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سرمقاله

بی نهایت، محترم خوانندگان به سالم با
م گردد. شما تقدیم اینک ،١٣٩۶ پاییز بی نهایت، نهم شماره

نویسندگان زحمات با و خدا یاری به ول م شود، منتشر ماهه چند تأخیری با چه اگر شماره این
م کنیم دعوت را شما ابتدا شماره این در شده تبدیل پرباری شمارۀ به بی نهایت، تحریریه هیئت و
توجه با از آن پس و خواند خواهید را بی نهایت ماهیت درباره ی مقاله ای ابتدا . نهایت» بی «هتل به
موظف را خود ریاض جامعه برای ایشان زحمات پاس به و میرزاخان مریم دکتر ناگهان فوت به
لذا کنیم. معرف نشریه این خوانندگان به را ایشان کارهای بی کران دریای از قطره ای تا م دانستیم
از گزارش ادامه در پرداخته ایم. میرزاخان مریم دکتر کارهای مورد در مطلبی ارائه به ابتدا در
که است شده ارائه آن تصاویر همراه به بهشت شهید اه دانش در ترکیبیات روزه ی سمینار دومین
بخش، این پایان در بود خواهد مفید ایشان معروف حدس به ویژه و بهزاد استاد به عالقمندان برای
به که شد خواهید آشنا ایران نام ریاضیدانان از ی رزاده، عس عل لطف پروفسور زندگینامه با
مطالبی شماره این ریاضیات» و «من بخش در است. شده نوشته طاهری محمود سید دکتر قلم
ریاضیات(در پیشبرد در رایانه نقش استرلینگ، فرمول ریاضیات، و ام اری بین ارتباط درباره
جالب مطلب چند همراه به ٢٠١۴ سال در فیلدز مدال برندگان معرف هم چنین و نامه) ی قالب
«تاریخ بخش است شده افزوده بی نهایت نشریه به تازگ به که بخش هایی از ی م خوانید. ر دی
و خواند خواهید آن خواص و افالطون اجسام درباره مقاله ای بخش این در که است ریاضیات»
مثلث این م دهد نشان که است شده ارائه ال خیام‐پاس معروف مثلث از تاریخچه ای آن از بعد
ارائه حل برای مسائل سیاه» تخته «روی بخش در شود! نام گذاری ری دی ریاضیدان نام به باید
در و کنید بهره مند را خود مسأله حل لذت از و شید ب چالش به را خود م توانید که شده اند
به هم چنین و آورده ایم را ایران ریاض نشریات قدیم ترین از برش ریاضیات» و «سرگرم بخش
این خواندن و تهیه با امیدواریم و پرداخته ایم ریاضیات عموم حوزه در ریاض کتاب دو معرف
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بی نشریه پایان بخش بیابید. ریاضیات فلسفه زمینه در خود سوال های انبوه برای پاسخ کتاب،
برای عزیز دانشجویان طرف از که مختلف مقاالت بخش این در که است «مقاالت» بخش نهایت

م گردد. خوانندگان تقدیم است شده ارسال بی نهایت
یادآور را نکات کشیدند، زحمت که دانشجویان و اساتید همه از م دانیم الزم خود بر پایان در
که آن ها چه کنیم ر تش شود نزدی تر خود اصل هدف سوی به روز به روز نهایت بی تا شدند
و بود بی نهایت نشریه کنون توان از خارج تذکرشان که ها آن چه و کردیم رعایت را تذکرشان

بپوشانیم. عمل جامه نیز آن ها به آینده شماره های در امیدواریم
بی نهایت نشریه سردبیر و مسئول مدیر
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شریف امیری شاهین : نویسنده
بهشت شهید اه دانش از فیزی دکترای

١ ام اری

ام اری مستند نمونه نخستین

هنر این از اصل هدف کرد. ترجمه تا» و «کاغذ به را آن توان م که ژاپن است هنری ام اری
حدود به کاغد پیدایش است. چسباندن و برش از استفاده بدون و زدن، تا با تنها هنری آثار «خلق»
این محصول توان نم را ام اری وجود این با گردد. م باز چین در مسیح میالد از قبل قرن ی
این در ام اری آثار وجود بر دال شواهد که طوری به دانست. چین از برخاسته ویژه به و دوره

١ Origami
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ام اری اثر نخستین تولید از هرچند شوند. م نگریسته ش دیده با عموما چین، در و دوران
(به ام اری آثار تولید و کاغذ زدن تا روش زمینه در کتاب نخستین ول گذرد م قرنها احتماال
عنوان تحت که کتاب این شد. منتشر میالدی هجدهم قرن اواخر در ابزار) نه و سرگرم منظور
ماهیخوار مرغ تازدن روش آموزش به شد منتشر ١٧٩٧ سال در ماهیخوار» مرغ هزار ی «تازدن

پردازد. م آن مختلف های واریاسیون و

خوش بسیار را آن کشور این مردم و است برخوردار ای ویژه احترام از ژاپن در ماهیخوار مرغ
ام اری ماهیخوار مرغ ١٠٠٠ کس هر ژاپن، در رایج عقیده بر بنا که طوری به شمارند م یمن
م بسیار استفاده نیز سنت و مذهبی مراسم در نماد این از شد. خواهد برآورده آرزویش بسازد

شود.

قرن اواسط در عیار، تمام هنر ی به کاردست از آن تبدیل و ام اری تحول در کیف جهش
یوشیزاوا گرفت. صورت ( ٢٠٠۵ ‐١٩١١) یوشیزاوا کیرا آ نام به ژاپن هنرمند ی توسط و بیستم
آن از قلم صدها که کرد ابداع مدل هزار ۵٠ از بیش شود م محسوب ام اری بزرگ استاد که
متخصصین اغلب و بوده بسیاری الهام منبع یوشیزاوا تکنی است. کرده مصور کتاب ١٨ در را

هستند. وی های ایده و ها روش وامدار نوع به ام اری معاصر
پیشرفت مختلف های زمینه در و سرعت به ام اری انداخت، راه به یوشیزاوا که انقالبی از پس
خود تحول سیر در ام اری که مختلف مسیرهای بررس به اجمال طور به مقاله این در کرد.

پردازیم. م پیمود

آثارش و یوشیزاوا استاد
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وی ام اری حشرات و لنگ رابرت

هنر عنوان به ام اری

بروز برای ای زمینه قطع طور به ام اری

کامیا ساتوش کار ٣٬۵ ورژن زنبور :١ ل ش

تمام و است مهارت و خالقیت تجسم و
داراست. را تجسم هنر ی ویژگیهای
تولید زمینه در عمل و (هنری تکنی پیشرفت

ی پیچیدگ شده باعث (... و مناسب کاغذ
که بطوری یابد ارتقا فزاینده طور به ام اری اثر
تا تعداد ام اری آثار برخ در حاضر حال در
بمراتب جزییات خلق نتیجه در و است مرتبه از

است. شده تر عمل
تواند م امیست) (اری ام اری هنرمند ی
شباهت که کند خلق اثری واقعگرایانه سب به
مثال برای باشد. آور فت ش واقع نمونه با آن

متخصصان بهترین از که ایی آمری (دانشمند) هنرمند این کرد. اشاره لنگ رابرت آثار به توان م
ریز، بسیار جزییات در حت که است آثاری خلق به قادر رود، م بشمار ام اری حشرات زمینه در

ندارند! تفاوت واقع نمونه با
از پس بالفاصله که طوری به است شده تبدیل ام اری تکامل در روندی به جزییات به توجه این

شود م مطرح چالش ی صورت به آن بهبود برای تالش ، ام اری اثر ی خلق
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در ران دی یا و اثر صاحب خود و
دهند م تغییر را تا وی ال مستمر تالش
نتیجه در کوچ ولو مطبوع، تغییری تا
دیدن مثال رو این از شود. حاصل
معروف (اثر زنبور برای ٣٬۵ ورژن تا وی ال
ر دی مختلف های ورژن یا کامیا) ساتوش
تاییدی تنها و ندارد تعجبی ، ام اری آثار
زیبا تجسم هنر این تکامل و تحول بر
درک تجل و واقعیتگرایی این است.
ر دی های زمینه در طبیعت، از اول مرتبه
و شود م مشاهده نیز حشرات) (غیر
بسیار اثر دو به اینجا در مثال برای

م اشاره ام اری ارزش نظر از مهم
هر که زیبا بسیار اثر دو این کنیم.
بسیار امیست اری ژوآسل اری مخلوق دو
زیر در هستند فرانسه فقید و معروف
در اثر دو این شوند. م مشاهده
لور موزه در اه نمایش در ١٩٩٨ سال
این شدند. گذاشته نمایش به فرانسه
امیست اری چندین آثار آن در که اه نمایش
قرار دید معرض در نیز ر دی برجسته
که بود آن بر تاییدی بود، شده داده
رسمیت به هنر ی عنوان به ام اری
هنرها، ر دی همانند است. شده شناخته
محدوده و مرز که است مدتها نیز ام اری
واقعگرایانه محدودیت) بهتر عبارت (به
در است. گذاشته یر پشت را بودن
اشاره ( (سوررئالست اثر دو به تنها اینجا
هنرمند هاسر هراردو توسط که کنیم م
شده خلق ا آمری ساکن االصل زی م
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اند.

هاسر هراردو اثر اسوس) (پ بالدار اسب

علم عنوان به ام اری

این در بود. مدوالر ام اری ظهور ام اری تکامل سیر در انگیز فت ش بسیار تحوالت از ی
ر دی ی به اند شده ساخته معدود تای تعداد با معموال که تر ساده های نمونه ام اری از گونه
وجه هیچ به ها) (مدول قطعات این کردن سرهم در شود. ساخته بزرگتری مدل تا شوند م قفل
است ها مدول خاص و دقیق طراح نتیجه شدن قفل انیسم م و شود نم استفاده چسب از
ر دی ی در مدولها شدن قفل که است مناسب اف ش و زبانه چندین دارای مدول هر که بطوری

کند. م انپذیر ام را
م مشاهده بخوبی نیز رنگ عامل قطعات، فرم و ل ش تنوع بر عالوه ، ام اری از گونه این در
م نهایی مدل جذابیت بر رنگها، هارمون و مختلف های رنگ با مدولهای ارگیری ب و شود

افزاید.
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این فزاینده شدن پیچیده با همزمان که طوری به است اساس عوامل از تقارن مدوالر، ام اری در
است. ملزومات از مناسب) افزارهای نرم همچنین و (هندسه الزم ابزار ارگیری ب ، ام اری نوع
به ام اری نوع این در اندرکار دست های امیست اری از بسیاری ارجاع توجه، جالب بسیار نکته
منتظم» های «چندوجه کتاب ویژه به هندسه) (سلطان کاکسیتر کانادایی ریاضیدان های کتاب

است. وی
شده ابداع هال توماس ایی آمری ریاضیدان توسط که مدوالر ام اری از « «کالسی نمونه ی
داراست.این را منتظم ( وجه (دوازده وجه بیست تقارن کل در که است تودرتو چهاروجه پنج
اوج به ( ژاپن (اصلیت ایی آمری امیست اری کوان دانیل چون افرادی کارهای در ام اری از گونه
یافت هایی مدل آنها در و است ای رایانه سازی شبیه حاصل کوان پیچیده بسیار کارهای رسد. م

متقارن شبه یا متقارن ل ش نهایت در نامتقارن چندوجه تعدادی کردن سرهم با که شود م
قاعده با منشور شش کالسی مدل جمله از وی کارهای از نمونه چند زیر در شود. م حاصل

کنید. م مشاهده را منتظم) وجه ١٢ – وجه ٢٠ کل تقارن (با ضلع پنج

تر کوچ اجزا به متقارن ه شب ی تجزیه مانند متعددی مراحل پیچیده روندی نتیجه آثار این خلق
مانند بعدی سه سازی شبیه های افزار نرم از استفاده با نامتقارن) حت (یا متقارن شبه یا متقارن
و آنها برخورد زاویه و متفاوت) نوع چندین (گاه الزم مدولهای طول و پهنا محاسبه ، POV-Ray
ده اوقات گاه مدل، نوع به توجه با شود. م شامل را آن تازدن نحوه و مدول طراح سپس
چالش نیز مدولها کردن سرهم البته شود. م ساخته آمده دست به طرح از استفاده با مدول ها

نیست! تر ساده مراحل ر دی از وجه هیچ به که است ری دی
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مقدمات هندسه و ام اری

ام اری کارگیری به است. کرده باز اقلیدس هندسه در جدیدی دریچه ام اری تقارن، بحث سوای
افزوده مقدمات هندسه به را جدیدی های قابلیت و جنبه هندس ترسیمات برای ابزاری عنوان به
خط از استفاده هندس ترسیم در موضوع، به ورود برای است. برخوردار خاص جذابیت از که
نوع این در شود. م شمرده مجاز «تازدن» تنها آن جای به و شود م گذاشته کنار ر پرگا و کش

م قرار قبول مورد کند، م تصریح را مجاز های تازدن که زیر موضوعه» «اصول هندس ترسیم
گیرد:

ذرد ب نقطه دو این از که ای انه ی خط توان م P٢ و P١ متمایز و دلخواه نقطه دو هر داشتن با (١
کرد: رسم

نقطه، دو دادن قرار هم روی با توان م P٢ و P١ متمایز و دلخواه نقطه دو هر داشتن با (٢
کرد: رسم را P١P٢ منصف عمود

ری دی خط آنها دادن قرار روی بر با توان م l٢ l١و متمایز و دلخواه خط دو هر داشتن با (٣
:( هری از مساوی فاصله با دو هر موازی خط یا – خط دو بین (نیمساز کرد رسم
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که کرد رسم l٢ بر عمود خط توان م l٢ دلخواه خط هر و P١ دلخواه نقطه هر داشتن با (۴
گذرد: م P١ از

نحوی به را صفحه توان م l١ خط هر و P٢ و P١ متمایز و دلخواه نقطه دو هر داشتن با (۵
ذرد: ب نیز P٢ نقطه از و دهد قرار l١ خط بر را P١ نقطه که زد تا

را صفحه توان م l٢ و l١ خط دو هر و P٢ و P١ متمایز و دلخواه نقطه دو هر داشتن با (۶
گیرد: قرار l٢ خط بر P٢ نقطه و l١ خط بر P١ نقطه که زد تا چنان
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که تازد چنان را صفحه توان م l٢ و l١ متمایز خط دو هر و P١ دلخواه نقطه هر داشتن با (
باشد: عمود l٢ بر حاصل تای خط و گیرد قرار lخط١ بر P١ نقطه

هستند. موسوم هاتوری ‐ جاستین – هوزیتو اصول به باال موضوعه اصول
اثبات دقیق طور به تاکنون ول است ریاض ام اری متخصصین قبول مورد اصول این هرچند

تازدن با توان م آیا نیست مشخص ر دی عبارت به است. نشده ارائه آنها بودن کامل بر مبن
نباشد. دسترس قابل باال اصل هفت از استفاده با که کرد تولید خط

قرار بررس مورد البته که است جالبی بسیار مساله خود، نوبه به ر، دی ی از اصول این استقالل
است. گرفته

مورد ر دی بار را مقدمات هندسه در ترسیم مسائل تمام توان م باال هفتگانه اصول قبول با
داده نشان مثال برای هستند. توجه جالب بسیار رابطه این در آمده دست به نتایج داد. قرار بررس
تضعیف و زاویه تثلیث یعن باستان یونان نشده حل معروف مساله سه از مساله دو که است شده
هستند! حل قابل ام اری با است) شده اثبات پرگار و کش خط با آنها ان ام عدم (که عب م
، کالسی مساله این بر عالوه نیست. حل قابل ام اری با مطمئنا که است دایره تربیع سوم مساله
انپذیر ام ام اری با هفتم درجه حت و سوم درجه معدله حل و مساوی قسمت پنج به زاویه تقسیم

است.
یابد. م افزایش روز به روز شدن حل مسائل دامنه و دارد ادامه همچنان زمینه این در تحقیق

از جنبه این به پرداختن که است بوده موفق بسیار نیز آموزش کم وسیله ی عنوان به ام اری
طلبد. م را خود فرصت ام اری

فیزی و ام اری

ام اری مدخل در مقاله ١٠٠ از بیش که شود م مشخص arXiv اه وب در ساده جستجوی ی با
در ام اری به مربوط مباحث دارد. اختصاص فیزی مقوالت به آنها بیشتر که شود م یافت
از که PRL مانند معتبر مجالت در زمینه این در هایی مقاله و است شده وارد جامد حالت فیزی
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با تواند م عالقمند خواننده شوند. م چاپ نیز آید م حساب به فیزی مجالت ترین برجسته
کند. دنبال را موضوع شده یاد سایت به مراجعه

ها امیست اری

در است. ام اری به مختلف های رشته دانشمندان از زیادی تعداد پرداختن توجه قابل نکات از
رایانه، متخصص اخترشناس، دان، فیزی ریاضیدان، مطرح، هنرمندان سوای ها امیست اری بین
نشان را هنر – علم زمینه در ام اری رواج و ارزش بخوبی نکته این که شود م یافت وفور به ...

دهد. م

آخر کالم

های کنفرانس و ها سمینار است. شده وارد هنر علم، تبلیغات، صنعت، در توان تمام با ام اری
های جنبه به آنها در که شوند م برگزار جهان مختلف نقاط در مستمر طور به ام اری متعدد
دالر، هزار چندین حد در حت باال، بهای به ام اری آثار شود. م پرداخته ویژه رشته این مختلف

ام اری کنند. م آوری جمع ام اری هنری آثار سیون کل زیادی افراد و شوند م فروش و خرید
دومین اری مثال برای و است شده ها اه دانش و مدارس برنامه وارد درس موضوع عنوان به

اه دانش درس ی عنوان به را ام اری ت آی. ام. معروف اه دانش در رایانه علوم متخصص
است ام اری کلوب ی دارای جهان معروف های اه دانش اغلب ریاض بخش کند. م تدریس
این در هایی اه نمایش ساالنه دستکم و دارند فعال ام اری انجمن جهان کشورهای از بسیاری و
هایی فعالیت و شده روبرو استقبال با نیز ایران در ام اری که است مدت کنند. م برگزار زمینه

علم فعالیت این با مردم پیش از بیش شدن آشنا با که آن امید به شود. م مشاهده زمینه این در
باشیم. آن رواج شاهد هنری، و
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چاس موریا : نویسنده
باباخان حسین محمد مترجم:

بهشت شهید اه دانش محض، ریاض ارشد کارشناس دانشجوی

٢ میرزاخان مریم ریاض زیبای اکتشافات

خاطر در ل ش بهترین به کارهایش طریق از او زندگ ، میرزاخان مریم نابهنگام مرگ از پس
م توانستم که مقاله ای هر تا کرد وادار را من میرزاخان مریم فوت خبر اندوه و غم م ماند.

٢Moira Chas,The Beautiful Mathematical Explorations of Maryam Mirzakhani

,www.quantamagazine.org
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نظرات خواندن به شروع کنم پیدا زیادی مقاالت نتوانستم که زمان و کنم،بخوانم پیدا او درباره
نظر م دانستند(بادر درک» غیرقابل و «بی نظیر را او که نوشتند آن ها از بسیاری کردم. خوانندگان
چیزی چنین مقابل نقطه مریم که حال در بودند) مواجه ل مش با ریاضیات در آن ها که این گرفتن
به کاف اندازه به کس اگر شوند درک م توانند ریاض ایده های که کرد یادآوری ما به او بود.

سخنران ستاره های تنها ریاض ایده های ه بل نبود سخنران هایش ستاره او باشد. پایبند کارش
م داد. انعکاس را روند این از عمیق لذت و م کرد صحبت به آرام و وضوح به او بودند. او

م کرد صحبت او] ل[با ش همان به و داشت را مخاطبش تفکر طرز سریع درک توانایی مریم
زمانش خصوص در و م کرد گوش دقت با او است. ریاضیدان ی در استثنایی ویژگ ی این که
البته و ال اش بدون عمیق های پوالدین،ایده سرسخت او آرامش پشت در بود. سخاوت مند بسیار
(اشاره «آها» العاده فوق لحظات خلق برای مستمر تالش و ریاض برای شدید اشتیاق و عالقه
طول م کشید او برای سال ها اغلب که لحظه ای بود. درک قابل ( عمیق مطلب فهمیدن لحظه به

م کرد. کار عمیق مسائل روی زیرا

حال در باهم سخنران هایش از ی از بعد
صدای ناگهان بودیم. رفتن راه و زدن گپ
زد صدا مریم و آمد مجاور اتاق از بچه ای
صدای دخترش. به بود متعلق صدا «آناهیتا!»،
کامال او زدن صدا کرد. پر را اتاق فضای مریم
تمام بود. سخنران ط در او صدای از متفاوت

بود. طنین انداز صدایش در انسانیت

حوزه های بین کردن برقرار ارتباط مریم کار
شامل کار این از بخش بود. ریاضیات مختلف
م شد. رویه ها روی بسته منحن های شمارش
ریاضیات در رویه ی جزییات، از نظر قطع با

بدتر حالت به ل ش تغییر نقطه تا رویه ها توپولوژی، در است. بعدی سه ش ی بیرون الیه
شدن پاره به مجاز اما شوند کشیده یا خم که هستند مجاز رویه ها یعن م گیرند قرار مطالعه مورد
قهوه فنجان ی بین نم تواند توپولوژیست ی م گوید که هست قدیم جوک بنابراین – نیستند
این به باشند. داشته لبه هایی و حفره ها م توانند هم چنین رویه ها شود. قائل تفاوت دونات و

گرفت. درنظر رویه ی عنوان به م توان را دو هر استوانه، ی و دایره قرص ی ترتیب

پیچیدن حال در آن دور که نازک اند پالستی نوارهای مانند ها رویه روی بسته منحن های
مثال، برای م گیرند. قرار مطالعه مورد بدتر حالت به ل ش تغییر سطح تا نیز منحن ها هستند.



١٩ ١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه

بیشتر یا بار سه بار، دو بار، ی که ری دی منحن به تواند م بسته منحن هر استوانه ی در
ل ش تغییر است، نچرخیده استوانه دور وجه هیچ به که منحن ای حت یا و م چرخد استوانه دور
توانند م هم چنین رویه ها داد. ل ش تغییر نقطه ی به توان م را آن که معن این به شود. داده
م توانند کشیدن قابل رویه های صورت، این در گیرند. قرار مطالعه مورد هندس نظر نقطه از
ریاضیدانان است. زاویه و فاصله گیری اندازه برای راه ی کار این که شوند «مجهز» متری به
تعریف راه های از ی م نامند. تیوپ ی را دونات ی بیرون الیه توسط شده تعیین رویه های
سطح روی که هستیم بفردی منحصر موجودات کنیم تصور که است این تیوپ روی متری ی
این در کنیم. م گیری اندازه را زاویه ها و فاصله ها که جایی م کنیم، زندگ دونات ی ناهموار
کنیم م حرکت ر دی ان م به ان م از که وقت است ن مم م بینیم که چشم اندازی صورت

کند. تغییر

موجودات هم چنان ما که کنید تصور دارد: وجود تیوپ ی روی متری ی درک برای ری دی راه
زیر خاصیت دارای که م کنیم زندگ مربع ی شبیه چیزی روی اکنون اما هستیم بفردی منحصر

است:
مسیر در رفتن راه به بخواهیم چنانچه برسیم آن طرف ی به و برویم راه مستقیم خط روی اگر
خارج آن از که ای نقطه مقابل طرف در درست و جهت همان در باید دهیم، ادامه خود مستقیم
که سیاره ای در Pac-Man مانند کامپیوتری های بازی از بعض شویم. وارد «دوباره» م شویم

افتد. م اتفاق است باال مربع مشابه



١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه ٢٠

را خودمان تا است نیاز کردن فکر کم
است. تیوپ همان سیاره این که کنیم متقاعد
که نیست متری همان مورد این در متری

زندگ دلخواه دونات ی سطح روی وقت
نشان باال مربع شبیه ایده ای اما م بینیم، کنیم
را متری آن توانیم م ونه چ که دهد م
این Pac-Man متر جالب ویژگ کنیم. تعریف
دقیقا ما اطراف مناظر نقطه، هر در که است
به نظر صاف) (کامال هستند که گونه همان
اندازه «به رویه ی ی توپولوژی اگر م رسند.

متری های آن به که رویه ای واقع در نیست)، استوانه یا دیس تیوپ، کره، رویه (این پیچیده» کاف
به نقطه هر در مناظر متری ها این در یرید، ب نظر در را است شده اضافه هذلولوی اصطالح به

نم دونات روی Pac-Man متر مانند را مترها این هستند. چیپس ی یا کوه ی گذرگاه ل ش
اما نمود. تجسم بعدی سه جسم ی بیرون الیه در شده گیری اندازه های فاصله عنوان به توان
چشم های با را آنها توانیم م ما ، ذهن تمرین از بعد گرفتیم یاد تورستون ویلیام از که همانطور

ی به توانند م که سطح ی روی ل» ش «الستی منحن های تمام مجموعه ی ببینیم. ریاض
قابل ویژگ های از ی شود. م گفته ل ش تغییر کالس کنند پیدا ل ش تغییر شده داده منحن
وجود بسته منحن ی تنها ل ش تغییر کالس هر در که است این هذلولوی متری های توجه

ژئودزی ( منحن (کوتاه ترین منحن این که است کالس در ن مم طول کوتاه ترین دارای که دارد
روی ژئودزی منحن های شمارش شامل میرزاخان مریم دکتر کار از بخش شود. م نامیده
دارای رویه ی که م دانستند ریاضیدانان او، از پیش بود. هذلولوی متری با همراه رویه ها
م دانستند ریاضیدانان بعالوه، است. مشخص طول ی تحت ژئودزی ها از محدودی تعداد
نمایی طور به طول این کردن محدود با شده داده طول ی از کوتاه تر ژئودزی های تعداد که
از ی کند. م محدود کننده کسل محاسبات برای را ما توانایی نمایی رشد این م کند. رشد
بود. متقاطع غیر ژئودزی های رشد به راجع داد پاسخ آن به میرزاخان مریم دکتر که سواالت
از متقاطع غیر ژئودزی دو کرد. بندی تقسیم مختلف انواع به را متقاطع غیر ژئودزی های او
رویه ی روی که کرد ثابت او یرند. ب قرار رویه روی سان ی مسیری روی اگر هستند نوع ی
به م کنند.(نه رشد ای جمله چند ی مثل نوع ی از متقاطع غیر ژئودزی های تعداد هذلولوی،

کم کننده کسل محاسبات به این م یابد. افزایش طول روی محدودیتمان که چرا نمایی) ل ش
داد ارائه چندجمله ای این ضرایب برای معن با و صریح فرمولهایی میرزاخان مریم دکتر م کند.
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کند ترسیم را آن روی سوراخ سه با کاغذ قطعه ی روی را بسته منحن های است ن مم (خواننده
جادویی حدس اصل اثبات به کارمنجر این بعالوه، ببیند). را منحن ها این احتمال پیچیدگ تا
درباره شنیدن ریاض جهان که گذشته دهه ی از بیش تر کم شد.  ریسمان نظریه در ویتن ادوارد
(اما) بود ناآشنا نام که چرا بود سخت او نام صحیح تلفظ حت کرد آغاز را میرزاخان مریم

میرزاخان مریم دکتر که است دلهره آور کرد. او نام یادگیری به وادار را ما او کار زیبایی و قدرت
احساس بود شده سبب او ذهن قدرت است. دشوار باورش همچنین و نباشد ما میان در ر دی
ریاضیدانان ما که باشد این او خرد به احترام برای راه بهترین شاید است. مصون مرگ از او که کنم

دهیم. توسعه را او فاخر نتایج بتوانیم

چاس موریا
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اکبرزاده :نگار نویسنده
بهشت شهید اه دانش کاربردها، و ریاضیات رشته دانشجوی

اعداد آهنگین و جادویی نظریه پرداز

اعداد آهنگین ، جادویی نظریه پرداز

به زیبایی، و حقیقت زمینه ی در تحقیق با
اخیراً که چرا برم خوریم بارگاوا مانجول نام
اعداد نظریه ی زمینه ی در را عمیق کشف های
برای کالریچ) ا (اری است. اورده دست به
ساده نماد سری ی فقط اعداد بارگاوا مانجول
ه بل نبودند. م گرفتند قرار خط ی روی که
داشتند‐ فضا در موقعیت هایی ی هر آن ها
دو طرح یا ، روبی عب م ی گوشه های در
از که پرتقال هایی یا ریت، سانس الفبای بعدی
از اعداد این و م آورد. خانه به مارکت سوپر

روی ضربات از دنباله هایی یا و ریت سانس شعر ی از ریتم در م کردند، حرکت زمان طریق
شعر و موسیق با بود، گرفته ل ش پایین خیل سنین از که بارگاوا مانجول ریاض ذوق طبل.
است عبارت هدف این او گفته ی به و است، سان ی زمینه سه هر در او هدف شد. درآمیخته

به راحت ریاضیدان این جوان چهره ی اطرافمان». دنیای و خودمان به مربوط حقایق بیان » از
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گاه که است راحت و خودمان آن قدر او م شود. گرفته اشتباه کارشناس دانشجوی ی با
او » است. سن سال ۴٠ با ریاضیات برجسته ی چهره های از ی او که م کنند فراموش افراد
هاروارد اه دانش ریاضیدانان از ی که گراس ت بندی است.» تکلف از عاری و فروتن بسیار
م گوید همچنین .او م گوید است آشنا او با بارگاوا مانجول کارشناس روزهای اولین از و است
را هنری حقیقت و زیبایی نظیر عبارت وقت هم هنوز نم دهد». جلوه بزرگ را خودش او »
که پرینستون اه دانش در ریاض پروفسور ی رسید، خواهید بارگاوا نام به درنهایت کنید جستجو
م کند) بررس را اعداد بین رابطه ی که ریاضیات از (شاخه ای اعداد نظریه در عمیق کشف های
ن مم جواب های طیف درک جهت در بزرگ گام های او گذشته، سال چند در است. داشته
ریاض دانان است قرن ی که معادالت است، برداشته بیضوی منحن های نام به معادالت برای
آتالنتا اموری اه دانش در اعداد نظریه زمینه در محقق ی که اونو کن است. خودکرده مسحور را
بارگاوا حاضر، حال در است». تاریخ ساز او است. جهان سطح از باالتر او «کارهای م گوید است
افتخار باالترین که مدال م شود، نامیده امسال فیلدز مدال دریافت کننده ی چهار از ی به عنوان

موسیق از فت انگیز ش و ، روحان دنیای ی در بارگاوا » م گوید گراس است. ریاضیات در
ما همه ی است. غوطه ور روزمره زندگ نگران های از باالتر سطح در م کند.او زندگ هنر و
در اعداد نظریه  زمینه ی در محقق ی گرانویل، اندرو هستیم.» فت ش در او کارهای زیبایی از
او است. ساده بسیار ران دی با مقایسه در که دارد دیدگاه بارگاوا » م گوید مونترال اه دانش
قرار هم کنار در به گونه ای و هستند جدید کامال که م آورد دست به طریق به را خود ایده های
نظر به هستند‐ ساده و طبیع بسیار آن ها همه ی اما م دهند. تغییر را همه چیز که م شوند داده

است.» دریافته را کردن فکر صحیح شیوه ی او که م رسد
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موسیق دان

اعداد نظریه تحقیقات انجام و است هند سنت کوبه ای ساز ی که طبل نواختن که م گوید بارگاوا
او م داد. نشان ریاضیات به زیادی توجه ، کودک اوایل از بارگاوا هستند. خالقانه بسیار دو هر
نیویورک همپستید در هافسترا اه دانش در ریاضیات پروفسور ی که را بارگاوا میرا مادرش همواره

