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مقاله ارسال شرایط

هیچ در این از پیش و بود ترجمه یا تألیفی صورت به که می شود پذیرفته انتشار برای مقاالتی صرفاً •

باشند. نشده منتشر زبان فارسی اینترنتی سایت های یا داخلی نشریات از یک

کنید ارسال نیز را مقاله اصلی منبع شده، ترجمه مقاله همراه نمایید. ذکر کامل طور به را مقاله منابع •

شما مقاله که صورتی در همچنین کنید. عنوان را سایت کامل نشانی بوده، اینترنت ترجمه منبع اگر و

کنید. ارسال را آن ها از کیفیتی با نسخه دارد، نمودار و عکس

باشد. MathType فرمول نویسی با Word قالب یا X EPersian قالب در می تواند ارسالی مقاله •

رشته و تحصیالت میزان الکترونیک، پست تماس، شماره شامل تماس اطالعات و کامل نشانی •

نمایید. ذکر را تحصیل محل دانشگاه و تحصیلی
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آغاز
ریاضی مجلۀ ریاضیات، ترویج به عالقه مند و مستعد دانشجویان همت به که شاکریم را بزرگ خداوند

است. خود شمارة چهارمین چاپ شاهد کوشیار
ریاضیدان و اخترشناس گیالنی، کوشیار تولد سال پنجاهمین و هزار با همزمان اخیر، شمارة در
همانند توانست مجله این و شد گرفته «کوشیار» به «خیام» از مجله نام تغییر بر تصمیم ایران، نامی
تداوم به امید که نماید کسب مختلف جشنواره هاي در چشم گیري موفقیت هاي نیز، گذشته سال هاي

داریم. آن
جذاب مقاالت تا است شده سعی تحریریه هیئت محترم اعضاي و همکاران کمک به نشریه این در
گردد. تدوین ریاضی دوستان به عرضه براي علم این دیگر شاخه هاي و ریاضیات تاریخ عرصه در نویی و
در تا است داشته این بر را ما چهارم قرن گیالنی اخترشناس بزرگ نام به نشریه این نام بودن مزین
کوشیارشناس و تاریخ نگار حضور برسد. چاپ به نشریه این در وي با ارتباط در تازه مطلبی شماره هر
این چنینی مقاالت قوت موجب و مباهات مایۀ کوشیار ریاضی مجلۀ تحریریۀ هیئت در گیالنی برجستۀ
ارسال براي ریاضی علوم گران قدر اساتید و مستعد و عالقه مند دانشجویان همه از مکان همین از است.
علم همه همکاري با است امید می کنم. دعوت کوشیار مجلۀ به خود ترویجی و مروري مقاله هاي

بردارد. عمومی دانش اعتالي مسیر در بلندتري گام هاي کوشیار مجلۀ دوستان،

یوسفی شمس مرضیه
مجله مدیرمسئول



گیالنی∗ کوشیار کارهای دربارۀ غربی مطالعات

(هلند) اوترخت دانشگاه هوخندایک، پ. یان

باقری‡ محمد ، یوسفی† شمس مرضیه ترجمۀ:

مقدمه ١

از نجوم و ریاضی دانش از قابل توجهی بخش هجری)، هفتم تا (چهارم میالدی سیزدهم تا دهم قرن بین

یعنی اسالم، جهان غربی بخش در عمده به طور انتقال این شد. منتقل مسیحی اروپای به اسالم جهان

دسته بندی بخش سه در می توان را شده پخش آثار داد. رخ سیسیل و امروزی) اسپانیای (جنوب اندلس

کارهایی نیز و اسالم جهان غرب سنت به متعلق نویسندگان آثار باستان؛ یونانی متون عربی ترجمۀ کرد؛

شده نوشته پیش تر قرن چند سوم، بخش در آثار از بسیاری بود. شده نوشته اسالم جهان شرق در که

گیالن دانشگاه گیالن شناسی پژوهشکدۀ در ١٣٩۴ ماه اردیبهشت در هوخندایک پ. یان پروفسور سخنرانی ترجمۀ .∗
m.shams@guilan.ac.ir گیالن، دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ محض ریاضی گروه استادیار .†

mohammad.bagheri2006@gmail.com نجوم، و ریاضیات تاریخ نگار .‡



٢
گیالنی کوشیار علمی آثار پیرامون غربی پژوهش های

می شد. تلقی قدیمی  اسالم جهان شرق در شد، ترجمه التینی به اسالم جهان غرب در که زمانی و بود

النجوم علم جوام قمری)، ٢١٨ / میالدی ٨٣٣) خوارزمی حدود حساب و جبر رساله های مثال، به عنوان

تقریباً قمری)٢. ٣١٧ / میالدی ٩٢٩ (درگذشتۀ بتّانی زیج و قمری)١ ٢٣۵ / میالدی ٨۵٠) فرغانی از

ابن شناخت نور رسالۀ شاید نشد. منتقل غرب به بعدی شرقی اسالمی  نویسندگان ریاضی آثار از چیزی

می رسد نظر به باشد. استثنا تنها بود، شده نوشته قاهره در قمری میالدی/۴٢٠ ١٠٣٠ حدود در که هیثم

رسیده اندلس و سیسیل به آرامی  به بسیار عراق، و ایران مانند اسالم، جهان شرقی بخش های از دانش که

به هجری) ۶) میالدی ١٢ قرن در بیرونی ابوریحان و گیالنی کوشیار آثار همچنین است. نرسیده اصال یا

کشید طول مدت ها ماند. ناشناخته نوزایی و میانه سده های در مسیحی اروپای برای و نشد منتقل غرب

شد. شناخته کم بسیار مقدار به هم آن غرب، در کوشیار کارهای تا

هفدهم قرن در آغاز ٢

مسیحی اروپای در بسیاری دانشمندان هجری)، ١١ و ١٠) میالدی هفدهم و شانزدهم قرن اواخر در

اسالمی  نویسندگان آثار ذاتی ارزش حدی تا می توان را آن دلیل بودند. علمی اسالمی  سنت به عالقه مند

ریاضیدان شدند. بازیابی عربی ترجمه های در که دانست یونانی آثار رفتۀ دست از اطالعات همچنین و

۴٠٠ حدود ١۶٢٩م و ١۶٢۵م سال های بین (١۶۶٧-١۵٩۶م) خولیوس یاکوب هلندی شرق شناس و

لیدن دانشگاه را او خرید از بخشی و سفر هزینۀ کرد. جمع آوری استانبول و حلب در عربی خطی نسخۀ

به عربی از ١١٧٠م حدود کرمونایی گرارد توسط دوباره و ١١٣۵م حدود در اشبیلی یوحنای توسط او النجوم علم جوام .١
آخرین شد، چاپ ١۵٩٠م فرانکفورت و ١۵٣٧م، نورنبرگ ١۴٩۴م، فرارا در هفدهم قرن از پیش اثر این شد. ترجمه التینی

بود. استوار میانه سده های از عبری ترجمۀ یک بر چاپ
و فرغانی اثر با همراه ١۵٣٧م، سال در نورنبرگ در اثر این شد. ترجمه التینی به عربی از میالدی دوازدهم قرن در او زیج .٢

شد. چاپ ١۶۴٠م سال در بولونیا در مجدداً
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به دانشگاه کتابخانۀ برای او که دست نوشته ای دویست کرد. تامین بود، شده تاسیس ١۵٨۵م سال در که
است١ موجود لیدن در امروزه که می دهد تشکیل را غنی بسیار مجموعه ای هستۀ هم هنوز آورد ارمغان

است٢. کوشیار جام زیج کامل متن شامل نوشته ها دست این از یکی .[٢٣]

خولیوس از احتماال التینی، به یادداشتی با لیدن در کوشیار جام زیج خطی نسخۀ آغاز صفحۀ :١ شکل

طبق ببینید). را ٢ (شکل است خولیوس خود نوشتۀ احتماال جالبی، اشارۀ شامل نسخه آغاز صفحۀ

-١٢٧٣) ابوالفدا اسماعیل به هم ارجاعی می شد٣. خوانده الجیلی» «الحکیم اغلب کوشیار اشاره، این

وی جغرافیایی اثر در است، گیالن عربی صورت که جیل، کلمۀ به دارد. وجود ١٣٣١م/۶٧٢-٧٣٢ق)

یک خولیوس است». گیالن از حکیمی برخاسته «کوشیار می گوید ابوالفدا است. شده اشاره البلدان تقویم

.(۵٧ کنونی: (شمارۀ آورد لیدن به خود با نیز را اثر این از خطی نسخۀ

بود آورده به هلند خولیوس که غنی مجموعۀ مورد در دیگر جاهای و هلند در زیادی شوق و شور

جداول عنوان با کوشیار اثر به آن در که [٩] شد منتشر پاریس در فهرستی ١۶٣٠ سال در داشت. وجود

را ٢ (شکل بود آمده الجیلی» «کوشیان نادرست شکل به او نام البته بود. شده اشاره برهان ها نجوم و

ببینید).

شد. فروخته دیگر کتابخانه های به مرگش از بعد وی شخصی مجموعۀ در موجود نسخ بقیۀ .١

ببینید. را ١٨ صفحۀ [٢٣] از بیشتر توضیح برای .٢

ابوالفدا. البلدان تقویم کتاب به بنگرید الجیل؛ الحکیم کوشیار الجیل من عربی: .٣
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سال در خولیوس که خطی نسخه های فهرست در شد، چاپ اروپا در بار نخستین که صورتی به کوشیار نام :٢ شکل
برد. غرب به ١۶٣٠

النجوم علم جوام عربی متن او می کرد. مطالعه را شده خریداری خطی نسخه های از بسیاری خولیوس

شد منتشر ١۶۶٩م در التینی توضیحات و ترجمه با همراه وی مرگ از پس که کرد، تصحیح را فرغانی

کرده بررسی هم را جام زیج خولیوس می دهد نشان که بود کوشیار به ارجاع چندین شامل اثر این .[٧]

مورد در اکنون می خواند. کوهان یا کوشیان را کوشیار او نکرد؛ ترجمه درستی به را کوشیار نام او بود.

می دهم. توضیح او ارجاع های

آغاز مورد در کوشیار از مطلبی ،(٣ (شکل فرغانی رسالۀ بر توضیحاتش از ٣٠ درصفحۀ خولیوس

می کند١. نقل یزدگردی تاریخ

بر نمی کنیم). نقل را آن اینجا در (که می کند اشاره ازکوشیار نقل به فیلیپوس تقویم به ۵٩ صفحۀ در سپس

چند خولیوس می خواند٢. آثور) ملوک (من آشوری پادشاهان از را فیلیپوس کوشیار خولیوس، نظر اساس

فیلیپوس تاریخ از اسکندرانی تئون که می گوید و (۴ (شکل می آورد کوشیار از نقل به نیز را بعدی سطر

مقادیر خولیوس البته کرد. استفاده قانون، نام به خود، زیج در سیارات میانگین حرکت اولیۀ مقادیر برای

شاید اما نمی شود٣. یافت باقری ترجمۀ و ویرایش در که کرد اضافه را سیارات میانگین حرکت اولیۀ

را پایین از ۶-۴ سطرهای ٩ ص عربی متن در و پایین از ١١-١٣ خطوط ٨ ص [٢] مرجع از بیشتر اطالعات برای .١
ببینید.

ببینید. را ١۵ سطر ٧ ص عربی متن در و ٢۴ سطر ۶ ص [٢] مرجع از .٢

مقادیر این کوشیار جام زیج (در ببینید را ١۶ سطرهای ٧ ص عربی متن در و ٢۵-٢۶ سطرهای ۶ ص [٢] مرجع از .٣
است). آمده (١٢ شماره (جدول دوم مقالۀ در ایرانی هجری رومی، تاریخ های مبدأ برای اولیه
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فرغان النجوم علم جوام بر توضیحاتش ٣٠ ص در کوشیار جام زیج از خولیوس نقل قول نخستین :٣ شکل
(١۶۶٩م)

بطلمیوس مجسط برای مشابهی گزارۀ کوشیار که چرا است داده نشان را کوشیار خواستِ خولیوس

می آورد١.

عبارات شاطر) ابن و یونس (ابن نگارندگان سایر و کوشیار از نقل به دوباره خولیوس بعد، صفحۀ در

تقویم مبدأ و روز ٧۴ و سال ٧١٨ بخت النصر و گوستوس آ تقویم میان مبدأ اختالف می آورد: را زیر

جدول با مقادیر و است روز ٣۶۵ سال اینجا در است. روز ٧٨ و سال ٣١٣ گوستوس آ و دیوکلتیانوس

دارد. تطابق [٢] باقری شرح ١۶ صفحۀ در موجود

مربوط دریادداشت های می افزاید. فرغانی کار بر طوالنی بسیار یادداشتی خولیوس جغرافیا، بخش در

کوهستانی منطقۀ در که می گوید خولیوس می آید. ادامه در که دارد نظراتی خولیوس گیالن، و دیلم منطقۀ به

را نفر دو تنها او که می افزاید خولیوس دارند. وجود معروف دانشمندانی گیالن در اما جنگاوران، دیلم

که باشهری) از نادرستی (صورت ماشهری بن لبان بن کوشیار ، جام نجومی زیج اثر نویسندۀ می شناسد،

ببینید. را ١٠-٩ سطر ٧ ص عربی متن در و ١۶-١٧ سطرهای ۶ ص [٢] مرجع از .١
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متن چاپ بر خولیوس توضیحات ۵٩ صفحۀ در فیلیپوس تاریخ دربارۀ کوشیار جام زیج از قول نقل :۴ شکل
(١۶۶٩م) النجوم علم جوام عربی

می دهد نشان اشاره این است. زبان دستور یک نویسندۀ دیگری و می خواند گیالن» «حکیم را او ابوالفدا

است. خولیوس از نیز ١ شکل در موجود حاشیۀ که

فرغانی نجوم کتاب بر توضیحاتش ٢١٠ صفحۀ در گیالن» «حکیم عنوان به کوشیار از خولیوس توصیف :۵ شکل
(١۶۶٩م)

مقالۀ (در هندسی اثبات های شامل جداول بر عالوه کوشیار جام زیج که می دانست خولیوس پس،



۴ شمارۀ سوم، سال - کوشیار ریاضی مجلۀ
٧

کرده مطالعه دقت به را جام زیج آغاز در گاهشناسی به مربوط بخش های کم دست او است. چهارم)

بود.

