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 سرمقاله
 
 
 
 
 
 
 
 

 خورشیدی... 2992ماه سال  فروردین ــ ایران  ــ جا تهران  این   
دند و به برهان کرانداری زمان، بس سحرگاهانی که شامگاه ش   

خواهی رانی و هنر ، به قلم"نهایت بی"چرخ روزگار گذشت و باز 
و خواستار  پندارند، دمانی که ریاضیات را هنری خالق میمر
 اش هستند، امکان جوالن یافت."بودن"

صفر دنباله  ه همین مردمان، ازچه زود گذشته روزگاری ک   
کران پویش حرکت خویش آغاز کردند و روشی بس نیکو برای ما  بی

بها در ژرفای وجودمان  ای گران به یادگار گذاشتند که چون گنجینه
 ایم. پاسش داشته

رهایی از بند کرانداری  نه به شوق یک بازی که به برهان بار و این   
نهایت  به بیست، میل ها ی آن کان و هر چه در سیطرهزمان و م

 "آنی"داری زمان،ای هستیم که هرگاه از بند کران داریم. ما دنباله
نهشت  هایی هم ی محبت و اراده، دل دریافتیم که به پیمانه رهیدیم،
 داریم...

خواند تا با فراغ بال، دمی بیاسایید،  ، شما را می "نهایت بی"   
"خالقهنر "کنجی بنشینید، و با تعمق در مفاهیم زیبای این 

2 ،
سو کنید. شهد شیرین  دیشه را در انزوایتان با خویش همروح ان

ای  کنید و در پهنه مجرد انگاری جرعهامیدواری را نوش جان 
 معرفت بنوشید:

زار همه  در شوره باشد که روح اندیشه، از نفس مسیحایی خود،   
کران جویندگان  وعه بیتشنگان امید بدمد و بهار خرسندی در مجم

نهید، و  بارتان را پشت می ت، چگال شود تا وقتی دوباره کولهنهای بی
گردید، برای خودتان و تمام  به هیاهوی این دنیای پرآشوب، باز می

مردمان جهان، و به ویژه این دنباله شمارا و متناهی، آرزو کنید که 
د آرامش، لبخندی است ش در کنار هم زندگی کنند. و بدانیبا آرام
را به یادمان  "نهایت بی"غم و شادی، میل ما به پس هر  که در

 2آورد. می

تایی این نقاط تنها، به همراه عمل صفربه امید روزی که ما،    
درون بنگریم، گرد هم آییم، و  خودشناسی، در آیینه همانی دل، سرّ

 با عمل دوتایی یکدلی، جهان را گروهی آبلی کنیم!
 

 

 

 غالماین جهان هم چون درخت است ای "
 های نیم خام ما برو چون میوه
 ها مر شاخ را سخت گیرد خام

 زان که در خامی نشاید کاخ را
 چون که پخت و گشت شیرین لب گزان

 ها را بعد ازآن سست گیرد شاخ
 گیری و تعصب خامی است سخت

"تا جنینی، کارت، خون آشامی است
9 

 سردبیر
 "گادفری هارولد هاردی"اندیشم.  ت تنها به هنری خالق میمن به ریاضیا -2

 "پور سروش همایون"برگرفته از سرمقاله به چاپ نرسیده از  -2

 مثنوی معنوی -9
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 نهایت بی

 مریم خلج                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

کشاند. اولین  نهایت واقعا ذهن انسان را به چالش می بی   
ریاضیدانی که با آن دست و پنجه نرم کرد، ریاضیدان آلمانی 

در مورد این پدیده  پس از اندیشیدن بسیار گئورگ کانتور بود که
در یک بیمارستان روانی از دنیا  9191ریاضی، سرانجام در سال 

ته رفت. اما پیش از آنکه ذهن کانتور دچار فروپاشی شود، او توانس
 نهایت انجام دهد. او یحیرت انگیزی را در خصوص ب تحقیقاتبود 

رد. در واقع، تعداد بی نهایت وجود دا بود که تعداد زیادی بی مدعی
ها را یک عدد  نهایت وجود دارد که کانتور هر یک از آن پایانی بی

 نام نهاده بود.  "ترانهایت"
 

 نهایت  اولین بی
نهایتی است که  نهایت، بی بی "ترینکوچک"اولین و به عبارتی    

نهایتی است که با  کنیم. این بی تصور می "نهایت بی"اغلب ما آن را 
آید:  اعداد به سمت باال و هرگز باز نایستادن به دست میشمردن 

یابد. کانتور این  این کار برای همیشه ادامه می کهو... 9،2،1 ،،صفر
نامید که بخش اول نام آن از اولین حرف  "صفر-الف"نهایت را  بی

نهایت دارای  این بی الفبای عبری گرفته شده است. تردید نیست که
 .است عجیب بسیار خواصی

صفر، یا دو برابر کردن و  -به عنوان مثال، افزودن عدد یک به الف   
یا به توان دو رساندن آن، هیچ تاثیری در مقدار آن ندارد و پاسخ 

وقتی شما  که صفر خواهد بود. دلیل این امر آن است -همچنان الف
را مقدار آن  که نهایت بزرگ سر و کار دارید، هیچ کاری با چیزی بی

 توانید انجام دهید.  د نمییر دهتغی
اید، روی یک ورق کاغذ دو دایره  اگر با این پاسخ متقاعد نشده   

بکشید که قطر یکی دو برابر دیگری باشد. به بیان ریاضی، هر دایره 
های کوچک  از تعداد بی پایانی نقطه تشکیل شده است )زیرا نقطه

ضرب در اندازه شوند(، و محیط دایره برابر با عدد پی  تر میکوچک
قطر آن است. بنابراین محیط دایره بزرگتر دو برابر محیط دایره 

اند، در حالی که بنابر تعریف، هر  تری است که ترسیم کردهکوچک
اند. به عبارت دیگر، دو برابر  نهایت نقطه دو دایره شامل تعداد بی

نهایت  نهایت برابر بی نهایت است، و حتی بی نهایت هنوز هم بی بی
 نهایت خواهد ماند. باز همان بی

 
 هتل هیلبرت 

نزدیک به آغاز قرن بیستم، یک ریاضیدان آلمانی دیگر به نام    
دیوید هیلبرت این واقعیت غیر عاید را به صورتی به تصویر کشید 

نهایت امکان این کار وجود دارد. ریاضیدانان هم اکنون  که تنها با بی
ای که تعداد  خانهبرند، مهمان یرا به کار م "هتل هیلبرت"مفهوم 

صفر است و بنابراین هرگز اتاق خالی کم  -های آن برابر الف اتاق
کرده باشند،  پر های هتل هیلبرت را آورد. حتی اگر تمام اتاق نمی

ای که از راه  ازهتواند برای چند مسافر ت صاحب هتل هنوز هم می
نهایت به اضافه کمی بیشتر  خالی پیدا کند، زیرا بی اند اتاق رسیده

های موجود در  نهایت است که برابر است با تعداد اتاق هنوز هم بی
های  خانه. در حقیقت، حتی اگر با وجود پر بودن تمام اتاقمهمان
نهایت مسافر دیگر پیدا شود،  خانه باز هم ناگهان سروکله بیمهمان

برای گذراندن شب خود یک اتاق خالی  توانند ها می هر یک از آن
 نهایت است.  نهایت باز هم بی نهایت به عالوه بی پیدا کنند، چون بی

 
 نهایت مطلق  بی
تر را نیز یافته  های دیگری با خواصی بسیار عجیب تنهای کانتور بی   

توان به  عددی آنچنان بزرگ است که هرگز نمی "یک -الف"بود. 
تا ابد به شمردن ادامه دهید. پس از آن، ر شما گآن رسید، حتی ا

 ها وجود دارند که سرانجام نهایت ها و سار بی نهایتی از الف تعداد بی
های دیگر را زیر چتر خود  نهایت رسند که همه بی نهایتی می به بی

نهایت چنان  ود. این بینامیده ب "نهایت مطلق بی"دارد. کانتور آن را 
توان آن را توصیف کرد. در واقع،  نمی کران است که اصال وسیع و بی

تعریف آن بر این اندیشه استوار است که هر تالشی برای توصیف 
 انجامد.  تر میآن، همواره به توصیف چیزی کوچک
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 نهایت  ها در مورد بی آخرین یافته
هایی را  روش توانستند تا ریاضیدانان ود یک قرن طول کشیدهحد   

ها را به  نهایت بیابند که در میانه راه آن بیبرای سر و کله زدن با 
انگلیسی جان ن ، ریاضیدا9191. در اوایل دهه دیوانگی نکشاند

کانوی که هم اکنون در دانشگاه پرینستون حضور دارد، گونه 
کشف کرد که عالوه  "اعداد فراواقعی"جدیدی از اعداد را موسوم به 

 هایت و بسیاری از اعدادبه ترانبر تمامی اعداد معمول، اعداد موسوم 
شود. در نتیجه این کشف، ریاضیدانان  عادی دیگر را نیز شامل می

نهایت را محاسبه  توانند به عنوان مثال، ریشه دوم بی هم اکنون می
هایی  که به پاسخ کنند و یا الگوریتم آن را به دست آورند. بدون این

 معنا دست یابند. کامال بی
اغلب ریاضیدانان مایلند کاری به کار حتی با این وجود نیز    
نهایت یک مشکل آفرین واقعی است، که  نهایت نداشته باشند. بی بی
ربط و  هایی کامال بی های معقول را به پاسخ تواند پرسش می
9عادی همچونرغی تبدیل کند. اما دانشمندانی که در   1 
کنند، در محاسبات خود مرتب به  کاو میاهیت بنیادی عالم کندوم

ها باید  کنند. معموال در چنین مواقعی آن نهایت برخورد می بی
نهایت مزاحم  نهایت شوند، و یا اینکه برای بیرون راندن بی تسلیم بی

از نتیجه محاسبات خود عذری بتراشند که در نهایت کار جالبی 
کروسکال  و مارتین ای همچون کانوی اما ریاضیدانان برجستهنیست. 

 ند که روزی اعداد فراواقعیتجرز در نیوجرسی، امیدواراز دانشگاه را
نهایت یاری  دانشمندان را در برخورد با این مسائل مربوط به بی

هایی واقعی را برای معماهای  ها امکان دهند تا پاسخ دهند، و به آن
ها را  ئل آننجار رفتن با این مسالم بیابند، البته به شرط آنکه کلعا

 دیوانه نکرده باشد.
 
 
 
 

 مرجع:
 

http://integer.blogsky.com

 

 وی توستـی مهــب بر آن، سلسلــط مجانـخ                               وست ـم، تابع ابروی تــــی قامتـــــمنحن

 وی توستـرم کــف دل، در حــی تعریازهـــب                               ت ـدَ رسیدن به تو، مبهم و بی انتهاســـح

 وی توستـی دهد، قامت دلجــه که معنــچآن                               ی صفرها چون به عدد یک تویی، من همه

 وی توستـبخش او، جزیی از آن خ رمی جانـگ                              و  ـو خورشید شد، مشتق از آن روی تــپرت

 ی روی توسترهــراش، دایــی همگاحیهــــن                                را ــــــتو وجودم بود، یک سری واگیـــب

 محسن هشترودیشادروان 



 
 مرغ همسایه غاز است؟/پگاه پوراحمد 5

 
 
 
 
 
 
 

 مرغ همسایه غاز است؟
 ریاضیات در دانشگاه بهشتی ایران و برکلی آمریکا

 پگاه پوراحمد                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
-74گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی تهران از سال تحصیلی   
جدیدی  ه دانشجویانشروع به کار کرده است و تا امروز، هر سال 74

مان این طور اند. بیایید به دانشگاه در آن مشغول به تحصیل شده
چه تفاوتی با ریاضیات در نگاه کنیم: ریاضیات در شهید بهشتی 

 های مطرح دنیا دارد؟دانشگاه
از ده دانشگاه برتر دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیای آمریکا یکی    

طور میها ریاضیات را چهنی ریاضیات است. آدنیا در رشته
 خوانند؟

با مراجعه به سایت این دانشگاه گویی به این سواالت، برای پاسخ   
ی ریاضیات، به ج دروس پایه و الزامی تخصصی رشتهاستخرا و

ی ریاضیات و کاربردها پرداختیم. هم چنین  ها با رشتهی آنمقایسه
هی کردیم تا ببینیم ابه مفهوم کهاد که برای ما تازگی دارد نیز نگ

 .ها هم کهاد دارند یا نه باقی دانشگاه
ریاضیات و کاربردها، تعداد  ی ی رشته اول، به دروس پایه و هسته   

پردازیم. به  میها  های معرفی شده برای آن ها و منبع واحدهای آن
.توجه کنید ۲و  ۱های  جدول

 

 

 

 کاربردها و ریاضیات ی رشته ی پایه دروس
 ۱ جدول

 درس نام واحد نیاز پیش درس منبع

 ۱ عمومی ریاضیات 3 - 
Calculus and Analytic Geometry, Thomas ۲ عمومی ریاضیات 3 ۱ عمومی ریاضیات 
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Calculus with Analytic Geometry, Louise 

Leithold 
   

    دمیدویچ ریاضی، آنالیز مسائل

    پیسکونوف انتگرال، و دیفرانسیل حساب

Calculus of One Variable, Isaac Maron    

 3 عمومی ریاضیات 3 ۲ عمومی ریاضیات 
Elementary Differential Equations, William 

E. Boyce 
 دیفرانسیل معادالت 3 ۲ عمومی ریاضیات با زمان هم

Elementary Differential Equations with 

Linear Algebra, Albert L. Rabenstein 
   

Differential Equations, George F. Simmons    

 سازی برنامه و کامپیوتر مبانی 3 - 

 ۱ ریاضی افزارهای نرم ۱ ۱ عمومی ریاضیات با زمان هم 

 ۲ ریاضی افزارهای نرم ۱ ۲ عمومی ریاضیات با زمان هم 

 ۱ عمومی فیزیک 3 - 
 ۱ عمومی فیزیک آزمایشگاه ۱ ۱ عمومی فیزیک با زمان هم 

 پیشنهاد دروس از انتخابی 3 درس نام واحد
   ۲ عمومی فیزیک 3 شده

   ۲ عمومی فیزیک آزمایشگاه ۱

   پروژه کنترل و مدیریت ۲

   تحقیق روش ۲

   آماری افزارهای نرم با آشنایی ۱

   شناسی جمعیت مبانی ۲

   اقتصاد مبانی ۲

   شناسی جامعه مبانی ۲

   بیمه مبانی ۲

   سابداریح اصول ۲

  جمع 42 

 
 
 

 
 
 

 کاربردها و ریاضیات ی رشته ی (هسته) مشترک الزامی دروس
 4 جدول

 درس نام واحد نیاز پیش درس منبع
 ریاضیات با زمان هم محمودی مژگان و ابراهیمی مهدی محمد ،(تمرین روش به) ریاضیات مبانی

 ۱ عمومی
 ریاضی علوم مبانی 3

    استیوارت ریاضیات، مبانی

    اللهی کاظم ها، مجموعه و منطق بر درآمدی

    مور بین. ج. ک ریاضیات، مبانی

    لین. فنگ. یو و لین. تی شوینگ آن، کاربردهای و ها مجموعه ی نظریه

    طرخورانی رجبی محمد شهودی، دید با ها مجموعه ی نظریه بر ای مقدمه

 جبر و ها ماتریس مبانی 3 ریاضیات مبانی یمحمود مژگان و ابراهیمی مهدی محمد خطی، جبر
    باینر فینک دانیل خطی، جبر خطی
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    باتاچاریا خطی، جبر

    بالیس برداری، فضاهای و ها ماتریس

    بالیس خطی، جبر

    سرژانگ خطی، جبر

    تروپر مری رای خطی، جبر

    هالموس بعد، متناهی برداری فضاهای

    کرتیس خطی، جبر

    کلمن برنارد مقدماتی، خطی جبر

    وکنزی هافمن خطی، جبر

    اونان مایکل خطی، جبر

 ریاضی آنالیز مبانی 3 ۲ عمومی ریاضیات 
Numerical Methods for Scientific & Eng. 

Computations, M. K. Jain 
 عددی آنالیز مبانی 3 ۲ عمومی ریاضیات

Computational Mathematics, Marson    

    دوگالس و بوردن عددی، آنالیز

    نژاد مالک و زاده عالم عددی، محاسبات

 ریاضیات با زمان هم 
 ۱ عمومی

 احتمال مبانی 3
 
 
 
ی ریاضیات و کاربردها  پس به طور خالصه دانشجوی رشته   

، ریاضیات ۲، ریاضیات عمومی ۱های ریاضیات عمومی  درس
سازی،  ، مبانی کامپیوتر و برنامهرانسیل، معادالت دیف3عمومی 

، ۱، فیزیک عمومی ۲های ریاضی افزار ، نرم۱های ریاضی افزار نرم
بی را به عنوان و یک یا دو درس انتخا ۱آزمایشگاه فیزیک عمومی 

ها و جبر  مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس های دروس پایه؛ و درس
نی احتمال را مباخطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و 

 .گذراند ی خود می به عنوان دروس هسته
ی ریاضی در دو  برکلی کالیفرنیا، دانشجویان رشتهدر دانشگاه    

اضیات کاربردی مشغول به تحصیل ی ریاضیات محض و ری هرشت
بلکه  ند،شوند. این دو رشته در دروس مقدماتی تفاوتی ندار می

 .دنمای در دروس پیشرفته ظهور می تفاوت اصلی
 .به جدول دروس مقدماتی توجه کنید

 
 

 کاربردی ریاضیات و محض ریاضیات های رشته مقدماتی دروس

 درس نام ساعت درس منبع توضیحات

 سه از متشکل کالس ساعت پنج
 ساعت دو و درس کالس ساعت

 .باشد می مباحثه کالس

Single Variable Calculus, Stewart 5 ۱ ریاضیاتA 

 )۱ عمومی ریاضی(

 Single Variable Calculus, Stewart 3 ۱ ریاضیاتB 

 )۲ عمومی ریاضی(

 53 ریاضیات   

 و دیفرانسیل حساب(
 )متغیره چند انتگرال
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 و ۱ عمومی ریاضی: نیازها پیش
 ۲ عمومی ریاضی

Linear Algebra with Applications, O. 

Bretscher 
 57 ریاضیات 7:34

 معادالت و خطی جبر(
 )انسیلدیفر

 Fundamentals of Differential Equations and 
Boundary Value Problems, R. Nagle and E. 

Saff and A. Snider 

  

 Discrete Mathematics and its Applications, 

Kenneth H. Rosen 
 55 ریاضیات 3

 )گسسته ریاضیات(

 
 

 .کنیم به جدول واحدهای پیشرفته نگاه میحال 
 

 کاربردی ریاضیات و محض ریاضیات های رشته مقدماتی دروس

 درس نام محض ریاضیات کاربردی ریاضیات ساعت درس منبع توضیحات

 )آنالیز با آشنایی( ۱47 ریاضیات     

 )خطی جبر( ۱۱4 ریاضیات     

 )مجرد جبر با آشنایی( ۱۱3 ریاضیات     

 )عددی آنالیز( ۱۲1A ریاضیات     

 )مختلط آنالیز با آشنایی( ۱15 ریاضیات     

 
 
پس از گذراندن دروس  دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران،   

ی  وس الزامی رشتهی خود، با مراجعه به جدول در پایه و هسته
ضیات و کابردها، ی ریا و کاربردها، و دروس انتخابی رشتهریاضیات 

پردازند.  ل میورد نیاز برای فراغت از تحصیهای مبه گذراندن واحد
 ۱1چنین، دانشجویان باید شش واحد درس خارج از رشته و  هم

ها  ی آن خود نیز انتخاب کرده و به مطالعهواحد از دروس کهاد 
 .بپردازند

گذراندن دروس مقدماتی و  اما دانشجویان دانشگاه برکلی، پس از   

 کنند؟ ی خود چه می پیشرفته
ات محض از کاربردی و ریاضیهای ریاضیات  دانشجویان در رشته   

 .کنند شوند و جداول مختلفی را دنبال می هم جدا می
ند ی انتخابی پیش رو خواه ی محض، سه حوزه دانشجویان رشته

ها  ها دو حوزه برگزیده، و از هر کدام آن داشت که باید از میان آن
 .یک درس انتخاب نمایند

 
 

 

 محض ریاضیات ی رشته برای انتخابی های حوزه
 محاسبه )عددی آنالیز( ۱۲1A ریاضیات

 هندسه )کالسیک ی هندسه) ۱34 ریاضیات
  )متریک دیفرانسیل هندسه)  ۱74 ریاضیات

  )مقدماتی دیفرانسیل توپولوژی) ۱7۱ ریاضیات

  )مقدماتی جبری توپولوژی) ۱7۲ ریاضیات

  )مقدماتی جبری هندسه) ۱73 ریاضیات

 پایه و منطق )منطق با آشنایی(  ۱۲5A ریاضیات
  )ها مجموعه ی  نظریه با آشنایی)  ۱35 ریاضیات

  )ناپذیری تصمیم و ناتمامیت) ۱34 ریاضیات
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های گذرانده شده از دروس پیشرفته و حداقل جمع واحد    
مشاور درسی دانشکده باید  انتخابی رشته باید هشت درس باشد.

و آن را به  ندرسی کهای دانشجویان را به طور نفر به نفر بر انتخاب
 .تایید خود برساند

کاربردی، انتخاب دروس کمی برای دانشجویان ریاضیات    

جه تر خواهد بود. این دانشجویان با سه خوشه از دروس موا پیچیده
ها سه درس از یک خوشه را انتخاب  خواهند شد که باید از میان آن

ها  راندن آنرسی دانشکده اقدام به گذنمایند و با تایید مشاور د
 .کنند

.باشند ی پیشنهادی به شرح زیر می هفده خوشه
 
 

 آماری علوم
 )عددی آنالیز( ۱۲1A ریاضیات

 )احتمال) ۱4۱ آمار درس دو از یکی

 )احتمال مفاهیم) ۱37 آمار 

 )آمار) ۱4۲ آمار درس دو از یکی

 )آمار مفاهیم) ۱35 آمار 

 )دهاکاربر و تئوری: خطی سازی مدل( ۱5۱A آمار

 )اقتصادی تحلیل و تجزیه) ۱7۱ اقتصاد

 
 

 کالسیک مکانیک
 )عادی دیفرانسیل معادالت) ۱۲3 ریاضیات

 و کالسیک مکانیک در ریاضیاتی های روش) ۱12 ریاضیات
 )تحلیلی مکانیک) ۱45 فیزیک )کوانتوم

 )۲ مکانیک مهندسی) ۱47 مکانیک مهندسی

 
 
 
 
 
 

 
 

 کامپیوتر علوم
 )عددی آنالیز( ۱۲1B ریاضیات

 )ها سیستم نویسی برنامه و عامل های سیستم) ۱4۲ کامپیوتر علوم

 )نویسی برنامه های زبان و کامپایلرها) ۱47 کامپیوتر علوم

 )کارامد های الگوریتم) ۱44 کامپوتر علوم

 )محاسبات) ۱4۲ کامپوتر علوم

 )تصادفی های الگوریتم) ۱47 کامپیوتر علوم

 )کامپوتری گرافیک مبانی) ۱17 کامپیوتر علوم

 )مصنوعی هوش) ۱11 کامپیوتر علوم

 

 اقتصاد
 )ریاضی اقتصاد با آشنایی) ۱43 اقتصاد

 )اقتصادی تحلیل و تجزیه) ۱47 اقتصاد

 )پیشرفته و خرد اقتصاد وجوی جست) ۱7۱ اقتصاد

 3۱4 ریاضیات

 )سازی بهینه های روش) ۱44  ریاضیات

 )احتمال) ۱4۱ آمار

 )احتمال مفاهیم) ۱37 آمار

 )ها بازی تئوری) ۱55 آمار

 
 
 
دارد این  چه من را به فکر وا می آن ،ها این جدول با نگاه کردن به   

وت هستند که های متفاتلف و واحداست که آیا دروس مخ
چه در طی  آن  سازند؟ هم متفاوت می ها را با دانشجویان و دانشگاه

آگاه و ناخودآگاه اغلب ما یی در خودآموزی و دانشجو های دانش سال
 متفاوتی آموزش  ن است که یک شیوهکل گرفته است ایش

. به جایی بسیار باالتر ارتقاء دهد جایی که هستیمتواند ما را از  می
ایم که گناه خودمان را به گردن آموزش و تدریس و  ما آموخته

 موزند باآ چه دیگران می رسد آن اما به نظر نمی ،استاد بیاندازیم

داشته باشد؛ گرچه از چندانی تفاوت شود  چه برای ما ارائه می آن
ما به راستی عصر توان چشم پوشید. ا های آن نمی برخی از تفاوت

خصوص آموزش را چیز و به  همه ،و اینترنت ها ارتباطات و کتاب
باقی  و ما هنوز در جای قبلی خود ؛است کرده ترآسانچندین برابر 

 کاری انجام دهیم!باشد که رسیده شاید وقت آن . ایم مانده
 

 مرجع:
www.berkeley.edu
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 با ریاضیات چه کنیم؟
 پگاه پوراحمد                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 ی ریاضیات هر دانشجوی رشته پیش آمده که از بدون شک   

به جواب شود.  د به چه کاری مشغول میبا مدرک خوکه بپرسند 
ویان این در ذهن اکثریت مردم و حتی برخی از دانشجاین سوال 

ا دیگران شود. ام ی دبیری و استادی محدود می رشته، به دو گزینه
 کنند؟ باره چه فکر می در این

آیند، از سایت رسمی دو دانشگاه  ای که در ادامه می دو مقاله   
بلفاست کشور ایرلند  کا و دانشگاه کوئینز شهرکارلینا شرقی آمری

های شغلی که پس از  دانشجویان را با موقعیت کهاند؛  برگرفته شده
 .کنند آشنا می ،ی ریاضیات وجود دارد تحصیل در رشته

ی  هایمان در رشته فرصت که این یک شروع برای شناختباشد    
 .ریاضیات قرار گیرد

 
 های شغلی وقعیتم –ی ریاضیات  تحصیل در رشته

 
 دانشگاه کارولینای شرقی

دانشگاه کارولینای شرقی ی ریاضیات در  دانشجویانی که در رشته   
ها را  ه آنآورند ک ها و دانشی را بدست می کنند، مهارت تحصیل می

کند. مشاغلی  شمار آماده می های بی ای مشاغل گوناگون در عرصهبر
در هر سال  یاضیات دارند،که نیاز به یک آمادگی قابل توجه در ر

 .گیرند قرار می ن پنجاه شغل برترمیا
ی ریاضیات را به  آموختگان رشته کارفرمایان، دانش بسیاری از   

ر کنار شان؛ د های حل مساله ها و مهارت آنخاطر روند منطقی ذهن 
های خصوصی،  تجارتگزینند.  مفاهیم ریاضی برمی درکقدرت 

(، بخش آموزش ایالتی و چه فدرالچه )بخش صنعتی، بخش دولتی 
ی مناسبی را برای ها های غیردولتی همگی موقعیت و سازمان

بسیاری از  آورند. فراهم می ،ای در ریاضیات دارند کسانی که سابقه
ور مستقیم به به ط هایی هستند که های شغلی در حوزه موقعیت

ی کارشناسها در مشاغلی مانند  این موقعیت. ریاضی وابسته نیست
شاوره، علوم آماری و گذاری، بورس، م بیمه، بانکداری، سرمایه

 .ی شغلی دیگر موجود است هزاران حیطه
ی ریاضیات که  ی رشته آموخته دانشحقوق پایه برای یک    

تحصیالت خود را به خوبی و با نمرات قابل قبول به پایان رسانده 

ی های تهآموختگان با همین شرایط در رش معموال از دانش ،باشد
 .باشد تر می های علوم انسانی بیش مانند بازرگانی و یا دیگر رشته

برتر دنیا قرار گرفته است.  ریاضیات امروزه در میان شش رشته   
ی  ین فاکتور مانند محیط کار، آیندهبندی بر اساس چند این رتبه

، رشته، امکان ارتقا در شغل، استرس، امنیت شغلی، امنیت فیزیکی
 .شود آمد سنجیده میکی و دریکار فیز

ی  ای استعداد و مهارت خوبی در رشتهبرای کسانی که دار   
است و  های شغلی معموال مناسب ریاضیات باشند، موقعیت

های مختلف و با توجه به نیازها و  توانند در حوزه آموختگان می دانش
عالیق خود، شغل مطلوب را برگزینند. تقریبا هر سازمانی که قصد 

های  م نماید، به افراد متخصص در رشتهته باشد کسی را استخداداش
نی که دست کم . از این رو دانشجویاد داشتعلوم ریاضی نیاز خواه

به تحصیل  ی ریاضی، آمار و یا علوم کامپیوترها در یکی از حوزه
سیعی مواجه ی و اشند، با امکان اشتغال در محدودهپرداخته ب

رگانی، المللی، باز ختلف داخلی، بینهای م خواهند شد که در عرصه
 .آموزشی و دولتی است

هایی از  رشته و یا زیر رشته با انتخاببسیاری از دانشجویان    
ی علوم ریاضی  لوطی از دست کم دو تا از سه رشتهریاضی که مخ

نمایند.  غلی بیشتری را برای خود فراهم میهای ش اشد، موقعیتب
نی که در یک و یا موختگان، کساچنین در میان تمامی دانش آ هم

علوم کامپیوتر به تحصیل  ریاضیات، آموزش ریاضی و چند حوزه از
خواهند  پیششغلی بهتری را برای خود  های اند موقعیت پرداخته

 .آورد

های علوم  آموختگان رشته از مشاغلی که دانشهایی  در زیر، نمونه
 .ده استآم ،ها مشغول به کار شوند توانند در آن ریاضی می

 تدریس در مدارس 
 های آموزشی، دولتی و صنعتی تحقیق در حوزه 
 و ارتقاء کیفیت مینتض 
 های افزار ها از جمله نرم تست و تایید فرآیندها و سیستم

 کامپوتری
 آموزش صنعتی 
 ی بورس آماری از جمله تحقیقات در زمینه پشتیبانی 



 با ریاضیات چه کنیم؟/پگاه پوراحمد 00 

 کارهای آماری و طراحی آزمایش 
 های مهندسی موقعیت 
 افزار نرم طراحی 
 ها آنالیز سیستم 
 ها مدیریت پایگاه داده 
 های  های امنیت آنالین و نظارت مزنگاری برای سیستمر

 نظامی
 سازی ریاضی در بازرگانی مدل 
 های اطالعاتی  های اطالعاتی و سیستم مدیریت سیستم

 کامپیوتری
 

 دانشگاه کوئینز
به دارند. ی ریاضیات را دوست  آموختگان رشته دانش ،کارفرمایان   

ها حساب  دان شود روی ریاضی میکه توان گفت  طور قاطعانه می
ها یاد گرفته باشند درست و منطقی فکر  احتمال این که آنکرد. 

