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 دوفصلنامه دانشجویی 

 ت ـهایـنیــب

 
 است   برخوردار  یاژهیو  تیاهم  از  شان، یا  حل  و   ها آن  با  مواجهه  یچگونگ  که  م یشویم  روهروب  ییهاانتخاب  و  مسائل  با  ی زندگ  در  روز  هر

  انتخاب   گرید  یسمت  از.  میشویم  هاآن   مرگ  به  منجر  اصطالح  در  و  میدهیم  دست  از  را  مانیها نه یگز  گرید  نه،یگز  هر  انتخاب  با  که  چرا

 انتخاب رو،  ن یا از. سازندیم روشن  را ما  ریمس مرور  به  هاانتخاب سلسله نیا و  دهد یم  قرار مان یرو شی پ  را ی گرید ی هانهیگز نه، یگز هر

 .است برخوردار یاژهیو تیاهم از کردن،

  زین  و   هاست انتخاب  ن یا  امد یپ   که  چهآن  حدس  با   و   م یآوریم  ذهن  در  ی احتمال  ی هانهیگز  از  ی فرض  یستیل  مان، یهاانتخاب  از  ش یپ   ما 

 . میگذاریم  راه در قدم هاست،آن محاسن ا ی ب یمعا که چهآن  یبررس

 ی امدهین زبان  به  یهافکر  درباره  حدس  مان،یها انتخاب  درباره  حدس کنند؛ یم  تیریمد   را  ما  روزانه  یرفتارها  از  یمهم  بخش  «اتیحدس»

  ش ی پ   است،  افتاده   اتفاق   تاکنون  که  چهآن  براساس  دور،  ای   کینزد  یندهیآ  در  که  چهآن  درباره  حدس  م، یدار  مراوده  شانیا  با  که  ییهاآن 

 . آمد خواهد

  -  یاضی ر  جهان  ا ی  روزمره   یزندگ   در   -   یی الگو  به  بردن  یپ  و   مشاهده   با  ما   اساساً.  دارند  یفراوان  تیاهم  اتیحدس  هم   اتیاضیر  جهان  در

. میببخش  تیعموم  یتریکل   موارد  یبرا  را  مشاهداتمان   و   م یبرسان  اثبات  به   را  حدس  آن  تا  م ییآیم  بر   صدد  در  و   م یکنیم   انی ب  را  یحدس

 .شودیم   لیتبد هیقض ک ی به شود، اثبات قیدق طور به  حدس کی که  یزمان

هایی که به  و یا آن  نشده باتثاهای  حدسن  تریمهمو با    کنیم یا رد  یم، چگونه آن را اثبات  زنبحدس  آموزیم که چگونه  در این شماره می

 شویم. آشنا می ،اند اثبات شدهزگی ات

 

 سرمقاله
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به  به طور قطع حدس زدن کار ساده ای نیست. 

حدس   یک  باشد.  ریاضیات  دنیای  در  اگر  ویژه 

موجود داللت بر ای است که شواهد  ریاضی گزاره

درستی آن دارند اما هنوز اثباتی برای آن نداریم.  

مسئلهحدس همانند  ریاضی  ریاضی  های  های 

وجوشی در موتور محرکه ریاضیات هستند و جنب

ریاضی میمیان  پدید  ممکن    آورند.دانان  حتی 

 دست پیدا کنند. دانان در تالش برای اثبات یک حدس ریاضی، به حقایق ارزشمند دیگری نیزاست ریاضی

اند یعنی با ارائه ارائه شده نقض شدههای  های تاریخی بسیاری وجود دارند که حدسای تصور کرد. نمونهاما حدس زدن را نباید کار ساده

 پردازیم: ها میدر ادامه به یک نمونه از این حدس یک مثال که به مثال نقض مشهور است، نادرستی حدس مشخص شده است.

𝐹𝑛، عدد  𝑛عدد صحیح و نامنفی   برای هر.  1حدس   = 22𝑛 +  اول است. 1

،  17،  5،  3، به اعداد اول  𝑛به جای    4تا    0دان معروف فرانسوی ارائه شد. او با جایگذاری مقادیر  این حدس اولین بار توسط فرما ریاضی

که فرما احتماالً موفق به بررسی اول یا مرکب بودن آن نشده بود. اما    4294967297برابر است با    𝐹5مقدار   دست یافت.  65537و    257

توسط لئونارد   1732این حدس در سال  فرما پنج مقدار اول را مبنای حدس خود قرار داد و ادعا کرد که این مقادیر همگی اول هستند.

 پذیر است و در نتیجه اول نیست.بخش 641بر  𝐹5شان داد که  اویلر ندان سوئیسی رد شد. اویلر ریاضی

 

641. سعی کنید به کمک دو تساوی  1تمرین  = 24 + 641و   54 = 27 × 5 +  را اثبات کنید.  641بر  𝐹5پذیری  بخش 1

 

ها مطرح هستند. آیا اعداد اول در میان  درباره آن زیادی های که اول هستند اطالعات زیادی نداریم و سوال درباره مقادیری از اعداد فرما 

 شمار هستند؟ اعداد مرکب چطور؟ یاعداد فرما ب 

5ثابت شده است که برای مقادیر    2014در سال   ≤ 𝑛 ≤ 32  ،𝐹𝑛    مرکب است. هر چند تجزیه𝐹𝑛  های اول تنها برای مقادیر  به عامل

0 ≤ 𝑛 ≤  معلوم نیست! 𝐹24و   𝐹20های اول تر این که هنوز هیچ کدام از عاملمشخص شده است و جالب 11

هستند که فرما بررسی کرده بود.    𝐹4تا    𝐹0همان اعداد    ی اعداد فرما وجود دارد آن است که اعداد اول فرماحدس جدیدی که درباره

 مند هستند.هایی که به موضوع نظریه اعداد عالقهدانان است به ویژه آنهای فعلی ریاضییکی از چالش بررسی درستی این حدس

 

 

 محرم نژادایردموسی :نویسنده
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

 ترندکنید به شما نزدیکچه فکر میهای نادرست از آنحدس



 ترند کینزد شما به  دیکنیم فکر چهآن  از نادرست یهاحدس

8 
 

 

 

 1400 بهمن، همدوازد مسلسل 

2𝑚. اگر  2تمرین  + 𝑚عامل اول فرد ندارد و باید به فرم   𝑚گاه ثابت کنید  اول باشد، آن 1 = 2𝑛  .باشد 

 

 به دو چالش برای حدس زدن دعوت کنیم.خواهیم شما را در ادامه می

سطح دایره به حداکثر چند ناحیه تقسیم    ها را دو به دو به هم وصل کنید. نقطه در نظر بگیرید و آن  𝐶  ،𝑛ی  روی دایره  چالش اول. 

 شود؟می

𝑛کنیم. برای  بررسی می  𝑛ابتدا مسئله را برای چند مقدار اولیه   = 𝑛و برای    ( 1تنها یک ناحیه وجود دارد )شکل    1 = ، دو ناحیه وجود  2

𝑛(. برای  2دارد )شکل  = 𝑛و   3 = های  های به دست آمده توان جای کار پاسخ(. تا این3شود )شکل ناحیه ایجاد می 8و  4به ترتیب   4

𝑛برای اطمینان مسئله را برای   .هستند 2متوالی  = 𝑛برای   کنیم.نیز بررسی می 5 = ناحیه یا   16دهد که حداکثر نشان می 4شکل  5

کند که شاید پاسخ مسئله در حالت کلی  آید و مقدار به دست آمده این حدس را به ذهن تبادر میناحیه در داخل دایره پدید می  24

𝑎𝑛 = 2𝑛 − 𝑛پس برای درستی حدس، مسئله را برای  باشد.    1 = دهد که حدسمان نادرست  نشان می  5کنیم. شکل  بررسی می  6

 تاست.  31های پدید آمده است! و تعداد ناحیه

 
𝑎𝑛ها در چالش اول برابر است با  . ثابت کنید تعداد ناحیه3تمرین  = (𝑛0) + (𝑛2) + (𝑛4). 

 

  (𝑛2)دهنده دایره اولیه، جمله دوم  نشان 1یا همان مقدار  (𝑛0)این نکته درباره پاسخ فوق شاید برای شما جالب باشد که جمله اول یعنی 

 برخورد وترها است. دهنده تعداد نقاطنشان (𝑛4)شده و جمله سوم و یا وترهای رسم هاخطدهنده تعداد پارهنشان

 را در نظر بگیرید:  42تر از بزرگطبیعی فرد  اعداد  چالش دوم.
43, 45, 47, 49, 51, … 
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 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

 جمله نخست عددی اول است:
43, 45, 47, 49, 51, … 

 بعد از آن، یک جمله را حذف کنید: 
43, 45, 47, 49, 51, … 

 جمله بعد از آن مجدداً عددی اول است:
43, 45, 47, 49, 51, … 

   کنید:بعد از آن، دو جمله بعدی را حذف 
43, 45, 47, 49, 51, … 

 جمله بعد از جمالت حذف شده، عددی اول است: 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, … 

   بعد از آن، سه جمله را حذف کنید:
53, 55, 57, 59, 61, … 

   جمله بعد از جمالت حذف شده، عددی اول است:
53, 55, 57, 59, 61, 63, … 

 جمله را حذف کنید خواهید دید که مجدداً جمله بعد از جمالت حذف شده باز هم اول است: 4آن، بعد از 
61, 63, 65, 67, 69, 71, … 

 کنیم: تحان میمرسیم؟ ا، باز هم به یک عدد اول می71جمله بعد از  5زنید؟ بعد از حذف در ادامه چه حدسی می
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, … 

 اسخ مثبت است! پ 

اید که یک مرحله دیگر هم پی بگیرید؟ برای قدر شواهد موجود برای شما قوی هستند که بخواهید حدسی بزنید؟ آیا ترغیب شدهآیا آن

 دهیم: تر کنیم یک مرحله دیگر این فرآیند را انجام میآن که چالش را چالشی
83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, … 

 ، همواره برقرار باشد؟ 41تر از  کنید این فرآیند حذف کردن و اول بودن جمله بعد از جمالت حذف شده در دنباله اعداد فرد بزرگفکر می

 پاسخ منفی است!

 

 ی . سعی کنید جمله عمومی دنباله اعداد حاصل از این فرآیند یعنی دنباله4تمرین 
43, 47, 53, 61, 71, 83, 97, … 

 در این دنباله که مرکب باشد.  ای پیدا کنید به دست آورید و اول بودن آن را بررسی کنید. سپس جمله  𝑛را بر حسب  

 

واقعیت ی نخست این دنباله همگی اول هستند. این مثال یک  در تمرین فوق سعی نکنید اولین جمله مرکب را پیدا کنید. سی و نه جمله 

آَشکار را  را به شما نشان بدهد کند. ممکن است مثال نقض یک حدس، مدتمی  مهم  تا خود  های جدی و در حدس  ها طول بکشد 

ای برای به ثبت رساندن حدس به نام خودتان نداشته ها طول بکشد. پس عجلهریاضیات گاهی این زمان چند ده سال و یا حتی قرن

 ترند!کنید به شما نزدیکچه فکر میهای نادرست از آنباشید. حدس

 

 . است   دو نشریه منتشر شده  هر  زمان دربه طور هم  ، نهایت« و »همگام با ریاضی«این مقاله با موافقت سردبیران دو نشریه »بی  نوشت:پی

 

 مراجع 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermat_number 
 
http://www.youtube.com/watch?v=n4VWgquP8D0 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fermat_number
http://www.youtube.com/watch?v=n4VWgquP8D0


   

Bertrand Russell 
May 18, 1872 - Feb 2, 1970 

 م،یپسندیم را آن که موضوع اصل روش

 یایمزا همانند ایمزا نیا دارد؛ یاریبس یایمزا

 .است شرافتمندانه کار به نسبت یدزد
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پیش رو که توسط ی  در مقاله  :مترجمی  مقدمه

دهنده و مدرس ریاضیات بسیار ماهر  توسعه یک  

در  فرد  این  تجربیات  از  یکی  است  شده  نوشته 

ی درست آموزش ریاضیات و نحوهی  راستای نحوه 

درست مطرح کردن حدسیات و یا قضایای اثبات  

خواندی  نشده خواهیم  را  مطرح   .ریاضیات  روند 

مدرس   این  توسط  کامل  شاملشده    ، توضیحات 

طر پیش  از  بازی  تاسیک  با  شده  از  ای  پروژه  ،احی  پوستر  طراحی  درخواست  مانند  تکالیفی  همچنین  و  محدود  زمان  با  تحقیقاتی 

در . است مده آموفقی نیز از آّب دری خود نویسنده در آموزش و مطرح کردن حدس کوالتز امتحان کرده و تجربه که است آموزانریاضی

 . آموزش آن به دیگر مشتاقان توسط این فرد را بخوانیدی کوالتز و و نحوهتوانید اطالعاتی درباره حدس می ادامه

 تعریف کنیم به صورت زیر خواهد بود 𝑛اگر بخواهیم حدس کوالتز را به صورت تابعی از   توضیح حدس کوالتز پیش از شروع مقاله:

𝐹(𝑛) = {

𝑛

2
اگر 𝑛 به پیمانه 2 با  0 همنهشت  باشد    

3𝑛 + اگر 𝑛 به پیمانه 2 با  1 همنهشت  باشد   1
 

یک جمع کنید که در انتهای    اگر فرد بود سه برابر کرده و با   و   نصف کنید   آن راگوید اگر عدد مورد نظر زوج بود  می  به عبارتی این حدس

 .  خواهیم رسید 1در انتها به عدد  ، که عدد ابتدایی چه بوده است صرف نظر از آن که،  انجام مکرر این عملیات خواهیم دید
 

 نوشتار و زبان هنر    در  نظیربی  یو شعرهاها  مانند رماندر این علم    هااین حدس .  نهفته استهایی  ه یحدس و قض  ،اتیاضیدر قلب هنر ر

شود می  استفاده  ریاضیاتاز    در خللشان  که  یی ها مهارت  وجود  لیبه دل  صرفا    نه  ،را بشناسندها  آن  دیبایا دانشجویی    آموزدانشهر  .  هستند

. اتیاضیر  زینت و زیبایی گسترش علم از    عظیمی  بخش   اهمیتش در دارا بودن  ل یبلکه به دل  ، هستند  یواقع   ی ایدر دن  هایی کاربرد  یداراو  

ممکن است   .درگیر خود کرده استرا    دانانریاضی  سال  80از    شیب  است که  حدسیک    شامل  اتیاضیمدرن در ری  نشدهحل مسئله    کی

کمال   در   مسئله  ن یترنس تائو ا  هایفعالیت  ل یبه دل  را یاخ  رایز.  «حدس کوالتز». . .  هشتادساله را شنیده باشید هم اسم این حدس    شما

 . تکرده اس  ی نیزادیز شرفتیپ  ،تعجب

من دوست  . «تسیآماده نهایی  مسئله  نیچن  ی هنوز برا   اتیاضیر»  :گفتطور  ن اشاره کرد و اینآ مشهور به  ای  در بیانیه  شپل اردو

حتی فشار .  دهد می  دانانریاضی  مانندای  حقیقیدرک  ها  آن  به چون    ،قرار دهم   ی اتیاضیر  نشده حل  مسائلرا در معرض    مانآموزدانشدارم  

 

 

 آیالر کاظمی مترجم:
 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی

سرگرمی با حدس کوالتز: چگونه 

 ، یک جعبه شنِنشدهله حلئیک مس

آموزان آل برای دانشایده ریاضیِ 

 کندمیفراهم 
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 1400 بهمندهم، دوازمسلسل 

 ک یبه عنوان  .  دهدمی  الگوها و ساختار سوق   کاوش و پیدایشرا به سمت    هاآنبرد و تمرکز  می  نیرا از ب  «ییراه حل نها»  پیدا کردن

خود را  اتیتجرب نیاز پربارتر یکی  قصد دارم.  اماش کاوش کردهداده و درباره های زیادی مورد بررسی قرارسالرا در حدس کوالتز  ، معلم

به اشتراک   س پنجم و ششم(ان کالآموزدانش)  مختلفی  بحث و پویش راجع به یک حدس را در کالسی مشمول چند پایه  رابطه با  در

ببینید  را  ای  یباز  دیتوانمی  در ادامه.  هم به ثمر بنشیندتر  پایه باالتر یا پایین  ان چندآموزدانشتواند با  می  این روند  که   بگذارم و اضافه کنم 

 ی فرمول بازگشت  معکوس کردن  یرا برا   یتا روش  کردم  یطراحان  آموزدانش   یرا که براای  و پروژهشد  حدس استفاده    ی اینمعرف  یکه برا

عبارات  های با استانداردای طرز ویژهبه  قیتحق ن یا. تر نگاه کنند ها به طور عمیق و به الگوها و ساختار کشف کنند  «رشد درخت کوالتز»

 .هماهنگ است در حیطه ریاضیات و معادالت

 

 حدس کوالتز:

 .  اعداد طبیعی در نظر بگیرید ی از خانواده را 𝑛 عدد دلخواه -1

  5شما با    فرض کنیم  ،به عنوان مثال.  دیاضافه کن  یکیو    د یدر سه ضرب کن  ،اگر فرد است  ،دیکن  میبر دو تقس  ،اگر زوج است -2

 .  خواهد بود 1، 2، 4، 8،  16، 5دنباله شما   دیکنمی شروع

 

 معرفی بازی کوالتز 

تا برای انتخاب عدد آغازین یک تاس ده   خواستمان  آموزدانشاز  است که    نیاستفاده کردم ا  حدس کوالتز  یمعرف  یکه برا  یراه اصل

  دریافتند ان به سرعت  آموزدانش.  برسد برنده استسپس فردی که بیشترین دفعات را تجربه کند تا به عدد یک  .  وجهی را پرتاب کنند

 که بالفاصله به  ،کنند جادیا یدرخت نمودار کی ا ی دیاگرام کیتوانند می ( کهکردم ییراهنما دهیرا به سمت اها آن من در مواردی هم ای)

برای حل   و پیش رفتیم   وجهی 20های با تاس ادامهدادیم یعنی در   ارتقارا بازی  سپس خودمان. برنده خواهد شد ی چه کس دی بگوها آن 

  کی  ریزشکل  در  .  این نسخه از بازی تالش کردیم

با  درختنمودار   بازی  مراحل  از    10های  تاسی 

 .  ایمرا نمایش داده وجهی

 

 شگفتیتوجه و    :کاوش در درخت کوالتز

معرف از  دا  ،یباز  یبعد  جلسه    کی  شتمدوست 

  آموزانمرا با دانش  «ی توجه و شگفت» تحت عنوان

دهم  سواالت ای  جلسه  ، تشکیل  و  مشاهدات   که 

با    فهرست  نیا  . کنم  ادداشتی را  ها  آن  همواره 

میصورت  پایان  پرسش  این  از  مختلف  یابد  های 

 .«یم؟رسمی جه ینت کیبه  شهیهم  ایآ» :که

دهم که حدس  می  در پایان جلسه همواره توضیح

دقیقا   پیشینه  کوالتز  توضیح  با  و  های  چیست 

  هاآن   آموزان،شتاریخی و ریاضیاتی آن برای دان 

شگفت  بیشتر  توضیح .  کنم می  زدهرا  مثال   برای 

یک حدسکه  دهم  می به می  اثبات  منجر  تواند 

اش  دریافت یک دیپلم افتخاری برای اثبات کننده

 . شهرتی هم به دنبال خواهد داشت  بشود و نتیجتا 
 

عجاها  بچه  دیبگذار سرگردان    بیدر  خود 

 . . .   شوند

 سراغ ساخت   سریعا   این که  قبل از  کهدهم    یشتری ان فرصت بآموزدانشام تا به  بخش از پروژه را توسعه داده  نیا  ی فعالیتم هادر طول سال

 است. 1مرحله از  نیدورتر رایحالت است، ز نیبهتر 9 ،یوجه 10با تاس  یهنگام باز
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ور و قابل  آکوچک خودشان، به شخصه چیزهایی اگرچه کوچک اما شگفتهای  پوستر با درخت کوالتز بروند در گروه

را کشف  موارد مد نظرم    ام تا فرصت دادهها  آن  بهموزشی کامل  آزنگ    3به اندازه    در راستای این طرح.  توجه کشف کنند

به  .  کنند دادن  براآموزدانشفرصت  سوراخ   یان  در  رفتن  کنشگر خرگوش    یها فرو  از  فعال  )استعاره  پویش  و  ی 

شود که به عنوان  ای گفته میبه قضیه برهان کمکی یالم  ) ها  ، ساختن لمهابستو بن  وارهای، برخورد به دان(آموزدانش

  ها دان بودن را به بچه یاضیاز ر  ی طعم واقعها  همان لم  رد  ایو اثبات    استفاده شود(ای برای اثبات برهانی دیگر  وسیله 

 .  چشاندمی
 

 . . .   درخت کوالتز با معکوس کردن روندرشد  

به  .  کنیممی  حدس و معنای واقعی آن صحبتی  شوند کمی دربارهمی  ان با معنای درخت کوالتز آشناآموزدانشوقتی  

  ان آموزدانش؟ به سرعت  رسدمیبه عدد یک  از اعداد    یمجموعه خاص  همواره  که  میثابت کن   میتوانمی  ای آ  ،عنوان مثال

 « برج قدرت»را    ن یمن دوست دارم ا.  تا انتها مشغول تقسیم بر دو هستند  ،2  توان  فهمند که به محض برخورد بامی

 . هستم(ها هیقاف عاشقمن  رایبنامم )ز

.  کنماستفاده می  « زرشد درخت کوالت»  یبرا  ی مثال از راه  نیو اول  درخت کوالتزی  «تنه »دو به عنوان    هایمن از توان

  5  ، به عنوان مثال.  رشد کند  «شاخه درخت»تا    دی را دو برابر کنعدد    و هر  د یرا معکوس کن  ی فرمول بازگشت  دیتوانمی

د  یایب (2/40) تقسیم تواند ازمی بیست هم که ، بیاید (2/20) تقسیم تواند ازمی ده همکه  ، (2/10) بیاید 10تواند از می

 .و الی آخر
 

𝒏) قانون انشعاب − 1) / 3 

دو   ی چه زمان  ،گریبه عبارت د .  گیردمی  شکلدر درخت    «ییها شاخه »   یخواهم که توجه داشته باشند چه زمان می  ان آموزدانشسپس از  

برابر شود و با )اگر عدد فرد بود سه    طبق صورت حدس کوالتز  هر دوکه    ،32و    5مانند    شودمی  عدد  یکعدد وجود دارد که منجر به  

 .  شوندمی  یمنته 16به  اگر زوج بود نصف شود( یک جمع شود،

𝑥)  یچه زمان که  کردندمی  فکر  نیبه ا  دیان باآموزدانش  جانیدر ا − این عبارت زمانی یک جواب صحیح  .  دارد  حیصح  جواب  کی  3/(1

 .  سه را بررسی کردیم و چند مثال از آن امتحان شدپذیری بر خواهد داشت که صورت کسر مضربی از سه باشد و سپس قانون بخش

 
 درخت کوالتز   یپوسترها

پیش   زیتمام  یبرا یادیزهای فرصت.  رشد درخت کوالتز استفاده کنند یدو روش برا ن یتا از اکردند  کار  ی ان به صورت گروهآموزدانش

  ف ی توص  یبرا  یعبارات جبراز    یحت  یو برخکردند  می  مشاهدهدرخت کوالتز  های  ان الگوها را در شاخه آموزدانش.  داشتروند وجود  بردن  

3تواند با عبارت می …12-6-3برای مثال شاخه . کردندمی استفاده ها شاخه  × 2𝑛 را ببینید  هایی نمونه  توانیدجا میدر این .تعریف شود

  اولین بار پروژه را انجام دادم:  که

2𝑛 
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 1400 بهمندهم، دوازمسلسل 

     

 )علوم کامپیوتر(ادغام کدگذاری  

  رهیو غ   پایتون  ،اسکرچرا در    یمختلفهای  ان برنامهآموزدانش.  بودکرده    دایبه پروژه راه پ   یعیکه به طور طب  بود  یزیچ  زین  نویسیکد

.  کشف کنند  یشترید حدس را در عمق بادمی  اجازه  آموزاندانشکه به    ردکمی  فراهم  یکدگذار  یبرنامه معتبر برا  کیپروژه    نیا.  ندنوشت

 .کامال  در دسترس است زین ییان دوره راهنماآموزدانش یبرا ازی مورد ن کدنویسیهای مهارت

 پوستر در    را  طول تحقیقدر    شانهای نوشته شدهاز کد  یگرفتند برخ  میتصم  انآموزدانششده است که    آورده  چند نمونه  جانیدر ا

 .  خود قرار دهند ی شدهساخته 
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 ارتباطاتتعمیمات و 

  پست   توانید بهمی  ترکامل  حاتیتوض  یبرا.  یمکنمی  افتیرا در  ری فراکتال ز  ، دهیمگسترش    مختلطرا به صفحه    ی اگر فرمول بازگشت .1

 .  رجوع کنید 1ناتانیل جانستون  وبالگ

http://www.njohnston.ca/2009/06/the-collatz-conjecture-as-a-fractal/
http://www.njohnston.ca/2009/06/the-collatz-conjecture-as-a-fractal/
http://www.njohnston.ca/2009/06/the-collatz-conjecture-as-a-fractal/
http://www.njohnston.ca/2009/06/the-collatz-conjecture-as-a-fractal/
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 1400 بهمندهم، دوازمسلسل 

 ارائه  حلقه  چند  با یمشابه  یبازگشت  ندیفرآ  آن  در  دارد که  «Squares Puzzle .The Dr»  تحت عنوان  یمطالب متنوع   2نکلیدن ف .2

 . دهدیم

این .3 یک  در  شامل    فرآیندجا  که  دارد  وجود  دیگر  بازگشتی 

است )همچنین ساختار درختی ها  آن   اعداد و فرم نوشتاری

 :که به شرح زیر است  هم دارد(

 .  اعداد طبیعی در نظر بگیرید مجموعهیک عدد از  مرحله اول:

تعداد حروف    ،دیسیبنو  به حروفرا  مورد نظر  : عدد  مرحله دوم

 . را بنویسید آنو  دیکلمه را بشمار

وردید تکرار آبرای عددی که در  دو را مجددا ی  مرحله   مرحله سه:

 .  کنید

)پنج( که  . . .  حرف است  5)یازده( که شامل    11به طور مثال:  

.  حرف است و الی اخر  2)سه( که شامل  . . .  حرف است  3شامل  

این   به ذکر است که شما  زبانرا می  فرآیندالزم  به  های  توانید 

 . :( امتحان کنید نیز دیگر

 

 

 

 : شودکامل نمی XKCDحدس کوالتز بدون ی درباره مقالهو در انتها اشاره کنیم یک  

 مرجع
https://www.joyfulmathematics.com/blog/collatz 

 
1 Nathaniel Johnston 

2 Dan Finkel 

http://mathforlove.com/2011/11/the-dr-square-puzzle/
https://www.joyfulmathematics.com/blog/collatz
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پانزدهم   اواخر  در داوینچی    ،قرن  لئوناردو 

که امروزه    کشیدرا برای ماشین پرنده  هایی  طرح 

نامیده هوایی»  امروزه.  شودمی  هلیکوپتر    « پیچ 

از زمان خودش تر  دهندهخیالی و تکان،  داوینچی

پرواز  در  .  شودمی  ظاهر برای  دستگاه  که  حالی 

پشت آن درست بودند    هایایده،  بسیار سنگین بود

های  مشابه در نهایت به پرواز هلیکوپترهای و ایده

 .  چند قرن پیشرفت کندی تکنولوژی ابتدا نیاز داشت به اندازه. مدرن منجر شدند

اما دانش ریاضی ممکن است به حد کافی برای . بزرگ دارندهای رویاها آن . در شرایط مشابهی با داوینچی قرار دارند معموالً دانانریاضی