ی و بود سالش سه او وقت که .« بده یاد ریاض من به هم باز » م کرد اذیت جمله این با ، بود
از او رفتن باال مانع اینکه برای راه بهترین که دریافت مادرش بود، کنترل غیرقابل نوپای کودک
تنها این » م گوید او کند. ضرب و جمع را بزرگ اعداد که بخواهد او از که است این شود دیوارها
بازی انگشت هایش با کاغذ، و قلم از استفاده به جای او نگه دارم. جا ی را او م توانستم که بود راه
کردم.» م حیرت او کار این از همیشه من م گفت. من به را درست جواب نهایت در و م کرد
که پرتقال هایی مورد در او ، سال ٨ در م دید. را ریاضیات م کرد نگاه که هرجایی در بارگاوا
تعداد محاسبه ی برای آیا بود. شده او کنج بودند گرفته قرار هم روی هرم به صورت یری، آب برای
سؤال، این با رفتن کلنجار ماه چند از بعد دارد؟ وجود کل فرمول ، هرم چنین در پرتقال ها این
هرم این پرتقال های تعداد باشد، n طول دارای مثلث هرم طرف ی اگر اورد: دست به را جواب
من بود. هیجان انگیز بسیار من برای لحظه آن » م گفت او است. ((n(n+ ١)(n+ ٢))/۶ با برابر
مادرش از و شد خسته مدرسه از زود خیل بارگاوا « هستم. ریاضیات ویی پیش قدرت عاشق
بارگاوا بود». خونسرد بسیار مورد این در مادرم » م گوید او برود. کار سر به او با تا خواست
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سطح در ریاض های کالس به البته، و زد. قدم آنجا باغ در و کرد پیدا را اه دانش کتابخانه ی
اشتباهات از ی ساله ٨ پسر این احتماالت، کالس در م داد. نشان تمایل نیز مادرش اه دانش
سال چند هر بردند». لذت موضوع این از واقعاً «دانشجویان م گوید میرا کرد. تصحیح را مادرش
او، پدربزرگ م برد. هند جیپور به مادربزرگش و پدربزرگ دیدن برای را او بارگاوا مادر بار ی
بارگاوا مانجول و بود راجاستان اه دانش ریت سانس زبان دپارتمان رئیس بارگاوا، الل پوروشاتام
که کرد کشف او م کرد. پیشرفت ریت سانس ادبی متون و باستان ریاض متون خواندن در
توضیح دانشجویان به که داشت عالقه بارگاوا است. ریاض وار بسیار ریت سانس شعر ریتم های
یل تش را معین ضربات تعداد همراه به مختلف ریتم های تعداد باستان ریت سانس اشعار که دهد
با متناظر این ها شوند: ساخته بلند و کوتاه سیالب های ترکیبات از استفاده با م توانند که م دهند
کرد کشف بارگاوا حت م نامیدند. فیبوناچ دنباله ی را آن غربی ریاض دانان که هستند اعدادی
ارائه ی ی آن اولیه ی صامت حرف ٢۵ دارد: ذات ریاضیات ساختار ی ریت سانس الفبای که
را م گیرد نشات آن از صدا که را بدن ارگان ابعاد، از ی آن در که م دهند یل تش را ۵ در ۵
آن ریاض «جنبه ی م گفت او م کند. مشخص را کیفیت فرکانس ر دی بعد و م کند مشخص
ترتیب به که را بلند و کوتاه سیالب های از ترکیبی ریت سانس اشعار م کند». هیجان زده مرا واقعاً
مجذوب کودک ی به عنوان بارگاوا م سازد. نمایان م کشند طول ضربه دو یا ی به اندازه ی
عبارت ی مثال برای ساخت. ضربه ها تعداد با م توان را مختلف ریتم چند که بود سؤال این
بارگاوا که پاسخ باشد. کوتاه‐کوتاه‐کوتاه‐کوتاه یا کوتاه‐بلند‐کوتاه م تواند ، بخش چهار
شده نوشته  پیش سال دوهزار حدود در پینگاال توسط ریتم ها درزمینه ی که رساله ای در کرد کشف
مجموع بخش نه مثال با مختلف ریتم های تعداد دارد: وجود ساده فرمول ی داشت. وجود بود
ریتم هر که است آن امر این دلیل است. بخش هفت با ریتم ها تعداد و بخش هفت با ریتم ها تعداد
کوتاه هجای ی یا بخش هفت ریتم ی به طوالن هجای ی کردن اضافه با م تواند بخش نه
غیره و ١،٢،٣،۵،٨،١،٣،٢١،٣۴،۵۵ دنباله ی قانون این شود. ساخته بخش هشت ریتم ی به
قرن دانشمند افتخار به اعداد این م کند. تولید را است قبل عدد دو مجموع عدد هر ان در که را،
شده اند نامیده هماچاندرا اعداد م نوشت شاعرانه ریتم های مورد در که هماچاندرا آچاری یازدهم
دهد نشان خود دانشجویان به اینکه از بارگاوا م شود. گفته نیز فیبوناچ دنباله ی آن به همچنین و
روی مارپیچ های تعداد نظیر طبیع شرایط در ه بل شاعرانه، ریتم های در فقط نه اعداد این که

م برد. لذت دارند وجود نیز ردان آفتاب گل گلبرگ های در یا کاج مخروط
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(او داد آموزش او به را طبل نواختن مادرش بود، سه ساله او وقت که بارگاوا درخواست به بنا
دوست را ریتم ها پیچیدگ «من م گفت او م نواخت). نیز را ویولن و گیتار سه تار، همچنین

ی به بارگاوا نهایت در بود. ریت سانس شعر ریتم های پیچیدگ به نزدی بسیار که دارم»،
داد. ادامه کالیفرنیا در افسانه ای حسین ذاکر با را طبل نواختن حت شد، تبدیل حرفه ای نوازنده ی
ترومن دانیل است. داشته اجرا نیویورک مرکزی پارک در حت و کشور سراسر کنسرت های در او
است داشته اری هم مونترال موسیق دانان با اجرا ی در بارگوا با که پرینستون موسیق استاد
است». یافته دست تکنی از باالیی سطح به که است العاده فوق موسیق دان ی «او م گوید
اولیه ی پیشینه ی اگرچه است. مهم اندازه همان به بارگاوا بودن راحت و بودن گرم م گوید او
باالی سطح از که نکردم حس هیچ گاه من » م گوید او اما نیست هند موسیق زمینه ی در ترومن

ی حل در وقت که اغلب بارگاوا .« باشد کرده دفاع شمال هند موسیق زمینه ی در خود دانش
برم گردم «وقت که م گوید او برعکس. و م کند مراجعه خود طبل به م افتد گیر ریاض مسئله ی
هم به شبیه ریاض تحقیقات انجام و طبل نواختن که م گوید او م شود». آزاد و شفاف ذهنم
م کند بیان او هستند. خالقانه بسیار اعداد، نظریه ی تحقیقات همانند هند سنت موسیق هستند.
که است این بر شما تالش درعین حال اما دارد، وجود کردن حل برای مسائل هم اینجا «در که
کنار در را ایده ها از دنباله ای باید شما است، ریاض همانند این کنید. بیان را هنری موضوع تا
حس شعر و ، موسیق ریاضیات، م گوید بارگاوا م کنند.» روشن را شما ذهن که دهید قرار هم
خالقانه تفکرات انواع همه ی م کنم فکر موضوع سه این به من وقت که م کنند. ایجاد را سان ی

م آیند. هم گرد
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ریاضیدان

دست از را مدرسه از سال هایی هندوستان به سفر و مادرش کالس های در شرکت حین در بارگاوا
تبال بس بازی حین در را خود الس های هم اغلب نم رفت، مدرسه به او که روزهایی در اما داد.
نرمال کامال کودک ی او فوق العاده اش، هوش به رغم م گوید بارگاوا میرا م کرد. مالقات تنیس و
اران، هم همه ی بودند. راحت او با کامال آن ها همه ی بود. ارتباط در کودکان بقیه با که بود
و متواضع، بی ادعا، جذاب، شیرین، نظیر لغات با را او ، او ار هم نوازندگان و دانشجویان،
است هند و پرینستون در نواز سه تار ی که حسین خان هدایت م کنند. توصیف سهل الوصول
این توانایی او م شود. تبدیل ریاضیات در فوق العاده ستاره ی ی به به آرام بارگاوا م گوید
تنها کند. برقرار ارتباط آن ها پیشینه ی گرفتن نظر در بدون افراد از وسیع طیف با که دارد را
بهداشت معلم که بود زمان شد دردسرساز او برای مدرسه در بارگاوا طوالن غیبت که زمان
از و بود ممتازی دانشجوی او که اگرچه شود، وی فارغ التحصیل مانع تا م کرد تالش دبیرستان،
بارگاوا که بود هاروارد در شد). فارغ التحصیل باالخره (او بود شده پذیرفته هاروارد اه دانش سوی
او فراوان، عالیق داشتن دلیل به کند. دنبال را ریاض که گرفت تصمیم همیشه برای و ی بار
در کوهنوردی. حت و ، زبان شناس اقتصاد، ، موسیق نظیر بود، مواجه مختلف انتخاب های با
م گفت او است. بوده جالب او برای موضوعات این ریاضیات جنبه ی همین که فهمید او نهایت
و بود مردد بسیار موسیق و ریاضیات بین او بازم گشتم.» ریاضیات به نهایت در طریق هر به »
راحت تر بسیار م کند کار هم موسیق که باشد ریاض دان اگر که رسید نتیجه این به نهایت در
شما اه دانش «در م گفت او دارد. تمایل هم ریاضیات به که باشد موسیق دان که است این از
اه دانش دوازدهم طبقه ی در دفتر ی بارگاوا حال کنید». دنبال را خود خواسته های م توانید
و کاج مخروط ، Zometools ، روبی عب م نظیر ریاض اسباب بازی های از پر که دارد پرینستون
ترجیح است ریاضیات به کردن فکر حال در او وقت که حال این با است. مختلف جورچین های
حال در من مواقع «بیشتر م گوید او بزند. قدم درختان بین در و برود بیرون خود دفتر از که م دهد
فقط Zometools م گیرند.» الهام طبیعت از ریاض مسائل از بسیاری هستم. ریاض مسئله ی حل
پرینستون اه دانش دوازدهم طبقه ی در بارگاوا دفتر در که است ریاض اسباب بازی چندین از ی

م کند. خودنمایی
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فراموش دلیل به را ایده هایش نوشتن بارگاوا بار چندین باشد: داشته ایرادات م تواند رد روی این
نوشتن و تفکر بین تأخیر حال این با است. انداخته تعویق به سال ها برای آن ها جزییات کردن

زبان هیچ به دارم جدید ایده ی ی من وقت که اوقات، «برخ م گوید او است. اجتناب ناپذیر
اگرچه است.» داشته وجود من ذهن در تصویر ی فقط اوقات برخ کنم. بیان را آن نم توانستم
صرفاً او اتاق در موجود اسباب بازی های اما م کند استفاده جلسات برای فقط خود دفتر از بارگاوا
او به اسباب بازی ها این بود پرینستون اه دانش دانشجوی او که زمان نیستند. زیبا رنگ وسایل

ی هر که عدد دو اگر کند. حل را اعداد نظریه در ساله ٢٠٠ مسئله ی ی تا کردند کم
است کامل مربع دو مجموع نیز حاصل عدد شوند، ضرب هم در هستند، کامل مربع دو مجموع
پدربزرگش ریت سانس زبان دست نوشته های از ی کودک ی به عنوان بارگاوا کنید!) (امتحان

تعمیم به آن در و بود شده نوشته هندی بزرگ ریاضیدان براماگوپتا توسط ۶٢٨ سال در که را
هستند، کامل مربع عدد دو مجموع ی هر که عدد دو خواند: را بود شده اشاره واقعیت این از
موضوع این من وقت که » م گوید بارگاوا است. کامل مربعات مجموع نیز آن ها حاصل ضرب
ری دی زیادی بسیار رابطه های شدم.» هیجان زده بسیار دیدم، پدربزرگم نوشته های در را ریاض
شوند ضرب هم در اگر شوند، بیان خاص فرم به م توانند که اعدادی آن ها در که دارند وجود نیز
به اوقات گاه و فرم همان به اوقات (گاه م شود بیان خاص فرم ی به نیز حاصل ضربشان
ریاضیدان ی ١٨٠١ سال در کرد کشف کارشناس دانشجوی ی به عنوان بارگاوا ر). دی فرم
اعداد که حالت در را روابط نوع این از کامل توصیف گاوس، فردریش کارل نام به المان بزرگ

جمالت با فقط و متغیر دو با عبارات داد: ارائه شوند، بیان دومتغیره دوم درجه فرم های به بتوانند
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به گاوس قانون کنید. ضرب هم در را عبارت دو این یا. مربع)، دو (مجموع مانند دو، توان
قانون که است این ل مش تنها رسید. خواهید دوم درجه فرم چه به نهایت در که م گوید شما
که بود این پی در بارگاوا م گیرد. بر در را صفحه ٢٠ حدود چیزی و است طوالن بسیار گاوس
باالتر توان های بیان برای مشابه قوانین آیا و نه، یا دارد وجود آن بیان برای ساده تری راه آیا بداند
بیان که مسائل » بود‐ شده نیز این شبیه سؤاالت درگیر همچنین او خیر. یا دارد وجود ٢ از
باید که هستند پایه ای آن قدر که م کنید احساس م شنوید را آن ها هنگام که و است، راحت آن ها
فکر سؤال این به خود اتاق در او این که از بعد ی شب تنها .« باشد روشن ما برای پاسخشان
که بود جورچین ها ر دی و ، روبی عب های م از پوشیده که اتاق کرد، پیدا را آن جواب م کرد
داشت. وجود مربع چهار آن وجه هر روی فقط که م شدند، نیز روبی مین عب های م شامل
گوشه ای هر در اگر که فهمید کند، حل دقیقه ی در را روبی عب م داشت عادت که بارگاوا
م توان را کناری عدد هشت کند، نصف را عب م و دهد قرار را اعدادی روبی مین عب م
نصف برای روش سه دست آید. به دودویی دو درجه فرم ی که کرد ترکیب هم با به گونه ای
پایین‐بنابراین به باال از یا و راست، به چپ از جلو، به عقب از دارد، وجود عب م ی کردن
فرمول بندی بارگاوا عب م تقسیم بندی روش کند. ایجاد را دو درجه فرم سه م تواند عب م این
که دریافت بارگاوا همچنین، داد. ارائه را گاوس صفحه ای بیست قانون از فت انگیزی ش و مجدد
قانون م تواند کند مرتب است ٣ در ٣ در ٢ جورچین ی که روبی دومینوی روی را اعداد اگر
ترکیب قانون ١٢ بارگاوا بعد سال های ط در آورد. دست به سه درجه فرم های برای را ترکیب
رفع محض فقط قوانین این م دادند. یل تش را او دکترای تز اصل هسته ای که کرد، کشف را
گروه ی که بودند مرتبط مدرن اعداد نظریه  در اساس موضوع ی به آن ها نبودند: اوی کنج
در اول عامل های به صورت م تواند عدد که را راه هایی تعداد که م شوند نامیده آل ایده کالس
واقعاً او دکترای «تز م گوید گراس م کند. اندازه گیری را شوند نوشته پیچیده تر عددی سیستم های
در گاوس نظریه ی زمینه ی در سال ٢٠٠ از بعد که بود باارزش کار اولین این بود». خارق العاده

بود. انجام شده دو درجه ی فرم های ترکیب مورد

جادوگر

سوی از را پنج ساله دکترای پست تحصیل کم هزینه ی ی او برای بارگاوا دکترای تحقیق
جدید دکترای دانشجویان به که کم هزینه ای آورد. ارمغان به پراویدنس در کل ریاض موسسه ی
از او م گیرد. تعلق م دهند نشان خود از را ریاض تحقیقات زمینه ی در بودن پیشرو قابلیت که
ان م نقل هاروارد به آن از پس و بماند پرینستون در بیشتر سال ی تا کرد استفاده کم هزینه این
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کار به سر بر چالش ی و شد، شروع او کاری پیشنهادات آن، از بعد سال دو تنها حال این با کرد.
سال ٢٨ در بود». کننده ای دیوانه «زمان م گوید بارگاوا شد. آغاز جوان ریاضیدان این گرفتن

بارگاوا پذیرفت. اه دانش این تاریخ در جوان تمام استاد دومین به عنوان پرینستون در را موقعیت او
خود استاد توسط باید داشت را کارشناس دانشجوی ی احساس مجدداً پرینستون به بازگشت در
غریب و عجیب «کم م گوید او م شد. شناخته م زند صدا شان کوچ نام به را آن ها اکنون که
خود دوستان با عصرها و داد سفارش را اک اصط بدون صندل های خود دفتر برای بارگاوا بود».
اتفاق برحسب «ی بار م گوید او م گذاشتند. مسابقه آن ها روی نشستن سر بر اه دانش سالن در
در این که از بارگاوا شدیم». شرمنده واقعاً آمد. بیرون خود اتاق از و بود آنجا در ر دی استاد ی
در استادیار ی به عنوان بود. خوشحال بسیار داشت را تدریس شانس آن در که بود موسسه ای

ط در تدریس در درخشش برای را Derek C.Bok جایزه ی هاروارد اه دانش در کارشناس مقطع
از که را انسان علوم یا هنر دانشجویان از برخ م توانست این که از او کرد. دریافت سال، سه
هنر طریق از من «ازآنجاکه م گوید او م برد. لذت کند عالقه مند ریاض به م ترسیدند ریاضیات
دارند دوست را خود وجود هنری جنبه ی فقط که را افرادی اینکه از بودم، شده عالقه مند ریاض به
سال ها، طول در م بردم.» لذت کنم عالقه مند ریاضیات به ندارند، دوست را آن علم جنبه ی و
چن کارولین است. کرده برگزار جادو و شعر و هنر ریاضیات، زمینه ی در را کالس هایی بارگاوا
شرکت جادو و ریاضیات زمینه ی در بارگاوا سمینارهای از ی در که کارشناس دانشجوی ی
م کرد آغاز جادویی حقه ی ی با را کالس هر بارگاوا م کند. توصیف فوق العاده را واحد این بود
م کردند. بررس را آن ریاض اصول دانشجویان سپس و م برد‐ لذت آن انجام از که کاری
دوره، پایان در م گفت« او و نکند فاش را اثبات ها همه ی که م دادند هشدار او به او اران هم
که شد باعث واحد این شد». نخواهد آن انجام متوجه هیچ کس اما م شوند اثبات ها متوجه همه
م گوید او کنند. شرکت اثبات بر مبتن  ریاض کالس های در الس هایش هم از برخ و چن
به هرگز نم کردم شرکت سمینار این در اگر برداشتم. را اعداد نظریه واحد آن سمینار از بعد «من
از انبار ی ایجاد پرینستون در بارگاوا بردم.» لذت آن از واقعاً اما نم افتادم، کالس چنین فکر
تعداد محاسبه ی به شبیه حدودی تا که حوزه ای کرد، شروع اعداد» «هندسه درک برای را تکنی ها
ل ی ش داخل در که ه شب ی روی بر نقاط تعداد بررس به و بود، او کودک دوران در پرتقال ها
نقاط تعداد پرتقال ها، از هرم ی مانند باشد، فشرده و گرد ل ش اگر م پردازد. دارند قرار معین
باشد، داشته بلند شاخ های ل ش اگر اما است. ل ش حجم با متناظر تقریباً ل ش داخل ه شب
باشد. داشته وجود ل ش حجم به نسبت ه شب نقاط از کم بسیار یا زیاد بسیار تعداد است ن مم
کرد. ایجاد را راه م شوند ظاهر شاخ هایی چنین در که ه شب نقاط تعداد درک برای بارگاوا
برد کار به ری دی از پس ی اعداد، نظریه مسئله های حل برای را روش این «او م گوید گراس
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قوانین، ترکیب مورد در بارگاوا کار اولین درحال که بود.» دیدن واقعاً کرد. غلبه آن ها همه ی بر و
آن ها از او که است شده انجام ران دی اری هم با او بعدی کارهای بیشتر بود، نفره تک کار ی
است پرینستون در دکترا پست محقق ی ونگ جیائونگ م کند. یاد لذت بخش تجربه ی به عنوان
در بحث حال در بارگاوا و او ونگ، گفته ی به است. لذت بخش بسیار بارگاوا با کردن کار م گوید
ساعت هفت که بود این فهمیدند بحث آن از بعد که چیزی تنها و بودند ریاض مسئله ی ی مورد
به را فیلذز مدال شدن برنده که است به گونه ای شخصیت لحاظ به بارگاوا م گوید او است. گذشته
به متعلق است من به متعلق مدال این که «همان قدر م گوید و م داند همراهانش همراه خاطر
بیضوی منحن های بررس برای زیادی ریاضیدانان با بارگاوا اخیر، سال های در هست.» نیز آن ها

ی بیضوی منحن های است. ٣ آن ها توان بزرگ ترین که معادالت از نوع است، کرده اری هم
بسیار فرما آخر قضیه ی اثبات برای تا آن ها مثال برای هستند: اعداد نظریه در اصل موضوعات از
مطلب این درک ، اساس مسئله ی ی دارند. رمزگذاری در کاربردهایی همچنین و هستند، مهم
دربر را اعداد تمام از بخش یا اعداد تمام که دارد جواب هایی معادله ای چنین وقت چه که است
دارد گویا جواب ی یا بیضوی منحن های بیشتر که م دانند ریاضیدانان گویا). (اعداد م گیرد
نم دانند هنوز تالش، دهه ها از بعد از حت کنند، حل را آن نم توانند اما دارد، جواب بی نهایت یا
برای را خود تالش بارگاوا حال م گیرند. قرار دسته این در بیضوی منحن های از تعداد چه که
دانشجوی اکنون که خود دکترای دوره الس هم همراه به بارگاوا است. کرده آغاز راز این حل
جواب ی دقیقاً بیضوی منحن های از درصد ٢٠ که است داده نشان است هاروارد در دکترا پست
داده نشان است پرینستون در او ار هم که ینر اس کریستوفر همراه به او همچنین و دارند. گویا
به گویا جواب های از نامتناه مجموعه ی ی بیضوی منحن های از درصد ٢٠ حداقل که است
پیشرفت هایی ژانگ و ینر اس بارگاوا، همچنین دارند. ی رتبه نام به خاص ساختار ی همراه
با رابطه در مسئله ای برداشته اند. قدم هایی swinnerton-dyer and birch حدس اثبات زمینه ی در
است. گذاشته جایزه دالر میلیون ی آن حل برای کل ریاض موسسه ی که بیضوی منحن های
درست بیضوی منحن های درصد ۶۶ برای حدس این که داده اند نشان ژانگ و ینر اس بارگاوا،
ما روی به را جدیدی دنیای بیضوی منحن های روی بر کار با «بارگاوا م گوید گراس است.
در تا م کند تالش و است هیجان زده موضوع این روی بر کار برای کس هر حال است. گشوده
انگیزترین هیجان از برخ گذشته سال ٢٠ در او » م گوید اونو کند» اری هم بارگاوا با کار این
منحصربه فرد ریاض سب ی بارگاوا م گوید گراس است.» کرده حل را اعداد نظریه ی مسائل
این است». بارگاوا کار این که دهید تشخیص مقاله ی به نگاه با م توانید «شما کرد. ابداع را
کند. امضا را خود کارهای نباشد مجبور هیچ وقت که است بزرگ واقعاً ریاضیدان ی نشانه ی

. نیوجرس پرینستون، از ر گزارش کم لین توماس
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طاهری محمود سید : نویسنده
تهران اه دانش ، فن ده دانش استاد

زاده ر عل  عس لطف پروفسور زندگی نامه

م.) ٢٠١٧-١٢٩١) ه.ش. ١٣٩-١٢٩٩۶

وی، پدر آمد. دنیا به باکو شهر در م) ١٩٢١ (برابر ه.ش. ١٢٩٩ سال در فازی، پدرمنطق
همراه به رحیم میرزا داشت. آذری / روس تبار فائقه، وی، مادر و بود اردبیل اهل میرزارحیم،
تحصیالت بود، ساله ده موقع آن در که لطف ٢گردد. بازم ایران به ١٣٠٩ سال در خانواده اش
البرز (کالج) دبیرستان در را متوسطه دوم دورۀ تحصیالت وی م کند. دنبال تهران در را ابتدایی
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اه دانش وارد سال همان در م نماید. اخذ را خود دیپلم ١٣١٧ سال در و م کند ط تهران
فارغ التحصیل برق) مهندس (رشته تهران اه دانش فن ده دانش از ١٣٢١ سال در و م شود تهران
ارشد کارشناس م) ١٩۴۶ ١٣٢۵(برابر سال در م کند. عزیمت ا آمری به سپس وی م شود.
وارد سال همان در م رساند. پایان به (MIT) ماساچوست تکنولوژی انستیتو در را برق مهندس
درجه با دکترا، دوره اتمام ضمن ١٣٢٨ سال در و م شود (نیویورک) کلمبیا اه دانش در دکترا دوره
نظریه های ١٣٣٨ تا ١٣٢٨ سال های طول در م کند. کار به آغاز کلمبیا اه دانش در استادیاری
و م نماید مطرح کنترل نظریه و مخابرات نظریه سیستم ها، نظریه مانند حوزه هایی در بدیع
اه دانش به وی م)، ١٩۵٩) ١٣٣٨ سال در م کند. چاپ زمینه ها این در علم متعدد مقاالت
اه دانش برق مهندس گروه رئیس ١٣۴٧ سال تا سال همان از و م شود منتقل ( (برکل کالیفرنیا

م شود. ( (برکل کالیفرنیا

«مجموعه های فازی» عنوان با تاثیرگذار بسیار و بنیادین مقاله ای (١٩۶۵م) ١٣۴۴ سال در
کالم جان است. غیرواضح و ناروشن نادقیق، مبهم، معنای به فازی م کند. منتشر (Fuzzy Sets)

برای است، ( ی و (صفر ارزش دو منطق بر مبتن که ، کالسی ریاضیات که: است این مقاله
نادقیق و مبهم ، واقع دنیای پدیده های و مفاهیم از بسیاری نم کند. کفایت علم تحلیل های
ه بل نبینیم، ( ی و (صفر سفید و سیاه را جهان که هستیم ریاضیات ی نیازمند ما لذا و هستند،

مهندس و ریاض تحلیل های در آن ها از و نموده مدلسازی را نادقیق مفاهیم و پدیده ها بتوانیم
خود نظریه تکمیل به بعد سال های زاده،در کنیم. استفاده تصمیم گیری و علم استنتاج های و
به موسوم استدالل از نوین روش به ویژه و فازی منطق اصل مفاهیم و ساختارها و پرداخت
سیستم ها از بسیاری اساس امروز کرد. پایه گذاری را (Approximate Reasoning) تقریبی استدالل
محصوالت که است سال ده ها است. تقریبی استدالل و فازی قواعد هوشمند، رهای کنترل و
کنترل که قطار، و وپتر هلی رهای کنترل تا پلوپز و دوربین لباسشویی، ماشین از تکنولوژی، جدید
بزرگ شرکت های توسط هم اکنون فازی منطق است. آمده بازار به است، فازی منطق بر مبتن آنها
استفاده هوندا و کداک موتورز، جنرال ، تری ال جنرال توشیبا، کانن، ، سون ، میتسوبیش مانند
از انرژی در صرفه جویی و هموار کنترل بهینه، کنترل است. داشته بسیاری سودآوری و م شود

است. فازی رهای کنترل مزیت های

نکته است. یافته فراوان کاربردهای نیز انسان علوم در فازی منطق و ریاضیات ر، دی سوی از
نادقیق مفاهیم بیشتر مدیریت، و جامعه شناس و روانشناس مانند انسان علوم در که است این
رضایت موفق، مدیران توسعه یافته، جوامع مذهبی، جوانان بیش فعال، کودکان مانند: هستند،
مدلسازی برای که ند می بیان زاده پروفسور . ... و خوب نسبتا سازگاری با زوجهای ، شغل
و پاسخ کالسی دویی دو منطق ، سازمان و اجتماع و خانوادگ و فردی رفتارهای تحلیل و
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مفاهیم با کار برای الزم ابزار و توانایی که هستیم جدید منطق و ریاضیات ی نیازمند ه بل نیست،
در اقدام برای که است نظریه ای فازی، نظریه ر، دی سخن به باشد. داشته نادقیق استدالل و مبهم

است. مناسب (Uncertainty) اطمینان عدم و نایقین شرایط

سال ده وی است. بوده وی چندملیت ریشه های زاده، موفقیت دالیل از ی م شود گفته
گذراند. سابق) (شوروی آذربایجان در ( آذری/روس مادری و ایران پدری (با را زندگ نخست
م گوید خود گذراند. ا آمری در را کاری دوران و ایران در را جوان از بخش و نوجوان دوران
این است. داشته تاثیر وی تفکر و دانش در ایی /آذری/امری /روس ایران چهارگانه فرهنگ های که
برابر در خاکستری، و سازگار منعطف، (تفکر شرق تفکر که است مشهور علم مجامع در ادعا

است. بوده چیره فازی نظریه ابداع در غربی) ارسطویی دویی دو و ننده ش تفکر

از که است بوده دکترا دانشجوی پنجاه حدود راهنمای استاد زاده، پروفسور که، است گفتن
به نمود. اشاره اصفهان) صنعت اه دانش (استاد طحان ول ا... دکتر مرحوم به بجاست جمله
معتبر اه دانش چهار و بیست فناوری، و علم تعمیق و گسترش در زاده پروفسور تالشهای دلیل
ضمن ١٣٩۴ اسفند در تهران، اه دانش جمله از داده اند. افتخاری دکترای مدرک وی به دنیا
نخستین از که وی، به را اه دانش این افتخاری دکترای زاده، پروفسور بزرگداشت کنگره برگزاری
خاطر به زاده، پروفسور نمود. اعطا است، بوده ‐مهندس فن حوزه در اه دانش این دانش آموختگان
از است شده علم جایزه ١۴ و علم نشان ٩ دریافت به مفتخر فناورانه، و علم دستاوردهای
جایزه ،IEEE افتخار نشان ، IEEE همینگ نشان (ژاپن)، هوندا جایزه (ژاپن)، اوکاوا جایزه جمله:

(اروپا). دانش مرزهای پیشبرد بنیاد جایزه فرانکلین، بنیامین

در کاربردی) و نظری جنبه دو هر (از فازی نظریه خوشبختانه، که، است یادآوری شایان
هم خارج، مقیم ایران ران پژوهش به جز است. یافته بسیاری گسترش ایران ران پژوهش بین
تاکنون هستند. علم این مختلف زمینه های در تحقیق حال در ایران در ر پژوهش صدها اکنون
است شده نگاشته فازی منطق و ریاضیات کاربردهای و نظریه در فارس زبان به کتاب چندین
سیستم های زمینه در ایران ران پژوهش علم تولیدات است. گشته ترجمه نیز کتاب چند و
رتبه ، کم لحاظ از گذشته، سال در جهان، کشورهای بین در که طوری یافته بسیار گسترش فازی
سیستم های انجمن و ایران فازی سیستم های انجمن ١٣٨۶ سال در همچنین، بودیم. دارا را چهارم
دو این شدند. تاسیس هوشمند و فازی سیستم های گسترش و معرف هدف با ایران، هوشمند
زمینه در تخصص کارگاه دهها و علم سمینار یا کنفرانس پنج و بیست حدود تاکنون انجمن
سیستم های انجمن پژوهش مجله این که، افزون نموده اند. برگزار هوشمند و فازی سیستم های
از بیش فازی) سیستم های ایران (مجله Iranian Journal of Fuzzy Systems عنوان با ایران فازی
نمایه SCOPUS و ISI مانند معتبر فهرست های در و م شود منتشر منظم به طور که است دهه ی
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Journal of Intelligent and عنوان با پژوهش مجله نیز ایران هوشمند سیستم های انجمن م گردد.
به زودی که است نموده راه اندازی ( شناخت و هوشمند محاسبات (مجله Cognitive Computing

فاصله ایران در فازی سیستم های کاربرد زمینه در البته، شد. خواهد منتشر آن شماره نخستین
به رسا و دقیق شایسته، به طور نظریه این متاسفانه این که، افزون داریم. مطلوب سطح با زیاد
و نظریه این با ایران در انسان علوم اه دانش و علم مجامع بیشتر است. نشده معرف جامعه
دانشمندی که زاده پروفسور معرف به شایسته به طور رسانه ها، هنوز نیستند. آشنا آن توانایی های
میدان خیابان، حت یا کتابخانه، یا /علم پژوهش مرکز هیچ هنوز نپرداخته اند. است ایران تبار
برنامه های با سیما و صدا بجاست همچنین است. نشده نام گذاری دانشمند این نام به بوستان، یا
گام نظریه این ایران تبار مبدع معرف و آن کاربردهای و فازی نظریه معرف در ‐ترویج علم