تر از دیگران  کنند، مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و نظم دهند بیش
چنین احتمال بیشتری وجود دارد که در طول تحصیل  است؛ و هم

با این که امروزه این مورد )استفاده کرده باشند  خود از کامپیوتر
ها  آن. (ها درست است آموختگان اغلب رشته در مورد دانشتقریبا 

توانند از آن برای ابداع و  چنین مهارت خاصی دارند که می هم
های پیچیده برای مشکالت در محیط کار استفاده  ی راه حل توسعه

در یک شرکت نفتی، در احتراق  ی در پدیدهبرای مثال نمایند 
بینی آب و هوا، در کنترل بازار بورس برای یک شرکت خرده  پیش

های  ها در زمینه ملی، و یا در تحلیل آماری آزمایشفروشی بزرگ 
 و ... . مختلف برای یک شرکت داروسازی

 یکار ی ریاضی تقریبا از پس هر آموختگان رشته این که دانش   
میان کارفرمایان طرفداران زیادی شود در  باعث می ،آیند برمی

آموختگان  انداز شغلی برای دانش بنابراین چشمداشته باشند. 
 .ریاضیات بسیار عالی است

 
 انتخاب شغل

ی که به انتخاب ی کلی مهم وجود دارند که باید هنگام چند نکته   
کنید در ذهن داشته باشید تا موفق شوید  شغل مناسب فکر می

خوانی  های شما هم ها و قابلیت ه با آرمانبقی شغلی را که بهتر از
 د:دارد انتخاب کنی

 .آموختگان به دنبال شغل هستند از دانش بسیاری.1
آموختگان یا دنبال کار  درصد از دانش ۸۵به طور کلی، بیش از    

آینده به تحصیالت فراتر مشغول هستند و یا تا کریسمس سال 
درصد  ۸۵آمار بسیار بیش از  ی ریاضیات، این برای رشتهباشند.  می
آموختگان در موقعیت  ، دانشهای اقتصادی حتی در بحرانباشد.  می

 اگرتری برای استخدام شدن قرار دارند تا باقی افراد جامعه.  مناسب
سالگی از  1۸به دنبال یک مدرک باالتر تحصیلی هستید، در سن 

 1۸ر در شود نترسید. اگ نکردن شغلی که به شما پیشنهاد میقبول 
سالگی و با داشتن یک مدرک  91سالگی قابل استخدام باشید، در 
 .باز هم قابل استخدام خواهید بود

 .تان باید شما را راضی کند شغل.9      
 یاری وجود دارنددارید، مشاغل بسمدرک  گرفتن اگر شما توانایی   

ها موفق باشید. پس شما باید شغلی را  توانید در آن که شما می
گزینید که برای چهل سال آینده شما را راضی نگه دارد. انتخابی بر

گذاری همراه باشد. به  باید با تفکر دقیق و سرمایه نیناین چ
ی خود گوش کنید. ولی در  نمایی مشاوران، دوستان و خانوادهراه

 که صرفا مشغول نشوید یانتها، این انتخاب شماست! به انجام کار
ست. آن کار خوب نخواهد بود اگر  وبیخکسی به شما گفته که کار 

 ست نداشته باشید و از انجامش لذت نبرید.دو آن را شما واقعا
تان  در مورد شغل تان، الزم نیست قبل از تمام شدن تحصیل.3

 .تصمیم نهایی را بگیرید
در  «ی کلیدی ریاضیات در چهار مرحله مطالعه ی«ی  برنامه   

حداقل برای : کند لی، بیان میشترک ایرلند شمام درسی ی برنامه
 نیازیباشند،  ه دنبال کسب مدرک علمی باالتر میکسانی که ب

های شغلی  ی کوچکی از موقعیت نیست که خیلی زود روی محدوده
 تمرکز نمایند. بعضی از مردم قبل از این که تحصیل خود را به پایان

تواند  این مساله میاند.  برسانند شغل خود را انتخاب کرده
ی تحصیل را در  مثال این مساله انگیزه -هایی داشته باشد  خوبی

اما واقعیت این است که بسیاری از مردم در  - دهد ها افزایش می آن
 خود سالگی 1۶ زمان  های بسیار متفاوتی با سالگی آرمان 91سن 

ا دوست دارید، بهتر است اگر مطمئن نیستید که چه شغلی ردارند. 
 .ا محدود نکنیدهای خود ر که گزینه

 .کند شما را به ابزار آموختن مجهز می ،مدرک.4
 ،کنند ما را برای یک شغل مشخص آماده میها ش بعضی از رشته   

های ها و واحد ی رشته همهباشند.  گونه نمی ها این اما بیشتر رشته
مهارت  و همین ،دهند ، مهارت یادگیری شما را توسعه میدرسی

ئل هستند؛ چرا ور خاص برای آن ارزش قااست که کارفرمایان به ط
، کنند که به شما پیشنهاد میرا کاری  تاخواهند  میها از شما  که آن

 .یریده سرعت تغییرات را در کار خود بپذبیاد بگیرید و 
 .ای را انتخاب کنید که به آن عالقه دارید باید رشته.۵

 م است که هر رشته یا درس را با محوریت اصلیهبسیار م   
های خود موفق  خواهید در درس اگر می. برگزینیدخود ی  عالقه

کارفرمایان به . ها اهمیت باالیی دارد ی شما در آن باشید، انگیزه
العاده و  )و نه لزوما فوقمند و موفق  آموزان عالقه دنبال دانش

اید  ریاضیات لذت برده باشند. اگر در دوران دبیرستان از می (باهوش
ی  ی خوبی برای تحصیل در رشته ید، این پایها همدو از پس آن برآ

 .ریاضیات در دانشگاه خواهد بود
 

 های شغلی برای ریاضیدانان موقعیت
آموختگان نیازمندند،  سوم مشاغلی که به دانش دوم تا یک بین یک   
مشاغلی وجود . ریاضیات  مناسب خواهند بود آموختگان  دانشی برا

ر ریاضیات الزم است و یا یک رکی دها داشتن مد دارند که در آن
های  این مشاغل به یکی از دستهشود.  ی مثبت محسوب می نکته

 :شوند کلی زیر تقسیم می
 تحقیقات علمی؛ طراحی و توسعه.1     

های بزرگ و موسسات تحقیقاتی دولتی به طور فعال در  شرکت   
به  ها ریاضیدانان و آمارشناسان را آنتحقیق و توسعه شرکت دارند. 

ای استخدام  های تحقیقاتی بین رشته تیم در همراه دانشمندان دیگر
پذیر و  به رویکردی انعطاف ،رای حل مشکالتب اغلب نمایند. می
زمانی که در  و ها ا توجه به آنکه ب هایی سریع نیاز داریم حل راه

 ی،چنین هایی این ژهپرو. بهترین پاسخ را پیدا کنیم ،اختیار داریم
حلیل باالی مشکالت نیازمند توانایی ریاضیات باال، توانایی تجزیه و ت

استفاده از کامپیوتر برای حل  ،ها به فرمول ریاضی برای تبدیل آن
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 کهباشد  می ها انایی برقراری ارتباط میان یافتهچنین تو و هم ها آن
دست  ی ریاضیات به در رشته تحصیل ست که ضمن مهارتیاین 
 .آید می

 ها و محاسبه مدیریت سرویس.9     
ی فناوری و شرایط  مقابله با تغییرات سریع در عرصه مشکالت   

 تا و پیچیده کارفرمایان را واداشتهرگ های بز در سازمان بازار
های تخصصی به  مدیران سرویسمتخصصان باشند. نیازمند کمک 

کنند.  رسیدگی میها  ستماتیک مشکالت را بررسی و به آنطور سی
نام ای از ریاضیات به  باشد، و شاخه این کار اغلب ریاضیاتی می

ه ممکن است شامل کند. این مسال تحقیق در عملیات را درگیر می
تحویل بار به و  نقلتر برای حمل و ی کارآمد طراحی یک برنامه

ا یک الگوی کنترل سهام برای ای و ی های زنجیره سوپرمارکت
 .شرکت باشد داران یک سهام

که در بخش مدیریت  را یبخش بزرگی از کار کس ،محاسبه   
ی به دهد. به طور معمول کسان تشکیل می کند، خدمات کار می

شوند؛ ولی این کار به ویژه  نویسی استخدام می عنوان کارآموز برنامه
تواند بسیار متنوع باشد.  کارمندان شرکت مدیریت مشاوران میبرای 

 های ریاضی از شرایط اندازی مدل ابداع و راه ،داننقش این کارمن
برای تجزیه و تحلیل؛ و استفاده از کامپیوتر برای حل  موجود

 .است (های کامپیوتری برای نوشتن برنامهو نه فقط )مشکالت 
تدبیر، درک،  :های شخصی بسیار اهمیت دارند به ویژه مهارت

 برقراری ارتباط.توانایی 
 کار مالی.3     

ی  آموختگان رشته از نیمی از دانش های اخیر، بیش ر سالد   
اند؛ که شامل حسابداری،  ضی به کار در این حوزه مشغول شدهریا

 .باشد ری، و دیگر کارها میکار آما
مول از به طور مع های حسابداری خبره و کارفرمایان شرکت   

 ،ندی خاص را ندار شوند انتظار یک رشته کسانی که وارد این کار می
ی ریاضی  التحصیالن رشته تاق استخدام فارغولی به خصوص مش
ی های محاسبه و تفکر منطق ها از مهارت هستند، چرا که آن

ش از دانشجویان حسابداری ای بی برخوردارند و در امتحانات حرفه
شوند. بنابراین برای تبدیل شدن به یک حسابدار، الزم  موفق می

ریاضیات به  رده باشید. مدرکنیست شما در این رشته تحصیل ک
ر مشغول به کار دهد که به عنوان حسابدا شما این امکان را می

های  تحصیل شدن آن را مانند تمام فرصتال شوید و پس از فارغ
 .دیگرتان در نظر داشته باشید

التحصیالن ریاضیات شغل  هاست برای فارغ کارهای آماری مدت   
های متفاوتی  حوزه استفاده از مطلوبی بوده است. این کار مستلزم

وق ی عمر، حق امور مالی مثل بیمه، االتاحتم آمار و مانند
ی  بنابراین مدرکی که همهباشد.  بازنشستگی و امنیت اجتماعی می

کارآموزی با باشد.  وعات را پوشش دهد بسیار مطلوب میاین موض
ی آماری قابل انجام  های مشاوره های بیمه کننده و شرکت شرکت

های  ی و حقوقی برای کسانی که پتانسیلانداز شغل باشد و چشم می
 .عالی است ،مدیریتی و تجاری دارند

ها به خصوص در  های شغلی دیگری نیز در بانک موقعیت   
های تجاری وجود دارد.  های بزرگ و یا بانک دفترهای اصلی بانک

های مالیاتی  اغلب داوطلبان موفقی برای بازرسیریاضیدانان 
 .باشند می

 کارهای آماری.4     

دن در این حوزه را بررسی های کار کر تاکنون یکی از جنبه   
ها  ، کار آماری در بسیاری از سازمانآن. عالوه بر (آمارگیری) کردیم

اقتصاد و کشاورزی به طور )گیرد. خدمات اجتماعی  انجام می
های  های بزرگ صنعتی و شرکت (، موسسات پژوهشی، شرکتخاص

های  به فعالیت (های تحقیقات بازاریابی )مانند آژانستبلیغاتی 
 .آماری نیاز دارند

. باشد متنوع می تواند ، میهای کارفرما بسته به نوع فعالیت این کار   
ی خدمات اجتماعی و موسسات تحقیقاتی دولتی و  در حوزه

های  ورد طراحی و تجزیه و تحلیل پروژهصنعتی، آمار و ارقام در م
ربی کاربرد دارند. در صنعت، این کار ممکن است شامل کنترل تج

آزمایشی و  های در آن آمار و ارقام در طراحی روشکیفیت باشد که 
تفاده از شود. آمارشناسان با اس ها انجام می ارزیابی نتایج آزمایش

ها و  در طراحی آزمایش ،های تبلیغاتی تحقیقات بازاری و آژانس
 .درگیر خواهند بود ها های آن بررسی پاسخ

 تدریس.۵     
اهمیت دارد و این ی جامعه بسیار  این حرفه برای رفاه آینده   

های  اساسی ریاضیات در بسیاری از جنبهاهمیت به دلیل نقش 
 ،ی کارشناسی پس از دورهیات، ضآموختگان ریا دانش زندگی است.

دریافت مدرک کارشناسی ارشد در  ی یک ساله برای یک دوره
بستان یا راهنمایی و دبیرستان وزش ریاضی در یکی از دو بخش دآم

دبیران ریاضی تامین شود، گذرانند. برای این که نیاز کشور به  می
التحصیالن باید وارد این حرفه شوند. در  فارغاز چهارم  حدود یک

پذیرد، اما در کشورهایی  شمالی این اتفاق تقریبا انجام میایرلند 
ین آمار در حدود ده درصد است که این کشور را با مانند انگلستان ا

 .مشکل کمبود جدی دبیران ریاضی مواجه کرده است
ها  واند در مقاطع کالج و یا دانشگاهت چنین می تدریس ریاضی هم   

این مقاطع بسیار سخت و  اتفاق بیفتد. در حال حاضر اشتغال در
ها چنان است  دانشگاه اگرچه متوسط سنی استادانباشد.  محدود می

تری اتفاق خواهد  های شغلی بیش ی موقعیتهای آت که در سال
 ، دکتراحداقل مدرک الزم برای این شغلبه طور معمول افتاد. 

کاری پس از دریافت مدرک دکترا ی  چند سال تجربه البتهباشد.  می
توانند  آموزان کنونی می بنابراین دانش. ه باشددنکن تواند کمک می

 .های شغلی در این زمینه باشند اشتن موقعیتامیدوار به د
 تحصیالت آکادمیک باالتر از کارشناسی.۶     
از ورود به دنیای کار،  التحصیالن قبل نسبت قابل توجهی از فارغ   

دهند تحصیالت خود را ادامه دهند. دروس کارشناسی  ترجیح می
و برای ا ،ارشد ممکن است بر اساس کارهای انجام شده توسط فرد

را به اشتغال در  ها فرد ی آن بیت پیدا کرده باشند و یا مطالعهجذا
 ند.مند ک ی خاص عالقه یک زمینه

انجامد و  ه سال به طول میسبه طور معمول این دوره حدود    
 شود. ورود به این دوره معموال ی دکترا می منجر به کسب درجه

نین چ همی کارشناسی است.  نیازمند کسب نمرات خوب در دوره
 .پردازد این دوره به آموزش در فرآیندهای اساسی تحقیق می

های تحقیقات صنعتی  ای کسانی که با هدف کار در زمینهبنابراین بر
 .بسیار مفید است ،پردازند به تحصیل می

 
 گیری نتیجه

دهد.  ات شما را برای یک کار آموزش نمیی ریاضی تحصیل در رشته
شما را برای  و وزدآم ها را می مهارت از ای طیف گسترده ه شماببلکه 
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مدرک کند. بنابراین  ی وسیعی از مشاغل آماده می ورود به عرصه
با دریافت مدرک ریاضی، شما کند!  ریاضیات شما را همه کاره می

سالگی، این کار را در  1۸توانید به جای انتخاب شغل در سن  می
ما ممکن است های ش ، انگیزهسالگی انجام دهید. در این زمان 91

تری از کاری که  عالوه بر این، شما درک روشنتغییر کرده باشند. 
که با  خواهید داشت و فرصت این را دارید خواهید انجام دهید، می

مذاکره  ،هایی که مایل به استخدام شما هستند نمایندگان شرکت
از جهات  سال در دانشگاه، افق دید شما را در بسیاری چهارکنید. 
تان را تمام کنید،  الزم نیست قبل از این که درسکند.  می تر روشن
 !فشاری کنیداین که خودتان پا تان را انتخاب کرده باشید؛ مگر شغل

 
 
 

 مراجع:
www.unc.edu 

www.queensu.ca 

 

ه آنک باشد بى1،9،3،4،۵،۶،3،۸،2سمت بر عددى را به دست من بده که قابل ق» على )ع( آمد و پرسید: حضرتشخصى یهودی به حضور 

سال خودت ضرب  )روزهاى هفته را بر روزهاى یک« اضرب ایّام اسبوعک فى ایّام سنتک »درنگ به او فرمود:  امام على )ع( بى« باقى بیاورد.

حاصل و ضرب کرد  3۶3کننده هفت را در  ده( خواهد بود.( سؤالدون باقیمانکن که حاصل ضرب آن، قابل قسمت بر همه اعداد مذکور )ب

 که باقى بیاورد.  تقسیم کرد، دید بر همه این اعداد قابل قسمت است بدون آن 9،3،4،۵،۶،3،۸،2،1شد، این عدد را بر  9۵93ضرب آن 

کند منجمان  که تاریخ روایت می ت چنانروز است؟ باید گف3۶3شاید این سوال برای شما هم مطرح شود که یک سال مگر  توضیح بیشتر:

روز بدان ۵وز بوده است که سپس ر3۶3این ایام سال نزد ایشانبنابر ،است روز 33در آن روزگار بر این باور بودند که هر ماه مشتمل بر 

ت هوشمندی باالی حضر اند. و این از بصیرت و دیان نیز معتقد به سال شمسی بودهافزودند؛ از طرفی سائل فردی یهودی است و یهو می

 .عربستان( ضرب کن ) و نه سال قمری اهل حجاز و ات را بر روزهای سال خویش فرماید روزهای هفته حکایت دارد که به فرد یهودی می

 باشد: می 2تا  1ترین مضرب مشترک بین اعداد  دست آوردن کوچک ی به و این نیز برنامه

int main() { int j,c; for (int i=0; i<=01111 ; i++) { c=0; for (j=0;j<=01;j++) if (i%j!=1) { c=1; break; } 

if (c==0) cout<< i <<" "; } getch(); return 1; } 

http://www.unc.edu/
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 اول( )قسمت ی ریاضیات اجمالی به فلسفه نگاهی
 آبتین غالمپور                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

 
 
 

 مقدمه
 –ریاضـیایی   هـای  ای در مورد دیـداا   ابتدا قصد داشتم که مقاله   

یصـییم  کـه   ایـن  بریراند راسل بنویسم. اما بـه مضـ    فلسفی آقای
ی ریاضـیا  در ههـن اواننـد  ایجـاد      ای از فلسـفه  ارفتم یا مقدمه

مهم به ههـنم اوـور کـرد کـه ایـ  اسـت کـه         کنم؛ این موضوع
ه چیز را جیع و جور کنم و به قـو   طور اذرا در یک شیار  هی این

ن اواننـد  دهــم. از طرفــی  ههــ دوسـتا  ســیشل شــد خ بـه اــورد  
آید  ی کافی ارزشیند و جالب می ی ریاضی به انداز  ی فلسفه موالعه

بـا یضقیـو و جسـتاری     که بخواهیم وقتی به آ  ااتصاص دهـیم و 
ی زیشا از فلسفه وقت صرف کنیم.  با ایـن   اساسی در باب این شااه

تخـاب  ای که قشل از ان ابخ یصییم ارفتم که عالو  بر افظ اید اس
که در  به مسایلی همیوانم  ام در ههن داشتم می موضوع فعلی نوشته

نشـریه اواهـد آمـد بپـردازم.      آیند  به کار ریاضیدانا  و اواننداا 
ی ریاضـیا  در   ه یصییم اـرفتم ناـاهی هـم بـه فلسـفه     این شد ک

م بانجانم. چرا که بـه نرـرم ریاضـیدانی کـه هـا بـه ایـن        های نوشته
اـر باشـد و بپرسـد کـه چـرا       اذارد باید هرسـ   می ی وسیع عرصه

مند ینها یک  نوشته الشته برای ریاضیدا  عالقهواند. این ا ریاضی می
مآاـذی کـه    منـابع و  یواند باشد. برای جستجو به دنشـا   شروع می

ای باشد برای به آی  کشید  فانوس ههن  وجود دارد و شاید جرقه
اوانند . امید است که این هدف به وقـوع اـود    ار جو و هرس  علم

 نزدیک شود!
 

*** 
 
فلسـفه اسـت کـه در آ  بـه      هـای مهـم   شااهی ریاضی از  فلسفه   

شـود.   ریاضی هردااته می های استنشاط ی فرضیا  اساسی و عهموال
ی یوجیهی در باب طشیعت و  اصلی این شااه از فلسفهخ عرضه فهد

ــوعی در  ا  شناســی روش ــت ن ــیا  اســت. در اقیق ــت از ریاض س
ی ایرد.  الشته سااتار منوق جایااهی که ریاضی در زندای مردم می

ی  شود که بـه موالعـه   و زیربنایی ریاضیا خ به اودی اود باعث می
ریاضی هردااتـه شـود. بـه     های فلسفی ی دیداا  متفاو  و استرد 

ی فلسـفی دیاـر بـا     ی ریاضیا  مثل هر اونه ر االصه در فلسفهطو

هایی رو به رو هستیم: سر منشاء موضـوعا  ریاضـی از کجـا     هرس 
ی بـین   ای دارند؟ رابوـه  هویت وجودی اند؟ مفاهیم ریاضی چه آمد 

ه چه معناست؟ نق  منوو و ریاضیا  چیست؟ یضقیو در ریاضی ب
ریاضـیا  در چیسـت؟ و    یست؟ زیشـایی ریاضیا  چ انسا  در یولید

االیی که هیوار  فیلسوفا  این شااه را به اـود  بسیاری دیار از سو
ریاضـیا    هک فلسفه ریاضی جایی بعد از این سازد. زاداا  مشغو  می

ای اسـت کـه متف ـر ریاضـیدا   جـدا از       به وجود آمـد و آ  نقوـه  
شیعت ریاضی ناا  ای که شاید با فیزیک در آمیخته باشد( به ط نقوه
اردد به افالطو  کـه بـه    ی ریاضی برمی کند. زاداا  غربی فلسفه می

هرداات و بعد از  ی وضعیت شنااتی در هستی ریاضیا  می موالعه
در موضوعایی در بـاب منوـو و اتـی مسـایلی در        آریستو  کهآ

ی  م داد  بود.  افتنی است کـه فلسـفه  نهایت موالعایی انجا مورد بی
ریاضی یونا  به شد  یضت یاثیر علم هندسه بـود  اسـت بـه طـور     

 یک( بـه عنـوا     1ی سا  این اید  وجود داشت که  مثا  در زمانی
طـو . در   ت بـرای اساب بیاید بل ه سنجشی اسـ  یواند به عدد نیی

شـد. در دیـدااهی    اقیقت یک عدد با معناهای مختلفی معنی مـی 
شد اما یک در  از جفت به اسـاب   یییک عدد هنداشته ن خ9دیار 

ی سـناین هندسـه در    هـا از سـایه   . واضح است که این ناـا  مدآ می
 ایرد.    یونا  باستا  سر چشیه می

شود که بـا   نااویا اتم میاین دیداا  یونانی نهایتا به کش  اعداد    
یدا ِ فیثـاغورسخ نشـا  داد   دو آغاز شد. هیپاسوسخ از مر جذر عدد
طو  به دست نیاوردنی  مربعی به طو  ضلعی وااد با وااد که قور

انی دیار او ثابت کرد که هیچ عدد اویایی وجـود نـدارد   است. در زب
عی یجـه دهـد.  ایـن نـو    وااـد را نت  ی قور مربعی به طو  که انداز 

آیـد.   ی ریاضی یونانیا  باسـتا  بـه اسـاب مـی     بازیابی برای فلسفه
ید  عصشانی شد که دستور هاخ فیثاغورس طوری از این ا طشو روایت

 ش هیپاسوس را به قتل برسانند! داد برای جلوایری از استر
اولـین اروهاییـانی بـود کـه      امخ ساییو  اسـتوین از  در قر  شانزد    

کشـید. الیـب نیتـز شـروعی بـود بـرای        چال  یونانی را به نرریا 
ها افـرادی  ا . بعـد میا  منوـو و ریاضـی  ی روابط  ییرکز در موالعه

راه و سِر بریراند راسل باعـث طـرس سـواالیی شـدند کـه      هیچو  ف
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هیشــرفت چشــیایری در قــرو  نــوزدهم و بیســتم مــیالدی بــرای 
 ی ریاضیا  به هیرا  آورد.   فلسفه

ریاضی اهییت بین منوو و ریاضیا  در  از مسایل دیرهای فلسفه   
ی که در قر  بیستمخ فالسفه هاست. زمان ی آغازین هیدای  آ  نقوه

ی    بـه چنـین موضـوعایی بودنـدخ فلسـفه     سواالیی در اشار به طرس
هـا و   ی مجیوعـه  هایی چو  منوو فرمـا  و نرریـه   ریاضی به شااه

 اساسی یوصی  شد.   مسایل
ختلفی از یف رنسشت بـه  م فالسفه به م ایبدر اوایل قر  بیستم    

ای میتاز یصویری از شـناات و هسـتی    ها که به اونه ییامی هرس 
دادنـد؛ یقسـیم شـدند. سـه      اسیشا  نسشت به ریاضیا  ارایه میشن

م( و منوو  اینتیوشنیس  فرمالیسم(خ شهود ارایی فرم ارایی م تب
در اـدمت   الجی یسم( در این زما  هدیـدار شـد. قسـیتی     ارایی

