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 مقالهسر

 مهدیس فتحی

 

خوانید؟ ریاضی برای شما چرا ریاضی می

 یک انتخاب است یا یک اجبار؟

ها این سواالت ها و باردوران کارشناسی، بار

جایی، کسی، هرشد. هراز ما پرسیده می

 .نحوی...به

رنگ شدند. انگار ها این سواالت کمبعدتر

ها عادت کردند به این انتخاب عجیب باقی آدم

ما. یا حتی خودمان. اگر دوست داشتیم یا 

ودیم بحتی نداشتیم، در مسیری قدم گذاشته

بودیم به پیمودنش. کند یا تند، که عادت کرده

 .مان تمام شوددادیم تا کارشناسیسهل یا سخت. فقط ادامه می

خواهد چه که میقدر قوی است که هر دانشجوی سال آخری به ایناین روزها جو ارشد آن

یگر، های دها سودای رفتن دارند و خیلیی علوم ریاضی ما، خیلیکند. در دانشکدهبخواند، فکر می

ی هبستیب خوبی دلخوانند، با تقرجا ریاضی میمانند و اینهایی که میهوس تغییر رشته. آن

البته هستند کسانی که کار دیگری ندارند انجام بدهند یا برای فرار از سربازی یا -اند این رشته

 -دهند.هره، این مسیر را ادامه میبرای عقب نماندن از زهرا و ز به قول دکتر خلت

عنوان یک دانشجو در هر مقطعی، خوب است گاهی از خود بپرسیم ریاضیاتی که مادر یا به به

 قدر آگاهیشناسم؟ چهقدر میی زلف طبیعت است و ... ، را چهاست، شانه علومی تعبیری ملکه

ها فقط شما باشید که خودم که مخاطب این سطرم؟ نه اینیام از مسیری که در آن گام نهادهیدار

 هستم. 

کنند نسبت به شود که تالش میآوری میهمت و از سر ذوق دانشجویانی جمعاین نشریه به

بوده، ندوستانی که شاید روزی ریاضی برایشان یک انتخاب کنند، آگاهی یابند. ریاضیکاری که می

ی، ، عالقه حسی است آننه کهشود وگرسر شناخت حاصل می ، ازاما حاال هست. دوست داشتن
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کنید. یک عروسک در قفسه یا یک لباس پشت ویترین، پیدا می ه شما نسبت به کیک شکالتی یاک

ود. شداشتن و وابستگی، حاصل نمیرا از نزدیک لمس نکنید، شناخت و انس و دوست اما تا آن

 نیم،خواچه که در مقطع کارشناسی میریاضیات هم همین است، ریاضیات دبیرستانی با آن

 بود.تر خواهدتر برویم، این تفاوت مشهودچه پیشو هرمتفاوت است 

پای آن، ای از آن ولی همعهمجموعنوان زیرهای انجمن علمی و نشریه بهشاید یکی از رسالت

ه ، کامال دانشجویی است و البت"نهایتبی"ی نشریهکمک به شناخت دانشجویان از ریاضی است. 

ها همه گواه آنست همراهی اساتید خود، بهره بردیم و این این شماره از حمایت ومفتخریم که در

که شما در مسیر این شناخت، تنها نیستید، کافی است دست نیاز دراز کنید تا حمایت و 

 های الزم را بگیرید.راهنمایی

رو و ینا ، هم زمان شد. از"هاخوانی کالغمسابقات گروه"نهایت، با برگزاری ی بیاین شماره

ای کوتاه از کارها و زندگی پر بار نصیر، گزیدهزمانی این مسابقه با بزرگداشت خواجههمسبب به

ها، رقابتی شاداب برای ی کالغمسابقهخواند. ، خواهید"مقاله تاریخی"ش دان را در بخاین ریاضی

خوانی مستقل است که با هدف باال بردن فرهنگ تشویق و تمرین کار گروهی و ریاضی

رگزار دیگر بدانان آینده به یککردن ریاضیخوانان و نزدیکنی، افزایش تعداد ریاضیخواریاضی

خوانند و در روز مسابقه، به سواالت مبتنی شود. اعضای هر تیم با مشارکت هم، کتاب را میمی

 دهند.  بر کتاب پاسخ می

از ریاضیات و  در پایان، آرزومندیم این نشریه، بتواند گام کوچکی در راستای شناخت شما

 عالقمندی راستین به آن، بردارد.

 

 هاتو محکم بچسبرویا

 که رویاها اگر بمیرن،واسه این

 شه که دیگه پروازو خواب ببینه...بالی میزندگی عین مرغ شکسته

 رویاهاتو محکم بچسب

 که رویاهات اگه از دست برن،واسه این

 1زده باشن...شه که برفا توش یخ زندگی عین بیابون برهوتی می

 

 لنگستن هیوز، برگردان: احمد شاملو 1 
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 اخبار

 *نگار اکبرزاده

 

 خوانیم:نهایت میاخبار نشریه بی در قسمت

 ها، تاریخچه و برنامهاهگفتویکی 

 ریاضی یهاهمایش 

 گذرد؟در عالم ریاضیات چه می 

 

 ها:، تاریخچه و برنامه هاگفتویکی

 ؟گفت چیستویکی

ی با ایده 9۲ی پیرامون مباحث مختلف ریاضی است. این جلسات از مهرگفت نام جلساتویکی

 با 9۳ مهر در آغاز شد و ل آموزش ریاضیو دانشجویان ایشان درباره مسای اصغری اولیه دکتر

محمدرضا ت یکی از دانشجویان سابق دانشکده، آقای فعالی همکاری دیگر اساتید دانشکده و

یا دانشجویان به بررسی موضوعات جلسه یکی اساتید  هر در .به کار خود ادامه داد ،پناهحق

کنندگان در شرکت .استبادله اطالعات هدف اصلی این جلسات م .پردازندمختلف ریاضی می

 شود.گفت یکشنبه هر هفته برگزار می. ویکیکنندمورد بحث گفت و گو میپیرامون مطلب  جلسه

 :کنندهای آینده را در جدول ذیل مشاهده گفتهای ویکیتوانند برنامهمندان به ریاضی میعالقه

 

 موضوع سخنران تاریخ 

 عد در ریاضیاتبُ عرفان صلواتی ١٨/١١/9٤ ١٤گفتویکی

 گونپذیری بیضیمساله تربیع شکریدکتر خسرو منصف ۲٥/١١/9٤ ١٥گفتویکی

 آشنایی با نظریه جبری گراف اسماعیلیانن یحس ۲/١۲/9٤ ١٦گفتویکی

 Mathematical Origami شاهین شریفی 9/١۲/9٤ ١٧گفتویکی

 گرایی در فلسفه علمطبیعت دکتر مرتضی منیری ١٦/١۲/9٤ ١٨گفتویکی
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 های علوم ریاضیها و کنفرانسهمایش

 

 اطالعات همایش

 گیریسازی و تصمیماولین کنفرانس ملی بهینه عنوان

 ١۳9٤اسفند  ١9 تاریخ شروع

 ١۳9٤اسفند  ۲0 تاریخ خاتمه

 دانشگاه مازندران-بابلسر مکان برگزاری

 برگزارکننده
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات با همکاری دانشگاه 

 مازندران

 اطالعات تماس

 icordm.umz.ac.ir سایتوب

 icordm@gmail.com ایمیل

 محورهای همایش

 نیتام رهیزنج •

 هاداده یپوشش لیتحل• 

  یطیمح و یستیز یریگمیتصم• 

  یقطع ریغ طیمح در یسازمیتصم و یسازمدل• 

 نهیبه یسازمیتصم در آمار نقش• 

 تجارت و صنعت -ی بانک مصارف و منابع تیریمد - مهیب صنعت: در نهیبه یسازمیتصم •

 و یمقاومت اقتصاد -ی شهر یزیربرنامه و تیریمد -ی گردشگر تیریمد و یزیربرنامه -

   یانرژ و گاز نفت، صنعت - یرنفتیغ صادرات

 های مهمتاریخ

 ١۳9٤ ید ۳0:مقاالت ارسال مهلت آخرین

 ١۳9٤ بهمن  ١٥ حداکثر: مقاالت یداور جینتا اعالم

 ١۳9٤ بهمن۲٥: نام ثبت مهلت نیآخر

 ١۳9٤ اسفند  ٥: ریتاخ با نام ثبت مهلت آخرین

 ١۳9٤ اسفند ١9 -۲0: برگزاری تاریخ
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 اطالعات همایش

 عنوان سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

 تاریخ شروع ١۳9٥خرداد  ٦

 تاریخ خاتمه ١۳9٥خرداد  ٦

 استان تجارت و معدن صنعت، سازمان ملی هایهمایش سالن - تبریز

 تبریز دانشگاه از باالتر - امام خیابان یقشر آذربایجا
 مکان برگزاری

 فناوری پژوهشکده یقشرآذربایجان استان تجارت و معدن صنعت، خانه

 تجارت بانک دانشگاهی جهاد اطالعات
 برگزارکننده

 اطالعات تماس

.atoicc.com۳indmath سایتوب 

 محورهای همایش

 - رهیغ و تیعضو توابع ،یقطع یهامجموعه ،یفاز یهامجموعه ،یفاز منطق: (Fuzzy Logic)یفاز اتیاضیر. ١

 رینظ یاطالعات یهامدل دیتول - خطا صیتشخ ای سکیر صیتشخ یافزارهانرم ساخت رینظ یافزارنرم یکاربردها

 در یتیامن یکاربردها - یرمزنگار یهاتمیالگور ساخت رینظ- اطالعات تیامن یکاربردها - اطالعات یتئور

 - یکاوداده و نترنتیا ها،داده گاهیپا در جووجست هایوهیش - هکرها کیتراف کشف و صیتشخ رینظ ارتباطات

 مرتبط مباحث ریسا و یگذارهیسرما  - نیماش یینایب - یمصنوع هوش - کیربات محاسبات

 نهیبه یسازمدل - رهیغ و حیصح ،یهدف چند هوشمند، ،یتکامل یسازنهیبه: (Optimization)یساز نهیبه. ۲

 - یوتریکامپ یهاشبکه در  QoSیدهخدمات تیفیک یهایهامدل - یوتریکامپ یهاشبکه در خدمات و منابع

 یهاشبکه در یانرژ نهیبه مصرف - نقل و حمل هایستمیس - کیتراف یمهندس و شبکه ییکارا یسازمدل

 مرتبط مباحث ریسا و عیصنا یمهندس- منابع نهیبه صیتخص – رهیغ و عیصنا ل،یموبا یوتریکامپ

 - یوتریکامپ کیگراف - یکوانتوم محاسبات:  Numerical Algebra)(Linearیعدد یجبرخط و یجبرخط. ۳

 مرتبط مباحث ریسا و الگو صیتشخ - ریتصو پردازش - تالیجید یامضا - یمواز پردازش- کیژنت محاسبات

 - یمحاسبات یهاستمیس و هاتمیالگور یخطا کاهش و لیتحل: (Numerical Analysis)یعدد محاسبات .٤

 مرتبط مباحث ریسا و همگرا یتکرار یهاتمیالگور - بزرگ یهاسیماتر محاسبات - یوتریکامپ کیگراف

 یهاتمیالگور - یوتریکامپ یهاشبکه در کیتراف و خدمات یسازمدل: (Graph Theory)گراف هینظر. ٥

 یتوپولوژ و منابع یسازمدل - یبندزمان یهاتمیالگور – کیتراف تیریمد - یوتریکامپ یهاشبکه در یابیریمس

 مرتبط مباحث ریسا و Mobile یهاشبکه

 - افزارنرم فرمال فیتوص - خطا کشف ای اثبات و هاستمیس فرمال فیتوص: (Set Theory)هامجموعه هینظر. ٦

 افزارنرم لیتحل - نیماش توسط استنتاج - یکاربرد یگرامرها ساخت و نیماش و هازبان هینظر

  ICT در آمار یکاربردها. ٧

 های مهمتاریخ

 ١۳9٥ ماه نیفرورد ستمیب: مقاله ارسال مهلت

 ١۳9٥ ماه بهشتیارد پنجم: مقاالت یعلم یداور جینتا اعالم
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 اطاالعات همایش

 عنوان های نوین در علوم و مهندسیکنفرانس پژوهش

 تاریخ شروع ١۳9٥خرداد  ١۲

 تاریخ خاتمه ١۳9٥خرداد  ١۳

 مکان برگزاری عالمه رفیعیموسسه آموزش عالی -قزوین

 برگزارکننده موسسه آموزش عالی عالمه رفیعی/سیویلیکا

 اطالعات تماس

nrseconf.ir سایتوب 

infi@ nrseconf.ir ایمیل 

 محورهای همایش

 توسط ١۳9٥ خرداد ١۳ تا ١۳9٥ خرداد ١۲ خیتار در یمهندس و علوم در نینو یهاپژوهش کنفرانس

 نیا کهنیا به توجه با .شودیم برگزار کایلیویس تیحما تحت و یعیرف عالمه یعال آموزش موسسه

 زین و کایلیویس گاهیپا در کنفرانس نیا مقاالت هیکل گردد،یم برگزار یرسم صورت به شیهما

 نیا در را خود مقاالت کامل، نانیاطم با دیتوانیم شما و خواهدشد هینما یمل یمحتوا ومیکنسرس

 .دیینما استفاده کنفرانس یگواه افتیدر با کنفرانس مقاله هیارا یعلم ازاتیامت از و نموده هیارا شیهما

 در عیبد و نو یهاافتهی انتشار و دانش ییافزاهم هدف با یمهندس و علوم در نینو یهاپژوهش کنفرانس

 یعال آموزش موسسه در ١۳9٥ خردادماه ١۳و١۲در علوم و یتکنولوژ ی،مهندس مختلف یهانهیزم

ان، نظر صاحب، پژوهشگران ید،اسات انیم ارتباط و ییآشنا. گرددیم برگزار نیقزو در یعیرف عالمه

 آن یکاربر ندآیفر در ییاجرا و یعلم یهاچالش یبررس، مذکور یهاحوزه در مندانهعالق و متخصصان

 .است یعلم دادیرو نیا یبرگزار اهداف گرید از

  :شیهما یمحورها

 :هیپا علوم

 اتیاضیر - یمحاسبات و یمال اتیاضیر -ی جبر یابرساختارها - نقطه بدون یتوپولوژ -ی فاز هینظر

 کیزیف در اتیاضیر کاربرد - یسازمدل - احتمال و آمار - یسازنهیبه و اتیعمل در قیتحق - یستیز

 های مهمتاریخ

  ١۳9٥ خرداد ١۳ تا ١۳9٥ خرداد ١۲: یبرگزار خیتار

 ١۳9٥ نیفرورد ۲٥: مقاالت اصل ارسال مهلت

 ١۳9٥ بهشتیارد ١٥: مقاالت یداور اعالم خیتار

 ١۳9٥ بهشتیارد ١٦: کنفرانس در نام ثبت مهلت



 

 

اراخب ١۳  

 گذرد؟ در عالم ریاضیات چه می

 .های سینمایی طراحی شدفیلم مدل ریاضی برای تعیین میزان استقبال تماشاگران از

ای تحقیق هستند، معادله ریاضی ساده سرگرمسه محقق شیلیایی که در آمریکا و شیلی 

تقدان و اند که در آن با توجه به برخی از عوامل، نظیر میزان فروش فیلم، تاثیر منابداع کرده

توان میزان موفقیت تجاری است، میای که صرف تبلیغات فیلم شدهقضاوت تماشاگران و هزینه

دانشجوی دوره  "سزار هیدالگو"نیچر  نامه علمیها را مشخص ساخت. به نوشته هفتهفیلم

اقتصاددان در  "سیکرت-کارلوس رودریگرز"دکتری فیزیک در دانشگاه نوتردام با همکاری 

از دانشگاه میشیگان برای تعیین این نکته که  "آلیاندرا کاسترو"دانشگاه کاتولیک شیلی و 

ی ریاضی را تکمیل اادلهگذارد معاندازه بر روی فروش فیلم اثر می قضاوت تماشاگران تا چه

ها را طی چند هفته اول پس از به نمایش در کردند که به صورت تقریبی میزان فروش فیلم

یان بییندگان و چه که به صورت دهان به دهان مآمدن با توجه به چند عامل اصلی، از جمله آن

یلم متکی به آمد فند. در این معادله فرض شده که درزشود، تخمین میتماشاگران پخش می

سه عامل است که عبارتند از شمار تماشاگران، اشتیاق اولیه بییندگان احتمالی برای تماشای 

کنش کسانی که فیلم را تماشا فیلم که با میزان تبلیغات درباره فیلم ارتباط دارد و باالخره وا

اند. بر اساس این معادله به عنوان مثال اگر بودجه تبلیغات زیاد باشد اما نظر تماشاگران کرده

شود. در برای چند روز، با کسادی مواجه میمساعد نباشد، فیلم پس از یک فروش اولیه خوب 

ه علت کمبود که اگر نظر تماشاگران مساعد باشد، ولو در ابتدا استقبال زیادی از فیلم بحالی

یافت. این محققان معادله تدریج فروش فیلم افزایش خواهده باشد، بغات صورت نگرفتهتبلی

فیلم که در آمریکا به نمایش در آمده بود مقایسه ٤٤ابداعی خود را با آمارهای واقعی مربوط به 

های عملی برخوردند. بر اساس این میان مدل نظری و اطالعات و داده کردند و به تطابق خوبی

چه که به صورت دهان به دهان نویسند یا آنها میمطالبی که منتقدان درباره فیلم مدل اگر

نمایش در آمدن شود مثبت باشد، این امر در موفقیت فیلم پس از به ها پخش میدرباره آن

شگاه اسکس تاریخ اقتصاد تدریس که در دان "گربن باکر"داشت. به گفته تاثیر زیادی خواهد

ر جهان واقعی عوامل بسیار یق اخیر حاوی نکات درخور توجهی است اما دکند، هرچند تحقمی

ر این مدل مورد ها دگذارند که بسیاری از آنبر روی میزان فروش فیلم تاثیر میای پیچیده

تواند به تکمیل این مدل ریاضی منجر شود. این ها میاست. توجه به این جنبهتوجه قرار نگرفته

انشگاه متروپولیتن لندن ها که در دحوزه رسانهدان در اقتصاد "دویگجان س"کته به وسیله ن

هایی که با بودجه کمی تولید شود که در مورد فیلمگونه توضیح داده میکند اینتدریس می

ها محدود است، بسیاری از کسانی که دهنده آنجا که تعداد سینماهای نمایشاند، از آنشده
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دهنده شوند زیرا به سینمای نمایشنمی هستند عمال موفق به این کارمند به دیدن فیلم عالقه

جا که در شوند از آنهای گزاف تولید میهایی که با بودجهدسترسی ندارند. در عوض فیلم

ول، هزینه تولید خود آیند در دو هفته امی حدود سه هزار سینما در سراسر آمریکا به نمایش در

مری است که برای استودیوهای تولیدکننده اهمیت دارد. از سوی کنند و این ارا جبران می

 ها و کاالهاییدیویها از طریق ویدیوها و دیدرصد درآمد فیلم٧0دیگر در حال حاضر حدود 

آید. در این زمینه نیز نظر تماشاگران در تضمین فروش شوند به دست میکه بعد از نمایش اولیه تولید می

گیری در ها در تصمیمکنندگان فیلمتواند به تهیهمیبعد از نمایش اولیه تاثیر فراوان دارد و این عامل 

 .آیند، کمک کنده دنباله یک فیلم اول به شمار میهایی کگذاری برای فیلمخصوص سرمایه

 

 ستاره شناسی بابلیانکاربرد هندسه پیشرفته در 

به گزارش ایرنا از رویترز، این یافته محققان نتیجه بررسی چهار لوح گلی متعلق به دوران 

ه ها با خط میخی چگونگی ردیابی مسیر سیارپیش از میالد است که روی آن ٥0تا  ۳٥0

 .استمشتری در آسمان توضیح داده شده

های نشگاه هومبولت در برلین گفت: روشداتیوس اوسندریوراستاد تاریخ علوم باستان در م

رند. توسعه محاسبات حکایت داترسیم و توصیف شده در این الواح چنان پیشرفته هستند که از 

شد که این نوع درک رابطه میان سرعت، زمان و فاصله متعلق به اوسندریور افزود: تصور می

هایی هستند که ح مشابه تکنیکتوصیف شده در الوا هایبعد از میالد است. روش ١۳٥0حدود 

 .بردندمرتون دانشگاه آکسفورد به کار میمحققان قرن چهاردهم در کالج 

دادهای روی زمین از سطوح به گفته اوسندریور، بابلیان اخترشناس معتقد بودند تمامی رخ

اساس، ر این های بازار و آب و هوا به حرکت سیارات بستگی دارد و بقیمتها گرفته تا رودخانه

های سفارشی متقاضیان تهیه محاسبه شده سیارات برای هوروسکوپهای جداولی را با موقعیت

 .بینی کنندار بودند که تحوالت زمینی را پیشبینی حرکت سیارات امیدوها با پیشبودند. آنکرده

میالدی در پی  ١٨٨0وی افزود که در عین حال در الواح مورد بررسی که حدود سال 

شود، به این وزه بریتیش در انگلیس نگهداری میحفاری به دست آمد و در م عملیات

 .استنشدهکاربردهای اخترشناسی اشاره 

ای هندسی مبتنی بر یک منطقه ذوزنقه براساس این گزارش، الواح یاد شده شامل محاسبات

تنها بر مفاهیم شد که اخترشناسان بابل ه و بلند آن است. تاکنون تصور میشکل و اضالع کوتا

 .حساب و نه هندسه تکیه داشتند

 .کیلومتری جنوب بغداد کنونی بود ١00النهرین واقع در عراق در حدود بابل شهر و تمدن مهمی در بین
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 اند، اما روشاطر به کارگیری هندسه شناخته شدهدانشمندان یونان باستان نیز به خ

 .تر استو انتزاعی ترها پیشرفتههای بابلیمحاسبات هندسی در لوح

 .این تحقیق در نشریه ساینس منتشر شد

 

 !دان در حال مرگ پس از یک قرناثبات نظریه ریاضی

اند معمایی را که سرینیواسا پس از نزدیک به یک قرن توانسته« اموری»محققان دانشگاه 

 .شده، حل کننددان هندی در بستر مرگ مدعی شده بود که در رویا به وی الهام مانوجن، ریاضیرا

ای به معلم خود، گادفری هارولد هاردی، در بستر مرگ در نامه ١9۲0در سال رامانوجن 

دان انگلیسی به ترسیم چندین تابع جدید ریاضی به همراه توضیحاتی در مورد شیوه ریاضی

قان بعد از چندین دهه اعالم اکنون محق. ها پرداخت که تا آن زمان ناشناخته بودعملکرد آن

ها را توضیح چالهتواند رفتار سیاهکه این فرمول میدان بوده و ایناند که حق با این ریاضیکرده

دان خودآموخته بود، در یک دهکده محلی در جنوب هند متولد رامانوجن که یک ریاضی. دهد

نامه این . کرد که دو بار از دانشکده اخراج شدشد و به قدری در مورد ریاضی تفکر می

های مدوالر متفاوت دان محتوی چند تابع بوده که نسبت به توابع کنونی تتا یا شکلیریاض

 .کندها تقلید میچنان از آنحال همهستند با این

شود که به شکل یک نمودار بر روی محور توابع به معادالتی مانند موج سینوسی گفته می

 .یک نتیجه به دست آیدکشیده شده و با محاسبه هر ورودی یا ارزش انتخاب شده، 

های مادوالر های مادوالر تقلیدی وی با شکلدان هندی حدس زده بود که شکلاین ریاضی

که نتیجه هر دو، بود، مطابقت دارد و اینتر توسط کارل جاکوبی شناسایی شدهرایج که پیش

سط یک توکرد که این الگوها رامانوجن تصور می. های یک استهای مشابه برای ریشهخروجی

است با این حال کسی در آن زمان نفهمید که وی به چه دست خدای هندی بر وی الهام شده

سال پس  90که بتواند ظن خود را اثبات کند، درگذشت اما بیش از وی پیش از این. یافته است

های مادوالر تقلید از مرگ وی، محققان توانستند اثبات کنند که این توابع در حقیقت از شکل

توسعه این . گذارندکننده خود مانند ابرتقارن را به اشتراک نمیکنند اما خصوصیات توصیفمی

این کند.  ها کمکچالهسطح اختالل سیاه دانان در محاسبه آنتروپی یاتواند به فیزیکتوابع می

در  رامانوجن ١۲٥ها در آستانه صد و بیست و پنجمین سالگرد تولد رامانوجن در کنفرانس یافته

 .استه شدهیدانشگاه فلوریدا ارا

 
 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی* 



 

(1) میانگین هندسی-نابربری میانگین حسابی  

 

(2) میانگین هندسی-نابربری میانگین حسابی  

 



ای با دکتر خلتمصاحبه 17   

 
 
 

 1ای با دکتر خلتمصاحبه
 

دکتر فرهاد خلت دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه شیراز، مدرک کارشناسی ارشد با عنوان 

 یزآنالعنوان از دانشگاه شیراز و مدرک دکترا با  هیپونرمال و زیرنرمال تئوپولیتز عملگرهای

 از دانشگاه شهیدبهشتی لژاندر مادر موجک عملیاتی هایماتریس توسط دینامیکی هایسیستم

 1380تا  1370های عضو انجمن ریاضی ایران بودند. در سال 1378تا  1366های هستند. در سال

شریات ن از مسابقات ریاضی دانشجویان را داشتند و مدتی داوری مقاالت برایسرپرستی پنج دوره 

المللی و طراحی سواالت ریاضی کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دکترا را برعهده داشتند. بین

در  ند وایس کردهبه عنوان طرح سربازی مدتی در دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه سمنان تدر

 دینامیکی هایسیستم در هاموجک اربرد، کآشوب و انشعاب، دینامیکی هایسیستم هایزمینه

 در حال حاضر به عنوان مدیرگروه ریاضی مشغول به فعالیت هستند. اند.پژوهش نموده

 خوانید.بخش ما را با ایشان میی شیرین و لذتای از مصاحبهدر زیر، گزیده

مند هگفتند: هرکسی عالقگرافی خود نداشتند. میدر آغاز مصاحبه، تمایل چندانی به بیان بیو

یافت. جوی ساده، اطالعات را خواهدوستبه من بداند، در اینترنت و با یک ج باشد چیزی راجع

وم. شام، متوقف میدست آوردهکنم چه چیزی بهاما دید فلسفی من این است که وقتی مطرح می

 
 مهدیس فتحی، مریم خلج: گانکنندمصاحبه1 
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چه که ندارم مغرورم پسندی، بلکه نسبت به آنمعنای تکبر و خود من آدم مغروری هستم نه به

 تر دانستن، تالش کنم.توقف نشوم و هر لحظه برای بیشای متا در نقطه

 

ی کارشناسی، ریاضی را که شما در دورهاجازه بدهید با این سوال آغاز کنیم: با توجه به این

 رجا زدید؟اید، تصورتان در آن دوران از ریاضی چه بود؟ آیا جایی خسته شدید؟ دانتخاب کرده

ی زندگی کردن اتفاق ل دیگری در زمرهوقتی مسای طور پاسخ بگویم.ید اینخب اجازه ده

 که قسمتیشود.در ایران ریاضی جدای اینافتد، ریاضی به عنوان قسمتی از آن محسوب میمی

 سایلمنظر بگیریم که زندگی شود. و البته باید دراز عالقه و زندگی است، حرفه هم محسوب می

دادم اما در حال طوری که هست ادامه میا همینبودم، ریاضی راقتصادی هم دارد. اگر تامین می

 های دیگرم تحت شعاع ریاضی.است نه چیزهای دیگر قرار گرفتهحاضر، ریاضیاتم تحت شعاع چیز

دانشجوی فوق لیسانس ریاضی دانشگاه شیراز  قای تقوی دبیر ریاضی ما،، آسال دهم دبیرستان

 قرب و منزلتی داشت.ی آمریکا داشت. آن دوران دانشگاه بود و بورسیه

دانستم بورسیه چیست و کردند چیزی ورای مردم عادی هستند. من نه میها تصور میاستاد

یعنی  ادکترکردم حتی فکر می نه اطالعات دیگری داشتم اما دوست داشتم شبیه آن معلم بشوم.

 معنی بود.برق یا ریاضی برایم بی دکترایپزشک شدن و 

ایران به آمریکا رفت و آقای زاهدانی که بورسیه بود و فوق لیسانس داشت، سال بعد، آن معلم از 

 ی دانشگاه رفتن من شدند. دانشگاهها، انگیزهام مضاعف شد. اینجای ایشان دبیر ما شد. انگیزهبه

 روم.شوم و به خارج میبرای من، در همین حد بود که بورسیه می

خواندیم. آقای تقوی در ذهن من، آدمی بود که می ی دومی درجهسال دهم، در ریاضی معادله

خواندیم های جبری عالم را حل کند. آن دوران در مدرسه توابعی که میی معادلهتوانست همهمی

ی توابع عالم را یاد ای بودند. دوست داشتم دانشگاه بروم که همهجملهدر سطح همین توابع چند

 ها بودند.یاجملهشناختیم، تصور من از توابع، همین چند.. را نمیبگیرم. تابع نمایی یا هایپربولیک و .

 

 دهید؟اگر کسی از شما بپرسد ریاضی بخوانم یا نه، چه پاسخی می

چرا ها، که باید از خودشان پرسید خوانند: المپیادیدر ایران، چند دسته از افراد ریاضی می

ی هایاز آن ی بزرگیچون دوستش دارند یا چون قشنگ است یا ... . دسته ،جذب ریاضیات شدند

سیده رها نمیشان به مهندسیاند چون یا رتبهدر این رشته پذیرفته شده خوانند،که ریاضی می

 اند.یا ریاضی تهران و ریاضی شهر خود را به مهندسی شهرستان، ارجح دانسته

ز، امکان تغییر رشته با شرایطی ن دوره هم مانند امرودانشجوی کارشناسی شدم. آ 56من سال 
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 کردند تا تغییر رشته بدهند. خیلی از دانشجویان ریاضی، تالش خود را می یا بود.مه

ها، المپیادی %15کنیم؟ فقط به کدام دسته صحبت می این باید روشن کنیم که راجعبنابر

خوانند ای که میو حتی ممکن است رشته ها خارج از کشور هستندآن %8خوانند که دکترا می

د، شوند؟ شایجاست که زده میسوال این ریاضی نباشد. یعنی آخر این راه خیلی هم خوب نیست.

مدت توانند کار درازهوش، نمیهای باو واقعا شاید به دالیل اقتصادی. دلیل دیگر این هست که آدم

جلو بروند. سر کالس درس، زود خسته د بهخواهنگیرند، میانجام بدهند. چون زود یاد می

خواهند فهمند، میزنند. چون باهوشند و زود میشوند و در کار تحقیق هم کامال لنگ میمی

 رفتن.سریع هم پیش بروند. باهوش هستند اما نه در حد سریع پیش

ی جذابیتهای المپیاد، و ی کالسواسطهبهای که به ریاضیات داشتم )س عالقهخود من بر اسا

که دنیای هندسه و اعداد برایم داشت(، وارد این رشته شدم. و خوب یادم هست که سر انتخاب 

 شد. رنگام کمکردم. و عالقهتر حس کردم اشتباه میاین رشته، پدرم کامال مخالف بودند. اما بعد

، انده آمدهخوانند، باالجبار به این رشتهایی که ریاضی میکه آنگذاریم بر اینفرض را می

ی شوند با گستره)منظور از اجبار، همانی است که توضیح داده شد(، وقتی وارد دانشگاه می

کردی در دانشگاه شوند که برایشان وحشتناک است. تصور میسیعی از ریاضیات مواجه میو

 )در معنای شناختن( و دوست نداشتی. دانستیکاش میخوانی. ایچیزی را که دوست داری، می

هم هایی بهدانی. لباچفسکی، چیزبینی که عجیب و سختند و کاربردشان را نمیهایی میچیز

ی ریمانی، شود. یا مثال هندسهدانی که در کجا استفاده میاقلیدوسی، و تو نمیتر شده نابافته، بعد

 های مکان و زمان... .برای نظریه نسبیت کاربرد دارد، انحنا

گوید کاره شوی میپرسند دوست داری چهساله که وقتی می 4سر شوی مثل یک پو بعد می

فقط  ادکترگوید خلبان. یا پزشک. از شناسد. صرفا میخلبان. پرواز که نکرده، ارتفاع را که نمی

یک روپوش سفید دیده و یک گوشی. تا انسان از چیزی شناخت و آگاهی پیدا نکند، دوست 

 داشتن و نداشتن، مالک نیست.

د کننها شلوغ است که فرصت نمیقدر سر استاددادن این آگاهی و شناخت، یا آن تایراسدر 

 پوش بگذارند.شان سرنکنند روی ندانستسعی میی کمی عدهدانند و یا نمی

متر، شناخت نداری یا چون ترسی؟ یا وقتی که اصال از چیزی مثل ارتفاع بیستتو کِی می

 پرسم که پیش بروم یا نه؟شناختم کامل باشد، از خودم میترسی. پس وقتی شناسی، میمی

 

 له ضعیفند؟ در حل مسا _چه در سطح کارشناسی و چه در سطح ارشد_ چرا دانشجویان

پزشکی که نیازمند مربی است و نوع دگیر یک نوع آموزش در علوم عملی داریم مانند دندان
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با دهد د بین استادی که آموزش میپس بای خواهد.گر میآموزش علوم نظری است که آموزش

ی کس در قسمتعالوه باید بپذیریم که ذهن هرل شویم. و بهاستادی که مربی است، تفاوت قائ

های عالی پشت درس جبر برداشتم که با نمره 4فعال است. مثال خود من در دوران کارشناسی، 

گر شناسم که اهایی را مینرفتم و آدموقت دیگر تا به امروز، سراغ جبر سر گذاشته شدند اما هیچ

 کنند.گردند، باز هم جبر را انتخاب میهزار بار دیگر هم به عقب باز

بینم. اگر واقعا بخواهم از عدد استفاده را در ریاضیات، بسیار کم می من نقش استاد و آموزش او

وع ممارست کند. ی دانشجوست که چقدر در موض. و واقعا باقی کار بر عهده%40-0کنم، بین 

. % 40-0شود همان گوید، مییک قضیه، دو تا تعریف و چهارتا مثالی که استاد سر کالس می

شده، فکر کنی و تمرین حل عنوان ابزار به تو دادهچه که بهحاال توی دانشجو باید بر اساس آن

داریم که عالوه ما یک تمرین داریم، که همان ممارست در موضوع است، یک مساله کنی. به

رم، ی کل تاندازهکردن ممارست. و یک پروژه داریم که بهبر و نیازمند تسلط و طیکاریست زمان

 ها با هم متفاوتند.کدام از اینکار برده برای هرخواهد. در مراجع انگلیسی هم واژگان بهزمان می

 وعی را یادراستای حل آن مساله، موضترین اثر تدریس، ممارست فردی است که دربیش

است که تالش داریم تمرین را با استفاده از اطالعاتی خارج است. یکی از اشتباهات شاید اینگرفته

ه به ای کالبته باید ورودی دانم.ترین روش را ممارست میآن موضوع حل کنیم. بنابراین من موثر

 طلبی، متناسب باشد.ای که میدهی با خروجیدانشجو می

 

دانند که آن دارند چون میمیهای خاص درس برها با برخی استادکه دانشجو ها دیدیمبار

 گیرد. نظر شما چیست؟محور میاستاد، امتحانی جزوه

ترین هست. ذهن، انباری است از تجربیات. ما با ذهنیت خود استقرا کنندهذهنیت ما، گمراه

افتد. و بر همین اساس قضاوت ق میجاهای دیگر این اتفاکنیم که برای خیلیزیم و ادعا میمی

مند نبوده و صرفا آمده که مدرکی بگیرد و برود، و هکنیم. بله! دانشجویی که به ریاضیات عالقمی

شود استادی که خوب نمره بدهد، اخالقش دنبال راه گریز است. راه گریزش میطبیعی است که به

 خوب باشد و مثل جزوه امتحان بگیرد.

تر خاطره صفحه، من مدرس سر کالس بیش 183صفحه بکنند  800را از  1اگر حجم ریاضی 

 شوم استادیتر فرصت ممارست دارد و من میاخالق. دانشجو بیششوم استاد خوشگویم و میمی

 دهد.که خوب نمره می

دانی که ای خارج جزوه بگیری میمسالهقدر زیاد است که اگر ها حجم درس آنبعضی وقت

آید. منظورم این است که عوامل زیادی در این مساله دخیلند. و تو آن برنمی دانشجو از پس
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 ی خاصش را جدا کنی و بر اساس ذهنیت شخصی خود، ازآن صحبت کنی.توانی یک تکهنمی

شاید هنر استاد و گروه ریاضی باید در این باشد که بتواند یک نفر را عالقمند بکند. البته 

زور تفاوت است میان کسب کردن و دادن. یکی به ردنی است نه دادنی.کدانید که عالقه، کسبمی

گوید قشنگ است، یکی به اصرار پدرش درس گوید ریاضی خوب است، یکی با عالقه میمی

ها تصمیم دارند ارشد بخوانند، او هم تای آن 26نفری بوده،  30خواند، دیگری در یک کالس می

 ارشد ریاضی بخواند.  گیردکه از زهره و زهرا عقب نماند، تصمیم میبرای این

 

 بینید؟جو دانشگاه امروز را چگونه می دوران تحصیل شما، دانشجویان چگونه بودند؟

تا 5من خودم اولین دانشجوی ارشد دانشگاه شیراز بعد از انقالب فرهنگی بودم. دانشگاه شیراز 

دانشجو  5 های بعد، اول ارومیه، و بعد شریف دانشجوی ارشد گرفتند. مادانشجو گرفت، سال

 نفس بودند. فناوری و ارتباطات و اطالعاتو تازه کدام تازه از خارج آمدهاستاد که هر 22بودیم با 

تا مقاله نیاز داشتم. هر  11ام، نامهن نبود. من دانشجوی دکتر صدیقی بودم، برای پایانمثل اال

ها به انگلستان و نگاریهمقاله بدهد که فرآیند نام 2توانست درخواست دانشجو در هر نوبت می

 کشید.روز طول می 33دریافت یک کپی از مقاله، 

 چیزی سرگرم بشود؟آید با چههمه امکانات، وقتی به دانشگاه میدانشجوی امروز، با این

خطی، فقط هافمن را داشتیم. مثل یک بچه که برای بازی فقط یک ما آن زمان، مثال برای جبر

 چیزش را بدانیم.کردیم تا همهآن را زیرورو می قدرب بازی دارد، آناسبا

 ی استاد خودش هست، کلی کتاب هست.تی دسترسی دارد، جزوهآیی اماالن دانشجو به جزوه

ها به ی اشکالکه همهاندازد. البته زند، یک نگاه به آن جزوه مییک نوک به این کتاب می

 د.کردنتر کار میتر بودند و بیشاقعا مشتاقهای قدیم، ون وارد نیست اما دانشجودانشجوی اال

 

 خاطراتی از دانشجویان قدیم خود، که در حال حاضر در همین مرکز با شما همکارند، بفرمایید.

جا مشغولند. دکتر مونا نبیعی و دکتر های قدیم من، اینخاطرات که زیاد هست. دوتا از دانشجو

های باالی کشوری و در وزارت ارشاد یا منصب های دیگری هم داشتم کهدانشجوبیژن احمدی. 

 دولتی مشغولند.

ن یک م پروژه کارشناسی گرفتند و درس تحت نظر را نیز با من گرفتند.خانم نبیعی با من 

خوانی و ای از فضاهای هیلبرت را به ایشان دادم و گفتم که کتاب را خوب میصفحه 100کتاب 

م ن بگوی. حاال فکر کن من به دانشجوی االکردهم کار را کنی. همینرا حل می تمام تمرینات آن

 کند و ... .ت، دانشجو را درک نمیجور استادی اسگوید خلت چهند. میچنین کاری بک
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د آمها را میدکتر احمدی با من توابع مختلط داشت، المپیادی بود و غرور زیادی داشت. کالس

ترم را زودتر از بقیه ی آخر را نیامد. امتحان پایانجلسه 3بود، ولی فکر کنم آن اواخر خسته شده

چندباری آمد و  بود.ها را خوب ننوشتهبود، اما یکی از اثباتتحویل داد، همه را هم کامل نوشته

 است.رفت تا پذیرفت کجای کارش اشتباه بوده

ها کم واد دانشجکه فکر کنید تعدآن دوران ارتباط موثر بین استاد و دانشجو برقرار بود. نه این

 140بود، نه. ما هرسال در سه گرایش دبیری ریاضی، ریاضی محض و ریاضی کاربردی حدودا 

 گرفتیم.دانشجو می

هایم بودم. دوساعت رفع اشکال هفتگی داشتم، اما ولی یادم هست که همیشه درگیر دانشجو

دند که به آممی بستند و گاهی گروهیها صف میکشید و دانشجوساعت طول می 5-4همیشه 

اند، کسی ها، ساعت رفع اشکال مشخص کردهی استادکه همهن با اینهمه زمان برسد. ولی اال

 کند.رفع اشکال نمی

 

ار باش و گزدهی، خدمتکاری که انجام میهردرپایان مصاحبه، دکتر خلت به ما گفتند: 

، که به همه خدمت کن تا دهد. نه فقط به خودتگذاری تو را رشد میپذیر. خدمتمسئولیت

 کنار این خدمت کردن و مسئولیت پذیرفتن، چیزهای جدید یاد بگیری و در جا نزنی. در
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 جوان دانریاضی یک به یانامه

Ian Stewart 

 مهدیس فتحی

 

 .Letters to young mathematician ی اول کتابای است از نامهخوانید ترجمهمتنی که می

است. یک دانشجوی خیالی ریاضی نوشته ن استیوارت بهاهایی است که ایاین کتاب شامل نامه

 تر آشنا خواهید شد.در بخش معرفی کتاب، با این کتاب بیش

 

 مگ عزیز:

ات ی ریاضیخواهی در رشتهن خبر که می، از شنیدن ایایبینی کردهطور که احتماال پیشهمان

که  هایی، بسیار خوشحال و خرسند شدم. زیرا این بدان معنی است که تمام هفتهتحصیل کنی

هایی که من صرف توضیح و زمان ایی ریاضیات کردهه، صرف مطالعهدر چندین تابستان گذشت

 ام، به هدر نرفته اند.ابعاد باالتر برای شما کرده

ش نخست با یک پرسای، پاسخ دادن به سواالتی که پرسیدهترتیب به جایبه من اجازه بده به

 م:تر آغاز کنعملی

 1کند؟ زندگی و امرار معاش با ریاضی و از راه آن، که شناسماطرافیان خود میآیا کسی از 

ه دانشگاهی ک است، تفاوت دارد.نقش بستهتر مردم چه که در ذهن بیشبا آن این سوال پاسخ

ل قبل خود، دریافت که از میان آموختگان چندین ساسنجی از دانشدرآن هستم، طی یک نظر

تصور کن که پیش از این  هاست. ترین رشتهدرآمدت یکی از پر، ریاضیاموضوعات متنوع

د سنجی باعث شی این نظربودند و نتیجهی پزشکی تاسیس کردهمدرسه کها یسنجی، آننظر

 .تواند منجر به کسب درآمدی عالی شود، تخریب شودکه ریاضیات نمی تا این افسانه

جا با روز و همهبا هرتقری شویم کهموضوع میندرت متوجه این ت که ما بهحقیقت این اس

سازی های دلسترکارخانه، یا درجویان قدیمی منشندا .دانان برخورد داریمریاضیات و ریاضی

اند، یا طراح اتومبیل هستند اندازی کردههای قطعات الکترونیکی خود را راهکارخانهمشغولند، یا 

 ستد هستند. و ویسند، و یا در بازار سهام در حال دادنافزار و برنامه مییا برای رایانه نرم

 
 شناسم وجود دارد؟هایی که مینی آآیا چنین کسی در نزدیکی من و در زمره1 
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نیاید که مدیر بانکی که در آن حساب داریم، پیش _سادگیبه_ممکن است برای ما 

صیالن التحاست، تعداد زیادی از فارغرا اختراع کرده DVDکه التحصیل ریاضی باشد یا کسیفارغ

پزشک، باید دارای مدرک پزشکی باشد، و یا یک وکیل،  دانیم که یکی را استخدام کند. میریاض

را های خاص خود های خاصی هستند که آموزشها رشتهالتحصیل حقوق است. زیرا اینفارغ

ا مجوز، ب دانِرای تبلیغات یک ریاضیپالک برنجی ب یک هرگز روی یک ساختمان، د. اماطلبنمی

 یابی.حقوق باالیی بگیرد، نمی ی،آن نیاز به کمک دار ی که درمسایلکه برای حل 

ها در پشت صحنه ی اینکند اما همهاستفاده می 2)!(وحشتناکی طرزی ما، از ریاضیات بهجامعه

 جا )پشت صحنه( تعلق دارد.افتد و دلیل آن هم روشن است: زیرا ریاضی دقیقا به هماناتفاق می

تک قطعات ماشین، چیزی عملکرد تکی ازی نداری که دربارهکنی، نیوقتی که رانندگی می

 بدانی. مسلما برای یک راننده داشتن آگاهی از اصول اولیه مکانیک، بهتر است اما ضروری نیست.

 ا بهر یاب ماشینت، توخواهی که سیستم جهتو این دقیقا مشابه عملکرد ریاضی است. تو می

و ت سبات ریاضی را انجام دهی.داشته باشی که خودت محا که نیاز درستی هدایت کند بدون آن

 ،های آنی امواج و کدشی دربارهکه مجبور باخواهی که با تلفنت تماس بگیری بدون اینمی

 چیزی بدانی.

ن بدون دانست از مردم ی ریاضی بدانیم ولی بسیاریاگرچه بعضی از ما، نیاز داریم که درباره

 قدر درنستند که چهداتر مردم میاگر بیشند. ، کار خود را انجام دهها می تواننداین شگفتی

شکال قرار دادن ریاضیات در پشت شد. اِبه ریاضیات متکی هستند، عالی می زندگی عادی خود

 جودجا وکه اصال ریاضیات در آنی اینای دربارهصحنه، این است که بسیاری از مردم، هیچ ایده

 د، ندارند.دار

ه ی ریاضی آن است کراه برای تغییر نگرش عمومی دربارهکنم که بهترین گاهی اوقات فکر می

 یم.بچسبان "ریاضیات درونی"چسب قرمز آن از ریاضی استفاده شده، یک بر روی هر چیزی که در

هر  ما ودر این صورت باید روی هر کامپیوتر، کف دست هر معلم ریاضی، روی هر بلیط هواپی

 سبزیجاتی ... سبزیجات؟! بله!هواپیما، هر خودرو، هر چراغ راهنمایی، هر 

ها از آن کاشتند که پدرانشان و پدران پدرانشان، پیشچه را که میروزگاری، کشاورزان آن

ریزی نامهطوالنی و بر ی پرورش تجاریِتوانید بخرید، نتیجهبودند. تقریبا هر گیاهی که می کاشته

ی ارایهبرای 1990ای ریاضی در سال با زمینه "طرح آزمایشی"ی کلی ای است. ایدهپیچیده

های جدید اصالح های گیاهان جدید و نه برای ذکر روشریزی شده در ارزیابی نژادروشی برنامه

 

ده مانده شود. زیرا در پشت پرنمیکاربرد است اما اغلب کسی متوجه این استفاده منظور نویسنده آن است که ریاضیات بسیار پر2 

 جا وجود دارد یا نه!که بدانیم اصال ریاضیات آنکنیم بی آنهای آن استفاده میمانده و ما صرفا از نتایج حاصل از کاربرد
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 ژنتیکی گیاهان، ابداع شد.

 شناسی نیست؟صبر کن! آیا این زیست

د. ششناسی بود که به ریاضی وارد زیستلین قسمتی از . ژنتیک اوچنین ریاضیبله، قطعا و هم

ی شناسان باهوش به موفقیت رسید اما توسعهزیست یواسطه های انسانی، بهی ژنومپروژه

ص ی تغییرات ناقدانان قدرتمندی بود که زنجیرهریاضی های حیاتی این پروژه، به کمکژگیوی

 سازی کردند.طور دقیق بازژنتیکی را به

 چیز، یک برچسب قرمز وجود دارد.ی همهگیرد. دربارهاین، سبزیجات هم برچسب قرمز میبربنا

 ها؟ ریاضیات.ارباب حلقه جنگ ستارگان؟  های ویژه را دوست داری؟روی. جلوهبه سینما می

Toy Stovی ی پژوهشوتری بود که منجر به انتشار حدودا بیست مقالهی، اولین فیلم کامپ

هایی فقط این نیست که کامپیوتر تصویر بسازد، بلکه روش "گرافیک کامپیوتری". ریاضی شد

نظر برسند. برای انجام این کار، به  ها، آن تصاویر واقعی بهی آنواسطه ریاضی است که به

یابی سری همواری میان تصاویر ابتدایی و پایانی، و بعدی، ریاضیات نور، درونی سههندسه

ها، مهندسین باهوشی کامپوتر ی ریاضی است.یابی، یک ایده. درونز دارینیاهای دیگر، چیز

 دهند. برچسب قرمز.هستند که هیچ کار مفیدی بدون دانش ریاضی، انجام نمی

 جوی اینترنتوهم برچسب قرمز دارد. موتور اصلی جست و قطعا بعد از کامپیوتر، اینترنت

یی اشناس بازدید کاربران راها و صفحات پربرای این هدف که با روشی ریاضی، سایت  _گوگل_

قوانین احتمال و ترکیبیات، پدیدار شد. البته ریاضیات پشت  ها وی جبر ماتریسپایهکند، بر

 رفته در گوگل است. کار تر از ریاضیات بهی اینترنت، بسیار اساسیصحنه

ه امروزه، برقراری تماس با تلفن مانند گذشتریاضیات متکی است.  شبکه خطوط تلفن، کامال به

ک ها پیغام در یطور دستی صورت بگیرد. شبکه خطوط، حامل میلیوننیست که این اتصال به

، پیام ددوست دارند با دوستانشان صحبت کننزیادی مانند ما هستند که  هایزمان هستند. انسان

نتقال ی خطوط قادر به او شبکه باشندترنت دسترسی داشتهکنند یا به اینارسال کنند، فکس 

طعه تنها یک ق شود واین حجم ترافیک نیست. بنابراین هر مکالمه به هزاران قطعه شکسته می

کردن جاهای خالی از قطعه گمشده، با پر 99شود. در انتهای دیگر، از صد قطعه منتقل می

 توانتنها میشود و نهگذاری میال کدکل سیگنشوند. سازی میبازترین شکل ممکن، راحت

 را اصالح کرد. در پیام دریافتی آنتوان تقال را شناسایی کرد، بلکه میخطاهای ان

 د؛سادگی کار کنن، بهاتاز ریاضی توانند بدون استفاده زیاداطی مدرن، نمیهای ارتبسیستم

 گذاری، آنالیز فوریه، پردازش سیگنال... .نظریه گد

ما کنی. هواپیپرواز می شوی وکنی، سوار میو از طریق اینترنت، یک بلیط هواپیما رزرو میت 
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جریان سیال و آیرودینامیک برای  را طراحی کرده، از ریاضیات مهندسی که آنبه این دلیل که 

 کند.است، پرواز میبهره برده اطمینان از حرکت آن،

ای ره(، که یک سیستم هدایت ماهواGPS) جهانی گیری از سیستم هدایتاین هدایت، با بهره

پایی که در ارتفاع چندتواند بگوید کند، میریاضیاتی، آنالیز می ها را از نظراست که سیگنال

لحظه هواپیما در جای مناسبی قرار گیرد تا ریزی شود که هر. پرواز باید طوری برنامهداریقرار

و دوباره به ریاضی نیاز  .باشد نه در جایی دوررار داشتهای دیگر در جایی که نیاز است، قلحظه

 است.

دانان فقط در ی ریاضیتو از من پرسیدی آیا همه است. ه این رویهن، پاسخ بو مگ عزیز م

 3؟دهندها هستند یا برخی از آنان کارهایی مربوط به زندگی واقعی، انجام میدانشگاه

ت ندرور است. اما بهکران ریاضیات، غوطهاقیانوس بیی ما مانند قایقی کوچک در زندگی همه

شود احساس راحتی بکنیم ها، باعث میکردن ریاضیات در کنارهکند. پنهانکسی به آن توجه می

د کننمی ری شرمساری است زیرا مردم تصوو این مایه کند.کار ارزش ریاضیات را کم میاما این

ی ذهنی بدون هیچ اهمیت واقعی است، به همین دلیل ااهمیت است و فقط بازیریاضیات کم

واقع بهترین دلیل استفاده از این در را ببینم. 4های قرمزمند هستم که آن برچسبهمن عالق

 دهند.ها، آن است که کل سیاره ما را پوشش میبرچسب

مجبور  اترین پرسش تو، پرسش سوم بود. تو از من پرسیدی آیکنندهترین و البته ناراحتمهم

چیز برای ها را کنار بگذارم تا بتوانم ریاضی بخوانم؟ و آیا همهشدم درک و حس خود از زیبایی

 است؟ها شدهمن تبدیل به اعداد و قوانین و فرمول

ایجی ر که متاسفانه این نظر زیرا کنمسرزنش نمی خاطر این پرسش مگ، مطمئن باش تو را به

ضاد در تواقع این دیدگاه با حقیقت کامال رست باقی بماند. درناداز این  تواند بیشنمی است و

 است.

ای کامال جدید، شیوه م، بهمرا از جهانی که در آن قرار دار چنین است:ریاضیات برای من این

های کامال جدیدی از ها باز کرده و تجربههایم را به قوانین طبیعت و الگوسازد. چشمآگاه می

 کند.هاد میها، پیشنزیبایی

ان، ای رنگارنگ آن در آسمهبینم، تنها به درخشندگی و قوسکمانی میمثال وقتی رنگین برای

وجه ی آن، تدهندهو شکستن نور سفید به اجزای تشکیل روی قطرات باراننور خورشید  و تاثیر

تر لیل که بیشرا به این د بخش است اما آنالهام کمان هنوز هم برای من زیبا ونگینکنم. رنمی

 
 کاربرد است؟منظور اینست که آیا ریاضیات ماهیتی مجرد دارد و در زندگی عادی و روزمره بی3 

4 Red label 
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 کنم.از یک شکست نور ساده است،  تحسین می

کمان کمان است. چرا رنگینچیزی که نیاز به توضیح دارد شکل ظاهری و درخشندگی رنگین

 کمان روشن و درخشان است؟ای شکل است؟ چرا نور رنگیندایره

شود کمان وقتی پدیدار میرنگیندانی که ای. تو میر نکردهها فکی این پرسشاحتماال تو درباره

های شکند و نورها با رنگکه نور خورشید با زوایای متفاوتی به قطرات باران برخورد کرده و می

ای هکمان این است، چرا این نوررسند. اما اگر دلیل پدیدار شدن رنگینمختلف، به چشم ما می

 شوند؟قطعه جمع نمیپوشانی ندارند و در یک شده در هنگام برخورد، همشکسته

که نور به درون یک قطره باران کمان است. هنگامیی رنگینپاسخ این پرسش در هندسه

 شود که نور با تمرکز زیادی در یک جهت خاص پدیدار شود.تابد، شکل کروی قطره باعث میمی

 اصکند و هر رنگ نور، شکل مخروطی خهر قطره در اثر تابش، نوری مخروطی شکل بازتاب می

کمان نگاه به رنگین که ماهر رنگ، متفاوت است. هنگامیی هر مخروط، برای خود را دارد و زاویه

هایی از قطرات باران را که در جهت خاصی قرار دارند، تشخیص کنیم چشم ما تنها مخروطمی

هر رنگ، بود. بنابراین ما برای ها در آسمان، دایره شکل خواهنددهد و برای هر رنگ، این جهتمی

 بینیم.المرکز میی متحدتعداد زیادی دایره

ر بینم، تفاوت دارد زیرا چشم من و تو دکمانی که من میبینی با رنگینکمانی که تو میرنگین

های متفاوتی بینند در جهتهای متفاوتی قرار دارند، و مخروطی که برای هر قطره باران میمکان

 است.

 5.ها شخصی هستندکمانرنگین

برد که به های احساسی را از بین میکنند این نوع از ادراک، تجربهبرخی از مردم گمان می

شیفتگی است. مردمانی که ها، نوعی افسردگی ناشی از خودنظر من اشتباه است. این نوع سخن

با دید باز  یا مسلک هستند،کنند که شاعرتظاهر می معموال چنین اظهار نظراتی دارند،

ها برند: آنرنج می فقدان جدی کنجکاویاز  حقیقتها درنگرند، اما آنان را میی جههاشگفتی

ود تخیل خود را به آن محد تر از چیزی است که ذهن وانگیزکه بپذیرند جهان بسیار شگفتاز این

تصور ه ست کتر از آن اانگیزتر و هیجانمندشتر، ارزورزند. طبیعت بسیار عمیقاند، امتناع میکرده

  دهد تا از دنیا لذت ببری و تحسینش کنی.کنی و ریاضیات راه بسیار قدرتمندی به تو میمی

 هاست که بایدهای میان انسان بودن و حیوانترین تفاوتاز مهم کردن و فهمیدن،توانایی درک

دانی، فقط طور که میشوند اما همانزده میل شوی. بسیاری از حیوانات هیجانبرای آن ارزش قای

ی خواهم بگویم درک و برداشت من از هندسهاندیشند. میها هستند که منطقی میانسان

 
 خواند.رو نویسنده آن را شخصی میهر انسانی وابسته است. ازینی دید به زاویه5 
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، ی زیبایی شناختیشی تجربهافزاید و آن را از جنبهکمان، ابعاد زیادی به زیبایی آن میرنگین

 کند.دور نمی

های کمان تنها یک مثال است. حتی نگاه من به حیوانات هم متفاوت است زیرا از الگونرنگی

هاست، آگاهی دارم. یا زمانی که به یک قطعه کریستال نگاه ساز حرکت آنریاضی که زمینه

های آن. من ریاضیات را در که از جذابیت رنگ آگاهم طوریهمان ی اتمی آنکنم از شبکهمی

پاشیدن قطرات باران در یک گودال، حتی  های شنی، طلوع و غروب خورشید،تپهحرکت امواج و 

 ای کهنهایت شگفتی روزمرهی بیبینم. و من دربارههای تلفن میهای نشسته روی کابلدر پرنده

 ارم. آگاهی د  _آلودکردن به اقیانوسی مه مبهم، مثل نگاه ای کم ودر اندازه_ دانیمشان نمیدرباره

کردن با ریاضیات و انجام چیز شمرد. کارای دارد که نباید آن را ناریاضیات زیبایی درونیپس 

ای که در مدرسه انجام "جمع"نه مثل  آن فقط برای ذات خودش، کامال زیبا و ظریف است.

و قوانین حاکم بر آن، زیبایی چه اصول ت، اگرشکل اسدادیم که به خودی خود، زشت و بیمی

 ا دارد.خاص خود ر

الش کنند بگویند تهای ناگهانی و تحقیقات هستند که تالش میها، کلیات، ایدهجا نظریهاین 

عددی است  3است که نشان دهی  برای تثلیث یک زاویه با گونیا و پرگار مثل تالش برای این

نی اتومی منتظم بسازی اما ضلعیتوانی یک هفتدهند که نمیزوج، یا به تو شهود کاملی می

 هاجاعضیکه بحالیها، از دیگری بزرگترند درمتناهیباشی و چرا بعضی نامنتظم داشته ضلعیهفده

جمع مربع اعداد متوالی یا تنها عدد مربع کاملی که از حاصل گیریم ونظر می ها را مساوی درآن

 است. 4900است، عدد 

تو ذهنی منطقی و پژوهنده داری و دان را داری. شدن به یک ریاضی مگ، تو پتانسیل تبدیل

ی یات را بدانی و خودت همهی جزیداری که همه ، دوستشویهای مبهم قانع نمیا استداللب

کنند بلکه چرایی این ها چگونه کار میخواهی فقط بدانی که چیزها را بررسی کنی. تو نمیآن

 کارکرد برای تو مهم است.

ان عنوبینم، ببینی: بهطور که من میای تا ریاضی را همانار کرد که آمدهی تو مرا امیدوو نامه

 .یا، که شبیه هیچ چیز دیگری نیستراهی برای دیدن دن ؛انگیزچیزی جذاب و هیجان

 اندازی بدهد.امیدوارم این نامه، به تو چشم

 با احترام

 یان
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 ن هستی!!!ینیشتتو هم یک ا
 *سعید ابهری

 

 ایدمخصوصا ریاضیات و فیزیک اندیشیدهحتما تا به حال به کارهای دانشمندان علوم مختلف 

که چگونه ممکن است است ید و این سوال برای شما ایجاد شدهاشده و از کارهای آنان متحیر

پاسخی که به  اید،برای آن یافتهنین نتایج شگرفی دست یابد و به طبع پاسخی انسان به چ

ها هایی از این قبیل که آنپاسخ باشد،شاید کمی شما را دلسرد کرده ،جای دلگرمی دادن

ایی هستند که بین هماناما آیا این دالیل ه .انداند و به کل با ما فرق داشتهتر از ما بودهباهوش

دلیل همین وجوداتی متفاوت از ما هستند و به ها منآیا واقعا آ ها قرار دارند؟ما و کشفیات آن

نیا و هایی که دیافته آنان دست یابیم؟ هایچون یافتههایی همبرای ما مقدور نیست به یافته

این مقاله از  عنوانشدید در  طور که متوجهرا برای همیشه تغییر دادند. هماننگرش ما به آن 

و آشنایی ی ما با اریبا همهکه تق استاستفاده شده ترین دانشمندان جهانسرشناسنام یکی از 

 ترینعجیب وجز ها راآن توانمیکه  بود . در واقع دلیل انتخاب انیشتین کارهای اونسبی داریم

را به صورت بنیادین تغییر ن ی فکر کردن ما به جهادستاوردهای بشریت دانست که نحوه

ندان و کارهای آنان در نظر . در واقع او را به عنوان کران باالیی برای مجموعه دانشماندداده

توانیم می ،ستا یافتنیا دستها و نتایج او برای اکثر مکه کاراگر بتوانیم نشان دهیم  ایم.گرفته

 یکی ازن منظور یافتنی است. برای ایه دانشمندان هم برای اکثر ما دستادعا کنیم که کار بقی

ارد و به دهیم که اتساع زمان نام ددانشمند را مورد بررسی قرار میهای این ترین دستاوردجالب

م آن نیز عجیب و کنید حتی اسطور که مالحظه میهمان آمدن زمان است.معنای کش

تر از آن چیزی بسیار سادهداد که ن نشان خواهیمکند ولی نگران نباشید چوناملموس جلوه می

 کنید.است که شما فکر می

هایی که منجر به ایده یشان دهیم چیزدر واقع هدف اصلی ما در این مقاله این است که ن

عمیق  یبلکه نتیجه ،شود نشات گرفته از ضریب هوشی و استعدادهای عجیب نیستانقالبی می

 مسالهل بودن نگرش یک فرد است و عمیق بودن نگرش ناشی از توجه بسیار به اطراف و تبدی

 ای دارند.که معموال ساختار ساده است هایی بنیادیح سوالبه یک دغدغه ذهنی و طر

  .برای مثال اتفاقات زیر را در نظر بگیرید
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از ساعت عظیمی که در موا اسوار بر تر بیستمانیشتین هستید و در آغاز قرن فرض کنید 

 12گوییم وقتی می .هددظهر را نشان می 12ساعت  .شویددور می ،قرار دارد میدان دهکده

از ساعت به  ،دتاندر امتداد خط دی «ظهر12»دهد یعنی نور حامل اطالعات میظهر را نشان 

رخورد به ی بکج کنید نور حامل اطالعات به جا کند. اگر ناگهان سرتان راسوی شما حرکت می

ناظری که بعدا نور را  در آنجا .رودد و احتماال به فضای خارج میگذرچشمانتان از کنارتان می

ر از آن از دید شما دیرت اما، «ظهر است 12االن در زمین ساعت  اوه،»ید گوکند میدریافت می

تر در این مورد پس بیش بینید.های متفاوت مینظهر را در زما 12دست است. شما و ناظر دور

 «ظهر12» اطالعات مربوط به هب نور کرد،رعت نور حرکت میکنید. اگر تراموا با ستامل می

ظهر را نشان  12دهکده همواره  ساعت میدان ،شد. پس در حرکت با سرعت نورهمراه می

که اگر تراموا حرکت  بینیدشد! میمیجمد زمان در میدان دهکده منبه عبارت دیگر  ،دادمی

اگر با سرعت  رود،ه به سوی آینده میثانیه در هر دقیق 60ساعت میدان دهکده با آهنگ  نکند،

کشد. این دو موارد حدی نهایت طول میدید که هر ثانیه ساعت بیخواهید نور حرکت کنید

از سرعت نور حرکت کنید  ترمهای کاگر با سرعت ها چه چیزی قرار دارد؟بین آن د.هستن

ی این که اندازه حسببر داد،اندکی تامل نشان خواهد روند؟های ساعت چگونه پیش میعقربه

 60را  «ساعت یک»پیام  ،باشددو حد صفر و سرعت نور قرار گرفتهای بین سرعت در چه فاصله

)اما  مرجع سریعارچوب چکرد. از دریافت خواهید «ظهر12» نهایت دقیقه پس از پیامیا بی

با دهد را رخ می ارچوب مرجع ساعت )که زمین است(هایی که در چتمام رویداد ،(C تر ازکم

زیاد به طرف رعت اگر جهت حرکت خود را معکوس کنید و با س دید.حرکت آهسته خواهید

وقتی  .شوندمیسریع  ،دهندچوب مرجع رخ میدهایی که در چهارتمام رویدا ساعت برگردید

شگفت  کند؟دیگر را خنثی میید و دوباره در میدان باشید آیا تاثیر رفت و برگشت را یکبرگرد

 مئت ساعت مچی شما و ساعت دهکده با هقرا زمان کش خواهد آمد. ،این که پاسخ منفی است

کنید شما خود را جای طور که مالحظه میهمان .. این اتساع زمان استداشتخواهد فرق

ای بسیار به نتیجه هاهایی ساده و تامل در مورد آنسوال گذاشتید و توانستید با طرح انیشتین

در  .ای بود که انیشتین به آن دست پیدا کردیدا کنید که در واقع همان نتیجهعجیب دست پ

شما  اکنون اید،انقالبی طی کرده یسیدن به یک ایدهواقع شما بیش از نیمی از راه را برای ر

توان اثباتی که می دهیمی مقاله نشان میدر ادامه .باید آن را اثبات کنید ه دارید کهیک فرضی

در خواهید بود به آن دست ه داد به طوری که هر کدام از شما قادقیق برای آن ارای نه چندان

 بیابید.