بردارد.
فازی، منطق و ریاضیات معرف و ابداع بر افزون زاده پروفسور که م کنیم اشاره پایان در
از و شده نوین علم شاخه ی آن ها، از ی هر که است نموده معرف ر دی علم نظریه چندین

از: اند عبارت نظریه ها این مهمترین است. یافته گسترش کاربردی و نظری جنبه های
(Soft Computing) نرم محاسبات Possibility)،نظریه Theory)ان ام نظریه

(Perception-Based Theory of Probabilistic Reasoning) محور ‐ ادراک احتماالت استدالل نظریۀ
اعداد بر مبتن محاسبه به جای واژه ها با محاسبه نظریه

(From Computing with Numbers to Computing with Words)

فعالیت بود، زنده که هنگام تا و نمود منتشر علم مقاله ٢۴۵ خود، عمر طول در زاده پروفسور
واژه ها، با «محاسبات عنوان با کتابی بود، ساله ٩٢ که ١٣٩١ سال در وی داشت. موثر علم
اشتغال مقاله تألیف به هم چنان نیز اخیر سال های در و نمود منتشر « اصل ایده های و مفاهیم
سال شهریور ١۵ در رزاده عل عس لطف پروفسور م کرد. شرکت علم نشست های در و داشت

درگذشت. ١٣٩۶
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بنایی :برنا نویسنده
بهشت شهید اه دانش کاربردها، و ریاضیات رشته دانشجوی

در ترکیبیات ی روزۀ سمینار دومین گزارش
بهشت شهید اه دانش

حدس شان) پنجاه سال و بهزاد مهدی دکتر هشتاد سال مناسبت (به

،١٣٩۵ اردیبهشت ماه ٢٢ چهارشنبه روز
شهید اه دانش ریاض علوم  دۀ دانش تاالر
ران، پژوهش استادان، از جمع میزبان بهشت
این بود. ترکیبیات عالقه مندان و دانشجویان
سمینار (اولین پیشین سمینار با گردهم آیی
تقارن داشت: بارزی تمایز ترکیبیات) ی روزۀ
و بهزاد» ِ«حدس شدن پنجاه ساله با ِحدودی

استاد. تولد سالروز هشتادمین
مل سرود پخش و کریم قرآن از آیات تالوت با

شد. آغاز رسماً جلسه اه، دانش سرود و
هیئت ‐عضو رضایی مان دکتر ابتدا در

بهشت شهید اه دانش ریاض گروه علم
ضمن سمینار– این برگزارکنندگان از و
زادروز تبری و حاضرین به خوش آمد گویی
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که کردند قرائت علوم‐ فرهنگستان ‐ریاست داوری اردکان رضا دکتر از را متن بهزاد، دکتر
نگاشته شده بود. مناسبت همین به

بی شمار»، نگاره هایی با تا ی انگاره ای «بهزاد، عنوان با مستند فیلم قالب در آن، از بعد
از منتخبی همچنین حدس شان، و ایشان دربارۀ بهزاد استاد اران هم بعض صحبت های

ایردموس نژاد  محرم دکتر همت به فیلم این درآمد. نمایش به بهزاد دکتر خود مختلف سخنران های
انجمن اری هم با سمینار– این دبیر و بهشت شهید اه دانش ریاض گروه علم هیئت ‐عضو
زهرا ر، پری شریل چون استادان نظرات و شده است تهیه بهشت شهید اه دانش ریاض علم

م شود. شامل را زارع نهندی رحیم شهن کرمزاده، امیدعل گویا،
رسید: صاحب  مجلس زندۀ ِ سخنران به نوبت سپس

آنم بر داشته باشد. اثبات و قضیه و تعریف که کنم ارائه علم مقاله ای نداشته  باشید «انتظار
که شم ب تصویر به را اتفاقات و کنم تشریح را ریاضیات با کارم و سر شصت سالۀ چشم انداز

است. آن ها پیامد سمینار این برگزاری
معرف چند و چون و م کشم تصویر به پیش سال پنجاه ِ حدود ِ جهان در را گراف ها نظریۀ وضع

برم گردم پیش سال پنجاه به م کنم. تشریح را « کل «گراف های و « کلّ ِ رنگ ِ «اعداد مفهوم دو
ِ رمزی «اعداد و « کلّ «گروه های چون ری دی کلّ مفاهیم معرف و شیراز اه دانش در کار به و

م پردازم. « کلّ
دکتری ام تز گرفتن ل ش و تحصیل جریان در و نشده اند گفته که را آموزنده نکات است این قصدم
که نشده آن برای جدی ئ تالش هیچ دید خواهید کنم. بیان پیش آمده اند طبیع طور به انگاره و

باشد. شما محبت و لطف این همه درخور
کی من برای بار ۵ لحظه، این تا اردیبهشت ) (دوم تولدم سالروز از قبل هفته دو از امسال،

که هشتادسال ام، حساب به نه را آن اما شود؛ بریده کی است قرار هم امروز گویا بریده اند!
شرکت آشنایانمان و دوستان تولد جشن های در ما همۀ م دانم. ِرساله ام پنجاه سال افتخار به
کردم! شرکت دوستانم از ی س تولد جشن در ا امری در من حت زیباست. هم بسیار و م کنیم
سابقه حدس، صاحب حضور با آن هم ، ریاض ِانگارۀ سال ۵٠ تولد جشن نم کنم گمان ول

داشته باشد!
تیتروار صورت به ریاضیات با بهزاد استاد کار و سر سالۀ ۶٠ چشم انداز از خالصه ای ادامه در

آمده است

: اه دانش تحصیالت

١٣٣۵ سال در ریاض دیپلم گرفتن
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طبیع کالس به رفتن و شدن پزش برای پدر درخواست اجابت
قین دکتر مرحوم توسط ریاض عالقۀ یری پی به شدن تشویق

نخواندن طبیع برای پدر مجوز و موافقت گرفتن
تخته رسم بدون آن هم ؛ ِفن کنکور ٨ رتبۀ کسب

! فن رشته های از امید قطع و ش چ ساخت در موفقیت عدم
ماه چهار از بعد تهران اه ِدانش فن ده دانش انی تروم ال رشتۀ از انصراف

یزد به بازگشت
بعد سال کنکور در شرکت

عال ِدانشسرای ریاض رشتۀ در قبول
رتبه بهترین با لیسانس دورۀ سالۀ ِسه اتمام

کارشناس ارشد گذراندن برای (که ١٣۴٠ سال در فرهنگ وزارت از ساله ۴ تحصیل بورس اخذ
م انجامید.) طول به بیشتر متحده ِ ایاالت در دوره این اما بود کاف اروپا دکتری و

تابستان در ان میشی ایالت اه دانش از فوقِ لیسانس مدرک گرفتن
اه. دانش همان در دکتری دوره تحصیل ادامۀ به شدن توصیه ١٣۴٢

گراف: با آشنایی

حوزه این در تخصص تحصیل به تمایل و جبر شاخۀ در استعداد و عالقه کشف
گراف) نظریۀ دکتری دانشجویان (از شارتراند” ”گری با آشنایی

جمعه روزی در اه دانش غذاخوری سالن در شارتراند از بار، اولین برای گراف نظریۀ نام شنیدن
هفته آخر برای شارتراند از گراف ِدربارۀ ِانگلیس زبان کتاب اولین قرض گرفتن

روز دو آن در کتاب روی گذاشتن وقت ساعت ٣٠ حدود
گراف نظریۀ به مخصوصاً گسسته؛ ریاضیات به شدن جذب

: ١٩۶٠ دهۀ در گراف نظریۀ برتحول موثر عوامل

کامپیوتر علوم سریع رشد
گراف) ِانگلیس دربارۀ زبان به کتاب (اولین ”اور” کتاب انتشار

جماهیر اتحاد با ا آمری متحده ایاالت بیشتر رقابت باعث (که شوروی از فضا به اسپوتنی پرتاب
شد.) مهندس و محض علوم در شوروی

انگاره: به رسیدن و کل گراف مفهوم تعریف روند
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م گرفت قرار معرضش در که هرکس و شده بود مطرح ١٨۵٢ سال در چهاررنگ سرکش «مسئلۀ
اما شدم. دچار ِچهاررنگ مسری مرض به اور کتاب خواندن با هم من م شد. مبتال مرضش به
م کرد. رها آن از را خود نوع به نم دید، خود در را مسئله حل توانایی چون مدت از بعد هرکس
با اور کتاب مطالعۀ از پس کردم. پیدا رهایی مرض آن از تر کل مسئله ای دنبال ِرفتن راه از من

شدم. آشنا ... و « یال «گراف های ،« یال «رنگ آمیزی ،« رأس «رنگ آمیزی مفاهیم
تعمیم را آن کنید، حل را مسئله ای نم توانید ”اگر که داشتم ذهن در پوآنکاره به منسوب سخن
محدودۀ از خارج مسئله ای حل اگر معموال داریم؛ انتظار که است چیزی آن برخالف شاید دهید.”
مثال شاهد ول م پردازیم. آن حل به و م گیریم نظر در را آن از خاص حالت باشد ما توانایی
اعداد به حقیق اعداد اگر که است n درجۀ از جمله ای چند ریشه های تعداد پوآنکاره، گفتۀ برای

نداشت.  ثابت حاصل نم شد داده تعمیم مختلط
که را گراف» کلّ «رنگ آمیزی مفهوم و کردم استفاده پوآنکاره سخن این از من حال هر به

کردم: معرف شرط سه این با ست؛ یال ها و رأس ها هم زمان رنگ آمیزی
باشد. متفاوت اند متصل هم به یال با که رأس هایی رنگ (١

باشند. متفاوت رنگ های دارای دارند ِمشترک رأس که یال هایی (٢
نباشد. انتهایی اش رأس دو رنگ به یال هیچ (٣

کردم نام گذاری « کل رنگ «عدد طبیعتاً را گراف کل رنگ آمیزی برای الزم رنگ تعداد کمترین
کل رنگ عدد برای را χ

′′ نماد م دادند، نمایش χ′ �χو با را یال و رأس رنگ اعداد چون و
کردم. انتخاب

درجۀ بزرگترین اندازۀ از بیشتر ی به حداقل گراف، ی کل رنگ آمیزی برای که است واضح
این با رأس خود رنگ و داریم الزم متقاطع یال  ∆ برای رنگ ∆ [چون است. نیاز رنگ گراف

[ χ
′′ ≥ ∆(G) + ١ پس باشد. متفاوت مجاورش یال های ِهمۀ رنگ با باید درجه

از بزرگتر ِآن رنگ عدد که کنم پیدا گراف هیچ نتوانستم مختلف، گراف های بررس با اما
این و ∆ + ٢ یا بود ∆ + ١ یا مطالعه ام مورد گراف های ِهمۀ رنگ اعداد یعن ∆باشد؛ + ٢

درست و نم کنم باورش گاه سال، پنجاه از بعد هم هنوز م نمود. باورنکردن و عجیب برایم
نیست! طبیع اصال واقعاً چون م کند؛ نگرانم نبودنش

فرصت من و نبود کاف متحده ایاالت در تحصیل برای من بورس مدت گفتم؛ که همان طور
«ادوارد دکتر شارتراند، ِگری استاد از کنم. انتخاب را رساله ام موضوع و استاد تا نداشتم زیادی
کنم. کار دکتری تز عنوان به ِآنها رنگ آمیزی و کل گراف های روی او با که خواستم نوردهاوس»
عنوان با انفرادی درس داد پیشنهاد استاد نداشت، وجود زمان آن در گراف نام با درس چون
رساله دربارۀ دوبار هفته ای هم شویم، آشنا هم با بیشتر هم تا بردارم او با هندسه» در «مباحث
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از این و م پذیرد را دانشجو استاد نشناخته، و ندیده که این جا خالف بر درست کنیم. صحبت
است. کشور علم اخیر سیستم های بالیای

بس از ول است؛ تازه مفهوم و موضوع این کنم ثابت استادانم به که بود این من الت مش از ی
راحت به و افتاده بودم اقیانوس در گویی هم من نبود. آسان استادان برای قبولش م نمود، طبیع

جدیدی نتایج با دفعه هر طوری که به م گرفتم. نتیجه کل گراف های دربارۀ سریعاً و م کردم شنا
است!” تُندتر ِمن خواندن از ِتو ”نوشتن م گفت: او و م رفتم استاد نزد

رساله نوشتن به شروع شد، معلوم استادم بر کل گراف مفهوم این بودن تازه آن که از بعد
از بعد ول نم یافتم آن ها برای نقض مثال هیچ که برم خوردم مسائل به نوشتن هنگام کردم.
قضیۀ مثال است. وقت اتالف نوع هم اثباتشان برای وقت گذاشتن م شدم متوجه تالش هایی
طریق از ها بعد و کردم مطرح انگاره ی عنوان به رساله ام در من را ( χ

′
(G) ≤ ∆+ ١) ویزینگ

سه عمال قضیه این اثبات برای ویزینگ شدم متوجه شد، منتشر ٢٠٠٩ سال در که سویفر کتاب
نم توانستم کنم، قضیه این اثبات صرف را وقت این م خواستم من اگر و گذاشته بود وقت سال
اندرو مانند اگر داشته باشید؛ نظر در باید ها‐ جوان تر ویژه ‐به شما که نکته ای این یرم. ب دکتری
چون است، اشتباه کردن کار فرما آخر قضیه روی سال ٧ نیستید، تامین شغل و مال نظر از وایز
در من که همان گونه یرید. ب تصمیم موارد این در هوشمندانه و هوشیارانه باید و دارید محدودیت
و دادم خرج به عقل دیدم، زمان بر را کل رنگ عدد به مربوط گزارۀ اثبات وقت رساله، نوشتن

نوشتم. انگاره
درحال دارم یاد به خوب است. اردیش» «پاول هوشیارانه تصمیمات این گونه برای خوب نمونۀ ی

انگاره ام طرح مشغول و م کردم سخنران آکسفورد اه دانش در ١٩۶٢ سال کنفرانس در من که
حل قرن این آخر تا حدس این ”پسر! گفت: بلند صدای با و برخاست آخر ماقبل ردیف از بودم
ماجرا آن از بعد نشده است! اثبات یا رد هنوز و گذشته بعد قرن از هم سال ١۶ االن البته نم شود!”

رنگ اعداد مسئلۀ به را او کردم سع گوناگون راه های از و کردم مالقات را اردیش ها بار من
صرف برایش را وقتش نم کرد قبول و نم شد غافل مسئله این بودن سرکش از اما شانم ب کل
فوق العاده اش ذهن با کند، رنگ را مسئله نم توانست اردیش اگر حت معتقدم من اگرچه کند.

باشند.» راه گشا بود ن مم که م آورد بدست خوبی نتایج
به « کل رنگ «عدد انگارۀ مغرضانۀ و اشتباه انتساب به خود صحبت های ادامه در بهزاد دکتر
انستیتو ‐استاد شاه محمد» «حسین نوشته های به استناد با را انتساب این و کردند اشاره ویزینگ

دانستند. مردود کل به راچستر‐ تکنولوژی
هم باز که کردند بیان « کل رنگ عدد «انگاره از را فت انگیز ش نتیجۀ چند استاد آن از پس

م شود: اشاره آن ها از بعض به تیتروارانه
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رنگ ی حداکثر فقط م کند ادعا انگاره این ویزینگ، قضیۀ به شرط ِدو شدن اضافه وجود با (١
است. الزم بیشتر

است. صفر برابر تقریباً حدس این بودن نادرست احتمال که شده است اثبات (٢
تساوی برقراری احتمال شود، انتخاب تصادف صورت به G گراف اگر که شده است اثبات (٣

است. ی برابر تقریباً χ′′
(G) = ∆ + ١

.∆(G) + ١ با است برابر G گراف رنگ عدد برای شده یافت باالی کران ترین کوچ (۴
H اگر و م کند مشخص را H دلخواه گراف نبودن یا بودن کل که شده است ارائه وریتم ال (۵

م دهد. تشخیص را اولیه اش گراف بود، کل
نیز کراندار درجۀ با نامتناه گراف های برای باشد، درست متناه گراف های برای انگاره اگر (۶

است. برقرار

سال: ۴۶ قدمت به مسئله ای باز و ِکل رمزی اعداد

رمزی، عدد از است تعمیم که را ِکل رمزی عدد سخنانشان پایان های بخش در بهزاد استاد
مورد همین در رجوی» «حیدر دکتر با قبل سال ۴۶ که کردند اشاره مسئله ای به و کردند تعریف
س هیچ داریم اطالع که جایی تا دهه ۵ به نزدی گذشت از بعد است جالب کردند. طرح
به P طبیع عدد ترین کوچ کردن کردن پیدا است: این مسئله مطلوب نرفته است! آن حل سراغ
در یا باشد، موجود راس r با کامل زیرگراف رأس، P با G گراف از H کل گراف در یا طوری که

. s > r٢ − r + ٨ و r > ۴ که هایی s و r برای راس؛ s با کامل زیرگراف متممش
M.Behzad; H. به ر.ک شده است. محاسبه رجوی دکتر و بهزاد دکتر خود توسط ر دی حاالت (برای

دانشجویان به ایشان Math Annalen در شده چاپ Radjavi; Another Analog of Ramsey Numbers

دارد کار جای چون کردند؛ پیشنهاد را موضوع این هستند ترکیبیات در دکتری تز موضوع دنبال که
ست. دارا نیز را مقاله به شدن تبدیل ظرفیت و

کنند ارائه باز مسئلۀ این جواب دربارۀ حدس خود سخنران خاتمۀ در که بودند برآن استاد گویا
در کار این از ول کنند؛ کار مسئله روی افرادی شده که هم حدس آن اثبات یا رد برای شاید تا

شدند. منصرف لحظه
رنگ عدد انگاره اثبات برای تومان میلیون صد ی جایزه ای بهزاد دکتر ، سخران قسمت آخرین در

با کردند امیدواری ابراز کشور، در ترکیبیات رشتۀ باالی ظرفیت به اشاره با و کردند تعیین کل
شود: مطرح دنیا در ایران ترکیبیات دور نه چندان سال های در حساب شده، و دقیق برنامه ریزی

وجهۀ را ایران در ترکیبیات و گراف ها نظریۀ وفایی ش که م نهم ارج را بزرگان زحمات پایان، «در
شرکت کنندگان از جذّاب حوزۀ این چشم گیر ِ تعال جهت را راه نقشۀ تدوین و قرارداده اند همت
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م شوم.» خواستار

و ِانگاره ِپنجاه سال کی بریدن از بعد
محققان و استادان شرکت کنندگان، از پذیرایی

(سرگذشت خسروشاه غالمرضا دکتر چون
محمل اندازۀ انقالب، از بعد ترکیبیات
هارتمن)، نیمه طرح های گانه، سه طرح های
تولید ماشین  ؛ (گرافیت ذاکر منوچهر دکتر

میمن حمیدرضا دکتر گراف)، در حدس
رضایی طایفه بهروز دکتر ،( بلوک (طرح های
مرتبه از هادامارد ماتریس های بندی (طبقه
استوانه ای ال (اش ر دانش امیر دکتر ،( کوچ

قربان ابراهیم دکتر ،( ریخت ی مسائل و
محرم دکتر و آن) جبری خصوصیات و (گراف
های توان و بهزاد (حدس ایردموس نژاد
کردند. ایراد را خود سخنران گراف)، کسری

اینترنت نشان به م توانید ی هر سخنران موضوع از یده ای چ به دسترس برای
مقاالت چاپ علوم فرهنگستان هم چنین کنید. مراجعه www.combinatorics.sbu.ac.ir

از ر تش از (پس بهزاد استاد سخنان دارد. کار دستور در را سمینار این در ارائه شده و پذیرفته شده
«در جلسه: برای بود ختام حسن ارزنده شان)، کارهای بابت سخنرانان به تبری و برگزارکنندگان
ِ گراف نظریه استاد هراری، به اف زی از دیدم مسیح ِنوی سال تبری کارت ی ١٩۶۵ سال
م شد، دیده  زمین روی ِخوابیده شیر ی آن باالی در بود؛ زیبایی بسیار کارت ان. میشی اه دانش

بود. دو و جهش حال در شیری کارت ِ پائین و بود ایستاده ِباز چشمان با شیری آن از پائین تر
سخنران های از من و گراف... فردای و گراف ِ امروز گراف، ِنظریه دیروز نوشته شده بود: کارت زیر

چه!» یعن گراف” ”فردای فهمیدم عزیزان شما
صمیم فضای و جو از شرکت کنندگان رضایت به م توان گردهم آیی این توجه شایان نکات از

کرد. اشاره آن علم باالی سطح عین در سمینار بر حاکم



شوارتز کش نامساوی

کالم بدون اثبات
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موتالی پارادیپ نویسنده:
طرقبه واحدی بهروز مترجم:

ترنتو اه دانش کاربردی، ریاض رشته ارشد کارشناس دانشجوی

٣ است؟ واقع نهایت بی آیا

همیش عاشقان به را ریاض به عالقه مند آموزان دانش تا دارد عادت همواره اقلیدس هندسه
دردسر به مرا همواره اولیه فرض ی اما نبودم. مستثنا قاعده این از نیز من و کند تبدیل ریاض
درنتیجه ندارد، ابعاد اما دارد ان م که م کند اشاره چیزی به « هندس نقطه » تعریف است: انداخته
چنین م توانید شما درحال که شوند. واقع خط از قسمت هر در م توانند آن ها از بی شماری تعداد
به صورت واقع ء ش ی به وسیله را آن نم توان اما کنید تصور ریاضیات مجرد دنیای در را چیزی
موازی آینه دو میان را تصویر ی زیاد بسیار بازتاب های تعداد ما هنگام که کرد. محقق فیزی

٣ Pradeep Mutalik, Is Infinity Real?, www.quantamagazine.org
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و کوچ تصاویر واقعیت در اما دارد ادامه بی نهایت تا روند این که م گوییم بی دقت با م بینیم،
فرآیند با ما همه م رود. بین از تصویر اطالعات ، فیزی حد ی در سرانجام م شوند. کوچ تر
آشنا دیجیتال تصاویر در زیاد) تکرارهای ط در عکس ی کیفیت رفتن دست (از شدن سل پی
بی کران اعداد مفهوم داده اند. گسترش عال سطح تا را بی نهایت مفهوم ریاض دانان هستیم.
که به گونه ای م باشد؛ توجه درخور زیبایی اش دلیل به است شده ارائه کانتور گئورگ توسط که
ریاضیات در ‐نامتناه متناه تقسیم بندی درباره ی کوانتا نشریه در اخیرش مقاله در ولچور ناتال
است. یادکرده ندارند» فیزی واقعیت با ارتباط هیچ که ها بی نهایت از به عنوان«انبوه آن از
که نقطه ها(همان گونه همچون ریاض مشابه مفاهیم از بسیاری به ضمن به صورت ها بی نهایت
بی نهایت ها آیا اما پیداکرده اند. راه خردها بی نهایت مفهوم و زنجیره ها شد)، اشاره آن به باال در
مدل های از برخ که همان طور آیا باشند؟ داشته وجود فیزی جهان از جنبه ای هر در م توانند

سل پی سطح، پایین ترین در به نوع یا و است؟ نامتناه واقعاً فضا م کنند ادعا کیهان تورم
از بسیاری آن در که « برود بین از باید ایده «این نام به جالب فوق العاده کتابی در است؟ شده
م پندارند، اشتباه را ایده ها آن  مصرانه که دهند م توضیح علم ایده هایی درباره برجسته متفکران
تا رسیده آن زمان اکنون که م کند بیان ماساچوست فناوری موسسه از دان فیزی تگمارک س م
چنان ریاض دانان و دانان فیزی اکثر م نویسد«هرچند تگمارک کنیم. حذف فیزی از را بی نهایت
آسان بسیار تقریب ی تنها بی نهایت اما م کنند، تردید آن در به ندرت که شده اند بی نهایت شیفته
ما که دارد عقیده تگمارک نیافته ایم.» آنان برای مناسبی تقریب تاکنون که است چیزهایی برای
برای بیابیم. بی نهایت از استفاده بدون معادالت فیزی اصل قوانین توضیح برای تا نیازمندیم

کیف پاسخ هایی م تواند بی نهایت وجود فرض ونه چ که ببینیم واقعیت این از مثال هایی آنکه
آزمایش را فیزی بنیادهای نیستیم مجبور نیستند، درست چندان واقع دنیای در که دهد ارائه
جواب هایی کنیم، بسنده کوچ مقادیر یا و بزرگ مقادیر به تنها اگر موارد بسیاری در کنیم.
برایتان را مطلب این که داریم مسئله سه ادامه در آورد. خواهیم به دست مفیدتر حداقل یا بهتر
را بی نهایت مفهوم وقت که کنید توجه نشوید. جزئیات درگیر مسائل این در م دهند. توضیح

م کنند. تغییر ونه چ نظری جواب های م گذارید کنار

شود؟ بی نهایت زین جای م تواند بزرگ بسیار ول متناه عددی آیا

فکر متناه توانیم م ونه چ دهیم نشان که است این برای گرم دست ی تنها پرسش این
توسط که هیلبرت هتل مشهور مسئله با امر این کنیم. کردن فکر نامتناه زین جای را کردن
تعداد که یرید ب نظر در را فرض هتل است. ارتباط در شد مطرح ١٩٢۴ سال در هیلبرت دیوید
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مهمان ١٠٠٠ م تواند هتل این آیا هستند. پر آن ها تمام و است نامتناه شمارای آن اتاق های
بدهد؟ جای خود در شده اشغال اتاق های از ی هر در مهمان ها تعداد کردن اضافه بدون را جدید
این زمینه، این در م رفت. کار به مورد این در کبوتری النه اصل داشتیم، اتاق متناه تعداد اگر
تنها النه هر در اگر دهید قرار النه n درون را کبوتر ١+n نم توانید شما که م کند بیان مسلم اصل
ما است! آسان کار این اتاق نامتناه تعداد با هتل در اما باشید. داشته گنجایش کبوتر ی برای
حاال بفرمایید! کنیم. منتقل n+١٠٠٠ شماره اتاق به n شماره با اتاقش از را مسافر هر باید تنها
به کار سؤال این حل در بی نهایت از استفاده برای که ترفندی به هستند! خال ١٠٠٠ تا ١ اتاق های

عمل راه حل این باشد، بزرگ عدد این که هم هراندازه اتاق، متناه تعداد با کنید. توجه گرفتیم
هم آیا باشد. متناه اما بزرگ ان ام حد تا عددی اتاق ها تعداد که کنیم تصور بیایید نیست.
مسافر ١٠٠٠ م توان به راحت که م شود مشخص داد؟ مثبت پاسخ سؤال این به م توان چنان
کردن جابه جا به نسبت روش این و داد جای متناه اتاق های تعداد با واقع هتل درون را جدید
که است معقول فرض این الزم، نکته تنها م برد. کمتری زمان ر دی اتاق به اتاق ی از شخص
بیایید نماید. ترک را هتل مشخص شده زمان در فردی صفر، غیر ول کوچ بسیار به احتمال
است. درصد ی کند ترک را هتل معین روز ی در شخص این که احتمال کنیم فرض محتاطانه

دهد؟ جای خود در را جدیدش مهمانان م تواند هتل ونه چ که م شوید متوجه آیا

باشد فیزی محدودیت های دارای فضا قابل اندازه گیری مقدار کوچ ترین اگر
م افتد؟ اتفاق چه

ضلع طول از مثلث ی ضلع دو هر طول های مجموع که م کند بیان مسطح هندسه در ای قضیه ای
محدودیت است قابل اندازه گیری که فضا از طول کوچ ترین برای اگر اما است. بزرگ تر سوم
چه متر ١٫۶ × ٣−١٠۵ یعن پالنک حد به نزدی چیزی مثال برای باشد داشته وجود فیزی

ی پالنک طول به جای بیایید است؟ برقرار چنان هم طول این با هندسه قضیه این آیا م شود؟
تصور کنیم. استفاده را م باشد کوچ بسیار چنان هم اما است دلهره آور کمتر که ر دی طول
آیا نم دهند. را رون می ٠٠١٬٠ از کوچ تر هیچ چیز اندازه گیری اجازه فیزی قوانین که کنید
که ، مثلث چنین آیا باشید؟ داشته رون می ٣٠٠ ٢٠٠و ،١٠٠ اضالع با مثلث صفحه در م توانید
فراتر را پا م توان آیا دارد؟ قابل اندازه گیری مساحت نباشد، تخت وجه هیچ به دارید انتظار شما
این پاسخ باشد؟ سوم ضلع اندازه از کوچ تر آن ضلع دو اندازه مجموع که داشت مثلث و نهاد

کند. فت زده ش را شما است ن مم پرسش ها
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است دقیق چقدر واقع دنیای در هندس دید

هر دارد. کانون دو که است هندس ل ش ی بیض یرید. ب نظر در را بیضوی بیلیارد میز ی
م گردد. منعکس ر دی کانون روی شود کشیده آن محیط به بیض کانون ی از که راست خط
توپ اگر دارید. آن کانون های از ی در حفره ای با بیضوی بیلیارد میز ی یرید ب نظر در حال
توپ م زنید. ضربه آن به جهت چه در که باشد مهم نباید ر دی دهید، قرار ر دی کانون روی را
ساخته نقص و بی عیب به صورت واقع بیلیارد میز ی قطعاً نه؟ بیفتد، حفره درون چنان هم باید
که دارد وجود ل مش این هنوز این حال با داریم. میزی چنین یریم ب نظر در بیایید اما نم شود،
اندازه ای فیزی ء ش ی به عنوان توپ درحال که است، بعد بدون نقطه ای بیض ریاضیات کانون
توپ فروافتادن دقت بر متناه اندازه این ونه چ م زنیم ضربه توپ به هنگام که دارد. متناه
هیچ که حقیقت این هم چنین و موضوع این گرفتن نظر در با م گذارد؟ تأثیر ر دی کانون درون
داشته قرار کانون ها از ی روی ابتدا در توپ که زمان تا آیا نیست، دقیق کامال بیلیاردی ن بازی
خوب اندازه ی به نتایج همواره م زنید ضربه آن به جهت چه در این که از صرف نظر باشد،
داشته طول ١متر ، کوچ قطر و متر ٢ ل، ش بیضوی میز بزرگ قطر اگر آورد؟ خواهید به دست
زدن ضربه برای جهت بهترین باشد، توپ قطر برابر ۵٬١ میز روی حفره قطر اینکه فرض با باشد،
ماندن ثابت با حفره و توپ اگر است؟ کدام ر دی کانون در آن افتادن و کانون ی از توپ به
در آیا شوند، ساخته است ن مم فیزی ازنظر که اندازه ای کوچ ترین در دو آن بین اندازه نسبت
جدیدی بینش شما به سؤاالت این امیدوارم باشید! موفق م شود؟ حاصل تغییری شما نتیجه گیری

باشد. داده واقع دنیای و فیزی و ریاضیات در بی نهایت مفهوم بین تناقض درباره
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استیوارت ایان نویسنده:
هادیان حسین امیر مترجم:

بهشت شهید اه دانش کامپیوتر، علوم رشته دانشجوی

جوان۴ ریاض دان ی به نامه ای

این Letters to young mathematician کتاب نهم نامه ی از است ترجمه ای م خوانید که متن
است. نوشته خیال دانشجوی ی به استوارت یان که است نامه هایی شامل کتاب

کنند؟ حل را مسائل تمام م توانند کامپیوترها آیا

عزیز: م
فکر من که چیزی کنند، محاسبه م توانند انسان ها از دقیق تر خیل و سریع تر خیل کامپیوترها بله،
مطالعات ارزش پس که است این کنند برخورد سؤال این به تو دوستان تا است شده باعث م کنم
به م توانم من م شود. ریاضیدان ها نسل شدن منسوخ سبب که است دیدگاه این ی چیست؟ تو