ی ریاضـیا  و بخشـی در    افزای  چالشی استرد  نسشت به موالعه
ایـری و   ل در اصوص اسـتانداردهایی بـرای اعوـا بـه سـخت     یضلی

 دهد کـه در زمـا    ای می ها. هر م تب اشر از مسئله اطیینا  در آ 
ت. به این معنی که یالش بـرایِ  اود بی  از دیار مسایل مورس اس

میزا  اسـت یـا ایـن ادعـا در مـورد ایـن       رِ و هردازش در اداکث ال
خ در جریـا  هردااـت بـه ایـن     کنـد کـه ریاضـیا     مسئله صدق می

 یرین دان  است. موضوع مورد اطیینا 
ی  های شارف و غیرشهودی در منوـو فرمـا  و نرریـه    هیشرفت   

های مورد یـوجهی منجـر شـد     ها در قر  بیستمخ به هرس  مجیوعه
اولیـه در   شود. در این قر  ییرکز اواند  میکه نقال مشانی ریاضیا  

اضی اذاشـته شـد.   ری ی اصو  ز نسشت به هایهاردآوری جستاری با
سـا  قشـل از مـیالد    033  در اـدود   ساقلیـد  اصولی که از زمـا  

انـد.   هـای طشیعـی ریاضـیا  اذاشـته شـد       مسیح( به عنـوا  هایـه  
هـایی   وا  شیها به عن نرریایی که در مورد اصو  بودخ قضایا و اثشا 

هـای   یی شـود.  در شـیار   ریاضـیا  ها رفتـار  هذیرفته شدند که با آ 
 هایی اواهیم داشت(. بعدی در این موارد صضشت

ی  برای نرریـه  )Zermelo-Fraenkel)فران ل  –زارملو  اصو    
آشـنا   هـا فرمـوالیز  بـا ایـن اصـوالس در مشـانی ریاضـیا         مجیوعه

 اواهید شد( شدند یا مفـاهیم انتراعـی مـورد کـاربرد در مشااثـا      

اضی یرجیه شوند. در ریاضیا   هیانند فیزیک( نرریـا  جدیـد   ری
 ای را شـ ل دادنـد. بـا    ی یغییـرا  شـااو و انفالبـی    وغیر منترر 

ریاضـیخ ایـن    ( در منوـو NumberingGodelاـود     شیارش
هـای دیاـری    ی از قضایا را بتوا  به فضیهام ا  ایجاد شد که بسیار

های  ی نواات در آورد. این بازیاب ها را در جستاری ارجاع کرد و آ 
یاثیراذار سشب شد یا این یئـوری یضـت بررسـی بـه اـودی اـود       

شـر  را هـدایت   شود کـه هیل موالعه در ریاضی بد   موضوعی قابل
( یـا  MatheMatematics  ریاضیاای را فر کرد که چنین موالعه

 ی اثشا  ایالق کند... نرریه
 

*** 
 
نرریا  اواهیم هرداات و  این های بعد به ادامه و بسط در شیار    

هـایی اـواهیم زد. شـیا     ارایی در ریاضیا  اـرف  در اصوص واقع
هسـت  به  را اود در این بخ  به هی اری لیوانید نررا  و ییای می

 ارسا  کنید.   nashrie.bnahayat@gmail.comال ترونی ی 
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 برش ددکیند
 اولمهدیس فتحی                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
ی ریاضی، به ریاضیات و  به بعد، با تغییر نام رشته 99از سال    

مبانی علوم ، از سر فصل درس "ساختن اعداد حقیقی"کاربردها، 
مناسبت نیست انتخاب ریچارد ددکیند،  ریاضی حذف شد. پس بی

 به سبب روشی که برای ساختن اعداد حقیقی ارایه نمودند.
های ددکیند که در یک ساختار مرتب مانند گروه یا میدان  برش   

شود روشی برای کامل کردن یک ساختار مرتب  مرتب تعریف می
های ددکیند  نیک باید از حساب برشاست. برای استفاده از این تک

 آگاهی داشته باشیم.
توان در این مورد انجام داد  یکی از کارهای اساسی که می   

ها بر حسب نوع گروه  بندی و تعریف ساختار برای این برش دسته
 .است

شود  های ددکیند مجموعه اعداد حقیقی ساخته میوسیله برش به   
 ددکیند است.های ای از برش مجموعه  یعنی 

ای کوتاه از ایشان و  در سطرهایی که پیش رو دارید، بیوگرافی   
 های ددکیند، نگاشته شده است. سپس روش برش

ریچارد ددکیند فرزند یک استاد حقوق بود که در برونسویک    
ی دکتری خود را در سن  آلمان، زادگاه گاوس، متولد شد. او درجه

رین شاگرد گاوس بود. پس از سالگی در گوتینگن گرفت و آخ 22
اقامتی کوتاه در زوریخ به دبیرستان صنعتی در برونسویک بازگشت 

سال ماند. او هرگز ازدواج نکرد و تا موقع مرگ با  05جا  و در آن
 خواهرش زندگی نمود. 

های مختلف ریاضی عالقه داشت. او از عدم  ددکیند به بخش   
مضطرب بود و این   ی اعداد حقیقی  وجود مبانی دقیق مجموعه

های ددکیند پر نمود.  با برش 2982ای در سال  شکاف را در مقاله
ای برخوردارند. او در مقابل  کارهایش در جبر نیز از اهمیت ویژه

ها سخنرانی کرد و اصول  گروه ی راجع به نظریه (Jordan)ژردان 
موضوع پئانو را قبل از وی بیان نمود. ددکیند یکی از نخستین 

ی  افرادی بود که راجع به نظریه گالوا سخنرانی کرد و در نظریه
 های گروهی کارهایی اساسی نمود. نشان

وی همچنین کارهای کومر در مورد یکتایی تجزیه را تعمیم داد.    
ی اعداد صحیح به اعداد اول در مورد عناصر در  یکتایی تجزیه

قلمروهای صحیح دیگر درست نیست و کومر نشان داده بود که اگر 

توان یکتایی را مجددا به  آل به کار روند می بعضی از اعداد ایده
آل را سکه زد و قلمروهای  ایدهدست آورد. دد کیند اصطالح 

ها تمام  صحیحی ) که اینک قلمروهای ددکیند نام دارند( که در آن
ها به طور منحصر به فرد به صورت حاصل ضربی از  آل ایده
شوند را مطالعه نمود . این امر بر امی نوتر  های اول تجزیه می آل ایده

ددکیند  اثر گذاشت و بدین ترتیب مسیر جبر جدید تغییر نمود.
ها  ها و میدان ها، گروه چنین کارهای پیشروی در نظریه حلقه هم

جا که موریس کالین او را واضع جبر مجرد نامیده  انجام داد تا آن
 است. 

کالس مبانی ی  است به این مقاله به شکل یک جلسهحال بهتر    
بر  علوم ریاضی نگاه کنیم تا سیر وقایع و نیاز به دانستن  این روش،

 ا پوشیده نباشد...م
 اولین باری را که ریاضی خواندید، به یاد بیاورید:   

 کالس اول ابتدایی...
که من  هایی سیب که من دارم و شما ندارید،هایی  شمردن سیب   

دهم و حاال هر دو با هم در یک شادی بزرگ سهیم  به شما می
 ) البته به این شرط که من انسان خسیسی نباشم!( .شویم می

 ما در چه قلمرویی از اعداد هستیم؟!
 درست است، اعداد طبیعی! بله،
ها به طور شهودی آشنا  ا با اعداد طبیعی و اعمال روی آنم   

 دانیم با تجربه و مثال برایمان هویدا چه که می یعنی هر آن شدیم،
را نخواندیم تا بدانیم چه شان شده است هیچ گاه اول اصول موضوع

های منطقی چیزی را  یک سری اصول، با استنتاجتوان از  طور می
نتیجه گرفت که لذت کشف و درک را به ما بدهد. و پویایی ریاضی 

 در ژرفای وجود ما نفوذ کند...
انگیز است  ی ریاضی، هیجان حاال به عنوان یک دانشجوی رشته   

میالدی، با الگو قرار دادن ئانو در قرن نوزدهم اگر بدانیم پ
) یا بهتر  ول موضوعی را پیدا کرد،ز اعداد طبیعی، اصهایی ا ویژگی

ها کامال  د(، که دستگاه اعداد طبیعی با آنبگوییم معرفی کر است
 مشخص و قابل شناسایی است.

 داریم.       و تابعی مانند   ی کنیم مجموعه فرض می
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ه طوری که باشد ب  در  𝜑: یعنی عضوی چون پوشا نباشد   :1پ.
 بگیریم، داشته باشیم:  به ازای هر عضوی که از 

             𝜑 
،   از  و   یعنی برای هر دو عضو یک به یک باشد.   :2پ.

 داشته باشیم:
                       

𝜑طوری باشد که      اگر)اصل موضوع استقرا(، :3پ.    
 .    گاه آن،       ،     و برای هر

پوشیده   است که توسط    تنها عضو ،𝜑 به نظر شما،   
ی  وجود دارد؟! آیا تنها یک مجموعه ی پئانو شود؟! آیا مجموعه نمی

 پئانو وجود دارد؟!
داریم که تعدادی عمل  معرفی اصول موضوع پئانو، نیازپس از    

ی  مجموعهکنیم تا نشان بدهیم که هر ی پئانو تعریف  روی مجموعه
 یکریخت است.  پئانو با 

توانیم  ستگاه اعداد طبیعی وجود دارد، میدذیریم که اگر بپ   
دستگاهی بسازیم که با دستگاه شهودی اعداد صحیح، یکریخت 

 )چگونه؟( یعنی باید عدد صفر، و اعداد منفی را معرفی کنیم. باشد.
صحیح معرفی توانیم با استفاده از دستگاهی که برای اعداد  حاال می

کردیم، دستگاه مجردی بسازیم که دستگاه شهودی اعداد گویا را 
 برای ما تصویر کند.

های  ده از دستگاه اعداد گویا و ویژگیخواهیم با استفا و نهایتا می   
آن، دستگاه مجردی بسازیم، که با دستگاه اعداد حقیقی، یکریخت 

 باشد...
 در واقع این سیر حرکت ماست:

     ℚ    
 این، آغاز ماجراست! و

اساسا دو روش برای ساختن اعداد حقیقی از روی میدان اعداد    
 گویا وجود دارد:

تر  ای ددکیند که به لحاظ منطقی سادهه روش برش) روش جبری
 است.(

 های کوشی یا روش کانتور( )دنباله روش آنالیزی
برای جناب ای که بنا بر توضیحات ابتدایی،  به دلیل احترام ویژه و ما

 دهیم: د قائل هستیم، روش اول را شرح میددکین
 برای شرح این روش به مفاهیم زیر نیازمندیم:

نامیم اگر هر زیر  را کامل می   میدان مرتب :میدان مرتب کامل
  در است،دارای کران باال   از ناتهی آن که در ی مجموعه
میدان مرتب، ی هر  مشخصه)داشته باشد.ترین کران باال  کوچک

 (صفر است.
میدان  ℚ یف میدان مرتب کامل، روشن است کهجه به تعروبا ت   

را به میدان مرتبی  ℚپس الزم است ابتدا،  مرتب کامل نیست.
 نامند. ℚ این کار را کامل سازی گسترش دهیم که کامل است.

خاصی از اعداد گویا را در نظر های  برای این کار، زیرمجموعه   
ی  مجموعه 𝛽و  شود. های ددکیند نامیده می که برش گیریم می

کنیم،  یحت اعمال ضرب و جمعی که تعریف مها، ت ی این برش همه
میدان اعداد حقیقی دهند که همان  میدان مرتب کاملی تشکیل می

ا بجبر خطی خواهید خواند که اگر یک مجموعه )تذکر: در  است.
های خاصی داشته  ویژگیکنیم،  اعمال ضرب و جمعی که تعریف می

 سازد.( اشد، به همراه آن اعمال میدان میب

یک برش گویا را  محور اعداد را در نظر بگیرید با اعداد صرفا گویا.   
 کنیم که: میطور تعریف  این

      ℚ      
روی محور    تمام اعداد گویای سمت چپ   پس انگار که    

 هستند.
 چه کنیم؟! 𝜋 اما با

شتابد، درست  د به یاری ما مینجاست که روش برش ددکی همین   
 مثل سیمرغ وقتی که پرش را آتش بزنیم...

نامیم هر گاه  را برش ددکیند می ℚاز   ای چون زیر مجموعه   
 های زیر باشد: دارای ویژگی

2.    
2.  ℚ 
    گاه  آن    و     اگر  .3
، وجود     برای هر یعنی:ترین عضو نداشته باشد،  . بزرگ4

    به طوری که     داشته باشد 
، یک برش    ، ℚ   وانیم نشان دهیم که برای هرت و می   

 ددکیند است.
وجود دارد     توان نشان داد برش ددکیندی مانند چنین می هم   

 .     که برای آن
تعریف  های ددکیند باشد، از برش ای متشکل ، مجموعه𝛽 اگر   
 کنیم: می

"                 
های  ، متشکل از برش 𝛽 ی حال کافی است نشان دهیم مجموعه   

کنیم، به  و ضربی که به صورت زیر، تعریف میبا جمع ددکیند، 
 شود. مرتب کاملی تبدیل میمیدان 

 تعریف عمل جمع:
                  

 تعریف عمل ضرب:

    

{
 
 

 
 5   یا 5                                                              5 

 5     یا  5                                                 | || |

  5    5    یا    5    5                 | || |  

 

 (، میدان مرتب کامل است.      (دهیم دستگاه و نشان می   
با یک  دهیم انگیز خود، پایان می تاریخی هیجان به سفرگونه  و این

 و لبخندی بر لب... فنجان چای گرم
                                                                                                                                     

 خوشروز
 
 
 

 مرجع:
 مهدی.مبانی علوم ریاضی.ابراهیمی، محمد 
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 ها رویهاستانداردسازی 
 ودیرامتین دا                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ی  در قرن هفدهم میالدی برای محاسبهدیفرانسیل  حساب
کار داشتند ها سر و  ی تغییر و مسایلی که با این آهنگها آهنگ

ها را  داد تا شیب خم و به دانشمندان این امکان را می ابداع شد
ی پرتاب یک توپ برای  ند، شیب را محاسبه کنند یا زاویهتعریف کن

 بهترین برد را به دست آورند.
ی  در نقطه       خط مماس بر نمودار  به عنوان نمونه   

 0 ی  مجاورت نقطهدر       ، بهترین تقریب خطی  به 0   
گیری از توابع خطی و یا چند  در واقع مشتق دهد. را به دست می

بهترین فرآیند برای به دست آوردن بهترین تقریبات خطی متغیره، 
 است.

دیفرانسیل اساسا یعنی  توان این گونه هم گفت که حساب می   
فرانسیل دی و حسابخطی ی تقریبات خطی به توابع. جبر مطالعه

الب را به دست توانند درک بهتری از مط وانتگرال در کنار هم، می
طور کلی در حساب دیفرانسیل و انتگرال از حد، دهند. زیرا که به 

در درک مفاهیم،  کنیم و تعبیر هندسی گرال صحبت میمشتق و انت
 ثمر است. اغلب بسیار مثمر

ایم. دو  شدهو معادالتشان آشنا ها  ، با رویه2در دبیرستان و ریاضی   
 ی زیر را در نظر بگیرید: ادلهمع

1  4 2  2   4 2  2  2  3 
 

2  2 2  5 2  4   4   2   4 
 شان چیست؟ نظر شما در مورد شکل هندسی

ی اول در  کنید اگر به شما بگویم که معادله چه حسی پیدا می   
ی  معادلهدهد؟ و یا این که  ی یک بیضی را نشان می حقیقت معادله

 وار دورانی است؟! دوم نمایانگر یک بیضی
ید به اید که با نیستم و احتماال شما هم حدس زده باز من شعبده   

های  تر کنیم و آن ها را به همان فرم نوعی معادالت باال را کوچک
یعنی فرم کانونیک و مان داریم، تبدیل کنیم!  آشنایی که در ذهن

 خطی!چگونه؟! با جبرها! اما  استاندارد آن

دیفرانسیل  به طور جداگانه و مستقل از حساب خطی اغلبجبر   
خواهیم روی یکی از  جا دقیقا می ما اینرد. اگی مورد مطالعه قرار می

درس، در فهم ما و درک  هایی که شکاف ایجاد شده بین دو حفره
ایجاد کرده تمرکز کنیم. در ابتدا الزم است به معرفی چند  بهتر ما

 مفهوم بپردازیم:
های حقیقی یا مختلط مفروض  با درایه  هرگاه ماتریس مربعی    

را یک مقدار ویژه ماتریس  λباشد، آن گاه عدد حقیقی یا مختلط 
 نامیم در صورتی که داشته باشیم: می  

   0                 
 λرا یک بردار ویژه متناظر  αدر این صورت بردار غیر صفر    
 خوانیم. می

       0                     0     

𝜆توان ادعا کرد که تنها مقدار ویژه ماتریس  صفر عدد  می     0 
𝛼خواهد بود و هر بردار غیر صفر ی  یک بردار ویژه    

   باشد. می      ماتریس
گاه تنها جواب قابل قبول  آن    و       و اگر   

𝛼  ی معادله  𝜆𝛼 0 به شرط  𝛼     ،𝜆 خواهد  1 
 بود.
پذیریم چرا که داریم مفاهیم مورد  قضیه زیر را بدون اثبات می   

خطی هافمن، فصل کنیم. )اثبات در کتاب جبر مان را تعریف مینیاز
 ششم(

 
است اگر و      ،   یک مقدار ویژه ماتریس  𝜆: عدد 1قضیه

                             𝜆   0       :فقط اگر داشته باشیم
 

 را معادله 𝜆   0       : از این به بعد معادله تذکر
  𝜆   نامیم و آن را با  می "مشخصه ماتریس"یا  "اسرشت نم"

 دهیم. نشان می

] برای مثال ماتریس
1  2
1 4  را در نظر بگیرید. [
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          0     ([
1  2
1 4 ]  [

 0
0  

])  0  

 |
1  𝜆  2

1 4  𝜆
|  0   𝜆2  5𝜆  6  0   {

𝜆1  2
𝜆2  3  

ار ویژه متناظر آن را به دست برد λاکنون به ازای هر مقدار ویژه 

 آوریم: می

 𝛼1  𝜆1𝛼1    [
1  2
1 4 ] [

 
 ]  2 [

 
 ]  

 {
  2  2 
  4  2      2    

و لذا  2     خواهیم داشت  1    جا با قرار دادن از آن

𝛼1  [
 2
1  2  های ویژه نظیر مقدار ویژه یکی از بردار [

 خواهد بود.

را  3   ی ی  نظیر مقدار ویژه توان بردار ویژه ن طریق میبه همی

 به دست آورد.

   1      1   𝛼2  [
1
 1] 

ی ماتریس  اگر مقدار ویژه و بردارهای ویژه به عنوان مثالی دیگر

  [
1  3 3
3  5 3
6  6 4

 ی ی صفحه ادلهـم به معــت آوریــرا به دس [

𝜆1ه ازایـــــب          ی ی صفحه هــــو معادل  2  

𝜆2 به ازای 3         رسیم. می 4 

 

 معادله های درجه دوم حقیقی

اشیم ـــته بــاشد و داشــارن بــقــمت،   ،   هرگاه ماتریس 

  [

 1
 
  

یک فرم درجه دوم بر حسب متغیرهای  گاه آن ،[

 :عبارتی است به صورت       1 

f   1               
 

 دو نتیجه مهم:

 ه دوم ــــرم درجـــا فـــاظر بــنــقارن و متـــس متـــاتریـم .1

f   1  2     1
2    1 2    2

ورت ــــــه صــــــب 2

  [
   2

  2  
 باشد. می [

تعمیم آن، جهت نوشتن ماتریس  و 1ی  با توجه به نتیجه. 2
 کنیم: های درجه دوم به صورت زیر عمل می فرم

  الف( ضرایب هر یک از جمالت مانند 
2 ،1 را در سطر      

 .های قطر اصلی( )درایه دهیم ام قرار می- و ستون 

1و      انند ـــمالت مـــب جـــف ضرایــب( نص   و     
1 ام قرار - ام و ستون - به عنوان درایه واقع در سطر      

 دهیم. می
 
 ه دومـــایش فرم درجـــس نمــــریـــــال ماتـــــرای مثـــــب

 f   1  2  3   4 1
2  5 1 2  3 2

2  8 2 3  3 1 3   3
2  

 خواهد بود: به صورت زیر

  [

4 5 2  3 2
5 2 3  4
 3 2  4 1

] 

 

 های محورهای متقارن( قضیه ،های محورهای اصلی  )قضیه :2قضیه

گاه هر فرم  ، مفروض باشد، آن  ،    هرگاه ماتریس متقارن و 

:  لـــکـــه شـــب      1 ر ـــغیــمت  ا ــــه دوم بــــدرج

    1                         [

 1
 
  

به وسیله  [

 باشد: صورت زیر می قابل تبدیل به  یک ماتریس متعامد 

 𝜆1 1
2  𝜆2 2

2    𝜆   
ها،  𝜆ها  به طوری که در آن 2

1 ]  بوده و به عالوه   مقادیر ویژه ماتریس      

 1
 
  

] 

 بستگی دارد.   به بردار       با برقراری تساوی

 

 اشمیت:-فرآیند گرام

اگر چند بردار داشته باشیم )مثال همان بردارهای ویژه( که این 
-به کارگیری فرآیند گرامبردارها دو به دو بر هم عمود نباشند، با 

د بر هم تبدیل ها را به بردارهایی دو به دو عمو توانیم آن اشمیت می
 را تشکیل داد.  توان ماتریس متعامد یکه  کنیم. در نتیجه می

 آوریم و به دست می ها را بردارهای ویژه که در مسأله ها 𝛼در زیر 
 ها در نظر بگیرید: 𝛼ها را بردارهای جدید حاصل از   

1.  1  𝛼1 

2.  2  𝛼2  
 1  2

 1  1
  1 

  

         𝛼  
𝛼   1

 1  1
  1    

𝛼     1

   1    1
    1 

 کنیم: زیر توجه می های برای درک بهتر راهکار به مثال
که به کمک آن معادله با فرم درجه دوم   ماتریس متعامد  .1

7 2  12   2 2 آید به  به صورت استاندارد در می 7 
 آید: صورت زیر به دست می
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  [
7 6
6 2]           

 𝜆  |  𝜆 |  

|
7  𝜆 6

6 2  𝜆
|  0   𝜆1   2  𝜆2  11  

  𝛼1  𝜆1 𝛼1   [
7 6
6 2] [

 
 ]   2 [

 
 ]   𝛼1  

[
2
 3]  

   𝛼2  𝜆2 𝛼2   [
7 6
6 2] [

  

  ]  11 [
  

  ]   𝛼2  

[
3
2] 

گردد بردارهای ویژه متناظر با مقادیر  گونه که مالحظه می انهم   
به  بر هم عمودند از آن جا این دو بردار را  ویژه ماتریس 

کنیم بنابراین ماتریس متعامد  بردارهایی با طول واحد تبدیل می
 به صورت زیر است:  یکه 

  [
2  13 3  13
 3  13 2  13

] 

ی ـــطع مخروطــــادله مقــــتاندارد معـــرم اســـــف .2
3 2  8   9 2 از روش زیر به دست  5  2   

 آید: می

  [
3 4
4  ماتریس فرم درجه دوم :[9

  𝜆  |  𝜆 |  |
3  𝜆 4

4 9  𝜆
|  0      

𝜆1  1    𝜆2  11  

𝜆1   𝛼1  [
2
 1]           ,            𝜆2   𝛼2  [

1
2]      

      [
2  5 1  5
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 معادله مقطع مخروطی مفروض به شکل زیر قابل تبدیل است:
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از دو مثال باال یافتیم که اگر بردارهای ویژه بر هم عمود  تذکر:
شود اما اگر  چگونه تشکیل می  باشند ماتریس متعامد یکه 

-بردارهای ویژه دو به دو بر هم عمود نباشند استفاده از فرآیند گرام
 اشمیت مفید خواهد بود.

 ه در آنــــک {𝛼1 𝛼2 𝛼3}ای ـــردارهــــه بــــوعــجمـــم .3
𝛼2   0 1 1    𝛼3   1 0 1   𝛼1 است در     0 1 1  

نظر بگیرید. با این بردارها یک مجموعه متشکل از سه بردار دو به 
 دهیم: دو متعامد و یکه تشکیل می

 اشمیت:-فرآیند گرام

 1  𝛼1   1 1 0  

 2  𝛼2  
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مطلوب مجموعه   {(
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  ماتریس متعامد  [
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 تصویرسازی اعداد گنگ
                                                                                                         STEVEN J. MILLER 

 مریم خلج                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
پذیرش برای ریاضیدانان است.هدف از  نوعی 2√اثبات اصم بودن    

تعمیم آن  دسی قابل توجه واین مقاله گسترش دادن یک اثبات هن
ی  در دهه Stanley Tennenbaumاست. این اثبات توسط 

  John H. Conwayی  د و اولین بار در مقالهش کشف 0591
 منتشر گردید.

 
 Tennenbaumاثبات 

را  2√برای گنگ بودن   Tennenbaumاکنون اثبات جالب   
2√دهیم. فرض کنید که  شرح می ، برای بعضی از اعداد      

2 صحیح مثبت، پس    توانیم فرض کنیم که  . می2 2 
کوچکترین عدد صحیح مثبت ممکن باشد. ما این اثبات هندسی را 

قرار    که در داخل آن دو مربع با ضلع    با ایجاد مربعی با ضلع 
(. به دلیل این که مجموع مساحت 0کنیم )شکل دارد، توصیف می

ار که د است، مربع سایه   برابر مربع با ضلع   هر دو مربع با ضلع 
دو  ید باید مساحتی برابر مساحت آ ه حساب میدر واقع دو بار ب

مربع سفید داشته باشد. به این منظور یک جفت اعداد صحیح 
2 با رابطه ی   و   کوچکتر  پیدا کردیم که این یک  2 2 

 اصم است. 2√تناقض است. پس 
 

 

 گنگ است. 3ی دوم  ریشه
را برای نشان دادن گنگ بودن  Tennebaum اثبات هندسی   
دهیم. فرض کنید که این گونه نباشد، پس  تعمیم می 3√

√3 کوچکترین    و توانیم فرض کنیم که  و بار دیگر می     
2 اعداد صحیح مثبت هستند به طوری که  دلیل آن . به 2 3 

ضالع متناسب است با مساحت اال که مساحت یک مثلث متساوی
توانیم  است(، می 4 3√ 2  مثلث )مساحت  به ضلع  یک مربع

 2 االضالع با ضلع  ا به عنوان مساحت یک مثلث متساویر 2 3 
االضالع به  سه مثلث متساویتفسیر کنیم که با مساحت   به طول 

است که  نشان داده شده 2برابر است. این مطلب در شکل   ضلع 
های  است که در گوشه  االضالع به ضلع  شامل سه مثلث متساوی

 قرار دارد. باید به این موضوع نیز  به ضلع  االضالع ویمثلث متسا
دو بار پوشش داده دار که  توجه کرد که مساحت سه مثلث سایه

–  2به طول  ای ضلعشوند )که دار می هستند( برابر است با     
  3  2االضالع مرکزی )که دارای ضلعی به طول  مثلث متساوی

 باشد! است که تناقض می تر است(. این به وضوح یک جواب کوچک
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 یک عدد گنگ است. 9ی دوم  ریشه
باید روش خود را اصالح کنیم  9√برای نشان دادن اصم بودن     

اند.  اشتراک به طور مطلوب قرار نگرفتهچرا که نواحی دارای 
 (3)شکل

 

 
   
2 فرض کنید که     ترین  کم   و که همانند گذشته  2 9 

های یک پنج  را در گوشه  پنج ضلعی منتظم با ضلع  9هستند. 
 دهیم. قرار می  ضلعی منتظم با ضلع 

های پنج ضلعی  کنید که پنج مثلث کوچک در کناره توجه   
اند، یک پنج ضلعی منتظم پوشیده نشده  تر که پوشیده نشده بزرگ

 رتر، و پنج ناحیه کایت شکل که دو با در وسط پنج ضلعی بزرگ
شود.همانند گذشته، نواحی با پوشش  است، ایجاد می شدهده یپوش

 مضاعف باید مساحتی برابر با نواحی بدون پوشش داشته باشند.
ی پایینی  ها را با ناحیه های بدون پوشش کناره اکنون مثلث   

پنج ضلعی با  9( بدین صورت 4دهیم )شکل ها تطبیق می کایت
پوشش ایجاد  تر و بدون پوشش مضاعف و یک پنج ضلعی بزرگ

 شود. می
های کوچک همگی  دهد که پنج ضلعی نشان می یک تحلیل ساده   

هستند، و پنج ضلعی میانی نیز منتظم با   2  منتظم با ضلع 
( 2  )2   ضلع باشد. اکنون یک جواب  می  2  9 

ساحتی برابر با پنج های منتظم مضاعف که م تر با پنج ضلعی کوچک
آید. به خصوص که  ، به دست میدمیانی دارنی  ضلعی حذف شده

2( 2  )9م ــــداری و  9√   را ـــزی 2( 2  9) 
2  √9 و بدین ترتیب به     2  ، توجه کنید که 3 

 رسیم. تناقض می
 

 

 
 

 توانیم تعمیم دهیم؟ چه حد می تا
ین روش که این های ا این بحث را به کمک یکی از تعمیم ما   

به پایان  را مالحظه کنیم یدهد تا اعداد مثلث میاجازه را به ما 
ی دیگری نیز وجود دارند که ها هر چند که تعمیم رسانیم می

دهند. امیدواریم که خواننده در  های مشابه را به دست می نتیجه
 آینده درصدد کشف این ساختارها برآید.

