، بعد  𝐴2بعد  

توانیم نامتناهی کار انجام دهیم.  توانیم نامتناهی عدد را در زندگی واقعی جمع کنیم. ما نمیعدد را در فضای ذهنی جمع کنند، اما ما نمی

 توانیم.  است که تصور کنیم میخب، حداقل، سخت 

 دود ثانیه می 1در  𝐴1به  𝐴0آشیل از 

در  𝐴2به  𝐴1آشیل از 
1

10
 دود ثانیه می 

در  𝐴3به  𝐴2آشیل از 
1

100
 دود ثانیه می 

در  𝐴4به  𝐴3آشیل از 
1

1000
 دود ثانیه می 

... 
 

10 نهایت جمع برابر است بادهد که جواب این بییک حساب ساده نشان می

9
پس آشیل .  

10  بعد از

9
 .  ثانیه 1.2ثانیه و حتی کمتر از  2کمتر از ، پشت خواهد رسیدثانیه به الک 

گیرد، به این معناست  دار از منطق ما مایه میاگر، ما ثابت کنیم که یک استدالل خنده

 ماست و ما باید آن را پیدا کنیم.   که خطایی در استدالل 
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دهد؟ قبل از این که به این سوال بپردازیم، بیایید راجع به پارادوکس دوم  پشت انجام میآیا آشیل تعداد متناهی کار برای رسیدن به الک

 زنون صحبت کنیم.  

 

 دوگانگی 

بیایید  تواند از یک نقطه به نقطه دیگر برود.  گوید که آشیل نمی او حتی می پشت برسد.  تواند به الکگوید که آشیل نمیزنون فقط نمی

1آشیل حتماً باید    𝐵به    𝐴. برای رسیدن از  𝐵برود و هم نقطه    𝐴ی  تواند به نقطه بگوییم که آشیل هم می

2
مسیر را برود. بعد از رسیدن    

1ی مسیر آشیل حتما باید  به میانه

2
1مانده را جلو برود و باز  مسیر باقی 

2
 ماند. این روند تا ابد ادامه خواهد داشت. مسیری که باقی می 

با گذشتن  پیکانی را که در هوا پرواز می پیکان  پروسه نهایت نقطه متحمل بیاز بیکند، در نظر بگیرید و فرض کنید که این  نهایت 

کنم، و از آن گذشته تصورش بسیار سخت طور فکر نمیمن اینمتر از حرکت پیکان را تصور کند؟ تواند هر سانتی آیا مغز ما می شود. می

گردم(. از به این موضوع برمی  گذرند. )به زودیگیرد، این تصاویر مانند فیلم میاست. زمانی که مغز ما تعداد متناهی عکس از پیکان می

 کند.  االن این را در نظر بگیرید که مغز ما، دنیای بیرون را از راهی متناهی درک می

نهایت کار انجام  توانیم بینهایت کار انجام دهیم: کار اول، کار دوم، کار سوم . . . ما میتوانیم بیشما ممکن است فکر کنید که ما می

وانیم این دومین پارادوکس کار را، که بسیار شبیه پارادوکس اول است، طوری تغییر دهیم تا اثبات کنیم که  تدهیم! ما همچنین می

برسد. او باید   𝐵ی  به نقطه 𝐴ی  تواند حرکت کند. در حقیقت، آشیل باید نصف راه را برود، پیش از آن که بتواند از نقطهآشیل حتی نمی

1هارم راه بگذرد قبل از آن که بتواند به نصف مسیر برسد. اما قبل از آن او باید به  چاز یک

8
1مسیر برسد و حتی قبل از آن باید    

16
راه را   

ای برای جلو رفتن وجود ندارد. برای هر مسافت،  قدمی بگذارد زیرا اصالً نقطه اولیه  𝐴ی  تواند بعد از نقطهرفته باشد. پس آشیل حتی نمی

 تواند حرکت کند. ید اول نصف آن مسیر را برود، به خاطر همین او اصالً نمیاو با

 

 وجود دارد؟ بیایید بررسی کنیم!   𝑩و    𝑨آیا نقطه دیگری میان  

 
از تقسیم به دو جزء منشعب می ی فیزیکی که آشیل باید طی کند را به دو قسمت تقسیم شود. ما همواره فاصلهاین پارادوکس قطعاً 

ی فیزیکی )فضا( را به دو، تجزیه کنیم. با دو قسمت کردن فاصله فیزیکی، به صورت متوالی،  بار فاصلهنهایت  توانیم بیاما نمیکنیم.  می

فضا از واحدهای کوچکی به عبارت دیگر، فضای فیزیکی پیوسته نیست.  تواند تقسیم شود. رسیم که دوباره نمی ما به شکاف کوچکی می 

گوید که باید به همین شکل فکر کنیم؟ بیایید به این از قرن بیستم نیز نمی  ی ذرهنیستند تشکیل شده است. آیا نظریهکه قابل تقسیم  

 های فضا، واحدهای فضا بگوییم. ذره

 

 فضا است. ما ثابت کردیم که فضا از واحدهای فضا تشکیل شده است! هر فاصله شامل تعدادی متناهی از واحدهای 

 

1آشیل باید در ابتدا  .  متر باشد𝐵  ،1و    𝐴میان    یبیایید فرض کنیم که فاصله

2
متر جلو برود    

1و  

2
1حاال آشیل باید نصف  .  ماندمتر باقی می  

2
1متر جلو برود که    

4
سپس آشیل .  متر است  

1باید نصف  

4
1متر را برود که    

8
1در آخر آشیل باید  .  متر است  

16
آشیل  .  متر را هم جلو برود  

 .  بار یک کار را انجام دهد   یتنهابید تواننمیبرسد زیرا  𝐵 ید به نقطهتواننمیهرگز 
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 پیکان 

تواند حرکت کند. به طور مثال یک پیکان را در نظر بگیرید. ما فکر توجه به پارادوکس سوم زنون، حرکت وجود ندارد و هیچ چیز نمیبا 

 کنیم!  گوید که ما اشتباه میکند؛ این طور نیست؟ زنون میکنیم پیکان حرکت میمی

ن در حال حرکت در هوا عکس بگیرید. شما مشاهده خواهید کرد که  جا ساکن است. اگر باور ندارید از پیکادر هر لحظه پیکان، در آن

حرکت است، پس به این حرکت است. اگر پیکان در هر لحظه بیلحظه بیپیکان در عکس در وضعیت سکون است. پس پیکان در هر  

حسوب شود. پس این به این حرکت است. غیر از این است؟ پیکان حداقل یک لحظه باید حرک کند تا متحرک ممعناست که همیشه بی

 معناست که پیکان همیشه ساکن است. 

