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 دوفصلنامه دانشجویی 

 ت ـهایـنیــب

اکنون در دستان که همباشد  نهایت  برای تورق مسلسل جدید بی  ایتواند بهانهترین روز سال و این میجا تهران است، به وقت طوالنیاین

 شماست.

 اما این تنها بهانه نیست!

آشنایی برای ما ایرانیان باشد، اما ممکن است او را بیشتر   کاشانی نام  الدین جمشید  شاید به لطف سریال تلویزیونی »نردبام آسمان«، غیاث

پس بدین بهانه،  امروز روز درگذشت اوست.   ،دان. از زمان دقیق تولد او اطالعاتی در دست نیست اما به روایتی تا ریاضی  بدانیمیک منجم  

 شویم. می آشنااو در ریاضی درخشان با نبوغ   نهایت،از بی در این شماره

کنیم تا نیروی دافعه بین اعداد جهانی که در آن زندگی می یدرباره  هایی پرسشو حتی این نیز کافی نیست. بنا داریم تا ذهن شما را با 

، چرا که رسالت       مسائل بیابیدپاسخی به تمام این    که  دهیماما قول نمی  . و یا حتی سرعت حل یک دستگاه معادالت درگیر کنیم

 دیدن است. بیشتر غیب شما برای بیشتر خواندن ونهایت تربی

ها و مفاهیم سخت و غیر ملموس به نهایت سعی داشتیم تا ریاضیات را زندگی کنیم. تالش کردیم تا ورای فرمولبرای این شماره از بی

مند سپری کنید و از لذت ناب فهمیدن بهره  نهایتبی  توانید دقایقی را بابریاضیات نگاه کنیم و حتی اگر دانشجوی ریاضی نیز نباشید،  

 شوید. این ادعای بزرگی است اما بدان ایمان داریم. 

ها  باشد. امید است که این دست همکاری  نیز  های چند تن از اساتیدی نوشتهدربرگیرندهنهایت الیق دانسته شده تا  و خبر خوش آن که بی

 نهایت همچنان فراتر از دایره محدود به دانشگاه شهید بهشتی خوانده و دیده شود. ادامه یابد و بی

ا و حتی کشورهای مختلف ما را سزاوار ها، شهرهنهایت را مدیون تالش تمام دانشجویان و اساتیدی هستیم که از دانشگاهماندگاری بی

 چه پیش روی شماستآنای با  که از گذران لحظه   آرزو داریمشما سپاسگزاریم و    همگی   نهایت ازاند. بیهمکاری و خوانده شدن دانسته

 پشیمان نشوید.

 

 هلاقمرس
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 دوفصلنامه دانشجویی 

 نـهایـت بــی

 
 ۱۳۵۸  سال  متولد  کاکاوندی  احمدی  بیژن  دکتر

  مقطع  .هستند  کرمانشاه  استان  هرسین  شهر

  ،بهشتی  شهید  دانشگاه  در  را  کارشناسی

  و   شریف  صنعتی  دانشگاه   در   را  ارشد   کارشناسی

  و   اندگذرانده  مدرس  تربیت  دانشگاه   در  را  دکتری

 موسسه   در  را  مطالعاتی   فرصت  دوره   یک  نیز

 سپری   آلمان  بن   شهر  در   واقع  پالنک  ماکس 

 دو  برنده   و   مدرس  تربیت  دانشگاه  دکتری  کنکور  ۱  رتبه  و   ارشد  کارشناسی  کنکور  ۴  رتبه  ،کارشناسی  کنکور  ۷۵  رتبه  ایشان  . اندکرده

 دانشگاهمیعل  تئهی  عضو  رضحا  حال  در  و  میالدی  ۲۰۰۰  سال  در  ریاضی  جهانی  مسابقات  نقره  مدال  و  کشوری   ریاضی  مسابقات  طال  مدال

 . هستند بهشتی شهید

 

 تحصیلی شما در دانشگاه ریاضی خواهدبود؟چرا ریاضی را انتخاب نمودید؟ و در چه زمانی )در چه سنی( متوجه شدید رشته  

 مباحث  حتیمیعل  مباحث  . خوانم می  پایه   علوم  آینده  در  قاعدتا    کردممی  تصور  .بودم  مندعالقه  علم   به  رفتم می  رسهدم  که   دورانی  از

 ادبیات   به  نوجوانی  و  راهنمایی  دوره  در  .داشت   جذابیت  من  برای  گویند می  علم  آن  به  که  را  چیزی  آن  کلی  طور  به  و  شناسیزیست 

 . ندادند اجازه خانواده که  بروم انسانی رشته خواستممی  حتی .بودم  مندعالقه خیلی فارسی زبان و شعر و  فارسی کالسیک
  درسی   یهابرنامه  تلویزیون  از  . شد(  تمام  جنگ  که  بودم   دبستان  )سوم  بودم  دبستان  مقطع  در  من   بود  جنگ  که  یی هاسال  دارم  خاطر  به

 دیدن   برای  من  .ندگفتمی  منطق   و  ند نوشتمی  فرمول  و   دادند می  درس  ریاضی   زادهبیژن  محمدحسن  دکتر  نام   به   آقایی   و   شد می  پخش

  سیاه  ،نوشتن  فرمول  با   را  معمولی  برگ  ۴۰  دفتر  یک  دارم  یاد   به  .فهمیدمنمی  چیزی  مطلقا    که  این  با   داشتم  زیادی   اشتیاق  برنامه  این

  سوم  شاید  .کنم  درست  معنی  کردممی  سعی  و  بود  جالب  برایم  و  بودم  کار  این  عاشق  لیو  نداشت  ته  و  سر  اصال  که  ییهافرمول  .بودم  هکرد

 . نداشتم ریاضی با  تماسی  خیلی  ولی داشتم ایتجربه  چنیناین که  بودم ابتدایی
  سیاسی  نقشه  بار،اخ  گوینده  پشت  .بود  تلویزیون  خبری  بخش  تنها  ۹  ساعت  بود(  من  نوجوانی  و  کودکی  دوران  )که  ۶۰  دهه  یهاسال  در

  مسطح  را  کره  یعنی  امروزی  زبان  به  .باشند  زده  دیوار  به  را  آن  و  اندکنده  را  پرتقال  پوست  انگار  که  بود  صورتی  به  نقشه  این  .بود  جهان

  صاف   را  کره  یک  توانمی  آیا  که  کرد  جلب  را  من  توجه  مسئله  این  عجیبی  طرز  به  .دبنشانی  صفحه  در  را  کره  یک  شما  یعنی  ؛باشند   کرده

 به  بنابراین  ،رودمی  فرو  هم   در  و  داردمینر  بافت  پرتقال  ولی  کنم  صاف  را  پرتقال  یا  نارنگی  پوست  که  کردممی  امتحان  خودم  من  کرد؟

 که  بیرونی   الیه  و   بودند   الیه  دو   ها توپ  این  معموال  . کردم  امتحان  را  آزمایش   این   پالستیکی  توپ  با  .دارد  امکان  که  کردم می  تصور  اشتباه

 

 

 علی رضائی :گرمصاحبه
 دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها

 وگویی با دکتر بیژن احمدی کاکاوندی گفت



 وگویی با دکتر بیژن احمدی کاکاوندی گفت
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 1400تیر  ،مسلسل یازدهم

 کوچک  تیکه  یک  یا   باشد   بزرگ  آن  پالستیک  اگر   کردممی  فکر   و   نداشت  امکان   ولی   کنم   آزمایش   را  ایده  این   کردممی  سعی   شد می  پاره 

 داشته   آن  برای  اثباتی  که  این  )بدون  رسیدم  قطعی  نتیجه  این  به  که  بودم  دبیرستان  احتماال   .دارد  امکان  ۱نشاندن  این  برداریم  را  آن  از

  منیفلد  یک  کره  ریاضی  زبان  به  .کرد  مسطح  صفحه  در  را  آن  بتوان  ندارد  امکان  ببرید   کره  یک  از  هم  سکه  یک  اندازه  به  اگر  حتی  که  باشم(

 به  تجربه این  . نشاند صفحه در  را کره تواننمی بنابراین .دارد صفر یانحنا  و  است تخت منیفلد  یک صفحه لی و مثبت  انحنای با )خمینه(

 . باشند داشته را تجربه این مشابه زیادی  افراد شاید  . گذاشت اثر من  ذهن در خیلی ریاضی تجربه یک عنوان
  پا  پیش  اتفاق   یک  شاید  حتی  .نبود  باشکوه  قدرآن   رفتم  ریاضی  سمت  به  و  داد  تغییر  را  من  زندگی  مسیر  همیشه  برای  که  برخوردی  اما

  اردویی  در  کرمانشاه  استان  نمونه  راهنمایی  آموزاندانش  ما  .افتاد  عید  تعطیالت  در  رمضان  ماه  سال  آن  و  بودم  راهنمایی  سوم  .بود  ایافتاده

  دوستان  از  یکی  .کنند   تجزیه  را  دوم  درجه  عبارات  که  بود  این  هادبیرستانی  معمای  .بودیم  تیزهوشانی  دبیرستانی  آموزاندانش  همراه

 به و بودم  هکرد رها را زندگی  و درس آن از پس  من ولی نشود باورتان  شاید .داد یاد  را معادالت دسته این تجزیه روش من به دبیرستانی

  گذاشتند  انحراف  را  آن  اسم  خانواده  و  هامعلم  همه  که  کردم  انتخاب  رویکردی  یک  .رفتممی  ۳  و  ۲  درجه  یهاای چندجمله   تجزیه  دنبال

  بود  موقعیت  آن  برای  ممکن  یهاکتاب  بدترین   شاید   خواندممی  که  را  ییها کتاب  .خواندممی  ریاضی  یها کتاب  فقط  سال   دو  به  نزدیک  و

  ریچارد   چیست؟«  »ریاضیات  کتاب  مثال   خواندممی  هم   خوبی  یهاکتاب  گاهی  .بود  شدهن  نوشته  ها بچه   برای  که   بود  یی ها کتاب  واقع  در

  ولی   شدممین  متوجه  چیزی  هاآن  از  .رودین  والتر  نوشته  ریاضی  آنالیز  اصول  کتاب  مثال   سنگین  یهاکتاب  هم   اوقات  بعضی  و  تکوران

  این  .دیفرانسیل«  »حساب  نام   به  دارد   کتابی   برجسته(  ی هانادریاضی  از  کارتان  الی   )پسر  کارتان  نریها  آقای   مثال  .کردممی  نگاه  باالخره

  این  .بودم هخرید فروش دست یک از را کتاب این من .است کرده ترجمه تهران( دانشگاه بازنشسته )استاد شادمان ارسالن آقای را کتاب

 تا  کشتممی را خودم من  .است باناخ ی هافضا روی دیفرانسیل حساب چون است سخت هم ریاضی  کارشناسی دانشجوی یک برای کتاب

 عشقی  انگار  .دادممی  ادامه  خواندن به  همچنان ولی  بگردم  آن  مضمون  درک  برای  چیزی  چه  دنبال باید  دانستممین  و   بفهمم  را  کتاب  این

 . بود  شده ورشعله من در
  امتحان   فردا  چون  بخوانم  را  درس  این  که  کرد  مجبور  را  من  ،مادرم  .داشتم  میعمو  درس  امتحان  یک  دبیرستان  دوران  همان  در  دارم  یاد  به

 . کنم«  یادداشت  را  مهم  موارد  خواهممی  .خواهممی  کاغذ  و  »خودکار  گفتم:  و  زدم  کلک  یک  من  .شودمی  خراب  هم  باز  امنمره  و  دارم

 مطلب   خواندن  حوصله  یعنی  بیاورم  دست  به  را  کسینوس  و  سینوس  جمع   به  ضرب  تبدیل  یهافرمول   که  گذشت  این  به  اما  شب  آن  بیشتر

 . نداشتم ریاضی غیر
 دوران   اواخر  در  .است  مانده  باقی   آن  اثرات  ولی   شد   تمام  هم  سرعت  به  شیفتگی  این  البته  بود  شده   ایجاد  من   در  عجیبی  شیفتگی  یک

  ریاضی  در  من  تحصیل  .بخوانم  ریاضی  که  بود  این  همچنان  من  قطعی  تصمیم  حال  این  با   .شدم  فلسفی  مباحث  به  مندعالقه  دبیرستان

  بخواهم   اگر  . خواندممی  ریاضی  هم  باز   آمدم می  دنیا   به  که  هم   دیگر  مکان   یا   زمان   هر  کنم می  فکر  .نیستم  پشیمان  اصال   و   بود   اتفاق  یک

  .شوندمی  وساگ   و   ریمان   هابعضی  .دارم  دوست  خیلی   را  ریاضی   تدریس  و  تحقیق  .بود  خواهد  رشته  همین  ببرم   لذت   و   باشم   مفید   جایی   در

 آهنگساز  یک  توانیدمی  شما  .ماندمی  موسیقی  مثل  .است   شخصی  لذت  یک  اساس  در  اما  ریاضیات  لذت  .گیرندمی  ایعده  یک  را  فیلدز  مدال

 . ببرید  لذت  خودتان  برای  نواختنش  از  و  باشید  داشته  تار  هس  یک  فقط  است  ممکن  نه  یا  باشید  لطفی  آقای  مثل  نوازنده  یک  یا  بتهوون  مثل

 است ناپذیر تکرار که  دهدمی آدم به شخصی و  ناب  لذت یک ریاضیات
 

چرا برای مقطع کارشناسی شهید بهشتی را انتخاب نمودید و از دیدگاه شما تفاوت بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه 

 شریف در چیست؟

 «.راندمی حکم جهان بر پیشآمد »عالیجناب است: گفته نیچه .کندمی تعیین را آدم زندگی ایافتاده  پا پیش  و  ساده اتفاقات سری یک
 دانشگاه   از  خیلی  من  دوست  .خواندمی  کامپیوتر  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  برادرش  که  خالدی  آقای  نام  به  داشتم  دوستی  راهنمایی  دوره  در

  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  روز  هر  .«. ..  محیطش  ش ... هادرخت  ...  محشره  ...  .خوبیه   جای  خیلی»  گفت:می  .کردمی  تعریف  بهشتی  شهید

  ها خیلی  .تهران  بعد   و   شریف  بعد   ،زدم  را  بهشتی   شهید  اول  هرشت  انتخاب  زمان  در  که  بگیرد  شکل   من  در  ایعالقه  شد   باعث  و  زدمی  حرف

 تعجب   ابراز  هستند  همکارم  رضحا  حال  در  که  زمان  آن  اساتید  از  خیلی  .ندادم  گوش  من  ولی  کنم  عوض  را  ترتیب  این  که  گفتند  من  به

 که   میرفخرایی  ناصر  آقای  نام   به  می داشت  استادی  ۱  فیزیک  درس  در  مثال   .است  بوده  من  اول  انتخاب  بهشتی  شهید  ریاضی   که  کردندمی

  . داریم  هم  میرق  سه  رتبه  فیزیک  دانشکده   در ما  شدید   قبول اینجا  خورده  رتبتون  تصادفا    ریاضی   یهابچه شما  »   گفت: کالس  سر  بار   یک

  استاد  .است  ۷۵  من  رتبه  گفتم  و  گرفتم  باال  را  دستم  من   .نبود  میرق  سه  اشرتبه  کسی  خب  باشه؟«  میرق  سه  رتبه  هست  اینجا  کسی
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 بودم  شده   پشیمان  سال   یک  از  بعد  البته  خوانی؟«می  ریاضی  چرا  تو  . فیزیک  دانشکده   برویم   شو  »بلند  گفت:   من   به   و   کرد  تعجب  خیلی

 مدرسه   در  تحصیل  تجربه  هم  من  . است  نبوده  هم  اشتباه  بینممی  کنممی  نگاه   کالن  دید   ا ب  حاال   وقتی  ولی  آمدم  بهشتی  شهید  چرا  که

  و   دارم  را  مدرس  تربیت  و  شریف  ،بهشتی  شهید  دانشگاه   در  تحصیل  تجربه  هم   . معمولی  مدارس  در  تحصیل  تجربه  هم   دارم  را  تیزهوشان

 .امکرده  تدریس  هم  عادی  مدارس  در  ماه داد  درس  تهران  حلی  عالمه  مدرسه  در  هم  دانشجویی  دوران  در  .امهداد  درس  مراکز  این  در  هم

  مطلق  شکل  به  را  محیط  یک  شودنمی  که  است  این   بگیرم  خواهممی  که  اینتیجه  .دارم  الیه  سه  دو  در  را  تدریس  و  تحصیل  تجربه  بنابراین

 امکان  رقابتی   کمتر  محیط  یک  گاهی  که  کنم  عرض  قدر همین  اما   کنم  پرگویی   خواهم نمی  .داد  ترجیح  دیگر  محیط  به  هاآدم  یهمه  برای  و

 . کندمی فراهم  فرد یک برای را پایدارتری و بیشتر ارتقاء و رشد
 

 فرمایید؟ چرا تصمیم گرفتید به موسسه ماکس پالنک بروید ؟ آیا این موسسه را برای ادامه تحصیل به دانشجویان توصیه می

 همه  من نظر به چون تحصیل برای فقط البته .بروند بتوانند دانشجویان که خوبی جای هر بلکه پالنک  ماکس  فقط نه .کنممی  توصیه بله

 . برسد  مانهخانواد و مملکتمان به خیرمان صورتی به موظفیم و  هستیم کشورمان داروام ما
  خارجی  دانشگاه  دو  از  که  این  وجود  با  ماندم  ایران  دکتری  برای  من  البته  .بود  من  برای  مطالعاتی  فرصت  کی  پالنک  ماکس  در  حضور

 آلمان   بن  شهر  پالنکِ  ماکس  موسسه  به  مطالعاتی  فرصت  برای  گرفتم  تصمیم  بعدها  .نرفتم  شخصی  دالیل  به  ولی   بودم  گرفته  پذیریش 

  بودم  جاآن  ماه  شش   من  .آنالیز  تا  هستند   ارگودیک  و  دیفرانسیل  هندسه  متخصص  بیشتر  ایشان  .بروم  بالمن«   »ورنر  نام  به  شخصی  پیش

 یک   درجه  دانریاضی  یک  با   و   اندهگذراند   جاآن   را  خودشان  دکتری  یدوره  شکری«  منصف  »خسرو  دکتر  آقای  دانشکده  اساتید  بین  در

 شخصیت   باید   دکتری  دوره  در  دانشجو  من   نظر  به  . کنند  راهنمایی  موسسه  این  خصوص  در  توانندمی  من  از  بهتر  خیلی  و   اندکرده  کار

 کشورمان   به  ما  کردم   عرض  که  طورهمان  ولی  است  بهتر  خیلی  کند  تحصیل  المللیبین  محیط  یک  در  بتواند   اگر  و   کند  پیدا  المللیبین

 . کنیم لحاظ گیریتصمیم در را خودمان  شخص منحصرا   و فقط  نباید .داریم تعهدی یک اخالقا   و  داریم میوا
 

 مند شدید؟ی مختلف ریاضی چرا به آنالیز عالقهها در بین گرایش

  من  ولی   داشتند  لطف  من به  بنده  تحصیل  زمان  جبر  اساتید  اگرچه  .بودم  مندعالقه  آنالیز  به  ابتدا  از  من

  محیطش   که  است  این  هست  وارد  خودمان  ریاضی  گروه  به  که  انتقادی  البته  .شدم  مندعالقه  آنالیز  به

 شخصی  نظر  که  حالی  در  .جبر   یک  و  دارد  آنالیز  یک  فقط  ریاضی  که  کردیممی  فکر  ما  که  بود  طوری

 جبر  بین  دوره  آن در (! خنده) است آن خدمت  در بقیه  و است هندسه  اصلش ریاضی  که  است این من

  جعفری   »بهزاد  دکتر  نام  به  استادی  با  لیسانس  اواخر  در  .شدم  مندعالقه  بیشتر  آنالیز  به  من  ،آنالیز  و

 از  بسیاری  شریف  در  .بودند  دکتری  و  ارشد  دوره  در  من  یراهنما  استاد  ایشان  . شدم  آشنا  روحانی«

 برای   مخود  دکتری  دوره  برای  حتی  من  و   کردندمی  کار  ایشان  با  کنند  کار  آنالیز  خواستندمی  که  کسانی

  دانشگاه   التحصیلفارغ  ایشان  .رفتم  مدرس  تربیت  دانشگاه  به  باشند  من  راهنمای  استاد  ایشان  که  این

  سالی  ۱۵  - ۱۰  مدت  در   .است   برجسته  بسیار  دانانریاضی  از  که  ندا هبود  »کاکوتانی«  شاگرد  و  »ییل«

 هییم »  نزد  فرانسه  در  را  خودشان  لیسانس  فوق   دوره  . کردند  ایجاد  آنالیز  در  مکتبی  بودند  ایران  که

 .نداهگذراند  جزئی  مشتقات  با  دیفرانسیل  معادالت  زمینه  در  هان ادریاضی  بزرگترین  از  «زیسرب

 و   روحانی  دکتر  سمت  به  گونهاین  من  و  است  ارگودیک  نظریه  و  غیرخطی  آنالیز  زمینه  در  تخصصشان

  به زمان  آن .هستند  تمام  استاد آمریکا تگزاس دانشگاه  در رضحا حال در . شدم کشیده  غیرخطی آنالیز

 را  روانشناسی  دانشکده  اگه  حتی»  گفتند:می  ایشان  .بودند  بهشتی  شهید  دانشگاه  آمار  گروه  در  دالیلی

 متفاوتی   و عجیب آدم  .«بدهم انجام را کارم  خواهممی فقط  من .روممی من  بدهند  پیشنهاد من  به هم

 سال   .آورد  خواهند  یاد  به  را  روحانی  دکتر  بخوانند  را  مصاحبه  این  وقتی  ما  همکاران  از  خیلی  و  بودند

 استاد   ایشان  از  پس  و  کردند  مهاجرت  آمریکا  به  همیشه  برای  ایشان  ،بنده  دکتری  دوره  اواخر  ۲۰۰۸

 آن  از و  بودند بهشتی شهید دانشگاه  استاد مدتی من کارشناسی تحصیل زمان در امینی دکتر .شدند امینی« مسعود» دکتر من راهنمای

 . است تابعی آنالیز و رمونیکها آنالیز تخصصشان .دارم  و داشتم خاصی ارادت ایشان به زمان

 



 وگویی با دکتر بیژن احمدی کاکاوندی گفت
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 1400تیر  ،مسلسل یازدهم

 تان را از ریاضی محض به کاربردی تغییر دادید؟چرا زمینه تحقیقاتی

 صورت   به   که نداریم  دپارتمانی   متاسفانه  یعنی  ندارد؛  جایگاهی   ریاضی  فیزیک  شاخه  ایران  در   ولی   .بودم  ریاضی   فیزیک   عاشق  همیشه  من

 محض مباحث  سمت به اگر  حتی . بود من  درون در  اول از ریاضی  هایکاربرد سمت به  رفتن بنابراین .بپردازد ریاضی  فیزیک به تخصصی

 ی ها سیستم   و  دیفرانسیل  معادالت  به  آرام  آرام  ریاضی  یهاشاخه  بین  در  و  بخورد  جهان«  »فهم  درد  به  که  بود  نگرش  این  با  رفتممی

 . شدم مندعالقه  یدینامیک
 و  بود   روز   شرایط  بحث  بروم   صنعتی  و   کاربردی  ریاضی   سمت   به  هست  ترنظری  که  گروهی   از  که   داد   تغییر  کامال    را  من   نظر   که  موردی

  پس   هستیم  ریاضی  عاشق  ما  چون  که  کنیم  فکر  صورت  این  به  فقط  توانیمنمی  ما  .است   جدی  بسیار  که  التحصیالنفارغ  اشتغال  بحث

 زمینه   این  در  همکارانم  دیگر  و  من  بنابراین  .باشند  ریاضی  عاشق  هم زور  به  و  بخوانند  ریاضی  زور  به  شدند  قبول  جااین   که  ما  دانشجویان

  .گیرندنمی  دکتری  دانشجو  دیگر  نیست  شغل  که  این  خاطر  به  اندگفته   ما   همکار  کابردی  اساتید  از  «یوسفی  دکتر»  مثال  .داشتیم  دغدغه

 ریاضی   به  عجیبی  عشق  و  باشد  متفاوت  دانشجویی  یک  است  ممکن  .باشند  داشته  شغل  دانشجویان  که  کرد  کاری  باید  کندمی  احساس  آدم

 بگیریم   را  افرادی  چنین  دست  که کندمی  ایجاب  میمعل  وظیفه  البته  و  کندمی  پیدا  را  خود  راه  او  من  نظر  به  .باشد  داشته  محض  مباحث  و

 به   امر  این  و  هستند  شغل  دنبال  دانشجویان  اغلب  .نیستند   گونهاین  دانشجویان  اغلب  ولی  .کنیم  کمک  دارد  امکان  که  جایی   تا  را  هاآن  و

 .بود کاربردی سمت به گرایش برای من  قاطع  انگیزه اولین این .است  حق
 نوشته  مقاله  زیادی  تعداد   و  دارد وجود  ریاضی دپارتمان زیادی  خیلی  تعداد کند می فکر  آدم  یعنی هست  هم کشور خود بحث  این از غیر

 جا   به  جا  را  دانش  مرز  و  بدرخشند  است  ممکن  درخشانی(  )فریدون  بیرکار  کوچر  و  میرزاخانی  مریم  مثل کسانی  بله هدفی؟  چه  با  شودمی

  کی  عملی   کاری  حداقل   پس   کنیمنمی  موثری  می عل  کار   وقتی   ولی  . دهندمی  انجام  یک  درجه  کار  که  هستند  کسانی   هم  ایران  در   .دنکن

 این   و  بخورد  مردم  روزانه  زندگی   بهبود  درد  به  ،بخورد  کشور  امورات  درد   به  که  ریاضیاتی   سمت  به  برویم  یعنی  .دهیم  انجام  موثری  خرده

 شان رشته   که  کسانی  ،است  ترافتاده  جا  خیلی   علم  که  کشورهایی  در  که  دارم  دقیق  اطالع  من  مثال    .آیدمیبر  ریاضی  از  که  است  چیزی

 .است   ایافسانه  کنیممی  زندگی   ایران  در  که  شمایی   و   من  برای  که  طوری  به  دارند  باالیی   بسیار  یهادرآمد  با   ییهاشغل  است  ریاضیات

  . دهندمی  انجام   کاربردی  ریاضیات  کار  و  کنندمی  همکاری  صنعتی  و  تی   آی  ی هاشرکت  با   مثال    اند شده  کاربردی  کارهای  وارد  که  این  برای

  شخصی عالقه که  این با  کنم تشویق سمت  این به ار دانشجویان دارم  دوست  ولی   نیستم متخصص کاربردی ریاضیات در خودم من البته

 .دیفرانسیل هندسه و  هندسی  آنالیز ،عملگرها نظریه مثال  هست  ریاضی فیزیک من خود
 هست  سازیبهینه  مبحث مقداری من تخصصی رشته در این که  دلیل به داشتند من به ابوالحسن حاج دکتر آقای که لطفی با همچنین

  و   شدم   داده   م وعل  وارد   ،دارد زیادی  بسیار  کاربرد   داده  موعل  در  مبحث  این   این که   و بوده مورد  این   در  من   دکتری  رساله   از  بخشی  حتی   و

  آینده   در  علم  و   دانش  این  با  دانشجویان  که  امید   این  به  . کنممی  تدریس  را  داده   علوم  در  سازیبهینه   و  ندم اخو  داده  علوم  زیادی  مقدار

  هم  ایران  در داده  رخ  دنیا  تمام  در  که  است  میپارادای  تغییر  یک  واقع در  این  . باشند  داشته  مرتبطی  شغل  یا   دهند  انجام  یای هپروژه  بتوانند

 که  هم  کسی  آن  سر  آخر  دهیممی  درس  کشی   اژدها  ما»  گفت:می  که  شود  عملی  تلخ  طنز  آن  هم  آخر  تا  نیست  قرار  و  دهد می  رخ

 جا را علم مرز خواهندمی که ریاضی عاشقان .« نیست کشتن برای اژدهایی این که برای  دهدمی درس کشی اژدها شودمی التحصیلفارغ

  ،باشد   اکثریت  جوابگوی  که  باشد  ایگونه  به  باید  آموزشی  سیستم  نهایت  در  و  هستند  اقلیت  در   ولی   هستند  ارزشمند  نهایت بی  کنند   جا   به

 . داریم ریاضیات  به اقلیت ما  که  عشقی آن کنار در

 

مند شدید؟ آیا به تان کیست و چرا به این فیلسوف عالقههی شما به فلسفه چیست؟ فیلسوف مورد عالق مندعالقهعلت  

 فرمایید که به فلسفه بپردازند؟ به جامعه ریاضی توصیه می  افراد دیگر مخصوصاً

  ندارند  فلسفی   دغدغه  که  ییهاآن  برای  زیاد  احتمال  به  .هستند  مندعالقه  البته  هاخیلی  . ممندعالقه  چرا  بدهم  حتوضی  توانمنمی  حقیقتا 

 .کنندمی درک بهتر خودشان هستند  مبتال  که هم  یی هاآن و داد توضیح را یمندعالقه این علت تواننمی
 است  گفته  فلسفه  تاریخ   کتاب   مقدمه  در   دورانت  ویل  . کنندمی  برقرار  ارتباط  ماجرا  این  با   بیشا کم  ها ناانس  همه  کنممی  تصور  البته  من

 ویژگی   انگار  و  دارد  خصلتی  چنین  بشر  و  بریممی  لذت  فهمیدن  از  انگار  . کنیم  تبدیل   روشنی   و  آتش  شعله  به  را  چیزی  هر  خواهیممی  ما