 .  پیشرفته نباشدها  آن یبرآورده کردن خواسته 

 واقعاً  که  ینیماش  ساختن  یبرا  ینچیداو  اندازه  همان  به  باًیتقر  یامروز  دانانیاضیر،  از چه کسی بپرسید  این کهبسته به  برای مثال،  

 . دارند شانس  - ات یاضیر در نشدهحل مسئله ن یترمعروف - مانیر هیفرض حل یبرا  کند، پرواز  تواندیم

ریمان وجود ندارد که حتی نیمی از    یههنوز هیچ استراتژی مطرحی برای بررسی فرض»گوید:  از دانشگاه تورنتو می  1جیکوب تسیمرمن 

 « .آن قابل قبول باشد

در ریاضیات واضح  معموالً، کاربردی پیچ هوایی نیاز به صبر داردی در حالی که در زمان داوینچی این موضوع واضح بوده است که نسخه

 . نیست که چه چیز ممکن است و چه چیز ممکن نیست

تواند ناامیدکننده است، می اجزای راه حل در یک دیدگاه ساده پنهان شده    شود که توجه می دان که م فقط برای یک ریاضی   گاهی یک مسئله 

اتفاق   شودمی   نامیده   3زاسنهاوس -ل ز شین که حدس  ای  برای مسئله   2وسلین دیمیتروفاین چیزی است که برای اثبات اخیر  .  به نظر برسد 

 نهایت، به این موضوع پرداخته است.بی   11، در مسلسل  «ها ای گیری نیروی دافعه درون چندجمله اندازه »   تحت عنوان   ی ا مقاله . افتاد

شکست خورده بودند و بسیاری باور داشتند که ممکن است یک ابداع ریاضی ،  برای مدت زیادی در اثبات حدسی که بیان شد  دانانریاضی

شکست که بیش از چهل ها  دیمیتروف سد این مسئله را با یافتن راهی بدیع از ترکیب تکنیک   اما.  جدید برای رسیدن به اثبات الزم باشد

 ذشت! گمی سال از وجود آن روش 

ریاضیات بسیار دشوار است و گاهی  .  توانند احتمال حل یک مسئله را رد کنندمی  گاهی خیلی سریع  دانانریاضی: »گفته است   تسیمرمن

 « .گیرندمی را نادیدهها مردم چیز

 

 

 سیده مهدیس امامی مترجم:
 دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها

 خوب نقشه کی به ازین  اغلب،  اتیاضیر در

 است پاسخ افتنی  یبرا

تا بفهمند چه زمانی   در تالشنددانان ریاضی

توان مسائل را با به کارگیری دانش فعلی می

حل کرد و در عوض چه زمانی به ترسیم یک  

 . مسیر جدید نیاز است



 است پاسخ افتنی یبرا خوب نقشه ک ی به ازین  اغلب، اتیاضیر در
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 1400 بهمن، دوازدهممسلسل 

بدیهی است که روش واضحی برای گفتن آن   دشوار است؟غیر قابل حل یا فقط بسیار    ،دانند که یک مسئلهمی  چگونه  دانان پس ریاضی

ین راهنمایی برای غیر قابل حل بودن یک مسئله این است که بسیاری از تربزرگاعتماد کنند و  ها  باید به سرنخها  آن  پس.  وجود ندارد

 .  توانند آن را حل کنندنمی افراد

، یک مسئله را حل کرده باشند  دانانریاضیاگر    .  دیگری ارتباط داردی  ئله با مسئله یک راه دیگر این است که ببینیم چگونه یک مس

 .  یابدمی افزایش، رسدمی دیگری که شبیه به آن به نظری در حل مسئلهها آن اعتماد به نفس

تواند  می دارید کههایی طور طبیعی به هم متصل هستند و شما تکنیکبعضی مسائل به »: گفته است   از دانشگاه آکسفورد 4ردجیمز مینا 

بسازید    هم  بتوانید یک صندلی  این کهبه طور منطقی احتمال  ،  ساخت یک میز را کشف کنیدی  اگر شما طریقه  «.عبور کندها  آن   بین

 . وجود دارد

ین مسائل در مبحث نظریه تربزرگبرای مثال دو تا از  .  سندرمی  دیگر به نظری  شدهغیر مشابه با مسائل حل  ،اما برخی مسائل به طور کل 

همچنین از هر چیز دیگری ها  آن   اما.  رسندمی  بسیار شبیه به یکدیگر به نظر ها  آن  .حدس اعداد اول دو قلو و حدس گلدباخ هستند،  اعداد

 .  متمایز هستند، اند شده هاآن موفق به اثبات  دانانریاضیکه 

از ساحل دانش ریاضیات بیانگر  ها  آن   یفاصلهدورافتاده.  الجزایر  یک مجمع  ،گیردمی  در نظرها  این دو مسئله را زوجی از جزیره   دمینار

خیلی بیشتری برای عبور از ی  توسعه یافته های  شما به ایده»:  او گفته است .  جا کشف بزرگی الزم استاین است که برای رسیدن به آن

 .« اقیانوس نیاز دارید

مینارد    هر دو به یک تکنیک یکسان تسلیم شوند! ها  آن  دهد که شایدمی  این ایده را،  اما شباهت بین حدس گلدباخ و اعداد اول دوقلو

های دانم چگونه با تکنیکمیکه  ای  جزیره هر  از  ها  آن  حتی اگر  حل کنیم!زمان  هر دو را هم  شاید بتوانیماست که    این باور من»:  گفته است 

 .«آن برسم، دور به نظر برسندریاضی خود به 

در  هایی  دانند! اعداد اول دوقلو و حدس گلدباخ هر دو سوالنمی  اند که بدانند چه چیز را کافی یادگرفتهی  به اندازه  دانانریاضی،  گاهی

تعداد   صحیح دارایآیا یک عدد  این کهیک روش همه جانبه برای تشخیص  فاقددانان در حال حاضر ریاضی. اعداد اول هستندی حیطه 

قائل    اول  زوج عامل   و اعداد با تعداد  اولنتوانند تمایزی بین اعداد با تعداد فرد عامل  ها  آن  اگر.  است، هستندزوج یا تعداد فردی عامل اول  

مسئله  اعداد اول تعداد فردی عامل اول دارند! این به عنوان  ی  زیرا همه  ، توانند اعداد اول را به طور قابل اعتماد شناسایی کنندنمی  ،ندشو

 .  شودمی شناخته  5زوجیت 

را سد اصلی برای حدس گلدباخ یا اعداد اول  زوجیتی مسئله  اما من واقعاً ،رد اشتباه کنیداتوانید در این مومی شما»: گفته است مینارد

 «هر دو مسئله موفق شوید! حل کنم شما برایمی فکر،  اگر شما بتوانید این سد را بشکنید. دانممی دوقلو

توانند آن را نمی نانداریاضیتنها مشهود است که  چند در موارد دیگر حتی مشخص نیست که برای حل مسئله چه کاری الزم است! هر

 مرموز است! کامالً، توزیع اعداد اول است و این موضوعی این مسئله درباره. گونه استریمان اینی حل کنند! فرضیه

اما  .  بزنم  ی ریمان حدس  این برای من سخت است که در مورد چگونگی حل فرضیه»:  گفته است  از دانشگاه هاروارد  6کورتیس مک مولن

 «دانیم!نمی کنم این مهم است که اذعان کنیممی فکر

یک  ی  چالش فراتر از تهیه،  برسندها آن  توانند تصور کنند که چگونه بهنمی  حتی  دانانریاضیوقتی مسائل بسیار از نقشه دور هستند که  

تواند شما  نمی  هیچ حدی از نبوغ،  ر شما ندانید که یک جزیره کجا واقع شده استاگ.  بهتری الزم استی  در واقع نقشه.  قایق بهتر است

 آن انگیزی پیدا کنید که شما را به سواحل  ممکن است مسیر شگفت ،  کنیدمی  یابیآن را مکان  این کهاما به محض  .  را به آن برساند

 .  برساند

اتفاق   ،نکاره آپو برای حدس 2003سال در  7گریگوری پرلمناثبات  ، قرن بیست و یکم ریاضی  ی مشهورترین نتیجه  چه که برایمانند آن

را به مدت  دانانریاضیکه ای مسئله . تحت چه شرایطی یک شکل سه بعدی با یک کره همانریخت است این کهی دربارهای مسئله افتاد.

 قرار داد و از تر  نکاره را در یک دیدگاه نظری گستردهآحدس پو  8رستون تویلیام    ، 1980  دهه  سپس در اوایل.  یک قرن درگیر کرده بود

 . جدید برای مسئله کردندهای شروع به کشف راه دانانریاضی، جاآن 

بلکه  .  درست نداشتیمهای  این نبود که ما روش،  کنم یکی از دالیلی که ما به در بسته خورده بودیممی  من فکر»  :گفته است  مک مولن

 «.تغییریافته را به دنبال داشتهای تکنیک، تغییریافتهی مسئله.  مسئله در چهارچوب درستی گذاشته نشده بود

ممکن است ساخت یک کشتی به ذهن شما  ،  مقصد را نشان دهد  انگیزی بهجدید مسیر دریایی شگفتی  اگر یک نقشه،  به عبارت دیگر

 .خطور کند
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 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

به طور یکنواخت توزیع ،  که ارقام عدد پی  کندبیان میهنوز هم هیچ تضمینی برای حل یک مسئله وجود ندارد! برای مثال حدس خاصی  

 دانان ریاضیاما    ، کندآزمایشگاهی این حدس را تایید میمحاسبات  .  شوندمی  هر کدام با تناوب یکسانی ظاهر  9تا    0  اعداد پس تمام  .  اندشده

 . برای اثبات آن ندارند و ممکن است هیچ وقت نداشته باشندای ایده

با احتمال باالیی این حدس درست است اما حقیقت آن ممکن است تصادفی باشد که دسترسی به آن با منطق  »  :گفته است   مک مولن

 «. محض بسیار دشوار است

  قابل   است  ممکن  -  اول  اعداد  یاساس  رفتار  جمله  از  -  یاضیر  ایپایه  یهادهیپد  مورد  در  ها حدس   از  یاریبس  دانان، یاضیر  یبرا  متأسفانه

 . نباشند حل

گاه  باید درست باشند و ما ممکن است هیچ  وسیعی از مسائل وجود دارند که درست هستند زیرا احتماالً   ردایهگ»مک مولن گفته است:  

 یراحت  به  میتوانیم   ما   که   است  یعموم   راز  کی  مثل   باً یتقر  نیا  .توضیح منطقی ندارد،  کنیم می  را ندانیم زیرا آنچه مشاهدهها  آن  پاسخ

 «!شد نخواهند حل ندهیآ سال هزار  یط حتم، طور به باًیتقر که میسیبنو  یاضیر یمسئله  هزاران

چه مسائلی  ،  هاست در دست دارندکه قرنهایی  در تالشند تا درک کنند که با استفاده از تکنیک   دانانریاضی،  با توجه به این عدم اطمینان

 .  توانند حل کنندمی را 

در کنار هم و چگونگی استفاده  ها  گرفتن این ایده  نگی قرارچگوی  این برای شما مهم است که یک شهود قوی درباره»:  گفته است  مینارد

 «.موجود داشته باشیدهای  از ترکیبی از تکنیک 

ین مسائل باز تربزرگموجود در مقابل  های  یک راه غیرمتعارف مینارد این است که با صرف زمان به خود یادآوری کند که چرا تکنیک

 .  ریاضی کارایی ندارند

این کار . حمله کنممشهور کنم که بخواهم به طور مستقیم به یک مسئله می جمعه فقط به این فکرهای من اغلب بعد از ظهر»: او گفت

این انجام می  ؛ بلکه بیشتر به این دلیل این کار را گرایانه برای حل مسئله وجود داردمسیری واقع  کنمفکر می  دهم کهرا کمتر برای 

 « .برایم مهم است، خورندمی قابل قبول کجا شکست های کنم درک این که تکنیکمی  م که فکرکنمی

بهترین   را.  شاید خیلی از چیزها  ،را از دست خواهد داد  ییچیزها،  چه در ریاضیات ممکن استدر مورد آن   ین شهودترحتی دقیق،  قطعاً

های ابزار استفاده  مسائل دشوار را با    ایبه طور غیرمنتظره   که  دیمیتروف  هایی همانندداشتن اثبات گواه برای این موضوع این است که  

 .کند، غیر معمول نیستمیقدیمی حل 

م متوجه  نجاابود که بشر سر   20ر اوایل قرن  د  یبه طور حتم این موفقیت،  از این گذشته.  این گاهی بهترین نتیجه است  دانانریاضیاز دید  

، اما تصور کنید که اگر فناوری ساخت چنین دستگاهی در تمام مدت در دسترس داوینچی بود. توان هلیکوپتر ساختمی  شد که چگونه

 چقدر شاعرانه بود!

در نهایت ،  کندمی  درک  به خوبی  ریاضیی  که جامعههایی  تکنیک انگیزتر باشد؛ زیرا  تواند هیجانمی  گاهی اوقات اینمینارد گفته است: »

 «.شودقدردانی میاست که چیزی از آن تر قوی
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 رد شد.  امپیوتریبا استفاده از محاسبات ک دانتوسط دو ریاضی 1966حدس در سال این 

ساله  200ترین مقاالتی است که به حل یک مسئله خطی منتشر کردند که یکی از کوتاه 5ای این یافته را در مقالهها آن 
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 دانشجویی دوفصلنامه  

 ت ـهایـنیــب

 
  ریاضی  هایحوزه   در  باارزش  و  دیرینه  یک عادت

 تقسیم   قسمت  دو  به  را  رشته  این  که  ستا  این

  کاربردی »  عنوان  با  سنتی  بحث  یک  وجود  کنید.

نمحض  مقابل  در -نظری  شکاف  دهنده شان« 

  تنش   است،  موجودهای  رشته  سایر  میان  تجربی

  م نجاا  و  ویژه  هدف  یک  سوی  به  دانش  پیشبرد  بین

  که   این  یا  .خودش  ماهیت  خاطره  ب  کار  این

 جبری   که  چپ  کرهنیم  یک  با  کرد:  بندیبخش  ،است  شده   تقسیم  نیم  دو  به  و  گرفته  شکل  ما  مغز  که  نحوی  همان  به  را  ریاضی  توانمی

تر  دقیق  تمایز  وجه  یک  به  توجه  با  رشته  این  اما  دارد.  بیشتری  بصری  رویکرد  و  است  هندسی  که  راست  کره نیم  یک  و  منطق  تابع  و  است

 ریاضیاتی. از زیبایی  طعم دو بین ترجیح شود:می بندیدسته 

 است  ندهنبی  نظر  در  زیبایی  که  است  درست  .ببینند  زیبا  راه  ابتدای  در   را  آن  که  است  سخت  ریاضیات  زمینه  در  غیرمتخصص  افراد  رایب

 برای   تالش  است.  دشوار  سخت،  اصطالحاتِ  و   هانماد  از  نفوذ  قابل  غیر  ابری  میان  در  تاریکی  در  شده  پنهان  هنری  اثر  یک  دیدن  قطعاً  اما

 شنیدن   جایه  ب  بتهوون  پنجم  سمفونی  توضیحات  خواندن  مانند  آن،  داخلی  عملکرد  از  کامل  شهود  یک  داشتن  بدون  ریاضیات  تحسین

 است.  آن

 یک   اصل  در  این   ندارند.  زیبایی   یک  عنوان  بهها  اثبات  و   معادالت  دادن  توضیح  هیجان   و  شور  با   در  تردیدی  هیچ  دانان ریاضی  حال  این   با

  و  بابلی   دانریاضی  یک  :است  یافته  پیدایش  ها زمان  و   ها فرهنگ  میان  در  و  شده   جهانی  گیریچشم  طرز  به   که  است  شناسیزیبایی  حس

 . ببرند لذت دوم درجه معادله حل  یا صفحه هندسه خطوط در بندیطبقه مطالعه از اندازه یک به توانندمی مدرن دنیای دانشجوی یک

 خود  بگویم   که   روم می  پیش جا  آن  تا   من   شود.   گرفته  نظر  در  استثنایی   یا  عمومی   شکل   دو  به  تواندمی  ریاضی   زیبایی   خالصه  طور  به

 شوند.  جذب  قطب دو این از یکی  به دارند تمایل و اندگرفته قرار  ریاضی متفاوت  طعم دو  این میان  در دانانریاضی

 نظم غیرقابل انکار  از  انگیزشگفت  حسی  اصل   در  . است  رسمی  الگوهای  و   ساختارها   در  شده   منعکس  زیبایی  از  اثیری  شکل  یک   اول  نوع

 فضاهای  دنباله  یا د.  گیرنمی  قرار  نهایتبی  ردیف  یک  در  کامل  صورت  به  طبیعی  اعداد  چگونه  که  کنید  فکر  این  به  فقط  ریاضی.  جهان

 ساختارها   این  .صوری  منطق  خود  صحت  و   دقت  یا  غیره.  و  فضا  یک-صفحه  یک-خط  یک  بگیرید،   نظر  در   را  فزاینده  ابعاد   با  اقلیدسی

 . تواند زیبا باشددهند که میانداز خاصی را شکل میچشم و هستند  قدرتمند و  مفید العاده فوق 

   دسته این در ریاضی در غیرمتخصص افراد و مردم بیشتر  رسدمی نظر  به که -  دارند قرار بندیطبقی  دیگر دسته در  که کسانی برای اما

 

 

 روتابان مونس مترجم:
 شهیدبهشتی دانشگاه کاربردها، و ریاضیات کارشناسی دانشجوی

 دو شکل از زیبایی ریاضی

زیبایی عمومی و یا استثنایی  دانان معموالًیاضیر

  کنند اما یکمی را تحسینموجود در کار خود 

 تر است. در توصیف جهان مفید  نوع 



 ریاضی  زیبایی  از شکل دو
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 1400 بهمن ،دوزادهم مسلسل

  این  تحسین  شوند.   زدههیجان  حقیقیروی اعداد    پیوسته  تابع   یک  یا   بعد   𝑛  در  برداری  فضای  مفهوم  از  که  است  سخت  -  دارند  حضور

 ملکه  زیباییِ   این  بیاید.   نظر  به  رسمی  یا   دسر  شناسی زیبایی  حس  این  شودمی  باعث  اغلب  و  است  انتزاع  نوع  یک  تحسین  اصل  در   هاایده

 شود.می تحسین نزدیک از نه و  ایمن فاصله از که است یخی

تری بزرگ  رسته  هیچ   در   که  اشیایی  دارد،   ارتباط   قوانین  استثنائات  با   و   است  دسترس  در   قبلی   نوع  از  بیشتر  ریاضی   زیبایی   دوم   شکل  حال

  طبیعی تاریخهای قفسه  که هستند  عجیبی معدنی مواد و فریبندههای فسیل از ریاضی یتجسمات چیزهایی غریب، هااین گیرند.نمی قرار

 .است ذهنی   کامالً البته و  صمیمی، غریب، عجیب دارد: متفاوتی  بسیار حس  زیبایی این اند.کرده پر ۱۸ و ۱۷های قرن در را

 معمولی   جسم  یک  این  بگیرید.  نظر  در  است،  ریاضیات  غریبهای  قفسه   از  بسیاری  در  محبوب  شئ  یک  که   را  وجهی  دوازده  یک  مثال  برای

  توصیف   گونهاین   من  برای  آن  جاذبه  است.  گرفته  قرار  متقارن  کامالً  جسم  پنج  دسته  در  و  شده  ساخته  ضلعیپنج  وجه  دوازده  از  که  است

 که   زمانی  گردد: برمی  باستان  یونان  به  که  دارد  طوالنی   سابقه  باطن،  از  نمادی  عنوان  به  شکل  این  .«پیچیده  چندان  نه  اما  پیچیده»  شد:

 اجرام   تمام  نماد  وجهی  دوازده   کرد.  ارائه  را  فیزیکی   جهان  و   شوند(می  نامیده   افالطونی  اجسام  اکنون  )که   شئ   پنج  بین  ارتباط  افالطون

  هافرازمینی  نشانگر  ریاضی  شکل  این   بعد   به  زمان  آن  از  بودند.   کامل  حرکت  و   شکل  نظر  از  یک  هر  که  بود  سیارات  و  ستارگان  آسمانی،

 شود، می  گرفته  نظر  در  استثنایی  هم  هنوز  مورد  این  مدرن،  ریاضیات  نظر  از  شد.  بدل  شناسانستاره  و  کیمیاگران  از  محبوب  نمادی  به  و  بود

 حتی  یا مکعب یک  تعمیم مثال برای نیستند. تربزرگ  الگوی یک از  بخشی و  اندایستاده خود جایگاه  در که متقارن اشیای معدود از یکی

 ندارد.  وجود در ابعاد باالتر  وجهی دوازده  با  مشابه چ شیءهی  اما است آسان دلخواه ابعاد  در مشابه شئ  یک به وجهی چهار

 را   هیوال  )این  شود.می   شناخته  هیوال  یک  عنوان  به  سادگی  به  ،قفسه  هر  برای  یک دارایی ارزشمند  ریاضی،های  ناسازگاری  از  دیگر  یکی

  آسان  راه  چ هی  زیرا  است  معمول  غیر  ساده   هایگروه  بین   در  آن  وجود  که  کرد  درک  حقیقی   اعداد  روی  بر   گالوا  گروه   یک   عنوان  به  توانمی

  تقارنهای  گروه  همه آن  طریق  از  توانمی  که است  استثنایی  بنای   ترینبزرگ  این   ندارد.(   وجود  آن  عناصر نمایش  برای  ای شده  شناخته  و

 این  شما  سلیقه  و   دیدگاه   به  بسته  است.  تجسم   قابل ۱۹۶۸۸۳  از  تربزرگبا بُعدی    ی یفضا در  فقط   که   ریاضیاتی  هیوالی  یک   کرد:   ایجاد  را

 باشد.  ریاضیاتی  شئ ترینزشت یا و  زیباترین تواندمی

  و   واضح  ابزار  یک  انتزاع  .نداداشته   دنبال  به  را  زیادیهای  پیشرفت  و  کرده  خود  مجذوب   را  دانانریاضی  هاسال  طول  در  زیبایی   نوع  دو  هر

تری وسیع  دید   زاویه  از  را  مشکالت و  کند  برخورد زمانهم  طور  به خانواده  یک اعضای  همه  با   فرد تا   دهد می  را  اجازه   این  و   است   قدرتمند

 ۱گروتندیک   الکساندر  آید.نمی  خوششان  های خاصواقعی یا حالت  کاربردهای  از  اغلب  دنکنمی  دنبال  را  یخ  ملکه  که  یدانانریاضی  ببیند.

 طردشدگان   به  عالقه  نیست!(.  طوراین  )که  کرد  انتخاب  اول  اعداد  ازای  نمونه   عنوان  به  را  ۵۷  عدد  زمانی  -  مجرد  جبر  کاهنان اعظم  از  یکی  -

 دسترسی  نقطه  توانندمی  و   کنندمی  زندگی   متعدد  های ایده  تقاطع  میان  اغلب  اشیایی  چنین  است.هبود  سازنده  استراتژی  یک   نیز  ریاضی

ها  کاستی  همه  با   را  خاصهای  ویژگی  و دهندنمی  اهمیت«  های انتزاعییاوهه »ب  سبک  این  طرفداران  باشند.  متفاوت  کامالًهای جهان  بین

 دارند. می گرامی

 کندمی توصیف را واقعی جهان که  هستند  متصل جهانی به علوم اکثر است. متفاوت بسیار ریاضیات آلایده اندازچشم با  واقعی  دنیای  اما

  دنبال  به  علوم  سایر  که  حالی  در: »است  گفته  خود  دانریاضی  همکار  به  2سر  پیر  ژان  است.  ریاضی  امکانات  نهایتبی  از  یکی  فقط  این  اما

 از  باید  هم  خدا  حتی  که  هستیم  قوانینی  یافتن  پی  درها  ریاضیدان  ما  کرده،  انتخاب  جهان  این  برای  خدا  که  هستند  قوانینی  کردن  پیدا

 کند!« پیرویها آن 

های  جذابیت   سمت  به  دانشمندان  اکثر  که  است  طبیعی  -  کند؟می  پیروی   قوانینی  چه  از  جهان  واقع  در  -  موجود  سوال  با  مواجهه  در

  اغلب  ریاضی زیبایی دشوار و مجرد شکل که است آموخته ما به  علم  اما شوند، متمایل  ریاضیاتهای قفسه  در استثنایی یاشیا به مربوط

 دهد. می ارائه  راتر  امن و  مدت  طوالنی دیدگاه  یک

 که  کرد ارائه شمسی منظومه از مدلی او است. ۳کپلر  یوهانس منجم اولیه کار در افالطونی اجسام ظهور ،مورد این در مشهور  نمایش یک

 کپلر   نابودی.  به  محکوم  همچنین  و   بود  زیبا  ایده  این  کند.می  استوار   جسم،  پنج  از  خاصی  ترتیب  اساس  بر  راای  سیاره  مدارهای  بین  فاصله

 بیضی زشت یک    ظاهر  عوض  در  و دهندنمی  تشکیل   را  دایره  یک  کامل  شکل  که  سیارات  مدار  مورد  در  اشگیری نتیجه   از  پس  را  مدل  این

  با را  کشف  این   او  است.   عقب به  رو  محکم   قدم   یک   رسید می  نظر به  . کرد  رد   باشد(،  داشته را  اشکال  از  وسیعی   طیف  تواندمی  )که  دارند  را

 کثیفی   بسیار  جای  که  شده  ذکر  و  است  یونانهای  افسانه   به  مربوط  آوگیاس  سلطان  طویله)  4آوگیاس  طویله   در  که  "کود  از  مملو  واگن"

 کرد. مقایسه است، مانده  باقی  بوده(

  نظریه اساس  بر  را   سیارات  بیضوی  مدارهای  نیوتن  اسحاق شد،  کشیده  بیراهه به  و  بود  استثنایی  اجسام   به  کپلر ترجیح که  حالی  در اما 
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 و   هذلولی  ،بیضی  ، دایره  مثلهایی  شکل   آسمان  در  حرکات  تمام  چگونه  که  داد  نشان  او  واقع،  در  داد.  توضیح  گرانش  از  خودش  جهانی

 خاص. های حل  راه نه است نهفته نیوتن مجرد قوانین  در زیبایی هستند. سهمی

  تصادفی   هایگردایه   از  دانشمندان  نوزدهم،  قرن  در  اند.گرفته  یاد  را  آن  بارها  دانشمندان  کلی  طور  به  و  دانانفیزیک  که  است  درسی  این

 موجودهای نمونه  تمام آوریجمع  به شناسان،زیست آوردند. روی طبیعی دنیای ازتری منظم مطالعه به و گرفتند فاصله غریبهای  قفسه 

  دانانشیمی  کردند.  کشف  را  تکامل  کلی  نظریه  و  پرداختند  طبیعت  در  ،پرندگان  یا ها  پروانه  زیباترین  فقط  نه  ،زنده  موجودات  از  گروهی  در

  سپس  .دادند  نشان  یندآفر  این  در  را  تناوبی  جدول  پنهان  الگوهای  و   کردند  بندیطبقه   ،طال  و  نقره  ترکیب آسان  از  فراتر  را  عناصر  همه

 کردند.   آشکار بودند، شده پنهان مختلف عناصرهای  اتم در که را بنیادی ذرات تقارن دانانفیزیک

 این  است  ممکن  است.  نهفته  ،فیزیکیهای  پدیده  میان  در   شده  پنهان  انتزاعی   ساختارهای  در  جهان  زیبایی  که  کردند   کشف  بار  هرها  آن 

 معنادارتر  وتر  قوی   بسیار  آن  به  مدت  دراز  نگاه  اما  کنیم  برقرار  ارتباطها  آن  با  سادگی  به  نتوانیم  و  باشند  کنندهگیج  ابتدا  در  ساختارها

 زیباتر.  واقع،  درو  است.