 
از ذرات کوچک و ریزی تشکیل شده است. فرض کنید که طول یک پیکان به نمیما در باال دیدیم که فضا   تواند پیوسته باشد. فضا 

تر از واحد فضا بگذرد، زیرا پیکان باید کوچکتواند از یک واحد  ی یک واحد فضا نمیی یک واحد فضا باشد. یک پیکان به اندازهاندازه

حرکت  تر از واحد فضا وجود ندارد. به همین علت پیکانی که بیای کوتاهدانیم که هیچ شیا میفضا باشد تا بتواند از داخل آن عبور کند؛ م

 در هر واحد فضایی قرار گرفته است برای همیشه ساکن خواهد بود. 

مانند مثال   گوید، می  "برگسون"طور که  گیرد. همانپیکان در حال پرواز نیز در هر لحظه ساکن است، اما در واحد فضای بعدی قرار می

 ایستد.  کند. بله ، پیکان در هر حرکت میآید که پیکان حرکت میزند، به نظر میی سینما قدم میفردی که بر پرده

آیا الکریشه  پیوسته است.  است که زمان  این  اول  پارادوکس  نمیای میپشت در هر لحظهی دیگر  آیا  برای تواند حرکت کند؟  تواند 

 زمان( ساکن بایستد؟  ک )واحد ای خیلی خیلی کوچلحظه 

 

 پارادوکس چهارم 

طور که در باال گفته شد، ما کتابی نداریم که توسط زنون نوشته شده باشد. در  پارادوکس آخر زنون به آسانی قابل درک نیست. همان

علت، تعابیر گوناگونی از   های زنون به ما خبر داده است. توضیحات ارسطو، سرراست نیست. به همینواقع ارسطو راجع به پارادوکس

 دهم برای ارسطو نیست اما بسیار به آن نزدیک است.  پارادوکس چهارم وجود دارد. توضیحاتی که من می

 قابل دیدنی به نام واحد فضا تشکیل شده است. در باال اثبات کردیم که فضا پیوسته نیست و از ذرات غیر 

ی باال سمت چپ قرار  در گوشه   𝐴ی یک واحد فضا است. جسم  دهندهداریم. هر مربع نشان  𝐵و    𝐴های  فرض کنید که دو مربع به نام

 "حرکت"با سرعت یکسان و در یک لحظه شروع به    𝐵و    𝐴ی پایین سمت راست قرار دارد. فرض کنید دو جسم  در گوشه   𝐵دارد و جسم  

در مربع سمت چپ است. حال سوال پارادوکس    𝐵سمت راست و  در مربع    𝐴به سمت چپ. بعد از مدتی    𝐵به سمت راست و    𝐴کنند.  

کنند! به خاطر این که هیچ مربعی )فضایی(  ها هرگز مالقات نمیکنند؟ جواب این است: آن در کجا یکدیگر را مالقات می  𝐵و    𝐴این است:  

 ها وجود ندارد! برای مالقات آن

 

 مرجع 

https://medium.com/however-mathematics/a-set-of-philosophical-and-mathematical-
problems-zenos-paradoxes-57d4a59774a0 

ی سینما متشکل از صدها عکس  آیا سینما مانند این نیست؟ آیا حرکت یک فرد بر پرده

نیست که هر کدام به تنهایی در جلوی چشم ما ساکن هستند؟ آیا حرکت در طبیعت 

 نیز ساکن نیست؟ 

https://medium.com/however-mathematics/a-set-of-philosophical-and-mathematical-problems-zenos-paradoxes-57d4a59774a0
https://medium.com/however-mathematics/a-set-of-philosophical-and-mathematical-problems-zenos-paradoxes-57d4a59774a0


 

 

 

 



113 

 

ای  ن را توضیح داد و هیچ حقه احمقانهآتوان  به راحتی می.  ها مشاهده کردم که در طی سالای است  منطقی  معمای این مطلب بهترین  

ی آن و راه در ادامه به بررسی معما، فرم تعمیم یافته.  کشداما به طرز قابل توجهی عمیق بوده و شهود شما را به چالش میهم نیاز ندارد  

 پردازیم. می حل کلی فرم تعمیم یافته

بخش   MathOverflowشنیده بود که او خودش از    2به من گفته شد که خود از آلستر برد   1کالسیک توسط دیوید کوشینگ صورت  

 . پیدا کرده بود 3"معماهای ریاضی برای زمان شام "

 :مراحل معما به این صورت است

 .  انداتاق وجود دارد که بر روی یک خط قرار گرفته 1۷در یک قلعه  •

خوابد ولی آن اتاق باید در مجاورت اتاقی باشد که شب شب در اتاق متفاوتی میکند هر  شاهزاده خانمی که در قلعه زندگی می •

 تواند با خیالی آسوده در هر اتاقی که تمایل داشت شب را سحر کند!قبل در آن استراحت کرده و شب اول می

 .درکدام اتاق خواهد خوابیدگوید که هر شب شاهزاده مایل به پیدا کردن شاهزاده خانم است اما شاهزاده خانم به او نمی •

 . شاهزاده هر شب تنها مجاز است که درون یک اتاق را نگاه کند، بدون هیچ محدودیت دیگری •

 :است صورت این به معما

 برسد؟  خوابد می آن در  خانم  شاهزاده که  اتاقی به روز متناهی گذشت از بعد شاهزاده که کند تضمین تا دارد وجود روشی آیا

 شروع   ایقلعه  با   . بگذارید  جواب  کردن  پیدا   برای  را  زمانی   . نکنید  نگاه   صفحه  به  دیگر   االن   همین  از   ایدندیده  را  معما   این  حال   به   تا   اگر

 قابل   کردن  فکر  و   وقت  کمی  صرف  با   معما   این   کنید؟می  پیدا  پیروزی  استراتژی  برای  الگویی   ببینید  و  دارد  اتاق   کمتری  تعداد  که  کنید

 است. حل

  شاهزاده  که  را  مکانی  نسخه  این   .کندمی  کمک   مختلف  هایروش  امتحان  برای  که  کردم  طراحی  را  معما  این  از  گرافیکی  نسخه  یک  من

 مرحله  هر   در  خانم   شاهزاده  دارد  امکان  که  هایی اتاق   دسته  در  الگویی  توانیدمی  آیا  . کندمی  دنبال  باشد،  جا آن  دارد  نامکا  زمان  هر  در   خانم

 کنید؟  پیدا  باشد جاآن 

 که   وقتی  جواب  کردن  پیدا  .برگرد  جااین  به  بعد  و  کن  سعی  دیگر  بار  یک  نشو!  بیخیال)  ایدشده  آن  بیخیال  یا  ایددیده  را  معما  قبالً  اگر

 ام. هبرای چند مثال با تعداد اتاق مختلف آورد اجا راه حل درست راین ،(است بخشلذت بیشتر  ایکرده امتحان را دیگری هایراه