 ثبات الزم است که توضیحاتی بدهیم.ه اقبل از ارای
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ن کف اتاقی و سقف آن بین دو مثل توپ جهنده بیفرض کنید بتوان درخشش نوری را که 

ین اها ثابت باشد ی آینهاگر فاصله .دای مشاهده کرموازی در رفت و آمد است به گونه یآینه

زمانی های بازه های درخش دردهد، زیرا رفت و برگشتدستگاه یک ساعت نوری تشکیل می

سفینه فضایی شفاف و سریعی  گیرد. فرض کنید این ساعت نوری درونمساوی صورت می

درست مثل این که کند ه حرکت و ساعت نوری را مشاهده میناظری که همراه سفین باشد.

رود. این ناظر نه مستقیما باال و پایین میکه بین دو آیبیند درخشی می سفینه ساکن باشد،

کند هیچ می شود. توجه کنید چون که ناظر همراه سفینه حرکتمتوجه هیچ اثر غیر مادی نمی

ر و ساعت یک چهارچوب گوییم ناظساعت نوری وجود ندارد. می حرکت نسبی بین ناظر و

مثال  ایم و سفینه با سرعت زیاد،. حال فرض کنید روی زمین ایستادهزمان دارند-مرجع در فضا

رچوب مرجع ما کامال نصف سرعت نور مثل برق از باالی سرمان بگذرد. اکنون اوضاع در چها

درخش  چرا کهدید حرکت ساده باال و پایین نخواهیم مسیر نور را به صورت بود.وت خواهدمتفا

کنیم که مشاهده می کند.ه صورت افقی هم حرکت میینه بو آهنگام حرکت عمودی بین د

 کند.مسیری قطری را دنبال میدرخش 

 

آینه را  ودرخش نور مسافت بین د توجه کنید که در شکل از چهارچوب مرجع زمینی ما،

تر کند بسیار طوالنیکه همراه سفینه حرکت میکند که از مسافت در چارچوب ناظری طی می

حرکت  )اصل موضوع انیشتین(، های مرجع یکی استنور در تمام چارچوباست چون سرعت 

تر از چارچوب مرجع ناظر همراه نه در چارچوب مرجع ما باید مدتی بیشدرخش بین دو آی

 آید.عنی فاصله تقسیم بر زمان به دست میشد این از تعریف اندازه سرعت یسفینه طول بک

تر تقسیم شود تا مقدار ثابتی ه همان نسبت طوالنیتر باید بر بازه زمانی بفاصله قطری طوالنی

نامند. در این مثال ن کش آمدن زمان را اتساع زمان میای دست آید،ه برای اندازه سرعت نور ب
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ها کند. همه ساعتها صدق میاما این موضوع برای تمام ساعت در نظر گرفتیم،ساعت نوری را 

نیست اتساع زمان به مکانیک زمان مربوط  کنند.هنگام حرکت کندتر از حال سکون کار می

 .شودبلکه به سرشت زمان مربوط می

هندسه و توان با های مرجع مختلف در فضا زمان را میابطه بین اتساع زمان برای چارچوبر

 .دست آورده جبر ساده از شکل زیر ب

های قطری است. خطساعت نوری در سه موقعیت متوالی در شکل زیر نشان داده شده .1

ی باالیی و رسیدن به آینه 1ی پایینی در مکان ینهرخش نور را هنگام شروع حرکت از آمسیر د

ها در نمودار با دهد. فاصلهینشان م 3ی پایینی در مکان ، و سپس برگشت به آینه2در مکان

𝑐𝑡، 𝑣𝑡  و𝑐𝑡0 در حرکت یکنواخت  اند که ناشی از این واقعیت است که متحرکمشخص شده

 کند.ای برابر سرعت ضرب در زمان را طی میفاصله

ها را از دید چارچوب ی بین آینهکشد تا درخش نور فاصلهزمانی است که طول می 𝑡0نماد 

مرجع متصل به ساعت نوری بپیماید. این همان زمان الزم برای حرکت مستقیم به باال یا پایین 

ها بر جهت ی بین آینهکند. فاصلهرا طی می 𝑐𝑡0است و نور مسافت عمودی  𝑐است. سرعت نور 

دهد که طول زمانی را نشان می 𝑡ود و در هر دو چارچوب مرجع یکی است. نماد حرکت نور عم

در حرکت است،  𝑣کشد تا درخش نور، در چارچوبی که در آن ساعت نوری با اندازه سرعت می

 𝑡برابر  2به مکان  1و زمان رفتن از مکان  𝑐ی دیگر برود. چون سرعت نور از یک آینه به آینه

 𝑣)که به طور افقی و با سرعت  ساعت 𝑡شود. نور در این مدت می 𝑐𝑡طری است، پس مسافت ق

 پیماید.می 2به مکان  1را از مکان  𝑣𝑡کند( مسافت افقی حرکت می

دهند که در ای تشکیل میالزاویهدهد، این سه فاصله مثلث قائمطور که شکل نشان میهمان

 .دو ساق آن هستند 𝑣𝑡و  𝑐𝑡0وتر و  𝑐𝑡آن 

کند که مربع وتر برابر مجموع مربعات دو ساق ی معروف فیثاغورس در هندسه بیان میقضیه

 آوریم:است. اگر از این فرمول در شکل استفاده کنیم، به دست می
𝑐2𝑡2 = 𝑐2𝑡0

2 + 𝑣2𝑡2  
𝑐2𝑡2 − 𝑣2𝑡2 = 𝑐2𝑡0

2 



 

 

 تو هم یک انیشتین هستی!! 35

 𝑡2 [1 − (
𝑣2

𝑐2)] = 𝑡0
2 

 𝑡2 =
𝑡0

2
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2
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 𝑡 =
𝑡0

√1−(𝑣
2
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ای که توانستید به راحتی به همان نتیجهکه شما هم  اید از اینحتما شگفت زده شده

های بزرگ و های باال، که ایدهقع این موضوع تاییدی است بر گفتهوا دربرسید.  ،اینشتین رسید

)در رابطه با  ترو هر کدام از ما با داشتن دغدغه بیشتکان دهنده ناشی از نگرش عمیق هستند 

  .نگرش عمیق دست پیدا کنیم توانیم به اینتر میو توجه بیش تر، تالش بیشدانستن(موضوع 
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 نصیر طوسیدان بزرگ اسالمی، خواجهریاضی
 *نگین سادات کریمانی

 

جمادی  15محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 

تحصیل دانش عالقه زیادی داشت و است. او به هجری قمری در طوس والدت یافته 598االول 

معروف زمان خود  دانشمندان و حکمت سرآمد شد و از نجوم و ریاضی از دوران جوانی در علوم

 .گردید

وسی در شهر طروزهای کودکی و نوجوانی خواجه 

وس سپری شد. وی در این روزها پس از خواندن و ت

و فارسی، معانی و  زبان عربی نوشتن، قرائت قرآن، قواعد

یش آموخت. پس از آن به بیان و حدیث را نزد پدر خو

علی بن  نورالدین»اش نزد دایی ر،توصیه پد

که از دانشمندان نامور در ریاضیات، « شیعی محمد

حکمت و منطق بود، به فراگیری آن علوم پرداخت. 

کمال الدین محمد »سپس با راهنمایی پدر در محضر 

ت بود، به که از دانشوران نامی در ریاضیا« حاسب

بود که پرداخت اما هنوز چند ماهی نگذشتهتحصیل 

اند که وی به پدر او چنین استاد آهنگ سفر کرد و آورده

کند که گاه هایی میالوو )خواجه نصیر( آموختم و اکنون سدانستم به اچه میگفت: من آن

 !دانمپاسخش را نمی

ی در علوم رجال، اکه تبحر ویژه« عبداهلل بن حمزه نصیرالدین»پس از چندی دایی پدرش 

درایه و حدیث داشت، به توس آمد و خواجه در نزد او به کسب علوم پرداخت. گرچه او موفق به 

تعجب استاد را فراگیری مطالب جدیدی از استاد نشد، اما هوش و استعداد وافرش شگفتی و 

تر به نیشابور های علمی بیشمنظور استفاده ی که به او توصیه کرد تا بهابرانگیخت به گونه

لباس « نصیر الدین عبداهلل بن حمزه»مهاجرت کند. او در شهر توس و به دست استادش 

 د.از سوی استاد مفتخر ش« نصیرالدین»عالمان دین را بر تن کرد و از آن پس به لقب 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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اجیه رفت و مدت یک خواجه سپس به نیشابور پای نهاد و به توصیه دایی پدر به مدرسه سر

که از استادان بزرگ درس خارج فقه و اصول در آن مدرسه بود، به  سراج الدین قمری سال نزد

امام فخر  از شاگردان-ستاد فریدالدین داماد نیشابوری رداخت. سپس در محضر اتحصیل پ

واجه، الدین با خمباحثات علمی متعدد فرید. پس از گرفت فرا را« سینااشارات ابن»کتاب  -رازی

خواجه نسبت به دانش اندوزی نمایان شد و فریدالدین او را به  یهالعادعالقه و استعداد فوق

 بترتیب نصیرالدین طوسی توانست کتامعرفی کرد و بدین  یفخر راز یکی دیگر از شاگردان

 یهابه خوبی بیاموزد. وی عالوه بر کتاب« قطب الدین مصری شافعی»را نزد « ابن سینا نونقا»

 .مند شد( نیز بهره۶۲۷متوفی ) «عطار نیشابوری»ر فوق از محضر عارف معروف آن دیا

گشته و همواره به دنبال کسب علوم و فنون واجه که در آن حال صاحب علوم ارزشمندی خ

 .تر بودبیش

هجری قمری در مقال پیشروی مغوالن به  ۶11خواجه نصیرالدین طوسی زمانی پیش از سال 

داد که  کار به وی امکان های ناصرالدین محتشم فرمانروای اسماعیلی پناه برد، اینیکی از قلعه

اخالق  ریاضی خود از جمله مشهورترین کتابش، فلسفی و طقی، منبرخی از آثار مهم اخالقی

های طوسی به زبان عربی رساله و نامه 150را به رشته تحریر درآورد. قسمت اعظم  ناصری

سینا که ابن سینا قابل قیاس است، جز آن. وسعت معلومات و نفوذ او با ابناستنوشته شده

نوشته شده است  منطق در زمینهکتابی که  5دان برتری. از پزشک بهتری بود و طوسی ریاضی

 .تر استاساس االقتباس از همه مهم

 ، ارشمیدسس، آپولونیو، اقلیدس، یات تحریرهایی بر آثار آوتولوکوس، آرستارخوسدر ریاض

ترین آثار اصیل اصیل وی نوشت. از جمله مهم بطلمیوس ، تئودوسیوس منالئوس وهوپسیکلس

، رساله الشافیه و اثر الحساب بالتخت و التراب، جوامعو مثلثات هندسهر حساب، د

ترین است. معروفهای رگیومونتانوس اثر گذاردهشتهاست که به نو القطاعکتاب شکل معروفش

ه چنین تذکرو هم هجری قمری نوشته شده ۶50ل که در سا است آثار نجومی وی زیج ایلخانی

 . احتماالاستیی در زمینه اختربینی نیز نوشتههانامه و کتابفی علم الهیئه است، کتاب تنسوق

 ت.اسدر ریاضیات در زمینه مثلثات بودهترین کار طوسی برجسته

 

 فعالیت های شاخص علمی

 جغرافیا

پیشرو " یهبه تحقیقات دانشمندان روسیه در مقالاز انتشارات متکی  ،شوروی امروزی همجل

 وی که شدند متوجه ،وسیطنصیرخواجه نجومی جداول یضمن مطالعه ،"دیگر کلمبوس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
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مشخص ، کریستف کلمب از کشف این قاره توسط را دو سده پیش آمریکا یقاره مختصات

 .استکرده

 ریاضیات

و آن را  هدانشی مستقل معرفی کرد مثلثات را برای اولین بار به عنوان القطاعشکل در کتاب

کند و قوانین اساسی برا حل مثلثات مسطح و کروی مطرح گفتار علم نجوم معرفی میدر پیش

 . کندمی

 فیزیک

 که کندمی عنوان را مطالبی ذره ینظریه بر تکیه با و نور یهدربار الکالمدتجری در کتاب

 .دارد اهمیت العادهفوق

 آن به و کندمی تشبیه آب امواج به را صوت انتشار وی اقلیدوس یهنوشت البصائر در کتاب

 .است پرداخته

 نجوم

است که برای رصد کردن به خرج دادهابتکار جدیدی  ساعت آفتابی از استفادهی وی در نحوه

  ت.شناسی ارزشمند اسر در علم ستارهاین ابتکا

 

 سازی حرکت سیاراتمعرفی جفت طوسی در مدل

 مراغه یهرصدخان شده دررا از روی رصدهای انجام «زیج ایلخانی» یرالدین طوسیخواجه نص

از -های آن زمان بسیاری از سرزمینار خاصی در اعتب از هاسده ایلخانی زیج. استکرده تدوین

سال پس از مرگ طوسی(  300میالدی ) 135۶است و در سال برخوردار بوده -جمله در چین

 نگهداری پاریس ملی یهابخانزیج در کت این یهترین نسخمنتشر شد. قدیمی اروپا ترجمه و در

  .شودمی

 

 هایجاد رصدخانه مراغ

هجری قمری پایان داد طوسی را در  ۶35قتی که هوالکو به فرمانروایی اسماعیلیان در سال و

بزرگی در مراغه ایجاد کند، که شروع آن  رصدخانه خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد که

های مالی دولت اوقاف هجری قمری بود. برای کمک به رصدخانه عالوه بر کمک ۶38از سال 

بود که از عشر )یک دهم( آن جهت امر رصدخانه ر نیز در اختیار خواجه گذاره شدهکشو سراسر

صدخانه کتابخانه بزرگی نمود. در نزدیکی رو خرید وسایل و اسباب و آالت و کتب استفاده می

 جلد کتب نفیس جهت استفاده دانشمندان و فضال قرار 400000بود که حدود ساخته شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%81_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%81_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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بودند. در جوار رصدخانه یک سرای دست آوردهه اد و شام و بیروت و الجزیره ببود که از بغدداده

 ه طالب دانشجو ساختهای جهت استفادو مدرسه علمیه برای خواجه و جماعت منجمینعالی 

 ۶۶3وی مغول در سال که ایلخان هوالکسال به طول انجامید تا این 13بودند. این کارها مدت 

خواجه تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که خللی در کار  گذشت. لیکنهجری قمری در

 .جا رخ دهد و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرودآن

 

 وداع با دنیا

هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد  ۶۷۲در سال 

ری و به مراغه بازگرداند. اما اجل مهلتش نداد و آوهای تاراج رفته را جمعرفت که بقایای کتاب

هجری قمری در کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع  ۶۷۲ذی الحجه سال  18در تاریخ 

گفت. خواجه نصیرالدین طوسی ستاره درخشانی بود که در افق تاریک مقول درخشید و در هر 

روشن ساخت و در آن دوره تاریک  جا را به نور حکمت و دانش و اخالقشهری که پا گذارد آن

 .وجود چنین دانشمندی مایه اعجاب و اعجاز بود

 

 خواجه نصیرالدین طوسی و ریاضیات

 :استشدهمی تقسیم چهار دوره به ریاضی فنون در گذشته

 ،خواندندرا می اقلیدس اصول که یابتدای . دوره1

 ،و عالی یابتدای بین ریاضی علوم ط شاملمتوس دوره. ۲

 ،خواندندرا می محبسطی کتاب که عالی دوره .3

 .گفتنداکر می آن به که پیشرفته دوره .4

 که جهت دانند بدانمی را معمار و پدر ریاضی نصیرالدین خواجه ،ریاضی دانشمندان در میان

 . است ریاضیو  نجوم او درباره و تحریرات لیفاتاز تا عظیمی بخش

 

 لیفاتتا

از  که کرده اثبات کتاب نصیر در اینخواجه که القطاعاسرار شکل عن القناعکشف ابکت .1

 .آورد دسته ب دیگر هندسی شکل 49۷۶۲4 توانمی هندسی قطاع شکل یک

 .و کسرها است و تفریق جمع درباره که و التراب التختبا  الحسابجوامع . کتاب۲

 پنجم از اصول قواعد هندسی موضوع الخطوط المتوازیه فی الشک عن الشافیه الرساله .3

 .است اقلیدس
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 .باشد فرد عدد مربع دو عدد مربع مجموع نیست ممکن کهاین در اثبات ایرساله .4

 .و جبر و مثلثات و تقسیم در ضرب ایرساله .5

 .اقلیدس از اصول لهمسا 105 .۶

 .است گرفته صورت مراغه رصدخانه درباره که است مطالعاتی ثمره که ایلخانی زیج .۷

 

 مطالعات خواجه نصیر در زمینه ریاضیات

 مثلثات:

، وی نخستین کسی بود که مثلثات را بدون توسل به القطاعالقناع عن اسرار شکلکشف در

قضیه ) توسعه بخشید و هم او بود که برای نخستین بار قضیه جیوبقضیه منالئوس یا نجوم 

بیان کرد. در نجوم  است به روشنی تاریخ ریاضیات ای دررا که رویداد برجسته (هاسینوس

وم بطلمیوسی در قرون وسطی و معرف تنها ترین نقد بر نجالهیئه وی شاید کاملتذکره فی علم

است. این کتاب که در نجوم قرون وسطی نوشته شده است حرکت سیارات الگوی ریاضی جدید

است و همراه با کار اثر گذاشته کوپرنیک های منجمان بیزانسی بهبه احتمال زیاد از راه نوشته

 .آن فرضیه خورشید مرکزی است، به استثنای نجوم کوپرنیکی هایشاگردان طوسی متضمن تمام تازه

 اصل توازی:

شرح ما ) تر خیام، تحت عنوان بحثی از مشکالت در اقلیدسنصیرالدین قسمتی از کار پیش

 کرد. منتشررا با شرح و تصحیحاتی  (من مصادرات اقلیدس اشکل

های نصیرالدین در با دانشی از نوشتهاقلیدسی را ( کارش در هندسه نا1۶۶۷-1۷33ری )ساک

ها به وسیله جان والیس در قرن هفتم به وازی اقلیدس شروع کرد. بعدها این نوشتهباب اصل ت

 ورد مورد استفاده قرار گرفت.التین درآمد و توسط او برای تدریس در آکسف

 برهان فیثاغورس:

زیر از قضیه فیثاغورس  ه خواجه نصیر منسوب است. تعمیمبرهان اصیلی از قضیه فیثاغورث ب

 .استه شدهارای مجموعه ریاضی  IV اپوس در مقالهبه وسیله پ

ای دلخواهی باشند که هاالضالعمتوازی 𝐴𝐶𝐹𝐺و  𝐴𝐵𝐷𝐸مثلث دلخواهی بوده،  𝐴𝐵𝐶 قضیه:

قطع  𝐻دیگر را در یک 𝐹𝐺و  𝐷𝐸اند. فرض کنید که رسم شده 𝐴𝐶و  𝐴𝐵در خارج آن روی 

 . در این صورت:(1)شکل رسم شوند 𝐴𝐻مساوی و موازی با   𝐶𝑀 و 𝐵𝐿کنند و 

𝐵𝐶𝑀𝐿 =             𝐴𝐵𝐷𝐸 +            𝐴𝐶 𝐹𝐺 

اده نصیر برای اثبات قضیه فیثاغورس استفبرهانی است که خواجهاص این قضیه حال حالت خ

  (۲)شکل است.کرده

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%DA%A9
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های االضالعلزاویه خواهدشد. متوازیاقائمه باشد، این مثلث قائمه  𝐴𝐵𝐶در مثلث 𝐴اگر زاویه 

𝐴𝐵𝐷𝐸  و 𝐴𝐶𝐹𝐺مربع توان مربع در نظر گرفت زیرا شد که میتبدیل به مستطیل خواهد

 نوعی خاص از مستطیل است که طول و عرض آن با هم برابر است. 

 

 یادگارهای خواجه نصیر

ماه به نام خواجه نصیرالدین طوسی  کره جنوبینیم کیلومتری در ۶0یک دهانه آتشفشانی

روسی نیکالی استفانویچ چرنیخ  شناسستاره است. یک خرده سیاره که توسطگذاری شدهنام

 است.کشف شد نیز به نام وی نامیده شده 19۷9در 

 است.گذاری شدهروز تولد خواجه نصرالدین طوسی را روز مهندس نامسال اسفند 5 در ایران روز

 

 با سپاس فراوان از:

 شکری )عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی(دکتر خسرو منصف

 طباطباییآقای هادی 

 

 :منابع

 اصلول ، هاورد و.ایوز ، ترجمه دکتر محمدقاسم وحیدیکتاب آشنایی با تاریخچه ریاضیات ، جلد ا ]1[

 رضویکتاب احوال و آثار خواجه نصیر، محمدتقی مدرس ]۲[

 گاه خواجه نصیر طوسیشاز سایت دان "خواجه نصیر که بود؟"مقاله ی  ]3[

  ، ترجمه قسطنطنیهالقطاعشکلالقطاع عن اسرار اب کشفکت ]4[

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی* 

1شکل ۲شکل   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
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 ها و قضیه اساسی گالوانظریه میدان

 *میالد فخاری

 

 مسایلترین عوامل پیشرفت ریاضیات تمایل طبیعی ذهن بشر به رویارویی با یکی از بزرگ

ترین جاذبه هستند دارای بیش یمسایل غالبا .هاسترضایت حاصل از حل آنو پیچیده و بغرنج 

های ساده است که گاه شاخه مسایلدر مسیر حل این  باشد،ها ساده میکه بیان و فهم آن

ی ساده که حلی خاص مسایلدر واقع  ،کنندوجود آمده و پیشرفت میه مختلفی در ریاضیات ب

 مسایلاز این  های حاصلشوند و نظریهدارند موجب پیدایش دنیاهای متفاوت در ریاضیات می

 اصلی مسایلیابند و در نهایت ممکن است شباهت اندکی با حل اساسی پیوسته تعمیم می

 .اندکه موجب پیدایش آن نظریه شده داشته باشند

ها بسیار متفاوت و ابزاری بسیار کنیم که حل آناشاره می مسایلدر اینجا به دو نمونه از این 

ها پس از سالیان دراز با پیدایش و پاسخ دادن به آن هها داشتمجرد نسبت به صورت آن

 به نام جبر مجرد ممکن شد. ای یافته است،که امروزه وسعت قابل توجه ای از ریاضیات،شاخه

 

 

 یونانی یمسالهسه  الف(

کش غیرمدرج و پرگار رسم کرد توان فقط با خطبسیاری از انواع اشکال هندسی را می

 خط و یا رسم نیمساز یک زاویه و از این قبیل.پارهچون نصف کردن مه

 زیر را حل کرد؟ مسایلتوان آیا با استفاده از همین ابزار می

 .ایدای دلخواه به دو قسمت مساوی را بارها دیدهچگونگی تقسیم زاویه :۱مساله

کش خطتوان زاویه دلخواه را با که چگونه میاید حال به این موضوع اندیشیدهیا تا به آ

 .نامندتثلیث زاویه می این عمل را ؟!تقسیم کرد به سه قسمت مساوی درج و پرگارمغیر

 شدند.های باستان با مشکلی جدی مواجه ای یونانی آتنیبر اساس افسانه :۲مساله

 :سال پیش از میالد به شاه تولمی سوم نوشته است ۲4۰اراتستن در حدود  ظاهرا

نویس یکی از شعرای تراژدیه گویند هنگامی کمی فرستد.درود می به شاه تولمی اراتستن_ 

صد فوت کند یکمی ای که مینوس برای گالکوس آمادهمتوجه شد که هر ضلع مقبره قدیمی
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را  )در حجم( آن یاندازه کوچکی است. یپادشاه مقبرهبرای دفن یک  واقعا» به او گفت: است،

اما او اشتباه  «.زیبایی ظاهر آن حفظ خواهد شد آن را دو برابر کنید، اگر هر ضلع دو برابر کنید.

اش چهار برابر و حجم آن هشت برابر قاعده آن دو برابر شود،زیرا وقتی اضالع  کرد،می

 _...شودمی

 کار این برای هاآن متاسفانه .کنند برابر دو( حجم در) را آپولو مقبره خواستندمی در واقع آنها

 هشت به شود برابر دو کهاین جای به آن حجم نتیجه در کردند برابر دو را آن ضلع هر طول

 .شد تربیش مشکل و یافت افزایش برابر

توان مکعبی با دو برابر آیا میداریم  مفروض مکعبی شویم،با سوالی مواجه میدر این جا 

را تضعیف مکعب این عمل  درج و پرگار ترسیم کرد؟!کش غیر مخط کمک با مکعب آن حجم

 گویند.

 کشای مفروض بوسیله خطمربعی با مساحت برابر با مساحت دایره توانآیا می :۳مساله

 این عمل را تربیع دایره گویند. رسم کرد؟ پرگار و غیرمدرج

 

 هاای بوسیله رادیکالب( حل معادالت چندجمله

روشی  آشنا هستید،اهی ودلخ ۲معادله درجه  هر هایدست آوردن تمام ریشهه شما با روش ب

چون ممعادالت درجه باالتر از دو نیز فرمولی رادیکالی ههای ریشهتوان برای آیا می مند.قاعده

رادیکالی توان فرمولی ای میتا چه درجه ؟توان پیش رفتتا کجا می ؟درجه دو یافتمعادالت 

 یافت؟

 

 این طرح زمان بودند. مسایلدر پی یافتن پاسخی برای این ها ریاضیدانان بسیاری طی قرن

 طی فرساطاقت و فراوان هایتالش وجود با و گرددبرمی میالد از قبل پنجم قرن به مسایل

 . انجامید طوله ب سال ۲۲۰۰ مسایل این حل مختلف هایدوره

عنوان ویژه تربیعون داده  را حل کنندقسمت الف  سوم مسالهکردند صی که سعی میبه اشخا

آکادمی پاریس الزم دانست که اعضای خود را از تلف کردن وقت و  ۱۷۷5ر سال د شد.

 ارایه یونانی یمسالهای برای سه حرفهدانان غیرریاضیکه  یایهپاسخ شان برای بررسیانرژی

 مسالهبرای این سه آن هیچ پاسخ دیگری که بر اساس قانونی وضع شد  .منع کند ند،کردمی

 شد.مینباید بررسی 

الف و ب مورد استفاده قرار  مسایلگویی به هایی که در پاسخها و روشبسیاری از ایده

 شده است. هاها و میدانگروهها منجر به پیدایش نظریه گیرند، یکسان هستند این ایدهمی
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 مساله ۱وانتزل .شد یافت هاسردرگمی این تمام حل برای پاسخی نوزدهم قرن در سرانجام

کش ها با خطواقع این ترسیم در) انجام رساندندسر را به سوم مساله ۲یک و دو و لیندمن

را یونانی  مسایلطول انجامیدن حل ه توان دالیل بمی .ممکن هستند(غیر درج و پرگارغیرم

 گونه برشمرد:این

 .است ناممکن اشکال این ترسیم .۱

 جبرمجرد نیازمند بلکه شودنمی حاصل هندسه طریق از هامساله این کامل درک .۲

 .است( نبود آن از خبری نوزدهم قرن از قبل تا که موضوعی)

 در پنجم درجه معادله ناپذیریحل از صحیح کامال اثبات یک ۱۸۲۸ سال در ۳آبلاز طرفی 

 .داد ارایه کلی حالت

 ایچندجمله پذیریحل فرضیه کافی و الزم ساده، شرط یک ارایه با سالگی ۱۹ سن در 4گالوا

 .کرد تکمیل را هارادیکال وسیله به

حاصل از ذهن پویا و  توانرا می این همه سردرگمیبه پایان یافتن  تمامی این نتایج و

العاده و عالی آبل و خارق توان به کارهایدر واقع نمی .دانست و آبلاواریست گالوا د قدرتمن

 به دیده الف و ب شد، مسایل که منجر به حل گالوا،

که هر دو زندگی کوتاه و  . خصوصااحترام ننگریست

آبل را فقر و بدبختی به هالکت رساند  اند،گیزی داشتهناغم

 و وی در بیست و شش سالگی فوت کرد و گالوا...

 یوسیلهه الل بود که بشار و پر جرگالوا نبوغی س

 .ای پر از حماقت به دست مرگ سپرده شدجامعه

وران بلوغ به ناگهان پدیدار د نبوغ ریاضی گالوا در اوایل

وقت  هموارهکه  ایمدرسهبار های کسالت. او در سالشد

های سیونان قدیم و در خود را صرف آموزش زبان التین،

بهایی اندک  ر زمانیدکرد و به ریاضیات تنها ادبی می

 هندسه به قلم از ییزیبا کتاببا  ،ماندکمی باقی می وقت موارد که پس از اتمام این دادندمی

قطارانش داستان وی کتاب را به همان سهولت که هم آشنا شد، 5استادی ماهر به نام الگرانژ

 
1 Pierre Wantzel 
2 Ferdinand Von Lindemann 
3 Niels Henrik Abel 
4 Evariste Galois 
5 Joseph Louis Lagrange 
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گالوا را تنها به جرم  ،در این مدرسه یا پادگان کردند به اتمام رساند.می دزدان دریایی را مطالعه

 آزردند.بسیار  ،خطابت تلف کند ی فنبیهوده مسایلخواست اوقات خود را در راه که نمیآن

 تقریبا نیافت. تکنیک در کمال تعجب توفیقیسالگی در امتحان ورودی پلیگالوا در شانزده

گونه نوشته باره گالوا ایندرتکنیک خاص داوطلبان پلی آن در مجله ریاضی یک ربع قرن بعد از

تری داشت نابود مــه استعداد کـــممتحنی ک یوسیلهه العاده با نبوغ خارقـــداوطلبی ب» شد:

 «گردد.می

ه ی جدید در ریاضیات را بسالگی موفق به اکتشافاتی شد که دوراناواریست گالوا در هفده

های گالوا را به آکادمی علوم گردآوردهکه قرار بود  6کشی ،اما از بخت بد او اند.دهروجود آو

 کلی گم کرد.ه خطی گالوا را ب یبدتر نسخهمعرفی کند این موضوع را فراموش کرد و از آن 

تکنیک شد و مردانی که حتی لیاقت پلیسالگی بار دیگر داوطلب امتحان ورودی در هجده

ن شانس ورود به ا آخریو گالوتراشیدن مدادهای او را نداشتند در مورد وی داوری کردند 

شریف بود آخرین  این سال خودکشی پدر گالوا که سیاستمداری در ست داد.دتکنیک را از پلی

 متحمل کرد. ها را بر ویضربه

این شاگرد » اند:گونه نوشتهیاضیات او ایندر مورد ر ،عالی سرایپس از ورودش به دانش

فکر کند ولی شاگرد باهوشی است و دارای گاه با تاریکی و ابهام افکار خود را بیان میهگا

خود اوست  طبیقی را که ساختت وی برخی نتایج جدید در آنالیز .باشدالعاده میتجسسی فوق

وانست این تنها شاگردیست که نت» اما در ادبیات داستان متفاوت است:« به من نشان داده است.

 .«هوش است... کم طبق این آزمون وی بسیار ...داندچیزی نمیته بدهد وی اصال جواب شایس

نو  مسایل یسه اثر جدید دربارهلگی وارد دانشگاه شد وی در این سال ساگالوا در نوزده

گالوا  .شودمی معادالت جبری دیده یبارههایی از کار بزرگ وی درها نشانهرد که در آنکتنظیم 

داد  ارایهآوری کرد و عآوردن جایزه بزرگ ریاضی آکادمی علوم نتایج خود را جمدست ه برای ب

 .اما طی بد اقبالی دیگری آنان مفقود شدند

موجب زندانی  ل سیاسیروح مغرور وی در محاف ،هاچندی بعد پس از تمام این سرخوردگی

را تجربه  پایینبا دخترکی از طبقات جرایی عاشقانه ما پس از آزادی متاسفاته شدنش گردید.

 بود.بیزاری گالوا از دختر و خویش  آن یکه نتیجه ،کرد

 گالوا برای حفظ شرافت خویش دست به کاری زد ،عاشقانه این ماجرای ، به دلیلدر نهایت

 که تاریخ را متاثر نمود.

ای مملو از حماقت نابود گردد به شب قبل از روزی که نبوغی سرشار به ضرب گلولهگالوا 

 
6 Augustin Louis Cauchy 
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خواهشمندم مرا مالمت پرستان دوستان و وطن یمن از همه» گونه نوشت:دوستان خود این

ام که شده و دو نفر دیگرمن قربانی زنی طناز و پست  ،نکنند که در راهی جز وطن خواهم مرد

 «.یابدندگی من پایان میکه زو در این بازی مسخره و احمقانه است  اندگول این زن را خورده

های علمی خود را بر روی کاغذ آورد تا اندکی از مطالب لود ارادهآاو در این شب با تنی تب

ناخوانا  یبا خط ،گاه در حاشیهگه اش ایجاد کرده بود برای ما گذارد،بزرگی را که مغز گسترده

 ،ناامیدی روی کاغذ آورد چه وی در این چند ساعتآن "ندارم وقت وقت ندارم،"نوشته است 

 .کافیست، های متعدد ریاضیدانان را از نفس بیندازدکه طی صدها سال نسلنبرای ای

 ظور دوئلی ابلهانهبه منبا حریف خود در میدان افتخار  ۱۸۳۲مه  ماه امدر فجر روز سیگالوا 

تر بیشکه بیست سال هنگام طلوع فجر در حالی ۱۸۳۲و در روز سی و یکم مه شد،  روهروب

گریه نکن من برای » آخرین جمله وی به برادرش این بود: فرو بست. از جهانچشم  ،نداشت

 «.مردن در بیست سالگی احتیاج به شجاعت دارم

بسیاری بر این  شد.و ابله خرد بیعصرانی همحماقت  وای بزرگ فدای جهل گونه نابغهاینو 

ال پیشرفت در کرد به تنهایی موجب پانصد سسالگی عمر می باورند که اگر گالوا تا پنجاه

بر این داستان توان اما اکنون تنها می ،تمام علوم است یریاضیاتی که ریشه ،شدریاضیات می

 تاسفی عمیق خورد. به نام گالوا بزرگبسیار ای تلخ از نابغه

 

های ریاضیات و یباترین بخشترین و زخصوص نظریه گالوا از عمیقه ها و بنظریه میدان

 جبر است. خصوصا

 

 

 کنیم:تعریف پایه ای را مطرح میدر ابتدا چند 

:⊕با عمل  X یمجموعه :(⊕,𝐺) هگرو 𝐺 ×  𝐺 →  𝐺   داشته  یک گروه نامیم هرگاهرا

 :باشیم

 :𝑐و  𝑏و  𝑎چون هم 𝐺 داخلسه عضو دلخواه  برای هر .۱

(𝑎 ⊕ 𝑏) ⊕ 𝑐 = 𝑎 ⊕ (𝑏 ⊕ 𝑐) 

 𝑎چون  𝐺هر عضو دلخواه که برای  ،باشد 𝐺متعلق به )همانی(  𝑒عضوی چون  .۲

 باشیم:داشته

𝑎 ⊕ 𝑒 = 𝑒 ⊕ 𝑎 = 𝑎 

 𝐺داخل  ( 𝑎−۱و یا  𝑎)وارون  𝑎−عضوی چون  𝑎همچون  𝐺به ازای هر عضو دلخواه از  .۳
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 که: طوریه باشد بموجود 

𝑎 ⊕ (−𝑎) = (−𝑎) ⊕ 𝑎 = 𝑒 

  دهیم.نمایش می 𝐺را با  (⊕,𝐺) هر جا بیم ابهامی نباشد گروه 

 ها یک گروه است.با عمل ضرب ماتریسپذیر مربعی دو در دو وارونهای ماتریس مثال:

 

 داشته باشیم: 𝑏و  𝑎چون همبرای هر دو عضو دلخواه آن گروهی که  نکته:

𝑎 ⊕ 𝑏 = 𝑏 ⊕ 𝑎 

 .نامیمرا گروه آبلی می

 . یک گروه آبلی است مجموعه اعداد صحیح با عمل جمع مثال:

و  باشد ⊕ ی با عملگروهخود  𝐻هرگاه  است ⊕با عمل  𝐺گروه یک  زیرگروه 𝐻 توجه:

𝐻 ⊆ 𝐺 

 .صحیح با عمل جمع است زیرگروه مجموع اعداد ،مجموع اعداد زوج با عمل جمع مثال:

وجود داشته باشد  𝑛پذیر گوییم اگر عدد صحیح نامنفی چون را حل 𝐺گروه  پذیر:گروه حل

 که: طوریه ب

𝐺(𝑛) = {𝑖𝑑} 

,𝑎]وسیله ه گروه تولید شده ب 𝐺۱تابع همانی بوده و  𝑖𝑑که در آن  𝑏] = 𝑎𝑏𝑎−۱𝑏−۱  که𝑎 

له ـــوسیـــه گروه تولید شده ب 𝐺(𝑛)رای ــــن ترتیب بـــه همیـــهستند و ب 𝐺 داخل 𝑏و 

[𝑎, 𝑏] = 𝑎𝑏𝑎−۱𝑏−۱  که𝑎  و𝑏  داخل𝐺(𝑛−۱) باشد.می 

 

 هرگاه: ،یمییک میدان گو ⊗و  ⊕عمل همراه با دو  𝐸 یمجموعه :(⊗,⊕,𝐸)میدان 

۱. (𝐸,⊕) باشد. ۰ یک گروه آبلی با همانی 

۲. (𝐸 −  .یک گروه آبلی باشد (⊗,{۰} 

 داشته باشیم: 𝑐و  𝑏و  𝑎چون هم 𝐸عضو دلخواه از به ازای هر سه  .۳

(𝑎 ⊕ 𝑏) ⊗ 𝑐 = (𝑎 ⊗ 𝑐) ⊕ (𝑏 ⊗ 𝑐) 

 .دهیمنمایش می 𝐸را با  (⊗,⊕,𝐸)هر جا بیم ابهامی نباشد گروه  

,ℝ) مثال:  یک میدان است. (∗,+

 

𝐹خود یک میدان باشد و  𝐸های با عمل 𝐹است هرگاه  𝐸 میدان زیرمیدان یک  𝐹توجه: ⊆ 𝐸. 

,ℚ) مثال: ,ℝ)زیرمیدان  (∗,+  است. (∗,+
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هرگاه  یمگوی (⊗,⊕,𝐸)میدان را یک خودریختی روی  𝜑تابع  :میدان خودریختی

𝜑: 𝐸 →  𝐸 ر واقع برای هر دو عضو د را حفظ کند،ان باشد و دو عمل مید یک و پوشابهیک

 :داریم 𝑏و  𝑎همچون  𝐸دلخواه داخل 

𝜑(𝑎 ⊕ 𝑏) = 𝜑(𝑎) ⊕ 𝜑(𝑏)   و    𝜑(𝑎 ⊗ 𝑏) = 𝜑(𝑎) ⊗ 𝜑(𝑏) 

 دهیم.نشان می 𝐴𝑢𝑡(𝐸) را با 𝐸های مجموعه تمام خودریختی

 

یک دوسویی که یک سوی آن  بین دو دنیای متفاوت، استواقع پلی  ساسی گالوا دراقضیه 

 !!!سویی بیاندیشیدکمی به وجود این دو و در سوی دیگر میدانی واقع است.گروه 

بسیاری در  مسایلاین بنابر .شودشی متفاوت ایجاد می یکریختی بین این دو ،با این دوسویی

ه یاری این دوسویی به عبارت دیگر ب ،ای واحد دارنددو سمت دوسویی تعبیری یکسان و نتیجه

د و انحل ماندهبدون راهی را که در یک سمت آن بسیار سخت بوده و سالیان دراز مسایلتوان می

و د در سوی دیگر به آسانی حل کرد ها وجود نداربرای حل آن در آن سمت یا شاید هیچ راهی

 ها سردرگمی را یافت.پاسخ سال

 

𝐹و میدان باشند  𝐹و  𝐸فرض کنید متن تا انتهای  ⊆ 𝐸 

 تابع زیر را در نظر بگیرید: 

ℱ: 𝐺𝑎𝑙 (
𝐸

𝐹
) → {  زیرمیدانهای E که شامل 𝐹 هستند }    (∗) 

 که در آن:
 𝐸

𝐹
ℝ چونهم نامیم 𝐹 روی 𝐸را گسترش میدانی   

ℚ
 

𝐸  :۱توجه

𝐹
ب ای با ضرایچندجملهای از ریشه 𝐸جبری نامیم هرگاه هر عضو را گسترش   

ℂ چونباشد هم 𝐹داخل 

ℝ
 

𝐸  :۲توجه

𝐹
ای دارای پایه 𝐹 فضای برداری رویعنوان ه ب 𝐸 یم هرگاهیگسترش متناهی گورا   

𝐸 گسترش یبرداری را درجه فضایبعد این چنین هم ،متناهی باشد

𝐹
:𝐸]نامیم و با می   𝐹] 

 .دهیمنمایش می

 دهد.جبری بودن را نتیجه می ،متناهی بودن که توان مشاهده کردبا تالشی کوتاه می

 : (∗)چنین در هم

𝐺𝑎𝑙 (
𝐸

𝐹
) = {𝜎|𝐸 خودریختی روی  𝜎 ، 𝜎|𝐹 = 𝑖𝑑} 

𝐺𝑎𝑙  به عبارت دیگر (
𝐸

𝐹
اعضای است که در مواجه با  𝐸 ها رویتمام خودریختی یمجموعه(

𝐹  کندا ایفا میرنقش تابع همانی. 
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یک  ،توابع های باال با عمل ترکیبخودریختی یتوان دید که مجموعهدک میبا تالشی ان

𝐺𝑎𝑙پس  ،گروه است (
𝐸

F
𝐸 گسترش  گروه   را گالوا (

F
 .نامیممی  

  .بنامید 𝒢را  ℱتابع معکوس 

 :کنیمشان مشخص میرا روی دامنه ℱ و 𝒢حال اثر 

)𝐺𝑎𝑙زیرگروه  𝐻اگر 
𝐸

𝐹
𝐻باشد ) ( ≤ 𝐺𝑎𝑙(

𝐸

𝐹
 ( داریم:(

ℱ(𝐻) = {𝑎 ∈ 𝐸|∀𝜎 ∈ 𝐻: 𝜎(𝑎) = 𝑎} = 𝐻′ 

 

𝐹میدانی باشد که 𝑁و اگر  ⊆ 𝑁 ⊆ 𝐸 (𝑁 ی میدان واسطه(
E

F
 :گاه، آن( (

𝒢(𝑁) = 𝐺𝑎𝑙 (
𝐸

𝑁
) = 𝑁′ 

صی پس باید شرایط خوا ،دوسویی نیستند توان دید که توابع باال لزومامی رسی سادهاما با بر

 مطلوبکمی به این موضوع و یافتن شرایطی  .ع باال هدف ما را ارضا کنندرا وضع کرد تا تواب

 میزان ممکن محدود کند.که ما را تا حداقل  بیاندیشید

) اگر گسترش
𝐸

𝐹
دوسویی خواهند ه هدف مطوبمان خواهیم رسید و توابع باال ب ،گالوا باشد (

 شد.
𝐸

𝐹
 را گسترش گالوا نامیم هرگاه:  

۱.𝐸

𝐹
 گسترشی جبری باشد.  

۲. ∀α ∈ 𝐸 ∖ 𝐹; ∃𝜎 ∈ Gal (
E

F
) : σ(α) ≠ α 

 

نشان داد دست آورد؟! آرتین ه را برای گالوا بودن یک گسترش بتوان شرایطی معادل آیا می

موجود  𝐸های از گروه خودریختی 𝐺زیرگروهی متناهی چون  ،𝐸برای میدان دلخواه که اگر 

𝐺𝑎𝑙داریم   ،باشد (
𝐸

𝐺′) = 𝐺. توان نتیجه گرفت که اگر پس از این قضیه می𝐸

𝐹
گسترشی   

𝐸گاه، متناهی باشد آن

𝐹
)𝐺𝑎𝑙|تنها اگر گسترشی گالواست اگر و   

𝐸

𝐹
)| = [𝐸: 𝐹] در  و در نتیجه

 های متناهی کافیست از این قضیه استفاده کنیم.رابطه با گسترش

𝐸توان اثبات کرد که اگر چنین میهم

𝐹
ها ایای از چندجملهموعهو مج گسترشی جبری باشد  

 𝐸عالوه ه باشد و ب 𝐸هایشان داخل هکه تمام ریش طوریه موجود باشند ب 𝐹ب داخل با ضرای

𝐸)این ویژگی را نرمال بودن گسترش  با این ویژگی باشد 𝐹ترین میدان شامل کوچک

𝐹
گوییم(   

داخل  𝐹روی  𝑎ای مینیمال چندجمله 𝐸داخل  𝑎چون چنین به ازای هر عضو دلخواه همو هم

𝐸 پذیر بودن گسترش )این ویژگی را جدایی ریشه تکراری نداشته باشد𝐸

𝐹
𝐸گاه گوییم( آن  

𝐹
 

 عکس این مطلب نیز صادق است. ،گسترش گالواست
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 است هرگاه: 𝑎ای مینیمال چندجمله 𝑓 گریز:

۱.  𝑎 یریشه 𝑓  .باشد 

به ) آن باشد یریشه 𝑎 وجود نداشته باشد که 𝑓 یکمتر از درجه یای با درجهچندجمله .۲

 (.مثبت نوشت یای از درجهجملهه صورت حاصلضربی از دو چندنتوان آن را ب عبارت دیگر

 یک باشد. ،ترین توان را داردای که بیشضریب جملهدر آن  .۳

 

 )برای گسترش های متناهی( قضیه اساسی نظریه گالوا
𝐸

𝐹
 گاه:آن گسترش گالوای متناهی 

𝐺𝑎𝑙های گروهزیر یپوشا بین دو مجموعهظری یک به یک و تنا 𝒢و  ℱ هاینگاشت .۱ (
𝐸

F
) 

𝐸ی های واسطهو میدان

𝐹
 کند.ایجاد می 

𝐻در تناظر یک به یک و پوشای باال فرض کنید که  .۲ ↔ 𝐿  یعنی(𝐻′ = 𝐿  و𝐿′ = 𝐻،) 

 گاه:آن

𝒾 )E

L
 گسترش گالواست. 

𝒾𝒾)𝐺𝑎𝑙 (
𝐸

𝐿
) = 𝐻  

𝒾𝒾𝒾 )[𝐸: 𝐿] = |𝐻|   

 𝒾𝒾 )[𝐿: 𝐹] = [𝐺𝑎𝑙 (
𝐸

F
) : H] 

𝒾) 𝐺𝑎𝑙 (
𝐸

F
) 𝐻 ⊴ ⟺ 

𝐿

F
𝐺𝑎𝑙 صورت این ، در)پس گالوا( باشد گسترش نرمال  (

𝐿

𝐹
) ≅

𝐺𝑎𝑙(
𝐸

𝐹
)

𝐻
 

در حالتی که گسترش نامتناهی است با تعریف یک توپولوژی مناسب این قضیه تعمیم 

 یابد.می

های لها را با مطالعه بر روی سوامیدان مربوط به مسایلسازد تا این تناظر ما را قادر می

 مورد بحث و بررسی قرار دهیم. تر هستند،ها که سادههمتناظر درباره گرو

 

ها و قضیه اساسی گالوا ها به کمک نظریه میدانابتدای بحث و حل آن مسایلحال به 

 .پردازیممی

 یابیم:ای بین هندسه مسطح و جبر میقسمت الف ابتدا رابطه مسایلدر مورد 

شویم یادآور می از صفحه برای ما مشخص است، (۱,۰)و  (۰,۰)فرض کنید در ابتدا دو نقطه 

حال بیایید ببینیم با این ابزار چه  کش غیرمدرج و پرگار است،م تنها خطکه ابزار ما برای رس

 .توان به دو نقطه ابتدایی اضافه کردنقاطی را می

و  (۱,۰)ای به مرکز چنین دایرههم ،رسم کردو شعاع یک  (۰,۰)ای به مرکز توان دایرهمی
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کند. ما مشخص می در نتیجه تقاطع حاصل از این دو دایره دو نقطه جدید را برای ،شعاع واحد

یله وسه یک خط ب توانیم با داشتن دو نقطه،در هر مرحله می .رویمبه همین ترتیب پیش می

از آن دو نقطه رسم کنیم و در هر مرحله نقاط جدیدی  وسیله پرگاره ای بکش و دایرهخط

به مجموعه نقاط ما اضافه  دو دایره و یا یک خط و یک دایره حاصل از محل تقاطع دو خط،

اگر نقطه  که توان دیدمی اندکبا تالشی  .گوییمشدنی مینقاط ساخته به این نقاط، شود،می

(𝑎, 𝑏) شدنی باشد نقاط ساخته(𝑎, ,𝑏)و  (۰ چنین هم .شدنی هستند و برعکسساخته نیز (۰

قرار  𝐸چون ای همشدنی را داخل مجموعههای نقاط ساختهلفهتوان مشاهده کرد اگر مومی

با جمع و ضرب معمولی یک میدان خواهد شد )با کمک قضایای مقدماتی در هندسه  𝐸  ،دهیم

شود چنین به راحتی مشاهده میهم .باشدمی ℚشود( که این میدان شامل دبیرستان اثبات می

cos)اگر  قابل ترسیم است 𝛼چون که زاویه دلخواه  𝛼 ,   .شدنی باشدرسم (۰

(𝑎,  گیریم.در نظر می 𝛼را معادل با  (۰

𝑎توان اثبات کرد که برای هر ها در جبر میوسیله نظریه میدانه حال ب ∈ 𝐸 ، 𝑎  رویℚ 

 .باشدمی ۲توانی از  ℚروی  𝑎ای مینیمال چنین درجه چندجملهجبری خواهد بود و هم

 

𝜋پس زاویه  ای دلخواه بود،طه با تثلیث زاویهاول در راب مساله

۹
𝜋)تثلیث زاویه   

۳
را در نظر ( 

𝛼از روابط مثلثاتی برای  بگیرید. = cos (
𝜋

۹
 داریم: (

۱
۲

= 4𝛼۳ − ۳𝛼  ⇒   ۸𝛼۳ − 6𝛼 − ۱ = ۰ 

۸𝛼۳  از طرفی  − 6𝛼 − ۱ = پس درجه  .است آنریشه  𝛼 چونلذا  ،ریشه ندارد ℚدر ۰

پس بنابر آنچه نیست، ۲که به روشنی توانی از  باشدمی ۳برابر  ℚروی  𝛼ای مینیمال چندجمله

𝜋 باشد و در نتیجهساخته شدنی نمی 𝛼توان نتیجه گرفت می ،در باال گفته شد

۹
نیز ساخته  

𝜋توان با داشتن شدنی نیست در واقع نمی

۳
 ، 𝜋

۹
 کش و پرگار تولید کرد. را با خط 

 .نیستپذیر کش غیرمدرج و پرگار امکانفهمیم که تثلیث زاویه با خطین مثال نقض میابا 

 

مکعبی با  ۱از مکعب مفروض با حجم توان شود که نمیبرای تضعیف مکعب مشاهده می

𝑥۳ ، ۲۳√یعنی  ،ای مینیمال ضلع این مکعبجمله، زیرا چندساخت ۲حجم  −  ۳درجه از  ۲

در  کش غیرمدرج و پرگار ووسیله خطه شدنی بدلیلی مشابه استدالل باال ساخته و به است

 .مکعب با این ابزار ممکن نیست نتیجه تضعیف

 جبری نیست ℚروی  𝜋√ جا کهاز آن 𝜋ای به مساحت برای دایره ،در رابطه با تربیع دایره

پذیر نبوده پس در حالت کلی و تربیع برای این دایره امکان باشدشدنی نمیساخته 𝜋√پس 
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 پذیر نیست.کش غیرمدرج و پرگار امکانتربیع دایره نیز با خط

 4و  ۳،  ۲ها برای معادالت درجه حسب رادیکالبربرای قسمت ب فرمول کلی  ،در نهایت

 پیدا شده است.

 به کمک در آن بسیار سخت بود( مساله)که حل این  هارا از میدان مسالهگالوا بررسی این 

ای با وجود فرمول رادیکالی مشخص برای چندجملهکه ها برد و نشان داد به گروه ،قضیه اساسی

از  .(یکریخت است 𝑆𝑛با  پذیری گروه گالوای حاصل از آن )کهمعادل است با حل 𝑛درجه 

𝑛  تنها اگرپذیر است اگر و حل  𝑆𝑛شود که گروه طرفی در جبر ثابت می ≤ در نتیجه  . 4

 توان یافت.به باال فرمول رادیکالی معینی نمی 5درجه از برای حل معادالت 

 

ه ب ،که ظاهری ساده و قابل لمس داشتند مسایلحل این  شد، شاهدهطور که مهمان پایاندر 

یاری نظریه  به ونظر برسد ه که شاید بسیار مجرد ب جبربه نام  ای از ریاضیاتوسیله شاخه

 پذیر شد.امکانها و قضیه اساسی گالوا میدان

 

 با سپاس فراوان از:

 دانشگاه شهید بهشتی(عضو هیئت علمی دکتر مسعود طوسی )

 دانشگاه شهید بهشتی(عضو هیئت علمی دکتر رضا طالب )

 

 منابع:

[۱]  Field and Galois Theory (Patrick Morandi)  

 نژاد(کالسیک آن )چارلز رابرت هدالک ترجمه دکتر رضا جهانی مسایلها و نظریه میدان [۲]

 (مژگان محمودی محمدمهدی ابراهیمی،ترجمه  آرتور جونز و همکارانهای مشهور )جبر مجرد و ناممکن [۳]

 دانان نامی )اریک تمپل بل ترجمه حسن صّفاری(ریاضی [4]
 

 کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی * 
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 آیا کانتور حیرت کرده بود؟

Fernando Q. Gouvêa 

 مریم خلج

 

دانان به تعریف داستان خود برای دیگران عالقه بسیاری دارند. ما داستان خود را برای ریاضی

ی زمانی که دانشجوشوند. ها منتقل میکنیم و بدین ترتیب سرگذشتدانشجویان تعریف می

کی هنگامی که یزدگی کانتور بود شگفت ی منهای مورد عالقهکی از داستانی ،کارشناسی بودم

ماجرا  1"!به آن باور ندارم، اما کنمهرچند درکش می" خود را کشف کرد و گفت : از قضایای مهم

نان چکه درست است اما هم دانیممیاست که گاهی اثبات مطلبی را داریم و در نتیجه  از این قرار

 باور آن برای ما سخت است.

به کاوش آن بود،  ای که در حال شروعی ایدهاین جمله در مکاتبات کانتور با ددکیند درباره

به  یا حداقل زده نشده بودکه کانتور واقعا شگفتی این موضوع این مقاله درباره شود.یافت می

ی گاهی به جمله. برای روشن ساختن این مطلب، نکندبحث می ،معنای معمول حیرت نکرده بود

 اندازیم.اتبات او میکانتور در متن مک

 گوید : می "ای در اسکندریهکتابخانه"خود به نام در شعر 2اورجوئل بر

ودی اما به ز .شدنوشته ،ن که اثبات کند افسانه مضحک استبرای آ ... و سرانجام تاریخ

 تر است. افسانه جایگزین تاریخ شد، چرا که جذاب

 

 ینشان دهیم که نه تنها داستان متداول اشتباه است. بلکه داستان واقع بتوانیم امیدواریم

 تر نیز هست.جذاب

 

 غافلگیری .1

هایی با باشد، این حقیقت است که مجموعهرسد کانتور را غافلگیر کردهر میای که به نظنتیجه

ه نه با ر نشان داد )البتوتباشند. به خصوص کانیکسانی داشتهتوانند عدد اصلی بعد متفاوت می

 
1 “I see it, but I don’t believe it!” 
2 Joel Brouwer 
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𝐼ی دوسویی بین بازه نگاشتیاین ادبیات( که  = 𝐼𝑛و  [0,1] = 𝐼 × 𝐼 × … × 𝐼 .وجود دارد 

ن اانگیز است، در واقع خالف شهود است. کانتور صریحا بیشکی نیست که این نتیجه شگفت

، عبارت در بیان بزرگ شده و در حالت خاص اما داستان است.کرده که انتظاری متفاوت داشته

ما جریانی در حال اتفاق را شده که خواندهمانند زمانی هدانستن اما باور نکردن  کانتور درباره

  ."غیر قابل باور است"زنیم که بینیم و بانگ میمی

خت دانیم اتفاق افتاده، سچه که میآنباور کنیم، بلکه در واقع منظور ما این نیست که باور نمی

آور است. به عبارت دیگر، کانتور احساس کرد باور است چرا که غیرمعمول، خالف انتظار و شگفت

 دهد که یک اثباتاین که برای آن اثباتی داشت. عبارت او نشان میوجود سخت است با  نتیجه

 .در حالی که ما را از نظر شهودی متقاعد نسازدتواند یقینی منطقی ایجاد کند ریاضی می

انتظار  کنند کهدانان غالبا مطالبی را اثبات میاین داستان انتخاب شد تا نشان دهد ریاضی پس

 4"اندیشنددانان چگونه میریاضی"در کتاب  3رای مثال ویلیام بایرزب ن را ندارند.اثبات آو یا قصد 

 بیان کرده است:

 

تواند عدد اصلی در بعد باالتر می به طور شهودی باور داشت که یک شی کانتور

تداللی که اس حتی پس از آنوی تر داشته باشد. در بعد پایین اییتری نسبت به شبزرگ

ا ، دو، سه و یهای یکمجموعه-ه بعد بستگی ندارد: داد عدد اصلی برا یافت که نشان می

کنم، اما به هرچند درکش می"گفت:  -ی عدد اصلی یکسانی هستندبعدی دارا-𝑛حتی 

 "آن باور ندارم!

 

 که خود آن را اثبات کردهخود را حتی پس از آندهد که او باور قضیه آیا گفتار کانتور نشان می

 گفت.ز به هیچ وجه اولین شخصی نبود که این را می؟ بایریافتمیبود سخت 

، عبارت کانتور را مفید های خود برای انجام اعمال ریاضیدانان در تجربهبسیاری از ریاضی

به این عبارت  5ج.کاوالیس ،ددکیند( نگارش اصلی مکاتبات کانتور و 1937ی ). در مقدمهدانندمی

 است:توجه داشته

 

هرچند "اول از همه عجیب برای خود نویسنده، او عبارت -آور ... این اکتشافات شگفت

 
3 William Byers 

4 How Mathematicians Think 
5 J. Cavaillés 
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ی از آن اکتشافات به ددکیند ی یکدرباره1877را در  "کنم، اما به آن باور ندارم!درکش می

 [3صفحه 14] "این مفاهیم اساسا جدید ... -نوشت

 

 مساله تر ازانگیز بیشوجه کنید که کاوالیس روی توصیف نتیجه به عنوان چیزی شگفتت

دانان یبه چگونگی تفکر ریاضشاید اولین کسی که این عبارت را  .روانشناسی کانتور توجه دارد

ی ی روانشناسی ابتکار در رشتهی مشهور او دربارهاشد. در مقالهب 6دامارآ ج.مربوط ساخت، 

 چنینی نیوتن ی ایدهدرباره دامارآ [ منتشر شد،14] 1945ریاضیات که برای اولین بار در سال 

 گوید:می

بقیه ی دربارهاین شک ، تواند باقی بماندشکی بی نیوتن درباره، به بیان دقیق ،... اگر

و را وادار که ا کندبینی پیشای را توانست نتیجه، جرج کانتور نمینمونه. برای وجود ندارد

 [ 10]خواهدکرد.  "کنم، اما به آن باور ندارم!هرچند درکش می" :اقراربه 

 

 ، چیزهای کمی قطعی هستند.شویمفسوس، زمانی که وارد تاریخ میا

 

 اصلی هایشخصیت. 2

 پس گیرد.شکل می 1870ارد ددکیند و جورج کانتور در سال مکاتبات بین ریچ داستان ما در

 .خالی از لطف نیستها ی هر یک از آندانستن مواردی درباره

 1831اکتبر سال  6در  7ویکنزدر نیوبرا ریچارد ددکیند

فوت کرد.  1916فوریه سال  12متولد و در همان روستا در 

دوست ریمان بود کرد. وی  تحصیل 8او در دانشگاه گوتینگن

از مرگ او شنید. بعد از مرگ و سخنرانی گاوس را قبل 

به گوتینگن آمد و دوست و مربی  9، لوژن دیریکلهگاوس

 ددکیند گشت.