هجدهم قرن ٣

مثال، عنوان به است. شده یاد خطی نسخ فهرست های و کتابنامه ها در بارها ازکوشیار ١٨م، قرن در

نسخۀ یک در که می کند اشاره نجوم احکام دربارۀ کوشیار رسالۀ به (١٧٩١-١٧١٠م) کاسیری میگل

که است آورده قفطی ابن مای الح تاریخ از مطالبی او دارد. وجود مادرید اسکوریال کتابخانۀ در خطی

.[۴٠٠ ص ،۴ ٩٧؛ ص ،١] است کرده خالصه را بطلمیوس مجسط خود جام زیج در کوشیار آن بر بنا

من .[١٠] است شده اشاره نیز شد، منتشر ١٧٧٧م سال در که هربلوت اثر در جام زیج و کوشیار به

آثار واقعاً که می پردازم غربی ای نویسندگان به تنها ادامه در نکرده ام. بررسی را مراجع این منظم طور به

کرده اند. مطالعه را کوشیار

١٩ قرن در عمدتاً ، آلمان پژوهش های ۴

آن در که مناطقی تمام یعنی آلمانی، جهان در انسانی علوم پژوهش های میالدی، نوزدهم قرن آغاز در

لودویگ فکری، فضای این در کرد. پیدا رونق می گرفت، قرار استفاده مورد علمی  زبان عنوان به آلمانی

با مختلف فرهنگ های در تقویم ها دربارۀ تازه ای پژوهش روی طوالنی مدت (١٨۴۶-١٧۶۶م) ایدلر

رساند. چاپ به ١٨٢۶م و ١٨٢۵ سال های در جلد دو در را پژوهش حاصل او می کرد. کار تاریخی دیدگاه

شد گاه آ کوشیار جام زیج در تقویم به مربوط مطالب از فرغانی، روی خولیوس کارهای کمک به ایدلر

از بیش ایدلر مجموع در گرفت. بهره برلین سلطنتی کتابخانۀ در جام زیج خطی نسخۀ یک از سپس و

جلد ،١٢] داد اختصاص کوشیار به را پراکنده ارجاع های صورت به ویژه پیوست یک و متن از صفحۀ ده



٨
گیالنی کوشیار علمی آثار پیرامون غربی پژوهش های

.[۶٢٣-۶٣٣ ص ،٢

او .[۶٢٣-۶٢۴ ص ،٢ جلد ،١٢] می کند اشاره کوشیار مختصر بسیار زندگینامۀ به ابتدا ایدلر

سال به بود مربوط که کرد ترجمه و تصحیح را اسالم از پیش ایرانی تقویم دربارۀ جام زیج از بخشی

به که اضافی روز ۵ و بود روزه سی که همه غیره و فروردین ماه های نام و روزی ٣۶۵ ایرانی قدیمی 

فصل نخستین از اول باب همچنین ایدلر .[۶٢۵-۶٢۴ ص ٢ جلد ،١٢] می شد١ اضافه ماه اسفندارمذ

جلد]: ٢ ۶٢٧-۶٢۵ ص ،١٢] کرد ترجمه و تصحیح را تقویم چند بین رابطۀ دربارۀ ، جام زیج اول مقالۀ

و هجری٢ تقویم دیوکلتیانوس، گوستوس، آ کبیر، اسکندر فیلیپوس، النصر، بخت نوح، طوفان مبدأهای

.[٩ ص عربی متن ٨؛ ص ،٢] و [۴٨٠ ص دوم جلد ،١٢] یزدگردی تقویم

کبیر، اسکندر تقویم بین کوشیار که اختالفی می گوید و می کند اضافه را خود تفسیر ایدلر ادامه در

سال ها تعداد در اختالف ها دیگر ولی، است. درست است قائل یزدگردی تقویم و هجری تقویم مبداء

در را جام زیج از بخش هایی خود متن در ایدلر این، بر عالوه است. نادرست روز ها تعداد در اما درست

٨ دوشنبه یعنی مدینه، به محمد حضرت ورود روز قمری، هجری تقویم در کبیسه ماه های و سال ها مورد

جلد ،١٢] یزدگردی تقویم شروع ،[٨ ص عربی، متن ٧؛ ص ،٢] و ص۴٨۶] ،٢ جلد ،١٢] ربیع األول

،١٢] می کند نقل ایرانی سال اضافی روز ۵ فارسی نام و [٩ ص عربی، متن ٨؛ ص ،٢] و ص۵٢٠] ،٢

نام کوشیار از خولیوس، از بیشتر خیلی ایدلر پس، .[١٠ ص عربی متن ٩؛ ص ،٢] و ص۵١٨] ،٢ جلد

کرده استخراج جام زیج از را تقویمی  اطالعات بوده ممکن که آنجا تا ایدلر که می رسد نظر به و می برد

است.

ابوریحان الباقیۀ آثار عربی متن (١٩٣٠-١٨۴۵م) زاخائو ادوارد آلمانی، خاورشناس ١٨٧٨م، سال در

نیستند. منطبق هم بر کامال متن دو که می شود دیده [٢] مرجع از ٩-٨ صفحات با مقایسه در .١

که نیست منطبق باقری یافته های بر کامال او مطالب می کند، عرضه جام زیج برلین نسخۀ از را اشارات این ایدلر چون .٢
است. استوار معتبرتر و قدیمی تر نسخۀ بر
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آن آلمانی ترجمۀ آغاز و (۶٢٧ ص دوم (جلد کوشیار از ایدلر قول نقل دومین پایان :۶ شکل

دارد اختصاص گاهشناسی به یکسره کار این .[١٩] کرد منتشر را آن انگلیسی ترجمۀ بعد سال در و بیرونی

١٩١۴-١٩٠۶م های سال در است. کوشیار جام زیج کوتاه فصل چند از بیشتر خیلی اطالعات حاوی و

حتی و می کند نقل بسیار بیرونی از گینزل .[٨] کرد منتشر جلد سه در را تقاویم در خود معروف اثر گینزل

مناسبت های شامل نویسنده دو هر گاهشماری آثار که معنا این به است، بیرونی رو دنباله او گفت می توان

است. آیین ها سایر و دینی

کوشیار ابوالحسن از اشاره ای به او ایرانی تقویم با ارتباط در می برد؛ نام کوشیار از بار دو تنها گینزل

برای ٢٩٨ ص ،١ جلد اسالم؛ از پیش ایرانی تقویم دربارۀ مطالعه برای ص٢٩١ ،١ جلد ،٨] می کند اکتفا

است. کاهش به رو کوشیار تاثیر که می بینیم بنابراین بود. شده منتشر ایدلر توسط پیشتر که یزدگردی] تقویم

ریاضیدانان مورد در (١٩٢٢-١٨۴٨م) سوتر هاینریش کتاب شناختی اثر صفحۀ ٢۵٠ از بیش به باید

پژوهش ها از دیگر شاهد یک عنوان به است، کوشیار دربارۀ بخشی شامل که اسالمی  دورۀ منجمان و

از برخی و شد تبدیل استاندارد اثر یک به میالدی بیستم قرن در سوتر اثر .[٢١] کنیم اشاره آلمان در

متن ٧ شکل است. آمده در شده تثبیت واقعیت صورت به اینترنت در حتی او پیشنهادات و گمانه زنی ها



١٠
گیالنی کوشیار علمی آثار پیرامون غربی پژوهش های

.[٢٢] می دهد نشان را سوتر کتاب در کوشیار به مربوط بخش پانویس های ٨ شکل و

سوتر کتاب در کوشیار به مربوط بخش :٧ شکل
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سوتر کتاب در کوشیار به مربوط بخش پانویس های :٨ شکل

مثلثات میان پرده: ۵

اثر از فرانسوی ترجمۀ و عربی نسخۀ یک در استانبول در کوشیار مورد در شفاهی تاریخ از کوچکی تکۀ

الکساندر وسیلۀ به نسخه این شد. منتشر ١٨٩١م سال در القطاع ل الش ف طوسی نصیرالدین مثلثاتی

و کرد تحصیل پاریس در که شد منتشر دیپلمات و یونانی محقق (١٩٠۶-١٨٣٣م)، کاراتئودوری پاشا

زمان آن در که بیرونی هیئت علم مقالید کتاب از طوسی نصیرالدین شد. استخدام عثمانی امپراتوری در

این بود. داده نام مغنی شکل، کروی مثلثات در قضیه ای به کوشیار که می کند نقل بود، ناشناخته هنوز

بین رابطۀ دربارۀ منالئوس از قضیه ای که می کند بیان را کره روی کمان چهار سینوس بین رابطۀ قضیه

.[٣] می سازد ساده را کره روی کمان شش وترهای

کرد. چاپ کاراتئودوری که القطاع ل الش ف رسالۀ در کوشیار به ارجاع :٩ شکل



١٢
گیالنی کوشیار علمی آثار پیرامون غربی پژوهش های

حساب در کوشیار رسالۀ کشف : آلمان ران پژوهش دوبارۀ کار ۶

این در نمی دانستند. هندی حساب دربارۀ کوشیار رسالۀ مورد در غرب در چیزی ١٨۵٠م، سال از پیش

شد١. کشف کسفورد آ بادلیان کتابخانۀ در موجود خطی نسخۀ یک در ١۵م قرن عبری ترجمۀ یک زمان،

شد، فتح ترک ها توسط شهر این آنکه از پس استانبول در عنابی یوسف بن شالوم توسط ترجمه این ظاهراً

بوهم اهل شرق شناس (١٨١۶-١٩٠٧م) شنایدر اشتاین موریتس توسط عبری ترجمۀ بود. شده نوشته

نسخه های فهرست که بود کسی او شد. کشف می نوشت التینی و آلمانی به که چک) جمهوری در (اکنون

گزارش اشنایدر اشتاین ١٨٨٠م سال در می کرد. تهیه را کسفورد آ در بادلیان کتابخانۀ در عبری خطی

را ١٠ (شکل کرد منتشر آن باب ١٢ عناوین ترجمۀ با را کوشیار حساب رسالۀ عبری ازترجمۀ مختصری

.[١٠٩ ص ،٢٠] ببینید)

می آید زیر در که دالیلی به نوزدهم قرن در ریاضیات تاریخ نگاران برای حساب مورد در کوشیار متن

دوران در شیوه این که چرا می پرداختند هندی حساب تاریخ به طبیعی طور به مورخان بود. جالب بسیار

در که شد منتقل اروپا به خوارزمی  اثر التینی ترجمۀ طریق از هندی حساب می شود. استفاده هم جدید

قرن اوایل و نوزدهم قرن در است. نبوده دسترس در آن عربی اصلی نسخۀ نیز اکنون البته و زمان آن

خوارزمی  گمشدۀ متن از پس موضوع این مورد در شده شناخته اسالمی  متن کهن ترین کوشیار متن بیستم،

محاسبۀ دستگاه تاریخ دربارۀ پژوهشش ریاضیات، آلمانی تاریخ نگار وپکه فرانتس ١٨۶٣م، سال در بود.

اختیار در را کوشیار اصلی عربی متن و عبری ترجمۀ او کرد. منتشر را اسالمی  سنت در هندو-عربی

.[٢۴] یافت می کرد زندگی کوشیار از پس قرن نیم که نسوی، کار در را آن به ارجاع یک اما نداشت.

لیدن دانشگاه کتابخانۀ در الهندی الحساب ف المقن نام به نسوی رسالۀ ۵۵۶ خطی نسخۀ از وپکه

مراجع برخی در ولی است Oppenheimer 272A صورت به اطمینان قابل مراجع از بسیاری در خطی نسخۀ این شمارۀ .١
نیست. روشن من بر تفاوت این علت می شود. ذکر نیز Oppenheimer 211 صورت به
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است. کرده تهیه کوشیار حساب رسالۀ از اشنایدر اشتاین که خالصه ای :١٠ شکل

چرا است. کرده انتقاد کوشیار از اما ببینید) را ١١ (تصویر نیست واضح خیلی نسوی متن کرد. استفاده

داده نشان شصتگانی دستگاه یعنی منجمان محاسبات روش به حد از بیش توجه کوشیار او نظر به که

بود. نکرده درک را کوشیار کار ارزش نسوی گفت می توان باشد درست موضوع این اگر بود.

کوشیار رسالۀ از نسوی انتقاد :١١ شکل



١۴
گیالنی کوشیار علمی آثار پیرامون غربی پژوهش های

یک استانبول در ایاصوفیه مجموعۀ در ١٩٣٠م درسال اینکه تا نشد حاصل پیشرفتی هیچ وپکه از بعد

کراوزه ماکس توسط کشف این شد. کشف الهند حساب اصول ف عنوان با کوشیار از عربی خطی نسخۀ

١٩٣۶م در استانبول در اسالمی» دورۀ ریاضی خطی «نسخه های وی مهم مقالۀ در (١٩۴۴-١٩٠٩م)

ببینید). را ١٢ (شکل [١۶] شد منتشر

کراوزه توسط کوشیار حساب رسالۀ کشف :١٢ شکل

محاسبات تاریخ دربارۀ (١٩۴٩-١٨٨۴م) لوکی پل آلمانی، برجستۀ خاورشناس و ریاضیدان زمان آن در

دلیل به اما بود، باخبر کراوزه مقالۀ طریق از جدید نسخۀ مورد در او می کرد. اسالمی تحقیق تمدن در

از خود قبلی مقاالت در نتوانست بنابراین .[١۴] آورد دست به ١٩۴٣م در را آن جنگ سخت شرایط

کند. استفاده کوشیار کار

پس که حساب» و جبر دوم: بخش اسالمی، ریاضیات در پژوهش باب در «گفتارهایی مقالۀ در لوکی

بدیع روش های آن در که کرد عرضه کوشیار رسالۀ از تحلیلی و تجزیه شد، منتشر ١٩۵٣م در مرگش از

کوشیار از قبل اسالمی  و یونانی منجمان می آید. ادامه در که داد توضیح را شصتگانی محاسبۀ در کوشیار

استفاده شصتگانی دستگاه از کسری محاسبات برای و دهدهی دستگاه از صحیح اعداد محاسبات برای

حال می کردند. کار ثانیه ٣٠ و دقیقه ١۵ و درجه ٢۵٠ مانند اعدادی با آن ها مثال، عنوان به می کردند.

محاسبه را دقیقه ٣٠ و درجه ١٨ عدد در دقیقه ۴٢ و درجه ٢۵ عدد حاصلضرب می خواهیم کنید فرض

می کنیم: عمل زیر شیوۀ به معمولی دستگاه در کنیم.
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دقیقه، ١۵۴٢ = دقیقه ۴٢ و درجه ٢۵
دقیقه ١١١۶ = دقیقه ٣۶ و درجه ١٨

۴٧٨ با است برابر آن و ثانیه ١٧٢٠٨٧٢ با است برابر دقیقه ١١١۶ در دقیقه ١۵۴٢ حاصلضرب و
ثانیه. ١٢ و دقیقه ١ و درجه

داشت: خواهیم کنیم محاسبه کوشیار روش به بخواهیم اگر حال

درجه، ٣٠ و مرفوع ٧ = درجه ١٨ در درجه ٢۵ حاصلضرب
دقیقه، ٣۶ و درجه ١٢ = درجه ١٨ در دقیقه ۴٢ حاصلضرب

درجه، ١۵ = دقیقه ٣۶ در درجه ٢۵ حاصلضرب
ثانیه، ١٢ و دقیقه ٢۵ = دقیقه ٣۶ در دقیقه ۴٢ حاصلضرب

دقیقه ١ و درجه ۵٨ و مرفوع ٧ با بود خواهد برابر نهایی حاصل باال جمع وند چهار جمع با سپس
است. درجه ۶٠ با برابر مرفوع هر آن در که ثانیه ١٢ و

کنیم. بررسی ۵٩ سنج به را تساوی ها است کافی محاسبات درستی بررسی برای حال
۷+۵۸+ ۱+ و ۸×۵۴=۴۳۲ و ۱۸+۳۶=۵۴ و است ٨ همنهشت که ۲۵+۴۲=۶۷

۱۲=۷۸
جدول از کوشیار البته هستند. همنهشت ۵٩ سنج به ٧٨ و ۴٣٢ که چرا است درست محاسبات و

می برد. بهره خود تایی ۵٩ در ۵٩ ضرب

فرقی هیچ صورت این در داد. توضیح کلی طور به را شصتگانی ضرب ازجدول استفاده طرز کوشیار

بهترین از یکی را شصتگانی محاسبۀ روش این ندارد. وجود کسری و صحیح اعداد با محاسبات بین

کار که داشتند وجود نسوی مانند افرادی البته برد. کار به کاشانی جمشید اسالمی متاخر، حسابدانان

همین از ما امروزه، شد. دیده باال در که چنان می کردند، انتقاد او از دلیل همین به و نمی فهمیدند را کوشیار

به دهدهی دستگاه از کسری و صحیح اعداد محاسبۀ در که صورت این به می کنیم، استفاده کوشیار روش

ساده تری بسیار ضرب جدول که است مزیت این دارای جدید دستگاه می کنیم. استفاده شصتگانی جای
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شامل را ۵۹×۵۹ تا ۱× ۱ از شصتگانی ضرب جدول اما است. ۹×۹ تا ۱× ۱ شامل فقط که دارد

می شویم. همراه لوکی تحلیل و تجزیه با ادامه در می شود.