 

 مرجع
https://www.quantamagazine.org/how-is-math-beautiful-20200616/ 

 
۱ Alexander Grothendieck 
2 Jean-Pierre Serre 
۳ Johannes Kepler 
4 Augean stable 

 

 از  کامل  شهود  کی  داشتن   بدون  اتی اضیر  ن یتحس  یبرا  تالش 

 پنجم  یسمفون  حات یتوض  خواندن مانند آن،  ی داخل  عملکرد

 .است  آن  دنیشن  ی جا  به  بتهوون

 

https://www.quantamagazine.org/how-is-math-beautiful-20200616/


 

 

 

𝐥𝐧(𝒏)   برای هر عدد صحیح𝒏 >  گنگ است  𝟏

 
ln(𝑛)وجود دارند به طوری که  𝑏و   𝑎فرض کنید که اعداد صحیح   =

𝑎

𝑏
 در این صورت داریم یک عدد گویا باشد.  

𝑒𝑎 = 𝑛𝑏 
ای با ضرایب صحیح است، برای  ریشه یک چندجمله  𝑒گیریم که  هر دو عدد صحیح مثبت هستند، نتیجه می  𝑏و    𝑎چون  

𝑥𝑎ای مثال چندجمله − 𝑛𝑏  بنابراین .𝑒 .عدد متعالی نیست که این تناقض است 

 

 منبع:

https://www.fermatslibrary.com/ 

 

 

 شاید پیش از این ندیده باشید

https://www.fermatslibrary.com/
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»اویلر را بخوانید، اویلر را بخوانید. او سرورِ 

 یِ ما است.«همه

 الپالس

را 𝑒 توان چنین بازگفت: » یِ الپالس را میگفته 

کنید،   همه   𝑒مطالعه  سرورِ  او  کنید.  مطالعه  را 

 است.« 

هم میانِ  در  گاؤس  که  لقبِ  ردهچنان  هایش 

رای بوده، و اگر  را از آنِ خود کند. قطعن اویلر هم با ما هم  "هایِ نمادهایِ ثابتشاهزاده"تواند لقبِ  می  𝑒را گرفت،    "یِ ریاضیاتشاهزاده"

  نامِ خود را رویِ آن گذاشت؟نه چرا لطف کرد و حرفِ آغازینِ

ش،  ش، نمایشِ سرییمانندِ تعریفِ حدی  𝑒هایِ بنیادینِ  گیچنین، ویژههم  د.انرساند و در دستفرسختانه ردیابی شده  𝑒هایِ تاریخیِ  ریشه 

اند  شدهی و هذلولوی، آن اندازه شناخته هایِ مثلثات ش با هذلولیِ راست، و ارتباطش با ربحِ مرکب، واپاشیِ رادیواکتیو، و تابعپیوندِ نزدیک

 شان نیست.که نیازی به فروشکافی

ها پرداخته نشده، یا دستِ کم زیرِ یک سقف گردِ هم آورده  پردازم که چندان به آن می  𝑒پس من در این مقاله به چیزهایی مرتبط به  

خواهم شمرد ناسخته ]= ناسنجیده[ نیست؛ فرسختیگی هدف نیست. نی، پهنا و ژرفایِ گفتارمان    𝑒گیِ کاربردهایی که از  پراکنده  اند. نشده

 تر برانگیزانم. برانگیز را بنمایانم و نیز اشتهایِ خواننده را برایِ واکاویِ بیشنکاره بودنِ این عددِ تحسیام که همهیی گزیدهرا گونه 

 

 گرانeباز 

در اوایلِ قرنِ هفدهم به عالمِ وجود شلیک    𝑒تاریخ یافت. بل که  ازهایِ پیشتوان در زمانرا نمی  𝑒، ردِ پایِ  𝜋ترش  به خالفِ برادرِ بزرگ

برم( دریافتند با افزایشِ بسامدِ ترکیب ولی با  شان را نمیبودند. رباخواران )که نام  1هایِ تجاری که شاملِ ربحِ مرکبشد، در متنِ معامله

+1)کل را افزود. به سخنِ دیگر،  توان سودِ  کاهشِ درصدِ بهره می 1/𝑛)𝑛    ِبا افزایش𝑛  شود. پس نخست  افزوده می𝑒    در قالبِ حدِ زیر

: ددیده به جهان گشو
(1)  𝑒 = lim

𝑛→∞
(1 + 1 𝑛⁄ )𝑛 = 2.718281828459045⋯,  

  توانسته گی گمان کند که هر آن چه میکسی از رویِ سادههر چند غسلِ تعمیدش برایِ اویلر تا قرنِ هجدهم به وقفه افتاد. ممکن است 

 شده از برابریِ یِ برچیدههایِ بسیار دور برچیده شده باشد. ولی پس از این همه سال این تنها نتیجه از برابریِ باال برچیده شود، باید زمان

 

 

 محمدعلی اعرابی مترجم:
 بورگیفرا دانشگاه ،(وتریکامپ علوم) کیانفورمات ارشد یکارشناس

𝒆:  یِ ماسرورِ همه 



e: ِما  یِهمه سرور 
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 باال است: 

(2)  �̃�𝑛 = (1 + 1 𝑛⁄ )𝑛 =∑
𝑒𝜈
𝑛𝜈

∞

𝜈=0

;  𝑒𝜈 = 𝑒∑
𝑆1(𝜈 + 𝑘, 𝑘)

(𝜈 + 𝑘)!

𝜈

𝑘=0

∑
(−1)𝑙

𝑙!

𝜈−𝑘

𝑙=0

, 
 

 نمایانگرِ عددِ استرلینگِ نوعِ اول است. 𝑆1و  

 با حدِ  𝑒( تعریف کنند، تعریفِ  1را با حدِ ) 𝑒هر چند رسم است  

(3)  𝑒 = lim
𝑛→∞

(
(𝑛 + 2)𝑛+2

(𝑛 + 1)𝑛+1 −
(𝑛 + 1)𝑛+1

𝑛𝑛
) 

 

نمایاند. گراییدنِ بهترِ حدِ  را می  𝑒( به  3( و )1سرعتِ گراییدنِ دو حدِ )  1اند بهتر است. نمودارِ  یافته  1998که برادرز و نوکس آن را در  

 ( نمایان است.3)

878اند، جالب است بدانید    𝑒هایِ گویایِ  ( تقریب3( و )1با توجه به این که هر دویِ حدهایِ ) 323 = بهترین تقریبِ   ⁄⋯2.71826

هایِ بنیادینِ طبیعی )سرعتِ نور در خأل، جرمِ  یِ ثابتتر از چهار رقم است. با اندیشه به این که همهبا صورت و مخرجِ کوچک   𝑒گویایِ  

برانگیز است. اگر ما از رویِ یابیم این دقت به حقیقت تحسین پالنک، و دیگرها( تنها تا شش رقمِ اعشار دقت دارند، درمی  الکترون، ثابتِ

87رسیم به  ارزشِ صورت و مخرجِ کسر را حذف کنیم، میهایِ کمکاوی رقمکنج تر با صورت و مخرجِ کوچک  𝑒، بهترین تقریبِ گویایِ  ⁄32

 گردد یا به دستگاهِ اعدادِ دهدهی؟ برمی 𝑒ظرِ شما این خاصیت به  از سه رقم. راستی به ن

 ( بود: 1یی رویِ برابریِ )را منتشر کرد، که حاصلِ به کار بردنِ بسطِ دوجمله 𝑒نیوتن نمایشِ سرییِ معروفِ   1669در سالِ 

(4)  𝑒 =∑
1
𝑘!

∞

𝑘=0

= 1+ 1 +
1
2
∙ (1+

1
3
∙ (1+

1
4
∙ (1 +⋯))). 

 

 هایِ سرییِ بسیارِ دیگری را نیز یافت، مانندِ: برادرز نمایشسپس 

(5)  𝑒 =∑
2𝑘 + 2
(2𝑘)!

∞

𝑘=0

. 
 

 نمایاند که در آن بهتر شدنِ سرعتِ گراییدن نمایان است.( را می5( و )4هایِ )هایِ جزئیِ برابری جمع  2نمودارِ 

 با کسرهایِ مسلسل را یافت. مانندِ:  𝑒هایِ دیگرِ  اویلر شماری از نمایش

(6 )  

𝑒 = 2 +
1

1+
1

2+
1

1+
1

1+
1

4 +
1

1 +
1

1+
1

6+⋯

  

 یا کسرِ مسلسلِ زیر: 

 1 شکل
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(7)  

 
𝑒 = 2 +

1

1 +
1

2+
2

3+
3

4+
4

5+
5

6+
6

7 +
7

8 +⋯

  

 جان والیس ضربِ نامتناهیِ زیر را منتشر کرد: 1655در سالِ 

(8)  
𝜋

2
=

2
1

2
3

4
3

4
5

6
5

6
7

8
7

8
9

10
9

10
11

12
11

12
13

14
13

14
15

16
15
⋯,  

 ماند:منتظر می  1980بایست تا می 2هر چند جهان برایِ ضربِ پیپنجر 

(9)  𝑒

2
= (

2
1
)

1
2
(

2
3

4
3
)

1
4
(

4
5

6
5

6
7

8
7
)

1
8
(

8
9

10
9

10
11

12
11

12
13

14
13

14
15

16
15
)

1
16
⋯. 

 

گراید، این  ( می4سرعت با برابریِ )که هم  𝑒ضربیِ گرایند. یک نمایشِ حاصلِ( با آن که بسیار زیبا اند، بسیار کند می9( و )8هایِ )برابری 

 است:
𝑢1 = 1;   𝑢𝑛+1 = (𝑛 + 1)(𝑢𝑛 + 1) ⟹ 

(10)  𝑒 =∏
𝑢𝑛 + 1
𝑢𝑛

=
2
1

5
4

16
15

65
64

326
325

⋯.

∞

𝑛=1

 
 

 

 زeانگـیک نابرابریِ شگفت

یِ دوم نیست. گنگِ درجه   𝑒لیوویل نشان داد    1840گنگ است. در سالِ    𝑒( نشان داد  6اویلر با استفاده از کسرِ مسلسلِ )  1744در سالِ  

 در حقیقت متعالی است. 𝑒هرمیت نشان داد  1873و آخر در سالِ 

دانِ شود، نظرِ ریاضیثابتِ گلفوند نیز شناخته می  نیز متعالی است، و این عدد که به عنوانِ   𝑒𝜋است که  از آن پس گلفوند نشان داده

 یِ سیاه صورتِ دیگری از اتحادِ اویلر را نوشت:همان پیرس که رفت و رویِ تخته تأثیرگذارِ آمریکایی بنجامین پیرس را نیز جلب کرد.
(11)  𝑖−𝑖 = √𝑒𝜋,  

 گوید.«. گوید، ولی شک نداریم که چیزی بسیار مهم مییی نداریم که این برابری چه میسپس رو به کالس برگشت و گفت »ما هیچ ایده

؟« او  𝜋𝑒یا    𝑒𝜋تر است؟  آمیزانه پرسید: »کدام بزرگدانیم آیا این عدد گویا است. نیون شیطنت دانیم؟ حتا نمیچه می  𝜋𝑒یِ  اما درباره

 نه تنها به سؤال پاسخ گفت که
(12)  𝑒𝜋 > 𝜋𝑒 ,  

 تری را نیز ارائه کرد:گانیبل که نابرابریِ همه
(13)  𝛽 > 𝛼 ≥ 𝑒 ⟹ 𝛼𝛽 > 𝛽𝛼;  𝑒 ≥ 𝛼 > 𝛽 > 0 ⟹ 𝛽𝛼 > 𝛼𝛽 .  

 2 شکل
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 است.به خوبی نموده شده 3این نتیجه در نمودارِ 

 eبه زور متعالـ

یی که لیوویل نشان داد درجه   1844متعالی است، ولی خب باید بگوییم که به زحمت متعالی است. در سالِ    𝑒باال اشاره کردیم که  

.  "ترین اعداد بدترین اعداداند ساده"توان یک عددِ جبریِ گنگ را با عددهایِ گویا تقریب زد محدود است، در نتیجه از نظرِ تقریبِ گویا  می

گی سود جست و نخستین رعت با اعدادِ گویا تقریب زده شود، باید متعالی باشد. لیوویل از این ویژهدانسته بود که اگر عددِ گنگی به س

𝐿اند:  شده را ساخت، که آن را عددِ لیوویل نامیدهعددِ متعالیِ شناخته = ∑ 10−𝑙!∞
𝑙=1 = 0.110001000000000000000001000⋯ .

یِ لیوویل ی صریح از قضیه3وان اعدادِ گنگ را با اعدادِ گویا تقریب زد، پاالیشتکالؤس روث با یافتنِ فرجامین حدی که می  1955در سالِ  

 یِ فیلدز را برد. جایزه 1958ارائه کرد، و به سببِ این کارش در سالِ 

0  حقیقیِبرایِ بیانِ کارِ روث، برایِ هر عددِ   < 𝜉 < 𝑝ناپذیرِ  و هر کسرِ تحویل  1 𝑞⁄  بگذارید ،𝑅  یِ  یِ همهدهندهنشان𝑟  هایی باشد که

 ها نابرابریِبه ازایِ آن 

(14)  0 < |𝜉 −
𝑝

𝑞
| <

1

𝑞𝑟
 

 

 یِ گنگی( را چنین تعریف کنید:روث )اندازه-گیِ لیوویلحدِ اکثر تعدادی متناهی جواب بدارد. سپس ویژه
(15)  𝑟(𝜉) = inf

𝑟∈𝑅
𝑟.  

𝑟(𝜉)شود  گی چنین تفسیر میروث نشان داد این ویژه = 𝑟(𝜉)گویا است،    𝑟هر گاه    1 =  1تر از یِ بزرگجبری با درجه  𝑟هر گاه    2

𝑟(𝜉)است، و   ≥  متعالی است.  𝑟هر گاه   2

(16 )  𝑟(𝜉) =

{
 
 

 
 =                                   هر گاه  𝜉 گویا  است         1

= هر گاه  𝜉 جبری  با  درجه یِ  بزرگ تر از  1 است         2

≥                               هر گاه  𝜉 متعالی  است        2

 

 

 و باید بگویم که دانسته است 
(17)  𝑟(𝑒) = 2,  

 هایِ جبری و اعدادِ متعالی است.ساکنِ برزخِ میانِ گنگ 𝑒یعنی  

 

 4ـِل eتابعِ اول

 کنیم: را چنین تعریف می 𝑝𝑛امین عددِ اول باشد، اولیلِ  𝑛یِ  دهندهنشان 𝑝𝑛بگذارید  

(18)  𝑝𝑛# =∏𝑝𝑘

𝑛

𝑘=1

. 
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 یِ اولیل چنین است:پس دنباله
2, 6, 30, 210, ⋯. 

#𝑝شود هر گاه عددی اول و به صورتِ  یک عددِ صحیح، »اولِ اولیل« خوانده می ± 211باشد؛ برایِ نمونه    1 = 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 + یک    1

#𝑝موجود است که    𝑝اولِ اولیل است. دانسته نیست که آیا تعدادی نامتناهی عددِ اولِ   ± اول باشد یا آیا تعدادی نامتناهی عددِ اولِ    1

𝑝 وجود است که م𝑝# ±  مرکب باشد.  1

 سازد: را به اعدادِ اول مرتبط می 𝑒است که به هر حال، رویز حدِ زیبایِ زیر را منتشر کرده

(19)  lim
𝑛→∞

(𝑝𝑛#)
1 𝑝𝑛⁄ = 𝑒.  

 تند.  2و  1هایِ یِ شکلرام است و نه به اندازه 2و   1هایِ یِ شکلنه به اندازه 𝑒نمایاند، گراییدنِ این حد به  می 4چنان که نمودارِ 

یِ میانگینِ  دهندهنشان  𝐺𝑛یِ میانگینِ حسابی و  دهندهنشان  𝐴𝑛بگذارید    شود و ارزشِ برشمردن دارد: یی که از برابریِ باال برچیده می نتیجه 

 هایِ طبیعی باشند. خواهیم داشت 𝑛هندسی برایِ 

(20)  𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝐴𝑛
𝐺𝑛

=
𝑒

2
. 

 

 ـچِ برابرگوشه eمارپـ

 نمایاند که با مارپیچِ برابرگوشه )لگاریتمی( را می 5نمودارِ 
(21)  𝑟 = 𝑒cot𝛼∙𝜃  

شده  ویژه تعریف  این  دارایِ  و  همه است،  که  است  مشخصه  یِ گِی 

این    کند. قطع می   𝛼یِ برابرِ  هایِ گذرنده از مرکزش را با زاویه خط 

ویژه بسیاری  تحسینگیمارپیچ  آن  هایِ  از  دارد،  خودزایی  برانگیزِ 

یِ خودش است. این مارپیچ یاکوب برنولی جمله این که گسترده

منِ یوهان برنولی استادِ اویلر( را نیز نیک افسوده  )برادر و گاهی دش

ش جا که یاکوب او را بر سنگِ قبرِ خود نگاشت و پیرامون بود، تا آن

 ، من باز برخواهم خاست«. 5وَردَد و ناوَرداستبه التینی نوشت »می

سطحِ زیر  جایی که  تعبیرِ هندسیِ سرراستی دارد:    𝑒در حالی که  

𝑦هذلولیِ   = 1 𝑥⁄    از𝑥 = توسطِ    𝜋؛  تا آن نقطه برابر با یک باشد  1

شود: نسبتِ محیطِ دایره به قطرِ آن. ولی  نسبتِ دو طول تعریف می

 تواند توسط نسبتِ دو طول تعریف شود:نیز می 𝑒،  5با توجه به نمودارِ 

(22)  ∆𝜃 = tan𝛼 ⟹
𝑟2
𝑟1
= 𝑒.  

𝛼)برایِ نمونه اگر  = 𝜋  آید: با یادآوریِ نمایشِ مختلطیِ دایره، آیا برابریِ  پرسشی پیش می  رادیان گزیده شود.(   1برابِر   𝜃∆پس باید   ⁄4

 4 شکل
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( نگاشته 21برابریِ )تواند بدونِ مراجعه به  ( نشانگرِ دایره نیست؟ پاسخ منفی است. نشانگرِ مارپیچ است، زیرا یک مارپیچِ لگاریتمی می21)

تا   𝐵تواند به آرامی از  ایستد، و میمی 𝑂یِ  نگار بر نقطهآید. نوکِ مارپیچنمایاند که به همین کار مینگار را مییک مارپیچ 6شکلِ  6شود!

𝐶  نگار، بلغزد. چرخِ مارپیچ𝐹خواهیم قفل شود.  یی که میتواند در زاویهاست، میخوابیده  7یِ کاغذ ، که درونِ یک هامونِ متعامد با صفحه

نگار را بچرخانیم. تیزیِ  توانیم کلِ مارپیچمان رویِ آن و دو انگشتِ بعدی رویِ دسته میهست که با گذاشتنِ شصت  𝐺گیی در  برآمده

لغزد، پس چرخد، و نوکِ آن مینگار، چرخِ آن میچشود که از مسیر منحرف نشود. با چرخاندنِ مارپینگار سبب مییِ چرخِ مارپیچلبه 

 نگارد. یِ خواسته میمارپیچِ برابرگوشه با زاویه

 7ها در شکلِ  های غیرِطبیعی(. یکی از آن شود )و خب، صد البته در پدیدههایِ طبیعی دیده میمارپیچِ لگاریتمی در بسیاری از پدیده

مزه است. این کلم نه تنها بسی خوشاست، با مارپیچِ لگاریتمی باشکوه شدهنموده  7ر شکل  نمایان است. گلِ کلم )بروکلیِ رومی( که د

 !Eاست، که سرشار است از ویتامین  

 

ـ   ـنگ eفرمولِ استرل

 استرلینگ فرمولِ مجانبیِ زیر را منتشر کرد: 1730در سالِ 
(23)  𝑛! ~ 𝑒−𝑛 ∙ 𝑛𝑛 ∙ √2𝜋𝑛.  

 نمایاند، که حدِ می 𝑒و   𝜋این فرمول نه تنها ارتباطِ دیگری را میانِ 

(24)  𝑒 = lim
𝑛→∞

𝑛

(𝑛!)1 𝑛⁄
  

( را با  24توان برابریِ )شود. هر چند گفتنی است میرا نیز موجب می

( برچید. و نیز گفتنی  1برابریِ )گیریِ مقدماتی سرراستانه از  گینمیان

( 24( است. برابریِ )24یِ فوریِ برابریِ )( نتیجه 20است که برابریِ )

ایم ارتباط دارد، و این هایی که تا کنون برشمردهبا بسیاری از برابری 

( 8شود برایِ ما برابریی خاص به نظر آید. با فرمولِ والیس ) سبب می

ش از یافتنِ ضریبِ ثابتِ فرمولِ مجانبی آغازیم، که استرلینگ برایِمی

( از 9ش )ضربیآن استفاده کرد. پیپنجر در رسیدن به نمایشِ حاصلِ

فرمولِ استرلینگ سود جست. فرمولِ استرلینگ جزئی ضروری از اثباتِ 

( است. و در نهایت، هر دویِ سنجشِ رویز از حدِ  17بورواین از برابریِ )

اند به 20هندسی )-نگینِ حسابی( و یابشِ حدِ میا19اولیل ) ( ناچار 

 توسل به فرمولِ استرلینگ.

!100بیایید بکوشیم حسی از دقتِ فرمولِ استرلینگ بیابیم. برایِ نمونه،   = 9.3326⋯× ، در حالی که فرمولِ استرلینگ به دست 10157

!100دهد  می ≈ 9.3248⋯× 1تر از  ، با خطایی کم10157

10
را حتا برایِ مقدارهایِ    !𝑛م و عظمتِ  . بگذارید از فرصت استفاده کنی%

کائنات باوریده است    قدر  𝑛چندان بزرگِ  نه اتم  𝑂(1017)بشناسیم. خب، عمرِ  دیدهثانیه باشد، و تعدادِ  کائنات  هایِ    𝑂(1079)شدنیِ 

 6 شکل
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هایِ ممکنِ  ظیم فرود آوریم: تعدادِ بازیپایمان را گم کنیم و سرِ تعودست  !𝑛است. هر چند، با این همه نباید در برابرِ عظمتِ برآورد شده

𝑂(101050رنج طش
 است! (

 

 تابعـژهeو 

 یِ تابعیِ معادله
(25)  𝑓(𝑥 + 𝑦) ≡ 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(𝑦)  

𝑓(𝑥)هایِ معادله  یِ مثبت کراندار باشد، سپس تنها پاسخیی با اندازهرویِ مجموعه 𝑓شود. اگر  یِ نماییِ کوشی نامیده میمعادله = و   0

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑐𝑥    هستند، که𝑐  خواه است. اگر بپنداریم  ثابتی دل𝑓(𝑥)  پذیر است، پژوهشِ این گفته ساده خواهد شد. در آن صورت مشتق 
(26 )  𝑓 ′(𝑥 + 𝑦) = 𝑓 ′(𝑥) ∙ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓 ′(𝑦),  

 که با بازآرایی خواهیم داشت

(27)  
𝑓′(𝑥)

𝑓(𝑥)
= 𝑐 =

𝑓′(𝑦)

𝑓(𝑦)
⟹ 𝑓(𝑥) = 𝐴𝑒𝑐𝑥. 

 

𝑓(0)بایاند  ( می25جا که برابریِ )از آن = [𝑓(0)]2  باید بداریم ،𝑓(0) = 0 = 𝐴    یا𝑓(0) = 1 = 𝐴ها به  یِ پاسخگونه همه، و این

 آیند. دست می

 ش: گیبود از همین ویژه یی سرراست تابعی از عملگرِ دیفرانسیل است، و ضرورتِ پاسخِ نمایی نتیجه ( ویژه 27برابرِی ) بنگرید که  

(28)  (𝐷 − 𝑐)𝑦(𝑥) = 0 ⟹ 𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒𝑟𝑥;  𝐷 ≡
𝑑

𝑑𝑥
. 

 

 دیفرانسیل و کاربردهایش بدارد.گیِ بنیادین سبب شده تابعِ نمایی نقشی کلیدی در معادالتِ همین ویژه

 یِ اول با ضریبِ ثابت را در نظر گیرید: یِ اسکالرِ مرتبهمعادله
(29)  𝑦′(𝑥) − 𝑟𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑥)  

𝜇ساز با ضرب در عاملِ انتگرال = 𝑒−𝑟𝑥 تابع صورتِ خودالحاقیِگیِ ویژهو توسل به ویژه 
(30)  [𝑒−𝑟𝑥𝑦(𝑥)]′ = 𝑒−𝑟𝑥𝑓(𝑥)  

 دهد: گیری سرراستانه پاسخِ عمومی را به دست میشود، که با انتگرالساخته می

(31)  𝑦(𝑥) = 𝑒𝑟𝑥∫𝑒−𝑟𝑥𝑓(𝑥) 𝑑𝑥,  

∫آن  هم 𝜙(𝑥) 𝑑𝑥∫که منظورمان از  𝜙(𝜉) 𝑑𝜉
𝑥 .است 

 ( به صورتِ 29بگذارید پاسخ را بارِ دیگر با استفاده از عملگرهایِ دیفرانسیل بیابیم. برابریِ )
(32)  (𝐷 − 𝑟)𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑥)  

 (، به صورت31ِش، برابریِ )درخواهد آمد، پس پاسخ

(33)  𝑦(𝑥) =
1

𝐷 − 𝑟
∙ 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑟𝑥∫𝑒−𝑟𝑥𝑓(𝑥) 𝑑𝑥  

𝐷آید، نمایشی صریح از وارونِ عملگرِ دیفرانسیلِ درمی − 𝑟. 

 یِ دوم با ضریبِ ثابت دست بیابیم. بسنجید، برای نمونه،درجه کنیم تا به روشی برایِ حِل معادالِتمان سوِءاستفاده می از یافته 
(34)  𝑦 ′′(𝑥) − 3𝑦 ′(𝑥) + 2𝑦(𝑥) = 𝑥𝑒𝑥,  

 یا با نمایشِ عملگری، 
(35)  (𝐷2 − 3𝐷 + 2)𝑦(𝑥) = 𝑥𝑒𝑥 .  

 رساند: میجا گیری ما را به اینتجزیه با استفاده از وارون

(36 )  𝑦(𝑥) =
1

𝐷 − 1
∙

1
𝐷 − 2

∙ 𝑥𝑒𝑥.  

 آوریم ( به دست می33گیری )با یک بار استفاده از فرمولِ وارون

(37)  
1

𝐷 − 2
∙ 𝑥𝑒𝑥 = 𝑒2𝑥∫𝑒−2𝑥𝑥𝑒𝑥  𝑑𝑥 = −(1+ 𝑥)𝑒𝑥.  

 یابیم: میو با بارِ دومِ استفاده یک پاسخِ خصوصی 

(38)  𝑦(𝑥) =
1

𝐷 − 1
∙ [−(1+ 𝑥)𝑒𝑥] = −𝑒𝑥∫𝑒−𝑥(1+ 𝑥)𝑒𝑥 𝑑𝑥 = −

1
2
(1+ 𝑥)2𝑒𝑥.  
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یِ  تر است که معادلهام با ضرایبِ ثابت. هر چند غالبن طبیعی𝑛یِ  یافتنی است به معادالتِ درجهنمادین تعمیم  یِبه وضوح، این پروسه

 یِ اول تحویل کنند: دستگاهی از معادالتِ درجهیِ باالتر را به درجه 
(39)  �⃗�′(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡); �⃗�(0) = �⃗�0.  