پرواز نبود. برای دانی مبتکر بود، اما بلندریاضی ددکیند

 1862مدتی در گوتینگن و زوریخ تدریس کرد، ولی در سال 

همراه خواهر و برادر خود زندگی ت. او به به خانه خود بازگش
 

6 Jacques Hadamard 

7 Brunswick 

8 Göttingen 

9 Lejeune Dirichlet 
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عات عالقه است. برای اطالبی رسید که نسبت به پیشنهادات موسسات معتبرکرد و به نظر میمی

 .مراجعه کنید[ 1] او بهی زندگی و کار تر دربارهبیش

آل ددکیند به عنوان متمم ایده قضیهشود. نخستین نسخه از می آغاز 1872داستان ما در سال 

داد پیوستگی و اع"ی چاپ شده چنین مقالهشد. هم ارایهی نظریه اعداد، سخنرانی دیریکله درباره

او برای چگونگی ساخت اعداد حقیقی  شرح[، که 5ی اوست ]شدهی از کارهای شناختهیک "گنگ

سال دیرتر به چاپ  14 آن را روی این نظریه کار کرد اما 1858هاست. او در سال توسط برش

 د.رسان

مارس  13جرج کانتور در سنت پطرزبورگ، روسیه، در 

ژانویه سال  6، در ، آلمان10به دنیا آمد و در هلی 8451

از جهان فروبست. او در دانشگاه برلین تحصیل  دیده 1918

، 11کرد، جایی که بخش ریاضی آن توسط کارل وایرشتراس

شد سرپرستی می 13لئوپولد کرونکر و 12ارنست ادوارد کومر

ی نظریه ی دکترای او دربارهبود. رسالهبهترین و در جهان 

 .استهای درجه دوم اعداد از فرم

ی دانشگاه هلی رفت و عالقه ، کانتور به1869در سال 

های مثلثاتی متمرکز ی همگرایی سریخود را روی مطالعه

 هایسری"چه او ا استفاده از آنکرد. تحت تاثیر وایراشتراس، راهی برای ساخت اعداد حقیقی ب

ی این ی او دربارهمقاله .(نامیممیهای کوشی دنباله را )ما آن ، معرفی کردنامیدمی "اساسی

 شر شد.تمن 1872ساختار در سال 

رلین بازگشت به ب ی عمل به خود نپوشیدگاه جامهکه هیچ رسد رویای زندگی کانتوربه نظر می

جا او مراتب ترقی را تا پروفسوری در هلی طی کرد و تا زمان مرگ در آن. باشد وان پروفسوربه عن

نیز شرحی از کارهای ریاضی کانتور  [ را ببینید.14تر از زندگی کانتور ]ماند. برای اطالعات بیش

 [ آمده است.4در ]

یبی تاش در باب اعداد اصلی و ترها و به طور خاص برای نظریهکانتور برای ایجاد نظریه مجموعه

اند. در به نتیجه رسیده بعد از زمان وقوع داستان مااست، خارج از اعداد محدود شناخته شدهکه 

ددکیند مشاهده کرد. این مکاتبات برای  نگارینامهها را در توان تولد بسیاری از این ایدهواقع می
 

10 Halle 

11 KarlWeierstrass 

12 Ernst Eduard Kummer 

13 Leopold Kronecker 
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قول [ نقل8در ] 14ویلیام اوالد [ منتشر شد و آن را از ترجمه انگلیسی آن توسط14اولین بار در ]

 کنیم.می

 

 .مطرح کنم شما دهید سوالی برای اجازه .3

قات دیگر مالبا یک ،جایی که هر دو برای تعطیالت در آن بودند ،ددکیند و کانتور در سوئیس

ی ساخت اعداد حقیقی، برای ددکیند فرستاده بود. ای از مقاله خود را دربارهکانتور نتیجه .کردند

 شد. آغازچنین داستان ما بود و اینی خود را ارسال کردهاز جزوه اینسخهددکیند نیز در پاسخ 

ر سالگی و در اوج توانایی خود به س 42ساله و مبتدی بود در حالی که ددکیند در  27کانتور 

به طور کامل با  (از اعداد حقیقی)درک من "[ بیان کرد: 7ی خود ]مهبرد. کانتور در اولین نامی

، کانتور به سمت 1873نوامبر  29اما در  ".دارند تفاوتتنها در چگونگی ساخت  ،یکسان است شما

 های جدیدی حرکت کرد:نظریه

ید ، شانیستمآن  گوییمطرح کنم که خود قادر به پاسخ شما برای سوالیاجازه دهید 

جا : اعداد طبیعی را یکدی آن بنویسیید و برای من دربارهشما بتوانید به آن پاسخ ده

مقادیر مثبت اعداد حقیقی را نیز با  ید کهو تصور کن گذاری کنیدنام (𝑛)جمع کرده و 

(𝑥) دهیم. آیا تناظری بین نمایش می(𝑛)  و(𝑥) هر عضو از  وجود دارد به طوری که به

ه این توان گفت کدیگری را نظیر کند؟ با نگاهی اجمالی می از یکی، یک و فقط یک عضو

پیوستگی  (𝑥)های گسسته است در حالی که شامل بخش (𝑛)ندارد، چرا که  دامکان وجو

 (𝑥)و  (𝑛)ه بین ک باور دارمشود، هرچند که ای حاصل نمیدارد. اما با این ایراد نتیجه

 .بیابم ،که در پی آن هستمتوانم استداللی را تناظری یک به یک وجود ندارد اما نمی

 

 همبرسد، مای که به نظر میکند که این سوال به اندازهاشاره میدر چند خط بعدی کانتور 

)هنیست، چرا که مجموع
𝑝

𝑞
تواند در تناظر یک به یک با اعداد صحیح از اعداد گویای مثبت می  (

 قرار گیرد.

هد که در جواب کانتور دهای او نشان مییادداشت اما نیست پاسخ ددکیند به این نامه در دست

 :است کهاشاره کرده

 تواند به این سوال پاسخ دهد.نمی او -1

 ری شمارا هستند.ی اعداد جبجموعهتواند نشان دهد که ممی -2

 این سوال چندان جالب باشد. کند کهتصور نمی -3

 
14 William Ewald  
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 دهد:پاسخ می چنینکانتور در دوم دسامبر 

 

العاده خرسند شدم. بدین جهت این سوال را ی خود فوقبابت پاسخ به آخرین نامه

دانم که این سختی که با آن و نمی مورد توجه من قرار گرفتهها مطرح کردم که سال

افه . به عالوه مایلم اضارتباط داردام، وابسته به تفکر من است یا ذاتا به موضوع رو شدهروبه

 هیچ چرا که برای منام این سوال نکرده مشغول بهبه طور جدی خود را  گاهکنم که هیچ

 مااتری الزم نیست بیش ، تالشموافقم کامال به این دلیل جذابیت عملی خاصی ندارد و

ات توان اثببرای مثال اگر جواب خیر باشد، می .اگر بتوان به آن پاسخ داد خوب خواهد بود

 .ه دادیکه اعداد متعالی وجود دارند، ارایل، وجدیدی برای قضیه لیو

 

بود  مطمئنجذاب نباشد اما بالفاصله  کانتور تصدیق کرد که شاید این سوال چندان نخست

 ند نشانهای ددکیمند کند! در واقع یادداشتتواند ددکیند را عالقهکاربردی می یهیارابا که 

ل تر برای این سوابیشاین که تالش  باور من به"است: ثر واقع شدهودهد که تالش کانتور ممی

 [8] "کانتور برای وجود اعداد متعالی رد شد. دعایندارد توسط اارزش 

 هایآن دو بود. کانتور به طور پیوسته و از روی احترام ایده یرابطهز ی ایاهاین دو نامه نمونه

کرد، نقش ددکیند نیز قضاوت در مورد های جدیدی را مطرح میهای متعدد و اثباتجدید، سوال

، شامل اولین اثبات 1873دسامبر  7ی بعد در ها بود. نامهها و درست بودن اثباتاهمیت ایده

تر یشیات بینبود. برای جز "قطری")این اثبات روش  است یاعداد حقیق بودن برای ناشماراکانتور 

 .[ مراجعه کنید(9[ و ]4به ]

 

 "...رشته تفکرات مشابه" .4

، احساس درستی کردکه در آینده مطرح خواهد یی سوالرسد که کانتور دربارهبه نظر می

 :با بعد باالتر را مطرح کردهای همربوط به مجموع یمساله، او 1874ژانویه  5. در شتدا

 

 یام، رشته تفکرات مشابهبا توجه به سوال جدیدی که اخیرا خود را با آن مشغول کرده

 .زیر هدایت کرد یمساله ویمرا به س

یک با یک خط بهتناظری یک در تواندیه )یک مربع به همراه مرز آن( میآیا یک رو

هست( قرار گیرد، به طوری که به هر نقطه  خود نیز )خطی راست که شامل نقاط انتهایی

ویه ر از از رویه، به یک نقطه از خط نگاشته شود و برعکس به هر نقطه از خط، یک نقطه
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 ؟گرددنظیر 

اصرار دارد که پاسخ  شخصیرسد که پاسخ این سوال مشکل باشد هرچند به نظر می

 منفی است در حالی که فردی دیگر سعی در اثبات آن دارد.

 

ا این است و اکثرسوال کردهباره که او از اشخاص دیگری نیز در این کندی کانتور آشکار میهنام

ن توان بدیعد مختلف را نمیبهای با چرا که واضح است مجموعه اندسوال را ساده و عجیب دانسته

ی ربارهداما مکاتبات  هددکیند این سوال را نادیده گرفت رسد کهبه نظر می البته. متناظر کردروش 

اما  کندی مییادآوررا این سوال  ، کانتور1874می سال  18ر . داستهل دیگر ادامه یافتیمسا

 .کندنمیپاسخی دریافت چنان هم

چه ددکیند ارسال شد. مکاتبات به دلیل فهمی نادرست از آن 1877ی بعدی در می سال نامه

کانتور به  1877سال ژوئن  20افتاد هرچند در  جریان نامید، به[ می7] "ماهیت پیوستگی"

 های با بعد متفاوت بازگشت و پاسخی برای آن طرح نمود:سویی بین مجموعهی دومساله

 

 ام دقیق است؟آیا روش استنتاجی که استفاده کرده دانممندم ب... عالقه

ساختار هر درواقع  ،، اجسامهایک بین رویهبهت وجود تناظری یکاثبای دربارهمساله 

اجسام ها، . بنابراین رویهاست 1از بعد  ییا ساختارهای خطوط پیوستهو  𝜌 پیوسته از بعد

رسد این ها دارند. به نظر میمشابه با خم 15توانی 𝜌و در واقع ساختارهای پیوسته از بعد 

ی دربارهها باشد. آن چه بین نمایندگان هندسه جدید متداول است، مغایرنظریه با آن

کنند ختارهای نامتناهی صحبت میبرابر سا 𝜌و ... و  برابر ، سهبرابر ، دوبرابر بینهایت

کند تعداد نامتناهی از نقاط یک رویه یا جسم از می یابید که بیانمیرا ای )گاهی نظریه

 است.(تناهی نقطه از یک خط به دست آمدهمجذور یا مکعب نام

 

وال که سبه جای آنبود. ای تغییر کردهه طور قابل مالحظهمساله ببندی کانتور برای فرمول

اور که بچرا یک دوسویی مطرح کرد،  نسویی وجود دارد، مساله را به صورت یافتکند آیا یک دو

. تدانساست. در این مقطع کانتور پاسخ درست را میای را پیدا کردهدوسوییداشت خود او چنین 

 یاثباتی برای برای قانع کردن دیگران بود. او با شرح ایده یهیارا ،اندمتنها چیزی که باقی می

فرض  جاما در اینخودش کار کرد ولی  در واحد یتایی بازه-𝜌خود برای اثبات ادامه داد، با ضرب 

𝜌کنیم می = 2. 

 
15 power 
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,𝑥)ی اثباتی که کانتور مطرح کرد، به این صورت است: نقطه 𝑦) [0,1]ی را در بازه × [0,1] 

 :را به صورت زیر بنویسید 𝑦و  𝑥در نظر بگیرید و بسط اعشاری 

(𝑥, 𝑦) = (0. 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒 … , 0.𝜖 … ) 

موارد، همواره بسطی را انتخاب برخی از اعداد حقیقی بیش از یک بسط اعشاری دارند. در این 

,𝑥)ی کانتور نظیر کردن شود. ایدهختم می 9نامتناهی از  یکنیم که به یک رشتهمی 𝑦)  به

𝑧ی نقطه ∈  :شوداست که به صورت زیر تعریف می [0,1]

𝑧 = 0. 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝜖 … 

تناظر مطلوب همان بازیابیم، این نگاشت،  𝑧را از بسط اعشاری  𝑦و  𝑥 توانیمچون به وضوح می

که تحت تاثیر  نیست کسی) 1877شد. در ژوئن سال  اشکالی. بالفاصله ددکیند متوجه خواهدبود

احتی به رکه شاید شما "ی اشاره کرد ی( او در جواب به مشکلی جز!ر نگیردسرعت پست آلمان قرا

ک است یبهکرده، به وضوح یک تعریفشد تابعی که کانتور  او متوجه ."بتوانید آن را حل کنید

شاره کرد اعدادی مانند است( به ویژه ااو از این کلمات استفاده نکرده مسلما هاما پوشا نیست. )البت

𝑧 = 0.12010101 ,𝑥) زوجدر تناظر با هیچ  … 𝑦)  قرار ندارد، زیرا تنها مقدار ممکن برای𝑥 ،

0.1000  داشت که مشکلاست که با انتخاب کانتور از بسط اعشار تطابق ندارد. او اطمینان ن …

 مربوط است شمای ایراد من به ماهیت ایدهکه دانم نمی"باشد و اضافه کرد بزرگی را مطرح کرده

 ."خواستم آن را نادیده بگیرمیا نه، اما نمی

جود وتابع عدد در تصویر  شماریقت دارد. در واقع بیالبته موضوعی که ددکیند متوجه شد، حق

کنند با هر رقمی جایگزین کرد. تصویر نگاشت ان اعدادی که صفرها را جدا میتوندارد چرا که می

 تر است.ای از بازه کوچکنتور به طور قابل مالحظهکا

تواند کانتور را در پستال در همان روز بود )آیا فردی میاولین پاسخ کانتور ارسال یک کارت

او ایراد  تجسم کند؟( در همان لحظه پستالی پست و ارسال یک کارتدر اداره حال خواندن نامه

 :دحلی پیشنهاد کرو راه ،وارده را تصدیق

 

است، اما خوشبختانه فقط مربوط به اثبات است، نه  درستافسوس که این ایراد کامال 

،...، 𝑥1 ،𝑥2چه که فهمیده بودم، اثبات کردم. در آن دستگاه تر از آنمحتوا. من چیزی بیش

𝑥𝜌  یک بهای یکام که در رابطه( را آوردهقرار دارند 1و  0از متغیرهای حقیقی )که بین

کند. هرچند به ها اختیار می 𝑦است که تمام مقادیر بازه را به غیر از بعضی  𝑦با متغیر 

 .ی ضروری استایم، اما برای من همان، نقطهنظیر کردهدر تصویر فقط یک نقطه  𝑦هر 

داد که تمام مقادیر بین قرار 𝑡را در یک رابطه یک به یک با مقادیر دیگر  𝑦توان حال می
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 کند.را اختیار می 1 تا 0

تر ی این مساله به طور مفصلاید. دربارهخوشحال هستم که ایراد دیگری پیدا نکرده

 خواهم نوشت.

 

ی درستی نتیجه مطمئن بود. دهد که کانتور دربارهنشان می و این یک جواب قابل تامل است

 "یعدد اصل"بعدها به نام  کرد کهی چیزی فکر میاین اطمینان از آن جهت بود که کانتور درباره

 𝐵به مجموعه  𝐴شناخته شد به خصوص انتظار داشت که وجود نگاشتی یک به یک از مجموعه 

 باشد. 𝐵ی تر یا مساوی اندازه مجموعهکوچک 𝐴ی ی مجموعهشود اندازهموجب می

 بازه ای ازمجموعهبا زیرتواند در تناظری دوسویی دهد که نقاط مربع میاثبات کانتور نشان می

ای از مربع نیز یک دوسویی وجود دارد، به مجموعهیرد. چون به وضوح بین بازه و زیرواحد قرار گ

طور و یا همان "دارای اندازه یکسان هستند"شود که هر دو مجموعه از نقاط اظهار می یقینطور 

 یبیرتت وجود نیاز است، اثباتچه تمام آن ."دارای توانی مشابه هستند"کند میکه کانتور بیان 

 ها است.توان در سازگار با شمولیت خطی

شناخته  16برنشتاین-قضیه شرودر این که اعداد اصلی بدین روش مرتب هستند، تحت عنوان

 .برنشتاین درست است-داند قضیه شرودردهد که او میکانتور نشان میاست. کارت پستال شده

تر و متفاوت برای ارسال شد که شامل اثباتی پیچیده ژوئن 25دو روز بعد در  تر او،پاسخ کامل

 :قضیه اصلی بود

 

افی را که در اثبات من پیدا پستالی فرستادم که در آن شکدو روز پیش کارت

 الهمسا این ام باشم.آن می ساختن کاملو اظهار کردم که قادر به  کرده اییدت بودید،کرده

چیدگی در طبیعت موضوع قرار چند ممکن است این پیهر تر دارد.نیاز به روشی پیچیده

 یشدهاما شاید بعدها مشخص شود که قسمت گم باشد و باید خود را تسلی دهم،داشته

چون در حال حاضر در  حل شود. ،چه امروز در توان من استتر از آناثبات بسیار آسان

دهم تا د اجازه میقضیه خود هستم، به خو ی درستیتقاعد کردن شما دربارهصدد م

 تر از دیگری به آن رسیده بودم.اثبات دیگری را برای آن ارایه دهم که حتی پیش

 

یه ددکیند را متقاعد به صحیح بودن قض ه اثباتی دیگر،ید که کانتور تالش دارد تا با اراتوجه کنی

آن  در حقیقت باشد.درباره درستی نتیجه شک داشته دارد که کانتورنای وجود نشانه خود کند.

 
16 Schroeder-Bernstein theorem 
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اجازه دهید تا شرح مختصری از اثبات  .کردخواهدبیان خود او این موضوع را  ،دیدطور که خواهیم

ت جدید اها را با عبارسمتبسیاری از ق ،برای جلوگیری از طول و تفسیر کالم کانتور را بیان کنیم.

 1و  0بین  𝑥ه هر عدد حقیقی کند ککانتور ابتدا با اشاره به این مطلب شروع می کنیم.بیان می

 :ر مسلسل در نظر گرفتستوان به صورت کرا می

𝑥 =
1

𝑎 +
1

𝑏 +
1

𝑐 + ⋯

 

…ی یهای جزقسمتکه خارججایی ،𝑐 ،𝑏 ،𝑎 .متناهی این نمایش نا اعداد صحیح مثبت هستند

د هماننتوان نابراین میب است. یکتاگنگ باشد و در این حالت نمایش آن  𝑥است اگر و تنها اگر 

دهیم و یک دوسویی بین مجموعه را قرار می 𝑦و  𝑥دو کسر مسلسل برای  ،گذشته بحث کرد

,𝑥)های زوج 𝑦)  که𝑥  و𝑦  کنیم.ایجاد می [0,1]اعداد گنگ هستند و مجموعه اعداد گنگ در 

که دو کسر مسلسل از کسر مسلسل داده شده  ،، چرا که نگاشت واروننتیجه یک دوسویی است

موعه ه مجماند تا نشان دهیم کتنها باقی می کرد.طعا دو بسط نامتناهی ایجاد خواهدق ،کندجدا می

قسمت سخت اثبات  قرار گیرد. [0،1]واند در تناظری دوسویی با بازه تمی 1و  0اعداد گنگ بین 

 ت زیر اقدام کرد:رنتور به صوباشد که کاهمین می

که  [0,1]در  {𝜂𝑘} یک دنباله صعودی از اعداد گنگ و {𝑟𝑘}ابتدا او یک شمارش از اعداد گویا 

𝑟𝑘این استثنا که  را با [0,1]به  [0,1]سپس دوسویی همانی از  همگراست، انتخاب کرد. 1 به →

𝜂𝑘 و 𝜂𝑘 → 𝑟𝑘 یمنهای دنباله [0,1] و [0,1] یک دوسویی بین اعداد گنگ در .نظر گرفت در 

{𝜂𝑘} [0,1]و  [0,1] ه اثبات وجود دوسویی بینه بو مسال آیدبه دست می − {𝜂𝑘}  کاهش

 یابد.می

  .پی استفاده کنیم کانتور ادعا کرد که کافی است تا از قضیه زیر به طور پی در

 

0)ی که تمام مقادیر بازه 𝑦 یک عدد … تواند کند، میمی اختیار 0را به جز  (1

0) مقادیر بازه ی قرار گیرد که تمام 𝑥درتناظری یک به یک با یک عدد  … را بدون  (1

 اختیار می کند.  استثنا

 

 [0,1] یی بستهو بازه [0,1) ی نیم بازعا کرد که که یک دوسویی بین بازهبه عبارت دیگر، او اد

وجود دارد وکاربرد متوالی از این حقیقت اثبات را کامل می کند. او احتیاج دارد تا بازه از سمت 

به را  1کند که را یک دوسویی را انتخاب می، دیدطور که خواهیمهمان راست باز باشد، بنابراین

 نگارد. خودش می
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ی ن چه در نامهاست، اما آدر ذهن دارد، اشاره نکرده "متوالیکاربرد "کانتور به این که چه 

ی دنبالهبه غیر از  [0,1]ی بازه دهد:گونه پیشنهاد مییت او اینی ذهن، دربارهکندبعدی بیان می

{𝜂𝑘} خواهیم که در هر مرحله یکرا دست داریم. می 𝜂𝑘 ی صرف نظر از بازه را قرار دهیم. با

[0, 𝜂1)  به سراغ(𝜂1, 𝜂2) و بردن لم یک دوسویی بین آن رویم. با به کارمی [𝜂1, 𝜂2) سازیممی .

,𝜂2) همین روند را برای 𝜂3) با کنار هم قرار کنیم. یاعمال مها و به همین ترتیب برای سایر بازه

 سازیم.دوسویی که به دنبال آن بودیم، میها، آن دادن این دوسویی

دانان ماند. ممکن است ریاضیمیباقی  [0,1)و  [0,1]درنهایت اثبات وجود یک دوسویی بین 

این کار را  𝑥𝑛+1به  𝑥𝑛و هر  𝑥1به  0و نظیر کردن  (0,1)در  𝑥𝑛ی جدید با انتخاب یک دنباله

و اما کانتور یک دوسویی انتخاب کرد که نمودار آن به راحتی قابل رسم بود. او از  انجام دهند

اساس عکسی که در  بر 1شکل نظر بگیرد. این خم را در زیر را در ددکیند خواست تا خم خاص

 ایم. چاپ شده، رسم کرده [4]

اعد یک تص توسطاست. دامنه اهم کردهدارد که کانتور آن را فراین تصویر نیاز به توضیحی 

𝑏ه ــه طوری کــاست بسیم شدهـــندسی تقــه = 1 𝑏1و  ⁄2 = 3 ن ترتیب ـــه همیـــب و ⁄4

𝑎 = (0, 1 2⁄ ) ،𝑎′ = (1 2⁄ , 3 4⁄ است. نقاط  (1,1)برابر با  𝐶ی الی آخر مختصات نقطه (

𝑑′ = (1 2⁄ , 1 2⁄ ) ،𝑑′′ = (3 4⁄ , 3 4⁄  کند.و الی آخر زیر تقسیمی از قطر اصلی را ایجاد می (

 

𝑎𝑏̅̅های موازی خطشامل تعدادی نامتناهی از پارهخم  ̅ ،𝑎′𝑏′̅̅ ̅̅ ̅ ،𝑎′′𝑏′′̅̅ ̅̅ ̅̅ است.  𝐶ی و نقطه ̅

 و... به خم تعلق ندارند.  𝑏 ،𝑏′ ،𝑏2نقاط انتهایی 

 1شکل
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 شود که در تصویر قراری پایینی خود باز هستند باعث میها درنقطهخطاین قرارداد که پاره

کند. حتی کانتور توضیح پایانی را اضافه کرد. بالفاصله بعد از آن نگیرد. این مطلب لم را اثبات می

ی کاربرد آن ارایه داد. او درباره ی قضیه و توصیف کرد، توضیحات وسیعی دربارهکه خم خود را 

 واضح بودن پایاییدانستند و آن دانان به سوال او وارد میگوید که بسیاری از ریاضیایرادی می

 :اد متغیرها از دیدگاه هندسی استتعد

 

یگران برای و د 17زولتههایی که گاوس، ریمان، هلمتالش ،های متعددیسال در

ال دنب را با عالقه اندندسه انجام دادههای مربوط به اساس نهایی هسازی تمام مسالهشفاف

ای های اثبات نشدهفرض رشته ازام به نظر من تمام تحقیقات مهم پیرامون این کرده

به توجیه نیاز دارند. منظور من فرض قبلی  اند که برای من واضح نیستند. واستفاده کرده

مختصات حقیقی مستقل برای  𝜌بعدی به -𝜌این موضوع است که یک منیفلد پیوسته ی 

 تواندیلد داده شده این تعداد مختصات نمتعیین هر عضو خود نیاز دارد، و برای منیف

 کاهش یا افزایش یابد.

ا ام. تنهآن قانع شده نی من تبدیل شد و تقریبا از صحیح بوداین فرض به عقیده

 رای دنوان قضیهتفاوت بین دیدگاه من و دیگران در این است که من این فرض را به ع

رده مطرح کای قالب مساله دیدگاه خود را در گیرم که نیاز اساسی به اثبات دارد ونظر می

 ام. این مسالهجشن گاوس در گوتینگن ارایه داده و به بسیاری از همکاران به خصوص در

 به صورت زیر است:

𝜌بعدی که -𝜌ی آیا بین یک ساختار پیوسته > و ساختاری پیوسته و یک بعدی  1

ی از اولی یک و فقط یک نقطه وجود دارد به طوری که به هر نقطهتناظری یک به یک 

 می را نظیر کند.از دو

ین ا ام بسیار متعجب از طرحها مطرح کردهن مساله را برای آنبسیاری از کسانی که ای

بعدی -𝜌 ی از بسطایشان واضح است که تعیین هر نقطهی پرسش بودند چرا که به عقیده

 ،که به مفهوم این مساله نفوذ کردهبردار مختصات مستقل نیاز دارد. هر کسی  𝜌 به 

ه وضوح منفی بودن جواب این مساله، الزم است. باید تصدیق کند که اثباتی برای بایشان 

 جواببه احتمال زیاد ، من خود یکی از افرادی بودم که اعتقاد داشتم طور که گفتمهمان

 ات غیرپیچیده به این عقیدهای از تفکرزمانی که اخیرا با رشته این سوال منفی است تا

 
17 Helmholtz 
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مثبت است. به سرعت بعد از آن اثباتی را که مشاهده کردید،  ام که پاسخ کامالرسیده

 پیدا کردم.

آوری در اعداد حقیقی متداول و اعداد گنگ نهفته توان دید که چه توانایی شگفتمی

بعدی با -𝜌ها برای تعیین نقاط یک منیفلد پیوسته ی آناست، که قادر به استفاده

 مختصاتی منحصر به فرد، هستیم.

دون ا بن اثبات من راتوها فراتر از این نیز هست و میکنم که توانایی آناضافه میتنها 

ها آن بعد نامتناهی ها بعد نامتناهی نیز تعمیم داد، کهای بافزایش پیچیدگی به منیفلد

 شود. ای نامتناهی ساخته میلهتوسط دنبا

رست را استفاده های نادهای ریاضی یا فلسفی که آن فرضحال به نظر من استدالل

اوت بین ساختارهای با بعد متفاوت باید در فقبول هستند. ترجیحا تکنند، غیرقابلمی

جو شود عددی که وهای مستقل جستبه غیر از تعداد بردارهای مختصاتموارد دیگری 

 است. نظر گرفته شده تا به حال به عنوان مشخصه در

 

5- JE LE VOIS … 

 سیبرراستداللی که در بین متن مورد  دارد تا ددکیند هضم کند.ری وجود اکنون موارد بسیا

 1872در سال  𝜂𝑘ی صعودی دوسویی بین اعداد گویا و دنباله و وجود بودساز نمشکلقرار گرفت 

 .ردی کانتور وجود دای پیچیده در نامهنکته ولی حداقل دو بود.منتشر شده

هر  داشت. در ذهن "کاربرد متوالی"که کانتور در اثبات لم چه معنایی از  استاولین نکته آن 

سویی با کنار هم قرار دادن تعدادی نامتناهی از رسد شامل ساخت یک دوچه باشد، به نظر می

 . شددردسر  دچارتوان به راحتی میدر این صورت بع است. توا

به جای استفاده از  دهیم.داشت، ارایه می چه کانتور در ذهنای دیگر از آن ، مطالعهنمونهبرای 

,𝜂1)ی لم برای بازه 𝜂2)0)سویی بین ، آن را برای ایجاد یک دو, 𝜂1)  0)با, 𝜂1] بریم. به کار می

[0,1]سویی بین دو یم و یکدگردانرا بر 𝜂1 پس − {𝜂1, 𝜂2, 𝜂
3
, … [0,1]و  { − {𝜂2, 𝜂3, … } 

 .داریم

,0)سویی بین لم یک دوکنیم: با استفاده از حال روند را تکرار می 𝜂2)  0)با, 𝜂2] سازیم. می

سویی بین ک دوـــه یـــرا ادامه دهیم، احتماال بایم. اگر این روند را برگردانده 𝜂2 بــدین ترتیب

(0,1) − 𝜂
𝑘

 رسیم. می (0,1)و   

1ایم؟ تصویر ی آیا به نتیجه رسیدهول 3⁄ 𝜂1 این  ،از توابع مابود؟ تحت هیچ یک چه خواهد

 است.تصویر معین نشده
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به ساخت تعدادی نامتناهی تابع نیاز داریم که چگونگی انجام  [0,1]برای تعیین تصویر آن در 

بودن تابع  نیست. اگر بخواهیم این کار را در روندی متناهی انجام دهیم، دوسویی مشخصآن 

 ماند. سراسری، واضح نخواهد

هار داشت( برهانی کارآمد )و در آینده صریحا اظ تفسیری که احتماال کانتور در ذهن داشت

 شده را در کجاداده یواضح است که نقطه مجزا هستند و ،ی توابعکند. چرا که دامنهحاصل می

د توان تصور کرد که ددکینبود، میه برهان خود در نامه اشاره نکردهنگاشت. اما چون کانتور ب باید

ی ساخت یک تابع از تعدادی نامتناهی قطعه از تاریخ ایدهاین نقطه  مردد بود. در هر صورت، در

 کننده است.هم جدید و هم نگران

ع باید موضوهندسه بود. با این  اساسی خود برای تعیین کاربرد کانتور از قضیه ،دومین نکته

ا انی او بابت این مطلب رنگر ،به وضوح، جواب احتمالی ددکیند به کانتور محتاطانه برخورد کرد.

 دهد. نشان می

از  ادرستی که قبلتری سپری شد تا ددکیند پاسخ دهد. کانتور با وجود اثبات نزمان طوالنی

ژوئن بار  29ترتیب در  بود، مشتاق شنیدن پاسخ مثبت از طرف ددکیند بود و بدیناین ارایه داده

 ای نوشت:دیگر نامه

 

صبر و مهربانی شما تقاضا از اگر بابت ذوقی که برای این موضوع دارم بیش از حد 

 ، پوزش من را بپذیرید. امکرده

منتظره است و حال ام برای من نیز بسیار غیرل کردههایی که اخیرا برای شما ارسانامه

توانم ها دریافت نکنم، نمیی درستی آناز شما دوست عزیز، تصمیمی دربارهزمانی که  تا

گویم توانم با میـا با من موافق نباشید تنهــشم زمانی که باشم. تای داشتهــش ذهنــآرام

mais je ne le crois pas  وje le voisخواهم تا . در این صورت از شما می

پستالی برای من ارسال کنید که بدانم تا چه زمانی انتظار دارید مساله را بیازمایید کارت

 .اسخ شما به درخواست خود حساب کنمتوانم روی پآیا می و

  

کنم، اما هرچند درکش می"ی مشهور امه به زبان آلمانی است اما جملهاین جا ن درالبته که 

ه ود، آن است کشاست. آن چه از متن نامه دیده میبه زبان فرانسه نوشته شده "به آن باور ندارم!

لدها ی منیفجنبشی در اساس هندسهبرای ایجاد دانست. او ی خود را سخت نمیکانتور باور نتیجه

رست بودن اثبات خود، ترجیحا نیازی به تایید داما . داشت نفسی کافی اعتماد به به اندازه

در با جزییات  اوفهمید اما در باور آن دچار دردسر بود. کرد. کانتور برهان خود را میاحساس می
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یی برای ساخت دوسو ی مکرر از لمچگونگی استفاده ،سازسرگام درد که کندی نامه تاکید میادامه

  .نهایی است

را  ای که خود آنن نیست که در باور قضیهدابدین ترتیب عبارت مشهور مثالی از یک ریاضی

همان طور که خود او  رسد که کانتوردردسر باشد. در حقیقت به نظر می است دچاراثبات کرده

. او حداقل دو برهان برای آن در دست مینان دارد که این قضیه درست استاط ،کندبیان می

برنشتاین -ی شرودرز به اثباتی برای قضیه: استدالل اول استفاده از بسط اعشاری بود که نیاداشت

کرد که برهان دوم درست نهایت اثبات خواهدشد. او تصور می که در مطمئن بود، اما کانتور داشت

 از قلم انداخته باشد.  را که کانتور مواردی ی آن باعث شوداما ممکن است ساختار پیچیده است،

مطمئنا دیگران را متعجب -آور است ت که این قضیه اساسا جدید و شگفتدانسمیاو 

در  له اوی ممکن قابل اطمینان باشد. اشتبابه اندازه ،یجه الزم بود تا اثباتنت و در -است!کرده

 و به تایید دوست خود، بودایجاد کرده ،برهان درستیی درباره بودن کانتور دلیلی برای نگران

 کرد.ت خود اعتماد کند، احساس نیاز میقبل از آن که به اثبا

است داشت که برهانی را پیشنهاد کرده واقع کانتور در موقعیتی شبیه به یک دانشجو قرار در

د تواناست که میند و ددکیند تنها فردی کین اثبات استاد خود را متقاعد میداند که ااما می

 .دانست اما تا زمان تایید دوست خود، باور نکردورت وجود، بیابد. بنابراین او میدر ص ،اشتباهی را

  

 درآینده چه پیش آمد. .6

ی بعدی او در روز پاسخ دهد؟ از مدارکی که از نامه پس چرا زمان زیادی سپری شد تا ددکیند

انتور تر برای چالش کمشکل او با اثبات نبود. نگرانی او بیش، د، دلیل این تاخیررجوالی وجود دا 2

 با اساس هندسه بود.

را بار دیگر بررسی کردم  مامن اثبات ش" شود:س کانتور آغاز میای برای کاهش ترنامه با جمله

ت ت اسی شما درساطمینان دارم که قضیه مورد عالقهو هیچ شکافی در آن پیدا نکردم. تقریبا 

، استتهرسید کانتور یافبه نظر میکه ای را اما ددکیند نتیجه ."گویمبه شما تبریک می و بابت آن

 قبول نداشت:

 

ای همغایر با نتیج را که ، اما باید مطلبیپستال اشاره کردمر در کارتتهرچند که پیش

روز ی خود در م که آن را به نامه، یادآوری کناست 𝜌ی مفهوم منیفلد با بعد که درباره

ممکن است تعبیر من -داد بودید. کلمات شما آن را نشان میژوئن پیوست کرده 25

یا اهمیت این مفهوم  سد که شما مایل هستید در معنی وربه نظر می -باشددرست ن
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 باشید.تردید داشته

یا ایمان  وانگیزد( عقیده تر تحت تاثیر بازتابی که برمی، یا بیشوجود قضیه شما با)من 

این که بعد یک  ( مبنی بری اثباتی را ندارمرا )که حتی فرصت تالش برای ارایه خود

مام کنم، و باید از تماند، اظهار میثابت باقی میمقدار ترین ، اولین و مهممنیفلد پیوسته

به وضوح تمام نویسندگان این  باب این موضوع حمایت کنم... نویسندگان پیشین در

قاط نمایش ن برایاند که ی این موضوع داشتهمنی را دربارهرض کامال طبیعی و ضفپیش

یوسته این مختصات توابعی پدرحالت کلی( ) باید جدید، یمختصات دریک منیفلد پیوسته 

 از مختصات قدیم باشند.

 

ه ور مجبور بکانت به این موضوع اشاره کرد کهتناظر مورد نظر خود  ددکیند به منظور ساخت

ه بود، پس هر قسمت به طور پیوستتناظر شده کننده و وحشتناک درتصدیق ناپیوستگی گیج

 ود. شاپیوسته نمایان مین به طور تصویر آن به طور کامل تجزیه شده و در ،همبند از یک دامنه

 گذاری کرد:ای تحقیقاتی را پایهکه برنامه ادرا ارایه د یجدید حدس پس از آن

 

 دارم: ی زیر باورای به قضیه... برای لحظه

 𝐴ی یک بین نقاط منیفلد پیوستهبهیکاگر امکان ساخت یک تناظر کامل، دوطرفه و 

 𝑏و  𝑎، اگر گاه تناظرباشد،آنوجود داشته بعد 𝑏با  𝐵ی و نقاط منیفلد پیوسته 𝑎با بعد 

 مساوی نباشند، لزوما به کلی پیوسته است.

 

است: جایی که ریمان و کرد که این مطلب را مدنظر داشته ی بعدی خود ادعاکانتور در نامه

چنان چه این عدد  ،مختصات نیاز دارد 𝑛اند که به به طور معمول از فضایی صحبت کردهدیگران 

به "د: نویسمی و بودن نیاز به اثبات دارد کند که این ثابتاو احساس می .استدانسته شدهثابت 

ده تر مایل به استفا، بیشی منیفلدهای خود در مقابل قضیهنتیجهر از تمایل برای قرار دادن دو

  ".هستمها اطمینان از درستی قضایای منیفلد از آن برای

 یندکانتور یا ددک تصورتر از بسیار طوالنیآن اثبات  ادرست است ام نظرمورد ی واقع قضیه در

پرپیچ  شد. سرگذشت طوالنی واثبات  1910درسال  18بروئرسرانجام این قضیه توسط : باشدمی

 یافت. [12]، [11]، [13]در  توانو تاب این اثبات را می

مسیر واضحی را یافت که اکثر اشاره به این موضوع کرد که کانتور سه ماه بعد  بایدنهایت  در

 
18 Brouwer 
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 «شمارای یک مجموعه یک بازه منهای»دانان جدید برای اثبات وجود یک دوسویی بین ریاضی

گذاری را شماره 𝜑𝑣، 1877اکتبر سال  23ای به تاریخ نامه کردند. او درمی طی «بازهتمام آن »و 

𝜂𝑣داد  قرار اعداد گویا فرض کرد و = √2
2𝑣⁄. ساخت که[0,1] ی سپس نگاشتی با دامنه 𝜂𝑣 

کرد، بنابراین به یک را به خودش نظیر می ℎ ی دیگرقطهو هر ن 𝜂2𝑣را به  𝜂2𝑣−1 ،𝜑𝑣را به 

 دست یافت. [0,1]ی و اعداد گنگ موجود در بازه [0,1] دوسویی بین
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 های دوبرابر زاویه )اثبات بدون کالم(فرمولهای فیثاغورسی به کمک تاییسه

 



 

 ی بردارهایاالضالع مشخص شده به وسیلهمتوازی

(𝒄, 𝒅)  و±(𝒂𝒅 − 𝒃𝒄) = ± |
𝒂 𝒃

𝒄 𝒅
| = (𝒂, 𝒃) 

 )اثبات بدون کالم(
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شود و در پس از مدتی، پیتزای شما حاضر می دهید.تان یک پیتزا سفارش میشما و دوست

چیز سر ولی همه ی آن به طرز عجیبی برش خوردهشوید که هر قطعهکمال تعجب متوجه می

خورده در مرکز آن نیست، ی تقاطع قطعات برش شوید که نقطهعالوه متوجه میبه جایش است.

جاست که شما به یک دوست شود! اینها، زوایای برابری دارند. و دعوا آغاز میاما تمامی برش

ودتان طور مساوی میان خعملی است که پیتزا را به آیا این اما صبر کنید. کنید.جدید نیاز پیدا می

1شکل  
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 تقسیم کنید؟

 

طوری که از ی به تعداد متناهی قطعه، بهعبارتست از برش یک یا چند شکل هندس ،1تشریح

چند شکل هندسی دیگر ایجاد شود. تشریح  ها، یک یاکردن و دوباره آراستن آنچینی، مرتبباز

آوری پیشینه تاریخی شگفت و اثبات تصویری روابطی چون قضیه فیثاغورث، نمایشهم مانند 

 ودانان یونانی ددانان اسالمی یک هزاره پیش و حتی ریاضیطوری که قدمت آن به ریاضیدارد به

 رسد.هزار سال پیش، می

کند، مجموع مربعات و مجموع های دیگری از تشریح که ارتباط میان روابط را ترسیم مینمونه

 مکعبات اعداد طبیعی است.

رای چه برها هستند. اگوجهیها و چندضلعییافته، مربوط به چندحات انتشارترین تشریبیش

 وجود دارد. ها هم تشریحبرخی خم

محدب در یک شکل کلی، بر  انگیز است چون مرز خمبر ها، چالشها و ساختن آنتشریح خم

تطبیق که با مرز یک خم مقعر در همان شکل اصلی، قابل هدف خاصی سماجت دارد مگر این

چنین برای تشریح هم های یک شکل که دارای چنین خاصیتی باشند و همباشد. شناسایی خم

 انگیز باشند، کار آسانی نیست.جالب و هیجان

است ها توسط وتر ای شکل به قطعات قوسی شکل،تشریح دیسک دایره یک مثال قابل توجه،

کردن، . این مدل افرازپیموده باشدی برابری را به طوری که هر قوس، از مرکز دیسک، زاویه

که د، به اینبُرکه پیتزا را میبندی پیتزا است که البته ممکن است کسینوعی شبیه تقسیمبه

 ها باید در مرکز باشد، توجه نکند.محل تقاطع برش

 هستند. 2متجانسها تمامی برش ها در مرکز دیسک باشد،که نقطه تقاطع این قوسهنگامی

که اگر نقطه تقاطع در مرکز نباشد، هیچ دو برش مقابلی، متجانس نیستند مگر آنچند که هر

 ها، قطر باشد.یکی از وتر

از حومه تورنتو در کانادا متوجه حقیقتی شد که حتی وقتی دو  3لی آپتونقرن پیش، لسنیم

 اباشیم، هشت قطاع حاصل راگر چهار برش وتری داشته برش متجانس نباشند هم صادق است:

را  دیگریمتناوبا یک برش را در مجموعه اول و  ،1مانند شکل توان به دو مجموعه افراز کرد.می

در  مساحتدر مجموعه اول با مجموع  مساحتطوری که مجموع به، در مجموعه دوم قرار دهید

 
1 dissection 
2 congruent 
3 Leslie J. Upton 
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تا وتر داشته باشیم، برای  𝐾مجموعه دوم، برابر باشد. میشل گولدبرگ، مشاهده کرد که هرگاه 

𝐾مجموعه  مساحتمجموعه اول با مجموع  مساحتای که زوج باشند، مجموع 4تر از بزرگ های

 شود.نامیده می 4دوم برابر است. که در اصطالح قضیه پیتزا

ی داشتنی برای قضیهشریحی دوستت، یک اثبات 6و استن واگن 5یک نسل بعد، لری کارتر

ند داول را به هشت قسمت بری ها چهار برش مجموعهآن کردند.وتر، ارایه  4آپتون در حالت اصلی 

ها که های آناز برش یرسازند. نوع دیگمجموعه دوم را میها، چهار قطعه طوری که این برشبه

 است.آمده 2بینیم، در شکلعه را درکنارهم میهشت قط

های خطاطع پارهخورده، مشخص است و همه زوایا در تقهای سفید و سایههر برش در قسمت

توان درستی خط در شکل میپاره عالوه از چندهستند. به 45جداکننده، مضرب صحیحی از 

از  7خیلی زود، کارتر و واگن تشریح خود را دریافتند و آلن شونک تشریح را مشاهده بصری کرد.

 ه داد.ارای 3ها مانند شکلبط با کار آنوتر، تشریحی مرت 6دانشگاه میشیگان برای حالت 

 
4 pizza theorem 
5 Larry Carter 
6 Stan Wagon 
7 Allen Schwenk 
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ها از یک مند است زیرا آنارزشبرخالف تشریح قبلی برای خم، این تشریح قابل توجه و   

را به یک  شریحها هستند. در این مقاله، ما این دو تبه مجموعه متفاوتی از خم مجموعه خم

 دهیم.میه دهد، گسترش ارای تر چهاربزرگ 𝐾برای هر ی برای قضیه پیتزا تشریح کلی که اساس

 برتری دستورالعمل

زوج  𝐾فاصله دارند و های همعضوی که وتر 𝐾 ی اعضای خانوادهما دو تشریح قبل را به همه

ی ی تالقی همهنقطه 𝑚0 است که در آن، 3و  2شکل  یپایهدهیم. تعمیم ما، برتعمیم میاست،  

روی مرز واقع شود،  تعمیم ما  𝑚0)اگر _نه روی مرز آن_هاست که داخل دیسک قرار دارد وتر

 باشند.(شرطی درست خواهد بود که بپذیریم برخی قطعات مساحت صفر داشتهبه

روی و  𝑙𝑖 وترمیانی  ینسبت به نقطه 𝑚0ینقطه یمایانگر قرینهن 𝑙𝑖 ،𝑚𝑖وتر  𝑘 برای هر .1

 است. آن

دقیقا  𝑚1ی چنان موجود باشد که نقطه 𝑙1که وتر عمودی  چرخانیممی طوریبه . شکل را2

 گذاریها و نقاط را اندیسهای ساعت، دیگر وترسپس در جهت عقربهقرار بگیرد و  𝑚0یزیر نقطه

 قرار دارد. 𝑚0دقیقا باال و سمت چپ 𝑚𝑘تا وتر داریم،  𝑘کنیم. مثال وقتی می

گرد تا صورت ساعتنامیم و بهمی 𝐴1 را،از باال سمت چپ  𝑙𝑘 و 𝑙1اولین ناحیه محصور بین . 3

𝐴𝑘کنیم.گذاری می، نام 𝐴2𝑖  را  برای𝑖 = 1,2, … ,
𝑘

2
عمود  𝑙2𝑖−1در راستای قطری که بر وتر  

 دهد.تصویر می 𝑘به ما  دهیم که این بازتاباست، بازتاب می

3شکل  
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𝑖.برای 4 = 2, … ,
𝑘

2
− 𝑚0ی قاعدهبا را  𝐵𝑖الساقین ثلث متساوی، م1 −𝑚2𝑖 180ی و زاویه

𝑘
 

 دهیم.برش می

𝐵𝑘ساقین لاطور مشابه مثلث متساوی. به5

2
تا  𝑚0ای به طول ، با قاعده𝑙𝑘 وتررا از سمت چپ  

𝑚𝑘 ی در سمت چپ الساقینطور مشابه مثلث متساویدهیم.  و بهبرش می𝑙2 ای را با قاعده

𝐵𝑘رسم کرده و مثلثی  متشابه با  𝑚2 تا 𝑚0طول به کنیم. جدا می 𝐵1را از قسمت باالی  ⁄2

 شود.الساقین میی متساویمانده ذوزنقهبنابراین، شکل باقی

𝑘بدین ترتیب و طبق شکل،   .6  𝑙𝑘های متجانس داریم که در سمت چپ جفت از قطعه ⁄2

  اند.شده ساخته 𝑙2𝑖−1در هر دو طرف  𝐶𝑖های قرار دارند و با قطعه

 

 تر نیست:ما بزرگ میل و اشتهای که چشم ما ازاین ازل کردن اطمینان حاص

ت کنیم که این نوع اثبا عنوان اثبات بصری یادایم، بهکنون رسم کردهچه تاتوانیم از آنما می

چه که واقعا وجود دارد، متفاوت نبینیم با آچه که میممکن است آن بسیار خطرناک است زیرا

 باشد.

 

 کنند؟را گمراه نمی چشمان ما، ماچگونه مطمئن باشیم که 

𝑘عنوان تشریحی برای  کنون بهچه تاما باید اثبات کنیم که آن ≥ ایم، درست دست آوردهبه 4

 است. پس باید برای چند مورد زیر استدالل بیاوریم:

های آن در سمت مقابل، قطعه ایم و بر اساسام دوم انجام دادهای که در گگذاریچسبآیا بر

 است؟جانس دادهتهای معا به ما قطعهمجانس ساختیم، واق

 افتد؟، الزاما داخل دیسک می𝐵𝑖آیا زاویه راسی مثلث 

های بعدی را سفید و این ترتیب، قسمتزنیم و بهرا سایه می 𝑙1اولین قسمت سمت چپ 

 کنیم.دار میسایه

ی گذاری کنیم زیرا ما این ویژگی را که همهبرچسب اساس گام دومها را بر وانیم قوستاوال می

𝑚𝑖ایم.برقرار کرده ،ی اطمینان قرار دارندداخل دایره ها 
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 :(دایره) 𝒞خاصیت 

𝑖که  𝑚𝑖 یگاه همهباشد. آن 𝐵1ی گذاری نشده از ذوزنقهراس نام 𝑚−1فرض کنید  =

−1,0, … , 𝑘ه مرکز آن منطبق بر مرکز دیسک است.افتند کمیای ، داخل دایره 

𝑖و  𝑚0𝑚𝑖 هر یال 8ساز قائمنیمکنیم که میبرای اثبات به این توجه  = 1, … , 𝑘،  از مرکز

یک نقطه ، در 𝑚0𝑚𝑖𝑚𝑖−1 ساز قایم هر سه ضلع مثلثجایی که نیمگذرد. از آندیسک می

ساز قائم به عالوه نیم کند.از مرکز دیسک عبور می 𝑚𝑖𝑚𝑖−1م ضلع ساز قائتقاطع دارند، نیم

𝑚0𝑚2  و𝑚−1𝑚1 ساز قائم یکسان هستند. پس نیم𝑚2𝑚−1 کند.هم از مرکز دیسک عبور می 

چنین ! هم𝑚0𝑚1𝑚−1𝑚2𝑚3…𝑚𝑘ضلعی چند 9، دایره محیطیمطلوبی بنابراین دایره

شود چرا به طور مناسب ساخته می 𝐴2𝑖و  𝐴2𝑖−1کند که تصویر انعکاسی تضمین می 𝒞خاصیت 

مساحت  𝐴2𝑖یا  𝐴2𝑖−1ی مقابل افتد. قطعهمیاز دایره  𝑚2𝑖−1ی روی نقطه 𝑙2𝑖−1روی  𝑚0که

 تری دارد.بیش 10شکلمرز منحنیتر و بنابراین بزرگ

 
8 perpendicular bisector 
9 circumcircle 
10 curved boundary 
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روی  𝑚0وقتی  ایم، واقعا متجانس هستند.ای را که متجانس نامیدهدهیم نواحیحال نشان می

و یک ضلع منحنی دارند. پس  11صافضلع  𝐶1، 4جز ها به𝐶𝑖 ی مرز دیسک قرار ندارد، همه

𝑖را برای  𝐶𝑖بیایید از اول،  > ید سفهای که زوایای مربوط به قسمت اینبررسی  نظر بگیریم.در 1

𝐶𝑖 اضالع  ای است.خورده برابرند، کار سادههای سایهبا زوایای قسمت𝐶𝑖 را در جهت  یدسف

طور مشابه شکل ما باشد. بهضلع منحنی 𝑤0که طورینامیم بهمی 𝑤0 ،...،𝑤4های ساعت عقربه

ی تصویر قرینه 𝑤1که که جاییاز آن کنیم.گذاری مینام 𝑠0 ،... ،𝑠4خورده را با سایه 𝐶𝑖های ضلع

است،  𝑙2𝑖امتداد قطر عمود بر  در 𝐴2𝑖+1خورده و قسمت سایه 𝐴2𝑖ی قسمت سفید یال جداکننده

ی قسمت ی یال جداکنندهتصویر قرینه 𝑠1جایی که ی مساوی دارند و از آناین دو یال اندازه

است، این دو یال باهم  𝑙2𝑖−1در امتداد قطر عمود بر  𝐴2𝑖+1خورده و قسمت سایه 𝐴2𝑖سفید 

هم طول برابر دارند. برای بررسی  𝑠4و  𝑤4شابه، طور ماند. و بهطول، هم𝑠1و  𝑤1بنابراین  برابرند.

، طبق قضایای مربوط به زاویه محل تقاطع قطرها در دایره، برای قطر 𝑤0و 𝑠0های منحنیضلع

𝑙2𝑖−1  و𝑙2𝑖  که𝐶𝑖 چنین رنگ و همسفید𝐴2𝑖  و𝐴2𝑖−1 برای قطر  و𝑙2𝑖−2  و𝑙2𝑖−1  که𝐶𝑖 

 ها𝐴2𝑖همانند  𝐴2𝑖−1های جا که قطعهکند و از آنرا محدود می 𝐴2𝑖−1 و 𝐴2𝑖خورده و سایه

و  𝑙2𝑖−1جایی که زاویه بین های متقارن یکدیگرند، طول قوسشان با هم برابر است و از آنتصویر

𝑙2𝑖  با زاویه بین𝑙2𝑖−2 و 𝑙2𝑖−1 توانیم نتیجه بگیریم کهبرابرند، می𝑠0 و𝑤0 .با هم برابرند 

 و 𝑤1 و 𝑤0چهار ضلعی ضلعی را به دورنگ، این چهارسفید 𝐶𝑖برای کنیم که می حال تصور

𝑤4  و ضلع جدید𝑤5 ضلعی و سه𝑤2  و𝑤3  و𝑤5 کار را برای ایم. همینشکسته𝐶𝑖 خورده سایه

ضلعی متجانس هستند. چون در سه ضلع و دو زاویه بنابراین هردو چهار دهیم.هم انجام می

 شود.اند و نتیجه حاصل میها هم متجانسضلعیاند. پس سهطولهم 𝑠5 و 𝑤5متشابهند پس 

 متجانس است.  خورده،سایه 𝐶𝑖سفید با  𝐶𝑖است که دادن اینتنها کاری که باقی مانده نشان

مانند حالت قبل  ،خورده برابر استسایه 𝐶1سفید با  𝐶1وایای کنیم که زنخست توجه می

چنین با هم برابرند. هم 𝑤3و  𝑠3طور مشابه و به  𝑤1 و 𝑠1گیریم که کنیم و نتیجه میگذاری مینام

 الساقین برابر است.االضالع متساویهای متوازی، طول آن با یکی از ضلع𝑤2برای 

داشت و تری خواهدهای کمعداد ضلعت 𝐶𝑖روی مرز دیسک واقع شود، هر  𝑚0برای حالتی که 

 شود.پس نتیجه حاصل میتوانیم برخی از اضالعمان را با طول صفر در نظر بگیریم. می

الساقین را به شرح زیر حال خاصیت تصویر متقارن مربوط به زاویه راسی مثلث متساوی

 کنیم:گذاری میپایه

𝑖: برای (قرینه) ℳ خاصیت = 3,5, … , 𝑘 − ، تصویر 𝑙𝑖 روی وتر 𝜌𝑖و  𝜌𝑖−1، زوایای راسی 1

 
11 straight side 
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 12هستند. 𝑙𝑖دیگر در راستای نقطه میانی وتر متقارن یک

 

 نتیجه:

های شکل دوم، توانیم به وترتر هم هست. این که میتر و البته جالبی خوشمزهیک نتیجه

 4هایی از قطعات مجاور در شکلجفت کنیم و نگاه 4های شکلهایی از وترمجموعهزیر عنوانبه

کنون چه که تا، وصل کنیم که  نهایتا اتصال متفاوتی با آن2هایی از شکلطور مناسب به قطعههرا ب

 جه را برای سه بعد تعمیم بدهیم وجای دو بعد، نتی توانیم بهنهایت میو در مایم ببینیشرح داده

 ره صحبت کنیم.جای دایره، از تشریح توپ یا ک به

ر و اگ میل کنیدهای آغازین سمت راست تری بخورید، از قسمتخواهید پیتزای بیشاگر می

   اید، دو پیتزا سفارش دهید.کردهطور عادالنه تقسیم خواهید مطمئن باشید که پیتزا را بهمی
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 اند:رو شدههسازی مانند زیر روبمسایل بهینه ، بابسیاری از مدرسین حسابان

از  را، ترین مساحتکم کند وعبور می (3,5) یمعادله خطی را بیابید که از نقطه :1 مساله

 ([14]از  4.7.50)تمرین  کند.می ربع اول جدا

 ،ین حجم راترکم و کندمی عبور (1,2,3)ی نقطه ای را بیابید که ازی صفحهعادلهم :2 مساله

 ([14]از  14.7.56)تمرین  .کنداز یک هشتم اول جدا می

 بعدهای دلخواه وطبیعی به به طور  ،هاهای آنحلخواهیم دید که این مسایل و راهدر ادامه 

تعمیم  را به ماروند این  ، قابل تعمیم هستند.هارویه ها وهای متفاوت از خمچنین کالسهم

. دهدهای مرتبط نیز سوق میتعدادی نامعادله میانگین هندسی و -ی میانگین حسابینامعادله

جویان مناسب ی دانشکرد که برای پروژهدر نهایت تعدادی مسایل مرتبط را پیشنهاد خواهیم

خوانندگان ها برای ی کتاباست. شرح تاریخچهشده آوردهقاله ها در پایان مباشد و پاسخ آنمی

 کند.سازی فراهم میبهینه وAM-GM  یتری را در جهت جستجوی نامعادلههای بیشراه

 

 ℝ3 سازی حجم درکمینه

یا محل تقاطع خط و  3به  ها𝑥 اگر محل تقاطع خط با محورشود که می مالحظه 1مسالهدر 
به اندازه دلخواه زیاد  ،وسیله خط مساحت مثلث ساخته شده به، نزدیک شود 5ها به yبا محور

ت باشد که به ازای آن مساحباید خطی وجود داشته، پیوستگی با توجه به ،بنابراین .گرددمی
ای وجود نیز باید صفحه 2مسالهدهد که در می . بحثی مشابه نشانباشدترین کم ،ایجاد شده

، ایچنین صفحهاین و تعیین وجود اثباتبرای . ترین باشدباشد که حجم ایجاد شده کمداشته
,𝑟) ای دلخواه به صورترا با نقطه (1,2,3) ینقطه 𝑠, 𝑡) کنیم.جا میدر یک هشتم اول جابه 

mailto:Walden.Freedman@humboldt.edu
mailto:Walden.Freedman@humboldt.edu


 

 

 AM-GMی ها و تعمیم نامعادلهها و حجمکمینه سازی مساحت 87

,𝑟)یای شامل نقطهی صفحهبه دنبال معادله پس 𝑠, 𝑡) مثبت های هستیم که قسمت
 کند.ین حجم را در یک هشتم اول جدا میترو کم محورهای مختصاتی را قطع

𝑥به صورت صفحهی معادلهفرض کنید که 

𝑎
+

𝑦

𝑏
+

𝑧

𝑐
= 𝑎 که، جاییباشد 1 > 𝑟 > 0، 𝑏 >

𝑠 > 𝑐 و   0 > 𝑡 >  حل تقاطع صفحه با محورهای مختصاتی است وم 𝑐و  𝑎 ،𝑏 . بنابراین0

کنند. به دلیل نامشخص را تعریف می یکه صفحه گیریمدرنظر می ا را به عنوان متغیرهاییهآن

 صورت شده توسط صفحه به چهاروجهی ایجادحجم که  آن
𝑎𝑏𝑐

3!
,𝑓(𝑎باید تابع  است،  𝑏, 𝑐) = 𝑎𝑏𝑐 

𝑎را روی ناحیه  > 𝑟 ،𝑏 > 𝑠  و𝑐 > 𝑡 با قید 𝑔(𝑎, 𝑏, 𝑐) =
𝑟

𝑎
+

𝑠

𝑏
+

𝑡

𝑐
=  کمینه کنیم. 1

 

𝑎 هـافتد کم زمانی اتفاق میـــترین حجمــک ،ب الگرانژــضرایروش از  = 3𝑟 ،𝑏 = 3𝑠  و

𝑐 = 3𝑡نظر به صورت ی صفحه مورد، بنابراین معادله 𝑥

3𝑟
+

𝑦

3𝑠
+

𝑧

3𝑡
= ترین حجم کم و  1

𝑉 برابر با = (33

3!⁄ ) 𝑟𝑠𝑡 .ترین حجم و کم، معادله صفحه 2مساله، در برای مثال خواهد بود

𝑥 به ترتیب برابر با

3
+

𝑦

6
+

𝑧

9
= 𝑉 و  1 =  واحد مکعب هست. 27

 

 ℝ𝒏حالت کلی در 

𝑟 ینقطه = (𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛) درℝ𝑛 است که به ازای هر داده شده𝑖 ،𝑟𝑖 > به دنبال  ،0

صفحه ایجاد  بعدی که توسط -𝑛حجم  و بوده 𝑟ی که شامل نقطهای هستیم ی صفحهمعادله

𝑥1 یرین باشد. اگر صفحه دارای معادلهتکم شود،می

𝑎1
+

𝑥2

𝑎2
+ ⋯ +

𝑥𝑛

𝑎𝑛
= جایی که  ،شدبا  1

𝑎𝑖داریم ،𝑖هربه ازای  > 𝑟𝑖 > 𝑐𝑛با  است این صورت حجم ناحیه برابر در ،0 =
𝑎1𝑎2…𝑎𝑛

𝑛!
. 

𝑛ببینید. توجه کنید که حالت را [13]) = ( بنابراین الزاویه استقایممثلث مشابه با فرمول مساحت یک   2

 هشتم اول: حجم ایجاد شده در یک1شکل
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,𝑓(𝑎1 شود که تابعمی 𝑎𝑖کردن مقادیر پیدابه  تبدیل مساله 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛  با قید 

     (1) 𝑔(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) =
𝑟1

𝑎1
+

𝑟2

𝑎2
+ ⋯ +

𝑟𝑛

𝑎𝑛
= 1   

 ترین مقدار خود باشد.دارای کم

𝑎𝑖 دهد کهزمانی رخ میترین حجم کم ،از روش ضرایب الگرانژ بار دیگر، با استفاده = 𝑛𝑟𝑖. 

𝑥1 یحه دارای معادلهـــپس صف

𝑛𝑟1
+

𝑥2

𝑛𝑟2
+ ⋯ +

𝑥𝑛

𝑛𝑟𝑛
= ا ــــرین حجم برابر بـــتو کم   1

𝑐𝑛 =
𝑛𝑛

𝑛!
𝑟1𝑟2 … 𝑟𝑛 باشد.می 

22ترین مساحت برابر است با ، کم1مسالهبرای مثال، در 

2!
× 3 × 5 =  واحد مربع. 30

. ز مطرح کنیمــــک نامعادله نیـــقالب ی سازی را درنهـن کمیــــی ایتوانیم نتیجهیـــــم

,𝑎1اگر 𝑎2, … , 𝑎𝑛  گاهآن، کندصدق می (1) مقادیری باشند که در قید 

           (2) 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛 ≥ 𝑛𝑛𝑟1𝑟2 … 𝑟𝑛. 