 . خط   یک  در   اتاق   4

 . کند انتخاب را (2،3،3،2) باید  شاهزاده

 
1 David Cushing 
2 Alistair Bird 
3 https://mathoverflow.net/questions/29323/math-puzzles-for-dinner/29598#29598 

 

 

                                                                                  

 ده یپسند   سروش   محمدنژاد،   نگار   : ان م مترج

 کارشناسی ریاضیات و کاربردها،   اندانشجوی

 دانشگاه شهید بهشتی
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 . خط   یک  در   اتاق   ۵

 . کند انتخاب را ( 2،3،4،4،3،2) باید  شاهزاده

 . خط   یک  در   اتاق   1۷

 . کند انتخاب را (2،3،4،۵،۶،۷،۸،۹،1۰،11،12،13،14،1۵،1۶،1۶،1۵،14،13،12،11،1۰،۹،۸،۷،۶،۵،4،3،2) باید  شاهزاده

 چرا؟ هستند؟ راه ترینکوتاه آیا  .نیستند  معما برای حل راه تنها  هااین

 

 عمومی   حل   راه 

𝑁  اتاق   تا  و  کنید  شروع  2  اتاق   از  خط  یک  در  اتاق   𝑁  با  ایقلعه   برای −    1الب    اندرو  .برگردید  صورت  همین  به  دوباره  سپس  بروید،  1

 : دکنکار می گونهکه این ایده چ دده ضیح بسیار خوبی میتو

  شاهزاده   اول  شب  در  اگر  گردید.برمی  1  اتاق   تا  𝑁 اتاق   از  سپس  و  روید می پیش  𝑁 اتاق   تا  و   کنیدمی  شروع  1  اتاق   از  روش  یک  عنوان  به

  با  را  جایش  او  یا  کنیدمی  پیدا  را  او  یا   کنیدمی  حرکت  قلعه  در  شما  که  طور  همان  باشد.  شما  راست  سمت  در  باید  او  نکنید  پیدا  را  خانم

 را   𝑁  اتاق  شما   که  شبی   اید نکرده  پیدا   را  او  اگر   ( کنیدمی  حرکت  اتاق   یک   شب  هر   شما   دوی  هر  که  این   خاطر  به)   کندمی  عوض  شما

 باشد.  شما چپ سمت در باید  خانم شاهزاده کنیدمی انتخاب

  اتاق   یک   به  فرد   اتاق  یک از  یا  فرد اتاق  یک   به  زوج   اتاق   یک   از  شب  هر   باید   خانم   شاهزاده  کنید.   فکر   فرد و زوج  اعداد   صورت  به  ها اتاق   به

 را  حرکتش  هااتاق   فردی  و  زوج  از  دیگری  حالت  در  باید  او  پس  کند  عوض  شما  با  را  جایش  خانم  شاهزاده  جایی  در  اگر  .کند  حرکت  زوج

  شاهزاده   کردن  پیدا   برگشت  موقع  و   دهد می  قرار  خانم   شاهزاده   با   مشابه   حالت   در  را  شما   ماندن  𝑁  اتاق  در  شب   دو  پس   . باشد  کرده   شروع

   شود. می تضمین خانم

 .نیست شما چپ سمت وقت هیچ 𝑁  و شما راست سمت وقت هیچ 1 چون نداریم  کاری 𝑁  و1 با من حل هرا در

 

 گراف   روی   خانم  شاهزاده 

اتاق ها از نظم و ترتیب خاصی تبعیت   راگ  :پرسید  را  سوال  این  پس   دهد   انجام  بیشتری  کار  که  کرد  فکر  دیوید  . شد  حل  کالسیک  معمای  پس

این راه حل به چه صورت باال پیدا کرد؟    همانندراه حل    کی  شودیها دلخواه باشند آیا باز هم مطرح اتاق   رچطور؟ اگ  دخط نباشن  کی  درنکنند و  

 ؟ خواهد بود

  در  مستقیم مسیری نیازمند که چرا کندنمی کار جا این در داشتیم  صاف  خطی برای ما  که  عمومی حل راه .است خوبی بسیار سوال این

 نیست. دادن تعمیم  قابل پس است، رئوس همه جهت

 

 ساده   های گراف 

  که  این برای  ایایده تا بود  ساده  مثال  چند امتحان کردیم  که  کاری اولین

  با   دوتایی  دلخواه  درخت  یک  ابتدا  .کنیم  پیدا  کندمی  کار  جوری  چه  معما

  (،2،12،1،3،3)  آن  جواب  یک  و   بود  حل  قابل  که  کردیم   امتحان  را  سه  عمق

 است.

 
1 Andrew Lobb 
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 دارد. انتخاب برای  اتاق  2 همیشه  خانم شاهزاده کنید، می کار چه نیست مهم  .نیست حل قابل  چطور؟ مثلث یک

 یک   برای  جواب  یک  (4،2،۵،2،1،3،۶،3،۷،۷،3،۶،3،1،2،۵،2،4)  .هستند  حل  قابل  دوتایی  هایدرخت   تمام   که  بودیم  مطمئن  نسبتاً  ما

  مشابه   روشی   که  کردیم   فرض  و   است  چهار  عمق  از  دوتایی   درخت

 . کندمی کار نیز تررگبز هایدرخت  برای

 یافت: دست زیر حدس دو به دیوید

  باشد،  حل قابل غیر زیرگراف یک دارای 𝐺 گراف اگر •

 است.  حل قابل غیر 𝐺  گراف گاه آن 

 هستند.  حل قابل  هادرخت  یهمه •

 است! حیصح حدس  دو نیا از ی کی فقط که

  1MathsJam  در  را  معما  که  نوامبر  از  پیش   تا  که  بود  مواردی  این

 بودیم.  رسیده بدان کنم مطرح

 :بودند  حل  قابل  راحتی  به  اول  مثال  دو  کرد.  شاخه  سه  و  مرکزی  رأس  با  هاییگراف   بررسی  به  شروع  3دورهام   در  دانشجویی  2تیلور   متیو

 . است (3،1،2،1،4،4،1،2،1،3) ،2 طول به شاخه سه با گرافی  حل راه و ( 1،1) ،1 طول به شاخه 3 با گرافی حل راه

  حلی راه 3 طول به هاییشاخه درباره ولی هستند، حل قابل 2 طول  اب  هاییشاخه و مرکزی رأی با گرافی  هر که کرد ادعا متیو  ،بالگ در

 . بود زده حدس درست احتماال ولی نداشت حرف این برای اثباتی او .ندارد وجود

  دارای  بود  شده  درست  3  طول  به   شاخه  2  از  تنها  که  گرافی   که   جاستاین  جالب

  4ماریو   را  گراف  این  دیوید  .است  (۶،3،1،2،1،4،۷،۷،4،1،2،1،3،۶)  صورت  به  جوابی