شد. نخواهیم منسوخ ما که بدهم را اطمینان این تو
محاسبات معن نه م شود، ریاضیدان ها شدن گذاشته کنار سبب کامپیوترها م کند گمان که هرکس
وپ ها روس می که حاال کنیم فکر ما که است آن مانند این م شناسد. را ریاضیدان ها کار و م داند را
گمان که است این اصل اشتباه احتماال نیست. نیازی شناسان زیست به ر دی هستند ما اختیار در
از دقیق تر و سریع تر م توانند کامپیوترها ازآنجایی که و است حساب فقط ریاضیات که م کنند
که البته است: این غلط تصور این جواب است؟ انسان ها به نیازی چه ر دی کنند حساب انسان ها

نیست. حساب تنها ریاضیات
زیست شناس موضوع، به رسیدن و شدن نزدی برای جدید راه هایی کردن باز با وپ ها روس می

۴Ian Stewart , Letters to a young mathematician, 2006
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بسیار کار ی است. کامپیوترها و ریاضیدان ها بین رابطه مانند دقیقاً این کردند. جذاب تر را
فراهم به سرعت را آزمایش ها انجام ان ام که است این ریاضیدان ها برای کامپیوترها مهم و جذاب
ما که چیزهایی م کنند معلوم اوقات گاه و م کنند بررس را حدس ها آزمایش ها، این م کنند.
محاسبات [پردازنده] فرکانس افزایش با – و هستند غلط چیزهایی شوند ثابت تا داریم انتظار
دسترس از دور درگذشته که م شوند تئوری هایی اثبات باعث که م دهند انجام را غول آسایی
م کنند. فکر درست دارد بزرگ جمع های ریاضیات م کنند فکر که افرادی اوقات گاه بودند.
ریاضیدان ی گلدباخ، کریستین ١٧۴٢ سال در یرید. ب نظر در را گلدباخ حدس مثال برای
کند بررس است توانسته او که جایی تا اینکه بر مبن نوشت اویلر لئونارد به نامه ای در تازه کار،
.١٠ = ۵+۵ یا ٨ = ٣+۵ ١٠٠یا = ٩٧+ ٣ مثال برای است. اول عدد دو جمع زوج اعداد تمام
اعداد از کوچ لیست برای را خود حدس توانست تنها گلدباخ دست محاسبات از استفاده با
کرد. بررس را عدد میلیاردها به سرعت و به راحت م توان جدید کامپیوتر ی در کند. بررس
هر است). ۴ × ١٠١٨ ،٢٠١۴ سال در ثبت شده رکورد (البته است ٢ × ١٠١٧ حدس این رکورد
هنوز اگرچه م شود. گلدباخ حدس درست متوجه دهد انجام را آزمایش همچنین کس که وقت

است. نشده یافت کند تبدیل قضیه به را حدس این که اثبات هیچ
که چیزی واقعاً آیا کند تائید را گلدباخ حدس آزمایش میلیارد ی اگر ؟ نگران چرا م عزیز

است؟ درست است گفته گلدباخ
جمله ی م کنند. استفاده قضیه ها اثبات برای قضیه ها از ریاضیدان ها که اینجاست ل مش
مختلف جمالت نادرست متوجه ما عمل (در م کند خراب را ریاضیات تمام درواقع نادرست
مطالعه برای و است کننده اذیت قدری πکه عدد مثال برای نم کنیم). استفاده آن ها از و م شویم
تقریب مسائل بعض حل در کنید فرض ٢٢

٧
یا ٣ را π اگر یرید. ب درنظر است خوب بسیار

است. مناسبی
استدالل ی شد. خواهد بزرگ تر بسیار آن پیامدهای یرید، ب نظر در ٣ برابر را π واقعاً شما اگر اما
تقسیم با و π − ٣ = ٠ آنگاه π = ٣ اگر م دهد. نشان غیرمنتظره ای نتایج ساده بسیار ی خط
داریم) تقسیم اجازه و است صفر مخالف که میدانیم ارشمیدس خاطر به (که π − ٣ به طرفین
اعداد تمام که م شود اثبات دلخواه عدد هر در طرفین ضرب با ١=٠ که م رسیم نتیجه این به
شما که زمان بنابراین هستند؛ برابر دلخواه عدد دو هر که م دهد نتیجه این و هستند؛ صفر برابر
١ شما به م تواند صندوق دار کنید، برداشت ١٠٠دالر بانک تان حساب از تا م روید بانک به
به م توانید شما زیرا نم کند؛ فرق نیز حقیقت در و نم کند فرق که کند اصرار و بدهد دالر
با برابر دالر ١ این که دهید توضیح و بروید رویس رولز یا و مارکوس نیمان نمایندگ های از ی
است این برابر نفر ی کشتن زیرا شوند زندان نباید قاتل ها اینکه، جالب تر است. دالر ی میلیون
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نزده مخدر مواد به دست زندگ اش تمام در که رکس دی سویی از یا است. نکشته را کس که
از چیزهایی و است؛ آن از تن میلیون ها داشتن برابر کوکائین نداشتن زیرا شود زندان باید است،

قبیل... این
ی م شوند. منجر جدید حقایق به منطق از استفاده با و م گیرند قرار هم کنار ریاض حقایق

اطمینان دارد.برای قدرت استدالل این حلقه ضعیف ترین که است قوی اندازه همان به استنتاج
در را گلدباخ حدس که است خطرناک این بنابراین شوند. حذف باید ضعیف حلقه های تمام
است. درست حدس این که یریم ب نتیجه سپس و کنیم بررس رقم ٢٠ اعداد تا کامپیوتر ی

بزرگ اعداد برای عبارت ی اگر است. شده سخت گیر قدری ایان که م کنید فکر شما مطمئناً
نه؟ باشد، درست اعداد همه برای نباید آیا باشد. درست

اقیانوس هستند، کوچ ریاض دنیای در رقم ٢٠ اعداد شروع برای نم کند. کار این گونه خیر،
کوچ زمینه ها برخ در رقم میلیارد ی عدد ی حت و دارد ادامه بی نهایت تا اعداد پهناور

برای مشهودی وی ال هیچ اگرچه م دهد. رخ اول اعداد تئوری در کالسی نمونه ی است.
کارل ١٨۴٩ سال از قبل مدت است. حاکم آن ها بر آماری قواعد اما ندارد، وجود اول اعداد دنباله
مشخص عدد ی از کوچ تر اول اعداد تعداد که مناسب تقریبی فرمول ی گاوس فردری
م رسد نظر به که شدند متوجه زود خیل کرد. پیدا م کرد مربوط عدد آن اریتم ل انتگرال به را
این کامپیوتری آزمایش های مجدداً است. آن دقیق مقدار از بزرگ تر قدری تقریب این همیشه که

کردند. بررس عدد میلیون ها برای را ویژگ
حقیق مقدار ترتیب که کرد اثبات وود لیتل جان ١٩١۴ سال در است. غلط آن دادن تعمیم اما

انتگرال تقریب که را عددی هیچ کس اما م شود. عوض بار بی نهایت اریتم ل انتگرال تقریب و
ثابت وییز اس ساموئل که زمان تا نم شناخت. را باشد کوچ تر آن واقع مقدار از آن اریتم ل
صفر تا ٣۴ آن توان که دارد رقم ١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حداکثر عددی چنین کرد
سال در م شد. ریمان فرضیه نام به نشده اثبات عبارت ی فرض شامل او اثبات بعالوه دارد.
افزایش صفر ١٠٠٠ به توان صفر ٣۴ درنتیجه نگیریم نظر در را ریمان فرضیه اگر کرد ثابت ١٩۵۵
به ما که نیست عددی این که باشید داشته یاد به لطفاً است. ر غول پی عدد این ی و م کند. پیدا

باشد. دارا باید عدد آن که است ارقام تعداد ه بل هستیم آن دنبال
است. کوچ عدد مقایسه در که کرد پیدا کاهش ١٫۴ × ١٠٣١۶ به وییز اس عدد

بی ربط کامال دهیم انجام م توانیم کامپیوتر ی روی که آزمایش هایی نوع بزرگ این به اعداد با
است. معمول مقدار این اعداد نظریه در و است.

انتگرال با اول اعداد تعداد تقریب دهیم انجام م خواستیم که چیزی تمام اگر نداشت وجود ل مش
درباره ی که همان گونه و م گیرد نتیجه قدیم حقایق از را جدید حقایق ریاضیات اما بود. اریتم ل
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نابود را ریاض پایه های م تواند استدالل درنتیجه باشند غلط قدیم حقایق اگر گفتیم π عدد
مجبوریم هنوز ما باشد. گسترده چقدر است ن مم کامپیوتری محاسبات شواهد نیست مهم کند.
باشند، باارزش دستیاران م توانند کامپیوترها کنیم. استفاده خودمان خاکستری سلول های از تا
تولید به وسیله هنوز ما باشد. به کاررفته محاسبات راه اندازی برای بسیاری فکر که زمان تنها اما

نشده ایم. منسوخ خودمان دست
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آردیال و فدری : نویسنده
موس ایرد نژاد محرم دکتر مترجم:

بهشت شهید اه دانش ریاض گروه استادیار

کاتالونیا طلبی استقالل و استرلینگ فرمول

ی لوئیس، دنیا. با ارتباط قطع و دوری هفته ی از پس برگشتم. خانه به پیش روز چند
اخبار شنیدن برای بنابراین بود. کرده دعوت کوتاه گفت و گپ و قهوه صرف به مرا دوستانم از

کند. مطرح من با خواست م که داشت هم ریاض پرسش لوئیس البته رفتم. کافه به جدید

کاتالونیا پرس همه

محافظه جمهور رئیس بودند. اسپانیا از جدایی پرس همه درگیر کاتالونیا مردم که بود دهه چند
«همه نام با جنبش بماند قدرت در تغییرات این خالل در اینکه برای مس آرتور کاتالونیا، کار
بیاورد. رای استقالل پروژه کاتالونیا، مختلف های بخش اتحاد با تا انداخت راه به آری»را باهم
، کوچ حزب ی با است مجبور و ندارد مجلس در را کاف حمایت که فهمید زود خیل اما

شود. متحد CUP نام به محبوب و داری ضدسرمایه مستقل،
دوراه ی سر بر را خود و اند یافته غیرمنتظره قدرت که دریافتند حزب این اعضای ناگهان
سنت مداران سیاست از نمادی که مخالفانشان، از ی مس آرتور با باید آیا دیدند. ایدئولوژی

خیر؟ یا میشدند متحد بود
شورای عضو ٣٠٣٠ از ی هر حزبی، درون گیری رای ی در ،٢٠١۵ دسامبر هفتم و بیست در
موافق عضو ١۵١۵ بود: غیرمنتظره نتیجه انداختند. صندوق به را خود رای CUP حزب مرکزی

استقالل. مخالف عضو ١۵١۵ و استقالل
این که دارد احتمال چقدر ر «م میپرسیدند هم از و بودند نادر اتفاق این شوک در کاتالونیا مردم
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که بود ران دی از بیشتر تعجبشان و ردند می مطرح را ١
٣٠٣٠

شانس برخ بیفتد!» اتفاق تساوی
در که میدانستد این با معادل را پیشامد این ر دی برخ بودند. نکرده فکر اتفاق این شانس به
آن پاسخ که رد نمی فکر کس شاید و بود جالب سوال بایستد. اش لبه روی ه س ه، س پرتاب

باشد! سوال خود از تر جالب

اتفاق ی شانس

ثابت باشد. نه یا آری شان رای و کنند شرکت گیری رای ی در دهنده رای ٢m»» کنیم م فرض
است پی عدد همان بله ١√

mπ
با است برابر تقریباً نه و آری های رای تعداد تساوی احتمال نیم می

١ با است برابر تقریباً CUP حزب در ها رای تساوی احتمال خاص حالت این در نکنید. تعجب
.(٣٠٣٠ از ١ (نه ۶٩ از

برای مطلوب حالتهای تعداد . ٢٢m با است برابر آراء برای ن مم های حالت کل تعداد اثبات.
باید اما . (٢m)!

m!m!٢٢m با است برابر مذکور پیشامد احتمال نتیجه در . (٢m
m

) با است برابر آراء تساوی

خوشبختانه . ١√
mπ

با است برابر m از بزرگ کاف اندازه به مقادیر برای مقدار این دهیم نشان

خورد: م ما درد به که دارد فرمول استرلینگ نام به ریاضیدان

n! ≈ (
n

e
)n
√

٢nπ

فرمول این در اما ذریم. می آن گفتن از که دارد احتیاج آنالیزی معلومات کم به فرمول این اثبات
میخواستیم که آنچه به توانیم م فرمول این کارگیری به با نند! می چه نپر و پی مانند مهم اعداد
بنابراین بماند. باق ای شبهه هیچ جای خواست نم که بود آدمهایی دست آن از لوئیس برسیم.
توانستیم م حال داد. انجام مطلوب نتیجه به رسیدن تا را نهایی محاسبات و شد کار به دست
حزب گیری (رای خاص حالت در کنیم استفاده حساب ماشین از آنکه بدون مناسب تقریبهای با

آوریم: بدست را احتمال حاصل (CUP

١/
√

١۵١۵π ≈ ١/
√
(١۵٠٠)(٣) ≈ ١/

√
۴٩٠٠ ≈ ١

٧٠

با است برابر احتمال این دقیق مقدار است. کارا چقدر استرلینگ تقریب بدانیم که است مهم این
.١/۴۴٩۵٠ با برابراست میاید بدست استرلینگ تقریب کم به که مقداری و درصد ١/۴۴٩٣٨
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حزب جلسه درون از خبری

حال باشد. نگرفته پیش مثبت از منف آراء تعداد وقت هیچ آراء شمارش هنگام در کنید فرض
با است برابر پیشامد این احتمال میشود ثابت بود؟ خواهد چقدر ها رای تعداد تساوی احتمال
و مثبت آراء تعداد نهایت در که درصورت حالت این برای ن مم حالتهای تعداد واقع در . ١

m+ ١
اعداد است. کاتاالن دنباله m−ام جمله که cm =

١
m+ ١

(٢m
m

) با بود خواهد برابر شود برابر منف
شد. کشف هجدهم قرن در اویلر همچنین و مغولستان کشور از ریاضیدان توسط ابتدا کاتاالن
شدند. معروف کاتاالن اعداد به کاتاالن، اوژن نام به بلژی اهل ریاضیدان افتخار به اعداد این
های دنباله المعارف دایره در شما اگر و شوند م ظاهر شمارش مسایل از بسیاری در اعداد این
میشود. ردیف برایتان مطلب صفحه بیست باشید آن خواص دنبال به ( www.oeis.org ) عددی
کرده چاپ را آن کمبریج اه دانش انتشارات و است نوشته باره این در که کتابی در استنل ریچارد

است. آورده را کاتاالن اعداد خاصیت ٢٠٠ از بیش است

کاتالونیا سرنوشت

جلسه در که چرا نکند حمایت مس آرتور از که گرفت تصمیم CUP حزب رهبر ژانویه سوم در
ی و بودند موافق نفر ٣٠ بودند، مخالف نفر ٣۶ شد یل تش نفر ۶٧ حضور با که حزب داخل

جمهوری ریاست آت انتخابات در که کرد اعالم مس آرتور ،٢٠١۶ ژانویه نهم در ممتنع. نظر
طرفداران و بپیوندد آری» هم با «همه جنبش به CUP حزب که شد باعث این و شد نخواهد کاندیدا

آورند. بدست را مجلس اکثریت کنترل توانستند استقالل



جز به جز انتگرال گیری

کالم بدون اثبات







۶١ ١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه

باباخان حسین محمد : نویسنده
بهشت شهید اه محض،دانش ریاض ارشد کارشناس دانشجو

افالطون اجسام

تاریخچه

اتلند اس در شده کنده کاری کوچ سنگ های
نشان مانده است، به جا نوسنگ عصر از که
از پیش سال ١٠٠٠ تقریبا بشر که م دهد
م شناخته را منتظم چندوجه های افالطون،
است. عالقه داشته آن ها متقارن ل ش به و
م دهد نشان که دارد وجود نیز شواهدی
معماری در احجام این از باستان مصریان
بارزترین ر، غول پی هرم های بهره م بردند؛ خود
درباره ی باستان، یونانیان اما هستند. نمونه ها
دادند. انجام فراوان بحث های ال اش این

افالطون داده است. انجام بحث هایی اجسام این از سه تا درباره ی خود هشتم رساله ی در اقلیدس
است: کرده ذکر عالم سازنده عناصر را « آب و آتش ، باد ، خاک » خود نوشته های از ی در
میان در و هاست آن نافذترین آتش عناصر، بین در زیرا است داده نسبت آتش به را چهاروجه
و است شده ساخته االضالع مختلف مثلث ٨ از و دارد را گوشه ترین تیز هرم منتظم اجسام
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کردن واژگون و است عناصر ترین صلب خاک زیرا است شده داده نسبت خاک به شش وجه
قایم مثلث ١٢ از و است منتظم اجسام سایر از ل تر مش است گرفته قرار قاعده روی که عبی م
به دوازده وجه و آب به بیست وجه ، هوا به هشت وجه طور همین است شده ساخته الزاویه
به حجم پنج این تا شده سبب افالطون توضیحات همین شاید دارد. اختصاص هست جهان کل
ریاضیات به دنبال همچنان افالطون و اقلیدس از پس سال ها تا باستان یونانیان شناخته شود. او نام
البته (که اقلیدس پانزدهم کتاب نام با کتابی در میالدی ۶ سده ی در بودند؛ حجم ها این بر حاکم
و رئوس تعداد ر، دی ی در اجسام این کردن محاط روش درباره ی است!) ننوشته آن را اقلیدس
اول جلد در م توانید را مسایل این از نمونه هایی شده است. بحث همسایه وجوه میل زاویه ی
کپلر یوهان میالدی، ١۶ قرن در ببینید. هاوارد.د.ایوز نوشته ی ریاضیات” تاریخ با ”آشنایی کتاب
بود باور براین داشت، اعداد میان جادویی روابط یافتن به بسیاری عالقه ی که آلمان بزرگ منجم
که افالطون ای اجسام حجم نسبت کم با را شمس منظومه ی سیارات مدار شعاع م تواند که
دلیل اش تنها اما ساخت، خود نظر و محاسبات توضیح برای مدل او بیابد. شده اند محیط برهم
افسانه ای حالت آن ها به که بود منتظم چندوجه های زیاد بسیار نظم حدس، و باور این برای

علم روش های به سیارات، مداری اطالعات اندازه گیری بسیاربرای وقت صرف از پس او م داد.
سیارات حرکت و مدار درباره ی را خود معروف بسیار قانون سه توانست به این ترتیب روی آورد؛
١۶ قرون در باالخره شمس منظومه ی برای کپلر اولیه ی مدل کند. صورت بندی شمس منظومه ی
اثبات هایی توانستند لژاندر و اویلر ، کوش دکارت، چون بزرگ ریاضیدان های میالدی، ١٨ تا
از جدید شاخه ای در بعد به میالدی ١٨ قرن از کنند. ارایه منتظم چندوجه پنج تنها وجود برای
غیرمنتظم، و منتظم چندوجه های تقارن میزان اندازه گیری بحث گروه ها، نظریه ی به نام ریاضیات

شد. آغاز آن ها تقارن انواع معرف و

اولیه تعاریف

است ضلع چند ی انها از ی هر که وجه چند به محدود جسم ی از است عبارت : وجه چند
نم توانند چندضلع ها که همان طور هستند ها ضلع چند سه بعدی معادل چندوجه ها درواقع
نم توانند ضلع ها چند که همان طور و هستند؛ حفره فاقد نیز چندوجه ها باشند، داشته حفره
چسبیده به هم حجم چند از نم توانند و هستند ی پارچه نیز چندوجه ها باشند، بخش چند

شوند. ساخته
راس دو واصل مستقیم خط پاره هر هرگاه نامند محدب را وجه چند ی : محدب وجه چند

گیرد. قرار وجه چند داخل در کامال آن
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چند ی بشوند منطبق برهم دو به دو ان های وجه همه که وجه چند هر به : منتظم وجه چند
گویند. منتظم وجه

شده یل تش سان ی وجوه از که شود م گفته محدب وجه چند ی به : افالطون اجسام
وجه چند پنج این جز میشود ثابت است سان ی افالطون جسم ی زوایای و اضالع .تمام است

. ندارد وجود ری دی وجه چند

افالطون اجسام خواص

تعداد V با را افالطون جسم ی راسهای تعداد کنید فرض اویلر): شاخص (رابطه .٠ . ١ قضیه
قرار بر زیر ی رابطه همواره آنها بین دهیم نمایش F با را آن های وجه تعداد باEو را آن اضالع

است:

V − E + F = ٢ (١)

روش به دنبال سال، دویست به نزدی ، کوش و لژاندر اویلر، دکارت، چون بزرگ ریاضیدانان
افراد، این از هری که این جاست جالب بوده اند. چندوجه ها برای رابطه این درست اثبات برای

معرف را کوش روش ادامه، در یافت. اثبات انجام برای به فرد منحصر و ران دی با متفاوت روش
(انگار بردارید. و کنید جدا آن از را آن وجه های از ی یرید ب درنظر را چندوجه ی م کنیم.
دارید. بی در جعبه ی ی حاال داشتید، عب م ابتدا از اگر برداشته اید.) را بسته ظرف ی در که
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زمین سمت به و بیرون به را آن جانبی سطوح تمام و هستید بی در ظرف این در کنید فرض حال
روی و بیایند کش کامال یال ها و وجه ها همه ی که م دهید ادامه جایی تا ار این کار م دهید. هل

ی حاصل ل ش دارید. صفحه روی نقطه ها و خطوط از گراف ی شما حاال شوند. پهن زمین
ر دی ی ضلع دو هیچ که قسم به باشد صفحه روی شدن رسم قابل که (گراف مسطح گراف
کشیدن با که م آید به دست صفحه ی روی وجه چند کردن تصویر از که است نکنند.) قطع را

بنشانیم. صفحه روی آن را م توانیم جعبه، وجوه دادن هل و

ل تغییرش یال های با که م دهد نشان صفحه روی را بسته ناحیه ی حاال اولیه، چندوجه وجه هر
هم بیرون ناحیه ی م شوند. نامیده ه شب داخل ناحیه های این ها شده است. محصور آن داده ی
ابتدا همان که وجه با معادل را بیرون ناحیه این دربردارد. را ه شب بیرون سطح همه ی که داریم
راس ها و یال ها تعداد مسطح، گراف ساخت فرآیند در م گیریم. درنظر کردیم جدا چندوجه از
راس های و یال ها تعداد با مسطح گراف یال های و راس ها، تعداد پس است. نکرده تغییری هیچ

است. برابر اولیه چندوجه

است. مساوی چندوجه وجه های کل تعدد با نیز ه شب بیرون و درون وجه های تعداد مجموع
باشیم مطمئن م توانیم دهیم، نشان مسطح گراف برای را اویلر رابطه ی درست اگر به این ترتیب،

افالطون جسم ۵ این مسطح گراف مشابه طور به است درست نیز چندوجه ها برای رابطه این که
مسطح گراف برای را اویلر رابطه اکنون باال توضیحات به توجه با کرد: رسم م توان باال مانند را
گراف این یال های تعداد روی استقرا با را کار این م کنیم ثابت افالطون جسم هر از حاصل
م ح م کنیم فرض است برقرار وضوح به م ح برای م دهیم: انجام م نامیم G آن را که مسطح
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درنظر را یال k+ ١ با G مسطح و همنبد گراف باشد، برقرار یال k با مسطح و همبند گراف برای
داریم: و ندارد دور چون دارد نامتناه ناحیه ی تنها آنگاه باشد درخت ی G گراف اگر م گیریم

V − (V − ١) + ١ = ٢

حذف Gرا گراف دور از e یال باشد. داشته دور و نباشد درخت G گراف م کنیم فرض پس
داریم: و شد خواهد ناحیه ی به تبدیل e طرف دو ناحیه دو نتیجه در م کنیم

V = V E = E − ١ F = F − ١

: است برقرار اویلر رابطه G− e مسطح گراف برای طرف از

V (G− e)− E(G− e) + F (G− e) = ٢ → V (G)(E(G)− ١) + (F (G)− ١) = ٢

→ V (G)− E(G) + F (G) = ٢

که داد نشان م توان سادگ به اویلر فرمول اساس بر م شود. ثابت ترتیب این به مسئله م ح و
F منتظم وجه چند ی م کنیم فرض اثبات برای ندارد. وجود منتظم وجه چند پنج از بیش
قطع را ر دی ی ضلع r راس، هر در و است منتظم ضلع n ی آنها از ی هر که دارد وجه
کنیم، حساب راسها تعداد اساس بر هم و وجوه تعداد اساس بر هم را یال ها تعداد اگر م کنند.

: داریم

nF = ٢E (٢)

بعالوه م آید، حساب به nFدوبار حاصلضرب در بنابراین و دارد تعلق وجه دو به ضلع هر زیرا

rv = ٢E (٣)

م آوریم: دست به را زیر رابطه پس، دارد. راس دو ضلع هر چون

٢E
n

+
٢E
r

− E = ٢ → ١
n
+

١
r
=

١
٢
+

١
E

(۴)

داشته ضلع سه دست کم باید چندضلع هر زیرا کنیم شروع r ≥ ٣ و n ≥ ٣ با باید که م دانیم
نم توانند r و n ول کنند. تالق را ر دی ی چندوجه زاویه هر در باید ضلع سه دست کم و باشد،
باشد ١

٢
از بزرگتر نم توانند (۴) رابطه چپ طرف صورت این در زیرا باشند سه از بزرگتر دو هر

مقادیری چه r ، n = ٣ وقت ببینیم پس نم شود. برقرا Eمثبت مقدار هیچ ازای به رابطه این و
منتظم چندوجه های باشد. داشته م تواند مقادیری چه n ، r = ٣ وقت و باشد داشته م تواند
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رابطه ازای به م شوند. مشخص حالت دو این با که چندوجه هایی همه از عبارت اند ن، مم
در م آید: زیر صورت به (۴)

١
r
− ١

۶
=

١
E

گذاشته کنار باید بزرگتری عدد هر یا ۶ که است واضح ) باشد. ۵ یا ۴ ، برابر٣ م تواند پس
۶ ،١٢ ، ٣٠ م آوریم دست به r nو مقدارهای این ازای به است). مثبت همیشه ١

E
چون شود

ازای به نحو همین به وجه بیست و وجه هشت ، وجه چهار یا متناظرند ترتیب به که E =

این E = ۶١٢٣٠ ترتیب به nو = م شود۴,۵,٣ نتیحه آن از که م آوریم به دست را رابطه r = ٣

جای به مقادیر این دادن قرار با . وجه دوازده و عب م ، چهاروجه با متناظرند ترتیب به مقادیر
م آوریم. دست به متناظر چندوجه های در را وجوه و راس ها تعداد (٣) و (٢) رابطه های در و
برای و است موسوم شالف نماد به که کرد مشخص nو r عدد دو با را م توان افالطون جسم هر

م رود: ار ب وجه چند توصیف

افالطون اجسام هندس خواص
صفحات هر بین داخل زاویه وجه دو زاویه میشود داده نسبت زاویه تعدادی افالطون هرجسم به

م شود: داده زیر فرمول توسط زاویه این است. وجه دو هر

sin(
θ

٢
) =

cos(π/q)

sin(π/p)
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م شود: محاسبه زیر صورت به زاهدرون) (ه عب م ی مورد در زاویه این مثال عنوان به

sin(
θ

٢
) =

cos(π/٣)
sin(π/٣)

=

√
٢

٢
→ θ = ٩٠

مرکز هم کره سه دارای اجسام این تمام که است این افالطون اجسام های ویژگ از ر دی ی
م باشند:

که م آید بدست زیر فرمول توسط آن شعاع و م گذرد ها راس تمام از که محیط کره ی •
است: سطح دو زاویه و وجه چند ضلع طول a

R =
a

٢
tan(

π

q
) tan(

θ

٢
)

زیر فرمول از آن شعاع و است ضلع آن میان نقطه در ضلع برهر مماس که میان کره ی •
است: سطح دو زاویه و وجه چند ضلع طول a که م آید بدست

r =
a

٢
cot(

π

p
) tan(

θ

٢
)

زیر فرمول توسط آن شعاع و است مماس وجه آن مرکز در وجه برهر که محاط کره ی •
است: وجه چند ضلع طول a که م آید بدست

ρ = (
a

٢
)
cos(π/p)

sin(p/h)
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استفاده زیر های فرمول از توان م نیز افالطون جسم ی حجم و سطح مساحت محاسبه برای
اجسام به که هستند منظم نیمه های وجه چند شده یاد منظم های وجه چند بر عالوه کرد:
اند. بوده شده شناخته یونیان برای اجسام این است ن مم چه اگر هستند. معروف ارشمیدس
از بیش حاوی اجسام است.این کپلر ١۶١٩توسط سال به مربوط آنها معرف موجود لیست اولین
جانبی وجوه ترکیب نظر از رئوس آنها تمام در که دارند را خاصیت این ول هستند وجه نوع ی
دست به ناقص عب م ی راس هشت از ی هر کردن قطع با مثال هستند.برای سان ی خود
وجوه ناقص عب م این باشد.در م مثلث وجه چهار و ضلع هشت وجه شش دارای که اید م
چند که بدانید است جالب است. مثلث ١ و ضلع هشت ٢ از ل متش ها راس از هری به مجاور
است ویی ال با متناظر است شده یل تش ضلع شش ٢٠ و یل تش ضلع پنج ١٢ از که وجه
ناقص وجه بیست آن با متناظر ارشمیدس جسم م شود. دیده فوتبال توپ های روی اغلب که
باشد. وجه بیست ی راس های کردن قطع وسیله به آن آوردن بدست به قادر باید خواننده است،
دهه١٩٩٠ در دارد وجود کرین از ری دی سوم نوع گرافیت و الماس بر عالوه که این کشف با

شد. ایجاد جسم این به نسبت زیادی عالقه

راس های در اتم ۶٠ گرفتن قرار ل ش به آن ول مول ساختار م شود داده نمایش با کربن نوع این
به نامیدند(عموماً بوکمنسترفولرین را آن ول مل این کاشف های است. ناقص وجه بیست ی
م دیدند.) بوکمنسترفولر توسط ساخته شده کروی قبه های به آن را زیرا هستند معروف بوک توپ

م شناختند. قبل مدت ها از آن را ریاض دانان کردیم اشاره که هم چنان اما
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دارند. قرار ضلع ها شش مسطح شانه زنبوری فرم روی در کربن اتم های کربن، گرافیت نوع در
نیاز سه بعدی نوع ی ایجاد ان ام برای بنابراین م کنند، فرش را صفحه منظم ضلع های شش
١٢ وجود فرم چنین ی یل تش برای که م شود مالحظه داریم. خاصیت با ضلع های −n به
و پنج ضلع ١٢ دارای که دارند وجود مانند ری دی فلورین ول های مل است. کاف ضلع پنج

است. راگبی توپ به شبیه بیشتر آن ل ش م باشند، شش ضلع ٢۵
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شیلد نورث سم نویسنده:
مشهدی رحمان پریسا مترجم:

بهشت شهید اه دانش کاربردها، و ریاضیات رشته دانشجوی

نیوتن؟؟؟ یا ال پاس خیام، مثلث

قبل اما م دهیم. قرار تاریخ بررس مورد را ریاض معروف مثلث های از ی مقاله، این در
دروس دانشجویان ما برای بویژه تاریخ مطالعه ی تاریخ؟ چرا بپرسیم خودمان از نیست بد آن از
برجسته ریاضیدانان برخ بدانیم است جالب دارد؟ اهمیت چه ریاضیات، تاریخ ، ریاض با مرتبط
ای عمده فعالیت های ریاضیات، در نوآوری و پژوهش ضمن ... و کلوموگروف کالین، ازجمله
افرادی ست زمره ی در مصاحب غالمحسین نیز ایران در اند. داده انجام ریاضیات تاریخ زمینه در
تاریخ » وید: می اینباره در سارتن جورج کرده است. فعالیت های ارزنده ای موضوع این در که
انسان فکر پیروزی های بی پایان سلسله ی منظره ما روی پیش در زیرا است، شوق انگیز ریاضیات

فرومای بدون یعن نداشته، وجود آنها ازای در ست ش که پیروزی هایی م سازد. نمایان را
به ، بررس و تحقیق قدری از پس است.» خوشبین مایه ی همین و است ری ستم و اهانت و

اسالم دوره ریاضیات تاریخ در جهان جای جای در که بسیاری پروژهش های حاصل میرسد نظر



١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه ٧٢

مطالعات تاریخ زمینه در جامع فعالیت های و نم رسد ما دست به باید که آنچنان م شود، انجام
بسیار ما برای ریاضیات تاریخ مطالعه م کنم فکر که روست این از نم گیرد. انجام ایران ریاض
روند مطالعه با بود. کنون شاخه های پرورش فکر به نباید صرفا علم، رشد برای است. حیات
آن بر جدید شاخه های رویاندن برای یافت راه میتوان علم، از شاخه هر پیشرفت و ل گیری ش
بیشتر تاریخ اش بخش که ترکیبیات تاریخ مساله ی مطالعه ی به ایجا در کهن. ریشه های و تنه

م پردازیم. ال خیام‐پاس مثلث یعن دارد، اهمیت علم اش جنبه از

! کرج مثلث

جمشید الحساب» «مفتاح کتاب در میالدی ١٩۴٨ سال در ، لوک پاول ، آلمان ریاض مورخ
و صحیح توان های برای را نیوتون دستور هجری، نهم سده ریاضیدانان برجسته ترین از ی ، کاشان
دو ضریب های یل تش روش های احمداف، ندی، تاش ریاض مورخ بعد چندی کرد. کشف مثبت
(درباره طوس نصیرالدین خواجه نوشته ی التراب» و بالتخت الحساب «جوامع رساله ی در را جمله ای
دو هر که م دهد نشان تاریخ مشاهدات کرد. پیدا شن)، و تخته کم به محاسبه روش های

آورده اند. بدست عددها ریشه به مربوط قانون های بررس حین در را قاعده این دانشمند

هنوز که ، الحساب» الت «مش کتاب در که کرده است ادعا رساله هایش از ی در نیز خیام عمر
بدست دوجمله ای بسط ضرایب محاسبه برای جبری روش نیست، دسترس در آن از نمونه ای
گاه آ مثبت و صحیح توان های برای نیوتون دستور از نیز او که بود معتقد م توان آورده است.