رخ  (2) ، تساوی در رابطهاستبه فرد  ، منحصرایمترین مقداری که پیدا کردهکم چون

𝑎𝑖 داشته باشیم 𝑖برای هر  تنها اگر و اگر دهدمی = 𝑛𝑟𝑖. 

𝑟𝑛 از اعداد حقیقی مثبت در نظر بگیریم به طوری کهرا،  (𝑟𝑛)ی نامتناهی)اگر دنباله → 1 

𝑙𝑖𝑚: این صورت داریم در
𝑛→∞

𝑐𝑛+1

𝑐𝑛
= 𝑒 ) 

𝑎𝑖 فرض کنیم ،𝑖برای هر  اگر = ∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1، بردن  به کارگاه با کند، آنصدق می (1) که در

 آوریم: دست میبه  (2)

            (3) (∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1 )

𝑛
≥ 𝑛𝑛𝑟1𝑟2 … 𝑟𝑛 

∑تنها اگر  تساوی داریم اگر و و 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1 = 𝑛𝑟𝑖  ،برای هر𝑖شود این ، که به آسانی دیده می

𝑟1تساوی معادل است با  = 𝑟2 = ⋯ = 𝑟𝑛 بر (3)طرف رابطه . با تقسیم دو𝑛𝑛 گرفتن ریشه و 

𝑛-میانگین هندسی –ی میانگین حسابی نامعادله ام به  (AM-GM)رسیممی: 

                (4) 1

𝑛
∑ 𝑟𝑗

𝑛
𝑗=1 ≥ √𝑟1𝑟2 … 𝑟𝑛

𝑛 

 تنها اگر دهد اگر وتساوی رخ می و

𝑟1 = 𝑟2 = ⋯ = 𝑟𝑛 . 

 

   (AM-GM) یتعمیم نامعادله

) قیدبا  گونیک بیضیجا در این
𝑟1

𝑎1
)

2
+ ⋯ + (

𝑟𝑛

𝑎𝑛
)

2
= دیگری ی از درجه یا هر رویه 1

 سازیینهـــی کممسالهت ــه سمــــنابراین بـــگیریم. بیـــمظر ـــرا در ناز دو ه غیر ـــب

𝑓(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛 با قید 𝑔(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = ∑ (
𝑟𝑖

𝑎𝑖
)

𝑞
𝑛
𝑖=1 = حرکت  1

𝑓، 𝑛مقدارترین کم ی مثبت و ثابت است. دراین حالت،وانت 𝑞 ، جایی کهکنیممی
𝑛

𝑞𝑟1𝑟2 … 𝑟𝑛 
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𝑎𝑖 داشته باشیم: 𝑖هربه ازای  آید کهدست میه زمانی ب است و = 𝑛1 𝑞⁄ 𝑟𝑖. 

تر تعمیم دهیم. را بیش مسالهاین  توانیممی ،ن توان در هر بعد تابع هدف و قیدبا متفاوت قرار داد

,𝑓(𝑎1سازی تابع هی کلی کمینمسالهبنابراین  𝑎2, … , 𝑎𝑛) = 𝑎1
𝑝1𝑎2

𝑝2 … 𝑎𝑛
𝑝𝑛 با قید 

            (5)  𝑔(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = ∑ (
𝑟𝑖

𝑎𝑖
)

𝑞𝑖𝑛
𝑖=1 = 1 

𝑖، 𝑝𝑖برای هر باشد کهمی , 𝑞𝑖 > 𝑎𝑖 و 0 > 𝑟𝑖 > 0. 

 در استفاده از روش ضرایب الگرانژ نیاز داریم تا دستگاه

𝑓(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛)〈𝑝1 𝑎1⁄ , 𝑝2 𝑎2⁄ , … , 𝑝𝑛 𝑎𝑛⁄ 〉

= 𝜆〈−𝑞1𝑟1
𝑞1 𝑎1

(𝑞1+1)⁄ , −𝑞2𝑟2
𝑞2 𝑎2

(𝑞2+1)⁄ , … , −𝑞𝑛𝑟𝑛
𝑞𝑛 𝑎𝑛

(𝑞𝑛+1)⁄ 〉 

 ، حل کنیم.به همراه قید فوق

𝑘𝑖 ا قرار دادنـــگذاریم. بیـــستگاه فوق را به عهده خواننده مل دــــیات حـــجزی =
𝑝𝑖

𝑞𝑖
 

𝐾 و = ∑ 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 ،ترین مقدار تابع کم𝑓  که افتدمی اتفاقزمانی  (5)با قید 𝑎𝑖 = (𝐾 𝑘𝑖⁄ )1 𝑞𝑖⁄ 𝑟𝑖 .

𝑎𝑖بنابراین اگر  > 𝑟𝑖 گاهصدق کند آن (5)در 

𝑓(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = 𝑎1
𝑝1𝑎2

𝑝2 … 𝑎𝑛
𝑝𝑛 ≥ (

𝐾

𝑘1
)

𝑘1

𝑟1
𝑝1 (

𝐾

𝑘2
)

𝑘2

𝑟2
𝑝2 … (

𝐾

𝑘𝑛
)

𝑘𝑛

𝑟𝑛
𝑝𝑛

=
𝐾𝐾

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2 … 𝑘𝑛
𝑘𝑛

 𝑟1
𝑝1𝑟2

𝑝2 … 𝑟𝑛
𝑝𝑛 

 ، داریم: 𝐾𝐾با تقسیم هر دو طرف بر

               (6) 𝑎1
𝑝1𝑎2

𝑝2…𝑎𝑛
𝑝𝑛

𝐾𝐾 ≥
𝑟1

𝑝1𝑟2
𝑝2…𝑟𝑛

𝑝𝑛

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2…𝑘𝑛
𝑘𝑛

 

𝑎𝑖، قرار دهیم 𝑖حال اگر به ازای هر = (∑ 𝑟𝑗
𝑞𝑗𝑛

𝑗=1 )
1 𝑞𝑖⁄

 𝑖هربرای  زیراکند، صدق می (5)، در

 داریم:

(
𝑟𝑖

𝑎𝑖
)

𝑞𝑖
=

𝑟𝑖
𝑞𝑖

𝑎𝑖
𝑞𝑖

=
𝑟𝑖

𝑞𝑖

∑ 𝑟𝑗
𝑞𝑗𝑛

𝑗=1
. 

𝑎𝑖گذاریبا جای پس = (∑ 𝑟𝑗
𝑞𝑗𝑛

𝑗=1 )
1

𝑞𝑖 و گرفتن ریشه  (6)در𝐾ه ی باز دوطرف نامعادله ام

، دست پردازیمبه آن میکه در ادامه   (AM-GM)یی تعمیم یافتهنامعادلهبه ، دست آمده

 ابیم.یمی

,𝑟𝑗فرض کنید :قضیه 𝑝𝑗 , 𝑎𝑗 > 1برای هر   0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 هر باشند، به ازایداده شده𝑗  قرار

𝑘𝑗 دهید =
𝑝𝑗

𝑞𝑗
𝐾  و   = ∑ 𝑘𝑗

𝑛
𝑗=1این صورت ، در 

          (7) 1

𝐾
∑ 𝑟𝑗

𝑞𝑗𝑛
𝑗=1 ≥ (

𝑟1
𝑝1𝑟2

𝑝2…𝑟𝑛
𝑝𝑛

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2…𝑘𝑛
𝑘𝑛

)
1 𝐾⁄

 

 تنها اگر اگر وداریم تساوی  و
𝑟1

𝑞1

𝑘1
=

𝑟2
𝑞2

𝑘2
= ⋯ =

𝑟𝑛
𝑞𝑛

𝑘𝑛
 

𝑝𝑗با قرار دادن  (4)ی نامعادله = 𝑞𝑗 =  آید. دست میه ب (7) در 𝑗ای هربه از 1
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جالبی دست پیدا های خاص و به حالت 𝑟𝑗و   𝑝𝑗 ، 𝑞𝑗 هایهای خاصی از ثابتبا انتخاب

بعد از بیان هر لم، به طور خالصه نشان  .کنیمها را بیان میکنیم که  به عنوان لم آنمی

 ی کلینامعادله عنوان بهنیز  و [9]، درایم. اولین لمدست آوردهه دهیم که چگونه نتیجه را بمی

(AM-GM) استفاده  (7) بردنتواند به تنهایی برای جلو ارجاع داده شده است و می [12] در

 شود.

𝑝𝑗دفرض کنی :1لم , 𝑟𝑗 > 1برای 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 باشند وداده شده ∑ 𝑝𝑗 = 1𝑛
𝑗=1 ، گاه آن

∑ 𝑝𝑗𝑟𝑗 ≥ 𝑟1
𝑝1𝑟2

𝑝2 … 𝑟𝑛
𝑝𝑛𝑛

𝑗=1 .  

𝑞𝑗قرار دهید  (7)در  𝑗هربرای دست آوردن این رابطه، ه برای ب =  𝑝𝑗𝑟𝑗را با  𝑟𝑗 و  1

∑از فرض  جایگزین کنید و 𝑝𝑗 = 1𝑛
𝑗=1 .است، اشاره شده [9]طور که در همان استفاده کنید

 کند: ی یانگ را حاصل میاین نتیجه نامعادله

∑ 1
𝑝𝑗⁄

𝑛
𝑗=1 𝑎𝑗

𝑝𝑗 ≥ 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛  

𝑗، 𝑝𝑗 برای هر جایی که , 𝑎𝑗 > ∑و   0
1

𝑝𝑗
= 1𝑛

𝑗=1  

𝑝𝑗فرض کنید :2لم > 1 برای 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 قرار دهید و 𝑝 = ∑ 𝑝𝑗
𝑛
𝑗=1این صورت  ، در   

𝑝𝑝 ≤ (𝑛𝑝1)𝑝1  (𝑛𝑝2)𝑝2 … (𝑛𝑝𝑛)𝑝𝑛 

𝑟𝑗دهیم میرار ق 𝑗به ازای هر (7)برای اثبات درستی این رابطه در = 𝑞𝑗 = ، سپس  1

 دست آوریم:ه کنیم تا برا معکوس می (7)ی طرفین رابطه
𝑝

𝑛⁄ ≤ (𝑝1
𝑝1𝑝2

𝑝2 … 𝑝
𝑛

𝑝𝑛)
1 𝑝⁄

 

 کنیم.ساده می رسانده و 𝑝 طرفین را به توان

 قرار دهید، 𝑛، برای هر برای مثال

𝑠𝑛 = 1 + 1
2⁄ + 1

3⁄ + ⋯ + 1
𝑛⁄  

 گاهآن

(
𝑠𝑛

𝑛
)

𝑠𝑛

≤ 2−1/23−1/3 … 𝑛−1/𝑛 

,𝑟کنیدفرض  :3لم  𝑞𝑗 > 1 برای 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛.  قرار دهید𝑄 = (∑ 𝑞𝑗
−1𝑛

𝑗=1 )
−1

 گاه آن ،

𝑄 ∑ 𝑟𝑞𝑗𝑛
𝑗=1 ≥ ((𝑟𝑞1

1 𝑞1⁄ )(𝑟𝑞2
1 𝑞2⁄ ) … (𝑟𝑞𝑛

1 𝑞𝑛⁄ ))
𝑄

  

𝑝𝑗 قرار دهید (7)در  𝑗برای هر ،هبرای دیدن درستی این رابط = 𝑟𝑗و   1 = 𝑟 ،𝑄  را به

𝑄صورت تعریف شده در باال در نظر بگیرید، بنابراین داریم:  =
1

𝐾
 

𝑗 ،𝑎𝑗فرض کنید برای هر :4لم  > ∑و  1 1 𝑞𝑗⁄ = 1𝑛
𝑗=1 دراین صورت برای هر ،𝑥 >  داریم: 0

∑ 𝑥𝑞𝑗−𝑛𝑛
𝑗=1 ≥ 𝑞1

1 𝑞1⁄ 𝑞2
1 𝑞2⁄ … 𝑞𝑛

1 𝑞𝑛⁄  

 .شودحاصل میساده کردن رابطه به راحتی  و 3مدر ل 𝑟به جای 𝑥 گذاریبا جای

𝑞1با فرض  :مثال = 2 ،𝑞2 = 𝑞3و  3 = 𝑓(𝑥) داریم: 6 =
1

𝑥
+ 1 + 𝑥3 ≥ √2√33

√66  
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𝑥برای هر  > 0. 

,0)روی  𝑓ارمقدترین کم ، بهترین امکان نیست.در حقیقت، آخرین نامعادله برابر است  (∞+

1با  + (
4

3
)3/4 ≈ 33√2√درحالی که  ،2.75477

√66
≈ 2.74946 . 

 

 مسایل

های جالبی را ایجاد ممکن است تعمیم دیگر متفاوت هستند ومسایل در دشواری با یکاین 

,𝑟کنیم که ها فرض میتمام آن . درباشندهای دانشجویی مناسب برای پروژه و کنند 𝑠, 𝑡 > 0 

 است.آخرین بخش آمدهاند. پاسخ این مسایل در اده شدهد

ها 𝑦 شود، قسمت نامنفی محوریین باز میپا به را بیابید که رو ℝ2ای در ی سهمیمعادله -1

,𝑟) یکند، از نقطهرا قطع می 𝑠) کند. جدا می از ربع اول را، ترین ناحیهو کوچک کندعبور می

 (.استمورد بحث قرار گرفتهنیز  [5]در مساله)این 

𝑦معادلهتابع کسینوس به  -2 = 𝑏 cos(
𝜋𝑥

2𝑎
) ی از نقطهمودار آن که ن بیابیدای را به گونه  

(𝑟, 𝑠) را برای تابع سینوس  مسالهاز ربع اول جدا کند. همین  را، ترین ناحیهکوچک عبور کند و

𝑦 یبا معادله = 𝑏 sin(
𝜋𝑥

𝑎
) فقط به تواند می 𝑏و  𝑎حالت  هر دو تکرار کنید. )توجه: در   

 مشخص شوند.( صورت عدد

𝑧که به صورت 𝑧 حول محور ی مخروطمعادله -3 = 𝑐(1 − √𝑥2 𝑎2⁄ + 𝑦2 𝑏2⁄ ، به است  

,𝑟)ی ای بیابید که از نقطهگونه 𝑠, 𝑡) ی صفحه ی صلب بین مخروط وحجم ناحیه بگذرد و𝑥𝑦 

 ترین باشد.کم

𝑧ای به صورت ی رویهمعادله -4 = 𝑐(1 − 𝑥2 𝑎2⁄ − 𝑦2 𝑏2⁄ را بیابید که مرکز آن مبدا  (

,𝑟)ی از نقطه باشد و 𝑠, 𝑡) یصفحه ی منتهی به رویه وناحیهای که حجم به گونه ،بگذرد 𝑥𝑦 

 ترین باشد.کم

ع -5 ,𝑓(𝑥تاب 𝑦) = 𝐶𝑒−𝑘𝑥−𝑚𝑦 ه ,𝐶را بیابید جایی ک 𝑘, 𝑚 > نمودار آن از  و 0

,𝑟)یقطهـــن 𝑠, 𝑡)  یهـــجم زیر رویــح و گذردمی𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦)  ه کمک ـــبه ــک

∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝐴
∞

0
∞

,𝐶به طور مشابه ترین باشد.کم ،شودمحاسبه می 0 𝑎, 𝑏 > برای را  0

,𝑓(𝑥 یرویه 𝑦) = 𝐶 ∙ exp(− 𝑥2 𝑎2⁄ − 𝑦2 𝑏2⁄  بیابید. ℝ2در سرتاسر (

 

 پاسخ مسایل

𝑦 معادله به صورت -1 = −
𝑠

𝑟2 𝑥(2𝑥 − 3𝑟) 9ترین مساحت با کم

8
𝑟𝑠 است. 

,0)یی یکتایی در بازهزاویه 𝛼 فرض کنید -2
𝜋

2
𝛼 باشد به طوری که ( tan(𝛼) = 1 . 

𝛼کنید که)توجه  ≈ 𝑦تابع کسینوس برابر است با  (0.860334 = 𝑠 sec(𝛼) cos(
𝛼𝑥

𝑟
که  (
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𝐴 برابر است با نظر ترین مساحت موردکم = (
𝑠𝑒𝑐(𝛼)

𝛼
) 𝑟𝑠 ≈ 1.78223𝑟𝑠. 

)تا درـــای یکزاویه 𝛽نین فرض کنیدـــچهم
𝜋

2
, 𝜋) باشد کهtan 𝛽 = −𝛽  توجه شود(

𝛽که ≈ 𝑦ه صورتـابع سینوس بـــ( ت2.02876 = csc(𝛽) sin(
𝛽𝑥

𝑟
ت ـــترین مساحا کمــب (

𝐴 = 2 (
𝑐𝑠𝑐(𝛽)

𝛽
) 𝑟𝑠 ≈ 1.09908𝑟𝑠  آید.دست میبه 

𝑧ی مخروط دارای معادله -3 = 3𝑡 − 𝑡√
2𝑥2

𝑟2 +
2𝑦2

𝑠2  با حداقل حجم𝑉 =
9𝜋

2
𝑟𝑠𝑡 .است 

𝑧ر به فرم ــنظ ی موردی رویهعادلهــــم -4 = 2𝑡 (1 −
𝑥2

4𝑟2 −
𝑦2

4𝑠2) جمــترین حا کمـــب 

𝑉 = 4𝜋𝑟𝑠𝑡 است. 

𝑧ی اولین رویه دارای معادله -5 = 𝑡 exp(2 − 𝑥
𝑟⁄ −

𝑦
𝑠⁄ 𝑉حداقل حجم  با ( = 𝑒2𝑟𝑠𝑡 

𝑧یا معادلهـــب ن رویهـــدومی و = 𝑡 exp (1 − 𝑥2

2𝑟2⁄ −
𝑦2

2𝑠2⁄ م ــترین حجا کمـــب  (

𝑉 = (2𝜋𝑒)𝑟𝑠𝑡 هستند. 
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 اصل موضوع انتخاب
 *زهرا رشادت

 

تری های عجیب و غریبکنم، نتیجهتر درباره آن فکر میرسید، ولی هرچه عمیقر ابتدا روشن به نظر مید "

 "کنم.نظر میصرف به چه معناست، مطلب که این آورم و در آخر از فهم اینیاز آن به دست م

 برتراندراسل

 

 هــود کــار اوایل قرن بیستم بــرای اولین بــب

تخاب ـــل انــام اصـــه امروزه به نـــک ایگزاره

کی از ـــه یـــد و بــطرح شــم مـناسیشیـــم

دا . در ابتگشتمفاهیم تبدیل ترین برانگیزجنجال

زاره ـن گـــیا رد ایی در اثبات ــدانان سعریاضی

کورت گودل  1938که در سال  داشتند تا این

اصول نظریه ثابت کرد که این گزاره با تمام 

پل کوهن ثابت کرد که این گزاره مستقل از بقیه  1963سازگار است و در سال  (ZF) هامجموعه

آن به بعد آن ز به سرنوشت اصل پنجم اقلیدس دچار شد و ااصول است و سرانجام این گزاره هم 

 نامیم.را اصل انتخاب می

 

 :اصل انتخاب

{𝐴𝑖} اگر
𝑖 ∈ 𝐼

:𝑓چونگاه تابعی آن ،باشد ناتهیی هااز مجموعه ناتهی یاخانواده  𝐼 → ⋃ 𝐴𝑖𝑖∈𝐼   

𝑖به ازای هر وجود دارد به طوری که  ∈ 𝐼 باشیم:داشته 𝑓(𝑖) ∈ 𝐴𝑖   

 

 رسمی:اصل انتخاب به بیان غیر

ر مجموعه یک نهایت مجموعه هست که از هنهایت عضو از بیانتخاب بیسر بر در واقع بحث 

. در انتخاب یک عضو از یک مجموعه نامتناهی به اصل انتخاب نیاز نداریم باشدعضو انتخاب شده

  .ودشمشکل شروع می باشدنهایت ها بیمجموعهتعداد گیرد ولی وقتی و این انتخاب صورت می
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قبول نکردن  است که اصلی بدیهی همانند یک ید اصل انتخابکنطور که مالحظه میهمان

ه نظر گاهی ب ،یم دقت کنیمرسن میاما اگر به نتایجی که از قبول آ استبا عقل سلیم  مخالفن آ

 باشد. ترن منطقینداشتن آکه رسد می

 کنیم.ن را بیان میمتعارف آدی از نتایج متعارف و نابرای این منظور چن

تایج ارف همان نمتعاما نتایج غیر انتظار ما هستند ایجی است که موردمتعارف نت نتایجمنظور از 

 منتظره حاصل از قبول اصل انتخاب است.نامعقول و غیر

 

 :و مورد انتظار از قبول اصل انتخاب  نتایج متعارف

|𝑌|گاه یا آن ،دو مجموعه دلخواه باشند 𝑋 , 𝑌اگر  .1 < |𝑋|  یا  |𝑌| > |𝑋|     یا|𝑌| = |𝑋|. 

 ی پایه است.ادار  𝐾با میدان 𝑉هر فضای برداری  .2

𝑉برای مثال اگر قرار دهیم  = ℝ  و𝐾 = ℚ ضرب معمولی یک فضای برداری است  با جمع و

 پایه است اگر و تنها اگر اصل انتخاب را بپذیریم. یو این فضا دارا

ی باشد و هر زنجیر یک مجموعه مرتب جزی  𝑆اگر :لم زورن .3

 .استماکسیمال  عضو دارای  𝑆گاهآن ،داری کران باال باشدآن 

 آل ماکزیمال است.ی ایدهادار داری یکهر حلقه .4

وجود دارد یک عمل دوتایی  𝑆 ی ناتهیبرای هر مجموعه .5

 .کندعمل ساختار گروه پیدا میآن  به همراه 𝑆که 

ی تعداد دلخواه مجموعه ضرب هرحاصل :قضیه تیخونوف. 6

 ، فشرده است.فشرده

)منظور  .است ی یک زیر درخت فراگیراهر گراف همبند دار. 7

 ای ندارد(اصل انتخاب رابطه های متناهی باهای نامتناهی است چرا که گرافدر گراف

 

باید از  ZFاصل انتخاب یعنی کار کردن در  نکردن قبول باطور که مالحظه کردید همان

 نظر کنیم.صرف های کاربردیبسیاری از گزاره

 

 نتایج نامتعارف اصل انتخاب

توان یک کردند که با قبول اصل انتخاب می باناخ و تارسکی ثابت تارسکی: -پارادوکس باناخ. 1

ها دو چسباندن آن هدوران و انتقال( و دوبارحرکات صلب ) عمالقطعه و ا 6به کره را با برش 

 گوی به اندازه گوی اولیه به دست آورد.
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بیه کرد که یک گوی را از هیچ خلق گرانی تشتوان باناخ و تارسکی را به جادواین میان میدر 

 کنند.می

نامیم ترتیب میخوش کامل باشد،که مرتب  را  𝑆یمجموعه. 2

 ترین عضو باشد.کآن دارای کوچ یهوعممجاگر هر زیر

ات نتخاب اثبارنست زرملو با کمک اصل ا ترتیبی:خوشقضیه . 3

 ترتیب باشد.تواند خوشکه هر مجموعه میکرد 

متعارف اصل انتخاب این مثال یکی از نتایج نابدیهی و نا برای

 نترتیب کاملی گذاشت که با آ 𝑅روی می توان است که به نحوی 

 .توان این ترتیب را یافتترتیب باشد. اما نمیخوش

 

  منابع:

 ایان استوارت و دیوید تال، مبانی ریاضیات، ترجمه محمدمهدی ابراهیمی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی [1]

[2] https://www.wikipedia.org 

[3] https://mathworld.wolfram.com 

[4] https://plato.stanford.edu  

 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی* 
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 در خدمت و خیانت اصل خوش ترتیبی!
 *ایردموسینژادمحرم 

 

تنها  𝑃(𝑥)نامیم هرگاه می 𝑛را یک خاصیت ویژه برای عدد طبیعی  𝑃(𝑥)نمای گزاره تعریف:

𝑛به ازای  = 𝑥 .درست باشد 

𝑛یک خاصیت ویژه برای  "عددی اول و زوج است 𝑥 "به عنوان مثال  =  2است. درواقع  2

 تنها عدد اول زوج است.

 

 یک خاصیت ویژه پیدا کنید. 151، 100، 50، 3برای اعداد : 1تمرین

 

 هر عدد طبیعی یک خاصیت ویژه دارد! :1قضیه

 

د اثبات کنیرسد. اما اگر تالش کنید که آن را به طور شهودی این قضیه بدیهی به نظر می

توان با برهان خلف و به کمک اصل خوش ترتیبی آن را متوجه دشواری اثبات خواهیدشد. اما می

 اثبات کرد.

 

ا این اعداد ر)برهان خلف( فرض کنید اعدادی طبیعی هستند که خاصیت ویژه ندارند.  اثبات:

دارد.  𝑎است پس عضو ابتدایی مانند  ℕای از زیرمجموعه 𝑆گرد آورید.  𝑆ی ناتهی در مجموعه

را به صورت زیر  𝑃(𝑥)نمای یک خاصیت ویژه دارد که تناقض است. گزاره 𝑎دهیم حال نشان می

 کنیم:تعریف می

" 𝑥 عدد طبیعی است که خاصیت ویژه ندارد. ترینکوچک" 

 است! 𝑎ی خاصیت ویژه 𝑃(𝑥)به وضوح 

 

 200ن توسط حروف فارسی بیان کرد. به عنوان مثال عدد تواهر عدد طبیعی را می پارادوکس:

توان را می 9999999یا... بیان کرد. یا عدد  "صد به عالوه صد"یا  "دویست"توان به صورت را می

ده میلیون "و یا به صورت  "صد و نود و نهصد و نود و نه هزار و نهنه میلیون و نه"به صورت 

 کنیم:از اعداد طبیعی را به صورت زیر تعریف می 𝑆وعه بیان کرد. حال زیرمجم "منهای یک

𝑆 =  مجموعه همه اعداد طبیعی که با کمتر از صد حرف قابل بیان باشند

 حرف فارسی داریم، حداکثر  32با فرض این که 
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321 + 322 + ⋯ + 3299 

 𝑆متناهی است. اما اگر  𝑆توان نوشت. پس عبارت با کمتر از صد حرف )با معنی بی معنی!( می

 𝑆ترین عددی که در نیستند. کوچک 𝑆متناهی است پس حتما اعدادی طبیعی هستند که در 

 نیست با عبارت زیر قابل بیان است:

تر از صد حرف . این عبارت کم"تر از صد حرف قابل بیان نیستعددی که با کم ترینکوچک"

 دارد! تناقض!

 دانشگاه شهیدبهشتیعضو هیات علمی * 
 

 

 )اتبات بدون کالم( االضالع است.، مساحت یک متوازی2در  2یک دترمینان 

 

 

|
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

| = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 = ‖
▭

‖ − ‖ □ ‖ = ‖◊‖ 
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 سری هارمونیک
 *آذر افتخاری

 

در  نخست دانان شد.کشف واگرایی سری هارمونیک در ابتدا موجب شگفتی بسیاری از ریاضی

دانان مختلفی میالدی اورسم واگرایی این سری را اثبات کرد سپس ریاضی 1300اواسط 

 ه کردند.یجالبی برای واگرایی این سری ارا هایاثبات

و در آخر  ختپرداخواهیمی چند اثبات ارایهعلت این شگفتی و جا به بحث در مورد در این

 داد.د اول را مورد بررسی قرار خواهیمسری هارمونیک اعدا

 با تعریف مختصری از سری آغاز کنیم.کار را اجازه دهید 

 

 سری:

. به عبارت دیگر سری، شماری از نامیمرا سری می مجموع جمالت یک دنبالهدر ریاضیات 

 متناهی و نامتناهی ها بر دو نوعاست. سریها عملگر جمع قرار گرفتهاعداد است که بین آن

ی محاسبه توان محاسبه نمود، امای جبری میهای متناهی را با اعمال سادههستند؛ سری

 باشد.های نامتناهی نیازمند یاری آنالیز میسری

∑هر عبارت به صورت  𝑎𝑛 =
∞
𝑛=1 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 را یک سری نامتناهی، یا فقط یک   ⋯+

𝑠𝑛را که در آن  {𝑠𝑛}ی دنباله  {𝑎𝑛}نامیم. بهسری، می = ∑ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1سازیم. ، مربوط می𝑠𝑛 ها

گوییم سری همگرا باشد، می 𝑠همگرا به  {𝑠𝑛}شوند. هرگاه ی سری خوانده مییمجموع جز

 نویسیم باشد و میمی

∑ 𝑎𝑛
∞
𝑛=1 = 𝑠  

 اند.را مجموع سری نام داده 𝑠عدد 

 باشد.گوییم سری واگرا میواگرا باشد، می {𝑠𝑛}هرگاه 

limالزم به ذکر است شرط الزم )نه کافی( برای همگرایی یک سری،
𝑛→∞

𝑎𝑛 =  .است  0

با های نامتناهی بپردازیم. خواهید دید بررسی دو حالت خاص از سریبه  خواهیمحال می

 باشند. برقرار بودن شرط الزم، این دو سری واگرا میوجود 
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  سری هارمونیک )همساز(

 سری نامتناهی

∑ 1 𝑛⁄ = 1 + 1 2⁄ + 1 3⁄ +⋯

∞

𝑛=1

 

 .باشدها میگویند، که یکی از مشهورترین سریرا سری هارمونیک یا همساز می

. توان آن را دیدمیساده باشد که در آزمونی گذاری ارتباط آن با موسیقی میعلت این نام

از را پر  لیوان اول گونه قرار دهید،شماری لیوان بلند و باریک بلورین یا فلزی را بر سطحی این

ها ی یک یک لیوانبا چنگالی فلزی به لبه...،  وتا یک سوم ، سومی را تا نیمهدومی را ، کنیدآب 

 و این استها همانند صدای پیانو شود که صدای حاصل از این ضربهضربه وارد کنید، دیده می

  .باشدمیسری هارمونیک  گذاری برایی این ناموجه تسمیه

کشیش فرانسوی و استاد دانشگاه سوربن  (Nicole d'Oresme)ل اورسم نخستین بار نیک

 .نگ، اثبات کردای هارمونیک را، هرچند به شکلی گهدوران شارل پنجم، اصل واگرایی سریدر 

 

 :اثبات واگرایی سری هارمونیک

 پردازیم.در گام اول به بررسی شرط الزمِ همگرایی می
lim
𝑛→∞

𝑎𝑛 = lim
𝑛→∞

1 𝑛⁄ = 0 

 کهبا وجود این
lim
𝑛→∞

1 𝑛⁄ = 0، 

سرعت کوچک شدن گونه توجیه کرد که این آن را باشد. اما چرا؟ شاید بتواناین سری واگرا می

1 𝑛⁄ ی همگرایی سریبرای همگرایی به قدر کافی سریع نیست. از طرف دیگر بعد از مشاهده 

∑) متناوب (−1)𝑛 𝑛⁄∞
𝑛=1،) ∑ 1 𝑛2⁄∞

𝑛=1 ( و سری هندسی∑ 𝑎𝑟𝑛−1∞
𝑛=1  که در آن𝑎 

|𝑟|عددی ثابت و  < زده ا شگفتهارمونیک همگرا نیست ما ر (، این حقیقت که سری1

 کند.می

با این سری، یعنی  موضوع جالب دیگر در رابطه با این سری این است که اگر نمودار متناظر

𝑦 = 1 𝑥⁄  را حول محور مثبت ،𝑥دوران دهیم، با توجه به واگرایی سری انتظار داریم حجم  ها

دهیم که حجم این شکل، که برود، اما به راحتی نشان می شکل حاصل از این دوران به بینهایت

 باشد:می 𝜋نامند، برابر با  (Gabriel’s horn) آن را شاخ گابریل

𝑣 = ∫ 𝜋𝑦2𝑑𝑥 = 𝜋∫
1
𝑥2 𝑑𝑥 = 𝜋 [−

1
𝑥
]
∞
1 = 𝜋 [( lim𝑥→∞

−
1
𝑥
) −

−1
1
] = 𝜋

∞

1

∞

1
 

جا آور است. برای درک بهتر واگرایی آن، در اینری هارمونیک در واقع یک سری شگفتس
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 کنیم:می ارایهشش برهان 

 

توان جمالت آن را به صورت زیر دسته بندی این سری می واگراییبرای اثبات  برهان اول:

  کرد:

∑
1
𝑛
= 1+

1
2
+ (

1
2
+

1
3
)

⏟    

>
1
2

+ (
1
5
+

1
6
+

1
7
+

1
8
)

⏟          

>
1
2

+ (
1
9
+⋯+

1
16
)

⏟        

>
1
2

+⋯

∞

𝑛=1

> 1+
1
2
+

1
2
+⋯ 

 تر ازمجموع جمالت در هر گروه بزرگ
1

2
که مجموع جمالتشان  هاییاست و چون تعداد گروه 

ازتر بزرگ
1

2
پس  شود،تر میمجموع جزیی سری از هر عدد دلخواه بزرگاست نامتناهی است،   

 باشد.واگرا میاین سری 

 نام باقی ماند. بعد ها گمت، اما این اثبات برای قرنمنسوب اس اورسم لنیک این اثبات به

و  (Johann Bernoulli) برنولی یوهان ، (Pietro Mengoli)لیمنگ پیترو از او به ترتیب

 کردند.  ارایههایی برای واگرایی این سری ، اثبات(Jakob Bernoulli) برنولی یاکوب بعدها

 

𝑐را در نظر بگیرید به طوریکه 𝑐 ابتدا عدد صحیحی چون  برهان دوم: >  گاه:، آن1

 : شاخ گابریل1شکل
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1
𝑐 + 1

+
1

𝑐 + 2
+⋯+

1
𝑐2 ≥ (𝑐

2 − 𝑐)
1
𝑐2 = 1 −

1
𝑐
 

1حال دو سمت نابرابری فوق را با  𝑐⁄  نماییم، بنابراین خواهیم داشت:جمع می  
1
𝑐
+

1
𝑐 + 1

+
1

𝑐 + 2
+⋯+

1
𝑐2 ≥ 1 

 دست آمده داریم:هبا توجه به نابرابری ب
∑

1

𝑛
= 1 + (

1

2
+

1

3
+

1

4
) + (

1

5
+⋯+

1

25
) + (

1

26
+⋯+

1

676
) +⋯ ≥ 1+ 1+∞

𝑛=1

1+ 1 +⋯  
آزمون مقایسه، ها در سمت راست نابرابری فوق و با توجه به نامتناهی بودن تعداد یک

 .رسدواگرایی سری هارمونیک به اثبات می

 شد. ارایه 1689در سال  یاین اثبات توسط یاکوب برنول 

 

 سری زیر را در نظر بگیرید: برهان سوم:
1
2
+

1
6
+

1
12
+

1
20
+

1
30
+⋯ =∑

1
𝑛(𝑛 + 1)

∞

𝑛=1

=∑( 
1
𝑛

∞

𝑛=1

−
1

𝑛 + 1
) 

. در حالت است 1کنید سری فوق یک سری تلسکوپیِ همگرا به طور که مالحظه میهمان

 کلی خواهیم داشت:

∑
1

𝑛(𝑛 + 1)

∞

𝑛=𝑘

= ∑(
1
𝑛

∞

𝑛=𝑘

−
1

𝑛 + 1
) =

1
𝑘
   , 𝑘 = 1,2,3, … 

 گاه:)فرض خلف(، آن باشدهمگرا  𝑠 حال فرض کنید که سری هارمونیک با مجوع جزیی

𝑠 = 1+
1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+

1
6
+

1
7
+

1
8
+⋯

= 1+
1
2
+

2
6
+

3
12
+

4
20
+

5
30
+

6
42
+

7
56
+⋯

= 1+ (
1
2
+

1
6
+

1
12
+⋯) + (

1
6
+

1
12
+

1
20
+⋯)

+ (
1
12
+

1
20
+

1
30
+⋯)

= 1+∑
1

𝑛(𝑛 + 1)
+∑

1
𝑛(𝑛 + 1)

+∑
1

𝑛(𝑛 + 1)

∞

𝑛=2

+⋯

∞

𝑛=2

∞

𝑛=1

= 1+ 1 +
1
2
+

1
3
+⋯ = 1+ 𝑠 

𝑠بنابراین با توجه به تناقضِ  = 𝑠 +  شود.، فرض خلف باطل و حکم اثبات می 1

  کرد، اما امتیاز آن را به برادرش یوهان اهدا  ارایهیاکوب برنولی گرچه این اثبات را
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 کرد.

 

−ln(1 . اویلر ابتداکرد ارایه 1748اویلر در سال  رااین اثبات  برهان چهارم: 𝑥) را به صورت: 

ln(1− 𝑥) = −𝑥 −
𝑥2

2
−
𝑥3

3
−
𝑥4

4
−
𝑥5

5
−⋯ 

ای به خود گرفت، هر چند امروزه اثبات او از تعریف کرد. با این تعریف اثبات او صورت ساده

 .نیستاستانداردهای کافی دقت برخوردار 

−ln(1در شروع ابتدا  𝑥) کنیم:را به صورت یک سری توانی تعریف می 

ln(1− 𝑥) = −𝑥 −
𝑥2

2
−
𝑥3

3
−
𝑥4

4
−
𝑥5

5
−⋯ 

 در نظر بگیریم، خواهیم داشت:1 را برابر با 𝑥حال اگر مقدار 

ln 0 = −(1+
1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+⋯) 

lnجایی که  از آن 0 =  ، پس خواهیم داشت:∞−

∑
1
𝑛
= 1 +

1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5

∞

𝑛=1

+⋯ = ∞ 

 رسد.میکه به وضوح واگرایی سری به اثبات 

 

𝑓(𝑥)گیریم. ابتدا تابع در این برهان از آزمون انتگرال بهره می برهان پنجم: = 1 𝑥⁄  را

∫کنیم، سپس تعریف می 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

 کنیم:را محاسبه می 1

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫
1
𝑥
𝑑𝑥 = [ln(𝑥)]

∞

1

∞

1

∞
1 = lim

𝑛→∞
ln(𝑥) − ln(1) = lim

𝑛→∞
ln(𝑥) 

  نهایت است.که برابر با بی

∑توان دید که چنین از روی شکل نیز به وضوح میهم 1 𝑛⁄ > ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

1
∞
𝑛=1 بنابراین ،

 : آزمون انتگرال2شکل
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 باشد.سری واگرا می

 

کنیم از اعداد فیبوناچی استفاده می ارایهدرآخرین اثباتی که در این بخش  برهان ششم:

 شوند:کنیم. این اعداِد معروف به صورت بازگشتی به صورت زیر تعریف میمی

𝑓0 = 1 , 𝑓1 = 1 𝐴𝑛𝑑 ∀𝑛 ∈ ℕ, 𝑓𝑛+1 = 𝑓𝑛 + 𝑓𝑛−1 

limتوان نشان داد می
𝑛→∞

𝑓𝑛+1 𝑓𝑛⁄ = (1 +√5) ، این نسبت، نسبت طالیی نام دارد که ⁄2

 کنیم.دست آمدن آن صرف نظر میهجا از چگونگی بدر این

 حال

𝑓𝑛+1 = 𝑓𝑛 + 𝑓𝑛−1 ⇒ 𝑓𝑛−1 = 𝑓𝑛+1 − 𝑓𝑛 

 بنابراین

lim
𝑛→∞

𝑓𝑛−1

𝑓𝑛+1
= lim
𝑛→∞

𝑓𝑛+1 − 𝑓𝑛
𝑓𝑛+1

= lim
𝑛→∞

1 −
𝑓𝑛
𝑓𝑛+1

= 1− lim
𝑛→∞

𝑓𝑛
𝑓𝑛+1

= 1−
2

1+ √5

=
√5 − 1

1+ √5
≠ 0 

∑بنابراین سری  𝑓𝑛−1 𝑓𝑛+1⁄∞
𝑛=1  شد، حد طور که در باال نشان داده، همان)زیرا باشد.واگرا می

 (*باشدجمالت آن صفر نمی

∑
1
𝑛
= 1+

1
2
+

1
3
+ (

1
4
+

1
5
) + (

1
6
+

1
7
+

1
8
) + (

1
9
+⋯+

1
13
) +⋯

∞

𝑛=1

≥ 1+
1
2
+

1
3
+ (

1
5
+

1
5
) + (

1
8
+

1
8
+

1
8
) + (

1
13
+⋯+

1
13
)

⏟        

5 تا

+⋯⟹∑
1
𝑛
= 1+

1
2
+

1
3
+

2
5
+

3
8
+

5
13
+⋯

∞

𝑛=1

 

,1ی فیبوناچی ی اول دنبالهدانیم که چند جملهمی 1, 2, 3, 5, 8, 13,  باشند، بنابراینمی …

 توان نوشت:می

∑
1
𝑛
≥ 1+

𝑓0
𝑓2
+
𝑓1
𝑓3
+
𝑓2
𝑓4
+
𝑓3
𝑓5
+
𝑓4
𝑓6
+⋯

∞

𝑛=1

= 1+∑
𝑓𝑛−1

𝑓𝑛+1

∞

𝑛=1

∗ 

∑بنابراین با توجه به واگرایی سری  𝑓𝑛−1 𝑓𝑛+1⁄∞
𝑛=1 گرایی سری و آزمون مقایسه، وا

 شود.هارمونیک محرز می

ی این سری موجب رود. ساختار سادهنهایت میدر نهایت دیدیم سری هارمونیک به سمت بی

کنند، شاید تعداد این  ارایههای کوچک و زیبای بسیاری برای آن دانان اثباتاست ریاضیشده
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های واگرایی سری هارمونیک نیز سری حاصل از اثباتنهایت میل کند، شاید ها نیز به بیاثبات

 واگرا باشد.

 

 سری هارمونیک تشکیل شده از اعداد اول
گر در سری هارمونیک، کسرهایی اباشد. یک سری جالب دیگر، سری هارمونیک اعداد اول می

∑ شان غیر اول است، کنار بگذاریم، سریرا که مخرج 1 𝑝⁄  𝑝 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 آن را شود، که حاصل می

تر بودن این ی جالب این است که با وجود کوچکنامیم. نکتهسری هارمونیک اعداد اول می

واگرایی سری هارمونیک اعداد  باشد.سری نسبت به سری هارمونیک، باز هم این سری واگرا می

 سید.به اثبات ر  (Euler)اویلر اول نخستین بار توسط

های برهان کنوننیکِ تشکیل شده از اعداد اول، تااثبات واگرایی سری هارمو در رابطه با

  کنیم.است، که در اینجا به معرفی سه برهان بسنده میشده ارایهمختلفی 

 

 پردازیم.برای اثبات به کار برد می 1737ابتدا به شرح روشی که اویلر در سال  برهان اول:

 ت:بتدا سری هارمونیک را در نظر گرفاو ا

∑
1
𝑛
= 1+

1
2
+

1
3
+

1
4
+⋯

∞

𝑛=1

 

 بود که بهی زیر را پیدا کردهطهراب 𝑝 اعداد اول و 𝜁(𝑠) تابع زتای ریمان چنین او میانهم

 :شودشناخته می فرمول ضرب اویلر نام

𝜁(𝑠) =∏
1

1− 𝑝−𝑠
𝑝∈𝑃

 

𝑝∏  که مقصود از ∈ 𝑃 ضرب روی تمام اعداد اول است. 

 کنیم:چنین تعریف می 𝑠تابع زتای ریمان را برای مقادیر حقیقی و مثبت  گریز:

𝜁(𝑠) =∑
1
𝑛𝑠

∞

𝑛=1

 

𝑠این تابع به ازای  =  سری واگراست: 1

𝜁(1) =∑
1
𝑛
= 1+

1
2
+

1
3
+

1
4
+⋯

∞

𝑛=1

 

 نتیجه گرفت:پس او با توجه به مطالب فوق اینگونه 

∑
1
𝑛
=∏

1
1− 𝑝−𝑠

=∏(1+
1
𝑝
+

1
𝑝2 +⋯)

𝑝∈𝑃𝑝∈𝑃

∞

𝑛=1

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B1
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 ،چنین نتیجه گرفت که تعداد اعداد اول برای برقراری این تساوی باید نامتناهی باشداو هم

در سمت راست تساوی، حاصل ضرب در سمت   𝑝چرا که در صورت متناهی بودن اعداد اول

ی همگرا بودن سری هارمونیک است دهندهنشانخواهدبود و در نتیجه همگرا راست به عددی 

کند. پس تعداد اعداد اول برای برقراری تساوی فوق نامتناهی که این یک تناقض ایجاد می

 .است

 ت.ای بیکران دست یافتا به دنباله اویلر از این رابطه استفاده کرد

−ln(1 و ابتدا از دو طرف لگاریتم گرفت )لگاریتم طبیعی( و سپس از بسط تیلرا 𝑥) 

 د:استفاده نمو

ln (∑
1
𝑛

∞

𝑛=1

) = ln(∏
1

1− 𝑝−1
𝑝

) =∑ln (
1

1 − 𝑝−1) =∑− ln(1 − 𝑝−1)

𝑝𝑝

=∑(
1
𝑝
+

1
2𝑝2 +

1
3𝑝3 +⋯) =∑

1
𝑝

𝑝𝑝

+∑
1
𝑝2 (

1
2
+

1
3𝑝
+

1
4𝑝2 +⋯)

𝑝

<∑
1
𝑝

𝑝

+∑
1
𝑝2 (1 +

1
𝑝
+

1
𝑝2 +⋯)

𝑝

=∑
1
𝑝

𝑝

+∑
1

𝑝(𝑝 − 1)
𝑝

=∑
1
𝑝
+ 𝑐

𝑝

 

𝑐به ازای < ln؛ همان طور که قبال اشاره شد سری هارمونیک با  1 𝑛  رفتار است )به هم

با توجه به ، کند(ها به یک میل میکند نسبت آنبه بینهایت میل می  𝑛دیگر وقتیعبارت 

 :نامساوی، اویلر در نهایت نتیجه گرفت

∑
1
𝑝
=

1
2
+

1
3
+

1
5
+⋯ = ln ln(+∞

∞

𝑝

) 

 .توان نتیجه گرفت این سری واگرا استپس می

همانند سری به این ترتیب اویلر نشان داد سری نامتناهی دنباله معکوس اعداد اول 

ln رفتار با، هم𝑛ش هارمونیک با افزای 𝑛 است یا به عبارتی وقتی𝑛  کند به بینهایت میل می

∑ مقدار سری
1

𝑝𝑝
ln برابر با  𝑛  .است 

 

∑کنیم سری اثبات زیر توسط کالرکسون ارایه شد. فرض می برهان دوم:
1

𝑝𝑝
همگرا باشد،   

 که:موجود است به طوری 𝑘عدد صحیحی چون 

∑
1

𝑝𝑚
<

1

2
∞
𝑚=𝑘+1   
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𝑄فرض کنید  = 𝑝1, … , 𝑝𝑘  1، و اعداد+ 𝑛𝑄   را به ازای𝑛 = 1,2, در نظر بگیرید.   …

,𝑝1ها بر اعداد اول هیچ یک از این … , 𝑝𝑘  1 ی عوامل اولپذیر نیستند. بنابراین، همهبخش+ 𝑛𝑄 

,𝑝𝑘+1در میان اعداد اول  𝑝𝑘+2, 𝑟قرار دارند. بنابراین، به ازای هر  … ≥  داریم: 1

∑
1

1 + 𝑛𝑄
≤

𝑟

𝑛=1

∑( ∑
1
𝑝𝑚

∞

𝑚=𝑘+1

)𝑡
∞

𝑡=1

 

مجموع سمت راست، تمامی جمالت سمت چپ را در بین جمالت خود دارد. اما سمت راست 

∑این نابرابری تحت تسلط سری هندسی همگرای  (1 2⁄ )𝑡∞
𝑡=1 بنابراین، سری است .∑ 1 1+ 𝑛𝑄⁄∞

𝑛=1 

باشد. اما این یک تناقض است، زیرا دار است، پس همگرا میهای جزیی کراندارای مجموع

 باشد.دهد که این سری واگرا میی حد نشان میآزمون انتگرال یا آزمون مقایسه

 

 داریم: (Dusart’s inequality)از نابرابری دوسارت در نظریه تحلیلی اعداد  برهان سوم:

𝑝𝑛 < 𝑛 log𝑛 + 𝑛 log log 𝑛    ,    𝑛 ≥ 6 

 گاه:آن

∑
1
𝑝𝑛

∞

𝑛=1

≥∑
1
𝑝𝑛
≥

∞

𝑛=6

∑
1

𝑛 log 𝑛 + 𝑛 log log 𝑛
≥

∞

𝑛=6

∑
1

2𝑛 log 𝑛
= ∞

∞

𝑛=6

 

 یابیم سری هارمونیک اعداد اول واگراست.بنابراین با آزمون مقایسه در می

 

 در آخر

 های جزیی سری هارمونیک اعداد بیابید؟توانید یک فرمول مجانبی برای مجموعهآیا می .1

وسیله اعداد اول مرسن )اعداد اول مرسن اعداد اولی به هسری هارمونیک ساخته شده بآیا  .2

𝑀𝑛فرم  = 2𝑛 − (، Marin Mersenne) هستند که به افتخار نام کشیش فرانسوی مارین مرسن 1

 شوند.( نیز واگراست؟به این نام خوانده می

های متشکل از عنی زوجهای اول دوقلو )یهای عددپاسخ این پرسش که آیا تعداد زوج .3

𝑝و  𝑝عددهای فرد  + که هر دو اول باشند( نامتناهی است یا متناهی هنوز در دسترس  2

اگر فرض کنیم که این مقدار نامتناهی است در مورد واگرایی یا همگرایی سری نیست. 

 توان گفت؟هارمونیک عددهای اول دوقلو چه می

 

 با سپاس فراوان از:

 بهشتی(ت علمی دانشگاه شهیداعضو هی)دکتر محرم ایردموسی 
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 بهشتی(ت علمی دانشگاه شهیدادکتر رضا طالب )عضو هی

 (ت علمی دانشگاه شهیدبهشتیادکتر عباس فخاری قوچانی )عضو هی

 

 منابع:

 زادهزاده و علی اکبررحیمعالمترجمه علی اکبر نظریه تحلیلی اعداد ،م.اپوستلتام. ]1[

 ترجم محمد صادق منتخبم، مقدماتی اعدادنظریه  ،دوید ام.برتن ]2[

[3] MCGILL UNDERGRADUATE MATHEMATICS JOURNAL(THE δ ELTA-

εPSILON) 

[4] Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill, New York, 

1976  

 
 و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی آماردانشجوی کارشناسی * 

دان هستند. آقای الف یکی آقای الف و خانم ب دو ریاضی

کند. خانم را در ذهنش انتخاب می 3و  2، 1از عددهای 

 ، عدد الف را پیدا کند.الفقط یک سوب باید با پرسیدن 

 ،«نه»، «بله»البته آقای الف فقط با گفتن یکی از 

 دهد.ال خانم ب جواب میبه سو« دانمنمی»

 الی بپرسد تا عدد را پیدا کند؟خانم ب چه سو
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 معرفی هندسه دیفرانسیل گسسته )قسمت دوم(
 توانیم اندازه بگیریم؟چه چیزی می

Peter Schröder 

Caltech 

 مریم خلج

 

 مقدمه. 1

 دا باید بپرسیم که چه مقادیری راتتغییرات آن، ابی مطالعهوصیف یک شکل و یا به هنگام ت

از حجم و یا مساحت جانبی آن  ℝ3توانیم اندازه بگیریم. برای مثال، برای یک ناحیه در می

کند، دستخوش کنیم. اگر شی در دست، به دلیل نیروهایی که روی آن عمل میمی صحبت

نی ها در طول زمان، قوانینپذیر و تغییرات آهای اندازهدگرگونی شود، نیاز داریم تا به کمک کمیت

ه کمک بپذیر برای یک شکل های اندازهیتتدوین کنیم. معموال کمبرای کنترل این دگرگونی 

ند. شی دار اندکی مفروضات در مورد همواریشوند و غالبا نیاز به یف میمحاسبات انتگرالی تعر

این اجازه را به ما که کنیم پذیر معرفی میهای اندازهدر این قسمت روشی مجرد برای کمیت

 2هایبرای شبکه خمیدگی و تانسور 1خمیدگی میانگین هایدهد تا مفاهیمی چون انتگرالمی

 مشتق دوم باشیم. در واقع در این نگران وجود نداشتنای خطی تعریف کنیم، بدون آن که قطعه

 1957dwiger a[H[ دهیمارایه می 3هادویجر منسوب بهی کالسیک بخش شرحی از یک نتیجه

𝑛، تنها  ℝ𝑛دهد برای یک مجموعه فشرده و محدب در که نشان می + تقل وجود سی ماندازه 1

 کند(.صدق می "معقول")و در چند شرط  سبت به حرکات اقلیدسی پایا هستنددارد که ن

 زتوان اشوند و میه میها از روشی مستقیم و مقدماتی ساختخواهیم دید که چگونه این اندازه

ای، حجم ها را بازخوانی کرد. این چندجمله، آن4اشتاینرمنسوب به  ،ای مشخصهیک چندجمله

که شکل داده شده را بزرگ کنیم.   شودکند و زمانی ایجاد میمشخص می یک خانواده از اشکال را

 
1 mean curvature 
2 meshes 
3 Hadwiger 
4 Steiner 
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 ،6و دنیل کالین 5کارلو روتا-از کارهای جیانبرداشتی شود روندی که در این قسمت ارایه می

 ها است.و همکاران آن 7اشتاینر-کارهای اخیر دیوید کوهن ،هادویجر یانهارهای پیشگامک

 

 های هندسی. اندازه2

تعریف شده روی  𝜇تابع یک از اندازه بیان کنیم. اندازه، را منظور خود  برای شروع اجازه دهید

کند: اخذ می ℝاست که مقادیر خود را در  𝑆ای چون های مجموعهای از زیرمجموعهخانواده

𝜇: 𝐿 → ℝ جا ، در این𝐿 یاهمتن هاست که تحت اجتماع و اشتراکای از زیرمجموعهخانواده 

∅بسته است و  ∈ 𝐿 ی . اندازه𝜇 :باید در دو شرط زیر صدق کند 

1 .𝜇(∅) = 0 

2 .𝜇(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝜇(𝐴) + 𝜇(𝐵) − 𝜇(𝐴 ∩ 𝐵)  برای𝐴  و𝐵 پذیراندازه 

دازه ـــاشد، در این صورت انــــصفر نب (∅)𝜇لزوم شرط اول فرض کنید که درک رای ــــب

𝜇(𝐴)مجموعه  = 𝜇(𝐴 ∪ ∅) = 𝜇(𝐴) + 𝜇(∅) شرط دوم باشدتعریف خوشتواند نمی .

چنین های ساده کاهش یابد. همهای پیچیده به اندازه مجموعهی مجموعهشود که اندازهباعث می

گیریم تحت حرکات اقلیدسی مانند انتقال و دوران هایی را که در نظر مینیاز است تمام اندازه

 محورهای مختصات های مورد نظر ما به مکان مبدا مختصات و این که چگونهپایا باشند. پس اندازه

 ت.وابسته باشد چندان مفید نیس گونه تغییراتی که به این چرخانیم بستگی ندارد. اندازهرا می

است. به وضوح حجم جسم  ℝ3ها، حجم یک جسم در این چنین اندازهاز مثال شناخته شده 

دا کند و به مکان مبپذیری صدق میچنین حجم در شرط جمعتهی برابر با صفر است و هم

مختصات و دوران محورها بستگی ندارد. برای آن که حجم به طور یکتا مشخص شود، به دلیل 

گیری، ابهامی وجود دارد که باید از بین برود. بدین منظور یک استفاده از واحدهای اندازه

با محورهای  به موازات السطوحیدهیم که واحد حجم را حجم متوازیزی انجام میسانرمال

 قرار دهد که یک است. در این صورت داریم: ℝ𝑛 مختصات در

𝜇𝑛
𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑥1 ∙ … ∙ 𝑥𝑛 

 باشد.با محورهای مختصات می به موازاتالسطوحی است که طول اضالع متوازی 𝑥1  ،...،𝑥𝑛که 

𝑛  باالنویس بیانگر اندازه رویℝ𝑛  و𝑛 گیری است. حال یک انتقال متوازیزیرنویس، مدل اندازه

تحت انتقال ناوردا است. مشابه  𝜇𝑛کند، را در نظر بگیرید. چون طول اضالع تغییر نمیالسطوح 
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پایا  8گوییم این اندازه تحت حرکات صلبوجود دارد. در کل می نیز همین حالت برای دوران

𝜇𝑛است. دقت کنید که مفهوم 
𝑛 محورهای مختصات و  به موازاتهای السطوحرا تنها برای متوازی

هایی تعریف کردیم. این السطوحهای متناهی از این چنین متوازین حال اجتماع و اشتراکدر عی

دامنه  گرال ریمان کهمشابه انتتر اجسام متداول قابل تعمیم است. تعریف با گرفتن حد، به بیش

کنیم تا با حد گرفتن به تمام دامنه دست پیدا کنیم، در این جا پر میتر های کوچکرا با جعبه

 حدگیری وجود ندارد. فرآیند نیز مانعی برای روندی مشابه در

های ناوردای دیگری خواهد بود. چند پیشنهاد ی وجود اندازهبه طور قطع سوال بعدی درباره

 دهیم:ارایه می

𝜇𝑛−1
𝑛 (𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑥1𝑥2 + 𝑥1𝑥3 +⋯+ 𝑥1𝑥𝑛 + 𝑥2𝑥3 +⋯+ 𝑥2𝑥𝑛 +⋯ 

 داریم: ℝ3با محورهای مختصات در  به موازاتالسطوح برای یک متوازی

𝜇2
3(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑥1𝑥2 + 𝑥1𝑥3 + 𝑥2𝑥3 

 است. 𝑥3و  𝑥2و  𝑥1السطوح با اضالع ی متوازیکه نصف مساحت رویه

توانیم این تعریف را به پذیری، مطمئنا از طریق حدگیری میبه دلیل داشتن ویژگی جمع

 اجسام متداول گسترش دهیم.

 𝜇1
3(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 کند. این تابع برای یک دیگر را تعریف می ایاندازه

این اندازه جدید نیز به همان دلیل  گیرد.های آن را اندازه مییال السطوح، ربع جمع طولمتوازی

قبلی، تحت حرکات صلب ناوردا است. حال باید بررسی شود که آیا این اندازه در شرط جمع

طوح الساین موضوع برقرار است و به راحتی برای اجتماع دو متوازیکند؟ در واقع پذیری صدق می

با محورهای  به موازاتالسطوحی با محورهای مختصات که حاصل آن نیز متوازی به موازات

تری دارد آن است که اگر این اندازه را به ای که وضوح کممسالهشود. مختصات است، ثابت می

مفهوم جمع طول  جاچرا که در آنکنند، یزی را بیان میهای متداول تعمیم دهیم، چه چشکل

 ها چندان واضح نیست.یال

توانیم از فضای اقلیدسی می–𝑛توانیم یک الگو به دست آوریم. در ساده می هایاز این مثال

ی ناوردا اندازه–𝑛ها برای تعریف یک ای متقارن و مقدماتی بر حسب طول یالیک چندجمله

 کنیم: رایهها االسطوحبرای متوازی

𝜇𝑘
𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑥𝑖1

1≤𝑖1<𝑖2<⋯<𝑖𝑛≤𝑛

𝑥𝑖2 …𝑥𝑖𝑛        𝑘 = 1,2, … , 𝑛 

را از ی هاتر اشاره شد، ایدهچه پیشبرای تعمیم این تعریف به جسم های متداول مانند آن

 
8 rigid motion 
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اجسام محدب ی ها را به حلقهکنیم. در حالت خاص، این اندازهاحتمال هندسی دنبال میی نظریه

های فشرده و مجموعههای ها و اجتماعی تمام اشتراکیعنی مجموعهدهیم و فشرده تعمیم می

 .ℝ𝑛محدب در 

 

 کند؟چند نقطه، خط، صفحه و ... با یک جسم برخورد می. 3

 در یک جعبه در نظر بگیرید و آن رارا  ℝ𝑛در یک جسم محدبای محدب و فشرده، مجموعه

توان زمانی که جسم را می ی حجم به این صورت است کهروش برای محاسبه یککنید.  محاط

ه کند بکه با جسم برخورد می تعداد نقاطی را نسبت دهیم،به طور تصادفی در جعبه قرار می

نقاطی که با فضای خالی دورن جعبه برخورد دارند، محاسبه کنیم. برای تعمیم این ایده،  تعداد

𝑘زیرفضایی آفین با بعد  < 𝑛  درℝ𝑛  کنیم که یک زیرفضای آفین در نظر بگیرید. یادآوری میرا

𝑘توسط  𝑘با بعد  + 𝑝𝑖نقطه  1 ∈ ℝ
𝑛 شامل تمام نقاط  شود. به عبارت دیگر این فضاتولید می

𝑞 ها را به صورت ترکیب آفینی توان آناست که می𝑞 = ∑ 𝛼𝑖𝑝𝑖𝑖  نوشت که∑ 𝛼𝑖 = 1𝑖 در .

ر داز مبدا بگذرد. برای مثال،  دزیرفضای آفین، انتقال زیرفضایی خطی است که لزومی ندار واقع

𝑘 حالت = 𝑛و  1 =  یر بگیرید )یک خط مجموعهها را در فضای سه بعدی در نظ، تمام خط3

 ی رو آن خط، تولید شود(. اجازهتواند به صورت ترکیب آفینی از دو نقطهتمام نقاطی است که می

𝜆1کنند، با را قطع می ℝ3در  𝑅تمام خطوطی را که مستطیل ی اندازه دهید تا
3(𝑅)  نمایش

 کنیم کهدهیم. ادعا می

𝜆1
3(𝑅) = 𝑐𝜇2

3(𝑅)، 

ی تمام این خطوط با مساحت مستطیل متناسب است. برای اثبات این موضوع توجه یعنی اندازه

 یا هیچ اشتراکی با آن ندارد.کند و فقط یک بار قطع می کنید که خط داده شده، مستطیل را

از مستطیل  ای از خطوط وجود دارد کهی داده شده روی مستطیل، مجموعهبرعکس برای نقطه

ی واحد متناسب است. چون . اندازه این خطوط با مساحت کرهگذرندی داده شده میدر نقطه

ام می تباید اندازهکنیم که این مطلب برای تمام نقاط روی مستطیل برقرار است، مالحظه می

فعال با  ی کره وابسته است، با مساحت مستطیل متناسب باشد.که به اندازه ضریبی این خطوط با

م. برای گیرییک در نظر میبرابر ها را ، بنابراین از این پس آنکاری نداریمهای نسبت این ضریب

ی ی خطوطکنیم که اندازه، مشاهده مییریبا استفاده از فرآیند حدگدر صفحه،  𝐶تر شکل پیچیده

 کنند برابر است باکه آن را قطع می

𝜆1
3(𝐶) = 𝜇2

3(𝐶)، 

𝐷های تناسب دارد. برای اجتماع مستطیل 𝐶به عبارت دیگر با مساحت ناحیه  = ⋃ 𝑅𝑖𝑖  که هر
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 های متمایز قرار دارند، داریم:یک در صفحه

∫𝑋𝐷(𝜔)𝑑𝜆1
3(𝜔) = ∑ 𝜇2

3(𝑅𝑖)𝑖   

کند و را قطع می 𝐷ی مجموعه 𝜔خط  دهد کهتعداد دفعاتی را نشان می 𝑋𝐷(𝜔)جا در این

ی ، با حد گرفتن، به یک اندازه𝐸شود. برای هر جسم محدب انتگرال روی تمام خطوط گرفته می

 رسیم:متناسب با مساحت جانبی آن می

∫𝑋𝐸(𝜔)𝑑𝜆1
3(𝜔) = 𝜇2

3(𝐸)  

𝑘با استفاده از صفحات ) = 𝑐خط دهیم. برای پارهرا تعمیم می عرض متوسط( مفهوم 2 ⊂ ℝ3 

 یابیم که:میدر

𝜆2
3(𝑐) = 𝜇1

3(𝑐) = 𝑙(𝑐) 

 متناسب خطبا طول پاره ،کنندخط را قطع میی تمام صفحاتی که پارهبه عبارت دیگر اندازه

ایم(. استدالل در این قسمت نیز از . )همانند گذشته، ضریب نسبت را یک در نظر گرفتهاست

کند و یا با آن در یک نقطه قطع میفقط کند: یک صفحه، خط را پیروی می ،چه گفته شدآن

ای از صفحات گذرنده از آن نقطه برخوردی ندارد. برای نقطه داده شده روی خط نیز مجموعه

ن ای یاندازه کنیم کهصفحات، مشاهده می این نرمال بردارهای با در نظر گرفتن وجود دارد.