 

 
   
دهد. فرض کنید  نشان می 6√ساختاری برای اصم بودن  9شکل    

6√که  2 پس          و کنیم که  و فرض می 2 6 
کن باشند که در این رابطه ترین اعداد صحیح مثبت مم کوچک

االضالع بزرگ دارای ضلعی به طول  کنند. مثلث متساوی صدق می
  االضالع متوسط دارای ضلعی به طول  و شش مثلث متساوی  

تر )شش مثلث مضاعف  کوچکاالضالع  هستند.هفت مثلث متساوی
شود( دارای ضلعی به  سه بار محسوب میو یک مثلث میانی که 

–  3)    طول با یک استدالل کوتاه و آسان  هستند.2 (  
زه است. سه توان نشان داد که مثلث میانی نیز از همان اندا می

ها برابرند( با ضلعی به  االضالع )زاویه مثلث حذف شده، متساوی
(   3)2)    طول  2)⁄ باشند. به  می  2   

تر متناسب  االضالع کوچک های متساوی دلیل آن که مساحت مثلث
آوریم  است، به دست می 2 تر متناسب با  و بزرگ 2 با 

 8 2 2 06  یا2 3  ⁄(  4)بنابراین 2 6  2
. توجه 6 

عددی صحیح نباشد ولی   کنید که هر چند ممکن است 
عددی صحیح است، و با به دست آوردن  (   3)2  4

 رسیم. تر به تناقض می جوابی کوچک
توانیم این استدالل را با  ان این استدالل را ادامه داد؟ میتو آیا می   

شرح  3√اضافه کردن سه مثلث دیگر برای نشان دادن گنگ بودن 
دهیم، بدین گونه قدم بعدی اضافه کردن چهار مثلث دیگر برای 

ری این مطلب ما را به سوی خواهد بود. بازنگ 01√اثبات اصم بودن 
دهد. اعداد مثلثی  ی ریشه ی دوم اعداد مثلثی سوق می مطالعه

  برای مقادیر صحیح مثبت  2 (0  ) از اعدادی هستند که 
ها  اولین آن …,0،3،6،01،09 یبآیند و بدین ترت به دست می

امه اد 9تر با ایجاد تصاویری چون شکل  هستند. به طور کلی
در   های با ضلع  برابر تعداد مثلث  ها  دهیم که در آن می

شود که با  است.این باعث می  های هر ضلع مثلث با ضلع  کناره
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 2 توانیم برای  شروع کنیم، بنابراین می 2 (2 (0  ) ) 
 کنیم. کوشش می 2 (0  ) √نشان دادن گنگ بودن 

های مکرر پوشش  لثکنیم که مث استداللی مشابه باال، مالحظه می با
حذف شده نیز دارای  های و مثلث   داده شده دارای ضلعی برابر

 (0  ) (    ) برابر با  عالوه  هستند. به  ضلعی به طول 
 :بنابراین  2    است، وداریم 

     2(    ) (  0)⁄  
(2  (  0) ) (  0)⁄   .  

کنیم که  توجه می  های با ضلع  برای به دست آوردن تعداد مثلث
شده )چرا مثلث سه بار پوشیده  2 (0  )(2  )به تعداد 

ردیف وجود دارد(، و  2  با  آن ها که یک پیکر مثلث شکلی از
های شکل  مثلث با پوشش مضاعف در لبه (0  )3به تعداد 

وع ــــــمــــــجــــــــه در مـــــــــــود دارد کــــــــــوج
2(  2)(  0) 2  3(  0)  (  0)(  0)⁄ 

شود. به عالوه تعداد  تر می های کوچک تعداد پوشش مثلث
، 2  (0  )تر بدون پوشش برابر است با  های کوچک مثلث

2 (0  )(0  )بنابراین داریم   ((  0) 2⁄ . با 2 (
ین امر که جواب نهایی )برای تحقیق ا   و    نوشتن رابطه های 

 :داریم صحیح است(،
(  0)(  0)((    ) (  0)2)  ⁄  
((  0) 2⁄ )((2  (  0) ) (  0))⁄ 2 

اطمینان از صحیح بودن عدد ضرب برای  0  طرفین رابطه را در
 :آوریم کنیم، به دست می می

(  0)(    )2  ( 2⁄ )(2  (  0) )2 
تر از  ی کوچکـــت آوردن جوابـــه دســـرای بــــرا ب نــــطرفی

 2  ( (  0) 2)⁄ ه دست ـکنیم، ب رب میـــض2   در 2 
 :آوریم می

( (  0) 2)(    )2  ( (2  (  0) ) 2⁄ )2⁄  
فرد باشد که در   توجه کنید که این جواب عددی صحیح است اگر

ج است. در پایان برای نشان زو  (0  )  2این صورت 
نیاز داریم، که این        تر بودن جواب به  وچکدادن ک

(0  ) √  معادل است با  2⁄  0 . 
برقرار  4  توان مالحظه کرد که این نابرابری فقط برای  می   

ایم که روش باال برای اثبات گنگ بودن  است. بنابراین نشان داده
ی دوم  )ریشه 01√توان برای نشان دادن این که  را می 6√

چهارمین عدد مثلثی( نیز اصم است، استفاده کرد ولی این روش 
برای اعداد مثلثی بعدی ناکارآمد است. خوب است )شاید بهتر باشد 

( که بدانیم بعضی از اعداد مثلثی "خالف انتظار نیست"که بگوییم 
دست  به 8    مربع کامل هستند. برای مثال، هنگامی که

2 5 8آوریم  می قادر به اثبات این و بنابراین نباید  32 22 
 ی دوم آن گنگ است! باشیم که ریشه

 
 تذکر پایانی

تواند بیشتر  قاله تشریح روشی هندسی بود که میهدف از این م   
های مطرح شده جامع  ابتدایی پیشرفت کند. مثال ی از یک جنبه

هایی از آن چه قادر به  نمونه عنواننیستند، ولی ترجیحا باید به 
امید است که خواننده بتواند . شدند ام آن هستیم نشان داده میانج

 های بیشتری را پیدا کند. مثال
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 جز بدون مشتق به گیری جز انتگرال
VICENTE  MUÑOZ                                                                                                                                    

 مریم خلج                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

انتگرال  دیفرانسیل و انتگرال برای  قانون متداولی که در حساب   
 شود بدین شرح است: جز به جز آموزش داده می

1. ∫         |ba  ∫      
 

 

 

 
    

[   ]     پذیر  برای توابع مشتق     ℝ .ی  این نتیجه
،              : ضرب  قانون مشتق حاصلمستقیم از 

 ی بنیادی حساب دیفرانسیل وانتگرال: و قضیه

2.   |ba  ∫         ∫            
 

 

 

 
 

 اگر

3.       1  ∫       
 

 
و         2  ∫       

 

 
 

 1 های  و ثابت [    ] روی بازه ی  و   ی  برای توابع پیوسته   

     و      های  دارای مشتق  و   ، پس باشد2  و 
انسیل وانتگرال(. ب دیفری بنیادی حسا هستند )بر طبق قضیه

 تواند به این صورت نوشته شود: می (2)ی  بنابراین رابطه

4.   |ba  ∫          
 

  

در   و   جا پیوسته نباشند و  در همه  و   هر چند اگر    
ضرب به طور  پذیر نباشند، قانون مشتق حاصل جا مشتق همه

شود. جالب برای اثبات انتگرال جز به جز استفاده تواند  مستقیم نمی
تواند  می (4)ی  تر از معادله ی عمومی است توجه کنید که نسخه

  و     پذیری اثبات شود. تنها الزم است بدون استفاده از مشتق
ه، اثبات آن برای باشند. به عالو [    ] پذیر روی توابع انتگرال

 ی کارشناسی راحت و قابل دسترس است. دانشجویان دوره
برای توابع انتگرال  (4)ی  رابطهبرای نشان دادن درستی    

[   ]   و   پذیر  𝑅  ( 3) ی در رابطه  و   جایی که
تعریف شده است، دو مرحله وجود دارد. ابتدا فرض 

1 کنیم می   2 گیری ذیل را انجام  سپس انتگرال.  0 
 دهیم: می

∫           ∫    
 

 

 

 
  ( )

t

a
f s ds    

∫     
 

  ( )
t

a
g s ds     

 ∫ ∫              ∫ ∫             
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ∫ ∫                ( ) ( )
b b

a a
f x dx g y dy 

 

 

 

 
  

            |ba   

است. در تساوی    و  در باال، اولین تساوی بر طبق تعریف    
       و در قسمت دوم      و       دوم، در قسمت اول

 گیری را ی سوم، نواحی انتگرالایم. در تساو قرار داده       و
 ها واضح هستند. ایم. سایر تساوی جمع کرده طبق شکل

 

 
حقیقی قرار دهید. سپس  را اعدادی 2 و 1  ی دوم،  برای مرحله   

̃     دــــــــرار دهیــــق ̃    و2   ه ـــــــک 1  
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 ̃    ∫       
 

 
∫    ̃ و         

 

 
، که در  

̃ ̃ ی هـــــرابط |ba  ∫ ( ̃    ̃)  
 

 
کنند.  دق میـــص  

 :سپس

∫           ∫ (( ̃   1)  
 

 

 

 

( ̃   2) )     

 ∫ ( ̃   ̃ )    1 ∫    2 ∫  
 

 

 

 

 

 
  

  ̃ ̃ |ba   1(         )   2             

 (         )(         )  

    (         )                   

                     |ba   

 :در تساوی چهارم از روابط

 ̃          1            , 
 ̃          2           ,  
 1       ,  2       

 .ایم استفاده کرده

    

باشند، پس کراندار  پذیر ریمان انتگرال   و  اگر چند توضیح:    
 و  جا پیوسته هستند. این نتیجه بدان معناست که  و تقریبا همه

ل به طور کام   و  پذیر لبگ باشند. در این صورت  انتگرال  
پذیر هستند. در واقع، تابع  جا مشتق پیوسته و از این رو تقریبا همه

به طور کامل پیوسته است اگر و تنها اگر به  [   ]  روی  
∫       صورت        

 

 
  پذیر لبگ  برای تابع انتگرال  

 نوشت.  وثابت 
به عنوان توابع توزیع    و  توان به مشتق توابع  چنین می هم   

 ی است که در رابطه       ، تابع توزیع  نگاه کرد. مشتق تابع
 کند: صدق می (5)

5. ∫         |ba
 

 
 ∫         

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

[   ]  ع ــــابـــــت   ر ـــــرای هـــــب      ℝ .
∫       ر ـــــــاگ       

 

 
جا  باشد پس تقریبا همه  

انتگرال جز  برقرار است. این رابطه از قانون         ی رابطه
پیروی  (5)ی  ، و تعریف معادله  و   ایم برای به جز که اثبات کرده

، برای توابع به طور چه که در باال گفته شد کند. بر طبق آن می
س ـــنیت بــــون الیــــ، قان   و   ی هــــوستـــــکامل پی

وجود                    های تقــرای مشـــــب
∫دارد. با استفاده از قانون        |ba

 

 
ی  )که همان معادله 

 (، این نتیجه به دست می آید.1  است هنگامی که  5
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 ی اجتماعی اتصال گالوا در شبکه
JAME S PROPP                                                                                                                                                 
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ای متقارن  کنید که شناختن یک ارتباط رابطه طور فرض این   
را بشناسد.   ، شناسد اگر و فقط اگر  را می  ، باشد، در نتیجه  می

ها قابل قبول است،  تنها برای انواع مشخصی از آشنایی)این تقارن 
 .(Facebookدر شبکه اینترنتی  "یابی دوست"مانند 
 قضیه

 شناسند افرادی که می"
 شناسند تمامی افرادی را که می

 شناسید تمامی افرادی را که شما می
 شناسید افرادی هستند که شما می

 
 شناسید وافرادی که شما می

 شناسند اند که می همگی افرادی
 شناسند تمامی افرادی را که می

 "شناسید. تمامی افرادی را که شما می

 

 
     دهیم  قرار می از مردم،   ی  هر مجموعهبرای  .ثباتا   

را   ی افراد  ن مجموعه از افرادی باشند که همهی آ دهنده نشان
کوچک دو قسمتی را به تصویر یک نمونه  1شناسند. شکل  می

خطوطی که بیانگر دهند و  ن میاها افراد را نش است، که نقطه کشیده

ی  کننده معکوس    شناسند. اند که همدیگر را می ارتباطات افرادی
 .          کند  ایجاب  می     ی شمول است: رابطه

 توان دید که: به راحتی می

1)           

 دهد: نتیجه می (1)ی  بردن خاصیت شمول معکوس در رابطه به کار

2)    (    )       

به ( 1) ی در رابطه     به جای   گر با قرار دادن از سوی دی
 آید دست می

3)       ( (    )) 

{شما}با قرار دادن   هر دو بند قضیه    و  (2)در معادالت     
 آیند. به دست می (3)

این ادعای ریاضیاتی و اثبات آن اصلی نیستند. عملیات    
به    ی توانی باشد که از مجموعه مثالی از ارتباط گالوا می     

ی  باشد. ایده جهان مردم می  شود، که در آن  خودش تعریف می
صال ، اتیابی کرد توان حداقل تا بیرخوف ریشه کلی اتصال گالوا را می

بین دو       و       گالوا یک جفت تابع 
رای ــــه بــــباشد، به طوری ک یــم   و  ی مرتب  مجموعه

باشد اگر وتنها اگر         ،  در   و    در   مامی ـــــت
های  هر دو مجموعه   و    باشد. در این نمونه،        

اند،  باشند، که با اصل شمول مرتب شده توانی جهان مردم می
باشند. برای این که ببینیم اتصال  می  هر دو نگاشت    و   و

بیان ریاضی  "         "گالوا وجود دارد، توجه کنید که 
  ی  تمام افراد حاضر در مجموعه  همه در مجموعه ی "ی  جمله
بیان  "          "باشد، در حالی که  می "شناسند را می
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ی افراد حاضر در  همه  ی  تمامی افراد مجموعه"ی  ریاضی جمله
 باشد. می "شناسند را می  ی  مجموعه

شود توسط  دوست داشته می و دوست داردارتباطات جفتی    
ای از  مجموعه      شود، که در آن نیز به اتصال گالوا مرتبط می

و  دها را دوست دارن آن  ی  باشد که تمامی افراد دسته مردم می
را دوست دارند.  bاند که تمامی افراد  ای از مردم مجموعه     

ه اثباتی اثبات قضیه که در باال ذکر شده، تخصصی کردن هر گون
 .         و          باشد، برای هر اتصال گالوا می

افتند، که  ا در چینش های دو قسمتی اتفاق میاکثر اتصاالت گالو
و در حقیقت این  جدا از هم هستند،  و   های  ها مجموعه در آن

ی که به زمان قبل از بیرخوف های این چنین اصطالح از نمونه
ی  به اندازه  گردد گرفته شده است: بر اساس گالوا بسط  برمی

دوست داشته  و دوست داردجفت ارتباطات ،  ی  مقادیر زمینه
توانند با  در باال مورد بررسی قرار گرفت میمی شود توسط که 

جا به جا شود توسط  تنظیم میو کند  تنظیم میجفت ارتباطات 
را از   مقدار       از گال  σشوند، که در آن یک مقدار گروهی 

  های  باشد. مجموعه σ     کند اگر و تنها اگر  تنظیم می  
گروه های گال و زیر     های به ترتیب از زیرمجموعه  و 

ند. شو اند، تشکیل می که بر اساس اصل شمول مرتب شده      
 توان میی گالوا،  نظریهی بنیادی  به عنوان بخشی از اثبات قضیه
، مقادیر گروهی که    از    ی  نشان داد که برای هر زیرمجموعه

توسط تمامی مقادیر گروه کنند  مقادیر مجموعه را تنظیم میی  همه
کنند همگی مقادیر گروهی  را تنظیم می  شوند که  تنظیم می

ها دقیقا  برعکس، این کنند و را تنظیم می  هستند که 
باشند.عالوه بر این، مقادیر مجموعه که  می     های اتومورفیسم

خودشان از یک  اند که وسط تمامی مقادیر گروه تنظیم شدهت
  شوند، که شامل  خوانده میگالوا بستار ای به نام  مجموعه

گر  ی اجتماعی، یک مورد یک پردازش شوند. در شبکه می
را برای   رد که ــــگی الوگ را در برمیـــــار آنـــــبست

 کند. ارسال می          ی  مجموعه

باشد، یک ری همبند مسی  چنین، اگر یک فضای توپولوژی  هم   
و فضاهای پوششی   هایی از گروه بنیادی  اتصال گالوا بین زیرگروه

 وجود دارد.  همبند مسیری 
                 ی ( معادله3( و )2یکی از نتایج )   
دو بخش این است که  های بیان اثبات در باشد. یکی از ماهیت می

 سازد. ی اثبات را آشکار می هایی از نحوه این کار نکته
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 منطقپیراسازگارهاوتناقض
 بابا ملیحه حاجی                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

تواند سنگی بسازد که نتواند آن  آیا خداوند قادر مطلق می -1
 را بلند کند؟

ها  الکترون، ها  الکترون ریه ی بور پیرامون حرکتطبق نظ -2
چرخند بدون این که انرژی آزاد کنند ؛  به دور هسته می

دیگری از این نظریه آمده  این در حالی است که در بخش
حرکت دورانی  بق معادالت ماکسول الکترونی کهط است
 باید انرژی آزاد کند. ،دارد

 این جمله دروغ است! -3

.... 
شاید شما هم با جمالتی شبیه جمالت باال رو به رو شده باشید.    

. منطق کالسیک و معروفند "باطلنما"یا  "تناقض"جمالتی که به 
د تناقض را عبارتی باش  "سازگار" به طور کلی هر منطقی که 

داند. به این معنی که امکان یافتن تناقض در  همواره غلط می
توانیم از تناقض هر  ما می وجود ندارد. به همین دلیل حقیقت

 چیزی را نتیجه بگیریم )به انتفای مقدم(.
  ) شود داده مینشان         در منطق کالسیک تناقض با   

یکی از  ی نقیض گزاره است( نماینده    ی یک گزاره، و نماینده
و    ی گزاره قوانین اصلی منطق کالسیک این است که به ازای هر

را نتیجه گرفت. شاید علت پدید آمدن   ،         توان از می  
دنیای این تصور باشد که در ،  شد همانطور که گفته ،این قانون 

از چیزی که هیچ وقت به  بنابراین آید. می، تناقض به وجود نواقعی
 توان همه چیز نتیجه گرفت! آید، می وجود نمی

  استدالل دیگری نیز برای این قانون وجود دارد. فرض کنیم هم   
را نیز خواهیم      ترا، در این صور   را داشته باشیم و هم 

معادل          با          گفت توانمیبراین بناداشت 
اما آیا واقعا  .شود نتیجه می   به وضوح         است. و از

برقرار   مشکل این جاست که این رابطه برای هر چنین است؟ 
 !است

که در  پیرامون ما آورده شده است.هایی از دنیای  تناقض ابتدا در   
این نظریه پذیرفته شده است. یعنی  2ی عبارت شماره مواردی مانند

 را نتیجه بگیریم! "هر چیزی "توانیم از آن  تناقضی داریم که نمی
 باشد. "پیراسازگارمنطق "نطقی که پشت این نظریه است شاید م

اسازگار منطقی است که طبق آن ترین بیان ، منطق پیر به ساده   
ترین  تا امروز عمده .توان از تناقض هرچیزی را نتیجه گرفت نمی

طرفداران  همین است.راسازگار بیان شده، تعریفی که برای منطق پی
منطق پیراسازگار برای توجیه و منطق پیراسازگار معتقدند که ، 

تر است. مانند مدیر و استنتاج در دنیای واقعی بسیار کارآتفس
دسی که این نوع از هندسه را بیش از ی نااقلی طرفداران هندسه

 دانند. ی منطبق بر دنیای پیرامون خود میی اقلیدس هندسه
نتظار به وجود آمدن در منطق کالسیک ایم، دان طور که می همان   

یک روند اثبات  در    و هم  هم  ، یا استنتاجِشرایط متناقض
اوضاع کمی متفاوت است و بر این  یراسازگاری. اما در پ رود نمی
پیراسازگاری ضعیف و  به دو طیف تقسیم می شود : مبنا

 پیراسازگاری قوی.
ها به علت خطای  کند که تناقض پیراسازگاری ضعیف بیان می   

به  . آیند و در دنیای حقیقی تناقضی وجود ندارد انسان به وجود می
تر  این مثال توجه کنید : من دو برادر دارم که هر دو از من بزرگ

ی  رسد جمله تر است. به نظر می ترم از من مسن هستند، برادر جوان
تناقض باشد اما در حقیقت  "تر است من مسنترم از  برادر جوان"
های زبان باعث شده است که  ین جمله تناقض نیست بلکه نارساییا

یراسازگار طور به نظر برسد. بنابراین کسانی که به منطق پ این
ها تا  هایی هستند که به وسیله آن به دنبال راه ضعیف اعتقاد دارند

ه وجود آمدن شرایط جای ممکن ، احتمال بروز خطا و درنتیجه ب
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متناقض را کاهش دهند . آنها معتقدند در دنیای پیرامون ما تناقض 
 وجود ندارد.

ناشی  ها این عقیده است که بعضی از تناقض پیراسازگاری قوی بر   
در واقع این اصل از اصول  ها. ی آن نه همه ،از اشتباهات بشر هستند

د را، مردود ارزش غلط دارمنطق کالسیک که تناقض همواره 
ممکن است تناقض  و معتقد است در دنیای واقعی هم داند می

 وجود داشته باشد.
های  ها و موقعیت که در دامنه ذکر این نکته شاید مفید باشد   

کارآمد است.  بدون تناقض منطق کالسیک کامال پذیرفته شده و
عمای کشف مهای روزانه ، حل جدول سودوکو،  مانند انجام فعالیت

ریب که دارای فضاهای عجیب و غ قتل و ... . اما برای کار کردن در
ه را شرایط مشاب تر است.کارآمدتناقض هستند؛ منطق پیراسازگار 

شود که فیزیک نیوتن در  ن در فیزیک نیوتن دید؛ مشاهده میتوا می
زدیک به واقعیت است اما در و ن ،ط درستسهای متو مقیاس
 بسیار کوچک دیگر کارآمد نیست.های بسیار بزرگ یا  مقیاس

که منطق پیراسازگار به عباراتی که در منطق  ی دیگر این  نکته   
د؛ درواقع تعداد ده یارزش درست نم ، سیک غلط هستندکال

تر از  شوند کم ی منطق پیراسازگار معتبر می به وسیلهعباراتی که 
مکن شوند. م ی منطق کالسیک معتبر می یلهعباراتی است که به وس

است به نظر برسد که منطق کالسیک  نسبت به منطق پیراسازگار 
دهد. اما نباید فراوش کنیم که در مقابل  تری به ما می آزادی بیش

تری دارد و برای فضاهای دیگری  منطق پیراسازگار انعطاف بیش
 مناسب است.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حالی  ها از تعریف منطق پیراسازگار گذشته است. اکنون سال   
 ده تنها که –که سرعت توسعه و رشد آن نسبت به منطق خطی 

قابل در همه جای جهان  ،بار نخستین برای آن تعریف از پس سال
 تر است. بسیار کم -مطالعه بود

هایی داشته است و دارای  هرچند منطق پیراسازگار نیز توسعه   
بینی  اما واقعا پیشاسترالیایی، بلژیکی و برزیلی است. سه مکتب 

ای برای منطق پیراسازگار دشوار است. شاید منطق پیراسازگار  آینده
سالیان سال باقی بماند و بعد از چند سال دیگر کسی منطق خطی 

وی باقی را به یاد نیاورد . شاید منطق پیراسازگار در حد یک کنجکا
بماند. حتی ممکن است درآینده شاهد تغییرات بیشتری باشیم 

 شاید چیزی شبیه یک انقالب منطقی!
 
 
 
 
 
 

 مراجع:

 The future of  paraconsistent logic/ Jean-Yves 

Beziau 

 Three schools of  paraconsistency/ Koji Tanaka/ 

Philosophy Department Macquarie University 
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 مانیفلدها
 مترجم: علیرضا سلطانی ) دانشجوی کارشناسی ریاضی دانشگاه کاشان(

 
 
 
 
 
 
 

داسـتان  "ای اسـت بـا عنـوان    ی زیر بخش آغازین سخنرانی مقاله   
گاه ـدر دانشـ  6996ی ژانویـه  6کـه در اـاری     "پیدایش مانیفولدها

ی در ـنرانـ ـخـایـن س  کـامــل  نـت. متـــده اســواو ارایه شـــکی
 A Mathematicalی ریاضـی ) یـ  هدیـه  "وم کتاب ــد سـجل

Gift III)" .آمده است  
فهـومی مهـم در ریاضـیاس اسـت      کـه مانیفولـد م  ایـن  با وجـود     

خوانندگان شاید برای اولین بار است که با این واژه )دسـت کـم در   
ی ریاضـیاس  شوند. این مفهوم متعلق به هسـته  رو می هریاضیاس( روب

شوند. در  که آنالیز  هندسه و جبر متحد می ایاست  در حیطه نوین
اس دلیل رشـد و پیشـر ت   یهای ریاضواقع اثر متقابل بین این شاخه

-نیز این پیشر ت ار در ریاضیاس بوده است. اخیراهای عمیقائوری

انـد. جهـت بحـر در     شـده  نـوین حال اثر گذاردن بر  یزیـ   در  ها
معر ـی شـوند     یفولدها الزم است شماری مفاهیم جدیدی مانزمینه

هـا   آندروس دوران دبیرستان بـا  در  هایی که احتماالبسیاری از آن
به عنوان زبان ریاضی بـرای شـر     اید. این مفاهیم جدیدروبرو نشده

هنـوز برخـی خواننـدگان     شوند. شـاید داستان مانیفولد استفاده می
اند. در هر صورس  ایـن   دارد  نداشته وم در برچه این مفه اوجه به آن

قالـ  و    هـای علـوم   ی ی  مفهـوم اسـت کـه بـه امـام شـاخه      ایده
مـورد  ی ایـن علـم را   مطالعـه  خـود  چنـین  و هـم دهد چارچوب می
 د.دهمیقرار حمایت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarksمی ار راهای ماده که اجزاء ابتدایی سنگینارین حالتای: کوارک )در  یزی   یکی از پایه-

ها خود از اجزاء اند؛ که اینپرواون  نوارون و الکترون ساخته شده –ار سازند: اام ها از اجزاء کوچ 

 اند  که کوارک نامیده می شوند. مترجم(                                   اری ساخته شدهکوچ 

 هاپیش درآمدی بر پیدایش مانیفولد
 

 .بخشید به مانیفولدها جان 20ریاضیات قرن 
پیش آمده هنگـام گشـت زدن در  روشـگاه کتـاب       آیا اا به حال   

داریــد و نگــاهی اجمــالی بــه درون صــفحاس آن کتــابی ریاضــی بــر
 بیاندازید؟

در بخشی مخصوص کـه بـرای کارهـای     های ریاضی معموالکتاب   
ز مبادرس در نظر گر ته شده است  قرار دارند. شاید هنو "پژوهشی"

حال اگـر بـه بخـش      روشی نورزیده اید. بخش کتاب به ر تن به آن
بـین صـفحاس کتـابی بـا عنـوان       های ریاضی ر تید و نگـاهی کتاب

برخواهیـد   "مانیفولـد "ی بـه واژه  محتمـل انداختید   نوینریاضیاس 
بخـت   در واقـع  اگـر  گردد.  رد که چندین بار در متن به آن برمیخو

  را داریـد مند و بلند پرواز  هم صحبتی با پژوهشگرهای ریاضی عالقه
چه مفهـوم مهمـی     ها به شما خواهند گفت که مانیفولدآن احتماال
 –گفتگوست که مانیفولدها جایگاهی حساس  این حقیقتی بیاست. 