بوده است.
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او از پس هویی، یانگ ، چین ریاضیدان آثار در ضرایب آوردن بدست روش این خیام، از پس
م خورد. چشم به نیز ال پاس فرانسوی ریاضیدان بعد قرن ی و تارتالیا ایتالیایی، ریاضیدان

مثلث ال، پاس مثلث خیام، مثلث دارد. مختلف اسام مثلث این شنیده ایم، هم که همانطور
کیست؟ مثلث این کاشف حقیقتا اما ... و نیوتون

اخترشناس و ریاضیدان از رساله ای راشد رشدی و احمد صالح ، ریاض مورخ دو ،١٩٧٢ سال در
منتشر دمشق در را الجبر» ف «الباهر نام به مغربی یحیی فرزند سموئیل ابونصر هجری، ششم سده

کردند.

ضریب های به مربوط که بخش بویژه ، کرج رساله ی از موضوعات به کتاب این در مغربی
ما دست به کنون تا کرج رساله ی این اینکه وجود با کرده است. اشاره دوجمله ا ی ست، بسط

ف کتاب همان باید م رسد نظر به نکرده است، آن نام به اشاره ای هم مغربی و نرسیده است
است. کرده یاد آن از الحساب» ف «البدیع رش دی رساله ی در کرج خود که باشد الهند حساب
n که حالتهایی برای را بسط قاعده الجبر، ف الباهر کتاب دوم بخش از چهارم فصل در مغربی

نم: می ضمیمه اینجا در را آن ترجمه میدهد. شرح باشد، ۵ تا ٢ اعداد از ی برابر
جمله های در ضرب در را جمله ها تعداد م توان آنها یاری به که آوریم م را هایی قاعده «اکنون
را این تو اگر م گوید: کرج کرد. پیدا شده باشد، تقسیم بخش دو به عدد ی که وقت ر، دی

به را واحد سپس ذار. ب واحد زیر را واحد کار، پایه ی عنوان به ، م خواه
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زیر را ٢ این .٢ میشود کن. اضافه آن به دارد، قرار اول واحد زیر که را واحدی و ببر بعد ستون
تو به این واحد. دو، واحد، آوری: م بدست بده، قرار آن زیر واحد ی دوباره بعد و ذار ب واحد
هرکدام که است چنین باشد، شده یل تش دوعدد مجموع از وقت عدد، هر مربع که میدهد نشان
عدد هر و داری واحد و واحد طرف، دو هر در زیرا ؛ کن ضرب درخودش بار ی باید را عددها از
بدست را عدد این مربع مجموع در داری؛ ٢ وسط در زیرا ؛ کن ضرب بار دو باید ر دی عدد در را
زیر را آن م آوری، بدست ٣ ، بیفزا ٢ به واحد ببر، بعد ستون به را واحد دوباره بعد م آوری.
بنویس. واحد زیر را آن م آوری، بدست ٣ کن، اضافه است آن زیر که واحد به را ٢ بنویس؛ واحد
خود وقت عدد هر عب م م دان تو اینجا از واحد. ،٣ ،٣ واحد، م آوری: بدست دوم ستون در
مربع در را عدد هر و کن عب م را عدد ها از هرکدام است: چنین باشد، شده یل تش عدد دو از
زیرآن که ٣ به را واحد سپس ببر، چهرم ستون به را سوم ستون واحد کن. اضافه بار سه ر دی عدد
م آوری، بدست ۶ بیفزا، ٣ به را ٣ بنویس؛ واحد زیر را آن ، م آوری بدست ۴ کن، اضافه است
بنویس. ۶ زیر را آن م آوری، بدست ۴ کن، اضافه واحد به را ٣ دومین بعد ، بنویس ۴ زیر را آن
، عدد مربع مربع که م دان این از واحد. ،۴ ، ۶، ۴ واحد، م آوری: بدست چهارم ستون در
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؛ م کن مربع مربع را ها عدد از هرکدام است: چنین باشد، شده یل تش عدد دو مجموع از وقت
انتها دو به زیرا ؛ م کن ضرب مرتبه ۴ ری دی عب م در را عدد هر سپس داری، واحد آنها در زیرا
وسط در زیرا ؛ م کن ضرب بار ۶ ری دی مربع در ی مربع سپس است، چسبیده ۴ واحد یعن

داری.» ۶

که را ری دی توان هر و عب م مربع، میتوان راه این از » کند: م گیری نتیجه نهایت در وی
کنیم.« معلوم بخواهیم

ریاضیدان اولین کرج میرسد نظر به است، دست در که اسنادی ر دی و موضوع این به باتوجه
در آنکه جالب دهد. ارائه قانونمند و منظم قالبی در را جملهای دو بسط ضرایب توانست که است

است. نشده برده بزرگ دانشمند این از نام مثلث، این اسام از هیج ی
ال پاس مثلث به امروزه شده است، تنظیم مثلث صورت به که جدول این م دانیم که همانطور
مورد امروزه که صورت به را جدول این بود نیوتون عصر هم تقریبا که ال پاس است. معروف
استفاده ی و توجه مورد نیز اکنون هم مثلث این متعدد ویژگ های کرد. تدوین است استفاده
معروف نیوتون» «دوجمله ای به امروزه که دوجمله ای بسط اما م گیرد. قرار ران پژوهش بسیاری
دوجمله ای قانون توانست که بود کس اولین نیوتون که است گرفته نام اینچنین جهت آن از است،

برد. ار ب نیز منف و کسری توان های برای را



االضالع متوازی مساحت و ٢ × ٢ ماتریس ی دترمینان

کالم بدون اثبات
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شیلد نورث سم نویسنده:
مشهدی رحمان پریسا مترجم:

بهشت شهید اه دانش کاربردها، و ریاضیات رشته دانشجوی

بودن بینهایت با رابطه در کوتاه اثبات دو
اول اعداد

ی است. کرده اثبات مختلف روش ده به را دوم درجه تقابل قانون گاوس، که شود م گفته
اثبات اینکه اول بهتر؛ بیشتر، هرچه باشد، داشته متعددی های اثبات باید دلیل دو به خوب، قضیه
داده بسط مختلف های جهت در که دارند متفاوت قدرت و ضعف نقاط معموال مختلف های

نیستند. هم از تکرارهایی تنها ها اثبات این اینکه دوم شوند. م
تردست نوع ی در دو این دهیم. م ارائه اول اعداد بودن بینهایت از جدید نسبتا اثبات دو ما

ریاضیات از ای شاخه از هایی روش و مفاهیم پشت اصل های ایده هستند: مشترک ریاضیات
اثبات از روشن نسخه ی اثبات اولین هستند. پنهان میرسد، نظر به اعداد نظریه از دور خیل که
های ایده از اما است توپولوژی از مستقل اثبات این [٢] است. فراستنبرگ مشهور توپولوژی
در نیز کند م استفاده احتمال نظریه از که دوم اثبات است. کرده استفاده فراستنبرگ اصل
خواننده به است، مدنظر ایده کدام اینکه است.(فهمیدن قدیم بسیار ای ایده  ی برپایه نهایت

میشود.) واگذار
دارد. وجود اول عدد بینهایت .٠ . ٢ قضیه

متناوب های دنباله از استفاده با اثبات.
دارد. شهرت اول اعداد بودن بینهایت برای توپولوژی اثبات به کارهایش، همه میان در فرستنبرگ
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مشابه مجموعه هر شاید و ر) دی اثبات ١٠٠ از بیش به اشاره (با [٣] و [٢۶] در اثبات این [٢]
که درحال است. نوشته سال ٢٠ سن در ١٩۵۵ سال در را اثبات این او میشود. پیدا ر دی

م پیوسته توابع فضای در میدهیم، ارائه ما که اثبات است، توپولوژی فضای ی در وی اثبات
باشد.

طوری به باشد داشته وجود P مثبت صحیح عدد اگر نامیم، متناوب را f(١), f(٢), f(٣), . . . دنباله
م نامیم. f تناوب دوره را P .f(n+ P ) = f(n) باشیم: داشته n هر برای که

است: متناوب متناوب، دنباله دو مجموع

١,٢,١,٢,١,٢,١,٢,١,٢,١,٢, . . .

+ ٢,۴,۵,٢,۴,۵,٢,۴,۵,٢,۴,۵, . . .

٣,۶, ,۶,۴,۵,٧,٣,۶,۶,۴,۵,٧ . . .

باشند. p٢ و p١ تناوب دوره با متناوب های دنباله g و f کنید فرض مطلب این ی مشاهده برای
داریم:

(f + g)(n+ P١P٢) =f(n+ P١ + P١ + · · ·+ P١︸ ︷︷ ︸
P٢بار

) + g(n+ P٢ + P٢ + · · ·+ P١︸ ︷︷ ︸
P٢بار

)

=f(n) + g(n) = (f + g)(n)

متناوب های دنباله از متناه مجموع هر به توان م را مطلب است.این متناوب هم f+g نتیجه در
داد. تعمیم

عدد هر برای آن در که باشد متناه اول اعداد تعداد که F (n) =
∑

p fp(n) کنیم فرض اثبات.
م گیریم. درنظر زیر صورت به را fp(n) ، p اول

fP (n) =

١ p|n

٠ صورت این غیر در

اگر F (n) = ٠ که کنید توجه باشد. متناوب دنباله های از متناه مجموع ی l کنید فرض
متناوب F که آنجایی از ندارد. اول عامل هیچ که است عددی تنها ١ زیرا . n = ١ اگر تنها و
F (n) = ٠ نیز ر دی n مقدار بینهایت برای پس برای پس F (n) = ٠ داریم n = ١ برای و است

است. تناقض این که بود خواهد
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بود: خواهد زیر صورت به اثبات این شده اصالح نوع
F (٣٠) = ٣ ، F (٢) = ١ ، F (١) = ٠ مثال عنوان به باشد. n اول مولفه های تعداد F (n) کنید فرض
باشد. آنها همه ی ضرب حاصل P و باشد متناه اول، اعداد تعداد کنید فرض .F (۶٠) = ٣ ،
خواهد F (n) = ٠ باشد n = ١ اگر تنها حال در F (n + P ) = F (n) . داریم n هر برای پس

بود.

احتمال نظریه از استفاده با اثبات.
« «تصادف اگر است. شده ساخته تصادف صحیح عدد ی تعیین پیچیدگ براساس بعدی اثبات

ی انتخاب دارد، شدن انتخاب برای بقیه، با سان ی شانس صحیح عدد هر که است معن این به
م شود. P (X = n) بودن ثابت از مانع ∑

n P (X = n) = ١ زیرا است. ن مم غیر تصادف عدد
باشد، n مضرب تصادف صحیح عدد ی اینکه احتمال یریم: می درنظر را ضعیف تری شرط پس

p اول عدد هر برای خاص، طور به . ١
n

با است برابر

P ازpnاست) (Xمضربی =
١
pn

که م دهد نتیجه موضوع این

P (pn+بر١ نه اما است (Xبرpnبخشپذیر =
١ − p

pn+١

‐وجه p تاس ی مستقال p اول عدد هر برای دارد: وجود فوق عبارت سازی مدل برای راه
تعداد Tp کنید فرض اند.) شده زده برچسب p تا ١ اعداد با تاس این وجوه م کنیم.( پرتاب را
پرتاب n در اینکه احتمال P (Tp = n) پس است. نشده ظاهر ١ جز به عددی هنوز که باشد مراتبی
برای م دهد، نشان را نباشد ١ ام n+ ١ پرتاب و باشند ١ شده ظاهر اعداد همه تاس، پرتاب اول

: n = ٠,١,٢, . . .

P (Tp = n) =
١ − p

pn+١

را موردنظر خواص X این که میرسد نظر به یرید. ب نظر در ٢T٢ · ٣T٣ · ۵T۵ . . . تصادف عدد را X

که آنجایی از نیست! تعریف خوش X اما است. مناسبی تصادف صحیح عدد پس باشد داشته
.( بورل‐کانتل لم (طبق ١ احتمال با X = ∞ پس است، نامتناه اول اعداد معکوس مجموع
را اول اعداد تعداد ما چون نم کند. ایجاد ل مش ما برای تکنی جزئیات این حال هر به اما

م گیریم. درنظر متناه
شد، ارائه باال در که تعریف T۵،…با ،T٣ ،T٢ پیشامدهای و X = ٢T٢ · ٣T٣ · ۵T۵ . . . کنید فرض
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داریم n = ٢a٢ · ٣a٣ · ۵a۵ . . . برای و است تعریف خوش X پس باشند. مستقل

P (X = n) = P (T٢ = a٢) · P (T٣ = a٣) · P (T۵ = a۵)

=
∏
p

p− ١
pap+١ =

∏
p

١
pap

p− ١
p

=
١
n

∏
p

p− ١
p

داریم: نتیجه در

١ =
∑
n

P (X = n) =
∏
p

p− ١
p

·
∑
n

١
n
= ∞

خالصه

اثبات اصل ایده ی از اول اثبات کردیم.در ارائه اول اعداد بودن بینهایت برای جدید اثبات دو
احتمال نظریه از دوم اثبات شد. استفاده توپولوژی به اشاره بدون فراستنبرگ، مشهور توپولوژی

کرد. استفاده
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شیلد نورث سم نویسنده:
محمدی بی ابراهیم مترجم:

بهشت شهید اه دانش کاربردها، و ریاضیات رشته دانشجوی

ضلع چند بصورت ها ای جمله چند

وی کرد. زندگ ١٩٠٠ ال ١٨٣٠ های سال خالل در که بود ارتش در اتریش مهندس لیل م.
از هدف کرد. منتشر ١٨۶٧ سال در بود ای جمله چند های ریشه یافتن درباره که را خود روش
از ی باشد. م متغیره تک ای جمله چند های ریشه یافتن در لیل روش ارائه مقاله این نگارش
آن توان م و باشد م ماشین زبان به ترجمه قابل روش این که است این لیل روش های برتری

نمود. سازی پیاده کامپیوتر روی بر را

ضلع چند بصورت ها ای جمله چند

یرید. ب نظر در را هستند حقیق آن ضرایب که p(x) = a٠x
n + a١x

n−١ + · · ·+ an ای جمله چند
نشان مسطح چندضلع ی وسیله به را p(x) ای جمله چند که است این لیل روش در گام اولین
اندازه به و مبدا از ابتدا م کنند. تغییر متناوب طور به عمودی و افق جهات در آن اضالع که دهیم
کنیم م حرکت | a١ | اندازه به چرخش درجه ٩٠ از پس کنیم. م حرکت افق جهت در | a٠ |

به k مانده باق به بستگ | ak | ضریب برای مثبت مسیر جهت دهیم. م ادامه ترتیب همین به و
است. شده داده نشان زیر ل ش در که دارد، ۴ پیمانه
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است. شده داده نشان زیر ل ش در ضلع چند ی توسط x٣ − ٢(x٢)− ۵x+ ۶ ای جمله چند

نیم. می بازی عجیب بیلیارد ی حال
بازی، این در اما کند م بیان را بازتاب زاویه و ضربه زاویه برابری بازتاب، قانون بیلیارد بازی در
مسیر حال میزنیم، ای ضربه توپ به مبدا از چرخد. م درجه ٩٠ برخورد هنگام به زمین در توپ
درجه ٩٠ از پس حال نماید. برخورد a١ عمودی خط به که زمان تا نماییم م دنبال را توپ
و چرخیم م درجه ٩٠ دوباره و نماییم. قطع را a٢ افق خط تا نیم می دنبال را مسیر چرخش

نماییم. م تکرار را روند همین
زیر. ل ش است، گرفته قرار an خط روی که است ای نقطه مسیر، در نقطه آخرین

قرار آن روی بر ضلع چند نقطه آخرین همان که خط، آخرین به توپ برخورد بازی این هدف
ضربات شیب k که هستند، k تعداد به p(x) ای جمله چند حقیق های ریشه باشد. م دارد،

زیر. های ل ش باشد. م بازی بخش پیروزی
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فرض هستند. مثبت آن ضرایب تمام که زمان بخصوص است. آسان بسیار آن اثبات اثبات.
یرید ب درنظر را زیر ل ش x٠ = −k و باشد بازی بخش پیروزی ی ضربه شیب مقدار k کنید

x٠ = −k مثبت) ضرایب با سه درجه ای جمله لیل(چند روش اثبات

OA٠ = a٠, A٠B١ = ka٠, B١A١ = a١ −Ka٠, A١B٢ = K(a١ −Ka٠),

B٢A٢ = a٢ − k(a١ − ka٠), A٢B٣ = k(a٢ − k(a١ − ka٠)) = a٣,

بنابراین:

a٣ + x٠(a٢ + x٠(a١ + x٠a٠)) = ٠ (۵)

(٣۴) در االن تا حتما خواننده است. a٠x
٣ + a١x

٢ + a٢x+ a٣ = ٠ ای جمله چند ی ریشه x٠ که
این صورت همین به باشد. م ای جمله چند تجزیه برای هورنر روش این که است شده متوجه

م خواننده ی عهده به را آن که داد انجام توان م حقیق ضریب هر و ای درجه هر برای روش
که است p(x) ای جمله چند در x٠ ریشه با تناظر در بیلیارد توپ حرکت مسیر عالوه به گذاریم.
جدیدی ای جمله چند ی به آن، اضالع ای درجه ٩٠ چرخاندن با که باشد. م درجه ٩٠ زاویه
آن و است شده کمتر درجه ی که نمود خواهیم کار آن با که جدیدی ای جمله چند رسیم. م

میباشد. p(x)

(x− x٠)
ای جمله چند ای، جمله چند
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دهیم. توضیح قبل مثال در را این ذارید ب
و α = ∠A٠OB١ که کنید فرض

OB١ = b٠ cosα, B١B٢ = b١, B٢B٣ = b٢

آنگاه:

a٠ = b٠ cosα, a١ = b١ cosαb٠ sinα

a٢ = b٢ cosα + b١ sinα, a٣ = b٢ sinα

آخر: در و

a٠x
٣ + a١x

٢ + a٢x+ a٣ = (x cosα + sinα)(b٠x
٢ + b١x+ b٢)

= cosα(x− x٠)(b٠x
٢ + b١x+ b٢)

نمود. اعمال مداوما را لیل روش میتوان بنابراین
که است شده داده توضیح [۶] در که لیل روش از نوع طور؟ چه مختلط های ریشه مورد در اما
مثلث های از دنباله ای : است هوشمندانه کم آن حل راه باشد. م اصل ی مقاله از نتیجه ای
چند خطوط از رئوس فاصله و است نشده واقع ضلع چند اضالع روی بر ان رئوس که متشابه

زیر. ل ش باشد م ریشه موهوم قسمت با تناسب در ضلع
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زیر ل ش در − ١٠
√

٢ بزنیم:نمایش ر دی مثال دهید اجازه رساندن پایان به برای و
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مقصودی فرزاد نویسنده:
شهید اه کاربردها،دانش و ریاضیات رشته کارشناس دانشجوی

بهشت

گرافهای و خاص گرافهای افرازی بعد
چرخش

کم به چرخش های گراف از کالس و خاص گرافهای افرازی بعد مطالعه به مقاله این در
بعد و دهنده تشخیص افراز ، چرخش گراف مفاهیم ابتدا پردازیم. م دهنده تشخیص افراز مفهوم
مقاله اصل موضوع که را افرازی بعد مفهوم مثال چندین ارائه با و کرده تعریف جداگانه را افرازی
مقاله شروع از قبل اما پردازیم. م راستا این در ای قضیه اثبات به سپس کنیم. م روشن است،

تمام کنیم. م بیان را کوتاه تاریخ سیر سپس و کرده مفاهیم این از کاربردهایی به ای اشاره
شیمیایی ترکیبات نمایش در خصوص به شیم علم در کاربردهایی فوق در شده اشاره مفاهیم
ر دی ی است. شیم و گراف نظریه بین جالب ارتباط دهنده نشان نوع به که دارند، مختلف
که ای مساله گرافهاست. روی متحرک های ربات یابی موقعیت مفاهیم این جالب کاربردهای از
بتواند ربات که است گراف رئوس از مینیمال ای مجموعه کردن پیدا دارد، وجود زمینه این در
این از مساله این حل برای کند. پیدا مجموعه این از اش فاصله روی از راحت به را خود موقعیت
است هایی ه شب مطالعه امروز دنیای در ر دی کاربردی مساله کنند. م استفاده کاربردی مفاهیم
نقشه ی تهیه شوند. نم کنترل مرکزی هسته ی توسط و اند شده تقسیم ه شب چندین به که
کاری هم و دارد بر در را زیادی هزینه هم کوچ های ه شب این بین پیوندهای و ها گره همه از
نقشه ه شب مختلف های موقعیت از که است این رایج های تکنی از ی است. دشوار بسیار
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این انجام برای آوریم. بدست اصل ه شب از مناسبی تقریب تا کنیم ترکیب هم با و کرده تهیه ای
کنند. م استفاده مفاهیم این از نیز کار

اری هم با که ای مقاله در صالح ابراهیم و ژانگ پینگ چارترند، گری میالدی ٢٠٠٠ سال در
مقاله اساس و پایه که کرده معرف را افرازی بعد و دهنده تشخیص افراز مفاهیم کردند منتشر هم
درباره زیادی ریاض اساتید اخیر دهه دو ط در شدند. منتشر زمینه این در بعدها که است هایی
، سلمان محمد ٢٠١٢ سال در اما اند. پرداخته پژوهش و تحقیق به کاربردهایشان و مفاهیم این

مبن ای قضیه و کردند منتشر چرخش های گراف به راجع ای مقاله عنوار محمد و جاوید ایمران
این پایان در کردند. ثابت را است ٣ برابر G(n,±{١,٢}) چرخش گرافهای افرازی بعد اینکه بر
ذکر چرخش های گراف از بعض برای دهیم م نشان و کنیم م رد را قضیه این کوتاه مقاله

باشد. م ٣ افرازی بعد باال در شده

اصل تعاریف ١

آن رئوس مجموعه که n ≥ ٣ و ١ ≤ j ≤
[n

٢
] که G(n,±{١,٢, . . . , j}) گراف .١ . ١ تعریف

صورت: به آن های یال مجموعه و V = {٠,١, . . . , n− ١}

E = {(i, j) : |j − i| ≡ s(mod n), s ∈ {١,٢, . . . , j}}

شود. م نامیده (Circulant Graph) چرخش گراف باشد م

باشد. G رئوس از ای مجموعه زیر S باشدو G اده گراف از رأس ی v کنید فرض .١ . ٢ تعریف
کنیم: م تعریف زیر صورت به را S از v رأس ی فاصله صورت این در

d(v, S) = min{d(v, x)|x ∈ S}

باشد. V از ای مجموعه زیر S و همبند گراف ی G(V, S) که کنید فرض .١ . ٣ تعریف
توجه با v رأس افرازی نمایش π = {s١, s٢, . . . sk مثل V رئوس از k−افراز مجموعه زیر هر {برای

باشد. م r(v|π) = (d(v, s١), d(v, s٢), . . . , d(v, sk)) مانند تایی − k بردار ی π به

k−تایی بردار اگر است (Resolving Partition) دهنده تشخیص افراز ی π k−افراز .۴ . ١ تعریف
باشد. متفاوت v رأس هر برای r(v|π)

بعد باشیم، داشته تایی − k دهنده تشخیص افراز ی اینکه برای k مقدار کمترین .۵ . ١ تعریف
( pd(G) ≥ ٢ دهند.(همواره م نمایش pd(G) با و شود م نامیده (Partition Dimension) افرازی
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اصل نتایج ٢

گراف هر ر دی عبارت به و است تعریف خوش دهنده تشخیص افراز تعریف کنیم م ثابت ابتدا
دارد. دهنده تشخیص افراز ی

است. خوشتعریف دهنده تشخیص افراز .٢ . ١ قضیه

رأس هر باشد، م V (G) = {v١, v٢, . . . , vn} رأس n شامل که G دلخواه گراف برای اثبات.
مجموعه . Si = {vi} داریم: ١ ≤ i ≤ n هر برای یعن دهیم. م قرار مجموعه ی در را
بردار ام i مولفه ، i هر برای طرف از باشد. م G گراف برای افراز ی π{S١, S٢, . . . , Sn}

تشخیص افراز ی π پس است. متفاوت r(vi|π) ، i هر برای لذا است. ٠ برابر r(vi|π) −تایی n

باشد. م دهنده

است. pd(Pn) = ٢ یعن باشد، م ٢ افرازی بعد دارای Pn مسیر گراف .٢ . ٢ قضیه

V = برابر آن رئوس مجموعه ه بطوری است، شده داده Pn ساده گراف کنید فرض اثبات.
مجموعه در را رئوس مابق و S١ مثل مجموعه ی در را v١ رأس حال باشد. v١, v٢, . . . , vn

زیرا: است. دهنده تشخیص افراز ی π = {S١, S٢} وضوح به دهید. قرار S٢ مثل ری دی
r(v١|π) = (٠,١)r(v٢|π) = (١,٠), . . . r(vn|π) = (n− ١,٠)

: پس باشد. م دهنده تشخیص افراز ی π پس متفاوتند رأس هر ٢‐تایی بردارهای
pd(Pn) = ٢

باشد. م مسیر گراف است، pd(G) = ٢ که رأس دو از بیش با همبند گراف تنها .٢ . ٣ قضیه

م رأس n شامل که باشد G گراف از دهنده تشخیص افراز π = {S١, S٢} که کنید فرض اثبات.
w ∈ S١ اگر مجاورند. که دارند وجود v ∈ S٢ و u ∈ S١ رئوس است، همبند G گراف چون باشد.
حال . باشد w ∈ S٢ اگر r(W |π) = (d(w, S٠,(٢) و r(W |π) = (٠, d(w, S٢)) صورت دراین باشد
S٢ و S١ که دهیم م نشان گیریم، م نظر در است آن مجاور رأس v ∈ S٢ که را u ∈ S١ رأس
رأس ی به حداقل S١ رأس هر باشد، S١{u} ̸= ∅ است،اگر همبند G چون هستند. مسیر هردو
از u٢ و u١ مثل رأس دو با اگر چون است، متصل S١ از رأس ی به u راس است. متصل S١ در
دهنده تشخیص افراز تعریف با که r(u١|π) = r(u٢|π) = (٠,٢) صورت، این در باشد مجاور S١

باید نیز w مشابه طور به پس است متصل S١ در u١ به w که کنید فرض است.حال تناقض در
شود. م مسیر گراف ی S١ دهیم، ادامه را روند این اگر باشد. م وصل S١ در رأس ی به
نتیجه در است همبند G چون نهایت در و است مسیر گراف نیز S٢ که کرد ثابت توان م همچنین

.G = Pn
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است. pd(Kn) = n یعن باشد، م n برابر Kn کامل گراف افرازی بعد .۴ . ٢ قضیه

برابر دلخواه رأس دو هر فاصله لذا باشد م یالهایش همه شامل و است کامل گراف چون اثبات.
مجموعه ی در که دارند وجود رأس دو حداقل باشد، pd(Kn) < n باشد قرار اگر پس است. ١
از ،١ برابر ها مجموعه بقیه از رأس دو این فاصله نامیم. م u و v را رأس دو این گیرند. م قرار
تشخیص افراز تعریف با دارد تناقض که r(v|π) = r(u|π) : لذا است ٠ برابر خودشان مجموعه

. pd(Kn) = n پس دهنده.

باشد. م Kn کامل گراف است، pd(G) = n آن در که رأس n گراف تنها .۵ . ٢ قضیه

اکنون باشد. G ̸= Kn و G گراف رئوس مجموعه V = {v١, v٢, . . . , vn} که کنید فرض اثبات.
از افرازی که π = {S١, S٢, . . . , Sn−١} دهید قرار . d(vn−١, vn) = ٢ و d(v١, vn) = ١ که کنید فرض
١ ≤ i ≤ n−١ هر برای . ٢ ≤ i ≤ n−١ برای Si = {vi} و S١ = {v١, vn} آن در و باشد م V (G)

i هر برای r(vi|π) برداری نمایش پس است. ٠ برابر r(vi|π) −تایی (n− ١) بردار ام i مؤلفه فقط
که r(vi|π) برداری های نمایش همه با و است ٠ برابر r(vn|π) اول مولفه طرف از است. متفاوت
ام − (n− ١) مؤلفه و ٢ برابر r(vn|π) ام − (n− ١) مؤلفه همچنین دارد. تفاوت ٢ ≤ i ≤ n− ١

.r(v١|π) ̸= r(vn|π) دهد م نشان که است ١ برابر r(v١|π)

است. تناقض در ما فرض با pd(G)که ≤ n− ١ نتیجه در

باشد. ٣م برابر ٣ ≤ n ازای به ها Cn یعن دوری های گراف افرازی بعد .۶ . ٢ قضیه

رئوس مجموعه از افرازی ϕ = {S١, S٢, S٣} و S٢ = {٢,٣, ..., n} ، S١ = {١} کنید فرض اثبات.
فرد یا زوج به توجه با Cn گراف رئوس افرازی نمایش صورت این در باشند. V = {١,٢,٣, .., n}

: باشد م زیر صورت به n بودن
آنگاه: باشد فرد n اگر اول) حالت

r(١|π) = (٠,١,١)

r(٢|π) = (١,٠,١)

r(٣|π) = (٢,١,٠)

r(۴|π) = (٣,٢,٠)

.

.
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.
r(n+١

٢ |π) = (n−١
٢ , n−١

٢ − ١,٠)

r(n+٣
٢ |π) = (n−١

٢ , n−١
٢ ,٠)

r(n+۵
٢ |π) = (n−١

٢ − ١, n−١
٢ ,٠)

.

.

.
r(n|π) = (١,٢,٠)

آنگاه: باشد nزوج اگر دوم) حالت

r(١|π) = (٠,١,١)

r(٢|π) = (١,٠,١)

r(٣|π) = (٢,١,٠)

r(۴|π) = (٣,٢,٠)

.

.

.
r(n٢ + ١|π) = (n٢ ,

n
٢ − ١,٠)

r(n٢ + ٢|π) = (n٢ − ١, n٢ ,٠)

r(n٢ + ٣|π) = (n٢ − ٢, n٢ − ١,٠)

.