 د. نامی

  پیدا  را   هاگراف  از  ویژگی   یک   توانیممی  یا آ  که   کرد   مطرح  را  سوال  این  متیو  پس 

ذهن ما برای    درای بود که  این جرقه  نه؟  یا  دارد  وجود  جوابی  که  بفهمیم  تا   کنیم

. پیدا کردن راه حل زده شد

 

 ! حل   راه 

  را  شرایط  ،روممی  ریاضیات  سراغ  به  و   پردازمنمی  ربطبی  هایداستان  به  دیگر  من

 در   را  گراف  برای  جواب  ترینکوتاه  کردن  پیدا  برای  الگوریتمی  و  کنممی  تعریف

 . هستند حل قابل ها گراف  کدام  گویممی سپس و  داده قرار اختیارتان در وجود، صورت

 تعاریف 

 . بدهید  متفاوت نامی  سأر هر به . باشد قلعه هایاتاق ی شمایی از نشان دهنده  (متناهی)  گرافی 𝐺  کنید فرض

 
1 https://checkmyworking.com/2011/11/newcastle-mathsjam-november-2011-recap/ 
2 Matthew Taylor 
3 Durham 
4 Mario 
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,𝑉1  شکل  به  ایدنباله  شاهزاده،  استراتژی 𝑉2,   شده   گذارینام  𝑉𝑖  امن  با   که  را  اتاقی  شاهزاده  ام  𝑖  شب  در  .است  ئوسر  هایبرچسب   از  …

 . کندمی نگاه 
 در  خانم   شاهزاده   تواند می  یاآتوانیم وضعیت هر اتاق را در نظر بگیریم:  حرکت خود را انجام دهد ما می  که شاهزاده هر شب قبل از این

 داشته  وجود  کند   انتخاب   تواندمی  خانم   شاهزاده   که  هایی اتاق   از  ایدنباله  اگر  است  سکونت  قابل   اتاق  یک  باشد؟  اتاق  نآ  در  حاضر  حال

 ای دنباله  چنین  اگر  .کندمی  فرق   پیشین  هایشب  در  شاهزاده  استراتژی  با  و  دهد،می  قرار  اتاق   نآ  در  شب  نآ  در  را  خانم  شاهزاده  که  باشد

 . است سکونت  قابل   غیر اتاق ، باشد نداشته وجود

  واقع در وضعیت  یک .کنید گذارینام 𝑁  حرف با را هستند سکونت قابل غیر  که هاییاتاق  و 𝑌 حرف با  هست  سکونت قابل که هایی اتاق 

,𝑌} یک 𝑁}-است. گراف رئوس از گذارینام 

 گونه است:با این زبان روش کار این معما این

𝑖 دهید  قرار  و کنید گذاریبرچسب 𝑌 حرف  با را ها اتاق  همه اول شب در .1 =  : کنید تکرار را زیر مراحل سپس  و 1

2. 𝑉𝑖 با را  𝑁 کنید گذاریعالمت . 

  که   باشد  مجاوری  سأ ر  دارای  اگر  کنید  گذاریعالمت  𝑌  با  را  آن  ،𝐺  از  سأر  هر  برای  :𝐺  گراف  از  جدیدی  موقعیت  ساخت  برای .3

 . کنید گذاریعالمت 𝑁  با صورت این غیر  در ،است شده گذاریعالمت 𝑌  با قبل شب وضعیت در

  کند،  حرکتی  چه  که  این  از  فارغ  قبل  شب  یا  امشب  خانم  شاهزاده  پس  باشند،  شده  گذاریعالمت  𝑁  با  ئوسر  تمام  اگر  حال . 4

,𝑉1  روش  بنابراین   . است  شده  پیدا … , 𝑉𝑖  با   اتاق  چند   یا   یک  اگر  صورت  این  غیر  در  است.  پیروزی  استراتژی  𝑌  گذاری عالمت 

:𝑖  دهید قرار ، باشند شده = 𝑖 +  .بازگردید دو مرحله به  دوباره و  1

 . دهد نمی ما به پیروزی استراتژی کردن پیدا برای راهی و است بازی قوانین از نمایشی  فقط این

 

 ( وجود   درصورت )   پیروزی   استراتژی   ترین کوتاه  یافتن   برای   الگوریتمی 

تواند تعداد محدودی حالت داشته باشد. پس یافتن استراتژی پیروزی مستلزم پیدا کردن راهی  توجه داشته باشید که هر گراف تنها می

 برسیم. 𝑁ی رئوس به وضعیتی با همه 𝑌ی رئوس است که  در آن از وضعیتی با همه

 : که باشید داشته توجه

  ترینکوتاه  خواهیممی  ما  .بود  خواهد  پیروزی  استراتژی  هم  باز  حرکات  از  دلخواهی  تعداد  شدن  اضافه  با  پیروزی  استراتژی  هر •

 . کنیم پیدا را راه

,𝑉1  صورت  به  استراتژی  اگر • 𝑉2, ,𝑉𝑖)  صورت  به  جفتی  دارای  که  باشیم  داشته  … 𝑉𝑗)  برای  𝑖 < 𝑗  ،موقعیت   که  صورتی  به  باشد 
𝑉𝑖  های حرکت گاهآن ،باشد یکسان 𝑗  شب با 𝑖  شب در گراف + 1, … , 𝑉𝑗 دهستن  یاضاف. 

 .ستین  حالت  نیا  تنها   یول   .اندمشابه  هاتیوضع  ناًیقی  باشند   کسانی  یگذاربرچسب   یدار  رأس  هر  اگر  اند؟مشابه  تیوضع  دو  یزمان   چه  یول

 که  یی هاتیوضع  پس  م،یکن  شروع  را  خود  کار  میتوانستیم  خط  سر  دو   هر  از  م یکردیم   یبررس  را  ساده  خطوط  در  ها  اتاق   که  یهنگام 

 .هستند  یمشابه یهاتیوضع واقع در ز ین باشند مشابه یسازنهیقر از بعد

 موقعیت  این مثال برای های یک گراف تعمیم داد.توان به تمام تقارناین اصل را می

 است  یکسان کامالً  زیر موقعیت با
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 :هستند یکسان  کامالً ها حالت این  تمامی

 :است گراف یک برای پیروزی ی ژاسترات ترینکوتاه کردن پیدا برای بازگشتی روش یک زیر مراحل

 . کنید گذارینام 𝑌  حرف با را هااتاق  همه اول مرحله در .1

)اتاق( در چه   𝑉ی  مشاهدهبررسی کنید که گراف بعد از  است،  شده گذاری  عالمت  Y با که 𝑉 سأر هر برای فعلی  وضعیت در .2