را شصتگانی دستگاه در ارقام جمع طریق از محاسبات درستی بررسی قانون کوشیار می گفت لوکی

ریاضیات در را شصتگانی دستگاه در محاسبه که شخصی که می زند حدس لوکی بنابراین نمی دانست١.

می گوید لوکی است. بوده بوزجانی ابوالوفا شاید دیگری، شخص بلکه کوشیار نه کرد، مطرح اسالمی  دورۀ

حدس دربارۀ که نظری هر نبود. ابوالوفا خوبی به نوآور ریاضیدانی اما بود عالی بسیار معلمی  کوشیار که

است. غربی محقق یک توسط کوشیار از کاری واقعی تحلیل و تجزیه اولین او مقالۀ باشیم، داشته لوکی

١٩۵٠ از پس دورۀ خاتمه: ٧

طور به نجوم و ریاضیات تاریخ در شرقی و غربی تحقیقات بین تمایزی نمی توان لوکی پل زمان از پس

دانشگاه در کندی پروفسور دوم، جهانی ازجنگ بعد شد. قائل خاص طور به کوشیار مورد در و کلی

تربیت خاورمیانه اهل عمده طور به علم مورخان از جدیدی نسل وی می کرد. تدریس بیروت آمریکایی

تاریخ دربارۀ شمسی) هجری ١٣٣١-١٣٣٠) ١٩۵١٩-١۵٢ تحصیلی سال در تهران در همچنین او کرد.

در ١٣٣٢ سال در که کرد عرضه اسالمی» هیئت دربارۀ «نکته هایی عنوان با سخنرانی اسالمی ، نجوم

چاپ انتشار رویداد مهمترین کوشیار، با مرتبط مطالعات درمورد شد. چاپ زمین ایران فرهنگ نشریۀ

زیج از چهارم و اول مقاالت انتشار و [١٣] ١٩۶۵م سال در کوشیار حساب رساله از ترجمه ای و عکسی

بود. (١٣٧٨ش) ٢٠٠٨ سال در باقری محمد توسط انگلیسی) شرح و ترجمه با عربی (متن جام

کار از دوبارنو ترز ماری شرح و ترجمه تصحیح، می کنیم. بسنده دیگر مثال چند ذکر به اینجا در

در تساوی است کافی شده اند، نوشته شصتگانی دستگاه در c و b ،a آن در که a=b×c تساوی درستی بررسی برای .١
باشد. برقرار ۵٩ سنج به پیمانه ای حساب در حاصلضرب این
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و بیرونی کوشیار، که می دهد نشان که گران بهاست اطالعاتی شامل ،[۶] شد ذکر این از پیش که بیرونی

٣٨-٣٩٠۵) میالدی ٩٩-١٠٠٠۵ حدود احتماال ری در را خجندی محمود معروف اسطرالب ساز همچنین

شود. مطالعه بیشتر بیرونی زندگی نامۀ که می شود دقیق تر زمانی احتماال اطالعات این کرد. مالقات قمری)

و (١٩٣٣-٢٠٠۵م) شد آغاز پینگری دیوید آمریکایی محقق نظر زیر نجوم، تاریخ در کار ژاپن، در

شامل که کرد منتشر کوشیار نجوم احکام رساله از را خود ارزش با تصحیح میچیویانو ١٩٩٧م سال در

کارهای هنوز اما ،[٢۵] بود شده فراهم هجری) ٨) ١۴میالدی سدۀ در که بود آن چینی ترجمۀ از تحلیلی

رسالۀ به مربوط وضعیت که کنم اشاره نکته این به می خواهم اینجا در شود. انجام باید که است زیادی

تاریخی لحاظ از کار که است شده ذکر این از پیش نیست. بخش رضایت ابداً نظرم به کوشیار، حساب

کمتر که سعیدان سلیم احمد توسط هندی حساب دربارۀ کهن تری عربی متن کشف و است جالب بسیار

.[١١] است نکاسته آن اهمیت از بوده اثرگذار

داریم. اطالع کوشیار شصتگانی و هندی حساب از عربی خطی نسخۀ چهار حداقل وجود از ما امروز

موجود فارسی حواشی به و بود عبری ترجمۀ بر مبتنی حدی تا و شد منتشر ١٩۶۵م در که انگلیسی ترجمۀ

ترجمۀ با انتقادی تصحیح یک است نیاز آن به که چیزی است. شده منسوخ نپرداخته، ایاصوفیه نسخۀ در

پژوهشگران) از گروهی (یا پژوهشگر یک برای ارزشمندی بسیار طرح می تواند این و است متن جدید

باشد. کوشیارشناسی مرکز با مرتبط

اطراف مناطق و گیالن علمی کل میراث به و نشود محدود کوشیار به مرکز کار می کنم توصیه همزمان

راه این در را علمی خود زندگی از بخشی یا تمام که دیگر افراد بلکه کوشیار فقط نه و شود پرداخته آن

کند، خدمت جهان در علم تاریخ به می تواند مرکز گیرند. قرار مطالعه مورد بیرونی، مانند کرده اند، صرف

در دیگر جای در که کند فراهم را گیالن فرهنگی و تاریخی زمینه های به مربوط اطالعات می تواند زیرا

نیست. دسترس
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نش جان زندگی به نگاهی زیبا: ذهن

حسین زاده† لیال

نوابغ بزرگ ترین از یکی نَش١، جان نشیب و پرفراز زندگی بر اجمالی نگاهی تا داریم قصد مقاله این در

بیندازیم. است، بشریت به عظیم خدماتی حامل که علمی اش دستاوردهای و بیستم قرن ریاضی

پرینستون تا تولد از ١

مهندسی رشتۀ در تحصیل به ابتدا گشود. جهان به چشم آمریکا در ،١٩٢٨ ژوئن سیزدهم در نش جان

،١٩۴٨ سال در شدن فارغ التحصیل از پس آورد. روی ریاضیات به دوره ای از پس اما پرداخت، شیمی

در و شد پرینستون دانشگاه بورس بود، گرفته ریاضیات در را خود لیسانس فوق و لیسانس درحالی که

جوان ریاضیدانی عنوان به سرشارش هوش لطف به و داد ادامه ریاضیات در تحقیق و مطالعه به آنجا

به پرینستون در تحصیلش دوران در را خویش نوآورانه نظریه های وی شد. شناخته جهان در مستعد و

leylahoseynzadeh@yahoo.com گیالن، دانشگاه زبان ارشد کارشناسی دانشجوی .†
1. John Nash
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هر در که بود ریاضیدانی نش گردید. اقتصاد و ریاضی علوم در عظیم انقالبی سبب و کرد عرضه جهان

او روزنامه ها. و مجالت تیترهای و سطرها تا گرفته نور بازتاب از می کرد، جستجو را ریاضی روابط چیز

می نویسد: خود بیوگرافی در

به قادر سالگی، ۶۶ سن در دانشمندی، یا ریاضیدان هر که می رسد نظر به غیرممکن آماری نظر «از

من اما باشد، بشری حقیقت یافتن و علمی دستاوردهای به افزودن برای تحقیقاتی اش تالش های ادامه

بیابم.» معماها این حل به کمک برای را ارزشمندی ایده های بتوانم مطالعاتم با امیدوارم همچنان

نش جنون ٢

بیماری با درگیری علت به سال ٢۵ مدت به و شد ذهنی اختالالت بیماری دچار سالگی ٣١ در نش

آمد. پدید برایش بسیاری مشکالت بیماری این اثر در بود. بستری بیمارستان در پاناروئید و اسکیزوفرنی

کارهایی تا می کردند وادارش و می داشتند حذر بر موهوم خطراتی از را او که می شنید واقعی غیر صداهایی

از را استادی اش کرسی و شد افزوده توهمات این شدت بر رفته رفته دهد. انجام خواسته هایش خالف

داد. دست

فرضیۀ بیانگر که کرد پیشنهاد انیشتین به را نظریه ای سالگی ٢١ در که ریاضی خالق و نابغه دانشمند

ستاره های درخشان ترین از یکی عنوان به او از فُرچیون١ مجلۀ در ایده اش این خاطر به و بود جهان انقباض

روی همچنان بیماری اش از حاصل مصائب وجود با اما بود. بیمار و تنها حال کردند، یاد ریاضی جوان

دربارۀ نش بود. زندگی اش روز هر در منطق و ترتیب معنی، یافتن دنبال به و می کرد کار نظریه هایش

می نویسد: خود بیماری

ذهنیت رفته رفته کردم سعی کنم. پاک و شناسایی را ذهنم بیمار بخش کردم سعی زمان مرور «به

گرفت. من از را چیزها خیلی و کشید طول خیلی کار این کنم؛ بازسازی داشتم قبل از که را عالمانه ای

1. Fortune
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سال و سن این در که این ریخته ام. دور را توهمات و هذیان ها آن اعظم بخش دیگر االن می کنم فکر اما

موفق بیماریم با مبارزه در که است معنی این به باشم، فعال نظریه پرداز و ریاضیدان یک می توانم هنوز

بوده ام.»

دریافت هنگام در بود. بازیافته را سالمتی اش تازه که کرد دریافت را اقتصاد نوبل جایزه حالی در نش

گفت: همگان به رو جایزه

مسرت بخشی و خوشحال کننده کامال خبر بازگردد، سالمتی وضعیت به بیماری وضعیت از نفر یک «اینکه

به را محدودیت هایی منطقی، ذهن و عقالنیت بازگشت که است این بهبود این جنبه های از یکی نیست.

می کند.» تحمیل هستی جهان با رابطه اش از انسان درک

و حمایت ها با او، بهبودی و بیماری مدت طول تمام در «آلیشیا» نش همسر که نماند ناگفته

داشت. بیماریش بر نش آمدن فائق در اساسی نقشی همراهی هایش

نش علم زندگ ٣

تعمیمی و تعمق پایۀ بر را ریاضیات علم در تحقیقی و کار هر تا عالقه مندند محض، ریاضیدانان معموال

زمانی کنند. توصیف دارد، پیشین مسائل حل یا جدید ریاضی روش های و ایده ها معرفی در مسئله آن که

می آید: میان به متفاوت کامال سؤالی می شود، گرفته به کار انسانی علوم دیگر شاخه های در ریاضیات که

اوصاف این با می دهد؟ افزایش را پیرامونمان واقعی جهان از درکمان ما، تحقیق و مطالعه حد چه تا

اینجا در نبودند. انقالب یک از کمتر بودند، شگفت آور و خارق العاده همواره که نش نظریات گفت می توان

می کنیم. اشاره نش علمی زندگی و نظریات این از بخشی به

دربردارندۀ سالگی ٢١ در او پایان نامۀ کرد. منتشر پدرش همراه به سالگی ١٧ در را مقاله اش اولین وی

تکاملی زیست و سیاسی علوم اقتصاد، نظیر رشته هایی در اندکی انقالب که بود ریاضی ابتدایی ایده های

سخت ترین و بود شگفت انگیز ریاضی فعالیت های از عظیمی موج پیشگام همیشه نش آورد. وجود به

می کرد. حل را آنالیز و هندسه در موجود مسائل
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می شناسیم. کرد، ١٩٩۴دریافت سال در را اقتصاد نوبل جایزه که اقتصاددان یک عنوان به ابتدا را او

می دانست. ریاضیدان یک را خود همچنان محض، رشته های در دیگر عالی رتبۀ دانشمندان همانند نش، اما

بود. نش ریاضی هوش و خالقیت از نمایه ای تنها اقتصاد

بازی نظریه و نش اقتصاد ۴

که بود نش چانه زنی نظریۀ اقتصاد، در او دستاورد اولین

(١٩٩۴) نش فوربز جان :١ شکل

منصفانه ای شرایط ایجاد موجب که است معامله از روشی

معاملۀ یک که است این اولیه نتیجۀ می شود. آن در

یکسانی سود طرف دو هر که است معامله ای منصفانه،

می گویند اقتصاددانان از برخی ببرند. آن پذیرفتن از را

در زیرا نیست واقعی و کاربردی خیلی نش چانه زنی نظریه

فاکتورهای به و نیستند منصفانه معامله ها حقیقی جهان

این در بفهمیم اینکه برای دارند. بستگی بسیاری بیرونی

دیگر رقابتی موقعیت های از بسیاری در و معامله ها نوع

نش اساسی نظریۀ به گریزی باید می افتد، اتفاقی چه دقیقاً

نظریه، این کاربردهای بزنیم. است بازی نظریۀ همان که

هستند. مباحثه برانگیز و پیچیده

سه از یکی و بازی نظریۀ پیشگامان از یکی نش جان

اولین او کرد. دریافت غیرمشارکتی، بازی های نظریۀ به پرداختن دلیل به را نوبل جایزۀ که بود برگزیده ای

دقیق تر به طور کرد. کید تأ غیرمشارکتی و مشارکتی بازی های بین تمایز بر پایان نامه اش در که بود کسی

بنشینند مخفیانه و مجزا اتاق یک در می توانند شرکت کننده ها که هستند بازی هایی مشارکتی بازی های

ندارد. وجود مذاکراتی و مشارکت ها چنین غیرمشارکتی بازی های در که حالی در کنند، مباحثه هم با و
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بازاریابی، اقتصاد، در به ویژه و اجتماعی علوم در که است کاربردی ریاضیات از شاخه ای بازی ها، نظریۀ

تالش در نظریه این می گیرد. قرار استفاده مورد کامپیوتر علوم و بین الملل روابط سیاسی، علوم فلسفه،

دیگران انتخاب به راهکار، انتخاب در فرد موفقیت آن در که بازی ای یا راهبردی شرایط در تا است

را مفهومی نش اما داشت وجود هم نش از قبل نظریه این کند. پیش بینی را بهینه رفتار است، وابسته

شد. شناخته نش» «تعادل نام به که داد توسعه

کرد: بیان زیر شدۀ ساده  شکل به می توان را چندجانبه تصمیم گیری و تعامل یک در نش تعادل

از اطالع فرض با هستند، تصمیم گیری یک در که کسانی تمام که می دهد روی زمانی نش «تعادل

استراتژی تغییر با نتوانند دهند، تغییر را آن ها راهبردهای نمی توانند اینکه به علم و دیگران استراتژی های

کنند.» کسب بهتری دستاورد خود

دانشجوی هر شد. گذاشته بحث به جهان اقتصاد دپارتمان های تمام در نظریه این ١٩٨٠ سال در

خیلی همانند او که می پنداشت و بود نشنیده را او نام هرگز اما چیست نش تعادل که می دانست اقتصاد

است. رفته دنیا از پیش سال ها دیگر، دانشمندان از

شروع چانه زنی مسئلۀ دربارۀ مقاله  ای با را مشارکتی بازی های نظریۀ زمینه در خود تحقیقات نش

وجود تعادل نقطه یک حداقل که داد نشان براوئر١ ثابت نقطه نظریۀ هوشمندانۀ به کارگیری با و کرد

تحلیل برای قدرتمندی ولی ساده نسبتاً ریاضی ابزار غیرمشارکتی بازی های زمینۀ در نش نظریۀ دارد.