.

.
r(n|π) = (١,٢,٠)

م دهنده تشخیص افراز πی پس است، متفاوت باهم رئوس ٣‐تایی بردارهای حالت هر در
تشخیص افرازی که ندارد Cnوجود گراف رئوس از دوتایی افراز هیچ که دهیم م نشان حال باشد.

باشد. دهنده
تشخیص افراز های مجموعه را S٢ و S١ دارد. وجود افرازی چنین که کنید فرض خلف: برهان
S٢ = ، S١ = {١} که کنید فرض مساله کلیت دادن دست از بدون گیریم. م درنظر دهنده
بردار دارای ٢, n رئوس صورت این در باشد. Cn رئوس از افرازی π = {S١, S٢} و {٢,٣, · · · , n}



١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه ٩۴

: یعن باشند، م (١,٠) سان ی ‐٢تایی

r(٢|π) = r(n|π) (۶)

م کنیم. اضافه S١ مجموعه به را ر دی راس ی حال باشد. نم دهنده تشخیص افراز ی π پس
به مجددا که باشد، ١ راس مجاور شود اضافه S١ به است قرار که راس اگر : اول حالت
پس باشد. ٢ مجاور راس که کنید فرض مساله کلیت دادن دست از بدون رسیم. م تناقض
سان ی ٢‐تایی بردار دارای n و ٣ راس دو صورت این در S١ = {٣,۴, · · · , n} و S١ = {١,٢}

: یعن باشند، م

r(٣|π) = r(n|π) (٧)

باشد. نم دهنده تشخیص افراز ی π داشتیم انتظار که همانطوری پس
صورت این در نباشد. ١ راس مجاور کنیم اضافه است قرار S١ به که راس اگر : دوم حالت
پس: باشد. q راس این کنید فرض شوند. م (٠,١) سان ی تایی ٢ بردار دارای راس دو این
کردن اضافه و روند این ادامه با باشد. نم دهنده تشخیص افراز ی π مجددا r(١|n) = r(q|n)

تشخیص افراز ‐٢ هیچ پس رسیم. م باال در شده گفته حالت دو از ی به Sمجموعه١ به راس
افراز آن ازای به که است عددی ترین کوچ ٣ چون و ندارد وجود Cn گراف برای ای دهنده

pd(Cn) = ٣ : نتیجه در داریم، دهنده تشخیص

باشد. م m با برابر m > n که m× n بخش دو کامل های گراف افرازی بعد .٢ . ٧ قضیه

مجموعه ی در باید دوم و اول بخش رئوس از هرکدام است بخش دو گراف چون : برهان
گراف چون زیرا گیرد. قرار مجموعه ی در نباید بخش ی از راس دو هیچ یعن باشند، جداگانه
همچنین و است ١ برابر دوم بخش رئوس از بخش هر رئوس فاصله پس است کامل و بخش دو
خود بخش ر دی رئوس از اش فاصله و باشد م صفر خودش از اش فاصله وضوح به راس هر
افرازی نمایش گیرند، قرار مجموعه ی در بخش ی از راس دو اگر بنابراین باشد. م ٢ برابر
دو حداقل باشیم داشته مجموعه m− اگر١ کبوتری النه اصل طبق حال داشت. خواهند سان ی
افراز ‐m − ١ هیچ لذا گیرد. م قرار مجموعه ی در است راس m شامل که بخش از راس
‐m ی که کنیم ثابت است کاف حال ندارد. وجود گراف نوع این برای ای دهنده تشخیص
رئوس مجموعه کنید فرض دارد. وجود m× n بخش دو کامل گراف برای دهنده تشخیص افراز
بخش راس هر باشند. {u١, u٢, · · · , un} دوم بخش رئوس مجموعه و {v١, v٢, · · · , vn} اول بخش
بخش رئوس حال باشیم. داشته باید مجموعه m لذا دهیم م قرار جداگانه مجموعه ی در را اول
مجموعه ی در ها آن از راس دو هیچ که طوری به کنیم م تقسیم مجموعه m این در نیز را دوم
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‐افراز m ی افراز این بود. خواهد پذیر ان ام کار این پس باشد م m > n چون نگیرند. قرار
باشد. م دهنده تشخیص

و اند زوج و n ⩾ ۶ ،که G(n,±{١,٢}) چرخش های گراف از ای خانواده برای .٢ . ٨ قضیه
باشد. م n = ٧pd(G) = ۴ همچنین

ثابت n ≡ ٠(mod۴) و n ⩾ ١٢ که G(n,±{١,٢}) گراف های گرفتن نظر در با خواهیم م
کنیم. رد را باال قضیه و باشد م گرافها این افرازی بعد که کنیم

متوال ای مجموعه T١ کنید فرض n ⩾ ١٢ و G(n,±{١,٢})n ≡ ٠(mod۴) گراف در .٢ . ١ لم
١ برابر T١ از آنها فاصله که یرید ب نظر در رئوس از هایی مجموعه را S١, S٢ باشد. G رئوس از

: دهید قرار باشد.

T٢ = V (G)− (S١ ∪ S٢ ∪ T١) (٨)

و

S٣ = T١ ∪ T٢ (٩)

S٢ = و S١ = {p١, q١} دهید قرار اکنون هستند. V از هایی زیرمجموعه S١, S٢ وضوح به
نیست دهنده تشخیص افراز ی π = {S١, S٢, S٣} باشد، |T٢| > |T١| اینکه فرض با {p٢, q٢}

هرگاه:
باشد. زوج |T٢| یا |T١| الف)

|T١| − |T٢| = ٢ ب)
١ ≤ m ≤ ١ + (n−١٢)

۴ و |T٢| − |T١| = ۴m ج)
کنیم. م ثابت را زیر قضیه فوق لم از استفاده با اکنون

آنگاه باشد، چرخش گراف n ⩾ ١٢ و G(n,±{١,٢})n ≡ ٠(mod۴) کنید فرض .٢ . ٩ قضیه
pd(G) = ٣

: کنید فرض و یرید ب نظر در را S٣ و T١, T٢, S١, S٢ باال لم همانند اثبات.
G از دهنده تشخیص افراز ی π = {S١, S٢, S٣} که کنیم م ادعا |T٢| = n+٢

٢ و |T١| = n−١٠
٢

نظر در با متفاوت افرازی نمایش ،G راس هر که دهیم نشان باید ادعا این اثبات برای باشد. م
دارد: وجود حالت چند یرید. ب درنظر را u, v ∈ V (G) راس دو اکنون دارد. π گرفتن

|T١| بودن فرد به توجه با صورت این در باشد. v = q١ و u = p١ کنید فرض u, v ∈ S١ اگر .١
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: قبل حالت مشابه u, v ∈ S٢ اگر .٢ d(p١, S٢) = d(q١, S٢) + ١ و d(q١, S٢) =
(|T١+١)

٢ : داریم
: داریم حالت ٣ صورت این در باشند. u, v ∈ S٣ = T١ ∪ T٢ اگر ٣. d(q٢, S١) = d(p٢, S١) + ١

: اول حالت

از راس ی و ١ ≤ i ≤ (|T١−١)
٢ که دارند قرار S١ از i فاصله در T١ از راس دو اکنون u, v ∈ T١

سمت از رئوس این میبینید زیر ل ش در که همانطوری دارد. قرار S١ از |T١+|١
٢ = r فاصله در T١

وجود T١ در راس دو مشابه طور به اند. گرفته قرار سرهم پشت ساعت های عقربه جهت در q١

از آن فاصله که هست T١ در راس و ١ ≤ i ≤ (|T١−|١)
٢ و دارند قرار S٢ از iفاصله در که دارند

و p٢ راس سمت از رئوس این که دید توان م ل ش به توجه با باشد. م (|T١+|١)
٢ = r برابر S٢

متفاوت افرازی نمایش T١ رئوس همه وضوح به دارند. قرار ساعت های عقربه جهت خالف در
دارند.

است. قبل حالت مشابه کامال اثبات u, v ∈ T٢ : دوم حالت

باشد. ١ ≤ (|T١| − ١)
٢

و d(u, S١) = d(v, S١) = r که کنید فرض ، v ∈ T٢ و u ∈ T١ : سوم حالت
انتخاب دو مشابه طور به و u

′′ و u
′ دارد، وجود T١ در u برای انتخاب دو زیر ل ش به توجه با

به d(u′
, S٢) = ١ + d(u

′′
, S٢) داریم u

′′ و u
′ رئوس به توجه با . v′′ و v

′ دارد، وجود T٢ در v برای
: صورت این در باشد، v = v

′ و u = u
′ اگر حال d(v

′
, S٢) = ١ + d(v

′′
, S٢) : داریم مشابه طور

d(v
′′
, S٢) = ٢ + d(u

′
, S٢) : آنگاه باشد v = v

′′ و u = u
′ اگر و d(v

′
, S٢) = ٣ + d(u

′
, S٢)
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نشان راس هر تایی ‐٣ های بردار که باشد، م ٣ افرازی بعد با G(٢۴±{١,٢}) گراف زیر ل ش
ندارند. سان ی تایی ‐٣ راس دو هیچ وضوح به است. شده داده
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کاظم ینه س نویسنده:
بهشت شهید اه دانش کاربردها، و ریاضیات رشته دانشجوی

کسری انتگرال و دیفرانسیل حساب
مهندسین برای آن کاربرد و تعاریف تاریخچه،

یده چ

کاربردها. و ریاضیات کارشناس ی پروژه از است ای خالصه کنید، م مشاهده اکنون که ای مقاله

گردد. بررس کسری حساب پیدایش ونگ چ و تاریخچه ابتدا که است شده سع پروژه این در

. . . و میتگ‐لفلر بتا، گاما، تابع نظیر متعال توابع با آشنایی کسری، حساب یادگیری ی الزمه
نمایید. مراجعه [٢] و [١] [١٢] مراجع به توانید م آن آموختن برای که است

عالقه کرد. خواهیم بررس را جدید مسائل حل در کسری حساب از کاربردی انتها در همچنین
[١۵] مرجع در نمایید. مراجعه [٢٢] و [١۵] مراجع به کسری حساب کاربردهای سایر به مندان

مباحث به [٢٢] مرجع در همچنین است. شده اشاره بینهایت نیم‐ میله مرز در حرارت شار به
پردازد. م ژنتی وریتم ال به راجع

تاریخچه

صحیح غیر ها انتگرال و ها مشتق ی مرتبه ، معمول انتگرال و دیفرانسیل حساب در که هنگام
شود. م کسری دیفرانسیل حساب به تبدیل معمول دیفرانسیل حساب باشد، مختلط) یا (حقیق
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حقیق اعداد تمام شامل و نیست گویا اعداد ی مجموعه به محدود تنها کسری محاسبات البته
کسری انتگرال و دیفرانسیل حساب مبدعان را نیتز الیب گوتفرید و نیوتن ایزاک امروزه شود. م
حسابان پیدایش ی اولیه های ایده اینکه بر مبن نفر دو این بین مجادالت چند هر شناسند. م
به اما دانست، ریاضیات تاریخ در تاری نقاط بزرگترین از بتوان شاید را است، کدام به مربوط
بنا را حسابان ی اولیه های پایه هفدهم قرن در ر دی ی از مستقل طور به ها آن رسد م نظر
،ḟ(x) نمادهای نمونه، طور به اند. کرده م استفاده نیز متفاوت نمادهای از دو این اند. نهاده
نمادهای که حال در دانند، م نیوتن به منسوب f(x)را تابع مشتقات نمایش برای . . . و f̈(x)

جرقه اند. شده پیشنهاد نیتز الیب توسط که هستند نمادهایی . . . d٢f(x)/dx٢و ،df(x)/dx متداول
یعن نیتز، الیب توسط شده پیشنهاد نماد در توان م را کسری حساب در اولیه مفاهیم تعمیم ی

کرد. جستجو ،dnf(x)/dxn

ط میالدی ١٩۶۵ سال سپتامبر ام درس کار، این ی اولیه ی ایده که کرد ادعا توان م اما
گردید: مطرح زیر ل ش به سؤال نامه این در شد. مطرح هوپیتال به نیتز الیب توسط ای نامه

دهد؟” م رخ چه باشد مدنظر دوم ی مرتبه مشتق که هنگام مشتق، نمادگذاری ”در
کرد مطرح را (واگرا) نامتناه های سری و مشتقات بین نزدی ی رابطه پاسخ، در نیتز الیب و

نوشت: و
به مجاز تنها واگرا های سری در دارند، باهم دوری ی رابطه هندسه و واگرا های سری ”اگرچه
را کسری های توان از استفاده حال به تا و هستیم منف و مثبت صحیح های توان از استفاده

دهد: م ادمه او ایم.” نداشته

ار آش پارادوکس حاضر حال در امر ”این دارد: م اظهار و باشد.” م x.

√
dx

x
dمساوی ١

٢x”
گشت.” خواهد مطرح علم مباحث مفیدترین از ی عنوان به روزی که است

الیب محض بین خوش با توأم پاسخ عالرغم که است آن گواه تاریخ مستندات وجود، این با
کتاب در الکروا ،١٨١٩ سال در [٣] پیوندد. نم حقیقت به زود هم چندان وی ویی پیش نیتز،
[۴] داد. اختصاص دلخواه ی مرتبه از مشتق مبحث به را صفحه دو خود، ای صفحه هفتصد
ی مسئله ی حل برای کسری حساب از که بود کس اولین نروژی دانشمند آبل ،١٨٢٣ سال در

جسم اگر که ست ای منحن تعیین جهت در مسئله این کرد. استفاده (Tautochrone) فیزی
شروع ی نقطه از مستقل آن حرکت زمان بلغزد، آن روی اک اصط بدون جاذبه نیروی تأثیر تحت
کسری ی مرتبه رهای عمل به کاربردی نگاه اولین توان م را شده ذکر ی مسئله حل باشد. حرکت
حسابان پیدایش ی تاریخچه جدی طور به که افرادی از ی عنوان به راس برترام نمود. تلق
انگیزه و کرده جذب خود به را لیوویل توجه آبل حل که است عقیده این بر کرده، بررس را کسری
در انتگرال و مشتق رهای عمل تعمیم برای جامع تعریف ی ارائه فکر به وی که است شده ای
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نوشت ای مقاله ،١٨۴٧ سال در اش دانشجویی زمان در نیز ریمان [۵] باشد. دیفرانسیل حساب
است. گردیده تعریف باشد، م متداول امروزه که فرم به کسری ی مرتبه انتگرال ر عمل آن در که
است. شده منتشر ریمان فوت از بعد سال ده یعن ،١٨٧۶ سال در مقاله این که است ذکر شایان
منتشر و ارائه را حقیق ν با Dν ی یافته تعمیم رهای عمل ی نظریه لوران ،١٨٨۴ سال در [٢۶]
هوی ،١٨٩٢ سال در [۶] شد. مواجه دلخواه ی مرتبه از گیری مشتق و گیری انتگرال با و کرد
سال در [٧] برد. کار به خود انتقال خط ی نظریه ی توسعه در را کسری ی مرتبه از مشتقات ساید
خاصیت کسری ی مرتبه مشتقات از و داد ادامه را ساید هوی انتقال ی نظریه جمانت ،١٩٣۶
مرتبه از انتگرال و دیفرانسیل کنفرانس ”اولین راس ،١٩٩٣ سال در [٨] کرد. استفاده کشسان
رساند. چاپ به kolwankar کتاب در را آن گزارش و کرد برگزار را آن” وکاربردهای کسری ی
مرتبه از انتگرال و دیفرانسیل ”حساب مورد در رساله دومین اسپنیر و اولدهام سال همین در [٩]
و دیفرانسیل بر ای ”مقدمه کتاب راس و میلر کنت ،١٩٩٣ سال در کردند. منتشر را کسری” ی
در کولونکار ،١٩٩٧ سال در [؟] دادند. ارائه کسری”را ی مرتبه از دیفرانسیل معادالت و انتگرال
انتگرال و دیفرانسیل حساب و ها فراکتال بین ارتباط مورد در مطالعه به خود، دکترای ی نامه پایان
و دیفرانسیل از ”کاربردهایی عنوان با را کتابی هیلفر ،٢٠٠٠ سال در [٢٠] پرداخت. کسری
ل ش ی زمینه در که افرادی ر دی از [١۴] کرد. منتشر ” فیزی در کسری ی مرتبه از انتگرال
مانند مطرح دانان ریاض به توان م اند، کرده بازی را ای عمده نقش کسری حسابان گیری
هادامارد لوی، هاردی، میتگ‐لفلر، لورنت، لتینکوف، گرانولد، لیوویل، الپالس، الگرانژ، اویلر،

[١١] نمود. اشاره الو و
حسابان الملل بین کنفرانس نخستین از پس رسم طور به که نمود ادعا بتوان شاید حال این با
نوع گردید برگزار نیوهاون اه دانش در میالدی ١٩٧۴ سال در برترام پرفسور همت به که کسری
علوم مختلف های حوزه محققین تدریج به و شد علم این معطوف ر دی ای گونه به ها نگاه
های پدیده برای بهتری بسیار ی کننده توصیف توانند م کسری دیفرانسیل های مدل که دریافتند
سیستم اقتصاد، ، شیم ، فیزی در کسری حسابان ی گسترده بسیار کاربردهای باشند. مختلف

ادعاست. این بر شاهدی . . . و تصویر پردازش ، زیست علوم ، پزش مهندس ، دینامی های
در شده (پیشنهاد الپالس به کسری ی مرتبه انتگرال و مشتق برای شده ارائه کل تعاریف اولین
ر دی امروزه که دارد تعلق میالدی) ١٨٢٢ سال در شده (پیشنهاد فوریه و میالدی) ١٨١٢ سال
برای خاص کاربرد دان ریاض دو این از کدام هیچ همچنین نیستند. متداول تعاریف چندان
متداول امروزه که کسری ی مرتبه انتگرال و مشتق برای مهم تعاریف از اند. ننموده ارائه تعریفشان
های فصل در [١١] کرد. اشاره کپوتو و لتینکوف گرانولد‐ لیوویل، ریمان‐ به توان م است

شد. خواهد ارائه تعاریف این به راجع تری جامع توضیحات آت
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کسری مرتبه مشتق و انتگرال

( کوش تکراری(فرمول انتگرال ١

این نامعین انتگرال کنید فرض یرید. ب نظر در را است شده تعریف t > ٠ ازای به که f(t) تابع
: یعن دهیم؛ نشان aItf(t)،نماد با را است t > a که t تا a از تابع

aIt =

∫ t

a

f(τ)dτ

a از aItf(t) تابع نامعین انتگرال صورت به توان م را f(t) برای تابع دوم مرتبه از گیری انتگرال
داریم: دهیم، نشان aI

٢
t f(t) نماد با را f(t) تابع دوم مرتبه انتگرال اگر بنابراین نمود. تعریف t تا

aI
٢
t f(t) =

∫ t

a

(aItf(τ))dτ

شود: بازنویس زیر فرم به تواند م که

aI
٢
t f(t) =

∫ t

a

∫ t

a

f(λ)dλdτ

تعریف زیر صورت به f(t) تابع برای را n ∈ N مرتبه از تکراری انتگرال توان م روند، همین با
نمود:

aI
n
t f(t) =

∫ t

a

∫ t١

a

∫ t٢

a

...

∫ tn−١

a

f(tn)dtn...dt٢dt١ (١٠)

n و انتگرال باالی کران ی دهنده نشان t انتگرال، پایین کران ی دهنده نشان a ،aInt f(t) نماد در
است. گیری انتگرال ی مرتبه

جای به توان م تابع ی n ∈ N مرتبه از گیری انتگرال ی محاسبه برای کوش فرمول اساس بر
است. شده معرف فرمول این ١٬١ ی قضیه در نمود. گیری انتگرال بار ی تنها گیری انتگرال nبار

:( کوش (فرمول .١ . ١ قضیه

aI
n
t f(t) =

١
(n− ١)!

∫ t

a

(t− τ)n−١f(τ)dτ, n ∈ N (١١)

فرض است. برقرار n = ١ برای وضوح به کوش فرمول کنیم. م ثابت n روی استقرا با اثبات.
(١١) ی رابطه درست فرض، این به توجه با و است برقرار n = k برای (١١) ی رابطه کنیم م

شود: م نتیجه زیر ی رابطه استقرا فرض دهیم.از م نشان n = k + ١ برای را

(k − ١)!aIkt f(t) =
∫ t

a

(t− τ)k−١f(τ)dτ (١٢)
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d(v) = f(τ)d(τ) و u(τ) = (t−τ)k گرفتن نظر در و جزء به جزء فرمول از استفاده با ر دی سوی از
داشت: خواهیم v(τ) =

∫ t

a
f(r)dr و du = −k(t− τ)k−١dτ دهد م نتیجه که

∫ t

a

(t− τ)kf(τ)dτ = (t− τ)k
∫ τ

a

f(r)dr

∣∣∣∣r=t

r=a

+ k

∫ t

a

(t− τ)k−١
∫ τ

a

f(r)drdτ

صورت به (١٢) به توجه با تساوی این فوق، تساوی راست سمت در اول ترم بودن صفر به توجه با
شود: م بازنویس ∫زیر t

a

(t− τ)kf(τ)dτ = k(k − ١)!aIk+١
t f(t)

شود. م تکمیل اثبات ترتیب این به و بوده برقرار نیز n = k + ١ ازای به (١١) ی رابطه لذا

کسری مرتبه انتگرال ٢

به که است ای گونه به گردید ارائه (١٠) ی رابطه در که n ی مرتبه از کسری انتگرال تعریف
استفاده طبیع غیر های مرتبه به انتگرال مفهوم تعمیم برای مستقیم طور به آن از توان نم راحت
از تکراری انتگرال تعریف برای را معادل فرم که کوش فرمول تعریف، این خالف بر اما نمود.
گسترش این کلید دارد. نیز را طبیع غیر های مرتبه به گسترش قابلیت دهد، م ارائه n ی مرتبه
واقع در است. فاکتوریل تابع از تعمیم عنوان به گاما تابع اساس بر کوش فرمول بازنویس در

نوشت: توان م زیر صورت به را کوش فرمول ،Γ(n) = (n− ١)! تساوی به توجه با

aI
n
t f(t) =

١
Γ(n)

∫ t

a

(t− τ)n−١f(τ)dτ, n ∈ N

t تا a ی بازه در α مرتبه از f(t) تابع کسری انتگرال توان م (١١) تساوی از گرفتن الهام با حال
نمود: تعریف چنین را

aI
α
t f(t) =

١
Γ(α)

∫ t

a

(t− τ)α−١f(τ)dτ, α ∈ R+ (١٣)

ریمان‐لیوویل کسری انتگرال ر عمل را شود م تعریف (١٣) ی رابطه صورت به که aI
α
t ر عمل

خود برابر تابع هر صفر ی مرتبه انتگرال کنیم م فرض قرارداد ی عنوان به همچنین نامند. م
داریم: ر دی عبارت به است. تابع

aI
٠
t f(t) = f(t)
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است. همان ر عمل ی α = ٠ ازای به aI
α
t ر، دی بیان به

سادگ به ر عمل این تعریف از استفاده با واقع در است. خط ر عمل ی کسری مرتبه انتگرال
که: داد نشان توان م γ و λ حقیق الرهای اس تمام و g(t) و f(t) توابع تمام برای

aI
α
t (λf(t) + γg(t)) = λaI

α
t f(t) + γaI

α
t g(t)

است: زیر صورت به مذکور ر عمل برای ری دی توجه جالب ویژگ

aI
α
t aI

β
t f(t) = aI

β
t aI

α
t f(t) =a I

α+β
t f(t)

مرتبه از تکراری انتگرال ر عمل مانند کسری، ی مرتبه انتگرال ر عمل که معناست بدین تساوی این
دارد. را پذیری جابجایی و پذیری جمع خواص گیری انترال ی مرتبه به نسبت ، طبیع های

ریمان‐لیوویل تعریف با کسری مرتبه مشتق ٣

مشتق مفهوم توسعه ٣ . ١

برد. خواهیم بهره کسری مشتق تعریف در انتگرال ی شده داده تعمیم مفهوم از بخش این در
صورت: به f(t) تابع α مرتبه مشتق

RL
a Dα

t =
dm

dtm
{aIm−α

t f(t)}, α ∈ R+ (١۴)

α مساوی بزرگتر صحیح عدد ترین کوچ برابر m عبارت به یا و m = ⌈α⌉ آن در که شود م تعریف
محاسبه برای ریمان‐لیوویل کسری مشتق تعریف طبق نماید م بیان (١۴) ی رابطه چنانچه است.
گیری مشتق مرتبه m سپس و m−α مرتبه از کسری گیری انتگرال ابتدا تابع ی α مرتبه مشتق ی
انجام صحیح مرتبه
(١۴) ی رابطه در چنانچه aI

٠
t f(t) = f(t) قرارداد به توجه با که شود م مشاهده شود. م

ذاری جای با گردد. م تبدیل n مرتبه کالسی مشتق تعریف به رابطه این دهیم قرار α = n ∈ N

از f(t) تابع ریمان‐لیوویل کسری مرتبه مشتق ، (١۴) در کسری مرتبه انتگرال مستقیم تعریف
صورت: به α مرتبه

RL
a Dα

t =
dm

dtm

{
١

Γ(m− α)

∫ t

a

(t− τ)m−α−١f(τ)dτ

}
, α ∈ R+ (١۵)

ریمان‐ کسری مشتق تعریف در که گونه همان است. m = ⌈α⌉ که بود خواهد تعریف قابل نیز
است رفته ار ب RL

a Dα
t نماد ریمان‐لیوویل کسری مرتبه ر عمل برای گردد، م مالحضه لیوویل
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این تعریف در کسری انتگرال باالی کران و پایین کران دهنده نشان ترتیب به t و a آن در که
رهای عمل بنیادی تفاوت ی به ضمن طور به نماد در ها کران این شدن ظاهر باشند. م ر عمل
شده تعریف مشتقات واقع در دارد. اشاره نیز کالسی مشتق رهای عمل و کسری مرتبه مشتق
مرتبه مشتقات خالف بر نباشد، طبیع عددی α مرتبه که حالت در (١۵) و (١۴) روابط توسط

نیستند. محل رهای عمل صحیح
استفاده با سادگ به که چرا است، خط ر عمل ی کسری مرتبه انتگرال همانند RL

a Dα
t ر عمل

نشان توان م γ و λ حقیق الرهای اس تمام و g(t) و f(t) توابع تمام ازای به (١۴) تعریف از
که: داد

RL
a Dα

t (λf(t) + γg(t)) = λRL
a Dα

t f(t) + γRL
a Dα

t g(t)

ریمان‐لیوویل کسری مرتبه مشتق ر عمل خواص ٣ . ٢

مرتبه از کسری ر عمل چپ معکوس α مرتبه از ریمان‐لیوویل کسری مشتق ر عمل .٣ . ١ قضیه
داریم: ر دی بیان به است. α

RL
a Dα

t (aI
α
t f(t)) = f(t), α > ٠

m − ١ < α < m ∈ N کنید فرض برقرارست. α = n ∈ N برای وضوح به قضیه م ح اثبات.
شود: م نتیجه ریمان‐لیوویل کسری مشتق تعریف اساس بر صورت این در باشد.

RL
a Dα

t (aI
α
t f(t)) =

dm

dtm
{aIm−α

t (aI
α
t f(t))}

شود: م بازنویس زیر فرم به کسری انتگرال ویژگ کم به که

RL
a Dα

t (aI
α
t f(t)) =

dm

dtm
{aIm−α

t f(t)} = f(t)

شد. داده نشان است، RL
a Dα

t aI
α
t ر عمل بودن همان که قضیه م ح صحت ترتیب این به

ر عمل چپ معکوس α مرتبه از ریمان‐لیوویل کسری مشتق ر عمل ٣٬١ ی قضیه طبق اگرچه
ریمان‐ کسری مشتق که داد نشان توان م نقض مثال ی با اما است، α مرتبه از کسری انتگرال

نیست. α مرتبه از کسری انتگرال راست معکوس α مرتبه از لیوویل
در ریمان‐لیوویل کسری مرتبه مشتق رهای عمل کسری، مرتبه انتگرال رهای عمل خالف بر
RL
a Dα

t (
RL
a Dβ

t f(t)) =RL
a های تساوی یعن نیستند. پذیر جمع یا پذیر جایی جابه کل حالت

شرط ی اما نیستند. برقرار کل حالت در RL
a Dα

t (
RL
a Dβ

t f(t)) =
RL
a Dα+β

t f(t) و Dβ
t (

RL
a Dα

t f(t))
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r = max{⌈α⌉, ⌈β⌉} که k = ٠,١, ..., r − ١ برای که است آن ها تساوی این برقراری برای کاف
.f (k)(a) = ٠ باشیم داشته است

شود: م محاسبه زیر ی رابطه از تابع دو ضرب حاصل کسری مرتبه مشتق .٣ . ٢ قضیه

RL
a Dα

t (g(t)f(t)) =
∞∑
k=٠

(
α

k

)
g(k)(t)RL

a Dα−k
t f(t)

الپالس حوزه در ریمان‐لیوویل کسری مرتبه مشتق تعبیر ٣ . ٣

رابطه صورت به الپالس حوزه در کسری انتگرال ر عمل تعیر که شد داده نشان قبل های بخش در
است: زیر ی

L{٠I
α
t } =

١
sα

L{f(t)} (١۶)

صورت: به f(t) مانند تابع ی (m ∈ N) ام m مشتق الپالس تبدیل که دانیم م همچنین

L{f (m)(t)} = smL{f(t)} −
m−١∑
k=٠

Skfm−k−(٠)١ (١٧)

ازای به f(t) تابع اولیه شرایط ی دهنده نشان f (m−k−١)(٠) آن در که است بیان قابل
RL
٠ Dα

t f(t) عبارت و باشد m − ١ < α < m کنید فرض حال باشد. م k = ٠, ...,m − ١

صورت: به

RL
٠ Dα

t f(t) = g(m)(t) (١٨)

الپالس تبدیل (١٨) و (١٧) به توجه با بنابراین است. g(t) =٠ Iαt f(t) آن در که گردد بازنویس
نوشت: زیر صورت به توان م را RL

٠ Dα
t f(t) تابع

L{RL
٠ Dα

t f(t)} = s(m)L{g(t)} −
m−١∑
k=٠

Skgm−k−(٠)١

داریم: (١۶) رابطه و g(t) =٠ Iαt f(t) تساوی به توجه با ر دی سوی از

G(s) =
١

sm−α
F (s) (١٩)

است: برقرار نیز زیر تساوی همچنین است. F (s) = L{f(t)} و G(s) = L{g(t)} آن در که

g(m−k−١) =
dm−k−١

dtm−k−١ ٠I
m−α
t f(t) =RL

٠ Dα−k−١
t f(t) (٢٠)



١٠٧ ١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه

شود: م نتیجه (١٩) و (١٨) روابط به توجه با نهایت در

L{RL
٠ Dα

t f(t)} = sαF (s)−
m−١∑
k=٠

sk[RL
٠ Dα−k−١

t f(t)]

∣∣∣∣
t=٠

, m− ١ < α < m ∈ N (٢١)

تابع ی ریمان‐لیوویل تعریف با کسری مرتبه مشتق الپالس تبدیل در گردد م مشاهده چنانچه
باشند. م t = ٠ در تابع کسری مرتبه مشتقات مقادیر همان واقع در اولیه شرایط

کپوتو تعریف با کسری مرتبه مشتق ۴

ریمان‐لیوویل مشتق با آن ارتباط و کپوتو مشتق تعریف ١ . ۴

مهندس در کاربرد پر بسیار تعاریف جمله از که کسری، مرتبه مشتق از کپوتو تعریف ی ایده
این در شد. گرفته ار ب ریمان‐لیوویل تعریف در که است ای ایده همان مشابه بسیار باشد، م
پیدا توسعه کسری مرتبه انتگرال مفهوم اساس بر مشتق ریمان‐لیوویل تعریف مانند از نیز تعریف
انتگرال ر عمل و صحیح مرتبه مشتق رهای عمل توال در واقع در تعریف دو این تفاوت کند. م
مرتبه مشتق ابتدا ریمان‐لیوویل کسری مشتق برعکس کپوتو کسری مشتق در است. کسری مرتبه
اگر ، ریاض بیان به شود. م انجام کسری مرتبه گیری انترال سپس و شه گرفته تابع از صحیح
صورت به α مرتبه از کپوتو کسری مشتق باشد، m = ⌈α⌉ و بوده ناصحیح مثبت عدد α ∈ R+