 دارد. نویندر ریاضیاس ـــ  بدون ش   مرکزی
بــا ارمینولــوژی  یاــر آشــنایی بــیش مــردم هــای اخیــر در ســال   

و  "بیـ  بنـ   "و  "کوارک"مانند  نوین)اصطالحاس علمی(  یزی  
انـد و ایـن سـب      داشـته  "DNA"ارمینولوژی علوم زیستی چـون  

ریاضی به طور کامل چـون  که   شکستگی ریاضیدانان خواهد بود دل
 سـت کـه  رو . ازیـن ه اسـت عـر  نبـرد   اقبال  رهنـ   آن دو بهره از

معنی ریاضی آن  دست کم در "مانیفولد"ی خوانندگان کمی با واژه
 آشنایند.

ای کلــی ریاضــیاس قــرن بیســتم  اوســن نمــ هاائــوری مانیفولــد   
  اوسـعه  ی جن  دوم جهانیی دوم قرن در ادامهدر نیمه مخصوصا

اثری ارغی  کننده داشت  یعنـی  نیز داده شد. به همان نسبت خود 
هـای   هدر شـاخ اـری   هـای بـیش   پیشـر ت  در اشویق به پدید آمدن

. برای ریاضیدانی چون خـود مـن کـه    دست داشت متنوع ریاضیاس
آورد  این پیشـر ت چیـزی شـبیه یـ      را به یاد می "ی قدیمدوره"

  سـالی کـه بـه    6991گویی کـه در پـاییز   و من هنوز گفترویاست. 
وارد شـدم را بـه یـاد دارم. مـن      التحصیلیدانشگاه اوکیو برای  ارغ 

دوستی در کا ی شاپی روبروی ورودی اصلی دانشگاه بودم.  همراه با 
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انگیـز   گفت که چیزی مهم و هیجانحالت صورس دوستم به من می
از همین حاال  مـن  "برای گفتن دارد. او به جلو متمایل شد و گفت  

 "د داشت.ننقشی بسیار مهم در ریاضی خواه هامعتقدم که مانیفولد
چه او سعی در گفتـنش را داشـت    در آن زمان  من به طور کامل آن

درست درک نکـردم. در اصـل  بسـیاری از مطالـ  مـورد بحـر را       
-ان پس اثرهای جنـ  جهـانی دوم زنـدگی مـی    زمنفهمیدم! ما در 

( ناشی از جن   دسـت  fallout) غبار اامی کردیم. به خاطر ریزش
ی ورنال ریاضی خـارجی بـه کتابخانـه   هر ژ ماه برای رسیدن 61کم 

یـابی بـه    شد. به سب  این سختی در دسـت زمان گر ته میدانشگاه 
های دیگر جهان  مفهـوم مانیفولـدها   به روز از قسمت ادبیاس ریاضیِ
عقـ    خیلـی  بختانـه  مـا   نیا ـت. )خـوش  و گسـترش  در ژاپن رواج 

به طور مجـازی در     مانیفولدها6991نبودیم اما به هر حال اا سال 
ناشـناخته    یاضـیدان پیشـگام  جا به جز برای ی  اعداد خاص ر همه
 (بود.
نگـاه  سـان   به مانیفولـدها بـه  از دور ریاضیدانان  نگاه در آن روزها   

  بود.  شود زمینی بسیار دور خیره میکشاورزی که به 
  ائـوری مانیفولـدها وارد   6991 یی دههبا نزدی  شدن به میانه   
هنـوز هـم بـه    کـه  ای طوالنی از بالیدگی و بلوغ شد  و درحالیدوره

اوانمنـد بـود.     اـر  هـایی بـرای پیشـر ت بـیش    احتماالس و پتانسیل
ی ریاضـی  مطالعـه  و اصـلی  مانیفولدها به سرعت به قسمت مرکزی

از آن پس به خوبی اا پایان قرن بسن داده شـد. امـروزه    بدل شد و 
 همیشه در حال رشـد  ایی مطالعهچنان به عنوان ی  رشتهنیز هم

ر حال بسن است. حتی امکان دارد که گفته شود  د نویندر ریاضی 
بنـایی شـده اسـت کـه     و زیر یاساسـ  چنـان آن ی مانیفولدهامطالعه

 .کرده استبخشی عمده از امام احقیقاس ریاضی را متوقف 
  ی مانیفولدها  به طور عـام شود که مطالعهبه طور عادی گفته می   

  گفته اینهاست. برای برخی مقادیر  ی اعمیم مفهوم صفحهمطالعه
کـم   بـه سـمت   اوانداعریف بدان شیوه میاین صحیح است. اگرچه  
رود   "(figuresشـکل هـا)  "با  و امایز موجود رن  ار شدن ا تراق
من معتقدم بهتـر   .چنین استنیز  در سطو  هندسیهمان طور که 

است در ابتدا  در سـطو  اولیـه  بـه آشـنایی بـا مانیفولـدها در هـر        
ای چندگانـه منبسـن   گونه ( که به       اشیایی )   مثال میزانی
 ایست که ریمـان  . و  قطعا  این دقیق همان شیوه  پرداختمی شوند

(Riemann)   مفهـومMannigfaltigkeiten  یــا مانیفولــدها را  
 Ǜber die Hypothesen, welcheخـود    6591ی  در مقالـه 

der Geometriezu Grunde liegen  ( ای کـه   در باب  رضـیه
 کند.بنای هندسه قرار گر ته است( معر ی میبر زیر
مانیفولـد را  صـحیح  با داشتن این مطال  در ذهن  اصور ارجمان    

 گذاریم.ی خوانندگان میبه عهده
 
ارایـه   6591 در که اوسـن ریمـان   (dissertationای )رساله*در 

بعــدی - شـد  او اسـتفاده از چیـزی کـه مـا اکنـون مانیفولـدهای        
کـرده   گوییی هندسه پیشنامیم را به عنوان مکانی برای مطالعه می

 - ای از  ضـا ن به عنوان معر یآاست. وانگهی  او مبادرس به افسیر 
 زمان کرد.
 

مـرابن بـا نظریـه     دقیقـا  "مانیفولـد "ی در ادامه باید گفـت  واژه    
ار مردم مانیفولد را انها بـه   نیست. به طور نمونه  در انگلیسی  بیش
شناسند! در ژاپنی ی  مانیفولـد  عنوان بخشی از مواور ااوموبیل می

بـه معنـی    "(Taiاایی )"شود. نامیده می "(Tayoutaiاایواایی ) "
در  "زهحـو "یـ   بـه معنـی   است. اما مانیفولـد   (field) زهحوی  

ی اعـداد  زهحـو ی اعداد حقیقـی یـا   زهحو در مثال معنیکاربرد این 
 کسری نیست.

 هماننـد اـا چـه    سامان با مثال به مـا مـی  بیاین اعاریف مبهم و    
مـی اوانـد    هااندازه به چن  آوردن معنی درسـت مفهـوم مانیفولـد   

 سخت باشد!  
روشـن  ن برنامـه بـه سـاده و    آهای بعـدی در  سخنرانیی مطالعه   

 .کرد دخواهسیر اکامل این موضوع مهم و جذاب کم   کردن
 
 

 

 هایی از معانی دیگر واژگان برای ی  مانیفولد در ادامه آمده است:مثال

 ی چند اکه(.) با خشونت حر  زدن  ی  وصله Manifoldانگلیسی: 

 ای مشابه چون در انگلیسی(.)معنی Mannigfaltigkeitآلمانی: 

 انگلیسی به معنی متنوع(. varietyی )دارای معنی مشابه با واژه Variété رانسوی: 

 
 

 

 𝑢 𝑑𝑣
𝑠

𝑟

+  𝑣𝑑𝑢
𝑞

𝑝

= 𝑢𝑣  
(𝑞, 𝑠)
(𝑝, 𝑟)

 

 𝑓(𝑥)𝑔′(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)  
𝑏
𝑎

−  𝑔(𝑥)𝑓′(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

 جزگیری جزبهانتگرال

 "اثبات بدون کالم"کتاب  از
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 رنگتعریف و تفسیر قضیه چهار
 محمدمصطفی زادفالح                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

از  ؛شود رنگ نیز گفته می رنگ که به آن حدس چهار چهارقضیه    
مسایل مشهور و قدیمی ریاضی است که به صورت اثبات نشده باقی 

های  باتاث متعددات این قضیه ریاضیدانان برای اثب مانده است.
 یا به و به نوعی مردود شدند که هر یک ،اند ه دادهئمتفاوتی ارا

توان به  میاین میان  در یک به اثبات ارایه شدند.صورت حدسی نزد
ه به وایزینگ ک دکتر بهزاد و دکتر ل توسطآمیزی کام حدس رنگ

اند،  ه شدهیارا 4991 و 4991 های صورت مستقل از هم که در سال
های بعد به تفسیر اجمالی آن خواهیم  در قسمتاشاره کرد. 

این قضیه به توضیح اجمالی آن  تر شدن حال برای شفاف پرداخت.
 پردازیم: می
هر نقشه شامل  آمیزی رنگکند که برای  این قضیه بیان می   

اور در نقشه ها ونواحی مجبه طوری که کشورافرازی از چند ناحیه، 
گرچه برای  باشد؛ ر نباشند، تنها چهار رنگ کافی میرنگ یکدیگ هم

تر سه رنگ نیز کافی  های ساده آمیزی بدین شکل در نقشه نگر
ه هایی که در آن یک ناحی مانند نقشه ها است ولی برای برخی نقشه

یگر محاط شده است د از یک ناحیه( تر ی ناحیه )بیشفرد در تعداد
اند،  تهد گرفیک دایره را به خو شکل ،از نظر چینش و این فرد ناحیه

 یه،عالوه بر این قض نیاز است.آمیزی به چهار رنگ  جهت رنگ
نگ نیز برای پنج رکند  ود دارد که ادعا میرنگ نیز وج ی پنج قضیه
تر  تر و ابتدایی اثبات آن بسیار کوتاه افی است وآمیزی نقشه ک رنگ

ای  این قضیه ابتدا به صورت معادله ی چهاررنگ است. از اثبات قضیه
آن از رایانه نیز کمک عنوان شد که برای اثبات  4182در سال 

این نخستین مسئله مهم در ریاضیات بود که به کمک  گرفته شد و
 ی تعاملی بین ریاضیات و نقطهه سعی در اثبات آن شد و این رایان

ی  همه از طرف ،های بسیار گرچه به رغم تالشرایانه بود؛ 
کردن اثبات   چرا که بررسیمورد تایید واقع نشد،  نریاضیدانا

 پذیر نبود. مسئله توسط انسان امکانکامپیوتری یک 
 
 رنگ: ی چهار های متفاوت قضیه نبیا   

زی کند در هر افرا ادعا میرنگ که  ی چهار بیان شهودی قضیه .4
تواند  اوال هر ناحیه می ،شود از یک صفحه که نقشه نامیده می

رنگ  اوری همی مج به طوری رنگ شود که هیچ دو ناحیه

مورد  بیش از چهار رنگ آمیزی نواحی رنگ ثانیا در نباشند و
ازمند تفسیر و درک مناسب و این بیان نی استفاده قرار نگیرد.

هر ناحیه موجود در نقشه باید  به عنوان مثال: باشد. می  درستی
ی جهان واقعی  پیوسته و منسجم باشد که در نقشه به صورت

 افتد؛ ی در آن هستیم این امر اتفاق نمیکه ما در حال زندگ
مانند  ها به صورت پیوسته و منسجم نیستند،ی کشور زیرا همه

پس ممکن  !یجانسکا در آمریکا و نخجوان در آررباایاالت آال
 است که چهار رنگ کافی نباشد.

 

 
 

تر نیز هست، بیان این قضیه به کمک  بیان دیگر که ساده .2
نواحی یک نقشه توان مجموعه  که در آن می نظریه گراف است

دار نظیر کرد، که در آن هر ناحیه یک  را به یک گراف جهت
دیگرند را یک  راس گراف و هر دو راس گراف که مجاور یک

 .است "گراف خاص منظور" ،این گراف نظر گرفت. یال در
قرار بگیرد و هر راس ی نقشه  تواند در صفحه بدین معنا که می

که هیچ دو  بدون آن ی متناظر خودش قرار دهد را در ناحیه
پس این قضیه به بیان گرافی این است که  ،یالی متقاطع باشند

آمیزی  توان با چهار رنگ رنگ مسطح را میئوس یک گراف ر
 .رنگ نباشند کرد به طوری که هیچ دو راس مجاوری هم
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وسط ریاضیدانان متفاوت ت های گوناگون ارائه شده اثبات
 رنگ: ی چهار قضیه برای

ی چهاررنگ  برای اثبات قضیه طور که در مقدمه گفته شد، همان   
از زمان ارائه این فراوانی دی های نقض عد های متفاوت و مثال روش

صورت  ین جا بها در ریاضیدانان جهان مطرح شد. قضیه توسط
 :گذرانیم برخی از این روش ها را از نظر میمالی اج
ن هنگام . در آمطرح شد 4182بار در سال  این مساله اولین    

آمیزی انگلستان بود که متوجه شد  فرانسیس گاتری مشغول رنگ
ضوع را با برادر خود آمیزی کافی است و این مو برای رنگچهار رنگ 

رگان برد و اولین وریک در میان گذاشت که وی نیز آن را نزد دمفرد
 .توسط استاد وی آرتور کیلی استمنبع منتشر شده از این قضیه 

اثبات آلفرد کمپه  ،ثبات این قضیهبرای ا های ناموفق یکی از تالش
وی  ارائه و بسیار مورد قبول واقع شد. اثبات 4189بود که در سال 
اند مثلث  نواحی مسطحی که با گراف جدا شده اگر :بدین صورت بود

 به عبارت دیگر سه گوشه در مرزهایشان نداشته باشند، ،باشندن
یال اضافه کنیم تا مثلثی  ها بدون معرفی رئوس، توانیم به آن می

تر  کمرنگ یا  شدن با چهار  اگر این گراف مثلثی قابل رنگ شوند.
؛ چرا که همان نحوه شدن است  هم قابل رنگباشد گراف اصلی 

 ها مجاز است. شدن در صورت از بین بردن یال رنگ
اثبات دیگر اثبات پیتر گاتری بود که دو ریاضیدان دیگر به نام    

ی ها شدن اثبات  وس پترسون یازده سال بعد از مطرحهیوود و ژولی
سپس در  ها را نقض کردند. کمپه وگاتری به ترتیب اثبات آن

هاینریش هیش ریاضیدان آلمانی میالدی  86 و 96ای ه هده
ه وی را توسعه داد ولی متاسفانه ب های اثبات به کمک رایانه روش

های وی  بنابراین تالش ها داده نشد. فرصت استفاده از ابر رایانه
های بعد دیگر ریاضیدانان روش وی  کاره باقی ماند ولی در سال نیمه
 هایی از ریاضیدانان که گروه در حالی  4989و در سال امه دادندرا اد

دو ریاضیدان  د،کامل بودن یاثبات دست آوردنه در رقابت برای ب
اعالم  Illinoisاز دانشگاه  اپل و ولفگنگ هیکن کنس دیگر به نام

. این دو ند این قضیه را به اثبات برسانندا که توانسته کردند
ات به کمک از روش هاینریش هیش )اثب برای اثبات ریاضیادان

می از ـــکارهای الگوریت اده کرده بودند و درـــکامپیوتر( استف
john A. koch   که  دهند  د تا بتوانند نشاننه بودکمک گرفت

ها  کدام از آن نقشه وجود دارد که هیچ 4999ای از  مجموعه
ی  قضیه های نقض ترین مثال توانند قسمتی از یکی از کوچک نمی
این دو ریاضیدان از یک برنامه کامپیوتری خاص  رنگ باشند.چهار

ها از این  کدام از این نقشه ا ثابت کنند هیچمنظوره استفاده کردند ت
از این مثال ای فارغ  الوه بر این هر نقشهقاعده مستثنا نیستند.ع

شود که شبیه یکی از  قسمتی را شامل می حتما نقض باشد یا نه،
باشد که این اثبات توسط کامپیوتر بیش از  نقشه می 4999آن 

به صدها صفحه تحلیل نیازاثبات آن  ساعت طول کشید و 4666
د ه این نتیجه رسیدند که اگر بخواهن دو بآ نویس داشت. دست

باید شامل یکی از این وجود داشته باشد،  یضترین مثال نق کوچک
بدین معنا که  کند. اشد که این ادعا ایجاد تناقض مینقشه ب 4999

از طریق  باشد. ی وجود ندارد و این قضیه درست میضهیچ مثال نق
رنگ نادرست بود توان گفت که اگر حدس چهار مفهوم فنی می 2

مکن ترین تعداد نواحی م حداقل یک نقشه وجود داشت که با کم
اثبات نشان داد  آمیزی به پنج رنگ نیاز خواهد داشت اما برای رنگ

این باشد.   تواند وجود داشته نقضی نمیترین مثال  چککه چنین کو
 :به شرح زیر است مفهوم فنی 2

توانند  ها است که نمیپذیر وضعیتی از کشور آرایش کاهش یک -4
اگر در یک نقشه یک  در یک مثال نقض کمینه اتفاق بیافتد.

تواند به یک  باشد نقشه می  اشتهپذیر وجود د آرایش کاهش
تر  نقشه کوچکحال اگر این  کاهش یابد.تر  ی کوچک نقشه

این بدین معناست که  .میزی شودآ رنگچهار رنگ، بتواند با 
تر هم  رنگ شود نقشه کوچک ،رنگ1 اگر نقشه اصلی نتواند با

 توان نتیجه گرفت نقشه اصلی کمینه نیست. تواند پس می نمی
ی ریاضی بر پایه خواص ها با استفاده از قوانین و روش

ناپذیر  هیکن یک مجموعه اجتناباپل و پذیر  های کاهش رایشآ
ای وجود ندارد  دهد هیچ مثال نقض کمینه یافتند که نشان می

آرایش  4999نهایت نقشه ممکن را به  ها تعداد بی نکه اثبات آ
 کاهش داد که پروسه بررسی 4189پذیر و سپس به  کاهش

 گیر بود.  کردن این حاالت با کامپیوتر بسیار وقت
هایی است که هر  ی ناحیه ناپذیر در بردارنده ی اجتناب هجموعم -2

 ها را دارا باشد. نیکی از آ باید نقشه حداقل

دارای  ،که برای اثبات قضیه استفاده شدند یهای الگوریتم   
ها  تعداد راس  بود که در این فرمول  o(n.n)پیچیدگی زمانی

 george gorthier،benjamin، 2668در سال باشد. می

Werner   به کمکcoq سازی کردند که  برای اثبات قضیه قاعده
های کامپیوتری که برای درستی  ین کار نیاز به اعتماد به برنامها

های خاص بودند را از بین برد حال تنها نیاز است که  سنجی حالت
 بر مبنای ستا ای خالصه این قسمت] اعتماد شود. coqkerne  به

 every planer map is four colorableی کتاب  مقدمه
ه کمپه اشتباه بود که اثبات اولی با وجود این [نوشته اپل و هیکن

اثبات بعدی  ای مناسبی برای اثبات قضیه را ساخت. پایه ولی ابزار
 ها آن های بهزاد و وایزینگ است. ریاضیدان دیگر به نام 2 مربوط به 
های قبل اشاره شد  قسمت ت قضیه از نظریه گراف که دربرای اثبا

قضایایی وجود دارد که به  در این اثبات تعاریف و استفاده کردند.
 پردازیم: می ها نتوضیح آ

   از گراف بدون طوقه 𝛽میزی یالی آ رنگ :  میزی یالیآ رنگ -4
 .است   های به یال        9 2 4 رنگ  که تخصیص 

رنگ  سره هست اگر هیچ دو یال مجاور هم𝛽  میزیآ رنگ -2
 نباشد.

توان به صورت یک  میزی یالی را میآ رنگ  متقالبال  -9
ای  زیر مجموعه 4 ن کرد که درآ افراز    ،    ،2 ،4   

را اختیار کرده  4که رنگ  دهد را نشان می  احتماال خالی از 
 میزیآ رنگ   الی سره،ــــمیزی یآ گـــــرن  س ـــپ ست.ا

یک  4 ن هر زیر مجموع است که در آ    ،    ،2 ،4   
 جورسازی است.

  جا  )در این.      گاه ندوبخشی باشد آ  اگر قضیه:   
 ی گراف است.( حداکثر درجه

 گیریم باشد،      ا گرافی ب  فرض کنید  برهان:   
   4، 2،    ،    𝛽  میزی یالی اپتیمال از آ رنگ-  یک  

   بنابراین .           نراسی است که برای آ   است،
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شود که  نتیجه می شامل یک دور فرد بوده لذا دو بخشی نیست.
      نگاه دوبخشی باشد آ  اگر
زم های ال یک گراف حداقل تعداد رنگ      عدد رنگی کامل   

         گراف کامل است   میزی کامل یک گرافآ برای رنگ
 را کامل گوییم اگر:   گرافرا در نظر بگیرید. 

   های متناظر باشند با رئوس و یال   مجموعه رئوس (4
   نها درو اگر عناصر متناظر آ مجاور گوییم اگر  س را دردو را (2

 یا مجاور باشند و یا متالقی.
 برخی از خصوصیات عدد رنگی کامل:

4-             4 
2-             4629 
9-             1  1       
1-               2 
8-             2 

ها  توانایی انتخاب یال    حداکثر درجه گراف و      جا  در این
 هستند. 

 )بهزاد و وایزینگ(: میزی کاملآ حدس رنگ
کامل  آمیزی آمیزی کامل و عبارت حدس رنگ رنگاصطالح    

برای دسته  توسط بهزاد و وایزینگ استفاده شد که این حدس
بخشی و اکثر های دو ها مانند گراف کوچک ولی مهم از گراف

 هستند، 9 هایی که دارای حداکثر درجه نمسطح به جز آ های گراف
اگر حدس گراف مسطح وایزینگ درست باشد برقرار است. 

قضیه  شود. های مسطح را شامل می کامل تمام گراف آمیزی رنگ
های بدون طوقه معتبر است تعداد  وایزینگ برای همه گراف

کنند  به هم متصل می را   دو راسهایی که  ماکسیمم یال
اکنون  دهند. می نشان      ن را بانامند و آ می   چندگانگی

بدون    اگر این قضیه را در حالتی کامل بیان کنیم: یمتوان می
که به این معنا بهترین است که          گاه نه باشد آطوق

 .        که موجود است به طوری   گراف    برای هر
 تنها کافی است .گرافی ساده است   فرض کنید که برهان:   
رض ــورت فــــص  نـــای در.  4      مـــــان دهیشــــن
،   4       2  4     و  4      دـــــــنیـــک

 راسی باشد   و بوده  الی اپتیمال ــــــی آمیزی نگر- 4   
 4  ,6   های صورت رنگ  این در            که به طوری

ارائه    حداقل دوبار در 4   وارائه نشده    در 6   وجود دارند که
 چون باشد. 4   دارای رنگ 4  فرض کنید  است. شده

 ارائه نشده است. 4   در2   رنگی مانند  ،4    4    
با  صورت، ن غیر ای زیرا در ارایه شود  باید در  2   اکنون
وریم لذا آ بدست می 𝛽اصالحی برای  2   با 4   دوباره آمیزی رنگ

 و دوباره چون است 2   دارای رنگ 4  یالی مانند 
 ارائه نشده و 2  در 9   رنگی مانند .است4    2     

 آمیزی صورت، با رنگ  زیرا در غیر اینه شود؛ یارا  باید در 9  
آمیزی یالی  رنگ-  4   یک 9  با   2  و  9   با 4  ه ارــدوب

 9  دارای رنگ  9  لذا یالی مانند  وریم.آ میدست  هاصالح شده را ب
ها و دنباله  از راس    2  4  با ادامه این شیوه دنباله  است.

 4 دارای رنگ   4  که   سازیم به طوری را می ها از رنگ   2  4  
متناهی است نا   چون درجه ارائه نشده است.4  در  4   و 

 که برای مقداری از دارد به طوریترین عدد صحیحی وجود  کوچک
را به ترتیب زیر   اکنون  . 4     و      با شرط      

را با     ،   4     4   کنیم برای  دوباره رنگ می
 یالی جدیدآمیزی  رنگ- 4    ،کنیم گ میــدوباره رن 4   

 𝛽    4  2      4  به وضوح   ید.آ یــــدست م هـــــب
 آمیزی رنگ- 4   هم یک   𝛽بنابراین و (          )

   که شامل         از    است. مولفه   یالی اپتیمال از 
را با رنگ      حال عالوه براین یک دور فرد است. است،

  4 م ـیــــکن یــــم گـــــــاره رنـــــدوب ،      
𝛽     4  الیـــآمیزی ی گـــرن–  4    تا

   2
       4

   
      از    و مولفه               .یدآ دست  هب

     
   

 دو ی دارای درجه   اما چون  ،فرد است است یک دور   که شامل
 است.    در یک درجه دارای   به وضوح   ،است   در
 

 مسئله حل جدول زمانی:
کالس   و        2  4 معلم   در یک مدرسه،    

  شده  معلم خواسته    اگر بدانیم از  وجود دارند.      2  4 
جدول  تدریس کند،     های برای دوره    است که در کالس

 ریزی کنید. های ممکن برنامه ی کاملی را با مینیمم تعداد دورهزمان
ن را توان آ میه به مسئله جدول زمانی مشهور است و این مسئل

ما نیازهای  یالی حل کرد. آمیزی استفاده از نظریه رنگال با کام
معرفی        های با بخش   موزشی را به وسیله گراف دوبخشیآ
 و       2  4    نه در آــــــــــک م،ــــیـــکن یـــم

 های به وسیله یال    و     های  و راس      2  4   
یک معلم حداکثردر  دوره،اکنون در هر  شوند. به هم متصل می    

تواند تدریس کند و تدریس در هر کالس به وسیله  یک کالس می
 ماست. ی این حداقل پذیره تواند انجام شود؛ حداکثر یک معلم می

ه متناظر با جورسازی در موزشی برای یک دورریزی آ لذا برنامه
متناظر با تخصیصی ممکن از جورسازی  برعکس، هر وگراف است 

مسئله ما افرازهای  بنابراین، ها برای دوره است. به کالسمعلمان 
 ن،ارز آ یا هم های ممکن، ترین جورسازی به کم  های  یال

 چون ترین رنگ ممکن است. با کم   های مناسب یال آمیزی رنگ
هیچ معلمی اگر  . پس     دانیم که می دوبخشی است،  

دوره   بیش از  اگر در هیچ کالسی  و دوره درس ندهد، بیش از
  توان در جدول زمانی  موزشی را مینیازهای آ تدریس نشود،

در عمل بیشتر مسائل مربوط به جدول  ریزی کرد. برنامهای  دوره
این تعمیم مسئله  اند. انی با تخصیص پیشین مسائلی، مشکلزم

 .اند مطالعه کرده دووراو  دمپستری را جدول زمان
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 شود: به اختصار معرفی میحال در این قسمت چند گراف 
پرسی جان هی وود  گذاری به افتخار این نام گراف هی وود: -1

 و از خصوصیات این گراف موارد ریل است:گذاشته شد 
 41: ها تعداد راس (4
 24ا: ه تعداد یال (2
 2: عدد رنگی (9
 9: اندیس رنگی (1
 9: مینیمم طول دور (8

منتظم -9 ویال است  24راس و 41اف بدون جهت با این یک گر   
این گراف  تر یال دارند. یا بیش 9است و همه دورها در این گراف 

ترین گراف منتظم با این عدد تقاطع  را دارد و کوچک 9 عدد تقاطع
 است.