نش تعادل مفهوم است. بوده تجاری شرکت های میان رقابت مثل رقابتی موقعیت های از وسیعی طیف

کاربرد نظامی نظریه های و سیاست حسابداری، مصنوعی، هوش تکاملی، زیست کامپیوتر، اقتصاد، در

بود. بیستم قرن در اقتصاد برتر ایدۀ ١٠ از یکی ایده این یافت.

دانشمندان توسط بعدها که نش تعادل نظریۀ اگرچه که است این شود کید تأ آن بر باید که مهمی نتیجۀ

پیش رقابتی موقعیت های در احتماال که است رخدادی از توصیف بهترین شد، داده توسعه نیز دیگری

1. Brouwer
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آدام کالسیک اقتصاد نظریۀ با تضاد در نیست. کسی هر برای خوبی نتیجۀ لزوماً تعادل، اما می آید

کالسیک داروینی نظریه با تضاد در و می شود ممکن نتایج بهترین به منجر آزاد رقابت آن در که اسمیت١

می تواند کنترل نشده رقابت در محرکه نیروی می شود، گونه ها پیشرفت به منجر همیشه طبیعی انتخاب که

است. ما روزمرۀ زندگی در تعادل نقطۀ از مفهومی دربرگیرندۀ زیر مثال باشد. فاجعه آمیز

بروند خانه به زودتر می خواهند مهمان ها همۀ آن در که بگیرید نظر در را خسته کننده مهمانی یک مثال.

را کار این حاضرین از یکی اینکه مگر کند ترک را مهمانی نیمه شب از قبل ندارد تمایل کس هیچ اما

بمانند! نیمه شب تا مهمانان همه اینکه آن و دارد وجود تعادل نقطۀ یک تنها دهد. انجام

بود؟ خواهد چه زیر مثال در تعادل نقطۀ شما نظر به حال

قیمت به مناسب وعدۀ یک برای انتخابی یک هر و می روند بیرون شام برای نفره ٢٠ گروه یک مثال.

بپردازد خودش را غذایش هزینه کس هر باشد قرار اگر دارد. دالر ٢٠ قیمت به عالی وعدۀ یک یا دالر ١٠

تقسیم خود بین را پول که گرفته اند تصمیم آن ها صورت هر در می کند. انتخاب را ارزان تر وعدۀ معموال

۵٠ پرداخت به موظف هرکس گران تر و عالی تر وعدۀ انتخاب برای حالت این در که آنجایی از کنند.

می دهند. ترجیح را انتخاب این همه بود، خواهد سنت

بازی نظریۀ ١ ‐ ۴

کرد: بیان زیر شکل به می توان را n-نفره بازی یک

بازیکن i-امین ،n و ١ بین i هر برای شده اند. شماره گذاری n تا ١ اعداد با بازیکن یا نماینده n

فرض با می پردازد. si∈Si انتخاب به و دارد اختیار در را Si مانند ممکن استراتژی های از مجموعه ای

sn ،... ،s۱ انتخاب n از تابعی بازی، نتیجۀ بپردازند، انتخاب به همزمان به طور بازیکنان همه اینکه

1. Adam Smith
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شکل به می توان را مطلب این دارد. اولویت ممکن نتایج مجموعۀ ترتیب در بازیکن i-امین بود. خواهد

کرد: بیان زیر مقدار حقیقی تابع

pi :S۱×S۲×·· ·×Sn−→R.

دهد انجام طوری را si انتخاب های که است این بازیکن هر هدف می شود. نامیده بازده تابع تابع، این

برای همزمان به طور که فرض این با دهد افزایش را خود به مربوط pi(s۱, . . . ,sn) بازده تابع مقدار که

خود pj بازده تابع مقدار که دهد انجام نحوی به را sj انتخاب می کند سعی نیز j-ام بازیکن ،j ̸= i هر

دهد. افزایش را

ارتش ها، ملت ها، گروهی، یا فردی شخصیت های می توانند بازیکنان ریاضی، مدل این تفسیر در

استراتژی های باشند. ... و شعر انجمن های حیوانات، انسان، توسط برنامه ریزی شده کامپیوترهای تیم ها،

کاملی نسخۀ باید بلکه شود، گرفته نظر در فردی انتخاب های عنوان به نباید بازیکنان توسط شده انتخاب

یابد. افزایش خودشان به مربوط بازده تابع مقدار بازی، از وضعیت هر در تا باشند

است، بازی برای تعادل نقطۀ یک شد، معرفی باال در که S مجموعۀ از n-تایی استراتژی .١ تعریف

و si تغییردادن طریق از را خود به مربوط Pj(s۱, . . . ,sn) بازده تابع مقدار نتواند بازیکنی هیچ هرگاه

دهد. افزایش sjها دیگر داشتن نگاه ثابت

را کامل پاسخ یک نمی تواند تنهایی به ریاضی نظریۀ هیچ که داشت کید تأ نکته این بر باید اینجا در

ضروری دقیق تر، درک برای است ممکن نیز آن ها تبادالت مکانیزم و بازیکنان روانشناسی زیرا دهد ارائه

باشند. مهم و

بیان زیر شکل به که است تعادل نقطۀ وجود اثبات دربردارندۀ پرداخته، آن به نش که دیگری نظریۀ

می کنیم). خودداری پیچیدگی دلیل به آن اثبات آوردن (از می گردد
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وجود١ قضیۀ ۵

تابع هر و باشد متناهی بعد با سیمپلکس٢ یک بازیکنان از یک هر برای Si استراتژی های فضای اگر

si به نسبت تابع یک هستند، ثابت دیگر متغیرهای که زمانی و باشد پیوسته و متغیره n تابعی pi بازده

دارد. وجود تعادل نقطۀ یک حداقل آنگاه باشد،

این آیا که بپرسیم می سازد، واقعی مسائل برای ریاضی مدل یک که نظریه ای هر همانند باید حال

پیشبینی های آیا می کند؟ کمک پیرامونمان حقیقی جهان درک به نسبت ما به آیا است؟ منطقی مدل،

تعادل نظریۀ آیا که است این می آید میان به که دیگری مسالۀ می سازد؟ ممکن برایمان را آزمایشی قابل

یا می کنند، عمل رقابتی موقعیت های در چطور مردم می دارد بیان که است توصیفی نظریۀ یک نش

احتماال بگیرند؟ را ممکن نتیجه بهترین تا کنند عمل منطقی چطور باید مردم می گوید که اصولی نظریه ای

دیدگاه دو این که است این می رسد نظر به واضح که چیزی یک! هیچ شاید و ماست پاسخ این ها دوی هر

هستند. جدانشدنی

آنالیز هندسه ۶

نظریۀ در او مشارکت آن اولین کرد. ارائه توجهی جالب مقاالت خود، دکترای درجۀ دریافت از بعد نش

را آن ها از چندی که کرد بیان آنالیز و هندسه در را متعددی قضایای او بود. حقیقی جبری چندگونای

می کنیم. بیان اینجا در اثبات بدون

و v⊂R۲k+۱ حقیقی جبری چندگونای٣ یک ،M مسطح و فشرده k-بعدی منیفلد هر در .٢ قضیه

1. Existence Theorem

2. Simplex

3. Variety
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است. M با دیفئومورفیک و مسطح منیفلد یک v۰ نتیجه در دارد. وجود v از v۰ همبند مولفۀ یک

«نشاندن مسئله نام به ریمان هندسه در نشده حل مسائل از یکی سراغ به نش بعد سال دو

سطح یک که می داند دیفرانسیلی هندسه دانشجوی هر رفت. ریمانی منیفلدهای برای ایزومتریک»١

حاصل زیر قضیۀ باشد. داشته مثبت انحنای با نقاطی باید اقلیدسی، ٣-بعدی فضای در بی کران فشردۀ

است. زمینه این در نش تالش های

نشانیده Rn اقلیدسی فضای در مسطح به طور بتواند (M,g) فشرده ریمانی منیفلد یک اگر .٣ قضیه

شود. نشانیده Rn فضای در C-ایزومتریک ۱ به طور می تواند آنگاه شود،

زمینه این در او کار حاصل زیر قضیۀ و رفت r> ۱ برای Cr-نشانیدن مسئلۀ سراغ به آن از بعد

است.

اگر .۴ قضیه

n≥ k(k+ ۱)(۳k+ ۱۱)
۲ ,

در Cr-ایزومتریک به طور می تواند (۳≤r≤∞ هر (برای Cr رده از k-بعدی ریمانی منیفلد هر آنگاه

شود. نشانیده Rn

کارهایش درباره او کرد. بیضوی٢ و سهمی وار معادالت درباره عمیق مطالعۀ به شروع همچنین نش

می نویسد: زمینه این در

دیگر علوم و کاربردی ریاضیات به مربوط غیرخطی، جزئی دیفرانسیل معادالت حوزۀ در باز «مسائل

براوونی، حرکت پخش، نظیر: فیزیکی پدیده های از غالباً حوزه این در شده استفاده روش های است.

است.» گرفته الهام الکتریکی بارهای و گرما جریان،

1. Isometric Embedding

2. Elliptic and Parabolic Differential Equations
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بازی اختراع و نش ٧

دانمارک در هین١ پیت توسط آن از قبل سال ها آن، مشابه بازی فهمید بعدها که بود بازی ای مخترع نش

می شود. شناخته نام این به بازی این امروزه و نامید Hex را بازی آن هین بود. شده اختراع

(سایز است شده پوشانده شش گوشه n۲ با که است لوزی ای شامل Hex یا نش n×n تختۀ یک

دیگر لبۀ دو و رنگ مشکی تخته، این از هم به رو به رو لبۀ دو است). ۱۴× ۱۴ تخته این پیشنهادی

تا می کند تالش سیاه بازیکن می دهند. قرار شش گوشه روی تکه هایی نوبت به بازیکنان هستند. سفید

زنجیرهای باید سفید بازیکن و دهد شکل تخته از دیگر سیاه لبۀ به را سیاه تکه های از پیوسته زنجیرهای

به موفق بازیکنان از یکی که می یابد ادامه آنجایی تا بازی آورد. بوجود سفید پیوستۀ تکه های از پیوسته

شود. کار این انجام

می گردد: بیان زیر شکل به برمی گیرد در را بازی این که قضیه ای

باشد. برنده همیشه می تواند بازیکن اولین Hex یا نش n×n تختۀ یک در .۵ قضیه

که بازیکنی نامتقارن، حالت در است. درست متقارن تخته های برای قضیه این که کنید توجه البته

باشد. برنده همیشه می تواند دارد، اختیار در زنجیره ایجاد برای کمتری فاصلۀ

ارائه خود ریاضیاتی فعالیت سال ١٠ طول در را هیجان انگیز و تأثیرگذار نظریات از موجی نش جان

حداقل ترین از یکی را شد نوبل جایزه دریافت به منجر که سالگی ٢١ در او مختصر مقالۀ برخی، کرد.

بکار اجتماعی علوم در را ریاضی دقیق روش های که است مشکل واقعا می دانند. او دستاوردهای

برای تنها نه قوی، زمینه ای پیش و هستند شگفت آور و ساده نش پایان نامه در موجود نظریات اما بگیریم

موقعیتی هر درباره مطالعه کلی به طور و تکاملی زیست در تحقیق برای همچنین بلکه اقتصادی، نظریات

می کنند. ارائه می شوند مواجه کشمکش و رقابت با دیگر گونه های یا انسان ها که

1. Piet Hein
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نش زندگ از غیرعلم ناگفته های ٨

خصوصی زندگی از جزئیاتی به که کرد منتشر زیبا» ذهن «یک عنوان با کتابی ١٩٩٩ سال در ناصر سیلویا

کتاب این مبنای بر عنوان همین با را فیلمی هوارد» «ران ٢٠٠٢ سال در می پرداخت. مشکالتش و نش

چهار کسب به موفق فیلم این کرد. بازی را نش نقش کرو» «راسل آن در که ساخت نش زندگی داستان و

است. وفادارانه تر و دقیق تر او زندگی به درخشان» «جنون مستند نگاه البته شد، اسکار جایزه

خبری اش پوشش تحت را نوبل جایزه مراسم همیشه که است روزنامه نگارانی از یکی ناصر سیلویا

می کند: تقسیم دوره ٣ به را نش زندگی می دهد، شرح را منتخبین علمی کار بسیاری دقت با و می دهد قرار

و برمی گردد علمی اش فعالیت دوره به که دانشمندی و ذهنی بیماری قربانی خوش تیپ، و جوان نابغه ای

می کند. خود آن از را نوبل جایزه

نش زندگی درباره کتابی او تا شد این به منجر نوشت نش دربارۀ ناصر سیلویا که مقاله ای موفقیت

او اوست. مستمر تحقیقات نتیجۀ زیبا» ذهن «یک برد. زمان سال دو آن انتشار کار که کند منتشر

پزشکی، کتاب های و می رفت کتابخانه به می آورد، فراهم را اطالعاتی و می کرد جستجو کشورش در

درک بهتر را نش ذهن عملکرد بتواند تا می خواند را دیگر نوابغ و ریاضیدانان زندگینامۀ و روانپزشکی

را او توسط منتشرشده کتاب ما، عصر پیشتاز و پیشگام ریاضیدانان از یکی میلنر١ جان هرچند کند.

می خواند. خصوصی» زندگی یک به شدید «تجاوزی

سیلویا کتاب در می کند؟! کمک انسان معماهای حل به کتابی چنین نوشتن آیا که می گوید نش خود

نش همکاران و دوستان از مصاحبه صدها پایۀ بر که کتاب این بود. بازی نظریۀ دنبال به نمی توان ناصر

خصوصی اش زندگی در که او ریاضی فعالیت های و نش خصوصی زندگی از جزئی و دقیق اطالعاتی است،

می کند. ارائه را بودند شده تنیده

1. John Milner



٣٢
نش جان زندگی به نگاهی زیبا: ذهن

سالمت یا نژاد جنسیت، ذهنی، بیماری که کرد بیان سوئدی کمیتۀ نش به نوبل جایزه اهدای در

فرد یک ذهنی توانایی های گرفتن نادیده به مجبور را ما و دارد باز حقوقش از را شخص یک نباید عاطفی

است. نش انسانی موفقیت و ناصر سیلویا کتاب پیام این کند.