  گوید: می  که  دارد  معروفی   جمله  میل   استوارت  جان  .است  ندانستن  از  بهتر  دانستن  انگار  که  است  ما  درون  در  نیرویی  .است  بشر  ذاتی

 را   می دو   که  داریم   درونی   میل  یک  ما   گوید یم   و   «.نشده  ارضا  امیال  با  گرسنه  سقراط  یا  شده   ارضا  امیال  با   باشی  خوک  یک  خواهی»می

 خصوص   به  بوده   هم   من  برای  ،هست همگی  برای انگار  این   و  بشود  ارضا  فهممان  ولی   نشود  ارضا  امیالمان  اگر  حتی   یعنی دهیممی  ترجیح
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 به  کتاب  این  بر  مطهری  شهید  یهایادداشت  و  طباطبایی   اهلل  آیت  رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  کتاب  مطالعه   با  دبیرستان  اواخر  از

 بیشتر   که   اندگفته  من   به  دوستانم   از  بسیاری  و   پرداختم  فلسفه  به  ترجدی  صورت  به  بعد   و   بود   آشنایی  آغاز  این  . شدم  مند عالقه  فلسفه

  فیلسوفی  یک  درگیر  ذهنم  همیشه  من  .است   درست  هاآن  نقد  این  و  امه گذاشت  فلسفه  روی  بگذارم  ریاضی  روی  این که  جای  به  را  وقتم

 .است شخصی عشق یک این و است
  تواندنمی  کسی   یعنی  است  مخالف  بودن  پیرو  و   مرید  با  نیچه  خود  این که  جالب  البته  .است   »نیچه«  شک  بدون  من  عالقه  مورد  فیلسوف

 یعنی  خرأ مت  »ویتگنشتاینِ«  به  شاید  را  دوم  مقام   .است  تناقض  در  نیچه  آرای  خود  با  بودن  اینیچه   .باشد  اینیچه  مؤمنانه  شکلی  به

 . بدهم فلسفی« یها»پژوهش دوره ویتگنشتاینِ
 بخواهم  اگر حالشان! به خوش ندارند فلسفی یدغدغه اگر اتفاقا  .کنمنمی توصیه را فلسفه یمطالعه وجه هیچ به من ،آخر سؤال مورد در

  این   حتی  راستش  . بیاورند  دست  به  خوب  شغل   توانندمی  چون  بپردازند  داده   علوم  مثل   ی یهاحوزه  به  که  کنم می  توصیه  ،کنم  توصیه

 . کندمی  برقرار  ارتباط  داده   علوم  به  شناختی  علوم  فلسفه  مثال    . کند  ارضا  زیادی   حد   تا   را  ها آن  فرهنگی-فکری  مطالبات  تواند می  ها حوزه 

 نیاز  دارد عالقه فلسفه به کسی اگر نهایتا  .کنندمی فعالیت ماشین یادگیری و داده علوم زمینه درً اخیرا  هم هانادفیزیک  از بسیاری حتی

 .شودنمی خاموش  دیگر بگیرد  اگر که هست آتشی یک  مثل . رودمی سمت این به خودش کنم ایتوصیه  من که نیست

 

 چرا از شعر سنتی فارسی به سمت رمان گرایش پیدا کردید؟

 کنکور   که   زمانی   من  .نبود  موجود  برایم  متفاوتی  انتخاب  چندان  .امشده  بزرگ  فارسی   شعر  با  که  است  بوده  ایگونه  به  تربیتم  من  بوخ

 درس   این  این که  برای  ،بخوانم  درس  کنکور  برای  خواستممی  وقتی  هست  یادم  .بودم  حفظ  را  حافظ  دیوان  شدم  دانشگاه   وارد  و  دادم

 هر  کتاب  این  در  .خواندم می  را  تهران(  دانشگاه  ادبیات  )استاد  هروی  حسینعلی  آقای  حافظ«  غزلیات  »شرح  کتاب  ،کنم  تحمل  را  خواندن

  را  کار  این   . دارد(  غزل چهارصد  حدودا  )حافظ  خواندممی  غزل  بیست  روزی  من   . دادندمی  شرح  مختصر توضیحات  با   کلمه   به کلمه  را  شعر

  شد  کم  فارسی  کالسیک  شعر  با   ارتباطم   شدم  آشنا  فلسفه  با  که  بعدا   .بودم  حفظ  را  حافظ  دیوان  آن  از   پس  و   دادم  انجام   سال  دو  برای

 از   نگشاد  حافظ  چو  »کس  گوید:می  که  حافظ  شعر  مثال   .است  کلمات  با  لفاظی  ما   شعر  که  بودم  معتقد  و  شدم  متنفر  شعر  از  زمانی  حتی

  به   را  سخن  زلف  سر  تا  /  نقاب  اندیشه  رخ

 نادرست   ادعایی   ایگونه  به  زدن«  شانه  قلم

  نهایتا   هاتفریط  و  افراط  این  از  ولی  .است 

  که   زمانی  مخصوصا   رسیدم  تعادل  یک  به

  مثل  شدم  آشنا  ایقاره  مکتب  فلسفه  با

 اهمیت   که  دیگران  و  «گردهای»  و  نیچه

  از  یکی  . دادندمی  ادبیات   به   زیادی

  رورتی   ریچارد  آقای   من  محبوب  فیلسوفان

 خواندن   جای  به  کاش»  :گفتمی  که  است

 «.بودم خوانده بیشتری اشعار ،فلسفه
  کنم   عرض  باید  هم  رمان  مورد  در

  در   .نبودم  خوانیرمان  آدم  من   متأسفانه

 برای  خوبی  اشتیاق   که  آن  برعکس  واقع

  حوصله   دارم  فلسفه  یا  علم  یادگیری

  بزرگسالی   در  ولی  .ندارم  فیلم  و  داستان

  کمک  با   نیز  و  حدودی  تا  کردم  سعی

  ی هاکتاب  مثل  بخوانم  را  یخارج  یا   ی داخل  نویسندگان  از  یک  درجه  یهانارم  م اهکرد  سعی   .کنم  جبران  را  مشکل  این  صوتی  های کتاب

  جایزه   گرفتن  استحقاق  نظرمه  ب  واقعا    معروفی   عباس   مردگان«   »سمفونی  مثال    . و ...    گلشیری  و   آبادیدولت  یا   گونترگراس  و   داستایوفسکی

 رود می هنر تا آن دیگر سر و منطق و ریاضی آن سر یک که گرفت نظر در را پیوستاری شودمی کنممی فکر من .دارد هم را ادبیات نوبل

  کواین  ایده   این  البته  . هستند  واحد  پیکر  یک   یهاتکه  واقع  در  موضوعات  این  و   داد  قرار  هم  را  ادبیات  و  فلسفه  بین  این  در  توانمی  و

 سمت راست: دکتر بیژن احمدی، سمت چپ: دکتر امیر اصغری



 وگویی با دکتر بیژن احمدی کاکاوندی گفت
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 است  پیوسته هم به کل یک بشری فرهنگِ عنوان به کرده تولید بشر که چهآن واقع در .داریم کلیتی یک  ما  یعنی .است  گراکل فیلسوف

  این  و   ادبیات  بعد  و  فلسفه  بعد  دارید  را  علم   ،مسیر  این  در  شما  و  است  واحد  پیکر  یک  ولی   است  متفاوت  هم   با   آن  جاهای   بعضی  اگرچه

  بینش   زیادی  مقادیر  اول  تراز  نویسندگان  آثار  در  شما   .نیستند  قاطع  و   روشن  کامال   مرزها و تمایز  نقاط   و  هستند  پیوسته هم  به  موضوعات

  نمایان   عمیقی  اخالق   فلسفه  آن  در   که  است  اینمایشنامه  یک  سِنب ای  هنری  وحشی«  »اردک  نمایشنامه  مثال   .کنیدمی  پیدا  ناب  فلسفی

 »برادران   کتاب  مثال  یا  .است  کانت  عملی   عقل  نقد  کتاب  خواندن  حد  در  شاید  آن  عمیق  هایالیه  فهم  و  نمایشنامه  این  خواندن  .است 

 فلسفه  با  و  است  اگزیستنسیالیستی  کامال    که  »آلبرکامو«  و   سارتر«  پل  ژان»  ی هاکتاب  .است  اخالق  و  دین  فلسفه  دوره   یک  کارامازوف«

 طور   به  که  است  این  شما  سوال  به  مجواب  .است   فراوان  هانمونه   این  از  و  دارد  قرابت  «رل»هوس  و  یدگرها  ،پنتی«  »مرلو  وجودگراییِ

 . شود مند عالقه  هم رمان به که است محتمل  بسیار است مندعالقه فلسفه  به که کسی  یعنی »طبیعی«؛

 

 سخن پایانی: 

 عزیز  دانشجویان  سرنوشت  به  مندهعالق  و  ریاضی  دانشجوی  یک  عنوان  به  صرفا    .نیستم  نصیحت  یا  توصیه  جایگاه   در  که  است  پرواضح

  از  بخش  بهترین  ،باشند   ریاضی  دانشجوی  که  اندپذیرفته  اگر  .دهند  انجام   کامل  تعهد   و  اشتیاق   با  را  کاری  هر  که  کنم می  عرض  ،دانشکده

 خودشان با   و  نشینندمی سفره سر  بر» که  نباشیم  کسانی مثل  . دهند اختصاص رشته این در  موفقیت به را خودشان توان و  انرژی و  وقت

  میجس  و  ذهنی  قدرت  و  جوانی  ارزشمند  نهایتبی  و  تکرارنشدنی  هایسال  قدر  ،کنیم  سعی  ب!«خو  اشتهای  یک  حتی  آورندنمی  چیز  هیچ

  فنی  هایمهارت  یا   علم   داشتن  اهمیت  و  ارزش  و  ، شودمی  گفته  استیصال  روی  از  گاهی   که  یاهناعامی   سخنان  برخالف  .بدانیم  را  دوران  این

  و   محقق  یک  چه  و   معلم   یک  من  مثل  چه  حسابدار  یا   کارمند   یک  چه  باشیم   که  وضعیتی   هر  در   کنممی  فکر   من   دهند؛ می  جلوه   کم  را

 مختلف  هایزمینه  با  متعددی  هایآدم  من  .برد  خواهد  جلو  به  گام  یک  را  ما  حتما   ریاضی  درست  بینش  و  کافی  سواد  داشتن  ،دانشمند

 ریاضیات  که  بهتر  چه  ،بشوید  هم  موفق  تاجر  یک  شما  .دانستندمی  ریاضی  بیشتر  میک  کاش  دارند  آرزو  که  شناسممی  سنی  و  کاری

 ترینانتزاعی  یمطالعه  .باشید  داشته  را  بشری  معرفت  و  علم  از  شاخه  یک  در  تحصیل  ادامه  قصد  این که  به  برسد  چه  بدانید  بیشتری

 با   را  او بسیاری  که  افالطون  .باشد  کسب  قابل  دیگری  طور  دانممی  بعید  که  دارد  آدم  بر  عمیقی  درونی  و   تربیتی  اثر  هم  ریاضی  هایبخش

 هر  به  ورود   کلید   ریاضیات  «.نشود  وارد  ،داند نمی  هندسه  که   کس   آند »بو  نوشته  خودمیآکاد  در  سر  بر  دانندمی  فلسفه  و  حکمت  نماد

   .باشیم داشته  کار و سر «فهمیدن» با آن در که است ایعرصه 

 
۱ embedding 
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 دوفصلنامه دانشجویی 

 ت ـهایـنیــب

M 1  خودت     یا تو. بیا تو. چقدر عالیه که دوباره میبینمت جبر.ب

جا بیشتر ببینیمت  میدونی که ما چقدر دوست داریم این

 زیرگروها چطورند؟-جبر. کوچولوهات، سیلو

A 2  زدن گپ  برای  من  اما  خوبند.  اینجا  اونا  بیخودی  های 

 نیومدم! 

M  البته. میشناسمت. تو همیشه سرت شلوغه و کار رو سرت

داشتم  ریخته. از همین خصوصیتت هم خوشم میاد. اتفاقاً  

جبر همه کارهاشو  "چند روز پیش به توپولوژی میگفتم که  

  ه بین خودمون باشه توپولوژی ی  "با دقت تمام انجام میده

مقداری دقتش کمه. خودت میدونی. بگذریم. بشین لطفاً.  

چیزی میخوری برات بیارم؟ یک مجموعه با خواص جالب  

 تعریف شده یا شاید عمل دوتایی رو ترجیح بدی؟

A ن. چیزی میل ندارم. اگر اجازه بدی برم سر اصل  نه ممنو

 مطلب.

M   .میدیم انجام  برات  بتونیم  کاری  هر  گوشم.  سراپا  حتماً. 

 خودت میدونی که برای ما چقدر مهمی. 

A .ما میخوایم خارج شیم 

M  منظورت چیه؟ 

A  جبردان بشیم.  خارج  ریاضیات  اتحادیه  از  ها  میخوایم 

 بریم بیرون!گیری کردند و ما میخوایم از اتحادیه رأی 

M  ... اما 

A   اتحادیه حق ما رو نمیده. به اندازه اعتباری که برای اتحادیه

 کسب میکنیم به ما توجه نمیشه. ما میخوایم خارج بشیم.

M  خارج بشید؟ اما چطور ممکنه که شما سرخود عمل بکنید؟

مفهوم   و  معنی  شما  به  تا  دارید  احتیاج  ما  همه  به  شما 

نظری  جبری.  توپولوژی  هندسه ببخشیم.  اعداد.  جبری  ه 

 جبری. جبر بخشی جدانشدنی از کل ریاضیاته! 

A   .نیومدم بحث کنم اینجا  ما تصمیممون رو گرفتیم و من 

 من اینجا اومدم تا در مورد نحوه خروج به توافق برسیم.

M همعنیاین، این بی. 

A .همینه که هست 

M   خب. پس. حاال که این طور میخواید باشه. صحبت میکنیم. شاید

 بشید که این خروج چه معنایی برای شما میتونه داشته باشه! متوجه  

 

 

 محرم نژادایردموسی مترجم:
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 خروجـبر



 خروجبر 
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A  .بله. بهتر شروع کنیم 

M   خب. برای شروع، واضحه که اگر بخواید چنین کاری بکنید

شما توپولوژی جبری، هندسه جبری و نظریه جبری اعداد 

 و چیزهای دیگه رو از دست میدید.

A   نظریه جبری نمیتونید  نیست. شما  رو  این منصفانه  اعداد 

هر بردارید.  خودتون  اعداد    برای  نظریه  که  میدونه  کسی 

کردیم.   درست  هم  مخفف  براش  حتی  ما  جبره.  از  جزئی 

ANT .ANT .برای ماست 

M  ببخشید، اما همونطور که میدونی نظریه اعداد فراتر از اون

چیزی هست که فقط با دید جبری بهش نگاه کرد. به همین 

 ".... جبری"های به فرم  رشاخهعلت پیش ما میمونه. تمام زی

 برای ما میمونه.

A  .خب. پس ما جبر همولوژی رو نگه میداریم 

M   عالیه. فکر نکنم کسی اونو بخواد. اما به هر حال ما اعداد اول

 رو پیش خودمون نگه میداریم. 

A   چی؟ ما به اعداد اول نیاز داریم. اعداد اول از دل جبر بیرون

 اومدند. 

M   مهم هستند و طوری که اعداد اول عمل اعداد اول برای همه

ندارن  دمیکنن تعلق  تنها به جبر  به  دنشون میده  اگر شما   .

اونها نیاز دارید، ممکنه ما بتونیم به شما اجازه بدیم که هر  

از اعداد اول استفاده کنید. در مورد بقیه  چند وقت یکبار 

اعداد   و  ماست  مال  متعالی  اعداد  همه  که  بگم  هم  اعداد 

 شما بردارید! جبری رو

A  ه  زای با اندا)با عصبانیت( اما مجموعه اعداد جبری مجموعه

 صفره!

M   !با لحنی تمسخرآمیز( شما معنی کلمه اندازه رو میدونید؟(

 تحت تاثیر قرار گرفتم! 

A  منظورتون چیه؟ 

M  .ما تمام اعداد موهومی را هم پیش خودمون نگه میداریم 

A  ضیه اساسی جبر تنها  اصال و ابدا. اونها تولدشون جبری بوده و ق

 . ن نظر گرفته بش   های موهومی هم در زمانی درسته که ریشه 

M  تون رو بازنویسی کنید. مثالً  مشکل خودتونه. میتونید قضیه

ریشه حقیقی   𝑛حداکثر    𝑛ای درجه  هر چندجمله "بنویسید  

 "دارد.

A معنی میشه. اما اینطوری دیگه قضیه بی 

M  بدید! باید فداکاری هم    به هر حال شما که میخواید ما رو طالق

 بکنید. حاال اجازه بدید بریم سراغ حقوق مربوط به ماهیگیری. 

A !با تعجب( حقوق ماهیگیری؟( 

M که کجاها شما اجازه داشته باشید بروید برای گرفتن   بله. این

 نتایج جدید. 

A .دریاهای دنیای ریاضیات برای همه آزاده 

M تنها اجازه  تون دیگه درست نیست. شما  در واقع این جمله

گیری مایلی مرزهای جبر نتیجه   100دارید حداکثر تا مرز  

 شاید هم کمتر.  شنکنید. زمانی که مرزها بسته می

A  منظورتون چیه؟ 

M  برای    3جاهایی که مرزها به هم نزدیکه باید از نمودار ورونوی

 گیری شما استفاده کنیم. تعیین محدوده نتیجه 

A  نمیشم. من واقعاً متوجه منظور شما 

M  .دیاگرام ورونوی از هندسه اومده 

A این از  شما  منظور  من  اما  اینو.  میدونم  گفتید   بله  که  که 

 رو متوجه نمیشم.  "مایل از مرزهای جبر 100"

M  به شروع  شما  که  زمانی  به  کنیم  موکول  اینو  بدید  اجازه 

آب نتیجه  در  به گیری  راجع  بیایید  حاال  کردید.  آزاد  های 

کن صحبت  انرژی  درک  منابع  و  هستیم  منطقی  ما  یم. 

 میکنیم که جبر نمیتونه بدون انرژی کارهاشو جلو ببره. 

A  منظور شما از انرژی چیه؟ 

M .ما هزار گالن قهوه در هفته رو برای شما تضمین میکنیم 

A  های  این خیـــــــلی مسخره است. این مقدار حتی جبردان

 میشیگان رو هم کفایت نمیکنه.

M ای رو هم امتحان کنید. مثالً  گهخب. شما میتونید منابع دی

چای و نوشابه همیشه هست. من شنیدم کاکائو هم مقداری 

 کافئین داره. 

A   شما عمداً دارید تالش میکنید ما رو به زانو در بیارید. شما

 میخواید ما به غلط کردن بیفتیم و بگیم پشیمون شدیم. 

M  که چطور توافقمون پیش بره هم پشیمون    شما صرف نظر از این

 واهید شد. بریم سراغ دانشجویان تحصیالت تکمیلی! خ 

A ورتون چیه؟ ظمن 

M شما دانشجو میخواید؟ 

A ای که قبالً داشتیم. معلومه دانشجو میخوایم. به همون اندازه 

M  من مشکل و ترسی ندارم. ولی وقتی جدا بشیم دانشجویان

ادامه بدهند  کارشناسی که میخوا باید    هند تحصیلشون رو 

بین جبر و ریاضیات )به جز جبر( یکی رو انتخاب کنند در  

 حالی که هنوز دانشجوی کارشناسی هستند. 
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 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

A  مسیر تو  میخواد  که  دانشجویی  نیست.  منصفانه  این  اما 

ریاضی ادامه بده باید دیدش رو وسیع کنه اما اینطوری با 

 سطوح باالتر جبر آشنا نمیشه. 

M ی. خب اجازه بدید  من فکر کنم کم کم داری متوجه میش

 بریم سراغ قوانین جریمه نقض تعهدات!

A !چی؟ 

M   خسارات مربوط به نقض قرارداد فیمابین. مطمئنم که شما

ریاضیات  و  جبر  بین  اصلی  قرارداد  وقتی  که  هستید  آگاه 

جریمه  یک  قرارداد  زودهنگام  فسخ  برای  در امضاء شد  ای 

 نظر گرفته بودند! 

A  چیزی رو امضاء نکردم! )با تعجب(: ولی من هنوز هیچ 

M بابلی نکردید.  امضاء  شما  از  هانه  نسخه  اولین  که  بودند 

رو   نسخه   1733قرارداد  کردند.  امضاء  میالد  از  قبل  سال 

میالدی توسط خوارزمی امضاء   830جدیدتر قرارداد در سال  

توسط دکارت امضاء    1637شد و جدیدترین نسخه در سال  

عتبار داره. پس اگر شما  ا  2200شد که این قرارداد آخر تا  

 بخواهید خارج بشید باید جریمه رو بپردازید. 

A  ای؟ چه جور جریمه 

M  قضیه در یک نوبت!  10000در مجموع پرداخت مبلغ 

A چی؟ 

M   بلــــــه. و باید قضایای پرداختی قضایای جدی ریاضیات

از   کدوم  و مسخره. هم چنین هیچ  موارد جزئی  نه  باشند 

ی از جبر نخواهند بود اگر جبر  های پرداختی دیگه جزئقضیه 

 از اتحادیه خارج شود.

A جبردان که  کردید  تصور  چطور  این  اما  عهده  از  بتونند  ها 

 ؟! نبربیا نقضیه که همگی از جبر خارج میش 10000

M   من فکر میکنم که جواب به این سوال قهوه باشه. تصور کن

با    100که   برای هر قضیه جدی الزمه.   1000گالن قهوه 

بپردازید. پس    10یه هفتگی،  گالن سهم قضیه رو میتونید 

هفته باید کار کنید. چرا به عقب برنگردیم دوست    1000

من؟ از دیدنت بسیار خوشحال شدم جبر. هر وقت خواستید 

 خارج شوید، خارج شوید! ما اینجا در خدمتتان  هستیم! 

 

 مرجع
 Adams, C., Algebrexit, Math Intelligencer, 
a42, 33-35 (2020). 

 

 
1 M = ریاضی 
2 A =جبر 
3 Voronoi Diagram 
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 دوفصلنامه دانشجویی 

 ت ـهایـنیــب

 
ی ی نامهنهایت، در این بخش، ترجمه به رسم بی

دیگری را از ایان استوارت با عنوان »چگونه ریاضی 

می بیاموزیم؟«  از را  برگرفته  نامه  این  خوانیم. 

 است.  «دان جوانهایی به یک ریاضینامه»کتاب 

 

 مگ عزیز؛ 

ای که کیفیت تدریس  شک تاکنون متوجه شدهبی

خود در    شان به جهت تواناییاستادان و دستیاران آموزشی  موارد این است که  بیشتراست. دلیل این تفاوت در    متغیر  در دانشگاه بسیار

ها حضور ها برای انجام تحقیقات علمی در دانشگاهیابند بلکه آنشوند و بر این اساس ارتقای شغلی نمیاستخدام و پذیرش نمی  تدریس

ا برای بسیاری از استادان نسبت به تحقیق، در رسد امتر ]از تحقیقات[ به نظر میتر و ضروریدارند؛ اگرچه تدریس بنا به دالیلی مهم

دلسوز   انگیز است و مربیانیهایشان بسیار جذاب و هیجان اند که سخنرانی گویانی. بسیاری از استادان شما خطابهگیردجایگاه دوم قرار می

اند که به نسبت دلسوزی دهند و مربیانیهایی کمتر جذاب ارائه میشک کمتر است[، سخنرانیو فداکارند؛ و دیگرانی ]که تعدادشان بی

های گرانقدر و ارزمندشان را  استعدادها و توانایی  دسته از معلمانی که لزوما    تر است. تو موظفی حتی در کالس آنشان کمرنگو فداکاری

 گذارند نیز راهی برای موفق شدن پیدا کنی. در کالس درس و زمان تدریس به نمایش نمی

گذشت و نه کالس به خوبی  ای شرکت کردم که باور داشتم سخنران زمان را متوقف کرده است ]زیرا نه زمان میسخنرانییک بار در  

های نظامی گفتند که این سخنران باید از توانایی متوقف کردن زمانش در جنگ هایم ]به طعنه و طنز[ می کالسیرفت[ اما همپیش می

 استفاده کند. 

ا زیادی  بسیار  نوشته تعداد  و  مقاالت  ریاضیات  هایز  منش  ،آموزش  آموزشگران  که  باشند  کرده  ایجاد  را  تصور  این  است  تمام   أ ممکن 

بندی و حل  شوند و همیشه مسئولیت شناسایی، دستهآموزان در بخش ریاضیات با آن مواجه میمشکالتی هستند که دانشجویان و دانش

ها، جزو وظایف ها در ریاضیات و رفع آنها و نافهمیفهمیکج  أالبته که شناسایی منش  مشکالت ریاضی یادگیرندگان، با آموزشگران است.

 آموزان و دانشجویان نیز وظایفی دارند؛ تو باید بفهمی که چطور بیاموزی!آموزشگران است اما دانش

اند  پاسخیبشماری که  مسائل بی  به همراه  ها، ساختار ریاضیات مجرد است؛ جهانی پیچیده و آشفته،از آن   بیشترها و  مانند تمامی آموزش 

بنابراین   نظم را به روایتی منسجم تبدیل کند.اش تحمیل نظم بر این آشفتگی است تا بتواند این مجموعه از قطعات بیو معلمی که وظیفه

دقیق   ی درسی مشخص و مطالبشود و هر دوره دارای برنامه  تر درسی تقسیم میهای کلییادگیری شما به قطعاتی از واحدها یا دوره

از محیط  با توضیح  _، طرح درس دقیق روزانه  عمومی آمریکا   های آموزشی مانند مدارسمشخص شده برای یادگیری است. در برخی 

 

 

 اولمهدیس فتحی مترجم:
 کارشناسی ارشد ریاضی محض )هندسه(، دانشگاه شهید بهشتی

 ای به یک ریاضیدان جواننامه



 ای به یک ریاضیدان جوان نامه
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 1400مسلسل یازدهم، تیر 

ها،  تر مانند دانشگاهسطوح پیشرفته  شود. در از پیش تعیین می  _ای از کدام کتاب، چه تمرینی و چه روندی برای ارائهمشخص چه صفحه 

های شخصی ی دارد و یادداشتبیشتری درسی مشخص شده، آزادی عمل  ی انتخاب و ارائه مطالب در چارچوب دورهدرس در نحوهم

 گیرند. ی کتاب را میمدرس جای صفحات از پیش تعیین شده

تر است چرا که چگونگی  آموزان و دانشجویان راحت اساس عناوین از پیش تعیین شده و گام به گام برای دانش  پیگیری روند تدریس بر

اساس کتاب مرجع انتخاب شده کار غلطی    آموزند. آموزش منظم و مرحله به مرحله بربینند و روند کلی را میایجاد یک ساختار را می

 ها استفاده کنیم. ایم، از آنگیر افتاده کههایی توانیم در زمانهای دیگری نیز وجود دارند که مینیست اما روش

. نه! به  ی، باید متوقف شویکنند اگر در جایی از مسیر حل مسائل و یا یادگیری گیر افتادآموزان تصور میدانشجویان و دانش بسیاری از

تا    _ها و یا روزها طول بکشدحتی اگر ساعت_قدر این کار را تکرار کن  یا غلط را دوباره بخوان و آن  ص های ناقعقب نگاه کن، قسمت

 روشنگر مسیرت است، پدیدار شود.سرانجام جرقه نوری که 

اولین کاری که باید انجام بدهید آن که    گویممی  جویانمدانم که این بازخوانی، تکرار و استمرار آزاردهنده است. من همیشه به دانشمی

چیز عالی، واضح و شیرین اید؛ پس وانمود نکنید همهی مطلب را بخوانید. به یاد داشته باشید که شما به مشکلی برخوردهاست که ادامه 

و یا بند بعدی، مشکل    جمله  را مطالعه کنید[. معموال   بعداست، بلکه ادامه دهید ]و برای فهم مشکل و حل و گذر آن، سطرهای قبل و  

 کند. شما را برطرف می

ی عنوان اعداد حقیقی اختصاص  که به توضیح درباره  16آورم. در صفحه  می  2نوشته دیوید تال   1مبانی ریاضیاتدر ادامه مثالی از کتاب 

 «گیری و بیان با اعداد گویا نیست.دازهها از نظر تئوری قابل ان هایی وجود دارند که طول آنیونانیان دریافتند که خط»خوانیم: دارد، می

چیست؟ این عبارت تاکنون تعریف نشده است و حتی در    «گیریاندازه»جا متوقف شود: معنای  ممکن است فردی به راحتی در همین 

ی  کردم؟ آیا دورههای قبلی برداشت میپاورقی هم نیامده! یونانیان چگونه این حقیقت را دریافتند؟ آیا من باید این مطالب را از درس 

ها توانی ساعتها را بازخوانی کنی. میکنند حتی اگر بارها و بارها آنصفحات قبلی هیچ کمکی نمی  ام؟هدرسی خاصی را از دست داد

 کنی!   «به هیچ جایی نرسیدن»زمانت را صرف 

منتج به خطی   ثازد که چگونه قضیه فیثاغورپردپس این کار را نکن! خواندن را ادامه بده. چند سطر بعدی به توضیح این مطلب می

𝑚کند که هیچ عدد گویایی مانند  ی دوم عدد دو است و ادعا میشود که طولش ریشه می

𝑛
)وجود ندارد که    

𝑚

𝑛
)2 = سپس این ادعا با    .2

نمایش داده شود، اثبات  عدد اول  اضرب  تواند به طور یکتا به صورت حاصلی هوشمندانه از این حقیقت که هر عدد طبیعی میاستفاده

تواند  تواند عدد دو باشد و از این رو، وتر مثلث داده شده نمیهیچ عدد گویایی نمیمربع  "شود که  شود. نتیجه به این صورت خالصه میمی

 «ی گویا باشد. دارای طولی با اندازه

طولی »به این معنی است که    احتماال   «شده توسط ...گیری  اندازه»  چیزی در جای درست خودش قرار گرفته است.  اکنون هر  احتماال 

شود، گریز  استفاده می  ثی فیثاغورشک در این بحث از قضیهمقدمه به این نکته که بییان به شکلی بین. استدالل یونا«برابر با ... دارد

ی دوم عدد دو، گویا  ریشه »یابی که عبارت  هم یونانی بوده است. و باید بتوانی در  ثکند تا بدانی فیثاغورزند؛ این نکته کمک میمی

 . «تواند عدد دو باشدهیچ عدد گویایی نمی»مربع معادل با این عبارت است که  «نیست

 معما حل شد! 