مک کی واحد متناسب است. بار دیگر برای تعمیم این مفهوم با کره یاندازه مجموعه صفحات با

کنند، با طول ی صفحاتی که خمی را در فضا قطع میاندازه شود کهفرآیند حدگیری دیده می

 خم متناسب است:

∫𝑋𝐹(𝜔)𝑑𝜆2
3(𝜔) = 𝜇1

3(𝐹)  

𝜔جا انتگرال روی صفحات در این ⊂ ℝ3 شود و گرفته می𝑋𝐹 تعداد دفعاتی است که صفحه 𝜔 ،

 کند.می را قطع 𝐹خم 

السطوح محیطی گیری مبتنی بر متوازیروش اندازهگیری، که این روش اندازه ی اینمشاهده

 آسان است: کند،ایم بازسازی میتر معرفی کردهشکه پی را

𝜆2
3(𝑃) = 𝜇1

3(𝑃) 

نخست  .گیری کنیدشده انتگرالتفکیکروی تمام صفحات اما به شکل ، این مطلببرای اثبات 

مبدا است، تمام صفحاتی را در نظر بگیرید که  دری آن السطوحی که یک گوشهبرای متوازی

𝑛𝑥)ها نرمال آنبردار  , 𝑛𝑦, 𝑛𝑧) ای از سه یال ال دنبالهمنفی باشد. حهای نادارای مولفه𝑃  را در

م ی مقابل ختد و از یک گوشه شروع و به گوشهانوصلهم نظر بگیرید که در نقاط انتهایی به

بپیمایید و بعد از آن روی یال  ،که موازی محور اول مختصات است را شوند. برای مثال، یالیمی

طول این  نهایت یال موازی با محور سوم مختصات حرکت کنید.موازی محور دوم مختصات و در
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برای صفحه  (.𝑥3و  𝑥1 ،𝑥2)به ترتیب  بودخط خواهدهای سه پارهطول خم برابر با مجموع

کند، مشاهده را قطع می 𝑃السطوح های مثبت، که متوازینرمالی با مولفهبردار شده با داده

ی متشکل از سه یال را دقیقا در یک نقطه قطع کند. پس کنیم که این صفحه باید دنبالهمی

𝜇1ها ی یالی طول دنبالهوسیلهی چنین صفحاتی بهاندازه
3(𝑃) = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 شود.بیان می 

اهده حال مش ل کنیم.توانیم چنین استدالمانده نیز میهای باقیطور مشابه، برای یک هشتمبه

𝜇1کنیم که می
3(𝐸)  برای جسم محدب𝐸 شود:صورت زیر نوشتهند بهاتومی 

∫𝑋𝐸(𝜔)𝑑𝜆2
3(𝜔) = 𝜇1

3(𝐸)  

 کنند.را قطع می 𝐸که  است ی تمام صفحاتیاندازهکه 

𝜇𝑘 ی متفاوتاندازه 𝑛کنون، تا
𝑛(𝐶)  مشاهده کردیم  پایا هستند،تحت حرکات اقلیدسیرا که

𝑛ی آفینی از بعد هافضازیر یهمهی که به صورت اندازه − 𝑘  بیان شد که𝐶 ⊂ ℝ𝑛  را برای

𝑘 = 1,2, … , 𝑛 وضوح هر ترکیب  به شوند.نامیده می 9های ذاتیها، حجماین اندازه کند.قطع می

ها حجم یا اینرکات صلب، پایا هستند. طبیعی است بپرسیم که آها نیز تحت حخطی از این اندازه

توان می .کنند یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، تعجب کنیمهایی را تولید میتمام چنین اندازه

 یها باقی مانده است تا به قضیهای اندازهی پایهبرای مجموعه ی دیگرتنها یک اندازه نشان داد که

 :یعنی ی صفرای متقارن مقدماتی از درجهجملهبرسیم. این اندازه برابر است با چند هادویجر

𝜇0(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = {
1      𝑛 > 0
0      𝑛 = 0 

ی اویلر یک جسم محدب است که مقدار یک را برای تمام اجسام ی خاص، مشخصهاین اندازه

چه که در چیز طبق آن هدهیم هم که نشان برای آن کند.ی ناتهی اختیار میمحدب و فشرده

𝑛در بعد  کنیم.رود، از استقرا استفاده میمی کردیم، پیش ابتدا ذکر = ,𝑎]ی ی بسته، بازه1 𝑏] ،

𝑎 < 𝑏، را  یک تابعک کار کنیم، هاطور مستقیم با مجموعه که به جای آن را در نظر بگیرید. به

 گیریم:در نظر می هااز مجموعه 𝑓[𝑎,𝑏]ی روی تابع مشخصه

𝜒
1
(𝑓) = ∫ 𝑓(𝜔) − 𝑓(𝜔 +)𝑑𝜔ℝ

  

𝑓(𝜔جا ایندر 𝑙𝑖𝑚 :یعنی است 𝜔 در 𝑓، مقدار حد راست (+
𝜖→0+

𝑓(𝜔 + 𝜖) .ی برای مجموعه

[𝑎, 𝑏]مقدار ، 𝑓(𝜔) − 𝑓(𝜔 𝜔 ی هربرا (+ ∈ ℝ  غیر از به𝑏،صفر است زیرا ، 𝑓(𝑏) = و  1

𝑓(𝑏 +) = و  𝐿 ، خط راستℝ𝑛کنیم. در می های باالتر استفادهقرا برای بعدت. حال از اس0

𝑛از بعد  𝐴𝜔فضای آفین زیر − پارامتری 𝐿 در طول  𝜔را در نظر بگیرید که توسط  𝐿بر  عمود ،1

 باشد، داریم: ℝ𝑛تابع مشخصه جسم محدب در 𝑓 فرض کنید  است.شده

𝜒𝑛(𝑓) = ∫ 𝜒𝑛−1(𝑓𝜔) − 𝜒𝑛−1(𝑓𝜔+)𝑑𝜔ℝ
  

 
9 Intrinsic volumes 
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 که روی اشترابه عبارت دیگر تابع مشخصا یو  𝐴𝜔به فضای آفین  𝑓تحدید  𝑓𝜔جا، ایندر 

𝐴𝜔 که حالیم محدب مورد نظر است، درو جس𝑓𝜔+ حد  ،همانند قبل𝑓𝜔 شود.از باال تعریف می 

𝐺ی روی مجموعه 𝑓و تابع مشخصه  𝐺 محدب اجسامبدین ترتیب برای هر اجتماع متناهی از  ⊂ ℝ𝑛 

𝜇0 :کنیمتعریف می
𝑛(𝐺) = 𝜒𝑛(𝑓) 

𝜇0تعریف از این  ی اویلرمشخصه به دست آمدن
𝑛 ،خود را متقاعد کنیم که  اگر، اما واضح نیست

𝐶 برای هر جسم محدب ناتهی ⊂ ℝ𝑛 داریم ،𝜇0
𝑛(𝐼𝑛𝑡(𝐶)) = (−1)𝑛، تر خواهدشدآسان اثبات .

𝑛برای  =  وضوح برقرار است.این حکم بهت، ی اسهای باز از اعداد حقیقکه حالت بازه 1

کار ببریم، به 𝐶ا برای تابع مشخصه روی درون جسم گشتی خود رتوانیم تعریف بازحال می

 پس داریم:

𝜇0
𝑛(𝐼𝑛𝑡(𝐶)) = ∫ 𝜒𝑛−1(𝑓𝜔) − 𝜒𝑛−1(𝑓𝜔+)𝑑𝜔𝜔

  

𝐴𝜔که  𝜔جز برای اولین بهشود، سمت راست صفر می با استفاده از استقرا، ∩ 𝐶 .ناتهی باشد 

𝜒𝑛−1(𝑓𝜔+)ترتیب، بدین = (−1)𝑛−1  را برای هر  ادعای ماو این𝑛 کند.اثبات می 

ها، که تعداد وجه ℝ𝑛های محدب دروجهیبرای چند 10پوآنکاره-حال به راحتی، فرمول اویلر

 شود:سازد، نتیجه میدیگر مربوط میها را به یکراس ها ویال

|𝐹| − |𝐸| + |𝑉| = 2 

های صورت اجتماع مجزای درون تمام حجره به دتوانشده، میوجهی محدب داده به راحتی چند

حجره( خود آن راس است. در -0درون یک راس ) که در آنشود، وشتهن 0تا بعد  𝑛 آن از بعد

 این صورت داریم:

𝜇0
𝑛(𝑃) = ∑ 𝜇0

𝑛(𝐼𝑛𝑡(𝑐))𝑐∈𝑃 = 𝑐0 − 𝑐1 + 𝑐2 −⋯  

 دقیقا فرمول ℝ3وجهی در نداست. این رابطه برای یک چ 𝑖های از بعد تعداد حجره ها𝑐𝑖که 

𝑛 شده زیرا برایذکر پوآنکاره است که در باال -اویلر =  داریم: 3

1 = 𝜇0
3(𝑃) = 𝑐0 − 𝑐1 + 𝑐2 − 𝑐3 = |𝑉| − |𝐸| + |𝐹| − 1 

 

 های ذاتی و قضیه هادویجرحجم .4

ی اویلر برای هر عنوان تابعی از مشخصه های ذاتی بهتواند برای حجممی فرآیندی که دیدیم

 استفاده شود: (𝐺) از اجسام محدب اجتماع متناهی

𝜇𝑘
𝑛(𝐺) = ∫𝜇0

𝑛(𝐺 ∩ 𝜔) 𝑑𝜆𝑛−𝑘
𝑛 (𝜔)  

𝜇0جا ایندر
𝑛(𝐺 ∩ 𝜔) نقش 𝑋𝐺(𝜔) ی تعداد دفعاتی که برای محاسبه قبال کند کهرا ایفا می

 
10 Euler-Poincaré formula 
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𝜔  با𝐺 کردیم استفاده کند از آنبرخورد می. 

اجسام محدب  از ایدنباله 𝐶𝑛 فرض کنید مانده است.باقی پایانی شرط تنها ،پیوستگی در حد

𝑛 باشد که وقتی → از  𝜇ی ندازهکند که اگر ابیان می هادویجری همگراست. قضیه 𝐶به  ∞

 تحت حرکات اقلیدسی پایا و به معنای زیر پیوسته باشد: ℝ𝑛اجسام محدب در 

𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝜇(𝐶𝑛) = 𝜇(𝐶)   

𝜇𝑘های ذاتی ترکیبی از حجم 𝜇در این صورت باید 
𝑛 برای ،𝑘 = 0, … , 𝑛  باشد. به عبارت دیگر

های مستقل خطی، پایا تحت حرکات فرض جدید پیوستگی، تنها اندازهاین های ذاتی، با حجم

 هستند. ℝ𝑛های( اجسام محدب در های متناهی )و اشتراکاقلیدسی و جمعی روی اجتماع

ی ای از قضیهی که در ذهن داریم چه ارتباطی دارند؟ نتیجههایتمامی این موارد با کاربرد

خطی )برای مثال رویه، یا گیری در هندسهدنبال اندازه کند که اگر بهمی تضمین هادویجر

نیم کهای ذاتی باشند. البته فرض میتابعی از حجمباید ها های حجمی( باشیم، این اندازهشبکه

پیوسته و تحت حرکات اقلیدسی پایا باشند.  ،ستیم که در حدهای جمعی هکه به دنبال اندازه

طور ها برای یک مثلث عبارت از مساحت، طول یال و مشخصه اویلر و بهاین اندازه ،برای مثال

وجهی، حجم، مساحت وجه، میانگین عرض و مشخصه اویلر هستند. تمام مشابه برای یک چهار

محاسبه شوند. تمام  11نشاندنن نیاز به وتوانند بده میها ذاتی هستند به این معنا کاین اندازه

متر توسط این  ،های ذاتی است. البته در عملی حجمچه الزم است یک متر برای محاسبهآن

 شود.القا می نشاندنیک 

 

 12فرمول اشتاینر .5

ه دهیم کگردیم و نشان میبه پرسش خود درباره هندسه دیفرانسیل گسسته بازمی اکنون

های ها را به مجموعهخمیدگی دارند و تعمیم آن ای با انتگرالهای ذاتی ارتباط پیچیدهحجم

 [steiner 1840]شود. می بیانکنیم. این ارتباط توسط فرمول اشتاینر ناهموار بیان می

𝐾 هیتجسم محدب و نا ⊂ ℝ𝑛 آن 13را به همراه اجسام موازی 

𝐾𝜖 = {𝑥 ∈ ℝ
𝑛: 𝑑(𝑥, 𝐾) ≤ 𝜖} 

,𝑑(𝑥 که در آندر نظر بگیرید،  𝐾)  فاصله اقلیدسی𝑥 ی از مجموعه𝐾 در عمل،  دهد.را نشان می

𝐾𝜖 ،همان جسم 𝐾  است که به مقدار𝜖 فرمول اشتاینر حجم  تر شده است.ضخیم𝐾𝜖  را به صورت

 
11 embedding 
12Steiner’s Formula  
13 parallel bodies 
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 کند:بیان می 𝜖ای بر حسب یک چندجمله

𝑉(𝐾𝜖) = ∑ 𝑉(𝔹𝑛−𝑗)𝑉𝑗(𝐾)𝜖
𝑛−𝑗𝑛

𝑗=0   

𝑘تر بیان شد، در صورتی که قرار دهیم گونه که پیشهمان = 𝑛 − 𝑗 ،𝑉𝑗(𝐾)  متناظر با

𝜇𝑘ی اندازه
𝑛  ،خواهد بود. برای آن که این رابطه برقرار باشد𝑉𝑗(𝐾)  نرمال شده است، بنابراین

تحدید شده باشد.  ℝ𝑛بعدی از –𝑗کند که به یک زیرفضای بعدی را محاسبه می–𝑗حجم زمانی 

𝑉(𝔹𝑘) پوشی کردیم(سازی چشمکنیم که در تعریف ، از نرمال)یادآوری می = 𝜋
𝑘 2⁄ 𝛤(1+ 𝑘 2⁄ )⁄ 

𝑉(𝔹0)داریم:  مثالدهد. یبعدی را نمایش م–𝑘بعدی گوی واحد –𝑘حجم  = 1 ،𝑉(𝔹1) = 2 ،

𝑉(𝔹2) = 𝜋 و 𝑉(𝔹3) =
4𝜋

3
. 

 کنیم. چهاروجهی مستقیما بررسیبرای یک چندوجهی  توانیممیفرمول اشتاینر را درستی 

𝑇 ∈ ℝ3  و حجم اجسام موازی𝑇𝜖 .برای  را در نظر بگیرید𝜖 = (. 𝑉3(𝑇)را داریم) 𝑇حجم خود  0

جایی باالی شود: جابههای مساحتی کنترل می، توسط اندازه2𝑉2(𝑇)ی درجه اول، ضریب جمله

 کند.و مساحت مثلث ایجاد می 𝜖ها، حجم اضافی متناسب با ث و در راستای نرمال آنهر مثل

متناظر است. اجسام  14های دوسطحیها و زاویه، با طول یال𝜋𝑉1(𝑇)ی درجه دوم، ضریب جمله

ی خارجی زاویه کند، کهایجاد می 𝜃ی باز و زاویه 𝜖موازی باالی هر یال یک گوه به شعاع 

هایی با طول یال، زاویه یال مشترک هستند. حجم این چنین گوه دارای هایی است که در آنوجه

4𝜋ی درجه سوم، متناسب است. سرانجام ضریب جمله 𝜖2خارجی و 

3
𝑉0(𝑇)،  متناظر با حجم

اس هاست. هر راس، حجم اضافی گسترش یافته توسط آن رموازی ساخته شده روی راس اجسام

کروی با مثلث کروی ایجاد شده توسط سه  عرقچینکند. کروی روی آن را ایجاد می عرقچینو 

ی ی کروی با زاویههایی متناظر است که در آن راس اشتراک دارند. حجم این گوهمثلث نرمال

 متناسب است. 𝜖3و  15بعدی مخروطسه

متفاوت از فرمول اشتاینر را ارایه  توانیم نمایشیباشیم، میداشته 𝐶2اگر جسمی محدب با مرز 

𝑀دهیم. جسم محدب  ∈ ℝ3 کنیمگیریم و تابع زیر را تعریف میبا این ویژگی را در نظر می: 

𝑔(𝑝) = 𝑝 + 𝑡�⃗� (𝑝) 

0برای  ≤ 𝑡 ≤ 𝜖  و𝑝 ∈ 𝜕𝑀  و�⃗� (𝑝) بر  سوبرون نرمال𝑀 ی در نقطه𝑝 حال به طور .

 𝑀𝜖��و  𝑀��های و حجم بین رویه 𝑉𝑛(𝑀)را به صورت مجموعی از  𝑀𝜖توانیم حجم مستقیم می

 توان نوشت:می 𝑔محاسبه کنیم. عبارت دوم را به صورت انتگرال دترمینان ماتریس ژاکوبی 

∫ (∫ |
𝜕𝑔(𝑝)

𝜕𝑝
| 𝑑𝑡)𝑑𝑝 

𝜖

0𝜕𝑀
  

 
14 dihedral angles 
15 solid angle 
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دون بتوانیم کنیم، میی این انتگرال، دستگاه مختصات را خود انتخاب میهبچون برای محاس

ای از راستاهای از دست دادن کلیت از مختصات خمیدگی اصلی روی استفاده کنیم، که مجموعه

 شود. در این حالت داریم:خمیدگی، قطری می ها تانسورعمود بر هم است که در آن

|
𝜕𝑔(𝑝)

𝜕𝑝
| = |𝕀 + 𝑡𝕂(𝑝)| =∏(1+ 𝜅𝑖

𝑛−1

𝑖=1

(𝑝)𝑡) = ∑𝜇𝑖
𝑛−1(𝜅1(𝑝), … , 𝜅𝑛−1(𝑝))𝑡

𝑖

𝑛−1

𝑖=0

 

ضرایب آن توابعی است که  𝑡ای برحسب یک چندجمله ،دترمینان ژاکوبی به عبارت دیگر

توانیم روی گذاری، میبا این جایبدیهی است که مقدماتی و متقارن از انحنای اصلی هستند. 

 انتگرال بگیریم و داریم: 𝑡متغیر 

𝑉(𝑀𝜖) = 𝑉𝑛(𝑀) + ∑
𝜖𝑖+1

𝑖+1
𝑛−1
𝑖=0 ∫ 𝜇

𝑖
𝑛−1(𝜅1(𝑝), … , 𝜅𝑛−1(𝑝))𝑑𝑝𝜕𝑀

  
های ذاتی، انتگرال انحنا را کنیم که حجماشتاینر مالحظه می ی دو صورت فرمولمقایسهبا 

𝑛دهند. برای مثال، برای تعمیم می =  داریم: 𝐾و جسم محدب و دلخواه  3

𝑉(𝐾𝜖) = 1𝑉1(𝐾) + 2𝑉2(𝐾)𝜖 + 𝜋𝑉3(𝐾)𝜖
3 +

4𝜋
3
𝑉0(𝐾)𝜖

3 

 داریم: 𝐶2با مرز هموار  𝑀در حالی که برای جسم محدب 

𝑉(𝑀𝜖) = 𝑉3(𝑀) + (∫ 𝜇0
2(𝜅1(𝑝), 𝜅2(𝑝))⏟          𝑑𝑝

=1𝜕𝑀

)
⏟                

𝜖

=𝐴

+ (∫ 𝜇1
2(𝜅1(𝑝), 𝜅2(𝑝))⏟          𝑑𝑝

=2𝐻𝜕𝑀

)
𝜖2

2

+ (∫ 𝜇2
2(𝜅1(𝑝), 𝜅2(𝑝))⏟          𝑑𝑝

=𝐾𝜕𝑀

)
⏟                

𝜖3

3

4𝜋

= 𝑉3(𝑀) + 𝜖∫ 𝑑𝑝
𝜕𝑀

+ 𝜖2∫ 𝐻𝑑𝑝
𝜕𝑀

+
𝜖3

3
∫ 𝐾𝑑𝑝
𝜕𝑀

 

 

 آموزدمکانیزم به ما میاین  که چه. تمام آن6

هایی وجود چه اندازه ℝ𝑛کنیم که برای اجسام محدب در با این پرسش آغاز می این بخش را

𝑛که  دیدیم شند،دارند که پیوسته و جمعی و تحت حرکات صلب پایا با + حجم ذاتی تنها  1

ها ها، باید ترکیبی خطی از این حجمی دیگر با این ویژگیهای مورد نظر هستند و هر اندازهاندازه

روی مرز یک جسم هموار  ی انتگرال انحناهای ذاتی، ایدهچنین مشاهده کردیم که حجمباشد. هم

ن ایدهند. ، گسترش میآن پذیریرا به اجسام محدب کلی بدون توجه به ساختار دیفرانسیل

اوسی خمیدگی گ لانتگرا ی آن بتوانیم ادعا کنیم کهکنند که بر پایهای فراهم مینتایج زمینه
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نحنای میانگین هاست و انتگرال ادر راس 16ی فزونیمثلثی، مجموع روی زاویهی روی شبکه

. را دارندترین طول بیش باشدکه ی دوسطحیهایی از زاویهتواند به صورت مجموعی روی یالمی

ایی نقطه به نقطه معن هایکمیتهمواره این مقادیر به صورت انتگرال هستند. در نتیجه به عنوان 

سی را به عنوان مقادیر توانیم مقادیری مانند میانگین و انحنای گاوی هموار میندارند. در هندسه

 یتنها به صورت مقادیر انتگرال 17های سادکیروی شبکه هاکمیتنقطه به نقطه تعریف کنیم. این 

 شوند.بیان می

محدب نباشد، ویژگی  شدهی دادهشد. اگر شبکهتمام این روند برای اجسام محدب توسعه داده

ی متناهی از هادهد تا با نوشتن شبکه به صورت اجتماع و اشتراکاجازه را می جمعی بودن این

کنیم. ها، این مقادیر را محاسبه میهای متناظر با آناجسام محدب و سپس جمع و تفاضل اندازه

دانیم چگونه ضرایب موجود در تعریف است و میخوش 𝐾برای مثلث  𝑉(𝐾𝜖)برای مثال، 

های مقدماتی برحسب انحناهای اصلی، مشخص کنیم. ایانتگرال از چندجمله های ذاتی را باحجم

توانیم روندی مشابه برای تعیین حجم ذاتی آن به کار ببریم. دیگر، میبا چسباندن دو مثلث به یک

در این روش، از شرط محدب بودن تا زمانی که بتوان شکل مورد نظر را به اجتماعی متناهی از 

 کنیم.، صرف نظر میاجسام تجزیه کرد

رال از تانسور انحنای گسسته، از ی فرمولی برحسب انتگبرای ارایه 19و موروان 18اشتاینر-کوهن

 کنیم.ها را بیان میکردند. اکنون این فرمولفاده میاین روش است

ی کوچکی ناحیه 𝐵و  𝐸و مجموعه یالی  𝑉یک چندوجهی با مجموعه راسی  𝑃فرض کنید 

 های خمیدگی میانگین وتوانیم اندازهباشد. بدین ترتیب می ℝ3)برای مثال یک گوی( در 

 گاوسی یکپارچه را به صورت زیر تعریف کنیم: خمیدگی

𝛷𝑃
𝐾(𝐵) = ∑ 𝐾𝑣𝑣∈𝑉∩𝐵  

𝛷𝑃
𝐻(𝐵) = ∑ 𝑙(𝑒 ∩ 𝐵)𝜃𝑒𝑒∈𝐸  

𝐾𝑣جایی که  = 2𝜋 − ∑ 𝛼𝑗𝑗 زوایای فزونی در راس  مجموع𝑣 ی زوایای ه توسط همهتعریف شد

ی زاویه 𝜃𝑒کند و طول را مشخص می (∙)𝑙اشتراک دارند، در حالی که  𝑣هایی است که در مثلث

اشتراک  𝑒های دو مثلثی است که در یال ، ایجاد شده توسط نرمال𝑒دار در دوسطحی عالمت

های مقعر، منفی است )توجه کنید که های محدب، مثبت و برای یالبرای یال 𝜃𝑒دارند. عالمت 

 
16 excess angle 

17 simplicial mesh  
18 Cohen-Steiner 
19 Morvan 
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ی ضرایب فرمول این مطلب نیاز به جهت روی چندوجهی دارد(. در اصل این یک بازگویی ساده

برای صحبت از  بهتر است نخست است. 𝑃و چندوجهی  𝐵اشتاینر تحدید شده به اشتراک گوی 

گسترش دهیم. بدین  ℝ3از رویه، آن را به تمام  𝑝ای چون ر نقطهد 𝐼𝐼𝑝فرم اساسی نوع دوم 

، فرم اساسی را صفر قرار باشد 𝑝نرمال در بردار های آن موازی بامنظور اگر یکی از آرگومان

 توان تعریف کرد:دهیم. بنابراین میمی

𝐼�̅�𝑃(𝐵) = ∑ 𝑙(𝑒 ∩ 𝐵)𝜃𝑛𝑒𝑛⊗𝑒𝑛𝑒∈𝐸          𝑒𝑛 = 𝑒 ||𝑒||⁄  

,𝑒𝑛⊗𝑒𝑛(𝑢  جفت  𝑣) ≔ 〈𝑢, 𝑒𝑛〉〈𝑣, 𝑒𝑛〉شده بردارهای داده𝑢  و𝑣  را در طول یال

 کند.شده، تصویر مینرمال

 

 ترای عمیق. مطالعه7

و  ی هندسیی اندازهترین مباحث نظریهایو نادقیقی از پایه به طرح کلیدر این قسمت تنها 

ه بی ذاتی وجود دارد که ها.  به طور خاص نتایج دیگری از ارتباط بین حجماحتماالتی پرداختیم

 رتوان دهادویجر را می ی اولمقالهدقیق اما بسیار مختصرتر از  هاییک متن با اثباتها اشاره نکردیم. آن

]1995[Klain  .20ی احتمال هندسیهای ذاتی و اصول اولیهشرحی کامل از نتایج حجم یافت 

 .[Klain and Rota 1997] وجو کردجسته توسط کالین و روتا توان در کتاب کوتاه نوشته شدرا می
های تانسور توان جزییاتی از مبحث انتگرالمی [Cohen-Steiner and Morvan 2003] در

ه ها در حالتی کیک سری احکام تقریبی که در مورد دقت این اندازهخمیدگی گسسته را یافت. 

موروان مورد مطالعه قرار ی هموار باشد توسط کوهن و اشتاینر و فضای مورد بحث، یک رویه

 گرفته و در آدرس زیر در دسترس است:

http://www-sop.inria.fr/geometrica/publications/ 

 

 با سپاس فراوان از: دکتر بیژن احمدی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی(
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,𝑥1)سه نقطه مانند  𝑦1) ،(𝑥2, 𝑦2)  و(𝑥3, 𝑦3)  در

، 𝑥1 ،𝑦1 ،𝑥2 ،𝑦2 ،𝑥3طوری که دستگاه مختصات داریم، به

𝑦3 های همگی اعدادی گویا هستند. این سه نقطه، راس

بنامید  𝑐ی محیطی این مثلث را مثلثی هستند. مرکز دایره

,𝑥4)برابر  𝑐ت و فرض کنید مختصا 𝑦4)  باشد. ثابت کنید

𝑥4  و𝑦4 .هردو عددهایی گویا هستند 
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 الپالسین یدو کران باالی دقیق برای مقادیر ویژه
Xiao-Dong Zhang 

 *مهسا باقری

 

 . مقدمه1

𝐺فرض کنید  = (𝑉, 𝐸)  رئوس  ییک گراف ساده با مجموعه𝑉(𝐺) = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛}  و

 رـــــاگکنیم. یـــــتعریف م 𝑣𝑖ی راس را درجه 𝑑(𝑣𝑖). اشدــــب 𝐸(𝐺) هایالـــــمجموعه ی

𝐷(𝐺) = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑑𝑢, 𝑢 ∈ 𝑉)  ماتریس قطری درجات رئوس𝐺  باشد و𝐴(𝐺) ماتریس مجاورت 
(0 , 𝐿(𝐺)گاه ماتریس آن باشد 𝐺گراف  (1 = 𝐷(𝐺) − 𝐴(𝐺)  ماتریس الپالسین𝐺  نامیده

ترین شود. بزرگنامیده می 𝐺ی الپالسین مقادیر ویژه ،𝐿(𝐺)ی شود. عالوه بر این مقادیر ویژهمی

 باشد، ماتریس متقارنیک  𝑋شود. عالوه بر این اگر نشان داده می 𝜆(𝐺)با  𝐿(𝐺)ی مقدار ویژه
𝑉(𝐻)با  𝐺 از یک گراف 𝐻شود. گراف خطی تعریف می 𝜇(𝑋)با  𝑋 یمقدار ویژه بزرگترین = 𝐸(𝐺) 

به عنوان یال،  𝐺مجاورند اگر و فقط اگر در گراف 𝐻 که هر دو راس درشود، جاییتعریف می

. اندبه دست آورده 𝜆(𝐺)های باال برای مجاور باشند. بسیاری از محققان اطالعات مقدماتی از کران

 اجازه دهید بعضی نتایج شناخته شده را فراخوانی کنیم.

 نشان دادند که  Morley [1]و  Anderson، 1985در سال 

𝜆(𝐺) ≤ 𝑚𝑎𝑥{𝑑(𝑢) + 𝑑(𝑣)|(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸(𝐺)}        (1) 

  ه دادند.ییک کران باال ارا Zhang  [7]و  Li، 1997در سال 

𝜆(𝐺) ≤ 2 + √(𝑟 − 2)(𝑠 − 2)         (2) 

 کهجایی

𝑟 = 𝑚𝑎𝑥{𝑑(𝑢) + 𝑑(𝑣)|(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸(𝐺)} 
 و

𝑠 = 𝑚𝑎𝑥{𝑑(𝑢) + 𝑑(𝑣)|(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸(𝐺) − (𝑥, 𝑦)} 

,𝑥)برای  𝑦) ∈ 𝐸(𝐺) که به طوری 
𝑑(𝑥) + 𝑑(𝑦) = 𝑟 

 ه داد.یدرجه ارا-2میانگین یک کران باال بر حسب  Merris [9]، 1998در سال 

𝜆(𝐺) ≤ 𝑚𝑎𝑥{𝑑(𝑣) + 𝑚(𝑣)|𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)}   (3) 

ی راس درجه-2میانگین "مجاورند که  𝑣، میانگین درجات رئوسی است که با 𝑚(𝑣)که جایی

𝑣" شود.نامیده می 



 

 

 ی الپالسیندو کران باالی دقیق برای مقادیر ویژه 123

 یک کران نابدیهی به صورت زیر به دست آورد: Rojo et al [10]، 2000در سال 

𝜆(𝐺) ≤ 𝑚𝑎𝑥{𝑑(𝑢) + 𝑑(𝑣) − |𝑁(𝑢) ∩ 𝑁(𝑣)| |𝑢 ≠ 𝑣}  (4) 

 است. 𝑢 هایی همسایهمجموعه 𝑁(𝑢)که جایی

 نشان دادند که Pan [6]و  Li، 2001در سال 

𝜆(𝐺) ≤ 𝑚𝑎𝑥 {√2𝑑(𝑣)(𝑑(𝑣) + 𝑚(𝑣))  | 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)}       (5) 

 ه داد:رایدنباله درجات اران باال بر حسب یک ک Shu et al [11]، 2002در سال 

𝑑1صورت هب 𝐺ی درجات فرض کنید که دنباله ≥ 𝑑2 ≥ ⋯ ≥ 𝑑𝑛 گاهباشد، آن  

𝜆(𝐺) ≤ 𝑚𝑎𝑥√(𝑑𝑛 −
1

2
)

2
+ ∑ 𝑑𝑖(𝑑𝑖 − 𝑑𝑛)𝑛

𝑖=1               (6) 

درجه به صورت زیر -2ی درجات و میانگین در این مقاله دو کران باالی دقیق، بر حسب دنباله

 دهیم:می ارایه

 

 گاه ی همبند باشد. آنیک گراف ساده 𝐺فرض کنید  .1.1قضیه 
𝜆(𝐺) ≤ 𝑚𝑎𝑥 {2 + √𝑑(𝑢)(𝑑(𝑢) + 𝑚(𝑢) − 4) + (𝑑(𝑣) + 𝑚(𝑣) − 4) + 4}   

(7) 
,𝑢)های ی زوجکه ماکزیمم از بین همهجایی 𝑣) ∈ 𝐸(𝐺) شود. عالوه بر این تساوی گرفته می

 )یعنی یک گراف دوبخشی منتظم یا شبه منتظم باشدیک  𝐺برقرار است اگر و تنها اگر  (7)در 

( 𝑘𝑚,𝑛مانند گراف  ی رئوس در هر بخش یکسان باشدی همهکه درجهطوریهب 𝐺افراز دوبخشی از 

 .4ی یا یک مسیر از مرتبه

 

 گاه ی همبند باشد. آنیک گراف ساده 𝐺فرض کنید  .1.2قضیه 
𝜆(𝐺) ≤ 𝑚𝑎𝑥 {𝑑(𝑣) + √𝑑(𝑣)𝑚(𝑣)| 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)}       (8) 

 منتظم باشد.یک گراف دوبخشی منتظم یا شبه 𝐺برقرارست اگر و تنها اگر  (8)تساوی در 

این مقاله به صورت پایه و اساس  یافت شود. [2,4,5]اصطالحات تعریف نشده ممکن است در 

ی ماتریس ترین مقدار ویژه، یک کران باالی دقیق برای بزرگ2است. در بخشزیر تشکیل شده

دهیم. این می ارایهدرجه -2میانگین ی درجات و گراف خطی یک گراف بر حسب دنباله مجاورت

، 4شود. در بخشاستفاده می 1.2و  1.1های قضایای برای فراهم کردن اثبات 3نتیجه در بخش

های سازند که قضیهکنیم و دو مثال روشن میهای شناخته شده مقایسه میهایمان را با کرانکران

 اند.در بعضی مواقع بهترین 1.2و  1.1
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 های خطیی گراف. مقادیر ویژه2

ی ماتریس مجاورت ترین مقدار ویژهبرای به دست آوردن یک کران باالی دقیق برای بزرگ

 گراف خطی یک گراف، به تعدادی لم نیاز داریم.

 

 گاه ی همبند باشد. آنیک گراف ساده 𝐺فرض کنید  .2.1لم 

 .باشد منتظمشبه یا منتظم 𝐺منتظم است اگر و فقط اگر  𝐺از  𝐻گراف خطی  (1)

ی یک مسیر از مرتبه 𝐺شبه منتظم و نامنتظم است اگر و فقط اگر  𝐺از  𝐻 گراف خطی (2)

 باشد. 4

 .[12]اثبات در 

 

برابر  𝑟𝑖(𝑋)ها( )ستون هاهای سطری مجموع)منتظم ستونی( است اگر همه ، منتظم سطری𝑋ماتریس 

𝑅𝑖(𝑋) ، فرض کنید𝑖باشند. برای هر  = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑟𝑗
𝑛
𝑖=1  و𝑅(𝑋) = 𝑚𝑎𝑥{𝑅𝑖(𝑋)|1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} .

Cao  ی زیر را به دست آورد.نتیجه [3]در 

 

𝑛یک ماتریس متقارن تحویل ناپذیر نامنفی  𝑋فرض کنید  .2.2لم  × 𝑛 گاه بزرگترین باشد. آن

 کند.میی زیر صدق در رابطه 𝑋از  𝜇(𝑋)ی مقدار ویژه

𝜇(𝑋) ≤ √𝑅(𝑋)         (9) 

 𝑃منتظم سطری باشد یا یک ماتریس جایگشتی  𝑋برقرارست اگر و تنها اگر  (9)تساوی در 

 به شکل 𝑃𝐴𝑃𝑇که طوریهموجود باشد ب

[
0 𝑌

𝑌𝑇 0
] 

 منتظم سطری و منتظم ستونی است. 𝑌که باشد، جایی

 

ی ماتریس مجاورت گراف خطی گراف ایم که یک کران دقیق برای بزرگترین مقدار ویژهآماده

𝐺 دهیم. ارایه 

 

ترین گاه بزرگآن باشد. 𝐺گراف خطی  𝐻ی همبند و یک گراف ساده 𝐺فرض کنید  .2.3قضیه 

 کند:ی زیر صدق میدر رابطه 𝐻از  𝐴(𝐻)ی ماتریس مجاورت مقدار ویژه
𝜇(𝐴(𝐻)) ≤ 𝑚𝑎𝑥 {√𝑑(𝑢)(𝑑(𝑢) + 𝑚(𝑢) − 4) + 𝑑(𝑣)(𝑑(𝑣) + 𝑚(𝑣) − 4) + 4}   

(10) 
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,𝑢)های ی زوجکه ماکزیمم از بین همهجایی  𝑣) ∈  𝐸(𝐺) است. عالوه بر این گرفته شده

 باشد. 4ی منتظم یا مسیر از مرتبهمنتظم یا شبه 𝐺برقرارست اگر و تنها اگر  (10)تساوی در
𝐴(𝐻)در  𝑒𝑢𝑣آسان است که ببینیم مجموع سطری  اثبات: = (𝑎𝑒𝑝𝑞,𝑒𝑥𝑦

معادل است با                   (

  𝑟(𝑒𝑢𝑣) = 𝑑(𝑢) + 𝑑(𝑣) − 𝑒𝑢𝑣که جایی2 = (𝑢, 𝑣)  یک یال𝐺 گاه باشد. آنمی 

𝑅𝑢𝑣(𝐴(𝐻)) = ∑ 𝑎𝑒𝑢𝑣,𝑒𝑝𝑞
𝑟(𝑒𝑝𝑞)

𝑒𝑢𝑣,𝑒𝑝𝑞∈𝐸(𝐻)

= ∑ 𝑟(𝑒𝑢𝑞)
(𝑢,𝑞)∈𝐸(𝐺)

+ ∑ 𝑟(𝑒𝑝𝑣) − 2𝑟(𝑒𝑢𝑣)

(𝑝,𝑣)∈𝐸(𝐺)

= 𝑑(𝑢)(𝑑(𝑢) + 𝑚(𝑢) − 4) + 𝑑(𝑣)(𝑑(𝑣) + 𝑚(𝑣) − 4) + 4 

ی تساوی در رابطه 2.2به عالوه به کمک لم  آید.به دست می (10)ی رابطه 2.2بنابراین از لم 

تساوی  2.1منتظم یا شبه منتظم باشد. بنابراین به کمک لم  𝐻برقرارست اگر و تنها اگر  (10)

 ⧠باشد.  4ی منتظم یا مسیری از مرتبه، منتظم یا شبه𝐺برقرارست اگر و تنها اگر  (10)در 

 

𝐴(𝐻)را برای ماتریس متقارن تحویل ناپذیر نامنفی  2.2اگر لم  :1یح توض + 2𝐼  ،به کار گیریم

ی زیر را با یک استدالل است، آسان است که نتیجه |𝐸(𝐺)|ی ماتریس همانی از مرتبه 𝐼که جایی

 مشابه به دست آوریم.

 

ترین گاه بزرگباشد. آن  𝐺گراف خطی  𝐻ی همبند و یک گراف ساده 𝐺فرض کنید  .2.4قضیه 

 :کندی زیر صدق میدر رابطه 𝐻از  𝐴(𝐻)ی ماتریس مجاورت مقدار ویژه

𝜇(𝐴(𝐻)) ≤ 𝑚𝑎𝑥 {√𝑑(𝑢)(𝑑(𝑢) + 𝑚(𝑢)) + 𝑑(𝑣)(𝑑(𝑣) + 𝑚(𝑣)) − 2}       

(11) 
,𝑢)های که ماکزیمم از بین تمام زوججایی  𝑣) ∈  𝐸(𝐺) است. عالوه بر این تساوی گرفته شده

 تظم باشد.منمنتظم یا شبه 𝐺برقرارست اگر و تنها اگر  (11)در 

 

 ی الپالسین یک گراف. مقادیر ویژه3

 [11]ی الپالسین، به لم زیر از های باالی دقیق برای مقادیر ویژهدست آوردن کرانهبرای ب

 .نیاز داریم

 

ی ماتریس ترین مقدار ویژهبزرگ 𝜇(𝐴(𝐻))ی همبند ویک گراف ساده 𝐺فرض کنید  .3.1لم 

 گاه داریم:باشد. آن 𝐺از  𝐻مجاورت گراف خطی 
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𝜆(𝐺) ≤ 2 + 𝜇(𝐴(𝐻))            (12) 

 دوبخشی باشد. 𝐺تساوی برقرارست اگر و تنها اگر 

 

 فراهم کنیم. 1.2و  1.1هایی برای قضایای ایم تا اثباتحال آماده

 ⧠شود. دنبال می 3.1و لم  2.3ی . مستقیما از قضیه1.1ی اثبات قضیه

 

 دست آوریم.هب 3.1و لم  2.4ی طور مشابه ممکن است کران دیگری توسط قضیهبه

 

 گاه داریم:باشد. آن 𝑛ی یک گراف ساده از مرتبه  𝐺فرض کنید  .3.2ی قضیه

𝜆(𝐺) ≤ 𝑚𝑎𝑥 {√𝑑(𝑢)(𝑑(𝑢) + 𝑚(𝑢)) + 𝑑(𝑣)(𝑑(𝑣) + 𝑚(𝑣))}          (13) 

,𝑢)های زوجی که ماکزیمم از بین همهجایی  𝑣) ∈  𝐸(𝐺) به عالوه تساوی شودمی گرفته .

 منتظم باشد.دوبخشی منتظم یا شبه 𝐺برقرارست اگر و تنها اگر  (13)در 

 ⧠شود. دنبال می 3.1   و لم 2.4ی از قضیه اثبات.

 

𝑥فرض کنید  .1.2ی اثبات قضیه = (𝑥(𝑣), 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺))𝑇 با  یک بردار ویژه||𝑥||2 = 1 

𝐿(𝐺)𝑥باشد. بنابراین  λ(𝐺)متناظر با  = 𝜆(𝐺)𝑥ر . پس برای ه   𝑢 ∈ 𝑉(𝐺)  

λ(𝐺)𝑥𝑢 = 𝑑(𝑈)𝑥𝑢 − ∑ 𝑎𝑢𝑣𝑥𝑣 = ∑ (𝑥𝑢 − 𝑥𝑣)

(𝑢,𝑣)∈𝐸(𝐺)𝑣∈𝑉(𝐺)

 

 شوارتز، داریم-به کمک نامساوی کوشی

λ(𝐺)2𝑥𝑢
2 ≤ ( ∑ 12

(𝑢,𝑣)∈𝐸(𝐺)

) ( ∑ (𝑥𝑢 − 𝑥𝑣)2

(𝑢,𝑣)∈𝐸(𝐺)

)

= 𝑑(𝑢)2𝑥𝑢
2 + 2𝑑(𝑢)𝑥𝑢

2 (𝜆 − 𝑑(𝑢)) + 𝑑(𝑢) ∑ 𝑥𝑣
2

(𝑢,𝑣)∈𝐸(𝐺)

 

 پس

∑ λ(𝐺)2𝑥𝑢
2 ≤ ∑ (2𝑑(𝑢)𝜆 − 𝑑(𝑢)2)𝑥𝑢

2

𝑢∈𝑉(𝐺)

+ ∑ 𝑑(𝑢)

𝑢∈𝑉(𝐺)

∑ 𝑥𝑣
2

(𝑢,𝑣)∈𝐸(𝐺)𝑢∈𝑉(𝐺)

= ∑ (2𝑑(𝑢)𝜆 − 𝑑(𝑢)2)𝑥𝑢
2

𝑢∈𝑉(𝐺)

+ ∑ 𝑑(𝑢)𝑚(𝑢)𝑥𝑢
2

𝑢∈𝑉(𝐺)

 

 :بنابراین داریم

∑ (𝜆(𝐺)2 − 2𝑑(𝑢)𝜆(𝐺) + 𝑑(𝑢)2 − 𝑑(𝑢)𝑚(𝑢)𝑢∈𝑉(𝐺) )𝑥𝑢
2 ≤ 0  
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 موجود باشد که 𝑢پس باید یک راس 

𝜆(𝐺)2 − 2𝑑(𝑢)𝜆(𝐺) + 𝑑(𝑢)2 − 𝑑(𝑢)𝑚(𝑢) ≤ 0 

𝜆(𝐺)کندکه اشاره می ≤ 𝑑(𝑢) + √𝑑(𝑢)𝑚(𝑢)برقرارست. (8)ی گوید رابطه. که می 

م ی ساده ببینیبا یک محاسبهدوبخشی منتظم یا شبه منتظم باشد، آسان است که  𝐺اگر 

 برقرارست. (8)تساوی در 

𝑢شود که برای هر برقرار باشد، از اثبات باال دنبال می (8)اگر تساوی در برعکس،  ∈ 𝑉(𝐺) ،

(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸(𝐺) ،(𝑢, 𝑤) ∈ 𝐸(𝐺) داریم ،𝑥𝑢 − 𝑥𝑣 = 𝑥𝑢 − 𝑥𝑤 کند که که اشاره می

𝑤راس برابرند.  𝑢ی رئوس مجاور راس ها برای همه𝑥𝑣ی همه ∈ 𝑉(𝐺)  ،را ثابت در نظر گیرید

𝑉1(𝐺)  و𝑉2(𝐺) کنیم:را تعریف می 

𝑉1(𝐺) = {𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)|𝑑(𝑣, 𝑤) =  و { زوج

𝑉2(𝐺) = {𝑣 ∈ 𝑉(𝐺)|𝑑(𝑣, 𝑤) =  .{فرد

همبند است، سخت نیست که ببینیم  𝐺هستند. چون  𝑉(𝐺)یک افراز از  𝑉2و  𝑉1به وضوح 

𝑣ها برای هر 𝑥𝑣ی همه ∈ 𝑉1  برابرند و با𝑎 ی که همهشوند، و اینگذاری مینام𝑥𝑣 ها برای هر

𝑣 ∈ 𝑉2  برابرند و با𝑏 کنیم شوند. ادعا میگذاری مینام𝐺 بخشی است. در حقیقت، اگر یال ود

(𝑢1, 𝑢2) ∈ 𝐸(𝐺) که باشد، جاییوجود داشته𝑢1, 𝑢2 ∈ 𝑉1   یا𝑢1, 𝑢2 ∈ 𝑉2گاه ، آن𝑎 = 𝑏 .

𝜆(𝐺)𝑥𝑤پس  = ∑ (𝑥𝑤 − 𝑥𝑣) = 0(𝑣,𝑤)∈𝐸(𝐺) کند که اشاره می𝑥𝑤 = 𝑥. بنابراین 0 = 0 

𝑢و این تناقض است. برای هر  ∈ 𝑉1داریم ،: 

𝜆(𝐺)𝑥𝑢 = ∑ (𝑥𝑢 − 𝑥𝑣) = (𝑎 − 𝑏)𝑑(𝑢)

(𝑣,𝑢)∈𝐸(𝐺)

 

𝑑(𝑢)دهد یـــه نتیجه مـــک = 𝑎𝜆(𝐺) 𝑎 − 𝑏⁄ ر ـــرای هـــب𝑢 ∈ 𝑉1. ور مشابه، ـــه طـــب

𝑑(𝑢) = −𝑏𝜆(𝐺) 𝑎 − 𝑏⁄  برای هر𝑢 ∈ 𝑉2گیریم که . پس نتیجه می𝐺 منتظم منتظم یا شبه

 ⧠است. 

 

 . توضیح و مثال4

ایی که هم ه)گراف mixed graphsاوال نتایج اصلی در این مقاله ممکن است به  .2توضیح 

(. در حقیقت [12])مراجعه شود به  تعمیم داده شود. دار(یال ساده هستند هم یال جهتشامل 

در  mixed graphsیات یرا کمی بهبود بخشیم و جز 1.2و  1.1های قضایای توانیم اثباتمی

 چونثانیا، را مورد استفاده قرار دهیم.  [12]

𝑑(𝑢) + √𝑑(𝑢)𝑚(𝑢) ≤ √2𝑑(𝑢)(𝑑(𝑢) + 𝑚(𝑢) 

𝑢برای هر  ∈ 𝑉(𝐺) بهتر است. عالوه بر این آسان است که ببینیم  (5)از  (8)، داریم که همیشه
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 .های باالی پایه، در حالت کلی، قابل مقایسه نیستنداگرچه کران است. (1)بهتر از  (2)همیشه 

 در بعضی موارد، بهترینند.  (8)و  (7)دهیم که روشن بسازیم  ارایهمثال  دواجازه دهید 

 

 .شکل زیر() باشند 18و  9ی به ترتیب هایی از مرتبهدرخت 𝐺2و  𝐺1فرض کنید  .4.1مثال 

ی ماتریس الپالسین یک گراف ترین مقدار ویژههای باالی شناخته شده برای بزرگی کرانهمه

 ایم:صورت زیر خالصه کرده را به

، بهترین است، در 𝐺1های باالی شناخته شده برای ی کراندر بین همه (7)بنابراین کران 

  ، بهترین است.𝐺2های باالی شناخته شده برای از بین کران (8)که کران حالی
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 قانون دوم کپلر
 های آبلیی انتگرالو توپولوژ

 1) از دیدگاه نیوتن(

 والدیمیر آرنولد

 *شکریخسرو منصف
 های توانی همان نقشی را سری

 کند که اعدادبرای جبر، ایفا می

 .متعارف اعشاری برای حساب
 گیریهای مشتقایزاک نیوتن، روش                                        

 

ی این ترجمه به مناسبت ترجمه کامل کتاب پرینسیپیا متمتیکای نیوتن به فارسی، با ترجمه

 .نو استقنبری و از سوی نشر رخدادبهنام شیخ

 

 ریاضیات و فیزیک. 1

فیزیک نظری و  کهکتابی نیوتن بودم،  یتمتیکام پرینسیپیاهنگامی که مشغول تورق کتاب 

امسال گرامیداشت و  ه استگذاری کردفیزیک ریاضی را بنیان

حض برخوردم بود، به چندین صفحه ریاضی مسیصدمین سال آن 

ودن ـــمتعالی ب ابـــای در باز قضیه ایکنندهه اثبات مسحورـــک

در این قضیه  .به زبان توپولوژی امروزی ارایه کرد های آبلیانتگرال

توجه هی از تحقیقات سماوی، گم شده بود و تقریبا میان انبو

بود.یکی از عصر نیوتن را  چندان جلب نکردهدانان همریاضی

باشد که اثبات توپولوژیک نیوتن، به طور  این تواندهای آن، میعلت

 جلوتر بود. ه خودست سال از سطح ریاضیات زمانقطع، دوی

اساس آنالیز اشیایی کامال مدرن )معادل در واقع، اثبات نیوتن بر 

عصرانش، بلکه حتی برای های جبری( بود و فهم آن نه تنها برای همهای ریمانی برای خمرویه

 
 است.نگارش شده و در فصل پنجم کتاب هویخنس و بارو، نیوتن و هوک چاپ شده 1987این مقاله در سال 1
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اند و از توابع آمدهها و آنالیز حقیقی بار یه مجموعهیستمی که با مفاهیم نظردانان قرن بریاضی

 کنند، نیز مشکل بود.مقداری احتراز میچند

 

 صورت قضیه نیوتن. 2

,𝑃(𝑥گوییم هرگاه در معادله ه جبری مییک خم را روی صفح 𝑦) = یک  𝑃 کند کهصدق 0

𝑥2 ت. برای مثال دایره با معادلهاس صفرنا ایجملهچند + 𝑦2 = یک خم جبری است.  1

𝑦2نیسکات بیضی، هذلولی، لمتوان به های جبری میهای دیگری از خممثال = 𝑥2 − 𝑥4  به(

 خم سینوس جبری نیست )چرا؟(.اشاره کرد. ( ا لمنیسکات برنولی اشتباه نگیریدب نگاه کنید، 1شکل

اشد. این تعریف هم شامل توابع ن یک خم جبری بنمودار آ تابعی را جبری گوییم هرگاه

𝑦ظیر ـــتوابعی ن از توابع چندمقداری شود. منظورمقداری میم توابع چندـــو ه قداریمکــــت =

±√1 − 𝑥2  یا𝑦 = 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑥 برای مثال. است 𝑦 = ±√1 − 𝑥2 مقداری است.یک تابع دو 

گیریم. این م جبری بسته و محدب را در نظر می، یعنی یک خگونبیضیحال یک خم 

شود، اگر مساحت هر قطعه دلخواه از آن به طور جبری پذیر جبری گفته میگون، تربیعبیضی

𝑎𝑥شده توسط خط ، مساحت قطعه بریده𝑆تر یعنی شود. به طور دقیق بیان + 𝑏𝑦 = 𝑐 

 وجود𝑃  متغیرهصفر چهارای ناجملهی از این خط باشد، یعنی چندابعی جبرباید تمی( 2)شکل

;𝑃(𝑆ه کطوریهباشد، بداشته 𝑎, 𝑏, 𝑐) = طور خالصه به چنین برای سهولت از این پس به. 0

 پذیر گوییم.هایی، تربیعخم

𝑦2خم جبری هویخنس، یعنی لمنیسکات :1شکل = 𝑥2 − 𝑥4 ،

ای است که در میدان نیروی خم تراز انرژی روی صفحه فاز ذره

 کند.میپتانسیل دو چشمه متقارن حرکت 
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شده از خم شد، در آن صورت مساحت قطاع بریدهپذیر باگون، تربیعبیضیاگر یک  داشت.یاد

دو خطی است که اضالع زاویه س آن درون خم است، نیز تابعی جبری از توسط یک زاویه که را

 سازند. چون مساحت مثلث که تفاضل قطاع و قطعه است، همواره تابعی جبری است.را می

 پذیر را بیابد. قضیه زیر نتیجه تالش اوست:گون تربیعبیضیهای نیوتن کوشید تا همه خم

گون هموار بیضیهای ی دارند. خمپذیر، نقطه تکینگگون و تربیعبیضیهای همه خم قضیه.

 پذیر نیستند.تربیع

دهد که معادله کپلر که مکان یک سیاره را روی پذیر نیست. این نشان میبیضی، تربیع مثال.

مساحت کند، مطابق با قانون دوم کپلر، )به عنوان تابعی از زمان تعریف مییک بیضی کپلری، 

اع ذره متحرک، متناسب با زمان است(، تابعی متعالی است، یعنی جارو شده توسط بردار شع

 جوابی جبری ندارد.

 جا کهدر واقع همین مثال بود که نیوتن را  به قضیه کلی خود رهنمون کرد. این قضیه از آن

 نماید.انگیز میرسد، شگفتنظر نمیبه  تکینگیپذیری و ارتباطی میان تربیعدر نگاه اول 

𝑥توان به شکل گذاری مدرن، معادله کپلر را میبا نماد یادداشت. − 𝑒 sin 𝑥 = 𝑡  .نوشت

دانان تالش این معادله نقش مهمی را در تاریخ ریاضیات بازی کرده است. از زمان نیوتن، ریاضی

بنویسند. سری مربوطه برای  𝑥کردند جواب این معادله را به صورت یک سری توانی بر حسب 

گون توسط خط شده از بیضیقطعه بریده 𝑆مساحت  :2شکل 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐  تابعی است از(𝑎, 𝑏, 𝑐)  مساحت قطاع𝑆′  تابعی

دست گون بههای بیضیگونه از خماست از دو خط. توابعی که این

 های آبلی گویند.آیند را انتگرالمی

𝑆′ 
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|𝑒| ≤  گراست. هم 0.6627434

در راه یافتن توضیحی برای علت وجود این ثابت، آنالیز مختلط را ابداع کرد.  کوشی آگوستین

مفاهیم متعددی در ریاضی از جمله، توابع بسل، سری فوریه، شاخص توپولوژیک یک میدان 

 برداری، اولین تظاهرات خود را در راه تحقیقات روی معادله کپلر عرضه کردند.

 

 اثبات نیوتن  . 3

𝑦 گون انتخاب کنید و خطون بیضیرا در 𝑂نقطه  = 𝑡𝑥  دوران دهید. اگر را حول این نقطه

ای که روی خم حرکت مساحت قطاع جارو شده توسط نقطه گاهآنپذیر باشد، این خم، تربیع

 (3باشد. )شکل  𝑥باید تابعی جبری از تانژانت زاویه بین این شعاع و محور کند، میمی

بار دور این خم بچرخد. پس از یک چرخش کامل، به چندین و چند بگذارید این نقطه،

گون است، که برابر کل مساحت بیضی شعاع، مقدار ثابتیمساحت جارو شده توسط این بردار 

تابع مساحت به عنوان یک تابع نتیجه برای هر مکانی که ذره قرار دارد، شود. دراضافه می

 کند.نهایت مقدار اختیار میمقداری، بیچند

ای های یک چند جملهیت مقداری باشد، زیرا تعداد ریشهنهاتواند، بیاما یک تابع جبری نمی

واند تت جارو شده توسط بردار شعاع، نمیبنابراین مساح تر نیست.صفر، از درجه آن بزرگنا

 پذیر نیست.گون مورد نظر، تربیعجبری باشد و بنابراین، بیضی

دهد که طول قوس یک خم جبری کند که استدالل مشابهی نشان مینیوتن خاطر نشان می

   گون نیز، جبری نیست.بیضی

 

تواند تابعی جبری از مساحت جارو شده توسط بردار شعاع نمی :3شکل 

نهایت مقدار مساحت بی  𝑡باشد، چون برای یک مقدار خاص 𝑡تانژانت 

 کند.اختیار می
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 پذیرربیعهای تگونهایی از بیضیمثال. 4

پذیر اصال وجود ندارند؟ قطعا های تربیعگونتدالل، باید متقاعد شویم که بیضیآیا با این اس

ها در خبر بود و به تعدادی از آنهایی که مساحت قطعه جبری باشند بانه! خود نیوتن از مثال

 است.پرینسیپیا اشاره کرده

𝑦2گون یاست، بیضشدهنشان داده 4مثال که در شکل ترینساده = 𝑥2 − 𝑥3  .است

𝑦امتری کنیم. خط توانیم به شرح زیر این خم را پارمی = 𝑡𝑥 گذرد، در نظر می را که از مبدا

𝑥بگیرید. این خط، خم را در یک نقطه دیگر با معادالت  = 1 − 𝑡2  و𝑦 = 𝑡 − 𝑡3  قطع

که بر حسب انتگرال  تابع مساحتشود که ین نمایش پارامتری فورا نتیجه میکند. از امی

∫ 𝑦 𝑑𝑥 حسب ای برجملهشود یک چندداده می𝑡 شده نتیجه مساحت قطعه بریدهاست. در

 پذیر است.رو این خم، تربیعاینبری است و ازتوسط خط، ج

 

عمال است. این گون هموار نیست، استدالل نیوتن برای این خم هم قابل اچند این بیضیهر

ای قابل بیان بردار شعاع توسط تابع جبری یگانهدهد که مساحت جارو شده توسط نشان می

دار شعاع بار که برپاسخ باید گفت که هراست؟ نه. در چه گفتیم در تناقض نیست. آیا این با آن

ویضی به کند، مقدار تابع مساحت که با تابعی جبری بیان شده با تعاز نقطه تکینگی عبور می

 شود.تابع جبری دیگری بیان می
 

 پذیری موضعی و سراسریتربیع. 5

موضعی، جبری باشد اما به طور تواند دهد، یک تابع میکه مثال قبل نشان میچنان

توان گفت که می توضیحاین  بانگاه کنید.(  5کلبه شاسری دارای این خاصیت نباشد. )تسر

ای(گره پذیر با یک نقطه تکینگی ) از نوعگون موضعا تربیعخم بیضی .4شکل   
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گون تر یک بیضیطور دقیقذیر جبری است. بهپ، موضعا تربیع4مورد بحث در بخش گونبیضی

شده توسط خطی، موضعا جبری باشد. یر جبری گوییم، هرگاه قطعه بریدهپذرا موضعا تربیع

𝑎𝑥یعنی برای هر خط  + 𝑏𝑦 = 𝑐 بتی نزدیک است، مساحت که به اندازه کافی به خط ثا

;𝑃(𝑆این خط، در معادله جبری شده توسط قطعه بریده 𝑎, 𝑏, 𝑐) =  ایجملهیک چند 𝑃که  0

 کند.است، صدق می

پذیری کلی، مفید است.  نیوتن یری موضعی، به همان اندازه تربیعپذدر عمل، مفهوم تربیع

باشد؟ پذیر گون هموار، موضعا تربیعبیضی این پرسش را مطرح کرد که آیا ممکن است یک

𝑎𝑥ط خط شده توسه بریدهیعنی آیا مساحت قطع + 𝑏𝑦 = 𝑐 عی در همسایگی یک نقطه، تاب

,𝑎)جبری از  𝑏, 𝑐) باشد؟ 

ه ک ای پیدا کنیمجملهتوانیم یک جفت، چندعنوان شد، می 4ق روشی که در بخشمطاب

گون که این بیضیطورید بهپذیر باشگون موضعا تربیعمعادالت پارامتری برای یک بیضی

𝑥های ایجملهعنوان مثال چندباشد. بهداشتهنقطه مماس هردر = (𝑡2 − 𝑦و   2(1 = 𝑡3 − 𝑡 

𝑦است و تابع شدهنشان داده 6کنند که در شکلمیگون تعریف یک بیضی = 𝑦(𝑥)  دو مماس

نظر ه از لحاظ ظاهری هموار بهآمددستهگون بدر نقطه صفر دارد. بنابراین بیضیپیوسته 

توان با استدالل پذیر نیست که میاما سراسری تربیعیز هست. )ذیر نپعا تربیعرسد و موضمی

 نیوتن این امر را نشان داد.(

اشد که در بی داشتهگکه تنها در یک نقطه تکینپذیری بسازید گون موضعا تربیعبیضی له:امس

 جبری است.نمودار تابعی که موضعا جبری است اما خود غیر .5شکل

 کنند.نهایت مقدار اختیار مینقطه، بیچنین توابعی در هر
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 برابر باشد و ،بار مشتق پیوسته دارد 1987گون با نمودار تابعی که همسایگی این نقطه بیضی

 پذیر است باشد.نهایت بار مشتقدر سایر نقاط برابر تابعی که بی

 

 ناپذیری موضعیقضیه نیوتن درباره تربیع. 6

تواند به اندازه کافی، اما پذیر میگون موضعا تربیعبیضیایم که کنون مشاهده کردهما تا

پذیر است، به اندازه دلخواه مشتقتواند توسط تابعی که ، هموار باشد. یعنی میمرتبه متناهی

 شود.نمایش داده

است که کم یک نقطه داشتهاست، دستشدهنظر گرفتهکنون درگونی که تاحال هر بیضیاینبا

طور صحیحی هموار نیوتن فرض کرد که تنها خمی که به ناپیوسته است. ایبهن از مرتمشتق آ

صورت یک سری توانی بایست توسط تابعی که بههایی هستند که حول هر نقطه، میاست، آن

𝑦همگرا  = 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + را  مبدا مختصات باال،)شود. است، نمایش داده می ⋯

های تحلیلی گفته هایی، خماست.( امروزه به چنین خمنظر گرفتهبه عنوان نقطه مفروض در

 تر زیر را نتیجه گرفت:، نیوتن قضیه قوی2شود. از قضیه بخشمی

  پذیر باشد.تواند حتی به طور موضعی، تربیعگون تحلیلی، نمیهر بیضی قضیه.