 با تعریفِ تابعِ نماییِ ماتریسی به صورتِ 

(40)  𝑒𝑡𝐴 ≡ ∑
𝑡𝑛

𝑛!
𝐴𝑛

∞

𝑛=0

 
 

 رسیم: ( می31گو با برابریِ )به پاسخی همان

(41)  �⃗�(𝑡) = 𝑒𝑡𝐴�⃗�0 +∫ 𝑒(𝑡−𝜏)𝐴𝑓(𝜏) 𝑑𝜏
𝑡

0
. 

 

شود. بخشی از زیباییِ این فرمول به این سبب است که پاسخ را در قالبی بیان یِ پرکاربرد »فرمولِ وردشِ پارامترها« خوانده میاین نتیجه 

 توانند جداگانه مطالعه شوند.، جدا هستند و بنا بر این می𝑓(𝑡)، و تأثیراتِ خارجی،  �⃗�0کند که تأثیرِ شرطِ آغازی،  می

 

ـ   از پیوسته به گسسته   eپُل

رویکردی عملگری به معادالتِ دیفرانسیل )مدلبخشِ کنونی درباره پیوسته( بر پایهیِ  ویژههایِ  ویژهیِ  تابعِ نمایی است. یک گیِ  تابعِ 

ه انتظار داریم، هایِ گسسته( نیز ساخته و پرداخته خواهد شد. همان طور کیِ معادالت تفاضلی )مدلگو برایِ مطالعهحسابِ نمادیِ همان

 خواهیم بود.  𝑒پیوسته و گسسته را مدیونِ    وجودِ پلِ میانِ دنیاهایِ

 کنیم: ، را چنین تعریف می𝐸نخست، عملگرِ انتقال،  
(42)  𝐸𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + ℎ),  

 ، را چنین:𝛥رویی،  و عملگرِ تفاضلِ پیشِ
(43)  𝛥𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥).  

 شدنی است:)که در بخشِ پیشین تعریف اش کردیم( بیان 𝐷بر حسبِ  𝐸یِ تیلور، سپس با استفاده از قضیه
(44)  1 + 𝛥 = 𝐸 = 𝑒ℎ𝐷.  

 برویم یا بازگردیم:  𝐷یِ به دنیایِ پیوسته 𝛥یِ ( برایِ ما توانستنی است از دنیایِ گسسته 44اکنون با برابریِ )

(45)  𝐷𝑓(𝑥) =
1
ℎ
ln(1+ 𝛥)𝑓(𝑥) =

1
ℎ
[𝛥 −

𝛥2

2
+
𝛥3

3
−⋯]𝑓(𝑥). 

 

 

(46 )  𝛥𝑓(𝑥) = (𝑒ℎ𝐷 − 1)𝑓(𝑥) = [ℎ𝐷 +
ℎ2

2!
𝐷2 +⋯]𝑓(𝑥). 

 

را به    𝑒رویی یا تفاضلِ مرکزی نیز بیان شوند، اما همین اندازه کافی بود تا نقشِ کلیدیِ  توانستند با عملگرِ تفاضلِ پسِهایِ باال میرابطه 

 گرِ میانِ این دو سرزمینِ بسیار دور بنمایانیم. عنوانِ میانجی

 

 eیِ نمایـتابعِ فرآورنده

𝑛=0{𝑎𝑛}یِ  گوییم دنبالهمی
 شود اگر فرآورده می 𝑔(𝑥)توسطِ تابعِ   ∞

(47)  𝑔(𝑥) = ∑𝑎𝑛𝑥
𝑛

∞

𝑛=0

. 
 

+1)برایِ نمونه، تابعِ   𝑥)𝑚   یی،  ضرایبِ دوجمله𝐶(𝑚, 𝑛)طور،  آورد. همانها، را فرمی𝑔(𝑥)  یِ یِ نمایی« برایِ دنبالهرا »تابعِ فرآورنده
{𝑎𝑛}𝑛=0

 خوانیم اگر ∞

(48)  𝑔(𝑥) = ∑
𝑎𝑛
𝑛!
𝑥𝑛

∞

𝑛=0

. 
 

 ها، است:𝐵𝑛یِ نماییِ برایِ اعدادِ برنولی،  ، فرآورنده𝐵(𝑥)برایِ نمونه، تابعِ برنولی،  

(49)  𝐵(𝑥) ≡
𝑥

𝑒𝑥 − 1
=∑

𝐵𝑛
𝑛!
𝑥𝑛

∞

𝑛=0

. 
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هایی از  شوند، مانندِ فرمولِ زیر برایِ جمعِ توان هایِ آنالیزی و ترکیبیاتی یافته مییی از حوزه کنندهاعدادِ برنولی در شمار و گوناگونیِ گیج

 اعدادِ صحیح:

(50)  ∑𝑘𝑝
𝑛

𝑘=1

=∑
(−1)𝑝−𝑘+1 ∙ 𝐵𝑝−𝑘+1 ∙ 𝑝!

𝑘! ∙ (𝑝 − 𝑘 + 1)!
𝑛𝑘

𝑝+1

𝑘=1

. 
 

ها خواهیم کافت. اما بگذارید نخست کاربردی مهم از یِ گرافیِ نمایی را در ترکیبیات و نگرههایِ فرآورندهدر بخشِ سپسین، کاربردِ تابع

 یِ خودش بکاویم. تابعِ برنولی را در حوزه

 

ـ   ـن eتابعِ برنولی و اختاللِ تَک

ها باالترین مشتق در پارامتری بسیار کوچک  شوند که در آنهایِ طبیعیِ بسیاری هستند که توسطِ معادالتِ دیفرانسیلی بیان میپدیده

آن جملهضرب شده  𝜖چون   از  پراکندهاست.  آلودهاند  رود،  یک  آالینده در مدخلِ  نگرهگیِ  هواسپهری،  جنبشیگیِ  گازها،  یِ  مولکولیِ 

 هایِ زیرزمینی، جریانِ سیالِ رویِ یک هواپیما، و دیگرها. رسانا، ترابریِ آب نیمههایِ دستگاه

کاربردی »نگره از ریاضیاتِ  زیرا شیوه این شاخه  نام دارد،  تکین«  اختاللِ  این مییِ  به  آن درست   0را    𝜖گی  ماند که به سادهیِ حلِ 

 یی این است: نمونهیِ پیشبپنداریم. یک مسأله
(51)  𝜖 ∙ 𝑢′(𝑥) + 𝑢(𝑥) = 0 ⟹ 𝑢𝑖 = 𝑒

−𝛥𝑥 𝜖⁄ ∙ 𝑢𝑖−1.  

( با  51است[. پاسخِ دقیقِ برابریِ )است ]= گسسته گسلیده 𝛥𝑥یی با پهنایِ گرِ این است که مسأله رویِ بافتهکه نمادگذاریِ نمایی نمایان

𝑢0 = 𝑢(0) =  است. نمایانده شده 8در نمودارِ  1

 یِ صریحِ اویلر تقریب بزنیم، به دست خواهیم آوردیِ دیفرانسیلِ باال را با شیوهاگر معادله

(52)  𝜖 ∙
𝑢𝑖 − 𝑢𝑖−1

𝛥𝑥
+ 𝑢𝑖−1 = 0 ⟹ 𝑢𝑖 = (1 − 𝛥𝑥 𝜖⁄ ) ∙ 𝑢𝑖−1. 

 

یِ یکم برایِ تقریبِ تابعِ  یابیم این روش معادل است با استفاده از سریِ تیلورِ مرتبه ( درمی52( و )51هایِ )هایِ برابرییِ پاسخبا مقایسه

𝑒𝑧نمایی،   ≈ 1+ 𝑧 ِاین تقریب برای .𝛥𝑥 𝜖⁄ =  ش نمایان است. گیاست و به روشنی نابسندهنمایانده شده 8در نمودارِ  1.9608

 اگر ما تابعِ برنولی را به جایی مهم از تقریب بیفزایانیم، 

(53)  𝜖 ∙ 𝐵(−𝛥𝑥 𝜖⁄ ) ∙
𝑢𝑖 − 𝑢𝑖−1

𝛥𝑥
+ 𝑢𝑖−1 = 0 ⟹ 𝑢𝑖 = 𝑒

−𝛥𝑥 𝜖⁄ ∙ 𝑢𝑖−1, 
 

 گیرانه موفق »تجهیز نمایی« گویند. یِ چشم شیوهپاسخِ دقیق یافته خواهد شد! به این 

 یِ دیفرانسیلِ یِ بازگشتیِ اویلر را برایِ آماده ساختنِ تقریب، به معادلهبگذارید اکنون شیوه

(54)  𝜖 ∙
𝑢𝑖 − 𝑢𝑖−1

𝛥𝑥
+ 𝑢𝑖 = 0 ⟹ 𝑢𝑖 =

1
1+ 𝛥𝑥 𝜖⁄

∙ 𝑢𝑖−1  

,0)یابیم این روش معادل است با استفاده تقریبِ  ( اکنون درمی54( و )51هایِ )هایِ برابری یِ پاسخبه کار بگیریم. با مقایسه  پاده  -(1
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𝑒𝑧برایِ تقریبِ تابعِ نمایی،   ≈ 1 (1− 𝑧)⁄  ِیِ صریح ما را یِ بازگشتی بسی نیرومندتر از شیوهخواهیم یافت شیوه  8. با بازبینیِ نمودار

 اسخ نزدیک خواهد کرد، با این همه در بسیاری از کاربردها نابسنده است. به پ 

 بارِ دیگر تابعِ برنولی که در جایِ درست قرار بگیرد به پاسخ دقیق خواهیم رسید:

(55)  𝜖 ∙ 𝐵(𝛥𝑥 𝜖⁄ ) ∙
𝑢𝑖 − 𝑢𝑖−1

𝛥𝑥
+ 𝑢𝑖 = 0 ⟹ 𝑢𝑖 = 𝑒

−𝛥𝑥 𝜖⁄ ∙ 𝑢𝑖−1. 
 

 گان آشکار شده. کلیدی و قاطعِ تابعِ برنولی در تقریبِ معادالتِ دیفرانسیل با اختاللِ تکین بر همهپس اکنون نقشِ  

 

 eتقریبِ نمایـ

ارزشمندِ ریاضیک از یک نباید نتیجه گرفت یک چیزِ ریاضی نمی  —دهیم  با حال و هوایِ بخشِ پیش ادامه می تواند در یک تحلیلِ 

کند، و  بنگرید، که یک مرغابی رویِ سطحِ آب حرکت می  9یِ فیزیک حضور بدارد، تنها به این خاطر که کوچک است. به تصویرِ  مسأله

  "نماییانه کوچک"گراید. بیرون از این ردِّ حرکت،  اثرِ جنبش  می  °40دِ  یی در حدوسازد که با زاویهی می8تابدر ردِ حرکتِ خود خمینه 

یِ استوکس  هایِ مجانبی به دست آید. هر چند، بر اساسِ مشاهدهتواند با تقریبتاب، اثرِ جنبش میاست؛ درونِ ردِّ حرکت و رویِ خمینه 

 یانه کوچک را نیز برشمرد.، برایِ پاالیشِ تقریبِ مجانبی باید این اثرهایِ نمای1847در سالِ 

نام نماییِ  تقریبِ  اهمیتِ  تنها  کمّی  نماییانه کوچک وابسته است. برده نیست.  دقتِ  نمونه، در   خودِ هستیگِی حل به این چیزهایِ  برایِ 

بخشد. این،  دار را نیرو میهایِ شاخکرویِ کریستال، چیزی نماییانه کوچک در انرژیِ میانِ دو سطحِ جامد و مایع پرورشِ انگشتپیش

 دار در ریاضیاتِ کاربردی است. یی بسیار پرطرفاکنون حوزه 

 

 eترادیسشِ نمایـ

تابعهایِ فرآورندهاکنون بگذارید به بحثِ تابع ترکیبیاتی  نمایی بازگردیم. در آنالیزِ  ها هایِ مربوط به ترکیبهایِ فرآورنده در مسألهیِ 

اربردی یِ نمایی کهایِ فرآورندهها. هر چند، تابعهایِ مربوط به جایگشتیِ نمایی در مسألههایِ فرآورندهکاربرد دارند، در حالی که تابع

𝐴(𝑥)اند. بگذارید  هایِ شمارشِ نموداری یافتهتر در مسألهوسیع = ∑ 𝑎𝑛𝑥
𝑛 𝑛!⁄∞

𝑛=1  یِ  یِ نمایی از دنبالهتابعی فرآورده{𝑎𝑛}𝑛=1
باشد    ∞

𝐵(𝑥)و بگذارید   = ∑ 𝑏𝑛𝑥
𝑛 𝑛!⁄∞

𝑛=1  یِ  یِ نمایی از دنبالهتابعی فرآورده{𝑏𝑛}𝑛=1
+1باشد. اگر بداریم    ∞ 𝐵(𝑥) = 𝑒𝐴(𝑥)  ،{𝑏𝑛}𝑛=1

∞ 

𝑛=1{𝑎𝑛}را تَرادیسشِ نماییِ  
𝑛=1{𝑎𝑛}نامیم، و  می ∞

𝑛=1{𝑏𝑛}را ترادیسشِ لگاریتمیِ   ∞
∞ . 

بندِ  دار و همهایِ برچسبشمارِ گراف  𝑎𝑛کند. اگر  بند مرتبط میرأسیِ هم-𝑛هایِ  گرافرأسی را به شمارِ  -𝑛هایِ  فرمولِ ریدل شمارِ گراف

𝑛-اشد،  گیِ خاصی برأسی با ویژه𝑏𝑛  دارِ  هایِ برچسب شمارِ کلِ گراف𝑛 -گیِ خاص داشتنِ  گی است. بگذارید آن ویژهرأسی با آن ویژه

𝑎𝑛داریم    𝑛یی که آوردیم نادرست خواهد شد. )در این نمونه برایِ هر  گی جملهبندی باشد، به سادهیِ همدقیقن دو مؤلفه  = ، پس  0

𝑏𝑛دهد  فرمولِ ریدل به دست می = 𝑏2، اما  𝑛یِ هر  برا 0 =  است..( متأسفانه وایشتاین این خطا را تکرار کرده1

  یابیم او هرگز ترادیسشِ اند، و آن دو از خودِ ریدل. اگر در کارِ اصلیِ ریدل بازجوییم، درمیاسالؤن و پالؤف از هاراری و پالمر نقل کرده

 دارِ  هایِ برچسبشمارِ کلِ گراف  𝑏𝑛است. تعمیمِ درستِ فرمولِ ریدل چنین خواهد بود: »...  بندی به کار نبردهگیی چون همنمایی را بر ویژه
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𝑛-توانیم آن را  گی است.« پس اکنون که خطایِ منطقیِ سخنِ ریدل را برطرف کردیم، مییِ آن دارایِ آن ویژهرأسی است که هر مؤلفه

]= زوجیت، زوج بودن[ باشد، فرمولِ ریدل   "زوجیگی"گیِ خاصِ ما  ونان ابزاری قوی برایِ شمارش به کار گیریم. برایِ نمونه اگر ویژهچ

 هایِ زوج مرتبط خواهد کرد. هایِ اویلری را به تعدادِ گرافگی شمارِ گرافبه ساده

 

 eروشِ پرونـ

یِ یافتنِ صفرهایِ تواند به مسألهیی نزدیک شویم. با این که مسأله سترگانه ناخطی است، میگاهی بایسته است به تابعی با جمعِ توابعِ نما

 یی ترادیسد! این روش به پرونی منسوب است.یک چندجمله 

,0}هایِ  در نقطه 𝑓مقدارِ تابعِ   1, ⋯ ,𝑁 −  تقریبی نمایی هستیم، مانندِ است، به دنبالِ داده شده {1
(56 )  𝑓(𝑥) ≈ 𝑐1𝑒

𝛼1𝑥 +⋯+ 𝑐𝑛𝑒
𝛼𝑛𝑥  

𝑁که  ≥ 2𝑛  ِبا تعریف .𝑓𝑗 ≔ 𝑓(𝑗)   و𝜇𝑘 ≔ 𝑒𝛼𝑘 :روشِ پرونی چنین پرداخته خواهد شد ، 

,𝛽1برایِ  .1 … , 𝛽𝑛  این𝑁 − 𝑛 هایِ دوم حل کنیم: ترین توانیِ خطی را با روشِ کممعادله 

(57)  
𝑓𝑛 + 𝑓𝑛−1𝛽1 +⋯+ 𝑓0𝛽𝑛 = 0 
⋮ 
𝑓𝛮−1 + 𝑓𝛮−2𝛽1 +⋯+ 𝑓𝑁−𝑛−1𝛽𝑛 = 0. 

 

,𝜇1 هایِریشه  .2 … , 𝜇𝑛 ِ   :این معادله را بیابیم 

(58)  𝜇𝑛 + 𝜇𝑛−1𝛽1 +⋯+ 𝜇𝛽𝑛−1 + 𝛽𝑛 = 0,  

𝑘و برایِ  = 1, … , 𝑛   تعریف کنیم𝛼𝑘 = ln 𝜇𝑘. 

,𝑐1برایِ  .3 … , 𝑐𝑛  این𝑁 هایِ دوم حل کنیم: ترین توانیِ خطی را با روشِ کممعادله 

(59)  

𝑐1 + 𝑐2 +⋯+ 𝑐𝑛 = 𝑓0 
𝜇1𝑐1 + 𝜇2𝑐2 +⋯+ 𝜇𝑛𝑐𝑛 = 𝑓1 
⋮ 
𝜇1
𝑁−1𝑐1 + 𝜇2

𝑁−1𝑐2 +⋯+ 𝜇𝑛
𝑁−1𝑐𝑛 = 𝑓𝑁−1. 

 

مقداری  یی ویژهیابی حل کرد یا با ترادیساندنِ آن به مسألههایِ ریشه ( را سرراستانه با الگوریتم58یِ )توان معادلهمی  𝑛یِ  با توجه به اندازه

 برایِ ماتریسِ زیر: 

(60 )  

[
 
 
 
 
−𝛽1 1 0
−𝛽2 0 1
−𝛽3 0 0

⋯ 0
⋯ 0
⋯ 0

⋮ ⋮ ⋮
−𝛽𝑛 0 0

⋱ ⋮
⋯ 0]

 
 
 
 

. 

 

هایِ رادار و سونار،  ها اشاره کرد: طراحیِ فیلترهایِ دیجیتالی، پردازشِ سیگنال توان به این یِ کاربردهایِ امروزینِ روشِ پرونی میاز جمله 

که  گردد  برمی  1795سنجشِ ترابرشِ هواسپهری، و حتا رادیوتراپی برایِ بیمارانِ سرطانی. هستی پذیرفتنِ الگوریتمِ اصلیِ پرونی به سالِ  

𝑁تنها برایِ   = 2𝑛  هایش مونژ و فوریه. تنها  ییدورهکرد. پرونی پیوستن به ناپلئون در تازش به مصر را نپذیرفت، به خالفِ همکار می

 سرِ او با جوزفین بود که سبب شد سرِ او بر باد نرود.دوستیِ نزدیکِ هم
 

ـ   eاحتمال

𝑒  هایِ احتماالتیِ عجیب و غریب خود بنمایاند. برایِ نمونه، بپندارید عددهایی  عادتِ نادری دارد و آن هم این که دوست دارد در مسأله

  هایِ تر شود؟ برهانبیش  1هایِ گزینش چه باشد تا مجموعِ عددهایِ گزیده از  اند. امید دارید شمارِ دفعهگزیده شده  [0,1]یِ  تصادفانه از بازه

 .𝑒هایِ گزینش مؤکدانه برابر خواهد بود با  گوید امیدِ دفعهبسیاری هست که می

دخترش درآید. پس    𝑛است. سلطان به یک مردِ روستایی فرصتی داده تا به عقدِ یکی از    "یِ سلطانجهیزیه"یِ  یِ دیگر، مسألهنمونه 

شود. روستایی تنها  هر کدام در همان زمان به روستایی نمایانده مییِآیند، و جهیزهیک به حضورِ روستایی میبهدخترهایِ سلطان یک

خواهد با  شود. روستایی میتواند او را برگزیند، و اگر دختری از پیشِ او برود فرصتِ برگزینش از روستایی گرفته میدر حضورِ دختر می

روش برایِ بیشینه ساختنِ احتمالِ برگزینشِ دختری با بهترین دختری ازدواج کند که بهترین جهیزیه را دارد. اکنون هدف یافتنِ بهترین  

است: این  است(،  معما  پاسِخ  البته  )که  آمد  خواهد  اندیشه  به  که  روشی  نخستین  است.  صحیحِ    جهیزه  عددِ  سپس  𝑘برایِ  در  )که  تر 

𝑛دخترِ نخست را برنگزیند، و سپس از میانِ    𝑘سازیآن را خواهیم یافت(، هیچ یک از  بهینه  − 𝑘   دخترِ مانده، نخستین دختری را برگزیند



e: ِما  یِهمه سرور 
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𝑛برابر است با   𝑘هایِ بزرگ، مقدارِ بهینه برایِ 𝑛دخترِ نخست دارد. در حدگیری برایِ  𝑘یی بهتر از که جهیزیه  𝑒⁄  ِو احتمالِ برگزینش ،

1دختری با بهترین جهیزیه مجانبانه برابر خواهد بود با   𝑒⁄یِ برگزینشِ بهینه است؛ جالب است بدانید این . این تنها یکی از بسیار مسأله

 است! شیوه در کافتنِ بدنِ اجساد برایِ یافتنِ کلیه ]= قلوه[یِ مناسبِ پیوند به کار برده شده

پس سلطان مردِ روستایی را فرمود که تا چند روز به خورِش و دارِش نیک و سزاوار بپرورد. سپس دختِ خویش به زنیِ او داد. پس دختِ 

یِ سلطان وسایلِ خانه را روند، نوهان از او آبستن شد و کودکی بزاد. اکنون روزها که مردِ روستایی و سلطان به نخجیر و شکار میسلط

بازی برمی بازی آنبرایِ  پایانِ  را سر جاهایشان میدارد، و در  جایِ خودش! حال مسألهها  را سرِ  لزومانه هر وسیله  نه  یِ  گذارد، ولی 

چیز را برایِ بازی بردارد و در پایانِ روز هیچ کدام    𝑛یِ سلطان در گذرِ روز  آید. احتمالِ آن که نوهپیش می  "نامرتبِ سلطان  یِجهیزیه "

باشد، چه نگذاشته  خود  جایِ  سرِ  را  چیزها  احتمالِ از  که  داد،  نشان  و  داد،  پاسخ  پرسید،  را  سؤال  این  اویلر  بار  نخستین  است؟  قدر 

1انه به شده مجانبخواسته  𝑒⁄  گراید. پس، رویِ دیگرِ مسأله این است: احتمالِ این که جایگشتی از  می𝑛  یِ ثابت  چیز دستِ کم یک نقطه

−1یِ چیزی که در باال گفتیم، پاسخ مجانبانه برابر خواهد بود با  قدر است؟ بر پایهبدارد چه 1 𝑒⁄ . 

 ولی هنگامِ آن فرارسیده تا به خواهرِ این علم سری بزنیم. را دیدیم،   𝑒به راستی خسته شدیم از بس در احتماالت حضورِ  

 

 eآمار

یی را یافت: توزیعِ بهنجار، حدِ توزیعِ دوجمله   1733در احتماالت پراکنده است، در آمار آکنده است. نخست دموار در سالِ    𝑒اگر حضورِ 

𝑁(𝑥; 𝛼, 𝛽) = (𝜎√2𝜋)−1𝑒−(𝑥−𝜇)
2 (2𝜎2)⁄  این نوزاد آمار حکم براند. پس با ظهورِ  بر سرزمینِ  نیز به آمار قدم    𝑒، که زاده شد تا 

یِ حدیِ مرکزی که در سالِ  یِ قضیه یِ الپالس در بارهمنتشر کرد و مقاله 1809که گاؤس در سالِ   "خطاهایِ مشاهده"یِ  گشود. با نگره

یِ توزیعِ بهنجار در پایانِ قرنِ نوزدهم در دستانِ معنی شد. مطالعهپژوهشِ آمار همیِ توزیعِ بهنجار گویی با  منتشر کرد، مطالعه  1812

گی در قرنِ بیستم به سببِ کارل پیرسن )شاگردِ گالتون( و  آدلف کتلت و سر فرانسیس گالتون به اوجی نابهنجار رسید. این شوریده

 یعِ بهنجار جایگاهی ویژه در قلب و روانِ آماردانان یافته بود. دشمنِ او سر رونالد فیشر کمی آرامید، اما دیگر تا آن روز توز

𝑒  ِصمیمانه درگیرِ دو توزیعِ آماریِ دیگر نیز بود، یکی گسسته، همان توزیعِ پواسون با پارامتر𝑎 :)میانگین( 

(61 )  𝑃𝑟𝑜𝑏{𝑋 = 𝑘} = 𝑒−𝑎 ∙
𝑎𝑘

𝑘!
, 

 

 )وارونِ میانگین(:  𝑐و دیگری پیوسته، همان توزیعِ نمایی با پارامترِ 
(62 )  𝑓(𝑥) = 𝑐𝑒−𝑐𝑥 ∙ 𝑈(𝑥),  

 سایْد است.ییِ هِوینشانگرِ تابعِ پله 𝑈(𝑥)که 

شوند، که توزیعِ پواسون برایِ الگو کردنِ تعدادِ ورودها به یک صف در یِ فرآیندهایِ تصادفی به هم مرتبط میاین دو توزیع توسطِ نگره 

ظارِ هایِ انتشود و، متناظرانه، توزیعِ نمایی برایِ الگو کردن زمانِ انتظار. پس این دو به الگوهایِ ریاضیکِ صفیِ زمانی استفاده مییک بازه

تواند  هایِ خودروها راه یافتند. اگر متغیرِ مستقل را زمان نگیریم، که چیزی چون فاصله یا فضا، توزیعِ نمایی میها و تصادفسوپرمارکت

 . DNAیِ یِ دو جهشِ ژنتیکیِ متوالی در یک رشته یِ دو تصادف در جاده استفاده شود، یا فاصلهبرایِ الگو کردنِ فاصله

یِ تواند با محاسبهدیساند. درستیِ این سخن مییِ اعتمادپذیری ترامیگیِ خاصی دارد که او را به ابزاری نیرومند در نگرهیژهتوزیعِ نمایی و

,𝑥)یِ  احتمالِ خرابیِ یک دستگاهِ فیزیکی در بازه 𝑥 + 𝑑𝑥) است: کردهپژوهیده شود، با پندارشِ این که پیش از آن درست کار می 
(63 )  𝑓(𝑥|𝑋 ≤ 𝑡)𝑑𝑥 = 𝑓(𝑥 − 𝑡)𝑑𝑥,  

𝑥که  ≥ 𝑡   و𝑋 .زمانِ تصادفیِ خرابی است 

 پس نرخِ خرابیِ مشروط،
(64 )  𝛽(𝑡) ≡ 𝑓(𝑡|𝑋 ≥ 𝑡) = 𝑓(0) = 𝑐,  

گی را دارد. در نتیجه، در هر کاربردی که نرخِ  گویند، و ژرفانه، تنها تابعِ نمایی این ویژه  "گیحافظهبی"گی  مستقل است. به این ویژه  𝑡از  

هایِ  ین گوناگون، از ماش هایِ  نمایاند. خودنماییِ مکررِ او در الگو کردنِ عمرِ میانگینِ دستگاهخرابی تقریبانه ثابت است، توزیعِ نمایی خود می

 صنعتی تا انسان، این گفته را گواه است. 