چنان در چگونگی استدالل مشکل داری، زمان آن رسیده است که به سراغ معلم یا مربی خود بروی و اگر پس از این کندوکاو عمیق، هم

کنی بنابراین با تقریب بهتری می ی مواجهه با آنبگیری. با تالش فردی خودت در مرتب کردن و حل مسئله، ذهنت را آمادهاز او کمک 

شباهت دارد؛ جایی که در هوای مناسب و همراه با   ه نکارآپو 3»نهفتگی«ی شوی. این روش بسیار به مرحلهمتوجه توضیحات معلمت می

 شود. نجر میوزش باد موافق، به روشنایی م

توانی تالش کنی که به عالوه در این صورت می .حتی کمک گرفتن از معلمت نیز ضروری است جایی که احتمال دیگری هم وجود دارد 

آماده کنی؛ معموال  یادگیری  برای  را  ریاضیات دچار مشکل می  هر  زمینه  از  است که  باری در بخشی  دلیل  این  به  در    احتماالًشوی 

این بخش هستند، ایراد داری. هرم   اند و مفروضاتکه بدون ذکر صریح نامشان، مورد استفاده قرار گرفته   های دیگری از ریاضیاتبخش

چه چیزی را   ثاشی که عدد گویا چه عددی است یا فیثاغورآوری؟ ممکن است فراموش کرده برا به یاد می  وارونه از دانش ریاضیات

های دوم چه ارتباطی با مربع کردن دارند یا متعجب شوی که چرا به خاصیت یکتایی تجزیه اعداد به عوامل اول نیاز  اثبات کرد یا ریشه

مفاهیمی چون اعداد گویا، اعداد    رای تمرینببلکه   نیاز نداری  2جذر عدد  گنگ بودن  اثبات    ، به کمک برای درکباشدطور  داریم. اگر این

 .نیاز به کمک داری  پایه یاول یا هندسه
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Infinity magazine 

ای که متوجهش دهد و همچنین از این نظم و بینش برای یافتن دقیق نقطهای به روند فکری تو میاین کار بینش خاص و نظم ویژه

تو متوجه چنین مواردی هستند و در روند تدریسشان به این   کنی. آموزشگرانای و به مشکل ضروری تو مربوط است، استفاده مینشده

 ؛ اگر بتوانی.برای خودت ماهر شویترفند خوبی است که   هرچند اینموارد توجه دارند. 

ای، صرف نظر از امید کمک و دریافت مطلب، سعی کن در آن نقطه رو به ای گیر افتادهکنی در حل مسئلهبه طور خالصه: اگر فکر می

ای که ای. اگر این روش به تو کمکی نکرد، به نقطه ای گیر افتادهت و پا بزنی و پیش بروی اما به یاد داشته باش که در چه نقطه جلو دس

شوی. سپس از نو تالش تر برو تا جایی که به چیزی برسی که با اطمینان متوجهش میمشکل در آن وجود دارد برگرد و از آن هم عقب

 کن که به پیش بروی. 

نامند. اگر  می  "4اولین جست و جوی عمیق"ین روند بسیار شبیه به روش عمومی حل ماز است که دانشمندان علوم کامپیوتر آن را  ا

آن مسیر جایگزین وجود دارد، برگرد و آن را دنبال   ای که درتر ماز برو. اگر گیر افتادی، به اولین نقطههای عمیقامکان دارد به قسمت

با چنین    ییادگیر  در  شباهتاین   دهد.بار عبور نکن. این الگوریتم تو را به راحتی از ماز عبور می  بیش از دو مسیر دقیقا کن. هرگز از یک  

 .، اما هنوز هم یک روش خوب استدهد رخ نمی ایتضمین قوی 

ی متون ریاضیات به این شکل بود که به هر بخشی  کردم. روش معمول من در مطالعهزمانی که دانشجو بودم در این روش بسیار افراط می

هیجانناخنکی می چیزهای  تا  برمیزدم  اول  به  آخر  از  کنم، سپس  پیدا  را  خواندن  برای  دربارهانگیز  تا  چیزهای ی همهگشتم  آن  ی 

که مشهیجان کمی  انگیزی  بودم،  کرده  واقعا   بیشترخصشان  من  به    بخوانم.  را  روش  نمی  همهاین  این  توصیه  اما  تواند میروش  کنم 

 . باشد 250صفحه  رسیدن به تا  شت هم پیش رفتنشروع از صفحه یک و پ به جای  جایگزینی

دهم که سرانجام بسیار ست اما به تو اطمینان میبگذار اشتیاقت را برای ترفند مفید دیگری برانگیزانم: این روش شبیه انجام کار اضافی ا

 سودمند خواهدبود؛ 

 پیرامون موضوعت مطالعه کن!

هایی  ها گران هستند اما کتابخانه هم داریم! کتابفقط و فقط منبع و مرجع تثبیت شده در کالس را مطالعه نکن. درست است که کتاب

کننده یا سخت گذر کن و بر روی مطالبی که های کسلبخوان و از روی بخش  های معمولها را با روشبا عنوان مشابه پیدا کن، آن

ی بعد یا سال بار مطلبی را بخوانی که هفته  وقت یک  چند   انگیزی است که هرتر تمرکز کن. حس شگفتشکنند بیتوجهت را جلب می

 آینده به آن بازخواهی خورد.

ها با موضوع ها کتاب را به همین روش ساده خوانده بودم. در یکی از آن کتابی ریاضی، دهتابستان قبل از ورودم به کمبریج در رشته 

که دارای اندازه، راستا و جهت است، معرفی کرده بود. در آن زمان این تعریف بینش خاصی در من   کمیتی نویسنده بردار را    ، بردارها

بار با همین روش سطحی و ساده    ها را دوست داشتم و بیش از یک ی شامل پیکانهای زیبا و نمودارهای سادهاما فرمول  ایجاد نکرده بود 

که در سخنرانی آغازین بخش بردارها، ناگهان همه   ام تا این این بخش را خواندم. بعدتر فراموش کردم که با چنین مفهومی مواجهه داشته 

ی کتاب چه چیزی را به  شدم که نویسندهمتوجه می  که سخنران هر عبارتی را کامل کند، دقیقا   از آنچیز در ذهنم آشکار شد؛ پیش  

 دانستم. ها را میرسیدند و من دلیل درستی آنها واضح به نظر میی آن فرمولچه بخشی متصل کرده بود، همه

ه مدعی بود، برانگیخته شد و در زمان مداخله با نظمی که طوری که پوآنکارتوانم بپذیرم که ضمیر ناخودآگاه من درست همانفقط می

ی کتاب در ذهن من، مطالب را بیرون کشید. گویی ذهن من تنها منتظر چند سرنخ ساده  های حاصل از مطالعهایجاد کرد، از سردرگمی

 بود تا بتواند یک تصویر منسجم را تشکیل دهد. 

دانان  ریاضی»کتاب    ورم این نیست که فقط مطالب فنی و دقیق علمی را بخوان! مثال منظ  «مطالعه کن  ت پیرامون موضوع » گویم  وقتی می

نامرئی و کمرنگ شده باشند.    هایش ساختگی باشند و یا زنان در آن تقریبا را بخوان حتی اگر برخی از داستان   6اریک تمپل بل  5« نامی

نیومن  7« نیای ریاضیاتد»ی چهارجلدی  مانند مجموعهرا  نمونه کارهای برجسته گذشتگان   نوشته   8از جیمز  های جذاب و  که شامل 

اخیر تعداد زیادی کتاب مشهور ریاضی    ی های ریاضیات از مصر باستان تا نسبیت است، مطالعه کن. همچنین در سالانگیزی دربارهحیرت 

 های فازی، اعداد فیبوناچی  در مغز انسان، منطق  نهایت، چگونگی نحوه تفکر ریاضیاتیی فرضیه ریمان، قضیه چهاررنگ، عدد پی، بیدرباره

رشد و  »درباره  ی کاربردهای ریاضیات مانند  هایی دربارهحتی کتاب  اند.ی پیرامون ریاضیات مناسباند که برای مطالعهو ... منتشر شده

مثل همین _ها  ی الگوهای ریاضی موجودات زنده، وجود دارند. ممکن است برخی از این کتابدرباره  10ی دارسی تامپسون نوشته  9« شکل

 هنوز هم قابل استناد و معتبراند.  ها عمدتا  قدیمی باشند اما پیام کلی آن _نگاشته شده است DNA  کتاب که پیش از یافتن ساختار 

 چه جاهایی از ریاضی استفاده شده است و ریاضی چگونه در فرهنگ بشری قرار    ریاضیات چیست،  این کهاز    را  هایی درک توچنین کتاب



 ای به یک ریاضیدان جوان نامه
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از این مسائل باعث میی این عناوین مطرح نمیدهد. در امتحاناتت هیچ سوالی دربارهگسترش می  ،گیردمی شود که  شود اما آگاهی 

 ی درک کنی. بیشتر ریاضیدان بهتری باشی و در هنگام نیاز بتوانی هر موضوع جدیدی را با تقریب

افزایش میهای خاص وجود دارند که مهارت یادگیریچنین برخی تکنیکهم   برجسته   ، آموزشگر آمریکایی11دهند. جورج پولیاات را 

قرار داده است. او معتقد است تنها راه درک صحیح   12« چگونه مسئله حل کنیم؟»ها را در کتاب کالسیک  ریاضیات بسیاری از این تکنیک

درگیر شوی و در آن گیر   ها. حق با او بود، اما اگر با هر مسئله عمیقا ریاضیات، وارد عمل شدن است؛ درگیر شدن با مسائل و حل آن

کنند؛ سواالتی  دادی سوال را تعیین میتوانی از این روش چیزی یاد بگیری. به همین دلیل معلمان با دقت و وسواس فراوان تعبیفتی، نمی

 که با محاسبات معمول آغاز و به سواالت چالش برانگیزتر منجر شوند. 

دهد اما در کند. او این ترفندها را به مراتب بهتر از من شرح میپولیا ترفندهای جالب زیادی را برای تقویت توانایی حل مسئله ارائه می

تری اصالح کنی. به دنبال یک رسد سعی کن آن را به شکل سادهکننده به نظر میآورم. اگر سوال گیجها را میجا یک نمونه از آناین

هایت را به حالت اصلی سوال تعمیم بدهی. توانی یافتهها امتحان کن؛ بعدتر میی این مثالهای خودت را دربارهمثال خوب بگرد و ایده

شروع کن. سعی کن از نتیجه به عقب برگردی: برای رسیدن به   47و یا    13،  7است، با اعداد  ی اعداد اول  برای مثال، اگر مسئله درباره 

های متعددی را امتحان کن و به دنبال الگوهای مشترک بگرد. اگر الگوی مشترکی  کردم؟ مثالهایی عبور میاین نتیجه باید از چه گام

 افتد. ها هم میق همیشه و برای دیگر مثالهایت پیدا کردی، سعی کن نشان دهی که این اتفا میان مثال

ها میان ریاضیات دبیرستانی و دانشگاهی این است ترین تفاوتای، یکی از عمدهی خودت هم به آن اشاره کردهطور که در نامهمگ، همان

  پاس  کردن است:یا شنا  شدنغرق به معنای تری ی وسیع وزه در حشود. ترها رفتار میشبیه به بزرگ  بیشترکه در دانشگاه با دانشجویان 

 بیشترهای زیادی برای دریافت وجود دارد اما ابتکار عمل نسبت به دبیرستان هم  . کمککنی دیگری را انتخاب  یا رشته  بیفتیا    کن

قدم  ها پیشبلکه خودت باید برای دریافت این کمک «کنم مشکلی داری!فکر می هی! »گیرد که :کس دست تو را نمیهیچ است. احتماال 

 شوی و تالش کنی. 

تر است. اگر در دبیرستان مشکل خاصی که نیاز به توجه ویژه یا  آموز بودن بسیار جالباز طرف دیگر، هدایای خودکفایی نسبت به دانش

آموز ین بهائی که به یک دانشبیشترشانس بودی،  تر بودی و اگر خیلی خوشتر و مقبولی داشته باشد، نداشتی، مورد پذیرشبیشتر

یک یا چند جایزه کوچک بود.   برنامه و اضافه و نهایتا شد )ورای حد نصاب نمرات برای ادامه مقاطع( چند کالس فوق استثنائی داده می

 هستند و صرفا    واقعی  ورزیجوانانی مستعد و توانمند در ریاضیال  بشوی که به دن رو میهدر دانشگاه با دانشمندان و محققان واقعی روب

 . توانی، اگر میکشند تا خودت قد َعلَم کنیانتظار می
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 ت ـهایـنیــب

 
ی های داستان به ترتیب ورود به صحنه شخصیت 

 ریاضی.  

 
شاید باور کردنی نباشد که عدد پی، زودتر از    پی.

ها عدد  عدد یک تجربه شده باشد. ولی یک تا قرن

  شده است و یک فقط یک چیز است. اما پی نسبت محیط دایره است به قطرتا« مربوط میشده است چون عدد به »چندمحسوب نمی

ها را از حدقه خارج  یگری، نسبت محیط به قطر ثابت است خیلی زود چشمی دی زیر و در واقع هر دایرهآن و این شگفتی که در دو دایره

 کرد.  

 
دادند.  ها سه رو به شکل زیر نمایش میواقعا تصویری از آن چندتا بودند. مثال رمیها برای »چندتا« اولین نمایشیک.    

III 
 و دو را به شکل زیر: 

II 
ماند که شکل زیر را هم به عنوان عدد پذیرفت.  ای نمیرسد چارهبا این روش نمایش، به نظر می  

I 
شناختند با این استدالل که هر همچنان »یک« را به چشم عدد نمیی معروف به ریاضیات اسالمی  دوره  دانان ریاضیاگر چه بسیاری از  

گفتید پس عددی بین دو عدد دیگر قرار دارد، مثل »دو« که بین »یک« و »سه« قرار دارد. اما »یک« به این شکل نیست. و اگر می

 آن را توجیه کنند. بافتند که کنیم، کلی فلسفه میچگونه است برای عدد حساب کردن »دو« از »یک« استفاده می

 

 

 امیر اصغری :نویسنده
 ورپولیل مورس جان دانشگاه دپارتمان ریاضی عضو

ترین فرمول ریاضی ترین مسیر به قشنگ قشنگ   



 یاضیر فرمول نیترقشنگ  به ریمس نیترقشنگ
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ترین نویسان آن را یکی از مهم ریاضیتر است. از طرفی تاریخنوشت صفر از همه عجیب های این داستان، سر ی شخصیت در میان همه  صفر.

پرسند که چگونه »هیچی«  کنند و میدانند، از طرفی جمعیت بسیاری هنوز که هنوز است آن را عدد محسوب نمیدستاوردهای بشر می

ها یا  یکیاز    هیچیتواند عدد باشد. واقعا صفر نقش خود را به عنوان نمایشی از »هیچی« شروع کرد ولی نه هیچی از هیچی بلکه  می

تعیین  ها آنها را با جای که ارزش رقم اتفاق تاریخی در عددنویسی: این نتریها در مهمچیزهاییها یا باقیها یا هزارتاییها یا صدیدهی

جا  در نوشتن این اعداد    چه من عمداًرا هزار و یک. البته بدون آن   ۱  ۱را صد و یک و    ۱  ۱را یازده بخوانیم و    ۱۱کنیم و برای مثال  

. در  ۱    ۱و  ۱  ۱ها باید کف دست خودشان را بو کرده باشند که بفهمند فرق این دو چیست: شود و آدمانداختم کل ماجرا مسخره می

کند. البته که آن عالمت، عالمت صفر است. با این عالمت است که یازده نوشته ی مشکل را حل میحالی که یک عالمت کوچک همه

چون باقی اعداد رفتار شد، و باقی ماجرا. و به تدریج وقتی در محاسبات با جای خالی هم  ۱۰۱شود  نوشته می  ، و صد و یک۱۱شود  می

 دانیم.  صفر همان عددی شد که می این کهآن جای خالی را از باقی اعداد جدا نگه داشت نبود. خالصه  این کهدلیلی برای 

𝑖 
از قرن  قرن شانزدهم میالدی بودآی.    ترین موضوعی که داد. مهمواری به خود میاروپا داشت تکان ریاضی  در چرت بودن،  ها و پس 

 دانانریاضیی اقلیدس، جبر بود و حل معادالت. با شور و شوقی که آور نشان بدهد و کمی جلوتر از هندسهتوانست نورا می دانانریاضی

ها پیدا کردن دو عدد بود با حاصل  های ممکن را امتحان کردند. یکی از این بازیی بازیدادند خیلی زود همهبرای حل معادله نشان می

نوشتند و نه با حروف و عالمات. با این وجود و با ل. در این مرحله از تاریخ، ریاضیات را همچنان با کالم میجمع ده و حاصل ضرب چه

گشت، متوجه شد که برای پیدا کردن دانی که دنبال آن دو عدد میای که به جبر خوارزمی بود، کاردانو، ریاضیتوجه به احترام و عالقه

ی ذهنی« حاصل از جذر یه عدد منفی را تحمل  جذر بگیرد و به قول خودش باید »شکنجه  ۱۵−ند از  تواآن دو عدد باید بپذیرد که می

شان کند. با تحمل این شنکجه موجود جدیدی پا به دنیای ریاضیات گذاشت و اولین بار خودش را در دل دو عددی ظاهر کرد که جمع

 شان چهل.ده است و ضرب

۵ + ۵و   ۱۵−√ − √−۱۵ 

دان دیگری ریاضی  هک  شد تا این ور این معادله و آن معادله پیدا می  اش این ور و آنهی سر و کله  موجود جدید  یواش، اینبعد، یواش  

ی موجودات موهومی و خیالی دیگر را  خالصه کرد. چون اگر آن را بپذیرم همه ۱−√توان در پذیرش  ی ماجرا را میمتوجه شد که همه

 توان به این شکل نوشت: توانیم به کمک آن بنویسم. مثال دو عدد باال را میمی

۵ + ۵و   ۱−√۱۵√ − √۱۵√−۱ 

حدود دویست سال طول کشید تا رادیکال منهای یک برای خودش اسمی پیدا کند و آن اسم چیزی نبود جز آی. و با این اسم جدید،   و

 به شکل زیر شدند: دشروع کر ها آندو موجودی که کاردانو با 

۵ + √۱۵ 𝒊   ۵و − √۱۵ 𝒊 

𝑎و لقب »موهومی« با موجودات به شکل   + 𝑏 𝑖   کند این  را از باقی اعداد متمایز می  هاآن تنها چیزی که محاسبات    این کهبا وجود    ،ماند

 پذیریم که چیزی هست که مربع آن منهای یک است:  ها میاست که در مورد این

𝑖2 = −۱ 
 گونه نیستند. کدام از اعدادی که روی خط معروف به خط اعداد حقیقی قرار دارند اینولی هیچ

𝒆 
خود نپر روحش هم خبر نداشت    که  این آخرین شخصیت داستان هم کم از عجیب بودن ندارد. به عدد نپر معروف است در حالی ایی.  

ا لگاریتم استفاده خواهد کرد!  دبرای مب  2.۷۱۸2۸۱نویسد از عدد  برای کتاب لگاریتم او می  که فرد دیگری به اسم اوترد در پیوستی که

از همه  از این و بدون شک روحش  جاها که خیلی مورد ی جاهای عجیب غریبی که عدد ایی ظاهر خواهد شد هم خبر نداشت. یکی 

𝑦ودار  ی مساحت زیر نمی من است جواب به این سوال است که در محاسبه عالقه =
۱

𝑥
 از یک به بعد، معلوم است که هر چقدر به سمت   
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 شود. در یک جایی مساحت برابر است با یک. کجا؟  رویم مساحت بیشتر میراست می

 های ماست ی یکتای هنرمندی شخصیتریاضیات صحنه

در نمایش زیر   ،یی قابل تصور برای ذهن انساناآورترین گردهمشگفتشود همه در  تر از آن نمیها با تاریخی که متفاوتاین شخیصت 

 گیرند.  کنار یکدیگر قرار می

𝑒𝑖𝜋 + ۱ = ۰ 
 اما چگونه؟

 اش(:  کمی از معجزه ندارد )هم اویلر و هم فرمولبر اساس فرمول زیر از اویلر است که خود دست ،روش متداول پاسخ به این چگونگی
𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 

𝑒𝑖𝜋با داشتن این فرمول، زیبایی نهفته در   + ۱ = از عدد   𝑥برای   دهد. کافی استبر میی حوصله سر ، جای خود را به یک محاسبه ۰

𝜋   :استفاده کنیم و خواهیم داشت 
𝑒𝑖𝜋 = cos 𝜋 + 𝑖 sin 𝜋 

cosدانیم  می این کهو با فرض  𝜋   وsin 𝜋 دانیم( خواهیم داشت:چه هستند )که حتما می 
𝑒𝑖𝜋 = −۱ 

 ی ما نوشت:  توان به شکل فرمول مبتذل شدهو این را هم که البته می

𝑒𝑖𝜋 + ۱ = ۰ 
شود پنهان کرد، حتما سر از جای دیگری در خواهد آورد. خوشبختانه در مورد داستان ما، آن جای دیگر جا که زیبایی را نمیولی از آن

 جاست و در دلیل درستی فرمول اویلر نهفته است. همین
𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 

 شود خارج کردن خرگوش است از برابری زیر: ای دیده میی متداول که در هر درس ریاضی عمومیفرمول اویلر، شعبده

𝑒𝑥 = ۱ + 𝑥 +
𝑥2

2!
+

𝑥۳

۳!
+

𝑥۴

۴!
+

𝑥۵

۵!
+ ⋯ 

 کنیم و خواهیم داشت:  استفاده می 𝑖𝑥از  𝑥دهد، به جای ای توضیح میباز گونهو اکنون، مدرس درس به طور شعبده

𝑒𝑖𝑥 = ۱ + 𝑖𝑥 +
(𝑖𝑥)2

2!
+

(𝑖𝑥)۳

۳!
+

(𝑖𝑥)۴

۴!
+

(𝑖𝑥)۵

۵!
+ ⋯ 

 کنند به شکل زیر:می، چهار تا چهار تا خود را تکرار 𝑖ی  هانادانیم که توانشاهلل می این کهو با توجه به 
۱, 𝑖, 𝑖2 = −۱, 𝑖۳ = −𝑖 

𝑖۴ = ۱, 𝑖۵ =  𝑖, 𝑖۶ = −۱, 𝑖۷ = −𝑖 
 به شکل زیر بازنویسی کنیم:   را 𝑒𝑖𝑥توانیم و می خواهیم داشت 𝑖−و   ۱−و   𝑖و   ۱ای از طور چرخه و همین

𝑒𝑖𝑥 = ۱ + 𝑖𝑥 −
𝑥2

2!
− 𝑖

𝑥۳

۳!
+

𝑥۴

۴!
+ 𝑖

𝑥۵

۵!
−

𝑥۶

۶!
− 𝑖

𝑥۷

۷!
+ ⋯ 

 شود با طرف راست این تساوی کرد این است کمی آن را مرتب کرد:  و اکنون تنها کاری که می

𝑒𝑖𝑥 = (۱ −
𝑥2

2!
+

𝑥۴

۴!
−

𝑥۶

۶!
+ ⋯ ) + 𝑖 (𝑥 −

𝑥۳

۳!
+

𝑥۵

۵!
−

𝑥۷

۷!
+ ⋯ ) 

 من چه عددی هستم؟ 



 یاضیر فرمول نیترقشنگ  به ریمس نیترقشنگ
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cosدانیم که یکی از آن دو عبارت داخل پرانتز  و اکنون انشاهلل می 𝑥  و آن دیگریsin 𝑥 :و هورا 
𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 

کنند دوباره برای شما ظاهر بازی خارج میدر هر جای دیگری از کاله شعبده که جا نیامدید که همان خرگوشی راالبته شما تا اینخوب 

زند و شما باید تا آخرهای ریاضی عمومی صبر کنید تا آن های نامتناهی پیوند میکنند. عالوه بر این، این مسیر، فرمول اویلر را به بسط 

بینید آن حس شگفتی که از آن خواهید داشت به همان حسی نزدیک است که برای اولین بار از خرگوش ببیند. و حتی وقتی آن را میرا  

ترین فرمول ترین مسیر به قشنگ ، اگر قرار بود این مسیر را ببینید که عنوان این مقاله نبود »قشنگ این کهباز داشتید. باالخره  شعبده

 ریاضی.«  

 

 خورد چیز پیوند میچیز با همهوقتی همه

𝑖2در ابتدا فقط جبر بود و این واقعیت که  = دادیم و هر  برای مثال، برای ضرب دو عدد موهومی، همان جبر همیشگی را انجام می .۱−

 .  ۱−نوشتیم  دیدیم میمی 𝑖2جا  
(۱ + 𝑖)(2 − 𝑖) = ۱ × 2 − ۱ × 𝑖 + 𝑖 × 2 − 𝑖 × 𝑖 = ۳ − 𝑖 

 بعد یاد گرفتیم که اعداد موهومی را نه روی خط اعداد بلکه در صفحه نمایش دهیم و این نمایش جدید پای مثلثات را به ماجرا باز کرد. 

 : مثلثات تعبیر جدیدی از ضرب اعداد موهومی را به ارمغان آورد

𝑟۱(cos 𝜑۱ + 𝑖 sin 𝜑۱) ∙ 𝑟2(cos 𝜑2 + 𝑖 sin 𝜑2) = 𝑟۱𝑟2(cos(𝜑۱ + 𝜑2) + 𝑖 sin(𝜑۱ + 𝜑2)) 
ها را با هم جمع. به خصوص کنیم و زاویه ها را در هم ضرب میای دارد. در ضرب دو عدد موهومی، اندازهاین عبارت طوالنی تعبیر ساده

𝑟۱ی واحد قرار دارند  ی هر دو عدد از مبدا یک است )هر دو روی دایره وقتی فاصله = 𝑟2 = (، ضرب یکی در دیگری یعنی دوران آن ۱

ی آن از جهت مثبت گیرم. بنابراین کافی است که زاویهی واحد در نظر میی دیگری. برای راحتی، اعداد را روی دایرهی زاویه به اندازه

 ها را بدانیم تا خود عدد را بدانیم. اکنون جدول زیر را خواهیم داشت.محور ایکس

 
𝜑1 + 𝜑2 𝜑2 𝜑1 

cos(𝜑1 + 𝜑2) + 𝑖 sin(𝜑1 + 𝜑2) cos𝜑2 + 𝑖 sin 𝜑2 cos𝜑1 + 𝑖 sin 𝜑1 
 

دانیم، برای پیدا کردن حاصل ضرب دو عدد در سطر دوم، اعداد متناظر را در سطر اول جمع گوید که میجدول همان چیزی را می

ی ساده که من آن را به بدترین شکل ممکن کنیم و حاصل ضرب عددی است که در سطر دوم ستون حاصل جمع است. این مشاهدهمی

 ی دو را در نظر بگیرید. هانا. برای مثال، جدول توهاناشود: در جدول توتری خیلی بهتر بیان میادهبیان کردم، در جای خیلی س 

 

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ 2 ۱ 

۱۰2۴ ۵۱2 2۵۶ ۱2۸ ۶۴ ۳2 ۱۶ ۸ ۴ 2 

 

 خواهیم حاصل ضرب زیر را پیدا کنیم:  فرض کنید می

۸ × ۶۴ 
 را با هم   ۶و  ۳را مستقیم در هم ضرب کنیم،  ۶۴و  ۸ این که. بعد به جای ۶متناظر است با  ۶۴و   ۳متناظر است با  ۸کنیم که اه میگن

 . ۵۱2خوانیم: می ۹را در ستون  ۶۴و  ۸. اکنون حاصل ضرب ۹شود کنیم. حاصل میجمع می

𝑥 + 𝑖𝑦 

 

𝑥 + 𝑖𝑦 = 𝑟(𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜑) 
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۳ + ۶ = ۹ 
۸ × ۶۴ = ۵۱2 

کند که  متناظر است با جمع در سطر اول. این اساس لگاریتم است و به این دلیل کار میبه زبان ساده این یعنی ضرب در سطر دوم  

 : کنیمها مشترک باشند، نماها را با هم جمع میوقتی پایه هانادانیم جدول، جدول توان است و در تومی
2𝑥 × 2𝑦 = 2𝑥+𝑦 

 ی مهم و مشاهده

 افتد. موهومی میاین همان اتفاقی است که در جدول ضرب اعداد 

 
𝜑1 + 𝜑2 𝜑2 𝜑1 

cos(𝜑1 + 𝜑2) + 𝑖 sin(𝜑1 + 𝜑2) cos𝜑2 + 𝑖 sin 𝜑2 cos𝜑1 + 𝑖 sin 𝜑1 
 

 توانی از سطر اول باشد. اما چه توانی؟ دتوانتواند جدول توان باشد. این یعنی سطر دوم میاین یعنی این جدول می

 

دومین سطر  = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 = چیزی 
چیزی 

 

 

 : آیدی حساب دیفرانسیل به کار میترین ایدهجاست که مهمپیدا کنیم. این ، اما چگونه چیزی که در پایه و چیزی که در نما است

طوری  نداریم، تغییرات آن را بررسی کنیم. خوب، اینتوان وقتی آن را »چیزی به توان چیزی« تابعی وابسته به ایکس است. چگونه می

 ای از آن را داریم: را نداشته باشیم. نسخه نیست که هیچی از آن
cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 
 : و تغییرات این نسخه به راحتی قابل محاسبه است. کافی است مشتق بگیریم

(cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥)′ = − sin 𝑥 + 𝑖 cos 𝑥 = 𝑖 (cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥) 
 :چیزی به توان چیزی« ما هم آی برابر خودش استاین یعنی مشتق »

چیزی )
چیزی 

) ′ = 𝑖  چیزی
چیزی 

 

 : سازد اما کدام تابع نمایی است که چنین اتفاقی را ممکن می

𝑒𝑖𝑥 
 هاست. نمایش دیگر این سطر داده شده بود:  فراموش نکنیم که این نمایش دیگری برای سطر دوم جدول ضرب موهومی

cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 
 : گویدگویند ریاضیات بیان یک چیز است به دو شکل مختلف. فرمول اویلر که این را میجهت نیست که میبی

𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 

 

کن  یبررس را آن راتییتغ  ، یندار را آن که یگردی م  یتابع دنبال اگر  

 



 

 

 

دانان تا امروز بیهوده به دنبال کشف نظمی در  ریاضی 

اند و دالیلی داریم تا معتقد شویم  ی اعداد اول بوده دنباله 

گاه ذهن بشر بدان نفوذ نخواهد  این رازی است که هیچ 

 کرد. 