   

 های تحلیلیگونبیضیناپذیری اثباتی از موضعا تربیع. 7

حول یک نقطه  گاهآنپذیر باشد و نه سراسری، طور موضعی تربیعگونی تنها بهاگر بیضی

شود ک جهت توسط یک تابع جبری داده میخاص، مساحت جارو شده توسط بردار شعاع، از ی

ای که در همه جملهپذیر. هر چندگون موضعا تربیعیک بیضی .6شکل

 شود.نهایت هم صفر میگون صفر شود در شاخه بینقاط بیضی
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 ای روی خم موجوداگر چنین نقطهشود. )تابع جبری دیگری داده می ر، توسطو از جهت دیگ

پذیر است که خالف فرض یعطور سراسری تربگون ما بهباشد، این بدان معنی است که بیضین

است از بردار شعاع. این  گون تحلیلی، تابع مساحت، تابعی تحلیلیاست. م.( اما برای یک بیضی

ل نقطه مفروض ی سری توانی یکسانی حواشده داردهد که هر دو تابع جبری یادنشان می

ت کنید که دقشوند )هم منطبق مینتیجه کال براین همسایگی و دربنابراین درهستند. 

 بیشتر باشد.( تواند از درجه خودشصفر نمیای ناجملههای یک چندریشه

پذیر باشد. باید سراسری نیز تربیع گاهآنپذیر باشد، گونی موضعا تربیعبنابراین اگر بیضی

تواند گون تحلیلی نمیبلی مراجعه کنید.( بنابراین بیضیهای قبه بخشگونه نیست )چون این

  پذیر باشد.ربیعحتی موضعا ت

 

  توانید تشخیص دهید؟گون تحلیلی را میآیا یک بیضی. 8

بار نهایتگاه موضعا با نمودار تابعی که بیمتناهی گویند، هرهموار از مرتبه نا یک خم را

 پذیر است، منطبق شود.مشتق

 متناهی، یک خم تحلیلی است.هر خم هموار از مرتبه نا قضیه.

ای از یک خم جبری را دانست چگونه معادله شاخهآگاه بود، چون او مینیوتن از این حقیقت 

𝑦 حول یک نقطه به شکل سری = 𝑎1𝑥1 𝑛⁄ + 𝑎2𝑥2 𝑛⁄ + 𝑎3𝑥3 𝑛⁄ + ⋯ 

ای است که حول آن سری نوشته همان نقطه جا مبدااین. )دربنویسد ،که سریعا همگراست 

 است.(شده

 𝑥وقتی  "دهد: رایی سری فوق به این صورت شرح مینیوتن بیان این قضیه را در مورد همگ

تر بسط دهیم، به مقدار واقعی نزدیک تررا بیش چه سریبه اندازه کافی کوچک است، هر

شد و اگر سری تا اندازه دلخواه کوچک خواهد، به𝑦تفاضل آن از مقدار واقعی نهایت شود، درمی

ضلعی چند "بود. این سری به کمک ایده خواهد 𝑦مقدار آن دقیقا برابر  کند،نهایت ادامه پیدابی

سفانه اها در آنالیز موضعی است که متین ابزارثرترآید. این روش یکی از مودست میهب "نیوتن

صحیح تنها است. هر جمله سری با توان غیردهکنار نهاده شدر سیستم آموزشی مدرن، به

باشد، ای داشتهکم یک چنین جملهذیر است. بنابراین هر سری که دستپبار مشتقمتناهی

رو در نمایش سری توانی یک خم اینپذیر باشد. ازبار مشتقنهایتتواند در نقطه مفروض بینمی

شوند و این به معنای تحلیلی حیح ظاهر میتنها جمالت با توان صمتناهی، هموار از مرتبه نا

 بودن این خم است.

 پذیر نیست.تربیع موضعی طورمتناهی، حتی بهگون هموار از مرتبه ناهر بیضی نتیجه.
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تواند متناهی، اگر که جبری باشد، نمیبنابراین یک خم بسته و محدب و هموار از مرتبه نا

 پذیر باشد.موضعا تربیع

 

 پذیر جبری باشد؟تواند، موضعا تربیعگون متعالی، میبیضیآیا یک . 9

واقع قضیه شود. در، نتیجه میایمکنون ثابت کردهبه پرسش باال، ار قضایایی که تا جواب منفی

 زیر را داریم:

 پذیر، خود جبری است.گون موضعا تربیعهر بیضی قضیه:

زیر ما اثباتی را که  کرد. دراستفاده می آنبود و ازطور بدیهی پذیرفتهنیوتن این حکم را به

 کنیم.نظر او بود، بازسازی میاحتماال مد

 خم پوششی حاصل از یک خانواده جبری از خطوط، یک خم جبری است. :لم

های بر یک خم، خود در یک معادله جبری صدق کنند، خود خم به عبارت دیگر، اگر مماس

 جبری است.

𝑡و  𝑡ها به ترتیب به هم را در نظر بگیرید که شیب آن دو خط مماس نزدیک  اثبات لم. + ℎ .

، نقطه برخورد این دو خط روی یک 𝑡و متغیر  ℎنگاه کنید.( برای هر مقدار ثابت  7)به شکل

ضرایب دو خط، و  در واقع نقطه تقاطع تابعی است بر حسبکند. )م جبری حرکت میخ

ای متناظر که این خم درجه این خم، یعنی درجه چندجمله ای جبری است. م(بنابراین معادله

است، کمتر است. چون درجه این خم به  ℎر ثابتی که مستقل از کند، از مقدارا تعریف می

بت. در بحث درباره این واقعیت، درجه ضرایب دو خط بستگی دارد که این هم عددی است ثا

خورد دو خم از کند که تعداد نقاط برنسیپیا متمتیکا!( نیوتن اشاره میدر همان دو صفحه پری)

 تر باشد. بیش 𝑚𝑛تواند از نمی 𝑛و  𝑚درجه 

کند، بنابراین خم چین به خم اصلی میل میکند، خم نقطهبه صفر میل می ℎحال وقتی 

کند خم نقطه چین که از نقاط تقاطع به صفر میل می ℎوقتی  .7شکل

نتیجه خم پوششی کند. دردست آمده، به خم اصلی میل میها بهخط

 خانواده جبری از خطوط، خود جبری است.
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 های جبری با درجه کراندار هستند که خود بالتبع جبری خواهد بود.مذکور حد خم

ای به مساحت صفر از منحنی گون در واقع، قطعهخطوط مماس بر بیضی اثبات قضیه.

در معادله پذیر باشد، باید خط مماس گون موضعا تربیعبرند. حال اگر بیضیمی

𝑃(0, 𝑎, 𝑏, 𝑐) = ی این شود که خم پوششحال با توجه به لم قبل، نتیجه میصدق کند.  0

 گون، جبری است.خطوط مماس، یعنی، خود بیضی

     

 ناپذیر تکینربیعهای تخم. 10

طور موضعی نیز، هموار از مرتبه نامتناهی، حتی بههای جا مشاهده کردیم که خمتا این

های محدبی که خود را پذیری خمناحال، استدالل نیوتن برای تربیعپذیر نیستند. با اینتربیع

خم از نوع کنند و نقطه تکنیگی دارند، نیز قابل اعمال است. اگر همه نقاط تکینگی قطع نمی

𝑦2الت ادـــذیر است. معــــناپم موضعا تربیعــــخ اهـــــگآنای باشد، زهـتی = 𝑥3 − 𝑥4  و

𝑦2 = (1 − 𝑥2)3 توان این جنس میمثال دیگری از (8)شکل گیرند.بر میچنین حالتی را در

𝑦به خم  = 𝑥𝑝 𝑞⁄ جا کرد که در ایناشاره𝑞 کند که ددی فرد است. نیوتن خاطر نشان میع

در صورت وجود(، به ) "رودنهایت مییکه به ب"ای ناپذیر است اگر شاخهخمی موضعا تربیع

 بوده است.  6و  4های گون میل نکند. احتماال منظور او چیزی شبیه به شکلای از بیضینقطه
گونه قطع خودش باید خم از هرضروری است. میغیر "رودنهایت میبیبه "در واقع لفظ 

,𝑃(𝑥 بسته پرهیز کند. معادل صحیحی برای این خاصیت که خم 𝑦) = ا قطع خودش ر 0
 ای به دلخواه کوچکباید هر دایره 𝑃ای مثلجملهکرد که یک چندطور بیانتوان ایننکند را می

در نقطه  4)برای مثال در شکل قطع کند. دو نقطه دقیقا در به مرکز یک نقطه از خم را
 تکینگی، تقاطع دایره با خم، چهار نقطه است.م(

 

 دهد که قضیه زیر را نیز ثابت کنیم.روش نیوتن اجازه می

 پذیر است.ناه خودش را قطع نکند، موضعا تربیعهر خم جبری ک قضیه.

 

الحظاتی، بر مپذیر باشد. بناتواند موضعا تربیعقطع کند، می از سوی دیگرخمی که خودش را

امکان را نادیده  وشت، ایننمی "رودنهایت میبه بی"هایی که رباره شاخهنیوتن وقتی د

𝑦2ای از لمنیسکات بود. بنابراین مساحت قطعهگرفته = 𝑥2 − 𝑥4 (1)شکل، 

∫ 𝑦 𝑑𝑥 = ∫ 𝑥√1 − 𝑥2𝑑𝑥 = −
1
3

(1 − 𝑥2)
3
2 

 یک تابع جبری است.
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پذیری، کنند، این تربیعودشان را قطع میهایی که خبا این همه، هنوز حتی برای خم

کل مساحت یک خم دهد که با احتساب عالمت، استدالل نیوتن نشان می احتمالی نادر است.

برای مثال لمنیسکات، موضعا کند، صفر است. پذیر که خودش را قطع میبسته موضعا تربیع

تکه است که مساحت هر تکه درهر شده توسط یک خط، دوپذیر است چون قطعه بریدهتربیع

اگر این لمنیسکات را   ت قطعه برابر صفر است.بخش لوپ قرینه بخش دیگر است و کل مساح

خاصیت  خم حاصل، گاهآنطوری تغییر شکل دهیم که مساحت دو تکه دیگر برابر نباشند، 

ها که گونه خمبندی اینبه امروز هیچ توصیف کاملی از ردهدهد. تا پذیری را از دست میتربیع

 پذیر باشند، داده نشده است.تربیع

 

 نیوتن و ریاضیات امروزاثبات . 11

گویند. را توسیع تحلیلی و مونودرومی می ای که پشت اثبات نیوتن نهفته است،امروزه ایده

جبری و هایی نظیر توپولوژی، هندسهچنین در شاخههای ریمانی  همها از ارکان نظریه رویهآن

تری دارد تا با رابت بیشها با هندسه قآنالیز در آنهایی که شاخه- یل هستنددیفرانسمعادالت

 کشد.را به عنوان مبدعش یدک می آنکارههانری پوکه نام  -جبر

تر هایی از قضیه نیوتن را در ابعاد باالگذارد تا تعمیماختیار میهایی درریاضیات مدرن ابزار

 ای دارند.کنند، اما تکینگی تیزههایی که خودشان را قطع نمیخم .8شکل

 ناپذیرند.ها موضعا تربیعها هم قابل اطالق است و آناستدالل نیوتن برای این دسته از خم
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ت از قضیه ارشمیدس که ای اسپذیر است. این نتیجهبیعبعدی تراثبات کنیم. کره در فضای سه

بعدی های سهگوننابراین همه بیضیاز ارتفاع آن. باست مساحت قطعه مضربی است ثابت کرده

 پذیرند.عد فرد( تربیعکلی از بطور)و به

پذیری وجود ندارد. این ررویه هموار تربیعبطور ابعاد زوج( هیچ اَو همینعد چهار )اما در ب

 است.ثابت کرده 1987در  واسیلفتعمیم قضیه نیوتن را 

که  بود "اثبات عدم امکان"گون، اولین ناپذیری بیضیشده نیوتن بر تربیعدیده گرفتهاثبات نا

های کارای درعنوان الگوی تکرار شوندهپس از دوره یونان در کل ریاضیات ظاهر شد و به

ها عدم امکان حل معادالت جبری به کمک رادیکال این جمله دانان بعدی ظاهر شد.ریاضی

حساب نبود رو بیاینل با توابع مقدماتی )لیوویل(. ازدیفرانسی ادالت)آبل(، عدم امکال حل مع

 کرد.درکتاب اصول اقلیدس مقایسه می 2بودن رادیکال یوتن اثبات خودش را با اثبات گنگکه ن

تواند بسیار دان امروزی میبرای یک ریاضیه متن کتاب نیوتن با شرح اخالفش مقایس

و به روزتر  ترغنی، تربرهان اصلی نیوتن بسیار قابل فهم دهد کهنشان میو  کننده باشدمسحور

های هندسی او به زبان معمول حسابان الیب نیتز است. در نظر من، از برگردان مفسرهای ایده

 ...ثمر برهوتی است پر شده از محاسبات بیدو قرن سپری شده از نیوتن تا ریمان و پوآنکاره 

 

 282لم 

شود، به توان مساحت قطعاتی را که توسط خطوط دلخواه از آن جدا میای نمیدر هیچ بیضی

 دست آورد.یک روش عمومی توسط معادالتی با جمالت و ابعاد محدود به

ای موسوم به قطب در داخل بیضی داده کنیم نقطهفرض می

باشد، و خطی با حرکت یکنواخت دائما دور آن بچرخد، و شده

ای متحرک همواره با سرعتی متناسب حال بر آن خط نقطهعیندر

خطی از آن خط که در داخل بیضی قرار دارد، از با مجذور پاره

قطب به سمت بیرون حرکت نماید. با چنین حرکتی، آن نقطه 

کرد. حال اگر بتوان مارپیچی، با دورهای نامتناهی را طی خواهد

خط جدا شده با معادله  قسمتی از مساحت بیضی را که توسط آن

توان فاصله نقطه از قطب را که با این دست آورد، میمحدودی به

نتیجه تمام نقاط مارپیچ را توسط یک معادله مساحت متناسب است را نیز با همان معادله، و در

 

 93: رخداد نو، چاپ اول ، انتشاراتمترجم: بهنام شیخ باقری، ایزاک نیوتن، کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعیاز 2 
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تواند با معادله محدودی دست آورد. به این ترتیب تقاطع یک خط معلوم با مارپیچ میمحدود به

کند و شماری نقطه قطع میشود. اما هر خط نامتناهی، مارپیچ را در تعداد بییش دادهنما

ها را های دیگر آنحال تمام تقاطععیندهد، دردست میای که تقاطع این دو را بهمعادله

که وقتی بود. چراها خواهددهد و لذا ابعاد آن به تعداد تقاطعهای خود نمایش میصورت ریشهبه

که » بعدی یک از نقاط تقاطع را جز با یک معادله دوکنند، هردایره در دو نقطه تالقی میدو 

دست آورد. چون دو مقطع توان به، نمی«کردوسیله آن پیداتوان بهحال دیگری را نیز میعیندر

ها را جز با یک معادله یک از آنباشند، هیچتوانند چهار نقطه تقاطع، داشتهمخروطی می

دست آورد. زیرا توان به یک روش عمومی بهدهد، نمیدست میها را بهبعدی که همگی آنهارچ

علت یکسانی قانون و یک از نقاط تقاطع بطور جداگانه مورد جستجو قرار گیرند، بهاگر هر

نتیجه آن معادله بود، و درها، محاسبات و نتایج در هر مورد یکسان خواهندشرایط همه آن

طور مساوی نمایش دهد. از ها را بهشامل تمام نقاط تقاطع در خودش باشد، و همه آنبایستی 

تاست همه های درجه سوم ششروست که چون نقاط تقاطع مقاطع مخروطی با منحنیاین

ها با تاست همه آنبعدی، و چون نقاط تقاطع دو منحنی درجه سوم نهها با یک منحنی ششآن

توانستیم تمام مسائل شوند. اگر ضرورتی در این کار نبود میمی بعدی، بیانیک منحنی نه

بعدی تحویل کنیم. من در بعدی را به سهبعدی و تمام مسائل باالتر از سهبعدی را به دوسه

ناپذیر است، زیرا اگر بتوان ها کاهشکنم که درجه توان آنهایی صحبت میجا از منحنیاین

تر کاهش داد، آن منحنی یک منحنی تنها نیست بلکه پایینمعادله یک منحنی را به توان 

دست توان با محاسبات جداگانه بهها را میمرکب از دو یا چند منحنی است که نقاط تقاطع آن

بعدی، آورد. بر همین اساس دو نقطه تقاطع خطوط با مقاطع مخروطی همواره با معادالتی دو

بعدی، چهار تقاطع یر درجه سه، با معادالتی سهناپذهای تحویلسه تقاطع خطوط با منحنی

شوند و الی آخر. بعدی بیان میناپذیر درجه چهار با معادالتی چهارهای تحویلخطوط، با منحنی

های بنابراین چون مارپیچ یک منحنی ساده است و قابل تحویل به چند منحنی نیست تقاطع

ایت بعد و ریشه است تا تمام نقاط تقاطع را نهای با بیشمار خط و مارپیچ مستلزم معادلهبی

ها یکسان است. زیرا اگر از قطب که قوانین و محاسبات حاکم بر همه آننمایش دهد. چرا

عمودی بر خط قاطع اخراج کنیم و آن عمود و خط تقاطع به دور قطب گردش نمایند، 

شد و تقاطع اول با های مارپیچ با یکی متقابال به تقاطع با دیگری تبدیل خواهدتقاطع

ترین تقاطع پس از یک دور به دومین تقاطع، و پس از دو دور به سومین تقاطع مبدل نزدیک

گردید و الی آخر. تا وقتی که مقادیر مشخصه خط قاطع که نقاط تقاطع را معلوم خواهد

هر دور کرد. بنابراین چون آن کمیات پس از اند، معادله تغییر نخواهدسازند تغییر نکردهمی
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گشت و در نتیجه گردند، معادله به شکل اول خود باز خواهددوباره به مقادیر اولشان باز می

داد. به این ترتیب آن معادله حاوی تعداد همان یک معادله تمام نقاط را نمایش خواهد

خط و یک دهد. لذا تقاطع نقاط یکها را نشان میبود که کلیه تقاطعشماری ریشه خواهدبی

نتیجه در هیچ داد، و درای محدود نمایشتوان به یک روش عمومی با معادلهرپیچ را نمیما

طور کلی با ای را که توسط خط دلخواهی از آن جدا شده، بهتوان مساحت قطعهای نمیبیضی

 ای بیان نمود.چنین معادله

پیماید مارپیچ را میای که کرد که اگر فاصله بین قطب و نقطهتوان ثابتبا همین استدالل می

طور کلی با توان بهشده محیط بیضی باشد، طول محیط را نیز نمیمتناسب با قسمت بریده

کنم که بر اشکال مزدوجی هایی صحبت میمعادله محدودی نمایش داد. در اینجا من از بیضی

 روند مماس نباشند.نهایت میکه به بی

باشد، مساحتی را که جسم متحرک بر یک بیضی با شعاع ترتیب اگر زمان معلوم ایننتیجه: به

توان نتیجه نمیدست آورد و درتوان با معادالتی محدود بهکند را نمیواصل به کانون جارو می

هایی را از لحاظ هایی که از لحاظ هندسی گویا هستند، تعیین نمود. منحنیآن را توسط منحنی

های قابل تعریف با معادالت و یا وسیله طولها را بهاط آننامم که بتوان تمام نقهندسی گویا می

های دیگر ) از قبیل ها تعیین نمود. منحنیهای مرکبی از طولوسیله نسبتبه عبارت دیگر به

اساس کتاب نامم. زیرا ) برها( را از لحاظ هندسی گنگ میها، سیکلوئیدها، کوادراتریکسمارپیچ

ها گویا، و در صورت نسبت دو عدد باشد، منحنیها بهمنحنی پنجم اصول اقلیدس( اگر طول

شوند. بنابراین قسمتی از مساحت بیضی را که با مدت زمان جارو صورت گنگ نامیده میاینغیر

شود جارو می« یک منحنی که از لحاظ هندسی گنگ است» شدن آن متناسب است و توسط 

  کنم....به روش زیر جدا می

 
 ت علمی دانشگاه شهیدبهشتیعضو هیا* 
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 چکیده

ترین مسیر سرازیرشدن یک ذره )حرکت به سمت پایین( تحت سریع 1براکیستوکرون مساله

ام مطرح شد و تا 17در قرن  مسالهباشد. این گرانش بین دو نقطه که در یک سطح نیستند، می

حل راه برآنیم های آنالیزی مطرح شد. در این مقالهحلکه مشخص است برای آن راه جاآن

 حلباشد که این راهها میای مثلثدهیم که تنها نیازمند دانستن خواص پایه ارایهای هندسی

 مسالهواسطه هندسه به صورت ه چنین سیکلوئید بشود. همحنی( مین)م 2منتهی به سیکلوئید

رای فهم ب حل آموزشی بوده و قابله این راهی ارای. نحوهاستتوتاکرونِ هویگنس معرفی شده

 .هستآموزان دبیرستانی نیز دانش

را از دست  گاه تازگی خودای هستند که هیچل قدیمیهای ریاضیات مساییکی از زیبایی

تر را هایی سادهحلکردن راهسر پیدا هایی مداوم برطور معمول چالشبه مسایلدهند. این نمی

 کنند. مطرح می

؛ [9] "کالین"به نقل از . [1,4,5,8,9,11,12]است "رونوکبراکیست" مسالهمثال بارز آن 

به طور  ای دیگراست که یک ذره از یک نقطه داده شده به نقطه مسیریدن کر، مشخصمساله

را به مساله. یوهان برنولی این 1لغزد. شکلترین زمان ممکن به پایین میدر کوتاه غیرمستقیم

 ، نیوتن، یوهان3الیبنیتز، هاسپیتالهایی توسط حلعنوان یک رقابت عمومی مطرح کرد. راه

 .[4]ه شدو برادرش جیکوب برنولی ارایبرنولی 
                                                           
1 Brachistochrone Problem 
2 cycloid 
3 de l’Hospital 
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عروف مرا در یک روز حل کرد  مسالهاینکه برانگیزی است. نیوتن به چالش مسالهواضح است که 

 است.

نشریات مربوط به ها داده شده در ها و نظرات مهم بسیار زیادی که در مورد آنحلی راههمه

های وسیله روشه. برای مثال، هریک از برادران برنولی ب[1,4,5,8,9,11,12] شوندآنالیز یافت می

متفاوت معادله دیفرانسیلی را تشکیل داده و تشخیص دادند که مسیر مطلوب یک منحنی 

. کنندمیسازی بیان عنوان تمرینی در بهینه را به مساله [5] . متون جدید[1] )سیکلوئید( است

ام میالدی در دسترس 17)حساب دیفرانسیل( هنوز در اواخر قرن اما استفاده از ساختار ریاضی 

 .نبود مگر به صورت اولیه

در این روش  تر است.کنیم، که احتماال از آنالیز سادهدرعوض، ما تنها از هندسه استفاده می

 است تا اثبات مسالهتر حل ما بیشگیری مستقیم است، مفید و جامع. رویکرد استدالل و نتیجه

طور معمول دهند هندسه به، نشان می[2,3]روی موضوعات دیگر  هایی برقضیه. در واقع تمرین

ها کمک حلکند و حتی به ما برای پیداکردن راهبیان می مسالهحل را با روشن کردن ماهیت راه

تنها  جا سیکلوئید به عنواندر این ثابت کنیم. استقراوسیله هل را بکه صرفا مسایکند تا آنمی

 آید.دست میهحلی است که پدیدار شده و بهدف برای اثبات مدنظر قرار نگرفته، بلکه راه

رک آموزان دبیرستانی قابل دبرای دانش کنیمجا استفاده میکه در این گیریاستنتاج و نتیجه

یی با باشند! هرچند آَشناآموزشی هندسه پایه شده قربانی تغییر برنامهکه و استفاده است مگر آن

 مفهوم قضیه تالس و تشابه کافی است.

 

 حلاستتناج راه

طور بدیهی مسیر منحنی است؟ در واقع اگر سرعت ثابت باشد، مسیری ترین راه بهچرا سریع

دهد و یک شیب ترین زمان را دارد مسیری مستقیم است. اما گرانش به ذره شتاب میکه کوتاه

ا که این اثر ربه پایین ممکن است باعث شود سرعت زودتر افزایش یابد. برای آن یه تندتر رواول

 ، بد نیست کمی به یادآوری فیزیک پایه بپردازیم.ی بررسی کنیمطور کمبه

 مساله: صورت  1شکل
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 مسالهتحلیل فیزیکی 

 𝑔که در مسیری بدون اصطکاک با شتاب گرانش ثابت  را در نظر بگیرید 𝑚ای به جرم ذره

𝑚𝑣2، انرژی جنبشی برابر با است𝑣 کند. هنگامی که سرعت ذره حرکت می

2
طورکه است. همان  

نظر گرفتن شکل مسیر، در اثر گرانش به  رود، بدون دریه پایین مینقطه اولاز  ℎذره به اندازه 

به صورت افزایش  ه اصطکاک نداریم این مقدار تماماجا کآنشود و از انرژی ایجاد می  𝑚𝑔ℎمقدار 

𝑚𝑔ℎگاه یه صفر باشد آنآید. اگر سرعت اولانرژی جنبشی در می =
𝑚𝑣2

2
در نتیجه هنگامی  ،

تر از نقطه آغاز حرکت )نه لزوما به صورت پایین ℎیا ارتفاع  "عمق"دارد و در  𝑣که ذره سرعت 

𝑣2عمودی( است، داریم 

2
= 𝑔ℎ . 

 

 استراتژی حل:

 :آیددست میهوسیله هندسه در سه مرحله بهترین مسیر بشکل سریع

 سازی موضعی رفتار ذره برای مثال حرکت در قسمت کوچکی از کل مسیر مدل( 1

شود که این مقادیر مربوط به ؛ که این مهم منتج به این می( پیداکردن مقادیر ثابت حرکت2

 یک دایره با شعاع ثابت است.

دست آمده ههای انتقالی و دورانی برای آن دایره. مقادیر ثابت بلفهتجزیه سرعت به مو( 3

 د.نکنسیکلوئید را توصیف می

 

 یهترین زمان اول: مدل موضعی مسیر دارای کم)اول( قدم

کند. تری( زمان کل را کوتاه میتری )با شیب بیشگذاری هر قطعه از مسیر با قطعه سریعجای

گیریم و در واقع نظر می ها را در نقاط پایانی ثابت درچنینی سرعتایندر تغییرهای موضعی 

طور هم هست، زیرا سرعت فقط به سطح بستگی دارد. از این جهت هر قسمت از مسیر همین

 نسبت به خطسازی تغییرات در سرعت و زاویه برای مدل ترین مسیر است.تر خود سریعسریع

( 2.1تقریب بزنید )شکل ′𝑃𝐴و 𝐴𝑃را با دو وتر  را در نظر بگیرید و آن ′𝐴𝐴، خم کوچک عمود

گرفتن مقادیر مختلف سرعت ثابت  نمایش معمول با در نظر کردطور که بعدا بحث خواهیمهمان

که به نتیجه  شود چرانادیده گرفته می و مرزی( روش نادرست است که عموما)تغییرهای اندک 

الیله به نام گ که احتماال کنیمای استفاده می. اما ما از قضیه سادهشودمشابهی منتهی می پایانی

 [.1معروف است]

ای که در حال حرکت با هر شتاب ثابت دلخواه، در طول یک بخش سرعت متوسط ذره قضیه:

 در نقاط انتهایی هر بخش برابر است.ها از مسیر حرکت است، با میانگین حسابی سرعت
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 را زمان حرکت در نظر بگیرید. 𝑡و را شتاب  𝑎 ،را به ترتیب نقاط ابتدایی و انتهایی 𝑆 و 𝐹 اثبات:

 سپس:

𝑆𝐹 = 𝑉𝑠𝑡 + 𝑎𝑡2 2⁄ = (𝑉𝑠 + 𝑉𝐹) 𝑡 2⁄  

 بنابراین 
𝑆𝐹

𝑡
=

(𝑉𝑠+𝑉𝐹)

2
  ∎ 

𝑉به صورت  که مقدارهای میانگین فقط به سطح بستگی دارد، اگر در 𝑉𝑃که  جااز آن =
(𝑉𝐴+𝑉𝑃)

2
  

′𝑉و     =
(𝑉𝐴′+𝑉𝑃)

2
 مانند.ثابت می ′𝑉 و 𝑉 کنیم جایگزین𝑃 لفه افقیرا با مو 𝑃شوند تعریف می 

 به عنوان زمان کمینه است. 𝑃کار اصلی قرار دادن 

ل شکست )انکسار( نور در مرز بین دو محیط با مشابه به مسای "ترین راهسریع"ل مدل مسای

ای از ابتدا توسط فرما با استفاده از مجموعه مسالهسرعت نور )ضریب شکست( مختلف است. این 

 توانیم از هندسه استفاده کنیم. اثبات هندسیفقط میجا . اما ما در این[1،11] ها حل شداستدالل

[ آمده است. برای تکمیل آن، ما نسخه 11که هویگنس بیان کرد در ] چهبا توجه به آن

 دهیم.ه میساختارمندتری را ارای

را به عنوان زمان  𝑇(𝑋𝑌𝑍)یا  𝑇(𝑋𝑌)ما  𝑋𝑌𝑍یا  𝑋𝑌ای مانند برای یک مسیر چندجمله

𝑇(𝐴𝑃)نویسیم، پس حرکت می =
𝐴𝑃

𝑣
 و غیره . 

𝑄 ای متفاوت ازرا نقطه𝑃 گیریم. خط می ، بر روی همان سطح افقی در نظر𝐴𝑄𝐴  را به صورتی

مسیرها  𝑇(𝐴𝑄𝐴′)و  𝑇(𝐴𝑃𝐴′)کنیم. برای مقایسه نشان داده شده تعریف می (3)2لدر شک که

بر روی خطوط  𝑄از نقطه  ′𝐴و 𝐴را به ترتیب تصاویر  ′𝐵و  𝐵کنیم. را به چند قسمت تقسیم می

 گیریم.در نظرمی ′𝑃𝐴و  𝑃𝐴موازی 

کنیم.  فرض می ′𝑄𝐵′𝐴′𝑅و  𝑃𝐴𝐵𝑅 هایمستطیل را به صورت ′𝑅و  𝑃  ،𝑅بهباتوجه  𝑄برای 

𝑇(𝐴𝑄𝐴′)ما − 𝑇(𝐴𝑃𝐴′)  کنیمای محاسبه میزنجیره را با معادالت و نامعادالت پیوسته و 

′𝑄𝐴نگاه کنید. در سومین مرحله از  (3)2[ برای درک بهتر به شکل7] >  𝑄𝐵′و  AQ > BQ 

,𝑣. تعریف 𝐴𝐴′ 2. بخش کوچک 1 𝛼 3کمینه کردن زمان . 

 ترین زمان. تعریف مشخصات مسیر دارای کوتاه2شکل
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 :تاسشدهاستفاده 

𝑇(𝐴𝑄𝐴′) − 𝑇(𝐴𝑃𝐴′) = 𝑇(𝐴𝑄) + 𝑇(𝑄𝐴′) − 𝑇(𝐴𝑃) − 𝑇(𝑃𝐴′)

= 𝐴𝑄 𝑣⁄ + 𝑄𝐴′ 𝑣′⁄ − 𝐴𝑃 𝑣⁄ − 𝑃𝐴′ 𝑣′⁄

> 𝐵𝑄 𝑣⁄ + 𝑄𝐵′ 𝑣′⁄ − 𝐴𝑃 𝑣⁄ − 𝑃𝐴′ 𝑣⁄

= (𝐵𝑅 + 𝑅𝑄) 𝑣⁄ + 𝑄𝐵′ 𝑣′⁄ − 𝐴𝑃 𝑣⁄ − (𝑃𝑅′ + 𝑅′𝐴′) 𝑣′⁄

= (𝐴𝑃 + 𝑅𝑄) 𝑣⁄ + 𝑅′𝐴′ 𝑣′⁄ − 𝐴𝑃 𝑣⁄ − (𝑃𝑅′ + 𝑅′𝐴′) 𝑣′⁄

= 𝑅𝑄 𝑣⁄ − 𝑃𝑅′ 𝑣′⁄ = 𝑃𝑄(sin𝛼 𝑣⁄ − sin𝛼′/𝑣′) 

 داریم: 𝑄از طرفی باتوجه به 

𝑇(𝐴𝑄𝐴′) − 𝑇(𝐴𝑃𝐴′) > 𝑃𝑄(sin𝛼′/𝑣′ − sin𝛼/𝑣) 

sin𝛼/𝑣در  𝑃از طرفی اگر  = sin𝛼′/𝑣′ ،گاه آن صدق کند𝑇(𝐴𝑄𝐴′) − 𝑇(𝐴𝑃𝐴′) > 0  

sin𝛼/𝑣 هر نقطه به صورت ′𝐴𝑄𝐴برد. )تری میزمان بیش ′𝐴𝑄𝐴بود، پس خواهد ≠ sin𝛼′/𝑣′ 

کندکه ترین مسیر میرا سریع ′𝑃  ،𝐴𝑃𝐴بنابراین وضعیت  (دهدرا نیز پوشش می را و معکوس آن

 است.به صورت زیر داده شده

   (1)      
𝑣

sin𝛼
=

𝑣′

sin 𝛼′
 

در هر قسمت سرعت  (i: )صورت است که به ایننور  سازی شکستبرهان هویگنس برای مدل

ها دو آن هر باشد.ممکن است در مرزها جهشی داشته (ii) گیرد.نظر می را ثابت در "موضعی"

𝑃𝑄/𝑣دست آوردن هدر خنثی کردن جمالت برای ب − 𝑃𝑅′/𝑣′ اند. به طور معمول ضروری

های کند که الیهصورت استفاده می ایناز این برهان به  "ترین زمانمسیر دارای کوتاه"  مساله

مقادیر قابل قبولی را اختیار  (ii)( و i)گیرد تا مجاور نازک با سرعت موضعی ثابت را در نظر می

های متوسط سرعت ! برایکندسرعت همواره تغییر می کنند. اگرچه در طول براکیستوکرون

یک تعمیم آزاد را با همان محاسبات فراهم  شد، برهان هویگنس رسماداده طور که نشانهمان

 کند. می

 

 هاقدم )دوم(: استنتاج ویژگی

ماند تی است که ثابت باقی میمتحرک ما( نامتغیر )ناوردا( کمی در یک فرایند دینامیکی )ذره

ر ما تر مدنظکند. بنابراین تجزیه تحلیل و استنتاج بیشه میای مهم از حرکت را ارایو مشخصه

 که طول آن طوریهبخشی از خط است ب سی حرکت نامتغیر )ناوردا( معموالدر تحلیل هند است.

 ماند.در طی حرکت ثابت می

شده با استفاده  نشان داده (1)3طور که در شکلهای مجاور همان( در بخش1کار بردن )ه با ب
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 داریم: کنیم(جلوتر در مورد رفع ابهام بحث میاز طول وتر و سرعت ) از تعدی و صرف نظر

𝑣′′′ sin𝛼′′′⁄ = 𝑣′′ sin𝛼′′⁄ = 𝑣′/ sin𝛼′ 

/𝑣را برابر با  را ثابت و مقدار آن 𝑤 برای محدود کردن مسیر ما مستقیمارو از این sin𝛼  در

 گیریممی نظر

   

 

𝑤از  𝑤با حذف  = 𝑣/ sin𝛼  و𝑣2 2⁄ = 𝑔ℎ   نامتغیر ما به صورتℎ/(sin𝛼)2 آیند در می

 زیرا:

   (2)        ℎ (sin 𝛼)2⁄ = 𝑤2 2𝑔⁄  

𝑃 گیریم و می را یک موقعیت دلخواه در طول مسیر در نظرℎ  را عمق آن )پایین نقطه آغاز

ℎ/(sinحرکت(. یک بخش از طول  𝛼)2 های قائمه متوالی ساخته به سادگی توسط مثلث

آوریم ما از توصیف آن در دست میه. باتوجه به ماهیت شواهدی که ب(2)3شود همانند شکلمی

است با توجه به  الزاویهیک مثلث قائم 𝑄′𝑃𝑄جا که مثلث آن کنیم. ازپوشی میکلمات چشم

 (3)3طور که در شکلرا همان 𝐶بود. خواهد ′𝑄𝑄ای با قطر ثابت بر روی دایره 𝑃 قضیه تالس

 نشان داده شده مرکز دایره در نظر بگیرید.

 

 قدم )سوم(: پیدا کردن مسیر

𝑤2ای با قطر ثابت همواره بر روی دایره 𝑃که  جااز آن

2𝑔
برابر با صفر  ℎاست و مماس افقی در   

گرفتن امکان حرکت  دایره ترسیم کرد. با در نظر به𝑃 توان با فرض متصل بودناست، مسیر را می

𝐶  به صورت افقی و امکان چرخش دایره حول𝑐 به تواند برای هر حرکت محدود یند میاین فرآ

ℎنواری بین  = ℎ و0 =
𝑤2

2𝑔
و سرعت  𝐶در  (𝑢)ای انجام گیرد و تعیین سرعت انتقالی لحظه  

ها که جهت غیر از زمانیهفرد بهبطور منحصرب( 𝐶حرکت نسبی در اطرافروی لبه ) (′𝑢)دورانی 

 باشد. ′𝑄یا در  𝑃 در𝑄موازی هستند؛ برای مثال اگر

 تحلیل هندسی حرکت. 𝑃 3. تحلیل هندسی در نقطه 2 ترین زمان. مسیر دارای کوتاه1

 . تحلیل هندسی براکیستوکرون3شکل
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طور که در بگیرید. همان ها را برای حرکت دلخواه خود در نظرطور هندسی این سرعتحال به

ی هاینشان داده شده برای جلوگیری از شلوغی ما بردارهای سرعت را به شکل پیکان (3)3شکل

𝐶𝑃که  جامشابه است و از آن  ′𝑃𝐶𝑄مثلثبا  ′′𝑃𝐶′𝑄کنیم. مثلث با بزرگی مشخص رسم می = 𝐶𝑄′ 

𝑢پس  = 𝑢′ .است 

کنند )مقدار برابر، های دورانی و انتقالی یکدیگر را خنثی میسرعت 𝑄با این برابری، در نقطه 

ی در حال حرکت با سطح افق، ثابت است. پس تماس دایره که نقطه جاآن . ازجهت مخالف(

 چرخد. دایره بدون لغزش می

 

کشد. به این صورت که قابل را به تصویر می ′𝑃𝑃های کوچک جاییطور مستقیم جابهبه 4شکل

با   ′𝑇𝑃قسمتطول  .بودخواهد به دلیل انتقال ′𝑇𝑃به دلیل دوران و قابل تجزیه به  𝑃𝑇تجزیه به 

 شود.زده می تقریب𝑃𝑇 های کوچک توسط طول وترجاییبرابر است و برای جابه 𝑃𝑇طول وتر 

 

 راهنمایی

در  𝑃𝐶𝑄 و′′𝑃𝐶′𝑄با توجه به تشابه دو مثلث  𝐶ذره  (𝑢)سرعت یک ذره: سرعت انتقالی

 آید.دست میهبه صورت زیر ب 3.3شکل

𝑢 𝑟⁄ = 𝐶′𝑄′′ 𝐶𝑄′⁄ = 𝑃𝑄′′ 𝑃𝑄′⁄ = 𝑣 2𝑟 sin𝛼⁄ = 𝑤 2𝑟⁄  

که حرکت ذره با غلتش یک نقطه بر روی محیط یک دایره با سرعتی ثابت یکسان  جااز آن

𝑢است = 𝑤 2⁄    . 

برای تولید مماس  Robervalمستلزم ساختار  ( که مستقیما3)3تحلیل هندسی شکل

 است.آموزان نیز قابل درک [( برای دانش1) مطابق ] سیکلوئید است،

 

 گذاری و پیمایش سیکلوئیدمقیاس

در نقطه  𝑃سیر )مسیر( نقطه آغاز و پایان آن است. فرض کنید دایره با شرایط مرزی برای خط

 های کوچک بواسطه غلتیدن بدون لغزشجایی. جابه4شکل
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 توانیک عامل برای مقیاس است که با آن می 𝑤کند. سرعت ثابت آغازین شروع به غلتیدن می

𝐷اندازه دایره را تنظیم کرد ) = 𝑤2/2𝑔منطبق بر سیکلوئید از نقطه پایانی عبور رو ( و از این

 کند.می

 

 رفع ابهام

/𝑣در  sin𝛼  برای𝛼 = های افقی و لفهین( و در تجزیه همزمان سرعت به مو)نقطه آغاز 0

𝑣  درمماس  = 𝑢 + 𝑢′ 𝑄  درو 𝑣 = 𝑢 − 𝑢′ 𝑄′  نیاز به رفع ابهام است. این موارد بهsin𝑥

𝑥
 

شوند: با قرار دادن مقداری در فاصله موجود بین نقاط که میاند و از راه معمول رفع ابهام شبیه

رفع  خودطور خودبهه نقاطی را ب چنین ته شود. ساز و کار در هندسه معموالسباعث شود تابع پیو

 جا مشاهده کردید.طور که در اینکند، همانمی

 

 ترین زمان(تحلیل هندسی توتاکرون )کوتاه

دار طوری ام کشف کرد که اگر پاندول یک ساعت پاندول17در قرن  4کریستین هویگنس

ساخته شود که یک مسیر سیکلوئیدگونه را طی کند، طول یک نوسان کامل )با حرکت از حال 

[. این را اصل توتاکرون )زمان 6] ( وابسته به موقعیت اولیه استایسکون از هر موقعیت اولیه

ای ثابت آویزان است و در یک قوس منحنی که از نقطهبرای یک آونگ ساده  یکسان( گویند.

هم به صورت تقریبی  تنها برای یک نوسان کوچک، آن 5کند اصل توتاکرونشکل حرکت می

 صادق است.

نویسنده را به این مهم ترغیب کرد  6تر این مقاله، گری اللورمورد نسخه قدیمی در نظری در

 یک مسیر توتاکرون است.طور هندسی ثابت کند که سیکلوئید که به

 𝑃𝑇باشید که است. اما به خاطر داشتهدست آمدهبه( 1)5دوباره کشیده شده و شکل 4شکل

ارز آن زاویه بین مماس و خط را زاویه نرمال بین مسیر و خط عمود به آن یا هم 𝛽 کوچک است.

 گیریم.افقی در نظر می

𝛽سیکلوئید ) ترین نقطهپاییناز بگذارید ابتدا طول قوسی که  =  دستشود را به( آغاز می0

′𝑇𝑃 کوچک تقریبا 𝑃𝑇آوریم. برای  = 𝑇𝑃  و بنابراین زاویه𝑃′𝑃𝑇  مقداری برابر با(𝛽 + 𝛽′)/2 

را به ترتیب تصاویر  ′𝐶𝐶  و 𝑃𝑉محاسبه کنید(  اندکه افقینکته: زوایا را با توجه به ایندارد. )

                                                           
4 Christiaan Huygens 
5 tautochrone 
6 Gary Lawlor 
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𝑃𝑇 و 𝑄𝑄′ روی  𝑃𝑃  :در نظر بگیرید. پس𝐶𝐶′ = 𝑃𝑉 = 𝑉𝑃′ داشت: و خواهیم 

𝑃𝑃′ = 2. 𝑉𝑃′ = 2(𝐶′𝑃′ − 𝐶′𝑉) = 2(𝐶′𝑃′ − 𝐶𝑃) 

𝛽)ند و مقدارشان برابر برابرهم  با 𝑄𝑃𝐶 و ′𝑄′𝐶′𝑃زاویه  دو که جاآن و از  − 𝛽′)/2 و  است

(𝛽 − 𝛽′) ی ــه طور تقریبــس بــک است. پـداری کوچــمق𝐶′𝑃′ = 𝑄′𝑃′  و𝐶𝑃 = 𝑄𝑃  و

 داشت: خواهیم

𝑃𝑃′ = 2(𝑄′𝑃′ − 𝑄𝑃) = 4𝑟(sin𝛽′ − sin𝛽) 

𝑠∆بنابراین برای طول قوس داریم  = 𝑃𝑃′ = 2. ∆𝑄𝑃 = 4𝑟. ∆(sin𝛽)  و در پایان با آغاز

𝑠: ترین نقطه داریماز پایین = 2. 𝑄𝑃 = 4 sin𝛽 ( توجه داریم که .)به طور هندسی و مثلثاتی

 است. 8𝑟نوسان کامل( سیکلوئید ) طول قوس کامل

با وجود سادگی، اما در عبور از این مطلب توجه به این نکته که مزایای دیگر این روش طبق 

𝑑𝑠 = √(𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 ها است، نیازی از اطالع از جهتنبود ریشه دوم در معادالت و بی

 لطف نیست.خالی از 

 

𝑎  ت( به صور(2)5طور مماس، شکلبرای مثال بهدر جهت مسیر ) (𝑎)شتاب آونگ  = −𝑔𝑠𝑖𝑛 𝛽 

𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗ )به صورت برداری:  ⃗ = −𝑔. 𝑄𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗/𝐻𝑄) آن  داده شده، که در𝑔  شتاب گرانش است. این

𝑎تر طور دقیقنقطه است. به تریندر طول مسیر از پایین 𝑠متناسب با فاصله  دقیقا = −𝑔𝑠/4𝑟. 

ان نوس شود. برای یکحال فرض کنید نوسان از حال سکون از یک نقطه اولیه داده شده آغاز می

ها با عامل یکسان به صورت ها و سرعتها، شتاباز حال سکون در هر وضعیت دیگری، طول قوس

ان ها یکسبا این نکته که مدت نوسان شوند البته با توجهبندی میگذاری و درجهخطی مقیاس

 است.

اند که چگونه ممکن است حرکت در طول یک مسیر، سیکلوئید برای خوانندگانی که متعجب

 دست آوردن شتاب. به2 دست آوردن طول قوس. به1
 . اصل توتاکرون سیکلوئید5شکل
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دهنده کننده و نشان[ . سیکلوئید پایینی توصیف10] ایمنشان داده 6باشد؛ این موضوع را در شکل

آویزان است سیکلوئید باالیی باشد. در غیر که آونگ از آن است. با این شرط که نخی𝐾 آونگ 

ر بصورت نخ در هر موقعیت دیگری که باشد طبیعی است که سیکلوئید پایین و خط مماس این

 و ′𝑃𝑄 به𝐾𝐽 و وصل کردن  3را با نگاهی ساده به شکل هم یکسان باشند. این سیکلوئید باال با

 𝐿𝐽 به 𝑃𝑄 توان فهمید.می  

 

 است.[ آمده10براکیستوکرون در پیوست ] مسالههای مختلف دیگر در مورد یات و دیدگاهجزی

 

 نتیجه

وده برانگیزترین مسایل بانی یکی از چالشلی که زمحل هندسی ساده برای یکی از مساییک راه

معادالت حل بدون استفاده از اولین راه ا جایی که اطمینان داریم احتماال. تاسته شدهارای

حل هندسی برای راهشود. سیکلوئید میمنتج و منتهی به  دیفرانسیل است و مستقیما

تر است و برای آنان که زمینه حساب دیفرانسیل ندارند بسیار سادهآموزانی که پیشدانش

 سالهمشما  اگر" :مساله یشود، براساس نتیجهدانند، رویکردی جدید محسوب میدیفرانسیل می

 ."ایدرا حل نکرده مسالهاید پس شما نکرده را در بیش از یک مرحله حل
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 رمزنگاری

 *کیان ادیب غیاثی و سید آرش سجادی

 مقدمه

 از قطعات الکترونیکیکه کنیم زندگی می وزه در دنیاییامر

های همراه ، تلفنهای تلفن ثابتاست. سیستمشده تشکیل

های خودپرداز های کیفی،کامپیوترهوشمند، دستیاران دیجیتالی، 

های ی در حال استحاله به الگوبانکی و ... و وقتی فرم زندگی سنت

شکل ها عی گرفته تا ناهنجاریجتمااهای کاریبزه ن باشد، ازدرم

میالدی یک دانشجوی  1988گیرند. سال تری به خود میمدرن

وس ویر ناولی« روبرت موریس»کورنل به نام کارشناسی داشنگاه 

 .ها شدها منجر به خاموشی آنها انداخت و با آلوده کردن کامپیوترکامپیوتری را به جان کامپیوتر

برای اثبات برتری هوش و خرد  ویروسدی در این راستا نداشته و این البته که وی اهداف پلی

علت تنیده  از طرفی به .بود مزهبی علمی یک تفریح ها نوشته شد و صرفابه کامپیوتر انسان نسبت

خسارات مالی و معنوی به قربانیان وارد  یگاه ،هاها در زندگی انسانشدن بسیار زیاد کامپیوتر

و چهارصد هزار دالر  یک گروه کالهبرداری روس ده میلیون 1994سال در شد. تا جایی که می

 خسارت وارد نمودند. Citibankآمریکا به 

 

 های امنیتیانواع تهدید

گی دکه زن گونههمانسیل ،زلزله و...( چون همتهدیدهای طبیعی: عوامل طبیعی ) (1

 تر منجر به نابودی یا افشای اطالعات محرمانه و ... شوند.توانند در درجات خفیفمی ،اندرا هدف گرفتهطبیعی 

سهوی  طوربه و ها خودی توسط اصطالحبه هایی هستند کههدیدعمد: تهای غیرتهدید (2

ن بی برای مثال عدم تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات ممکن است منجر به از .شوندمی انجام

در سیستم امنیتی ، عدم  BUGاند از  وجود ها عبارتبرخی از این تهدید .رفتن اطالعات شود

 . های شبکه و ...، طراحی ناصحیح زیرساختهای درست در تعیین کلمه عبوراستاعمال سی

د، دارن دشوارترین راه مقابله راترین خسارات و ها که بیشاین تهدیدهای عمدی: تهدید (3

که های حیاتی شب، نابودی یا تغییر در دادهشده جهت افشا ریزیاند از هرگونه اقدام برنامهبارتع
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 ها.یا ایجاد اختالل در خدمات معمول سرویس دهنده

 

 ساله رمزنگاری 5500مروری بر تاریخ 

واداشت که  1هاتالش برای انتقال احساسات درونی و گفتار از راه دور انسان را به ابداع نماد

 ترین نوعای از ابتداییتوان گونهلذا الفبا را می .شوداز آن یاد می« الخطرسم»ه عنوان امروزه ب

های به کار رفته در یک تا زمانی که شما با نماد ،های بشر دانسترمزنگاری احساسات و دانسته

 متن آشنا نباشید با متنی مرموز و گنگ مواجه خواهید شد.

 

 سال قبل از میالد 3500 (1

ن که تا قر است یتشده در تاریخ بشرالخط شناختهترین رسمقدیمی هایابداع سومری

دانشمندان در این قرن  نهایتدر دانست. مضمون آن چیزی نمینوزدهم میالدی کسی از 

« یفهیروگل»خط  سومریان دوره زمان باهم . در مصر نیز تقریباموفق به رمزگشایی آن شدند

 
1 symbols 

 : انواع حمالت در مقابل کانال امن2 شکل

 : کانال امن1 شکل

 ها به خط میخیای از سنگ نوشته: نمونه4 شکل ها به زبان هیروگلیفسنگ نوشته ای از: نمونه3 شکل
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 رفت دلیل شوارتر بود. گمان میبه مراتب از خط میخی مرموزتر و د بود کهابداع شده

کام برای اح برای مثال کاهنینالخط را باید در مذهب جست. و دشواری این رسممرموزی 

های ما بررسیا بردند.الخط بهره میاز این رسم ،ه توسط خودشد و دستورات دینی صادر

 تر کاربرد اقتصادی داشته است.این خط بیشدهد میانجام شده نشان 

 

 سال قبل از میالد 1900 (2

سال بعد از کشف  1600سال قبل از میالد یا  1900های رمزنگاری به حدود اولین رگه

داری از اسناد محرمانه از رسد مصریان برای نگهنظر میبه .کندنمود پیدا می خط هیروگلیف

ضای چنین امنوشتار( هم کردند )یعنی نظم نامتعارف درمی خط نامتعارف هیروگلیف استفاده

فراعنه زیر این اسناد برای رسمیت بخشیدن به اسناد )برای جلوگیری از جعل اسناد و 

 ( مرسوم بود.تشخیص اسناد اصلی و جعلی

 

 سال قبل از میالد 1500 (3

شد. های ظروف سفالی استفاده میالنهرین از رمزنگاری برای نگهداری از فرمولدر بین

ترین ها از حروف میخی که کماین فرمول ،تحقیقات نشان داده که در لوح رمزنگاری شده

 ده است.ش برده بهره ،داشتهرا ترین تکرار در متون میخی رایج کاربرد و کم

 

 سال قبل از میالد 600تا  500 (4

بهره  ATBASHگاه از روش رمزنگاری  ،ها در نوشتن کتاب مقدس ارمیای نبیعبری

ها به صورت رمزنگاری شده ها در این کتاب مقدس عبریاند. نام بسیاری از افراد و مکانبرده

به  .این روش بسیار شبیه به روش جانشینی )که معرفی خواهد شد( است است. نوشته شده

و ...  ، دومین حرف عبری با حرف ماقبل آخرکه اولین حرف عبری با آخرین حرف این شکل

 دست آید.ه شده بشود تا متن رمزجانشین می

 

 سال قبل از میالد 486 (5

 ،دهای خود پیدا کرده بودنبرای مخفی سازی نوشته انیان روشی بسیار ابتدایی و آسانیون

یا پوست به صورت اریب )مانند ها یک چوب بلند و نازک را با نواری از پاپیروس، چرم، آن

 نوشتند و فقط پاپیروس راسپس پیام را به روی این استوانه می ،کردند( نوارپیچ می5شکل

بی هم قطر با چوب اولیه داشته باشد بدیهی است که کسی که چو .دادندبه پیک تحویل می
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 جا چوب است(قادر به خواندن متن است. )کلید رمزنگاری در این

 

 سال قبل از میالد 60تا  50 (6

مزنگاری رها( به ارسال پیام ژولیوس سزار با ابداع روشی ساده )مبتنی بر جانشینی کاراکتر

روش ثبت  ناین روش در عین سادگی اولی .رسمیت بخشید ،شده به فرماندهان سپاه خود

، خالی از لطف نیست سیر تاریخی یرود. قبل از ادامهشده رمزنگاری در نوع خود به شمار می

ها صحبت کنیم و پس از آن به مابقی روش( یاین نوع رمزنگاری )جانشینی تک حرفی درباره

 .بپردازیم

ترین روش رمزنگاری مبتنی بر جانشینی تک حرفی به قدیمی ،این روش روش سزار:

شود که سه آید در این روش هر حرف از جدول الفبا با حرفی جانشین میحساب می

 حرف با آن فاصله دارد.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz⇒DEFGHIJKLMNOPQRSTU

VWXYZAC 

ها صحبت ــــگاری و استانـداردورد اصطالحات رمزنـــدر م» ه عبارت ریاضیــا بــی

 «کردخواهیم

𝑐 ≡26 𝑓(𝑝) ≡26 (𝑝 + 3) 

 𝑝کلید،  𝑘) های رمزنگاری بنویسیماگر بخواهیم این روش را با استفاده ازاستاندارد

 شده(پیام رمز 𝑐پیام اصلی و 

 کلیداین روش یک روش رمزنگاری با سیستم متقارن است )کلید تولید رمز و 

جوی همه حاالت ممکن حتی اگر مقدار ورمزگشایی یکسان است( در عین حال جست

حالت سروکار داشتیم که بررسی آن بدون کامپیوتر نیز  26نبود ما با  3کلید الزاما 

 Skytale: پوشیده نویسی به روش 5 شکل
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 "shahid beheshti university"برای مثال برای رمزکردن عبارت  مقدور است.

 داریم:

"shahid beheshti university" ⇒"VKDKLG EHKHVKWL 

XQLYHUVLWB" 

 :و برای رمزگشایی عبارت فوق داریم

𝑝 ≡26 𝑓
−1(𝑝) ≡26 (𝑐 − 3) 

"VKDKLG EHKHVKWL XQLYHUVLWB"⇒"shahid 

beheshti university" 

در مورد روش جانشینی در  سترو است بهتر ابهجایی که این روش با ضعف رواز آن

 حالت کلی بحث کنیم:

 

 روش جانشینی

یک و پوشای بهیک تابع یک kجای انتقال حرف به اندازه  اگر شاید با خود بیاندیشید

,𝑎}دلخواه از مجموعه  𝑏, 𝑐, … , 𝑧}  به{A, B, C,… , Z} ود، روش به قدر کافی تعریف ش

گونه ولی در عمل این است. 1088. چون تعداد حاالت مختلف این تابع بودامن خواهد

ای های آماری مشخص و شناخته شدهنیست چرا که، ادبیات نوشتاری هر زبان شاخص

ترین تکرار را در متون معمولی دارد. بیش 𝑒دارد برای مثال در زبان انگلیسی حرف 

 6شوند. شکل تر تکرار میو ... بیش 𝑎  ،𝑜  ،𝑛و به ترتیب حروف  𝑡پس از آن حرف 

ی هایها را در متون انگلیسی مشخص نموده که چنین شاخصنمودار فراوانی تک حرفی

 ها در متون انگلیسیحرفی: فراوانی تک6شکل
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های رمزی به قدرکافـی گونه سیستمها وجود دارد و برای رمزگشایی ایندر همه زبان

  دهد.اطالعات در اختیارمان قرار می

  

 برتیپس از میالد: لئون باتیستا آل 1466 (7

ک که با چرخش دیس ،یک دیسک رمزنگاری چند حرفی را ابداع کرد، این دانشمند ایتالیایی

این روش تا قرن شانزدهم مورد استفاده . آمددست میهیک حرف جدید برای جایگزینی ب

شده  هولی بنا به توضیحات ارای گرفت و به گمان آلبرتی روش غیر قابل شکست بود.قرار می

های مهم های جانشینی تک حرف امروزه روش امنی برای رمزنگاری دادهروشدانیم می

 نیستند.

 

 سال پس از میالد: ویگنز 1587 (8

ن یک بیبهه جای جانشینی یکروشی چند حرفی است، به این معنی که ب ،روش ویگنز

در این روش باید  ،تواند با یکی از چند حرف تعیین شده جایگزین شودهر حرف می حروف،

لیدی انتخاب کرد و برای اینکه طول کلید اندازه متن شود این کلید تا رسیدن به طول ک

 مطلوب به صورت تناوبی تکرار کرد.

 

 ملکه اسکاتلند پس از میالد: 1587 (9

مز توسط ین را .نویسدملکه اسکاتلند متنی حاوی خیانت به ملکه الیزابت را در این سال می

که  ،ارددمیاسکاتلند )ملکه ماری( برشده و پرده از توطئه ملکه شکسته « توماس فلیپس»

 باعث اعدام وی شد. دنیای رمزشکنی اولین قربانی خود را گرفت.

 ها بهتر استتا رسیدن به روش های زیادی دارد از این به بعدشاخهتاریخ رمزنگاری جا که از آن

 ها بپردازیم:به صورت تیتروار به اهم آن

 «رمز کبیر»دربار لوئی چهاردهم سیستم رمزی  میالد: پس از 1626 (10

 اختراع تلگراف 1753 (11

 کد مورس 1845 (12

 شکسته شدن رمز ویگنز توسط کاسیسکی 1863 (13

 اصول رمز آگوست کرکهف 1883 (14

 ماشین انیگما 1918 (15

 کد ناواجو 1945تا  1937 (16
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 کد شانون  1949 (17

 و ...

 

 گانه کرکهفاصول شش

 لحاظ تئوری تنها ازسیستم رمزنگاری نه (1

 بلکه در عمل باید غیر قابل شکست باشد.

باید  تنها چیزی که ،نداشته باشد ایسیستم رمزنگاری باید هیچ نکته پنهان و محرمانه (2

باید ن یکلید رمز است. )اصل اساسی کرکهف( طراح سیستم رمزنگار ،داشته شودسری نگه

 یات سیستم خود را حتی از دشمنان مخفی نگه دارد.جزی

 و ردک عوض را آن راحتیه ب وانتب اوال که باشد انتخاب قابل ایگونه به باید رمز کلید (3

 نباشد. رمز کلید کردن یادداشت به سپرد و نیازی خاطر به راآن  بتوان ثانیا

 مخابره باشند. لقاب تلگراف خطوط طریق از باید شده رمزنگاری متون (4

 باشد. نقل و حمل قابل نفر یک توسط باید یا اسناد رمزشده رمزنگاری دستگاه (5

 نباید یسیستم چنین باشد. کاربری و اندازیراه سهولت قابل به باید رمزنگاری سیستم (6

 باشد. داشته ها نیازدستورالعمل و بزرگی از قواعد فهرست رعایت و مفصل هایآموزش به

 

 اصطالحات رمزنگاری

 P پیامی است که باید رمزنگاری شود. P  یا « متن آشکار»راPlaintext گویند.می  

 K و بینیپیش غیرقابل نحو به ،آن مقـــدار براساس آشکار متن که است پارامتری 

 .دارد شهرت «رمز کلید» به K پارامتر. شودمی معنیبی و درهم ، مبهم

  C  حاصل فرآیند رمزنگاری متنP  با کلیدK  و تابعf معنی ای اطالعات بی، قطعه

 است. Ciphertextیا « متن رمز»موسوم به 

 

 رمزنگاری دوحرفی

ور طو واضح است که همان بر جانشینی حروف مطالبی عنوان شدهای مبتنی در مورد رمزنگاری

کند، این ن نوع رمزنگاری را ناامن میهای آماری وجود دارد که ایشاخص ،که برای تک حرف

 است اما به هر حال بهتر وجود دارند. نیز های دو حرفی ، سه حرفی و ...برای جانشینیها شاخص
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 های جالب رمزنگاری دو حرفی را بررسی کنیم.یکی از روش

 

 playfairدوحرفی  یرمزنگار

سمت دو قو یا برای تفکیک بین حروف تکراری مادر این روش ابتدا، 

دهیم. برای را قرار می Xبه قرارداد حرف  بنا  ای،یک متن دو کلمه

را ابتدا به  آن FREEDOM"2"مثال برای رمز کردن کلمه 

"FREXEDOM" دهیم. سپس جدولی ادامه می و ،دهتبدیل کر

وف که حر و پس از آن دهیمحرف( تشکیل می 25)معادل  5×5

)کلمه رمز نباید شامل هیچ دو حرف  تکراری کلمه رمز را حذف نموده

 م.دهیمی سمت چ  درون جدول قرار را از باال یکسانی باشد( آن

 

S h t a M 

   u B 

     

     

     

 تها را به ترتیب با حروف انگلیسی )با رعایت اولویمانده خانهرمز، باقی پس از درج کلید

معادل هم در نظر گرفته شده و در یک خانه قرار  jو  iحروف  کنیم. ضمنابرحسب الفبا( پر می

 گیرند.می

s h t a m 

e d c u b 

l k ij g f 

r q p o n 

z y x w v 

 شوند.زیر جایگزین می و حرف طبق اصولحال متن اصلی به صورت دو حرف د

I. .هر حرف با حرف کناری سمت  هرگاه دو حرف اصلی در یک سطر قرار داشته باشند

 
 دهیم )هرچند که احتمال چنین حالتی بسیار پایین است(قرار می Zها باشد مابین آن Xاگر کلمه شامل دو حرف تکراری  2

 : لیون پلیفیر6 شکل
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 شود.جانشینی می راست خود

II.  هرگاه دو حرف در یک ستون قرار داشته باشند هر حرف با حرف زیرین خود جایگزین

 شود.می

III.  هرگاه دو حرف در سطر و ستون مشترک قرار نداشته باشند، محل تقاطع سطر و ستون

اصلی آن قرار دارد؛  دهد که دو حرف روی قطریل میشکتاین دو حرف مستطیلی را 

برای  .شودبا رعایت تقدم سطر حرف اول جانشینی می ،قطر دیگر مستطیلحروف واقع بر 

 شود.تبدیل می YFبه  VKمثال  

مسلم است که با توجه به توضیحات درج شده در مورد کلیت رمزنگاری مبتنی بر 

 گونه رمزنگاری در قرن بیستم جایگاهی ندارد.این ، باید گفتجانشینی حروف

 )رمز وِرنام( One time padرمزنگاری 

را برای  XORعملگر بسیار ساده  ،ل در آمریکایکی از مهندسین شرکت بِ 1918در سال 

ها استفاده کرد. البته این گام بزرگ در رمزنگاری قبل از کشف  1و  0ای از رمزنگاری دنباله

ترین هسادو با ورود کامپیوترها به زندگی بشر این عمل دیگر یکی از  مپیوترها برداشته شدکا

 تر شد.بسیار استفاده از آن راحترفت لذا ها به حساب میعمل

اری ، رمزنگزیر را داشته باشد اثبات کرد که هرگاه کلید رمز شرایط« کلود شانون» 1949سال 

ن ثیری در شکستو میزان توان و هوش رمزشکن هیچ تا است.« بی قید و شرط امن»ذیل شراط  با

 رمز ندارد.

