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حتیی   ها انسانگفت که  توان یم .باشند یماعداد، مشهورترین و نخستین موجودات ریاضیات 

موجیودی   عیدد  ریاضیی،  در دنییای  .انید  بیود  دارای درکی از عدد  حضور خود دوران ینآغازدر 

و اعشیاری   اعیداد حیحی    ماننید  یو عیاد  آشینا اعداد دنیای اعداد فقط شامل  .باشد یمبنیادی 

گنی،،  اعیداد   اعیداد مخیتلط،   نظییر  یا ناشناخته اعداد ریاضیات، یزاسرارآمقلمرو  در .باشد ینم

 اعداد طبیعیی،  یها مجموعه اعداد شامل نیسرزم .نیز وجود دارند موهومیاعداد و  اعداد متعالی

بیین اعیداد و    رابطیه  .باشیند  یمی  و مخیتلط  یموهیوم  ،یقی یحق ،گن، ،اعشاری ،ححی  حسابی،

و  طبیعیی  اعیداد  .دهند یمرا تشکیل  در ریاضیات انگیزی یرتحقلمروی زیبا و  آنان های یژگیو

در فرایند تفکر بشیر   دستاوردها ترین یادیبنو  ترین یمیقددر زمر   ها آنقواعد حساب مربوط به 

( طبیعیی ) یشمارشی اعداد . رسد یمتاریخ اعداد شمارشی به دوران ماقبل تاریخ  درواقع باشد یم

{ ...و4و6و0و0}بیه شیکل  که  شوند یمرا شامل ... و 6 ،0،0نامتناهی از اعدادی نظیر  یا مجموعه

از  یتیر  کاملوعه ممج به از کشف عدد حفر، بعد .شوند یمنمایش داد   Nو با نماد  شود یمبیان 

وعیه نامتنیاهی   مجند مجموعه تمام اعداد طبیعی یک مکه مان یمرسیماعداد بنام اعداد حسابی 

 Zکیه بیا نمیاد     آمد به وجودبنام اعداد ححی   یتر بزرگ مجموعه ابداع اعداد منفی، با .باشد یم

حیفر   جیز  بیه )که از تقسیم دو عدد ححی   است یعدد ،(کسری) یاگوعدد  .شوند یمنشان داد  

و این مجموعیه بیا    باشد یممجموعه تمامی اعداد گویا نامتناهی . باشد آمد  به دست( در مخرج

از جهیان اعیداد    تیر  کامیل  یا مجموعیه ( R)اعداد حقیقی  مجموعه .شود یمنمایش داد   Q نماد

عیدد   شیمار یبو شیامل تعیداد    اسیت  شید   یلتشیک از تمامی اعداد گویا و اعداد گنی،  که  است

اعداد به فیثیاغور    ی دربار یک نظریه واقعی  های یانبناحول و  نینخست .شود یم یزانگ شگفت
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را در کلید اسیرار جهیان    ،داعدامعتقد بودند که  انیثاغورسیف .شود یمو شاگردان او نسبت داد  

حیحی    عیدد  از عیدد،  هیا  آنمنظور ) .است(( عدد یزچ همه))که عقید  داشتند  ها آن دنخود دار

 هیای  یژگیی و یبررسی  نطقی جهان،ادراک م یبرا ،آنانبه نظر  (یا همان اعداد طبیعی مثبت بود

هیر   عادت داشیتند  ها آن ،فلسفه بود تا ریاضیات یرتأثتحت  فیثاغورسی دگا ید .کافی بود اعداد،

 یهیا  نشیانه اعیداد   هیا  آنبیرای   درواقع .عدد را به اعتقاد یا دیدگاهی غیر ریاضیاتی نسبت دهند

را  هیا  آندر مورد عیدد داشیتند زییرا     افراطی دیدگاهی ها آن. از چیزهای دیگری بودند رازامیزی

چیز مادی ییا معنیوی   هر به  ها آنبنابراین ؛ دانستند یمخاحی  یها نشانهمیز و دارای معنا و رازآ

دلییل   رایی ز ،بیود نمایند  دلییل و برهیان    0،ها آناز دید  مثال عنوان به .دادند یمنسبت  را یعدد

 شید   داد بیه زن نسیبت    6مرد و به  0کند؛ایجاد از حقایق سازگار  ی مجموعهفقط یک  تواند یم

(( چیزهیا )) یالگوها حورت به ها آنچنین تصوراتی دربار  اعداد یعنی در نظر گرفتن  امروز  .بود

که نسبت دادن  رسندیم به نظرانتزاعی  العاد  فوقیرا اعداد موجودات ز رسد یم به نظر معنی یب

زییادی مجیبوب    ی انیداز  یونان باستان تیا   متفکران. اهمیتی ندارد ها آنخواص یا اعتقاداتی به 

. کردنید  گیباری  ییه پاو احییل   نظامی فکیری  عنوان به را ریاضیاتکه  بودند ها آن فلسفه بودند و

 فلسیفه،  یعنی ی ،احیلی خیود   به هدفرسیدن  برای ای یلهرا وس اتیاضیر فیثاغور  و مریدانش،

 .گییرد  یمی قیرار   خود موردتوجهریاضیات به خودی  ،مکتب اسکندریه یستأس با؛ اما دانستند یم

نظیر گرفتیه    در ،فیثاغورسیی  هیای  ییدگا  د در نظر گرفتن بدون اعداد، علم بود کهاسکندریه  در

، (Alexandrian museum) یاسیکندران  ی میوز  بیه   موسیوم  علمیی اسیکندریه،   مرکیز  .شید  یمی 

کیه بیا ایین مرکیز      یا برجسیته مییان افیراد    از .است کرد  یمجمع  دورهمرا دوران  آنمتفکران 

 جایگیا  خاحیی  (( مکتب ریاضییات ))مؤسس  ،(پیش از میالد 651) ید اقل ؛کردند یمهمکاری 

ریاضیات بیود    ی دربار رساله یونانی  ترین یمیقد کتاب احول، مؤلف او .دارد در تاریخ ریاضیات

کیه در   زمان درانریاضی موجود  یدستاوردهااست از بسیاری از  یا مجموعهاحول  کتاب .است

نیام اقلیید  چنیان بیا هندسیه      جالب این است که  نکته ،بودشد   اماد  سیزد  قسمت یا مقاله

ونهیم از کتیاب او بیه نظرییه      هشتم که سه مقاله هفتم، شود یممترادف است که گاهی فراموش 

را  یتیر  ناشیناخته جدییدتر و   اعیداد  ،دانان یاضیر ،ریاضیات خطول تاری در .اعداد اختصاص دارد

 سیر تاریخی و ابداعی انواع توان یم .شدن جهان اعداد شد تر یعوس و این امر باعث اند کرد ابداع 
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 :اعداد را به شکل زیر نشان داد یها مجموعه

اعییداد اعییداد کسییریاعییداد حییحی اعییداد حسییابی (شمارشییی) یعیییطباعییداد 

 اعداد مختلطاعداد موهومی اعداد حقیقی گن،

کیه   باشند یمچیزی  آناز  تر یانتزاع نشان داد که اعداد و موجودات ریاضی، ریاضیات مدرن

به دو عیدد   توانیم یم ما .از انواع اعداد در دنیای واقعی وجود ندارند یک یچه یعنی؛ شدتصور می

اعیداد   .را نخیواهیم دیید   01 عیدد  مثالً ،عددخود  گا  یچهرا ببینیم ولی  آنو  یمکن اشار چیزی 

برداشیت   بیه هیر وجیودی در دنییای واقعیی،      هیا  آندادن  محض هسیتند و نسیبت  تجریدهایی 

ماننید عیدد    تیوان  ینماعدادی وجود دارند که حتی  بازهم حال ینباا ؛ امابیش نیست ای یشخص

 ،وزن اجسیام  میثالً در  هیایی  یریگ انداز  در اشار  کرد، آناز موجودات فیزیکی با  به تعدادی 01

کاربرد مفهوم عدد گویا و کسری را دید ولی اعدادی وجیود دارنید ماننید اعیداد مرمیوز       توان یم

 دنیای اعداد فقط شیامل اعیداد شیهودی    ،کرد بنابراین توان ینمموهومی که حتی این کار را نیز 

در جهیان   ای ییژ  وو دارای جایگیا    فیرد  منحصربهبسیار  که بلکه اعدادی وجود دارند باشند ینم

 کیه در ادامیه بیا ایین     باشند یمو نیز اعدادی که فراتر از شهود بشری  هستنداعداد  یزانگ شگفت

 .شوید یم آشناریاضیات  یزاسرارآمموجودات 
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 صفر

 موضیوع  .هسیت ییک عیدد    حیفر  و البتیه،  اسیت همان حیفر   هیچ و نیستی در جهان اعداد

عدد مختص به خودش است دارای ین اعداد ین است که هیچی واقعی نیز در سرزما یزانگ اعجاب

، حاحل تقسیم عدد حفر مثال عنوان به تن به محاسبه پرداخبا آ توان یمی د حفر و حتیعنی عد

ن مقیداری از آ  چیه در حفر ضرب شود، عددی که یعنی هر دهد یمحفر را  جواب بر هر عددی،

مجموعیه اعیداد   حفر باعث ایجاد مجموعه تمام اعیداد حسیابی شید یعنیی     عدد  .ماند ینمباقی 

 ینآخیر ولی  استز مجموعه اعداد حسابی عدد انخستین حفر  عدد .طبیعی به همرا  خود حفر

 .انجیام شید   نآ مفهیوم نماد حفر چندین سد  پیش از کشف  ابداع .گردید عددی بود که کشف

 اختیراع  حیفر  عیدد  نی؛ بنیابرا شید  کشف دیگر اعداد از و بعد کردند کشف ها یهند را حفر عدد

 نشیان  عیدد  بیه  را حیفر  هیا  یهند .نبود شد  شناخته احالً ها آن از قبل که است ها یهندبزرگ 

است زیرا نیه   فرد منحصربه حفر در میان اعداد، .رسید تا 01 به شد  شناخته اعداد تعداد و دادند

است کیه   یا مجموعهحفر نیز وجود دارد و این  ی مجموعهیک  نیهمچن .مثبت است و نه منفی

اسیت و نییز    یمتقسی  قابلتنها عددی است که به هر عددی  حفر .خودش ندارد ندرو چیزی یچه

تقسییم کیرد و چنیین خواحیی باعیث       بیران  تیوان  ینمتنها عددی است که هیچ عدد دیگری را 

 .باشد یزیانگ شگفتکه حفر موجودی ریاضی  شود یم

 اعداد منفی

پاسیخ   مثیال  عنیوان  بیه نید  ضیی کیافی نبود  ی مسائل ریاماد شمارشی برای حل تماجهان اعد

 ییز انگ شیگفت عدد غریب و  یک ینا .است( منفی پنج) 5- عدد ،x70=0 ی معادلهنظیر  یا معادله

 جییروم .نداشییتند یرش آنپییبتمییایلی بییه  06و  00در قییرون  دانییان یاضیییرو اکثییر  باشیید یمیی

را  هیا  آنولیی   به کیاربرد پاسخ معادالت  عنوان بهنیز گرچه اعداد منفی را ( 0510-0506)کاردان

بیا   بفهمنید  توانند ینمکه  شناسم یممن کسانی را )) :پاسکال گفته بود بلز .دانست یم یرممکنغ

 .در سرزمین ریاضیات بودند هایی یبهغرمنفی  اعداد .((.ماند یمباقی  حفر برداشتن چهار از حفر،

هیچ سیبی بیاقی نمانید     اکنون را کم کنید، ها یبسکنید که پنج سیب دارید و تمام این  تصور

در اینجیا اعیداد    امیا  ،چیز یچهحفر یعنی  که یدرحالاز حفر وجود دارد  تر یینپاچیزی  چه .است
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وقتی چییزی وجیود    یعنی !کنند یممنفی یعنی موجوداتی کمتر از حفر نیز حضور خود را اعالم 

 دنییای ریاضییات   شیاید در !! باشید  وجیود داشیته   تواند یم( حفر) یچهندارد بازهم چیزی ورای 

هماننیدی در   نرسد اما وقتی سعی کنیید  به نظرعجیب چندان ( -0)منفی دو عدد مثال عنوان به

مثیال   در .شوید یممواجه  یدرک قابلتصور کنید با اعجاب غیر  ی آنبراواقعیت و جهان فیزیکی 

یعنیی   مانید  یمی منفی دو سیب بیاقی   آنگا ! سیب اگر شما از پنج سیب، هفت سیب را کم کنید

چیزی  به طبع کنیم یمرا کم  یمقدار مشخص، وقتی از مقداری نیهمچن !!!دوتا کمتر از هیچی

تفاضیل سیاد     ییک  یناو  یعنی حفر ماند ینممقدار اولیه را برداریم چیزی  آنو اگر همه  ماند یم

 در ایین مثیال   انید  متفیاوت  کامالً ولی اعداد منفی 1=(76) – (76)مثل استبین دو مقدار مثبت 

اولییه را اضیافه    ایین تفاضیل، مقیدار    در عیدد منفیی،   درواقیع  .00=(6-) – (76) خواهیم داشت

کمتیر از حیفر    مقدار چهار چهار از حفر، برداشتنزیرا با  کرد یمپاسکال اشتبا   بنابراین! کند یم

د شمارشیی را  و اعتبار اعدا همان استحکام اما منفی عجیب، اعداد .4-=4-1 یعنی ماند یمباقی 

انجیام   فیزیکیی  یرسیازی تصوکیه   هرآنگیا  ولی درک و تصور انسیانی را   باشند یمدر ریاضی دارا 

 .باشند یمغیرقابل درک  و کشد یمچالش  به ،دهد یم

 عدد گنگ

 .بیود  ییه الزاو قیائم  یهیا  مثلث مربوط به آنو  بود کرد  متحیر را ها یبابل و ها یمصر یا مسئله

 را ییه الزاو قائم مثلث یک وتر طول که بود گرفته تصمیم هیپاسیس بنام فیثاغورث پیروان از یکی

 جهیان  یا محاسیبه  چنیین  بیرای  تیالش  در. کند محاسبه را است واحد یک ضلعش دو طول که

 تیر و طیول  فیثیاغورث،  قضییه  طبیق  .شید  مواجیه  یزیاسرارآم بسیار جدیدی موجود با ریاضیات

 جیواب  کیه  کردند یم فکرن دورا آن دانانیاضیر .شد یم 0 عدد با برابر ان دو توان که بود عددی

 شیکل  ایین  به کرد سعی ثفیثاغور شاگرد وقتی اما شود یم کسری شد  شناخته عدد مسئله این

 همیان 0 جیواب  مقیدار  درواقیع  .باشد یم 0 پاسخ درواقع. شد ناموفق ،وردآ به دست را جواب

 امیا  بودنید  نبیرد   پیی  ،عیدد  این سرشت به ها آن ولی بودند رسید  آن به ها یبابل که بود چیزی

 عیدد  .اسیت  بیود   گنی،  عدد یک نآ که بود برد  پی ناشناخته عدد این به موردنظر ریاضیدان

 اعیداد  .کیه گوییا نیسیت    استیک عدد حقیقی  درواقعکه  باشد یمگن، موجود ریاضی خاحی 

عیددی   زییرا  اسیت  ییز انگ شیگفت موجیودی   گن، عدد .سازند یمنامتناهی را  یا مجموعهگن، 
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مشیهورترین اعیداد گنی،     جیز   عدد گنی،،  نیا .0است مانند  پایان یببا تعداد ارقام  اعشاری

ایین   شیود  یمان به یونانیان باستان نسبت داد   شد کشفکه اشار   طور همانکه  باشد یمتاریخ 

a در معادلیه  یعنیی  باشد یم یثاغورثمشهور ف، قطر مربعی در رابطه فرد منحصربهعدد 
0
+b

0
=c

0 

 اگر استمربع دو ضلع دیگر  دو مجموع برابر باکه مربع وتر 

 .0 :شود یم c مقدار در نظر بگیریم حاحل( یک)واحد اضالع را به 

 

 مثالً؛ باشد یم پایان یب آنزیرا تعداد ارقام اعشار  باشد یم یافتنین دست یطورکل بهعدد گن، 

 .…0.404006560 :داریم 0در مورد 

و ( e)عیدد نپیر   ،عیدد   ماننید  باشند یمتعدادی از مشهورترین اعداد ریاضیات عددی گن، 

 (.نسبت طالئی)عدد 

 اعداد اول و اعداد مرکب

به چه  عدد اول ؛ اماباشند یمدر جهان ریاضیات  و قدرتمندترین اعداد ینتر مهماعداد اول از 

 ؟شود یماعدادی گفته 

 p,0مثبت ان  های یهعلاگر تنها مقسوم  شود یمعدد اول نامید   p>0 ححی  عدد :عدد اول

کیه   اتیاضی یر .مرکیب میگوینید   عیدد  ای که اول نباشد، 0از  تر بزرگهر عدد ححی   به .باشند

محتیوای احیول    ی عمد شد و بخش  آغاز( پیش از میالد 511-568) یثاغور فعلم با  عنوان به

برای نخسیتین بیار    که رادارنداین افتخار  انیثاغورسیف .فیثاغور  و مکتب اوست آناقلید  از 

 .اند کرد  یبند طبقهو مرکب  اول عددها را به فرد و زوج،

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Square_root_of_2_triangle.png
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و  انید  اول یعیددها  0و  0،6،5 تنهیا  میان د  عدد ححی  مثبت نخسیتین،  در ،مثال عنوان به

عدد خاحی اسیت زییرا تنهیا عیدد اول زوج      0 عدد .اند مرکباعدادی  01و  4،6،9،8بقیه یعنی 