گذاری شد و  این گراف به افتخار مارتین کنزر نام گراف کنزر: -2
پترسن این گراف با گراف  .دبررسی ش 4988 نخستین بار درسال

گرافی است که  ها این گراف، گراف ی در نظریه ایزومورف است.
   عضوی از یک مجموعه   های ن نظیر زیرمجموعههای آ راس

د دارد اگر و تنها اگر بین دو راس یک یال وجو عضوی است.
شان تهی )اشتراک ها ناسازگار باشند های نظیر راس زیرمجموعه

 و گرافاست  4     راسی گراف کنزر  گراف کامل  باشد(.
خصوصیات این گراف به  با گراف پترسن ایزومورف است. 2    

 باشد: قرار ریل می
       گونه که کنزر حدس زد عدد رنگی گراف همان (4

برای این فرمول   joshua,lovasz است.   2  2 دقیقا برابر
اثباتی کامال  Matousek هایی توپولوژیکی ارائه دادند. اثبات

 ن پیدا کرد.ترکیبیاتی برای آ
باشد گراف کنزر همیشه دور همیلتنی  9    وقتی (2

های همبند  محاسبات نشان دادند که همه گراف خواهد داشت.
 همیلتنی هستند. به جز گراف پترسن، 28   کنزر با

 گراف کنزر هیچ مثلثی نخواهد داشت.  9    اگر (9
ها با ابعاد مختلف  مکعببعدی؛  1گراف  بعدی:   های گراف -3

نشان     را با   مکعب با بعد توانند گراف در نظر گرفته شوند. می
فقط  کدی است که هر کد با کد قبلی (gray) کد گری دهیم. می

 خر با کد اول نیز در یک بیت( تفاوت دارد و کد آbitدر یک بیت )
هر  .ردحل ک   با استفاده از  توان می این مسئله را متفاوت است.

ساخته  1   از روی      .است   دور همیلتنی در  grayکد 
 .شود می

گذاری  این گراف به افتخار ژولیوس پترسن نام گراف پترسن: -4
یال  48 راس و 46یک گراف بدون جهت با  گراف پترسن، شد.

گرافی کوچک که مثال و مثال نقض مفیدی برای خیلی از  است.
این گراف در حقیقت به ژولیوس  هاست. مسائل در تئوری گراف

سال  42شد ولی در حقیقت برای نخستین بار پترسن نسبت داده 

 8  خط گراف مکمل گرافبود.   آمده وجود به 4119 سال در زودتر
اگر برای  است به این معنا که 2 8   چنین گراف کنزر هم است.

عضوی یک  8عضوی یک مجموعه های دو  هر کدام از زیر مجموعه
های  نظر بگیریم و بین هر دو راسی که زیر مجموعهراس در 
گراف پترسن ساخته  ،یک یال وصل کنیم ،ناسازگار باشند نظیرشان

وهم با گراف دوبخشی  8  گراف پترسن هم با گراف کامل شود. می
ترین شیوه رسم گراف پترسن  متداول ومورف است.هوم 9 9 کامل

ن است با یک ستاره پنج راس درون آضلعی  یک پنج در یک صفحه،
های پنج ضلعی با یک یال وصل  هایش به راس که هریک از راس

 این شیوه نمایش متقارن است. شود، می
برای مینیمم کردن تعداد  ترسیم وشبهترین راین شیوه    

روشی دیگر برای کشیدن گراف  پترسن با دو نقطه  ها نیست. تقاطع
این  است. 2 عدد تقاطع گراف پترسن ه در آنک تقاطع وجود دارد

ای رسم شود که همه  در صفحه به گونه تواند چنین می گراف هم
خصوصیات این گراف  ها طول یکسان برابر واحد داشته باشند. یال

 باشد: ریل می
 46: ها تعداد راس (4
 48: ها تعداد یال (2
 2: قطر (9
 8 مینیمم طول دور: (1
 9 عددرنگی: (8
 منتظم است. -1 رنگی:اندیس  (9

راف پترسن مسیر همیلتنی گ مسیرها و دورهای همیلتنی:   
ترین گراف شبه  گراف پترسن کوچک دارد ولی دور همیلتنی ندارد.

هرکدام از ؛ یعنی اگرچه دور همیلتنی ندارد ولی همیلتنی است
ن پیدا توان یک دور همیلتنی در آ هایش که حذف شوند می راس
 کرد.
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 گانه2های  چندان با فاکتوریل دو لذتی
                                                                                                                                                   HENRY GOULD 

                                                                                                                            JOCELYN QUAINTANCE   

 یئ محیا مهرعبدالَه                                                                                                                                                         

     
 
 
 
 
 
 
 اکتوریل باـــد که فـــدانن یـــــم انــــــی ریاضیدان هـــــهم   

حیح ـرای اعداد صـــــب   1  2   2    1       
این مقاله ما به  در .باشد می  1  0و  شود میتعریف   1  

 پردازیم. گانه می2های  بررسی فاکتوریل
 داریم:عدد صحیح مثبت باشد یک    در صورتی که

             2     4     4   2   
 وعددی زوج باشد    اگر

             2     4     3   1   
 چنین هم .  1    0 کنیم تعریف می .عددی فرد باشد  اگر 

 .شودتعریف 1    1   که  بهتر است
  چند مثال :

 0       1       2       3       4       5       6       7       8    n 
1        1       2       3       8      15    48    105    384 n!!  

رشد  که ،"      "مکرر  فاکتوریل با    که  توجه داشته باشید   
که چه مشخص نیست دقیقا  .ستمتفاوت ا ،دارد ریت بسیار سریع

ثبت یا توسط چه کسی فاکتوریل دوگانه اختراع و  کجا و زمانی و
استفاده شده   Meserveتوسط 1984در سال  این ابزار شده است.

ی  تاریخچه ی بارهدرکه  cajoriهای دقیق  اما در نوشته ،است
در این   باشد، می {1928 -1929}های در سال ریاضی های نوشته
زنیم که این  حدس می ترتیب. بدین ذکر نشده استچیزی  رابطه

  شده است. معرفی 1948تا  1928هایی بین  ر سالد فرمول
معمولی  های فاکتوریلتوان بر حسب  دوگانه را می های فاکتوریل   

 نیز نوشت:
  داریم:است، زوج    ، 2  اگر 

 2        2   2  2  2  4   4  2  
2   2   1  2 2 2 1  2                        (1) 

 داریم: ،فرد است   ، که در این صورت1  2  اگر و 
 2  1     2  1  2  3  2  

5    3  1   
 2   2  2   4  2 

 2   2  2   4  2 
   

 2   

2   
  

توانند به  های معمولی می چون فاکتوریل نیز همگانه 2های  فاکتوریل
   1       که  گونه مثال همان .تعریف شوند صورت بازگشتی

گانه 2های  درفاکتوریل ،شود تعریف می 1  0 و 1   برای 
      2        است: رو های بازگشتی به فرم روبه فرمول
با قرارداد . 1   1   0ی  مقدار اولیهبا  2  برای 

ی اعداد صحیح  های بازگشتی برای همه فرمول ، 1    1  ما
 مثبت معتبر است.

 
 است؟ گانه مفید 2های  یا فاکتوریلآ

ن به آاستفاده از  ، ن نماد در طول تاریخیکی از کاربردهای ای   
 های انتگرال بوده است. عنوان یک راه ساده برای ارایه فرمول

∫    2      
 2  1  

 2   
 
 

2

 

2
0

  

∫    2  1    
 

2
0

 
 2  2  

 2  1  
  

 سایر و crcهای   نوشته دست انندهای انتگرال  م از کتابچهبرخی 
های  و... فرمول Burington Dwightهای  نظیر نوشته ،ها کتاب

 اند: های زیر نوشته باال را به صورت

∫         
 

2
0

  ∫         
 

2
0

 

{

 1  3  5     1 

 2  4  6     

 

2
  2     زوج   

 2  4  6     1 

 1  3  5     
      3     فرد             

  

 

 در هر دو حالت:

∫         
 

2
0

  ∫         
 

2
0

 

1

2
√ 

  
  1

2
 

  
 

2
 1 

                                 1  

  شود: به صورت زیر تعریف می     Гکه به طوری

     ∫       1  
 

0
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 Joun Wallis(1703-1616)به  منسوبانتگرال  های ن فرمولای
 بسط نامتناهی زیرموفق به کشف  1655 سال که در کسی ،است
  :شد

 

2
 

2 2 4 4 6 6 

1 3 3 5 5 7 
       

  2    2

 2  1   2  1  
  

 برای مثال .کاربرد دارد نالیز ترکیبی نیزآوگانه درهای د فاکتوریل
بی یا آمثال  رنگ 2در      2 1  ی جموعههای م د جایگشتاتعد

حالت  2که برای هر عضو  است  یک جایگشت معمولی از  ،قرمز
گاه تعداد کل  نآ  2  ،فرض کنیماگر  .بی آقرمز یا  :داریم

 :شود می 8 ها برابر جایگشت
 1  2    1  2    1  2     
 1  2    2  1    2  1    2  1   2  1     

و تعداد ، است   برابر  شی  های  در حالت کلی تعداد جایگشت    
پس در ) حالت است.  2 ،شی   رنگ برای هر2حالت انتخاب 

 (است.     2 است که همان   2   سوال باال حاصل برابر 
   2 افراز     2     2   2 1 ی مجموعه چیدمان دریک    
چیدمان وجود  3باشد   4  مثال اگر .نامرتب است زوج   به 

برابر    2 ها در  چیدمانر این اساس تعدادکل حاالت ب دارد.
 است.    1  2 

بسیار به  OEISدر وب سایت  نالیزیآهای  ز این دسته برنامها   
 david callanنوشته در همان سایت از  یک. خورد چشم می

 کند: مفهوم زیر را ذکر می
 ی جموعهـــــــهای م تـــــــایگشـــــعداد جـــــــت     2  

برای هر  :ویژگیاین )با   1   1         2 2 1 1 
  1 2 عضو بزرگتر  1دقیقا   عضو ظاهر شده از  2بین ،     

 شمارد . می را داریم (  از 
 

 :ترهای مراتب باال فاکتوریل
گانه عمومیت پیدا های چند به فاکتوریلتوانند  ها می فاکتوریل   

از فاکتوریل ما   تعریف ،یک عدد صحیح مثبت باشد    اگر کنند.
 :به صورت زیر خواهد بود چندگانه
    ت که همان:ـــــاس  ه از ــــــناگ  اکتوریلــــا فـــی      

به ، است ( فرض شود(*))معادل     2           
داشته را  mو...و2و1 تواند هر مقدار * می ی خرین جملهآکه  طوری
ها  انهــــگ2ابه ــــــازگشتی را مشــــــهای ب مجددا فرمول .باشد

و مقدار اولیه                 یم: ـــکن یـــتعریف م
 کنیم: را به صورت زیر تعریف می

      1      0  1  2       1   
طور  همین و     نویسند  می   3    که به جای مرسوم است    

 .جدولتوان استفاده کرد کار می نیز از همین راه برای مراتب باالتر
 1  و   5 4 3 2 1  ( را به ازای     مقادیر زیر 

 دهد. نشان می  10  تا
 

                                   
1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 6 3 

4 4 4 8 24 4 

5 5 10 15 120 5 

6 12 18 48 720 6 

14 21 28 105 5040 7 

24 32 80 384 40320 8 

36 45 162 945 362880 9 

50 120 280 3840 3628800 10 

 

گانه 2های  قواعد حاکم بر فاکتوریلتر بحث ما  بیش ،در این مقاله   
چگونه  که نشان دهیم ، در واقع قصد داریماست ترکیبیات اصول در

ما  مینه ایجاد کردند.گانه بینش جدیدی را در این ز2های  فاکتوریل
 چیزهاییگانه و 2های  فاکتوریللبی را که شامل جا چنین اصول هم
گانه 2های  فاکتوریل متناظر با ای جملهدوها را ضریب  نآکه ما  را

 کنیم: به این وسیله تعریف می م،نامی می

(( 
 
))  

    

          
  

 

 گانه:2های  اصل اساسی شامل فاکتوریل دو
، کنیم شروع می ها اخته شده شامل فاکتوریلاصل شن دوکار را با    
گانه و 2ای ه لاستفاده از فاکتوریها را با  نآدر این قسمت  و

 دهیم. میم میعانه تگچند
 

 اصل اول:
  ∑          1   1    

  0                            (2)  
خط  2را در  نآاگرچه ما مجبوریم  ،خطی داردیک  این اصل اثباتی

 بنویسیم!
∑       ∑    1    

  0
 
  0  ∑     

  0

∑    1   ∑    1   ∑     
  0

 
  0

 
  0

∑    ∑     
  0

  1
  1    1   0     1   1  

سانی با آت. این اثبات به ی تلسکوپی اس قاعده اساسااین    
 قابل حل است : نیز گانه2های  فاکتوریل جایگزینی

∑    1    ∑    2    ∑    
  0

 
  0

 
  0  

∑    2   ∑    ∑     2
  2

 
  0

 
  0  

∑       1   
  0     2    0   1    

گانه فرم زیر به دست 2های  به فاکتوریل( 2) ی معادلهمیم عبا ت
 ید.آ می

∑    1       1      2   2              3  
  0   

های  استفاده ازفاکتوریل توان با یک سری از کارها هستند که می   
که در  های معمولی با فاکتوریل که انجام داد( 3) در فرمول  گانه2

توانیم  میبرای مثال  .یستن پذیر امکان ذکر شده است، (2) فرمول
شرط اگر  بررسی کنیم. به طور جداگانههای زوج و فرد را  جمله
یری نیاز یتغ ( اضافه کنیم به3را به )  بودن  زوج یا فقط فردفقط 
 به نتایج زیر میرسیم:خودش زوج باشد  nوقتی  .ندارد
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∑    1    
  0

        

(4)      (زوج   )       1   2         

∑   (زوج   )          1   1       1   
  0

     

       (5)   

 ترکیب وجود دارد: ها قسمتتمامی ارتباط نزدیکی بین    
 دهد. را می (3)ی  معادله ، (5) و (4)های  معادله

را تفکیک کنیم اما توانیم زوج و فرد  ز هم میافرد باشد ب nوقتی    
 ی قبل متفاوت است. نتایج با دفعه

∑   (فرد  )             1   1       1   
  0

      
  

∑  ( فرد  )              1   2       1   
  0

     
  

گانه سمت راست تساوی در 2 های فاکتوریلشود که  مالحظه می   
ر یی اخ معادله 4 جا شدند. یک راه برای تمییز جابه ای بااله معادله

طرف چپ در  داشته باشید کهاین است که در هر مورد در نظر 
از نظر زوج  گانه سمت راست2های  فاکتوریل و ،همه مشترک است

ی ظاهر دقیقا همان است که در سمت چپ در کنار سریا فرد بودن 
)متغیر(  ارگوماننظر داشته باشید  شده است. به عبارت دیگر در

است    2   یا   1   گانه در سمت راست 2های  فاکتوریل
 از نظر زوج یا فرد بودن ،در سمت چپ   ا اندیسو همیشه ب

بسته به  2  یا   1  ضریب  ن دویعنی از بی، متناسب است
  مطابقت   که با زوج و فرد بودن  را هر کدام ، زوج یا فرد بودن 

نیز فرد    فرد و   ،(6)در  برای مثالکنیم .  انتخاب می ،کند می
 1  ن آاما اگر به جای  باشد، مینیز فرد  2   است و

  .مطابقت ندارد  با فرد بودن  شد که حاصل زوج می گذاشتیم می
میم عهای چندگانه ت سانی به فاکتوریلآمده به آتایج به دست ن   

اصل کلی به صورت    برای هر عدد صحیح مثبت  .کند پیدا می
 زیر است:

∑      1          1     
  0

   2               0     1    

 2         1       1    

   2              1  ( 
2 )             6   

به ازای که در آن، از این واقعیت استفاده شده است که    

  1     1  ،         ،  

(
 

2
)  1  2       1  

تواند به  ( نیز می6) ی معادله ، گانه2های  فاکتوریل هماننددرست    
به  ها کالس ماندهنون برای هر اما اک .چند دسته تفکیک شود

 . شود تفکیک می سری به یک بخش ، ی  پیمانه
 :باشد  نیز مضرب    چنین همو  باشد   مضربی از   وقتی 

∑      1               1  
  0

  0      

  

مربوط به زمانی است که این قسمت  باشد:  مضرب   وقتی 
 :یـــیعن ،اشدــب 0 از رــــــاعدادی غی   بر  ی  ماندهـــــباقی

  1     1 
∑      1                 

  0
         

  

نیازمند توجه  ولیکند  های منفی نیز کار می های باال برای  فرمول
یک راه برای روشن شدن نتیجه در ادامه مطرح  بیشتری است.

  1    1 0  و  1   و 0  برای هر  .شود می
 داریم:

∑      1                        7  
  0

         

  

       2   1  هر یک از اعداد       که به طوری
ین معنی است داین ب .ارز است هم m رب  ی  که با باقیماندهاست 

گیرد که  قرار می ای ارزی همواره در همان کالس هم      که
همواره        در سری قرار دارند، در واقع،   های  شاخص

 ای از در سری، در دنبالهای است که  فاکتوریل چندگانه
اگر بخواهیم به  شده است. های چندگانه ظاهر می فاکتوریل

 ریبه س را اضافه کنیم    های  تمام حاالت باقیمانده (7)ی  معادله
از بنویسیم که  ای گونهمتداول است که سری را به  رسیم. می 6 کلی

ما  دوری کنیم.   اندیس رویهای بیش از حد  نوشتن محدودیت
          ورده باشیم.آم را به جا ورس تاکنیم  نیز نتایج را خالصه می

 
mو   0  فرض کنید  (1قضیه  0 و  1       1 

 گاه: آن
∑ (   1     1)          

  0

(   1    )          
های  مام اندیست به ازای الزم باشد تاممکن است که زمان زیادی    

به همان مورد نظر قضیه نیز  سری که دقیقا شود بررسی ،سری باال
ن که آقبل از  .ن رسیدیمآبه  (7)ی  رسد که در معادله می ای نتیجه

باید در  ته شده بپردازیمخبه معرفی دومین اصل بسیار شنابخواهیم 
گانه 2های  به اصول فاکتوریل نظر داشته باشیم که سری متناوب

 (4) از  (5)ی  این نکته با تفریق معادله گردد. باز می (3ی  معادله)
 شود. توضیح داده می

∑   1      1      1      2      
  0  1     

 (برقرار است.  زوج یا فرد بودن  در هر دو صورت)
ی  معادله ها به نوعی معکوس  شناخته شده از فاکتوریل دومین اصل

 :است 2
∑

 

   1  
 1   

1

   1 
           

  0                                  (8) 

 خطی دارد. یکاین اصل نیز اثباتی 
∑

 

   1  
 ∑

  1

   1  
 ∑

1

   1  
  

  0
 
  0

 
  0

∑
1

  
 ∑

1

  
 

1

0 
 

1

   1   
  1
  

 
  0   

این اثبات  ، بحث کردیم 2 ی در مورد اثبات معادلهگونه که  همان   
. ما با ا کندمیم پیدعچندگانه تهای  تواند به مفهوم فاکتوریل نیز می

گانه 2های  جایگزینی فاکتوریلا ب را (8) ی معادلهمیم عتجزئیات 
گذاری یها با جا نآمیم عبرای ت را الگوییو سپس  دهیم  نشان می
 گیری بهتر تیجهبرای ن .کنیم ماده میآهای چندگانه  فاکتوریل

در نظر  را نیز      2       2   ی بازگشتی  رابطه
 داشته باشید.

∑
   1 

   2  
 ∑

   2 

   2  
 ∑

1

   2  
  

  0
 
  0

 
  0

∑
1

  
 ∑

1

  
 

1

0 
 

1

1 
 

1

   1  
 

1

   2  
  2
  2

 
  0   
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گانه فرم زیر را 2های  فاکتوریل جایگذاری با (8) ی میم معادلهعت   
 گیرد: به خود می

 ∑
  1

   2  
 2  

1

   1  
 

1

   2  
    

  0                       (9)         

بخش زوج و  دوتوانیم سری را به  می اصل قبلی هماننددرست    
 زوج است نتیجه این است:  فرد تفکیک کنیم. وقتی 

∑
   1 

   2  
 1  

1

   2   
 
  0

      

   10          (  زوج)          

∑
  1

   2  
 1  

1

   1  
  11          (  زوج)            

  0
     

  

. از قبل باشد نیز قابل ساخت است دفر  که  ها زمانی این فرمول   
سمت راست همیشه شبیه  ی گانه2های  مطمئن شدیم که فاکتوریل

( 9) ی معادله. شود است می در سمت چپ ظاهرخرین چیزی که آ
ی  عالوه اگر ما معادله هب است.( 11) و (10)ی  لهدقیقا جمع دو معاد

 وریم.آ دست می ( کم کنیم حاصل زیر را به10ی ) را از معادله( 11)
∑   1    1

   2  
   1  (

1

   1  
 

1

   2  
) 

  0   

 میم یابند.عهای چندگانه نیز ت توانند به فاکتوریل این نتایج می
1 فرض کنید:  m گاه: نآ 

∑
    1

       
 1  ∑

1

 
 ∑

1

       
      12  

  1
  1
  1

 
  0   

m برای مثال اگر  باشد داریم: 3 

∑
  2

   3  3
 

5

2
 

1

   1  3
 

1

   2  3
 

1

   3  3
 
  0   

mاگر  اگر  و، یدآ در می (8)ی  باشد این اصل به شکل معادله 1 
m  ید.آ در می (9)ی  گاه اصل باال به شکل معادله نآ باشد 2 
 ،ثبات استاندارد تبدیل شداکنون به یک اچه که  نآاگر در 

اگر  1       یعنیدادی را که خودمان پذیرفتیم قرار
   1  n توانیم نوع دیگر  گاه می نآاستفاده کنیم  ،0 

  :را توضیح دهیم (12)ی  معادله
∑

 

   1   
   ∑

1

     1   

  1
  0

 
  0   

mاگر   :شود به تبدیل می (12)معادله گاه این نوع از  نآ 2 

∑
 

   1  
 2  

1

   1  
 

1

  

 
  0   

 است. (9)ی  از معادله ای یک گونهکه این 
  ،m ی به پیمانه ها همنهشتیاده از تفکیک به تعداد با استف

 nوقتی  تقسیم کنیم.قسمت  mرا به  (12)ی  توانیم معادله می
 ید.آ باشد  معادله به شکل زیر در می mمضربی از 

∑
    1

       

 
  0

         

 
1

     
 

1

       
       

های  ن محدودیتمایلیم که از روش پرهیز از گذاشت چون قبل هم   
های قبل را  بنابراین اغلب فرمول .پیروی کنیمها  اضافی روی اندیس

 کنیم. های متفاوت با قبل تعریف می الب قضیه  با اندیسقدر 
 

0و  1     و  0  فرض کنید  :2  قضیه      1 
 پس:، 

∑
   1     1

(   1    )  

 
  0  1  

1

(   1    )  
  

 ،دشوار است ها  یرات متغیرها و اندیسیبررسی تمام تغاگر    
چرا که این قضیه تمام  ،را بررسی کرد 2ی  توان قضیه باره می یک

 را خالصه کرده است.  2نتایج مربوط به اصل 
 

 گانه:2های  های شامل فاکتوریل تولید معادله
به عنوان ابزاری در توضیح اصول مولد از تابع در این قسمت    

اگر هر رشته )دنباله(  کنیم. گانه استفاده می2های  فاکتوریل
      0

توانیم  می م،بگیری در نظر لط رااز اعداد حقیقی یا مخت  
 یف کنیم:تعر ،که یک سری توانی استرا  نآ تابع مولد

∑    
  

  0   0   1   2 
2   3 

3         13    
را به ( 13) ی  به طور قراردادی معادله که مکن استم برخی   

 هین معنی است کداین ب ، ودنعنوان یک سری توانی در نظر بگیر
ی سری اصلی  امین جمله از یک جانشین به وضوح       ی جمله
به این همگرا باشد در واقع  یک بازه به تابع دریا اگر سری ، و است

 و، ای تابع استسری مک لورن بر( 13)ی  معنی است که معادله
( دارد که )نسبت به خود تابع این سری برای ما این برتری را

 برای یم.هدم تر انجا ساده کردن را راحت توانیم فاکتورگیری و می
0       فرض کنیداولین مثال 

. پس تابع باشد 1ابت ی ث بالهدن  
 :برابر است بان آ ی اولیه

∑    
  ∑    1     2   3     

  0
 
  0

1

1  
                                                                            (14) 

| | و زمانی که است معروف سری هندسییک که     ، همگرا 1 
 باشد. می
0   ی دنباله دیگر، یمثال ه عنوانب   

  
1

  
را در نظر بگیرید. تابع  {

 :زیر استن به صورت آی  اولیه

∑    
  ∑

  

  
 1    

 2

2 
 

 3

3 
      

  0
 
  0   

ای است که به ازای تمام مقادیر  ی توانی بسیار شناخته شدهرس   
 همگراست.   
 ،کند می ایفای ترکیب نالیزآ نقش بسیار مهمی را درمولد تابع    

بیان تابعی برای اکثر  ها یک راه بهتری را برای نآالبته تا زمانی که 
 مولدبحث توابع منبع خوب برای . یک های مرکب پیدا کنند دنباله
 است.(  herb wilf از  generating functionology) کتاب

 )وری تعریف آما اندکی از وقت را صرف یاد
 
عدد   وقتی که  (

. ابتدا تعریف کنیم می ،یک عدد مختلط است  صحیح منفی و 
 ) : کنیم می

0)  : 1   به ازای  1  

( 
 
)  

∏        1
  0

  
 

    1       1 

  
  

گاه  نآ ،   با فرض    یک عدد صحیح باشد مثل   اگر    
 )تعریف باال با تعریف معمولی 

 
)  

  

        
 .شود منطبق می 

به  کند. یک عدد صحیح نباشد هم کار می  اما تعریف جدید وقتی 
 :توانیم مثال زیر را محاسبه کنیم عنوان مثال می

(
  

1
2

3
)  

( 
1
2
)( 

3
2
)( 

5
2
)

3 
  

5

16
  

توانیم این مثال را برای توضیح فرمولی که بعدا  با کمی تالش می   
 :ممیم دهیعت ،ن نیاز خواهیم داشتآبه 

(
 1
2
 
)  

  1  

22  (2 
 
)                           15            
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  که: نشان داد با استفاده از سری تیلور نیوتون

  1      ∑ ( 
 
)                     16  

  0  
| |اعداد مختلط و    و   وقتی    چنین به این  . ما همباشد 1 

که  ،کنیم احتیاج پیدا می ،باشدمنفی نیز بتواند    وقتی ،فرمول
 شود.  ای نیوتون نامیده می جمله دوی  قضیه

ی مهم را که هر کدام متناظر با یک دنباله  تابع اولیه ا دوم اکنون   
تابع اولیه برای  دواز این  شناسیم. می ،گانه است2های  فاکتوریل از

 (the American mathematical monthly) از 11406ی  هحل مسال
ن را به عنوان آکه ما  ،خواهد میاثباتی مساله  کنیم. استفاده می

اده از یک روش )راه حل مختصری با استف .کنیم میبیان  3ی  قضیه
کتاب ذکر شده در در (abel) و  (Andersen)دیگر توسط 

 ورده شده است.(آ [1]پیوست 
 عدد صحیح منفی نیست:   :3 قضیه 

∑ ( 
 
) 2  1   2  2  1    2    

  0   

0   ی  ی دنباله تابع اولیهابتدا  :اثبات
   

 2   

  
 کنیم. یرا ایجاد م {

 :و با جایگذاری داریم    2     2  که کنیم وری میآیاد

∑
  

  
 2    ∑  2    

  0
 
  0  

1

1 2 
                   17   

| |که وقتی   
1

2
 همگراست.، 

}ی  ی دنباله تابع اولیه سپس   
 2  1  

  
   0
 .وریمآ دست می را به  

     1  2  :کنیم که وری میآبار یاد این
 2   

2   
با استفاده از  .