 استراتژی   در  اضافی   حرکات  پس  ، گراف(  های تقارن  )همنهشتی  بود  شده    مشاهده   قبالً   حالت  نآ  اگرگیرد.  وضعیتی قرار می

  روی  بر  را مرحله این  بود،  نشده  مشاهده   حالت آن  اگر نیست. روش ترین کوتاه  از ئی جز 𝑉  اتاق  در کردن  نگاه  پس   دارد، وجود

 دهید.  انجام  یجدید حالت

  .دیبرگردان  است،  کرده   دی تول  را  یاستراتژ  نیترکوتاه  که  یاتاق  ، ندارند  یاجه ینت  چیه  و  اند شده  یبررس  2  مرحله  در  که  ییها اتاق   از .3

 . د یکن صفر نکرد، جادیا یدیجد حالت یاتاق  چیه اگر

کند ولی  ترین استراتژی را تولید میها هم کوتاهباال همواره بدون تقارنسازی بود. الگوریتم  ها صرفاً برای  بهینه مطالب مربوط به تقارن

 . سازهای خوبی هستندها بهینهدر هر صورت تقارن 

 حل  قابل  ها گراف  کدام  که  این  درباره  زیادی  اطالعات  ولی  .باشد   حل  قابل  غیر  گراف  اگر   تنها  و   اگر  گرددبرمی  صفر  حالت  به  روش  این

 . دهدنمی ما  به هستند

 

 هستند؟  حل   قابل ها گراف  کدام  پس 

 : حقیقت چند

 بود درست  کامال نیستند حل قابل نیز خود هستند حل قابل غیر زیرگرافی دارای که  هاییگراف  گفتمی که  دیوید اول حدس .1

  وجود   او  کردن  پیدا  برای  استراتژی  هیچ  و  کند   حل  قابل  غیر  زیرگراف  به  محدود  را  خود  هایحرکت  اندتومی  خانم   شاهزاده  -

 .ندارد

 دوم   شب   در  صورت  این  غیر  دری یک باشد،  در رأسی )اتاقی( با همسایگی درجه  باید  شاهزاده  اول  حرکت  باشید  داشته  جهتو .2

 بود. خواهند سکونت قابل   هااتاق  همه

 . ندارند  یک مرتبه از سیأر هیچ که چرا شوندمی حل قابل غیر  ورید هایگراف یهمه  پس .3

 .است حل قابل غیر باشد  دور دارای گرافی  اگر هستند. حل قابل  هادرخت تنها که  شودمی اشتدبر 3 و 1 حقایق از .4



 

11۸ 

  ها درخت   ی همه  که  زد  حدس  دیوید  هستند؟  حل  قابل  هاییدرخت   چه  اما

  که  داد  نشان  دادم  ارائه  شما  به  من  که  الگوریتمی   اما  هستند.   حل  قابل 

 شناخته   1"نفر  سه"اسم  با   )که  3  طول  به  کدام  هر  شاخه  سه  با  هایی گراف

را ها طول میچون سال   . هستند  حل  قابل   غیر  شوند(می تا هر مرحله  کشد 

 کننده باشد تواند در فهمیدن این نکته کمکتوضیح دهیم، فیلم پایین می

http://www.youtube.com/watch?v=4fudkLW9pC4. 
 .هستند  حل قابل  ،نیستند "نفر 3"  شامل که  هاییدرخت  یهمه  پس

 هستند؟  شکلی چه ها ن آ

 بلندترین  توانیم می  . نباشد   "نفر  سه"  شامل  که  باشد  درختی   𝑇  کنید   فرض

,1  با  را  نآ   رئوس  و  کرده  پیدا  را  𝑇   در  مسیر … , 𝑛  این   نام  .کنیم  گذارینام  

 ستون "  به  متصل   که  هایی درخت  یهمه  .گذاریممی  "فقرات  ستون"  را  مسیر

 ستون " صورت این  غیر در باشند  داشته 2 حداکثر عمقی  باید  هستند "فقرات

 توجه   همچنین  . بود  "نفر  3"  دارای  𝑇  درخت  یا   گذشت می  ها نآ  از  باید   "فقرات

 . باشند 1 درجه از باید 𝑛  و 1 رئوس که باشید داشته

 : دارد وجود زیر صورت به پیروزی استراتژی که چرا ،هستند حل قابل شکل این  به یهادرخت  یهمه

,𝑣2  سرئو از … , 𝑣𝑛−1 ره برای و  کنید  گذر  𝑣𝑖 دهید انجام را کار این : 

 کنید   نگاه را 𝑣𝑖 سأر درون .1

  و   کنید   نگاه  را  ′𝑣  ندرو  بود،  1  از  تربزرگ  ′𝑣  درجه  راگ  نیست،  فقرات  ستون  روی  ولی  ستا  𝑣𝑖  مجاورت  در  که  ′𝑣  هر  برای .2

 کنید  نگاه را 𝑣𝑖 درون  دوباره

 یم. هددوباره به صورت معکوس انجام می را به این صورت پیش رفتیم همین عمل   𝑣𝑛−1ی  قتی تا مرحلهو

 کردن   طی   با   : کندمی  کار  مستقیم  خط  یک   در  هااتاق   برای  اندرو  استراتژی  که  است  دلیلی   همان   مشابه   دقیقاً   استراتژی  این  برقراری  دلیلی

 غیر   هاییاتاق   در  خانم  شاهزاده  که  شویدمی  نئمطم  یا  شماست  جلوی  در  خانم  شاهزاده  که  شویدمی  مطمئن  یا  شما  استراتژی  نصف

 پیدا   را  او  که  شویدمی  مطمئن  شما  برعکس  صورت  به  استراتژی  یدوباره  تکرار  با  رسیدمی  پایان  به  که  زمانی  .دارد  قرار  شما  با  یکسان

 .کرد خواهید

 . نباشند  "نفر سه" شامل  که هستند  هاییدرخت نآ هستند، حل قابل   که هاییدرخت مجموعه پس

 

 مرجع 
https://www.checkmyworking.com/2011/12/solving-the-princess-on-a-graph-puzzle/ 

 
1 threesy 

http://www.youtube.com/watch?v=4fudkLW9pC4
https://www.checkmyworking.com/2011/12/solving-the-princess-on-a-graph-puzzle/
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ی زندگی ریاضیدانی  ی کیهان بهمنی، کتابی است درباره)نویسنده ژاپنی( و به ترجمه   1ی یوکو اوگاواکتاب »خدمتکار و پروفسور«، نوشته

دهد که استخدام شده تا برایش غذا بپزد، خرید کند که با مشکل حافظه مواجه است و ارتباط این پروفسور را با خدمتکاری را نشان می 

 و خانه را تمیز کند. 