از مقالیه   04 هیقضی  .خاحیی دارد  نقیش  نه اول است و نه مرکب، چون ،0و نیز عدد ححی  است

 گویید  یمنهم احول اقلید  حاوی حکمی است که بعدها به قضیه بنیادی حساب معروف شد و 

به یک و تنها ییک روش   وانت یم ،ها عاملاز ترتیب  نظر حرف را 0از  تر بزرگکه هر عدد ححی  

 :قضیه طبق متن احلی عبیارت اسیت از   حورت .از عددهای اول نشان داد یضرب حاحل حورت به

عدد اول دیگری  چیه ،شمارند یمعددی باشد که چند عدد اول ان را  ینتر کوچک اگر عددی،))

 بیر قضییه بنییادی حسیاب،     بنیا  ییا چون هر عددی یا اول است .(( شمارد ینمرا  آن ها همانجز 

اول  یعیددها  ،(نیسیت  ییه تجز قابیل و بیش از ایین هیم   )است اول یکتا  یها عاملبه  پبیر یهتجز

همیه اعیداد    تیوان  یمی  هیا  آنکیه از   کننید  یمرا بازی  ای دهند  یلتشکنقش اجزای  یزانگ شگفت

 در .باشیند  یماعداد ححی   نی برای ساختاساختم هایبلوکاعداد اول  درواقعححی  را ساخت، 

 ی نشید   حیل  یهیا  مسئله .زیادی وجود دارد توجه قابل ی نشد اثبات  یها حکم نظریه اعداد اول،

 .استدر تاریخ ریاضیات  نشد  حلمسائل  و مشهورترین ینتر سختجزو  اول یعددهامربوط به 

چند عدد  ضرب حاحل حورت به توان یمرا  n>0عدد ححی  مثبت  هر :قضیه بنیادی حساب

قضییه   تیوان  یمی . اسیت  کتای ،ها عاملاز ترتیب نوشته شدن  نظر حرف تجزیه، ینا اول بیان کرد؛

 :زیر نوشت حورت بهبنیادی حساب را 

n=p0p0…pk دران ؛ کیه p  ،تیوان  یمی را  8 عیدد  ،مثیال  عنیوان  بیه  .باشیند  یمی اول  اعیداد  هیا 

بیه   ،6و  0 اعدا د اول باز ضر 6عدد  مثالً درواقع .6*0=6 ,0*0=4نوشت و یا  6*6=8،حورت به

 .اول را درک کرد العاد  خارقبنیادی بودن اعداد  توان یممیاید و اینجاست که  وجود

 باشیند،  یتکیرار  البته ممکن است برخی از عددهای اول موجود در تجزیه یک عدد حیحی ، 

 .5*6*6*0*0*0=661 مثالً

 :ن کردازیر بی حورت بهبه روشی یکتا  توان یمرا  n>0عدد ححی  مثبت  پس

n=p0
k
p0

n
…pr

m 

ن ااول بییی چنیید عییدد ضییرب حاحییل حییورت بییه تییوان یمییرا  661 عییدد ،مثییال عنییوان بییه
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06=661کرد؛
*60

*5 

66:داریم 4005مثالی دیگر برای عدد  عنوان به
*50

*0 

 .داردوجود  عدد اول تینهایب اقلید ، جهیبنابرنت ؟استاما تعداد اعداد اول چه میزان 

بیا   زییر که در  شود یمت اریاضی یها فرمولنظریه اعداد اول شامل تعداد وسیعی از زیباترین 

 .شوید یم آشنا ها آنتعدادی از 

 نظریه همنهشتی

رسیاله   0910سیال   در مشهور به شاهزاد  ریاضیات،( 0955-0000)گاو  کارل فریدریش 

، گیاو   ایین اثیر بیزرگ،    در .ئیه کیرد  اارباب حساب را به جهان ریاضیی   در یا رسالهعظیم بنام 

 :شود یمزیر تعریف  حورت بهمفهومی قدرتمند و مهم بنام نظریه همنهشتی را ابداع کرد که 

n  عدد ححی   دو .استعددی ححی  مثبتa,b    را همنهشت بیه پیمانیهn    میگیوییم اگیرn 

 ,a تفاضل دیبا طبق این تعریف، درواقع(. nبه پیمانه ) ab :یگرد عبارت بهرا بشمارد  a-bتفاضل 

b  برn نوشیت  ییز روبیرو ن  حورت بهاین نظریه را  توان یم .(حفر شود ماند  یباق)باشد  یرپب بخش: 

a
n
 b 

بیه  )5104 امیا  (0 بیه پیمانیه  )80یا  6(6)0-04 زیرا (0 به پیمانه)604 ،مثال عنوان به

 .نیست یرپب بخش 0 که بر 06=04-51 نیست زیرا( 0 پیمانه

 قضیه کوچک فرما

a  0-عیدد  p آنگیا   نباشد، یرپب بخش pعددی ححیحی باشد که بر  aعددی اول و  pاگر 
p-0 

a یگرد عبارت به شمارد یمرا 
p-0
0 ( به پیمانهp) 

 قضیه ویلسن

 (k به پیمانه) -0!(k-0) حورت درانعددی اول باشد  kاگر 
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 اعداد تام

 یعنیی، )خیود  واقعی  های یهعل مقسومکه با مجموع  nعدد تام عدد ححی  مثبتی است مانند 

 .برابر باشد( nغیر از خود  nمثبت  های یهعل مقسوم

 6و بنیابراین   6=07076 و باشیند  یمی  6و 0و 0اعیداد   6واقعی  های یهعل مقسوم :مثال عنوان به

و  باشییند یمیی 04و  0،0،4،0اعییداد  09علیییه هییای واقعییی   مقسییوم یییا .عییددی تییام اسییت 

تام در سراسر تاریخ همیوار  در ارتبیاط    اعداد .عددی تام است 09و بنابراین  09=0707470704

فیثاغورسییان از دوران کهین    آثاراعداد در  نیا .اند ظاهرشد گوناگون عدد شناسی  یها حورتبا 

نمایشیگر نیوعی تمامییت و     دهنید  یمخاحیتی که اعداد تام نشان  ها آن تصور به .اند شد پدیدار 

از  یاریبسی  .نهیاد  شید  اسیت    هیا  آنبر (( تام)) امن ازآنجا که است، شناسی یباییزکمال در علم 

 ؛ واعداد تام هسیتند  ازجملهقدیمی و معتقدات باطنی مبتنی بر خواص اعداد ححی   یها خرافه

 هیای  یید  پد تیر  یعلمی را  توسل به علم اعداد جانشیین تعیابیر   از  برهان دنیای کهن، در ،بسا چه

تعیدادی نامتنیاهی از ایین اعیداد      آیا اعداد تام را بیابیم؟ توانیم یمچگونه . است شد  یمطبیعی 

و هنیوز هیم    انید  کیرد  هستند که هزاران سال است ریاضیدانان مطرح  یسواالت ها ینا موجودند؟

اساسیی در میورد اعیداد تیام مطیرح اسیت کیه         سیؤال  دو .اند نکرد کامل جواب دریافت  طور به

یا عدد تام فردی وجیود  آنیست  مشخص اینکه، اول .جواب دهند ها آنبه  توانند ینمریاضیدانان 

فقط چهار  انیونانی .نامتناهی است یا نه یا تعداد اعداد تامنیست آ مشخص اینکه، دوم .دارد یا نه

به شرح زیر معرفی ( میالدی 011)خود را نیکوماخو  در حساب  ها ینا .عدد تام را میشناختند

 :کرد

0. 6 

0. 09 

6. 486 

4. 9009 

 66551666:عدد تام پنجم که در سد  پانزدهم کشف شد برابر است با
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 :عدد تام ششم بعدی که کشف شد

9598968156 

 باشیند  یمی در طیی تیاریخ ریاضییات     شد  کشفدد تام این شش عدد که اولین تا ششمین ع

متناهی  ها آننیست که تعداد  مشخص که اعداد تام نادرند اما هنوز که اشار  شد، دهد یمن نشا

و تعرییف زییر    فرمول فرمولی زیبا جهت کشف اعداد تام، آوردن به دست یبرا .است یا نامتناهی

n=0k-0 آنگا اول باشد،  ،0K-0، K>0اگر  :است آمد  به دست
(0k-0) و هر عیدد   استتام  عددی

 :تام سه عدد نخست یبرا .به این حورت است زوج تام

k=0،00 اگر
(00-0)= 6 

k=6، 00 اگر
(06-0)=09 

k=5، 04 اگر
(05-0)=486 

 اعداد متحابه

 :شوند یمزیر تعریف  حورت بهکه  باشند یماعداد متحابه گونه عجیب دیگری در دنیای اعداد 

و  nبرابیر   mاگیر مجمیوع مقسیوم علییه هیای واقعیی        شیوند  یممتحابه نامید   m,nدو عدد 

 .باشد mبرابر  nمجموع مقسوم علیه های واقعی 

متحابیه زییادی    اعیداد  .هسیتند  m=001,n=094زوج متحابیه اعیداد    کیی  ،مثیال  عنیوان  به 

 .متناهی است یا نه ها آنمشخص نیست که تعداد  یول ،اند شد  شناخته

 اعداد متعالی

 :باشد زیر شکل به ای معادله پاسخ که است مختلط عدد یک جبری، عدد یک

F(x)=a1 x
n
+a0 x

n-0
+…+an-0 x+an که در ان  استa1    همیه  ومخالف بیا حیفرa    هیا اعیداد

 .باشند یمححی  

گئورگ کانتور بیا نبیوغ غیایی     .شود می نامید  متعالی عدد نباشد، جبری که مختلطی عدد 

خیود   یها مجموعهدر نظریه  کانتور .ارندمتعالی وجود دت کرد که اعداد ار اثبااولین ب یبرا ،خود
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جموعه و نیز م باشد یماشمارای نامتناهی ن 0و  1اثبات کرد  بود که مجموعه اعداد حقیقی بین 

 باشید  یمی اعداد جبری نامتناهی شیمارا   ی مجموعه ؛ اماناشمارا است ینامتناه یزناعداد مختلط 

 .که باید اعداد مختلط غیر جبری وجود داشته باشند شود یمبنابراین نتیجه 

 هیی پا ،eاثبات کرد که عدد  0906، در سال تیارم .باشند می e و π اعدادمتعالی، ینمشهورتر

 .را ثابیت کیرد  متعالی بود عدد  0990لیندمان در سال  ؛ واستمتعالی  یعدد لگاریتم طبیعی،

 عیدد  یک متعالی بودن اثبات چراکه اند شد  شناخته متعالی یزانگ شگفت اعداد از کمی های نمونه

 .است دشوار بسیار

 و اعداد مختلط عدد موهومی

بیرای حیل مسیائلی ماننید      تیالش  .باشیند  یمی  انگیزی یرتحاعداد موهومی موجودات بسیار 

x یا حل معادله-0مفهوم 
0
موهیومی   اعیداد  .کرد آشنارا با اعداد فوق تصور موهومی  بشر ،0- =

را  آنکه تمام اعداد حقیقی و موهیومی و بییش از    آنجاریاضیدانان را به گسترش جهان اعداد تا 

 کیه  a+bi به شیکل اعداد مختلط یعنی اعدادی  بود که ترتیب ینا به .کردنیز در برگیرد، رهنمون 

a,b عدد حقیقی و-0=i حقیقیی ییک عیدد     قسیمت  .نزدهم کشف شدندا، در قرن شباشند یم

عیدد   درواقیع  .دهنید  یمی نشیان   IMبیا   یک عدد مخیتلط را  و قسمت موهومی RE مختلط را با

ی در نظیر  عیدد مختلطی   تیوان  یمی هر عدد حقیقی را  .باشد یممختلط یک عدد عجیب ترکیبی 

گرفت که بخش موهومی ان حفر است و هر عدد موهومی عدد مختلطی است که بخش حقیقی 

برای نشیان دادن اعیداد    یراه د حقیقی و اعداد موهومی،ورهای اعداب محترکی با .ان حفر است

کیه ایین دو    یا حفحهنقطه روی  هر .یابیم یمحفحه اعداد مختلط نام دارد  آنچهمختلط بر روی 

تیاریخ   هیای  یید  ا تیرین  ییب عجموهومی از  عدد .تنها با یک عدد مختلط متناظر است سازند یم

کیه تیاریخ ریاضییات نشیان      طور همانولی . استسان از درک ان عاجز که ان باشند یمریاضیات 

 رسید  یمی  به نظرما منطقی  مهم است این نیست که چه چیزی طبق عقل سلیم آنچه ،دهند یم

موهومی را درک کنییم و   یزآم جنوناعداد  توانیم ینم ما ،استاثبات ان دارای اهمیت  بلکه یا نه،

و  شید   اثبیات بنییادی   موجیودات  هیا  آناضیات مییدانیم ولیی   موجودات ری ینتر ناممکنرا  ها آن

عجیب بودنی  تمامی باوجودموهومی و اعداد مختلط  اعداد .باشند یماساسی در ریاضیات مدرن 
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 .بکار می ایند کامالًکه دارند اما در علوم کاربردی 
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 نهایت بی

مواجیه   آنمفهومی است که نوع بشیر بیا    ینتر هولناکمفهوم بینهایت غیرقابل درک ترین و 

 د یی اقل .باشید  یمی  کننید   یجگ تینهایب نامش، انداز  بهاست که  ای یشهاند تینهایب .شد  است

 .انید  پاییان  یبی عدد اول وجود ندارد و اعداد اول  ینآخراثبات کرد که  (سال پیش از میالد 611)

بینهایت یعنی  ؛ امااست پایان یبو  آغاز یبنیز  مجموعه همه اعداد ححی  مثال عنوان به نیهمچن

و  آسیا  غیول سری اعداد بسییار   دریافت عظمت یتیا در ک ما قابل پایان یباست  روندی یاآ چه؟

در  نامتناهی مطلق وجود دارد ییا اینکیه   یاآرا ندارد؟  کنند یماز اعداد که مدام رشد  یا مجموعه

 آغیاز  یبی )و ازلیی بیودن    رسید یم، روند چیدمان سری عظیمی از اشیا  و اعداد به پایا ن یا نقطه

گیاو    0960سیال   در ی است دور از قدرت دید میا؟ افق حرفاً بودن، انتها یبو  پایان یبو ( بودن

 )) :، وحشت خود را از بینهایت طی عبارت زیر اظهار داشتیا افسانهریاضیدان 

عدد خاتمه یافته و معینی اعتراض  حورت به استعمال کمیت بینهایت در ریاضیات، یهعلمن 

برای مقیادیر بیزرگ    ای ید پدباید  تینهایب .فرضی در ریاضیات پبیرفتنی نیست نیچن .کنم یم

 کیه  یدرحیال  شیوند  یمنزدیک  آنواقعی ان حدی است که برخی مقادیر هموار  به  مفهوم باشد،

 ((.ممکن است بدون محدودیت بزرگ شوند یگرد یرمقاد

کوچیک   X/0 شیود  یمبزرگ  Xکه  یجتدر بهنمایش اعداد حقیقی باشد در این حورت  X اگر

و  X/0کیه اخیتالف میابین     کنییم  یمی مقداری چنان معین  X برای توانیم یمو هموار   گردد یم

کیه   یقیدر  بیه  تیوانیم  یمی و این اخیتالف را  ( غیر حفر) یما کرد اراد   قبالًباشد که  یقدر بهحفر 

بیا حیفر از ایین     X/0شیود اخیتالف    تیر  بزرگ بازهم X اختیار کنیم و اگر منظور مااست کوچک
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بینهاییت   به سمت X که یوقت X/0 که حد گوییم یمو بنابراین  شود یممقدار مشخص هم کمتر 

 احیالً  =1/0 حورت به یعبارت ؛دهند یمنمایش    بینهایت را با عالمت ؛ ومیل کند حفر است

بینهایت عملی اسیت میبهم و بنیابراین خیالی از مفهیوم       بر یمتقسمفهوم ندارد به دو دلیل یکی 

هیم  =0/1به همیین دلییل تسیاوی   . است و دلیل دوم همان است که گاو  اظهار داشته است

 .می نداردمفهو

 

 

 

 

درک چییزی کیه    توانیایی با ذهن بشر نیست زیرا گونه ما  درک قابل واقع به سرشت بینهایت 

حتیی   میا  .از تصورات و ومحدود  ی قدرت تحلیل و تصویرسیازی ذهین اسیت را نیدارد     تر بزرگ

 هیر  .بینهاییت بعید   یک بعد بیشتر از سه بعد معمول را تصیور کنییم چیه برسید کیه      توانیم ینم

مجموعیه   و عناحیر بینهایت عضیو دارد  ( اعداد ححی  ی مجموعه مثالً)از انواع اعداد  یا مجموعه

 ییییقلمرو ،تییینهایب. از اعییداد یا مجموعییهباشیید ماننیید  شیییئی شییامل هییر نییوع  توانیید یمیی

خیود بینهاییت را    یحتی  ،در حالی است کیه ریاضییدانان تیاریخ   و این  باشد یم دستر  یرقابلغ

و زیرا قبول وجود بینهاییت مطلیق    دانستند یمهر چه بزرگتر شدن و رشد کردن  بسمت روندی

 مییثالًکیه عییدد غیول اسییای    طییور همییان درواقیع  رفتیار کنیید، ) ...و6و0و0) کییه ماننید  کامیل 

یک عدد کامل است، بینهایت هیم عیددی کامیل     66189189654609818665400904600

بالفعیل و   ییا ( کامیل )مطلیق  بینهاییت   ی گونهدو  درواقع .باشد یم قلمرویی ممنوعه مطلقاً باشد،