 شود: نیز استفاده می 𝑓(𝑥)یِ گشتاورِ توزیعی آماری با تابعِ چگالیِ  تابعِ نمایی در ساختنِ تابعِ فرآورنده

(65 )  𝛷(𝑠) = ∫ 𝑓(𝑥) ∙ 𝑒𝑠𝑥  𝑑𝑥

∞

−∞

⟹𝑚𝑛 ≡ 𝐸{𝑋
𝑛} = 𝛷(𝑛)(0), 
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𝑛=1{𝑚𝑛}یِ گشتاورها،  یِ نماییِ دنبالهتابعِ فرآورنده  𝛷(𝑥)مقدارِ امید است. برآیندانه،    𝐸که  
هایِ فرآورنده توسطِ ، است. در واقع، تابع∞

ام،  دههایی که در مقاله آورهنوز در پیِ نمایاندنِ ارتباطِ میانِ بخش  . اندشان به کار گرفته شدههایِ احتمالیالگرانژ و الپالس در پژوهش

 یِ دموار است!هایِ قضیه باید بگویم فرمولِ استرلینگ جزئی ضروری از یکی از برهان

 

ـ درختِ خانواده   نامه()شجره  eگ

سده،   چهار  این  گذشتِ  وظیفه هم  𝑒در  سپردهواره  سر  فرقانی  رهنمودِ  این  به  صالح  شناسانه  فرزندانی  و  زایا«؛  و  باش  »بارور  است: 

 نِ این خانواده اند: در میا است.پرورانده

sinh(𝑧)هایِ هذلولی:  تابع • = (𝑒𝑧 − 𝑒−𝑧)  ، و دیگرها. ⁄2

cos(𝑧)هایِ مثلثاتی:  تابع • = (𝑒𝑖𝑧 + 𝑒−𝑖𝑧)  ، و دیگرها. ⁄2

𝐵(𝑥)تابعِ برنولی:   • = 𝑥 (𝑒𝑥 − 1)⁄. 

;𝐺(𝑥تابعِ گاؤسی:   • 𝛼, 𝛽) = 𝑒−((𝑥−𝛼) 𝛽⁄ )2
. 

erf(𝑥)تابعِ خطا:   • =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑡𝑡𝑧−1𝑑𝑡
∞

0. 

𝐸𝑖(𝑥)انتگرالِ نمایی:   • = ∫
𝑒𝑡

𝑡
𝑑𝑡

𝑥

−∞
 . 

 هایِ متعامد: ییچندجمله  •

o   :هرمیت𝑤(𝑥) = 𝑒−𝑥
2

 .(∞,∞−)رویِ  

o   :الگر𝑤(𝑥) = 𝑥𝛼𝑒−𝑥  ِ0)روی, 𝛼برایِ  (∞ > −1 . 

 هایِ انتگرالی: ترادیسش •

o  :فوریه∫ 𝑒𝑡𝑥𝑦𝑓(𝑦)𝑑𝑦
∞

−∞
. 

o   :الپالس∫ 𝑒−𝑥𝑦𝑓(𝑦)𝑑𝑦
∞

0 . 

o   :گاؤس∫ 𝑒−(𝑥−𝑦)
2
𝑓(𝑦)𝑑𝑦

∞

−∞
 . 

در آن نفوذ نکرده باشد. نیز از    𝑒یی از ریاضیات را برشمرید که  توانید شاخه به درختِ باال جدالی پدید خواهد آمد که اگر میبا توجه  

 داشتنیِ خود را بر این درخت بنگارند. یِ دوستکنیم شاخهها دعوت میخواننده

 

ـ   گیریـجه eنت

هایی چون یی چند بچشیم، میوهرو به پایان است، هر چند زمانی چند مانده تا میوهانگار زمانِ ما برایِ گشتن و کافتن درونِ باغِ عدن  

 تر به سرانجام برسانم.  نمایی. ولی، من دوست دارم سیرم را سبکی9ِها ییچندجمله ییتکه

آغازینِ بسطِ دهدهیِ  رقم ساخته هایی  وجود، عبارت  . با این45 90 45 1828 1828 2.7شوند:  بسیار راحت به خاطر سپرده می  𝑒هایِ 

 ها این است:داشتنی ها را به خاطر سپرد. یکی از دوست ها بتوان این رقم هاِی آن هاِی کلمه اند تا بر اساِس تعداِد حرف شده 

 «it enables a numskull to memorize a quantity of numerals » 

گی گواه استند.« )هر چند، این عبارت گی و سرسختانه به پایندهفرسختانه به زاینده  𝑒است: »فرزندانِ  این یکی را نیز مترجم ساخته 

تواند به عنوانِ یک یادآور گرفته شود،  تر است!( البته که هر عبارتی میتر در ریاضی نیز پایندهتر گواهی است بر این که پارسیِ زایندهبیش

 برانگیز است.یی به حقیقت تحسین کلمه-40ما این عبارتِ ا

یِ خود دارد گوگلِ کبیرِ اینترنت این امتیاز را در کارنامه

به   که توانسته با موفقیت یک اسمِ ریاضیک )گوگُل( را 

ریاضی بر  دیگری  گواهِ  ترادیساند.  فعل  بودنِ یک  نژاد 

هنگامِ پر کردنِ فرمِ ثبتِ    2004گوگل این است: در سالِ  

نِ اوراقِ یِ عمومیِ سهام با کمیسیونام برایِ آغازین عرضه 

خواستند بفروشند ها تعدادِ سهامی که میبهادار و ارز، آن 

که  را  پولی  مقدارِ  عوض  در  که  بودند،  نگفته  را 

 !2,718,281,828$خواستند از این فروش برخیزد اعالم کرده بودند: می

 10 شکل
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 1400 نبهم، دوازدهممسلسل 

 یِ نادر برایِ استخدام زاده پلکس(، یک ایدهشان در ارتفاعاتِ کالیفرنیا )گوگلهایِ شرکتتر در همان سال، از ژرفایِ یکی از بخشسپس

بیل همانشد.  بنرهایی،  و  تصویرِ  بوردها  در  که   10طور 

بی است،  کمبریجِ  نامنمایان  و  ولی  سیلیکون  در  ونشان 

شدند. پدیدار  )که   ماساچوست  معما  رمزگشاییِ  از  پس 

آغازد(  می  𝑒سطِ دهدهیِ  اُمِ ب101ش عجیبانه از رقمِ  پاسخ

به   رفتن  با  درخواستِ  com.7427466391و  به  ناگاهانه   ،

  شدید. استخدام در گوگل راهنمایی می

یِ خودش را دارد، رسمن هنوز در  نامهگیزنده  𝑒هر چند  

برد. گواهِ این سخن:  ، به سر می𝜋یِ تیتررُبایِ پرآوازه،  سایه

است،  شده  𝜋صفحه وقفِ    8در فرهنگِ اعدادِ جالب و نادر،  

است! صفحه اختصاص یافتهتنها یک نیم  𝑒در حالی که به  

مانی که  دیگرگون شده از ز  𝑒هر چند، اوضاع کمی به سودِ  

𝑒   است، که ما نمودارِ یی یافتهبرایِ خود در اینترنت صفحه

  ایم.جا آوردهرا نیز از آن  11

 

 مرجع
McCartin, B.J. e: The Master of All. The Mathematical Intelligencer 28, 10-21 (2006). 

 
یِ سپسینِ بهره را بر مجموعِ پولِ اولیه و  افزایند که به این کار ترکیب گویند. یعنیِ در دوره کنند و به اصلِ پول مییِ پول را حساب میهایِ ثابت بهره ربح مرکب آن است در دوره  1

 دالر سود به پول افزوده خواهد شد. 52.5دالر و در ماِه دوم   50باشد، در ماهِ یکم  %5یِ ترکیب یک ماه، و بهره دالر، دوره  1000کنند. برایِ نمونه اگر کلِ پول سودها محاسبه می
2 Pip-penger product 

 ها، تظریف.(، ناصریحانه یعنی بهتر کردن، زدودن از ضعفrefinementپاالیش ) 3
 ولی برایِ اعدادِ اول. (، چیزی شبیه به فاکتوریل / avvaliel( )بخوانید / aliprimorاولیل )  4
ها را است. )روشنگری: فعلشده استفاده می  'تغییر کردن'و   'سِیر کردن'‹ بوده و در هر دو معنایِ -‹ در پارسیِ میانه به صورتِ ›وَشتن، وَرد-توضیحی بایسته است. فعلِ ›گَشتن، گَرد 5

گزینانِ ریاضی رود. واژه تر در معنایِ دومِ خود به کار می‹ کم-بنِ مضارع.( امروزه فعلِ ›گشتن، گرد  Bست و  مصدرِ فعل ا  Aنویسیم، که  ‹ می -A, B‹ یا ›-A  ،Bهمه جا به صورتِ ›

رده و در معنایِ دومِ بیِ فعلِ ناماند، از صورتِ پارسیِ میانهمشتق شده   ‹-var›استفاده کردند و برایِ ساختنِ واژه برایِ مصطلحاتِ علمیِ ریاضیِ بسیاری که از فعلِ  از این فرصت حسنِ

واژه  این  انگلیسی هم نزدیک است. پس  با صورتِ فعلِ  آمارنامهواژه "  ها چنین گزیده شدند و درآن استفاده کردند، که  ریاضی و  )  "یِ  ناوردا variationنوشته شدند: وردش   ،)

(invariant( ناوردایی ،)invariance و و در واژه .) ورداهایِ مصوبِ فرهنگستان: هم( ییcovariance خودهم ،)( ورداییautocovariance( و حتا وردایی ،)variance ولی این .)

ایرانی جای نگرفتهخوانان و ریاضی ها چندان که باید در میانِ مترجمان و ریاضی واژه  ›وَشتن، وَردنویسانِ  ریاضی -اند. و علت این است: فعلِ  خوانان زایا نیست. یعنی کسی  ‹ برایِ 

یی جامد خواهد نگریست. شاید بگویید علت  معنایی ندارد و به آن چونان واژه   "ناوردایی"ی چون  یتواند این فعل را صرف کند و از آن مشتق بسازد، در نتیجه برایِ خواننده واژه نمی

ها: آن  یِاند؛ نمونهمان بوده کنید از ازل در زباناند که گمان میمان آمیختههایی بسی ناآشناتر و جامدتر هستند که اکنون چنان با زبانها است. چنین نیست. واژه ناآشنا بودنِ این واژه 

یی کوشد از ریشه اش چیست، و می ریشه شود که  کاو می شنود کنجرا می  "احصائیه"گزیده شد. اکنون تا کسی    "احصائیه"، که در دورانِ فرهنگستانِ اول به عنوانِ برابری برایِ  "آمار"

هایِ  ربط بدارند. طبیعی است، ما از صرفِ فعل  "شمار"و  "آمار"کند که توانستنی است نمییِ کسی خطور شان را شنیده باشد. ولی به اندیشه بسازد تا شاید یکی  هایی که یافته مشتق 

مان از زبانِ  گراییگرایی بد است، نه چون ما پارس ایم، که با عربییی که مشتقِ فعلی نیست. و سخنِ ما همین است. اگر عربییابی واژه یِ پارسی درمانده ایم، چه رسد به ریشهساده 

شناسید آید، و زبانِ پارسیِ ما از هر زبانی که می گانیِ خود برنمیایم. و بازماندن از زبانِ پارسی بد نیست چون ما پارس ایم، بد است چون زبانِ عربی از پس رفعِ نیازِ واژه ازمانده خود ب

 زایاتر است. بسی نزدیک راه رفتنِ کبک نیاموخته، روشِ خود را نیز فراموش کنیم.

کشاند، و این  کم ذهنِ او را به چالش میهایمان. حتا اگر برایِ خواننده غیرِعادی و ناآشنا باشد، دستِهایِ ساده در نوشتهآید: استفاده از فعلیشِ این مشکل کاری از ما برمیبرایِ گشا

همیدن و فهماندن، پارسی نوشتن و پارسی خواندن. سخنِ ما این است که این  سبب خواهد شد بکوشد بفهمد، و در فهمیدن بورزد، و با این ورزیدن توانایی خواهد یافت، تواناییِ ف

 هایِ بیگانه، و ما بر آن ایم که تنها ورزش است.گی در برابرِ تازشِ واژه ورزشی است برایِ ایستاده 
𝑐1کننده نیست. در حقیقت برابریِ  است قانعبه وضوح علتی که نویسنده برشمرده  6 = 𝑒

𝑐2𝜃 کند.( دایره را نشانگری نمی21یره است، و به این علت است که برابریِ ) نشانگرِ دا 
را    "هامون"یِ  برگردانیم. پس ما واژه   "صفحه"را به    "plane"یِ  گرِ این است که نباید واژه «. این جمله به خوبی نمایان a plane perpendicular to the pageیِ »ترجمه  7

 ( ]فرهنگستان[(.planar( ]مرکزِ نشر[، هامونی )planeایم )بسنجید با هامن )گزیده 

 اند.اند یا بازتابیده شده ( شکسته شده manifoldیی پرتو است که توسطِ یک خمینه )( دستهcausticتاب )خمینه 8
 یی است.اش یک چندجملهرفتار گویند که هر تکه( به تابعی کافیانه خوشsplineیی )چندجملهییتکه 9

 11 شکل
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 دانشجویی دوفصلنامه  

 ت ـهایـنیــب

 
 داری پد  نوزدهم  قرن  اواخر  در  نمایش   هینظر  ی وقت

  ال وس   ریز  را  آن  ارزش  اندانریاضی  از  یاریبس  ،شد

  دانریاضی  ،1د یبرنسا   ام یلیو  ،1897  سال  در  .بردند

  دگاه ید  نیا  دارد   شک  که  نوشت  یسیانگل

  داشته   همراه  به   جدیدی  نتایج  اصالً  نامتعارف

 . باشد

  یک  در  سیدنی  دانشگاه  از  2ویلیامسون   جوردی

 «.ستا فایده بی  نمایش نظریه که است این گفت[ می  ]برنساید چهآن اساساً» :گفت 2015 سال در سخنرانی

  خدمت  اتیاضیر در اکتشافات نیترمهم  از  یاریبس کلیدی جزء  عنوان به نمایش نظریه  ،شتیفعال آغاز  از قرن کی از شیب گذشت از پس

 . است  دشوار اول نگاه  در آن بودن دیمف درک  هم هنوز  وجود نیا با .است کرده

  مطالعه  یبرا  معقولی  موضوع  نمایش  نظریه  که  شودنمی  مشخص  بالفاصله»  :گفت  آلمان  در  4کایزرسالوترن   فنی  دانشگاه  از  3نورتون   امیلی

 « .باشد

 ریاضی   ایاشی  از  ایگردایه  غالباً  پیچیده  یاشیا  .است  ترساده  یاشیا  با   ها آن  «شینما باز»  و   دهیچیپ   یاشیا  گرفتن  یبرا  ی راه  نمایش  نظریه

  یاشیا  .شودمی  گفته  گروه ها  گردایه   ن یا  به  . دارند  قرار  یکدیگر   با   خاص   ساختاری  رابطه  یک   در  که  -ها نتقار  یا   اعداد  مانند -  هستند

  درک  و   ند مجرد  ها گروه  که  یحال  در  .هستند  خطی  جبر  اصلی  عنصر  و   شوند می  نامیده  ماتریس   که  هستند   اعداد   از  هایی آرایه   ، ترساده

 . هستند ابتدایی  ،یخط جبر و  ها سی ماتر ،است دشوار غالباً ها آن 

 از  یک ی  نیا  .دانندمی  ،دانست  سی ماتر  مورد  در  توانمی   که  را چهآن  هر  اساساً  اندانریاضی»  :بوستون   دانشگاه  از  5وینستین   جارد  گفته  به

 « .است شده درک کامالً که  است یاضیر در  مباحثی معدود 

 . ردک فکر به نوبه خودشیء  هر مورد در نوبت به است الزم  ، داد نمایش   سیماتر با را هاگروه توانمی چگونه که این دنید یبرا

   :دیریبگ نظر در را االضالعیمتساو مثلث تقارن شش  ،ساده  مثال کی گرفتن نظر در یبرا . داریم را هاگروه ابتدا در

 درجه(  240 و 120 )با  .6یچرخش تقارن دو •

 (آن مقابل ضلع میانه و راس هر از شده  دهیکش خطوط به نسبت )  .7انعکاسی تقارن سه •

 . دیکننمی مثلث  با یکار چیه  شما آن در که ،8همانی  تقارن کی •

 دهند می  لیتشک  گروه کی  هاآن  .است  𝑆3 هاآن  یرسم  نام   که -  گروه  کی  -   دهند می  لیتشک  را  عناصر  از  ایبسته  جهان  ،تقارن  شش  نیا

 

 

 آبادیزین فاطمه :مترجم
 بهشتی شهید دانشگاه کاربردها، و ریاضیات کارشناسی دانشجوی

  که  فایده«»بی دیدگاهی

 کرد  دگرگون  را  ریاضیات

  گذاشته کنار ابتدا در  نمایش هینظر

  از یار یبس در  نظریه نیا ،امروزه .شد 

 . است  الزم ات یاضیر هایبخش 



 کرد دگرگون را  ریاضیات که فایده«»بی دیدگاهی 
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 1400 بهمن دهم،ازدو مسلسل

 که  بود  خواهد  آن  ندهمان  یینها  جهینت  و  دیکن  اعمال  مثلث  یرو  بر  ترتیبی   هر  با  و  هم  سر  پشت  را  هاآن   از  تعداد  هر  دیتوانمی  شما  رایز

 مرتب   ایگونه   به  را  رئوس  نتیجه  ،دیبچرخان  درجه  120  را  آن  سپس  و  د یکن  منعکس  را  مثلث  ،مثالً  .دیباش  کرده  اعمال  تقارن  کی  فقط

 . دیاداده انجام  یمتفاوت انعکاس فقط انگار که کند می

 «.است مثلث تقارن کی  هم هنوز جهینت که است نیا مهم نکته .یگرید  کار  سپس و  دهممی انجام یکار من» :گفت  نورتون

 
 ترکیب   چرخش(  )یک  دیگر  عملی  با  که  )انعکاس(  گروه  عمل  یک  از   :کنندمی  یاد  ترکیب  یک  عنوان  به  تقارن  دو  ادغام  از  اندانریاضی

 .بگیرید  نظر  در  ضرب  عمل  یک  اندانریاضی  همانند  را  ترکیب  توانیدمی شما  .شودمی  حاصل  متفاوت(  )انعکاس  سوم  عمل  یک  ،است  شده

 من  ، کنمنمی  ضرب  را  اعداد   من  که  وجود  این   با   ریم؛بگی  نظر   در  ضرب  صورت  به  را  خود   عملیات  که  داریم   دوست   ما »  : گفت   نورتون

 . «کنممی ضرب را بدیالتت

  عدد  -   دارند   همانی   عنصر  ک ی  حقیقی  اعداد   . دهندمی  تشکیل  گروه   یک   که  هستند  ناصفر  حقیقی  اعداد   دید   توانمی  که  حالتی  ترینساده

  اب  را  حقیقی  اعداد  از  یبیترک  هر  دیتوانمی  نیهمچن  .ماندمی  یباق  ریی تغ  بدون  ،شود  ضرب  ای  ،شود  بی ترک  1  با  که  حقیقی  عدد  هر  .1
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 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

 عمل   تحت  حقیقی   اعداد  گروه   که  ندیگومی  ان دانریاضی  .است  حقیقی  عدد   کی  شهیهم  نیز  ضرب  حاصل  و   د یکن  ضرب  دلخواه  بیترت

 . دیکننمی ترک را گروه  عناصر، ضرب با  فقط  هرگز شما که  یمعن  نیا به ،است «بسته » ضرب

 ی فضاها  ،اول  اعداد   به  مربوط اطالعات  که اندشده  ل یتبد  اتیاضیر  یاشیا   نیترمهم  از  ی کی  به هاآن  ،1830  دهه  در   هاگروه  کشف  زمان  از

  گروه   درک  غالباً  مهم  مسئله  کی  حل  .کنندمی  یرمزگذار  دهندمی  تیاهم  هاآن  به  اندانریاضی  که  را  یموارد  تمام  باًیتقر  و  یهندس

 عنوان   به  .است  االضالعیمتساو  مثلث  تقارن  گروه  از  دشوارتر  ها گروه  اکثر  درک   اما  .اندازدمی  جریان  به  است  مرتبط  آن  به  که  را  یخاص

 . دارند عضو نهایت بی ،« لی هایگروه» ،عنصر  شش ی جا به ،مثال

 « .شوندمی  دهیچیپ  اریبس ها گروه اوقات یگاه » :گفت  نینستیو

  مطالعه  یخط  جبر  . کندمی  لیتبد  یخط  جبر  خوب  قلمرو  به  را  هاگروه  مرموز  گاه   یایدن  که  ،رساندمی  نمایش  هینظر  به  را  ما  امر  نیا

 صورت به توانندمی که  شوندمی فی تعر هاییمختصات توسط اشیاء نیا ،است بردار نام   به یاجسام یرو بر  شده انجام ی هساد های تبدیل

 . شوند داده  ش ینما اعداد، از ایهیآرا ، سیماتر

 ماتریس  اعمال  مثال عنوان به .شود اعمال بردار بر دیگری ماتریس که افتد می  اتفاق  زمانی تبدیالت

[
2 0
0 2] 

 .است «یخط» تبدیل از ای نمونه ن یا .کندمی  بزرگ دو بیضر با  را آن شده داده بردار کی به

  وجود  « همانی»  س یماتر  کی  نیهمچن  .دهندمی  انجام  را  برش  و   چرخش  ،انعکاس  مانند  یخط  التیتبد  مختلف  انواع  گرید   هایسیماتر

 رییتغ  بدون  را  حقیقی  اعداد  ریسا  1  عدد  و  رییتغ  بدون  را  مثلث  همانی   تقارن  که  طورهمان)  گذاردمی  رییتغ  بدون  را  بردار  که  دارد

 : گذارد(می

[
1 0
0 1] 

 ،ضرب  ، میدهمی  انجام  عادی  اعداد  یرو  که  یراحت  همان  به  توانمی  را  ها سی ماتر  . کندمی  مشخص  را  هالیتبد  پشت  محاسبات   یخط  جبر

 . کرد تفریق و جمع

  به   . کندمی  جاد یا  یخط  جبر  و   گروه  هینظر  نیب یپل   ، خاص  نیقوان  طبق  ،گروه   ک ی  در  عنصر هر  به   سیماتر  ک ی  اختصاص  با   نمایش   هینظر

  کی  اگر  .بگذارد   احترام  گروه  عناصر  نیب  روابط  به  د یبا  نیهمچن  .ابدی  اختصاص  همانی  سیماتر  به  دی با   گروه  همانی  عضو  ،مثال  عنوان

 س یماتر در ضرب انعکاس نیاول به افتهی  اختصاص سی ماتر پس   ،باشد دوم  انعکاس کی با  برابر  شده، داده چرخش کی در ضرب انعکاس

 احترام  الزامات نیا به که ها سیماتر از ایمجموعه .شود دوم  انعکاس به شده  داده  اختصاص سیماتر دی با چرخش به شده  داده اختصاص

 . شودمی دهینام گروه  کی ش ینما  ،گذارند می

   تر کم  نهیهز  با  اصلی  رنگی  تصویر  از   بدلی  تواندمی  سفیدو    سیاه  عکس  که  طورهمان  ،دهد می  ارائه  گروه  کی  از  ایساده  ریتصو  ، نمایش  یک



 کرد دگرگون را  ریاضیات که فایده«»بی دیدگاهی 
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 1400 بهمن دهم،ازدو مسلسل

 را   موارد  هیبق  که   ی حال  در   ،«سپاردمی  اد ی   به»  را  گروه   مورد  در   یاساس  اما   ایپایه  اطالعات  از  ی برخ  نمایش   یک  ، گرید  عبارت   به   . باشد

 نحوه   یبررس  با  هاآن  عوض  در  .کنند  یریجلوگ  گروه  کی  کامل  ی دگیچیپ   با  یریدرگ  از  که  است  نیا  دانانریاضی  هدف  . کندمی  فراموش

 . کنندمی دا یپ  ی آگاه آن اتیخصوص از ،شودمی  تبدیل یخط تبدیالت یشده شناخته کامالً  قالب به وقتی  ،رفتار

 در  یزیچ  هم   باز  و   باشد   ترکوچک   که  کنیم  نگاه  یشینما   به  میتوانمی  ما ؛  میکن  نگاه   گروه   به  باره   کی   میستین  مجبور  ما »  :گفت   نورتون

 « .یمکن درک  مانگروه مورد

  کردن  پر  یبرا  حقیقی  اعداد  از  که  یهنگام  ،𝑆3  برای  مثال  عنوان  به  . داد  نشان  مختلف  هایروش  به  را  گروه  کی  توانمی  شهیهم  باًیتقر

 . یعالمت  شینما  و  انعکاسی نمایش ، بدیهی شی نما : دارد زیمتما شی نما سه ،شودمی استفاده  سیماتر

 جدول   آن  به  و  کندمی  خالصه  را  گروه  به  مربوط  اطالعات  که  کنندمی  تدوین  جدول  یک  در  را  شده   داده  گروه  یک  هاینمایش  دانانریاضی

  سیماتر  :کنندمی  اشاره   نمایش  آن  در  مهم   هایماتریس  به  هاستون   ؛ کنندمی  اشاره  مختلف  هاینمایش  به  سطرها  . گویندمی  9مشخصه 

  ریسا آمدن وجود به باعث  هم  با ،که  گروه  «مولد» عناصر  به شده داده اختصاص های سی ماتر و  ، گروه همانی  عضو  به شده  داده اختصاص

 سمت   باال  از)  ماتریس   اصلی   قطر  روی  هایدرایه  کردن  جمع  با   و   هستند  س یماتر  هر  «اثر»  نام   به  یمقدار  جدول  های درایه  .شودمی  عناصر

 .است شده آورده 𝑆3  یشنما سه یبرا مشخصه جدول ریز در .شودمی محاسبه (راست سمت نییپا به چپ

  هایدگاهید   اندان ریاضی  . نددهمی  ارائه  را  ی متفاوت  ک اند  اطالعات   آن  در  نمایش   هر   . دهدمی  ارائه  گروه  از  ساده   یریتصو  مشخصه  جدول

 . کنندمی ترکیب  گروه از کلی  درک  با را ها شینما توسط شده ارائه مختلف

 قرار   هم  کنار  را  اطالعات  نیا  همه  ی وقت  و   ،سپارند می  ادی   به  را  اوتیف مت  یزهایچ  که  دیدار  یمختلف  هاینمایش  شما»  :گویدمی  نورتون

 . «دیدار خود  گروه از ی( دوسکوپ یکال) جورواجور ریتصو  یک نوعی به دی دهمی

  تواندمی  مشخصه  جدول  کی  اوقات  یگاه  اما  .است   صیتشخ  قابل  𝑆3  جدول  عنوان  به  دانانیاضیر  یبرا  بالفاصله  باال   مشخصه  جدول

 . است ریناپذاجتناب  یسازساده با کار در ،ابهام از درجه این که دهد،  نشان را یمختلف های گروه

  جادیا  را  ش ینما  آن  در  که  است  یاعداد  ستمیس  رییتغ  ها آن  از  یکی  .دارند  اریاخت  در  بیشتری  یابزارها  اندانریاضی  ، مبهم  موارد  این  در

 طوری  )به .دیکن استفاده زین مختلط هایدرایه از دیتوانمی  اما ،است حقیقی هایدرایه با هاییسیماتر  شامل باال در 𝑆3  شی نما . کنندمی

 .است  گونهاین نمایش  نظریه  غالباً ،حقیقت در  .باشد(  موهومی قسمت ک ی و حقیقی قسمت کی یدارا عدد هر که

 که   کنندمی  استفاده   هایی سیماتر  از  ها آن  ، عوض  در  . مختلط  اعداد  نه  و   هستند  حقیقی  اعداد  شامل  نه  هاشینما   مفیدترین  از  یبرخ

+ 7  آن  در  که  است  ساعت  محاسبات   دنیای  همانند   این  .است  شده  گرفته  «10مدوالر »  عددی  های ستمیس  از  آن  هایدرایه    در  6 

 های جدول   است  ممکن  هستند  حقیقی  اعداد  شینما  با  کسانی  هایمشخصه   جدول  یدارا  که  گروه  دو  .شودمی  1  برابر  ساعته  12  بندیبسته 