شود: م تعریف زیر
c
aD

α
t f(t) =a I

m−α
t {f (m)(t)} (٢٢)

مشتق برای (٢٣) معادل تعریف فوق، تعریف در کسری مرتبه انتگرال ر عمل تعریف ذاری جای با
شود: م حاصل کپوتو کسری مرتبه

c
aD

α
t f(t) =

١
Γ(m− α)

∫ t

a

(t− τ)m−α−١f (m)(τ)dτ (٢٣)

ر عمل ی نیز c
aD

α
t ر عمل قبل ی شده تعریف رهای عمل مانند که شود م داده نشان سادگ به

داریم: γ و λ حقیق الرهای اس تمام و g(t) و f(t)توابع تمام برای یعن است. خط
c
aD

α
t (λf(t) + γg(t)) = λc

aD
α
t f(t) + γc

aD
α
t g(t)

رابطه توسط تابع ی ریمان‐لیوویل کسری مرتبه مشتق و و کپوتو کسری مرتبه مشتق بین ارتباط
ی

c
aD

α
t f(t) =

RL
a Dα

t f(t)−
m−١∑
k=٠

f (k)(a)

Γ(k − α + ١)
(t− a)k−α
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است. m = ⌈α⌉ آن در که است توصیف قابل

و اگر است تابع آن ریمان‐لیوویل کسری مشتق برابر تابع ی کپوتو کسری مشتق .١ . ۴ قضیه
f (k)(α) = ٠ باشیم: داشته k = ٠,١, ..., ⌈α⌉ − ١ ازای به اگر فقط

کپوتو کسری مرتبه مشتق ر عمل های ویژگ ٢ . ۴

نتیجه است شده آورده (٣٬٢٨) رابطه در که کپوتو کسری مشتق تعریف از ، ویژگ اولین عنوان به
کپوتو کسری مرتبه مشتق داشتیم، ریمان‐لیوویل کسری مرتبه مشتق در آنچه برخالف که شود م

آنگاه: باشد، ثابت عددی k اگر ، یعن است. صفر برابر ثابت عدد ی برای

c
aD

α
t k = ٠

بیان به است. α مرتبه از کسری انتگرال چپ معکوس α مرتبه از کپوتو کسری مشتق .٢ . ۴ قضیه
داریم: ر دی

c
aD

α
t (aI

α
t f(t)) = f(t), α ∈ R+ − N

و α١, α٢ ∈ R+ فرض با آنگاه باشد، پیوسته اول مشتق با تابع f(t) اگر .٣ . ۴ قضیه
باشند. م برقرار زیر های تساوی α١ + α٢ ≤ ١

c
aD

α١
t

c
aD

α٢
t = c

aD
α٢
t

c
aD

α١
t =c

a D
α١+α٢
t

نمایید. مراجعه [٢٨] مرجع به توانید م فوق ی قضیه اثبات ی مشاهده برای

یافت ای گونه به l طبیع عدد اگر باشد. پیوسته ام k مشتق با تابع f(t) کنید فرض .۴ . ۴ قضیه
آنگاه، α١, α١ + α٢ ∈ [l − ١, l] و l ≤ k که شود

c
aD

α١
t

c
aD

α٢
t f(t) =c

a D
α١+α٢
t f(t)

است. آمده [٢٧] مرجع ١٬٣ بخش در قضیه اثبات

الپالس حوزه در کپوتو کسری مرتبه مشتق تعبیر ٣ . ۴

صورت: به را است، آمده (٣٬٢٨) رابطه در که کپوتو مشتق تعریف ابتدا

c
aD

α
t f(t) =٠ Im−α

t g(t)
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تبدیل به توجه با بنابراین است. g(t) = f (m)(t) و m− ١ < α < m ∈ N آن در که کرده بازنویس
داشت: خواهیم انتگرال، الپالس

L{caDα
t f(t)} = sα−mG(s)

گردد: م محاسبه بعد ی رابطه از و است G(s) = L{g(t)} آن در که

G(s) = smL{f(t)} −
m−١∑
k=٠

sm−k−١f (k)(٠)

شود: م نتیجه روابط از اکنون

L{caDα
t f(t)} = sαL{f(t)} −

m−١∑
k=٠

sα−k−١f (k)(٠)

تبدیل در ریمان‐لیوویل، کسری مرتبه مشتق الپالس تبدیل خالف بر گردد م مالحظه چنانچه
نظر مورد تابع صحیح مرتبه مشتقات حسب بر اولیه شرایط کپوتو کسری مرتبه مشتق الپالس
مشتقات با مقایسه در تری ساده فیزی تعابیر مشتقات این که این به توجه با گردند. م ظاهر
واقع بیشتری توجه مورد کپوتو کسری مشتق تعریف مهندس کاربردهای در دارند، کسری مرتبه

است. شده

گرانوالد‐لتینکوف کسری مرتبه مشتق ۵

تعریف بر مبتن تعمیم واقع در که گرانوالد‐لتینکوف کسری مرتبه مشتق تعریف بخش این در
به که یرید ب نظر در را اول مرتبه مشتق حدی تعریف ابتدا گردد. م ارائه است، مشتق حدی

شود: م بیان زیر صورت
df(t)

dt
= lim

h→٠

f(t)− f(t− h)

h

در که صورت به دوم ی مرتبه مشتق برای حدی تعریف ی توان م فوق ی رابطه از استفاده با
نمود: ارائه است آمده زیر ی رابطه

d٢f(t)

dt٢ = lim
h→٠

f́(t)− f́(t− h)

h

= lim
h→٠

١
h

{
f(t)− f(t− h)

h
− f(t− h)− f(t− ٢h)

h

}
= lim

h→٠

f(t)− ٢f(t− h) + f(t− ٢h)
h٢
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آید: م بدست سوم مرتبه مشتق برای حدی تعریف ی عنوان به (٢۴) ی رابطه ترتیب همین به

d٣f(t)

dt٣ = lim
h→٠

f(t)− ٣f(t− h) + ٣f(t− ٢h)− f(t− ٣h)
h٣ (٢۴)

ی رابطه اساس بر تواند م نیز f(t) تابع (n ∈ N) ام n مشتق که داد نشان توان م روند همین با
حدی

dnf(t)

dtn
= lim

h→٠

١
hn

n∑
r=٠

(−١)r
(
n

r

)
f(t− rh) (٢۵)

تابع که این به توجه با است. (n
r

)
=

n!

r!(n− r)!
=

n!

r!Γ(n− r + ١)
آن در که شود م تعریف

نیز (٢۶) ی رابطه صورت به توان م را (٢۵) ی رابطه است، قطب دارای مثبت اعداد در گاما
نوشت:

dnf(t)

dtn
= lim

h→٠

١
hn

∞∑
r=٠

(−١)r
(
n

r

)
f(t− rh) (٢۶)

را f(t) تابع کسری ی مرتبه مشتق (٢۶) حدی ی رابطه از گرفتن الهام با لتینکوف و گرانوالد
کردند: تعریف چنین

GL
a Dα

t f(t) = lim
h→٠

∣∣t− a

h

∣∣∑
r=٠

(−١)r
(
α

r

)
f(t− rh)

hα

داد: نمایش توان م نیز زیر فرم به را تعریف این

GL
a Dα

t f(t) = lim
h→٠

Nh=t−a

N∑
r=٠

(−١)r
(
α

r

)
f(t− rh)

hα

f (m)(t) و بوده پیوسته m− ١ مرتبه تا اول مرتبه مشتقات دارای f(t) تابع کنید فرض .١ . ۵ قضیه
α مرتبه مشتق صورت این در .m − ١ < α < m ∈ N کنید فرض همچنین باشد. پذیر انتگرال
بود. خواهد برابر تابع این ریمان‐لیوویل α مرتبه مشتق با f(t) تابع گرانوالد‐لتینکوف تعریف با

داریم: ر دی عبارت به
GL
a Dα

t f(t) =
RL
a Dα

t f(t)
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کسری دیفرانسیل معادالت در جواب تایی ی و وجود شرایط ۶

مشتق رهای عمل برای گرانوالد‐لتینکوف و کپوتو ریمان‐لیوویل، تعریف سه قبل، فصل در
وجود بحث بخش این در سوم، و اول تعاریف بودن معادل به توجه با گردید. ارائه کسری مرتبه
مشتق دارای که ترم تک کسری دیفرانسیل معادالت از ای خانواده برای تنها را جواب تایی ی و
دیفرانسیل معادالت ابتدا در نمود. خواهیم بررس هستند، کپوتو یا ریمان‐لیوویل کسری مرتبه

کسری

RL
٠ Dα

t y(t) = f(t, y(t)) (٢٧)

و

c
٠D

α
t = f(t, y(t)) (٢٨)

و وجود مسئله که است این فوق دیفرانسیل معادالت مورد در توجه قابل نکته یرید. ب نظر در را
وابسته دارند، که سان ی ظاهر به ساختار علیرغم مذکور، دیفرانسیل معادالت در جواب تایی ی
معادله برای را جواب تایی ی و وجود شرایط زیر ی قضیه است. متفاوت کامال اولیه شرایط به

م ارائه است، شده ظاهر ریمان‐لیوویل کسری مرتبه مشتق آن در که (٢٧) کسری دیفرانسیل
دهد:

باشد. k = ١, ...,m برای bk ∈ R و κ, T > ٠ ،m − ١ < α < m ∈ N کنید فرض .١ . ۶ قضیه
ناحیه: در دار کران و پیوسته تابع f : G → R تابع کنید فرض همچنین

G =
{
(t, y) ∈ R٢∣∣t ∈ [٠, T ], y ∈ R where t = ٠

∣∣tm−αy −
m∑

k=١

bkt
m−k

Γ(α− k + ١)
∣∣ < κ where t > ٠

}

طوری به باشد داشته وجود L > ٠ یعن نماید؛ ارضا دوم متغیر به نسبت را شیتز لیپ شرط و بوده
باشیم: داشته G درون (t, y٢) و (t, y١) های زوج تمام برای که

|f(t, y١)− f(t, y٢)| < L|y١ − y٢|

اولیه: شرایط همراه به (٢٧) کسری دیفرانسیل معادله شده، ذکر شرایط برقراری صورت در

{
٠I

m−α
t y(t)

}∣∣
t=٠ = bm,{RL

٠ Dα−k
t y(t)}|t=٠ = bk, k = ١, ...,m− ١
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آن: در که بود خواهد t ∈ (٠, T̂ ] بازه در y(t) تای ی پیوسته جواب دارای

T̂ = min

{
T, T̂ ,

( κΓ(α + ١)
sup(t,z)∈G|f(t, z)|

) ١
m

}
شرط: که است مثبت دلخواه عدد T̂ و

T̂ <
(Γ(٢α−m+ ١)
LΓ(α−m+ ١)

) ١
α

کند. م برآورده را

آن در که (۶) کسری دیفرانسیل معادله برای جواب تایی ی و وجود شرایط ۶٬١ ی قضیه در
شود. م است،رائه شده ظاهر کپوتو کسری مرتبه مشتق

باشد. k = ٠, ...,m− ١ برای dk ∈ R و κ, T > ٠ ،m− ١ < α < m ∈ N کنید فرض .٢ . ۶ قضیه
ناحیه: در دار کران و پیوسته تابع f : G → R تابع کنید فرض همچنین

G =
{
(t, y) ∈ R٢∣∣t ∈ [٠, T ]

∣∣y − m−١∑
k=٠

dkt
k

k!
≤ k

} (٢٩)

شده، ذکر شرایط برقراری صورت در نماید؛ ارضا دوم متغیر به نسبت را شیتز لیپ شرط و بوده
: اولیه شرایط همراه به (٢٨) کسری دیفرانسیل معادله

y(k)(٠) = dk, k = ٠,١, ...,m− ١

آن: در که بود خواهد t ∈ [٠, T̂ ] بازه در y(t) تای ی پیوسته جواب دارای

T̂ =


T if sup(t,z)∈G |f(t, z)| = ٠

min

{
T,

( κΓ(α + ١)
sup(t,z)∈G|f(t, z)|

) ١
α

}
if sup(t,z)∈G |f(t, z)| ̸= ٠

کسری انتگرال معادالت ٧

اول نوع ٧ . ١

است: آمده زیر ی رابطه در کسری انتگرال معادله اول نوع

١
Γ(α)

∫ t

٠

u(τ)

(t− τ)١−α
dτ = f(t), ٠ < α < ١
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داد: نمایش توان م نیز زیر ل ش به را رابطه این

Jαu(t) = f(t)

است: شده بیان زیر ی رابطه در و است راست سر معادالت از نوع این حل

u(t) = Dαf(t)

چنین در کسری مشتق برای شود. وسوسه کاپوتو تعریف از استفاده به است ن مم فردی هر
موقعیت هر در که شود تأیید باید حال این با شود. م زین جای ریمان‐لیوویل تعریف موقعیت

بدست حل راه طریق از که داد خواهیم نشان ادامه در نیست. برقرار Dα
∗ J

αf(t) = f(t) تساوی
شود. م ایجاد کاپوتو تعریف از استفاده هنگام اضاف ترم ی الپالس، تبدیل از استفاده در آمده

شوند: م فرض زیر صورت به اول نوع انتگرال معادالت الپالس، ی دامنه در

Jαu(t) = Φα(t) ∗ u(t) ⇒ L{Φα(t) ∗ u(t)} =
ũ(s)

sα

زیر ل ش دو از ی به را باال ی رابطه در آمده بدست ی نتیجه جبری های راه طریق از توانیم م
کنیم: بازنویس

ũ(s) = sαf̃(s) ⇒ s
[ f̃(s)
s١−α

]
ũ(s) = sαf̃(s) ⇒ ١

s١−α
[sf̃(s)− f(٠)] + f(٠)

s١−α

داشت: خواهیم کنیم بازنویس زمان ی دامنه روی را اول ل ش اگر

u(t) =
١

Γ(١ − α)

d

dt

∫ t

٠

f(τ)

(t− τ)α
dτ = f(t),

مشابه طور به نیز دوم ل ش است. ریمان‐لیوویل تعریف طریق از معادله حل برای رابطه این که
شود. م بازنویس زیر ل ش به

u(t) =
١

Γ(١ − α)

∫ t

٠

f ′(τ)

(t− τ)α
dτ = f(t) + f(٠) t−α

Γ(١ − α)

ترم شامل باید کردیم، اشاره قبال که همانطور ول است کوپوتو تعریف نتیجه این اول عامل
دارد. بستگ ٠ در تابع مقدار به که باشد ای اضاف
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دوم نوع ٧ . ٢

شود: م بیان زیر صورت به دوم نوع انتگرال معادله

u(t) +
λ

Γ(α)

∫ t

٠

u(τ)

(t− τ)١−α
dτ = f(t) ⇒ (١ + λJα)u(t) = f(t)

باشد: م زیر صورت به باال ی معادله جواب

u(t) = (١ − λJα)−١f(t) = (١ −
∞∑
n=١

(−λ)nJαn)f(t) = f(t) +
( ∞∑
n=١

(−λ)nΦαn

)
∗ f(t) (٣٠)

که: داد نشان توان م میتگ‐لفلر تابع از استفاده با

Eα(−λtα) =
∞∑
k=٠

(−λtα)k

Γ(αk + ١)
(٣١)

ی رابطه و کرده حذف را Eα(−λα) در موجود اول ترم (٣١) ی رابطه اول مشتق آوردن بدست با
م بیان زیر صورت به دوم نوع از انتگرال معادله حل راه بنابراین، کنیم. م بازنویس را (٣٠)

شود:

u(t) = f(t) +
d

dt

[
Eα(−λtα)

]
∗ f(t). (٣٢)

نوشت: توان م الپالس تبدیالت از استفاده با نیز مشابه حل راه

L{(١ + λ)αu(t)} = L{f(t)} →
[
١ +

λ

sα
]
ũ(s) = f̃(s)

را ما ها راه این ترین ویژه از ی اما شود. م بازنویس مختلف های شیوه به اخیر ی رابطه که
داشت: خواهیم پس بیندازیم. (٣٢) ی رابطه به نگاه که دارد وام

ũ(s) =
[
s
sα−١

sα + λ
− ١

]
f̃(s) + f̃(s)

گفته روابط و لفلر میتگ تابع کم با و گردانیم م باز نرمال تابع ی دامنه روی را اخیر ی معادله
باشد: م زیر صورت به نهایی ی نتیجه شده،

L{E(١)
α (−λtα)} = s

sα−١

sα + λ
− ١
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کسری مشتق معادالت ٨

عناوین با [١۶] منبع در که شوند م داده نمایش صورت دو به ، خط کالسی های ODE

است: زیر صورت به رابطه دو این است. شده اشاره ها آن به oscillation و relaxtion

u′(t) = −u(t) + q(t)

u′′(t) = −u(t) + q(t)

دیفرانسیل حساب مورد در را تمییز این نامیم. م دوم مرتبه و اول مرتبه ترتیب به را باال معادالت
و fractional relaxation واژگان از ترتیب به که ای گونه به گیرم. م نظر در نیز کسری انتگرال و
همانطور و است ٠ < α ≤ ١ ،ODE ی مرتبه اول نوع در کنیم. م استفاده fractional oscillation

باشد. م ١ < α ≤ ٢ دوم مورد برای رود م انتظار که
ر دی ی متضاد خیل دوم، و اول نوع معادالت رفتار صحیح، ی تبه مر های ODE برخالف اما
قائل تمییزی حالت دو این بین که نیست نیازی بنابراین، رند. دی ی از ترکیبی ه بطوری نیست،

شوند: م بیان زیر صورت به مختصراً خط کسری های ODE شویم.

Dα
∗ u(t) = Dα

(
u(t)−

m−١∑
k=٠

tk

k!
u(k)(٠)

)
= −u(t) + q(t), m− ١ < α ≤ m

داریم: پس است. الپالس تبدیالت از استفاده باال ی معادله حل برای راه ترین سرراست

sαũ(s)−
m−١∑
k=٠

sα−k−١u(k)(٠) = −ũ(s) + q̃(s) ⇒ ũ(s) =
m−١∑
k=١

sα−k−١

sα + ١
uk(٠) + ١

sα + ١
(٣٣)

روابط: به توجه با
sα−k−١

sα + ١
=

١
sk

sα−١

sα + ١
= L{JkEα(−tα)}

و
١

sα + ١
= −

(
s
sα−١

sα + ١
− ١

)
= L{ d

dt

[
Eα(−tα)

]
}

آید: م بدست زیر صورت به کسری مرتبه از ODE نهایی جواب (٣٣) ی رابطه همچنین و

u(t) =
m−١∑
k=٠

JkEα(−tα)u(k)(٠)− q(t) ∗ E ′
α(−tα)
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نظم بی مواد خمش و کشش مقاومت ٩

در که است تأثیر اندازه ار، آش طور به جامدات انی م علم مطالعات خاص تمرکزهای از ی
انی م گرچه دهد. م رخ بتن نظیر متراکم ساختمان مصالح ویژه به و ساختمان مصالح برخ

ویژگ ی وسیله )به کامال (نه زیادی حد تا مواد ام استح که کند م ته دی کالسی جامدات
کند. عرضه نسبی قدرت در تغییری نباید معیار این Tبنابراین و شود م مشخص ماده آن های
مقاومت دارای بتن نظیر موادی واقع در است، مواد تراکم ونگ چ از معیاری تأثیر اندازه گرچه
صحیح) ی مرتبه جرأت به (و کالسی قوانین از بنابراین و هستند ساختار مقیاس روی وابسته

کنند. نم پیروی جامدات انی م
مواد چنین این وپی روس می ساختار ونه چ اینکه مورد در نویسندگان ، [٢۴] شماره منبع در

هندس های مجموعه جای به فراکتال های مجموعه ی وسیله به و موفقیت با گذشته در متراکم
ساختار این سازی مدل برای فراکتال های مجموعه بعد کنند. م بحث اند، شده مدل سنت
سرانجام و کند م تعیین را مقیاس ابتدایی اهمیت ی عنوان به همچنین و شوند م استفاده
شایسته کسری انتگرال و دیفرانسیل حساب کند. م مشخص خاص ی ماده آن برای را تأثیر اندازه
عادی صحیح ی مرتبه انتگرال و دیفرانسیل حساب چون است. ها مدل این ی مطالعه برای الزم و

است. کسری توابع با کار هنگام گیری مشتق برای مناسب تجهیزات فاقد
ار ب بتن از بعدی دو بخش ی خمش و کشش آنالیز در استفاده برای را مباحثه این نویسندگان،
که کردند تعیین بتن، واکنش تنش و ترکیب تجربی های آزمایش نتایج به توجه با ها آن بردند.
α = ٠٫۵ بعد از فراکتال کانتور ی مجموعه کم به را وپی روس می ساختار بتوان است ن مم

خمش و کشش مقاومت کسری، انتگرال و دیفرانسیل حساب از استفاده با ها آن زد. تقریب
باهم اندازه روی وابستگ و فراکتال بعد که شدند متوجه واقع در و کرده محاسبه را خود ی نمونه

است: آمده زیر در ها فرمول این نیست. موافق آن با سادگ به کالسی آنالیز که اند ارتباط در

(σu)tensile =
σ∗
u

Γ
b−(١−α)

(σu)flexural = ٢١)٢/α − ١
٢١/α + ١

)(σu)tensile

ساختار با مواد مقاومت ی درباره ها آن مطالعات که است این [٢۴] منبع نویسندگان امید
ریاض های فرمول و شود زده تقریب فراکتال های مجموعه ی وسیله به سادگ به وپی روس می

طرف، ی از اینجا، ”در ها، آن خود ی گفته به آید. بدست فشار و تنش ی رابطه مورد در بیشتری
ن ناهم ر دی عبارت به دادیم. نشان را فراکتال های مجموعه روی تنش تمرکز از ناحیه ی

راه ی فراکتال، های مجموعه در تنش وجود غلظت به توجه با ر، دی طرف از بتن. در متراکم
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این منظور به دهیم. م بسط گوناگون قوت نقاط از محاسبات ی قاعده اولین ساختن برای را
عموم رفتار برای را راه مقاله این که امیدواریم آموخت. را فراکتال انتگرال مفهوم باید هدف،

[٢۴] کند.” هموار سؤاالت چنین این بیشتر

گیری نتیجه ١٠

ریاض علم به محدود صرفاً زیادی های سال برای کسری انتگرال و دیفرانسیل حساب به عالقه
حساب به راجع اساس مفاهیم فقط پروژه این در نیست. ل مش چندان آن دلیل یافتن و بود
کسری حساب ی مطالعه با که است ار آش حال عین در و شد مطرح کسری انتگرال و دیفرانسیل
انتگرال و دیفرانسیل حساب شود. م معطوف علم این از جدید های شاخه ی مطالعه برای ذهن
دیفرانسیل حساب در موجود های رخنه ندارد، کاف اطالع آن از کس هنوز که طرق به کسری
مفاهیم معرض در را خواننده که نیست این تنها پروژه این از هدف کند. م پر را سنت انتگرال و
به را خواننده که است این ما هدف ه بل دهیم، قرار کسری انتگرال و دیفرانسیل حساب اساس
مطرح اجرای قابل مسائل از اندک ی نمونه چه اگر کنیم؛ راغب آن مهندس و علم کاربردهای
همین به است. مطالعه حال در حاضر حال در که آنچه از است کوچ بخش فقط اینجا در شده
انتگرال و دیفرانسیل حساب ی زمینه در خود دانش بهبود برای که شود م توصیه خواننده به دلیل

کند. مراجعه شده ذکر منابع به کسری
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ارزشمند۵ های داده
دالری تریلیون الت مش با شدن گالویز

فناوری و علم سیاست دفتر و (MAA) ا امری ریاض انجمن اوباما، دولت آخر های سال طول در
د.پاتیل و OSTP زدند. دست ریاض مسئله حل درباره فرهنگ سازی ی ، (OSTP) سفید کاخ
المپیاد مل تیم و MAA از داده ها، سیاست گذاری بخش در اطالعات آوری فن رئیس معاون ،
انجمن این و کردند دعوت ٢٠١۶ سال در سفید کاخ در پی روز جشن برای ریاض الملل بین
با چارتیر تیم گرفت. عهده به را ٢٠١۶ اکتبر ٢۵ در فعال یادگیری کمپین نخستین از حمایت
زمان از داشت. مسئولیت اوباما دولت دوم دوره در که کرد مصاحبه ٢٠١۶ سال اکتبر ۴ در پاتیل
ازمزایای ما تکنولوژی دنیای است. نشده پر جدید دولت در مذکور پست بعد، به مقاله این انتشار
در را ان پزش ها داده تحلیل و تجزیه کند. م استفاده دیجیتال نوظهور انقالب از پس فراوان
بود تصور قابل غیر موارد بعض در و ن غیرمم قبال که ای شیوه به بیماری درمان و تشخیص

اطالعات مشاوره طریق از نگهداری میزان تا کنند م استفاده ها داده از ها کالج سازد. م قادر
برد. م رنج فنآوری خطرات از ما دنیای حال، عین در دهند. افزایش را ریزی برنامه و گاهانه آ

مشتریانش ، کار و ،کسب شدن ه

۵Tim Chartier ,Data for Good Tackling Trillion-Dollar Problems, Math Horizons, Vol. 24, No. 4 (April 2017),

pp. 18-21
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است. داده قرار خطر مورد را هستند امان در ردند می فکر که هایی ایمیل و
کنیم؟ مهار را دیجیتالمان دنیای قدرت توانیم م چطور است. کنون واقعیت ی هویت سرقت
اولین بود. پاتیل دی.ج مأموریت این کنیم. م محافظت ها آن تهدیدات از را خود که حال در
آوریل در اوباما باراک جمهور رئیس توسط که موقعیت ؛ متحده ایاالت اطالعات ارشد دانشمند

شد. داده ٢٠١۵ سال
است عمل در ریاضیات با کردن درگیر که شغلش مورد در بیشتر تا کردم مصاحبه پاتیل با من

است. شده ویرایش وضوح برای پاتیل .نظرات بدانم

داده ارشد دانشمند

نظر در را ها داده علوم سیاست گذاری بخش در اطالعات آوری فن مدیر اول معاون وظایف
کجا از هستید؛ رو روبه مل مسایل از مختلف انواع به مربوط داده زیادی مقدار با یرید.شما ب

نید؟ می شروع
این هستم سفید کاخ در اینکه مورد در چیز ترین سخت داد: جواب اینطور پرسیدم پاتیل از وقت
مهم بسیار چیز همه باشم. داشته احاطه باید نیم می کار آن روی بر که آنچه به واقعا اینکه است

دارد. وجود نفر ی همیشه ل، مش هر پایان در است.
فناوری و علم مشاوران گروه کرد، جدیدش کار ابتدای در تفکر به شروع پاتیل که همانطور
پیشنهاد پاتیل اما یرد. ب نظر در را دالری میلیارد مسائل باید او که کردند اشاره جمهوری ریاست
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یریم. ب نظر در را بیشتر و دالری ترلیون مسائل است بهتر که داد ارزشمندی
کیفری عدالت ،سیستم بهداشت های مراقبت مثل دالری تریلیون مسائل به طبیع طور به کار این

کرد. م اشاره هوا و آب وتغییر
ر دی دستورالعمل دو کنند.او کم کارش به م توانند ری دی های دستورالعمل چه که کرد فکر او
قرار تأثیر تحت را متحده ایالت جمعیت نیم از نیم می بررس که مساله ای هر آیا آورد:« بدست

م تأثیر ندارد دسترس کم هیچ گونه که جمعیت بر که دارد وجود خاص مسائل م دهد؟سپس
،این م کنیم.پشتیبان پشتیبان ازشان و هستیم پشتشان شویم مطمئن که است این ما گذارد.کار

جمعیت و بیشتر و دالر تیریون متحده،ی ایاالت جمعیت مهم:نصف چیز سه ماست.آن چارچوب
« ندارند دسترس هیچ که

الت مش این با که افرادی مالقات به کردند شروع ارانش هم و پاتیل مسائل فهمیدن بهتر منظور به
در را خودتان که است این کار این دادن انجام اشتباه برای راه کرد«بهترین اشاره .او بودند روبرو
نم رسد.ریاضیات نتیجه به کنید.این فکر مساله مورد در که کنید سع فقط و کنید حبس اتاق ی
ما دهد. تغییر را جامعه که دارد را قدرت این دارد.و باورنکردن تأثیری که جاییست به رسیدن
است. دشوار ش بدون تأثیری چنین تحقق کنیم.» تبدیل اری هم فرایند ی به بیشتر را آن باید

«پراکندگ فرآیند طریق از اغلب آور» فت ش «لحظات کارکنانش و او برای که کرد اشاره پاتیل
تعیین آنها سپس و نظراست مورد مساله روی کار ان ام وجود م آید(پراکندگ بدست مقیاس» و

باشد.) پذیر مقیاس میتواند فرآیندی چنین ونه چ که نند می
دستگاه و روان بهداشت خدمات کردن هماهنگ با درفلوریدا، « دد میام » پروژه مثال برای
میلیون ده کلمه واقع معن به محاسبه صفحه ی با تنها هم آن اول سال در آنها کیفری عدالت

کردند. ذخیره دالر
استفاده سیستم از که آن جای به بودند چرخش حال در فقط سیستم در که یافتند را افرادی آنها

م را مدل این وقت بنابراین نمیزنیم.» حرف ای العاده خارق چیز ی درباره «ما شوند. خارج و
عمل ابتکار که است چیزی همان این کنید، استفاده کشور سراسر در را آن کنید سع و گیرید
های جیب در کنون تا ری دی هرکس که را چیزهایی فقط ما میدهد، انجام ما محور داده عدالت

کنیم کم جوامع به آنها با تا یریم می کرده کشف خود کوچ
روبرو ها آن با که مسائل برای فراوان ابزارهای با را او ریاضیات در او دیدن آموزش که گفت پاتیل
جدی بسیار سایبری ی حمله ی تحت «ما میاورد یاد به را اتفاق ی م کند.او تأمین م شوند
کنیم.ما میدهد،دریافت رخ حمالت که را وقت زمان مجموعه م توانیم گفتم گرفتیم.من قرار
تناوبی دوره آیا که بفهمیم تا دهیم انجام ها داده این روی را فوریه سریع تبدیل ی که داریم نیاز
کار این انجام برای وقت کاف اندازه ی به کلمه واقع معنای به ما دارد؟ وجود حمالت این در
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ر دی حمالت ما آن ها در که داستان آن از نسخه چندین من بودیم.» حمله تحت چون نداشتیم
همان این م گوید که بسازم سریع بسیار دیفرانسیل معادله ی ی شدم مجبور من و دارم، داشتیم

است. حمله وریتم ال
ها آن از حساس لحظه در که دارند اختیار در را ابزار از ای مجموعه خاص طور به ریاضیدانان

کنند. استفاده

موفقیت به وحصر حد بی مسیر

سفید کاخ اداری ساختمان در که بود داده ها علوم دانشمند ی او ژانویه ٢٠ تا کیست؟ پاتیل
کرد. م کار کشور مسائل از بزرگ مقیاس روی

م کرد. ط را خود ریاض سیر خط که بود تکنولوژی متخصص ی او
بودن بهترین باشد. ریاضیات ان نخب از درجوان پاتیل که کرد تصور م توان راحت به همینطور

زندگ داستان این اما . ریاض المپیاد در شدن اول برای رقابت یا ا آمری ریاض مسابقات در
نیست. پاتیل

به را مدرسه ریاض های کالس او نداشتم. شدن ریاض عاشق برای فرصت هیچ من م گوید او
نشدن قبول او است. شده متمرکز تکالیف روی موضوع روی بر تمرکز جای به که آورد م یاد
بنابراین، آورد. م خاطر به را تر کوچ بجای مساوی تر کوچ عالمت از استفاده خاطر به فقط

عموم ریاضیات کالس کالج در دوستم م گوید: پاتیل شد. ریاضیات دنیای وارد دیر کم او
‐ بود ای کننده خیره بسیار ‐لحظات یرم. ب یاد و بدهم گوش تا رفتم او با هم من داشت،
ی همه و رفتم محل کتابخانه به سپس آمد. م چشم به ری دی چیز هر بیشتراز ریاض زیبایی
یادگرفتم. را دبیرستان ریاض روز چند در مداوم طور به کردم. چ را جا آن ریاض های کتاب
در که شود ور غوطه ریاضیات در پاتیل شد باعث جرقه این شد. من فت ش و تعجب باعث این
اه دانش از دکترا و و، دی سن در کالیفرنیا اه دانش از ریاضیات در لیسانس مدرک کسب به نهایت

شد. منجر ریاضیات کاربرد مورد در مریلند
منتشر باز های داده مجموعه از و کرد خدمت مریلند اه دانش در علم هیئت عضو بعنوان او بعدها
کرد. استفاده هوا و آب عددی بین پیش بهبود برای جوی و شناس اقیانوس مل اداره توسط شده
ارشد دانشمند و ها داده محصوالت رئیس عنوان به خدمت شامل پاتیل تجاری دستاوردهای
در موقعیت پاتیل که زمان همان  درست مدن مشارکت برای ریاضیات است. LinkedIn سایت
درگیر که دارد وجود نیز دانش جویان برای موقعیت چنین که درم یابد م کند، پیدا ریاضیات
که تغییرات تاثیر و کنید ایجاد را تغییری خواهید م «اگر گفت: او شوند. داده ها تحلیل موضوع
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بهتر را شهرتان دهید، انجام خود جامعه برای را آن که است این اول راه ببینید، را دهید م انجام
کنید.»