زندگ اش طول در نش افتخارات از چندی ٩

بدلیل ١٩٩۴ سال در هارسانی٢» «جان و سیلتن١» «راینهارد همراه به اقتصاد نوبل دریافت •

بازی. نظریۀ توسعه و تکامل

مشارکت. عدم بر مبتنی تعاملهای در تعادل کشف برای ١٩٧٨ سال در نیومن فون جایزۀ •

کسب همچنین و ملون کارنگی دانشگاه از ١٩٩٩ سال در تکنولوژی و علوم افتخاری دکترای •

استایل. لروا جایزه

. ایتالیا فدریکوی دانشگاه از ٢٠٠٣ سال در اقتصاد افتخاری دکترای •

جزئی. مشتقات با دیفرانسیل معادالت زمینه در کارش برای آبل: جایزۀ •

هنر. و علوم آمریکایی کادمی آ و اقتصادی مسائل بررسی مرکز در مشارکت •

اروپا. علوم ملی کادمی آ در عضویت •

زیبا ذهن تاری پایان ١٠

از بازگشت هنگام به همسرش همراه به نامدار و نابغه ریاضیدان نش، جان ،٢٠١۵ می ٢٣ در سرانجام

کار از عجیب تر نش کار داشتند. مرگبار تصادفی ریاضی) جوایز ارزشمندترین از (یکی آبل جایزه مراسم

1. Reinhard Selten

2. John Harsanyi
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ویژگی های دنبال به قهوه فنجان در یا تقدیر دنبال به ستارگان در کد، دنبال به مقدس کتاب در که کسانی

دنبال تصادفی داده های از دنیایی در که دانشمندانی کار از عجیب تر حتی یا و پنهان معانی و شخصیتی

بود. تفکر و جستجو تحقیق، درگیر همواره خود زندگی سراسر در او نبود. می گردند، قوانین

می کنند، نرم پنجه و دست ذهنی مختلف بیماری های با که او نظیر بزرگانی دیگر و نش جان

ساده ترین که می کنیم زندگی دوره ای در ما باشند. انسان ها از بسیاری برای بزرگی الگوی می توانند

«این سلیگمن١، مارتین زیبای تعبیر به و شده اند نام گذاری دهان پرکن عناوین با نامتعارف رفتارهای

یکی در حتماً می توان را کسی هر تالش، کمی با خوشبختانه که شده اند انجام شکلی به تقسیم بندی ها

تمام رغم به که کسانی نش ها، جان و نش جان حال هر به داد». قرار روانی بیماران گروه های این از

تبدیل دیگران زیستن برای بهتری مکان به را دنیا و کرده اند پیشرفت و زندگی دشواری ها، و سختی ها

داشته اند ما برای نیز دیگری پیام های تاثیرگذارشان، و انکارناپذیر علمی دستاوردهای از جدای کرده اند،

شنید. جان گوش با باید که

تمام برای بلکه او دانش و علمی خدمات برای تنها نه نش، مقام تکریم و قدرانی با را مقاله این

می رسانم. پایان به است، داشته ارزانی بشریت حقیقت و بشر به که خدماتی
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گرفت. قرار استناد مورد [۵] هرگین٢ توسط بعد سال دو و [٣] دزارگوئس١ توسط ١۶۴٠ سال در بار

که [٨] رساند چاپ به را او دسته نوشته های از مجموعه ای ساموئل، فرما، فرزند ،١۶٧٩ سال در سرانجام

و کرده بررسی را فرما دست نوشته های اساسی نکات خالصه طور به ما بود. پدرش روش از شرحی شامل

توسعۀ در فرما نقش به اشاره با سپس، می بریم. کار به نداد تعمیم کامال که مثال هایی برای را وی روش

می دهیم. خاتمه را بحث حساب،

زمینه یابی برای و کنید رجوع [١١ ،۶ ،١] به می توانید بیشتر جزئیات با تاریخی زمینه ای کسب برای

نمایید. مالحظه را [٧] می توانید دیگر غیرحسابی روش های خصوص در

روش ١

:[١٠] می گوید دست نوشته هایش در فرما

دارد: بر در را زیر قانون با همراه مجهول کمیت دو مینیمم، و ماکزیمم ارزیابی نظریۀ «کل

ماکزیمم است. سه بعدی یا و دو یک، مسئله، صورت با بسته که باشد مسئله از مجهولی a کنید فرض

اصلی مجهول حال می دهیم. نشان باشند، درجه ای هر از می توانند که جمالتی در a توسط را مینیمم و

درجه ای هر از که e و a حسب بر را مینیمم و ماکزیمم کمیت این و می کنیم جایگزین a+e با را a یعنی

می کنیم. بیان باشند، می توانند

مساوی را مینیمم یا ماکزیمم کمیت شامل عبارت دو دیوفانت»٣، عبارت «قانون از استفاده منظور به

خواهند آن از توان هایی یا e شامل طرف دو هر حال می کنیم. حذف را مشترک عبارت های و داده قرار

جمالت از یکی حداقل از e که طوری به می کنیم تقسیم آن از باالتری توان یا e بر را جمالت تمام بود.

1. Girard Desargues

2. Pierre Hérigone

3. Diofantus
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حذف تساوی طرف دو از ،e= ۰ فرض با را e کمیت شامل جمالتی سپس شود. حذف کامل طور به

ماکزیمم مقدار به ،a حسب بر آن حل از پس که می ماند باقی a مقدار شامل معادله ای نهایت در می کنیم.

یافت». خواهیم دست مینیمم یا

یا ماکزیمم را آن می خواهیم که باشد کمیتی f(x) و مسئله متغیر x کنید فرض دیگر، عبارت به

f(x+e) جدید مقدار آن متناظر تابع بگیریم، نظر در جدید متغیر عنوان به را a+e اگر کنیم. مینیمم

این از داشت. نخواهد چندانی تغییر f(x) تابع مقدار مینیمم، یا ماکزیمم نزدیکی در حال، می گیرد. را

ساده سازی از پس باشند. یکسان (تقریباً) f(x+e) و f(x) کمیت دو می کنیم فرض فرما، همانند رو،

مینیمم یا ماکزیمم مقدار حاصل، مقدار می کنیم. حل x حسب بر را معادله و e= ۰ می دهیم قرار جبری

است. نظر مورد

می دهیم. ارائه را ساده مثال چند روش، این شدن روشن تر برای

برابر‐محیط کالسی مسئلۀ ی ٢

یعنی می کنیم. تعیین را مساحت بیشترین با مستطیلی مشخص، محیط با مستطیل هایی تمام بین از

که می کنیم پیدا چنان را E نقطۀ ،AC پاره خط ازای به است، شده داده نشان ١ شکل در که همان گونه

کند. اختیار را خود مقدار ماکزیمم AE×EC حاصل ضرب

آنگاه است). b−a دیگری صورت، این (در باشد پاره خط دو از یکی a و AC=b کنید فرض

کمیت توسط را a طول کنید فرض حال است. a(b−a) شود، ماکزیمم است نیاز که حاصل ضربی

با بود. خواهد (a+e)(b−a+e) نظر مورد حاصل ضرب صورت این در دهیم. تغییر e چون خاصی

داریم، عبارت دو دادن قرار مساوی

ab−a۲=ab−a۲=be−۲ae−e۲ .

نتیجه که ۰=b−۲a−e داریم e بر فوق تساوی طرف دو تقسیم با و ۰=be−۲ae−e۲ نتیجه در
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.b=۲a می شود

A CE A E

CF

داده شده محیط ازای به مساحت بیشترین با مستطیلی یافتن :١ شکل

بیض بر مماس خطوط ٣

مشخص M نقطۀ (موقعیت می کنیم تعیین را DM یعنی ،D نقطۀ در بیضی بر مماس ،٢ شکل در

نیست).

V M

D

N

E

I

R
O

بیضی بر مماس خط :٢ شکل

داریم می کند. قطع E نقطۀ در را بیضی IV خط .OM=a و ON=g ،OZ=b کنید فرض

ویژگی های از و DO
۲
:IV

۲
:OM

۲
:VM

۲ اما .DO
۲
:EV

۲
>DO

۲
:IV

۲ لذا ،IV >EV
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بنابراین ،DO
۲
:EV

۲
=(ZO.ON) : (ZV.V N) بیضی

(ZO.ON) : (ZV .V N)>OM
۲
:VM

۲
.

نامساوی و VM=a−e ،V N=g−e ،ZV =b+e داریم .OV =e کنید فرض حال

bg

bg−be+eg−e۲
>

a۲

a۲−۲ae+e۲

تمام می توانیم حال .bge−۲abg>−ba۲+ga۲−a۲e داریم ساده سازی از پس که داشت خواهیم را

یکی فقط و کرده ایم فرض مسئله برای a+e و a جواب دو یعنی، این که کنیم حذف را e شامل جمالت

محاسبۀ با می توانیم بنابراین ،ab−ag=۲bg لذا می کند. حاصل را نظر مورد نتیجه جواب، دو این از

نقطۀ در را نظر مورد منحنی بر مماس خط و نموده مشخص را M نقطۀ موقعیت ،a مجهول کمیت مقدار

کنیم. رسم D

متوازی السطوح ی حجم ماکسیمم ۴

می خواهیم باشد. آن بخش دو از یکی AC=x می کنیم فرض و می گیریم نظر در را AB=b پاره خط

است، ٣ شکل در شده داده نشان متوازی السطوح حجم که را V =x۲(b−x)=bx۲−x۳ مقدار

کنیم. ماکزیمم

داریم V =be۲−e۳ همبستۀ معادلۀ با معادله این دادن قرار مساوی با

b(x−e)(x+e)=(x−e)(x۲+ex+e۲) .

را حجم که مقداری ،e=x اختیار سپس و x−e بر تساوی طرف دو هر تقسیم از پس فوق، مشابه

بود. خواهد x=۲b/۳ می کند، ماکزیمم
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A BC A C

B

متوازی السطوح حجم :٣ شکل

سه درجه تابع ی ماکسیمم ۵

از همبسته، معادلۀ در e از استفاده جای به اینجا در می کنیم. تعیین را f(x)=bx−x۳ تابع ماکزیمم

می کنیم: استفاده (x+e)

b(x+e)−(x+e)۳=bx+be−x۳−۳x۲e−۳xe۲−e۳ .

معادالت تمام و کرده تقسیم e بر را طرفین سپس .۳x۲e+۳xe۲+e۳=be داریم معادالت مقایسۀ با

.۳x۲=b رو این از و ۳x۲+۳xe+e۲=b می شود نتیجه که می کنیم حذف را e شامل

معروف منحن های بر مماس خطوط ۶

مثال، برای دارد. کاربرد هستند، توصیف قابل خطوط توسط که منحنی هایی برای مماس خطوط روش

(کانون) نقطه یک بر هادی) (خط خط یک از که است صفحه) یک (در نقاطی هندسی مکان سهمی
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نظر در را نیکومد»٢ «صدف نمای و دیوکلس»١ «پیچک نمای مورد اولین در فرما هستند. فاصله یک به

مورد نیز هیپیاز»۴ «مربع ساز و «دایره ساز»٣ مانند دیگر منحنی های برای را روش آن از پس اما گرفت،

می نویسد: روش این به کارگیری مورد در وی داد. قرار آزمایش

بر را تقریباً-برابری رویکرد و شده مشخص منحنی روی شده داده نقطۀ در مماس خط «فرض می کنیم

در می گیریم. نظر در مماس، خط روی بلکه منحنی، همان روی نه البته منحنی، از خاصی ویژگی اساس

برخورد نقطۀ که می رسیم تساوی یک به مینیمم، و ماکزیمم نظریه اساس بر جمالت حذف با نیاز صورت

می کند.» تعیین را قطر با مماس خط

ومدی نی صدف نمای ٧

با برد؛ کار به نیز نیکومد صدف نمای برای را روش همان پیچک نما، بر مماس خطوط مطالعۀ از پس فرما

ادامه در هستند. اساسی و الزم که کرد منظور نیز را طوالنی چندان نه محاسبات از دسته ای که تفاوت این

می نماییم. واگذار خواننده به تمرین عنوان به را محاسبات از برخی و کرده مطرح را جزئیات تمام تقریباً

ازای به که طوری به است P مانند صفحه از نقاطی هندسی مکان نیکومدی، صدف نمای منحنی

نقطۀ در را m که O از گذرنده خطی و است) d برابر O از آن فاصلۀ (که m خط ،O شدۀ داده نقطۀ

ببینید). را ۴-(الف) شکل ) است داده شده ثابت k که PM=k باشیم داشته می کند، قطع M

صورت به نقطه دو این مختصات .P =(x,y) و M=(xM ,yM ) کنید فرض

(x−xM )۲+(y−yM )۲=k۲ . (١)

1. Cissoid of Diocles

2. Conchoid of Nicomedes

3. Cycloid

4. Quadratrix of Hippias
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می کنیم: تعیین زیر صورت به را yM و xM =ON=d داریم هستند. مرتبط یکدیگر با

داشت خواهیم (١) در جایگذاری با دارد. y/x=yM/xM برابر شیبی و می گذرد مبدأ از OMP خط

(x۲+y۲)(x−d)۲=k۲x۲ .

PC و مماس خط PA مماس، خط تعیین برای مجهول نقطۀ P منحنی، رأس E کنید فرض حال

ببینید). را ۴-(ب) (شکل باشد m خط و y محور با موازی خطی

O x
E

P

F

M

N

m

d A
C

y

H

D

B

(ب)

O x
E

P

F

M

Q

N

m

d

y

(الف)

است داده شده نمایش P نقطه ی در مماس خط با (ب) نیکومدی صدف نمای (الف) :۴ شکل

CP با موازی خطی و کرده اختیار C و E بین را D نقطۀ .MP =NE=k منحنی، تعریف طبق

مماس، خط روی بر را منحنی مشخصۀ خاصیت حال کند. قطع B نقطۀ در را مماس خط تا می کنیم رسم

می بریم. به کار منحنی خود جای به

رو این از کرد. خواهد قطع H در را m خط BO خط و می کنیم وصل O به را B نقطۀ
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خط که محلی آن، محاسبۀ با و می باشد مسئله مجهول که CA=a می دهیم قرار .HB=NE=k

.ON=d و EN=k داریم منحنی خاصیت طبق می گردد. مشخص می کند، قطع را افقی محور مماس

برای .CD=e می دهیم قرار نهایت در است. معلوم P =(x,y)=(OC,PC) مختصات همچنین،

صورت به مشخص مفروضات حسب بر را HB ،HB=k از استفاده

HB :ND=OB :OD (٢)

بنویسیم می توانیم حال می نویسیم.

ND=NC+CD=OC−ON+CD=x−d+e,

OD=OC+CD=x+e,

OB
۲
=DB

۲
+OD

۲
.

منصف های تشابه از استفاده با نوشت، معلوم کمیت های این از تابعی عنوان به را OB بتوان اینکه برای

،AD=AC−CD چون داریم. را DB :AD=PC :CA نسبت ،ADB و ACP

DB=
AD.PC

CA
=
(a−e)y

a
,

می دهد نتیجه که

OB=

√
(a−e)۲y۲

a۲
+(x+e)۲

،(٢) از و

HB=
ND.OB

OD
=
x−d+e

x+e

√
(a−e)۲y۲

a۲
+(x+e)۲ .

می شود. واگذار خواننده به تمرین عنوان به که کنیم تعیین را a که است کافی ،HB=k چون

عبارات تمام زیرا نمود استفاده مستقیم صورت به را فرما روش نمی توان که باشید داشته توجه راهنمایی:
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داشت، خواهید نهایت در کنید. کم (١) از را جمالت ابتدا نیستند. e متغیر شامل

a=
y۲(x−d)۲

۲x۳+xy۲+d۲x−xk۲−dy۲−۳dx۲ .

الیبنیتز و نیوتن تا فرما از ٨

ابداع الگرانژ١ بار، اولین برای حقیقت در گرفت؟ نظر در مشتق ابداع کنندۀ عنوان به را فرما می توان آیا

نماد و نام فقط که می رسد نظر به اول، نگاه در واقع، در داد. نسبت فرما به را دیفرانسیل و حساب

چیزی اگرچه می شود. مشاهده نیز مستقیم روش در فرما، روش از قسمتی هر اما است، افتاده جا مشتق

می کند. تبدیل f ′ تابع به را f تابع که است عملگری عنوان به مشتق مجرد مفهوم است، نیاز واقعاً که

نکرد. استفاده مجرد عملی روش یک در آن از اما کرد معرفی را نیوتنی تفاضلی نسبت اولیۀ مفهوم فرما

وسیلۀ به که توابعی مثال، برای نیست. استفاده قابل توابع از بسیاری مورد در فرما روش عالوه، به

کرد: ارائه فرما به ١۶۵٠ سال در کارکاوی٢ که تابعی مثل می شوند؛ ساخته متفاوت رادیکال های

۳√
Z۲A−A۳+

۴√
B۴−D۲BA+A۴+

√
BA−A۲+

۵√
A۵−B۴A.