 . دیکن  جدا هم از را ها آن دهد می اجازه شما  به این ، باشند داشته مدوالر هایشی نما با  متفاوتی مشخصه

 جمله  از -  اعداد هینظر  و فیزیک ریاضی ،هندسه ،یتوپولوژ ،جبر :است یاضیر هاینه یزم از یاریبس در  یاساس ابزار نمایش هینظر امروزه

 .11لنگلندز  گسترده برنامه

 شده   وارد  اتیاضیر  از  ایگسترده   یهابخش   به  ستمیب  قرن  دوم  مهین  در  نمایش  نظریه  فلسفه  نیا»  :گفت  ایمصاحبه   در  12امسونیلیو

 «.است 
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 دانشجویی دوفصلنامه  

 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

  .داشت  1994  سال   در  فرما  خرآ  قضیه  رایب  13لز یوا  رواند  یبرجسته   اثبات   در  یمهم  نقش  -   مدوالر   هاینمایش  ژهیو  به  -  نمایش  نظریه

𝑎𝑛م  فر  به  معادالت  یبرا  ایآ  که  بود  نیا  مسئله + 𝑏𝑛 = 𝑐𝑛   یوقت   که  کرد  ثابت  لزی وا  نه؟  یا  دارد  وجودصحیح    هایجواب  𝑛  تربزرگ   2  از  

  با  («یضویب  خم»  ای)   یگروه  به  منجر  ،باشند  داشته  وجود  اگر  ها،جواب  کرد  استدالل  او  ،باًیتقر  .ندارد  وجود  هاییجواب   نیچن  ، باشد

  نیا  با   . ندارد  امکان   ء یش  نیا  وجود  د یرسمی  نظر   به که  بودند   رمعمولیغ  یقدر به  اتیخصوص  ن یا  .شوندمی  رمعمولیغ   اریبس  اتیخصوص

  وجود  صورت  در  که  کردمی  کار  مدوالر  هایشینما  از  ایخانواده  با  لزیوا  ،عوض  در  .بود   دشوار  اریبس  آن  وجود  عدم  میمستق  اثبات  ،حال

 ( یضویب  خم   ای )  گروه   که   ی معن  نی ا  به  ، باشد  داشته  وجود  تواند نمی  مدوالر   ش ینما  از  خانواده  نیا  که   کرد  ثابت   او  . آمدمی  دست  به   گروه

 . ندارند وجود زین  هاجواب  یعنی که ،باشد  داشته وجود تواندنمی

 کی   نمایش  نظریه  ،دانست  فایدهبی  و  کرد  رد  را  نمایش  نظریه  برنساید  ویلیام  که  آن  از  پس  سال  100  حدود  که  است  معنی  بدان  این

 . شد 20 قرن اثبات نیمشهورتر در بحث قابل  اساسی ولفهم

 «.نباشد نمایش نظریه شامل ییجا در که کنم تصور را فرما هیقض نیآخر از اثباتی متواننمی  من» :گفت  وینستین
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با قدم  1843اکتبر  16ی پل دوبلین: همیلتون در نوشته بر روسنگ 

های عمل ضرب گروه چهارگانهای این پل، فرشزدن بر روی سنگ 

 ف کردهمیلتونی را کش
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 دوفصلنامه دانشجویی 

 ت ـهایـنیــب

در یک جشن به چند نفر نیاز دارید تا حداقل سه  

  همدیگر نفر یکدیگر را بشناسند؟ یا حداقل سه نفر  

کار کردن روی این مسأله با کاغذ و    د؟نرا نشناس

زمان است  ممکن  برسدخودکار  نظر  به  اما  .  بر 

گویند که  میبه شما    ان فوراًدانریاضیبسیاری از  

است نفر  شش  جشن  .  پاسخ  سناریوی  که  این 

،  شودمینیز نامیده    « هاو غریبه  دوستانی  قضیه »

است و در   1اعداد رمزیبه نام  ای  حوزهی  بر پایه

 .  گذاری شدفرانک رمزی نامبریتانیایی،  دانریاضیاوایل قرن بیستم، به نام 

 است تا یکی از دو حالت زیر رخ دهد؟ چند مهمان نیاز . ایماکنون فرض کنید تعداد بیشتری مهمان در این جشن فرضی دعوت کرده

 .  اندغریبه با همپیدا شوند که    نفر  5حداقل .  2                                                 .آشنا هستند  با یکدیگرنفر پیدا شوند که    5  حداقل.  1

اما آن . پاسخ دقیق، عددی در این بازه است.  تاس 48و نابیشتر از  43دانند که این عدد حداقل ان تنها میدان ریاضیپاسخ واضح نیست! 

 عدم قطعیت را به سرعت بزرگ کند! ی  تواند مسألهافزودن تنها چند مهمان به این جشن می. دانیمرا نمی

بار در دهه اولین  برای  عدم    4اسف فربرو همکارش    3کالتچپروفسور ریاضی    2دیوید کانلناخیر،  های  اکنون،  این  از دانشگاه کالیفرنیا، 

 . اندر نمایی کاهش دادهدیبا مقا  ، شودمیعداد رمزی چندرنگی شناخته ااز اعداد رمزی که با عنوان  رسته خاصیبرای  قطعیت را
ترین اعداد ریاضی تکان  سخت سرباالخره یکی از  »: نوشته است اکوانت اینترنتی یراجع به این تحقیق در مجلهای در مقاله 5کوین هارنت 

 «خورد! 

 «.قدر خوب کار کردما تعجب کردیم که این در واقع .راه حل بسیار بسیار سریع ارائه شد»: گویدکانلن می

. کندگاه مین،  گویندمیاند که به آن گراف  اعداد رمزی، در قالب نقاطی که با یک سری خطوط به هم وصل شدهی  ریاضیات به مسئله

را با یک خط آبی  ها آن اگر دو فرد یکدیگر را بشناسند، رئوس متناظر با. هستندها افرادی که در مثال جشن حضور داشتند، همان رأس

 کنیم.  میرا با خط قرمز متصل ها آن و اگر نه، رئوس متناظر با کنیممیبه هم وصل 

پس در گرافی  .  اندمهمان در جشن، حداقل سه نفر دو به دو آشنا یا سه نفر دو به دو غریبه  6در حالتی که در ابتدا توضیح داده شد، با  

 .  ک رنگ )قرمز یا آبی( وجود داردیکند، حداقل یک مثلث با اضالع سازی میکه این شرایط را مدل

حتی زمانی که همه   که  گویند میداد رمزی به ما  اعشوند.  میظاهر  ها  مند هستیم که در این سناریوما به الگوهایی عالقه»:  گویدمی  کانلن 

 «.رسد، هنوز الگوهایی برای کشف وجود داردچیز آشفته به نظر می

 

 

 سیده مهدیس امامی: مترجم
 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی

یک   –ها قضیه دوستان و غریبه

پروفسور به پیشرفتی غیرمنتظره در  

 اعداد رمزی دست یافت



 ها قضیه دوستان و غریبه
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 1400 بهمندهم، دوازمسلسل 

یا بیشتر برای اتصال رئوس گراف استفاده و  رنگ    3که  اند  مورد بررسی قرار دادهدر مطالعات جدید، کانلن و فربر، اعداد رمزی را در حالتی  

رأس الزم است تا مطمئن   17آبی، قرمز و سبز را برای اتصال رئوس به کار ببریم،  های  برای مثال اگر رنگ .  (گ«چند رن»، )حالت  شودمی

برای   اساساً .  س برای داشتن یک مثلث تک رنگ الزم استأر  6دانیم که  از مثال دو رنگ می.  باشیم که حداقل یک مثلث تک رنگ داریم

 . زم استبیشتری ال رأسچندرنگی، تعداد های حالت

را تشخیص دهند، عدم قطعیت در   یا تعداد بیشتری رأس و نه مثلث  با چهار، پنج ی یها خواهند شکلمی  اندانریاضیبه عالوه، زمانی که 

 .  یابدمی تر افزایشتعداد کل نقاط الزم حتی در حالت چند رنگ سریع

  نمایی ن عدم قطعیت حالت چند رنگ به کار بردند که در آن از مقادیر  برای این کار، کانلن و فربر یک نوع جدید از اثبات را برای کم کرد

  ی باز  وارد   بودن  ی تصادف  تر را که در آنقدیمیهای  از رویکردی ترکیبی استفاده کردند که استراتژی   گویند ها میشود. آنمیاستفاده  

 . کندیم بیترک هستند  تریقطع که  دتریجد  یهای استراتژ با شود،یم

ما این رویکرد را با روشی ترکیب .  آمیزی تصادفی برای حل مسأله وجود داردما پی بردیم که راه حلی بهتر از رنگ»:  گویدمی  کانلن

 «.کنیمچه چیزی را با یک رنگ خاص رنگ می دانیم می  کردیم که دقیقاً

اولین  2009دکترای خود در سال    رسالهاو برای  .  بازگشته استگوید که اکنون به مسئله اعداد رمزی در حالت دو رنگی  می  کانلن   ،

چشمگیر این نوع مسائل، به ی  گوید برای توسعهمی  او.  انجام دادها  را در کاهش عدم قطعیت راه حل  1935مهم از سال  های  توسعه 

 .  جدید نیاز است چیزی کامالً

در  .  نشده ریاضی مفید خواهد بودکنم در سایر مسائل حلمی  که فکر  یاز داردنجدیدی را  ی  ایده  احتماالً  ، حالت دو رنگ»گوید:  او می

 « شود.می به دالیل دیگری مهم یا جالب  اما بعداً ، کنید زیرا به موضوعی به خاطر خود آن عالقه داریدمیبه کار   ریاضیات، شما شروع
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پیش اوقات  یک  گاهی  برای  آینده  کردن  بینی 

پدیده است.  راحتی  کار  سادهکامپیوتر،  ای  های 

ی درختی ی گیاه از تنهطور شیرههمثل این که چ

ها را با  توان آن شود، واضح هستند و میجاری می

که   مبحثی  از  استفاده  با  کدنویسی  خط  چند 

خطی ریاضی دیفرانسیل  معادالت  آن  به  دانان 

در  می اما  آورد.  دست  به  راحتی  به  گویند، 

کند، جریان  های یک جت عبور می: هنگامی که جریانات هوایی از بالتوانند بر هم اثر بگذارند های غیرخطی، فعل و انفعاالت میدستگاه

کنند،  ایجاد می  آشوبای،  های چرخه دهد و غیره. این واکنششود و همین، جریان هوا را تغییر میهای مولکولی میکنشهوا باعث برهم

قدر ههر چ  - کنند  غیرممکن می  بینی را تقریبااوند و پیششمتفاوتی بدل می  طوری که تغییرات کوچک در شرایط اولیه، به رفتارهای کاملا 

 هم کامپیوتر ما قوی باشد. 

ی  بینی آب و هوا یا فهمیدن جریانات پیچیده گوید: »یکی از دالیل سختی پیش در دانشگاه مریلند می   ی کوانتوم اطلعات  ، محقق  1اندروز چایلدز 

 توانید حل کنید.« ای سختی وجود دارد که می گاه مسائل محاسبه غیرخطی باشید، آن   های دینامیک مایعات همین است. اگر قادر به حل این  

بود. در تحقیقات مجزایی که در ماه نوامبر منتشر شده است، دو گروه ابزارهای قدرتمندی را  پذیر خواهداین کار به زودی امکان احتماالا

سازی کنند؛ یکی به سرپرستی چایلدز و دیگری غیرخطی را مدل  هایدینامیکدهد  اند که به کامپیوترهای کوانتومی اجازه میتوضیح داده

 است. ری شده اگذی تکنولوژی ماساچوست پایهکه در دانشکده

های کلسیک خود عمل  تر از نسخهبرند تا سودبخشهای کوانتومی برای اجرای برخی محاسبات بهره میکامپیوترهای کوانتومی، از پدیده

های کلسیک تمام کنند.  تر از ماشینتوانند معادالت دیفرانسیل خطی پیچیده را به طور تصاعدی، سریعها، میکنند. به لطف این مهارت 

 ی کوانتومی کنترل کنند. های هوشمندانهمتامیدوارند بتوانند به طور مشابه، مسائل غیرخطی را نیز با الگوریمحققان 

های های دقیق این دو، تفاوت، در صورتی که روشکند تبدیل میتر تقریبات خطی  زود هضمی  را به مجموعه ها  غیرخطیجدید  های  دیدگاه

 با کامپیوترهای کوانتومی دارند.  غیرخطی محققان دو راه متفاوت برای پرداختن به مسائلتوجهی دارند. در نتیجه، قابل

ی کوانتومی در دانشگاه تکنولوژی سیدنی که به هیچ یک از این دو گروه تحقیقاتی وابسته نیست، گفته  ، محقق محاسبه 2ماریا کیفرووا 

 انگیز است و  با پذیرفتن فرضیاتی، الگورتیمی کارآمد دارند. این خیلی هیجاناند که است: »جالبی این دو مقاله این است که نظمی یافته

 اند.«های بسیار زیبایی استفاده کردههر دو تحقیق، از تکنیک

 

 

 درسا سماوی مترجم:
 آموخته ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتیدانش

 شکستند   را  یرخط یغ  معادالت  سرانجام  دیجد  یکوانتوم   یهاتمیالگور 



 شکستند را یرخطیغ  معادالت سرانجام د یجد یکوانتوم  یهاتم یالگور
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 1400 بهمن، ازدهمدومسلسل 

 وبی آشهزینه

غیرخطی    اند تا از معادالت خطی به عنوان کلیدی برای بازگشایی معادالت بیش از ده سال است که محققان اطلعات کوانتومی تلش کرده 

که در حال حاضر در دانشگاه مک کواری   3دومینیک بری زمانی است که منتشر شد،   2۰1۰استفاده کنند. یکی از کشفیات مهمی که در سال  

تر  روی کامپیوترهای کوانتومی به طور تصاعدی سریع   که   را برای حل معادالت دیفرانسیل خطی ابداع کرد   ی واقع در سیدنی است، اولین الگوریتم 

 کند. بعد از مدت کوتاهی، تمرکز بری هم به معادالت دیفرانسیل غیرخطی تغییر پیدا کرد. از کامپیوترهای کلسیک عمل می 

نیز  گوید: »بری می از این  روی این مبحث پیش 

خیلی   اما  بودیم،  کرده  کار  ناکارآمد  هم  خیلی 

 بودند.« 

این خود  مشکل  زیربنای  فیزیک  که  جاست 

اساساا  نیز،  خطی هستند.    کامپیوترهای کوانتومی 

 MIT  یهمکار در مطالعه  ی ، نویسنده4بابک کیانی 

گوید: »مثل این است که به یک ماشین، پرواز  می

 کردن یاد بدهی.« 

در نتیجه، ترفند این است که راهی پیدا کنیم تا با  

به یک دستگاه   را  غیرخطی  ریاضی، یک دستگاه 

خواهیم  گوید: »میخطی تبدیل کنیم. چایلدز می

های خطی داشته باشیم، چرا که ابزارهای دستگاه

دو گروه، این کار را به دو    ما این چنین هستند.«.

 ی متفاوت انجام دادند. شیوه 

از   ایآرایه  برای تبدیل کردن مسائل غیرخطی به  - گرددبرمی  1۹3۰به  روشی ریاضیاتی قدیمی که    -سازی کارلمن  گروه چایلدز از خطی

 معادالت خطی استفاده کرد. 

محققان باید بفهمند چه تقریبی برای متوقف کردن این مجموعه مناسب است. نونو  ی چنین معادالتی، نامتناهی است.  متاسفانه، مجموعه 

  2۰ی  توقف کنم؟ شماره   1۰ی  ی شماره گوید: »آیا در معادله مطالعات مریلند می همکار  ی  و نویسنده   MITدان پلسما در  ، فیزیک 5لوریرو 

 را کوتاه کرد و سپس معادالت را حل کرد.   نامتناهی ی  توان مجموعه ها، می ی خاصی از غیرخطی گروه اثبات کرد که برای محدوده این  چطور؟«.  

توسط  مقاله که  می  MITای  بوزرهبری  چگالش  عنوان  به  را  غیرخطی  مسائل  تمامی  کرد.  بررسی  را  متفاوتی  دیدگاه  اینشتین -شد، 

شود.  های مجزا میها در گروهی از ذرات فوق سرد باعث همسان شدن رفتار تک تک ذرهکنش، برهمسازی کرد. در چنین وضعیتیمدل

 گذارد. های غیرخطی، بر سایر ذرات اثر میای از ویژگیتمام ذرات به هم متصل هستند، بنابراین رفتار هر یک از ذرات، طی چرخه 

دهد تا خطی و اینشتین، بر روی یک کامپیوتر کوانتومی تطبیق می-اضیات بوزی غیرخطی را، با استفاده از ری این پدیده  MITالگوریتم  

ی غیرخطی ساخته که برای هر مسئله ،ینیاینشت-سازگاری چگالش بوزیک شبه غیرخطی را به هم ارتباط دهد. بنابراین با تصور کردن  

الگورتیم پیامد کارآمدی برای تقریبات خطی خواهد داشت. توبی این  ، دانشمند اطلعات کوانتومی در دانشگاه  6اس آزبورن شده باشد، 

ی خود را به من  ی دیفرانسیل غیرخطی مورد علقهگوید: »معادلهمی  -   که در هیچ یک از دو تحقیق، دست نداشته است  - لیبنیز هانوور  

 آید!« اینشتین آن را بسازم. از این ایده خیلی خوشم می -  سازی چگالش بوزبدهید تا شبیه

ی او: »در های مختلفی مهم هستند )او در هیچ یک از این دو مقاله، دست نداشته است(. طبق گفتهنظر بری، هر دو مقاله به روشاز  

 ها برای تعیین رفتارهای غیرخطی استفاده کرد.« توان از این روشدهند میها این است که نشان میآخر، اهمیت آن 

 
 هادانستن محدودیت

های غیرخطی هستند. محققان بیشتری ها در رمزگشایی دستگاهقدم  ای هستند، اما تازه اولینهای قابل ملحظهها پیشرفتاین  این کهبا  

ها نیاز است، به حقیقت بپیوندد. کیفرووا افزاری که برای اجرای آن سخت  این کهها را آنالیز و اصلح خواهند کرد؛ حتی پیش از  این روش 

 ها برای حل مسائل غیرخطی شدنی، نیازمند کامپیوترهای از آن  کنیم.« استفادهتفاده از هر دو روش، به آینده نگاه میگوید: »با اسمی

 پذیر است.چه امروزه امکانخیلی فراتر از آن -را به حداقل برساند  اختللکوانتومی با هزاران کیوبیت است تا میزان خطا و 

اد تا اجازه د یکوانتوم یوترهایکرد که به کامپ یاز دو تلش را رهبر یکی لند،یاز دانشگاه مر لدز،یاندرو چا

به  یکیرا با استفاده از تکن وبناکآش یهاستمیس نیاو ا میت تمیرا بهتر مدل کنند. الگور یرخطیغ هایکینامید

 تر تبدیل کرد.قابل درک یاز معادالت خط یاکارلمن به مجموعه یسازینام خط
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بودن    مقدار دقیق غیرخطی  کنند. مطالعات مریلندبینانه تنها کمی از مسائل غیرخطی را حل میهمچنین هر دو الگوریتم، به طور واقع

میزان گرایش آن به آشفتگی    -کند  گیری میاندازه خطی آن است(    بهغیرخطی مسئله    نسبتی  دهنده)که نشان  Rبا پارامتر جدید    آن را

 شود.می سیستمدر مقایسه با اصطکاکی که باعث ادامه یافتن 

کند و چه موقع کار چه موقع روشش کار می  این کهگوید: »مطالعات چایلدز، از نظر ریاضی دقیق است. دالیل روشنی مبنی بر  آزبون می

 کند، ارائه کرده است. به نظر من، این خیلی خیلی جالب است. کمک اصلی که کرده، همین است.«نمی

کند تا الگوریتمش را محدود  ای را به طور دقیق اثبات نمیصورت گرفته است، هیچ قضیه  MITنظر    ای که زیری کیانی، مطالعهطبق گفته 

هایی در مقیاس کوچک روی کامپیوتر کوانتومی،  تر، با انجام آزمایشکند. اما این گروه تصمیم دارد پیش از پرداختن به مسائل پیچیده

 های الگوریتم کسب کند. اطلعات بیشتری درمورد محدودیت

  یکوانتوم  های حالتکلسیک تفاوت دارند.    هایحلبا راه  های کوانتومی، اساساابرای هر دو روش این است که راه حل  رترین هشدامهم

ی  های بدنهبینی جریان هوا حول تمام بخششباهت بیشتری به احتماالت دارند تا مقادیر مطلق؛ بنابراین به طور مثال به جای پیش

 های هوای راکد را شناسایی کرد. دست آورد یا تودهه توان سرعت میانگین را ب جت، می

سال   1۰الی    5د تا  اناز حد نشان ندهیم. اما محققان مصمم  ی را بیشمپیوترهای کوانتوهای کامم است که تواناییی آزبورن، مهطبق گفته 

گوید: »همه نوع حالتی را امتحان های کوانتومی موفق بسیاری را روی مسائل عملی این چنینی، اعمال کنند. آزبورن میآینده، الگوریتم

 ها فکر کنیم، ممکن است خلقیتمان را محدود کند.«خواهیم کرد و اگر به محدودیت
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خوارها احتیاج دارد، دقیقاً به همان اندازه که مورچه

 ها نیاز دارند.چهرهمواره به مو
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عدد    به  با این ترفند عجیب  ،1اعداد اول ظریف •

 . شوندمی  تبدیل مرکب

 2دلومحققان ریاضی با استفاده از روش اثبات   •

 . ثابت کردند که این اعداد اول وجود دارند

  ودـوجای شدهاختهـشن ال ـثـم  هیچ اکنونـت •

 .هستند امیدوار دانانریاضی اما  ،ندارد

تازگی    اعداد   از  جدیدی   یرسته  دانانریاضی  ، به 

  مرکباعداد  به    ، از سیندرال در نیمه شبتر  سریع  یک از ارقام خود،با تغییر هر    ، طوالنی  نهایتبیاین اعداد اول    اند. کرده  پیدا  را  ظریف  اول

 شوند. می تبدیل

برای   شوند. تبدیل میعددی مرکب  به  ،  توسط هر مقدار دیگریهر رقم    جایگزینی   با   و   رقم هستند نامتناهی  دارای تعداد    اعداد اول ظریف

 و در   پذیرند بخش  3شما مقادیری دارید که بر    ،تغییر دهید   111یا    102  ،201ه  ارقام را ب  .نظر بگیرید  که اول است را در 101عدد    ،   مثال

   اند.نتیجه اعدادی مرکب

  ازتر  خاص  طیف  یک   جنوبی  کارولینای  دانشگاه  دانانریاضی  در حال حاضر،است؟    جدید  یچیز  چه  پس  ، قدمت داردها  این ایده دهه

  و  شده  اضافه  «پیشرو  صفرهای»  ها نامتناهیی هستند که به آناول  اعداد   ها . این3ظریف  بسیار  اول  اعداد  : اندکرده  ایجاد  ظریف  اول  داداع 

 . شودیم  ایجاد تفاوت ارقام  سایر بهها صفرتغییر   با  ظرافت، آزمایش برای  اما ، دهندنمی تغییر را اصلی اول  عدد

 خواهید داشت!شما این چیزها را دوست 

جا تنها برای نمایش وجود  در آنها  صفر  اساساً  یک عدد اول است و   ،این مقدار   . را درنظر بگیرید  000101عدد    ،101  بنابراین به جای عدد 

 .استپذیر  بخش  3که بر    دارید  یک عدد مرکب  ،کنید   تبدیل   100101به  را    000101که    مثل این   ، را تغییر دهیدها  اما اگر صفر  .دارند

  باها  آن  .پیدا کنند یک مثال واقعی    اندنتوانسته ها  آن  اما تاکنون   ،وجود دارد  ریفظ  بسیار  نهایت عدد اولدانان باور دارند که بیریاضی

  . اندکرده آزمایش را 1,000,000,000 تا  اول  اعداد تمام  ، محاسبات انجام و پیشرو صفرهای کردن اضافه

بسیار  با هم روی اعداد    ، 5جرمیا ساوتویک  ، سابق  التحصیلفارغو دانشجوی    ،4مایکل فیالستا   ،جنوبی  کارولینای   دانشگاه  استاد ریاضیات 

ثابت   ،خاص   لیمثا  داشتن  ها حتی بدونآن  .منتشر کردند  arXivو    ریاضیات محاسباتژورنال  خود را در  های  کار کردند و یافته  ظریف

 .است نامتناهی ها آن دارند و تعداد وجود  10اعداد در مبنای این کردند که 

 هایی  مثل آن ، خاص از اعدادای خانواده .است 6ها که مانند قواعد تقسیم ساده درباره استروئید ،است استواراز منطق  بر نوعیخود اثبات 

 

 

 سیده مریم سیادتی مترجم:
 ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی آموختهدانش

 کردند  کشف را اول اعداد از یدیجد نوع دانانی اضیر

https://www.ams.org/journals/mcom/2021-90-328/S0025-5718-2020-03593-5/
https://www.ams.org/journals/mcom/2021-90-328/S0025-5718-2020-03593-5/
https://www.ams.org/journals/mcom/2021-90-328/S0025-5718-2020-03593-5/
https://arxiv.org/pdf/2101.08898.pdf
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 جداگانه اختصاصهای  دلوثابت شوند و سپس به    کامالً  دنتوان، میاست  مقدار خاصی  رابر باهایی که مجموعشان بیا آن  هستند  9  حاویکه  

 .شودمی ش داده پوش اثباتاین  توسط ،صحیح عظیم اعداد مجموعه تعداد بیشتری از ، باشد داشته وجود بیشتریهای  دلو د. هرچهنیاب

های  دلوشما به    .استتر  ظریف پیچیدهبسیار  البته وضعیت مربوط به اعداد اول  »  :دهدمی  گزارشمجله اینترنتی کوانتا    از  7نادیس  استیو

افزایش   ، پیشروهای  از جمله صفر  اعداد اول؛ اگر هر کدام از ارقام  هادلوو در یکی از آن    1025000  از مرتبهچیزی    ، بیشتری نیاز دارید

   «.شودمی مرکب تبدیل عدد به طور قطع بهیابد؛ 

  هایمحدودیت کشف برای راهی عنوان  بهبیشتر ، بله این نظریه اعداد است که نیست که کاربرد عملی داشته باشداضیات این نوعی از ری

  وجود   آثار  در  ظریف  اعداد  ازتری  خاص   موارد  ،کردند  منتشر  را  خود  اثبات  ساوتویک  و  فیالستا  که  زمانی  از  حتی  .کند می  عمل  ریاضیات

 . کنندمی استفاده پرشی نقطه عنوان  بهها آن تحقیقات از دانانریاضی سایر زیرا دارد

از نقطه نظر ارقام، ؟  برسید  10  به  یک رقم بردارید تا   برسید و یا   1011  به  وارد کنید تا   1را در نظر بگیرید و یک    101اگر  شود  چه می

 . است نامحدود  امکانات

 

 مرجع
https://www.popularmechanics.com/science/math/a36014795/mathematicians-discover-
new-kind-of-prime-number/ 

 

 

 

 
1 digitally delicate prime numbers 
2 bucket argument 
3 widely digitally delicate primes 
4 Michael Filaseta 
5 Jeremiah Southwick 
6 steroid 
7 Steve Nadis 

https://www.popularmechanics.com/science/math/a36014795/mathematicians-discover-new-kind-of-prime-number/
https://www.popularmechanics.com/science/math/a36014795/mathematicians-discover-new-kind-of-prime-number/
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 دوفصلنامه دانشجویی 

 ت ـهایـنیــب

مدام به دنبال    گرفتم،   اد یکه حسابان را    یز وقتا

و    اورمیدرب  یخاص  زیچر  ه  کار  ام تا سر ازبوده  نیا

  درک . دکننیعمل م  طورچه  یزهاچ  نیبفهمم که ا

جالب   کند واقعا  یکار م  طورچه یزیچ هر  این که

کهاما    .است کشف    یزیچ  طورچه  میبفهم  این 

تر از زیانگو شگفت  . تر استشده، از آن هم جالب

که    میریبگ  ادیاست که خودمان    نیا  ها،نیتمام ا

وجود   طورچه   ا یکند  می  عمل   طورچه   زیچ  کی

2 این کهدانستن    ،ییآموز ابتدادانش  کی  یبرا  مثال   .دارد × بتواند با استفاده    آموزدانش  نیندارد اما اگر ا  ی، ارزش چندان4برابر است با    2

2ا استدالل کند که چر یچوبهای از بلوک × 2 =  . است زیبرانگ نیارزشمند و تحس اریدرک او بس نیاگاه آن ، 4

فراتر   ی مهارت  ازمند یاثبات ن  کینوشتن    .بخش استلذت  ار بسیها  آن  و خواندن دربارهها  کردن راجع به اثبات  خاطر است که فکر  نیبه هم

نوشتن   . ند که هستندطورهمان  قا ی دق زهایکه چرا تمام چ  سندیکنند تا بنومی  اغلب اوقات، افراد برجسته تالش   .از تفکر راجع به آن است

به ذهن   طورچهچه هستند و  ها  آن  این کهها،  متأسفانه مدارس چیزی راجع به اثبات  .طلبدی خودش را مییک اثبات، تحصیالت ویژه

واقعا   .دهندآموزان یاد نمیکنند، به دانشخطور می خواهید یاد بگیرید که اگر می  .امیدوارم که این موضوع به زودی اصالح شود  من 

 .را بخوانید «ی جورج پولیاچگونه مسأله حل کنیم، نوشته»کنم کتاب ها را بسازید، پیشنهاد میچگونه اثبات

  .کشف نکرد  یرا اثبات نمود، آن را به طور اتفاق(  شودی)که در ادامه آورده مای  ه یبار، قض  نیاول  یکه برا  یذکر کنم که فرد  دیدر ابتدا با

ای هیپا  یدهیکار را تنها با استفاده از چند ا  نیاو ا  ،رگید  یسو  از  .بودای  را کشف کرد چون شخص درخشان و برجسته   قتیحق  نیاو ا

 . حقایق زیبای ریاضی را پیدا کنیدها و  ساده، اثبات  یبا دانش   دیتوانیشما هم م   که دهدینشان م نیا . م دادنجاامثلثات 

 

  ینیو بازب قیآن را تحق دیتوانیبه صورت جداگانه نم زیکه شما ن ستیمعنا ن  نیرا اثبات کرده، به ا هیقض  کی یفرد  این که م یبدان د یبا

  ا یچند دن مال شماست؛ هر گرید  ه،یآن قض د،یاوریب یمورد بحثمان اثبات یهیقض یبرا د، یاکه در خانه نشسته  طورنیاگر هم مثال   .دیکن

 . آن را به نام شما نشناسد 

 

که در ادامه، اثبات آن را  دمیرا د  یمشهور  اریبس  یتئور  آکادمی خاندر  حسابان پیشرفته    درسیان دوره  آموزدانش  نیدر ب ش،یپ   یچند

کردبه صور خواهم  باز  مرحله  به  مرحله  برا  . ت  است  نسبتا    دهیچیپ   ها یبعض   یممکن  اثبات  در کل،  اما  برسد  نظر    .استای  ساده  به 

 

 

 وانیا امیری مترجم:
 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی

  یک اثبات زیبا: چرا حد  
𝐬𝐢𝐧(𝒙)

𝒙
 است؟  1کند، برابر با  میل می  0به سمت    𝒙وقتی  

https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-limits-new/ab-1-8/v/sinx-over-x-as-x-approaches-0#:~:text=Showing%20that%20the%20limit%20of,0%20is%20equal%20to%201.