، شیود  ینمی ولیی بالفعیل   بیودن  و پاییان   آغیاز که با وجود غیرقابیل   بالقو  یعنی روندی بینهایت

کیه   باشید  یمی و تمام نظرات ریاضیدانان و فالسفه بزرگ تاریخ در مورد بینهایت بالقو   باشند یم

فوق بشری کارل فریدریش گیاو  را نییز عیاجز     نبوغ تمام ریاضیدانان بزرگ تاریخ و حتی نبوغ

 .را مطیرح کیرد  ( طلیق م) یواقعی بینهایت بیالقو  و   دو گونه ی یشهاندبود که  ارسطو .گباشته بود

اعیداد شمارشیی    ی همه ی مجموعه ،مثال عنوان به .که تنها بینهایت بالقو  وجود دارد گفت یاوم
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 امیا  ایید؛  بیه دسیت  به هر عددی یکی اضافه کرد تا عدد بعیدی   توان یم رایز ،اند ینامتناهبالقو  

 مفهیوم  ،هیا  پارادوکسدر بسیاری از  نیهمچن .یافت دست مجموعه کل به توان ینم گا  یچه عمالً

 یدوجزئی و تقسییم   پشیت  الکو  یلآشی  یها پارادوکس .بی نهایت عامل احلی قلمداد شد  است

خیود   یدوجزئدر پارادوکس تقسیم  زنون .کرد  است زد  یرتح ها قرنرا برای  دانانیاضیر زنون،

بیه مقصید    هرگیز  ،پیمایید  یمی مقصد مشخصی را   یسو بهکه  یمسافر :کند یمچنین استدالل 

دوبیار  نیمیی    دیبا را ، ی یمهنرسیدن به  با ، زیرا مسافر ابتدا باید نصف را  را طی کند،رسد ینم

و چون همیشه نیمه دوم را   ماند یمبخش باقی  آننیمی از  پس .از فاحله باقیماند  را طی کند

مسافر هرگز به  نیا باید گبر کرد، را  یمهنکه باید پیمود  شود و از بی نهایت نقطه  ماند یمباقی 

 واقیع  بیه  .باید به پارادوکس گالیله نیز اشار  کرد ییها پارادوکسمیان چنین  در .رسد ینممقصد 

 .کنید  یمی ایجیاد   یآدمرا در  مانند یبو  همتا یبتفکر در مورد بینهایت بالقو  نیز تر  و عظمتی 

 ییرممکن غنییز   بنام بینهاییت کامیل   تری یبغر بینهایت حتی تصور اید  که رسدیم به نظر پس

 .قیرارداد  ییک  بیه  ییک را در تنیاظر   اهاناگر و فقط اگر بتوان  گویند یم ارز هممجموعه را  دو .است

 یاحییل اعییداد .دارای یییک عییدد احییلی هسییتند گوینیید یمیی باشییند، ارز هییمدو مجموعییه  یوقتیی

(CARDINAL NUMBER( )تعداد اعضای مجموعه )با اعیداد   توان یممتناهی را  یها مجموعه

و تمیایزی بیین    را پبیرفتیه بودنید  ( ) ینهاییت بفقیط ییک    دانانیاضی یر .طبیعی مشخص کرد

اعداد حقیقی وجیود نداشیت و درواقیع همیه      ی همه ی مجموعههمه اعداد طبیعی و  ی مجموعه

 های بالقو  تینهایب ،انداز  هم بودند وهمه ی این بینهایت های  نامتناهی برابر با یها مجموعه

احیلی واحیدی دارنید، در میوردی کیه       عدد ،ارز هم یها مجموعهاحل اساسی که  نیا .نیز بودند

پییش   یآور شیگفت  هیای  یتوضیع  نامتنیاهی باشیند،   یهیا  مجموعیه تحت بررسی  یها مجموعه

 ی مجموعیه  ،0n بیا  n، در نیمه دوم قرن شانزدهم متوجه شد که به کمک تنیاظر  لهیگال .آورد یم

اعداد حیحی    ی همه ی مجموعهبا  یک به یکدر یک تناظر  توان یماعداد ححی  مثبت را  ی همه

عدد احلی واحدی اختصیاص داد  باید به هر یک از این دو مجموعه  رو ینازا .قراردادمثبت و زوج 

گفت که تعداد اعداد ححی  مثبت برابر تعداد اعداد حیحی  مثبیت زوج    دیبا ،نظر نقطهاین  و از

نامتنیاهی بیاهم برابیر     یهیا  مجموعیه  ی همه)دو مجموعه نامتناهی بالقو  که برابرند یعنی؛ تاس

میوقعی کیه    در پس احل موضوع اقلید  مبنی بر اینکه کل بزرگتیر از جیز  اسیت،   (. باشند یم
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ددکینید در سیال    درواقع. جایز باشد تواند ینم ،اند موردبحثنامتناهی  یها مجموعهاعداد احلی 

 ارز هیم خیودش   تعریف کرد که با یک زیرمجموعیه  یا مجموعهمجموعه نامتناهی را  کی ،0999

 حیورت  بیه اعیداد و ییا    هیای  دنبالیه در پایان  نقطه سه یلهوس بهرا  تینهایب ریاضیات، یختار .باشد

، بیا اضیافه کیردن ییک     هیا  یمتناهیعنی یک کمیت در حال افزایش از  داد یم نمایش عالمت 

 .و عدد اخری نیز وجود ندارد شود یم تر بزرگمیاید و عدد  به دستبیشتری  مقدار واحد،

 کانتور ماوراء بینهایت اعداد ماورای بینهایت؛

 

 {کانتور گئورگ :عکس}

در چند دهه پایانی قرن نوزدهم به قلمروییی  ( georg cantor()0945-0809)کانتور گئورگ 

تاریخ ریاضیات را برای همیشیه تییییر    شد و وارد بود، که فراسوی بزرگترین نوابغ تاریخ بشریت

یعنیی نظرییه اعیداد میاورای      دستاورد تاریخ همه علوم ترین وغریب یبعج 0904در سال  او .داد

کیه عیدد    کیانتور  .را کشف کرد( عدد احلی فرامتناهی()transfinite()اعداد ترانسفینی) ینهایتب

یعنیی   را با اولین حرف الفبای عبری، آن را ابداع کرد و( TRANSFINITE) یفرامتناهاحلی 

ابیداع کیرد و   ( کامیل ) یواقعی بینهاییت   عنوان به اعداد ترانسفینی را هینظر ،کانتور .نهاد نام الف،

بیا بینهاییت هیای گونیاگون بیه اعمیالی        شود یمیعنی  آوردحساب اعداد ترانسفینی را به وجود 

و  دانسیت  یمی کار کانتور را خارج از قلمروی هرنیوع علمیی    کرونکر .همچون جمع زدن پرداخت
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 و گئیورگ کیانتور،   .((اسیت  یآدمی کار  یباق ،یدآفرخداوند اعداد ححی  را )) :این جمله را گفت

از  یکی ی فیوق نامتنیاهی کیانتور،    یهیا  مجموعیه نظرییه ریاضیی    .یید آفرنوع اعداد را  ترین یبغر

و  باشید  یمی کانتور اسا  و بنییان ریاضییات جدیید     هینظر .ابداعات ذهن بشری است ینتر مهم

کیه اشیار  شید اعیداد احیلی       طیور  همان .ریاضیات داشته است برجهانعمیق و بنیادی  یریتأث

بیه اعیداد    اسیت بیالقو   ( )از بینهاییت   تیر  بیزرگ نامتناهی کامیل و بالفعیل کیه     یها مجموعه

 0904ر در یک سری مقاله که از سال که نظریه این اعداد را گئورگ کانتو اند معروفترانسفینی 

در حال به وقوع پیوستن مستمر نیست بلکیه   یزیچ اید  که بی نهایت، نیا .کرد ابداع شد، آغاز

ماننید ییک عیدد     تیوان  یمی کیه   عدد فرامتناهی کانتور)دارد کامل وجود  طور بهچیزی است که 

کیه   ای یید  ابییش از هیر   ( کرد و به توان رساند ضرب را جمع زد، آنرفتار کرد و  آنمتناهی با 

 ی کننید   دگرگیون  ی یید  اهیر   ماننید   .بیود  کنند  دگرگوناست،  شد  ابداعدر ذهن بشر  تاکنون

بیه بسییاری از    کیه  نیز به نحوی اساسی مورد مخالفت قرار گرفت و حتا گاو  یکی ینا دیگری،

ایید  ییک بیی نهاییت کامیل را       نتوانسیت  ،ریاضی پیش از کاشفان انها گام نهاد  بیود  یها کرانه

گیائو  مفهیوم خاتمیه یافتیه را بکیار      )کانتور در مورد بینهایت حقیقیی   0996سال  در .بپبیرد

اختالف اساسی مابین بینهایت بیالقو  و بینهاییت حقیقیی ییا      باوجود)) :گوید یمچنین ( برد یم

مفهوم کمیت متیییر معینیی    یاول .ندکه این دو را باهم مشابهت ساز افتد یماتفاق  مکرر بالفعل،

 Xهمچیون  )رود  یمو از هر مقدار محدود بزرگی که اختیار کنیم باالتر  کند یمرا دارد که ترقی 

دومی کمیتی است ثابیت و بیدون تییییر کیه میاورا  تمیام کمییات         که یدرحال( X/0در عبارت 

 .((است قرارگرفتهمحدود یا معین نا

احیلی مجموعیه همیه اعیداد      عیدد  کیانتور،  یزآمو راز  انگیز یرتحدر نظریه ماورای بینهایت 

نامتنیاهی  بیا ایین عیدد احیلی را      یا مجموعهو هر  باشد یمعدد ترانسفینی  ینتر کوچکطبیعی 

را برای نشان دادن عیدد احیلی ییک مجموعیه     ( الف)نماد که  کانتور گئورگ .گویند یمشمارا 

 ،نی؛ بنیابرا نشیان داد  1نامتناهی شمارا را با  یها مجموعهعدد احلی    بود،دنامتناهی خلق کر

1=CARD N.  
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 چراکهاست  یزانگ شگفتبسیار بسیار  نیا اعداد گویا شمارا است، ی مجموعهکانتور نشان داد 

( عیدد احیلی مجموعیه اعیداد گوییا     ) ییا گوعناحر مجموعه همیه اعیداد    طبق عقل سلیم، تعداد

اینجیا عیدد احیلی     تیا  .اسیت مجموعه همه اعداد طبیعیی  ( عدد احلی)عضوها از تعداد  تر بزرگ

مجموعیه اعیداد طبیعیی     انیداز   هیم شمارا یعنی  یهمگ اشار  شد، نامتناهی را که یها مجموعه

مطلق را کشف کیرد از قلمروییی ممنوعیه عبیور      تینهایب ،کانتور که گفته شد، طور همان .بودند

  ایین بینهاییت بالفعیل و مطلیق را بیا       باشند یمبالقو   های یتنها یبکرد   بود که بزرگتر از 

همه اعیداد میاورای    یاآ یعنی نامتناهی شمارا هستند؟ یها مجموعههمه  یاآاما  دهند یمنمایش 

 یهیا  مجموعهگئورگ کانتور این بود که  همتای یب کشف گرید هستند؟ انداز  هم ،()بینهایت 

غییر   یهیا  مجموعهنتایج تئوری کانتور در مورد  ترین کنند  یر خ ؛ ونامتناهی ناشمارا وجود دارد

وجیود   و کاملبیگانه مطلق  های نهایت یبکشف کرد  بود که  تنها نهکانتور  یعنی؛ باشد یمشمارا 

کیه  !!! بینهایت های مطلق نیز وجود دارنید  گونه ینازا تر بزرگحتی  ریاضی موجودات دارند بلکه

 اعیداد طبیعیی   هیای  یرمجموعیه زهمیه   مجموعه .نامتناهی ناشمارا میگویند یها مجموعه آنهابه 

مجموعیه همیه اعیداد طبیعیی از      هیای  یرمجموعهزیعنی تعداد ؛ |P(N)|>|N| درواقعناشماراست 

مجموعیه همیه    نیهمچنی  .باشید  یمی  تیر  بیزرگ  نهیایتی  یب اعداد طبیعی، همه ی مجموعهتعداد 

0Nناشمارا است، ها 0ها و  1نامتناهی حاحل از  های دنباله
={1,0}

Nحتی عیدد احیلی ان بیا    ؛ و 

P(N), R نامتناهی اعداد حقیقی  یعنی با مجموعه(R ) اعیداد   یهیا  مجموعهو مجموعه همه زیر

نامتنیاهی ناشیمارا    X<0>1 ی بیاز  مجموعه همه اعداد حقیقیی در   درواقع!!!. طبیعی برابر است
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یعنیی بینهیایتی مطلیق و بزرگتیر از     )بینهاییت   کیه  {0و1}مجموعه  اعضایتعداد  یعنی؛ است

فیوق   عیدد  .باشید  یمی  برابیر  با تعداد اعضای مجموعه تمام اعداد حقیقیی،  است( بینهایت بالقو 

نشیان   0اعیداد حقیقیی را بیا     ماننید  بزرگتر از اعداد طبیعی، های نهایت یبمربوط به  بینهایت

یعنیی   هسیتید ( ()بینهاییت  یمیاورا  ترانسیفینی، ) یترامتنیاه در قلمرو اعداد  اکنون .دهیم یم

 گونیه  کیانتور،  مواجه شد  بود بلکیه  انداز  همبالقو  و  های نهایت یبتاریخ بشریت با  تنها نهاینکه 

کیه   0یعنیی  )کامیل  و نیز فراتیر از بینهاییت   ( کامل یا مطلق)بالفعل بشری را با بینهایت های 

کشیف   یزتیرین انگ اعجیاب این غیرقابل درک ترین و  ؛ ومواجه کرد  است( باشد یم 1بزرگتر از 

 در .کانتور کشف کرد که بسیاری از اعداد احلی فرابینهایت دیگر نییز وجیود دارنید   . است یآدم

 |X،|X|<|P(X)بیرای هیر مجموعیه     گویید  یمی کانتور اسیت کیه    هیقض بنیادی، جهینت این راستا،

نامتنیاهی   مجموعیه ( کاردینیال )احیلی  عدد ،Xبرای هر مجموعه نامتناهی مانند  یعنی؛ باشد یم

عیدد احیلی    نیهمچن .استبزرگتر  X، از کاردینال مجموعه نامتناهی Xتمام زیر مجموعه های 

|برابر است با  P(X) یا کاردینال
|P(X)|=0|X. 

از  مجموعیه نامتنیاهی  پس برای هر . ، <0هر عدد احلی ترامتناهی  یبرا .قضیه کانتور

 .شود یمانها یافت  ی همهاعداد احلی یک عدد احلی بزرگتر از 

 :بود سری زیر خواهد امتناهی کانتور طبقسلسله اعداد و سلسله اعداد احلی تر یجهدرنت

1,0,0,6,…,n,…, 1, 0, 0,… 

 باشید  یم 1،}{برای مجموعه تهی ( عدد احلی یا تعداد عناحر یک مجموعه) ینالکاردیعنی 

 کیه ییک میلییارد عضیو دارد،     یا مجموعه یبرا ،شود یمدارد یک  که یک عضو یا مجموعهبرای 

 بیرای  نامتنیاهی کیه   یهیا  مجموعیه تا میرسییم بیه جهیان     طور ینهمو به  باشد یممیلیارد  کی

مجموعیه نامتنیاهی اعیداد     میثالً ) 1 داریم( ترامتناهی) ینهایتبماورای  کاردینال ینتر کوچک

مجموعیه   میثالً )0ترامتنیاهی   نیال یکارد ،از قبلیی  تر بزرگ بازهمترامتناهی  نالیکارد ،(طبیعی

 میثالً از ایین   و برای موجودات فیوق بینهیایتی بیازهم بزرگتیر     باشد یم( نامتناهی اعداد حقیقی

0111 ،ریاضی وار  موجودات هم وجود دارد و به همین ترتیب( ) تیر  بیزرگ  مراتب بهکانتور که 

 !!!به تعداد بینهایت وجود دارند باشند یماز ابر بینهایت قبلی 
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طییور کییه  همیین .باشیید یمیی یییزانگ شییگفتحسییاب اعییداد احییلی کییانتور نیییز بسیییار بسیییار 

کاردینال اعداد طبیعیی از کاردینیال اعیداد حقیقیی      یعنی؛ است CARD N<CARD Rدیدیم،

 این موجودات ورای عقیل سیلیم،   ضرب حاحلراهی برای حاحل جمع و  یاآ ؛ اماکوچکتر میباشد

 1+1=1 ،مثال عنوان به .فوق تصور را نیز ابداع کرد یها حساب گونه ینا ،کانتور دارد؟ وجود

 .01+00=00 و

کیه کیل    گویید  یمی همچنین کانتور بیان کرد که این احل منطقی و طبق عقیل سیلیم کیه    

 1ابیر بینهاییت    کاردینال مثال عنوان به .جایی ندارد ها نهایت یباز جز  است در جهان  تر بزرگ

مربیوط بیه مجموعیه     1با عدد احیلی ابیر بینهاییت     مربوط به مجموعه نامتناهی اعداد طبیعی

از کیل اعیداد    مترتعداد اعداد زوج باید ک وضوح به که یدرحال! نامتناهی همه اعداد زوج برابراست

 .است تصور یرقابلغکانتور  های نهایت یبکه جهان  شود یمطبیعی باشد پس بازهم دید  

اسیت   ای ید اامیزترین  جنون نظریه ماورای بینهایت واعداد احلی ترامتناهی گئورگ کانتور،

ولی شیاید  . باشد یمن ربنیان ریاضیات مد حال یندرعمواجهه شد  است ولی  آنزاد با  یآدمکه 