بودن  یک تصادفی انتخاب شود و احتمال صفر یا لید به صورت کامالهای کباله بیتدن (1

 دیگر باشند.و مستقل از یک 5/0 های کلید دقیقابیت

ه ک طول کلید و متن اصلی برابر باشند؛ شرط دوم از شرط اول قابل استنتاج است چرا (2

ه این بود کقاعدتا مجبور به تکرار کلید خواهیم ،تر باشدهرگاه طول کلید از طول متن کوتاه

 کند.های کلید را مخدوش میموضوع شرط استقالل بیت

 گاه از یک کلید دوبار استفاده نشود.هیچ ،برای رمزنگاری متون مختلف (3

𝑉 = 𝑋⊕ 𝑌 𝑌 𝑋 

1 1 0 

0 0 0 

0 1 1 

 XOR: جدول تعریف عملگر 7شکل  1 0 1
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احتمال وقوع  ،را تحلیل آماری کنید XORشده با عملگر هرگاه متن رمز 8با توجه به شکل 

 یکسان و مشابه خواهد بود. ها یا هر دنباله بیتی خاص دقیقاتمام حروف، نشانه

 تصادفی و همسان با طول دنباله متن انتخاب شود به  این روش کلید رمز که باید کامال در

Pad رو به این نوع از این ،کلید هرگز نباید تکرار یا استفاده مجدد شود که این ،شهرت دارد

  یک رابطه ریاضی از این نوع رمزنگاری ارایهشود. برای گفته می One time padرمزنگاری 

های بنامیم. بیت 𝑃𝑖دنباله این متن را به ترتیب  هایمؤلفه نامیده و 𝑃فرض کنید متن اصلی را 

 به صورت زیر تعریف شود: 𝐶شده متن رمز

𝐶𝑖 = 𝑃𝑖⊕𝐾𝑖            𝑖 = 1,2,3, … 

𝑃𝑟[𝐾𝑖 = 1] = 𝑃𝑟[𝐾𝑖 = 0] =
1
2
   →    𝑃𝑟[𝐶𝑖 = 1] = 𝑃𝑟[𝐶𝑖 = 0] =

1
2
 

 کنید: 𝐾𝑖 ،XORرا با  𝐶𝑖 برای رمزگشایی نیز کافی است بار دیگر

𝑃𝑖 = 𝐶𝑖⨁𝐾𝑖 

ا کلید ـــــرا ب "P="SBUارت ــــــعبخواهیم یــــــد مـــرض کنیــــــرای مثال فـــب

ه صورت ـــــتوان برا می 𝑃اینری ــــد بــــزکنیم؛ کـــرم "110010101011000101001"

 است. "101001110000101010101"

𝑃 = 101001110000101010101 

𝐾 = 110010101011000101001 

𝐶 = 011011011011101111100 

𝐶  ازXOR م ه ،متن اصلی و کلید ایجاد شد. که در واقع این کد باینری برای متن رمزشده

⊕𝐾ست ست. حال برای رمزگشایی کافیا "|6𝑛"معنی رشته  𝐶 که مختصرا ،را محاسبه کنیم 

 داریم:
𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦("6𝑛|")⨁ 110010101011000101001⏟              

𝐾

= 𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦("𝑆𝐵𝑈") 

باز او قادر به  ،باشد تمام حاالت مختلف را بررسی کند به فرض محال اگر یک رمزشکن قادر

 ،با متن رمزشده XORشود که بعد از های بسیار زیادی یافت مییافتن کلید نیست چرا که کلید

تمام حاالت ممکن برابر  ،کاراکتر 100به عبارت دیگر برای رمزشکنی یک متن یا  .معنی دار است

ها بسیاری از حاالت حالتحال بین این  ،کاراکتری 100ن است با تمام حاالت ممکن برای یک مت

ل غلط با متن اصلی قایهای معنی دار حالت این زی بینتوان تماینمی ومعنی دار هستند مختلف 

تمام نکات مذکور در مورد امنیت  :که کلید رمز را داشته باشد. توجه داشته باشیممگر آن ،شد

 مذکور است. مشروط بر شرایط ،فوق قوی این حالت

 ،های محرمانه خود داریمخوب اگر االن روشی بسیار امن و غیر قابل نفوذ برای رمزنگاری داده
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ما  برایهای رمزنگاری ها و الگوریتمدیگر روشچرا چرا باید به مطالعه علم رمزنگاری بپردازیم؟ 

 چنان مشکالت زیادیهم ،رغم امنیت بسیار باال در این روشپاسخ این است که علی .اهمیت دارند

 هم سر راه استفاده از این روش است؛

 به خاطر سپردن کلید عمال ،شده باید هم اندازه باشندجا که کلید و متن رمزاز آن (1

ناممکن است. به عبارتی هم گیرنده و هم فرستنده باید قبل از تبادل اطالعات کلیدی را با 

 اصل کرکهف( را ذخیره کنند. )بر خالف هم هماهنگ کرده و آن

ش از هیچ کلیدی بی ،های مختلف استفاده کردباید از کلید های متفاوت،چون برای پیام (2

شود. پس گیرنده و فرستند مجبورند پیش از تبادل اطالعات هزاران بار استفاده نمیاز یک

 های مختلف از آن استفاده کرده وکلید را با هم توافق و در جایی ذخیره کنند و برای پیام

 پس از مصرف آن را نابود کنند.

 .شودها با توجه به حداکثر طول کلید محدود میحجم داده (3

به هر دلیل نتواند وجود  یا اگر گیرنده فقط یک بیت از کل اطالعات را از دست بدهد (4

حظه از همان ل سازگار نیستند و عمالها و کلید با هم دهد مابقی بیت ،یک بیت را تشخیص

 منتفی است. عملیات رمزگشایی

ما به کمک و مکن نیست مبرای ما  ها عمال 1ها و  0تصادفی از  تولید دنباله واقعا (5

های شبه تصادفی استفاده کنیم که تا حد زیادی امنیت را کاهش کامپیوتر باید از مولد

 دهند.می

 مقاوم نیست.Plaintext-Known 3این روش هرگز نسبت به  (6

مگابایت نیاز  100ما کلیدی معادل  ،باید رمز شودمگابایتی  100فرض کنیم فایلی  (7

جایی کلیدی به این حجم برد و هم جابهرمزنگاری را باال میهم هزینه  داریم که خود عمال

 کاهد.از امنیت واقعی رمز می

 

 One time padبار مصرف بودن کلید دلیل یک

بار یک کلید خاص را استفاده بیش از یک تهای وارد بر این روش در صورجا یکی از خالاین

ای هورد به عنوان مثال است نه همه خالتوجه داشته باشید که این فقط یک م .کنیمبیان می

 موجود! 

 
شده مقایسه ارد را رمز کند و با متن رمزتواند خودش متنی که در نظر دای که در آن مهاجم یک مدت زمان کوتاهی میحمله 3

 کند.
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توان ( میspace)همان  " "کاراکترهای حروف الفبای انگلیسی و  ،یبا توجه به کدهای اسک

رگ همان حرف ، حاصل کاراکتر حرف بز " "هر حرف کوچک انگلیسی با  XORادعا کرد 

 انگلیسی است و بلعکس یعنی؛

"𝑎"⨁" " = "𝐴"        , "𝐴"⨁" " = "𝑎"    , "𝐴"⨁"𝑎" = " " 

 ایم لذا داریم:بار استفاده کردهایم از یک کلید بیش از یکاز طرفی فرض کرده

𝑃1⨁𝐾 = 𝐶1, 𝑃2⨁𝐾 = 𝐶2 ⇒ 𝐶1⨁𝐶2 = 𝑃1⨁𝐾⨁𝑃2⨁𝐾 = 𝑃1⨁𝑃2 

(  ؛ "𝑎" برسیم )مثال /بزرگبه یک حرف انگلیسی کوچک 𝐶1⨁𝐶2م ا 𝑖فرض کنیم در کاراکتر 

است و دیگری  " "در کاراکترهای متناظر متون اصلی اول و دوم یکی  ،به احتمال بسیار قوی

توان حال با تحلیل متن با تقریب خوبی می ("𝐴" است )در اینجا مثال /کوچکحرف متناظر بزگ

 به کلید نزدیک شد.

متن رمزشده با یک  11 ،های آموزشی دانشگاه استنفوردتمرینی در یکی از دوره ،برای مثال

تمرین خاص  نای رکه د کردرا رمزگشایی می 11متن شماره  بایستمیدانشجو  ،کلید موجود بود

(
11
2 متن اصلی فقط  %96ها شده داشتیم که با تحلیل آنرمزحالت مختلف برای مقایسه متون  (

 با همین اطالعات قابل حدس بود.

 

 رمزنگاری کلید عمومی

-اریذرمزگ الگوریتم شده در اینکلیدهای استفاده .شد ابداع 1970 سال در عمومی کلیدهای

 عمال دارد باب که اطالعاتی دانستن بدون محاسباتی لحاظ به ولی ،است عمومی ،رمزگشایی

 ستا بابی و آلیس برای مخصوصا آن از استفاده بودن ترراحت آن مزیت! است ناممکن رمزگشایی

 محاسبات به نیاز خاطر به زیاد هزینه هم روش این مشکل. کنندمی زندگی دور فواصل در که

 استفاده کم حجم با اطالعات انتقال برای روش این از معموال ترکلی حالت در پس. است زیاد

 .شودمی

یاتشود ایو از تمام جزیمواره فرض میطبق اصول کرکهف و افزایش سطح امنیتی، ه 

 .الگوریتم رمزنگاری )به جز کلید / در اینجا کلید خصوصی( مطلع است

 انتخابرا 𝑞 و 𝑝  بزرگ اول عدد دو باب که دیدخواهیم RSA رمزگذاری سیستم در مثال

𝑛 و کرده = 𝑝𝑞 رمزگشایی برای ایو که دیدخواهیم. کندعمومی منتشر می لیدک عنوان به را 

 مثال یعنی جااین در بزرگ)  اول اعداد شدن انتخاب بزرگ دارد. پس با فرضرا در دست  𝑛عدد 

 برای( معقول زمانبا ) الگوریتمی هیچ حاضر حال در چونباب و  توسط( رقم 400 عددی با

 شود.می غیرممکن عمال رمزگشایی ندارد، وجود بزرگ 𝑛 تجزیه
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RSA کلید . شود. کلید عمومی و کلید خصوصیتشکیل می کلید به طور کلی از دو

لید کشود. این پیام فقط توسط برای همه معلوم بوده و برای رمز کردن پیام استفاده می عمومی

توانند یک پیام را رمز کنند اما فقط صاحب کلید دیگر همه می شود. به عبارتخصوصی باز می

 .تواند پیام را باز کند و بخواندخصوصی می

روش تناظر اعداد  این در. شد بازار روانه آدلمن-شامیر-ریوست توسط 1977 سال در روش این

 و حروف به شکل زیر است:

 

 بینیم.می 1شکل استانداردتر این قرارداد را در جدول  .یک قرارداد است 9که البته شکل 

Bob کندیم چنین منتشر ابتدا کلید عمومی را :𝑝 و 𝑞  بزرگرا دو عدد اول به اندازه کافی 

𝑛انتخاب کرده و  = 𝑝𝑞 عدد  بعدیسازد. در مرحله را می𝑒 نسبت  که کندرا چنان انتخاب می

𝜙(𝑛)به  = (𝑝 − 1)(𝑞 − ,𝑛). در نهایت کلید عمومی را به شکل اول باشد (1 𝑒)  منتشر

 .کندمی

 

 RSAرمزگذاری 

 کند:را چنین با کمک کلید عمومی رمز و ارسال می Pآلیس پیام رمزی 

𝑐:≡n 𝑚
𝑒  

 وردهآ دسته ب( یافتهگسترش قلیدسیا بالگوریتم) را𝜙(𝑛)  پیمانه در e ضربی وارون باب حال

𝑑𝑒 پس.  نامدمی  𝑑 و + 𝜙(𝑛)𝑓 =  :کندمی رمزگشایی چنین را شده دریافت رمزی پیام 1

𝑐𝑑 ≡𝑛 (𝑚
𝑒)𝑑 ≡𝑛 𝑚

1−𝜙(𝑛)𝑓 ≡𝑛 𝑚 
را با استفاده از این   "Shahid Beheshti University"خواهد عبارت فرض کنیم آلیس میمثال: 

انتخاب  بزرگرا دو عدد اول به اندازه کافی  𝑞 و 𝑝دو عدد  باب کارروش برای باب ارسال کند، برای این

 کنیم؛تر استفاده میجا برای سادگی کار از اعداد کوچکرقمی( اما این 400)اعداد اول  کندمی

𝑝 = 42937 , 𝑞 = 8839 ⇒ 𝑛 = 𝑝𝑞 = 379520143 

𝜙(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) = 379468368 

𝜙(𝑛)را چنان انتخاب کنیم که نسبت به  𝑒حال باید عدد  = اول باشد به عنوان   379468368

 این شرایط را دارد. لذا؛ 5مثال 

 RSA: تناظر اعداد و حروف در روش رمزنگاری 8شکل 
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𝑒 = 5 

𝑑𝑒حال با حل معادله سیاله  + 𝜙(𝑛)𝑓 = 𝑑داریم  1 = 227681021 

,𝑛)اب ــــدر نهایت ب 𝑒) = د عمومی منتشر کرده و ــه عنوان کلیــــرا ب (379520143,5)

𝑑 = کند ــــیمداری وان کلیــــد خصـــــوصی نــــزد خـــود نگهه عنــــرا ب 227681021

(𝜙(𝑛) =  نباید منتشر شود( هم  379468368

 :4کنیمرا به شکل زیر بازنویسی می "Shahid Beheshti University"عبارت  1اکنون به وسیله جدول

:𝑐حال با توجه به  ≡𝑛 𝑚
𝑒   رسانیم؛می 379520143به پیمانه  5هر قسم را به توان 

لید ری کتوجه داشته باشید که چون الگوریتم رمزنگا ،رسداین پیامی است که به باب می 

تواند برای باب پیام رمزشده بفرستد ولی تنها کسی آلیس( می عمومی است هر کسی )خصوصا

 که قادر به رمزگشایی است شخص باب است.

𝑑باب برای رمزگشایی عناصر جدول حاوی متون رمزی را به توان حال  = یا  227681021

عناصر رمزگشایی  1( سپس با استفاده از جدول 𝑛)به پیمانه رساند همان کلید خصوصی خود می

 کند.شده را به رشته حروف تبدیل می

ی امشهور است. این روش دار Textbook RSAروشی که در باال توضیح داده شد به 

پذیر شود. یکی از این مشکالت امکان شود انجام حمالتی بر روی آنمیمشکالتی است که باعث 

قطعی بود است. بدین ترتیب که هر تعداد حرف یا کلمه، با رمز شدن به یک خروجی خاص 

ن حمله دشمن آید. در ایبه وجود می chosen plain textخواهد رفت. درنتیجه امکان حمله 

ها با متن اصلی و یا داشتن متون تواند با امتحان کردن حروف یا کلمات مختلف و مقایسه آنمی

 اند، محتوی متن اصلی را حدس بزند.مختلفی که تحت یک کلید رمز شده

گذاری استفاده سازی از روشی به نام الیهپیاده برای حل این مشکل و مشکالت دیگر، در
 

تری های بیشتر باشد، تعداد کاراکتربزرگ 𝑛ه گرفت هرچه توان نتیججدا شوند!!!! پس می 𝑛نویسیم که به پیمانه طوری می 4

 .توان یک ضرب رمز کرد در نیتجه امنیت باالتری داریمرا می

083104097     104105100     032066101     104101115     104116105     

032085110     105118101     114115105     116121010      

321690785     304532486     108046581     222105446     317515597     

35502452     369965228     23788460     350972200      
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عدادی شود. تترتیب که قبل از رمز کردن متن، یک الیه گذاری تصادفی انجام میکنند. بدین می

شود. گیرد، سپس رمز میشود و فرآیندهایی روی آن صورت میبیت به متن اصلی اضافه می

 اشاره کرد. OAEPو  1PKCS# توان بهها میجمله آن استانداردهایی برای این کار وجود دارد که از

 

باشیم که داشته 6و سرکار خانم دکتر جعفری 5ای از سرکار خانم دکتر معظمیجا دارد تشکر ویژه

که در لحظات  7زادهچنین از آقای احسان حسینرسان ما بودند. همدوش به دوشمان در این مقاله یاری

 یم.نهپایانی در تکمیل مقاله با ما همکاری داشتند سپاس فراوان داشته و قدر این زحمات را ارج می

 
 عضو پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهیدبهشتی 5
 عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر 6
 دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه شهیدبهشتی 7

ascii 

code 
Symbol 

ascii 

code 
symbol 

ascii 

code 
symbol 

ascii 

code 
symbol 

0 NULL 64 @ 128 Ç 192 └ 

1 SOH 65 A 129 ü 193 ┴ 

2 STX 66 B 130 é 194 ┬ 

3 ETX 67 C 131 â 195 ├ 

4 EOT 68 D 132 ä 196 ─ 

5 ENQ 69 E 133 à 197 ┼ 

6 ACK 70 F 134 å 198 ã 

7 BEL 71 G 135 ç 199 Ã 

8 BS 72 H 136 ê 200 ╚ 

9 HT 73 I 137 ë 201 ╔ 

10 LF 74 J 138 è 202 ╩ 

11 VT 75 K 139 ï 203 ╦ 

 کدهای اسکی استاندارد: 1جدول
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12 FF 76 L 140 î 204 ╠ 

13 CR 77 M 141 ì 205 ═ 

14 SO 78 N 142 Ä 206 ╬ 

15 SI 79 O 143 Å 207 ¤ 

16 DLE 80 P 144 É 208 ð 

17 DC1 81 Q 145 æ 209 Ð 

18 DC2 82 R 146 Æ 210 Ê 

19 DC3 83 S 147 ô 211 Ë 

20 DC4 84 T 148 ö 212 È 

21 NAK 85 U 149 ò 213 ı 

22 SYN 86 V 150 û 214 Í 

23 ETB 87 W 151 ù 215 Î 

24 CAN 88 X 152 ÿ 216 Ï 

25 EM 89 Y 153 Ö 217 ┘ 

26 SUB 90 Z 154 Ü 218 ┌ 

27 ESC 91 [ 155 ø 219 █ 

28 FS 92 \ 156 £ 220 ▄ 

29 GS 93 ] 157 Ø 221 ¦ 

30 RS 94 ^ 158 × 222 Ì 

32  96 ` 160 á 224 Ó 

33 ! 97 a 161 í 225 ß 

34 " 98 b 162 ó 226 Ô 

35 # 99 c 163 ú 227 Ò 

36 $ 100 d 164 ñ 228 õ 

37 % 101 e 165 Ñ 229 Õ 

38 & 102 f 166 ª 230 µ 

39 ' 103 g 167 º 231 þ 

40 ( 104 h 168 ¿ 232 Þ 

41 ) 105 i 169 ® 233 Ú 
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 ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتیدانشجوی *

 

42 * 106 j 170 ¬ 234 Û 

43 + 107 k 171 ½ 235 Ù 

44 , 108 l 172 ¼ 236 ý 

45 - 109 m 173 ¡ 237 Ý 

46 . 110 n 174 « 238 ¯ 

47 / 111 o 175 » 239 ´ 

48 0 112 p 176 ░ 240  

49 1 113 q 177 ▒ 241 ± 

50 2 114 r 178 ▓ 242 ‗ 

51 3 115 s 179 │ 243 ¾ 

52 4 116 t 180 ┤ 244 ¶ 

53 5 117 u 181 Á 245 § 

54 6 118 v 182 Â 246 ÷ 

55 7 119 w 183 À 247 ¸ 

56 8 120 x 184 © 248 ° 

57 9 121 y 185 ╣ 249 ¨ 

58 : 122 z 186 ║ 250 · 

59 ; 123 { 187 ╗ 251 ¹ 

60 < 124 | 188 ╝ 252 ³ 

61 = 125 } 189 ¢ 253 ² 

62 > 126 ~ 190 ¥ 254 ■ 

63 ? 127 DEL 191 ┐ 255 nbsp 
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 تقسیم رازای بر مقدمه
 کیا باباشاهی

 

 چکیده 

ی مسالهورد ــلی در مـــک ایو ایده دـــدی نندگاناست که به خوان تالش شدهـــن متـــدر ای

Secret sharing )ی و چیست مسالهبه توضیح کلیت در مقدمه و . در ابتدا شودداده )تقسیم راز

 مسالهیات ریاضی یوارد جز و را شرح داده Secret Splitting مساله سپس پرداخته،آن 

و در نهایت به چند کاربرد  کنیمی رمزگشایی را معرفی مییم و یک روش خطی سادهشومی

 پردازیم.می در دنیای امروز Secret sharingی مساله

 

 

 مقدمه 

 استصندوقی در اتاقش قرار دادهتمام دارایی خود را در گاو ید کهپدر ثروتمندی را در نظر بگیر

اش را برای دارایی، شخواهد پس از مرگمی لیصندوق را دارد وگاو ترکیب قفل شو فقط خود

خواهد ه فرزندان خود اعتماد ندارد و میجاست که بمشکل این .به ارث بگذارد فرزندانش

وری د به طن اطالعاتی در مورد کلید قفل بدهفرزندا مکانیسمی را طراحی کند که  به هر کدام از

اری ها با هم همکا باز کنند اما اگر تعدادی از آنن به تنهایی نتوانند قفل رهیچ کدام از فرزنداکه 

د خواهیفرزند دارید و میچهار مثال فرض کنید شما  برای .بتوانند این کار را انجام دهند ،کنند

در  هاآن ر ازنف ترکیبی بیش از دو اگر هرها به تنهایی نتوانند قفل را باز کنند اما کدام از آنهیچ

 .بتوانند این کار را انجام دهند بگیرند،کنار هم قرار 

ای مکانیسمی در ههای هستی سالحر روسیه برای کنترل کردن استفادهشود که دگفته می

از نیسه شخص مهم  یاستفاده از سالح اتمی به اجازه  شد که طی آن برای مجوزنظر گرفته می

له ی حماجازه ،دادندتر حضور داشتند و مجوز میها یا بیشنفر از آن اند به طوری که اگر دوداشته

توان یک قفلی را با سه جای کلید در نظر گرفت که تنها در صورتی برای راحتی می شد.صادر می

 الهمسبه نظر شما این . را وارد جای آن کنند کلیدیاد شده نفر  نفر از سه قفل باز شود که دو

 ی ما نیست؟ مسالهشبیه 
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Secret Splitting 

 یک عدد را در .دارید 𝑀. حالتی را در نظر بگیرید که یک پیام کنیمای شروع میبا حالت ساده

دست ه را ب 𝑀عدد کدام به تنهایی نتوانند نظر بگیرید که اگر آن را به آلیس یا باب بدهید هیچ

𝑀و به باب عدد  𝑟بود که به آلیس عدد رندوم خواهد  شرححل به این راه. یک آورند − 𝑟  را

ا یاز به همکاری بن ،چه بودهکه متوجه بشوند پیام اصلی کدام از طرفین برای این. لذا هربدهیم

 .طرف دیگر دارند

که بتوان یک عدد رندوم نبه طور مثال ای .یدآوجود می بهدر این حالت چند مشکل تکنیکی 

، تقریبا را به قسمی انتخاب کرد که احتمال انتخاب آن از بین سایر اعداد کامال رندوم باشد

از یک تا  در صورت تساوی بین تمام احتماالت )حد مجموع احتماالت فوق بود.ممکن خواهدغیر

ی آن از تمام که اندازهرا  𝑛 مانند ع این مشکل یک عدد(. برای رفرسدنهایت  به یک نمیبی

به   𝑟و 𝑀به در این حالت -کنیم را انتخاب می استتر توانیم بفرستیم بیشهایی که میپیام

وجود  𝑛در سنج  𝑟حال دیگر مشکلی برای انتخاب رندوم  .-نگریممی 𝑛صورت اعدادی در سنج 

 داده شود .  𝑛/1احتمالبه هر عدد در این بازه  نخواهد داشت چرا که کافی است 

باب  ،د راز را بین سه فرزند خود آلیسنظر بگیرید که تصمیم دار حال حالت پدر ثروتمند را در

 𝑛ی را که در پایه 𝑠 و 𝑟دو عدد رندوم _ ای که مطرح شدو چارلز پخش کند. با استفاده از ایده

𝑀 کافی است که به آلیس عدد ،را در نظر بگیرید _شوندنمایش داده می − 𝑟 − 𝑠 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 که پیام رمز گشایی شود کافی استحال برای این. 𝑠و به چارلز عدد  𝑟داده شود و به باب عدد 

 .که هر سه نفر با هم همکاری کنند

𝑚نفر توزیع کنیم باید 𝑚 را بین 𝑀در حالت کلی اگر بخواهیم یک پیام  − ، 𝑟1 عدد رندوم  1

𝑟2 ،...،𝑟𝑚−1 ی را در پایه𝑛 ها را بهانتخاب کنیم و آن𝑚 − فرد از افرادی که قصد داریم راز را   1

𝑀و در نهایت عددها در میان بگذاریم بدهیم آن با −∑ 𝑟𝑘
𝑚−1
𝑘=1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) نیز در اختیار نفر  را

 .مانده بگذاریمباقی

> 𝑡یک عدد مثبت باشد به طوری که  𝑤 کنیمفرض می تعریف: 𝑤 یک .(𝑡, 𝑤)   روش

 𝑤بین یک مجموعه از  𝑀( یک روش به اشتراک گذاشتن پیام threshold schemeآستانه )

را  𝑀ها بتواند پیام کنندهعضوی از شرکت  𝑡یده است به طوری که هر زیر مجموعهکننشرکت

 .متر قادر به انجام این مهم نباشدتعداد اعضای کای با دست آورد درحالی که هیچ مجموعهه ب

 خواهیم داشت. (2،4)ی آستانه مثال پدر و چهار فرزند را به یاد آورید در این حالت یک 

 .شدانجام خواهد 𝑝، تمام محاسبات به سنج ین پسا زا: تذکر

ابداع شد و به  توسط شمیر 1979سال  دهیم دررا ادامه میتن روشی که از این پس با آن م
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 :شرح زیر است بهی شمیر شود. ایدهگذاری شمیر شناخته میعنوان روش آستانه

تر کننده بزرگشرکت 𝑤چنین از تعداد توان فرستاد و همهایی که میاز تمام پیام را 𝑝عدد اول 

  𝑤را بیناست و هدف ما این است که آن بیان شده 𝑝ی در پیمانه 𝑀پیام  .، انتخاب کنیدباشد

. اولین گام این خواهد بود ها نیاز باشدنفر از آن  𝑡نفر چنان تقسیم کنیم که برای بازیابی پیام به

𝑡 که −  𝑠1 ،𝑠2 ،...،𝑠𝑡−1ها را به طور تصادفی انتخاب کنیم و آن  𝑝ی عدد صحیح را در پیمانه 1

 . حالبنامیم

𝑆(𝑥) ≡ 𝑀 + 𝑠1𝑥 +⋯+ 𝑠𝑡−1𝑥
𝑡−1 

𝑆(0)ای که است به گونهای یک چندجمله = 𝑀 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)  .رایب𝑤  کننده اعداد صحیح شرکت

𝑥1 ،𝑥2 ،...،𝑥𝑤  را به سنج𝑝 کنیم و به هر شخص یک دوتایی انتخاب می(𝑥, 𝑦)  اختصاص

𝑦𝑖دهیم به طوری که می ≡ 𝑆(𝑥𝑖) 𝑚𝑜𝑑(𝑝)  و...و2و1. پس به عنوان مثال برای𝑤  خواهیم

,1) :داشت 𝑠(1)), … . , (𝑤, 𝑠(𝑤))  که در این حالت عدد𝑝 ی همه عمومی است ولی کسی برا

 .دسترسی ندارد 𝑠(𝑘)ای چندجملهبه 

 

 شمیر الگوریتم خطی

,𝑥1)های نفر با زوج 𝑡فرض کنید که  𝑦1) ،... ،(𝑥𝑡 , 𝑦𝑡) شوند تا پیام جمع می𝑀  را رمزگشایی

𝑡ی را از درجه 𝑆(𝑥)ای چندجمله کنند. − این است که با داشتن ر نظر بگیرید هدف د 1

,𝑥)های زوج 𝑦) پیام را پیدا کنیم به بیان دیگر بتوانیم: 

𝑦𝑘 ≡ 𝑀 + 𝑠1𝑥𝑘
1 +⋯+ 𝑠𝑡−1𝑥𝑘

𝑡−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑡 

𝑠(0)حال اگر  = 𝑀  توان معادله را به شکل زیر نوشتدر نظر گرفته شود می: 

(

 

1 𝑥1 ⋯ 𝑥1
𝑡−1

1 𝑥2 𝑥2
𝑡−1

⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑡 ⋯ 𝑥𝑡

𝑡−1)

 (

𝑠1
𝑠2
⋮
𝑠𝑡

) ≡ (

𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑡

) (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

. این سیستم تنها در صورتی جواب دارد گذاریمبرگرفته از واندرموند می 𝑉نام ماتریس فوق را 

 ه:توان نشان داد کچنین می. همدر آن مخالف با صفر باشد 𝑉که دترمینان ماتریس 

det(𝑣) = ∏ (𝑥𝑘 − 𝑥𝑗)1≤𝑗<𝑘≤𝑡  

را نیز   𝑝که. )علت اینبا هم برابر باشند 𝑝به سنج  𝑥𝑖بود که دو که تنها در صورتی صفر خواهد

ند سیستم جواب ها متمایز باش𝑥𝑖 ملذا تا زمانی که تما .(کنیم همین استانتخاب می عددی اول

 .یکتایی خواهد داشت
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 :مثال

𝑀 را در نظر بگیرید و پیام را برابر با  (3،8)ی یک آستانه = در نظر بگیرید 190503180520 

شرایط باال صدق عدد اول دلخواه که در  دهد. یکرا نشان می  secretیکلمهنماد که در اینجا 

𝑝گیریم  .کنیمکند را انتخاب می = را  𝑠2و   𝑠1و بعد از آن اعداد رندوم 1234567890133

𝑠(𝑥)ای حال چندجمله .انتخاب کنید = 𝑀 + 𝑠1𝑥 + 𝑠2𝑥
فرض  تشکیل دهید. برای مثالرا  2

 :کنید

𝑠(𝑥) = 190503180520 +  482943028839x +  1206749628665𝑥2 

 

ها ها رندوم باشند به آن𝑥𝑖ه جا کاز آن و بعدی باید هشت زوج تشکیل بدهیمی در مرحله

 :پس داریمدهیم اعداد یک تا هشت را نسبت می

 (1 , 645627947891) 

(2 , 1045116192326) 

(3 , 154400023692) 

(4 , 442615222255) 

(5 , 675193897882) 

(6 , 852136050573) 

(7 , 973441680328) 

(8 , 1039110787147). 

 داریم: ،فرض کنیم فرد دو و سه و هفت قصد دارند رمز را بگشایند

(
1 2 4
1 3 9
1 7 49

)(
𝑀
𝑠1
𝑠2

) ≡ (
1045116192326
154400023692
973441680328

)  𝑚𝑜𝑑(1234567890133)  

 :دهدکه نتیجه می

(𝑀, 𝑠1, 𝑠2) ≡ (190503180520,482943028839,1206749628665) 

 کند.ای و هم پیام را افشا میکه هم چندجمله

 

 ها کاربرد

 . برای مثالاستکاربردهای زیادی پیدا کرده  secret sharingیمسالهدر دنیای امروزه 

یاد کرد که از مبحث این  visual cryptographyهای آنالین یا حتی گیریرای بهتوان می

ها را الزم دانستن آنام که تعریف مهم در این مقوله را آوردهمقاله خارج است اما در زیر دو 
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بار سهم رمز هر کس  جا الزم است ذکر کنم این است که اینای که در اینتنها نکته .دانستم

جا از او به عنوان شود و ممکن است پدر که در اینتوسط پدری خوب و پاک نیت پخش نمی

dealer ن است فرزندان با هم چنین ممک. همم بین فرزندان خود استثنا بگذاردنیز یاد کردی

 باشند و به هم اطالعات درستی در مورد آن اطالعاتی که در دست دارند ندهند.خصومت داشته

 

 

 (verifiable secret sharing) دارای قابلیت تصدیق  secret sharingیک سیستم

دارای قابلیت تصدیق است هرگاه بتوان افراد درگیر خطاکار را   secret sharingیک سیستم

 :ایی کرد که این افراد عبارتند ازشناس

های غلطی از اطالعات را ( که ممکن است به افراد سهمdealerی رمز )کنندهپخش -1

  .اختصاص دهد

 .اطالعات غلط بفرستند ،خود افرادی که قصد دارند رمزگشایی انجام دهند -2

دارای قابلیت تصدیق عمومی است   secret sharingشود یک سیستمدر رمزنگاری گفته می

(PVSSهرگاه ): 

 .دارای قابلیت تصدیق باشد  -1

کننده صحت اطالعات ارسال شده توسط پخش بتواند از مسالهشخص درگیر در هر  -2

(dealerمطمئن گردد ). 

ها مورد کاندیدا ن شود که اطالعات درستی درئهر فرد باید مطم گیری آنالینی رایدر مقوله

ستی را در اختیار سیستم ن شد که فرد اطالعات نادرئچنین باید مطمشود و همبه او منتقل می

 ای از کاربردهای این سیستم است.دهد که خود نمونهقرار نمی

 

 

 Visual cryptographyرمزنگاری تصویری یا 

شایی گکنیم که اگر برای رمزای مخفی میات موجود را در یک تصویر به گونهاطالعدر این روش 

عماگرچه ج ،شود گشاییاطالعات به طور کامل رمز ،تصویر مکمل درست آن استفاده کنیماز 

ی اگر سال گذشته در جشنواره _.استساز هم کمی دردسر در کنارتصویرها  آوری و چینش

 ، قطعاباشیددید کردهبازکامپیوتر  ی علومغرفهاز و  ت کردهشرکحرکت دانشگاه شهیدبهشتی 

 _.ایدها بودهعکس چینش مناسبت افراد برای شاهد مشق

 :است ی بعدصفحهمثالی از آن به شکل 
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 یافته و برازش آنآشنایی با پواسون تعمیم

 به عنوان مدل

 𝑹 1افزاربه کمک نرم
 *زهرا حاتمی

 

 نپواسوتوزیع 

    پواسون است. دگیرهای شمارشی مورد استفاده قرار میهای مهم آماری که برای دادهیکی از توزیع

یا مکانی معین  دادها در یک بازه زمانیی تعداد رخنشان دهنده 𝑋در این توزیع متغیر تصادفی 

 هستند.است. در این توزیع میانگین و واریانس برابر 

 

 :بیش پراکنش

د تر باششود که واریانس مشاهده شده از واریانس مورد نظر بیشاین ویژگی زمانی نمایان می

 رو شدن با آن وجود دارد.همسایل کاربردی امکان روبو در 

ر این ویژگی د دلیل وجودمناسب نیست،  این نوع دادهاستفاده از توزیع پواسون برای برازش 

 ت.ها با کمک روابط زیر به سادگی قابل مشاهده اسداده

𝐸(𝜇)باشد و  𝜇دارای توزیع پواسون شرطی به شرط  𝑌فرض کنید  = 𝜃 های شمارشی در واقع داده

 باشند و از طرفیراکنش میدارای بیش پ 𝜇ی به دست آمده از توزیع پواسون شرطی به واسطه

𝐸(𝑌) = 𝐸(𝐸(𝑌|𝜇)) = 𝐸(𝜇) = 𝜃 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝐸(𝑉𝑎𝑟(𝑌|𝜇)) = 𝐸(𝜇) + 𝑉𝑎𝑟(𝜇) = 𝜃 + 𝑉𝑎𝑟(𝜇) > 𝜃 

𝑉𝑎𝑟(𝑌)بنابراین  > 𝐸(𝑌) توان نمی دیگر، هستندچون امید و واریانس در پواسون برابر  و

ع بیش پراکنش توزی ها با ویژگیها برای برازش دادهترین مدلپواسون استفاده کرد. از متداولاز 

 است. تعمیم یافتهای منفی و پواسون دوجمله

 

 پواسون تعمیم یافته

های شمارشی با ویژگی بیش پراکنش تر ذکر شد از این توزیع برای دادهطور که پیشهمان

 

 برگرفته از پروژه کارشناسی با همین عنوان1 
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ه به توزیع الگرانژ نیز معروف است دارای تابع جرم احتمال زیر کنند. این توزیع کمی استفاده

 است:

𝑓(𝑦|𝜉, 𝜔) =
𝜉(𝜉 + 𝜔𝑦)(𝑦−1)

𝑦!
𝑒−(𝜉+𝜔𝑦) 

 شوندمیانگین و واریانس این توزیع نیز به صورت زیر محاسبه می

𝐸(𝑌) = 𝜉(1− 𝜔)−1 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜉(1−𝜔)−3 

 پراکنشیهای شمارشی با و بدون ویژگی بیش یافته برای دادههای خطی تعمیماز جمله مدل

 :رسیون پواسون با تابع توزیع زیر به کمک توزیع پواسون و به صورت زیر استگر

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) =
𝑒−𝜆𝑖𝜆𝑖

𝑦𝑖

𝑦𝑖!
       𝑦𝑖 = 0,1,2, … 

 :کنیمبه عنوان متغیر کمکی به صورت زیر تعریف می 𝑥بردار ه مدل رگرسیون پواسون را با ک

𝑓(𝑦𝑖|𝑥𝑖, 𝛽) =
𝑒−exp(𝑥𝑖

′𝛽)[exp(𝑥𝑖
′𝛽)]𝑦𝑖

𝑦𝑖!
 

 ی نمایی یک پارامتری به این صورت است کهاختار مدل پواسون به عنوان عضوی از خانوادهس

𝑌𝑖 هایمتغیرهای مستقل پاسخ هستند و دارای توزیع پواسون با میانگین 𝜇𝑖 باشندمی. 

𝜂توزیع در این 
𝑖
= log(𝜇𝑖)  و𝛽 و 𝑥𝑖  های بردار𝑥𝐾1 بعدی هستند از پارامترها و متغیرهای تبیینی. 

 :باشدمایی هم به صورت زیر مینتابع درست

log 𝐿(𝛽)  =∑{−exp(𝑥𝑖
′𝛽) + 𝑦𝑖𝑥𝑖

′𝛽 − ln𝑦𝑖!}

𝑛

𝑖=1

 

 

 توزیع آماسیده در صفر

ور تواند به طهای آماسیده در صفر یک پارامتر احتمالی اضافی را برای مقدار صفر که نمیمدل

های با بیش پراکنش و تعداد کند و برای مدلمعرفی می توسط فرض مدل برآورد شود کامل

,𝑌~𝑍𝐼𝐷(𝜋0 با متغیر تصادفی 𝐷توزیع از در صفر  . مدل آماسیدهرودصفرهای زیاد  به کار می 𝜃) 

 است:تابع احتمال زیر  اراید

𝑓𝑍𝐼𝐷(𝑦) = 𝜋0𝐼(𝑦 = 0) + (1− 𝜋0)𝑓𝐷(𝑦|𝜃) 

 احتمال تعداد صفرها برابر است با ،باالا توجه به معادالت ب

𝜋0 + (1− 𝜋0)𝑓𝐷(0|𝜃) 

𝑦 در حالی که برای تعداد >  برابر است با 0

(1− 𝜋0)𝑓𝐷(𝑦|𝜃) 

 :انگین و واریانس این توزیع به صورت زیر محاسبه خواهد شدمی
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𝐸(𝑌) = (1 − 𝜋0)𝐸(𝑌𝐷) 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = (1− 𝜋0)(𝑉𝑎𝑟(𝑌𝐷) + 𝜋0𝐸(𝑌𝐷)) 
تر با این توزیع قابل ذکر است در شرکت های بیمه به دلیل به عنوان مثالی برای آشنایی بیش

 گذاربیمه، ی خودرو در طول سال از طرف شرکت بیمهبیمه پاداش در صورت عدم استفاده از اخذ
 هایزیادی در تعداد داده کند و به همین علت صفرهایهای کوچک خود را گزارش نمیخسارت

 میت تحلیل تعداد مدعیان خسارت و عوامل تاثیرگذارشود که به دلیل اهزارش شده ایجاد میگ
 مانند های توانیتوزیع سریهای شمارشی با استفاده از ها پاسخبر آن از برخی از مدل دیگر

صفر  ماسیدهآ مانند رگرسیون پواسون های توانی آماسیده صفرتوزیع سریرگرسیون پواسون  و 
 کرد.ها استفاده برای تحلیل این داده

ینی بپیش های ریسک را شناسایی کرده و فراوانی ادعاهای مورد نظر راتوان عاملمی ،هااین تحلیلبا 
از  هاییداده کمک های توانی و رگرسیون پواسون آماسیده به صفر بهدر ادامه پس از معرفی سری. کرد

 .کنیممقایسه میرا با هم  همین جنس کارایی رگرسیون پواسون و رگرسیون پواسون آماسیده به صفر

 

 توزیع سری های توانی

𝑋 هرگاه تابع احتمال آن به صورت زیر باشد ،های توانی استدارای توزیع سری: 

𝑃(𝑋 = 𝑥) =
𝑎(𝑥)𝜃𝑥

𝑐(𝑥)
    𝑥 = 0,1,2, … 

𝑎(𝑥)که در آن  > 𝑐و  0 > است که از جمله این  𝜃پذیر از تابعی مثبت، متناهی و مشتق 0

 باشند.ای میدوجملههای پواسون و ها، توزیعسری

 

 صفرهای توانی آماسیده در توزیع سری

 :زیر است به صورت ،ر صورت آماسیده به صفر بودند 𝑋 تابع چگالی احتمال سری توانی متغیر تصادفی

𝑃(𝑋 = 𝑥) =
𝑎(𝑥)𝜃𝑥

𝑐(𝑥)
          𝑥 ∈ 𝑇 

 است.ای از اعداد صحیح و غیرمنفی زیرمجموعه 𝑇 که در آن

ن آ آید که درتابع احتمال آن به صورت آمیخته زیر در می، صفرهای زیاددر صورت بروز تعداد 

 :شودگونه تعریف میآن این و توزیع دهدرا به صفر می 𝜋 احتمال

𝑃(𝑋 = 𝑥) =

{
 
 

 
 𝜋 + (1 − 𝜋)

𝑎(0)

𝑐(𝜃)
                                     𝑥 = 0

(1− 𝜋)
𝑎(𝑥)𝜃𝑥

𝑐(𝑥)
      𝑥 ∈ 𝑇 − 0  و {0} < π < 1
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 صفر توزیع پواسون آماسیده در
صیص خو با ت تابع درستنمایی به صورت زیر، با بروز تعداد صفرهای زیاد برای توزیع پواسون

 .کندها به طور ذکر شده در باال تغییر میاحتمال

𝑃(𝑋 = 𝑥) = {

𝜋 + (1 − 𝜋)𝑒−𝜃              𝑥 = 0

(1 − 𝜋)
𝑒−𝜃 𝜃𝑥

𝑥!
      𝑥 = 1,2, … 

0 < π < 1 

𝐿(𝜃, 𝜋|𝑥) =∏[(𝜋𝑖 + (1 − 𝜋𝑖)𝑒−𝜃𝑖)
1−𝑎𝑖 ((1 − 𝜋𝑖)

𝑒−𝜃𝑖  𝜃𝑖
𝑥𝑖

𝑥𝑖!
)

𝑎𝑖

]

𝑛

𝑖=1

 

 

 های شمارشی با تعداد صفر زیادمدل خطی تعمیم یافته برای داده

 : کنیمهای توانی آماسیده در صفر را به صورت زیر تعریف میمدل توزیع سری

𝑃(𝑋𝑖 = 𝑥𝑖) = {

𝜋𝑖                                                   𝑥𝑖~0

(1 − 𝜋𝑖)
𝑎(𝑥𝑖)𝜃𝑖

𝑥𝑖

𝑐(𝜃𝑖)
      𝑥𝑖~𝑃𝑆𝐷(𝜃𝑖)

 

𝜃 ه اگر بردارهایک = (𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑛) و 𝜋 = (𝜋1, 𝜋2, … , 𝜋𝑛)  ز استفاده ابه صورت زیر و با

 :داریم ،بندی شوندیافته مدلهای خطی تعمیممدل

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋) = 𝐵𝛽 

log(𝜃) = 𝑊𝛾 

تابع درستنمایی بردارهایی هستند که باید توسط  𝛾و  𝛽د و هستنریس مات 𝑊و  𝐵 که در آن
 شوند:برآورد  زیر

𝑙𝑜𝑔 𝐿(𝛽, 𝛾; 𝑥) = ∑(1 − 𝑎𝑖) log (𝜋𝑖 + (1 − 𝜋𝑖)
𝑎(0)
𝑐(𝜃𝑖)

) 

𝑛

𝑖=1

+∑𝑎𝑖 log((1 − 𝜋𝑖)
𝑎(𝑥𝑖)𝜃𝑖

𝑥𝑖

𝑐(𝜃𝑖)
)

𝑛

𝑖=1

=∑(1 − 𝑎𝑖) log (
𝑒𝐵𝑖𝛽

1 + 𝑒𝐵𝑖𝛽
+

1

1 + 𝑒𝐵𝑖𝛽
𝑎(0)

𝑐(𝑒𝑊𝑖𝛾)
)

𝑛

𝑖=1

+∑𝑎𝑖 log (
1

1+ 𝑒𝐵𝑖𝛽
𝑎(𝑥𝑖)(𝑒

𝑊𝑖𝛾)𝑥𝑖

𝑐(𝑒𝑊𝑖𝛾)
)

𝑛

𝑖=1

=∑(1 − 𝑎𝑖) log (𝑒𝐵𝑖𝛽 +
𝑎(0)

𝑐(𝑒𝑊𝑖𝛾)
)

𝑛

𝑖=1

+∑𝑎𝑖 log (
𝑎(𝑥𝑖)(𝑒

𝑊𝑖𝛾)𝑥𝑖

𝑐(𝑒𝑊𝑖𝛾)
)

𝑛

𝑖=1

−∑log(1 + 𝑒𝐵𝑖𝛽)

𝑛

𝑖=1
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 مدل پواسون آماسیده در صفر

,𝑋1 فرض کنید 𝑋2, … , 𝑋𝑛 دارای پواسون آماسیده در صفر باشند با تابع زیر 

𝑃(𝑋𝑖 = 𝑥𝑖) = {

𝜋𝑖                                          𝑥𝑖~0

(1− 𝜋𝑖)
𝑒−𝜃𝑖𝜃𝑖

𝑥𝑖

𝑥𝑖!
      𝑥𝑖~𝑃(𝜃𝑖)

 

 و تابع درستنمایی

log 𝐿(𝛽, 𝛾; 𝑥) =∑(1 − 𝑎𝑖) log (𝑒𝐵𝑖𝛽 + 𝑒−𝑒
𝑊𝑖𝛾)

𝑛

𝑖=1

+∑𝑎𝑖 log (
𝑒−𝑒

𝑊𝑖𝛾(𝑒𝑊𝑖𝛾)𝑥𝑖

𝑥𝑖!
)

𝑛

𝑖=1

−∑log(1 + 𝑒𝐵𝑖𝛽)

𝑛

𝑖=1

 

تر ذکر شد زمان آن طور که پیشهمان .اکنون که با مدل و تابع توزیع پواسون آشنا شدیم

هایی واقعی آزمون کرده و مدل بهتر را معرفی کنیم. داده ها را بر رویتا کارایی مدلاست رسیده 

دستورها و تحلیل نتایج  انجام داده و در ادامه به معرفی 𝑅افزار ی نرم را به وسیله هااین آزمون

 .پرداخت ها خواهیمآن

 :پردازیمپاسخ و متغیرهای کمکی می ها و تعیین متغیرحال به معرفی داده

باشند که تحت متغیرهای ها مربوط به تعداد تصادفات خودروها به عنوان متغیر پاسخ میداده

مکان تصادف و مدل خودرو ، سن خودرو، سن راننده، تصادف چون خسارت وارده در ازای کمکی

 .اندبه سه گروه تقسیم شده شوند که دو متغیر مدل خودرو و محل تصادف هر کداممی بندیمدل

 

 .رسانیمها بحث را به پایان میدر ادامه با دستورها و نتایج آن

 

mydata<-read.csv("d:\\project\\bime.csv") 

table(mydata$number) 

0           1            2      3      4    5    6  

7022   1299    195   28   16    5    2 

hist(mydata$number) 

 

 تورها توسط دسسپس برای تشخیص آماسیده به صفر بودن آن ها را فراخوانی کرده وابتدا داده

table اصفرهکنیم که به وضوح تعداد تعداد هر کدام از اعداد تعداد تصادفات را مشخص می 

 .باشدعدد می 7022 هابسیار زیاد بوده تعداد آن
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 Histور دست دادن اندازه اختالف تعداد صفرها با دیگر تعداد تصادفات ازدر ادامه برای نشان 

ه ب آماسیده واسونمقایسه مدل پواسون رگرسیون و مدل رگرسیون پ برایاست. استفاده شده

ی ررسب از و سپس ،مدل اول را برازش داده ،هاآماسیده بودن داده بدون در نظر گرفتن صفر ابتدا

 .آماسیده به صفر بودن داده ها را برازش می دهیمنتایج آن مدل تحت 

 

fit1<-

glm(number~agec+ager+type+situation+loss,data=data,family="poiss

on") 

summary(fit1) 

Call: 

glm(formula = number ~ agec + ager + type + situation + loss, 

   family = "poisson", data = data) 

Deviance Residuals: 

   Min       1Q   Median       3Q      Max 

−8.2217  −0.6172  −0.5925  −0.5670   5.6239 

 

Coefficients: 

   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) −2.0286036  0.1172952 −17.295  <  2𝑒 − 16 *** 

agec         0.0039836  0.0039318   1.013  0.31097 

ager         0.0020316  0.0014119   1.439  0.15018 

type         0.0036086  0.0286842   0.126  0.89989 

situation    0.0894104  0.0287701   3.108  0.00189 ** 

loss         0.0054364  0.0001007  53.985  <  2𝑒 − 16 *** 

 

Signif. codes:  0 ***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 صفر و 𝛽ایب این برداشت را اظهار کرد که ضرتوان می ،که از نتایج به دست آمدهطور همان

 ها این سطوحخسارت در سطوح تعیین شده که توسط ستارهر متغیرهای مکان تصادف و مقدا
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 .نیستند دارضرایب دیگر متغیرها معنی ،باشنددار میمعنی ،اندتعریف شده

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

   Null deviance: 6722.5  on 8566  degrees of freedom 

Residual deviance: 5518.7  on 8561  degrees of freedom 

AIC: 8799.1 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

ل باشد که برای این مدمی CIA مناسبت مدل مقدارهای نیکویی برازش برای یکی از معیار

 ت.سا 8799.1

را برای  CIA دهیم و مقدارها برازش میالت آماسیده به صفر بودن دادهحال مدل را برای ح

 .تر باشد نشان از بهتر بودن مدل استکدام که کم کنیم هرنیز با مدل قبل مقایسه می آن

 

fit2<-

zeroinfl(number~agec+ager+type+situation+loss,data=data,em=TRU

E,dist="poisson") 

 

summary(fit2) 

 

Call: 

zeroinfl(formula = number ~ agec + ager + type + situation + loss, 

data = data, 

   dist = "poisson", em = TRUE) 

 

Pearson residuals: 

   Min         1Q     Median         3Q       Max  

−1.074𝑒 + 00 −3.155𝑒 − 04 −1.520𝑒 − 04 −8.216𝑒 − 05  4.707𝑒+00 
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Count model coefficients (poisson with log link): 

   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)  0.0935633  0.1136734   0.823    0.410 

agec         0.0012659  0.0038512   0.329    0.742 

ager         0.0001671  0.0013725   0.122    0.903 

type        −0.0100968  0.0281040  −0.359    0.719 

situation   −0.0117574  0.0281760  −0.417    0.676 

loss         0.0014574  0.0001791   8.136 4 09e-16 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘’ 1 

 

Number of iterations in BFGS optimization: 22 

Log-likelihood: -1760 on 12 Df 

AIC:3543.855 

 

و  0.001ار بوده است در سطح دها معنیتنها ضریب مربوط به مقدار خسارت در این مدل

تر بوده و نشان از بهتر باشد که از مدل قبل کممی 3543.855برای این مدل مقدار  AICر مقدا

 .این مدل دارد بودن

 بهشتیی آمار و کاربردها، دانشگاه شهیددانشجوی کارشناس* 

 



 

 ی آرک تانژنرانت )اثبات بدون کالم(سری و اتحادی درباره

arctan𝑛 + arctan
1

𝑛2 + 𝑛 + 1
= arctan(𝑛 + 1) 

arctan
1

𝑛2 + 𝑛 + 1
= arctan(𝑛 + 1) − arctan𝑛 

∑arctan
1

𝑛2 + 𝑛 + 1

∞

𝑛=0

= 𝑙𝑖𝑚
𝑁→∞

arctan(𝑁 + 1) =
𝜋

2
 

 



 
 

 
 سرگرمی
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 2کاچمارز-و رادون 1پازل های کاکورو
Julian F. Fleron 

 *پریسا الیاسی

 

 کاکورو پازل

بیه تر شهای کاکورو بیشپازل .است کاکورو پازلی با تاریخچه و محبوبیتی همانند سودوکو

سیاه رنگ )که فاقد ارزش عددی  خانه ی خالی و تعدادیهاخانهشامل  3جدول کلمات متقاطع

 خانهی خالی واقع در یک سطر و یا ستون که در مجاورت یک هاخانهی همه باشند.می هستند(

ی ی خالهابرای حل این پازل خانهمانند سودوکو  شما باید نامیم.سیاه رنگ هستند را مسیر می

تفاوت بین پازل کاکورو و سودوکو به غیر از شکل ظاهریشان موارد  .کنیدپر  9تا 1را با اعداد بین 

 :باشدزیر می

واقع در مسیر را نشان  نهخاجمع همه برای هر مسیر یک عدد راهنما وجود دارد که حاصل .1

 دهد.می

 باشد.داشته در هر مسیر نباید هیچ عدد تکراری وجود .2

 

تری ارزش بیش ،عضی از این اعداد راهنماب .باشدیکتا می نیزهمانند سودوکو جواب پازل کاکورو 

ی برای مثال اگر عدد راهنما تر است.شان کمها برای تجزیهبه دیگری دارند زیرا تعداد حالت نسبت

گاه تنها حالت ممکن برای تجزیه )تنها ترکیب احتمالی( آن ،باشد 7ما برای سه خانه خالی عدد 

 که یک ها ممکن برای تجزیه(داد ترکیبات احتمالی )تعداد حالتتع باشند.می 4و  2، 1اعداد 

4ما  رود.وضوع مهمی در ریاضیات به شمار میباشد متواند داشتهعدد می + 2 + 1 = را یک  7

بسیاری از این افرازها  وجود دارد. 15افراز مختلف برای عدد  پانزده .نامیممی 7افراز برای عدد 

1کنند چون این اعداد تکراری هستند. مثل در پازل کاکورو صدق نمی + 1 + 1 + 2 + 2 =

 
1 Kakuro 
2 Radon-Kaczmarz 
3 Crossword 
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مند توسط ریاضیدان سوئسی لئونارد اویلر مورد مطالعه قرار ولین بار به صورت قاعدهافرازها ا .7

 .[3]گرفت

 

 کاکورو13×13متعارف  پازل .1شکل

 کاکورو13×13پازل نامتعارف  .2شکل 



کاچمارز-های کاکورو و رادونپازل 191   

 کاچمارز-پازل رادون

دان )ریاضی 4یوهان رادونبه احترام    RKکاچمارز یا به طور مخفف پازل -رادوننام پازل  

گذاشته  (1895-1940دان لهستانی )ریاضی 5استفان کاچمارز(  و 1887-1956استرالیایی 

های سودوکو و ، همانند پازلشودی مربعی شکل خالی شروع میپازل با یک شبکه است.شده

است با این تفاوت که در این  9تا 1ها با اعداد بین هدف پرکردن مربع RKهای  در پازلکاکورو 

زیر شده در شکل پنج جدول اضافی نشان داده ها تکرار در هر سطر و یا ستون مجاز است.پازل

های روی جمع درایهشده برابر حاصلباشند. هر عدد نشان دادهراهنمای حل برای این پازل می

 .باشدمیسم شده خطوط ر

جمع دو حاصل 15جمع شش درایه در ستون اول است و عدد حاصل 33برای مثال عدد 

 باشد.می 6روی قطر سطحی راست 𝑎25و  𝑎13ی ایهدر

 

 
4 Johann Radon 
5 Stefan Kaczmarz 
6 shallow right diagonal 

 کاچمارز-رادون 6×6پازل  .3شکل
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 9تا  1، اعدادی صحیح بین : معموال استفاده از این امر که ورودیها )خطوط مشی(استراتژی

ند همان-جمعی هستیم های حاصلدنبال قیودی با استفاده از داده کند. ما بهکفایت می ،هستند

تا یک مقدار به صورت منحصر به  -کنیمبرای حل پازل سودوکو استفاده می معموال روشی که

توانیم مقدار این ورودی و معطوف کنیم، می  𝑎45ا روی عنصراگر توجه خود ر فرد تعیین گردد.

ه با توجه ب)تذکر: بعد از پر کردن مقادیر بدیهی  جوارش را تعیین کنیم.تعدادی از عناصر هم

کند است( تعیین می  𝑎36و 𝑎14 ،𝑎25جمع عناصر حاصلشده )که نشان داده 14شکل عدد 

≤ 𝑎36که 𝑎12کند که تضمین می است، 𝑎36و  𝑎12، 𝑎24جمع عناصر حاصلکه  7عدد  . 3 ≤ 3. 

𝑎45 کند کهاست تضمین می 𝑎63و  𝑎36 ،𝑎45، 𝑎54جمع عناصر حاصلکه  14عدد  ≤ 2. 

𝑎56چون  ≤ است به صورت یکتا تعیین  29جمعشان حاصلهر پنج خانه روی قطر راست که  6

آورد گزینی را فراهم میهای جایمختلف، راه جمعیهای حاصلگردند.( مبانی جبر برای دادهمی

مقادیر  .دهیمقرار می 𝑎25 ،𝑥 جای عنصر مقادیر بدیهی از جدول،برای این پازل بعد از پر کردن 

𝑎13برای مثال  بیان شوند. 𝑥توانند به عنوان تابع خطی بر حسب دیگر می = 15 − 𝑥  و𝑎36 =

12 − 𝑥. دهد که مجموع ردیف اول به ما نشان می𝑎12 = 𝑥 − است و بنابراین با توجه به  6

7 قطر سطحی راست = 𝑎12 + 𝑎24 + 𝑎36 = (𝑥 − 6) + 𝑎24 + (12 − 𝑥) شود نتیجه می

𝑎24که  = ( برای این استدالل که نتیجه 𝑦)مانند  . در این پازل انتخاب دقیق یک مجهول دیگر1

ی ها یک زمینهچنین این پازلهم نهایی حاصل یک جواب یکتا برای پازل است کافی است.

در آن به کار هایی از جبرخطی را کند که ایدهای برای دانشجویان مشتاق فراهم میالعادهقفو

الت )در دستگاه معاد اعداد راهنما در این پازل خاص این دستگاه را به یک دستگاه فرا معین .ببرند

تر بیش دول،های خالی جخانه جادر این ،از مجهوالت اعداد راهنما، جادر این ،اگر تعداد معادالت

اگر در این پازل هیچ اعداد راهنمایی در قطر  سازد.با جواب منحصر به فرد تبدیل می (باشد

 رسید!می 19000های مجزا به بیش از تعداد جواب ،شدسطحی داده نمی

باشد؟ که این شرایط  جواب داشته  RKپازل پیدا کنید تا توانید یک شرط اساسیآیا می 

 قابل بررسی باشد؟ مسالهبدون نیاز به تالش برای حل صریح 

 .سه در سه زیر توجه کنید و پاسخی برای پرسش فوق بیابید هایبه پازل

 یا باالتر تعمیم دهید؟ و 4×4توانید همین نتیجه را به پازل حال آیا می
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از دنیای  7تی اسکنسیجمعی، ی روش حاصلشدهبتوان گفت بهترین کاربرد شناخته شاید

شده گیریهای اندازهشعاع ،8در اسکن پرتونگاری مرکزی کامپیوتریتصویربرداری پزشکی است. 