  یک اثبات زیبا: چرا حد 
sin(𝑥)

𝑥
 است؟  1کند، برابر با میل می0 به سمت  𝑥وقتی  
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صفحه نگاشته   نیاثباتش چند  یکه برا  یقتیحق  .را دوست دارند که ساده شده و به اصطالح »شسته رفته« باشندهایی  اثبات  هادانیاضیر

به نظر    یاثبات ممکن است طوالن  نیا  .کندیاثبات را منعکس نم  ییبا یز  گاهچیبه کار رفته، ه  یادیگوناگون و زهای  شده و در آن معادله

 دی دیاثبات رس  انهیبه م  اگر  . و به طور مبسوط ارائه کنم  اتیجزئ  ی ام هر قسمت را با تمامکرده  ی است که من سع  ل یدل  آنبه    ن یبرسد اما ا

 .دیآن را بخوان یشتریبا دقت ب یکم  دیفقط با   .دی وحشت نکن لطفا  د، یاکه هنوز آن را متوجه نشده  دیو احساس کرد
 

   حد ادعا:  
sin(𝑥)

𝑥
 .1برابر است با   کندیم لیم 0به سمت 𝑥   یوقت

 
  . میفتی)واحد( م  ی مثلثات رهیدا  اد یناخودآگاه به  میکنیهرگاه به مثلثات فکر م  . میکنیشروع م  یمثلثات   م یساختن اثبات، با چند ترس  یبرا

  م، یده  شینما  رهیدا  نیا  یخودمان را رو  یمثلثات  اتیعمل  میبتوان  این که  یابتدا، برار  د  .1اع  به شع  ستی ارهی، دادایره مثلثاتی   ف،یطبق تعر

 . میکنیم میتقس یبه چهار قسمت مساو اآن ر

برای    . است   (0,0)که مرکز آن مبدا مختصات    ؛ ی دس ی و در صفحه اقل   ی دستگاه مختصات دکارت ر  د 1   به شعاع   ست ی ا ره ی دا   دایره مثلثاتی   : دایره مثلثاتی 

 .بزنید   مقاله این  ی واحد، سری به  خواندن نکاتی جالب راجع به دایره 

حال به    .میکنیرا رسم م  ADEو    ABCشروع، دو مثلث متشابه    یبرا  .میکنیبنا م  دایره مثلثاتینخست، اثباتمان را در ربع اول  اثبات: 

خط واقع    ک«ی»  یهر دو مثلث رو  ی که وترها  دینیبیم   د، یاگر دقت کن  .م یکنیرا سبز رنگ م  ABCمنظور مشخص شدن شکل، مثلث  

 . اندشده

https://abakcus.com/article/how-to-easily-remember-the-unit-circle/
https://abakcus.com/article/how-to-easily-remember-the-unit-circle/
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 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

 . قائمه قرار دارد یه یزاو یاست که رو به رو هیالزاومثلث قائم کی ضلع  نیتربزرگ، "وتر": فیتعر

قدر ه چ  BC  یحال، اندازه  .خواهد بود  1هم برابر با   ترکوچک در مثلث    ACوتر    نیبنابرا  .است  1  برابر   دایره مثلثاتیشعاع    ف،یطبق تعر

 . C یدر نقطه 𝑦 برابر است با مقدار  BCپس طول  .واقع شده است ی مثلثات  رهیدر محل برخوردِ شعاع با دا Cاست؟ نقطه  

پ sin(𝑥) ار  مقد  میخواستیاگر م 𝐬𝐢𝐧(𝒙)  ف،یطبق تعرگاه  آن  م،یکن  دایرا  = 𝑩𝑪/1.  جهینت  رد،  𝑩𝑪 = 𝐬𝐢𝐧(𝒙).  ادیاست به    الزم  

 . م یاستفاده کن«  𝐬𝐢𝐧(𝒙)»آن را به همان شکل  میتوانیم م، یدانینم را 𝐬𝐢𝐧(𝒙) یکه هرگاه مقدار عدد  میداشته باش

از  .ȁ𝑠𝑖𝑛(𝑥)ȁ میده شینما یرا به صورت قدر مطلق𝑠𝑖𝑛(𝑥)  دیما با نیبنابرا .مثبت باشد یمقدار دیبا کند،ی»طول« را مشخص م کی𝑠𝑖𝑛(𝑥)  جا که: از آنتذکر

 .دیرس میخواه کسانی یبه جواب میرا تکرار کن اتمانیعمل زین گریهای دکار، اگر در ربع نیبا ا گرید یطرف



  یک اثبات زیبا: چرا حد 
sin(𝑥)

𝑥
 است؟  1کند، برابر با میل می0 به سمت  𝑥وقتی  
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 ن ی ا  ABCدر مثلث    BCضلع    یکه برا  طورهمانحاال    . میکرد  فیتعر  ی تابع مثلثات   کیرا با استفاده از    BCما طول    د،یدی که د  طورهمان

 . میکن نییتع یتابع مثلثات کیبا استفاده از  زیرا ن ADEدر مثلث  DEطول ضلع  میتوانمی  م،ی م دادجاانکار را 

 . میمشخص کردن آن به کار ببر یرا برا یگریتابع د  دیی ایب م،یدانیرا نم ADE اندازه وتر مثلث که ییجاآن از 
 

ن چو .م یاست که از تابع تانژانت استفاده کن یواحد است، به نظر منطق یرهیبرابر با شعاع دا   ADE در مثلث ADل که طو نیبا توجه به ا

 tan(𝑥)ی  عنی  .برابر است با نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاورtan(𝑥) = 𝐷𝐸/1پس  کنیم  روی دایره واحد کار میجایی که  ، و از آن

𝐷𝐸:  میدار = tan(𝑥). 
 

 .است داده شده  یهیکنار زاو که از وتر ری است غ  ی : ضلع مجاور، ضلعتذکر

 م؟ یچه کار کن د یحاال با .م یاکرده دای را پ ها طول همه ضلع با  ی! تقریخب، عال 

  

. .  . 

 
خط به   کیرا با    Dو    Cکار، نقاط    نیا  یبرا  . مبزنی  کله  و   سر  مساحتبا محاسبه    ی کم  د ییا یب  م، یکرد  دا یرا پ ها  حاال که طول اکثر ضلع

رنگ   یمثلث را آب  نیداخل ا  یخال  یسپس فضا  .مینامیم  ACDرا    شودیم  لیتشک  رهیکه درون دا  یدیو مثلث جد   میکنیوصل م   گریکدی

 . میکنیم

مساحت مثلث   توانیخب، چگونه م  .میکار کن  -شده  لیو سبز تشک  یآبهای  که از رنگ -  ACDمثلث    یرو  میتوانمی  ! حاالیعال  اریبس

ACD  آن یضرب ارتفاع در قاعدهکه: مساحت هر مثلث برابر است با نصف حاصل م یدانینکته را م نای ما  ها مثلث کرد؟ درباره انیرا ب. 
 

برابر است    BC  م،یکرد  یریگجه ی که قبال نت  طورهماناست که    BC  زیارتفاع آن ن  . 1برابر است با  ACDمثلث    یواضح است که طول قاعده

ȁ𝐬𝐢𝐧(𝒙)ȁ×1برابر است با  ACDمساحت مثلث  نیبنابرا .ȁ𝐬𝐢𝐧(𝒙)ȁبا  

2
ȁ𝐬𝐢𝐧(𝒙)ȁیا   

2
. 

 .ȁ𝑡𝑎𝑛(𝑥)ȁ میکنیما از قدر مطلق استفاده م نیبنابرا .مقدارش مثبت باشد دیبا کند،یم ی»طول« را معرف کی جانیهم ا 𝑡𝑎𝑛(𝑥) این که لیدوباره به دل
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 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

 . ( ی نارنج   ه ی + ناح   ی آب   ه ی سبز + ناح   ه ی )ناح   م ی کن   دا ی را هم پ   مان ره ی از دا   ACDکه مساحت قطعه    م ی دار   از ی حال ن   . م ی کرد   دا ی را پ   ACDمساحت مثلث  

عبارت است از شعاع به توان دو ضرب    ره ی دا  ک یمساحت    .می را محاسبه کن  رهیدا  کیمساحت    دیبا  طورچهکه    میدانیخب، ما م 

  دیبا  نیبنابرا  .میخواهیرا م  ینارنج  هی+ ناح  ی آب  هیسبز + ناح  هیناحما تنها مساحت    .میرا الزم ندار  رهیاما ما تمام سطح دا  .𝝅در  

 : رداستفاده ک ریاز منطق ز توانیم جا این .میکن دایرا پ  مساحتنسبت مساحت مطلوب به کل 

آن را پوشش   𝑥  یهیکه زاو  ینسبتِ قسمت  جه،یدر نت  .خواهد بود  انیراد  2𝜋کل،    یهیزاو  م،یکن  یرا ط  رهیدور تا دور دا  میاگر بخواه

 .𝑥/2𝜋با   شود یبرابر م رهیبه کل دا دهد، یم

  دایره مثلثاتیکه شعاع    ییجاآناز    .کرد  میاستفاده را خواه  نیشتریب  ، منطقی که به آن اشاره شد، از  دایره مثلثاتی  یکار کردن رو  نیما ح

  م یخواه  م،یرا قرار ده  ک ی،  𝑟  ی ؛ چون اگر به جا𝜋برابر است با    رهیکه مساحت دا  میدانی، م𝜋𝑟2است، با استفاده از فرمول    1برابر با  

=شت: دا 1  12. 
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 .𝜋  واحد برابر است با یرهی: مساحت دانکته

 
… 

 
و نسبت مساحت مطلوب به مساحت کل برابر با    𝜋برابر با    ره یمساحت دا  . میکن  دا یرا پ   رهیاز دا  ACD  یمساحت قطعه  میتوانیحال، م

𝑥/2𝜋  مساحت    ن،یبنابرا  .استACD  ( برابر است با  ینارنج  هی+ ناح  یآب  هیسبز + ناح  هی)ناح𝑥 2𝜋⁄ ×  𝜋   ،ای  𝑥/2.  لیبه دل  ن،یعالوه بر ا 

 . م یکنیمثبت باشد، دوباره از عالمت قدر مطلق استفاده م ید مقداری مساحت با آن که

ساده    مساحت نسبتا   نیکردن ا  دایپ   قت،یدر حق  .می، فکر کنADEمثلث    ی عنیمثلث،    نیتربزرگمساحت    یبه محاسبه  میتوانیحاال م

قبل،    ی کم  . میکن  میتقس  2ر  ضرب کرده و حاصل را ب  DEرا در طول    ADاست که طول    نیا  م یده  انجام  د یکه ما با  ی است و تمام کار

  جه یدر نت.  1  با  شودیآن برابر م  یبرابر با شعاع است، اندازه  ADطول    که  ییجاآناز  .  ȁtan(𝑥)ȁ  برابر است با  DEکه طول    میافتیدر

ȁtan(𝑥)ȁاست با   یمساو  ADEمساحت مثلث   ! یعال  اریبس .⁄2

 

 
 ... 

 
 ی ها مثلث  اما چگونه؟ ما مساحت  .می کن  سهیمقا  گریکد یرا با    ریمقاد   نی است تا ا  رارق  م؟ یچه کار کن  میخواهیها ممساحت  ن یا  ریاما با مقاد

ACD    وADE  یقطعه  نیو همچن  ACD  مساحت   د، ینیبیکه م   طورهمان  .می کن  شانسهیمقا  گریکدیبا    میتوانیکه م   میرا دار  رهیاز دا

 ی مساو  ا ی  ترکوچک  ره،یدا  ACD  یمساحت قطعه  گری د  ی از طرف  .رهیاز دا  ACD  یاست با مساحت قطعه  یمساو  ای   ترکوچک   ACDمثلث  

 پس:   . ADE با مساحت مثلث  است

ȁsin(𝑥)ȁ

2
 ≤  

ȁ𝑥ȁ

2
 ≤  

ȁtan(𝑥)ȁ

2
 

  نیهمواره مراقب آن بود، ا  ستیبایکه مای  نکته  . میکن  جاد یا  رییتغ  ی نامعادله کم  نیدر ا  د یحال با  .خوب است  زیهمه چ  جا اینخب، تا  

؛ و همه 2/6  نوشت  توان ی، م 3  یمثال، به جا   ی برا  .برقرار نگه داشته شود  شهیکه نامعادله هم  می حاصل کن  نانیاطم  دیاست که با

 .ماند   اهدخو  ی مثل قبل باق  زیچ
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 ن یتا مخرج از ب  میضرب کن  2را در  ها  آن  میتوانیتر کردن نامعادله، م ساده  یاند؛ پس براشده  2بر   مینامعادله تقس  نیجمالت در ا  یهمه

 . استȁtan(𝑥)ȁ با   یمساو ای ترکوچکهم  ȁ𝑥ȁ است وȁ𝑥ȁ با    یمساو ا ی ترکوچک ȁsin(𝑥)ȁ داشت:   میکار خواه  نیبا ا .برود

ȁsin(𝑥)ȁ  ≤  ȁ𝑥ȁ  ≤  ȁtan(𝑥)ȁ 

 
 . cos(𝑥)  تقسیم بر sin(𝑥) برابر است با  tan(𝑥) چرا که    .م یس ی نو ی م   یداده و آن را به شکل متفاوت  ر یی تغ   ی مرحله تابع تانژانت را کم  نی در ا 



  یک اثبات زیبا: چرا حد 
sin(𝑥)

𝑥
 است؟  1کند، برابر با میل می0 به سمت  𝑥وقتی  
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ȁsin(𝑥)ȁ  ≤  ȁ𝑥ȁ   ≤  
ȁsin(𝑥)ȁ

ȁcos(𝑥)ȁ
 

  جادیا  یراتییکه باز هم در آن تغ  م یدار  ازی وجود، ن  نیبا ا  .متفاوت است  ار یبس  م،یاکه به دست آورده  یانامعادله  د، ینیبیکه م  طورهمان

 . دهدیم جهیرا نت ریز یکار، نامعادله  نیکه ا . میکن میتقس ȁsin(𝑥)ȁهمه جمالت را بر  د ییایخب، ب .میکن

ȁsin(𝑥)ȁ

ȁsin(𝑥)ȁ
 ≤  

ȁ𝑥ȁ

ȁsin(𝑥)ȁ
 ≤  

ȁsin(𝑥)ȁ

ȁcos(𝑥)ȁ
×

1
ȁsin(𝑥)ȁ

 

 . کندینم رییجهت نامعادله تغ م،یکنیم میمقدار مثبت تقس کیجمالت را بر   جااینکه ما در  ییجاآن: از تذکر
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≥ 1   ه ب میتوانیمان منامعادله نیحاال با ساده کردن آخر  
ȁ𝑥ȁ

ȁsin(𝑥)ȁ
 ≤  

1

ȁcos(𝑥)ȁ
 .میبرس

𝐬𝐢𝐧(𝒙) که در حکم ما وجود دارد،   یعبارت  .میاوریب  ادیالزم است که هدفمان را به    جاایندر  

𝒙
  م یابییدرم   م،یبه نامعادله نگاه کن اگر  .است   

ȁ𝒙ȁکه ما 

ȁ𝐬𝐢𝐧(𝒙)ȁ
 ! کردن  معکوسبله!   . میاوریرا به خاطر ب زیچ کی د ی با  ط،یشرا نیدر ا .میرا دار   

𝑎 اگر شما کسر  . ی: وارون ضربمعکوس 𝑏⁄د،یرا معکوس کن   𝑏 𝑎⁄دیآیبه دست م . 

𝐬𝐢𝐧(𝒙)  م،یتمام جمالت را معکوس کن  جاایناگر در  

𝒙
مهم را   اریبس  زی چ  کیالبته    .شودیظاهر مکه همان عبارت موجود در حکم است،    

 یمساو  ای  تربزرگبه عالمت    یمساو  ای  ترکوچک عالمت    ب،یترت  نیبه ا  .است  عوض کردن جهت نامعادلهو آن    میفراموش کن  دینبا

   .شودیم  لیتبد

 خواهد بود:  ریبه شکل ز دی جد ینامعادله جه،یدر نت .شودیم  1همان    1معکوس خوشبختانه، 

1 ≥  
ȁsin(𝑥)ȁ

ȁ𝑥ȁ
 ≥  ȁcos(𝑥)ȁ  

𝑥  یدارد )چون حد تابع مورد نظر در حوال  تیما اهم  ی: تنها ربع اول و چهارم براتذکر =  𝑥و    sin(𝑥)در ربع اول،    .مطلوب است(  0

 ن یبنابرا  .داشت  میمقدار مثبت خواه  کی  م،یکنیم  میرا بر هم تقسها  آن  یاما وقت  اند؛یدو منف  هر  ز،یدر ربع چهارم ن  .دو مثبت هستند  هر

قدر مطلق را حذف    یهامثبت است، تمام عالمتcos(𝑥) چون در ربع اول و چهارم، مقدار    ن،یهمچن  .میآن را بردار  طلققدر م  میتوانیم

 . میکنیم

  1 ≥  
sin(𝑥)

𝑥
 ≥  cos(𝑥) 

 

. .  . 

 
  .یمدیراه رس انی به پا با ی! تقردیصبر کن



  یک اثبات زیبا: چرا حد 
sin(𝑥)

𝑥
 است؟  1کند، برابر با میل می0 به سمت  𝑥وقتی  
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 .تابع هستند کی  یبه دست آمده، تمام جمالت نشان دهنده ینامعادله در

𝑓(𝑥)ه  گفت ک  توانیم   ن،یبنابرا = 1    ،𝑔(𝑥) =
sin(𝑥)

𝑥
ℎ(𝑥) و    = cos(𝑥) . را    میکه به دنبالشان بود  یحدود  میکه اگر بخواه  چرا

 . میاستفاده کن ا یقضا  ی که از بعض م یدار ازین م، یکن دایپ 

 

 : (چی)ساندو یفشردگ هیقض

 یبرا  د یشده باشند، فرض کن  فیتعر(  𝑎د  در خو  جز احتماال ه  ب) بازه   نیا  یرو ℎ و   𝑓  ،𝑔   و توابع  . باشد 𝑎 شامل نقطهای  ازهب  “  /  ”اگر

   یم:دار ،𝑎د خو جز احتماال ه بازه، ب نیدر ا 𝑥هر
 𝑔(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥) ≤ ℎ(𝑥) 

  مفروض است:  نیهمچن و

lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = lim
𝑥→𝑎

ℎ(𝑥) = 𝐿. 

   گاه،آن 
lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿. 

 

 میانی  تابع  ،( باشد  برابر  حدشان)  کنند  میل  یکسانی  عدد  به  راست  و  چپ   تابع  دو  هر  نامعادله،  یک  در  اگر  که معناست  این  به  فوق   یضیه ق

 .است برابر خود راست و چپ تابع  دو  حد با  میانی  تابع حد واقع در . کند میل  عدد همان به است مجبور نیز



 

67 
 

 دوفصلنامه دانشجویی 

 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

  تابع  حد   که  معنا  این  به  ؟طورچه  ℎ(𝑥)  تابع  .کندمی  میل  1  به  ،𝑓(𝑥)  اول،  تابع  که  است  واضح  کنیم،  نگاه   ماننامعادله  به  اگر  حال

 cos(𝑥)وقتی  𝑥  بله،  است؟  چند  کند، می  میل  سمت صفر  به   cos(0)این   نتیجه  در  .است  پیوسته  تابعی  هم  کسینوس  تابع  و  1  با   برابر 

 . 1  با است برابر حد

 پایان!  . باشد 1  با برابر  باید پس،  .بود خواهد نیز 1  با  مساوی  یا تربزرگ ،زمانهم  و 1  با مساوی  یا تر کوچک  ما  نظر مورد حد بنابراین

 مرجع
https://medium.com/however-mathematics/a-beautiful-proof-why-the-limit-of-sin-x-x-as-x-
approaches-0-is-1-c9709e72fda 

https://medium.com/however-mathematics/a-beautiful-proof-why-the-limit-of-sin-x-x-as-x-approaches-0-is-1-c9709e72fda
https://medium.com/however-mathematics/a-beautiful-proof-why-the-limit-of-sin-x-x-as-x-approaches-0-is-1-c9709e72fda


  

 

Gottfried Wilhelm 
Leibniz 

July 1, 1646 - November 14, 1716 

بریم از شمارش لذتی که از موسیقی می

آید، اما شمارشی ناخودآگاه. موسیقی  می

 چیزی جز حساب ناخودآگاه نیست. 
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  ی اضیر  یایدن  در  که  یریاخ  یهاگام  تمام  وجود  با

  یعدد  دانش  دنبال   به  همچنان  ،میابرداشته 

  ت ینها  در  که  یاانهیابررا  مانند  –  هستیم  ترقیعم

  65  مدت  به  که  را  مکعب  سه  مجموع  یمسئله 

راریاضی  سال کرده  دانان  کردبوددرگیر  حل   ،  .

  به   را  ما   که  هاستقرن  ی اضیر  مسائل   از  یبرخ

  نیترسخت   نیا  که  یحال  در  و  کشند،یم  چالش

 . دی شا. کند  حل راها آن تینها در است مجبور ی کس برسند، نظر به رممکنیغ  است ممکن ند یآیم  ادامه در که ی اضیر مسائل

 .ها تالش کنید ها و انسانبرای ماشین شناخته شده  ترین مسائل ریاضیتوانید برای حل سخت اکنون می

 

1 

 1حدس کوالتز

گرچه این مسئله هنوز کامالً    ،۲بودپخش شده  پرکار ترنس تائو  دانریاضیتوسط    ساله  ۸۲، خبر حل حدودی این مسئله۲۰۱۹در سپتامبر  

  .استحل نشده

با یک  سپس  برابر و    حالی که اعداد فرد را سه  در  کندمیگیرد نصف  که هر عدد زوجی را که میاست    𝑓(𝑛)  درباره تابع  کوالتزحدس  

عددی که    این موضوع برای هر  .رسی می  ۱به    نهایت   اعمال کنی در را روی آن  𝑓 و بارها  عدد طبیعی را که انتخاب کنی  هر   . کندجمع می

 . کندزنیم که این رابطه برای تمام اعداد طبیعی صدق میمیاست و حدس ایم صادق بودهحال امتحان کردهبه  تا

اثبات نهایی این  به    حلشتواند با راهاحتمال زیاد او نمیبه    است اما  کوالتزحل اصلی حدس  راه   به  نزدیک  ظریفیطرز  به    ئواکار اخیر ت

 های بیشتری روی این مسئله کار کنیم. پس ممکن است که برای دهه  .مسئله ریاضی برسد

 

 

 صمدی زهرا :مترجم
 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهیدبهشتی

ده مسئله دشوار ریاضی که 

 اندماندهباقی  نشدهحل

اند این ا نتوانستهیترین افراد در دنباهوش

شاید شما  ،مسائل را حل کنند

 .تر باشیدشانسخوش



 اند مانده یباق  نشدهحل که یاضیر دشوار مسئله ده
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ای باشد اما همین موضوع آن را خاص ای سادهرسید که مسئلههای دینامیکی است و به نظر میاین حدس زیرمجموعه رشته سیستم

تری برویم و این توانیم به سراغ مسائل سختای دشوار است؟ زمانی که آن را حل کنیم میی پایهکند. چرا پاسخ به چنین مسئلهمی

 مسئله است.معیاری برای درک ما از 

الزم   این رشته  شدن  شکوفا   یبرا  اما .  کندمی  تصور  امروز  ی کس  هر  که   شود  یزیچ  آن  از  تریقو  تواندیم  یکینامید  ی هاستمیس  مطالعه

 . م یکن حل را کوالتز حدس است تا

 

2 

 حدس گلدباخ 

 

  ،از دو  تربزرگاعداد زوج  »تمام    :این است که  «گلدباخحدس  »  .شودگی نوشته میساد  هی ریاضی بنشدهین معماهای حلتربزرگیکی از  

۱۳شود  می  ۱۸طور مثال  به    ک در ذهن امتحان کرد چتوان برای اعداد کوحدس گلدباخ را می  « .هستند  عدد اول جمع دو   +   ۴۲و    5

۲۳شود  می + حدس گلدباخ برای تمام اعداد  دیدن درستی  ا برای  م ا  ،اندرا تا اعداد بسیار بزرگی ادامه داده  این حدس   کامپیوترها  .۱۹

 . اثبات داریم به  طبیعی نیاز

یکی   عنوانبه   وجود آمد و به    ،لئونارد اویلر  سوئیسی،  ایافسانه  دانریاضیهای بین گلدباخ آلمانی و  نامهدر   ۱7۴۲سال  حدس گلدباخ در  

گیرم هرچند  نظر می  یک قضیه کامل در  آن را  من»  :گوید ی حدس گلدباخ میاویلر درباره  است.ین معماهای تاریخ ریاضی  تربزرگ از  

 . «توانم اثباتش کنمنمی

  ، کنیم نگاه می   تر بزرگ اعداد  به    وقتی   . است طور غیر شهودی سخت کرده به    این مسئله را   حل   چه چیزی   باشد که شده ممکن است اویلر متوجه  

۳طور مثال به    ، نه کمتر. بنویسیم   عدد اول جمع دو    صورت به    را ها  آن   ی هست که بیشتر های  راه  + عدد  جمع دو  به    را   ۸تنها روشی است که    5

۳7به    تواند می   ۴۲اما    کند، می تبدیل    اول  + 5  ،۱۱ + ۳۱  ،۱۳ + ۱۹و    ۲۹ + برای  رسد که حدس گلدباخ  نظر می به    پس   . تبدیل شود   ۲۳

 . است کم گرفته شده اعداد بسیار بزرگ دست 

های تاریخ ترین سوالعنوان یکی از قدیمیبه    اند. از این حدس درماندهبرای تمام اعداد    حدس این    درستیاز اثبات    اندان ریاضیامروز  به    تا

 . شودریاضیات یاد می
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 حدس اعداداول دوقلو

 
جایی که شما با این از آن  .است  های موجود در نظریه اعدادحدس  مشهورترین  نیز یکی ازاول دوقلو    اعداد  به همراه حدس گلدباخ، حدس

 اعداد از دوران ابتدایی آشنا هستید، بیان این حدس ساده است. 