او سرسیختانه   ؛ اماخود تنها نماند  بود ی ید ادیگری در تاریخ، بیش از کانتور با  دان یاضیرهیچ 

 :ایستاد

ایسیتاد  بیودم کیه سیالهای      ییها سنتخواسته خودم ملزم بودم زیرا در برابر  رغم یعلمن ))

 کیه  ینابودم به  ملزم ؛علمی ایام برای انها ارزش قائل شد  بودم یها پژوهشسال در طول دوران 

 حیدومرز  یبچیزی که  عنوان به فقط نه البته را بی نهایت بزرگ است بررسی کنم، آنچهبیندیشم 

 یلهوسی  به ریاضی به شکل قطعی یک بینهایت کامل ازنظررا  آنبلکه برای اینکه ...یابد یمافزایش 

نکنم دلیلی در برابر این امر بتوانند اقامه کنند که من قادر به مقابلیه بیا    گمان .اعداد نشان دهم

نسبت بیه ریاضیی خیودش بلکیه نسیبت بیه خیود         فقط نهاعتماد و اطمینان کانتور .(( نباشم آن

 گونیه  یین او در جیای دیگیری    بیود  آگا و انعطاف تفکر ریاضی  یآزادهموار  از  او .ریاضیات بود

 :نوشت

و فقیط ییک شیرط بیدیهی بیران حکیم        اسیت  آزاد کیامالً  تکامل خود، درروند ریاضیات،...((

که از قبیل سیاخته    یمیبا مفاهاینکه مفاهیم ریاضی درون خود تناقضی ندارند و  هم آن، کند یم
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 .انید  یافتیه  سیامان  هیا  ییف تعرکه بر اسا   یروابط ؛اند مشخصدارای روابطی  شوند یم یشآزماو 

 هیا  آنارائه دهیم که چنیان بیه    اآنه، فقط ضروری است تعریفی از یداعداد جددر معرفی  یژ و به

را در چنان رابطه محکمی با اعداد قدیمی قرار دهد کیه   انها قطعیت بخشید تا در برخی شرایط،

و  توان یم این شرایط گردید، ی همهاینکه عددی حائز  محض به .باشند یزتما قابلدر موارد معین 

 .((دی موجود و واقعی در ریاضیات پبیرفتعد عنوان بهباید ان را 

و اختییار میدنظر    یآزادگئورگ کانتور که با  مفهوم بی نهایت کامل واعداد احلی فرامتناهی

 هیای  یید  ا .دستاورد تاریخ ریاضیات تبدیل شد یزتریناسرارآمو  ینتر بزرگکرد به  خلق خودش،

 عدد احلی همه اعداد حیحی  مثبیت،  اینکه  ماورای بینهایت باورنکردنی و غریب کانتور همچون

عیدد بعیدی    کیی  عدد احلی فرامتناهی است ونیز به ازای هر عدد احلی فرامتناهی، نیکوچکتر

 یا اینکه بینهایت کامل وجود دارد و نیز حساب اعداد فرامتناهی، و فرامتناهی بزرگتر وجود دارد

هیم ایین    انبزرگترین ریاضییدان  یحت .باشند یمبنیادی  مطلقاًدیگر برای ریاضیات امری  امروز 

که اعداد احیلی روزمیر     طور همان ،اند شد  اثباتاما مهم این است که  کنند ینممفاهیم را درک 

 مطلقیاً احیلی فرامتنیاهی نییز     اعیداد  ،اسیت  و بدیهی شد  اثبات مطلقاًمانند اعداد طبیعی امری 

 اعیداد  ریاضیات، جهان .گبارد ینمولی هیچ راهی برای در ک باقی  باشد یمو بنیادی  شد  اثبات

غریبه ولی بنیانی پبیرفتیه   یتغا بهموجوداتی  عنوان بهکانتور را ( ها الف ها،) یفرامتناهاحلی 

وجیود دارنید، در   ... و6و0و0از اعداد به ترتیب بزرگ شوند  ماننید   یا سلسله که طور همان .است

نخسیتین عیدد احیلی     عیداد طبیعیی  ، عیدد احیلی فرامتنیاهی ا   کانتور نییز  یها مجموعهنظریه 

؛ عیدد بعیدی   اسیت ( (ییک -الیف ))و عدد فرامتنیاهی بعیدی   ( حفر-الف()1)فرامتناهی میباشد

 .و بدون انتها آخر یالو (( دو-الف))

بود که نوع بشیر بیا    ای ید پد ینتر ناشناخته و کشف کرد که را دید ییقلمرو کانتور، گئورگ

کشیف کیرد    بینهایت کامل را تنها نهکانتور  ؛ امامواجه شد  بود یعنی بینهایت کامل و واقعی آن

از الف قبلیی   هرکدامکه  بلکه اعداد مافوق بینهایت و سلسله بی پایانی از کاردینالهای ترامتناهی

ای  سلسیله  یعنیی،  باشید  یمی  تیر  کوچک از خودش، تر بزرگمتناهی ناواز کاردینال فوق  تر بزرگ

را نیز  ماورای بینهایت و به همین ترتیب یماورا بینهایت، یماورا از بینهایت، یزآم جنون یتغا به

 .ابداع کرد
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در تمام تاریخ علوم، بزرگترین  اید  ترین وغریب یبعج نظریه ماورای بینهایت گئورگ کانتور،

 .باشد یم یآدمنتایج تفکر  ترین یعرفدستاورد تاریخ ریاضیات و یکی از 

مقایسیه   یاضیاتو ردر مورد مقام کانتور باید گفت که او را نباید با نوابغ و ابرنوابغ تاریخ علم 

کیانتور   میاورای بینهاییت گئیورگ    و نبیوغ مقام . قرار دارد متعالی یتغا بهکرد زیرا او در مقامی 

قلمیروی ممنوعیه بینهاییت مطلیق را      تنها نهفرد تاریخ بشریت باشد که  او تنهاعامل این بود که 

 .کشف کند بلکه به ماورا  بینهایت نیز وارد شود

 

 

 

 



 

 

 فصل سوم

 هندسی و موجودات توپولوژی
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بزرگ در ریاضیات و هندسه در اواسط قیرن نیوزدهم کشیف موضیوعی      یدستاوردهایکی از 

بیا   وبشیر  نیوین تبیدیل شید    جدید در ریاضیات های یشگفتو به یکی از  باشد یمبنام توپولوژی 

 .هندسی مواجه شد یرممکنغاسرار توپولوژی و موجودات 

 یک تفکر جدید آغاز

از  مسیتقل  ،را منتشیر کیرد   طرفیه  یک های یهرودر مورد  یا مقاله ،بنام موبیو  یهندسه دان

سیطوح   ینیه درزم کشیفیات مشیابهی  نیز  در گوتینگن لیستین، یوهان به نام یمنجم موبیو ،

در کتیابی تحیت عنیوان مطالعیات مقیدماتی در       و دسیتاورد خیود را   به انجام رسیاند را  یکسویه

توسیط موبییو  و    مسیتقالً کشیف کیه    نیی ا .داد ارائه به جهان ریاضی 0940توپولوژی در سال 

 .جدید را به ریاضیدانان نشان داد یا هندسهمربوط به  های یشگفت انجام شد، لیستین،

 تعریف توپولوژی

تحیت عنیوان تحلییل     یا مقالهر فرانسوی، دریاضیدان نامدار ( 0954-0800)پوانکار  هانری 

 باشید  یم یرپب انعطافهندسی که بسیار  یشکل .توپولوژی را به جهان ریاضیات عرضه کرد ،مکان

تیییراتی بسیار شدید در شیکل   یجهدرنتو  یدکن خمرا بکشید یا  آن توانید یم را در نظر بگیرید،

 در تیییر کند اما شما مجاز به پار  کردن ایین شیکل نیسیتید،    کامالًکه ظاهرش  یدرآو به وجود

را در مبحثیی   مانید  یمی تیییر بیاقی   بدون ان خواحی از این شکل که در این شرایط، حورت ینا

از  خواحیی  ی مطالعیه علیم   توپولیوژی . شیود  یمی در ریاضیات بنام توپولوژی بررسی  یزانگ شگفت

تبیدیل پیوسیته تبیدیلی    . شیوند  ینمی تیییر  دچار تبدیالت پیوسته براثرکه  است اشیا  هندسی

 است که در ان نقاطی که در ابتدا نزدیک به هم هستند در اخر تبدیل هم نزدیک به هم باشیند، 
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 درواقیع .و به هیم چسیباندن ان   یا شکستن و فشردن ولی بدون بریدن خم کردن و کشیدن مثل

؛ ماننید  یمی  ایی پا تبیدیالت،  تحیت  کیه  دهید  یمی قیرار   هموردمطالعاز اشیا  را  یخواح ،توپولوژی

اعمال تیییرات شدیدی که باعیث   باوجودکه  شکل یکاز  هندسی هایی یژگیو آن، یگرد عبارت به

 موضیوع  پایدار و بدون تیییر بمانید،  همچنان ،شود یم آناز بین رفتن خواص ظاهری و متریک 

کیه وقتیی    پردازد یمهندسه به بررسی خصوحیاتی از شکل  که یدرحال .باشند یمعلم توپولوژی 

کیه   اسیت از هندسیه   یزیاسرارآم ی گونهتوپولوژی  نیبنابرا؛ کنند یم رییتی ،یابد یمتیییر شکل 

از  یخواحی  چه نوع خواحیی توپولوژییک هسیتند؟   اما ؛ باشد یمفاقد خواحی نظیر زاویه و فاحله 

و زواییا   فاحیله  ،مسیاحت  خواهنید کیرد خواحیی ماننید خمییدگی،      رییتی شکل که با تیییر ان،

ی خواحی  .نه خواحی توپولوژیکی ان باشند یم شکل یکهندسی  خواص ،ها ینابنابراین  باشند یم

 ،مثیال  عنیوان  بیه  .خواص توپولوژیک نیستند گیرد یمقرار  یموردبررس( اقلیدسی )که در هندسه 

و کشیید   انقدر خم کیرد  توان یمیک خط را  رایز خاحیت توپولوژیک نیست، کی بودن، میمستق

کردنید را   رییی تی اعمال تیییرات شدید، چنین خاحیتی از شکل که با پس ،که کج و معوج شود

 طیور  بیه  تیوان  یمی خاحییت مثلثیی بیودن را     نیهمچن .نه توپولوژیکی باشند یمخواص هندسی 

 .هسیتند  چییز  ییک مثلیث و داییر     ،توپولیوژی جهیان   در .پیوسته به یک دایر  تیییر شیکل داد 

در پیس   یا داییر  تبیدیل کیرد،    یک مثلث روی یک سط  الستیکی را به یک مستطیل توان یم

 زاوییه،  انیداز   طیول،  !باشیند  یمی  چییز  ییک  درواقیع ن سه شیکل  توپولوژی ای یزانگ شگفتجهان 

 از .بایید کنارشیان گباشیت    پیس  .با تبدیالت پیوسته تییییر داد  توان یمرا  ها ینا همه ،مساحت

بیه دنبیال مفیاهیم    بایید   و ،ماننید  یمی مفاهیم متداول هندسه تنها معدودی در توپولوژی بیاقی  

 :احلی خواص توپولوژییک خاحییتی اسیت در دنیات وجیود دارد      یها نمونهیکی از  .جدیدی بود

پیوسیته تییییر شیکل دهییم سیوراخ بیاقی        طیور  بههر طریق که دنات را  به .یک سوراخ داشتن

سیط    ؛ امیا کر  لبیه نیدارد   سط  .داشتن لبه است توپولوژیک دیگر جالب خاحیت کی .ماند یم

 .این وضع را تیییر نخواهد داد ای یوستهپتوخالی دارای لبه است و هیچ تبدیل  کر  یمن

شیهودی   طیور  به .شوند یمتوپولوژیک خواند   یفضاها ،در توپولوژی موردمطالعهاشیا  احلی 

 ییهیا  مجموعیه ریاضی این فضیاها   ازلحاظ .اشکال هندسی تصور کرد حورت بهباید این فضاها را 

 هستند دارای ساختاری اضافی موسوم به توپولوژی( از فضای اقلیدسی هایی یرمجموعهز معموالً)
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ییا  ( یک چنبیر  )دنات  کی یک کر ، سط  .آورد یمکه امکان ساختن مفهوم پیوستگی را فراهم 

 .فضاهای توپولوژیک هستند یهمگ یک چنبر  دو سوراخه،

پیوسته از یکی به دیگری رفت و نییز   طور بههستند هرگا  بتوان  ارز همدو فضای توپولوژیک 

معروف که برای ییک توپولوژیسیت دنیات و     المثل ضرب نیا .پیوسته به وضع اول برگشت طور به

 .خوبی برای این هم ارزی است مثال و  فرقی با هم ندارند،فنجان قه

 فرمول اویلر

 نیز کشیف  در ریاضیات تبدیل شود منسجم و دبه شاخه قدرتمنقبل از اینکه توپولوژی حتی 

و  الهیا ی ،هیا  رأ فرمولی است مربوط به تعیداد   ها آن ینتر مهمبود که  حورت گرفتهمهمی  های

سوئیسیی   بیزرگ  دان یاضیی رکرد و اویلر  کشف 0641وجهی که دکارت ان را در  چند یکوجو  

از قضیایای   آنپی برد که فرمول اویلر و تعمیم هیای   پوانکار  .کشف کرد را آن دوبار  0050در 

تعیداد   E،رئو تعداد  Vدر یک چند وجهی، فرمول مشهور اویلر، طبق .اساسی توپولوژی هستند

 :برقرار است زیر هاین حورت همیشه رابط در باشد،تعداد وجو   Fیال ها و 

V-E+F=0 

 .استجهان ریاضیات  یها فرمولو زیباترین  یزترینانگ شگفتاین فرمول از 

 فراتر از شهود

 

 {موبیوس نوار :عکس}

 وغرییب  ییب عجییک موجیود    0965در سیال   august f.mobius))(0969-0081) ییو  موب

این موجود ریاضیاتی دارای یک سط ، یک روییه بیا   . توپولوژیکی را به جهان ریاضی معرفی کرد
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موضیوع هیم در    نیا .معمولی دوطرف دارد هیرو .باشد یمو به نوار موبیو  مشهور است یک لبه 

دارای خم مرزی مانند قرص  های یهرونظیر کر  یا چنبر  و هم در مورد  یا بستهمورد رویه های 

متمیایز کیردن دو طیرف چنیین      یبرا .برداشته باشند حادق است آناز  یا قطعهکه  یا چنبر یا 

همه فضاهای توپولوژیک مانند کیر    اگر .را با رن، های متفاوتی رن، کرد ها آن توان یم ای یهرو

رویه بسته باشد، این دو رن، هرگز با هم  اگر .شد ینمو چنبر  بودند توجه چندانی به توپولوژی 

 بیه هیم   هیا  خیم رنی، فقیط روی ایین     دو مرزی باشد، یها خمرویه دارای  اگر .کنند ینمالقی ت

 میرزی،  یهیا  خیم و عبور او از  کند یمحرکت  ای یهروکه روی چنین  یموجود .کنند یمبرخورد 

 .مانید  یمی روییه بیاقی    طرف یکروی  هموار  نیست، یرپب امکان ،ییها خمحورت وجود چنین  در

وجیود دارنید کیه     هیایی  ییه رونائل شد که  وغریب یبعجو  نامأنو به کشف این فضای  و یموب

نیوار   نیی ا .اسیت موبییو    نیوار  ،طرفیه  ییک روییه   ینتر ساد و  نیمشهورتر !دارند طرف یکفقط 

 از .نوار تنها ییک لبیه دارد   نیا .تاب نخورد  تفاوت دارد یا استوانهتوپولوژیک با یک نوار  ازلحاظ

دارای دو لبه است ایین   یا استوانهیک خاحیت توپولوژیک است و چون نوار  ها لبهانجا که تعداد 

 .نیستند توپولوژیک ارز همدو نوار 

را  یا اسیتوانه نیوار   ییک  .دارد طیرف  یکنوار موبیو  این است که تنها  مشهورترین خاحیت

سعی کنید همیین کیار را بیا نیوار     اگر  ؛ اماکرد قرمزرن،ابی و از طرف دیگر  طرف یکاز توان یم

 .رسند یمبه یکدیگر  ییدرجا دورن،موبیو  انجام دهید، 

توسط فیلییکس   0990 که در سال کالین است یبطر دیگر، یزانگ شگفت طرفه یکیک رویه 

 .کالین خلق شد
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 {کالین یبطر :عکس}

بطری کالین موجودی شیگرف   درواقعدرون یا برون ندارد  یول است، بسته( سط )این رویه 

 بطیری  داخل یا بیرون ندارد بلکه در هیچ جهتیی میرزی نیدارد    (رویه)سط   تنها نهکه  باشد یم

بنیابراین   !نیسیت  یبعید  سیه در فضیای   شدن ساخته لبه ندارد و جهت ناپبیر است و قابل کالین

 .فراتر از شهود بشری وجود داشته باشند توانند یم هایی یتواقعکه  دهد یمتوپولوژی نشا ن 

 

 





 




 فصل چهارم

 حسابان و معادالت فیزیک





 

 

 

 

 بسیا  چیه دستاورد ریاضی در قرن هفیدهم و   ینتر مهم( حسابان)انتگرال  وحساب دیفرانسیل 

انجام حسابان توسط ایزاک نیوتن و گوتفرید ویلهلم الیبنیتز  ابداع ،است در تمام تاریخ ریاضیات

علیم   تیاریخ  بسیا  چیه غایی میرسد و تاریخ ریاضیات و  به درجه اتیاضیر این ابداع عظیم، با .شد