صریح صورت به محاسبات نوشتن امکان چنینی این موارد در که کرد تأیید کارکاوی، به جواب در فرما

است آمده [٩] در که گرفت صورت نیز دکارت٣ و فرما بین جدی بحثی همچنین، ندارد. وجود تحلیلی و

روند مورد در بیشتر جزئیات دانستن برای می کند. بیان تفصیل به را فرما رویکردهای در تغییراتی و

نمایید. مالحظه را [۴ ،٢] مراجع مشتق، مفهوم گسترش

از اثری اما یافت فرما آثار در را دیفرانسیل حساب اولیۀ ایده های می توان گرچه خالصه، طور به

1. Lagrange

2. Pierre De Carcavi

3. René Descartes
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اقدام این اینکه تا ندارد وجود کرد، تعریف را مشتق مفهوم آن کمک به بتوان که صریح و ضمنی دستوری

گرفت. صورت نیوتن و الیبنیتز سوی از
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ابرحجمی∗ دوران با توانی توابع توصیف

کایرجوالری ماریا کل، وینسنت

طالقانی† رحمان ترجمۀ:

،k,α> ۰ که f(x)=kxα صورت به توابعی یعنی توانی، توابع که است کرده اشاره ریچموند ،[١] در

فرض می گردند. مشخص f گراف دوران از حاصل سطح به مربوط معین حجمی نسبت یک توسط

منحنی های بین محصور ناحیۀ اول یک چهارم در R(r) و پیوسته تابعی f : [۰,∞)→ [۰,∞) کنید

راست). ،١ (شکل باشد x محور و x=r ،y=f(x)

حجم توسط محصور استوانۀ می کند. حاصل V (r) حجم با جسمی y محور دور به R(r) دوران

حجم می گیریم. نظر در را است f(r) ارتفاع و مشابه مقطع سطح با استوانه همان که دوران از حاصل

C(r)/V (r) به صورت را f با متناظر حجم نسبت حال می دهیم. نمایش C(r) با را محصور استوانۀ

∗. Coll, Vincent, and Maria Qirjollari. ”Characterizing Power Functions by Hypervolumes of Revolu-
tion.”Mathematics Magazine 87.3 (2014): 225-227.

rahman.taleghani@gmail.com گیالن، دانشگاه کاربردها، و ریاضیات کارشناسی دانشجوی .†
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چپ). ،١ (شکل می کنیم تعریف
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In [1], Richmond and Richmond note that power functions—that is, functions of the

form f (x) = kxα for k, α > 0—are characterized by a certain volume ratio associated

with the surface of revolution generated by the graph of f .

Let f : [0, ∞) → [0, ∞) be a continuous function. Let R(r) be the first-quadrant

region bounded by the curves y = f (x), x = r , and the x-axis (FIGURE 1, left). Re-

volving R(r) about the y-axis yields a solid of revolution with volume V (r). We will

refer to the cylinder with the same base and height f (r) as the bounding cylinder of

this solid of revolution. Denoting by C(r) the volume of the bounding cylinder, we

define the volume ratio corresponding to f to be V (r)/C(r) (FIGURE 1, right).

x

r

R(r)

y

y = f (x)

y

x

r

V(r)

y = f (x)

C(r)

Figure 1 Volume of revolution

When f is a power function, f (x) = kxα, the volume ratio is given by

V (r)

C(r)
=

2

2 + α
. (1)

So, for example, the paraboloid of revolution (α = 2) neatly breaks the volume of its

circumscribing cylinder into two regions of equal volume. Note that the ratio in (1) is

independent of r . According to [1], this occurs only when f is of the form f (x) = kxα.

The power functions are exactly the functions that have constant volume ratios.

In this note, we extend the results of [1] to include n-dimensional (n ≥ 2) hypersur-

faces of revolution to find that power functions are similarly identified by an analogous

ratio of hypervolumes.
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دوران از حاصل حجم :١ شکل

صورت به حجم نسبت باشد، f(x)=kxα صورت به توانی تابع f اگر

V (r)

C(r)
= ۲
۲+α

(١)

ناحیه دو به را خود اطراف استوانۀ حجم دقیقاً ،(α=۲) دوران سهمی وار مثال، برای بنابراین، است.

که زمانی فقط ،[١] طبق است. r از مستقل (١) نسبت که کنید توجه می کند. تقسیم یکسان حجم با

حجمی نسبت های که هستند توابعی توانی، توابع می افتد. اتفاق این باشد f(x)=kxα به صورت f

دارند. ثابتی

n-بعدی، دوران ابررویه های از استفاده با تا می دهیم تعمیم گونه ای به را [١] نتایج متن، این در

به می شوند، مشخص ابرحجمی نسبت یک اساس بر یکسان طور به که را توانی توابع از دسته ای بتوان

آورد. دست

باالتر بعدهای

مقاطع به طوری که می کنیم تعریف Rn+۱ فضای در نشانده شده صورت به را n-بعدی دوران ابررویۀ یک

کره های می نامیم، دوران محور را آن و کرده مشخص x محور با که مشخص، خط یک بر عمود عرضی
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ابرحجمی دوران با توانی توابع توصیف

کروی برش نشانگر Sn−۱(f(x)) نماد است. x محور روی آن ها مرکز که هستند −n)-بعدی ۱)
محدود آن توسط که است n-بعدی گوی یک Bn(f(x)) و است f(x) شعاع با −n)-بعدی ۱)
که ببینید را ٢ (شکل می شود نامیده دوران ابررویۀ پروفایل تابع که است نامنفی C ۱ تابعی f و می شود

است). x محور دوران، محور

226 MATHEMATICS MAGAZINE

Higher dimensions

We define an n-dimensional hypersurface of revolution to be a hypersurface embedded

in R
n+1 such that the cross-sections orthogonal to a particular line, which we label the

x-axis and call the axis of revolution, are (n − 1)-dimensional spheres centered on the

x-axis. The notation Sn−1( f (x)) refers to a cross-sectional (n − 1)-dimensional sphere

of radius f (x), which bounds an n-dimensional ball, Bn( f (x)), and f is a nonnegative

C1 function which is called the profile function of the hypersurface of revolution. (See

FIGURE 2, wherein the rotational axis is now the x-axis.)

x

Rn

Sn–1( f (x))

Figure 2 n-dimensional hypersurface of revolution in R
n+1

The volume formulas for the sphere and ball are well known [2] and may be com-

pactly written in terms of the gamma function (which is defined by the integral Ŵ(x) =∫ ∞

0
t x−1e−t dt, x ≥ 0 and is sometimes called the generalized factorial, since for inte-

ger n ≥ 1, Ŵ(n) = (n − 1)!):

Vol(Bn(r)) =
2π n/2

nŴ(n/2)
r n and Vol(Sn−1(r)) =

2πn/2

Ŵ(n/2)
r n−1. (2)

Note that the formulas in (2) follow the familiar pattern that d

dr
(Vol(Bn(r)) =

Vol(Sn−1(r)).

Referring once again to FIGURE 1 and using the formulas in (2), we can compute

V and C and consequently their ratio. To compute V , we use the method of cylindrical

shells wherein we take an infinitesimal slice of R parallel to the axis of revolution and

then revolve this slice to produce a shell-shaped element, which we then slice open to

form a rectangular slab. The n-volume of this elemental slab is Vol(Sn−1(x)) f (x)dx .

The volume of the circumscribing hypercylinder C is easily computed using Cava-

lieri’s Principle to give Vol(C(r)) = Vol(Bn(r)) f (r). Putting all this together yields

V (r)

C(r)
=

∫ r

0
Vol(Sn−1(x)) f (x) dx

Vol(Bn(r)) f (r)
=

n
∫ r

0
xn−1 f (x) dx

r n f (r)
.

We are now in a position to develop our main result.

THEOREM. Suppose that f is a positive, strictly increasing, twice differentiable

function on an interval (0, b). Then f is of the form f (x) = kxα if and only if the

This content downloaded from 128.180.2.168 on Mon, 14 Jul 2014 13:28:03 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Rn+۱ در n-بعدی دوران ابررویۀ :٢ شکل

به (که شود نوشته گاما تابع حسب بر می تواند و [٢] هستند شده شناخته گوی و کره برای حجم فرمول

نامیده نیز تعمیم یافته فاکتوریل گاهی و می گردد تعریف x≥ ۰ برای Γ(x)=
∫∞
۰ tx−۱e−tdt صورت

.(Γ(n)=(n− ۱)! ،n≥ ۱ و صحیح n برای چون می شود،

Vol(Bn(r))=
۲πn/۲

nΓ(n/۲)r
n و Vol(Sn−۱(r))=

۲πn/۲

Γ(n/۲)r
n−۱ . (٢)

پیروی d
dr (Vol(B

n(r))=Vol(Sn−۱(r)) معروف الگوی از (٢) فرمول های که می کنید مالحظه

می کنند.

را آن ها نسبت های درنتیجه و C ،V می توانیم (٢) فرمول های از استفاده و ١ شکل به توجه با

بسیار برش یک آن در که می کنیم استفاده استوانه ای پوسته های روش از ،V محاسبۀ برای کنیم. محاسبه

المان یک تولید برای را برش این سپس و می کنیم انتخاب است دوران محور با موازی که R از کوچک
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-n بگیرد. شکل مستطیلی قطعۀ یک که می دهیم برش طوری را آن آنگاه و می دهیم دوران پوسته گون

کاوالیری اصل با راحتی به C ابراستوانه حجم است. Vol(Sn−۱(x))f(x)dx با برابر قطعه این حجم

را زیر معادلۀ باهم این ها همۀ است. Vol(C(r))=Vol(Bn(r))f(r) به صورت که می شود محاسبه

می دهند. نتیجه

V (r)

C(r)
=

∫ r

۰ Vol(S
n−۱(x))f(x)dx

Vol(Bn(r))f(r)
=
n
∫ r

۰ x
n−۱f(x)dx

rnf(r)
.

کنیم. بیان را اصلی نتیجۀ می توانیم حال

f آنگاه باشد. (۰, b) بازۀ در مشتق پذیر دوبار و اکید صعودی مثبت، تابعی f کنید فرض .١ قضیه

صورت به  ابرحجم نسبت r∈(۰, b) هر برای اگر تنها و اگر است f(x)=kxα به صورت

V (r)

C(r)
=

n

n+α

باشد.

V (r)
C(r) از ،f(x)=kxα می کند ایجاب f با متناظر حجم نسبت بودن ثابت اینکه اثبات برای برهان.

داریم می دهیم. قرار صفر با برابر را نتیجه و می گیریم مشتق

[rnf(r)][f(r)rn−۱]−(nrn−۱f(r)+rnf ′(r))

∫ r

۰
f(x)xn−۱dx= ۰

یا
r۲n−۱(f(r))۲

nrn−۱f(r)+rnf ′(r)
=

∫ r

۰
f(x)xn−۱dx.

داشت خواهیم و می شود حذف فوق معادلۀ از انتگرال دیگر مشتق گیری یک با

(nf+rf ′)(nrn−۱f ۲+۲rnff ′)−(rnf ۲)(nf ′+f ′+rf ′′)

(nf+rf ′)۲
=frn−۱ .
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داریم و می شود حذف n به وابستگی ها تمام جبری محاسبات کمی از بعد

r(f ′)
۲−ff ′−rff ′′= ۰ .

این می دهند نشان آن ها که آمد، دست به [١] در ریچموند و ریچموند توسط که است معادله ای دقیقاٌ این

.f(x)=kxα می کند ایجاب معادله

کنیم محاسبه را ابرحجم نسبت تا f(x)=kxα کنید فرض لزوم، بررسی برای

V (r)

C(r)
=

∫ r

۰ nx
n−۱f(x)dx

rnf(r)
=
n
∫ r

۰ x
n−۱+αdx

rn+α
=

n

n+α
.

■

مشاهده، این برای دارد. بستگی α و n به تنها V (r)
C(r) نسبت چرا که دید می توان هندسی لحاظ از

یافته دوران شی حجم نسبت روی به تأثیری که می دهیم، انجام را گفت خواهیم ادامه در که مقیاسی تغییر

ندارد. استوانه و

می شود، داده دوران دیگر محور n حول شد تعریف x∈ [۰, r] برای y=kxα نمودار با که ابررویه ای 

مختصات دستگاه یک می توانیم ،u= x
r دادن قرار با می کنیم. نام گذاری y۱, ...,yn توسط را آن ها که

v=uα از نموداری به را قبلی نمودار تصویر کار این .vi=yi/kr
α که کنیم تعریف v۱, ...,vn جدید

جدید نمودار در چیز همه می کند. تبدیل یافته، چرخش مشابه طریق به و شده رسم [۰, ۱] بازۀ روی که

است. r و k از مستقل
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هاسدورف بعد و کانتور مجموعه با آشنایی

اخوان† نغمه

مقاله اول قسمت در می پردازیم. سه تایی کانتور مجموعۀ جالب خواص از خالصه ای ارائۀ به مقاله این در

روی ما تمرکز می شود. بیان کانتور مجموعۀ محاسبۀ راه های و می شود بررسی جزئیات با سه تایی مجموعۀ

می دهیم انجام مقاله دوم قسمت در هاسدورف بعد معرفی از استفاده با را آن و است مجموعه ها این بعد

آن کل با آن از جزء هر که (ساختاری فراکتال مجموعه های از جالب مثال هایی به صورت چگونه اینکه و

می کنند. عمل است) هم شکل

تبصره یک قالب در کانتور سه تایی مجموعۀ نام تحت را مجموعه ای (١٨۴۵-١٩١٨) کانتور١ جورج

تام مجموعۀ یک از مثالی تبصره این نیستند. هیچ جاچگال لزوماً تام مجموعه های که کرد معرفی این طور

به حقیقی اعداد به عنوان کرد معرفی او که مجموعه ای بود. هیچ جاچگال بازه هر در که کرد ارائه نامتناهی

naghmeh.akhavan@gmail.com گیالن، دانشگاه دینامیکی، سیستم های گرایش دکتری، مقطع دانشجوی .†
1. Georg Cantor
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صورت

x=
c۱
۳ + · · ·+ cv

۳v
+ · · ·

است. v صحیح عدد هر برای ۲ یا صفر ،cv آن در که می شدند بیان

عبارت به است؛ S حدی نقاط همۀ مجموعۀ S′ که S=S′ اگر گویند تام را S مجموعۀ .١ تعریف

است. S برای حدی نقطۀ آن نقطۀ هر که به طوری باشد بسته مجموعه ای S اگر است تام S دیگر،

.
(
S̄
)◦ ̸=ϕ یعنی باشد، تهی ،S درونی نقاط مجموعۀ اگر گویند هیچ جاچگال را S مجموعۀ .٢ تعریف

١٨٨٢ سال اکتبر در کرد ارائه را آن تبصره یک تحت و بیان را خود ادعای کانتور آن در که مقاله ای

خارجی مقدار با هیچ جاچگال مجموعه های اسمیت١ هنری ،١٨٧۵ سال در مقاله ای در اما شد؛ نوشته

می کنند. اشغال فضا هم هنوز مجموعه ها این که معنی این به کرد. ارائه را مثبت

زمان تا طوالنی مدت برای شدند، دسته بندی کانتور مجموعه های از مثال هایی آن در که اسمیت مقالۀ

می رسید. نظر به بی اهمیت کانتور، ادعای

هاسدورف بعد و فراکتال ها نگاه از را کانتور سه تایی مجموعۀ که می کنیم تالش مقاله، این در حال،

به صورت که می رود کار به کانتور سه تایی مجموعۀ برای اغلب کانتور» «مجموعۀ اصطالح کنیم. مطالعه

می شود. ساخته زیر

یعنی وسط، ۱
۳ باز مجموعۀ می کنیم. تقسیم مساوی قسمت ٣ به را I باشد. [۰, ۱] بازۀ I کنید فرض

آنگاه می کنیم. نام گذاری A۱ را باقیمانده مجموعۀ و می کنیم حذف را
(

۱
۳ ,

۲
۳

)
A۱=

[
۰, ۱۳
]∪[ ۲

۳ , ۱
]
.