 ،1    1  چنین این نکته که  و هم (15)ی  نکات و معادله

 داریم:

∑
  

  
 2  1   ∑  

 

2
  (2 

 
)   

  0
 
  0

∑   2   (
 1
2
 
)  

1

√1 2 
 
  0                                      (18)  

 (16)ی  فرم کلی معادله نهما (18)ی  خرین تساوی در معادلهآ   
    است با 

1

2
ی  معادله رساندن 2به توان  .   2   و  

 دهد : به ما می (18)

 ∑
  

  
  2  1      

  0

2
 

1

1 2 
                              (19)  

با طرف  (19)ی  داشته باشید که طرف راست معادله در نظر   
 یکسان است! این یعنی : (17)ی  راست معادله

∑
  

  
 2     ∑

  

  
  2  1      

  0

2
  

  0           20   
را  (20)ی  بسط طرف راست معادله را اثر دهیم و 2اگر ما توان    

 دو ،یا بهتر بگوییم .خواهیم داشت سری توانی معادل دو ،بنویسیم
| |ی  سری که در بازه  

1

2
هر دو بیان به این  .همگرا هستند 

در سمت چپ باید برابر ضریب    ضریب   اند که برای هر  معنی
ی ضرب کشی  پاسخ به وسیله .در سمت راست باشد   

(cauchy) چگونگی  که این نوع ضرب، ها مهیا شده است سری
 دوبه ازای هر  دهد. هم را توضیح می سری معمولی در دوضرب 

∑ی  تابع اولیه      
∑و  0        

توضیح  یضرب کش 0  
 سری در هم به صورت زیر است: دودهد که ضرب  می

 ∑      
  0    ∑      

  0     0   1   2  
2  

    0   1   2 
2     ∑      

  0   
 که: به طوری

   ∑        
 
  0                                                  (21)  

با استفاده از ضرب  .ساده شود تواند می (20)ی  توان دو در معادله   

    ها با  کشی سری
 2  1  

  
   0
 داریم:      

   ∑        ∑  
 2  1  

  
   

 2  2  1  

      
   

  0
 
  0

1

  
∑

   2  1   2  2  1  

          

 
  0  

1

  
∑ ( 

 
) 2   

  0

1   2  2  1    
 :بنابراین

[∑
  

  
  2  1   

  0 ]
2
 ∑      

  0  

∑
  

  
∑ ( 

 
) 2  1   2  2  1        22  

  0
 
  0   

ی  ی ضریب جمله از مقایسه
  

  
 (22) و ( 20)های  در معادله 

 شود. اثبات می 3ی  قضیه
استفاده کردیم زمینه را  3ی  هایی که در اثبات قضیه تنوع تکنیک

 h. w. gould’s) از کتاب  (3.90)کند که فرمول فراهم می

combinatorial identities) .را اثبات کنیم 
 اول در نظر داشته باشیم:

∑
 2  1  

 2   
 
  0     ∑

 2     

2   2   
 ∑  

 

4
  (2 

 
)  

  0
 
  0   

سمت راست را ساده  سریتوانیم  می (15)ی با استفاده از معادله
 و داریم: ،کنیم

∑
 2  1  
 2   

    ∑ (  
1
2

 
) 

  0
 
  0        

1

√1  
           (23)  

سازی عبارت به توان  و ساده (23)ی  رساندن معادلهدو  با به توان   
ن با آدر    ی ضریب  مقایسه رسیده با استفاده از ضرب کشی و

 داریم: ،مده استآ (14)ی  چه که در معادله نآ

∑
 2  1  

 2   

 2  2  1  

 2  2   
 
  0  1                           

    1  2 و     2     2 که با توجه به این   
 2   

2    
   

 ویسی کنیم: نتوانیم طرف چپ سری را باز می
1

22 ∑ (2 
 
) (2  2 

   
) 

  0  1  

  (3.90).معادلی برای فرمول 
گانه را 2های  های تابع اولیه شامل فاکتوریل ای دیگر از مثال نمونه   

}های  کنیم. دنباله میبررسی 
1

 2   
   0
}و   

1

 2     
   0
را در نظر   

 ی مخصوص داریم: دنباله برای این بگیرید.

∑
  

 2   
  ∑

1

  
  

 

2
    

 

2 
  0

 
  0                           (24)  

زفرمول ضرب و استفاده ا (24)ی  رساندن معادله دوه توان ببا    
 گیریم: نتیجه می   خر مقایسه با ضریب آها و در  کشی سری

∑
1

 2    2  2   
 

1

  

 
  0   

 که فرض کنیم اگر .است (24)ی  میم معادلهعهدف بعدی ت   
 ی معادله باشد، گانه2های  یلطرف شامل ضرب فاکتور دوضرایب 

 :ید آ به فرم زیر در می (24)
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∑
  

 2    2  2   
 ∑

  

2   2         
  

  0
 
  0

1

2   
∑

    

        
 

 1    

  2 
 
  0   

در کتاب دنیای  (weisstein)وری کنیم که ویستین آباید یاد   
ورده آبه شکل زیر  را  (24 رابطه )  (math world)اتریاضی
  :است

∑
 2 

 2   
  

 2

2 
  0   

 و در ضمن نوشته است که:

∑
 2  1

 2  1  
 √

 

2
    

 

√2
 
  0    

 2

2   

 که تعریف کرده است: به طوری
        

2

√ 
∫    2 

0
    

ای که مقدارش را  با تک رابطه را این روابط او سپس توانست   
 ترکیب کند.  ،تخمین زده بود

∑
1

    
 
  0  3 0594074053425761445     

 به ثبت رساند : (Ramanujan)از  را سرانجام او فرمول مهمی

∑   1  [
 2  1  

 2   
]

3
 [

  9 8 

  5 4   7 8 
]

2
 
  0   

 از بین بسیاری از نتایجی که(Hardy)  ی هاردی این به واسطه   
یکی دیگر از  ذکر شده است. ،است ((Ramanujanمنسوب به 

ی هاردی  که به واسطه به رامانوجانمنسوب  های مخصوص فرمول
 ارزشمند است. جالب و واقعا ت،ذکر شده اس

∑   1   4  1 [
 2  1  

 2   
]

3
 

2

 
 
  0   

های  فرمول خر فراتر از بحث کاری ما است.آی  نتیجه 4اثبات این    
او روابط مشابه دیگری نیز پیدا کرده  رامانوجان بسیار مهم است و

 گیزه ونرا فقط برای ایجاد ا کننده های گیج ن فرمولآما  است.
هاردی و رامانوجان از نماد  .بیان کردیمتر در خواننده  رغبت بیش

 استفاده نکردند.      
 

از این پس " :گانه2های  فاکتوریل با متناظر ای جملهدو ضریب
 "( D F B C ) شناسیم ها را با این نام می نآ

جبری ها نقش بسیار مهمی را در تعریف  فاکتوریلکه  تا زمانی   
( 
 
یک مقدار  باشد تاطبیعی  کهرسد  به نظر می، کنند ایفا می (

تعریف کنیم . ضریب  نیز گانه2های  معادلی برای فاکتوریل
گانه به صورت زیر تعریف 2های  ای متناظر با فاکتوریل جملهدو
 شود: می

(( 
 
))  

    

          
  

همتای یگانه  مانند ترکیبیاتی خوبیانه این فرمول معنای متاسف   
 .نیستصحیح  یرمقدا نآحاصل  زیرا در اغلب مواقع، ندارد خود

شود که  ورده میآما از این فرمول زمانی بر ی یکی از توقعات ویژه
 .ای باال و پایین هر دو زوج باشندپارامتره

((2 
2 ))  

 2   

 2    2  2   
 

2   

2   2         
 ( 

 
)  (25)  

توان به صورت  های مشخص را میDFCBخوشبختانه برخی از    
نوشت.  از اصول ترکیبیات zای به کمک جدول  جملهدو ضریب

به این منظور  (z.46)و  (z.45)توانیم از فرمولهای  میمخصوصا 
 استفاده کنید .

 ایم. وردهآها را در این قسمت  این فرمول برای سهولت

(z.45):          (
  

1
2

 
)  (2 

 
)( 

 
)

1

22 (2  2 
   )

 

(z.46):             (
  

1
2

   
)  

2  1

2  1
(2 

 
)( 

 
)

22  2 

( 
 )

 

طرف راست این معادله را به صورت  (z-46)برای استفاده از    
 سپس داریم:  کنیم. ساده می فاکتوریل نوشته و

(
  

1
2

   
)  

2  1

2  1

 2   

    

  

        

    22  2 

 2   
 

 2  1  

  2 

2   

 2  1  

1

2         
 

 2  1  

 2  1   2  2   
 

((2  1
2  1))                                                                  (26)  

 (26)ی معادله ،قرار دهیم (z-46)ی  داخل معادلهرا 0    اگر   
 ید.آ به فرم زیر در می

(  
1
2

 
)  

 2  1  

 2   
 

 2  1  2  1  

 2   
  

 در سری    برابر ضریب  1  2 در واقع  که عبارت باال   
 است.  (23)ی  در معادله سمت چپ

هر دو زوج یا هر    و  اگر  که نشان داد (26)و  (25)معادالت    
 .ای معمولی است جملهدوک ضریب ی DFBCگاه  نآ ،دو فرد باشد

 ی تابع اولیهدهد که  ن مشاهدات به ما این اجازه را میای
و نتیجه را  امتحان کنیم گانه نیز2های یگانه را برای  فاکتوریل

 :برای مثال .بررسی کنیم
∑ ((2 

2 ))     ∑ ( 
 
)    1      

  0
 
  0   

 و

∑ ((2  1
2  1))    ∑ ((2  1

2  1))     
  0

 
  0

∑ (  1 2
   

)   ∑ (  1 2
 

)     
  0

 
  0   

 بیاید. تواند به فرم بسته در اگرچه سری در این معادله نمی
ها مقادیری همزمان زوج یا همزمان DFBCحالتی که  فقط حاال   

در این مواقع به کمک ما  (z-45)ی  معادله باقی ماند. ،فرد ندارند
توان  ید. با نوشتن طرف راست این معادله به فرم فاکتوریلی میآ می

 فهمید که :

(  1 2
 

)  
 2   

    

  

        

            

 2  2   22  

 2   

2   

      2   

 2  2   

1

  2  
 2  1  

 2  2  1   2   
 

((2  1
2 ))                                                                    (27)  

توانیم حدس بزنیم که تابع  می (z-45)ی  با استفاده از معادله   
 اولیه از چه نوعی است:

∑ ((2  1
2 ))      ∑ (  1 2

 
)    

  0
 
  0

 1      1 2  



 92نهایت ــ مسلسل ششم ــ بهارنشریه دانشجویی بی 42 

فرد    زوج و  ها وقتی DFBCمتاسفانه حالت باقی مانده از    
اگرچه با استفاده از  شود. پیدا نمی zاست به راحتی در جدول 

را دنبال کنیم و به عبارت زیر  مسیر کلی توانیم ها می فاکتوریل
 رسیم:ب

(( 2 
2  1))   

 2   

 2  1   2  2  1  
 

2   2   2         

 2  1   2  2   
 

22 

2  1

( 
 )

(2 
 )(2  2 

   )
                       (28)  

 به شکل زیر است: (z.45)ی  از معادله ینوع مفید

(  1 2
 

)    1    (2 
 
)(2  2 

   
)

1

22 ( 
 )

  

 دانیم: می

(2 
 
)(2  2 

   
)    1     22 ( 

 
)(  1 2

 
)  

 داریم: (28)ی  باجایگذاری فرمول باال در معادله

(( 2 
2  1))  

  1    

2  1

1

(  1 2
 )

                                     (29)  

 : (29)ی  بیان بهتر معادله

  1    (  
1
2

 
)  2  1  (( 2 

2  1))
 1  

             30   

ی معکوس  واند برای معین کردن توابع اولیهت می (30)ی  معادله   
 به ما کمک کند.

∑    (( 2 
2  1))

 1
   1   2  1 ∑ (  

1
2

 
)       

  0   
  0

  1   2  1  1      1 2  
 H. W. Gould, Combinatorialاز (2.26)ما فرمول    

Identities   کردیم  ترکیب (27) و (29)با معادالت  را گفتیم و
گانه 2های  فاکتوریلمتناظر با ای  جملهدو تا اصولی شامل ضریب

 به طور خاص داریم:  و شود تولید

∑
1

(  1 2
 )

  
 

  1
 (

1

(
 

1
2 1

  1
)

 
1

(
  

1
2

  1
 )

)  
 
  0

∑   1     2  1 (( 2 
2  1))

 
  0   

 و

∑
1

(
  

1
2

 
)

 
  0  

 

  1
(

1

(
 

1
2 1

  1
)

 
1

(
  

1
2

  1
 )

)  

∑ ((2  1
2 ))

 1
 
  0   

 

 لینگ:رگانه و اعداد است2های  فاکتوریل
ی  ن کاهش مرتبهامی یک عدد حقیقی یا مختلط باشد ما   اگر    
 کنیم: را به صورت زیر تعریف می  

         1    2       1      
را     . این تعریف است   میمی از عتتوان حدس زد که این  می   

ضرایب این  کند. تبدیل می  از    ی ای درجه به یک چندجمله
پاسخ این سوال را اعداد استرلینگ نوع  ای کدام است؟ چندجمله

نمایش (Riordan)  های معروف درنوشته       اول که با نماد 
به صورت زیر تعریف  این اعداد دهند. شود به ما می داده می

 شوند: می
∑                 ( 

 
)                         31  

  0   

 یک با را پشت هم و فاکتورهانیاز داریم که      طبق تعریف    
واحدی بین فاکتورها های یک  این تفاوت احد کاهش بیاوریم.و

ی بازگشتی  گرفته از تعریف فاکتوریل و رابطه( نشات ضربی )عوامل
را با مفهوم    اگر بخواهیم مفهوم  است.  1       

 2گانه تطبیق دهیم باید اجازه دهیم که فاکتورها 2های  فاکتوریل
    ی بازگشتی مانند رابطه ،واحد کاهش پیدا کنند2 ،واحد

 :کنیم را به شکل زیر تعریف می       بنابراین      2    
             2    4     2  2   

 :کنید با این تعریف مشاهده می

       ∏    2   2 ∏ (
 

2
  )    1

  0
  1
  0

2 (
 

2
 
)    2  

 

2
                                                  (32)  

ی  ای را در معادله جملهدو ضرایب (31)ی  با استفاده از معادله   
 :خواهیم داشتکنیم و  باز می (32)

       

2 ∑       
  

2  ∑       2               33  
  0

 
  0   

       در بسط    دهد که ضرایب  این معادله نشان می   
را نیز با  (33)عکس معادله توانیم  می است.    2      عبارت 

 .استفاده از اعداد استرلینگ نوع دوم بیان کنیم
   ∑                     

 
  0                                  (34) 

ی  از معادله 0  برای هر   0  0    با در نظر گرفتن    
 داریم:  (34)ی  لهبه همراه معاد (32)

  

2  
 ∑        

 

2
   ∑       2  (   )

  

 
  0

 
  0  (35)   

ی  ما را در رابطه با معکوس معادله ی خواسته (35)ی  معادله   
ورده آبر ضرب کنیم   2طرف را در  دوتوانیم  می که زمانی تا (33)

 .کند می
   ∑ 2               

 
  0   

 گیری  نتیجه
در  تر ی بیش ی الزم برای مطالعه رزومندیم که این مقاله انگیزهآ   

 گانه را به شما القا کرده باشد.2های  جالب فاکتوریل مبحث بسیار
که  ،گانه2های  اگر شما به کشف راهکارهای جدید در فاکتوریل

عالقه دارید ما به شما  ،شوند تر در مبحث ترکیبیات ظاهر می بیش
 ها که چه تعداد از این فرمول ی این و مشاهده z ی جدول مطالعه

 ،تبدیل شوند هاDFBCود شامل های معادل خ به عبارت توانند می
)به عنوان مثال هر عبارت شامل  .کنیم را پیشنهاد می  

   
) 

از نو نوشته شود به  (26)ی  تواند با استفاده از معادله می
سعی کنید این کار را با  فرض شود.  2 1    که طوری

 انجام دهید. zاز جدول  (3.15),(3.14),(3.4)استفاده از اصول 
برای تبدیل عبارات شامل  (29)ی  توانید از معادلهچنین میهم

( 
 
این تبدیل را با . استفاده کنید 2 1    با فرض  (

تکمیل کنید  zاز جدول  (1.11),(1.10),(1.9)گیری از اصول  بهره
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البته که این  .شود و مشاهده کنید که چه عبارتی حاصل می
 اندک است.تر در این زمینه بسیار  پیشنهادات برای کشفیات بیش

 .کنید تر تالش کنید تا ببینید چه چیزهایی را  شما کشف می بیش
 !گوییم پیشاپیش کشفیات ارزشمندتان را تبریک می

 
 ها :زندگینامه 

  :(Henry w.Gould)1954را در خود شناسی کار مدرک وی 
دانشگاه  ویرجینیا دریافت در ش را کارشناسی ارشد 1956و در 

سال تمام در دانشگاه ویرجینیای غربی تدریس  49کرد. او به مدت 
ای شد. او بالغ  پورفسور بازنشسته 2007که تا سال  طوریبه کرد  می
اعضای   کشور منتشر کرد. وی یکی از 18در مقاله را  200بر 

ن آهای  برنامه انسیتوی ترکیبیات و انجمن پیشرفت علوم و عضو
 اعداد و )نظریه(ی ترکیبیات و تئوری  بود. تخصص وی در زمینه

 .بود ریاضیات چهتاریخ
ی فیبوناچی بود و  ویرایشگر وابسته به فصلنامه 1962وی تا سال 

 مقاالتی از کشورهای چین ون ویرایشگر وابسته به آبعد از 
فالسفه  و ورزش ورادیو گوش کردن . او به صربستان و کانادا شد

 داشت. عالقه
 :(Jocelyn Quaintance) ش را از اتریاضیوی دکترای

تحقیقات  دریافت کرد. 2002در سال  (Pittsburgh) دانشگاه 
نالیز ترکیبی و آی وی شامل اصول ترکیبیات و  مورد عالقه اصلی و

تئوری دکتر گلودز در  نویسیباز وی روی .ریاضیات تجربی بود
پژوه از دانشگاه  دانشکرد و به عنوان یک  میکار  اه ی سری زمینه

(rutgers)  کرد استفاده می. 
(Srinivasa Ramanujan): ای بود  نیم تحصیل کرده هندی

لیسانس را نیز در یکی از امتحانات قسمت اول  که حتی نتوانست
توان او را داوطلب شکست  های هند طی کند و حتی نمی دانشگاه
وی در قسمت اعظم زندگیش  .ی امتحانات لیسانس دانست خورده

گونه اطالعاتی از  هیچ در حالی که عمال به کشف ریاضیات پرداخت
در  1887سال  دسامبر 22وی در ریاضیات جدید اروپایی نداشت.

هرکوچکی ای برهمنی در ارود واقع در نزدیکی تامباکونام ش خانواده
هایی که راجع به او نقل  از داستان از توابع ایالت مدرس متولد شد.

 است که کمی بعد از اموزش مثلثات خود دستور اولر کنند این می
ن آوقتی  و ،القوه یافت باتوابع مجهول cos و  sinی بین  در رابطه را

یافت از این که این دستور قبال هم  loneyرا در کتاب مثلثات 
وجود داشته مایوس و ناامید شد. عالقه به ریاضیات او را از موفقیت 

ن کمک خرج وی قطع آپس از  ،داشتزبادر امتحانات پایان سال 
گشت پس از باز .دی تصمیم گرفت که به مسافرت برودبا ناامی شد و

ی  نتوانست شهادتنامه به علت غیبت از مدرسه نیز 1905در سال 
در شهر مدرس وارد کالج  1906در سال  .وردآبه دست  الزم را

پاشایا شد و چون مریض شد نتوانست قبول شود و به کامباکو 
علت این  به بازگشت و به عنوان داوطلب خصوصی باز هم رد شد.

شد به  شغل نیز برایش کم یافت می ،مشکالت در تحصیلش
سالگی با کمک یکی از دوستانش در یک دفتر  25که در  طوری

لیر حقوق کار  30ان محاسب با کمپانی بندری در مدرس به عنو
ی زیاد وی به  هعالق ی مشکالت او در تحصیل و کار از همه !کرد

 ،شد تجسس در ریاضی و استعداد زیاد وی در این درس ناشی می

 .داد یر دروس به او نمیای س را که این کار فرصتی برای مطالعهچ
های  شد اکنون پیشرفت تر به استعداد او توجه می شاید اگر بیش

تر عمر  چرا که او بیش ،مده بودآر ریاضیات به وجود دتری  بیش
ناامیدی از عدم موفقیت در  سال( را با یاس و 30)تقریبا  خود اندک

اقل این عمر اندکش را صرف عالقه و نتوانست ال طی کرد وتحصیل 
چشم از 1920پریل سال آ 26سرانجام وی در استعدادش کند.
 جهان فرو بست.
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 آشنایی با هندسه سینرژتیک
 رابیهحدیث م فرنوش دلیری،                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود؟ چند می 1+2اید  تا به حال فکر کرده
 رسد که به آن جواب دهید؟! تر از آن به نظر می سوال حتی ساده

 است! 4اما جواب من برای این سوال  

 
 شود! با قرار دادن این سه مثلث در کنار هم چهار مثلث ایجاد می

 
 یا

 
ست زاویه دید خود را  است. کافی 4برابر  1+2بینید که  حال می   

 تغییر دهید، این کاری بود که فولر انجام داد.

(    FullerRichard Buckminster(ریچارد باکمینستر فولر   
ای را بر اساس  او هندسه .آمریکا بود در ، معماری1۹9۱متولد 

بنیان گذاشت و آن را  ،الگوهایی که طبیعت برای مصرف انرژی دارد
ی آن  کننده های این هندسه در واقع توجیه لگوسینرژتیک نامید. ا

 ،ترین مصرف انرژی تواند با کم است که طبیعت چگونه می
ترین بازده را داشته باشد، و به صورت مستقیم با علوم شیمی  بیش

او این علم را  "های این علوم در ارتباط است. و فیزیک و زیر شاخه
 "ی اندیشیدن نامید. هندسه

برای او هندسه یک آزمایشگاه، همراه با لمس و احساس     
 .های کتاب درسی های فیزیکی بود، نه قانون مدل

را با خطوط اقلیدس در مختصات دکارتی آغاز نکرد،  خودکار او    
توانند رفتارهای  های کالسیک قدیمی نمی بلکه معتقد بود که روش

شد که خطوط  واقعی طبیعت را توصیف کنند. برای مثال تصور می
که  بودکنند، اما فولر معتقد  نهایت ادامه پیدا می اقلیدس تا بی

گوید  و هر مفهومی را که میخطوط بردارهایی از انرژی هستند 
برای فولر  .کند  رد می ،نامحدود ادامه دارند چیزهای فیزیکی به طور

 های محدود و پایدار ساخته شده است.جهان از ساختار
بندی به هم فشرده آغاز  های بسته هایی از کره او کارش را با مدل   

 کرد.

 
 



 

 

رابیهسه سینرژتیک/فرنوش دلیری، حدیث مآشنایی با هند 45  

ناپایدار هستند. برای فولر های دکارتی اشکال  مکعباز نظر او    
جهان از ساختارهای محدود و پایدار ساخته شده است. هماهنگی 

 های چهارضلعی دارد. مثلثی او بستگی به مدل
متصل شده از چهار کره به شکل  ی بسته که فولر معتقد است   

ولی هشت کره به شکل یک  ،است مناسبچهار وجهی پایدار 
 است. ، نامناسبمکعب ناپایدار

ترین سیستم ساختاری است  در چهار وجهی، ساده ی او  هندسه   
ترین راه برای  به طوری که آن را به عنوان مقرون به صرفه

 های فیزیکی دانست. گیری فضا و به عالوه همه تجربه اندازه
چرا او از شکل کره  اما سوال اصلی این است که چرا کره؟  

ها به  را با استفاده از کرهده و اشکال برای توصیفاتش استفاده کر
 گذارد؟ نمایش می

و در برابر اند  اف جهان بودهها در اطر گنبدها در طول قرن   
اند. عالوه بر  ننده یا بادهای مخرب مقاومت کردهک های ویران زلزله

 این الگوی ساختاری گنبدها نیز جالب توجه است.
 

 
سطح محصور یک کره در حال حاضر موثرترین حجم با حداقل    

ترین حجم  که کم ،است. بنابراین هر گنبد بخشی از یک کره است
شود و یا جلوی بادهای  را دارد و از طریق آن گرما از دست داده می

 شود . مخرب گرفته می
های به هم  لثیک گنبد متشکل از سطوح هندسی با الگویی از مث   

در  ،دهد یکه این الگو حداکثر مزیت ساختاری را موصل شده است 
 استفاده شده است.ترین مواد ممکن  حالی که به لحاظ نظری از کم

 ،به ازای هر واحد حجم ،مثلثیگنبدهای متشکل از سطوح هندسی 
 ها ی آن هدر حالی که انداز ،شود تر می تر و ارزان تر ، سبک محکم

 یابد.  افزایش می
ی آنچه فولر در نظر داشت در یک گنبد وجود دارد : پایدار  همه  

 حداکثر حجم با حداقل مساحت.بودن، 
: یک سیستم این همان چیزی است که او سینرژتیک نامید    

ریاضی تجربی که در آن هندسه و اعداد یک شبکه بدون شکاف 
 هستند. 

نیست های انتزاعی کالسیک  ارزش این دستاوردها به دلیل مفهوم   
 بلکه نتایج به دست آمده از تجربه فردی فیزیکی هستند.

ی جامع برای  درجه 06ژیتک یک دستگاه مختصات رهندسه سین
ی اعداد  هندسه در مجموعه -شیمی و حساب  -دو علم فیزیک 

کند. در واقع این مختصات به شکل یک  گویا و صحیح معرفی می
نتیجه گرفت که بر این اساس او  ی مثلث است. هرم با قاعده

 ترین ارتباط بین رویدادها هستند. ها مقرون به صرفه مثلث
 
 

    
باید فیزیکی  (dimention) سینرژیتک با این فرض که بعد   

شود اما مفهوم آن متافیزیکی و مستقل از اندازه است  باشد آغاز می
 اش فقط یک مثلث است. به همین دلیل یک مثلث مستقل از اندازه

پس  ،گونه است جایی که جهان کامال انرژی سوی دیگر از آناز    
ی  گونه باشند. سینرژتیک، هندسه همه ابعاد باید انرژی

کند.  ست، چرا که انرژی را با استفاده از اعداد معرفی می گونه انرژی
زیرا این  ،کند ای استفاده می درجه 06ی انرژی از مختصات  هندسه

هاست.  شامل کره ی تصل شدهروش طبیعت برای ایجاد بسته م
ها( مفهومی هندسی  های انرژی )کوانتوم سینرژتیک با توجه به بسته

دهد. در سینرژتیک انرژی به عنوان جرم، ثابت است و به  ارائه می
 عنوان موج )فرکانس(، بدون محدودیت متغیر است.

 
را های زیاد، بردارها و تانسورها همان تعاریف اولیه  با وجود تفاوت   

توانیم تجارب خود را  دهد که چگونه می دارند. سینرژتیک نشان می
که چگونه  به صورت هندسی و توپولوژیکی اندازه بگیریم و این

توانیم با استفاده از هندسه و توپولوژی همه اطالعات حاصل از  می
 تجارب خود، چه فیزیکی چه متافیزیکی، را با هم هماهنگ کنیم.