  .اعداداول دوقلو هستند  6۰۱و    5۹۹مانند    ۱۳و    ۱۱پس    شود.باشد، اعداد اول دوقلو گفته می  ۲ها برابر با  به اعداد اولی که تفاضل آن

 .اول دوقلو بله است حدس اعداد دوقلو نیز داریم؟ پاسخِ شمار عدد اولآیا بی .وجود دارد عدد اول شمار دانیم بیمی

پس    .کمتر است  6از مضرب    واحد  همیشه یک  ،با یک استثنا  ، اول دوقلو  اعداد   عدد در یک جفت ازاولین    .تر شویمبگذارید کمی عمیق

اول دوقلودومین   تا کمی    .است   یشترب  6از مضرب    واحد  همیشه یک  عدد  باشید  آماده  را دنبال کنید، اگر  اغواکننده  اعداد  از نظریه 

 توانید دلیل این موضوع را متوجه شوید.می

فرد همیشه  صورتی که اعداد در ،هستند تربزرگ 6 بی ازاز مضر واحد ۴یا  ۲، ۰اعداد زوج همیشه  هستند. اول بعد از دو فرد تمام اعداد

 6از مضرب    واحد   ۳اگر عددی    .شودممکن برای اعداد فرد باعث مشکل می  حالتسه  یکی از    . ندتربزرگ  6از مضرب  واحد    5یا  ۳،  ۱

به   استثنا( و  عنوانبه    ۳این معناست که عدد اول نیست )با در نظر گرفتن  به    ۳  عاملداشتن    .پذیر استبخش  ۳پس بر    ،باشد  تربزرگ

 . باشدتواند اول که هر سومین عدد فرد نمیهمین دلیل است 

 اندکرده تالش  مسئله  نیا  حل  یبرا  که   ی کسان همه  گذشته سال  ۱7۰  در تصور کنید  بعد از خواندن پاراگراف قبل چه حسی دارید؟ حال 

 . اندکرده تجربه را ییدردسرها چه

  تر به هر چه نزدیک  ی هانسخه   به  اند شده  موفق   دانانیاضی ر  .ایمی گذشته پیشرفت امیدبخشی داشته خبر خوب این است که ما در دهه

طور است  ه؟ چمشکل داریدبا اختالف دو واحد  عدد اولشمار بی آیا در اثبات وجود :این بود آنانی ایده .بپردازند دوقلو اولاعداد  حدس

  ۲۰۱۳در سال    ۴دانشگاه نیوهمپشر   از  ۳این موضوع را یتان ژانگ  .وجود دارد  ۰۰۰,۰۰۰,7۰با اختالف    عدد اول شمار  اثبات کنیم بی  که

 . اثبات کرد

حلی برای حدس اعداد  راه  ۲کاهش این عدد تا    اند. صدها رساندهبه    ها اثبات ژانگ از میلیون   دررا  این عدد    اندان ریاضی  ،سال گذشته  6در  

 داد   خواهد  نشان  زمان  .است  6  - با اضافه کردن تعدادی فرض تکنیکی    –ایم  آن رسیدهبه    ترین عددی کهنزدیک  .اول دوقلو خواهدبود

 خواهد  چالش  به  دهه  نیچند  یبرا  را  دانانیاضیر  آخر  بخش  آن  ایآ  که  نیا  ای  است،  کنار  و  گوشه  در  درست  ۲  تا  6  از  مرحله  نیآخر  ایآ  که

 .دیکش
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 فرضیه ریمان

فرضیه ریمان یکی از   .ی باز در تمام دنیای ریاضیات استترین مسئلهتوافق نظر دارند که فرضیه ریمان قابل توجه  اندانریاضیامروزه  

است، اما در   های زیادی از ریاضیاتحل کردن این مسئله مستلزم دانستن شاخه .میلیون دالر است ۱هفت مسائل جایزه هزاره با جایزه  

  . ی کافی ساده استاندازهبه  آن ی اصلیعین حال توضیح دادن ایده

یک سری نامتناهی است که  ،  𝑠برای هر  این تابع است. وجود دارد که ضابطه آن در تصویر فوق آمده 𝜁(𝑠)  نام تابع زتای ریمانبه تابعی 

𝑠برای    ،طور مثال به    ای نیاز داریم. نیز به حسابان پایه  𝑠ترین مقادیر  برای محاسبه آن به ازای ساده = ۲،  𝜁(𝑠)    شده شناخته سری  همان  

۱ + ۱ ۴⁄ + ۱ ۹⁄ + ۱ ۱6⁄ + 𝜋۲دقیقاً برابر با    طور عجیبیبه    مقدار آن   که   است  ⋯   دست ه  ب  ت، مختلط اس  یعدد  𝑠 وقتی  است.   ⁄6

وقتی  به    عریمان راج  مخصوصاً فرضیه   . استی ریاضی تبدیل شدهترین مسئلهسختبه    حقیقت  در ،  نیازمند مهارت باالست 𝜁(𝑠) آوردن

𝜁(𝑠)است که  =   . «۱/۲زتای ریمان برابر است با   تابع  ریشه نابدیهی   هر »قسمت حقیقیِ    حکم رسمی این فرضیه بدین صورت است:  ؛۰

در رفتار    ن است که اینای  فرضیه  .دارد  خاصی  قائم  خط  امتداد  در  مشخصی  رفتار  عبتا  که  است  معنی  بدان  این  مختلط  اعداد  دنیای  در

  .نهایت ادامه داردتا بی طول آن خط

ی را در زمان مطالعه  این فرضیهریمان  . آمد  وجوده ب  ۱۸5۹ریمان در سال    دنام برناربه    آلمانی   دانریاضیفرضیه و تابع زتا توسط یک  این  

تصور  به    گاه قادرو ریمان هیچ  استهپیشرفت کرد شروع به  سال پیش   ۱6۰اول از    دانش ما از اعداد   .گسترش داد هاو توزیع آن  اول  اعداد

  .است شکست بزرگریمان یک   حل برای فرضیه راه نبوداما  است.هنبود هاابررایانهقدرت 

اسر نظریه اعداد و آنالیز تو خبر بزرگی در سر  هددریاضیات رخ می  بیشتر، تحول عظیمی در پیشرفت  شوداگر فرضیه ریمان فردا حل  

 . های ریاضی استی پژوهشرودخانه سدهایین تربزرگ، فرضیه ریمان یکی از زمانتا آن هدبود.خوا
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 5دایر -سوینرتونحدس برچ و 

زبان به    آن راتوانیم  که می  است  دیگری  وردی هزاره و تنها می مسائل جایزهی حل نشدهمسئله  6حدس برچ و دایر نیز یکی دیگر از  

   .بیضوی است هایخم ریاضی معروف به مبحثشامل این حدس  .ساده توضیح دهیم 
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  اثباتبیضوی    هایاستفاده از خم  با  آن رااندرو وایلز    که  بودریاضیات حل قضیه آخر فرما  بیستم  قرن    هایترین دستاوردبزرگ  یکی از

 . ریاضیات بدانید یترین شاخهرا یکی از پرقدرت آنتوانید پس شما می .کرد

𝑦۲  فرم به    ها آن   .است  خاص   گفت که خم بیضوی یک تابع  توانبه طور مختصر می = 𝑥۳ + 𝑎𝑥 + 𝑏    .دارای   این  انند م  وابعی تهستند 

 . شوندمیاعداد   جبر و نظریه انندموضوعات ریاضی م  منجر به فهم که هستندخواص معینی 

  حکم دقیق آن بسیار فنی است  .میالدی توسعه دادند  6۰  بریتانیایی برایات برچ و پیتر سوینیرتون دایر حدس خود را در دهه  اندانریاضی

 .استنبوده لزیوا جز یکس  تکامل نیا یاصل مباشران از ی کی و استتکمیل شدهو طی سالیان زیاد 
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 6بوسانمسئله عدد 

 

را   کاربردهای عملی تا    محضاز ریاضیات    . این مسائلاست، مسائل مربوط به پر کردن فضا توسط کره  بخش بزرگی از مسائل ریاضی

واب جبه    این مطالعه  برخی سواالت در  .دهدها در یک فضای معین، اختصاص میو اصطالحات ریاضی را به ایده چیدن کره  شودشامل می

  .همچنان مجهول است بوسان ی عدد مانند مسئلهحالی که برخی از سواالت ساده   اند دررسیده

  به  دارد که تعداد کرات دیگری است که مماس بوسان هر کره یک عدد  ، اندی خاصی قرارگرفتهها در ناحیهاز این کره ایزمانی که دسته

میانگین   بوسان  یک عدد  دارای  بندی شدهی بستههاکره  یک دسته از  .است  6شما    بوسان  عدد   باشد،کره در مجاورت شما    6اگر    .استآن  

  .پاسخ استبی بوسان  عددبه  عراج ایپایهاما هنوز سوالی  .کند کمک می موقعیتتوصیف به  لحاظ ریاضیاتی به  که است

 ر محو  . محورهای مختصات مستقل هستندها  آن  :خصوصی دارند ه  در ریاضیات معنای ب  ابتدا به یک نکته درباره ابعاد توجه کنید. بُعدها 

𝑥  و  𝑦توجیه    رود،بعد دیگری میبه  گوید کهوقتی شخصیتی در فیلمی علمی تخیلی می  .در صفحه مختصات هستند ۲دهنده بُعد نشان

  .بروید 𝑥 محوربه  توانیدشما نمی ریاضیاتی ندارد.

به    .اندکرده  پیدارا    ممکن  بوسان  تعداد ماکسیمم عدد   ،های کوچکاین بعد  یبرا  دانانریاضی  .دوبعدی است  صفحهبُعدی است و    ۱خط  

اثباتی دقیق   .شما   در سمت چپ  ای دیگرکرهدر سمت راست و    کرهیک    ، است  ۲هستیم این عدد    یبعد روی خط یک  طور مثال وقتی  

 . کشیدطول میالدی  5۰ی دارد که تا دهه نیز وجود ۳ عدبرای بُ

و    ۲۴در جدول زیر کران پایین و باالی ممکن برای عدد بوسان تا بُعد    .استماندهحل نشده باقی  بوسان  عدد مسئله    ۳  تر ازدر ابعاد باال

تر و یا حالت کلی، این مسئله به طور کامل برای اعداد بزرگ  است.که دقیقاً شناخته شده، آورده شده  از اعداد بوسان  تعداد کمی   همچنین

 حل این   در یجیتدر شرفتیپ  انتظار نیبنابرا .های محاسباتی تا حل کامل این مسئله وجود داردموانع زیادی شامل محدودیت باز است.
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 7مسئله گشودن گره 
 

 

 

نسخه آسان شدهترین  حل  مسئله  این  تا  ،استی    پس 

کردن   حل   .وجود دارداین باره   هایی درموفقیت  حدودی

 .ی خواهدبودتربزرگی کامل این مسئله پیروزی نسخه 

  زیرا  ،اید ها نشنیدهنظریه گرهبه    راجع  حال به    تا   احتماالً

هیچ  تقریباً و    در  کمی دبیرستان    ها دانشگاه  از  تعداد 

Dimension 
Lower 
bound 

Upper 
bound 

1 ۲ 

2 6 

3 ۱۲ 

4 ]7[۲۴ 

5 ۴۰ ۴۴ 

6 7۲ 7۸ 

7 ۱۲6 ۱۳۴ 

8 ۲۴۰ 

۹ ۳۰6 ۳6۳ 

۱۰ 5۰۰ 55۳ 

۱۱ 5۸۲ ۸6۹ 

۱۲ ۸۴۰ ۱,۳56 

۱۳ ]۱۳[۱,۱5۴ ۲,۰66 

۱۴ ]۱۳[۱,6۰6 ۳,۱77 

۱5 ۲,56۴ ۴,۸5۸ 

۱6 ۴,۳۲۰ 7,۳۳۲ 

۱7 5,۳۴6 ۱۱,۰۱۴ 

۱۸ 7,۳۹۸ ۱6,۴6۹ 

۱۹ ۱۰,66۸ ۲۴,575 

۲۰ ۱7,۴۰۰ ۳6,۴۰۲ 

۲۱ ۲7,7۲۰ 5۳,۸7۸ 

۲۲ ۴۹,۸۹6 ۸۱,۳76 

۲۳ ۹۳,۱5۰ ۱۲۳,۳۲۸ 

24 ۱۹6,56۰ 

https://en.wikipedia.org/wiki/A2_lattice
https://en.wikipedia.org/wiki/A3_lattice
https://en.wikipedia.org/wiki/Kissing_number#cite_note-Musin-7
https://en.wikipedia.org/wiki/D4_lattice
https://en.wikipedia.org/wiki/D5_lattice
https://en.wikipedia.org/wiki/E6_lattice
https://en.wikipedia.org/wiki/E7_lattice
https://en.wikipedia.org/wiki/E8_lattice
https://en.wikipedia.org/wiki/Kissing_number#cite_note-Zinoviev99-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Kissing_number#cite_note-Zinoviev99-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Leech_lattice
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 آن  با   را  تان یهاکفش  بند  که  چهآن  ها،گره  ایبر  را  اثبات   مانند   ،یرسم  ی اضیر  ی هادهی ا  دیکن  یسع  که  است  نیا  ده ی ا  شود.تدریس نمی

 . دیببر کار به د، ی بندیم

 چ ی پ  کی که تفاوت نیا با دارند یکسانی مراحل هاآن را بدانید. « و »گره مادربزرگ«گره چهارگوش» بستن یشما شاید نحوه :برای مثال

 گره   پردازانهینظر  هستند؟   متفاوت  ها گره  نیا  که   د یکن  ثابت  دیتوانیم  ا یآ  اما .  شودیم  برعکس  مادربزرگ  گره   به  چهارگوش  گره  از

 . توانندیم

  ا ی   است   خورده   گره   واقعًا  ده ی چ ی پ   هم   در   ی ها ی آشفتگ   از   ی برخ   ا ی آ   که   ن ی ا   ص ی تشخ   ی برا   بود   ی تم ی الگور   گره   پردازان ه ی نظر   «مقدِس  جام »   مسئله 

  در   کار   ن ی ا   ی برا   ی وتر ی کامپ   تم ی الگور   ن ی چند !  است ه شد   انجام   کار   ن ی ا   که   است   ن ی ا   جالب   خبر .  کرد   باز   هم   از   طور کامل   به   را   آن   توان ی م   که   ن ی ا 

 . است شده   نوشته   گذشته   سال   ۲۰

 در حال حاضر   اما   ، هر پیچیدگی هستند   باز کردن هر گره با به    های ما قادر دانیم که الگوریتم می   . است به  حال محاس   اما این مسئله همچنان در 

 . ناممکن طوالنی نیاز است   زماِن  ها، آن   شدن   تر ده ی چ ی پ   با 

 طور  به  گشایی مسئله گره کند،  باز  شود، یم ده ی نام یاچندجمله زمان که  ی زمان در  را یاگره هر  بتواند  که  دهد  ارائه یتمیالگور ی کس اگر

 به  گشاییمسئله گره  یمحاسبات  شدت  که  نیا  و  ست،ین  ریپذامکان  نیا  که  کند  ثابت  تواندیم  یکس  گر،ید  طرف  از.  شودیم   متوقف  کامل

 .است قیعم  یریناپذاجتناب طور
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 بزرگ  پروژه اعداد کاردینال

 

نام جورج به    آلمانی   دانریاضی  ،میالدی  ۱۹در اواخر قرن    .آماده یادگیری باشید   ، ایدبزرگ را نشنیده  های کاردینال  درباره  حالبه    اگر تا 

نامتناهی    هایبرخی از مجموعه ی،  ریاضیاتعمیق  از دید    در حقیقت  .شودظاهر میهای متفاوتی  نهایت در اندازهنتور کشف کرد که بیاک

  . را اثبات کرد نتور اینادارند و ک ها آن  بیشتری از سایر عناصر

و »الف   یکی از الفبای زبان عبری است . این عالمتشودمینشان داده  ℵ₀ با عالمت است نهایتترین بینهایت که کوچک اولین مقدار بی

 .شودنوشته می ℕ|=ℵ₀|صورت ه طبیعی است که ب اعدادمجموعه اندازه   و  شودخوانده میصفر« 
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 صورت به    است و آن را  تربزرگی اعداد حقیقی  نتور اثبات کرد که مجموعهاک  ست.ا  ℵ₀  از  تربزرگهای رایج  برخی از مجموعه اندازه  

|ℝ|>ℵ₀ ها هستیمنهایتما تازه ابتدای راه بی  ؛بزرگ نیستند هم  قدرآن اعداد حقیقی  اما .نوشت . 

 نیا  .کنندیم  کشف  ،مینامیم  بزرگ  یهانالیکارد  ما  که  را  چهآن  ای  تربزرگ  یهااندازه  مدام  بزرگ،  واقعاً  هایمجموعه   یبرادانان  ریاضی

توانم اثبات  ام و میکاردینال فکر کرده  ی برایتعریفبه    من »گوید  فردی می  : رودیم   ش یپ   صورت  نیا  به  که   است  محض   ی اضیر  ند یفرآ  کی

کاردینال  که  کنم تمام  از  کاردینال  شناختهاین  آن«  .است  تربزرگ  شدههای  باشد  درست  او  اثبات  اگر  کاردینال تربزرگ  ،سپس  ین 

 .طرح کند م تربزرگکه کسی کاردینالی شود تا زمانیشده میشناخته 

  شده های بزرگ شناختهدر حال حاضر یکی از کاردینال  . شدمیجلو رانده  به    طور پیوستهبه    های بزرگکاردینال  سرحددر قرن بیستم،  

 مثبت است اگرچه بسیار پیچیده است. پاسخ  وجود دارد؟ آیا برای این اعداد پایانی  گذاری شده است.به افتخار کانتور نام

های اند که نوعی سقف برای کاردینالقضایایی ثابت شده  های بزرگ در معرض دید است.کاردینال  ه مراتبِلسلس  جهات، رأسِاز برخی  

اند.  های جدیدی شناسایی شده، کاردینال۲۰۱۹اند و تا همین سال  اما بسیاری از مسائلِ باز باقی مانده  کنند. بزرگ ممکن تحمیل می

  یهانالیکارد  همه  از  جامع  یفهرست  تینها   در  میدواریام  تری کشف کنیم.های بزرگکاردینالهای آینده نیز  بسیار محتمل است که در دهه 

 . میباشداشته  بزرگ
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𝝅 درباره  + 𝒆  ؟دانیدچه می 

 

ی این موضوع که اطالعات زیادی درباره  دانیم،می،  𝑒و    𝜋اضی،  ری  هایترین ثابتعروفاز م  مورددو    درباره  که  توجه به همه چیزهاییبا  

 . آور استنداریم کمی شگفتها آن  حاصل جمع

 .صحیح باشد  ضرایبای با  چندجمله یک  ی  عددی حقیقی وقتی جبری است که ریشه   .ی اعداد حقیقی جبری استدربارهتماماً  این معما  

𝑥۲  برای مثال 𝑥۲  هایریشه  .حیح هستندعدد ص  6−و    ۱زیرا    ،صحیح است  ضرایبای با  چندجمله   − − 6 = 𝑥برابر است با    ۰ = √6 

𝑥و   =  .جبری هستند 6√−و   6√، پس  6√−

اند که اعداد حقیقی جبری  »اغلب«باشید که  پس ممکن است این حس را داشته  .جبری هستندها  آن  هایی اعداد گویا و ریشههمه

رسد که تقریباً تمام اعداد حقیقی متعالی هستند. پس کدام متضاد جبری، متعالی است و به نظر می  .خالف این موضوع حقیقت دارد

 جبری و کدام متعالی است؟ 

  و اید  است. احتماالً نام هر دو را شنیدهاز قرن هفدهم وجود داشته  𝑒گردد، در حالی که عدد  به ریاضیات باستانی برمی  𝜋عدد حقیقی  

 است؟ درست م، یدانیم شودپرسیده می هاآن مورد  در که را یاساس سؤال هر  پاسخ  ما که د یکنیم فکر

𝜋 که آیا دانیمنمینحوی  به    اما   .هستندمتعالی  𝑒 و 𝜋 دانیم که در واقع می + 𝑒 به طور مشابه درباره   . است  یا متعالی  جبری𝜋𝑒 ،𝜋/𝑒    و

از آن باورنکردنی سوالبه    پسدانیم.  ها چیزی نمیهر ترکیب ساده دیگری  اعدادی که هزاران سال استای دربارهسادههای  طرز   ی 

 . استپاسخ ماندهود دارد که هنوز بیجشناسیم ومی
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 گویا است؟  𝜸 آیا

دارد تعریف اعداد    یادآوریبه    یزی که نیازچتنها    .این یکی دیگر از مسائل ریاضی است که بیان آن آسان اما حل آن بسیار دشوار است

 . گویا است

گویا    ۲√و  𝜋 که  حالی   در هستند، گویا  ۱۱/۳−و   ۴۱پس    . صحیح هستند  عدد  𝑞 و 𝑝 وقتی   ،نوشت 𝑝/𝑞 صورتبه    تواناعداد گویا را می

گویا است و کدام عدد  توان گفت کدام عدد گویا  که به راحتی میپس ممکن است فکر کنید    ،است  ایبسیار پایهنیستند این یک خاصیت  

 ، درست است؟نیست

قواره  شبیه تصویر باال که خیلی هم بیبا یک فرم    است  577۲.۰برابر با   عددی حقیقی تقریباً  این آشنا شوید.    𝛾 ۸ماسکرونی -با ثابت اویلر

 نیست.

ابر با حدِ تفاضلِ سری هارمونیک و لگاریتم طبیعی است«. پس  روش شفاف برای تبدیل این نمادها به کلمات بدین صورت است: »گاما بر

 شود. های دیگری نیز هست و در صدها فرمول ظاهر میشده است. گاما دارای فرمگاما ترکیبی از دو شیء ریاضی بسیار شناخته 

تواند گویا بودن  ولی هنوز کسی نمی  ،ایم کردهبه  محاس  آن راتریلیون رقم    تا نیم   ما   یا خیر.  گویا است  𝛾  دانیم کهنحوی ما حتی نمیبه    اما

𝜋  ماندر ادامه مثال قبلی  گویا نیست. 𝛾 این است که  رایجبینی  پیش .کند  بینیپیش   آن را + 𝑒،    ساده  یژگیو  کی  مورد  درسوال دیگری  

 . میده پاسخ آن به میتوانینم یحت که  میدار شدهشناخته عدد  کی یبرا

 

 مرجع
https://www.popularmechanics.com/science/math/g29251596/impossible-math-
problems/ 
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۸ Euler-Mascheroni constant 
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 گر ید یافتخار و  تینهایب

  ،ی متوال  یدوره   ن یسوم  ی برا  ت،ینهای ب  ییدانشجو   یعلم  ی ه ینشر  که   می کن  اعالم   م یمفتخر  و   خرسند 

  ی تخصص  اتینشر   یرسته   در   سوم   مقام   کسب  با  یی دانشجو  ات ینشر  یکشور   یجشنواره   در   توانست

 . کند  ی نیآفرافتخار  ه، یپا علوم

  ی اضیر ییدانشجو  یعلم انجمن یازیامت صاحب به تینهای ب ییدانشجو  یعلم هی نشر ازدهمی مسلسل

  در  توانست یردموس یا نژاد محرم  دکتر یمسئول ریمد  و یدبهشتیشه دانشگاه  یاضیر علوم یدانشکده

  ی علم  اتینشر  ن یب  در   را   سوم   مقام   ، (12  تر یت)  یی دانشجو   ات ینشر  یکشور   ی جشنواره   ن یدوازدهم

  یر یسردب  با  11  تریت  در  زی ن  هی نشر  نیا  دهم  مسلسل  ن، یا  از  شیپ.  د ینما   کسب  هیپا  علوم   ی تخصص

  به   نهم  مسلسل  نیچنهم .  بود  شده  ی کشور  سوم   ی رتبه   کسب   به   موفق   یباباخان  نیمحمدحس  ی آقا

  رسته   در  هم  یکشور  نخست  یرتبه   دو  کسب   با  بود  توانسته  اول،یفتح   س یمهد   خانم  یریسردب

  سیمهد   قلم  به  میسیبنو  یاضیر  چگونه)  یعلم  یمقاله   یرسته   در  هم   و  یتخصص  یعلم  هینشر

 . بگذارد ادگاری به هی نشر ن یا خیتار ی برا ی گرید ارزشمند  افتخارات (اولی فتح

  با   تا  میبرآمد   درصدد  ت،ینهای ب  اتینشر  سلسله  همراهان  و  همکاران  یتمام  به  مجدد   کیتبر  ضمن

  تیفی ک  یارتقا ضمن مقاالت، فی تال زی ن و ی علم مقاالت یترجمه  یارائه  ینه ی زم در  یچالش ی برگزار

  ه،ی نشر  از   مسلسل  هر   همراهان   و   همکاران  ی عمل  و   ی علم  سطح   ی ارتقا  ی برا   ی محفل  ه، ینشر  یعلم

 . میینما جادیا

  مقاله  کی و  یف ی تال یعلم یمقاله  کی مسلسل، هر  در: است شرح نیا به میاگرفته  نظر  در  که  یچالش

  انتخاب  دانشکده،  د یاسات  ی داور  با  و   ینظرسنج  ق یطر  از  خوانندگان  نگاه  از  برتر  یشده   ترجمه

  دانشگاه   ریتقد   لوح  دگان، یبرگز  یبرا.  شودی م  اعالم  هینشر  یبعد   مسلسل  در  یداور   جهینت.  شودی م

 . است شده گرفته نظر در ینقد  هی هد  زین و یدبهشتیشه
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