1. Henry Smith
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باقیمانده مجموعۀ و می دهیم ادامه A۱ باقیماندۀ قسمت دو هر از وسط قسمت ۱
۳ حذف با را روش این

بنابراین، می نامیم؛ A۲ را

A۲=
[
۰, ۱۹
]∪[۲

۹ ,
۱
۳
]∪[ ۲

۳ ,
۷
۹
]∪[۸

۹ , ۱
]

Ak در بسته مجموعۀ هر از را وسط ۱
۳ قسمت مرحله هر در و می دهیم ادامه kام مرحلۀ تا را روش این

بازه های ۲k از اجتماعی Ak ،k∈N هر برای می نامیم. Ak+۱ را باقیمانده مجموعۀ و می کنیم حذف

است. ۱
۳k بازه هر طول که است بسته

است. روش این  از حدی» «مجموعۀ کنیم نام گذاری C۳ با را آن که کانتور سه تایی مجموعۀ .٣ تعریف

که معنی این به

C۳=
∞∩
k=۱

Ak .

با است. جالب بسیار دارد وجود آن در که تناقضاتی خاطر به ریاضیات در کانتور سه تایی مجموعه

با بازه یک از است یک آن کلی طول که بازه هایی از نامتناهی تعداد می شود ساخته که روشی به توجه

مجموعه هنوز باشد. صفر غیر طول از بازه هر شامل نمی تواند مجموعه بنابراین می شوند، حذف یک طول

کانتور مجموعۀ پس است. [۰, ۱] کامل بازۀ کاردینال دارای واقع در و است نقطه نامتناهی تعداد شامل

و نیست بازه ای هیچ شامل اما است؛ حذف شده اند که نقاطی آن به نسبت نقطه بیشتری تعداد شامل

است. هیچ جاچگال

در همیشه بسته بازۀ هر نهایی نقطۀ زیرا است نقاط از نامتناهی تعداد شامل مجموعه  که می دانیم

است. Ak بازه های نهایی نقاط از بیشتر چیزی شامل واقع در کانتور مجموعۀ اما می ماند؛ باقی مجموعه

C از عضو هر که کنید توجه نیست. Ak مجموعه های در بازه ای هیچ از نهایی نقطه اما ، ۱۴ ∈C واقع در

توسیعی با عدد هر حذف از مرحله هر در نوشت. ٢ها و ۰ها از (٣ مبنای (در سه تایی توسیع یک در می تواند

رقم دارای باقیمانده عدد هر مثال، برای حذف، اول مرحله در می شود. حذف ١ عدد یک شامل سه تایی
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،x∈
[
۲
۳ , ۱
]

اگر و c۱= ۰ ،x∈
[
۰, ۱

۳
]

اگر چون است. x= ۰.c۱c۲c۳... که است c۱=۲ یا c۱= ۰
باقی nام مرحلۀ در x اگر که داد نشان می توان حذف، از مرحله هر برای روند این تکرار با .c۲=۲
در نوشت. سه تایی توسیع در ۰٫۰۲۰۲۰۲... به صورت را ۱

۴ می توان حال است. ۲ یا و صفر یا cn بماند،

که است ام ۱
۳k سه تایی مکان در ۲ یک به صورت فرمی دارای جدید نهایی نقطۀ هر حذف، kام مرحلۀ

۱
۴ = ۰٫۰۲۰۲۰۲... بنابراین می یابد؛ پایان ۱

۳(k−۱) سه تایی مکان در یا و می شود تکرار نامتناهی به طور

مثل نامتناهی نقاط و نیست کانتور مجموعه نهایی نقطه یک ۱
۴ پس نمی کند. دنبال را نهایی نقطه الگوی

دارند. وجود ۱
۴

۱= ۰٫۲۲۲ . . .۰

۱/۳= ۰٫۰۲۲۲ . . . ۲/۳= ۰٫۲ . . .
۱/۹ ۲/۹ ۷/۹ ۸/۹

کانتور مجموعۀ خواص ١

همچنین هستند. عنصر ناشمارا تعداد دارای کلی کانتور مجموعه های همۀ در سه تایی کانتور مجموعه

هستند. هیچ جاچگال و کامل فشرده، و نمی باشند بازه ای هیچ شامل

است عنصر ناشمارا دارای C۳ ١ ‐ ١

کنیم فرض می کنیم. ثابت را آن نقیض عکس روش از استفاده با

C۳=
{
x∈ [۰, ۱) است| ۲ها و صفرها شامل سه تایی توسیع دارای x

}
,
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تعریف از استفاده با پوشا و یک به یک تابعی f :N→C۳ صورت این در باشد. شمارا C۳ همچنین و

که c۳={x۱,x۲,x۳, ...,xn, ...} پس .∀n∈N,Xn=f (n) کنید فرض دارد. وجود شمارایی

x۱= ۰.c۱۱c۱۲c۱۳ ...

x۲= ۰.c۲۱c۲۲c۲۳ ...
...

xn= ۰.cn۱cn۲cn۳ ...

به طوری که c= ۰.c۱c۲c۳... می کنیم تعریف است. mها و nها همۀ برای ۲ یا صفر یا cnm که

c۱=

۲ c۱۱= ۰ اگر

۰ c۱۱=۲ اگر
, c۲=

۲ c۲۲= ۰ اگر

۰ c۲۲=۲ اگر
, ..., cn=

۲ cnn= ۰ اگر

۰ cnn=۲ اگر
, . . .

تناقض این است. خودش ام ۱
۳n مکان در c ̸=xn زیرا ،∀n,c ̸=Xn اما c∈C۳؛ که است واضح

□ ناشماراست. C۳ بنابراین و است

نیست بازه ای هیچ شامل C۳ ١ ‐ ٢

بازه ای هیچ شامل C۳ ازاین رو است. یک برابر C۳ کانتور مجموعۀ متمم طول که داد خواهیم نشان

طول دارای هریک و شد خواهد حذف ما بازه از قبلی مجموعۀ از بازه ۲k−۱ kام، مرحلۀ در بود. نخواهد

با برابراست حذف نامتناهی تعداد از بعد [۰, ۱] در متمم طول است. ۱
۳k

∞∑
k=۱

۲k−۱
( ۱
۳k

)
=

۱
۳

∞∑
k=۱

( ۲
۳

)k−۱
=

۱
۳

∞∑
k=۰

( ۲
۳

)k

=
۱
۳

(
۱

۱− ۲
۳

)
= ۱

باید کانتور مجموعۀ بنابراین کردیم؛ حذف است یک طول دارای که [۰, ۱] یکۀ بازۀ از را یک طول پس

□ نیست. بازه ای هیچ دارای که است معنی بدان این که باشد صفر طول دارای
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است فشرده C۳ ١ ‐ ٣

فقط و اگر است فشرده R زیرمجموعۀ هر که می کند بیان قضیه می کنیم. استفاده هاینه-بورل قضیه از

C۳ است. فشرده C۳ که کرد ثابت می توان قضیه این از استفاده با به آسانی باشد. کران دار و بسته اگر

[۰, ۱] بازۀ در Ak هر چون است. بسته خودش C۳ پس است بسته مجموعه های از گردایه ای اشتراک

درنتیجه و کران دار و بسته C۳ ازاین رو است. کران دار Ak مجموعه های اشتراک به صورت C۳ است،

□ است. فشرده

است تام C۳ ۴ ‐ ١

مجموعه از حدی نقطه ای مجموعه نقطۀ هر و باشد بسته مجموعه اگر تام، مجموعۀ تعریف به توجه با

مجموعۀ در نهایی نقطۀ هر برای است. بسته لزوماً پس است فشرده C۳ چون گوییم. تام را آن باشد

یک روی ε> ۰ شعاع از حذف شده همسایگی یک در که دارد وجود مجموعه در دیگری نقطۀ همیشه C۳

زیربازه های به تقسیم نامتناهی به طور مرحله هر در باقیمانده بازه های زیرا دارد وجود نقطه آن از طرف

هستند. چگال نامتناهی به طور حقیقی اعداد و می شوند تقسیم کوچک

همسایگی یک در مجموعه از دیگری نقطۀ مجموعه، در غیرنهایی نقطۀ هر برای مشابه، به طور

از حذف شده همسایگی یک باید ازاین رو دارد. وجود نقطه آن طرف دو روی ε> ۰ شعاع با حذف شده

غیر مجموعه و حذف شده همسایگی آن اشتراک که دارد وجود C۳ مجموعۀ از نقطه هر حول ε> ۰ شعاع

است بسته مجموعه چون و است مجموعه از حدی نقطۀ یک مجموعه در نقطه هر بنابراین، است؛ تهی

□ است. تام C۳ پس

است ال هیچ جاچ C۳

آن، بستار درونی نقاط مجموعۀ که است هیچ جاچگال مجموعه ای هیچ جاچگال، مجموعۀ تعریف بر بنا

هر چون بنابراین، است؛ حدی اش نقاط مجموعۀ با مجموعه آن اجتماع مجموعه یک بستار باشد. تهی
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تهی باید مجموعه اجتماع حال، است. خودش به سادگی C۳ بستار پس است حدی نقطۀ C۳ در نقطه

سری یک اگر حذف، از نامتناهی مرحلۀ در نیستند. یکدیگر کنار در مجموعه در نقطه دو هیچ زیرا باشد

بعد مرحلۀ در بازه این وسط ۱
۳ می داد، تشکیل را نقاط از بازه یک این داشت وجود مجاورت نقاط از

نقطه دو بین چیزی هر نهایتاً و می یافت ادامه کوچک بازه های در نامتناهی به طور حذف و می شد حذف

□ است. هیچ جاچگال C۳ ازاین رو می شد. حذف

از گردایه هر به مانند بنابراین است غیرمجاور نقاط از گردایه ای کانتور مجموعۀ که می رسد نظر به

اما است؛ صفر کانتور مجموعۀ توپولوژیکی بعد حالت این در باشد. صفر بعد از باید غیرمجاور، نقاط

کانتور مجموعۀ کسری بعد تا می دهد اجازه ما به هاسدورف، بعد مانند بعد، از دیگری تعریف از استفاده

ببینیم. صفحات و خطوط نقاط، صحیح بعد حفظ با را

هاسدورف بعد ٢

از گردایه ای Cδ (E) کنیم فرض باشند. مثبت حقیقی نقاط δ و s و E⊆Rn کنیم فرض .۴ تعریف

می باشند. Rn زیرمجموعه های از {Uj}ها دنباله E δ–پوشش که باشد E شمارای δ-پوشش های همۀ

داشت خواهیم ∀j= ۱,۲, ... ،۰< |Uj |<δ برای و E شامل اجتماع به طوری که

Hs
δ (E) :=inf


∞∑
j=۱

|Uj |s |{Uj}∈Cδ (E)


.Hs (E) :=sup

δ→۰
Hs

δ (E) ،Rn از E زیرمجموعۀ هر برای .۵ تعریف

اندازه پذیر مجموعه های از σ–میدان به عنوان Hs (∗) تحدید s–بعدی هاسدورف اندازه .۶ تعریف

می شود تعریف زیر به صورت E هاسدورف بعد است. Hs (∗)

dim(E)=inf {s |Hs (E)= ۰} .
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جمع اگر می شود. گرفته نظر در مجموعۀ δ–پوشش های به صورت ابتدا هاسدورف بعد ساده تر، به طور

اندازۀ آنگاه است. Hs
δ (E) جمعی چنین اینفیمم بگیریم، را s توان به E δ–پوشش های همۀ قطعه ای

نشان dim(E) توسط که E هاسدورف بعد نهایتاً، بود. خواهد supHs
δ (E)

δ>۰
،E s–بعدی هاسدورف

صفر برابر E s–بعدی هاسدورف اندازۀ به طوری که است s حقیقی اعداد مقادیر همۀ اینفیمم می شود، داده

باشد.

و صفر هاسدورف بعد دارای نقاط که روشی در را برداری فضای یک بعد مفهوم هاسدورف بعد

یک هاسدورف بعد کلی، حالت در اما می کند؛ بیان هستند، ... و یک هاسدورف بعد دارای خطوط

بعد از بزرگ تر هاسدورف بعد با مجموعه ای به عنوان فراکتال ها نیست. صحیح عدد لزوماً مجموعه

است. صحیح غیر خاص به طور فراکتال ها هاسدورف بعد حالت این در می شوند. تعریف توپولوژیکی شان

برابر Ck سه تایی کانتور مجموعۀ بعد .٧ قضیه

d=
log ۱

۲
log
( ۱
۲ −

۱
۲k
)

است.

می سازیم: زیر به صورت را Ck δ–پوشش های برهان.

{
U۰۱=[۰, ۱]

}
۱-پوشش، •

-پوشش،
( ۱
۲ −

۱
۲k
)

•{
U۱۱=

[
۰, ۱۲−

۱
۲k

]
,U۱۲=

[ ۱
۲+

۱
۲k , ۱

]}

–پوشش،
(

۱
۴ −

۱
۲k +

۱
۴k۲

)
•
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{
U۲۱=

[
۰, ۱۴− ۱

۲k +
۱

۴k۲
]
,U۲۲=

[ ۱
۴+

۱
۴k۲ ,

۱
۲−

۱
۲k

]
,

U۲۳=

[ ۱
۲+

۱
۲k ,

۳
۴+

۱
۴k۲

]
,U۲۴=

[۳
۴+

۱
۲k − ۱

۴k۲ , ۱
]}

،s> ۰ برای است.
{
Ugj

}۲g

j=۱
به صورت –پوشش

( ۱
۲ −

۱
۲k
)g یک کلی، حالت در

Hs
δ (Ck)=inf

{ ∞∑
i=۱

|Ui|s :{Ui}∈Cδ (Ck)

}

≤
۲g∑
i=۱

|Ugi|s,
( ۱
۲−

۱
۲k
)g

≤δ برای

=۲g
(( ۱

۲−
۱
۲k
)g)s

= ۲g(( ۱
۲ −

۱
۲k
)g)s =

(
۲( ۱

۲ −
۱
۲k
)s
)g

و اگر
( ۱
۲ −

۱
۲k
)s
=۲ حال، .δ> ۰ همۀ برای Hs

δ (Ck)≤ ۱ آنگاه ،
( ۱
۲ −

۱
۲k
)s
=۲ اگر بنابراین،

پس .s log
( ۱
۲ −

۱
۲k
)
=log۲ اگر فقط و اگر log

( ۱
۲ −

۱
۲k
)s
=log۲ اگر فقط

s=
log۲

log
( ۱
۲ −

۱
۲k
) .