 چراحال با این تعاریف می توانیم به این سوال بپردازیم که    
 تتراهدرون مناسب است ولی مکعب ناپایدار است:

طور که گفته شد، این هندسه  ست. همان ترین دلیل بازدهی مهم   
بر پایه روش مصرف انرژی توسط طبیعت است پس باید به دنبال 

بازدهی را دارد، ترین  بیش ،شکلی بود که بین اشکال شناخته شده
ترین حجم را در خود جای  ترین مساحت بیش یعنی کره، که با کم

 دهد. می
ست که فولر به عنوان یک معمار از  این نکته شنیدنی در پایان   

های زیادی کرد. او ساختمانی به شکل گنبد  این هندسه استفاده
آمیزی مجدد نداشت،  ساخت که نیازی به مرمت سقف یا رنگ

کرد و برای آن حمامی تعبیه کرد که با  انرژی را مصرف می ترین کم
 شد استحمام کرد. یک لیوان آب گرم می
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ترین سرعت ممکن را  بیش ،نرژیترین ا ماشین مخصوص او با کم   

شد  بینی می پیش ،چون فرم بدنه آن بسیار بزرگ است ،داشت
 ،نداشته باشدهای باریک را  ها یا کوچه گردانرقابلیت گردش در دورب

ولی از این امتحان نیز سر بلند بیرون آمد، فقط چون با ترافیک 
 شود. ، تولید نمیشهرها سازگار نیست ی امروزه

 

 

 
ترین کاری که او کرد طراحی نقشه مسطح  آید مهم اما به نظر می   

 کره زمین با استفاده از قوانین هندسه سینرژتیک بود.
ها آشنا هستیم، خطای زیادی دارند، از  آنهایی که ما با  نقشه   

دهند که  ها را نشان می نوساجمله حجم بسیار زیادی از دریاها و اقی
که بتوانند زمین را به شکل  در واقعیت وجود ندارند یا برای آن

چه در واقعیت  تر از آن مسطح نمایش دهند گرینلند را بسیار بزرگ
ت آن است که نقشه را دهند. یکی دیگر از مشکال هست نشان می

ای که شمال به سمت باال  حتما باید طوری در دست گرفت به گونه
 باشد.

کره  ی این هندسه نقشهاما با استفاده از طراحی فولر بر اساس    
که خطای آن در نمایش واقعیت، بسیار ناچیز  استای  زمین به گونه

را از هر طرفی که دوست دارید  زمین ی گسترده ی نقشه این است و
 ،هرگز اشتباه نخواهید کرد و مطمئن باشید که توانید نگاه کنید می

دور و غرب و شرق  زیرا در این نقشه شمال در مرکز جنوب دور تا
 زمان هم در سمت راست هستند هم چپ! هم
 

 

 
قابل ذکر است که فولر این طرح را با استفاده از یک بیست    

تالشند تا با  منتظم طراحی کرد اما امروزه دانشمندان دروجهی 
تر به  شیای موجود در طرح گسترده، آن را به افزایش تعداد مثلث

تر از این  کره نزدیک کرده و درصد خطای نقشه را حتی بیش
 کاهش دهند.
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 معماهای منطقی
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ی طال به دست  سکه 111یک غارت،  جریان درپنج دزد دریایی، .1

ی  را بین خودشان تقسیم کنند . همه خواهند آن میاند و  آورده
به خصوص کاپیتان!  هوش و خودخواه هستندبا نهایت ها بی آن

دهند این است  شه برای تقسیم غنایم انجام مییهم ها کاری که آن
دهد و همه آن را به  نهاد میکه کاپیتان یک روش برای تقسیم پیش

ن با آ زدان دریاییصف یا بیش از نصف دگذارند. اگر ن رای می
کست شود. اما اگر کاپیتان ش موافقت کنند؛ همان روش اجرا می

ی دزدان دریایی با او  شود و همه بخورد ، با یک آشوب مواجه می
شود و ارشد بعدی  نند. بنابراین کاپیتان برکنار میک مخالفت می

 شود. شود و داستان تکرار می جایگزین او می
بدون ریسک برای تواند  که کاپیتان میای  ترین تعداد سکه بیش

 قدر است؟  خودش نگه دارد چه

و چه کسی کامال شکست  است قدر د چهاگر دزدان دریایی دو نفر باشند، این تعدا راهنمایی:

 کنید؟ نفر چه فکری می اگر سه نفر باشند چطور؟ در مورد چهار خورد؟ می

یک سکه دارد  سکه برای خودش نگه می 89کاپیتان . 89 جواب:
 دهد.  ترین دزد دریایی می به جوان به سومین ارشد و یک سکه

اگر دزدان دریایی دو نفر باشند کاپیتان نصف آرا را دارد. بنابراین 
دارد . اگر دزدان دریایی سه نفر  ها را برای خودش نگه می تمام سکه

باشند کاپیتان فقط باید یک نفر را راضی کند ، و او قطعا کسی 
که با برکنار شدن کاپیتان ضرر خواهد کرد. بنابراین به  است

دهد. اگر تعداد دزدان دریایی چهار نفر  ه میسومین نفر یک سک
د بنابراین یک سکه باشد، کاپیتان بازهم تنها به یک رای احتیاج دار

یایی پنج نفر است ، دهد.حال که تعداد دزدان در به نفر سوم می
و نفر آخر هستند، چرا که در صورت  ، نفر سومها  بهترین گزینه

بنابراین حتما به کاپیتان رسد  ناری کاپیتان ، چیزی به آنها نمیبرک
 دهند. رای می

 
و  قرون وسطی هستید تصور کنید شما فرماندار یک پادشاه در .2

ن جشنی که تری فردا یک جشن بزرگ برگزار کنید ، بزرگ مامورید

اید! همچنین قصد دارید برای جشن فردا  تا به حال برگزار کرده
شوید که یکی از  یبطری نوشیدنی آماده کنید؛ اما متوجه م 1111
تا  11ای ندارد و  می است. سمی که جز مرگ هیچ نشانهها س بطری

دهد و منجر به  پس از مصرف تاثیر خود را نشان میساعت  21
ترین مقدار آن هم تاثیرگذار  است. شما به  شود. و کم مرگ می

ساعت زمان و تعدادی زندانی محکوم  22 اندازه کافی خدمتکار ، 
ترین تعداد زندانی که الزم دارید  تا  به اعدام در اختیار دارید. کم

 چند نفر است؟شیشه سمی را پیدا کنید، 
بطری ، یک بطری سمی را پیدا  9مسئله را در حالتی حل کنید که بخواهید از بین  راهنمایی:

 .کنید

آید تنها ده نفر برای این کار  چه به نظر می تر از آن بسیار کم ب:جوا
 ! کافی است

بطری یک بطری را پیدا کنیم ،  فرض کنید بخواهیم از میان هشت
توانید بطری سمی را  تنها با استفاده از سه زندانی میاین حالت  در

یک مجموعه سه عضوی، هشت زیر جایی که  پیدا کنید. از آن
ها و  ک تناظر یک به یک بین زیر مجموعهمجموعه دارد با ی

 توان بطری سمی را به شکل زیر پیدا کرد: ها می بطری
 

 بطری 1 2 3 2 5 6 7 9

 زندانی اول  ×   ×  × ×

 زندانی دوم   ×  × ×  ×

 زندانی سوم    ×  × × ×

سمی است. اگر  9دست بدهند بطری  اگر همه جان خود را از
 ، اگر زندانی دوم و سوم بمیرند 7نی اول و سوم بمیرند، بطری زندا

، اگر زندانی سوم 5، اگر زندانی اول و دوم بمیرند بطری 6بطری 
اگر زندانی اول  3، اگر زندانی دوم بمیرد ، بطری 2بمیرد بطری 
هند، بطری خود را از دست ند و اگر هیچ یک جان 2بمیرد بطری 

 1122توان از بین  بنابراین تنها با ده زندانی می ، مسموم است. 1
 .دبطری سمی را پیدا کر
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 اسپرتز
 نیلوفر رحمتی       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .تاریخچه:1

ی مداد و کاغذی است که در  اسپرتز یک بازی هندسی دو نفره   
 john) در دانشگاه کمبریج توسط جان کان وی 9999سال 

Conwayو مایکل پترسن ) (Michael paterson)  طراحی
حرکت  9  3شود و حداکثر تا  نقطه آغاز می  شد.این بازی با 

در این بازی کسی که آخرین حرکت را کند برنده  میابد . ادامه
استراتژی   ی ای است با این حال محاسبه ی سادهاسپرتز باز است.

 .ای دارد برد پیچیده
 
 نین بازی:روش و قوا.2
هر بازیکن به نوبت  شود، اسپرتز با چند راس روی کاغذ آغاز می   

حرکت شامل رسم یک یال بین دو راس و  کند و هر حرکت می
س جدید روی این یال است که البته قوانین زیر اضافه شدن یک را

 را دارد: 
یال رسم شده نباید خود و سایر یال ها را قطع کند و یا بر  .9

 توانیم طوقه داشته باشیم. خود مماس شود اما می
باید یال را به دو قسمت تقسیم  راس جدید رسم شده حتما .2

تواند در دو سر انتهایی خط رسم شده قرار  د یعنی نمیکن
 بگیرد.

 است. 3س فیت  هر راظر .3
 ها نتواند کند که یکی از بازیکن بازی تا زمانی ادامه پیدا می .4

 س جدیدی در صفحه اضافه کند.یال و را
 کسی که آخرین حرکت را انجام دهد برنده است. .5
 
 در هر بازی: ها تعداد حرکت.3
اده نیست اما به صورت جبری ریاضی این بازی ستحلیل    

نقطه   با ی مثال فرض کنید یک بازی اسپرتز برا پذیر است. امکان
راین است. بناب 3 ترین حالت ی هر راس در بیش درجهآغاز شود. 

پذیر  که الزاما امکانترین حالت ) تعداد درجات کل گراف در بیش
ات ممکن کل گراف درجه را درج  3می شود. این   3نیست( 

دانیم هر  ی ممکن داریم. می درجه  3گوییم. در ابتدای بازی  می
ی اول با رسم یک یال بین  در مرحلهحرکت شامل دو مرحله است. 

در شود.  عدد کم می 2 دو راس، از درجات ممکن کل گراف
ی  درجهکنیم.  یک راس روی یال رسم شده اضافه میی دوم  مرحله

ی دیگر افزایش  تواند یک درجه دو است و فقط می ین راس در ابتداا
به درجات ممکن کل گراف  یابد. بنابراین رسم این راس یک درجه

ت دو درجه کم و یک درجه کند. بنابراین در هر حرک اضافه می
ی ممکن  ی هر حرکت کاهش یک درجه شود یعنی، نتیجه اضافه می

یم. در این حرکت ادامه ده 9  3است. فرض کنید بازی را تا 
است و  ه، از درجات ممکن کل گراف کم شده درج 9  3صورت 

در این شرایط رسم یال است.   ی آزاد باقی مانده یک درجهتنها 
ی آزاد در دو  ت زیرا برای رسم یک یال به دو درجهپذیر نیس امکان

حرکت تنها  9  3 راس مجزا احتیاج است حال اینکه بعد از 
جا بازی به اتمام  در اینل بازی وجود دارد. ی آزاد در ک یک درجه

دهد. امکان  ها را نشان می ن تعداد حرکتتری بیشالبته این حالت رسد.  می
 است پایان یابد.  9  3   حرکت که   دارد یک بازی در 

 
 : رداستراتژی ب.4 

 توسط اپلگیت 9999اولین تحلیل کامپیوتری این بازی در سال    
(applegate)، .این تحلیل نشان  جاکوبسون واسالت انجام شد

در شروع بازی همنهشت     عداد رئوسهایی که ت دهد در حالت می
باشد برای بازیکن اول استراتژی برد وجود  9 ی به پیمانه 5، 4، 3

نقطه  99تا  2هایی با شروع  البته این تحلیل تنها برای بازی دارد.
های کامپیوتری بعدی نشان  ها و تحلیل سازی شبیه .انجام گرفت

دادند نتایج اپلیگیت و بقیه نتایج کامل و دقیقی نبودند اما با این 
 ،3هایی که با  ورت قطعی مشخص شده است برای بازیوجود به ص

رد وجود دارد اتژی بشوند برای بازیکن اول استر آغاز میراس  5و  4
ند برای راس آغاز شو 9یا  2 ،9هایی که با  و همچنین برای بازی

 دوم استراتژی برد داریم.بازیکن 
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 یک نمونه بازی .5

 
 

 پی پارامتر و حرکات تعداد  - اسپرتز بازی پایان
 است شده شروع نقطه سه با بازی بگیرید. این نظر در را زیر بازی   
ی آزاد باقی  با یک درجه 7و  2های  تنها راس بازی پایان در و

 اند. مانده
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
حرکت به پایان رسیده است بنابراین به  7دقت کنید این بازی با    

های آزاد پایان بازی را محاسبه کرد.  توان تعداد درجه سادگی می
ی آزاد داریم. هر  درجه  3همان طور که گفتیم در ابتدای بازی 

  کاهد، بنابراین بعد از  های آزاد می حرکت یک درجه از درجه
این پس این رسد. از  می    3های آزاد به  حرکت تعداد درجه

 باال بازی پایان در نمونه نامیم. برای می     3  مقدار را
3    3 است مشخص شکل در که طور همان  3  7  2  

 درجه آزاد داریم.
 آزاد راس ی سایه هم کاملِ های راس به تری دقیق نگاه اکنون   
و منظور از  3ی  کامل، راسی با درجه  اندازیم. )منظور از راس می

ی آزاد است یعنی تنها دو یال به آن  راس آزاد، راسی با یک درجه
 کامل راس دو و آزاد راس یک باال، مثال وصل شده است.( در

 هستند. زیر شکل به آن ی سایه هم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کامل راس دو دارد. دوباره وجود نیز زیر شکل مثل دیگری حالت   
 دارند. قرار آزاد راس یک همسایگی در

 
 
 
 
 
 
 

 تنها ها سایه هم دارد. این سایه هم دو بازی، پایان در آزاد راس هر   
 آزاد راس که معنی این هستند. به آزاد راس همان ی سایه هم

 آزاد راس اگر که است نیست. مشخص ها آن ی سایه هم دیگری
 چنان هم و است نیافته پایان بازی باشد، ها آن ی سایه هم دیگری
 دارد. وجود آزاد راس دو این از مسیری

های آزاد  های کامل راس سایه ی هم تعداد همه  کنیم  فرض اگر   
  2     3 2برابر    گاه مقدار در پایان بازی باشد، آن

 تعداد و دارد سایه هم دو آزاد راس هر است،  مشخصاست. 
 تمام است. تعداد      3برابر بازی پایان در آزاد های راس
 است.     برابر  بازی آخر در ها راس

 پایان تا ها حرکت تعداد  ها در شروع بازی و  تعداد راس     
 شده اضافه بازی به راس یک حرکت هر ازای به که است بازی
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شود.  ها در پایان بازی می تعداد کل راس    بنابراین  است،
هایی است که نه خودشان آزاد هستند  تعداد راس  اگر فرض کنیم 

گاه  آیند آن ای آزاد به شمار میـــــه ی راس ایهـــــس ه همـــــو ن
      2   . 

های آزاد را در  ی راس سایه های آزاد و هم تعداد راس  2     
هایی شمرده  آورد. در این شرایط راس ساب میپایان بازی به ح

های آزاد هستند.  ی راس سایه اند که یا خود آزاد هستند یا هم شده
خود آزاد هستند و نه  هایی که نه   ی راس رو اگر عده از این

های آزاد هستند را به مقدار باال بیفزاییم، تعداد کل  ی راس سایه هم
ای که در  د، یعنی همان معادلهشو ها در پایان بازی مشخص می راس

 .     2          دست آوردیم  باال به
جایی که شرح دادیم در بین دو راس آزاد حداقل دو راس  از آن   

راسی دوبار شمرده نشده   کامل وجود دارد، در شمارش باال هیچ
 است.

در     3    شکل  به باال ی معادله است مشخص   
راین ـــــبناب    3  ه ـــــــا کـــــــج آنآید و از  یـم

ر ـــت ان سادهـــه بیــــــا بــــــی    3  9    
4  8   . 

 4    2    ، به مقداربا تقسیم بر چهار کردن عبارت باال   
   عددی طبیعی است، بنابراین مقدار   جایی که  رسیم. از آن می

 است. 4ها مضربی از  در تمام پایان بازی
   راس شروع شده و با     در بازی اسپرتزی که با قضیه:   

مربوط است و از   حرکت پایان یافته، تعداد حرکات به پارامتر 
شود. در حقیقت این بدین  محاسبه می     2  ی  رابطه
حرکت به پایان   2است که هیچ بازی اسپرتزی زودتر از  معنی
واره مضرب صحیحی  در پایان بازی، هم  رسد و مقدار پارامتر  نمی

 است. 4 از
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسپرتز مختلف انواع
 شد. داده توضیح این از پیش که آن ی ساده . نوع9
 (:misere sproutsاسپرتز ) . میزر2

حرکت را ،کسی که آخرین عکس اسپرتز ساده ز،پرتدر میزر اس    
انجام دهد بازنده است. این اختالف به ظاهر کوچک باعث تغییر 

های  ی همین تغییر ،الگوریتم شود.به واسطه ای در بازی می عمده
 تر از اسپرتز معمولی هستند. سازی میزر پیچیده شبیه

 . بروسلز اسپرتز3
بروسلز اسپرتز به جای شروع شدن با چند راس با چند ضربدر    

ی انتهایی یا  تواند نقطه شود. هر ضربدر می شروع می جدا از هم
ابتدایی چهار خط باشد. هر حرکت در بروسلز اسپرتز شامل رسم 
یک یال بین ضربدرها و اضافه کردن یک ضربدر میان یال رسم 

ضربدر شروع شود در بیش ترین    باشد. اگر این بازی با  شده می
 د.کن حرکت ادامه پیدا می  2  2حالت تا 

 دهد: شکل زیر مراحل بازی بروسلز اسپرتز را نشان می
 

 

های هر ستاره هــموع زاویـــمج

 درجه است. 180برابر 
 

 ثبات بدون کالم"ا"از کتاب 
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HELP DESK 
 اول مهدیس فتحی                                   

 
 

 یکی بود، یکی نبود...
ای از سرزمین ما، با  دهقان در گوشه در روزگاران دور، پیرمردی   
 گویا با خوبی و خوشی بسیار... زیست. پسرش می 3

ی زندگانی پیرمرد به پایان  که قصه تا اینروزگار بر وفق مرد بود 
 خود میل کرد...

اره پیرمرد بیچ پیرمرد نظر داشت. ی مرگ، به جان فرشته   
جا  و ازآن احساس کرد باید پیش از مرگ رسالتی را به انجام برساند

گرفت چه کند،  ی ما، همیشه در لحظه تصمیم می که پیرمرد قصه
بر آن شد که پیش از رفتن ازین جهان، پسرانش را نصیحت کند تا 

، خواهند از به قول معروف و عادت مالوف، شرط بالغ را گفته باشد
 سخنش پند گیرند و خواهند مالل حتی! 

... 
ها  داد و از آن هر کدام از فرزندانشای چوب به  پیرمرد قطعه

 ها توانستند... و آن خواست تا چوب را بشکنند
ها  از آن قطعه چوب به هر کدام از فرزندانش داد و 2پیرمرد 

 ها توانستند... و آن ها را بشکنند خواست تا چوب
ها  هر کدام از فرزندانش داد و از آنچوب به  قطعه  3پیرمرد 
 ها توانستند... و آن ها را بشکنند تا چوب خواست
ها  رزندانش داد و از آنهر کدام از فچوب به  قطعه  4 پیرمرد

 ها توانستند... و آن ها را بشکنند تا چوب خواست
  شمارا بار انجام دادند. و این کار را

اش سر رفته بود ، جان پیرمرد را  که حوصله ی مرگ و فرشته
 گرفت!!!

    :این ماجرا ی اخالقی نتیجه
برای این که تصمیم بگیریم در لحظات خاص  .همیشه وقت کافی1

 !نداریم چه کنیم
شود که نگاه سنگین  میشه این موهبت الهی نصیب ما نمی. ه2

 ی مرگ را احساس کنیم! فرشته
ردگی داشته باشند حتی، کسی موریانه خوها  شاید چوب پی نوشت:

 داند! چه می
 : نیشخند

آید این است  ا توجه به سربرگ این صفحه پیش میسوالی که ب   
ی  جاست؟ و دقیقا چه ارتباطی به قصهچیست؟ ک  help deskکه

 باال دارد؟
های ادبی آشنا  وارم که به قدر کافی، با استعارهدر ابتدا امید   

 باشید!
درس ها ی  دانشجوی متعارفی هستید. همه کنیم شما میفرض    

انگیز با این که  اید و آن شب خاطره را برای شب امتحان گذاشته
چنان  ، همتا ( متناهی چوب )دانشجو( هستید 22تعداد )مثال 

د نیم دور از جزوه را ورق بزنید )چه برسد به خواندن و ای نتوانسته
ی  اندیشید، نگاه فرشته و کمی خوب که با خودتان می فهمیدن(

 کنید! ی خود احساس می )افتادن( را بر شانه خبیث مرگ
ی باال نگاه کنیم، مثال فرض کنیم که  بیایید جور دیگری به قصه   

طبق عادت نامالوف نزدیک امتحانات پایان ترم است و شما 
کن است و مم اید هایتان را به موقع خوانده دانشجویان، درس

 جوابشان نرسید. فکر کردن به سواالتی داشته باشید که با تنهایی
زنید که  از سواالت، هی این در و آن در میباری  در نتیجه، با کوله   

 کسی بتواند مشکل شما را حل کند و به سواالتتان پاسخ دهد.
استاد حل تمرینتان سرش شلوغ است یا اصال دم دستتان نیست،    

ده خودتان گذاشته، از سال درس، پاسخگویی را بر عه استاد
 شناسید و ... نمی ها کسی را باالیی

، به سمت (ی نجات با نماد فرشته)، انجمن ریاضی صحنهدراین    
با  نشیند و ی شما می چون همای سعادت بر شانه دود، هم شما می

 .اندیشد شما به سواالتتان، می
 بندی جلوی انجمن علمی ریاضی، با زمان های ما، روی نیمکت   

اندیشیم تا با هم به  هایتان می تقریبا پوشا، همراه شما به پرسش
 جوابی درست برسیم.

در وب ســـایت انجمن وشا ــــدی پــــبن ن زمانـــدول ایـــج   
(mathsbu.ir) است. موجود 

چون سال گذشته، به نتایجی  امیدواریم این گام کوچک، هم   
  بزرگ بیانجامد.
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 وری یک کتابآیاد
 فاطمه قهرمانیان                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

بشریت را شیفته و تقریبا در تمام  ها از آغاز تمدن بشری، ))گره   
اند.  انی و بافندگی نفوذ کردهقرهای زندگی ما از مهندسی تا قای جنبه

ها باشد از این کتاب  مند به زیبایی و رمز و راز گره هرکسی که عالقه
 انگیز لذت خواهد برد.(( شگفت

Cliferd Picover 
زنید. کوهنوردان و  های خود را گره می کفشهر روز صبح بند    

 کنند. ها استفاده می قایقرانان از انواع گره
 دانند. حتی بوداییان تبتی گره را نمادی معنوی و مذهبی می   
توانند به علوم ارتباط پیدا کنند؟ چه کسی  ها می اما چگونه گره   

ویژه ریاضیات و ها در علوم به  برای اولین بار ایده استفاده از گره
 ها در چیست؟ فیزیک مطرح کرد؟ کاربرد نظریه گره

کند.  ها خواننده را به یک گردش تاریخی دعوت می کتاب گره   
ها آشنا  فصل که او را با سیر تکامل نظریه گره 8گردی در  یک تاریخ

شود، سالی که لرد کلوین از  آغاز می 0881کند. کتاب از سال  می
کند. )درستی یا نادرستی این ایده را  گره یاد می اتم به عنوان نوعی

رسیم که کاربرد این  در کتاب بجویید!( و در ادامه به امروز می
 ،توصیف آب و هوا نظریه فراگیر شده است و از آن در معادالت

 برند.  شیمی و ... بهره می ،زیست ،فیزیک
نویسنده و اما نویسنده! مطمئنا کتابی که در حوزه ریاضیات باشد    

 آن هم یک ریاضیدان خواهد بود.
 Alexeiنام ریاضیدان نویسنده این کتاب الکسی سوزینسکی )   

Sossinsky.ای  در پاریس از خانواده 0991او در سال  ( است

درجه کارشناسی خود را از  0991اصالتا روس زاده شد. سال 
دانشگاه نیویورک گرفت و در سال 

دکتری موفق به اخذ درجه  0988
از دانشگاه مسکو شد. وی اکنون 

 باشد. استاد دانشگاه مسکو می
نسخه اصلی کتاب به زبان فرانسه 
نوشته شده بود و سپس به زبان 

 و های انگلیسی، روسی ، آلمانی
پرتغالی ترجمه شد. کتاب حاضر 
که به معرفی آن پرداختیم ترجمه 
انگلیسی منتشر شده توسط 

است و انتشارات دانشگاه هاروارد 
نکته جالب توجه درباره کتاب، نوشته شدن آن در حالی است که 

ای در این موضوع دسترسی نداشته  نویسنده به هیچ گونه مقاله
 کند.  است. که همین موضوع ارزش کتاب را دو چندان می

ها  در تاریخ نظریه گره ریاضیاتی -حال یک گردش علمی   
 ای برای شما فرستاده است .  نامه دعوت

ها کافی است به  ه این گردش علمی و آشنایی با گرهبرای رفتن ب   
ها بروید. توجه  کتابخانه دانشکده مراجعه کنید و سراغ قفسه کتاب

داشته باشید که یک و تنها یک نسخه از این کتاب موجود است. 
پس سریعا اقدام کنید که فوت وقت  موجب ضرر و خسران فراوان 

  است!
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  (de Fermat La habitación)اتاق فرما 

 
 کشور اسپانیا  – 7002محصول سال »

 Luis Piedrahita-  Rodrigo Sopeñaکارگردان : 

 Luis Piedrahita- Rodrigo Sopeña نویس: فیلمنامه
 بازیگران : 

Alejo Sauras : )گالوا )ارجاعی به اواریست گالوا 
Elena Ballesteros : )الیوا )ارجاعی به الیوا سابوکو 

Lluís Homar : )هیلبرت )ارجاعی به دیوید هیلبرت 
Santi Millán : )پاسکال )ارجاعی به بلز پاسکال 

Federico Luppi : )فرما )ارجاعی به پیر فرما 
 «00از  5/6 :به فیلم   IMDbامتیاز سایت

    
اید که هر یک از  فرض کنید در اتاقی جعبه مانند محبوس شده   

توانید از  کند . چگونه می چهار دیوارش به سمت شما حرکت می
 حل معما است. ,؟ تنها راه نجات شما این مخمصه خالص شوید

 ثانیه!  60حل هر معما تنها در مدت 

داستان فیلم اتاق فرما نیز  چنین است. چهار ریاضیدان توسط    
 شوند. به یک مهمانی دعوت می "فرما"نام شخصی مرموز به 

است، که موفق به اثبات  "گالوا"ریاضیدان اول پسری جوان به نام 
 است. ثباتش به سرقت رفتهاست اما چندی پیش ا  انگاره گلدباخ شده

و اما  نام دارد "هیلبرت"ریاضیدان سوم  و "پاسکال"ریاضیدان دوم 
است. هنگامی که در اواسط  "الیوا" نفر چهارم، دختری به نام

ها متوجه حرکت  آند، شو مجبور به ترک اتاق می "فرما"انی مهم
 شوند .   دیوار اتاق می 4عجیب 

 .کنند شروع به حل معماها میخالصی پس به ناچار برای    
ها را  کنم حتما آن انگیز که پیشنهاد می معماهایی جذاب و شگفت

 یادداشت کرده و به حلشان بپردازید . 
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