مبحثیی از  ( حسیاب دیفرانسییل و انتگیرال   )حسیابان  . کنید  یمی برای همیشه تیییر  آنبا  اساساً

 .شود یممربوط  ها یتکمکمی کردن حرکت و بررسی تیییر  که به باشد یمریاضیات 

یییت کوچییک  حسییاب بییی نها  عنییوان بییه متفقییاًحسییاب دیفرانسیییل و حسییاب انتگییرال   

 .باشند یممعروف ( infinitesimal calculus)ها

بررسیی ان و محاسیبه    یهیا  روشو  توابیع  حسیاب دیفرانسییل،   در دنییای  موجودات ریاضی

 ییری گ انیداز   تیابع اسیت کیه    مشتق احلی ان، مفهوم .میباشند( limiting values)مقادیر حدی

 .دهد یمنشان  العمل عکسکه طبق ان تابع با تیییر ارگومان خود  استحساسیتی 

شییب   میثالً  که نمایشیی حیدی،   باشد یمجهان دیفرانسیل مطالعه خواص مشتق یک تابع  

 تنهیا  مقدار مشتق در یک نقطیه،  نیا .دهد یم به دستواقع بر نمودار تابع را  یا نقطهمما  در 

موضیعی تیابع وابسیته     های یژگیوکافی کوچک یعنی بر  انداز  به ای یگیهمسابه مقادیر تابع در 

محصیور   ای یهناححجم  ای محدود با خمی بسته، ای یهناحسط   ی محاسبهتعریف و ؛ اما باشد یم

انجیام   که بررسی ان در جهان حساب انتگرال شود یمبسته، به مبحثی متفاوت منجر  ای یهروبا 

و  احجیام  ،هیا  مسیاحت به محاسیبه   آمد به وجودمسائلی که در تاریخ حسابان  نینخست .شود یم

 دانیی  یاضیی راولیین  )م. ق 000-090 (Archimedes)(د یارشیم  .شوند یممربوط  ها قو طول 

و  هیا  مساحتخود از بعضی  های یبررسارشمید  در . نزدیک شد یریگ انتگرالنظریه  که به بود

 .یافت دست که در نظریه حسابان وجود دارد، معین یها انتگرالتعدادی از  یها معادل به احجام،

هدفشیان   که کردند یممحاسبه  ای یهندس یها روشرا با استفاد  از  ها سط یونانی  دانان یاضیر
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 کیه  ن ایین موضیوع  مشیخص کیرد   یبیرا  با سط  برابیر بیود،   به مربعی شد  داد  ی یهناحتبدیل 

از نواحی با سط  ییا حجیم    یا دنبالهوسط ت تواند یم خواهیم یمط  یا حجمش را که س ای یهناح

مسئله تربیع یا تعیین سط  و در قرن هفدهم از روش افنا سیخن بیه مییان     از مشخص پر شود،

 وهیان ی بکیار بیرد،   ییری گ انتگیرال را در رابطه با  ها کوچکاولین کسانی که اید  بینهایت  از .آمد

دسیت یابید    ییری گ انتگرالمجبور شد که به یک روش  کپلر .است( kepler()0500-0661)کپلر 

کمیک   بیا  کپلیر،  درواقیع  .را پیدا کنید  ای یار سدر قانون دوم حرکت  شد  مطرح یها مساحتتا 

 آورد  بیه دسیت   هیا  حجمبرای  ییها فرمول ،تر کوچک یها قسمتدقیقی از نواحی به  های یهتجز

و پییدا کیردن مقیادیر میاکزیمم و      هیا  یمنحنی در مسئله رسم مما  بیر   یریگ مشتق شهیر .بود

 کشف .شد یریگ مشتقروش  آغازگر خود های یشهاندبا  0608فرما در سال  .مینیمم توابع است

 یا رابطیه وجیود ولیی   م تفرایندهای حدی متفیاو  ینکهباوجودامهم دیگر در حسابان این بود که 

 یزندیگر  دانان یاضیر .مما  و مسئله تربیع یا تعیین مساحت وجود داشت ی مسئله بین یکنزد

 ی محاسیبه  بسط حساب دیفرانسیل و انتگرال نقشی ایفا کردند و به دسیتاوردهایی همچیون،   در

 یهیا  قیو  و طول  ها شکل یها مساحت حجم بسیاری از اجسام، محاسبه متعددی، یها انتگرال

 هیای  یمنحن یها مما و  کمال رسید ی مرحلهیری به یز فرایند مشتق گدست یافتندو ن زیادی

و نظرییه   ییری گ انتگیرال  هیی نظر .شید  حید وارد جهیان ریاضییات    و مفهوم متعددی رسم شدند،

اما نیاز به یک کشف عظیم دیگیر بیود و   ؛ بود شد  ابداعقبل از نیوتن و الیب نیتس  یریگ مشتق

دارای ارتبیاط   یریگ انتگرالو  یریگ مشتقیعنی  باهم ارتباط یب ظاهراًفرایند حدی  دو :اینکه آن

دیفرانسییل و   حسیاب  وارون یکدیگرنید،  درواقیع دو فراینید   نیی ا .باشیند  یم باهم یزیانگ شگفت

انتگیرال  اب حسیاب دیفرانسییل و حسی    حیورت  بیه بلکیه   حساب انتگرال مستقل از هم نیسیتند 

نیوتن و الیب نیتس این بود که برای نخستین بار قضییه   عظیم دستاورد .وجود دارند( حسابان)

حید   اگر انتگرال معینی را بصورت تابعی از .بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال را کشف کردند

ایین   و اسیت ( integrand)مشیتق ان برابیر انتگیرال د     آنگیا   ،فیرض کنییم   باالی انتگرال گیری

قضییه احیلی حسیابان شیناخته      عنیوان  به که باشد یم یزانگ شگفتبا این حقیقت مهم و  متناظر

ز هم موفق شیدند تیا   ا مستقل ز و نیوتن بر مبنای کارهای ریاضیدانان دیگر،نیت بیال ؛ وشود یم

روش فلوکسییونها   0665نییوتن در   زاکیی ا .بیافریننید  ها حجمو  ها سط برای محاسبه  ای یهنظر



   37    حسابان و معادالت فیزیک                   : فصل چهارم

 در .را ابیداع کیرد   شیود  یمی امروز  تحت عنوان حساب دیفرانسیل شناخته  آنچهنامی که وی به 

ممیا  و شیعاع    توانست یمبسط داد که  یا درجهخود را به  حسابان این سال، وسال بعد نیوتن،

به  0668در سال ی خود را  فلوکسیونها روش نیوتن،. در یک نقطه از منحنی را پیدا کندانحنا  

 در این تئوری، نیوتن یک منحنی را مولد حرکیت پیوسیته ییک نقطیه    . اطالع ایزاک برو رسانید

در حیال   هیایی  ییت کمحالیت کلیی،    در با این تصور طول و عیرض نقطیه مولید،   . دهد یمنشان 

 نیا .نامد یم آنکمیت متییر را یک کمیت در حال جریان و نرخ تیییر را فلوکسیون  او .تیییرند

وارد شیدن   رغم یعل. امروزی معادل است ینمادگباردر ، باشد یم، زمان tکه  dy/dtفلوکسیون با 

ثابیت افیزایش    طور بهطول نقطه متحرک،  مثالًبا این فرض که کمیتی  توان یمه، زمان در هندس

این نرخ افزایش ثابیت کمییت در حیال جرییان، فلوکسییون      . ، از مفهوم زمان احتراز کردیابد یم

دستاورد نیوتن کتاب احول است که در ان برای اولین بیار   ینتر مهم البته .شود یماحلی نامید  

احلی زمینی و سماوی حرکیت   های ید پدریاضی از  یبند حورتدستگا  دینامیکی کامل و یک 

 یهیا  روش، بیه  آنقضیایای   ؛ واسیت دسیتاورد در تیاریخ علیم     ینتیر  مهیم اثر  نیا .شود یمظاهر 

گوتفرید ویلهلیم الیبنیتیز رقییب نییوتن در        شدکه اشار طور همان ؛ امااند شد  ثابتفلوکسیونی 

و  آوردن بیه وجیود   مت اعظم نمادهای خیود را در حسیابا  الیب نیتز، قس. باشد یمابداع حسابان 

بیه دلیلیی تقیدم در کشیف      ییوتن و نبین او . را استخراج کرد یریگ مشتق یها فرمولتعدادی از 

هر دو مسیتقل از هیم حسیابان را ابیداع      یوتنو نالیبنیتز  هرچند .رخ داد ییها مشاجر حسابان، 

 .اند کرد 
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 {نیوتن زاکیا :عکس}

عالمیت امیروزی    0605در . اختراع کرد 0606و  0606بین سالهای  الیبنیتز حسابان خود را

انتگیرال هیایی را بصیورتی نوشیت کیه       او همچنین دیفرانسییلها ومشیتقها و  . ابداع کردانتگرال 

ویلهلم الیب نیتز از طریق بررسی مسیئله ممیا  هیا بیه      دیگوتفر .ریاضی وجود دارد در امروز ،

را  دیفرانسییل  حسیاب  ،بیا تحقییق در مسیائل فیزییک     ایزاک نیوتن که یدرحالاین نظریه رسید 

حسابان را زودتراز الیبنیتز کشف کرد ولی الیبنیتز زودتیر بیه انتشیار نتیایج      ،وتنین .کشف کرد

 .پرداخته بود

 جهان فیزیک و( حسابان)انتگرال معادالت دیفرانسیل و 

 ایید،  بکار می ریاضیاتی که در علم فیزیک و پرکاربردترین نظریه نیمهمتر شاید بتوان گفت،

جهیان فیزیکیی را    های یتکماغلب روابط بین  رای؛ زباشد یمحساب دیفرانسیل و انتگرال  هینظر

حساب دیفرانسیل این امکیان   فقط که بیان کرد یرپب مشتقبا استفاد  از توابع پیوسته و  توان یم

 و در جهیان،  پردازد یمدیفرانسیل به بررسی تیییرات جهان مادی  معادالت .دهد یم به دسترا 
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شیکل   به علم فیزیک، های یهنظر معادالت ینتر مهم .است، عنصری همیشگی و متداول راتییتی

فیزیکیدانان تیاریخ    ینتر بزرگکه یکی از  ماکسولجیمز کالرک . باشند یممعادالت دیفرانسیلی 

معادلیه او بنیام معیادالت     چهیار  ،هیا  آن ترین کنند  یر خزیادی داشت اما  یدستاوردها ،باشد یم

و ایین دو را بیه هیم ارتبیاط      کننید  یمکه الکتریسیته و میناطیس را توحیف  باشند یمماکسول 

 قیانون  ،اسیت گاو   الکتریکی ون اول که قانونشامل قان انگیز یرتحچهار معادله  نیا .دهند یم

 .اسیت  آمپیر نون فارادی و قانون چهارم قانون اسوم که ق قانون دوم معروف به میناطیس گاو ،

 میوج  نیور،  ی یکیه بارکیرد کیه هیر     اثبات الکترومیناطیس خود، یهدر نظرجیمز کلرک ماکسول 

ماکسیول بیا    درواقیع . است-موج الکترومیناطیس -الکتریکی و میناطیسی های یدانماز  یا روند 

توانست سرعت  ماکسول .ابداع چهار معادله خود، وجود امواج الکترومیناطیسی را پیشگویی کرد

این بود که سرعت این امواج با سیرعت نیور یکیی     آور یرتحنتیجه . این امواج را نیز حساب کند

اط اطالعات و ارتب عصر .گرفت که خود نور موج الکترومیناطیسی است او نتیجه دیگر یانب به .بود

فیزییک امیواج و قیوانین الکترومیناطیسیی      ی ییه پاکامل بر  طور به یباًتقر ،بریم یمکه در ان بسر 

طییف نیور    ییراز غ بیه ون طیف امواج الکترومیناطیسی هستیم کیه  در هرلحظه ما .استماکسول 

 ،تلفین  ،ونیی زیتلو بیا چشیمان خیود ببینییم،     توانیم ینمرادیویی را  مانند امواج بقیه امواج مرئی،

 هیا  ستار از  آمد  شد  یلگسو امواج نامرئی  نور ،ها ماهوار  رادیو، های یگنالس جهانی وب، شبکه

زبیان معیادالت    ؛ امیا باشیند  یمی و دیگر موجودات جهان فیزیکی، همگی بر پایه قوانین ماکسول 

انتگرالی  دیفرانسیلی و به شکلو این معادالت  است اتیاضیر ماکسول،کترومیناطیس لپیچید  ا

 .شوند یمنوشته 

معادلیه مییدان    بیه  توان یمدیگر کاربردهای عظیم معادالت دیفرانسیل و انتگرال  عنوان بهیا 

اروین شیرودینگر در   و نیز معادله کند یماینشتین در نظریه نسبیت عام که بر کیهان حکمرانی 

، باشید  یمی نظریه مکانیک کوانتومی که بنیان جهان ذرات بنیادی و سرشت هر موجود فیزیکیی  

توسیط دو غیول اندیشیه     مسیتقالً حساب دیفرانسیل و انتگرال که  معادالت ،نی؛ بنابرااشار  کرد

البتیه ایین   و  اسیت زبان علم فیزیک و جهان واقعی  عنوان بهشد  کشف یعنی نیوتن و الیب نیتز،

و انسیان را از   کند یمزبان علوم مطرح  عنوان بهرا  اتیاضیر ،یطورکل بههمان راز بزرگی است که 

 .کند یموادار  مانند یببه تحیری  این ارتباط بین انتزاع و واقعیت
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 .باشید  یمی و پرکاربردترین ثابت و عدد در جهان ریاضییات   ینتر مهمبدون شک ( ) یپعدد 

 0651نخستین اشار  به نسبت محیط دایر  به قطر ان روی پاپیروسی مصری است که به سیال  

 .است شد  نوشتهپیش از میالد 

 

 

 

 

 

 نیا .دهد یمنسبت محیط دایر  به قطرش را نشان  وست ریاضیات ا ثابت ینمشهورتر عدد

 متیر  یسیانت شیعاع د    انیداز   بیه  ای یر دا چه دارد؛ ححت موضوع برای هر دایر  تختی در جهان،

 .کهکشان انداز  بهباشد و چه 

در معادالت مکانییک   مثال عنوان بهمعادالت علم فیزیک نیز وجود دارد  ینتر مهمعدد پی در 

قیوانین کپلیر    نیهمچن ،شود یممعادله نسبیت عام اینشتین نیز شامل این عدد  کوانتومی و نیز

 دان یاضیی ر در قیرن هجیدهم،  . دیگیر در علیم   شماری یب یها فرمولو  ای یار سحرکت  ی دربار 

حرف کلمه یونانی به معنای محیط را بیرای نمیایش ایین     نیاول سوئیسی لئونارد اویلر حرف پی،

باشید   یمعددی متعالی  نشان داد که ( lindemann) یندمانل ،0990سال  در .کاربردنسبت به 

غییر ایین حیورت     در با ضرایب گویا باشد، یا چندجملهعددی را جبری میگویند که ریشه یک )
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 johann heinrich)یوهیان هیاینریش المبیرت    0060در سیال   نیهمچن (.نامند یمان را متعالی 

lambert ) کشف کرد که عدد  ،گنی، اسیت   یعیدد  پیی،  ،نی؛ بنیابرا باشید  یمی یک عدد گن: 

رقم دقیق پیی نیاممکن    افتنی .کنند یمپی را در حکم یک عدد بیان  ،از اعداد پایانی یب ی رشته

 .را با هر میزان الزمی از دقت محاسبه کرد آن توان یم حال ینباا است؛

 رقابت بر سر محاسبه عدد پی

بیه  مقیداری کیه او    .را به انجام رسیاند  عدد پی محاسبهاولین  نامدار، دانیاضیر ،ارشمید  

روش ارشمید  بیرای  . قرار دارد و تا دو رقم اعشار دقیق است 6.040و  6.040بین  آورد دست

پیی   های منتظم محاطی و محیطی را روش کالسییک محاسیبه  از طریق چند ضلعی  محاسبه

 .میگویند

ارشیمید  را   یهیا  تیالش محاسیبه مقیدار پیی بعید از      نیاولی  بعید از مییالد،   051در سال 

اسییکندرانی در اثییری معییروف بییه سونتاکسیییس  (Claudius Ptolemy)کالودیییو  بطلمیییو 

 6.0406 ی انیداز   بهرا   مقدار ،و یکالود .داد  استانجام ( syntaxis mathematica)ماثماتیکا

تقریبییی بییه مقییدار ( tsu chung-chih)چییی تسییوچون، ،491در سیال   یبییاًتقر .آورد بیه دسییت 

 .را ارائه کرد، که تا شش رقم اعشار ححی  میباشد 6.0405808=655/006

در زمیان شیاهرخ پسیر     کیه ( مییالدی  0408-0691) یرانیی اریاضیدان  غیاث الدین کاشانی

پی را تیا   عدد است، 0404کتاب رساله الوتر و الجیب در سال  مؤلفو  زیست یمتیمور کورگانی 

 .هندی مادها سانگا ماگراما را پشت سر نهیاد  دان یاضیررقم اعشار محاسبه کرد و حد نصاب  06

بعیدی   نفیر  .رقیم اعشیاری محاسیبه کیرد  بیود      00عدد پی را تا  0411در سال  دان یاضیر نیا

رقیم اعشیار محاسیبه     65کیه ان را تیا    بود( 0601-0541)ریاضی دان المانی لودولف وان کولن

 دان یاضیی ر نیهمچنی  .رقیم اعشیاری محاسیبه کیرد     05پیی را تیا    0655نیوتون در سیال  . کرد

طرییق بهیر     از عیدد پیی را بیه روش کالسییک،     مقدار (francois viete) یتو فرانسوا فرانسوی،