 

Leonhard Euler 
1783, 18September  - 1707, 15April  
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الدین جمشید مسعود الکاشی )همچنین معروف  غیاث 

  دانان ریاضی به جمشید کاشانی( یکی از مشهورترین  

ستاره  مورد  و  از  یکی  و  ایران  تاریخ  در  شناسان 

 قرون وسطایی در جهان است.   دانان ریاضی ترین  توجه 

 در طول این مقاله از او به صورت اختصاری صرفا  

تاریخ دقیق   یاد خواهیم کرد.  "کاشانی "به عنوان  

  25زمانی در    تولد او مشخص نیست اما مشخصا 

تاریخ دقیق حوالی  اند برخی منابع نیز گفته شود. در زمان امپراتوری تیمور در شهری به نام کاشان تخمین زده می 14سال انتهایی قرن 

 ثبت شده است. (832رمضان سال 19) 1429ژوئن سال  22شنبه 4 روزمیالدی بوده و همچنین تاریخ وفات وی  1380سال 

کاشانی به خاطر توانایی    کرد.می  به ساخت و ساز و گسترش ازبکستان کمکآن    زمان باداشت که همای  وی در خارج از سمرقند رصدخانه

بطلمیوس "توان به موارد  شد میقابی که به او نسبت داده میبی نظیرش در انجام محاسبات ذهنی بسیار دشوار معروف بود. در میان انبوه ال

 اشاره کرد. "تمام جهانیان استاد "و  "حسابگر"  ،"خسروی هیات مهندسین" ،"مروارید افتخار زمانه"،  "دوم

شد اما در واقع پزشک نیز شناس خبره شناخته میستارهدان یا  به عنوان یک ریاضی  اگرچه عالقه اصلی کاشانی ریاضیات و نجوم بود و

تعداد زیادی   ،زندگی خویش مانند بسیاری از دانشمندان قرون وسطاییهای  مد و همچنین گذران هزینه آبرای امرار معاش و کسب در  بود.

اگرچه   داد تا در عوض پاداشی دریافت کند.   را به حاکمان یا پادشاهان زمان خودش اختصاص   خودی  علمی شناخته شدههای  از مقاله

تمام کارهای   ،بنابراین  ریاضیاتی خود را به زبان عربی نوشت.های  اما برای افزایش مخاطبان خود بیشتر نوشته  ،کاشانی فارسی زبان بود

های  او به زبان ی  اکنون بیشتر کارهای شناخته شده  ،لبا این حا  او بیشتر به دست خود وی و به زبان عربی یا فارسی نوشته شده است.

های  زندگی کاشانی و دستاورد  دبرای بحث بیشتر در مور  شود.می  ها ترجمه یا خالصهروسی و سایر زبان  ،آلمانی  ،فرانسوی  ،انگلیسی

 در ادامه مقاله با ما همراه باشید.  تا کنیممی دعوت ، ریاضی او

 

 )رساله درباره محیط دایره( ه  الرساله المحیطی

 ، کاشانی   که توسط خود   ، ای صفحه   58این رساله    ( است."رساله پیرامونی"رساله محیطیه )   ، ترین دستاوردهای ریاضیاتی کاشانی یکی از مهم 

 10،  مقدمه  که شامل یک   ه نسخه اصلی الرساله المحیطی   در سمرقند به پایان رسید. 1424سال  ی  در ژوئیه   ، شده استبه زبان عربی نوشته  

 اهدا شد.  ه.ق به کتابخانه آستانه قدس رضوی در مشهد  1145)پادشاه نادر( در سال    هشا   توسط نادر ، است بخش جداگانه و یک نتیجه  

 

 

 آیالر کاظمی مترجم:
 دانشگاه شهید بهشتی ،دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها

 الدین جمشید کاشانی در ریاضیهای غیاثمروری بر مشارکت



 ی اض یر در یکاشان  دیجمش نی الداثیغ   یهامشارکت بر یمرور
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از میالد(  278-212)حدود    ارشمیدس توسط    𝜋محاسبات عدد   ابوریحان بیرونی )،  قبل  البوزجانی و  کاشانی را    ، (1048-973ابوالوفا 

دیگر کاشانی برای نوشتن این رساله این واقعیت بود  ی  انگیزه  ورد این سه دانشمند بنویسد.آتشویق کرد تا این مقاله را در باب بهبود بر

تر در رابطه با تحقیقات پیشرفته در نجوم وجود داشت. ابزار اصلی برای محاسبه این عدد ثاتی دقیقکه تقاضای زیادی برای جداول مثل

 گوییم و به شرح زیر است:قضیه اصلی کاشانی میآن را چیزی است که ما 

𝐴𝐵̅̅  اگر روی یک نیم دایره با قطر  قضیه: ̅̅ = 2𝑟  مرکز  𝐸  یک کمان دلخواه  𝐴𝐺  و وسط کمان    در نظر بگیریم𝐵𝐺    را𝐷   بنامیم و وتر  

𝐴𝐷̅̅ 𝑟(2𝑟  گاه خواهیم داشترا بکشیم آن ̅̅ + 𝐴𝐺̅̅ ̅̅ ) = 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ 2. 

که اثبات   ولی کاشانی با هدف این.  اقلیدوس است  از کتاب اصول  متفاوت  گزاره  4اساس اثبات کاشانی در رابطه با این قضیه مبتنی بر  

هندسی های  در اثبات شناخته شده و به طور وسیعی  زمان  آن   این اصول در  . چرا کهها نام نبردن آخود را برای خواننده سنگین نکند از  

 الزاویه های قائمدر مثلث  ثقضیه فیثاغور و   به روز  نمادهای از    ، کاشانی اساسی  قضیه   از  در اثبات جایگزینبودند.   مورد استفاده قرار گرفته

 یم. اهاستفاده کرد

خواهیم   𝐴𝐺𝐵الزاویه  قائم  در مثلث  گاه ، آنباشد  رادیان  2𝜃برابر با    𝐴𝐺  کماناگر    (1)شکل    در یک دایره واحدکه  او در ادامه استنباط کرد  

𝐴𝐺̅̅ داشت ̅̅ = 2 sin 𝜃الزاویه . به طور مشابه از مثلث قائم𝐴𝐷𝐵 داریم 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 2 sin
1
2

(2𝜃 +
𝜋 − 2𝜃

2
) = 2 sin(

𝜋

4
+

𝜃

2
) 

𝐴𝐺̅̅از  سپس او این مقادیر 𝐴𝐷̅̅و   ̅̅ 𝑟ه همراه را ب ̅̅ =  تا نتیجه شود اری کردذجایگ در قضیه اساسی خود 1

2 + 2 sin 𝜃 = 4 sin2(
𝜋

4
+

𝜃

2
) 

 یعنی

sin(
𝜋

4
+

𝜃

2
) = √

1 + sin 𝜃

2
 

𝜃جایی که   <
𝜋

2
 . 

جالب توجه است که این   شود.لمبرت شناخته می تساوی به عنواندر حال حاضر کاشانی بوده است که  ساسیشکل مثلثاتی قضیه ااین 

  346یعنی حدود  اثبات کرد.  1424را درسال  نآحالی که کاشانی   ظاهر شد در 1770در سال  1در آثار یوهان هاینریش لمبرت  تساوی

 به راستی ذهنی درخشان الزم است. ،کاربردهای قابل توجه دارایبرای ارائه چنین مفهومی ساده و در عین حال  سال زودتر از لمبرت!!

کاشانی    به او برتری آشکاری نسبت به افراد پیش از خود داد.   ،زمانآن    در  𝜋  ترین مقدار عددقضیه اساسی کاشانی با دستیابی به دقیق

3ی با  و محیط ی منتظم محاطهای خود را برای یافتن طول اضالع چندضلعی قضیه اساسی × 2𝑛 کرد.  ضلع اعمال 

 طوری به    تعیین کرد  ،ششصد هزار برابر شعاع زمین است آن    که شعاع  ،را  ظم محاط در یک دایرهتتعداد اضالع چندضلعی من  او  سپس

 کاشانی از قضیه   .باشد  موی اسبیک  در این دایره کمتر از عرض  متنظم محاط شده  حدفاصل بین محیط دایره و محیط چندضلعی    هک

(228)3های محاطی و محیطی با  ود، با استفاده از چندضلعیاساسی خ = رقم    17تا    𝜋عدد    برای محاسبه مقدار  ضلع،  805,306,368

 اعشار استفاده کرد. 

 . یک دایره واحد1 شکل
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  ورد شده بود. آبر  2تا شش رقم اعشار توسط دانشمند چینی تسو چانگ چیه   𝜋از    بهترین تقریب،  میالدی  480قبل از کاشانی، حدود  

  22,459,157,718,361  تربه طور دقیق  دانیم. را میآن    ون از یتریل 22رسد زیرا تاکنون بیش از  می  تقریب کاشانی برای ما عادی به نظر

دستاورد    ،1424ورد کاشانی در سال  آبا این حال تقریب و بر  ثبت شده است.  2016نوامبر سال    11در    3را که توسط پیتر تروب   نآرقم  

  له ارشمیدس و بطلمیوس بود.از جم  ،قبلی در سراسر جهان  دانانریاضیهای  زمان و بسیار فراتر از تمام تقریبآن    قابل توجهی برای

سال طول   172بود(.    3.14166  یمیالد   150و تقریب بطلمیوس در حدود سال    3.14  سال قبل از میالد  250)تقریب ارشمیدس در  

آورد که فقط تا    به دست  مقداری را    ،1579سال بعد در سال    155  ،4فرانسوا ویته   شنا شوند.آورد وی  آکشید تا دانشمندان اروپایی با بر

مقدار   6لودولف ون سولن ،رقم اعشار افزایش داد و سرانجام 15را به  دقت مقدار  ،1593در سال  ،5بود. آدریان رومین دقیقرقم اعشار   9

سری توانی   بسط  ایزاک نیوتن برای گسترش محاسبه  که  نید جالب است بدا.  آورد  به دست   1610رقم اعشار در سال    35را تا    دقت

arctan 𝑥  از عدد   اعشار رقم 16به𝜋  دست یافت.   1665در سال 

 

 درباره وتر و سینوسای  رساله  "رساله الوتر و الجیب"

پردازد مییک زاویه    متر یک سووبه محاسبه سینوس و    این رساله عمدتا   دان است.این رساله یکی از سه موفقیت قابل توجه این ریاضی

متاسفانه   نوشته باشد. میالدی    1427تا    1424رود کاشانی این مقاله را در زمانی بین سال  گمان می  . وتر و سینوس آن معلوم است  که

sinمورد محاسبه جا که هسته اصلی این رساله در  از آن  ،با این حال  از بین رفته است.  آن  نسخه اصلی چندین نفر از همکاران و   ،بود  1°

sinجانشینان کاشانی در مورد تعیین تفسیر "بحث ما بر اساس  برگرفته از روش تکرار کاشانی تفسیرهایی را به عربی و فارسی نوشتند.  1°

نوشته شده  ابن محمد ابن حسین البیرجندی عبدالعلی  الدیننظام ،ایرانیدان است که توسط منجم و ریاضی "غ بیگجداول نجومی اولو

sinدر محاسبه    میالدی(.  1528رجندی؛ درگذشت  ی)معروف به عبدالعلی ب  است کاشانی برای به دست    ،ابتدا  دو قسمت وجود دارد.  1°

یک الگوریتم تکرار مبتکرانه و   و سپس  ،آوردن معادله مکعب مشهور خود در یک چهارضلعی محاط از قضایای بطلمیوس استفاده کرد

sinهمگرا را برای محاسبه    ا سریع قابل توجه است که کاشانی هم    رقم اعشاری به عنوان ریشه معادله مکعب خود اختراع کرد.  16تا    1°

sinهندسه و هم جبر برای برآورد    از ترین روش  خالقانهترین و  جالب توجه  تنها   این روش نه  با دقت دلخواه استفاده کرده است.  ،1°

  ترین تقریب این همچنین دقیق  ترین دستاورد در جبر قرون وسطایی بود.بلکه اولین روش تقریب در تاریخ ریاضیات و مهم  ،تقریب بود

sin قرن دهم توسط دو دانشمند  یافت که در  می  ادامه  60پایه    رقم از اعداد در   4تا  آن    از  های قبلبهترین تقریب  زمان بود.آن    در  1°

sinتر از محاسبات قیق د بوزجانی و ابولحسن ابن یونس به دست آمد. ابوالوفا مسلمان دیگر ها بعد محاسبه نشد اما در  کاشانی تا سال 1°

 دی از وی پیشی گرفت. سالدین محمد االدانی به نام تقیریاضی 16قرن 

sinمحاسبه کاشانی از   جا که خوانندگان فعلی با سیستم اعشاری از آن  ،انجام شده بود با این حال  60در دستگاه اعداد بر مبنای    1°

sinما محاسبه  ،ترندراحت    دهیم. می را در سیستم اعشاری ارائه 1°

𝐴𝐵تعریف کرد که ای به گونه 𝑟و شعاع   𝐹با مرکز  ای دایرهمحیط نیمرا روی  𝐷و   𝐴 ،𝐵  ،𝐶کاشانی ابتدا نقاط   = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐷.  با توجه

 دانیممی به قضیه بطلمیوس
𝐴𝐵 . 𝐶𝐷 + 𝐵𝐶 . 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶. 𝐵𝐷 

𝐴𝐶و چون  = 𝐶𝐷 = 𝐵𝐶 ین نو همچ𝐵𝐷 = 𝐴𝐶  ،توانیم نتیجه بگیریممی 

 دایرهم. یک نی2 شکل



 ی اض یر در یکاشان  دیجمش نی الداثیغ   یهامشارکت بر یمرور
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 1400تیر  ،مسلسل یازدهم

(1)  𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶. 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶2  

𝐸𝐶  تعریف کرد کهای  به گونه  𝐴𝐸را روی وتر    𝐺سپس نقطه  کاشانی   = 𝐸𝐺الساقینهای متساوی. سپس از تشابه مثلث 𝐴𝐵𝐺   و 𝐴𝐵𝐹 

𝐴𝐵متوجه شد 

𝐴𝐺
=

𝐴𝐹

𝐴𝐵
= 𝐴𝐺پس   .

𝐴𝐵2

𝑟
 لذا و  

𝐸𝐺 = 2𝑟 − 𝐴𝐺 = 2𝑟 −
𝐴𝐵2

𝑟
 

 ، به دست آورد 𝐴𝐸𝐶الزاویه از مثلث قائم
(2)  𝐴𝐶2 = 𝐴𝐸2 − 𝐸𝐶2 = 4𝑟2 − 𝐸𝐺2  

 نتیجه گرفت (2)و از 

(3)  𝐴𝐶2 = 4𝑟2 − (2𝑟 −
𝐴𝐵2

𝑟
)2 = 4𝐴𝐵2 −

𝐴𝐵4

𝑟2   
 

 به دست آورد (3و ) (1)همچنین از 

𝐴𝐵2 + 𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝐷 = 4𝐴𝐵2 −
𝐴𝐵4

𝑟2  

 و به دنبال آن نتیجه گرفت

(4)  𝐴𝐷 = 3𝐴𝐵 −
𝐴𝐵3

𝑟2  
 

𝐴𝐵حال اگر  = 𝑐𝑟𝑑 2𝛼 گاه مشخصا نآ  𝐴𝐷 =  𝑐𝑟𝑑 6𝛼.  نتیجه گرفت (4)کاشانی از 
(5)  sin 3𝛼 = 3 sin 𝛼 − 4 sin3 𝛼  

𝛼نهایت او قرار داد  ر د = 𝑥و   1° = sin  معروف خود رسید  مکعب  به معادله (5)با استفاده از  و 1°

(6 )  𝑥 =
4
3

𝑥3 +
1
3
sin 3°  

sin  ورد یک تقریب خوب ازآبرای برکاشانی   به شرح زیر عمل کرد:،  (6)ای از به عنوان ریشه  1°

sinچون  1به    1°

3
sin 3° = 𝑥0او تقریب اولیه را    ،نزدیک است  0.0174453 =   این ریشه را به فرم  اعشاری  هایزیردنباله تقریبو    0.01

𝑥 = 0.01𝑑1𝑑2𝑑3𝑑4 0  به طوری که در نظر گرفت    ⋯ ≤ 𝑑𝑖 ≤ 1معلوم    ه مقدارکاشانی این مقدار اولیه را به همرا.  9

3
sin   ( 6)در    3°

 قرار داد تا به دست آورد

(7)   0.01𝑑1𝑑2𝑑3𝑑4 ⋯ =
4
3

(0.01𝑑1𝑑2𝑑3𝑑4 ⋯ )3 +
1
3

sin 3°  

 کرداز دو طرف کم   0.01 و سپس او

0.00𝑑1𝑑2𝑑3𝑑4 ⋯ =
4
3

(0.01𝑑1𝑑2𝑑3𝑑4 ⋯ )3 + 0.0074453 

برای هر رقم اعشار برقرار باشد،   باال باید تساویچون  در ششمین رقم اعشار است و باال   حال اولین رقم اعشار غیر صفر در معادله مکعب

𝑑1  او به دست آورد = 𝑥1  لذا و    7 =   کندطرف کم می  را از هر دو  0.017کند و مقدار  می  جایگزین  (7)  را در  𝑑1این مقدار    وا  ،بعد  .0.017

 تا نتیجه شود

0.000𝑑2𝑑3𝑑4 ⋯ =
4
3

(0.017𝑑2𝑑3𝑑4 ⋯ )3 + 0.0004453⋯ 

𝑑2استدالل فوق را اجرا کرده و به    مجددا او   = 𝑥2و لذا    رسدمی  4 = دهد تا به  می  او محاسبات خود را به روشی مشابه ادامه  .0.0174

𝑑3 = 5 ،𝑑4 = 𝑑20و   2 = sin تقریبآخر برای    در و    2  است.  دقیقرقم  16  تا   رسید که  0.0174524064372835103712به مقدار   1°

 

 ( "کلید محاسبات")  مفتاح الحساب

شامل برخی از   کتاب  این  کاشانی است.   مشهورترین اثر  ،شودمی  نیز شناخته  "هاکلید ماشین حساب"این کتاب که همچنین به عنوان  

مفتاح الحساب که بیشتر به عنوان   مسلمان قبلی است و   دانانریاضیثار  آوی در ادامه  های  اصلی کاشانی و همچنین پیشرفتهای  یافته

بلکه به عنوان یک   ،نه تنها به عنوان یک کتاب درسی  ،گرفتمیبیش از پنج قرن مورد استفاده قرار  و    شدمی  یک کتاب درسی استفاده

تلقی میالهایرد نیز  به نسل  شد.معارف  بزرگ کاشانی  دانشجویاناین دستاورد  از  زیادی    ، انبینیطالع  ،شناسانستاره  ،حسابداران   ،های 

سال طول کشید تا   7کاشانی بیش از  پیشگامان خدمت کرد. سایر متخصصان و حتی   ،بازرگانان ،برداران زمیننقشه ،مهندسان ،معماران 

 نظیر را بهاین شاهکار ریاضی بی  ،.(. وی برای امرار معاش خود قه.  830  ،جمادی االول  3یا    1427مارس    2)مفتاح الحساب را کامل کند 
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 نوه تیمور و حاکم سمرقند تقدیم کرد.  ،سلطان اولوغ بیگ

هر  های  به پنج کتاب تقسیم شده است که هر کتاب شامل چندین فصل است. عنوان این پنج کتاب و همچنین تعداد فصل  فتاح الحساب م 

 شناسان« »درباره محاسبات ستاره ، فصل(   12)   »درباره حساب کسرها« ، (فصل   6) صحیح«  اعداددرباره حساب »  کتاب به ترتیب عبارتند از:

 .فصل( 4) « به وسیله جبر مسائل  در مورد حل  »   و  ، ( فصل به همراه مقدمه   9)   « اشکال و اجسام در صفحه گیری  »درباره اندازه ،  فصل( 6) 

یک عدد صحیح در سیستم اعشاری و در   استخراج هر ریشه ازیک روش کلی برای    با جزئیات کامل، در اولین کتاب مفتاح الحساب  

به  آن    اروپایی کشف شد و اکنون از  دانانریاضیدر قرن نوزدهم این روش توسط    ها، ارائه شده است. بعد  60دستگاه اعداد در مبنای  

وسی طیام و خواجه نصیرالدین  خ  رعم،  از جمله ابوریحان بیرونی  ایرانی  دانانریاضیبسیاری از    شود.می  یاد  7هورنر -عنوان روش روفینی

آمیزی داشتند که البته با این حال کاشانی ادعا کرده است که روش کلی  موفقیتهای اعداد صحیح فعالیتهای در زمینه استخراج ریشه 

 اعداد صحیح کشف خود او است. های استخراج ریشه 

𝑎)بسط    وی یک قانون کلی مشابه با قانون نیوتن برای + 𝑏)𝑛  جدول مثلثی نیز برای یافتن ضرایب این بسط استفاده یک  و از    درائه کرا

و همچنین مثلث پاسکال  ای  اظهار نمود که بسط دوجمله   . قربانی در کتاب خودشودمی  مثلث پاسکال گفته  ، امروزه به این مثلث  کرد.

  ایرانی عمر خیام حدود شش قرن قبل از دوران نیوتن و پاسکال کشف شده است.دانشمند و شاعر    ،شناسستاره  ،دانهر دو توسط ریاضی

در ایران و همچنین   (1020-953)  و هم مثلث پاسکال قبل از او توسط ابوبکر الکرجیای  دانیم که هم بسط دوجمله می  ما  ،با این حال

𝑎)  کاشانی تأیید کرد که بسط  بود.چین و شاید برخی هم در هند کشف شده    دانانی درتوسط ریاضی + 𝑏)𝑛  که  ای  و جدول مثلثی

مثلثاتی   تساوی است. همچنین او چندین    طوسی  استفاده کرده برگرفته از پیشینیانش است که منظور او احتماال  عمر خیام و نصیرالدین

ارائه داد از جمله   کاشانی روش   ،عالوه بر این  شوند.شناخته میکه به عنوان قوانین سینوس و کسینوس    هاییتساویرا در ریاضیات 

"casting out 9" .را برای بررسی صحت ضرب و همچنین تقسیم و استخراج ریشه توصیف کرد 

 

 کاشانی در ریاضیاتهای  سایر مشارکت

در زمینه کاشانی  شناخته شده    های کارکاشانی با بسیاری از کارهای او در زمینه نجوم همراه است. بهترین    ی سایر اکتشافات ریاضیات

 :از ندعبارت منجو

 ، به زبان عربی تکمیل شد 1407مارس  1در که  ،("راه پله آسمان"یا   "نردبان آسمان"سلم السما ) . 1

این نیز به عنوان رساله نجوم   به پایان رسید(  1411-1410سال    نجوم به زبان فارسی درعلوم و  ی  مختصر در علم حیات )مجموعه.  2

 ،شودشناخته می

 ، ه پایان رسیدب 1416سمان( به زبان فارسی که در ژانویه  آدر شرح ابزارهای مشاهده ای )رساله الت رصدآرساله در شرح . 3

 ه زبان عربی کامل شد. ب 1416فوریه   10در  )سفر باغ( نوجه الحدیق. 4
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 قضیه بلوخ 

یکی از مباحث مهم در آنالیز مختلط، تعیین برد  

تحلیلی که   1توابع  حقیقی،  آنالیز  برخالف  است. 

پیروی   خاصی  الگوی  از  تحلیلی  توابع  رفتار 

کند، در میدان اعداد مختلط، قوانین نامرئی  نمی

از  گیرانه سخت  است.  حاکم  تحلیلی  توابع  بر  ای 

میمهم زمینه  این  در  قضایا  قضیه ترین  به  توان 

توابع تام دارد که اگر تابعی غیرثابت، روی کل اعداد مختلط، تحلیلی باشد )به چنین توابعی،  کوچک پیکارد اشاره کرد. این قضیه بیان می

کند، به عبارت دیگر هرگاه تابع تامی، دو نقطه از اعداد گاه حداکثر، یک نقطه از اعداد مختلط را در برد خود اخذ نمیشود(، آنگفته می

کنید، تفاوت شگرفی بین دسته توابع تحلیلی حقیقی که حتی  طور که مالحظه میمختلط را اخذ نکند، به ناچار تابعی ثابت است. همان

 توانند مثل توابع مثلثاتی کراندار باشند و توابع تحلیلی مختلط وجود دارد.می
دانان گونه توابع از آغاز همواره مورد توجه ریاضیبه همین خاطر مطالعه توابع تحلیلی مختلط و شناسایی این الگوهای عام حاکم بر این

های صفحه ابع تحلیلی است، بنابراین مطالعه توابع تحلیلی روی زیردامنه جا که دسته توابع تام، دسته کوچکی از کل توبوده است. از آن 

با دیسک واحد،    2همبند ساده   هر ناحیه   Cمختلط بخش مهمی از این تحقیقات است. طبق قضیه مهم نگاشت ریمان، به استثنای خود  

ه مذکور و دیسک واحد وجود دارد. بنابراین مطالعه  دیس معادل است، این بدان معناست که تابعی تحلیلی و دوسویی بین ناحیبه طور هم

اند با مطالعه توابع تحلیلی روی دیسک واحد معادل است. بنابراین ای همبند ساده تعریف شدهتوابع تحلیلی که تام نیستند و روی دامنه

گونه ای از ایندیسک واحد است. نمونه  هایی درباره رفتار توابع تحلیلی رویجای تعجبی ندارد که بسیاری از قضایای این حوزه گزاره

پردازیم. اما پیش از بیان صورت قضیه بلوخ، توضیح چند نکته در فهم صورت قضیه  قضایا، قضیه بلوخ است که در ادامه به شرح آن می

 مفید است.  

𝑓(0)رد نظر در شرط  مو  𝑓توان فرض کرد که تابع  گونه مسائل، بدون از دست دادن کلیت، همیشه مینخست این که در این = صدق    0

توان با یک دوران گاه میتوان با انتقالی این کار را انجام داد. ثانیاً اگر مشتق تابع در نقطه صفر، ناصفر باشد، آنکند، زیرا همواره میمی

𝑓′(0))یعنی ضرب تابع در اسکالری ناصفر( فرض کرد که  = وان به شکل زیر در نظر  ت. بنابراین سری تیلور این توابع حول صفر را می1

 گرفت:

𝑓(𝑧) = 𝑧 +
𝑓′′(0)

2!
𝑧2 +⋯+

𝑓(𝑛)(0)
𝑛!