 ورزد. توقع، به او عشق میای که پروفسور بیفرزند خدمتکار، پسر بچهی دیگری هم دارد؛ همچنین داستان ستاره 

اعداد   با  ارتباط  در  تعاریفی  و  مطالب  با  کتاب  این  در 

اعداد کامل، دنباله اول،  اعداد  ی حسابی و  )فاکتوریل، 

عالوه   نیز،  رمان...(  روند  آشنا گونه بر  داستان  ی 

به نحوی کسلمی اما نه  ای  به گونهکننده و نه  شویم؛ 

دانشگاه در  میکه  تدریس  مدارس  یا   شود. ها 

در این داستان، پروفسور که دنیایش، دنیای اعداد است،  

آگاه به خدمتکار و فرزند او مطالبی را از  خودبه طور نا 

کند  آموزد و کاری میطریق درگیر کردن ذهنشان می

عالقه مطالب  به  برای حداقل خشنود که  و  شوند  مند 

هر  کردن   پاسخی  کنند  تالش  شده،  که  هم  پروفسور 

نا نه  چند  که  را  ارتباط  این  و  دهند  ارائه  را  درست 

نویسنده داستان، به  گونه، بلکه معلممکتب گونه است، 

نحوی دقیق و زیبا به نگارش درآورده است؛ که به نقل 

چنین  از  را  ریاضیات  ما  »اگر همه  تایمز:  نیویورک  از 

می یاد  امعلمی  آدمگرفتیم،  خیلی  های  کنون 

 ی بودیم.« ترهوشبا

ی این  و به قلم آرش غالمحسینی، در نشر آموت درباره

 کند: نوشته شده که احساسات و عواطف را بین سه شخصیت داستان نمایان می !«تنیس چهیو اکتاب، مطلبی با عنوان »

ما همیشه خود را یک شخص واحد    ه، ادها در حافظی شخصیت انسان و اساس هستی او حافظه است. به علت پیوستگی رخدمایهبن

شوید و به  کند. گمان کنید صبح بیدار میآورد. ناپیوستگی انسان را از واقعیت جهان جدا میرا پدید می ن«م»پنداریم؛ پیوستگی،  می

 .نید پاسخی دهیدتوادهید... هیچ! نمیچه پاسخی می ؟«شما کیستید » علتی تمام خاطراتتان پاک شده، در برابر پرسشِ

شود. به علت یک تصادف رانندگی دچار اختالل حافظه می  19۷۵شود؛ البته نه فراموشی کامل. او در سال  پروفسور دچار چنین بالیی می

گستر ی جدید را ندارد. وضعیتی که در پزشکی به نام فراموشی پیشماند اما دیگر توانایی تشکیل حافظهجا میر  ی قبلی او بحافظه

 
1 Yoko Ogawa 

 

 

                                                                                  

 مروست   محمد نوربخش   : نویسنده                                                                        

 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهید بهشتی                                                   
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خیزد چیزی از روز قبل به یاد ندارد و تنها رابط او با سال از آن زمان هر صبح که از خواب برمی  1۷شود. پس از گذشت  ناخته میش

 ه.های کوتاهی است که به کتش سنجاق کرددنیای واقعی یادداشت

شود  با دیدن این یادداشت دچار اندوه شدیدی می. او هر صبح  « استآوردی من تنها هشتاد دقیقه را به یاد میحافظه»  :هاترین آنهمم

رود تا به کارهای ی پروفسور میهای ریاضی. روزی که خدمتکار جدید به کلبه حل کردن مسائل برای ژورنال  ،پردازدو سپس به کارش می

کند به انجام  پرسد و شروع میی کفشت چند است؟ از او سال و ماه تولدش را میپرسد شمارهاو رسیدگی کند پروفسور به جای سالم می

 .های عددیبازی

اند، تنها راه ارتباط او با دنیا از طریق  شود، برای او تنها ریاضی و اعداد باقی ماندهکم شخصیت پروفسور آشکار میست که کما  ین جاز او ا

1ی  ای را به مانند معادلهوی شاخه ای از راعداد است. در جایی نیز که در حال شرح دادن جادوی عدد صفر است، پریدن پروانه − 1 = 0 

ی ور شیوه سحکم متر از ریاضی گریزان بوده کمپیش  که  نیز  خدمتکار.  کندمی  درک   ریاضیات  یوسیله   به  را  جهان  زیبایی   کند! اوتصور می

کند، زیرا به صدا می «جذر»او را  رود، پروفسور اسمی پروفسور میشود. وقتی یک روز پسر خدمتکار به کلبهارتباط پروفسور با اعداد می

 .دهد. بیان عاطفی او نیز به زبان ریاضی استجذر سخاوتمند است و اعداد را زیر سقف خویش جا می ، زعم او

 کدام هم اسم ندارند، سرگذشت خدمتکار هم بسیار سریع و به دور از احساس شرح داده های معدودی در رمان هستند و هیچشخصیت 

به عمد ایجاد شدهزدایی شدهنین فضای شخصیتشود. در چمی اندوه شدیدی که هر صبح دو مورد چشم  ، ای که  گیر است؛ نخست 

شود. درد و اندوهِ  ای عاطفی که بین خدمتکار، پسرش و پروفسور ایجاد میشود و دوم رابطهوفسور با فهمیدن نقص حافظه دچارش میرپ 

کشید و این روند  با منقار از تنش بیرون می  را  طوره پرومتئوس است که هر روز عقابی جگرشای یادآورِ اسی پروفسور به گونه هر روزه

 شد. هر روز تکرار می

شوند و خدمتکار، خود و پسرش را دوست پروفسور به حساب  ی او میبستهکند، آن دو دلها را فراموش میکه پروفسور هر روز آنبا این

کند؛ شاید او از واقعیت جهان پیرامونش گسسته بار دیدن جذر به او محبت می  اش دوامی ندارد اما با هرحافظهکه    آورد. پروفسور با آنمی

 یشود تا جایی که حتی او بدتر و بدتر میتواند دوست بدارد و دوست داشته شود. وضعیت حافظهاما هنوز انسانی است که می،  باشد

نمی  چند یادش  در  رابثانیه هم  ولی  عاطفیطهماند    ، ی 

می بیامپابرجا  سادگی  و  زیبایی  و  در    هپیرایند  داستان 

اش به مشتی عدد  شود؛ شاید حافظه جا مشخص میاین

نیست! از همین راه    «هیچ »فروکاسته شده باشد، اما او  

ها  کند و آناست که او با افراد پیرامونش ارتباط برقرار می

 .ورزندفهمند و به او عشق میاو را می

 

تاکاشی  ناب کارگردانی  به  فیلمی  نیز  کتاب  همین  بر 

«، در  2ی محبوبش، و به نام »پروفسور و معادله1کوزومی

ساخته شده که داستان را از زبان جذر، بیان   200۶سال 

کند؛ جذری که اکنون بزرگ شده و به ریاضیات عشق  می

ورزد و در راستای همین عشق و تأثیری که از پروفسور می

 گرفته، معلم شده است.