006)6 بردن از چند ضلعی هایی که
 .آورد به دسترقم اعشار  8 تا ضلع دارند 686006=(

 .شید  یمی کشیف   یتیر  بیزرگ و  تیر  ییق دقپیی تیا مقیدار     عیدد  ریاضی، یها روشبا پیشرفت 

رقیم   011 را تیا عیدد   مقیدار  ،(zacharias dase)داز   ا یزاخار ،0944، در سال مثال عنوان به
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 ضرب حاحلذهنی  حورت به توانست یمبود، او  یرنظ کم یا اعجوبه ا یزاخار .کرد را کشف اعشار

 8 یبیاً تقررقمیی در   011 دقیقه و دو عدد 6رقمی در  01عدد  دو ثانیه، 54رقمی در  9دو عدد 

 .اسیت  بود  همتا یب ذهنی، در محاسبات ا یزاخار تاریخ بشریت، در دیشا .ساعت محاسبه کند

 919مشیترکا مقیدار عیدد پیی را تیا      ( wrench)و رنچ ( f.ferguson)فرگوسن.ف ،0849سال  در

 .رقم اعشار پیدا کردند

ادامه پیدا کیرد   آور یرتحو جباب در پیدا کردن هر چه بیشتر ارقام عدد  آور سرسامرقابت 

الکترونیکیی   یوتریکیامپ  ،0848سیال   در .تا موجودی بنام کامپیوتر نیز به این رقابت اضافه شد

 0160پیی را تیا    عیدد  تحقیقاتی بالیستیکی نظامی در ابیردین،  های یشگا آزمادر  ENIAK بنام

تیا تعیداد    اخیر نیزبوسیله ابرکامپیوترها محاسیبه عیدد پیی    یها سال در .رقم اعشار حساب کرد

 تعیداد ارقیام اعشیاری مشیخص     سرعت محاسبه درواقع .است شد  انجامرقم اعشار  یآور سرسام

 .عدد پی یکی از معیارهای استاندارد تعیین قدرت ابر کامپیوتر ها است
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 فلسفه و سرشت ریاضیات

 

ییگرا منطق .1

ییشهودگرا .2

ییگرا یصور .3

ییگرا افالطون مکتب .4

ست؟یچ تایاضیر سرشت







 

 

 

 

ییا   شیود  یمی اختیراع   اتیاضیر .استریاضیات  های یانبنجوهر  و  به دنبالفلسفه ریاضیات 

معنای ان است کیه از قبیل وجیود داشیته و ریاضییدانان       به ،شود یمکشف؟ اگر ریاضیات کشف 

زوج بود  اسیت و میا فقیط ان را پییدا      شهیهم ،0زوج  عدد ،مثال عنوان به ،کنند یمرا پیدا  ها آن

 آزادکیه چگونیه ایین ابیداعات      اسیت این  سؤال ینتر بزرگ ،شود یمریاضیات ابداع  اگر .یما کرد 

ریاضیات از انتیزاع   چگونه درواقع ،دینآدر جهان واقعی مانند فیزیک بکار  توانند یم ذهن بشری،

 .رسد یم واقعیت به

 آنکه در فلسیفه ریاضییات بیه     باشد یم انگیز یرتحمنشا  و ماهیت مفاهیم ریاضی مبحثی 

زمان منسیوخ ییا در پرتیو تجیارب اضیافی       باگبشتفلسفه خاحی ممکن است . شود یمپرداخته 

و البتیه مکتیب و فلسیفه افالطیونی کیه از      سه فلسفه احلی ریاضی وجود دارد  امروز  .تیییریابد

 .بود آمد طون به وجود دوران افال

 Alfred)این مکتب از ریاضی، برتراند راسل و الفرد نورث وایتهد گباران بدعت :ییگرا منطق .1

north whitehead )یجیا  به .از منطق است یا شاخه، ریاضیات ییگرا منطق ی ید ا بربنا .هستند 

مفیاهیم ریاضیی    همیه  .شیود  یمپیشرو ریاضیات  منطق منطق ابزاری برای ریاضیات باشد، آنکه

 یجلید  سیه نیورث وایتهید اثیر     آلفیرد راسل و  برتراند .باید در قالب مفاهیم منطقی تدوین شوند

 0801تیا   0806 را در سیالهای ( principia mathematica)عظیمیی بنیام پرینکیپییا ماتماتیکیا    

 .منتشر کردند
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 {راسل :عکس}

کننید تیا    گیباری  ییه پاتمامی ریاضیات را بر روی منطق محیض   خواستند یمراسل و وایتهد 

علمیی   عنیوان  بیه منطیق   مفهیوم  .ه برای تمامی ریاضیات ایجاد کننید بنیانی استوار برای همیش

 .گیردد  یمی همه علوم دیگر حداقل بیه زمیان الیبنیتزبیاز     ساز ینهزم های ید ااحول و  دربردارند 

پئانو مبادرت  و طقی توسط ددکیند و فرگه انجام شدعملی مفاهیم ریاضی به مفاهیم من لیتحو

ایین دانشیمندان پیشیگامان     رو یین ازا .به بیان قضایای ریاضی به کمک نمادگرایی منطقی نمیود 

هستند که بیان قاطع ان در اثر تاریخی پرینسیپیا ماتماتیکای وایتهید و راسیل    گرا منطقمکتب 

همه ریاضیات را بیه منطیق    یلتفص بهاثر عظیم و پیچید  در حدد ان است که  نیا ومتبلور شد 

 .تحویل نماید

 .معرفیی شید   براوئر توسط ریاضیدان هلندی، 0819شهودگرا در سال  مکتب :ییشهودگرا .2

سازند   یها روشیک عد  متناهی از  توسط به منحصراًاست که ریاضیات باید  آن شهود گرا د یا

این نظیر   لبا مطابق .شود بنا ،اند شد  نظر گرفتهدر  یطور شهود بهدربار  دنباله اعداد طبیعی که 

وجود  قراردارد که بدون تردید با حس گبرایی قبل و بعد در ای یهاولدر زیربنای ریاضیات شهود 

 طیور  بیه تیا   رطیو  ینو هم یکی دیگر سپس واحد، چیزی یک دهد یم ما همرا  است و به ما اجاز 

 ینتیر  معیروف کیه   آورییم  یمی  به دسترا  انتها یب های دنبالهترتیب  نیبد .را تصور کنیم پایان یب
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 میثالً ؛ جنبیه انقالبیی دارنید    شهود گیرا از پیامدهای تز  یبرخ .است یعیاعداد طبدستگا   ها آن

کیه ان چییزی    شیود  یمی پافشاری برروش های سازند  به تصوری از وجیود در ریاضییات منجیر    

کیه اثبیات    یهسیت  شیهودگرایان،  یبیرا  .باشیند  اعتقاد داشته آنبه  دانان یاضیرنیست که همه 

نیست کیه فیرض عیدم     یکاف مراحل متناهی ساختنی باشد، یددرتعدادیبا وجود ان الزم است،

وجیودی   بیدان معنیی اسیت کیه بسییاری از بیراهین       نیا .وجود ان هستی منجر به تناقض شود

 فلسفۀ مبنای. نیستند قبول قابلشهودگرایان  یبرا ،شوند یمزیادی که در ریاضیات کنونی دید  

هستند و  ذهنی یها ساختمان ریاضی، اشیا  -0:کرد خالحه احل دو در توان یم را براوئر ریاضی

 منطیق  طرییق  به و( اولیه اشیا  عنوان به) طبیعی اعداد از پیشینی شهود مبنای بر اشیا  این -0

 وجیود   به تنها هستند، انسان ذهنی ساختۀ براوئر نظر در ریاضی اشیا  .شوند یم شهودی ساخته

 .ساخت متناهی مراحل در را ها آن که بشود کرد حکم توان یم اشیائی آن

حوری گرا توسط دیوید هیلبرت بعد از اتمام کارش در بررسی احل  مکتب :گرایی یصور .3

نمادی حوری  یها دستگا حوری گرا این است که ریاضیات با  تز .شد یستأسموضوعی هندسه 

کییه در ان  شییود یمییمباحییث مجییرد تلقیی   آناز  یا مجموعیه  اتیاضیییر ،درواقییع .سیروکار دارد 

غایی ریاضییات در   هیپا نمادهایی هستند و احکام قواعدی متضمن این نمادها، حرفاًاحطالحات 

ییا نمادهیای پییش منطقییی و در     هیا  نشیانه از  یا مجموعیه منطیق قیرار نیدارد و بلکیه تنهیا در      

 ایین  کامل به انکار با ریاضیات را سرشت هیلبرت،. واقع است ها نشانهاز اعمال با این  یا مجموعه

هیا   آن های یژگیو و کارکرد حدود که نیستند بیش یا شد  وضع نمادهای ریاضی، اشیا  که شکل

عیاری از   اتیاضی یر از ایین دییدگا ،   چیون  .کیرد ، بییان  شیود  یماحول موضوعه مشخص  توسط

مختلیف   یهیا  شاخهسازگاری  یبرقرار محتوای ملمو  و تنها شامل عناحر نمادی ارمانی است،

همراهیی چنیین برهیان     بیدون  .شیود  یمی و الزمی از برنامه حوری گرایی  ریاضیات قسمت مهم

حوری گیرا بسیط احیل موضیوعی      یدگا در د .خواهد شد معنی یب اساساًمبحث  تمام سازگاری،

 نظرییۀ  بودنِ ییک  قبول قابل برای هیلبرت که شرایطی. شود یمریاضیات در بیشترین حد دنبال 

و ( سیازگاری  احیل ) نشیوند  تنیاقض  بیه  منجیر  موضیوعه  احیول  که است این است، قائل ریاضی

 بنیابراین ؛ (تمامییت  احیل ) باشیند  پیبیر  اثبات نظریه، آن درون در همه نظریه درست یها گزار 

 کیه  هیدف  این با است ها آن تمامیت و سازگاری اثبات و ریاضی های یهنظر ۀهم هیلبرت، برنامۀ
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 مخاطر  به را ریاضیات در یقین استقرارِ که ییها پارادوکس ساختن همیشه، موضوعی احل برای

 .شوند پاک ححنه از ،اند انداخته

 

 {لبرتیه :عکس}

و حقیقیی   شیی   ریاضیی واقعیی    چیهی  دیوید هیلبیرت، طبق مکتب و دیدگا  حوری گرایی 

 دبنییادی ماننی   یمیمفیاه  .استذهن ریاضیدانان  شد  ساختهئ ریاضی وجود ندارد و وجود اشیا

ی طی خ کنییم  یمی میباشیندخطی کیه رسیم     یآدمی و غیر  همگی ساخته ذهن  عدد ،خط نقطه،

ندیید    کیس  یچهی خط ریاضی را  درواقع استزیرا عرض دارد بنابراین دوبعدی  باشد یمفیزیکی 

منطقیی از احیول    حیورت  بیه یج او نتی  ایقضیا  ریاضییات،  در طبق مکتب حورت گرایی، بر .است

 اسیت  شید   ساخته معنی یباز نمادهای  یا مجموعهاز  ریاضیات درواقع آیند یم به دستموضوع 

ریاضییات را در   ادیی بن دییدگا  از سرشیت ریاضییات،    ایین  طرفیداران  .باشد یمانتزاعی  کامالً که

تنهیا   اتیاضی یر :ن اسیت مکتیب هیلبیرت ایی    جیوهر   .داننید  یمی ری از نمادهای حو یا مجموعه

 .یک تجرید و ابداع مطلق درواقع باشد یم معنا یباز عالئم  یا مجموعه

 عییدد، ماننیید ریاضییی موجییودات ،ییییگرا افالطییون مکتییب در :یببیگرا افالطببون مکتببب .4

 از بیرون...  و و خط نقطه هیلبرت، فضای ،یچهاربعد مکعب دایر ، خط، نامتناهی، یها مجموعه

 و (مثیل  عیالم  بیه  موسیوم ) مجیرد  و مجهیول  درقلمیروی  ماد ، و اندیشه از بیرون و زمان و فضا
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 خلیق  هسیتند،  ابیدی  و ازلی اشیا  این. دارند اجتماعی وجود یا فردی آگاهی هرگونه از مستقل

 .نیامعلوم  هنیوز  بعضیی  و اند معلوم ما بر که برخی دارند خواحی و پبیرند ینم نیز تیییر ،اند نشد 

و اشیکال و همیه    کیه در ان اعیداد   باشید  یممطلق  ییگرا واقعیک  ییگرا افالطونمکتب  درواقع

از نوع اشیا  فیزیکی نیستند  ها آنمستقل از ذهن ما دارند ولی  کامالًی دموجودات ریاضی، وجو

 ازنظیر  .باشیند  یمی  ییرناپیبیر تی یو امیور خارج از فضا و زمیان فیزیکیی وجیود دارنید      ها آنزیرا 

هیر  چیزی را اختیراع کنید زییرا     تواند ینم او ،استمانند دانشمندی تجربی  دانیاضیر افالطون،

 کشف ،دهند یمانجام  که ریاضیدانان یکار که باید کشف شود در عالم خارج وجود دارد؛ یزیچ

 کشیف  و جهیان ریاضییات،   نیقیوان  ، موجیودات، ییگرا افالطونطبق مکتب  نی؛ بنابراچیزهاست

مربع، دارای وجود خاص است کیه در ورای زمیان ومکیان     کی ،مثال عنوان به. ونه ابداع شوند یم

 عییدد  یییا آیی محاسییباتی امییروز تعیییین کییرد کییه      انتییوان بییا توانیی    دیشییا  .وجییود دارد 

 اول گا  از جهیان ریاضییات،  در این دیید  اما نهعددی اول است یا  0098156554818904188

 شد  یینتعبودن یا نبودنش  اول عدد، از قبل، ینا ن ان در اختیار ریاضیدان نیست؛بودن یا نبود

  .است

 یاضییدانان ر کیاری کیه   -واقع گراییی مطلیق  -طبق دیدگا  و مکتب افالطون گرایی یجهدرنت

 .باشند یممطلق و ازلی و ابدی  ، کشف حقایقدهند یمانجام 

 ت چیست؟اسرشت ریاضی

جنبه بشری دارد و یا ریاضییات از قبیل    منحصراًریاضیات اختراعی است که  یاآ یجهدرنت اما

و ما فقط در مسافرت خیویش   باشد یمی خاص خویش و مافوق بشری وجوددارای  و وجود دارد

کشف ریاضییات هسیتند و    که موافق یدانیاضیر .خوریم یبرمدر عرحه وجود با این حقایق ابدی 

ریاضیدانی کیه   ؛ وو هندسه وجود داشت که عدد گویند یم باشند یموجود فوق بشری ریاضیات 

باید مجموعیه و  : گوید یم بار  یندرا هستندموافق تفکر اختراع شدن ریاضیات و جنبه بشری ان 

 .اعداد را ساخت

 خیط  اضیاتی همچون نقطیه، ری موجودات ت،ا، احول موضوعه و بنیادین ریاضیها یفتعرطبق 

خیط   مسیلماً یکی دانسیت چیون    شود یمخطی که روی کاغبی رسم  مثالًبا  توان ینمیا عدد را 
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نوری کیه   یا .یستن باشد، شد  ساخته یحفر بعدکه از بینهایت نقطه  بعدی یک موجود فیزیکی،

تعرییف   یک تعبییر فیزیکیی از خیط و ژئودزییک ارمیانی      تنها ،کند یمدر مسیرژئودزیک حرکت 

خیود   هستند کیه  آناز  تر یانتزاع چه ابداع باشد و چه کشف، یاضیاتر .استریاضیاتی نشد  ی 

 .فیزیکی نشان دهند برجهانرا 

 یآزاد ی دهنید   نشیان ریاضییات میدرن    یشرفتپ با هر دیدگا  و مکتبی در جهان ریاضیات،

لی مشهور، اثبات شید کیه   مثا عنوان به .استجدیدی از ریاضیات  یها جهانریاضیدانان در خلق 

دیگر  درواقع .باشند یمدرست  هرکدامشانسازگارند و  و ریمانی یهبلولو اقلیدسی، یها هندسه

 .یستنحقیقت محض یا تنها حقیقت محض  ،هندسه شهودی و مطابق عقل سلیم اقلیدسی

هیلبرت در ریاضیات و اینکه ریاضیات تنها یک بازی حوری با  ییگرا حورتپبیرفتن دیدگا  

 ا بیا راز عظییم دیگیری   ر انسیان  که دارای انگیز  و هدف خاحی نیست، باشد یمقواعد و تعاریف 

پیس   اسیت است که اگر ریاضییات نتیجیه تخییل و ابیداع ریاضییدانان       ینا ،آنو  کند یممواجه 

ریاضییات کیه نتیجیه تفکیر      ،یگیر د عبارت به در جهان فیزیکی بکار میایند، ها آنچگونه برخی از 

با  ینهمچن .با جهان واقعی دارد یزانگ شگفتمستقل از تجربه انسان است چگونه انطباقی چنین 

 ریاضییات،  ت و حتی دیدگا  افالطونی بیه ابنیادی ریاضی ی نشد  یفتعرموجودات  توجه به اینکه

ورای  سیؤال ایین   تیوان  یمی  یشیه هم ،باشد یممتفاوت  جهان فیزیکی و با موجودات درهرحورت

 .را پرسیید  ریاضییات بیا فیزییک چیسیت     یزاسیرارآم ارتبیاط   سرشت ،گوید یمی که توانایی بشر

 یهیا  هندسیه ریاضییاتی جدیید ماننید     یهیا  جهیان ریاضییدانان در خلیق    یآزادکشیف   درواقع