ب شده در مقدار تابش جذ شود.از زوایای مختلف عبور داده می اشعه ایکس از یک طرف شی

، نیمکتقسیم می شطرنجیسطح مقطع را به یک شبکه ما  شود.گیری میاندازهامتداد هر زاویه 

جمعی های حاصلشده توسط هر پیکسل بر اساس داده مقدار تابش جذبآوری جمعهدف ما 

را  اسکنتیسیارتباط بین این پازل و  5واره در شکلمقایسه پازل با طرح است.گیری شدهاندازه

 دهد.توضیح می

ها بیش از آن حدی است که با دست قابل محاسبه باشد و به جای آن از دادهت واقعیالبته در 

یک  کنند.استفاده میبرای مشاهده عکس پرتونگاری  9محوری برشبرای بازسازی  کامپیوتر

دان دکتر و فیزیک) 10آلن کورماک باشد.پیکسل داشته 10000ست در یک طرفش تصویر ممکن ا

 
7 Cat scan 
8 computerized axial tomography scan 
9 Axial slice 
10 Allan M. Cormack 

 .4شکل
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( 1919-2004)مهندس انگلیسی تبار 11هانسفیلد گادفری( و 1924-1998اهل آفریقا جنوبی 

رفت جنبه اصلی پیشدر واقع  جایزه نوبل پزشکی را از آن خود کردند.اسکن تیسیبه خاطر ارتقاء 

 هایی توسطبه دست آمده در چنین پازلکه چگونه اطالعات ، اینریاضیات بودها وابسته به آن

و دیگر اشخاص در این  هانسفیلد ،کورماکزمان با هم پذیرد.جمعی صورت میهای حاصلداده

 Radon“توسط رادون در ده های قبل  اما ابزار اصلی و اولیه م دادند.زمینه کارهایی انجا

 
11 Godfrey Hounsfield 

 فرستادن اشعه ایکس در زوایای مختلف به سمت یک شی است.  cat scanکار .5شکل

Stefan kaczmarz 
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transform”  شده کاچمارز درتر شناختهدان کمچنین ریاضیو هم 1917سال"Algebraic 

reconstruction technique"  توسعه یافته بود. 1937سال 
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Johann Radon 
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 ارشد ریاضی محض، دانشگاه امیرکبیردانشجوی کارشناسی * 
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3 3 9 5 6 8 
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6 8 1 8 6 4 
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 زگهواره تا گور بازی بجوی !!!

 *احمد معماریان

 

یاضی ر ن علمیدر انجم-ذهن زیبا رین محور فعالیت کارگروه تبازی و سرگرمی به عنوان اصلی 

ف واحدی تعری ،فعالیتی شناخته شدهتاکنون درباره آن به عنوان است که  -بهشتیدانشگاه شهید

 !استوجود نداشته

 در ادامه به بیان دیدگاه پیاژه و آدلر درباره بازی و انواع آن و

 ی بازی سرچشمه -

 نقش و اهمیت بازی در زندگی فردی و اجتماعی از کودکی تا بزرگسالی  -

 به بازی با طعم ریاضی! ذهن زیبارویکرد کارگروه  -

 پردازیم.می

وشایند خ ،بخشترین کار آنان قلمداد کرد. بازی، تالش و فعالیت لذتبازی کودکان را جدیباید 

توانند افکار و جانبه فرد ضروری است. کودکان خردسال نمیو مفرحی است که برای رشد همه

 [1]نند.کعقاید خود را به راحتی با کالم بیان کنند، بنابراین معموال از طریق بازی خود را ابراز می

مال اختیاری و )زور و اجبار( و کا بازی، عبارت است از فعالیتی که بدون وجود نیروی خارجی

طوری که انجام آن سبب لذت و آرامش گردد. تفاوت شود، بهبدون هدف و منظور خاص انجام می

باشد. اگر فعالیتی به منظور رسیدن به هدف خاص و بازی با کار در انگیزه انجام فعالیت می

ت را بازی آن فعالی ،و اگر هدف، صرفا لذت و خوشی باشد شودنامیده می کارمشخص دنبال شود، 

  [2]نامند.می
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بخش باشد، داند که دارای هدف نباشد، اختیاری باشد، لذتپیاژه، فعالیتی را بازی می  

 دهی نداشته باشد و از هرگونه کشاکش و پرخاشگری آزاد باشد.سازمان

  

 انواع بازی

 بازی فعال یا پرانرژی

هایی مانند باال رفتن، دویدن، خزیدن، نشستن، ایستادن، پریدن، پرتاب کردن، لگد فعالیت  

جوش، وهای فعال و پرجنبزدن و گرفتن اشیاء برای رشد فیزیکی بدن بسیار اهمیت دارند. بازی

ها این بازی[3] شوند.سبب به دست آوردن قدرت و چاالکی و ایجاد هماهنگی در حرکات می

د، پراننجنبانند، در هوا لگد میها بازوهایشان را میشوند. آنزمان تولد کودک شروع میدرست از 

ها از منبع انرژی سرشار رسد که همه این فعالیتزنند و به نظر میکنند، غلت میدست دراز می

و  شدههایی هستند که پدیدار های پرانرژی، اغلب اولین نوع بازیگیرد. بازیها سرچشمه میآن

  [4]دهند.یابند و در دوران بزرگسالی خود را در قالب ورزش نشان میبه مدت زیادی ادامه می

  

 بازی مهارتی و اکتشافی

ماهگی یعنی هنگامی که کودکان به بازی با بازی مهارتی و اکتشافی، معموال در حدود سه  

در زمینه خوب  شود. این بازی برای رشد محسوس کودکانگشتان مشغول هستند، آغاز می

حرکت کردن، هماهنگی میان حرکات چشم و دست و مانند آن ضروری است. این بازی کودک 

)بینایی، شنوایی،  جو کرده و از طریق حواس خودوکند تا در پیرامون خود جسترا وادار می

 در بزرگسالی به شکل اثر آن های محیط خود را کشف کند کهبویایی، المسه و چشایی( ویژگی

 کند.اکتشاف، اختراع و انواع ماجراجویی نمود پیدا می

  

 بازی تقلیدی

سپارند و سرلوحه کار شود به ذهن میکودکان، اعمالی را که بارها توسط دیگران تکرار می  

دهند. این خصوصیت در رشد اجتماعی و درک کودک بسیار مهم است. بازی تقلیدی، خود قرار می

ها را تشخیص کند، تکراری شدن آندهد که کودک کارهای گوناگون را مشاهده میمی نشان

کند که این اعمال از اهمیت بسیاری برخوردارند. بازی تقلیدی، بالفاصله گیری میدهد و نتیجهمی

)زیر دو سال( ممکن است زبانش را به  طوری که حتی یک نوزادشود، بهو در یک لحظه آغاز می

  [5]یرون بیاورد یا از شخص بزرگسالی که در کنار اوست، تقلید کند.دفعات ب

تر نقش مربیان و معلمان را در نظر دارد. در دوران دبستان کودک در بازی تقلیدی خود، بیش  
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چه را که مربی او انجام داده، تجربه نماید. کند تا آناو با تشکیل کالس درس برای خود سعی می

ال ای سهاملی مهم در تشکیل شخصیت کودک است، به صورتی که تا سالایفای این تجربه، ع

دبستانی و دبستان از اهمیت و ویژه در سنین پیشدر بازی کودک به نحوه رفتار معلم و مربی

ارزش زیادی برخوردار است. در دوران دبستان، کودک به مرور با صاحبان مشاغل دیگر نیز برخورد 

 کند.شود و این اثر را در بازی خود منعکس میمتاثر میها کند و از نقش آنمی

. از کندلگوی رفتاری او نیز تغییر میشود، اهنگامی که کودک به سنین نوجوانی نزدیک می  

)نوجوان( توجه خود را معطوف به چگونگی رفتار همساالن خود کرده و از  این سنین، کودک

ی با خوانواقع این امر، آغازی است برای چگونگی همکند. در تقلید رفتار بزرگساالن اجتناب می

 [6]های اجتماعی و ایفای نقش واقعی زندگی.گروه

  

 بازی سازنده

)مانند  کودکانهای ساختگی ی همچون برجیازی سازنده، به معنای ساختن اشیاب  

ای از حرکات مفید و ظریف حسی و ها، سبب ایجاد مجموعهسازی( است. این بازیساختمان

باید از توانایی در که ، کودک عالوه بر اینشود. در ساختن اشیاو نمادین می درک پیوسته

 [7]سازنده برخوردار باشد، باید بتواند ساختمانی که در ذهن دارد، بسازد. یدستکاری اجزا

  

 بازی نقش)بازی تخیلی(

کند. تمایل دارد یا تصور در بازی تخیلی، کودک چیزهایی را به موقعیت موجود اضافه می  

دهد او به عروسکش غذا می کند که برخی چیزها واقعیت دارند در حالی که واقعیت ندارند.می

 تواند چیزی بخورد.در حالی که هیچ غذای واقعی وجود ندارد و مشخصا عروسک نمی

شود یا به عنوان نشانه یا نماد چیز ای جانشین چیز دیگری میدرباره کودک، اشیاء یا نشانه  

به این علت رود. یک جعبه نماد یک ماشین، یک عروسک نماد یک بچه و ... کار میدیگری به

 [8]شود.است که بازی تخیلی بعضی مواقع بازی نمادین نیز نامیده می

  

 بازی باقاعده یا حل معما

کوچک کودکان های سالگی، یعنی هنگامی که گروهها، معموال در حدود چهارین بازیا  

شود. بازی کنند، شروع میها را آغاز میجمعی و اجرای آنهای بازی دستهالبداهه گفتن قاعدهفی

 اتر و اشخاص بالغ سبب بطلبی باشد، در کودکان بزرگای و مبارزهگروهی که به صورت مسابقه

  [9]شود.طور روزافزون و متوالی میقاعده شدن موضوعات به

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39121#_ftn6
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39121#_ftn7
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39121#_ftn8
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39121#_ftn9
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بازی یا دیگر وسایل خود را اوراق بینیم کودکان ظاهرا اسبابتر اوقات هنگامی که میبیش  

عی سخواهند خود را سرگرم کنند بلکه به احتمال قوی کنند، نباید تصور کنیم که فقط میمی

 نامند.دارند چیزی را بفهمند. این بازی را بازی حل معما می

  

 اهمیت بازی حل معما

 دهدهای فکری کودک را توسعه میمهارت        ·

 کندکنجکاوی کودک را تشویق و تحریک می        ·

 [10]شود.موجب اعتماد به نفس می        ·

  

 های بازیارزش

شود، و راست می خمرود، ها باال و پایین میپرد، از پلهکودک در بازی می ارزش جسمانی:

های کند و ... در تمام این حاالت از عضالت و اندامجا میزند، اسباب و وسایل را جابهرکاب می

های داخلی بدن شود. بازی، مکانیسمگیرد و این عمل سبب تقویت آنان میمختلف کمک می

 کند.مانند گردش خون، تنفس، اعصاب، هضم و جذب، دفع و ... را تنظیم می

  

فع ر هتواند بنامند زیرا از نظر وی، بازی نه تنها میدرمانی می: فروید را پدر بازیزش درمانیار

آورد تا کودک بتواند از نظر روانی نیز ارضا اش کمک کند، بلکه فرصتی به وجود مینیاز جسمی

ای نماید. کودک، در هنگام ارضگردد. کودک، از طریق بازی فشارهای درونی خود را تخلیه می

گیرد ولی در حالتی که کودک نیاز روانی خود آگاهی نداشته و این کار ناخودآگاهانه انجام می

سازد از کار خود مطلع بوده و این عمل با قصد و اراده قبلی نیازهای جسمی خود را مرتفع می

 گیرد.صورت می

  

یق بازی نخستین پردازد و از طرکودک، در خالل بازی به کشف محیط خود می ارزش اجتماعی:

گیرد که آموزد، یاد میدارد. او همکاری و تعاون با گروه را میها را برای اجتماعی شدن برمیگام

 [11]چگونه بر دیگران تاثیر گذارد و چگونه از دیگران تاثیر پذیرد.

کشی نیست بلکه اشتغال به حرفه است که باعث مهارت بازی کودک، نوعی وقت "آدلر"از نظر   

گردد. کودک از طریق بازی و همانندسازی خود با و شکوفایی استعدادهای اجتماعی افراد می

 های مناسبی را در یکها و نقشبزرگساالن تصویر خود را به عنوان شهروندی که باید مسئولیت

م اجتماعی به عهده گیرد، گسترش داده و به عنوان شخصیتی موجود و مستقل در یک جامعه نظ

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39121#_ftn10
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د طور مستمر خوکند. بدین طریق کودک با هر تغییری در روابطش با جهان، بهگری میآزاد جلوه

تواند و در توان دارد، مورد تجدیدنظر تا آنجا که می "خود"کند. تصویرش را از را از نو کشف می

 [12]دهد.رار میق

  

باشد دارای پتانسیل بسیار باالی که بازی فعالیتی همراه با لذت می رواز این ارزش آموزشی:

داشته باشد همانطور که  سزاییهتواند تاثیر بآموزشی است که در تمام زمینه های آموزشی می

 نوپولی در اقتصاد. وایم مانند بازی متاحدی شاهد آن بوده

 

توان های انواع بازی قرار داد اما میتوان هیچ بازی ایی را منحصرا در یکی از دستهگرچه نمیا

 به نیز ذهن زیباگیرد . رویکرد دید که در هر بازی جنبه)هایی( از آن بیشتر مورد توجه قرار می

اعم  خود ها بسته به نوع هدفمندیباشد که این قاعدهمندی آنها میها در چهارچوب قاعدهبازی

 از :

 آموزشی -

 مهارتی-

 رقابتی  -

 هم افزایی )کارگروهی( -

 و...

 گیرند. مورد توجه قرار می

 ادامه دارد!...

 

 منابع:

 .1، چاپ اول، ص 1385درمانی، تهران، آییژ، نژاد، حمیرا؛ کلیات بازی. قزوینی[1]

 .14 – 16، چاپ اول، صص 1366بازی، تهران، جهاد دانشگاهی، نیا، سیدمحمدمهدی؛ اسباب. طباطبائی[2]

 .3درمانی، پیشین، ص . کلیات بازی[3]

شناسی بازی(، ترجمه لیلی انگجی، تهران، ساواالن، . دورتی.مود، جفری و همکاران؛ بگذار بازی کنم)روان[4]

 .35پ اول، ص ، چا1385

 .4درمانی، پیشین، ص . کلیات بازی[5]

 .254 – 255، چاپ دوم، صص 1372شناسی بازی، تهران، راهگشا، . مهجور، سیامک؛ روان[6]

 .5درمانی، پیشین، ص . کلیات بازی[7]
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 .153شناسی بازی(، پیشین، ص )روان . بگذار بازی کنم[8]

 .6درمانی، پیشین، ص . کلیات بازی[9]

 .154شناسی بازی(، پیشین، ص )روان . بگذار بازی کنم[10]

 .18و  17بازی، پیشین، ص . اسباب[11]

 .80شناسی بازی، پیشین، ص . مهجور، سیامک؛ روان[12]

 پرداز ذهن زیباار و ایدهذگبنیان -کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتیالتحصیل فارغ* 

Ahmadmemarianw@gmail.com 
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 های ریاضینگاهی به علوم اعصاب و گذری بر مدل
 *نیافائزه خوش

 

ای یز بوده است، شکل ظاهری مغز تودهبرانگلی چالشسوا ذهن کارکرد نحوه ربازید از

ها دهد، به همین دلیل تا مدتورش نمیآاعجابخت است که نشانی از ساختار سفیدرنگ و یکنوا

د شهیر، مغز را ماشینی رنه دکارت فیلسوف و دانشمن .نبودی اصلی آن در بدن مشخص وظیفه

زی و قوانین هیدرولیکی مسبب ی درون مغکرد که به کمک مایههای کوچک تصور میاز اندام

در سال  .هوش و احساس ندارده هیچ نقشی در و در نتیج های دست و پا و بدن استحرکت

وه، ی از جیصاب است، با قرار دادن مقطعی از مغز در ترکیب، گلژی که از پیشگامان علوم اع1873

توان بعضی از اجزای آن را زیر میکروسکوپ مشاهده کرد، جالب به روشی دست یافت که می

ین او و کاخال ها بهای مغز تا مدت، به علت پیچیدگی شکل ظاهری سلولاست که بدانید

ت و یا از اجزای سلولی تشکیل های جدی بر سر این آورد که آیا مغز ساختاری یکپارچه اسبحث

های مختلفی برای بررسی ساختار مغز ابداع شد. از آن تاریخ به بعد فناوری پیش آمد. است،شده

رات ام.ای.جی تغییتوان تغییر پتانسیل سطح مغز و مشابه آن با به عنوان مثال با ای.ای.جی می

گونه آسیبی به مغز توان بدون هیچی ام.آر.آی میناطیسی را اندازه گرفت، به وسیلهمیدان مغ

ته و سطور پیوهتوان بدست آورد و با اف.ام.آر.آی میهتصویری نسبتا دقیق از ساختار درونی آن ب

های قوی الکترونی و دو بت نمود. عالوه بر این میکروسکوپهای مغزی را ثدر طول زمان فعالیت

ها ز مغز را نشان دهند. در کنار اینای ایاتی در حد نانومتر بافت جداشدهیتوانند با جزفتونی می

 ا وهای آن را ثبت کرد. این ابزارهتوان دنباله فعالیتوارد کردن یک الکترود در سلول می با

است که روی محققان باز کردهدی را بهفراهم آمده و دریچه جدی دهها از داهای روزآمد آنمشابه

لم نروساینس ی عبا آن به سواالت فلسفی قدیمی نگاه دوباره بیاندازند. شاید تشبیه وضعیت کنون

های دقیقی از اجرام آسمانی نمود که به پیدایش مکانیک گیریبراهه اندازهبا زمانی که تیکو

 راه نباشد.نیوتونی منجر شد، بی

هنی های ذو دقیق برسیم. بسیاری از فعالیت های کوتاهها باید به تفسیرهاین دادبرای درک 

های مغزی ی حل کردن و ... برای ما واضح هستند ولی هنگامی که دادهمانند دیدن، مساله ریاض

ت. مشکل اس ، تا چه اندازهشرح اتفاقات مغزی آن شویم کهکنیم متوجه میمیها را ثبت نظیر آن
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 کند.سازی ریاضی اهمیت پیدا مین به قوانین بنیادی این حوزه مدلبرای دست یافتجاست که این

  م.دهیکه مورد بررسی قرار می ی استمهم اتاصطالح برخیمعرفی  ه نوشتار هدف مالدر این سلس

رای ب تر شما دوستانی اصلی از نوشتن این موضوع، بهانه و فرصتی برای تامل بیشانگیزه

 این رشته بوده و بار علمی ریاضی چندانی ندارد.پیگیری و شناخت 

. ستا سیناپسی ساختار و عصبی مدارهای درباره شناختیعلوم تحقیقات اکثرتاریخی،  لحاظ از

 یکیالکتروفیزیولوژ هایقابلیت ولی شود،می تقسیم بازداشتی و تحریکی دو بخش به هانورون

 رفتهگنظر  در هاکسلی هادکلین بازویی آکسون نظریه یا همانند اندشده گرفته دیدهنا بسیار

 رد کورمیک مک دیوید توسط نورون یک الکتروفیزیولوژیکی هراهمیت  درباره آگاهی اند.شده

 .استدهش خالصه نحو بهترین مغز سیناپسی تشکیالت نام هب شفرد گوردون کتاب چاپ پنجمین

 هب بلکه نیست مربوط سیسیناپ تشریحی هایزیرالیه مدارهای به تنها اطالعات پردازش

 ختلفم نواحی در نورون دو اگر حتی. دارد...  بستگی هم هانورون ای الکتروفیزیولوژیکیهقابلیت

 ذاتی هایقابلیت دلیل به است ممکن بگیرند، همانندی مورفولوژیک هایعصبی حالت دستگاه

 (4002کورمیک  )مکبدهند.  نشان واکنش متفاوت کامال طورهب ،یکسان داددرون یک به سلول هر

 ومد پیامی دریچه هایجریان و ولتاژ به مربوط شناختیعلوم زمینه در کنونی تحقیقات اکثر

 کامال مبحث این. باشدمی هاسلول عصبی محاسباتی هایقابلیت درک هدف به یک سلول در

ه چ برایو  دهندمی انجام هاسلول چهآن تشخیص برای هاجریاندانستن  که ستاشده پذیرفته

 اب هاییسلول که است متناقض قرنینیم مشاهداتبا  این اگرچه. کافی است دهند،می انجام

 طالعهم راستی،هب. دهند نشان متفاوتتقریبا  درونی هایحرکت توانندمی هم باز مشابه هایجریان

 ،(هستند هاسرطانی از هاآن همهدارند. ) مشابهی الکتروفیزیولوژی احتماال مجزا هایاکسون

 هاسازیآماده برخی که شد متوجه و کرد وارد دامنه نوسانی با DC جریان یک( 4892هادکینز )

 یک اب دیگر برخی کهحالی در دهند نشان دلخواه های کمفرکانس با مکرر هایاسپایک توانندمی

 شدند.می تخلیه باریک فرکانسی باند

 شدتهنوش ارمنترود و رینزل مقاله تا شدگرفته نادیده شناختیعلوم انجمن توسط این مشاهده

 .باشدیم پذیریتحریک متفاوت انشعابی ایهمکانیسم به مربوط رفتار در تفاوتدادند نشان  آن در که

 :مکنی امتحان انشعابی پارامتر یک عنوان به را هادکینس آزمایشات در شده وارد جریان دامنه اگر

 را مکرر هایاسپایک سلول باشد زیاد دامنه وقتی است، خاموش سلول باشد، کم دامنه وقتی

 هب خاموشی از گذری متحمل سلول دهیممی تغییر را شده وارد جریان دامنهوقتی . انگیزدبرمی

 به وازنت از انشعاب یک مانند گذر دینامیکی هایسیستم نظرنقطه از. شودمی مکرر هایاسپایک

 مشخص را هانورون ایمحاسبه هایقابلیت تریناصلی انشعاب نوع باشد.می محدود جاذب چرخه
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 اییدوپای هیچ، یا بسیار اسپایک آستانه، وجود عدم یا وجود پذیری،تحریک نوع مانند کند،می

 غیره. وتشدیدگر  یا است گیرانتگرال نورون آیا اسپایک، و وضعیت استراحت

کتروفیزیولوژی، انشعاب، و سیستماتیک درباره رابطه بین ال به یک پژوهش مطالعهاین 

هایی با آموزد که چرا سلولاختصاص دارد و به خواننده می هاای نورونهای محاسبهقابلیت

های محاسبه رو اساسا قابلیتو از اینشوند های مجزایی را متحمل میهای همانند انشعابجریان

انی را های یکسمتفاوت انشعاب های تقریباهایی با جریانولبرعکس سل. )عصبی متفاوتی دارند

 (دارند. مشابهیتقریبا  عصبی ایهای محاسبهرو قابلیتشوند و از اینمتحمل می

 به بلکه نیست مربوط هانورون الکتروفیزیولوژیکی هایقابلیت به تنها اطالعات پردازش

های تحال عصبی دستگاه از ناحیه یک در نورون دو اگرحتی دارد.  ارتباط هم دینامیک هایقابلیت

 یک به ،سلول هر انشعاب دینامیک دلیل به است ممکن، بگیرند مشابهی الکتروفیزیولوژیکی

 هایسیستم نظریه دهند.می نشان واکنش متفاوتکامال  هایحالت در مشابه سیناپسی داددرون

 واحد دبخش استاندار ولی باشد،می ایمحاسبه شناختیعلم تحقیقات اصلی هسته غیرخطی دینامیکی

 سبکه منا فرمی به فیزیک-ریاضی ایههدانشکد اغلب در چنینهم. نیست شناختیعلم تدریس درسی

شناختی علم دانشمندان اکثر کهاین دلیل هبشود نمی تدریس باشد، عام بیولوژیکی مخاطب یک برای

 اورند،بی چنگ به را انشعاب و حدی چرخه جاذب ثبات، ثابت، نقطه چونهم بنیادی مفاهیم اندنتوانسته

 .هستند مواجه غیرخطی هایپدیده این اب همواره شناختیعلم دانشمندان کهوجود این با

 

 نورون الکتروفیزیولوژی

 با داابتهاست. در نورون الکتریکی هایفعالیت از هاییمدل ضمندر  فیزیکی موضوعات معرفی

 کاهش ایهپمپ یوسیلههب حفاظت وغشا  به هایون پذیرینفوذ چگونگی نورونی،-سلولی غشایی

 گونهچ که هیمدمی نشان ما. یابیمدرمی را غشایی، پتانسیل دادن قرار بنازیر باغشا  روی غلظت

د شوداده نشان معادل الکتریکی مدارهای یه وسیلهب تواندمی کوچک نورون یک الکتریکی فعالیت

 خوبی به غشایی لیپتانس زمان به وابسته دابعا و وردادست این هایدیدگاه یدربارهو 

 ندوانتمی طولی نظر از طویل هاینورون که استشده داده نشان .کنیممی بحث هایشمحدودیت

یک هر کهطوریبه  شوند بندیمدل تقریبی طوربه  متعدد هایقسمت پیوستن همبه  طریق از

 کابلیکسان،  ایهویژگی با هاورونن سازیمدل برای باشندمی معادل الکتریکی مدار یک شامل

 شاییغ پتانسیل کهاین چگونگی یبارهدر هاییدیدگاه بدین ترتیب به ما. شودمی معرفی معادل

 در دتوانمی پوزون با عصبی سلول یک .دهدمیکند، می تغییر نورون یک طولی گسترش طی

 در سازیمدل محاسباتی کار تربیش اما بگیرد قرارمطالعه  مورد آنالیز مختلف هایدرجه
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 ها،سلول سایر مانند ها،نورون در. هاستنورون کییالکتر هایویژگی یزمینه در نورساینس

 ویر پتانسیل اختالف الکترود از استفاده یک که دهدمی نشان با غشا روی ولتاژ از گیریاندازه

 گویند.می غشایی پتانسیل آن به که دارد وجود سلول غشای

 فواصل برای اوقات گاهی ها،سیگنال انتقال و کردن یکپارچه برای غشایی پتانسیل ها،نورون در

 .شوداستفاده می طوالنی

 سلول داخلی پتانسیل که معنا این به است،  65mv-حدودمعموال  ایستا غشایی پتانسیل

 توانمی ار هاها، نورونآن الکتریکی هایفعالیت شناخت برای .است آن بیرون پتانسیل از ترمنفی

 رد مستقیم طوربه  بخش این در موضوعات از بعضیکرد.  احاطه الکتریکی مدارهای عنوان به

 تصمیمات اجرای یابر مفاهیم این دانستن اما ندارند، نقش هانورون محاسباتی سازیمدل

 کارآمد شود، سازیمدل آن با باید که روشی و شود سازیمدل باید چیزیچه کهاین یدرباره

 هیدسیگنال و الکتریکی هایویژگی اوقات گاهی ها،یون اشباع در تغییرات مثال، برایاست. 

 گرفته نظر در که است کم قدرآن تغییرات این اوقات گاهی اما دهد،می تغییر را سلول مفهوم
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 دانای از زندگی یک ریاضیخالصه
 *کیا باباشاهی

 

 مقدمه 

با  از بچگی، برعکس که از کتاب خواندن بدم بیایدها بود که کتاب نخوانده بودم نه اینمدت

ی باطم با دنیای کتاب خیلعجیبی از وقتی که وارد دانشگاه شدم ارت زرطکتاب بزرگ شدم اما به

 که بناتا این. رسیدمی کتابه سالی دو تا سه ام بی مطالعهسرانه شایدطوری که به، رنگ شدکم

وردش م رار است دری کتابی کردم که قروع به مطالعهدوستان ش نفر از ی اساتید و چندتوصیه هب

ه چنان کتابی ک! دانزندگی یک ریاضی، ی گلدباخنگارهاداستان عمو پترس و : مبرای شما بنویس

. ما خواندر که تمام آن تا آنرا ببندم  شب بیدار ماندم و نتوانستم آنیمهمرا جذب کرد که تا ن

آن  با خواندندان است که محتوای آن زندگی یک ریاضیاین بای جالب کتاب این است که نکته

خواندن طور جدی  به کنید و منا با هم تجربه میمیدی و خوشحالی را، ناخشم ،اضطرابترس، 

ه ، توصیریاضی که قصد ادامه تحصیل در این شاخه را دارد دانشجوی علوماین کتاب  را  به هر 

ن . پس با مریاضی باشد ی تحصیل در گرایشات محض علومخصوصا اگر مایل به ادامه .کنممی

 حدس گلدباخ را اثبات کند.همراه شوید تا داستان زندگی مردی را بگویم که سعی داشت 
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 ی داستان خالصه

فردی عجیب و نادان شناخته عنوان  ی خود بهمردی که در میان خانواده 1ستوسیپاپاکر سپتر

 ند که بهبود یونانهای مرفه از خانوادهی او کرد. خانوادهزندگی مییونان شد در روستایی در می

ر بودند اما د، ثروتمند شدهای که  پدر برای سه پسر خود به جای گذاشته بودی کارخانهواسطه

د ی خوکرد و حتی با خانوادهدر امور مالی کارخانه دخالت نمی پتروس اصال، میان این سه فرزند

و بازی شطرنج در  مشغول به باغبانی. او در روستایی دور از همه کرددر یک شهر زندگی نمی

استان دادند. دی پدرشان خرج پترس را نیز مینامهبرادران طبق وصیتها بود ولی بازشطرنج کلوپ

ش او و زندگیی پترس که مرد جوانی است به شدت نسبت به زادهشود که برادراز جایی شروع می

از  _ادر پترسبر_. اما متاسفانه پدرش کند داستان زندگی او را بفهمدکنجکاو شده و سعی می

 . خواندمتناع کرده و او را یک دیوانه میکردن در مورد برادرش اصحبت

 و در این فرصت کردندی پترس مالقات میا به قرار سالیانه با هم در خانهی پترس بنخانواده

د های پترس متوجه شکرد و با نگاه کردن به کتابی پترس از فرصت استفاده زادهکه برادربود 

 .دان است، یک ریاضیگفتندیک عمر همه به او عجیب و غریب میکه گویا عمویی که 

 ریاضی انجمن ای را کهشد و پسرک توانست با نیرنگ نامهزاده یار ی بخت با برادرزکه روتا این 

 یاتریاضسابق ای خطاب به استاد نامه. دست آورد بهرا بود خطاب به عمویش نوشته یونان 2هلنی

ان عضو عنوبهپاپاکریستوس از دکتر  ندر آ که پاپاکریستوس پترسدکتر  در دانشگاه مونیخ

ولد وز تپنجاهمین سالروای که به مناسبت دویستجلسه وت به عمل آمده بود که درافتخاری دع

جید گنزاده که در پوست خود نمیبرادر. سخنرانی نمایدو کند شرکت، شدبرگزار می 3لوئنارد اویلر

وجود محو دنیای  این با .طور که شد به سخنرانی رفت ولی متاسفانه اثری از عمویش ندید هر

 .کردای آن سخنرانی چیز زیادی درک نمیریاضیات شد هرچند که از محتو

 ایو چون در دوره در قدیم استاد دانشگاه مونیخ آلمان بوده شد که عمویش متوجهپسر جوان 

گشته زااز دانشگاه اخراج شده و به یونان ب چنانی انجام نداده،که استاد دانشگاه بوده کار علمی آن

 است.اش را به هدر دادهامید خانواده ایه واست و تمام سرم

د و نمراتش در دروس کر ای عجیبی به ریاضیات پیدها عالقهپس از دانستن این داستان وی 

او سراغ عمویش رفت و بیان و الخره روز بزرگ رسید او ب آوری باال رفتطرز شگفت بهریاضی 

چه بود که تر از آنشود اما واکنش عمویش خیلی متفاوتدان مند است ریاضیکرد که عالقه

ر دان شدن عالوه بیک نفر برای ریاضیدانی؟ تو از ریاضی چه می :. عمویش پرسیدانتظار داشت
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: خب عمو جان من از کجا باید متوجه . پسرک پرسیدده نیاز به هوش سرشار دارتالش و عالق

 الهمس. برایت یک گویم؟ عمویش گفت این را من به تو میشوم که استعداد ریاضی دارم یا نه

رای و بخواندن فکر کنی توانی به ریاضیصورت می کنی در آن را حل آورم و اگر توانستی آنمی

را  الهمسداد امضا کنی که اگر این و باید یک قرارسه ماه تابستان را فرصت داری  مسالهحل این 

 : به این شرح است مساله !خواندن را بزنی نکردی قید ریاضیحل 

 . جمع دو عدد اول نوشتتوان به صورت حاصلهر عدد زوج را می

رین تدانند که این سوال یکی از سختمی یخوببهاند افرادی که ریاضی خوانده. بله دوستان

پنجاه سال قدمت دارد وای که قریب به دویستمسالهی جهان ریاضیات است. نشدههای حلسوال

 .ین سوال چیزی نیست جز حدس گلدباخو ا

را  مسالهتواند کند اما نمیرود و عین سه ماه را تالش میپسرک شاد و خندان به خانه می

مو هم ع .کندکامی میگشته و ابراز نابازسه ماه با چشمان گریان نزد عمویش  اثبات کند و پس از

ی وی ی گریان خانهبا چشمانکه جواب را بداند،  آنداد  انداخته و پسرک بدون یاد قرار را به او

 .کندرا ترک می

ا یک جا بآن ی اقتصاد به آمریکا برود و دری تحصیل در رشتهگیرد که برای ادامهاو تصمیم می

گوید، اگر تو واقعا یک . یک شب به دوستش میشوددوست می ی ریاضی زمان خوداعجوبه

. دوستش قهقه کندحل کن و حدس گلدباخ را مطرح میرا  مسالهدان هستی پس این ریاضی

 اگر من بتوانم این سوال را حل کنم جایم کنار تو و در این اتاق نیست و احتماال زند کهمی

غیر قابل حل است و نام آن حدس گلدباخ است. پسرک  مساله. این برممیی متنوع ن جایزهچندی

هد داش را به ریاضی تغییر مینویسد و رشتهیشود و به عمویش یک نامه پر از ناسزا مشوکه می

ه گوناینجواب عمویش  .نویسد تا علت این عمل را متوجه شوداما وقتی که به عمویش نامه می

از  پسی خشمگین ادهزی تمایت گودل نهفته است. برادرکه جواب سوال تو در قضیهنویسد می

 یش داستانجاست که عموکند و اینصحبت میجا با عمویش گردد و در آنها به یونان برمیمدت

 :کندزندگی خود را تعریف می

ه از سن پایین ریاضیات را دی ریاضی در زمان خودش بوکه یک اعجوبهپاپاکریستوس  پترس

ه خاص باشد و . پترس همیشه دوست داشته کشودگیرد و پس از آن وارد دانشگاه میفرا می

ی بزرگ زمانش را اثبات کند که عبارت بودند از گیرد یکی از سه قضیهبرای همین تصمیم می

ی اعداد به ی زیادش به نظریهفرما. و برای عالقه آخری ریمان، حدس گلدباخ و قضیه یفرضیه

دکترای او یک روش حل بسیار کاربردی و  یرساله. اگرچه موضوع رودسراغ حدس گلدباخ می

ی ی اعداد او را به سمتایل به خاص بودن و عشقش به نظریهسریع معادالت دیفرانسیل بود اما تم
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جا هایش به دانشگاه کمبریج رفت و در آنی کارادامه را نابود کرد. برای کشاند که شاید بعدها او

ی هندی و نابغه 5دای لیتل وو جی و 4جی.اچ هاردیبا چند تن از بزرگان علم نظریه اعداد نظیر 

 تا تحقیقاتش را ادامه بدهد.همکار شد  6اسرینوازا رامانوجان

 یانم تمایل او به در گاوس انداخت عدم ویژگی عجیب پترس که مرا تا حدودی به یاد نیوتن و

ر او گویا به این علت بوده که ای که دویژگی. هایش با دیگران بودحلها و راهگذاشتن اثبات

دس از او پیشی گرفته و بتوانند زودتر ح سایرینر تفکراتش را با دیگران مطرح کند، اگترسیده می

اهد حدس گلدباخ را حل کند و وخبود می او حتی به همکارانش نگفته. گلدباخ را اثبات کنند

  .ریمان را دارد فرضروی ی کار برگویا قصد ادامهبود که ها رفتار کردهطوری با آن

د رسنها به آن میداناعدادترین نظریهگویند قویبود که می ای رسیدهاو به مرحلهدر این راه 

ز به برخی اکردن به اعداد  نگاه شود فرد بادوستی با اعداد که در آن گفته میای به نام مرحله

برد. پی میها های بسیاری از آنها و ویژگیعلیهمقسومو ها آنهای اعداد مانند اول بودن ویژگی

دام م شود که این افرادگفته می .کنندهای خاص پیدا میها و حتی اسمبرای این افراد اعداد شکل

هایی از دو ه دوستی با اعداد رسیده بود خوابب . او هم کهبیننداعداد مختلف را می یهاخواب

)شاید بتوان د که ادامه دهد نددادید که به او امید میمی ،زدنده به او لبخند میلو کر دوقخواه

  (ست.نظر ا زوج مورد شان عددکرد که جمع عنوان دو عدد اول یاد ها بهاز دختر

 امیدی براینا که در کمال ،نیز بودپترس منزوی که تحت فشار عصبی که  چندی نگذشت

ی مساله اندوجا با تمرکز و به دور از بقیه و با آرامش بتتا آن شتی تحقیقاتش به آلمان بازگادامه

احساس  .کندای کار میمسالهبه کسی نگفت که روی چه جا هم لی در آنگلدباخ را حل کند و

واست دو سال درخحقیقات برای ادامه تبنابراین  ه زمان و آرامش زیادی نیاز دارد،کرد که بمی

 . مرخصی بدون حقوق کرد

ی مهم را چنین توانست دو قضیههم او .پترس با بازی شطرنج آشنا شد، در دوران مرخصی

جش قانع شد تا نتای برای شروع باالخره ها در تحقیقاتشی زیاد از آناز استفادهپس  ت کند واثبا

مبریج در دانشگاه ک در اولین فرصت برای همکارانش ،برگشت آلمان که  گاهدانش. به را منتشر کند

. دها را از نتایج مطلع کرو آنبود  به رحمت خدا رفتهی هندی( )نابغهها که یکی از آننامه نوشت 

سط د توها را علنی نکرده بوه این قضایا در این مدت که او آنخالف تصورش متوجه شد کولی بر

ای که او را اند. ضربه، اثبات شدهی او بودها همان همکار فوت شدهدیگری که یکی از آنافراد 

 ها را منتشر کند ولی از این کار امتناع ورزیده بود.تر آنتوانست خیلی زودچرا که او می .فلج کرد
 

4 G. H. Hardy 
5 John Edensor Littlewood 
6 Srinivasa Ramanujan 



 

 

دانای از زندگی یک ریاضیخالصه 213  

 ریجبکم بهتا جهت تحقیق  از او دعوت کردندلیتل وود و خصوصا هاردی اما دوستان خوبش 

 در جریان تحقیقات قرار گیرد . تادد برگر

 .گشت مسالهک رویکرد جدید برای حل به دنبال ی چنیناو هم با نا امیدی پذیرفت و هم 

ی اعداد مرکب او با نمایش همه .وکار داشترویکردی عجیب و هندسی رویکردی که با لوبیا سر

قسمت عنوان پهنا و خارجعلیه اول بهمقسومترین و با قرار دادن نقطه در یک پاراللوگرام، با کوچک

نوشته  5*5ی وسیلهبه 25و  3*5های ی ردیفوسیلهبه 15دد به عنوان ارتفاع شروع کرد. مثال ع

 شد.می

15به طور مثال   = ⋮⋮⋮  

خواب کابوس خواهران دوقلو که درآلود مهی بشبی تاریک و ترسناک برای پترس فرا رسید ش

 دست هتو هرگز ما را ب"ها با خشم گفت: یکی از آن کردند وبه او نگاه میرا دید که با نفرت 

ان . او به خیابرایش مشخص بود و دیگر خوابش نبردوقتی از خواب پرید تعبیر ب "نخواهی آورد.

طولی که کرد مردی روی میکه داشت پیادهرا دید کمی پیاده روی کند و مرد جوانی  رفت که

 او را تغییر داد .  زندگینکشید که 

در را که باز کرد  .مرد جوانی در اتاقش را زد اتاقش نشسته بود، درکه روز  یک چند ماه بعد 

بود و آن شخص کسی نبود جز مالقاتش کردهیمن  بد در آن صبح پسر جوانی را دید که 

کارشناسی  جویها یک دانشن روزکه در آ 7تورینگ ان بزرگ و پدر علوم کامپیوتر آلندریاضی

ی کرد که مستقیما به نظریه. او سوالش را در مورد یک موضوع خاص مطرح دانشگاه کمبریج بود

اگرچه سعی داشت که بتواند یک کد رمز آلمانی را رمزگشایی  .کورت گودل ارتباط داشت امیتت

گودل هم  ینظریهاز و ای داشت ق عالقهمنطجا که پترس نه به رمزنگاری و نه به کند و از آن

 ای که باعث نابودی پترس شد:ای او توضیح داد قضیهاثبات را برذوق  خبر نداشت و تورینگ با

د که دارنوجود ای به بیانی قضایای حقیقی .های ریاضی کامل نیستندی فرضیهحساب و همه

 ه آیایم کتوانیم بفهمشان اثبات کنیم و بدتر از آن نمیرغم درست بودنها را علیتوانیم آننمی

 پس ل غیر قابل اثبات هست یا خیر!ی این مسایر زمرهای که با آن مواجه هستیم دمسالهاین 

 لنظر در کالس مسای ی موردمسالهاشیم که بکنیم و امید داشته مسالهع به حل ورباید ش

ی ورنهایت جای شکر دارد و اگر نشد ممکن است تا بیحل شد  مسالهو اگر  حل نباشدقابلغیر

 8.آن وقت بگذاریم و هرگز حل نشود
 

7 Alan Turing 

شان اثبات حدس وع رسالههای جوان که شب دفاع دکترایشان بوده و موضدانای از منطقشود بعد از این اثبات عدهمی گفته8 

 اند.است پس از خواندن این اثبات دست به خودکشی زدههای ریاضی بودههیلبرت در مورد تمام بودن حساب و فرضیه
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. او ترسید که مبادا حدس کلی نابود شداش را از دست داد و بهپترس بیچاره دیگر روحیه 

دانان ه او بنا بر استقرا بر روی ریاضیکل باشد؟ بدتر از همه اینهمین مسای یگلدباخ هم در زمره

 اون سباشد و سالگی تمام کردهباید تا چهلدان اصل کارش را زد که یک ریاضیتاریخ حدس می

وقتی با لوبیاهایش سعی  یک روز .بودو از طرف همکاران نیز ناامید شده. انزدیک به چهل بود

ت یک دنیا تفاو ؟!لوبیا ":نیش زبان خورد که هاردیرا اثبات کند از طرف همکارش  مسالهکرد می

 ،تاس ی شوم مشکلستوس فراموش نکن این انگارهپاکریپا .بین کار مقدماتی و بچگانه وجود دارد

 .تر و با دلی خون به آلمان بازگشتاو دست از پا دراز "کرد.نبود خود گلدباخ آن را اثبات می اگر

 هرسالی که برای ها از او خواستند تا سیستمجهانی شروع شد و نازیچندی نکشید که جنگ

می را ات پیشرفته نظاقرار دهد تا بتوانند با آن محاسب بود را در اختیار آلماندکترایش ابداع کرده

 جا که آلمان با یونان در جنگ بود اوطور سریع و دقیق انجام دهند اما او زیر بار نرفت و از آن به

یات نبود تمام مدت یا بار خبری از ریاضولی این .از دانشگاه اخراج کردند و به یونان برگشت را

 .دانستکرد و مدام گودل را مقصر میطرنج بازی میکرد و یا شباغبانی می

انست که نتوانگیز دلش برای عمویش سوخته بود با اینزاده که از شنیدن این داستان غمرادرب

، احساساتش نسبت به عمویش تعدیل بود را توجیه کندکاری که عمویش در حقش انجام داده

 دانان بزرگ یونانک مراسم تقدیر از ریاضیی عمویش یبرا انجمن ریاضیاتشد و با همکاری با 

یدن این داستان از بعد از شن مرد جوان. ه عمویش ناچار شد در آن شرکت کندکرد کربرگزا

ید اکه ب: اینگذاشترا آرام نمی مه داد ولی یک چیز اوگیری کرد و اقتصاد را اداریاضیات کناره

طور آورد. اما چ)گودل( در می دانستن دیگرانامیدی و مقصرنا ،عمویش را از آن حالت افسردگی

 کرد که اشتباه کرده و مشکلبله عمویش باید اعتراف می ! توانست این کار را بکند؟ اعترافمی

 .استبودهخود او  از گودل نبوده بلکه مشکل از

اضیات را کنار گذاشته و پس از یک روز عمویش را به زور به حرف آورد که چرا دیگر ری

 کردنپیرمرد باعث شد تا او اعتراف کند. اما اعتراف کردن همانا و زندهبحث فراوان و آزار روان وجر

 ییهادانی. حسی که ریاضگشتپیرمرد به او باز تندهای ! رفتاری گلدباخ همانامسالهشوق وشور

بندند و ها در اتاق را میشوند. ساعتخوب متوجه می ل سخت را حل کنندکه سعی دارند مسای

 حسی که نه. هم بریزده کنند و وای به حال کسی که تمرکزشان را بتمرکز می مسالهروی  بر

کنند یم که سعیریاضی  ی علوماست بلکه اکثر دانشجویان دانشکدهها آشنا دانفقط برای ریاضی

اط ارتب شدت با آن بهو  اندر دوران امتحانات لمس کردهدروس سنگین محض را بگذرانند نیز د

ن از . در آن سدان بزرگ از این قاعده مستثنی نبودعنوان یک ریاضی کنند. پترس بهبرقرار می

 الهمسل را از خانه بیرون کرد و تا صبح به ح اش خواست تا برایش لوبیا بخرد و بعد اوزادهبرادر
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ی او رفت خانهزد و به نگران حال عمویش بود مدام زنگ می آن شب زاده کهمشغول شد. برادر

ده ی برادرزاشب تلفن خانهکه نیمهداد تا اینطلع شود اما عمویش او را راه نمیتا از حال عمویش م

. عمویش پشت خط بود او با هیجان گفت که موفق شده حدس گلدباخ را حل کند به زنگ درآمد

خواست که با یک از او  و است تر بودهکرده نیز سادهبسیار از آنی که فکرش را می، جواب و

 باید سریعا پیش او زادهولی برادر .ن شودئی او برود تا از صحت اثبات مطمدان به خانهریاضی

را با خود ببرند. پسر ترسید و سریعا به یک دکتر خبر  اند تا اوبرود چرا که خواهران دوقلو آمده

  .ن انبوهی از لوبیا قرار داشتمیا در جان عموجایی که بدن بی .رفتند ی عموبه خانه دو و هر داد

حدسش را نوشته در توضیح ی یکی از دفترهایش وقتی که در حاشیه که فرما شودگفته می

و لذا آن را اثبات شود ساده است ولی در این صفحه جا نمیاست که اثبات این قضیه  آن آورده

داند عمویش مانند فرما میگوید که بعید ی داستان است مینکرد. برادرزاده که خود نویسنده

 . اما به راستی اشتباه پترس چه بود؟  ها را زدهی داشته و یقینا از جنون این حرفاثبات

 

 های پترس پاپاکریستوسایراد

دانان جوان الزم است تا از اشتباهات پترس درس ر من خواندن این کتاب برای ریاضینظ به

اگر من بخواهم در مقام یک دانشجو که هنوز به هیچ جایی نرسیده نقدی کودکانه به  .بگیرند

 :شتباهاتش را به شکل زیر لیست کنما مبنویسم شاید بتوان پاپاکریستوسزندگی پترس 

ذهنتان استراحت دهید و . به ی خاص نکنیدمسالهز خود را درگیر حل صرفا یک هرگ -1

تید شاید توانس بروید مسالهجدید به سراغ  یبا رویکرد رهی چند موضوع دیگر دوبابا مطالعه

 .را حل کنید آن

کنید . سعی کنید هر کاری میی سخت خاص شویدمسالهسعی نکنید با حل کردن یک  -2

زمان نعلم انجام دادند آترین تالشتان را بکنید و با عشق پیش بروید کاری که بزرگان بیش

 شوید.است که خاص می

دنیای امروز . های خود به دیگران و چاپ کارهایتان نهراسیدها و ایدهاثباتی هاز ارای -3

های مد سر شما هم بیاید . البته ایدهدنیای رقابت است و ممکن است بالیی که سر پترس آ

را که دزدی علمی هم خود را فقط به افراد مطمئن و دانشمندان بگویید نه به هر کسی چ

 .زیاد شده است

رس ت. شاید اگر پمالمت مالمتگران در تو اثر نکند حضرت علی)ع( که چه خوش گفتند -4

توانست حدس گلدباخ می، دادرا ادامه می مسالهرنجید و در کمبریج از حرف همکارش نمی

 .باشداگر ادعای قبل از مرگش صحت داشتهرا اثبات کند خصوصا 
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 قالبنی توانست ا. خدا را چه دیدید شاید یک روز یکگودل نترسید از عدم تمامیت -5

ی ها نیستند و یا حتل قابل اثباتند و کدامکدام مسای جدیدی در علم به پا کند و نشان دهد

ال گودل و چرچ و تورینگ و کانتور و... همه یک باالخره امث !گودل را زیر سوال بردی قضیه

ما ش یک روز شاید تر!، حتی کمهمین مباحثی بودند که شما هستید روزی مشغول خواندن

 .ها شویدهم بتوانید مانند آن

است اگرچه ی پترس عادی بودهزادهنظر من این احساس شک در برادردر ضمن به -6

ت ، هدایاستنظر برای آن ساخته شده درونی فرد را به طرف مسیری که بههمیشه یک ندای 

 و الزم استتن راهنمایی از اساتید بزرگ اما در این میان گاهی شک و تردید و گرف .کندمی

 ،پترس کامال درگیر ریاضیات نبوده یزادهاگرچه گویا برادر .دلیل بر عدم توانایی فرد نیست

از ب مسالهگوید که تو در آن روز که از اثبات در متن کتاب جایی عمویش به او میچنان که 

 .را برایت حل کنم الهمسستی تا آن ماندی حتی در خانه نماندی و از من نخوا

د نام هستی منداگر به خواندن این کتاب عالقهباشید م که از خواندن این متن لذت بردهامیدوار

 کتابی از انتشارات زیبا. ،دان استسرگذشت یک ریاضی ،ی گلدباخآن عمو پترس و انگاره

 هیدبهشتیدانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه ش* 
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 معرفی کتاب
 مهدیس فتحی

 

 (Mathematics, A Very Short Introduction) ریاضیاتنام کتاب: 

 (Timothy Gowers) تیموتی گاورز نویسنده:

 مترجم: پوریا ناظمی

 انتشارات: بصیرت

 

ریاضیات از مجموعه ای کوتاه بر کتاب مقدمه

ای بسیار کوتاه بر علوم است که از های مقدمهکتاب

این  شود.سوی انتشارات آکسفورد منتشر می

های علم برای مجموعه را یکی از بهترین مجموعه

که نویسندگان آن همگی  اند چراعموم ارزیابی کرده

نظرند و سعی  ی مورددارای تخصص باال در زمینه

پا زبانی ساده و البته نه پیش م را بهاند مفاهیکرده

ید ی دبیانی قابل فهم برای عموم از زاویه افتاده، و به

 خاصی بیان کنند.

و استاد  1963متولد سال  ویلیام تیموتی گاورز

او صاحب  ریاضیات محض دانشگاه کمبریج است.

دلیل  کرسی راوس بل در این دانشگاه است و به

ها، روی نظریه میدانژه برویهای موثرش بهفعالیت

ی این کتاب سعی دارد خواننده را به پشت پردهجایزه ی معتبر فیلدز را ازآن خود کرد.او در

ا پشت های ریاضیات رریاضیات ببرد و او را با تفکر مجرد آشنا کند، تفکری که بسیاری از دشواری

به  ای دیگرگونهن کتاب بهشود مخاطب پس از خواندن و مطالعه ایگذارد و باعث میسر می

ی آن نیازمند تفکر و اما مطالعهاست چه این کتاب برای عموم نوشته شدهاگر ریاضیات بنگرد.

ه ها، متوجهای کتاب و تفکر در آنخموخوانندگان با گذر از پیچ است.ل عنوان شدهیدقت در مسا
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ترتیب شاید محو است و بدینان بودهها پنهاین از نظر آن از شوند که پیشهایی میکاروساز

 های ریاضیات شوند.زیبایی

متناهی، ها، حدود و ناها، اعداد و تجرد، برهانهای کتاب به این شرح است: مدلبندیبخش

بُعد، هندسه، تخمین و تقریب و برخی سواالت متداولی چون آیا ریاضیات و موسیقی ارتباط 

ف ها را زیبا توصیدانان برخی قضایا و برهاناست؟ چرا ریاضیدارند؟ تحقیق در ریاضیات چگونه 

 کنند؟ و ... .می

 خوانیم که:ی نویسنده چنین میهایی از مقدمهدر قسمت

هم های م، تعدادی از استداللدیوید هیلبرتدر آغاز قرن بیستم میالدی، ریاضیدان برجسته 

یجه ها به این نتاو با این بررسی یکسان بودند.ریاضی را مورد بررسی قرار داد که دارای ساختاری 

ها را یکسان فرض کرد. چنین مشاهدات و توان این استداللرسید که در یک سطح مشخص می

های جیدید در ریاضیات شدکه یکی از مفاهیم اصلی آن هایی مانند این باعث ظهور شاخهنمونه

های ای بر مسیر بسیاری از شاخههیلبرت نور تازهنظریه  اری شد.ذگافتخار هیلبرت، به نام او نام به

طوری که امروزه اگر شما ریاضیات مدرن، از نظریه اعداد گرفته تا ریاضیات کوانتومی انداخت. به

برت دانی قابل تبدیل شوید. فضای هیلتوانید به ریاضیمبانی نظریه هیلبرت را ندانید، عمال نمی

کنند. ای تعریف مین فضا را فضایی کامل با ضرب نردهدر متون کالسیک ریاضیات، ای چیست؟

است ست که بر آن یک ضرب داخلی تعریف شدهفضای ضرب داخلی در حقیقت فضایی برداری

و فضای کامل فضایی است که در آن هر دنباله کوشی همگرا باشد. پس برای درک فضای هیلبرت 

 هب باله کوشی و همگرایی نیاز است.فضای برداری، ضرب داخلی، دن به دانستن مفاهیمی چون

تید باشید نیازمند آن هسکه امیدی به یادگیری ماهیت فضای هیلبرت داشته طور خالصه برای آن

 بر است.و قطعا چنین فرآیندی زمان باشید.خوبی فرا گرفتههای مقدماتی را بهنیازکه تمام پیش

وت موجود در مقابل درک ریاضیاتی قرار ی تمرکز خود را بر  مشکالت متفارو من عمدهازین

 که تکنیکی باشد، فلسفی است... . چنین موضوعی بیش از آن ام.داده

 

 (Letters to a young mathematician) دان جوانهایی به یک ریاضینام کتاب: نامه

 (Ian Stewart) یان استیوارتنویسنده: 

 

را م آنتوانیتوانیم آن را بیاموزیم؟ چگونه میمیهایی دارد؟ چگونه ریاضیات چیست؟ چه کاربرد

 کند؟دانان چگونه کار میآموزش دهیم؟ ذهن ریاضی

انی هایی چون مبو کتابیان استیوارت جوی ریاضیاتی را بشناسید که اسم تر دانششاید کم
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ریاضیات، تحلیل رفتار متقابل و چرا زیبایی واقعیت 

استیوارت  یان باشد.به گوشش نخوردهدارد وی، 

است که در  1945دان انگلیسی متولد ریاضی

اد غیر متخصص، های علمی برای افرنوشتن کتاب

ی جوایز متعددی کنون برندهو تا داردای تبحر ویژه

 است.این زمینه شده در

دان جوان، هایی به یک ریاضیکتاب نامه

هایی که وی برای یک ست شامل نامهکتابی

نام مگ، که تصمیم  درسه بهآموز خیالی مدانش

 ی ریاضیات ادامه تحصیلگرفته در دانشگاه در رشته

 است.دهد، نوشته

قطعا برای هر دانشجوی ریاضی و یا هر فرد 

و یا حتی افرادی که از ) مند به ریاضیعالقه

 "که  ریاضیات گریزان هستند(،  سواالتی مانند این

چرا " ، "آیا صرفا یک علم مجرد و بازی ذهن است" ،"هایی داردچه کاربرد"، "ت چیست؟ریاضیا

، "چگونه ریاضیات را یاد بگیریم"، "قدر متفاوت هستند؟ریاضیات دبیرستان و دانشگاه این

 و "آیندی ریاضیاتی از کجا میهای مسخرهاین ایده "، "کنند؟دانان چگونه فکر میریاضی"

را،  چنین مباحثی مانند آناین سواالت و هم است. یان استیوارت، پیش آمدهسواالتی ازین دست

ای ها بردهد و قطعا خواندن این نامهیک نامه برای مگ، بررسی کرده و پاسخ میودر قالب بیست

اند و چه کسانی هایی که با ذوق و به انتخاب خود به این رشته آمدهچه آن_دانشجویان ریاضی 

 خالی از لطف نیست. _هولناک و البته شیرین انداختهی این ورطه ها را درکه دست قضا آن

 خوانیم:ی هفتم میدر قسمتی از نامه

 مگ عزیز»

 ای که کیفیت آموزش در دانشکده با کیفیت آموزش در مدرسه بهحال متوجه شدهقطعا تا به

ی هها، بر پایتمرین آنای متفاوت است. دلیل آن است که استادان و دستیاران حلطور گسترده

ه آموزش ک حالی تا تحقیق کنند در هستند جاها آنشوند. آنتوانایی تدریسشان، ترفیع داده نمی

ها در اولویت دوم قرار دارد. بسیاری ی اهمیت و ارزشی که دارد، برای بسیاری از آنبا وجود همه

د و برخی دیگر انانگیزی دارند و خود را وقف تدریس کردههای هیجاناز استادان تو، سخنرانی

 «هایی که ....تو باید تالش کنی تا راهی برای موفق شدن حتی با استاد طور نیستند.این
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 خوانیم:ی هشتم میهایی از نامهو در قسمت

 مگ عزیز»

های ریاضی دبیرستان و دانشگاه، اثبات است. ترین تفاوتگویی، یکی از بزرگکامال درست می

که چگونه یک مثلث بکشیم یا یک معادله را حل کنیم. در دانشگاه گرفتیم در دبیرستان یاد می

ی هدانان دربارکنیم. ریاضیچرایی را اثبات می کردند و آنها کار میگیریم که چرا آن روشیاد می

گیر هستند. و این وسواس بسیاری از مردم را خاموش نگه ها، وسواس دارند و سختی اثباتایده

 دارد.می

دان واقعی تا که شواهد ریاضی چقدر برای یک گزاره صادق باشند، یک ریاضی مهم نیست

 شود. اثباتی منطقی، دقیق و بدون ابهام.که گزاره ثابت نشود، قانع نمیوقتی

ه  آورد کوجود میدانان وجود دارد: اثبات این تضمین را بهکار ریاضییک دلیل خوب برای این

تواند جایگزین آن باشد. اجازه هیچ تعدادی از شواهد تجربی نمیها درست هستند و تر ایدهبیش

 اثبات را با شواهد تجربی ببینیم. بده با هم به یک اثبات نگاه کنیم تا تفاوت

. کندهای اساسی را پنهان می، ایدهکاره کنم زیرا اینهای فنی استفادخواهم از اثباتمن نمی

است که بازی با کلمات است  SHIP-DOCKی ی من، قضیهفنی مورد عالقهاثبات غیر

 ,CAT . کنیدی جدید تبدیل میرا به کلمهها، کلمه ای از حرکتبار با دنبالهای که هرگونهبه

COT, COG, DOG. 

ر ی این تغییدر هر مرحله، شما مجازید که دقیقا فقط یک یک حرف را تغییر دهید، و نتیجه

 معما، خیلی دشوار نیست. برای مثال: ی معتبری باشد. حل اینباید کلمه

SHIP 

SHOP 

SHOT 

SLOT 

SOOT 

LOOT 

LOOK 

LOCK 

DOCK 

پسندم بلکه به راهی حل را نمیهای دیگری هم وجود دارند اما من یک یا چند راهحلراه

ه ای پدید بیاید کمند هستم که برای هر جواب، صدق کند. یعنی در برخی مراحل، باید واژهعالقه
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جا منظور من (. در اینSOOT and LOOT and LOOK ) باشد.صدادار داشتهدو حرف 

 تر.تر و نه بیشدقیقا دو حرف صداداراست. نه کم

در  Yمثال حرف  برای جلوگیری از اعتراض، اجازه بده منظورم را از حروف صدادار شرح دهم.

به حروف باید  راجع دار است. درباره حرف زدن، صداWILYی صدا و در واژه، بیYARDواژه 

 دار.دقت کنیم که یک حرف گاهی اوقات صامت است و گاهی اوقات، صدا

جا سازی کنیم و این کاری است که من در اینگاهی اوقات در ریاضی، نیاز هست که ساده

ی دهی، بلکه دامنهدرباره دنیای بیرونی کاری انجام سازی نه به این معنی کهانجام دادم. ساده

 باشی.را تحت کنترل داشته تر کنی تا بتوانی آنرا محدودبحثت 

، ممکن است باعث پیچیدگی و دور Yی دیگر حروف مانند تر دربارههای بیشتحلیل و تجزیه

 شدن ما از هدف اصلیمان شود.

 دار است؟ی جدید، شامل دقیقا دو حرف صداگویم؟ که هر کلمهآیا من درست می

 ها را بررسی کنیم، مانند:حدس، آن است که دیگر پاسخ یک راه برای بررسی این

SHIP 

CHIP 

CHOP 

COOP 

COOT 

ROOT 

ROOK 

ROCK 

DOCK 

 بینیم.می ROOKو  COOP،COOT،ROOTهای دار در واژهجا، ما دو حرف صدادر این

 های خود داشتند هم، برای مادار در پاسخها، دو حرف صداحلحتی اگر تعداد زیادی از راهاما 

ای دارند. اثبات چیزی است که در آن هیچ جایی ها چنین ویژگیحلی راهکند که همهاثبات نمی

 برای شک نباشد.

ع کنم، شروجا پیشنهاد میای که من در اینها، نظریهپس از تعدادی آزمایش و تفکر درباره آن

 «کند... .به آشکار شدن می
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پذیرای هرگونه نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما 

 نهایت هستیم. خوانندگان عزیز نشریه بی

های زیر با انجمن علمی ریاضی از طریق رایانامه

نهایت ی دانشجویی بیدانشگاه شهیدبهشتی و نشریه

 در ارتباط باشید.

 

 

Math_Sci@sbu.ac.ir 

nashrie.bnahayat@gmail.com 

 

  



 

 


	-1.pdf (p.1-2)
	0.pdf (p.3-4)
	1.pdf (p.5-6)
	هتل بی.pdf (p.7-8)
	2.pdf (p.9-15)
	3.pdf (p.16-21)
	من و ریاضیات.pdf (p.22-23)
	5.pdf (p.24-29)
	6.pdf (p.30-34)
	مقاله.pdf (p.35-36)
	7.pdf (p.37-42)
	8.pdf (p.43-53)
	9.pdf (p.54-71)
	مقاله1.pdf (p.72-73)
	10.pdf (p.74-82)
	11.pdf (p.83-90)
	12.pdf (p.91-93)
	13.pdf (p.94-95)
	14.pdf (p.96-105)
	15.pdf (p.106-118)
	16.pdf (p.119-126)
	17.pdf (p.127-140)
	18.pdf (p.141-151)
	19.pdf (p.152-168)
	20.pdf (p.169-174)
	21.pdf (p.175-182)
	سرگرمی.pdf (p.183-184)
	22.pdf (p.185-192)
	23.pdf (p.193-198)
	24.pdf (p.199-202)
	پیشنهاد.pdf (p.203-204)
	25.pdf (p.205-212)
	26.pdf (p.213-217)