اول تدریس برای  در روز  را  اش، داستان زندگی خودش 

می تعریف  و  شاگردانش  پروفسور  داستان  همان  کند؛ 

ریاضیات می به  پروفسور  از عشق  و  را  و  خدمتکار  گوید 

زیبایی و  ریاضیات  داشتن  دوست  به  را  اش،  شاگردانش 

 کند. تشویق می

 
1 Takashi koizumi 
2 The Professor’s beloved equation 
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ت و حقایقی را از ریاضیدانانی همچون فیثاغورث و دکارت مشاهده کرد؛ اما هدف نهایی فیلم نشان  توان جمالت، تفکرادر این فیلم، می

مند کردن تماشاگران و به عالقه  -چه در کتاب و چه در فیلم-است. بیشتر داستان  ای گذرا به آن شدهها نبوده و فقط اشارهدادن این

 شود.رنگ نمیای کمهدف لحظه  کند و اینخوانندگان به ریاضیات و اعداد، فکر می

 خورد:به چشم می 1گیز از ویلیام بلیکی فیلم نیز شعری تأمل براندر انتها

کند و کتاب آن نیز جوایز متعددی به عنوان بهترین رمان ها، به فیلمی معروف شده که بیننده را وادار به تفکر میاین فیلم در برخی نقد

 ژاپن، گرفته است.  

ذر عشق را در دل  کنیم. به امید روزی که تمامی معلمان و اساتید، بتوانند ب گذار میی و تطبیق فیلم بر کتاب را به شما وادر آخر مقایسه

 کودکان و شاگردان خود بکارند. 

 

 
1 William Blake 

 

 ،ینیدانه ماسه بب کیرا در  ایکه دن نیا یبرا

 ،یگل وحش کیبهشت را در  و

 را در کف دستت نگه دار، تینهایب

 .ساعت کیرا در  تیابد و
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این سوالیه که تا یه   . وبسایت رو پیدا کنه و نگاه کنههای مجازی برای ارتباط بره و یه فکرش رو بکن کی حال داره میان این همه شبکه 

به خصوص که راستش خودم    .پرسیدمام را به روز کنم از خودم میخواستم بعد از مدتی وبسایتهایی که میمدت طوالنی و درست زمان

کردم و فهمیدم دلیل اصلی وبسایت داری که یه روز تکلیف خودم را با خودم روشن    ره! تا این هم گاهی آدرس وبسایت خودم یادم می

 . زندگی در امکرده  کار چی  بدونم خودم که اینه برای بلکه شدن، خوانده و دیده  من نه برای

 و   فلسفه  زمینه  در  مجله  بهترین  برای  هم  و  کنهمی  درست  تصویری  هایداستان  آموزیهای دانشبرای آدمی مثل من که هم برای مجله 

 اشاره  مورد هینزم در گوگل هایبندیرده در 1 شماره مجله در من های مقاله از یکی که است حقیقت یه این) نویسهمی مقاله علم  تاریخ

نویسه های آموزش ریاضی مقاله میکنه، هم برای بهترین مجله های آموزشی تولید میهم برای پدرها و مادرها فیلم ،(است  رسیده  چاپ  به

  هابچه  برای هم  ،( کنممی  تالش  1 شماره  برای  دارم  هنوز  ولی   دارم؛  مقاله بعد  به  1  هرهای از شماکه در اکثر مجله)این یک حقیقت است  

هاش به زبان فارسی موجود  انی مجری برنامه است، هم کالسشهشه  سیاوش  دکتر  سالگی   هفتاد  بزرگداشت  در  هم   و  نویسهمی  داستان

  در   دانشجوهاش  با  خوشگل  عکس  عالمه  یه هم عالمه عکس خوشگل با دانشجوهاش در ایران داره واست و هم به زبان انگلیسی، هم یه  

های کوتاه بنویسند و هم خودش ملهج  که  کنهمی  توصیه  دانشجوهاش  به  هم  اون،  از  هم  و  داره  خاطره  ریاضیدان  این از  هم  ایران،  خارج

تموم نشده، خالصه آدمی که هر لحظه در حال تولید یه چیزیه، یه محلی باید  نویسه که بعد از هشت خط هنوز  االن داره یه جمله می 

کنه وقتی به اون نگاه کرد بگه اش خوب کار نمیباشه که حداقل خودش بدونه که چی تولید کرده که دویست سال بعد که دیگه حافظه

 آهان!

ها ارتباط داشته ای بوده که با آدمچی کرده یه بهونه هر م نداده و که کارهایی که انجام داده برای نوشتن مقاله انجا  آهان چی؟ آهان این

دا کنند  ج  اطراف  هایناخالصی  همه  از  رو  خودشون  لحظاتی،  یه  برای  شده   اگه  حتی  ها آدم  که  این  برای  کرده   درست  هاییگوشه باشه و یه

   .آورد بشری است لذت ببرند: ریاضیاتترین دستو از یه چیزی که خالص

   امیر اصغری

  13۹۹مرداد  31جمعه، 

 

 

                                                                                  

 امیر اصغری   دکتر   : نویسنده                                                                       

 عضو هیئت علمی دانشگاه جان مورس لیورپول                                                  

 



 

  

Isaac Newton 
Jan 4, 1643 – March 31, 1727 

کنم، دانم در نظر جهانیان چگونه جلوه مینمی

ای هستم اما در نگاه خودم، تنها مانند پسربچه

که در کنار دریا به بازی مشغول است و گاهی 

ای دهم تا سنگریزهمسیر خودم را تغییر می

تر یا صدفی زیباتر پیدا کنم، در حالی که صاف

ناشناخته پیش اقیانوس بزرگ حقیقت کامالً 

 روی من قرار دارد.
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است که    ریاضی در هند  کومار یک مدرس  برنامه  آناند  آغاز کرد، شناخته   2002خود که در سال    "ممتاز  30"برای  بیهار  در شهر 

این برنامه دانششده دهد. او در دانشگاه هاروارد و تکنولوژی هند آموزش می  اتبضاعت را برای ورود به موسسآموزان کم است. او در 

 است.درباره این برنامه سخنرانی داشته  موسسه تکنولوژی ماساچوست

توانست هزینه تحصیل فرزندان خود در مدارس خصوصی او نمیدر اداره پست هند بود.    یآناند کومار در بیهار متولد شد. پدر او کارمند

کرد. او در دوره فراغت از تحصیل ای عمیق به ریاضیات پیدا  جا عالقهرا تأمین کند و آناند وارد مدرسه نیمه دولتی هندی شد و در آن

شرایط   نظریه اعداد به چاپ رساند. همچنین بورسیه تحصیلی از دانشگاه کمبریج را به دست آورد، اما به دلیل  حوزه  خود، مقاالتی در

 اقتصادی و مرگ پدرش نتوانست از آن استفاده کند. 