ی ریاض شوند. استفاده خوب کاربردهای برای باید و توانند م ها داده که کرد اشاره پاتیل
کلمات از اغلب ما و ‐ ترسند م آن از واقعا مردم از بسیاری است. نکردن باور تقویت کننده

و ایمن باعث را ریاض ما کلمات اینکه جای به کنند م تشدید را ترس که کنیم م استفاده
دهد. نشان راحت احساس

و گفتگو شروع برای باید آنها شوند. استفاده سالح ی عنوان به نباید هرگز ها داده و ریاض
شوند. استفاده بحث

بهترین ها داده که است زمان این دارد. را ردش عمل بهترین ریاضیات که است زمان این
است این شما کار اولین که بدانید باید شما دارد. بهتر پاسخهای به رسیدن برای را ردش عمل
کنید استفاده نحوی به قدرت این از ندارید قصد شما که بداند و کند امنیت احساس کس هر که

. سازیم توانمند را آنها که است این هدف ه بل برسانید، آسیب آنها به که
باشید؟ داشته مشارکت مل یا محل سطح در خواهید م آیا

برقراری توانایی بدون یرند. ب یاد را ارتباط برقراری «توانایی داد: را زیر های مهارت پیشنهاد پاتیل
مردم از من که چیزی سه نیست. کاف درک دهید. م انجام را کار از نیم تنها شما ارتباط،

است: این میپرسم
باشند؟ داشته برداشت چه آن ها دارید دوست م گویید آن چه ١)از

دارید؟ انتظار آن ها از را اقدامات ٢)چه
کنند؟ درک را موضوع که خواست خواهید آن ها از چه طور (٣

او اما شوند، گرد آوری نظری محور ی حول موضوع جوانب همه باید که کرد تاکید «پاتیل
ها داده از استفاده انتظار که باشند هایی کالس دنبال تا» کند م تشویق را دانشجویان همچنین
و گیرند م قرار آنها اختیار در کارایی افزایش برای ها داده که هایی کالس به ندارند. را آن در
مربوط مسائل تمام تقریبا چون بروند. شوند م استفاده آن در ها داده که انسان علوم های کالس

هستند.» ارتباط در ها داده با ها انسان یا است انسان شرایط ی به

کنید استفاده مردم های داده از

کنند. استفاده جامعه به کم برای ها داده از خوانندگان تا گذاشت اشتراک به را زیر منابع پاتیل
کنید. ایجاد جدیدی تفاوت و کنید عمل محل

است. شده ایجاد دیجیتال ابزارهای ایجاد برای (opportunity.census.gov) فرصت ساز •پروژههای
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مانند ، حیات منابع مورد در اطالعات با را ل ها تش تا کنید استفاده محل و فدرال های داده از
سازید. قدرتمند ... و شغل ها ، کیف مدارس

و طراح تکنولوژی، خالقیت، ،تقویت، (http://bit.ly/CivicHackingDay) مدن ه مل •روز
مدن ل های تش ساختن قدرت مند برای نوآوری

برای که است سیاس غیر و حزبی غیر سازمان ی (codeforamerica.org) Code for America•
از موثر استفاده در دولت و خصوص بخش بین اف ش است شده تأسیس پرونده این به رسیدگ

دهد. کاهش را آنها طراح و فناوری
طرح ها از تا است شده اندازی راه سفید کاخ در که (usds.gov) متحده ایاالت دیجیتال •سرویس

. کند. استفاده ا آمری مردم برای بهتر خدمات ارائه برای تکنولوژی و
و خرید تولید، در را عموم تجربه که دارد مدیریت (gsa.gov / tts) فناوری انتقال •سرویس های

دهد. افزایش دولت طریق از فناوری از استفاده
:(ncdc.noaa.gov/data-access) NOAA Data Access•

خوانندگان کرد. استفاده مسائل از بسیاری کردن» «کشف برای NOAA عموم های داده از پاتیل
رسیده آن وقت که کرد اعالم پاتیل این، بر عالوه کنند. کشف و کاوش به شروع آنجا از توانند م
وییم ب مردم به ما که نیست این کنیم. اضافه داده علوم و ریاض علوم رشته به را اخالق که است
این ایجاد برای زبان چارچوب ی و باشیم داشته المه م ی باید ما است. کدام غلط یا درست
فلسفه شامل من کارشناس دوره درس برنامه از بخش که بودم شانس خوش کنیم. ایجاد گفتگو
مورد در صحبت برای ران دی با گفتگو برای قوی بسیار توانایی ی من نتیجه در بود. اخالق و

دارم. کنیم؟» م فکر درازمدت مفاهیم مورد در ما ونه «چ
از ناش اشتباه نتایج از برخ برای ریاضیدانان شوند. م سرزنش مال فروپاش برای ریاضیدانان
. مصنوع هوش در و پزش در ه بل ، مال امور در فقط نه م شوند. شناخته مقصر وریتم ها ال
مهندسان که همان گونه بپذیریم را آن باید ما است.» وریتم ال خطای فقط این وییم:«اوه، ب نباید ما
ما است. مواد فقط این که گویند م فقط نه و یرند ب عهده بر را پل ی مسئولیت باید شهری

دارد. تر وسیع بسیار آموزش به نیاز این و بپذیریم باید آخر تا اول از را مسائل این

پاتیل ی آینده

شد؟ خواهد تنگ سفید کاخ در کارش مورد در چیزی چه برای دلش بیشتر او که پرسیدم او از
کس سراغ به که است این میشود تنگ برایش دلم کار این در همه از بیشتر من که «چیزی

ها، زندان از که است سوال این بداند؟ جمهور رئیس که خواه م را چیزی چه بپرسم» و برم
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آمده سفید کاخ از شما که بدانند همه نیست الزم پرسیدم. ... و هواپیمایی شرکتهای صندوقداران،
چیست؟» کنید م فکر روزها این مورد در که چیزی ترین «مهم ویید: ب باید فقط شما ه بل اید
به پاسخ پاتیل صادقانه پاسخ کرد؟ خواهد سفید کاخ از پس داده ها علوم ارشد دانشمند این

ی نم. می استراحت فقط پردازد: م او دفتر با مرتبط بزرگ های مسئولیت و تقاضا احساس
میپوشم. شلوارک فقط و طوالن استراحت

از تا کند م هدایت را او پاتیل انداز چشم و انرژی کشید. نخواهد طول احتماال استراحت این
از را این که نباشد کس تنها که است امیدوار او بپرسد. را دارد اهمیت آنها برای که چیزی مردم

کند. استفاده مسائل آن ها با مقابله برای ریاض ابزار مجموعه ی از و بپرسد مردم



فرد صحیح اعداد مجموع

کالم بدون اثبات





١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه ١٣٠



١٣١ ١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه

کاظم ینه س انتخاب: به
بهشت شهید اه دانش کاربردها، و ریاضیات کارشناس دانشجوی

مسائل

از و بیازمایید علم طور به را خود تا شده اند ارائه حل برای مسائل نشریه، از بخش این در
شوید. بهره مند حل راه کشف و مساله حل لذت

دهید. قرار زیر، ل ش در شده داده نشان صورت به را دالری ی ی ه س ه. س غلتاندن (١)
با تا بغلتانید ر دی ی ه س سه دور ساعت های عقربه جهت خالف در را دار سایه ی ه س حاال
چقدر مرکزش به نسبت دار سایه ی ه س برگردد. اصل موقعیت به و کند برخورد ها آن هم

است؟ چرخیده

توسط که شود م نگهداری جعبه ی درون باستان طومار ی انگیز. فت ش های (٢)قفل
کلیدهای از کپی شوند. باز ها قفل تمام باید جعبه کردن باز برای است. شده قفل قفل، تعدادی
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صورت در شوالیه بیشتر یا ٧ از گروه هر که طوری به شود م توزیع شوالیه ١٢ میان در ها قفل
این توانند نم نفر ٧ از کمتر گروه هر اما کنند باز را جعبه توانند م یرند ب کار این به تصمیم که

چندتاست؟ موقعیت این به رسیدن برای ها قفل تعداد حداقل دهند. انجام ا ر کار

هنگام کرد. مشاهده خود وپ تلس با را ستاره ٢٠ شناس ستاره ی ستارگان. مشاهده (٣)
از تا ١٠ ابر ی ناگهان شد. X نتیجه کرد، جمع را ها ستاره بین دوگانه های فاصله تمام او که
از کمتر مانده باق ستاره ١٠ بین دوگانه های فاصله مجموع که کنید ثابت پوشاند. را ها ستاره
ه طوری به r حقیق عدد ترین کوچ ببخشید؟ بهبود را مرز توانید م آیا (راهنمایی: است. ١

٢
X

است؟) چند ترتیب از نظر صرف باشد، rX از کمتر همیشه جدید مجموع

موجود ۴٠ به آسمان پادشاه دور، خیل شان که ی در زمان، آغاز در طالیی. موجود (۴)
انتخاب تصادف طور به موجود آسمان  ی پادشاه سال، هر روز آخرین در بخشید. وجود طالیی
جان جدید موجود ٢٠ به پادشاه ، قربان ٢٠ هر از پس کند. م قربان خود وه ش برای را شده
١٠٠ سن به که موجودی هر شود. قربان پادشاه توسط تا کند م زندگ موجودی هر دهند. م

کند. م دریافت پادشاه از تبری نامه ی رسد، م سال
است؟ چقدر کند دریافت تبری ی نامه ی موجودی اینکه احتمال الف)

نوشت؟ خواهد تبری ی نامه چند اول سال ١٠٠٠ در متوسط طور به پادشاه ب)
قربان ۴٠ از پس که موجودی ٢٠ از ی شود. م نامیده «آدم» اول موجود ۴٠ این از ی ج)
است؟ چقدر کند، عمر حوا از بیشتر آدم اینکه احتمال شود. م ذاری نام «حوا» میاید، دنیا به

با بسازید، را مستطیل ١٠٠ از ای مجموعه توانید م شما آیا نشده. پوشانده ساز و ساخت (۵)
نشود؟ پوشیده ر دی مستطیل ٩٩ توسط ها مستطیل از ی هیچ که خاصیت این
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ها پاسخ

به بچرخانیم ری دی ی ه س حول صفحه نیم را دار سایه ی ه س اگر که باشید داشته توجه ابتدا (١
است.( چرخیده درجه ٣۶٠ مرکزش به نسبت دار سایه ی ه س باشد، داشته تماس آن با که طوری

کنید!) امتحان را آن لطفا نیستید مطمئن اگر

ی ه س رو این از است. ای صفحه نیم چرخش چنین سه شامل نظر مورد حرکت حاضر حال در
است. شده چرخانده درجه ٣۶٠ × ٣ = ١٠٨٠ مرکزش به نسبت دار سایه

دهید قرار ای گونه به را دالری ی ی ه س n دارد. وجود جالب تعمیم ی جا این در توضیح:
باشد. ها ه س قطر با برابر ها آن ضلع طول که دهد محدب ‐گون n ی یل تش ها آن مراکز که
ها ه س با که طوری به کند ط را محیط ر دی ی ه س n دور دار سایه دالری ی ی ه س اگر
است. شده چرخانده درجه (n+ ۶)× ١٢٠ مرکزش به نسبت که شود م ثابت باشد داشته تماس
که دارد وجود شوالیه N مجموع در آن در که دهیم قرار بررس مورد را کل حالت ذارید ٢)ب
کنند باز را جعبه شوالیه k شامل ی مجموعه هر باید شوند. م مشخص TN،…،T٣،T٢،T١ توسط
مجموعه کنید فرض نباشند. آن کردن باز به قادر ها شوالیه از تایی k − ١ ی مجموعه هیچ ول
داشته وجود قفل ی حداقل باید باشند. جعبه کردن باز برای تالش در شوالیه k − ١ شامل S ی
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نیست S گروه در که ای اضاف ی شوالیه هر اگر حاال بنامید. LS را آن بماند. باق قفل که باشد
او پس هستند ها قفل کردن باز به قادر ها شوالیه از تایی K گروه هر چون کنیم اضافه گروه به را
تنها و اگر کند، باز را LS تواند م شوالیه ی ر دی عبارت به بود. خواهد LS کردن باز به قادر
از تایی k − ١ ی مجموعه هر برای استدالل، همان با باشد. نداشته تعلق S ی مجموعه به اگر
حداقل مجموع در باید ما بنابراین دارد. وجود مجموعه توسط شده شناسایی قفل ی ها شوالیه
را ها قفل سادگ به هستند، کاف قفل تعداد ( n

k−١

) اینکه دادن نشان باشیم.برای داشته قفل (
n

k−١

)
بدهید شوالیه ی به را کلید خاص طور کنید.به تقسیم ها شوالیه از تایی k − ١ های مجموعه به

است. ( ١٢
١−٧

)
= ٩٢۴ جواب بنابراین نیست. قفل به متعلق ی مجموعه در اگر تنها و اگر

پوشیده ی ستاره ١٠ دارند. قرار متمایز های موقعیت در ستارگان ی همه که کنیم م فرض (٣
استفاده با دهید. قرار B١, B٢, . . . , B١٠ را نشده پوشیده ی ستاره ١٠ و A١, A٢, . . . , A١٠ را شده

داریم: مثلث نامساوی از

d(Bi, Bj) ≤ d(Bi, Ak) + d(Ak, Bj), ١ ≤ i, j, k ≤ ١٠ (٣۴)

به (٢) مجموع ١٠)و پیمانه (به k ≡ i + j دهید: قرار اکنون است. فاصله تابع d(., .) که جایی
و d(Bi, Ak) از تغییر هر k روی تحدید با است. ١ ≤ i < j ≤ ١٠ که (i, j) های زوج تمام ازای
عبارت ١٠٠ از مورد ٩٠ ها آن هم، روی است. فرد به منحصر (٢) راست سمت در d(Ak, Bj)

داریم: بنابراین کنند. م اخذ را d(Am, Bn) فرم به ∑احتمال
١≤i<j≤١٠

d(Bi, Bj) ≤
∑

١≤m,n≤١٠

d(Am, Bn)

بنابراین:

X =
∑

١≤i<j≤١٠

d(Bi, Bj) ≤
∑

١≤m,n≤١٠

d(Am, Bn) +
∑

١≤i<j≤١٠

d(Ai, Aj)

> ٢
∑

١≤i<j≤١٠

d(Bi, Bj)

است. شده خواسته که همانطور
راهنمایی حل

جمع ١ ≤ k ≤ ١٠ و ١ ≤ i < j ≤ ١٠ که (i, j, k) های تایی سه تمام ازای به را (٢) نامساوی
م ظاهر بار ٩ راست سمت در ترم هر و بار ١٠ چپ سمت در ترم هر مجموع در کنیم. م

رو: این از گردد.



١٣۵ ١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه

١٠
∑

١≤i<j≤١٠

d(Bi, Bj) ≤ ٩
∑

١≤m,n≤١٠

d(Am.Bn)

بنابراین:

X =
∑

١≤i<j≤١٠

d(Bi, Bj) +
∑

١≤m,n≤١٠

d(Am.Bn) +
∑

١≤i<j≤١٠

d(Ai, Aj)

>
∑

١≤i<j≤١٠

d(Bi, Bj) +
١٠
٩

∑
١≤i<j≤١٠

d(Bi, Bj)

=
١٩
٩

∑
١≤i<j≤١٠

d(Bi, Bj)

نزدی ان ام دلخواه اندازه به اینکه دادن نشان برای است. ١٩
٩
X یافته بهبود پایین کران بنابراین

سان ی ی نقطه در A١, A٢, . . . , A١٠, B١, B٢, . . . , B٩ که کنید فرض دارد، وجود کران این به شدن
B١, B٢, . . . , B١٠ بین فواصل مجموع و X = ١٩d نتیجه در باشد. d ها آن از B١٠ ی فاصله و باشند

است. ٩d ،
٢٠ دارند وجود ابتدا در که موجودی ۴٠ از نیم دقیقا ساله، ٢٠ گردش دوره هر در ۴)الف)
برای است. ١

٢
بماند زنده گردش ی دوره ٢٠ موجودی اینکه احتمال بنابراین مانند. م زنده سال

بنابراین بماند. زنده را گردش ی دوره چنین ۵ باید موجود ی ، تبری ی نامه ی دریافت
است. ١

٢۵ =
١

٣٢
آن احتمال

سال از قبل باید باشد، اول سال ١٠٠٠ در تبری کارت دریافت به مجاز موجودی اینکه ب)برای
مجموع در پس شود. متولد ٩٠١

۴٠ + ٢٠ + · · ·+ ٢٠︸ ︷︷ ︸
۴۴

= ٩٢٠

باشد. م ٩٢٠
٣٢

= ٢٨٫٧۵ تبری های نامه انتظار مورد تعداد دارد.بنابراین وجود موجودات چنین
شامل را شوند م ساله ١٠٠ ، ١٠٠١ سال ابتدای در که را موجودات ما که باشید داشته توجه

کنیم. نم
آدم اینکه احتمال باشد. زنده حوا تولد هنگام در آدم باید کند عمر حوا از بیشتر آدم اینکه برای ج)
آدم بعد به ۴١ سال از است. ١

٢٢ =
١
۴

ساله)، ٢٠ گردش دوره ٢ ) بماند زنده اول سال ۴٠ در
بیشتر حوا از آدم اینکه احتمال بنابراین دارند. سال هر در شدن قربان برای مساوی شانس حوا و

است. ١
۴
× ١

٢
=

١
٨

کند عمر
نتواند ها مستطیل از ی هیچ ه بطوری سازیم R١،R٢،…م های مستطیل از متناه ی ۵)دنباله
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تعریف زیر صورت به را Rn از wn عرض و ln طول n = ١,٢, . . . برای نشود. پوشیده بقیه توسط
کنیم: م

ln = ٢n , wn =
n∏

i=١

١
٢i+١ + ١

دارند: را زیر ویژگ ها عرض که کنید دقت

٢n+١wn = ٢n+١
n∏

i=١

١
٢i+١ + ١

=

(
١ − ١

٢i+١ + ١

) n−١∏
i=١

١
٢i+١ + ١

=
n−١∏
i=١

١
٢i+١ + ١

−
n∏

i=١

١
٢i+١ + ١

=

١ − w١, n = ١,

wn−١ − wn, n > ١

داریم: بنابراین

∞∑
i=n

٢i+١wi =

١, n = ١,

wn−١, n > ١.
(٣۵)

برهان اساس بر است. دارا را الزم ویژگ ها مستطیل شامل ما ی دنباله که کنیم م ادعا حال
مالحظه j < i هر دارد.برای وجود ها مستطیل سایر توسط Ri برای پوشش کنید فرض خلف
Rj قطر با برابر تواند م Rj طول ترین است.بلند Ri طول پوشاندن به قادر Rj تعداد چه که کنید
که Ri از بخش ر، دی عبارت به است. دار کران lj + wj ی وسیله به باال از شدت به که باشد
های مساحت مجموع باشد. wi× (lj +wj) مستطیل ی از تر کوچ باید است، Rj پوشش تحت

با: برابرست (٣) به توجه با ، j < i هر برای Rj ی وسیله به شده پوشیده
i−١∑
j=١

(lj + wj)wi <

( i−١∑
j=١

٢j +
∞∑
j=١

wj

)
wi <

(
(٢i − ٢) + ١

)
wi = (٢i − ١)wi

دار کران lkwk ی وسیله به باال از شوند م پوشیده Rk توسط که هایی مساحت k > i برای حاال
داریم: ببرید. ار ب را (٣) ی نتیجه دوباره و کنید جمع را ها این شود. م
∞∑

k=i+١

lkwk =
∞∑

k=i+١

٢kwk =
١
٢

∞∑
k=i+١

٢k+١wk =
١
٢
wi
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باال از است شده پوشیده ر دی های مستطیل ی وسیله به که Ri از مساحت مجموع، در بنابراین
است. دار کران زیر عبارت ی وسیله به

i−١∑
j=١

(lj + wj)wi +
∞∑

k=i+١

lkwk < (٢i − ١)wi +
١
٢
wi < ٢iwi = liwi

پوشش ان ام i هر ازای به بنابراین است. تناقض ی این است، liwi ، Ri مساحت که جایی آن از
شد. کامل اثبات ندارد. وجود ها مستطیل سایر توسط Ri

مراجع

[1] Ivan Guo, Gazette of the Australian Mathematical Society, Puzzle Corner 31 and 33.
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رمضان زاده ساناز : انتخاب به
بهشت شهید اه دانش کاربردها، و ریاضیات کارشناس دانشجوی

کتاب معرف

ریاضیدان» ی «شاگردی کتاب معرف

خالقان از ی و بیستم، قرن ریاض شخصیت های و ریاضیدانان بزرگ ترین از ی ویل، آندره
دست کم یا من، «زندگ م کند: آغاز چنین را خود زندگینامۀ فرانسه، ریاضیات در بورباک تب م
و همسر درگذشت و ١٩٠۶ مه ششم در تولدم به است محدود دارد را نام این ارزش که آن از بخش
پاییز تا کودک دوران از را خود زندگ کتاب این در ویل آندره «.١٩٨۶ مه ٢۴ در اولین، همراهم،
پایان به شاگردی اش دوران خودش قول به و م رود، اگو شی اه دانش به استاد به عنوان که ١٩۴٧
در نیویورک بندر به رسیدنم با را خاطرات این «م خواستم م نویسد: گرچه م کند. بیان م رسد
م گویم؟ چه بود. نشده تمام زودی این به شاگردی ام دوران ول برسانم. پایان به ١٩۴١ مارس
بازگویی ضمن ویل آندره کنم.» زندگ خاطراتم با که م آموزم آموختنم. حال در هنوز هم امروز
همراه خود احساسات عمیق ترین با را خواننده لحظات بسیاری در زندگ اش، نشیب های و فراز
ریاضیدان» ی «شاگردی کتاب م دهد. راه خود ذهن و قلب به را خواننده سفر، این در و م کند
پیشرفت و کار روند زندگ ، فرازونشیب های بازگویی ضمن آن در که است ویل خودزندگ نامه
که پاییز١٩۴٧ تا کودک دوران از را خود زندگ کتاب این در ویل آندره م کند. بازگو را خود
م رسد، پایان به شاگردی اش دوران خودش قول به و م رود اگو شی اه دانش به استاد به عنوان
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پایان به مارس١٩۴١ در نیویورک بندر به رسیدنم با را خاطرات این «م خواستم م کند. بیان
برسانم.

آموختنم. درحال هنوز هم امروز م گویم؟ چه بود. نشده تمام زودی این به شاگردی ام دوران ول
مهاجرت، مختلف، سفرهای شرح کتاب، این خالل در او کنم.» زندگ خاطراتم با که م آموزم
خاطرات و جدید دوست های با آشنایی برداری، فضاهای و عموم توپولوژی گرایش در تدریس
خود جالب و متنوع خاطرات همه و همسرش به عشق و جنگ، زندان ادبیات، ه، ریل والری، آنها،
عاشق کودک از آمد دنیا به پاریس در یهودی خانواده ی در که او م کند. بازگو روان نثری با را
نیز زیادی عالقه همچنین او کرد. شروع نرمال» «اکول از را خود ریاض تحصیالت و بود ریاض
جمله از دنیا مختلف کشورهای از زیادی اه های دانش در خود عمر طول در و داشت مسافرت به
مقدمه در او پرداخت. پژوهش و تدریس تحصیل، به و... برزیل هندوستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه،
کتابی در را آنها و نپرداخته زیاد داشته، سیمون خواهرش با که خاطرات به که م کند ذکر کتاب
هند، سفرها، اولین نرمال، اکول در بلوغ، است. کرده ذکر پترمان سیمون با گفت وگو در جداگانه
هفت گانه فصل های ا، آمری قاره و پرده شش در کمدی اپرای جنگ و من ، بورباک و استراسبئرگ

هستند. کتاب این
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ریاضیات» «افسون کتاب معرف

متداول ترین از این ها م خورد؟» درد چه به «ریاض اینکه یا دارد؟» کاربردی چه «ریاضیات
عالقمندان از باالتر مقاطع دانشجویان و مدرسان از عادی مردم و دانشجویان که هستند سواالت
این به کرده سع که است اثری ده ها از ی ریاضیات» «افسون کتاب م پرسند! ریاض به
نویسنده نخست بخش در کرد تقسیم اصل بخش دو به م توان را کتاب این دهد. پاسخ سواالت
بیان را آن ها اعجاب دالیل و معرف ساده زبان به را ریاض گنگ مفاهیم از بعض دارد سع
کرده مطرح را روزمره زندگ و هنر ر، دی علوم در ریاضیات از کاربردهایی دوم بخش در و کند
کتاب این م شویم. رو به رو هوشمندانه چنین و زیبایی این دامنه، این با کتابی با کمتر است.
است. جذاب بسیار ریاض معلمان و مدرسان دانشجویان، برای که است متنوع بخش های دارای
برخال ها آشوب، نظریه گنگ، اعداد جمله از ریاض مفاهیم از بسیاری معرف در کتاب اگرچه
، نقاش بر زیادی حدودی تا آن ها کاربردهای میان در ول است کرده عمل موفق بعد نظریه و
ر دی کاربردهای و نجوم کامپیوتر، ، ژنتی ، شیم ، فیزی اقتصاد، ویژه به ر دی علوم و موسیق
نخواسته پاپاس است. برده سوال زیر را آن ها اهمیت انسان در منطق تفکر پرورش در ریاضیات
در ریاض تخصص تر کاربردهای مشروح بیان از بنابراین ببرد شدن تخصص سوی به را کتاب
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است. کرده امتناع گفته بیش تر موارد
جاد.ی اعداد، جادوی هنر، و ریاضیات ریاضیات، جادویی جهان روزمره، زندگ در ریاضیات
انقالب م نوازد، را خود نفمه ریاضیات گذشته، در ریاض تردست های طبیعت، در ریاضیات
و بازی و سرگرم منطق، افسون معماری، و ریاضیات ، زندگ رازهای و ریاضیات کامپیوتر،
که کرده اشاره خود کتاب در بارهای پاپاس است. کتاب این مختلف فصل های عنوان پاسخ ها
و تحقیق از استفاده با آن از خواننده که باشد پنجره ای شاید و است مختصری فقط گفته آن چه
سوال هایی طرح کتاب برجسته نقاط از ی کند. تجربه را ری دی زیبای دنیای بیش تر پژوهش
م شود کم تر ول هستیم آن ها شاهد روزمره زندگ در که است ساده حال درعین و برانگیز تامل
درهای چرا که شده داده جواب سوال این به اثر این از بخش در مثال برای کنیم توجه آن ها به که
که است تصاویری از متعدد استفاده کتاب این برجسته نقاط ر دی از است؟! دایره ای فاضالب ها
است. افزوده تیز آن ها جذابیت بر کتاب در شده طرح مفاهیم از بسیاری کردن روشن بر عالوه
و کرده تحصیل ا آمری استنفورد و برکل اه های دانش در و داد یونان اصلیت پاپاس تئون خانم
آثار راه این در و بزداید ذهن ها از را ریاضیات از ترس م کوشد او است ریاضیات مدرس اکنون

شاعر. هم و است ریاض دانان هم پاپاس است. کرده تالیف را جذابی
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موس ایرد نژاد محرم دکتر : انتخاب به
بهشت شهید اه دانش ریاض گروه استادیار

قدیم ریاض مجالت از برش

(١٣٠٩ سال مصاحب، غالمحسین کوشش به ریاضیات، مجله شماره دومین از (برگرفته



١٣٩۶ نهم مسلسل بی نهایت دانشجویی نشریه ١۴۶


	سرمقاله
	اریگامی
	اریگامی به عنوان هنر
	اریگامی به عنوان علم
	اریگامی و هندسه مقدماتی
	اریگامی و فیزیک
	اریگامیست ها
	کلام آخر

	اکتشفات ریاضی زیبای مریم میرزاخانی
	معرفی برندگاه مدال فیلدز 2014 و جایزهی نوانلینا
	نظریهپرداز جادویی ، آهنگین اعداد
	موسیقیدان
	ریاضیدان
	جادوگر

	زندگینامه کوتاه پروفسور لطفی علیعسکر زاده
	گزارش دومین سمینار یکروزۀ ترکیبیات، دانشگاه شهید بهشتی
	آیا بی نهایت واقعی است؟
	آیا عددی متناهی ولی بسیار بزرگ میتواند جایگزین بینهایت شود؟
	اگر کوچکترین مقدار قابلاندازهگیری فضا دارای محدودیتهای فیزیکی باشد چه اتفاقی میافتد؟
	دید هندسی در دنیای واقعی چقدر دقیق است؟

	نامهای به یک ریاضیدان جوان
	آیا کامپیوترها میتوانند تمامی مسائل را حل کنند؟

	فرمول استرلینگ و استقلال طلبی کاتالونیا
	همه پرسی کاتالونیا
	شانس یک اتفاق
	خبری از درون جلسه حزب
	سرنوشت کاتالونیا

	اجسام افلاطونی
	تاریخچه
	تعاریف اولیه
	خواص اجسام افلاطونی

	مثلث خیام، پاسکال یا نیوتن؟؟؟
	مثلث کرجی!

	دو اثبات کوتاه در رابطه با بینهایت بودن اعداد اول
	چند جمله ای ها بصورت چند ضلعی
	گراف
	تعاریف اصلی
	نتایج اصلی
	حساب دیفرانسیل و انتگرال کسری
	حساب دیفرانسیل و انتگرال کسری

	انتگرال تکراری(فرمول کوشی)
	انتگرال مرتبه کسری
	مشتق مرتبه کسری با تعریف ریمان-لیوویل
	توسعه مفهوم مشتق
	خواص عملگر مشتق مرتبه کسری ریمان-لیوویل
	تعبیر مشتق مرتبه کسری ریمان-لیوویل در حوزه لاپلاس

	مشتق مرتبه کسری با تعریف کپوتو
	تعریف مشتق کپوتو و ارتباط آن با مشتق ریمان-لیوویل
	ویژگی های عملگر مشتق مرتبه کسری کپوتو
	تعبیر مشتق مرتبه کسری کپوتو در حوزه لاپلاس

	مشتق مرتبه کسری گرانوالد-لتینکوف
	شرایط وجود و یکتایی جواب در معادلات دیفرانسیل کسری
	معادلات انتگرال کسری
	نوع اول
	نوع دوم

	معادلات مشتق کسری
	مقاومت کششی و خمشی مواد بی نظم
	نتیجه گیری
	مسائل
	معرفی کتاب
	برشی از مجلات ریاضی قدیمی