𝑧𝑛 +⋯ 

 

 

 شکریخسرو منصف :نویسنده
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 قضیه و »قضیه« بلوخ



 بلوخ  ه«یقض» و هیقض
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های های باز را به مجموعه نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، قضیه نگاشت باز ریمان است. مطابق این قضیه، توابع تحلیلی مجموعه

ای باز در صفحه مختلط نگاشته به مجموعه   𝑓ای باز است، تحت تابع تحلیلی  نگارند. بنابراین درون دیسک واحد، که مجموعه باز می

𝑓(0)با توجه به شرط  شود و لذامی =  شامل گویی باز حول صفر خواهد بود.   𝑓برد  0

تواند بزرگ باشد؟ به عبارت  نمایش دهیم، پرسشی طبیعی این است که این شعاع تا چه اندازه می  𝑟𝑓حال اگر شعاع این گوی باز را با  

𝑓(0)واحد، با شرط    روی گوی  𝑓دیگر اگر کل مجموعه توابع تحلیلی   = 𝑓′(0)و    0 = ها که متشکل 𝑟𝑓را در نظر بگیریم، آیا مجموعه    1

ای از توابع وجود دارد که ها صفر است؛ یعنی دنبالهاز اعدادی حقیقی مثبت است، دارای اینفیموم مثبت است و یا این که اینفیموم آن 

فیموم همواره مثبت است. این عدد به ثابت  ند؟ الندائو نشان داد که این اینکبه صفر میل می 𝑟fحد دنباله شعاع متناظر این توابع یعنی  

 الندائو معروف است. مقدار دقیق این ثابت نامعلوم است، کران زیر، بهترین کرانی است که تاکنون برای ثابت الندائو پیدا شده است:
0.5 < 𝐿 < 0.5433 

ای از تر کرد. اگر شرط دوسویی بودن را عالوه بر پوشایی لحاظ کنیم چه خواهد شد؟ یعنی زیردامنهتوان شرایط مسأله را سختحال می

توانیم گویی با شعاع مثبت واحد اختیار کنیم، که برد آن به صورت یک به یک و پوشا به گویی حول صفر برود. آیا همواره میگوی  

کند که تابع در همسایگی صفر،  بیابیم؟ دقت داریم که شرط ناصفر بودن مشتق تابع در نقطه صفر، طبق قضیه تابع معکوس، تضمین می

های ممکن، در بین همه اع گوی مربوطه، مثبت است. حال مشابه قضیه الندائو، آیا اینفیموم همه این شعاعیک به یک باشد. بنابراین شع 

 چنینی، مثبت است یا خیر؟ قضیه بلوخ پاسخی به این پرسش است:توابع این

1شود که اینفیموم مذکور حداقل  از قضیه بلوخ نتیجه می

72
تخمین انجام شده است. اگر   های زیادی در راستای بهبود ایناست. کوشش  

 کند: در نامساوی زیر صدق می نمایش دهیم، ثابت شده است که این عدد که به ثابت بلوخ مشهور است، 𝐵این ثابت را با  
0.4332 ≤ 𝐵 ≤ 0.4719 

اند که نفر حدس زدهگرونسکی ثابت شده است و این دو  -کران پایین متعلق به کار چن، گوتیر و ژیونگ است و کران باال توسط آلفورس

 مقدار دقیق ثابت بلوخ همان کران باالی فوق است. 

جا همه چیز به نظر آرام و منطقی است. با قضایایی در عالم ریاضیات سر و کار داریم، که مستقل از خالقشان به حیات ابدی خود تا این

ها جواب خواهند داد و جز ا بهبود خواهند بخشید، به حدسدانان دیگری خواهند آمد، قضایا ردهند. ریاضیدر جهان ریاضیات ادامه می

ای، رد پایی از خالقان اثر برجای نخواهد ماند. در بخش بعد به قضیه دیگری از بلوخ خواهیم پرداخت، برای جستجوی  نامی بر سر قضیه

 ای برای درنگ.این ردپاها و شاید لحظه

 

 بلوخ   «قضیه»

دانان فرانسوی در آن دوره، مقاالتشان را به زبان فرانسه و عموماً  گردد. ریاضیمیالدی باز می  20بلوخ به دهه  های علمی آندره  آغاز فعالیت

ها بسیار بسیار کمتر از امروز بوده، بنابراین سردبیران جا که خوشبختانه تعداد ریاضیدانرساندند. از آنهای فرانسوی به چاپ میدر ژورنال

نویسندگان مقاالت کم و بیش شناختی نسبی داشتند. آندره بلوخ، جوانی بیست و چند ساله و گمنام، به ژاک  های ریاضی، از  ژورنال

کند. ای در هندسه مقدماتی ارسال میای درباره قضیهدانان عصر و سردبیر یکی از این مجالت، مقالهترین ریاضیآدامار یکی از بزرگ

ای، از نویسنده ناشناس مقاله، برای صرف شام و گپ و گفت،  آید که بالفاصله در نامهبه وجد میآدامار از مقاله و قضیه اثبات شده چنان 

دهد که امکان پذیرفتن چنین دعوتی را ندارد، اما در  کند. اما آندره بلوخ به دلیل شرایط خاصی که بر او حاکم است، پاسخ میدعوت می

پذیرد. اما در لحظه پیاده شدن از تاکسی، آدامار با شگفتی آدامار این دعوت را می  کند که به دیدن او برود. عوض از آدامار دعوت می

 (1925قضیه بلوخ )

𝑓(0)تابعی تحلیلی با شرایط    𝑓فرض کنید که   = 𝑓′(0)و    0 = 𝑆باشد. در این صورت دیسک    𝐷روی دیسک واحد    ،1 ⊂ 𝐷   وجود

1شامل گویی به شعاع   𝑓(𝑆)یک به یک است و  𝑆روی   𝑓دارد، به طوری که 

72
 است. 
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مواجه می که محل بزرگی  است  شارنتون  آسایشگاه مشهور  بلوخ،  شود. محل سکونت 

ها بوده  های مشهوری بوده که برچسب جنون، فصل مشترک آن نگهداری برخی از چهره

 است: از مارکی دو ساد تا پل ورلن.

دامار که در آن موقع حدوداً پنجاه و پنج ساله بود، با همه اما و اگرهایی که در چنین  آ

که بعدها ژرژ پولیا نیز با چنین موقعیتی مواجه    چنان-  آیدموقعیتی به سراغ هر کسی می

کند و به دیدار  بر تردیدهای خود غلبه می  - شد، و راه آمده را بدون دیدار با بلوخ بازگشت

شود که باید  دانی خودآموخته مواجه میرود و با زندگی ریاضیبلوخ در این آسایشگاه می

او در این آسایشگاه تمام وقت خود را    آسایشگاه محبوس باشد. -العمر در این زندانمادام

کند. اما  پردازد و گاه برای سرگرمی، شطرنج بازی میبه خواندن و تحقیقات ریاضی می

آرام و مبادی   چگونه فردی که به گزارش پرستاران و کارکنان آسایشگاه، فردی کامالً 

 آداب بوده، به چنین سرنوشتی گرفتار شده بود؟ 

ای یهودی در پاریس متولد شد. یک سال بعد، برادر از خانواده  1893آندره بلوخ در سال  

ترش، ژرژ به دنیا آمد. با این که در دوران مدرسه، آندره چندان استعدادی از خود بروز نداده بود و شاگرد متوسطی محسوب  کوچک 

بیند و او به همراه برادرش وارد ت مستعد میدان مشهور، او را در ریاضیاتکنیک، وسو ریاضیشد، اما در مصاحبه امتحان ورودی پلیمی

ها در سن هجده سالگی به خدمت سربازی شود و آنشود. اما پس از گذراندن یک سال تحصیلی، جنگ جهانی اول آغاز میتکنیک میپلی

و ژرژ یک چشم خود را از   شودشوند، آندره از باالی برج مراقبت به پایین پرت میشوند. در جنگ هر دو برادر زخمی میفراخوانده می

شود. در دهد، اما آندره موظف به ماندن در جبهه میشود، و به تحصیل خود ادامه میدهد. ژرژ از خدمت سربازی معاف میدست می

دره با چاقو،  ای، آنرود، سر میز غذا، بر اثر مشاجرههای خود، آندره به دیدار برادر، عمه و عموی خود می، در یکی از مالقات1917نوامبر  

کنند و با یک درجه کند. او را دستگیر میدود و به قتل خود اعتراف میرساند و سپس به خیابان میبرادر، عمو و عمه خود را به قتل می

کی از  ای با یکنند. بعدها او در مصاحبهالعمر، در آسایشگاه شارنتون محکوم میتخفیف )به پاس خدمات او در جنگ( او را به حبس مادام

جاست که بعدها در دوره جنگ کند. طنز تلخ ماجرا اینپزشکان شارنتون انگیزه خود را از قتل اعضای خانواده، اصالح نژادی معرفی می

 رساند. ها، او که یهودی بوده است برای به دام نیفتادن، مقاالت خود را با نام مستعار به چاپ میجهانی دوم و اشغال فرانسه توسط نازی

های متعددی در شارنتون، با چند کتاب ریاضی و اشتراک چند مجله ریاضی، به طور خودآموز به فراگیری ریاضیات پرداخت و در زمینه او  

ها تحقیقات او  ترین آن، به تحقیقات مشغول شد که از مهمایدر ریاضیات از جمله نظریه توابع، هندسه، نظریه اعداد، معادالت چندجمله 

های علمی  دانان مهم عصر خود مکاتبات و همکارییز مختلط است. در دوران سی ساله حبس خود در شارنتون، او با ریاضیدر زمینه آنال

توان به آدامار، پولیا، پیکارد، مونتل، کارتان و وسو اشاره کرد. او سرانجام به سرطان خون دانان میبه انجام رساند که از جمله این ریاضی

آخر عمر خود را در بیمارستان سن آنه سپری کرد و این تنها باری بود که او اجازه خروج از دیوارهای شارنتون را مبتال شد و روزهای  

 پیدا کرد. 
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 نظر  به  ،دیشومی  رهی خ  شب  آسمان  به  یوقت

  افتهی  گسترش  ابد   تا   جهات  همه  از  فضا   رسدمی

  لزوماً  که  است  جهان  یبرا  ما   ی ذهن  مدل  نیا  .است

  فکر  همه  که  بود  یزمان   عالوه، ه  ب  .نیست  درست

  ارهیس  یانحنا  رایز  است،  مسطح  نیزم  کردندیم

 آن  ی کرو  حالت  و  کوچک  اریبس  صیتشخ  یبرا  ما 

 . است فیتوص  رقابلیغ 

  کی  کره  که  طورهمان  درست  میدار  یکم  تفکر  جهان  شکل  مورد  در  ما  اکثر  اما  است.  کره  کی  همانند  نیزم  شکل  که  م یدانمی  ،امروزه

 ارائه   "یمعمول"  نامتناهی    یفضا  درک  یبرا  را  یموارد  زین  گر ید  یبعد   سه  اشکال   ،داد  ارائه  مسطح  ن یزم  کی  یبرا  نیگزیجا  مفهوم

 .. دهندمی

  ی موضع های  ریزدانه  یریگاندازه:  است  آن  هندسه  درباره   ی کی.  میبپرس  همه  ب  وابسته  اما   جداگانه  سوال  دو  جهان  شکل   مورد  در   م یتوانمی  ما 

شوند و شکل کلی  وصل می  هم  به  یموضع  قطعات  نیا  چگونه  که  نی ا:  است  آن  یتوپولوژ  مورد  در  گرید   مورد  .ها مساحت  وها  هیزاو  مانند

 آوردند. را به وجود می

 هر  در   فضا   ی موضع  ساختار .  است  همگن  و  هموار  باًیتقر  ، مینیبب  میتوانمی  که   را  ی جهان  از   یبخش  که  دهدمی  نشان  شناسی کیهان  شواهد

  ،مسطح:  دارد  وجود  فضا   در  شده  فیتوص  ساختار  نیا  با  متناسب  هندسه  نوع  سه  تنها  .رسدمی  نظر  به  کسانی  باًیتقر  جهت  هر  از  و  نقطه

 ن یبهتر  به  اشکال  کدام  این که  درباره  شناسیکیهان   شواهد  و  یکیتوپولوژ  مالحظات  یبرخ  ،هاهندسه  نیا  در این مقاله،  .یهذلول  و  یکرو

 .میکن یبررس د،کنمی فیتوص را ما جهان نحو

 

 مسطح  هندسه

  وایایز  مجموع.  میاگرفته  ادی   مدرسه  در  که  است  یاهندسه  همان  نیا

 نی ترساده.  است  𝜋𝑟2  رهیدا  کی  مساحت  و  درجه  180  مثلث  کی  یدرون

  که-  است  یمعمول  ینامتناه  یفضا  ،مسطح  یبعد  سه  اشکال  از  مثال

 ز ین یگر ید مسطح اشکال اما -نامندمی یدسیاقل یفضا را آن دانانیاضیر

 . رندیگ قرار توجه مورد دی با که دارد وجود

 

 

 هندسه جهان چیست؟

 از   استفاده  با   اما.  دارد  ادامه  ابد  تا  جهان   انسان،   ذهن  دگاهیددر  

 که  نمود  کاوش   را   ی بعد  سه  اشکال   از  ی مختلف  انواع   توانیم   هندسه

 .است  "یمعمول"  نامتناهی  یفضا   مفهوم   ی برا  مناسب  ینیگزیجا
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 صفحه   در  نیا  بر  عالوه.  میکن  جادیا  شهود  ،بعد   سه  یجا  به  یبعد  دو   ی فضا  در   تفکر  با   م یتوانمی  اما  ،است  دشوارتر  اشکال  نیا  تجسم 

  ، مثال  عنوان  به.  کرد  جادیا  هم   به  آنهای  لبه  چسباندن  و  صفحه  از  یبخش  دنی بر  با  را  یگرید  مسطح  اشکال  توانمی  ،یمعمول  یدسیاقل

 به نییپا و  باالهای لبه چسباندن با. میبزن چسب نوار  به هم را آن مخالفهای  لبه و  داده برش را شکل لیمستط  کاغذ کی ما   دیکن فرض

 : شودیم جادیا استوانه گریکدی

 

 : میکن  جادیا( نامندمی چنبره را آن دانانیاضیر چهآن) دونات کی تا  م یبچسبان به هم را چپ  و راستهای لبه میتوانمی ،سپس

 

 یکم  مسطح  چنبره  ساخت  فیتوص نحوه  در   ما .  دییگومی درست  و   ".ستین مسطح  شکل   ن یا  من نظر  به "  ، د یکن  فکر است  ممکن  اکنون،

 اما  ،است  آسان  استوانه  ساخت.  شد دیخواه  روهروب  مشکل   با   د، یبساز چنبره  ک ی  کاغذ   برگه   کی  با   دیبخواه قیطر  نیا  از  اگر .  م یکرد  تقلب

  در  یکاف   اندازه  به  و  شودمی  مچاله  چنبره  ی داخل  رهیدا  امتداد   در  کاغذ:  ستین  یراحت  کار  گری کدی  به  استوانه   یی انتهاهای  لبه  چسباندن

 از   را  ای زوا  وها  طول  کشش،  نیا  اما  .دیکن  استفاده  یکشش  مواد  یمقدار  از  کاغذ  یجا  به  دیبا  شما.  ابدینمی  کشش  یرونیب  رهیدا  امتداد

 .  دهدمی رییتغ را هندسه و  کندیم خارج یعیطب حالت

 مسطح   هندسه  رییتغ  بدون  مسطح  مواد  از  یواقع  هموار  یکیزیف  چنبره  کی  ساختن  یبرا  یراه  چیه  ،ی معمول  یبعد  سه  یفضا  داخل  در

 . میباش داشته استدالل ،میکنمی احساس مسطح چنبره  کی در که چهآن  مورد در خالصه طور به میتوانمی اما . ندارد وجود
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 کاغذ  کی  از  جهان  نیا  هندسه  که  جاآن   از.  است  مسطح  چنبره  کی  آن   رامونیپ   جهان  که  دیهست  یبعد  دو  موجود  کی  شما  دیکن  تصور 

های هیزاو  جمع:  است  یمعمول  هندسه  مانند   کوچک  اس یمق  در  حداقل  ما  استفاده  مورد  یهندسهای  تی واقع  تمام   ، شودمی  ی ناش  مسطح

 تجربه   که  است  یمعن  نیا  به  میاکرده  جادیا  یجهان  یتوپولوژ  در  چسباندن  و  برش  با  که  یراتییتغ  اما .  رهیغ   و  است  درجه  180  مثلث  کی

 .بود خواهد  متفاوت اریبس م یاکرده  عادت آن به ما  که چهآن با چنبره در  یزندگ

 : گردند یبرم شروع  مکان همان به و  کندمی جادیا حلقه کی که دارد وجود چنبره یرو بر یمیمستق  یرهایمس ،ابتدا در

  

 
  رهایمس  نیا  ،مسطح  چنبره  ساکنان  نظر  از  اما  رسندمی  نظر  به  یمنحن  صورت  به  ،شده  داده  شکل  رییتغ  چنبره  کی  یرو  بر  رهایمس  نیا

 ،د یکن نگاه جلو به میمستق جهات نیا از یکی در اگر کند،می حرکت میمستق یرهایمس امتداد در نور که جاآن  از .هستند راست خطوط

 :  د ید دیخواه از پشت را خود

 
  در  دوباره  نور  سپس  کند،   برخورد  چپ   سمت  لبه  به   که  یزمان   تا   کندمی  حرکت  شما   پشت  از  دینیبمی  ینور  انگار  ، کاغذ  هیاول  تکه  یرو

  .دیهست  دهیچیپ   ییویدی و یباز کی در که انگار شود،می ظاهر راست سمت

  د یشو می  ظاهر   یی جا  در ،د یکن  عبور  لبه  چهار  از  ی ک ی  از(  نور  یپرتو  کی   ا ی)  شما   اگر  که  است  آن  موضوع  نیا  درک   یبرا  معادل   روش  کی

  ن یا  در   که  طورهمان  . شودمی  دهی د   بهتر  نقطه  کی  از  فقط  ، است  یقبل   اتاق   همان  واقع   در  اما   است  دیجد   "اتاق "  کی  رسد می  نظر   به  که

 . د یکنمی عبور ،خود ی اصل اتاق های یکپ  از ینامتناه آرایه کی از د،یهست سرگردان جهان
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 اثر  با   اتاق  ی نوع  نیا.  د یکن  مشاهده   مختلف  جهات  به   نگاه   با   را  خود  از  مختلفهای  نسخه  ت ینهایب   دیتوانمی  شما   که  معناست   بدان  نیا 

 : ستندین بازتاب شما های یکپ  که  تفاوت  نیا با است، یانه یآ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : گرددمیبر شما به شما از که است نور مختلفهای حلقه با متناظر ، دونات یرو

 
  ن یا  تواننمی  . میبساز گریدهای  جعبه  ای   مکعب کی  مخالفهای وجه  چسباندن  با   را  مسطح  ی بعد  سه  چنبره  کی  میتوانمی  ،مشابه  طور  به

 درون  ی زندگ  درباره  یانتزاع   طور  به  میتوانیم   اما  -ستین  سازگار  واقعاً-  کرد  تجسم  یمعمول نامتناهی  یفضا   در  جسم  کی  عنوان  به  را  فضا

 .میکن استدالل آن

  در  یزندگ ،بود کسانی یلیمستط  یهااتاق  تینهایب شامل یبعد دو  هیآرا کی در یزندگ  همانند یبعد  دو چنبره در یزندگ که طورهمان

 از   یادی ز  تینهایب های  یکپ.  است  کسانی  شکل  مکعبهای  اتاق   شامل  نامحدود  یبعد  سه  هیآرا  کی  در   یزندگ  مانند  یبعد  سه  رهبچن

 . د ید دیخواهرا  خود
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 استوانه   مشابه  یبعد  سه  ینامتناه  مسطحهای  جهان   نیهمچن  .است  متفاوت  مسطح  یمتناه  جهان  10  از  یکی  فقط  یبعد  سه  چنبره

 .دارد وجود تجربه یبرا مختلف یانه یآهای ی راهرو از یاهیآراها جهان نیا از ک ی هر در. دارد وجود ینامتناه 

 

 است؟ مسطح  اشکال   ن یا از  یکی  ما  جهان  ایآ

  اشکالاین    که  است  سخت  یزیانگشگفت  طور  به  ،صورت  نیا  در   یحت .  مینیبنمی  را  خود  از  نسخه  نهایتبی  ، میکنمی  نگاه   فضا   به  ی وقت

  تواند نمی  ی موضع  گیریاندازه  چیه  نیبنابرا  ، هستند  ی دسیاقل  یفضا  با  کسانی  یموضع  هندسه  یدارا  هاآن  گی هم  حداقل   . کرد  رد  را  مسطح

 . کند  جادیا کیتفک هاآن نیب

 دورهای  گذشته  در(  شما  کهکشان  مثال  طور  به  ا ی)   شما  که  دهدمی  نشان   دور  ریتصو  ن یا  ،دی کرد  مشاهده   را  خود  ازای  نسخه  ی کپ  اگر  و

 ییشناسا  رقابلیغ های  نسخه   دنید حال  در  دیشا.  کند  یط  را  یطوالن زمان  مدت  دیبا  شما  به   دنیرس  یبرا   نور  رایز  ،دیشومی  دهید  چگونه

 مشابه   یظاهر  ها آن  اکثر  نیبنابرا  ،دارند   ی متفاوتهای  فاصله شما  با   معموالً  خودتان  از  مختلفهای نسخه  بدتر این که،  . میهست  خودمان  از

 . باشند  دور یلیخ دنید یبرا ها آن دی شا و  ندارند گریکدی

  نیدورتر  در  که  هستند  ییهایژگیو  تکرار  دنبال  به  بلکه  ستندین  خود  از  یکپ  دنبال  به  معموالً  مانمنجّ  ،مشکالت  نیا  با  آمدن  کنار  یبرا

  مانده  ی باق  بزرگ   انفجار  از  ی کوتاه  مدت  از  پس   که(  CMB)  1ی هانی ک  ویکروویما   نهیزم  پس   تابش:  دارند  قرار  است  دنید  قابل  که   مکان

  نشان که ،هستند گرم و سرد نقاط با منطبق یالگوها  یدارا که است CMB در هاییره یدا جفت یجستجو یمعنا به نیا ،عمل در. است

 . شوندمی دهید متفاوت  جهت دو از که  هستند یکسانی یهارهیدا واقعاً ها آن دهدمی
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 ی برا  راها  داده  هاآن.  دادند   مجاآن   پالنک  ییفضا  تلسکوپهای  داده  از  استفاده  با  را  ییجستجو  نیچن  قاًی دق  شناسان  ستاره  ،2015  سال  در 

 جستجو   ،شودمی  مشاهده  گرید  مسطح  یبعد  سه  شکل  کی  ای   و  مسطح  یبعد  سه  چنبره  کی  درون  داشتند  انتظار  که  یی هارهیدا  انواع

 هر  که  است  بزرگ  قدرآن   احتماالً  ،میکن  یزندگ  چنبره  کی  در  ما  اگر  که  است  یمعن  بدان  نیا.  نشدند  موفق  هاآن  افتنی  در  اما   کردند

 . است مشاهده قابل  جهان از فراتر ،یتکرار ی الگو

 

 یکرو  هندسه

 باشد  یبعد  سهای  کره  کی  ما  جهان  این که  اما.  نیزم  کره  ای  و  پرتقال  کی  ای  ،توپ  کی  سطح-  میهست  آشنا  یبعد  دوهای  کره  با   ما  همه

 دارد؟  ییمعنا چه

 تمام   مجموعه  ،یبعد  دو   کره   که  طورهمان.  است  آسان  ساده،   سهیمقا  کی  قیطر  از  آن  فیتعر  اما   ،است  دشوار  یبعد  سه  کره   کی  تجسم

 تمام   مجموعه(  "کره-سه"  ا ی )  یبعد  سه  کره   ، است  ثابت   ی معمول  یبعد   سه   یفضا  در  مرکز   ثابت   نقطه  از  ها آن  فاصله   که   است  ی نقاط

 .است ثابت یبعد  چهار یفضا در یمرکز نقاط از ها آن فاصله  که است ینقاط

  یفضا  کی  در  یزندگ   با   یبعد   سه  کره   در  یزندگ  احساس

که  یبرا.  است  متفاوت  اریبس  مسطح  را  تفاوت   ن یا  این 

 یبعد  دو  موجود  کی  شما  که  دیکن  تصور  ،دیکن  احساس

  دو   کره.  دیکنمی  یزندگ  ی بعد  دو  کره  کی  در  که  هستید

  یبعد  سه  یفضا  دیتواننمی  شما-  است  جهان  کل  یبعد

 ن یا  درون  در.  دیکن  دایپ   یدسترس   آن  به  ای  دینیبب   را  اطراف

  ممکن  یرهایمس  نیترکوتاه  امتداد   در  نور  ،یکرو  جهان

 مه یعظ  ریدوا  ن یا  ،شما  نظر  از  .مهیعظ  ریدوا:  کند می  حرکت

 . هستند میمستق خطوط همانند

  شمال   قطب  در  تانیبعد  دو  دوست  و   شما   که  دیکن  تصور  حال

.  دی رومی  یروادهیپ   به  دوستتان  با  همراه  و   دیکنمی  ی زندگ

  یبصر  رهیدا  در  ابتدا  ،شودمی  دور  شما   دوست  که  طورهمان

  یایدن  مانند  قاًیدق  ،رسدمی  نظر  به  ترکوچک   و  کوچک  شما

 درصد  شما   دوست  شود،می  تربزرگ  شما  دی د  افق  چه  هر  که  لیدل  ن یا  به(.  داریم  عادت  بدان  ما   ی کهسرعت  بهنه    هرچند)  ما  یمعمول

 :  دهدمی اختصاص خود به را آن از یکمتر
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 نظر   به  تربزرگ  و  بزرگ  شوندمی  دور  شما  از  هرچه  هاآن:  افتد می  ی بیعج  اتفاق   کند،می  عبور  استوا  خط  از  شما  دوست  که  نیهم  اما 

 : است شدن بزرگ حال  در دهدمی اختصاص خود به د ید رهیدا از شما  دوست که ی درصد که لیدل  نیا به. رسندمی

 

  دورتر  شما   از  که  فوت  10  که  است  ی زمان  اندازه  به   آن  یبزرگ  رسدمی  نظر  به  ،دارد  فاصله   جنوب  قطب  از  فوت  10  شما  دوست   که  یهنگام 

 :است

 
  دی د  افق  تمام  هاآن  نیبنابرا  ،دیکن  مشاهده   یامتداد  و  جهت  هر  از  را  هاآن  دیتوانمی  شما  ،رسندمی  جنوب  قطب  به  هاآن  که  یهنگام  و

 : کنندیم پر را شما
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 شود می  خارج  شما  از  که  ینور  که  لیدل  نیا  به  .  خودتان:  است  تربیعج  یزیچ  شما  دید  افق  ،باشد  نداشته  وجود  یکس  جنوب  قطب  در  اگر

 . چرخدمی را کره  کل دور کی  بازگردد  شما به که  یزمان تا

  ،باشد   جاآن  در  یجسم  اگر  و  دارد  مخالف   نقطه  کی  ی بعد  سه  کره  از  نقطه  هر.  شودمی  منتقل  یبعد  سه  یزندگ  حوزه  در  ماًیمستق  امر  نیا

 نه یزم  پس  عنوان  به  را  خودمان  عوض  در  ،نباشد   جاآن   درای  یشئ  اگر.  است  ما  آسمان  ایگو  ، مینیبمی  نهیزم  پس  تمام  عنوان  به  را  آن  ما

 . کند  پر  را  افق  تمام  تا   میکنمی  باد   و   برگردانده  را  آن  داخل  سپس  ،است  گرفته  قرار  بالون  کی  یرو  ما   یرون یب  ی نما  این که  مثل ،مینیبمی

 طور همان.  کرد  جادیا  یکرو  یفضا  تواننمی  یبعد  سه  کره  با   فقط  اما  ،است  یکرو  هندسه  یبرا  یاساس  مدل  یبعد  سه  کره  که  یحال  در

 تکه  چسباندن  با  میتوانمی  ،میکرد  جادیا  یمختلف  مسطح  یفضاها  ،گریکدی  به  هاآن  چسباندن  و  یدسی اقل  یفضا  از  ییهاتکه  برش  با  که

  ،بود خواهدای نه یآ تاالر یدارا چنبره به هیشب شده  چسبانده اشکال  نیا از کی هر. میکن جادیا را یکرو یفضا  ،یبعد سه کره از مناسب

 .دارد وجود مرور و عبور یبرا  اتاق تنها تعداد متناهی  ،یکرو  اشکال نیا در اما
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 است؟   یکرو   ما  جهان  ایآ 

 ل ی دل  نیا  به  فقط  ،مسطح  رهبچن  همانند  اما .  دانندنمی  شب  آسمان  کل  نهیزم  پس  را  خود  معمول  طور  به  زین  افراد  نیترفته یخودش  یحت

  پس  و  باشد  مشاهده  قابل  جهان  اندازه  از  تربزرگ  تواندمی  یکرو  جهان  طیمح.  ستین  آن  وجود  عدم  یمعن  به  ،مینیبنمی  راای  دهیپد  که

 . کند دور اریبس دنید یبرا  را نهیزم

 ی توپولوژ در تنها  نه  یکرو اشکال.  نمود مشخص  یموضع  کامالًهای  گیریاندازه قیطر از توانمی را یکرو  جهان ک ی ،چنبره برخالف  اما

 هندسه   در  میمستق  خطوط  که  جاآن  از  ،مثال  عنوان  به.  دارند   تفاوت  ی نامتناه  یدس یاقل  یفضا  با  زین  یهندس   جزئیات  در  بلکه  یسرتاسر

 : رسدمی درجه 180 از شیب به ها آن یایزوا جمع و هستند  ترچاق  یدسیاقل حالت به نسبتها مثلث ،هستند مهیعظهای  رهیدا یکرو

  

 
 یبرا. بود ی هانیکهای مثلث گیریاندازه ، کاربردند  به  نه ا ی  دارد انحنا  جهان  این که صیتشخ یبرا شناسانستاره که  یراه  نیاول ، واقع در

 را  مثلث  ک ی  ضلع  سه   و  است  مشخص  ن یزم  از  آن  فاصله  و  عرض  در   آن  قطر  ،ی هانیک  ویکروویما  نهی زم  پس   در   سرد  ا ی  گرم  مکان  هر

  سپس .  میکن  گیریاندازه  مثلث  هیزاو  سه  از  یکی  عنوان  به  است،  رفته  فرو  شب  آسمان  در  نقطه  که  راای  هیزاو  میتوانمی  ما.  دهدمی  لیتشک

 مجموع   آن  در  که)   ی هذلول  ا ی  یکرو  ، مسطحهای  هندسه  از  کی  کدام  یبرا  ای زوا  اندازه  و   اضالع  طول  ب یترک  که  میکن  یبررس  میتوانمی

 .است مناسب( است درجه 180 از کمتر مثلث کی یایزوا

  ،حال  ن یا  با  .مسطح  به  کینزد  اریبس   ا ی  است  مسطح  ای   جهان  که  دهد یم  نشان  ،انحنا   یهاگیریاندازه  ر یسا  با   همراه  ، هاشیآزما  نیا  اکثر