ارتباط بین ریاضیات  بنابراین و ،دهد یمدیدگا  افالطونی را ساد  انگارانه نشان  یحت نااقلیدسی،

ریاضییات میدرن    ی جیوهر  افراطیی بیه    یآزاداز همیشه شد  است زییرا   یزتراسرارآمو واقعیت 

 .اند شد مستقل از هم  مطلقاًاین است که ریاضیات و واقعیت  ی دهند  نشاناست که  شد  یلتبد

بلکه سازگاری  باشد ینمانسانی  شهود ،و قضیه رن دیگر معیار درستی یک نظریهریاضیات مد در

مراتب نامتناهی کانتور کیه   یرشهودیغمانند نظریه بینهایت عجیب و  است اساسی احل نظریه،

 .در ورای درک مافوق بشری قرار دارد
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 ییز انگ شیگفت و ارتبیاط   ماهیت رازامیز ریاضییات  معنا و به یا اشار گوناگون زیر  های یدگا د

 :داردریاضیات با جهان واقعی 

 :کورت گودل

از ادراک  کمتیر  بیه شیهود ریاضیی،    یعنیی  ادراک، گونیه  یناکه چرا به  بینم ینممن دلیلی ))

فیزیکی را بنیا کنییم و    یها نگر تا  کند یمشهودی که ما را وادار  آن حسی عقید  داشته باشیم؛

داشیته   بیاور  ،عیالو   بهسازگاری نشان دهند و  ها آنانتظار داشته باشیم که ادراکات حسی انی با 

 آندارد و ممکن اسیت در اینید  بیه     ییمعنا پاسخ داد، توان ینم آنباشیم پرسشی که اکنون به 

 ((.بتوان پاسخ داد

ر شیوند کیه مسیتقل از تعییاریف و    واقعیی تصیو   یاییاشیی عنیوان  بیه مفیاهیم ممکین اسیت    )) 

موجه است که فرض وجود  قدر همانساختارهای ما موجودند و به نظر من، فرض چنین اشیایی 

 .((اشیا  فیزیکی

باید گفیت   حال ینباااز قلمرو تجربه حسی بسیار دورند،  ها مجموعهموجودات نظریه  اگرچه))

کیام  را همچیون اح  خیود  واقعیت کیه احیول موضیوع،    ینا .هستیم ها آنما واجد نوعی ادراک از 

که ما به این نوع خیاص   بینم ینممن دلیلی . همین معناست بیانگر کنند یمحادق بر ما تحمیل 

 توانند یمهم  ها ینا از ادراک حسی اعتماد داشته باشیم، کمتر از ادراک، یعنی به شهود ریاضی،

 ((.از واقعیت عینی را نمایان سازند یا جنبه

 :لباچفسکی

 از یکیی درکیه روزی   نیسیت  ممکین  ،باشید  هم انتزاعیی  هرقدر از ریاضیات، یا شاخههیچ ))

 ((.بکار نرودجهان واقعی  های ید پد

 :گوید یمگوتلوپ فرگه به هیلبرت 

شیناخت   ییرا ز ،انید  نشید  ولی ثابت  اند درستکه  دهم یم ییها گزار من نام بنداشت را به ))

 البتیه  .گییرد  یم نشات را شهود فضایی بنامیم، آن توانیم ینماز منبعی که منطقی نیست و  ها آن

 ((.که نیاز به برهان ندارد یمطلب ند،متناقض نباش باهمکه  کند یمدرستی بنداشتها ایجاب 
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 :ژوزف فوریه

 ((.بررسی عمیق طبیعت پربارترین منبع کشفیات ریاضی است))

 :برتراند راسل

را  آنچیه ، ونه مییدانیم  کنیم یمریاضیات موضوعی است که دران نه میدانیم از چه ححبت ))

 ((.درست است یگوییممکه 

جهیانی   تنها نهکه  برد یممطلق  ضرورت ی حوز  به انسانی است، ازآنچهرا دور  ما ریاضیات،))

ینجیا منزلگیا  ابیدی    در انطباق باشید و ا  آنبلکه هر جهان ممکن دیگری باید با  و واقعی لفعلبا

 ((یابد یمخویش را 

 :هاینریش هرتز

 ریاضیی وجیودی مسیتقل دارنید،     یهیا  فرمیول از این احسا  بگریزد کیه   تواند ینم یآدم))

و میا بیشیتر    از کاشیفین خیود هسیتند    تر عاقلاز شما و حتی  تر عاقل خاص خود دارند، ینشیب

 ((.کنیم یمچیز دریافت  ها آننهاد  شد  است از  ها آندر احل در درون  ازآنچه

 :البرت اینشتین

 ینتیر  سیاد  کیه طبیعیت را مصیداق     دهنید  یمی به میا اجیاز     یما داشتهتجاربی که تاکنون ))

که با اسیتفاد  از ابزارهیای ریاضیی محیض      ام شد من قانع . بدانیم تصور قابلریاضی  های یشهاند

 بخیش  الهیام ممکین اسیت    یشآزمیا  .آورد به دستمفاهیم و قوانین شناخت طبیعت را  توان یم

 البتیه  استنتاج کرد؛ توان ینماین مفاهیم را از تجربه  طورقطع بهمفاهیم ریاضی مناسب باشد، اما 

خالقییت در   امیا  یگانه معیار مناسب بودن سیاختارهای ریاضیی خواهید بیود؛     همچنان ،یشآزما

 نائیل بیه درک واقعییت    توانید  یمی دارم که فکر محیض   ید عق ،ینبنابرا جنبه ریاضی احل است؛

 .((شود

 :پوانکاره

از  تیر  درسیت  توانید  ینمی  یا هندسه یچه .است بپرسیم کدام هندسه درست است معنی یب))
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 ((.باشد تر مناسبممکن است  تنها هندسه دیگر باشد،

ایید    هیایی  یر دایا  یدئالا؟ ولی ما بر خطوط اند یتجرب یقیحقا احول موضوعه هندسه، یاآ))

 ((.کنیم یشآزمابر اشیا  مادی  توانیم یمتنها  ما ،کنیم ینم یشآزما آل

دانشیی دقییق باشید و پیوسیته دسیتخوش       توانسیت  ینمی اگر هندسه دانشی تجربی بیود  ))

 ((.گرفت یمقرار  یدنظرتجد

 :لئوپولد کرونکر

نظرییه اعیداد احیلی     ییه برعلاین جمله را او  (.(یآدمو مابقی را  یدآفراعداد ححی  را خدا ))

هییچکس را   ((: هیلبرت در موافقت با دستاورد کانتور،گفتیه اسیت   و .بکار برد ترامتناهی کانتور

 ((.براند یرونب است، ید فرآن نیست که مارا از جهانی که کانتور یارای آ

 :گالیله

 ((است شد  نوشتهعالم به زبان ریاضی ))

 پیس  .باشید ات با موافقیان و مخالفیانی همیرا     هر برداشتی از ریاضی رسد یم به نظر بنابراین

 شیوند  یمی که ریاضیات ابداع  ها پرسشمبانی ریاضیات یعنی این  یها سؤال ینتر بزرگهمچنان 

جهان انتزاعی ریاضیات و جهان فیزیکی وجود دارد یا اینکه چگونیه   یا کشف و چه ارتباطی بین

 .قرار دارندعظیم و در ورای توانایی بشری  یتغا به هاییراز ،یدآ یمبه وجود  یزسحرآماین رابطه 

و برترین تعرییف بیرای علیم     دهند یمو انتزاعی شدن مطلق را نشان  دیتجر ریاضیات مدرن،

 :ریاضیات را کانتور بیان کرد  است

 ((ن نهفته استآ یآزادجوهر ریاضیات در )) :گئورگ کانتور





 

 

 فصل هفتم

ماورای توانایی  یقلمرو قضیه گودل؛

 بشری

 

 





 

 

 

 

دان تاریخ و یکی از ابرنابیه هیای   بزرگترین منطق( 0816-0809)(kurt godel)کرت گودل 

 تیرین  یچید پ، ترین یبعجاز  یکی که با کشف قضیه ناتمامیت، باشد یمتاریخ بشریت  همتای یب

علوم، منطق و ریاضیات را به جهانیان ارائیه   تمامی یها دورانهمه در  دستاوردها ترین یادیبنو 

 بیا عنیوان   یا مقالهبینهایت پیچید  را به اثبات رساند و در  قضیه دو 0860گودل در سال . کرد

را  آن ،((حوری تصمیم ناپبیر در پرینکیپیا ماتماتیکیا ونظیام هیای میرتبط     یها گزار  ی دربار ))

این  ؛ امااستمنطق ریاضی به قضیه ناتمامیت گودل مشهور  همتای یبدستاورد  نیا .منتشر کرد

چیه هسیتند کیه در     هیا  یین ا؟ باشید  یمتصمیم ناپبیر به چه معنا  ی گزار  و قضایا چه میگویند؟

 قرار دارند؟ یزادآدمدستاوردهای فکری  ی نقطه ترین یعرف

 

 {گودل کورت :عکس}

را ابیداع  ( axiomatic)احیول موضیوعی   بنیاد یا -روشی موسوم به روش احلن باستان یونانیا

خلیق  روش توانستند هندسیه را   با این ها آن. تاریخ ریاضیات داشت شگرف در یریتأثکردند که 

سیپس تمیام    ؛ وشیوند  یمی بدون اثبات پبیرفته  ییها گزار  احل موضوعی یونانی، درروش .کنند

احول  درواقع .شوند یم استنتاج بنیادی،یجی از این احول او نت ها یهقض عنوان بهدیگر  یها گزار 

میی   به دسیت منطق از این احول اولیه  یها قانون یلهوس به ها یهقضموضوعه ها بنیانی هستند و 
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اثبات شود باید نشان داد که این گیزار  پیامید منطقیی الزم از     یا گزار برای اینکه  درواقع .ایند

 قبالًکه  ییها گزار اخیر نیز باید به کمک  یها گزار  .اند ید رساثبات  به قبالًچند گزار  است که 

 وجیود  ییها گزار باید  پس ،شود یمسلسله بینهایت  یک ینا اما شوند، اثبات ،اند ید رسبه اثبات 

 احیول  ،ینآغیاز بنییادی و   یهیا  گیزار  بیه ایین    ؛ کیه فته شوندداشته باشند که بدون اثبات پبیر

 .ایجیاد شیوند   هیا  آنمنطقیی از   طیور  بهباید  ها یهقضنتایج و و  ها گزار تمام  ؛ وموضوعه میگویند

که همه علوم و تفکر انسیانی را بیه    یزیبرانگ چالشبسیار بسیار پیچید  و  سؤالپاسخ به  درواقع

، در جهیان  اسیت دارد ییا ازلیی    یآغیاز  ییزی هیر چ  یاآکه  سؤالیعنی این  کند یمخود مشیول 

تمیام سیاختارهای عظییم     آغیازگر داشیتن اسیت و    آغاز ،سؤالاین  پاسخ ریاضیات، یزانگ شگفت

 هیای  یهقضی گفت کیه سیاختارهای و    توان یم .موضوعه یا احول بنیادی هستند احول ریاضیات،

از تعدادی کمیی   رایز ،استپایین  به سمتکه نوک اش  باشد یمریاضی مانند یک هرم برعکس 

تعداد بیشمار  درواقع .اند شد  ساختهساختارهای عظیم و بیشمار ریاضیات  تمام از احول بنیادی،

 در ان که استجهانی  تنها اتیاضیر .اند شد تاج موضوع استن یها احلاز  از تعداد کمی ها گزار 

 ی حیوز  ت میا را بیه   اریاضیی )) :بنا برگفته برتراند راسل. رسید توان یمبه یقین و حقیقت مطلق 

 آنبایید بیا    یتصیور  قابیل دنیای واقعی بلکه هر دنیای  تنها نهکه  یا حوز  ،برد یمحقیقت مطلق 

علیوم تجربیی    درواقع .باشد یممانی و حقیقت محض و مطلق دنیایی ار اتیاضیر .((سازگار باشد

کاری به واقعیت فیزیکی  بنا بر سرشت خود ممکن است دستخوش تیییرات شوند ولی ریاضیات

شخصیی   اگر .دارد یما تا ابد بدون تیییر نگه ر ای یهقض هر اثبات مطلق و سازگاری، حرف ندارد،

مجهز به اثبات مطلیق   را در ریاضیات باید جستجو کند زیرا ریاضیات آن استدنبال یقین غایی 

، (کامیل بیودن  ) یا یهقضو اثبات مطلق هر ( سازگاری) یدرونتناقض  گونه یچه نداشتن .باشد یم

بیه همیرا     راسیل  .باشید  است که ریاضیات تنها قلمیرو حقیقیت مطلیق    این را دو نکته مهم در 

استقرار ریاضیات بیر بنییان    ها آنماتماتیکا را ارائه کردند و هدف  ایپینکیپر وایتهد، کتاب عظیم،

 شیرط  بیه البتیه   آزادانیه  دادن ییرتیدادند که با  نشان قرن نوزدهم، دانانیاضیر .قاطع منطق بود

متفیاوت و   کیامالً و  ییز انگ شیگفت دنیاهیای هندسیی    تواننید  یمی  ،توازی اقلید  احل سازگاری،

عجیب بیود نیه تطیابق بیا      یها هندسهسازگاری اسا  اعتبار این  درواقع .جدیدی را خلق کنند

 یول دارد، تنها با هندسه اقلیدسی مطابقت واقعیت فیزیکی و شهود انسانی رایز واقعیت فیزیکی،
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 .تطیابق دارد  یآدماست که با شهود  یا هندسهبلکه تنها  یستسازگار ن این هندسه تنها هندسه

چیه   ایین نیسیت کیه    استچیزی که مهم  گوید یمو انتزاع مطلق ریاضیات مدرن  یآزاد درواقع

چیزی است کیه در جهیان    آنبلکه  مطابقت دارد یو تجربانسانی یا جهان فیزیکی  باعقلچیزی 

هیلبیرت ریاضییدان نیامی نییز      دیی وید .ریاضی فوق انتزاعی دارای اثبات و سازگاری مطلق باشد

در سیال   یاضییدانان ر المللیی  ینبهیلبرت درکنگر   دیوید .اعتقاد داشت یزچ همهبه اثبات  کامالً

روزی خواهید رسیید کیه ریاضییدانان     )) :ن کیرد ابیی  چنیین  یین ارا  تاریخی خود ی جمله 0811

( .(وجیود نیدارد   یحل را که برای ان  شود یمند و یا ثابت نریاضی را حل ک ی مسئلههر  توانند یم

 ((.ما باید بیدانیم و خیواهیم دانسیت   )) :گوید یمخود  0861در سخنرانی مشهور سال  ینهمچن

منطیق ریاضیی بنییان     ی ر دربیا کیرد تیا در اکتشیافات خیود      تالش با چنین اعتقادی، لبرتیه

نمادهیا در ریاضییات    یمعنیا  او، به نظر .ت ایجاد کنداریاضی باعظمتبرای بنای  انکاری یرقابلغ

هیر   ساختن نظامی حوری از نمادها بیود تیا بتوانید    به دنبالاو  درواقعنباید دارای اهمیت باشد 

باید بیه اثبیات    ای یهقضرا اثبات کند یعنی در نظر هیلبرت و همه ریاضیدانان تاریخ هر  ای یهقض

راسل و وایتهد بود زییرا در منطیق احتمیال     برت مانند دستاوردلماهیت برنامه هی درواقع .برسد

در سال  ؛ امابروز اشتبا  وجود ندارد و تمام ریاضیات باید در ساختاری کامل و سازگار قرار گیرد

یم ناپیبیر پرینکیپییا   مقضیایای بیه لحیاظ حیوری تصی      دربار )) :با عنوان یا مقاله گودل، 0860

را ارائه کرد که جهان ریاضیات را متحیر کرد و نشیان داد برنامیه   (( مرتبط  یها نظامماتماتیکا و 

اثبات کرد سازگاری روش احل موضوعی دچار گودل  .نیست یرپب امکانو وایتهد  راسل هیلبرت،

کیورت گیودل بیا    . نیاقص اسیت   ذاتاًچنین دستگا  احل موضوعی  ؛ واستذاتی  هایی یتمحدود

 ارجیاع  شیان، دخلیق کیرد کیه بیه خو     وغرییب  ییب عج ییها گزار  استفاد  از روش خود ارجاعی،

را درون هیر سیسیتم    گیو  دروغکسی مشهور به پارادوکس وگودل توانست پاراد درواقع .دهند یم

ربیوط بیه یونیان باسیتان     دروغگو کیه م  پارادوکس .خلق کند( دبنیا-احل) یموضوعریاضی احل 

شخصی کیه ایین جملیه     اگر :است قرار ینازا پارادوکس ((.هستم من دروغگو)) :گوید یم ،شود یم

و اگیر   گویید  ینمی پس او دروغ  باشد یمگزار  حادق و درست  آنگا گفته باشد  دروغ ،گوید یمرا 

ایین  )) :بیا عنیوان   یا گیزار  گودل  کورت .گوید یمست پس دروغ کاذب ا گزار  گوید، دروغ نمی

گودل با فرض سازگاری و نبیود تنیاقض درونیی     گزار  .آوردرا به وجود (( است یرناپب اثباتگزار  



73                       اسرار ریاضیات 

 کیرد  یمخود را اعالم  یریناپب اثبات چون .پبیر نیست اثبات یک سیستم ریاضی احل موضوعی،

را بیا نبیوغ    وغرییب  یبعج ورای بینهایت ی یهقض، دو گودل .یرناپب اثباتاما  باشد یمپس حادق 

 تیوان  ینمی درست وجود دارند که  ییها گزار  (قضیه اول ناتمامیت)0:خود، اثبات کرد فوق بشری