وپیه در ماه اجاره کرد و موسسه خود به نام مدرسه ریاضیات رامانوجان ر  500آغاز کرد. اتاقی به ارزش    1992او تدریس ریاضی را در سال  

 قادر به تأمین تکنولوژی هند، از او درخواست کمک کرد اما    اتورود به موسسبرای  آموزی فقیر  ، دانش2000اوایل سال    را تأسیس کرد.

 ایجاد کند.  2002را در سال  "ممتاز 30"تا برنامه   شد ای برای کومار، و این انگیزهنبودنام  هزینه سالیانه ثبت

انتخاب  ، هر سال در ماه می، مدرسه ریاضیات رامانوجان مسابقه2002از سال   از کند.  آموز برگزار می دانش   30ای برای  تعداد زیادی 

دهد  ها آموزش میانتخاب کرده، به آنآموز مستعد از طبقه فقیر را دانش 30کنند و در نهایت او آموزان در این امتحان شرکت میدانش

 

 

                                                                                  

 مریم خلج   م: مترج                                                                        

 دانشجوی دکتری ریاضی محض )هندسه توپولوژی(، دانشگاه شهید بهشتی                                                  
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ها او آن   کند. ها فراهم می و برای مدت یک سال خوابگاه و ابزار مطالعه را برای آن 

کند. مادرش را برای امتحان ورودی مشترک موسسات تکنولوژی هند آماده می 

 کند.رسیدگی می   مدرسه آموزان را فراهم و برادرش به مدیریت غذای دانش 

نفر موفق به گذراندن آزمون    450آموز از بین  دانش   391،  2017تا    2003از سال  

ورودی موسسات شدند. کومار برای این برنامه از هیچ حمایت مالی از طرف دولت  

ه و رشد شهرت  است. پس از موفقیت این برنام یا موسسات خصوصی استفاده نکرده 

المللی  های خصوصی ملی و بین آن، آناند کومار پیشنهادات بسیاری از طرف شرکت 

ها را رد کرد چرا  به همراه دولت هند برای حمایت مالی دریافت کرد، اما تمام آن 

 خواست این برنامه را با تالش خود حفظ کند. که می 

پخش کرد و روزنامه نیویورک تایمز نیم صفحه به    "ممتاز   30"ای یک ساعته درباره برنامه  ، شبکه دیسکاوری آمریکا، برنامه 2009در مارس  

سی، از تجربیات خود درباره موسسات سطح جهانی مانند موسسات تکنولوژی  بی ای در شبکه بی زندگی آناند کومار اختصاص داد. کومار در برنامه 

جایزه    2010او در جوالی سال    . گفت یش کلمبیا، دانشگاه توکیو و دانشگاه استنفورد  هند، موسسه مدیریت احمدآباد در هند، دانشگاه بریت 

کشورهای مختلف  از    نیز   دریافت کرد. او جوایز و افتخارات بسیار دیگری   "و اسناد در علوم اجتماعی   ت موسسه تحقیقا "رامانوجان را از طرف  

 است. مانند آمریکا، کانادا و آلمان دریافت کرده 

ساخته و پخش    2019، به کارگردانی ویکاش بهل و با بازی ریتیک روشن و مرونال تاکور در سال  super 30ندگی او فیلمی با نام  بر اساس ز 

است که  در این فیلم داستان زندگی کومار از زمانی به تصویر کشیده شده   است.  IMDBدر سایت   10از  7.9است. این فیلم دارای امتیاز شده 

تا با حل مسائل   ود ر آناند به طور مرتب به کتابخانه دانشگاه هندوی باناراس می   . گیرد می او توسط وزیر محلی، شریرام سینگ، مورد تقدیر قرار 

که حقی برای مطالعه در    گوید می و به او    کند می را از اخراج    و ا ئول کتابخانه  یک روز، مس   موجود در مجالت ریاضی خارجی، ریاضیات را بیاموزد. 

العمر در  تواند به صورت رایگان از عضویت مادام که اگر مقاله خود را در این مجله چاپ کند، می   گوید می جا ندارد. کارمندی در کتابخانه به او  آن 

  است ای پست کند که حاوی حل یکی از مسائل سختی  رود تا نامه کند، می آناند به اداره پستی که پدرش در آن کار می   مند شود. کتابخانه بهره 

کند. اما آناند  ای از طرف پروفسور ریچارد از دانشگاه کمبریج برای بورس تحصیلی دریافت می . سپس او نامه است که تا آن زمان کسی حل نکرده 

ها  کند. آن روند اما او از کمک امتناع می بود، می حتیاج دارد. او و پدرش به نزد وزیر محلی که به او قول مساعدت داده برای سفر خود به پول ا 

به دلیل    او   کند و شود تا این که یک روز پدر آناند بر اثر سکته قلبی فوت می ای حاصل نمی کنند اما نتیجه تالش می آوری پول  برای جمع 

 شود. مشکالت مالی و مرگ پدرش از رفتن به انگلیس منصرف می 

پردازد تا روزی که الالن  فروشی در شهر می به دست   آناند 

  کند. سینگ را که مدیر یک مرکز آموزشی است، مالقات می 

برد.  ان معلم به مرکز آموزشی خود می و الالن، آناند را به عن 

بیند که به دلیل فقر  آموزی را می جا، او گرفتاری دانش در آن 

اندیشد که این  او بدین می   شود. مجبور به ترک مرکز می 

کند  ترک می   را   آن مرکز   لذا افراد نیز حق تحصیل دارند و  

بپردازد. او به    ز آمو دانش   30تا به صورت مجزا به آموزش  

ها  کننده همه چیز را به آن صورت عملی و با روشی سرگرم 

دهد. در این زمان نیز، مرکز الالن با انتقاداتی  آموزش می 

 شود. رو می برای برنگرداندن آناند روبه 

ای رحمانهتکنولوژی هند شوند. آناند به طرز بیآموزان او به موسسات  کشند تا مانع ورود دانشالالن و شریرام برای قتل آناند نقشه می

از مزدوران الالن زخمی و به بیمارستان از دانشاشود.  منتقل می  توسط دو تن  خواهد تا زمانی که مورد مداوا قرار می  خود  آموزانو 

های شریرام کشبیمارستان در برابر آدم   ها به صورت متحد ازدر برابر مزدوران شریرام از دانش خود استفاده کنند. آنبرای دفاع    گیرد،می

 کنند. دفاع می

 گذرانند. آزمون ورودی موسسات را با موفقیت می ،آموزدانش 30در نهایت هر 

 ریتیک روشن در نقش آناند کومار

 آناند کومار :نمایی از فیلم، سمت چپ :سمت راست