 استنتاج   را  یکرو  جهان  کی  وجود  2018  سال  در  پالنک  ییفضا  تلسکوپ  از  یمشخصهای  داده  که  نموده  انیب  یقاتیتحق  میت  کی  راًیاخ

 .است یآمار استنتاج فقط  ادیز احتمال به شواهد  نیا که اندگفته  گرید محققان اگرچه است، کرده

 

 ی هذلول  هندسه

های صخره  ،یفالپهای  کاله  یهندسه  نیا.  شودمی  باز  خارج  سمت  به  ،دارد  انحنا  طرف خود  به  که  ،یکرو  هندسه  برخالف  یهذلول  هندسه

 که  جاآن  از  اما  .است  ینامتناه  یفضا   ک ی  ،مسطح  ی دسیاقل  یفضا  مانند  درست  ، یهذلول  هندسه  یاساس   مدل.  استها  نیز  و   یمرجان

 دو  یهذلول صفحه کی یحت که ندارد وجود یراه چیه ،شودمی منبسط رونی ب سمت به مسطح هندسه از ترعیسر اریبس یهذلول هندسه

 فی تحر  ینما  نجایا  در  ،مثال  عنوان  به   . میده  رییتغ  را  آن  هندسه  میبخواه  این که   مگر  ،م یده  قرار  یمعمول  ی دسیاقل  ی فضا  ک ی  در  را  یبعد

 :است شده  داده  شینما ،است معروف پوانکاره رهی دا به که یهذلول صفحه ازای شده
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 هندسه   منظر  از  اما  ،رسندمی  نظر  به  رهیدا  مرکز  به  کینزدهای  مثلث  از  ترکوچک   اریبس  رهیدا  طیمح  به  کینزدهای  مثلث  ،ما  دید  از

 خود  یبرا  یکشش  مواد   از  استفاده  با   د یشا -  م ینیبب  اندازه  ک ی  به  واقعا  راها  مثلث  میبخواه  اگر.  هستند  اندازه  کیها  مثلث  همه  ی هذلول

هرچه به طرف بیرون کار کنیم   و  شودمی  یفالپ   کاله  هیشب  ما  دیسک  -رونیب  سمت  به  مرکز  از  مثلث  هر  یچرخش  کردن  متورم  و  رهیدا

 . شودمی خارج کنترل از انحنا نیا ،مرز به شدن کی نزد با .دشومی خم شتریب بیشتر و

.  درک  عبور  مثلث  نهایتبی  از  دی با  جاآن   به  دنیرس  یبرا  رایز  ،دارد  ینامتناه  فاصله  یداخل  نقطه  هر  از  یمرز  رهیدا  ،یهذلول  هندسه  نظر  از

  در  یزندگ   ، یموضع  هندسه  نظر  از   اما.  شودمی  ده یکش  نهایتبی  تا  جهات  همه  از  ی دسیاقل  صفحه  مانند  قاً یدق  ، یهذلول  صفحه  نیبنابرا

 . میاکرده عادت   آن به ما که است یزیچ آن  از ترمتفاوت اریبس یهذلول صفحه

  .دارد یی نما  رشد شعاع با سهیمقا در طیمح  ،یهذلول هندسه  در اما  ،است  آن شعاع با   متناسب رهیدا طی مح ، یمعمول ی دسیاقل هندسه در

 .  میکن مشاهده  ی هذلول مرز دیسک  به کینزد مثلثهای  توده در را یی نما رشد نیا میتوانمی
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 ی دسیاقل  یفضا  در  شما  دوست  اگر.  است  آسان  یهذلول  یفضا  در  شدن   گم  که  ندیبگو  دارند  دوست  دانانیاضیر  ،یژگیو  نیا  لیدل  به 

 ی فضا  در  اما.  کند نمی  رشد  عیسر  یلیخ  شما   دی د  رهیدا  رایز  ،یآرام  به  اما  ،کند می  شدن  ترکوچک   به  شروع  ، شود  دور  شما  از  یمعمول

 یی نما  کوچک  لکه  کی  شما  دوست  که  رسدمی  نظر  به  یزود  به  نیبنابرا  ،است  رشد  حال  در  یتصاعد  طور  به  شما  یینا یب  رهیدا  ،یهذلول

 .است رممکنیغ   باًیتقر هاآن به دنیرس راه کردن دا یپ   بعداً  ،دیباش نکرده  یاب یرد دقت با را خود دوست ریمس اگر. است

 ما  یکاریکاش  در  موجودهای  مثلث  ،مثال  عنوان  به  -   رسدمی  درجه  180  از  کمتر  به  مثلث  کیهای  هیزاو  مجموع  ، یهذلول  هندسه  در  و

 : است درجه 165 هاآن مجموع که هستند یی هاه یزاو یدارا پوانکارهدیسک  از

 ی بررس  را  یهذلول  هندسه  شده  داده  رییتغ  لنز  کی  قیطر  از  ما  که  لیدل  نیا  به  اما  ،رسندنمی  نظر  به   راست  خطها  مثلث   نیا  اضالع

 نقطه  به  A  نقطه  از  دنیرس  یبرا  راه  نیعتریسر  رایز  ،هستند  میمستق  خطوطها  یمنحن  نیا  پوانکاره  دیسک  در  ساکن  فرد  یبرا.  میکنمی

B، است مرکز سمت به انبریم  راه گرفتن: 
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 آن   و   دیکن  درست  یبعد  سه  توپ  کی  یسادگ  به-  دارد  وجود  پوانکاره  دیسک  به  مشابه  یبعد  سه  یفضا  ساخت  یبرا  یعیطب  روش  کی

  مانند  قاًیدق  و  .پوانکاره  رهیدا  در  موجودهای  مثلث  همانند  ،شوندمی  کوچک   کره  مرز  به  شدن  کینزد  با  که  دیکن  پر  یبعد  سه  اشکال  با  را

 یفضاها  ازای  مجموعه  ،آنهای  وجه   چسباندن  و  یبعد  سه  یهذلول  توپ  از  مناسب  تکه  کی  برش  با   میتوانیم   ،یکرو  و  مسطحهای  هندسه

 . میبساز را گری د یبعد سه یهذلول

 

 آیا جهان ما هذلولی است؟ 

  ما   اطراف  یفضا  هندسه  با   ، است  رشد  حال   دربه صورت نمایی    که  یهای رهیدا  و   ک یبار  های مثلث  با   ، یهذلول  هندسه   که  رسدنمی  نظر  به

 مسطح   جهان ک ی شناسی کیهانهای گیریاندازه شتریب رسد می نظر به تاکنون ، م یادهی د زین  قبالً  که طورهمان  ، واقع در  و . باشد متناسب

 . دهدمی حیترج را

  صاف  باًیتقر  جهان   دو  هر  کوچک  قطعات   رایز  ، میکن  رد  م یکنمی  یزندگ  ی هذلول  ا ی  یکرو  جهان  کی  در  که  را  احتمال  ن یا  میتواننمی  ما   اما

 180  از  شیب  یکم  فقط  هاآن   مجموع  که  هستند  ییهاه یزاو  یدارا  ی کرو  هندسه  در  کوچکهای  مثلث  ،مثال  عنوان  به.  رسندمی  نظر  به

 درجه   180  از  کمتر  ی کم  فقط  هاآن  مجموع  که  هستند  ییهاه یزاو  یدارا  زین  یهذلول  هندسه  در  کوچکهای  مثلث  و  شوندمی  درجه

 .هستند

 ار یبس  نیزم  یانحنا  ،بودند   آن  مشاهده  به  قادر  که  یاسیمق  در-  است  مسطح  نیزم  که  کردندمی  تصور  هیاولهای  انسان   لیدل  نیهم  به

  ما   جهان  اگر  نیبنابرا  ،است  ترصاف  آن  کوچک  قطعه  هر  ،باشد  تربزرگ  یهذلول  ای  یکرو  شکل  هرچه.  نبود  صیتشخ  قابل  و  بود  کوچک

 ی طور  به  باشد   ترکینزد  بودن  مسطح  به  است  ممکن  میکن  مشاهده   میتوانستیم  که  یبخش  ، باشد  بزرگ  اریبس  یهذلول  ای   یکرو  شکل  کی

 . باشد  دنی د  قابل م،یانکرده اختراع که یقیدق ابزار توسط فقط آن یانحنا که

 

 عرجم 

https://www.quantamagazine.org/what-is-the-geometry-of-the-universe-20200316/ 

 
1 cosmic microwave background 

https://www.quantamagazine.org/what-is-the-geometry-of-the-universe-20200316/
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 ت ـهایـنیــب

 
به  ییابتدا  آموزاندانش که  معلمانی  با    احتماالً 

توصیه می کنند فقط جواب یک مسئله را   هاآن 

آشنا هستند نزنند،  اثبات جدید    .حدس  یک  اما 

ی درست طریقه  گاهی  ، که در واقع  دهدنشان می

معادالت    دستگاهحدس زدن بهترین راه برای حل  

ریاضیات  ،خطی در  اساسی  محاسبات  از    ،یکی 

 .است

 . کند به سرعت حل می  ،شدندهای قدیمی سخت حل میاثبات، مسائلی را که با روش توان برداشت کرد که اینمی در نتیجه

ترین مسائل در  ای »این یکی از پایه  ساتید و محققان دانشگاه واترلو بیان می کند: ، یکی از ا1ی این نوع محاسبات، مارک گیزبرشت درباره

 «  .کندتر میاکنون ما برای آن اثباتی داریم که سرعت حل را سریعو  است کامپیوتر رشته

صورت آنالین به اشتراک گذاشته  ، دو تن از اساتید دانشگاه جرجیا، در ژوئیه به 3و سانتوش ومپاال  2این روش جدید، توسط ریچارد پنگ

  .جا عنوان بهترین مقاله را از آن خود کردارائه شد؛ در آن 4های گسسته ی الگوریتمماه ژانویه در نشست ساالنه سیام درباره  شد و در

  یء که یک سری ش  دهند را نشان می  های متفاوتیمعادله با تعدادی متغیر هستند که راه(  2های خطی، شامل تعدادی )بیشتر از  دستگاه

های آن دستگاه  جواب را خطی خوانند چرا که تنها توان قابل قبول برای متغیرها، یک است و نمودار  هاآن .د شونیا کار به هم مربوط می

 . به صورت یک سری صفحه خواهد شد

 . ، شامل یک حیاط پر از مرغ و خوک است)!(   خطی، که به احتمال زیاد برای دانشجویان ریاضی نیز آشنا است  دستگاه مثال رایج یک  

دانند، یک روش جبرآشنا می  جویانطور که دانش پا وجود دارد، چند مرغ و چند خوک وجود دارد؟ همان  30سر و    10اگر فقط بدانید که  

   .را با هم حل کنید هاآنری را بنویسید و مشخص برای فهم آن وجود دارد: دو معادله جب

های مهم صنعتی سر و  در بسیاری از کار   هاآن  .ها انجام دهندها و خوک تر از شمردن مرغ هایی مهمکار  توانندمی  های خطیدستگاهاما  

تر هست ظاهر شوند یا در ساخت هواپیماهای رادارگریز با  توانند در جاهایی که نیاز به ساخت پلی محکمشود؛ میشان ظاهر میکله

لوم کامپیوتر وجود دارند سازی در ع ای خطی در بسیاری از مسائل بهینهه دستگاهتر،  به طور کلی  .ی خطی وابسته به همها معادلهمیلیون 

تر حل های خطی را سریعدستگاهاگر بتوانیم    .ها استقیداز    دستگاهیک    درای از متغیرها  که شامل یافتن بهترین مقادیر برای مجموعه 

 . تر حل کنیمرا نیز سریع  مسائل توانیم آن کنیم، می

 «.هستندهای خطی، اسب بارکش محاسبات مدرن دستگاه» ومپاال گفته است:

 تر برای حل یک کالس بزرگ  راهی سریع ،شودهای اصلی که معموالً در این فرآیند استفاده میاثبات جدید با دور زدن یکی از تکنیک 

 

 

 مروست نوربخش محمد مترجم:
 کاربردها، دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی ریاضیات و 

 خطی معادالتمحدودیت سرعت حل  شکست

، مفهوم تصادفی بودن تحت کنترل درآوردنبا 

 -ترسریعو -نوین  وشیر هالگوریتم جدیدی ب

ترین محاسبات در ایبرای اجرای یکی از پایه

 .کنددست پیدا میریاضی و علوم کامپیوتر 

 



 ی خط معادالت حل سرعت تیمحدود شکست
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قبالً محدودیت سرعت به شدت سفت و سختی را در    ، شودها نامیده میاین تکنیک که ضرب ماتریس . کندهای خطی پیدا میدستگاهاز  

در یک نقش    بلکه کند،اما نقش اصلی را ایفا نمی ، کنیمهنوز هم در حل دستگاه از آن استفاده می .بود قرار دادهی خطی  هادستگاهحل 

 .گویی آموزش دیده استدهند که در اصل نوعی پیشنویسندگان آن را با رویکرد جدیدی پیوند می .شودمکمل ظاهر می

« و هیچ معلمی بر شما به خاطرش خشم  .توانید برای رسیدن به جواب، از فرآیند حدس زدن استفاده کنید»شما می  گوید: پنگ می

 . گیردنمی

 

 5ریاضی بارنیارد

به حیاط برگردید، اما تصور کنید که اکنون یک حیوان   ،پیدا کنید   هاآنهای خطی و چگونگی حل  دستگاهای از  بتوانید شمه   این کهبرای  

  10پا و    38  ، سر  12کنید که  کنید و تعیین میشما سریع شمارش می  . شاخ  2شاخ و بزهای    1های  کرگدن  ، خانگی بیشتر باشد: مرغ

 فهمید که از هر حیوان چه تعداد وجود دارد؟توانید بآیا می .شاخ وجود دارد

ضرایب   .برای بز( و برای هر صفت یک معادله بنویسید  𝑔  ،برای کرگدن  𝑟  ،برای مرغ  𝑐)  به هر حیوان یک متغیر اختصاص دهید  ،در ادامه

 .در مقابل هر متغیر نشان دهنده مقدار ویژگی موجود در هر حیوان است

𝑐 + 𝑟 + 𝑔 =  سر  12

2𝑐 + 4𝑟 + 4𝑔 =  پا  38

0𝑐 + 1𝑟 + 2𝑔 =  شاخ  10

 .اکنون یک دستگاه با سه معادله و سه مجهول داریم

0𝑐به عنوان مثال    .دستکاری یک معادله و تعریف یک متغیر بر اساس دو معادله دیگر است  هاآنهای حل  یکی از راه + 1𝑟 + 2𝑔 = 10 

𝑟به = 10 −  2𝑔   آن مقدار را برای  .شودتبدیل می 𝑟 گونه ادامه دهید تا زمانی که همه متغیرها  در دو معادله دیگر جایگزین کنید و این

اید  حل کرده  را  که آن  یمتغیراز  توانید فرآیند را تکرار کنید،  می  .توانید دقیقاً آن را حل کنیدیک متغیر تعریف کنید، سپس می  با را فقط  

 .استفاده کنیدها متغیرباقی  برای حل

سه معادله به این ماتریس تبدیل    .استهای آن ضرایب معادالت  ایجاد ماتریسی است که ورودی  ،تر برای ادامه کاراما یک روش پیچیده

 . شوندمی

[
1 1 1
2 4 4
0 1 2

] 

 . ها و بزها هستند با ماتریسی دیگر نمایش دهیمها، کرگردننگر تعداد نامعلوم مرغیاهایی را که نمامتغیری بعد باید در مرحله 

[

𝑐
𝑟
𝑔

] 

 . دهیمرا با یک ماتریس سوم نشان می هاشده سر، پا و شاخسرانجام، تعداد مشاهده 

[
12
38
10

] 

در مقادیر ناشناخته ماتریس دوم خطی واحد ترکیب کنیم، جایی که ماتریس اول ضرب  دستگاه توانیم این سه ماتریس را در یک  ما می

 . ماتریس دوم استفاده کرددست آوردن ه توان از جبر خطی برای ب در آن زمان می - برابر با ماتریس سوم است 

[
1 1 1
2 4 4
0 1 2

] × [

𝑐
𝑟
𝑔

] = [
12
38
10

] 

ی ها بنویسید، چه بخواهید رویهمتغیری را بر حسب سایر  متغیرطور که در باال گفتیم، بخواهید معادالت را دستکاری کنید و  چه همان

در    .تعداد متغیرهای موجود در دستگاه است  𝑛که  مرحله محاسبه انجام دهید𝑛3 ها را پیش بگیرید، بایدمعمولی حل دستگاه با ماتریس

33  و لذا  متغیراین مثال سه   = معادله، تعداد مراحل محاسباتی تا رسیدن به   4حیوان داشتیم و    4اگر    .ی محاسباتی داریممرحله  27

43 با جواب، برابر =  . شدمی 64

 ها میانبرهایی را بهاغلب این روش  .اند های خطی پیدا کردهدستگاهتر  هایی برای حل کارآمدتر و سریعسال گذشته محققان راه  50طی  

 . رسانندهای محاسباتی کمتری ما را به جواب میاند که در قدمکار گرفته
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سال   استراسن   1969در  ضرب   6ولکر  برای  الگوریتمی 

درماتریس که  کرد  ابداع  جواب   𝑛2.81ها  به  را  ما  قدم 

ی علوم کامپیوتر،  از آن زمان دانشمندان حوزه   .رساند می

تکنیک از  نما،  این  کاهش  کردند برای  استفاده  در    .هایی 

واسیلوسکا   ویرجینیا  توسط  که  پیشرفت  جدیدترین 

ام  7ویلیامز  دانشگاه  آلمن  و  تی.آی.از  از   8جاش  محققی 

دانشگاه هاروارد در اکتبر گذشته صورت گرفت، ثابت شد  

مرحله انجام داد؛    𝑛2.37286توان درها را میکه ضرب ماتریس

بهبود   0.00001که نسبت به بهترین تخمین قبلی نمای آن  

 .است یافته

این  همه  هر  نتیجه  که  است  این  که    دستگاهها  خطی 

میمی کنید  حل  ضرب خواهید  مورد  در  سوالی  به  تواند 

ماتریس تبدیل شود و در حل حاضر، ضرب ماتریس حداقل  

 .مرحله انجام شود 𝑛2.37286تواند دراز لحاظ تئوری می

این  های خطی سریعدستگاهدهد که حل  مختلف نشان می  یتکنیک  یهااما ویژگی از  از ضرب   .ممکن است  - قدم  𝑛2تا   بالقوه-تر  ما 

 . کشف نیستکنیم زیرا این بهترین ابزار در دسترس بوده است، اما این بدان معنا نیست که ابزاری بهتر در انتظار ها استفاده میماتریس

 « .های خطی به پیشرفت در ضرب ماتریس وابسته باشددستگاهگوید: »هیچ دلیلی وجود ندارد که پیشرفت مسئله حل می  ومپاال

 

 های مبتنی بر حدس زدنحل راه

این یک روش بصری   . های خطی پیش ذهن آوریمیافته، نیاز است تا روش دیگری از حل دستگاهبرای درک این ابزار جدید و توسعه

ای از بزها که همه با هم ها و گلهشاخ به شاخ شدن کرگدن  ، هااست، همان چیزی که ممکن است هنگام مواجهه با جمعیتی از مرغ

را در معادالت قرار دهید، ببینید چقدر جواب شما پرت    ها آناند به آن دست پیدا کنید: برای هر کدام اعداد را حدس بزنید،  مخلوط شده

این برای   .کننداین »تخمین مبتنی بر تکرار« روشی است که مهندسان و دانشمندان اغلب از آن استفاده می  . است، و دوباره حدس بزنید

خوب  عملی  مشکالت  از  نمی می  کار  بسیاری  حدس  کورکورانه  معموالً  متخصصان  زیرا  میکند،  باعث  این  و  تکرار زنند،  تعداد  شود 

 .ز پیدا کردن راه حل بیان کنند، کاهش یابد هایی که باید قبل احدس

 «.علمی در دنیای واقعی، انسان شهود بسیار خوبی برای جواب دادن دارد  گوید: »برای مسائل محاسباتیپنگ می

ها هر همچنین این روش   .توانند خوب عمل کنندهای مبتنی بر تکرار در موارد خاصی که شهودمان قادر به حدس زدن است، میروش

   . صفر است، به طور کلی مفید هستند هاآن خطی مورد بحث، دارای تعداد زیادی متغیر باشد که ضرایب  دستگاه ان که زم

چرا؟   .برای محاسبه، شاخ است متغیرترین جایی که ساده - و مفید است-این ویژگی در مثال حیاط پر از مرغ، کرگردن و بز وجود دارد 

که شامل    را  ایها صفر شود و مسئلهمرغ  متغیرها، ضریب ی متناظر با شاخشود در معادلهها شاخ ندارند، این باعث میجا که جوجهاز آن 

توانید از این اطالعات ها را حل کردید، میی متناظر با شاخو هنگامی که مسئله  .دهد   کاهش  متغیریی دو  سه حیوان است به یک مسئله 

 . ر با پاها و سرها استفاده کنیدبرای حل سریع مسائل متناظ

ممکن است   .تواند فراگیر باشد این نوع رابطه، که در آن همه صفات مربوط به همه متغیرها نیست، می  ،ترهای خطی پیچیدهدستگاهدر  

به این    .اما هر معادله ممکن است فقط تعداد کمی از متغیرها را در کل شامل شود  ،ها معادله داشته باشیدها متغیر و میلیون شما میلیون 

از دستگاه تُنُک نوع  اتخاذ  گویند؛ که منعکس  9های خطی،  را  از معادالت مقدار صفر  متغیرها در بسیاری  اکثر  کننده روشی است که 

های  هایی است که روشاین یکی از مدل  . شودواقعی ظاهر میهای خطی در دنیای  دستگاهاین وضعیتی است که اغلب در    . کنندمی

 . ها غلبه کنندتوانند بر ضرب ماتریسمبتنی بر تکرار می

 «.کند که ماتریس شما، به اندازه کافی تنک باشد گوید: »این تنها در حالتی کار میویلیامز می

 هایدستگاهها برای همه  تر از ضرب ماتریسبر تکرار همیشه سریع های مبتنی  کرد که روشاما قبل از این کار جدید، هیچ کس فکر نمی

 . خطی تنک، عمل کنند

ها تر برای حل معادالت خطی که ومپاال آنراهی جدید و سریعسانتوش ومپاال به همراه ریچارد پنگ، 

 نامد، ارائه دادند.مدرن« میرا »اسب بارکش محاسبات 



 ی خط معادالت حل سرعت تیمحدود شکست
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 1400مسلسل یازدهم، تیر 

 تصادفی بودن هماهنگ 

استراتژی حدس زدن را به کار تر  ی پیشرفته پنگ و ومپاال، نسخه

 اند:گرفته

، به  هاآنفقط یک حدس را به کار بگیرید، الگوریتم    این کهبه جای  

این روش سرعت جستجو را    .زندهای زیادی میطور موازی، حدس 

می همانسریع  همکند،  زیادی  افراد  اگر  که  دنبال  طور  به  زمان 

   .شودگوهری در جنگل باشند، آن گوهر زودتر پیدا می

می »موازیگیزبرشت  رخ    10سازیگوید:  جادو  که  است  جایی 

 « .دهدمی

زمان چندین حدس  ممکن است بدیهی به نظر برسد که به طور هم

است مفید  ساده   ،زدن  چندان  استراتژی  این  ساختن  عملی  اما 

اثربخشی الگوریتم جدید تا حد زیادی به هوشمندانه بودن   .نیست

اولیهحدس میهای  ایجاد  را  تکرار  روند  که  همچنین ای  و  کنند 

های  ی که برای ترکیب نتایج حاصل از حدس انه اهای هوشمندروش

گیریم، بستگی  موازی برای رسیدن به یک پاسخ نهایی به کار می

 .دارد

است که تعدادی مرغ،    1در    3حیاط، الگوریتم ممکن است سه حدس اولیه ایجاد کند؛ که هر حدس یک ماتریس   برای بازگشت به مثال

های کند که فاصله ]و به عبارتی خطای[ هر حدس چقدر است، سپس حدسالگوریتم مشاهده می  .کند کرگدن و بز را مشخص می

 . بافد ها را میزند، و به طور موازی رشته بیشتری می

دفی بودن، روش  ارسد که تصبگونه به نظر  شاید این  .زندموفقیت نهایی الگوریتم این است که سه حدس اولیه را به طور تصادفی میکلید  

 های خودش را دارد؛ مخصوصاً دفی حدس زدن، خوبیامان، این تصدرستی برای حدس زدن درست نباشد، ولی برای رسیدن به هدف کلی

دهد که در جستجوی خود، توان گفت تصادفی بودن به شما اطمینان میمی .کنیدهنگامی که دارید با یک مسئله در ابعاد بزرگ کار می

 . شویدکنید؛ به طور خاص از فضایی که جواب نهایی در آن است، غافل نمیگیری نمیجهت به سمت یک قسمت از مسئله تصادفاً 

های من به اندازه کافی تصادفی هستند تا تمام حاالت ممکن را پوشش ینان حاصل کنم که همه حدسگوید: »من باید اطمپنگ می

 « .دهند

کنند، از های تصادفی نیز با هم کار میهای مختلف حدس الیههای مقاله پنگ و وامپاال شامل اثبات این موضوع است که  بیشتر سختی

 .جمله هر حدس خاصی که در واقع پاسخ مسئله است

 هماهنگ و متناسب وجود دارد«بودن گوید: »تصادفی ومپاال می

را نیز   هاآنبین    بالقوه  هایکنند، بلکه تمام حدسها را حساب میهای تصادفی نه تنها مقادیر دقیق حدسمعناست که حدس  بداناین  

را که در آن قدم   شانزمین زیر پای تنها کنندشبیه به این است که چگونه دو نفر که در جنگل جستجو می معنا از نظر  .شوندشامل می

 . دهند پوشش مینیز  بیند میشان تا جایی را که چشم ها آن .کنندزنند جستجو نمیمی

 « .شودگوید: »هر چیزی که بین این دو ]حدس[ وجود دارد نیز پوشش داده میومپاال می

کند که راه حل  اما به خودی خود مشخص نمی  .کند که الگوریتم در جایی با راه حل روبرو خواهد شدویژگی جستجو تضمین می این  

 . پنگ و ومپاال باید چیز دیگری را ثابت کنند  - واقعاً دست خود را روی راه حل بگذارند این کهبرای -برای این کار  .چیست

های ماتریس به یافتن راه حل در میان درایه  . گیردهای یک ماتریس در نظر میرا به عنوان درایههای تصادفی خود  الگوریتم حدساین  

از تصادفی    هاآنجا دوباره  اما در این  .ها استبرای دور زدن ضرب ماتریس  هاآنشود، که مسلماً سد راه  ها تبدیل میمسئله ضرب ماتریس

 . گیرند، بهره میده کردند های ماتریس استفابودنی که برای ساخت درایه 

 این   .داردهای خاصی  تقارنخود افتد، ماتریس اتفاق می هاآنماتریس اعدادی تصادفی هستند و هماهنگی بین  یهاجا که درایهاز آن 

 بسیار متقارن و خوش فرم، برای رسیدن به حاصل کل باید فقط   ءدقیقاً مانند هر شی  . شوندمی میانبرهای محاسباتی منجر بهها تقارن

 .بدانید که یک قسمت از آن به چه شکل است

 اما یتصادف زدن حدس شامل یخط معادالت حل یبرا ومپاال و پنگ دیجد کردیرو

 .است آنجا از حل راه به یابیدست و هماهنگ
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ای خاص، متقارن و هماهنگ است،  ها که به گونهتواند راه حل را با استفاده از ماتریسی از حدسدر نتیجه، الگوریتم پنگ و ومپاال می

های ماتریس  تقارن  . کندتر پیدا میخاص، سریع  های ها با همان تعداد درایه ولی بدون آن تقارنحدسسی از  ینسبت به استفاده از ماتر

شوند که از منظر کارایی قدر بزرگ نمیها هرگز آندهند که حدساین اطمینان را به ما می  هاآنکند:  یک مزیت مهم دیگر را نیز بیان می

 . غیر قابل اجرا باشندالگوریتمی، 

 مان یهاماتریس متقارن و دارای الگوی خاصی از حدس  نگوید: »ما باید بزرگی اعدادی را که در فرآیند حدس زدن و ساختپنگ می

 «.کنترل کنیم  دشوننمایان می

 . مرحله حل کند𝑛2.332 را در تنکیخطی  دستگاهتواند هر می  هاآن کنند که الگوریتم پنگ و ومپاال ثابت می

صدم، بهبود    4ه، در چیزی حدود  رد( بیان ک𝑛2.37286ها ) نمای تعداد مراحلی را که بهترین الگوریتم دارای ضرب ماتریسنمای این عدد،  

این پیشرفت جزئی    ،11ها در کاربردهای عملی اهمیتی نخواهد داشت، اما به عنوان اثبات مفهومبه زودی حذف ضرب ماتریس  .داده است

 .های خطی وجود دارددستگاهبهتر برای حل  دهد یک روش کامالًاست: این نشان می ی امیدروزنه یک 

 « .رفت یا خیر تر از ضرب ماتریس پیشتوان سریعدانستیم که آیا مینمی گوید: »از نظر فلسفی ما قبالًومپاال می

 . دانیماما اکنون می

 

 مرجع
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تکیه کردن به هوش و استعداد ممکن است به تنهایی برای  

ت  مدتی کارها را پیش ببرد، ولی در حالت کلی در تحصیل 

  آید. برای ورود جدی به هر پیشرفته و باالتر به کار نمی 

بخش از ریاضیات، فرد علوه بر فکر کردن به خواندن و  

نوشتن جدی نیز نیاز دارد. برخلف تصور عام،  

کوشی فراوان  ی تلش و سخت های ریاضی نتیجه پیشرفت 

کنند. ها را هدایت می آن   د و ه هستند که البته تجربه و ش   

 

Terence Chi-Shen Tao 
July 17, 1975 
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  کلی اشیا اغلب یکدیگر را به ش ، در جهان فیزیکی

  ی ی متقارنهابه طرح  .کنندمی  دور  از هم  منظم

آهن تحت تاثیر یک میدان    های توسط برادهکه  

 شوند دقت کنید.مغناطیسی ایجاد می

  ، ندکنمیان به خط اعداد نگاه  دانریاضیکه    زمانی 

را   روند  هایی  عالمتبه    هاآن  .بینندمیهمین 

شمارشی  کهنگرند  می منفی    اعداد  و  را مثبت 

نیرو  کندمشخص می از هم  هافاصله  دررا    هاآنکه  کنند  را حس می  عددی  یو نوعی    مانند   رسد،یم   نظر  به  .داردنگه میی مساوی 

 .باشند هم از واحد 1 از ترکینزد توانندینم نیز حیصح اعداد ،خود عیوس قلمروهای  با   یکوهستان یرهایش

در مطالعات اعداد   گذاریفاصله این . سراسر حوزه نظریه اعداد یافت شد است که درای از پدیدهای گذاری در خط اعداد مثالی پایهفاصله

  توانند، میکند می  عمل این اعداد    بین  که  نیرویی   سازییکمّ  با   اندانریاضی  .ظاهر شد   ، انواع مختلف معادالت  ی هابین جواب   یرابطهاول و  

   .کنند  درک بهتر را مهم مقادیر این

  ما   .است  2دافعه   اصل  ، نیا  نام .  از هم دور شوند  دارند   ل یتما  هستند  ی عدد  ینظر  تیاهم  یدارا  که   اشیائی»گوید:  می  1جیکوب زیمرمن 

 حصول  یبرا ها آن از و میآور دسته ب را دافعه اصول تا  در تالشیم

  «. م یکن استفاده گری د مختلف جینتا

  مربوط به نحوه تأثیر یکی مهم در نظریه اعداد  هابسیاری از کار

ضرایب   ای ازگردایه است که در واقع  ها ای چندجملهبر    دافعهاصل  

  تالش  اندانریاضی  ها،دهه  یبرا  .هستند  ی به توان رسیدههاو متغیر

 . کنند مشخص طیمح نیا در را دافعه قیدق زانیم  تا اندکرده

از دانشگاه تورنتو   3دیمیتروفوسلین    ،2019در دسامبر  سرانجام  

 . را انجام دهد کارتوانست این 

دیدنی    واقعاً»  :گفته استدانشگاه کمبریج در ایمیلی    از  4و پتر وارج 

 «.استو زیبا  نوین کامالً  وسلینی ایده .است

  حدساین    .ستهاایی مقادیر چندجمله درباره هندسه  ،استمعروف    5زاسنهاوس-نزلیشکه به حدس    ،حل کرد  دیمیتروفکه  ای  مسئله 

ها یکدیگر که آن، انگار  شوند پخش می  یدر مسیر دقیق  هاآن  ، کنیدرسم میرا    مشخصیمقادیر  نمودار  وقتی شما    که  کند بینی میپیش

  درباره  ی راهمچنین بینش جدید  .است  و اثبات درستی این حدس  انتشارکمیت این    دقیقتعیین    دیمیتروفکار    .کنند را از هم دور می

 . ارائه کرد ،کنندمیقوانینی که اعداد از آن پیروی 

 

 

 سیده مریم سیادتی مترجم:
 کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی 

 ها ای ی درون چندجملهگیری نیروی دافعه اندازه 

 

 هایبراده مغناطیسی میدان یک که طورهمان درست

 بر دافعه نیروی یک کند،می دور یکدیگر از را آهن

 .گذاردمی اثر نیز هاایچندجمله هایریشه

 

 

 این نتیجه مدعیِ مالکیتِ فهمِ ما از اعداد جبری است.