اگر

s=
log۲

log
( ۱
۲ −

۱
۲k
) ,

نتیجه در و Hs (Ck)≤ ۱ آنگاه

dim(Ck)≤
log۲

log
( ۱
۲ −

۱
۲k
) .
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آن در که Hs (Ck)≥ ۱ می دهیم نشان حال

s=
log۲

log
( ۱
۲ −

۱
۲k
) .

باشد. باز Vi i هر برای می کنیم فرض باشد. Ck برای δ–پوشش یک {Vi} ،δ> ۰ ازای به کنیم فرض

برای bi<bi+۱ و ai<ai+۱ که دارد وجود {Vi}ni=۱ متناهی زیرپوشش بنابراین است فشرده Ck چون

که است موجود چنان (ai, bi) از [αi,βi] بستۀ زیربازۀ یک حال، .۱≤ i≤n− ۱

Ck⊆
n∪
i=۱

[αi,βi] , αi<βi<αi+۱≤βi+۱ (۱≤ i≤n− ۱)

می باشند. i هر برای m
( ۱
۲ −

۱
۲k
)g فرم دارای βi و αi آن در که

کنیم فرض

K=max
{
k :αi=m

( ۱
۲−

۱
۲k
)g

یا βi=m
( ۱
۲−

۱
۲k
)g

, ۱≤ i≤n برخی );برای ۱
۲−

۱
۲k
)
∤m
}

آنگاه
۲g∪
j=۱

Ugj ⊆
n∪
i=۱

[αi,βi]

است. شد، تعریف اثبات اول در که همان طور
{
Ugj

}۲g
j=۱ آن در که

می گیریم. نظر در (۱≤ i≤n) i بعضی برای [αi,βi]\Cg مجموعۀ .Cg=
∪۲g

j=۱Ugj کنیم فرض

حال است. (βi−αi)/
( ۱
۲ −

۱
۲k
)

حداقل طول از ،I باز، بازۀ یک حداقل شامل [αi,βi]\Cg

چون و f (t)= ts تقعر از استفاده با است. I۲ و I۱ بستۀ بازۀ دو از مجزا اجتماع [αi,βi]\I

و
( ۱
۲ −

۱
۲k
)s
=۲

(βi−αi)≥
( ۱
۲ −

۱
۲k
)

۲ (|I۱|+ |I۲|) ,
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داشت خواهیم

(βi−αi)
s≥

[( ۱
۲ −

۱
۲k
)

۲ (|I۱|+ |I۲|)

]s
=۲
[ ۱
۲ |I۱|+

۱
۲ |I۲|

]s
≥۲
( ۱
۲ |I۱|

s+ ۱
۲ |I۲|

s
)

= |I۱|s+ |I۲|s .

متعاقباً می کنیم. تعیین را (βi−αi)
s≥

∑
j:Ugi⊆[αi,βi]

|Ugi|s و می کنیم کم را I۲ و I۱ مشابه به طور

n∑
i=۱

|Vi|s≥
n∑
i=۱

(βi−αi)
s

≥
n∑
i=۱

( ∑
j:Ugi⊆[αi,βi]

|Ugi|s
)

=
۲g∑
j=۱

|Ugj |s

=٢g
(( ۱

۲−
۱
۲k
)g)s

=

(
۲( ۱

۲ −
۱
۲k
)s
)g

= ۱ .

بنابراین، Hs؛ (Ck)≥ ۱ ازاین رو و Hs
δ (Ck)≥ ۱ که می دهد نتیجه این

dim(Ck)=
log۲

log
( ۱
۲ −

۱
۲k
) .

■

با است برابر k=۳ برای سه تایی کانتور مجموعۀ هاسدورف بعد فوق، قضیۀ از استفاده با .٨ مثال

dim(C۳)=
log۲

log
( ۱
۲ −

۱
۶
)= log۲

log۳ .



۶٢
هاسدورف بعد و کانتور مجموعه با آشنایی

هستند. فراکتال مجموعه های از مثال هایی کلی کانتور مجموعه های و کانتور سه تایی مجموعۀ نتیجه.

کانتور. مجموعه های در حذف مختلف روش های ازجمله می ماند باقی بیشتر تحقیق برای بسیاری سؤاالت

یافت؟! خاصی حذف روش خاص، هاسدورف بعد داشتن با می توان آیا که است این نهایی و مهم سؤال
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بول جبر در نتایجی

نوروزی† بهروز

که می دهیم نشان مسیر، این در و نموده مشخص را بول جبر در نتایجی مقاله، این در چکیده.

عمل یک تنها ،e∈B عنصر هر ازای به آنگاه باشد، «·» و «+» عمل دو با بولی جبر B اگر

باشد. e همانی عنصر آبلی گروه یک (B,∗) آن ازای به که است موجود B در ∗ مانند

مقدمه ١

که «.» و «+» عمل دو با B ناتهی مجموعه یعنی است؛ بول جبر یک بیانگر B مقاله، این سراسر در

باشد: را زیر خاصیت های دارای

شرکت پذیری: خاصیت (B۱)

x+(y+z)=(x+y)+z , x(yz)=(xy)z , ∀x,y,z∈B

b.norouzi.kia@gmail.com گیالن، دانشگاه کاربردی، ریاضی دکتری دانشجوی .†
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جابجایی: خاصیت (B۲)

x+y=y+x, xy=yx, ∀x,y∈B

توزیع پذیری: خاصیت (B۳)x(y+z)=xy+xz

x+(yz)=(x+y)(x+z)
∀x,y,z∈B

،x∈B هر برای که طوری به موجود B در ۱ و ۰ عناصر همانی: عنصر خاصیت (B۴)x+ ۰= ۰

x · ۱=x
∀x∈B

که است موجود B در x′ مانند عضوی ،x∈b هر ازای به مکمل سازی: خاصیت (B۵)x+x′= ۱

x.x′= ۰
∀x∈B

نتایج ٢

داریم. نیاز زیر لم به ابتدا در

x۱,x۲, . . . ,xn∈ هر ازای به صورت این در باشد. تابع یک f :Bn→B کنید فرض ببینید). را [٧]) ١ لم

داریم، B

f(x۱,x۲, . . . ,xn)=(x۱+x۲+ · · ·+xn+f(۰, ۰, . . . , ۰))

(x′
۱+x۲+ · · ·+xn+f(۱, ۰, . . . , ۰)) . . .

(x۱+x۲+ · · ·+x′
n+f(۰, ۰, . . . , ۱)) . . .

(x′
۱+x′

۲+ · · ·+x′
n+f(۱, ۱, . . . , ۱)) .
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.y= ۰ آنگاه ،(x+y)(x′+y′)=x اگر .x,y∈B کنید فرض .٢ لم

که داریم توجه برهان.

y′+x=y′+(x+y)(x′+y′)=(y′+x+y)(y′+x′+y′)= ۱·(y′+x′)=y′+x′ .

رو، این از

y′+x=y′+x′=(y′+x)+(y′+x′)=y′+x+x′=y′+ ۱= ۱ ,

و

y′=y′+ ۰=y′+xx′=(y′+x)(y′+x′)= ۱ · ۱= ۱ , y= ۰ .

■

کنید فرض همچنین .f(f(۱))= ۱ و f(f(۰))= ۰ که باشد تابعی f :B→B کنید فرض .٣ لم

.f(x)=x ،x∈B هر برای صورت این در .f(x۰)=x۰ که طوری به باشد موجود x۰∈B عضو

داریم، ١ لم بر بنا آنگاه f(۱)=c۲ و f(۰)=c۱ دهیم قرار اگر برهان.

f(x)=(x+c۱)(x
′+c۲) .

که می کنیم توجه

۰=f(f(۰))=f(c۱)=c۱c۲ , ۱=f(f(۱))=f(c۲)=c۱+c۲ .

و c۲=c′۱ رو این از

f(x)=(x+c۱)(x
′+c′۱) .
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داریم همچنین

x۰=f(x۰)=(x۰+c۱)(x
′
۰+c′۱) .

■ .f(x)=(x+ ۰)(x′+ ۱)=x و c۱= ۰ داشت خواهیم ٢ لم به توجه با بنابراین

وارون پذیر ∗ عمل به نسبت B از عضوی هر همچنین و e همانی عنصر با عملی ∗ کنید فرض .۴ قضیه

است. عضو همان با برابر عضوی، هر وارون صورت این در باشد.

∗ عمل به نسبت b وارون عناصر همه مجموعۀ Bb و باشد B در دلخواه عضو یک b کنیم فرض برهان.

وارون عناصر این از یکی می توانیم انتخاب اصل طبق رو، این از است. ناتهی Bb فرض، مطابق باشد.

آنگاه b ̸=e اگر اما .Bb={b} نتیجه در b=b−۱؛ و b−۱=e آنگاه b=e اگر بگیریم. نظر در b−۱ را

اگر و f(b−۱)=b و f(b)=b−۱ که می گیریم نظر در گونه ای به را f :B→B تابع حال .b−۱ ̸=e

.f(f(x))=x ،x∈B هر ازای به و f(e)=e که است واضح .f(x)=x آنگاه ،x ̸=b−۱ و x ̸=b

بنابراین .Bb={b} و b=f(b)=b−۱ نتیجه در .f(x)=x ،x∈B هر برای ،٣ لم بر بنا بنابراین

■ می گردد. ثابت حکم

جابجایی گروه یک (B,∗) صورت این در باشد. گروه یک (B,∗) ،∗ عمل ازای به کنید فرض .۵ نتیجه

است.

استفاده با باشد. e همانی عنصر با گروهی (B,∗) و B به متعلق عضو دو y و x کنیم فرض برهان.

داریم، ۴ قضیه از

(x∗y)∗(x∗y)=e,

شرکت پذیری، خاصیت به توجه با و

(x∗y)∗(y∗x)=x∗(y∗y)∗x=x∗e∗x=x∗x=e.
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رو این از

(x∗y)∗(x∗y)=(x∗y)∗(y∗x) .

■ .x∗y=y∗x داشت، خواهیم حذف قانون طبق بنابراین

.x∆y=(x+y)(x′+y) ،x,y∈B هر ازای به .۶ تعریف

∗ مانند عمل یک تنها و یک صورت این در باشد. B در دلخواه عضو یک e کنید فرض .٧ قضیه

،x,y∈B هر ازای به و باشد e همانی عنصر با گروه یک (B,∗) آن ازای به که است موجود

x∗y=(e+(x+y)(x′+y′))(e′+(x′+y)(x+y′))=x∆y∆e.

تابعی عمل، هر می دانیم باشد. e همانی عنصر با گروهی (B,∗) ،∗ عمل ازای به کنید فرض برهان.

،x,y∈B هر برای ،١ لم اساس بر و رو این از است. دومتغیره

x∗y=(x+y+ ۰∗ ۰)(x+y′+ ۰∗ ۱)(x′+y+ ۱∗ ۰)(x′+y′+ ۱∗ ۱) .

آنگاه ۱∗ ۰= ۰∗ ۱=c دهیم قرار اگر .۱∗ ۰= ۰∗ ۱ ،۵ نتیجه بر بنا و ۰∗ ۰=e= ۱∗ ۱ ،۴ قضیه بر بنا

x∗y=(e+(x+y)(x′+y′))(c+(x′+y)(x+y′)) .

و c=e′ رو این از .۰∗e=ec و ۱= ۱∗e=e+c اما

x∗y=(e+(x+y)(x′+y′))(e′+(x′+y)(x+y′))=x∆y∆e.

،x,y∈B هر ازای به که باشد گونه ای به ∗ عمل کنیم فرض حال

x∗y=(e+(x+y)(x′+y′))(e′+(x′+y)(x+y′)) .
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است. e همانی عنصر با گروهی (B,∗) می دهیم نشان

وارون و است همانی عنصری e پس .x∗x=e و x∗e=x=e∗x داریم، x∈B هر برای

f(x,y,z)= دهیم قرار اگر باشند. B از عناصری x,y,z کنیم فرض است. خودش عنصر، هر

که می کنیم توجه .g(x,y,z)=(x∗y)∗z و x∗(y∗z)

۱∗ ۰= ۰∗ ۱=e′ , e′ ∗ ۰= ۰∗e′= ۱ , e′ ∗ ۱= ۱∗e′= ۰ .

رو این از

f(۰, ۰, ۰)=g(۰, ۰, ۰)

=f(۱, ۱, ۰)=g(۱, ۱, ۰)=f(۱, ۰, ۱)=g(۱, ۰, ۱)=f(۰, ۱, ۱)=g(۰, ۱, ۱)= ۰ ,

و

f(۱, ۱, ۱)=g(۱, ۱, ۱)

=f(۱, ۰, ۰)=g(۱, ۰, ۰)=f(۰, ۱, ۰)=g(۰, ۱, ۰)=f(۰, ۰, ۱)=g(۰, ۰, ۱)= ۱.

داریم ،١ لم بر بنا پس

x∗(y∗z)=f(x,y,z)=g(x,y,z)=(x∗y)∗z ,

■ می گردد. ثابت حکم و

است. ۰ همانی عنصر با گروهی (B,∆) .٨ نتیجه

،x∈B هر برای اگر تنها و اگر است (B,.) به (B,+) از همریختی ،f :B→B تابع .٩ قضیه

f(x)=(x′+c۱)c۲ ,

هستند. B از ثابتی عناصر c۲ و c۱ آن در که
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داریم، x,y∈B هر برای صورت این در باشد. (B,.) به (B,+) از همریختی f کنید فرض برهان.

f(x+y)=f(x)f(y) .

داریم x∈B هر برای ،١ لم بر بنا .f(۱)=k۲ و f(۰)=k۱ می دهیم قرار

f(x)=k۱x
′+k۲x+k۱k۲ .

داریم توزیع پذیری خاصیت بر بنا و k۲=k۲k۱ رو این از .f(۱)=f(۱+ ۰)=f(۱)f(۰) اما

f(x)=k۱x
′+k۲=(x′+k۲)(k۱+k۲) .

فرض برعکس، .f(x)=(x′+c۱)c۲ داشت خواهیم آنگاه k۱+k۲=c۲ و k۲=c۱ دهیم قرار اگر

داریم، دمرگان قانون بر بنا صورت این در .f(x)=(x′+c۱)c۲ ،x∈B هر برای می کنیم

f(x+y)=((x+y)′+c۱)c۲=(x′y′+c۱)c۲=(x′+c۱)(y
′+c۱)c۲

=(x′+c۱)c۲(y
′+c۱)c۲=f(x)f(y) .

■

،x∈B هر برای اگر تنها و اگر است (B,.) به (B,+) از یکریختی ،f :B→B تابع .١٠ قضیه

.f(x)=x′

در c۲ و c۱ عناصر ،(٩) قضیه بر بنا باشد. (B,.) به (B,+) از یکریختی f کنیم فرض برهان.

و f(۱)=c۱c۲ که می کنیم توجه .f(x)=(x′+c۱)c۲ ،x∈B هر برای که طوری به موجودند B

f(۰)=f(c۱)= ۱ که آنجا از .f(x)=x′+c۱ می دهد نتیجه این که c۲= ۱ رو این از .f(c۲)=c۱c۲

.f(x)=x′ و c۱= ۰ داریم، لذا
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دمرگان، قانون بر بنا عالوه به است. یک به یک تابعی f که است واضح .f(x)=x′ کنیم فرض حال

داریم x۱,x۲∈B هر ازای به

f(x۱+x۲)=(x۱+x۲)
′=x′

۱x
′
۲=f(x۱)f(x۲) .

■ است. (B,.) به (B,+) از یکریختی f بنابراین
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