 جیکوب زیمرمن، دانشگاه تورنتو 
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 ی واحد هاریشه

ای چندجملهمقدار  که    متغیر؛ مقادیر  عالقه دارند  هاای این چندجمله  یریشهبه طور ویژه به  ان  دانریاضی  ، هایاهنگام مطالعه چندجمله

𝑥2  پس  .داشته باشد  تواند ریشهاش میبه تعداد درجه ای  چندجمله  یک  . کندرا برابر صفر می −   که  حالی   (، در2و    -2دو ریشه دارد )  4

𝑥5 − 7𝑥3 + 2𝑥2 − 4𝑥 −   .دارای پنج ریشه است 9

 دقیقاً  هاایچندجمله  برخی ازی هابرای مثال ریشه   .با هم ارتباط دارند ایچندجملهیک ی هاخواهند بدانند چگونه ریشه ان میدانریاضی

عالقمندند تا ان  دان ریاضی  .شوندها با یک طول دقیق هندسی از هم جدا میآنیعنی  -گیرد  ظم قرار میتمن  هایروی رئوس چندضلعی

 ها پیدا کنند. بین ریشه  دیگری روابط هندسی دقیق

  محدودها  آنالگویی بیابید یا هر توانید  ؟ آیا میپیدا کنید توانیدرا می هاییچه نوع الگو» گفته است:از دانشگاه کمبریج  6امانوئل بروئیالر 

 «هستند؟

از عبارات  خانواده  ی یک هاشامل ریشه  ، آن را حل کرد  فدیمیتروکه  ای  مسئله   این .  است  7سیکلوتومی   هایایچندجمله   نام   به  مهم 

، کنید  استفاده  دیگر  یهاچندجمله   ساخت  برای  ها آن  از  توانیدمی  اما  ،تر تجزیه کردهای کوچکایچندجمله   به  تواننمی  را  هاچندجمله 

𝑥 ،سیکلوتومی  ایترین چندجملهاولین و ساده  .هستند هاای چندجمله  از  تناوبی  جدول  یک  عناصر مانند  ها آن  − ای دومین چندجمله  ،1

 های واحد به دنبال ریشه

سازند که باعث به وجود آمدن بینشی هایی را میها الگوآن. با هم ارتباط دارندهای جالبی ها، به روشایهای چندجملهریشه

 کند.نسبت به قوانینی است که روی اعداد عمل می

یی است متغیرهاو  ضرایبشامل  هاایچندجمله

2𝑥2اند. برای مثال که به توان رسیده − 8. 

هاست ایخانواده خاصی از چندجمله های سیکلوتومیایچندجمله

تر تجزیه شود. برای مثال های کوچکایتواند به چندجملهکه نمی

𝑥4 − 𝑥3 + 𝑥2 − 𝑥 + 1. 

  های ریشههندسه

ای ی سیکلوتومی همگی روی دایرههاایی چندجملههاریشه کنند.میرا برابر با صفر ای هستند که چندجمله 𝑥مقادیر  «هاریشه»

 هستند. ی واحدهاریشه هاآن .قرار دارند در صفحه مختلط مبدأ واحد و مرکزبا شعاع 
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+ 𝑥  سیکلوتومی 𝑥4ی  سیکلوتومای  دهمین چندجمله  و  1  − 𝑥3 + 𝑥2 − 𝑥 +   یهاای چندجمله  لیست  ،تناوبی   جدول  است. برخالف  1

 دارد. ادامه همیشه برای سیکلوتومی

ی مختلط خالی با صفحه  ،برای مشاهده آن  . کنندمیپیروی    خاص ی سیکلوتومی از یک الگوی هندسی بسیار  هاایچندجملهی  هاریشه 

  أمبد  اطراف  در   1  شعاع   با   دایره  یک   سپس  . کندموهومی را مشخص میاعداد    ها𝑦اعداد حقیقی و محور    ها 𝑥محور    که در آن  ، شروع کنید

  زیبایی  نام  هاآن   این دایره قرار دارد.  رویهمگی    ،ی سیکلوتومیهاایی چندجمله هاریشه   .است  واحد  دایره  این  .کنید  رسم  در این فضا

  ."ی واحد هاریشه": دارند نیز

  متغیرها   ،ضرایب  از  ترکیبیهر    تقریباًحالت    این  .ی واحد نیستهاریشه   ،یشانهاغیر سیکلوتومی هستند و ریشه  ها ای اما بیشتر چندجمله 

 . بیاورید  توانیدمی که  است هاییتوان و

ی سیکلوتومی و غیر سیکلوتومی  هاایی چندجملههای ریشهبینی کردند که هندسهپیشهانس زاسنهاوس  و  آندره شینزل    ، 1965در سال  

و نمودار   باشد   1ریب اول آن  که ضدر نظر بگیرید  را  دلخواه  غیر سیکلوتومی  ای  چندجمله  یک  خاصی با هم تفاوت دارد.  بسیار  به روش

  . بیرون دایره قرار بگیرند  یاروی آن و    دقیقاً  هاممکن است داخل دایره واحد و باقی ریشه  هااز ریشه   بعضی  .رسم کنیدیش را  هاریشه 

  واحد   دایره  از  خارج  که  باشد  داشته  ریشه  یک  حداقل   باید  سیکلوتومی  غیرای  چندجمله  هر  که  کردند  بینیپیش  زاسنهاوس  و  شینزل

 . از دایره است مشخص دارای یک حداقل فاصلهاست و 

 است   ممکن  که -  سیکلوتومی  غیرای  چندجمله  یک  یهاریشه   ترینکوچک  که  کرد   بینی پیش  دافعه  نظر  از  زاسنهاوس-شینزل  حدس

  دور   از هم  را   یکدیگر  که   ها رباآهن  مانند   ، دهدمی  هل   واحد  دایره   خارج  متبه س  را  ها ریشه  دیگر  موثر  طور  به  - گیرد  قرار  واحد  دایره  وندر

 . کنندمی

 با  که کنندمی  دفع  نیرویی  با   را  یکدیگر  که بدانید   منفی   بار   با   یی هاذره  راای  چندجمله  یک  ی هاریشه  توانیدمی  شما »:  گفته استبروئیالر  

 « .رودمی بین از فاصله افزایش

 حدس   این»:  گفته است  زیمرمن.  باشد  قوی  اندازه  چه  تا  باید  دافعه  نیروی  این  که  کرد  مشخص  دقیقاً  حتی  زاسنهاوس-شینزل  حدس

 « . باشند  نزدیک  بسیار  واحد  دایره  به  توانند نمیهمگی    ها ریشه   آن  در  که  دارد  وجود  گیریاندازه  قابل   و  دقیق  بسیار  نیروی  یک که    گوید می

غیر سیکلوتومی باید حداقل یک ای  هر چندجمله کند کهبیان میاین حدس    .دارد  ی فیزیک  همعادل  ، حس یکحدساین  اصلی    بینیپیش

  ، ثابتعدد  مقدار دقیق آن    . ای داشته باشددرجه چندجمله   برثابت    تقسیم یک عددبرابر با    حداقل  ایریشه خارج از دایره واحد با فاصله

که    گویدمیحدس    این  ،داشتیم  23ی از درجه  غیر سیکلوتومای  چندجملهیک  اگر    .است  0.1  فرض کنیدنیست پس برای مثال    حیاتی

0.1  تر ازای بزرگبا فاصله ریشهیک باید حداقل  

23
   .بیرون از دایره واحد داشته باشد 

 تری از این حدس را ثابت کنند. تنها توانستند که صورت ضعیف ان دان ریاضی ها است اما برای دهه نیرومندیحکم  نای

با    خارج از دایره واحد  ریشه  یکحداقل    دارای  ،𝑑از درجه    غیر سیکلوتومیای  ثابت کردند که هر چندجملهشینزل و زاسنهاوس خود  

 . است هاآن تر از حدسکوچک بسیار  ،مخرجدر توان وجود   به دلیلاین فاصله  .است از آن 1/4𝑑 تر ازای بزرگفاصله

  .ناتمام ماند  ها پیشرفتاین  اما    انجام دادند  زاسنهاوس  و  شینزلکار  در    هایییک رشته پیشرفتان  دانریاضی  ،ی بعدی سه دههطول  در  

اما تنها توانستند ثابت کنند که آن    کردند کهتصور میان اگرچه  دانریاضی اندازه باشد   ایاندازهحداقل    فاصله فاصله درست باید یک 

تواند تا چه حد میحل آن    کردند کهتصور نمی  قابل حل باشد،   زاسنهاوس  و  شینزلحدس  با فرض این که    ان دانریاضی  .تر استکوچک 

   .دشوار باشد

  تا -  بود  پیچیده خواهد  یا   ساده   چقدر[  مسئلهیک  ]  حل  راه  که  دانیدنمی  ابتدا  از  هرگز   نهایت   در»:  گفته استاز طریق ایمیل    دیمیتروف

 « .شود پیدا حل راه آن که  زمانی

 

 هوشمندانه   ترکیب  یک

 الزم  یهاتکنیک  فاقد  سادگی  به  اندانریاضی  که  است  دلیل  این  به  ،ماندمی  باز  طوالنی  مدت  برای  برجسته  ریاضی  مسئله  یک  وقتی  اغلب

 .رسید نخواهید جاآن به  ،نکند اختراع را موشک یک کسی  تا  ،کنید  پرواز ماه به است ممکن که  خیال کنید. هستند آن حل برای

 «.دارد وجود که است سال 40 حداقل  فناوری این»: گفته است زیمرمن .بود متفاوت مسئله این  ،شد مشخص که طورهمان اما

-  متفاوت  مرتبط اما  ریاضی  ءشی  یک  مقادیر  یاندازه  مورد  در  سوالی  به  را  ها ای چندجمله  یهاریشه   یاندازه   مورد  در  سوال  دیمیتروف

 . جمله نهایتبی با  فقط ،استای چندجمله یک  همانند توانی سری  یک. کرد تبدیل -های توانی سری 
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و پیشرفت  کلید بینش    ،افتدمی  اتفاق   ریاضیات  در  اغلب  که  طورهمان»:  گفته است  ایمیل  طریق  از  شیکاگو  دانشگاه  از  8یکالگر  فرانک

 «. بود متفاوت ظاهر به مسئله  دو اتصال ،غیرمنتظره

 خصوصیات  تعیین  برای  یکی   خصوصیات  از  و  کنند   حرکت   توانی  یهاسری  و   ها ای چندجمله  بین  راحتی  به  که   داشتند  عادت  اندانریاضی

 استفاده  زاسنهاوس-شینزل  حدس  به  پرداختن  تناظر برای  این   از  کردندنمی  فکر   دیمیتروف  از  قبل   اندانریاضی  اما -  کنند  استفاده  دیگری

 . کنند

  اساسی   ویژگی  یکنیاز داشت تا سری توانی متناظر دارای   ،نشان دهد   هاایقصد داشت درباره چندجمله  چیزی کهبرای اثبات    دیمیتروف

این کار را آغاز   دیمیتروفکه    (. و زمانینه اعداد کسریمثبت یا منفی باشند )  صحیح  اعداد  آن  نیاز بود که همه ضرایب  : باشد  خاص  و

 .نداشت وجود آن وقوع تضمین برای واضحی روش هیچ  ،کرد

 متوجه وجود راهی شد   ،بود  "جبری  اتترکیبی  زمینه  در  مقاله  و  کتاب  چند  جستجوی  در"  که  حالی  در  دیمیتروف  ،2019اما در نوامبر  

 یک  او .  کند  ایجاد  آنسری توانی    و  سیکلوتومی  غیرای  چندجمله   بین  درستی  رابطه  تا  کند   جمع  هم  با  را  معروف  قضیه  چند  بتواند  که

  ،کرد  ضرب  هم   در  را  ها آن  ، رساند  مختلف  یهاناتو  به  را  ها ریشه   آن  ، یافت   را  آن  یهاریشه  ، گرفت  را در نظر  سیکلوتومی  غیرای  چندجمله 

 . بسازد اساسی یخاصیت با  توانی سری توانست یک ،جذر آن اساس بر ،سرانجام .را محاسبه کرد حاصلضرب آن جذر سپس

  بود   مفید  و  غیرمنتظره  قدرآن  همه  این  «.گیریمب  را  آن حاصلضربجذر    که  بود  من  برای  یآورشگفت  ترفند   این»:  گفته است دیمیتروف

 . شدفراهم    او اثباتهای بعدی بدین ترتیب گام. خواندمی "کوچکای معجزه" را واقعیت این دیمیتروف که

 های دافع ریشه

 یک حداقل دارایکه  داشته باشد ای غیر سیکلوتومی باید حداقل یک ریشهچندجمله، هر زاسنهاوس-شینزلبرا اساس حدس 

های سیاه نقطه . برای مثال،متغیر است ،ایترین توان در چندجملهبه بزرگ وابسته فاصله، این فاصله خارج از دایره واحد است.

𝑥7های معادله رنگ، ریشه + 2𝑥5  − 12𝑥4 − 12𝑥3 + 2𝑥2 +  .است 1

 

𝑥4ای سیکلوتومی های چندجملهنقاط قرمز، ریشه − 𝑥3 + 𝑥2 − 𝑥 +  .است 1
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 . باشند   1حداقل باید  -اند  "بزرگ"  همیشه  معنا  یک  به  هاآن  .سری توانی همگی اعداد صحیح هستنداین  ثابت کرد که ضرایب    دیمیتروف

  زنجیر از   یک  طیاو    .دنباش  بزرگ  باید  نیز  -9"نکلها  هایدترمینان"-  مرتبط هستند  توانی  یسراین  به    ی کهدیگر  مقادیر  ،به این دلیل

 غیرای  چندجمله   یهاریشه   از  یکی گاهآن  ،باشند  بزرگ های هانکلدترمینان  و  صحیح  اعداد  ب،ضرای  اگر  که  کرد ثابت  دقیق  هایاستدالل

 بیشتر .  باشد  بزرگ   باید   نیز  است  کرده   شروع  آن   با  که  سیکلوتومی

 . بود ارتباط این اثبات دقیق ،این برهان کار

  کوچک نیست   ضرایب  که  استدالل  این»  :گفته است  10امبرتو زنیر 

  کامالً  است  آن  دنبال   به  دیمیتروف  چهکه آن  داللت بر آن دارد

 استنباط   مستقیم  صورت  به  که  نیست  چیزی  این.  است  زیرکانه

 «.شود

  باید   سیکلوتومی  غیر  یهاچندجمله   همه  که  کرد   ثابت دیمیتروف

log  به میزان  حداقل  که  باشند  داشتهای  ریشه  2 /4𝑑  از   خارج 

 ی نتیجه  .ای استدرجه چندجمله 𝑑، که در آن  باشد واحد  دایره

  که  کندمی  برآورده  را زاسنهاوس و شینزل  بینیپیش  دیمیتروف

  ابزارهایی  ترکیب برای  جدید روشی یافتن با   را کار  این او  و . شودمی  تقسیمای چندجمله  درجه بر  که است ثابت مقداری  از تابعی  ،فاصله

 . داد انجام ،داشتند دست در قبل  از اندانریاضی که

  هابخش این اما ،ندبود شده اثبات های این اثبات پیش از اینبخش .بود پنهان کامالً که کرد ابداع را اثبات ی ازالگوی او»: گفته است زنیر

 «.نداشت هاوسزاسن-شینزل  با   ارتباطی هیچ این از پیش که  ندبود نهفته هایی نظریه در

  . شوندظاهر می  هاای که توسط چندجمله است  ی الگوهایی  دربارهرا حل کرد که  ترین مسائل در نظریه اعداد  دیمیتروف یکی از اصلی   اثبات

log    مثالً  دقیق   مقادیر   که  است  ممکن .  کنند  تعدیل   ، داد  ارائه  دیمیتروف  که  را  نسبتی  است  ممکن   آینده   کارهای   برابر   پنج  و  صورت  در  3

 بیشترین  تناسبات  این.  است  نکته تکنیکی و فنی  یک  فقط   ها ثابت  دقیق  مقدار  ،اندان ریاضی  نظر   از  اما .  باشد  مخرج  درای  چندجمله   درجه

 .است. کرده  تأیید دقیقاً را زاسنهاوس و شینزل بینیپیش دیمیتروف ،نظر این از و دارند را اهمیت

 « .شد نخواهد این از بهتر. است ممکن ینتیجه  بهترین و واضح بسیار نتیجه این»: گفته استبروئیالر 

 

 مرجع
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ی وسلین کامالً نوین و زیباست. دیدنی است. ایده واقعاً  
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 ت ـهایـنیــب

 
میزمان  1لورمن یس  جوزف یاد  به  را  کهی    آورد 

  به  منجر  تینها  در  که کرد  ی نقاط  اتصال  به  شروع

  لیآور  25  شد،  ات یاضیر  در  نوینی   یشاخه  جادیا

 در ای  هیحادـات  ج ــالــک  در  یــکنفرانس  در  1992

 . ورکیوین ،یسکنکتدا

  که   داد   رخ  ی حال  در   و   ی تصادف  طور  به   اتفاق  نیا

 . بود 2لنور یم  جان ،دانریاضی با صحبت گرم او

  ی سر  کی  لنوریم  که  یهنگام   اما .  داشت  اطالعات   ی کم  رابطه  نیا  در  لورمنیس  که   بود  مختلط  کینامید  نام  بهای  رشته   لنوریم  موضوع

 اشاره   او  .داشت  تخصص  آن  در  که  شد  اعداد  هینظر  با  یتوجه  قابل  شباهت  متوجه   لورمنیس  کرد،  مطرح  نهیزم  نیا  در  را  یاساس  یدهیا

 .«دیاآورده وجود به را مسئله از یمشابه  نوع د، یده رییتغ را کلمه  چند فقط  شما اگر: »کند می

 د یپرس لنوریم از صبحانه هنگام را یسواالت بعد روز صبح او. کرد ترک الهام کی با را کنفرانس سالن ،براون دانشگاه دانریاضی ،لورمنیس

  ترجمه   گری کدی  به  را  یکینامیدهای  ستمیس  و  اعداد  هینظر  تا  بود  لغت  فرهنگ  کی  جادیا  او  هدف.  شد  خود  قاتیتحق  ریگیپ   آن  از  بعد  و

 را   گریکد ی  ی خاص  روش   به  دو   آن  که  داد   صیتشخ  لورمنیس  اما   رسندمی  نظر  به   مرتبط  ر یغ   اتیاضیر  از  شاخه  دو   ن یا  اول   نگاه  در.  کند

  اعداد ازای دنباله واقع در ی کینامی دهای ستمیس است،  اعداد ازای دنباله  درهایی الگو دنبال   به اعداد  هی نظر که  ی حال در. کنندمی لیتکم

  که  یهنگام   دو   نیا.  کندمی  مشخص  ی نیمع  ی زمان  فواصل  در  را  اره یس  کی  تیموقع  که  استای  دنباله  مانند  نیا  و   کندمی  دیتول  را

 لورمن یس  که آن  از  بعد های دهه  در. شوندمی  ادغام   هم  با   هستندها دنباله  ن یا  در  شده   پنهان یعدد  ینظر یالگوها  دنبال  به اندانریاضی

 رشته   کیهای  هیپا  و  دادند  گسترش  یریچشمگ  طرز  به  را  یاضیر  یشاخه  دو  نیب  ارتباط  اندانریاضی  کرد،  شرکت  لنوریم  یسخنران  در

 . حسابی کینامید: کردند جادیا را د یجد کامالا 

این   اندانریاضی  از نفر سه گذشته، سال 3ات یاضیر سالنامه در شده منتشر مقاله در.  دهدمی ادامه خود  رشد به همچنان رشته نیا دامنه

 چند   مسئله  کی  از  یبخش  هاآن   کار  نیا  با.  دادند  گسترش  موجودهای  مکانترین  رمنتظرهیغ   وترین  زیبرانگ  بحث  از  یکی  به  را  شباهت

 .است نداشته ی کینامیدهای ستمیس با روشنی ارتباط دیرسمی نظر  به قبالا  که کردند حلرا دوباره  اعداد هینظر  در یمیقد  وای دهه

  پردازان   هینظر  .کند  عبور  اطرافش  یفضا  در  خاصی  نقاط   از  دتوانمی  یمنحن  نوع  کی  کهدهد  نشان می  را  ی دفعات  تعداد   ، دیجد  اثبات  نیا

  حسابی  کینامید  از  مقاله،  نیا  سندگانینو  دارد؟  وجود  یی باال  کرانها  تقاطع  تعداداین    یبرا  ا یآ  که  بودند  فکر  نیا  در  آن  از  شیپ   یعدد

  یکی از   و   هاروارد  دانشگاه   دانریاضی  ،4دمارکو  لورا.  کردند   استفادهها  یمنحن  از  ی خاص  یگردایه   یبرا  باال   کران  کی  وجود  اثبات  یبرا

  را   اعداد   هینظر  میخواستمی  ما : »کرد  عنوان  جانگ یج  دانشگاه  از  6یی یهکس و  جیکمبر دانشگاه  از  5گریکر   ی هال  کنار  در  مقاله   گانسندینو

 

 

 رومونس تابان مترجم:
 دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه شهید بهشتی

 اسرارشان گشودن جهت اعداد به حرکت درآوردن

 است یبیترک  و  ظهور  نو  رشته  ک ی  که  ،را  حسابی   کینام ید  قدرت  د،یجد  اثبات  ک ی  راًیاخ

 .دهدیم  نشان ، یکینام ید  یها ستمیس  و اعداد  هینظر نهیزم   در  مختلف  یهانشیب  از
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 ابزار   ک ی  عنوان  به آن  از  میتوانست  داشت،   وجود ستمیس  کی که  جاآن  از  اما   مطرح نبود   ی کینامید  ستمیس  وجود یک   ما   یبرا م،یکن  درک

 .« میکن استفاده

 

   یمنحن کی  یرو  حرکت

 را  ی آفتابهای  روز  ها آن  که  یی جا.  آمدند   هم  گرد   باربادوس  در  کوچک  یقاتیتحق  موسسه  کی  در  اندانریاضی  از  ی گروه  2010می  ماه   در

  تا   را  هاآن  -هاواریدو    ساده   یچوبهای  مکتینبدون  -   یسخنران  امکاناتحتی  .  پرداختند  اتیاضیر  مورد  در  بحث  به  ساحل  یقدم  چند  در

 . کرد کینزد  عتیطب به بود  ممکن که جاآن 

 ی رو  بر  باران  قطرات  چون  دیبشنو  را  مردم   یصدا  دیتوانستینم  شما  د یبارمی  باران  که   عصر  کی  در: »دیگومی  لورمنیس  نهیزم  نیا  در

 .« آمدمی فرود یفلز سقف

های  متخصصینی از نظریه اعداد چون سیلورمن و سیستم ،این کنفرانس. بود حسابی  کینامید یتوسعه  در یمهم یلحظه کنفرانس نیا

 ی بررس  مورد دگاه ید دو   نیا  بیترک با  را  ها آن  شد می  که   بود   ی مسائل توسعه  ها آن  هدف دینامیکی مانند دمارکو و کریگر را کنار هم آورد.  

 .داد قرار

 عدد   هم ،یضویبهای خم خطوط، و ها رهیدا مانند  درست. یضویبهای خم بود، اعداد هینظر در یاصل موضوعات از یک ی هاآن  شروع نقطه

𝑦2  مثل  یجبر  معادله  های یکجواب  عنوان  به  که  هستند  𝑦  و  𝑥  اعداد  جفت  ها آن.  هستند  شکل  هم   و = 𝑥3 − 2𝑥  کنندعمل می   .

 . حباب کی از شده خارج یعمود  خط کی مثل  ،رسدمی نظر  به مبهم  که کندمی جادیا راای یهندس  شکل هاجواب  آن نمودار

 های بیضویخم

ء بسیار مهمی در مطالعه نظریه ها شیغنی هستند. آن یهای بیضوی دارای ساختارخم

 شوند.اعداد محسوب می
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 به   تا  کهای  جه ینتترین  برجسته .  هستند  مندعالقهها  خم   نیا  مختلف اتیخصوص  یبندطبقه   و  یریگاندازه  به  اندان ریاضی  که  هاستمدت

 از   ک ی  کدام   جواب  که  نیا  مورد  در  ایمسئله  ، است  فرما   یهیقض  نیآخر  از  1994  سال  در   7لزیوا  اندرو  مشهور  اثبات  دارد  وجود  امروز

 ی ضو یبهای  خم  یرو  اندانریاضی  یکل   طور  به.  بود  ی متک  یضویبهای  خم  مطالعه  به  ی ادیز  حد   تا  آن  اثبات  ؟ صحیح هستند  عدد  معادالت 

  و  باشند   بدیهی  که  ستندین  آسان  یکاف   قدر  به  هاآن  : دهندمی  اختصاص  خود  به  را  قیتحق  بخش شیرینی از  هاآن  رایز  کنندمی  تمرکز

 . باشد رممکنیغ  هاآن مطالعه که ستندین سخت قدرآن 

 موارهه  که  هستند  مرموز  یکاف   اندازه  به  یضویبهای  خم: »کرد  عنوان  نهیزم  نیا  در  ایجورج  یفناور  موسسه  دانریاضی  ، 8کریب  مت

 .« کنندمی د یتول یدیجد اتیاضیر

ها  خم یرو حرکت از ی خاص روش یبرا مرکز  کی مانند  که هستند  مندعالقه یضویبهای  خم یرو ینقاط بهای ژهیو طور به  اندانریاضی

  دیمف  چندان  روش  نیا  اما،  دیکن  اضافه   هم  به  را  نقاط  استاندارد،  جمع  از  استفاده  با  توانیدمی  یضویب  خم  کی  روی  شما.  کنند می  عمل

 . باشد  خم همان از یگرید نقطه مجموع  نیا حاصل که  است دیبع و ستین

  ده ینام  گروه  ساختار  نیا.  آوردمی  وجود   به  را  حساب  از  یگرید  نوع  که  همراه است  یخاص  درونیهای  ساختار  با  ،یضویبهای  خم  اما

 . است متفاوت  کامالا ،حساب نیقوان این از استفاده  با نقاط کردن جمع یجهینت و شودمی

 .است  خم   رو  یسوم  ینقطه   هشیهم  شانمجموع  د، یکن  با هم جمع  ی ساختار گروه این  را با توجه به    یضویب  خم   کی  یرو  نقطه  دو  اگر

 که   است  نقاط  از  نامتناهی  دنباله  ک ی  آن  جهینت  د،یده  ادامه  خود  اب  نقطه  کی  جمع کردن  بارها  و  بارهارای مثال، با  ب  ،را  ندیفرآ  نیا  اگر

 .دارد قرار یضویب  خم روی آن همگی

  .هستند  یفرده  ب  منحصر  بسیار  یژگ یو یک    با  آغازین  نقاط  ،9یمرکز  نقاط.  شودمی  متفاوتهای  دنباله  جادیا  به  منجر  متفاوت  آغازین  نقاط

 به  که یدآمی وجود به حلقه کی بلکه شودینم  جادیا دیجد نقاط از متناهینا یدنباله د،یکن جمع خودش اب را نقاط نیا از یک ی بارها اگر

 . گرددیبرم  آغازیننقطه  همان

 

  نقاطنوع خاصی از    با  نیهمچن  ها آن.  هستند  یعدد  پردازان  هینظر  توجه  مورد  که  شودمی  گفته  10تابی   نقاط   ژه، یو  آغازین  ر یمقاد  نیا  به

 .درآورد حرکت به را حسابی کینامید   واقعاا که بود تناظر نیا و متناظر هستند یکینامیدهای ستمیس در

 .« است "رشته" کی  به رشته نیا دلیل تبدیل تناظر نیا: »دیگومی مورد نیا در گریکر

 تابینقاط 

را بارها با  تابیزمانی که یک نقطه 

کنید، در نهایت به خود جمع می

 گردید.نقطه آغازین برمی
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 الگوهای مکرر 

  د، نکنمی  حرکت  به جلو  زمان  در  کررت  نقانو  طبق  که  شودمی  استفاده  ی واقع  یایدنهای  دهیپد  فیتوص  یبرا   اغلب  یکینامیدهای  ستمیس  از

 شما  به  تابع   د،یدهمی  تابعیک    به  را  آن  و   کرده   شروع  یورود  مقدار  ک ی  با  شما .  وتنین  نیقوان  با   مطابق  اردیلیب  توپ  کردن  کمانه  مانند 

 .  شماست تابع   دیجد یورود مقدار  نیا و  دهدمی یخروج کی

𝑓(𝑥)  مثل  ی تابع  از  یکینامید های  ستم یسترین  جالب  از  یبرخ = 𝑥2 −  به  معروف  فراکتال  یدهیچیپ   ریتصاو  با  که  رندیگمی  نشأت  1

 را   تابع  این  و  دیکن  استفاده(  یموهوم  قسمت  کی  و  یقیحق  قسمت  ک ی  با  اعداد)  مختلط  اعداد  از  اگر.  هستند  مرتبط  ایژولهای  مجموعه 

 اعداد   صفحه  در  نقاط   از  ایدنباله  گاه آن  -تابع   در   یبعد  یورود  عنوان  به  آن  دادن  قرار  و  یخروج  افتی در  ا ب-  دیکن  اعمال  بارها   و   بارها 

 . کنیدرا تولید می مختلط

 

 که   طورهمان  هستند،   ی کینامیدهای  ستمیس  در  قیتحق  اساس   دوم   درجههای  ی اچندجمله.  است  دو   درجهای  چندجمله  کی  از  مثالی   نیا

 . اندگرفته  قرار توجه مورد اعداد  هینظر یادیبن قاتیتحق از یاریبس در یضویبهای خم

 اعداد  هینظر  در  یضویبهای  خم  با   مشابه   ینقش(  یکینامیدهای  ستم یس   در)  دوم  درجههای  ی اچندجمله : » کند می  اشاره  کریب  مورد  نیا  در

 .«میکن اثبات در آن را یزیچ میکنیم  یسع و  میگردمیبر آن به شهیهم که  هستند ی نیزم هاآن. دارند

𝑓(𝑥)  دوم   درجه  تابع  مثال  رایب.  کنند ها رشد میطوری که آن کند به  تولید می  را  اعداد   ازای  دنباله  یک ینامیدهای  ستم یس = 𝑥2 − 1 

𝑥  مقدار  اگر.  دیریبگ  نظر  در  را = الی آخر  68،  8،  3،  2  اعداد  از  نامتناهیای  دنباله  گاه آن  ،دیده  قرار  تابع  نیا  در  را  2   وجود   به  را  و 

 . دیآورمی

𝑥  یازا  به  مثال  یبرا.  شودینم  یصعود  دنباله   ک ی  جاد یا  باعث  دیکنمی  شروع  آن  با   که  یریمقاد   همه  اما = ای  دنباله  شما   به  تابع  همان  0

  و  کوچک  حلقه  کی  د،یکن  افتیدر  متمایز  اعداد  ازمتناهی  نا  رشته  ک ی  که  ن یا  یجا  به.  دهدمی  و الی آخر  0،  - 1،  0،  -1،  0  صورت  به

 . شوندمی  دهینام  مدار متناهی  نقاط  شود،می  تکرار  تینها  درشان  دنباله  که  آغازینی   نقاط  یک ینامیدهای  ستمیس  ی ایدن  در.  دیاساخته   بسته

  نیقوان  اعمال  با  و  د یکنمی  شروع  مقدار  کی  با  شما  در هر دو حالت،  های بیضوی دارند.شباهت مستقیمی با نقاط تابی در خم  این نقاط

 ای از مجموعه ژولیامونهن



 

67 
 

 دوفصلنامه دانشجویی 

 نـهایـت بــی

Infinity magazine 

  در  دمارکو.  به کار بردند  خود  دیجد  اثبات  در  دانریاضی  سه  نیا  که  است  شباهتی  همان  نیا.  دیرسمی  چرخه  ک ی  به  خم،  ای  ستمیسآن  

  یکینامید   ستمیس  کی  یبرا  مدار متناهی   نقاط   همان  یضویب  خمیک    ی رو  تابی  نقاط   که-   ساده   یمشاهده  نیا: »دیگومی  رابطه  نیا

 .« ایمو بارها از آن استفاده کرده بارها  مقاله  نیا در ما که ستی زیچ همان -است مشخص

 

 قرار دادن یک سقف 

 سال   آگوست   در  نفر  سه  نیا.  کردند  افتیدر  دمارکو  نظارت  تحت  2013  سال  در  ،کاگویش  ،ینویلیا  دانشگاه  از  را  خود  یدکتر  ،یی  و  گریکر

 حضور   بود،   مدت   کوتاه   و  فشرده  ی قاتیتحقهای  برنامه  زبانیم  که  ییجا  ا، یفرنیکال  ،خوزه  سن  در  واقع  کا یآمر  اتیاضیر  موسسه  در  2017

 . کردند دایپ 

 .« میبرب  شیپ  را مانتیفعال سوال تعدادی قیطر ازالزم بود   چرا که میکرد یسپر اتاق کی در را روز پنج  ما: »کند می  اشاره یی

های ستمیس  در  مدار متناهی   نقاط  و  یضویبهای  خم  تابی   نقاط   نی ب  مهم   تشابه  برای گسترش این به دنبال راهی    ها آن  ، دوره  نیا  در

 در   ماایمستق  این تشابه  که  کنند  لی تبدای  مسئله   به  را  مرتبط  ریغ   ظاهر  به  یمسئله  کی  ندتوانمی  که  دانستند می  هاآن.  بودند  یکینامید

 .شودمی ی ناش 11مامفورد-نیمان حدس نام به یزیچ از مسئله  نیا. باشد  اجرا قابل آن

𝑦2  مانند .  هستند  یضویبهای  خم  ازتر  دهیچیپ   اریبس  که  ستا  ییهاخم  مورد  در  حدس  نیا = 𝑥6 + 𝑥4 + 𝑥2 − ها  خم  نیا  از  ک ی  هر.  1

 مطالعه از  تر  آسان  شانمطالعه  اغلب و کندتقلید می  راها  خم  از  یخاص یژگ یو  که  هست همراهبه نام ژاکوبی  تر  بزرگ  ی هندس ءیش  ک ی  با

 گیرید که یک قطعه درون یک پازل.یک خم درون ژاکوبی خود به همان نحوی قرار می .هاستخم خود

  به  گرید   نقاط  کردن  اضافه  با  خم  یرو  را  یدیجد  نقاط  بتوان  که  ندارند  یگروه  ساختارتر  دهیچیپ های  خم  نیا  یضویبهای  خم  برخالف

 نقاط  یدارا  یضویبهای خم  مانند  درست  ها آن.  چنین ساختار گروهی هستنددارای این  ها آن  با   تناظرمهای یژاکوب  اما  . آورد  دسته  ب  هم 

 . زنندتحت جمع درونی مکرر بر روی خود حلقه می که هستند تابی 

این    تابی  نقاطچند بار با    النه کرده است،  اشی ژاکوب  درونکه    دهیچی پ های  خم   نیا  از  کی  هر  که  ستا  ن یا  مورد  در  مامفورد-نیمان  حدس

 ت یماه نیب  متقابل   ارتباط  ی دهندهنشان  بحث   نیا.  ها متناهی استتعداد این تالقی  که کندمی ینیبشی پ   حدس   ن یا.  تالقی داردژاکوبی  

  یهندس   شیء   ک ی  عنوان  به  آن  حضور  و (  هستندها  خم  معرف   معادالت  ازای  ژهیو  هایجواب  ، یتاب  نقاط  که   ی روش  به)  خم  کی  یجبر

 ی ژاکوب  از  بخش  هر  در  یتاب   نقاط.  است(  یگرید  در  شکل  کی  یریقرارگ  مانند  خود،  یژاکوب  داخل  در   خم  انده شدننش  نحوه  بیانگر)

 ینیبشیپ   مامفورد-نیمان  حدس   اما.  کرد  دیخواه  دا یپ   را  ها آن  یراحت  به  دیکن  بزرگ  را  آن  از  یکوچک  قسمت  شما  اگر .  اندشده  انباشته

 . دهد می دست از را یتاب  نقاط هیبق  ،متناهی   یتعدادبه جز  این خم ،یزیانگشگفت طور به که کند می

  فقط   که  نیا  ی جاه  ب  . دهند  ارتقاء  را  او  جهینت  تا   تالشند   در  اندانریاضی  زمان  آن   از.  کرد  د ییتا  را  حدس  نیا  12نودیر  شل یم  1983  سال   در

 . حداقل مقدار آن را پیدا کنند خواهندیم  است، یمتناه  شده  جادیاهای تقاطع تعداد بدانند

  که  را  یدان ریاضی  هر  دارند،  اشتراک  گریکد ی  با   نقاط  متناهی  تعداد  در  فقط  هاآن  د یدانمی  که  حاال: »کندمی  اشاره  گریکر  مورد  نیهم  در

 چندتا؟« خب: پرسد می  دیکن  مالقات

  انی پا نقاط، آن معرف مختلط  اعداد مورد در تفکر یبرا یروشن چارچوب فقدان  لیدل به نقاط مشترک  این تعداد شمارش یبرا  تالش اما

 گسترش دادند. کند،یاز نقاط را شمارش م یخود که انواع خاص دیرا در کار جد یحساب کینامیسمت راست( دامنه د ری)تصو یی یسمت چپ( و هکس ری)تصو گریکر یهال
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 .کرد ارائه را روشی حسابی کینامیدسرانجام  . افتی

 

 مسئله   ترجمه

ها  خم  از  خانواده   ک ی  یبرا  ها تقاطع  این  تعداد   برای  باال   کران  کی  که  کردند   مشخص  2020  سال  در   خود  مقاله   در   یی   و   گر یکر  دمارکو، 

 را ها خم تمام یبرا  باال کران ساخت یک اثبات کپنهاگ، دانشگاه  ،13کوهن الرس  نام به یگرید دانریاضی از یدتریجد مقاله. دارد وجود

 . است نشده یبررس کامل طور به هنوز اما  شده ارسال هیژانو ماه اواخر در مقاله نیا. دهدمی ارائه

توانست به جایی باقی گذاشت که این عدد متناهی می  اما.  است  یمتناه ها  تقاطعاین    تعداد  که  کرد  ثابت   یسادگ  به  نودیر  یقبل  جهینت

کند  مشخص می  را  یزیچ  دانشمند  سه  نیا  د یجد  اثبات   .( دیکن  جادیا تر  بزرگ  عدد  کی  توانیدمی  شهیهم  ی عنی)  بزرگی خواست شما باشد 

  یی  و  گریکر  دمارکو،.  بزرگ باشد  د توانمی  چقدر  تاها  تقاطع  نیا  تعداد  که  نیا  عیینت  یبرا  سقف  کی  د، شومی  دهینام  کنواختی  کران  که

 را   مراحل   از  یطوالن  ییک رشته   نیهمچن  هاآن .  دارد  وجود  کران  نی ا  که  کردند  ثابت  اما  نکردند  مشخص  را  کران  آن  قیدق  طور  به

 . کرد  استفاده ها آن تعداد یمحاسبه  یبرا توانمی نده یآهای پژوهش  و کارها  در که کردند   ییشناسا

متناظر با این    ی ژاکوباز    فرد ه  ب  منحصر  تیخاصیک    به   ی متک  ها آن  اثبات

 .کرد  میتقس  یضویب  خم  دو  به  توانمی  را  هاآن  هاست:خانواده خاص از خم

  اعداد  از  را  خود  هایجواب  ها،یژاکوب  ی ایندهنده  لیتشک  یضویبهای  خم

آن   هاینمودار  ازتر  میحج  یظاهر  ها آنهای  نمودار   به  که  رند یگمی  مختلط

. است  یقیحق اعداد در هایشانجواب  کهدهد  می یضویبهای خم دسته از

 نظر   به  دونات  کی  سطح  مانند  هاآن   خم،   و  چیپ   پر  خط  کی  یجاه  ب

 مطالعه  یی   و  گر یکر  دمارکو،  که   یی اهخم  از  ی خاص  یخانواده  .رسندمی

این  .  هستندای  حفره  دوهای  دونات  هیشب  یی اهیژاکوب  یدارا  کردند

  نمودار   کدام   هر   که   شوند می  میتقس  یمعمول  دونات  دو   به   ی خوب  به  ها ژاکوبی

 . است دهندهلیتشک یضویب خم  دو از یکی

 سه   نیا.  تمرکز دارد  یضویبهای  خم  تابی آن  نقاط  یرو  بر  دیجد  کاراین  

 نیب  تقاطع  نقاط  تعداد-   نظرشان  مد  تعداد   که  دانستندمی  دانریاضی

  دیگری  تابی   نقاط   با   یضویبهای  خم  آنیک از    تابی   نقاط   که  ی دفعات  تعداد   نظر  از  دتوانمی  -ها آن  یژاکوب   تابی  نقاط   و   دهیچیپ های  خم

  م نجاا  د یبا  سندگانینو  که  یکار  تنها  مامفورد،-نیمان  حدس  روی  کران  ک ی  دادن  قرار  یبرا  نیبنابرا.  شود  میظتن  دوباره   دارد،   پوشانیهم

 . بود تابی  نقاط آن نیبهای تقاطع تعداد شمارش دادند،می

  اشتراکی   لزوماا  رایز  شوند  سهیمقا   هم  با  توانندینم  هاآن  تابی  نقاط  و  یضو یب  خم  دو.  شودینم  محقق  ماایمستق   امر  نیا  که  دانستندمی  هاآن 

 نیا  .باشند   ی متفاوت  اریبس  اشکال  یدارا  خم  دو   نیا  است  ممکن  اما  شوند می  پخش  یضویبهای  خم  سطح  یرو  تابی   نقاط.  ندارند  هم  با

 موقعیت نسبی مشابهی داشته باشند  ندتوانمی  نقاط  نیا-  است  مکعب  سطح  یرو  نقاط  با  کره  سطح  یرو  نقاط  یسهیمقا  مانند  قاایدق

 . رندیبگ قرار  هم یرو کامالا  که نیا بدون

 :اندشده  واقع   یمختلف  ی هامکان  در  هاآن  چرا که  دیکن  سهیمقا  هم  با  را  یضویبهای  خم  نیا  یرو  نقاط  دیتوانینم  شما: »دیگومی  گریکر

 .« کنندمی ی زندگ تفاوتی م ی هندس ها روی اشیایآن 

 دونات دو هر یرو یکسان ینسب تی وضع کی در هاآن ازهایی جفت فکر کرد که  توانمی  ندارند یتداخل هم  با لزوماا  تابی نقاط چون حال

  هم   با  ،انداشغال کرده  خودهای  دونات  در  یکسانی را  ینسب  تیموقع  که  تابی  نقاط  ازهایی  جفت   آن  رد کهک  تصور  توانمی  و.  اندشده  واقع

 . دارند تقاطع

  گر یدیک   یرو  و   بردارند  خودمتناظر  های خم  یرو  از  را  تابی   نقاط   بودند   مجبورها تقاطع  ن یا  وقوع محل  ق یدق  نییتع  منظور به  سندگانینو

 . قرار دهید شب آسمان در را ایستاره ینقشه توانیدمی که  روشی همان به باایتقر-  دهند قرار

ها  پوشانیهم  تعداد  بتوانند  که  نیا  یبرا  یخوب  دید  موضوع  نیا  اما  داشتند  یآگاهای  ستاره  هاینقشه   نیا  از  اندان ریاضی  که  نیا  وجود  با

 یضویب  خم  دو  هاآن .  کنند  حل  را  مشکل  حسابی  کینامید  از  استفاده  با  کردند  یسع  یی  و  گریکر  دمارکو،.  نداد  هاآن   به  کنند  محاسبه  را

 . کردند  تولید(  مختلط  اعداد  صفحه)   فضا   همان  در  را  ی نقاط  مذکور  یکینامید  ستمیس  دو .  کردند  رجمهت  مختلف  ی کینامید  ستمیس  دو   به  را

تا نشان دهد که چگونه  وستیسابق خود پ یورا دمارکو به جمع دو دانشجول

 را حل کند. یضویب یهامسائل مربوط به خم تواندیم یکینامید یهاستمیس
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 ستم یس کی با ی جدافضا دو  تا میکن فکر جداگانه یکینامید ستمیس  دو با فضا کی به که است ترآسان»: کرد اضافه مورد نیا در دمارکو

 «.مشترک  یکینامید

  ی برا  اندانریاضی  حاضر  حال  در.  مربوط به خود هستند  یضویبهای  خم  تابی  نقاط  با  متناظر  ،یکینامید  ستمیس  دو  نیا  مدار متناهی  نقاط

.  د شمارش کننددارن  پوشانیهم  گری کدی  با  مدار متناهی  نقاط  نیا  که  را  یدفعات  تعداد  دیبا   ،مامفورد-نیمان  حدس  روی  کران  کی  دادن  قرار

 . کردند استفاده مسئله  حل جهت در یکینامید های ستمیسهای کیتکن از ها آن 
 

 
 ها پوشانیهم  شمارش

   به زمانی که را هیاول نقطه کی میزان افزایش مقدار که آوردند یرو یابزار بهها پوشانیهم ن یا تعداد محاسبه یبرا  یی  و گریکر  دمارکو،

 شمارش نقاط

ای درباره نقاط مدار نویسندگان برای شمردن نقاطی خاص روی ژاکوبی یک خم، این مسئله را به مسئله

 متناهی مشترک بین دو سیستم دینامیکی ترجمه کردند.

 ژاکوبی

هدف شمارش نقاط خاصی روی 

 ژاکوبی یک خم است

 نقاط تابی

توان میهای خاص را این ژاکوبی

به دو خم بیضوی تقسیم کرد. این 

ها مرتبط با نقاط خاص از ژاکوبی

های بیضوی نقاط تابی این خم

 است.

 نقاط مدار متناهی

این نقاط تابی به نقاط مدار 

متناهی دو سیستم دینامیکی 

شوند. نویسندگان مقاله ترجمه می

را شمارش  هاپوشانیهمتعداد 

 کردند.
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 . ردیگمی اندازه شودمی اضافه خودش هب مکرر طور

  را   آن  نبود  ای  رشد  نیا  اندانریاضی.  گردندمیبر  چرا که به خودشان  هیچ رشد یا تغییر بلند مدت ندارند  یضویب   های خم  نیا  تابی  نقاط

  به.  شد  خواهد  صفر  برابر  شود،می  اعمال  یضویبهای  خم  تابی   نقاط  یرو  تابع  وقتی این.  کنندمی  یری گاندازه  "14ارتفاع  تابع"  از  استفاده  با

متناهی   نقاط  یرو  یوقت  مشابه  طور  در   یادیبن  ابزار  کی  ارتفاع  توابع.  است  صفر  حاصل  شود  اعمال  هم  یکینامیدهای  ستمیس  مدار 

 . کرد استفاده ی این رشتهشاخههر دو  در توانمی آن از رایز است حسابی  کینامید

  .شوند می  منطبق  ،یضویب  یهاخم  یدهندهنشان  ی کینامید  یهاستمی س  یبرا  صفر  ارتفاع  با   نقاط   چه زمانی   که کردند  مطالعه  سندگانینو

 واقع در- شوند منطبق هم  با است  دی بع ییگو که  اندشده پراکنده مختلط صفحه اطراف در  یکاف اندازه به نقاط  نیا که دادند  نشان  هاآن 

 . دهند  منجاا بار چند از شتریب  را عمل  نیا توانندینم ها آن که رسدمی نظر به  دیبع  قدرآن  امر نیا

 حال  ن یا  با   اما .  شد   خواهد  منطبق  نقاط   ی واقع  تعداد   از  شتریببسیار    حاصل،   عدد   اد ی ز  احتمال  به  و   است  دشوار  ار یبس  عدد   نیا  محاسبه

 ی رو مشترک تابی نقاط تعداد حداکثر تا نوشتند اعداد هینظر زبان به را مسئله نیا هاآن . است موجود  سقف نیا کردند  ثابت سندگانینو

 . حسابی کینامید قدرت زیانگبحث اثبات و هاآن یاصل سوال دیکل -  کنند نییتع را یضویب خمدو 

  ه ینظر  در  اکنونهم  که  یخاص  سوال  به  ندتوانمی  هاآن: »کندمی  اضافه   مورد  نیا  در  تورنتو  در  واقع  ورکی  دانشگاه   از  15نگرامیا  کیپاتر

 .«گرفت  قرار  توجه  مورد   اریبس  نیا .  دهند   پاسخ   باشد،   داشته  یکینامی دهای  متسیس  با  ی ارتباط  کردینم  تصور  کس   چ یه  و   دارد  وجود  اعداد

 ارسال  مامفورد  -نیمان  کران یکنواخت برای حدس  وجود یک  اثبات  با  رابطه  در  را  خود  مقاله  یی   و  گری کر  دمارکو،  که  نیا  از  پس   یاندک

  ی کینامید های  ستم ی س  در  سوال  کی  با  رابطه  در  اعداد،  هینظر  یجاه  ب  این مقاله دوم،   .کردند  منتشر  زین  را  دیگری  مرتبط  مقاله  کردند،

 30  باایتقر  او  که  است  لورمنیس  اسیق  با   مشابه  کامالا   محصول  کی  مقاله  جفت  نیا  نظر،   نیا  از.  کند می استفاده   یمشابه  روش  از  اما  است،

 . بود شده متوجه زودتر سال

 .«شودمی انیب  هامثال از یمختلف های خانواده یبرا که است ی استدالل همان نیا یریتعب به: »کند می اشاره دمارکو

اند، در حالی  دینامیک حسابی توسعه داده  در  تیفعال  دهه   سه   یط  در  اندان ریاضی  که   گیرددر برمی  را  یی ها دهیا  از  یاریبس  مقاله   دو   نیا

 . دندار دیجد رشته نیا یبرا یترگسترده ریتأث به اشاره مقاالت نیا ،لورمنیساز نگاه  اما . کندنیز اضافه می نوینی هایکیتکن که

  بایزبسیار    اریبس  نیز  خود  ایاقضآن    یحت  اما  ،هستند  بزرگهای  حدس  از  های خاصیحالت  ،قضایای مشخص: » کندمی  اضافه  لورمنیس

 .«هستند
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 دوفصلنامه دانشجویی 

 ت ـهایـنیــب

 مند شوید. حل بهرهاند تا خود را بیازمایید و از لذت حل مساله و کشف راهدر این بخش دو مساله برای حل ارائه شده

 

 شوند؟  ظاهر بار کی حداقل عدد 6 از کی هر  تا میندازیب  را تاس کی د یبا بار چند متوسط طور  به( معمای غلت خوردن). 1

 

 

 نظر   در  ،است  5  و  4  ، 3  ،2  ، 1  اعداد  از  یگشتیجا  هاآن  یدهده  شینما  که  را  یرقم  5  داعدا  تمام  از  یامجموعه(  تالیجید  م یتقس. )2

 باشد؟  کسانی گروه هر  در اعداد مربعات مجموع که ی طوره ب  کرد،  میتقس گروه  دو به را  مجموعه نیا توانیم  ای آ. دیریبگ

 
 
 

 

 

 

 سکینه کاظمی مترجم:
 کارشناسی ریاضیات وکاربردها، دانشگاه شهید بهشتی

 کنج معما 
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 1400مسلسل یازدهم، تیر 

 

 : Steve Clarke  توسط  شده  حل .1

𝑘  اگراست.    14.7  پاسخ  < 𝑘−6  غلتاندن   در  د یجد  عدد   شدن   ظاهر  احتمال  باشند،   شده   ظاهر   قبالً  اعداد  از  تا   6

𝑘
 جه ینت  به  توجه  با.  است  

𝑘−6  شود،  ظاهر  ی دیجد  عدد  که  ن یا  از  قبل  شده   انجام   ی هاینیبشیپ   تعداد  ، یهندس   ی هاعیتوز  یبرا  استاندارد

𝑘
  مورد  تعداد   نیبنابرا.  است  

 : د یآیم دسته ب  ریز صورته ب  شوند، ظاهر عدد   6 یهمه که نیا یبرا غلتاندن انتظار
6
6

+
6
5

+
6
4

+
6
3

+
6
2

+
6
1

= 14.7 

 :Joe Kupka  توسط  شده  حل. 2

 : دیکن میتقس مجموعه دو  به را ها آن و دیریبگ نظر در شوند یم شروع 12 با که  را ییها گشتیجا. دارد امکان بله،
𝐺 = {12345, 12453, 12534}                                       𝐻 = {12354, 12543, 12435}. 

∑ که است واضح 𝑛𝑛∈𝐺 = ∑ 𝑛𝑛∈𝐻  میدار را ریز ی هایتساو از یادنباله ت،یواقع نیا از استفاده با: 

∑ 𝑛2 − (66666 − 𝑛)2

𝑛∈𝐺

= ∑ 66666(2𝑛 − 66666)

𝑛∈𝐺

 

= ∑ 66666(2𝑛 − 66666)

𝑛∈𝐻

 

= ∑ 𝑛2 − (66666 − 𝑛)2

𝑛∈𝐻

 

 : میدار یسیبازنو با

(1)  ∑ 𝑛2

𝑛∈𝐺

+ ∑(66666 − 𝑛)2 = ∑ 𝑛2

𝑛∈𝐻

+

𝑛∈𝐻

∑(66666 − 𝑛)2

𝑛∈𝐺

  

 
66666  عدد   شود، یم  شروع   12  با   که  است  ی رقم  5  گشتیجا   کی  𝑛  ی وقت − 𝑛  شودیم  شروع  54  با  که  است  ی رقم  5  گشتیجا  ک ی .  

 برابر مربعات مجموع با مجموعه دو  به را هاآن  و دارد را شوندیم شروع 57 و 12ا ب که یرقم 5 یهاگشتیجا تمام( 1) یمعادله نیبنابرا

 . کند یم میتقس

 مشخص   𝑆𝑎𝑏  با   را  شوند یم  شروع  𝑎𝑏  با   که  را  یاعداد  تمام  یمجموعه .  میکن  تکرار  نیآغاز  رقم  دو   هر  یبرا  را  استدالل  ن یا  میتوانیم  ما

6)  و  𝑎𝑏  ارقام   یهارشته   که  ییجاآن   از  .دارد  وجود  عدد،  6  شامل  کدام  هر  یی اهه مجموع   نیچناز    تا  20.  دیکن − 𝑎)(6 − 𝑏)   همواره 

  گروه  هر(  1)  از  استفاده   با  .شود  جادیا  اعداد  از  ییتا   12  گروه   10  تا   م یده  وندیپ  𝑆(6−𝑎)(6−𝑏)  با   را  𝑆𝑎𝑏  است  ممکن  هستند،  زیمتما

 .  کندیم حاصل را دلخواه یجهینت هاآن بیترک. شود میتقس برابر مربعات مجموع با  مجموعه دو به تواندیم

 است ن یا گرید خالقانه ی دهیا. دارد  وجود اعداد میتقس نحوه در یادیز یریپذانعطاف است، شده مشخص حل راه از که طورهمان :نکته

 . میکن میتقس هاآن گشتیجا تقارن براساس را هاآن که

 

 مرجع

Ivan Guo, Gazette of the Australian Mathematical Society, Puzzle Corner 38 and 40 and 42. 
www.austms.org.au 
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