وجیود   ییهیا  گیزار  ( قضییه دوم ناتمامییت  )0.کامل نیست ذاتاًپس ریاضیات  !را اثبات کرد ها آن

دارای  ذاتیاً ریاضییات   پیس  !باشید  یمی دارند که هم خود گزار  درست است وهم نفی ان درست 

ذاتیی   طیور  بیه  این دو نتیجه گودل اثبات کردند که ریاضییات  ،نی؛ بنابرااست ناسازگاری درونی

غرییب درسیتی    یهیا  گزار زیرا همیشه  است( ناتمام)ناقص  اتیاضیر .باشد یمناقص و ناسازگار 

احیل موضیوعی ییا     یچاز هی کیه   ریاضییاتی درسیتی   یهیا  گزار  .نیست اثبات قابلدارد که  وجود

 در ییک  زمیان  هیم ناسیازگار اسیت زییرا گیزار  و نقییض ان       اتیاضیر .شوند ینمنتیجه  ای یهقض

 کیه باشید   ییهیا  گیزار  هر نظریه سازگاری باید شامل  درواقع .دستگا  احل موضوعی وجود دارد

احل بنیادی ریاضیات سیازگار   یبند حورت اگر ،یگرد عبارت به، را اثبات و یا ابطال کرد آنتوان ن

گیودل نشیان    هیقضی  ،نی؛ بنابراوجود دارند که تصمیم ناپبیر است ییها گزار هموار   پس باشد،

وجیود دارنید کیه     ییهیا  گیزار  همیشه  (بنیادی-احل) یموضوعداد که در هر نظام ریاضی احل 

ات کرد کیه تمیام   بگودل اث ناتمامتقضیه  را به اثبات رساند و اینکه ها آن توان ینم اما اند حادق

بینهاییت   ییها گزار انسان با  نی؛ بنابرااند ناکامل ذاتاً منطقی با هر میزان پیچیدگی های یستمس

 اثبیات  قابیل کیه نیه    ییها گزار  تصمیم ناپبیر، یها گزار ریاضی مواجه شد  است؛  وغریب یبعج

تصیمیم ناپیبیر    یزاسیرارآم گیزار    شماریب در هر نظام احل بنیادی، درواقع. هستند و نه قابل رد

 یجیه درنت .بشر قرار دارد و نوعتصمیم ناپبیر در ورای درک ریاضیات  یها گزار و این  وجود دارد

ریاضی درستی وجود دارد کیه   یها گزار هموار   نشان دادند که و قضایای کورت گودل ها اثبات

چنین موجیودات بینهاییت    ذاتاًزیرا ریاضیات  باشد یمورای توانایی بشر  نیستند و این اثبات قابل

 .اثبات کرد را در خود داردرا  ها آن شود ینمدرستی که  یزاسرارآم
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و از الگیو و نظمیی   ! اسیت شیانس هیم دارای قیانون     که حتیی  کند یمنظریه احتماالت ادعا 

در مسیابقه ریخیتن    .اسیت ریاضییات   یزاسیرارآم شگفتی دیگری از جهان  نیا .باشد یمبرخوردار 

 احتمیال  هر طرف چقیدر اسیت؟   شانس موقع بهترین شانس بردن وجود دارد؟ چه ،تا  یا سکه

 چقیدر  ورودی، آزمیون قبیولی در   احتمیال  ؟باشید  یمی پیروزی یا شکست در یک مسابقه چقیدر  

 هیای  یشیه ر را  برای چیدمان سه عدد برای تشکیل یک عدد سه رقمی وجیود دارد؟  چند است؟

( blaise pascal)پاسیکال   بلیز  0654سیال   در .مربوط بیه قمیار اسیت    مسائلتمال در نظریه اح

با پی یر دو فرما نظریه احتماالت را کشف کرد که این امر به درخواسیت ییک قمیار بیاز      مشترکا

 هیای  یید  اگرچیه  . شروع شد داد یمانجام که  هایی یبازبرای یاری به محاسبه بخت موفقیت در 

در دوران باستان در مورد بخت ازمیایی وبیازی هیای شانسیی وجیود       تصادفشانس و  مربوط به

 .داشت

 فضای نمونه

 Sرا بیا   آن تیوان  یمی میگویند کیه   یا نمونهرا فضای  یشآزمامجموعه تمام برامدهای ممکن 

، مثیال  عنیوان  بیه  .نامنید  یمی  یا نمونهرا یک عنصر فضای  برآمد هر ،یا نمونهفضای  در .نشان داد
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 S={0,0,6,4,5,6} حیورت  به توان یمهای ممکن پرتاب یک تا  را  برآمدبرای  یا نمونهفضای 

که دو پاسخ ممکن بله یا خییر را دارد شیامل    یسؤال ای .استحالت ممکن  6نشان داد که شامل 

شیامل تعیدادی متنیاهی ییا      توانند یم یا نمونه یفضاها .استبا دو حالت ممکن  یا نمونهفضای 

 حیورت  بیه ییک سیکه    برای برامیدهای ممکین پرتیاب    یا نمونه یفضا .نامتناهی از عناحر باشند

S={H,T} که در ان  استH وT  اگر سکه را انقیدر   ؛ امادهند یمبه ترتیب نمایش شیر و خط را

پرتاب رخ دهد و ... و نیسوم ،نیدوم در اولین، تواند یم پرتاب کنیم تا برای اولین بار شیر بیاید،

 یا نمونیییییه یفضیییییا ،یشآزمیییییاایییییین  یبیییییرا .بینهاییییییت امکیییییان وجیییییود دارد 

S={H,TH,TTH,TTTH,TTTTH,TTTTTH,…}  بیه دسیت  از عناحر  پایان یب یا دنبالهرا با 

تمیام نقیاط ییک حیفحه،      ایی  ،خط پار تمام نقاط واقع بر یک  یا نمونهفضای  نیهمچن .میاوریم

 یا سیکه  اگیر  مثیالی دیگیر،   عنیوان  بیه  .باشند یمشامل تعداد نامتناهی از عناحر  یا نمونهفضای 

عبییارت اسییت   یشآزمییابییرای اییین   یا نمونییه  یفضییا متعییادل را دوبییار پرتییاب کنیییم،   

 .دهند یمشیر و خط را نشان  به ترتیب T,Hکه در ان  s={HH,HT,TH,TT}:از

 پیشامد

 .اسییت همربوطیی یا نمونییهاز فضییای  ای یرمجموعییهز در دنیییای احتمییال، برآمییدپیشییامد یییا 

 شود یم 6تا  0در پرتاب یک تا ، شش پیشامد ممکن وجود دارد که شامل اعداد  مثال عنوان به

شییر و دومیی خیط و     یاولی  خط، دو یر،دو ش آمدن یرو ،تواند یم شامدیپ ،دو سکه یا در پرتاب

هیم   شیامد یپ .اسیت حالیت   شامل این چهیار  یا نمونهفضای  درواقعلی خط و دومی شیر باشد او

در پرتیاب   میثالً ؛ یردبربگرا در  آناز ( زیرمجموعه ای)و هم قسمتی  یا نمونهکل فضای  تواند یم

پیشیامد در پرتیاب تیا      ایی  .فقط شامل اولی خط و دومی شیر باشد تواند یم شامدیپ دو سکه،

اعیداد فیرد را    میثالً  آمدتمام شش عدد و شش حالت ممکن را شامل شود یا فقط روی  تواند یم

 .شامل شود

 احتمال یک پیشامد

بیر   تقسییم  رخ دهید  تواند یمکه ان پیشامد  ییها را احتمال یک پیشامد برابر است با تعداد 

فرمیول زییر    ییق طرکیه از   p(a)برابیر اسیت بیا     aپیشیامد   احتمال .ممکن تعداد کل رخدادهای
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 :شود یممحاسبه 

P(a)=n/N 

 N=6بیین   n=0زیرا  باشد یم 0/6در پرتاب یک تا ، 4عدد  آمدنرو  ، احتمالمثال عنوان به

و فیرض   شود یم n/N=0/6،نیز عدد شش آوردن به دست حالت ممکن وجود دارند پس احتمال

شییر و   یک سیکه دارای دو حالیت ممکین    .بر این است که شانس انتخاب همه اعداد یکی است

یا در پرتاب ییک   دهد یماز این دو حالت روی  یکی ،کنیم یمرا پرتاب  یا سکه یوقت ،استخط 

 نتیجه ریختن تیا ،  که باشند یم 6و0،0،6،4،5حالت مختلف داریم که شامل اعداد  شش تا ،

هیا ییا    برآمید  تمیام  دو میورد،  شانسی مانند این های یبازاکثر  در .از این اعداد خواهد بود یکی

عیددی زوج در   آمیدن روی  احتمیال  مثیالی دیگیر،   عنیوان  به. باشند یمممکن همشانس  یها را 

 .و شش حالت و عدد ممکن چراکه سه عدد زوج داریم است 6/6پرتاب یک تا ،

 تواننید  ینمی  دهنید  یمی رخ کیه   ممکنیی  یهیا  را  هیا  آنوجود دارند کیه در   هایی یتوضع اما

وجیه عیدد شیش در ان     اسیت کیه   شید   سیاخته که به گونیه   یتاس مثال، یبرا .همشانس باشد

 در روز معینی باران خواهد بارید یا نیه مواجیه شیوید،    یاآکه  سؤالاز بقیه است یا این  تر ینسنگ

کنید   بینیی  یشپی هواشناسی  اگر .باشند یم هایی یتوضع نیچن امکان بهبودی بیماری انسان، ای

د باریید و نییز تاسیی    باران خواه 1/45درحد شانس بارندگی وجود دارد یعنی با احتمال  45که 

بیین مفیاهیم    از .اسیت نباشید از ایین میوارد     0/6در ان که مقدار  6عدد  آمدنکه احتمال روی 

 یشیامد پمختلف احتمال از همه پرطرفدارتر مفهوم تعبیر فراوانی است که طبق ان احتمال ییک  

برابر نسبت دفعاتی است که پیشامدهای از یک نیوع در تکیرار زییاد رخ خواهید     ( یا وقوع برآمد)

اسیت، منظیور    1/95احتمال اینکه هواپیمایی در زمان مقرر به مقصد برسد  گوییم یم یوقت .داد

درحد مواقع در زمیان مقیرر بیه مقصید      95ان است که طبق تعبیر فراوانی چنین پروازهایی در 

تضیمین   تیوانیم  ینمی درحد باشید،   81 پیشامد روشن شدن ماشین در هوای سرد اگر .رسند یم

هیم روشین    دیشیا  ماشین ممکن است روشن شود،-یم که در روز معینی چه پیش خواهد امدکن

 اگر در طول زمانی تعداد دفعاتی را که ماشین در هوای سرد روشن شیود ثبیت کنییم،    ؛ امانشود

به وقوع یا عیدم وقیوع    ها احتمال همه .است 1/81خیلی نزدیک ها یتموفقکه نسبت  یابیم یدرم

را  0عیدد   آمیدن  به دستپرتاب یک تا  بخواهیم احتمال  یشآزمادر  اگر .اند مربوط یشامدهاپ
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 وقیوع  ،پرتاب کنییم  دو باررا  متعادل یا سکه یوقت .شود یممطابق با حفر  جواب محاسبه کنیم،

 اگیر  ،دهییم  یمرا نسبت  0/4 احتمال یا نمونه ی نقطهو بنابراین به هر  این برامدها همشانس اند

 حیورت  بیه  یا نمونیه فضیای   آنگیا  حیداقل ییک شییر را بییابیم      آورد به دستبخواهیم احتمال 

S={HH,HT,TH}    حییییییییییورت بیییییییییه و احتمیییییییییال ایییییییییین پیشییییییییییامد 

P(A)=P(HH)+P(HT)+P(TH)=0/470/470/4=6/4 دو را  نیاهمگن  یا سیکه اگر  یول .شود یم

خیط   آمیدن روی  میثالً زییرا کیه امکیان دارد     شیوند  یممتفاوت  ها احتمال آنگا بار پرتاب کنیم 

 .باشد 0/6 مساوی با

 

نظریه احیل موضیوعی بیه همیان      شد، ابداع نظریه احل موضوعی احتمال 0861یها سالدر 

رویکیرد احیل موضیوعی     در .دلیلی درخور موفقیت است که هندسه احل موضوعی موفق اسیت 

کیه مطیابق بیا برخیی قواعید رفتیار        شیوند  یماشیای ریاضی تعریف  عنوان به ها احتمال احتمال،

 :شامل احل موضوع احتمال سه .کنند یم

بیرای هیر    یعنیی  عیدد حقیقیی نیامنفی اسیت؛     کیی  ییک پیشیامد،   احتمال :0احل موضوع 

 S ،P(A)>=1از A زیرمجموعه

 P(S)=0:0احل موضوع

 مدهای دوبه دو ناسازگارامتناهی یا نامتناهی از پیش یا دنباله …,A,B,Cاگر  :6موضوع احل 

S ،آنگا  باشند 

P(ABC…)=P(A)+P(B)+P(C)+… 

 گیا   یچهی که احتمال وقوع ییک پیشیامد    گوید یمروشن است زیرا  کامالً اولین احل موضوع

در پرتیاب   0د احتمال روی دادن عید  مثال عنوان به استو حداقل مقدار ان حفر  شود ینممنفی 

یکی است یعنی  0 که حتمیت با احتمال کند یمبیان  موضوع دوم احل .شود یم حفر یک سکه،

یکی از  حتماً درهرحورت در پرتاب یک تا ، مثالً؛ رخ دهد Sموجود در  یها امکانباید یکی از 

 لجمیع شیود حاحی    بیاهم کیه   و احتمیال هرکیدام   آمید خواهید   بیه دسیت  ن شش عیدد ممکی  

اگیر   مثیال  عنوان بهمورد احل موضوع سوم نیز  در (.0=6/6=0/670/670/670/670/670/6)شد یم
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و هیردو پیشیامد    درحد مواقیع رخ دهید   40در  و پیشامد دیگری درحد مواقع 61پیشامدی در 

 درگیری  یکیی ییا دی   آنگیا   ،(به دو ناسیازگار باشیند   دو یعنی،)دهند همزمان رخ  طور بهنتوانند 

بسییاری از   تیوان  یم با استفاد  از سه احل موضوع احتمال، .درحد مواقع رخ خواهد داد 61740

A,Aنمونیه اگیر    عنیوان  بیه  .گرفیت  جیه ینت دیگیر را کیه کاربردهیای مهمیی دارنید،      یها قاعد 
' 

P(A :آنگا  باشند، S یا نمونهپیشامدهای متمم در فضای 
'
)=0-P(A) تفاضل احتمال ییک   یعنی؛

 1.6=1.4-0: مثالً؛ دهد یماحتماالت را  یباق ،(احتمال کل) یکپیشامد از مقدار 

 احتمال شرطی

( میوردنظر یعنیی مجموعیه تمیام امکانیات     ) یا نمونیه در جهان احتمیاالت، انتخیاب فضیای    

در نظرییه   ی جالیب متفاد  از مفهیو چنین شیرایطی اسی   در مشخص و بدیهی نیست، وجه یچه به

 Aیعنیی احتمیال شیرطی پیشیامد      P(A|S) نماد .استاحتماالت یعنی احتمال شرطی سودمند 

 یا نمونیه اشار  به این دارد کیه فضیای    شرطی احتمال .S شرط به Aاحتمال -Sنسبت به فضای 

 A شیرط  بیه  B شیرطی  احتمال باشد، S یا نمونهدو پیشامد در فضای  BوA اگر .است Sمدنظر،

 با برابر است

P(B|A)=P(AB)/P(A) که در ان P(AB) دو پیشامد عناحر اشتراک بین یعنی احتمال .

شیامد  ر ایین پی عناحی  یعنی پیشامد اول اعداد فرد باشند، اگر پرتاب یک تا ، در ،مثال عنوان به

 :6و5و4:باشد یعنی شامل عناحر 6 از تر بزرگو پیشامد دوم که شامل اعداد  5و6و0 شامل

A={4,5,6} 

B={0,6,5} 

 به دسیت زیر  به شکلفرد باشد  اینکه احتمال باشد، 6از  تر بزرگبه فرض اینکه شمار   آنگا 

 :میاید

P(B|A)=P(AB)/P(A)=0/6/6/6=0/6.  اشییتراک اییین دو  ی دهنیید  نشییانحییورت کسییر

ایین فرمییول  مخییرج  .باشید  یمیی 0/6کییه احتمیال ان مسییاوی بیا    اسیت  5پیشیامد یعنیی عییدد   

 .است 6/6است که مساوی با  Aاحتمال پیشامد  ی دهند  نشان
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ه بررسیی روییدادهایی   تصادفی و شانسی بی  های ید پدنظریه احتمال عالو  بر توضی  قوانین 

نتیایج از الگیویی مشیخص     یشآزماتند ولی با تکرار زیاد دفعات تصادفی نیس لزوماًکه  پردازد یم

 .کنند یمپیروی 

بیا   میا  پرتاب یک تا  در هر روی، مثالًکه با اینکه در  استاعجاب دنیای احتماالت به این 

نظریه احتماالت در جهان واقعی نییز   .قوانین داشت توان یم حال ینبااشانس مواجه هستیم ولی 

 .در علیم فیزییک اشیار  کیرد     یآمیار بیه مکانییک    تیوان  یمی جملیه   آنبسیار کاربرد دارد که از 

توضیی    هیا  آنکوپی یا مولکولی رفتار میکروس برحسب توان یمها را گاز یا مق بزرگ های یژگیو

فراوان در امیور   یکاربردها .قرار دارد یآمارتوضیحات در قلمرو علمی بنام مکانیک  گونه ینا .داد

ریاضییات کیاربردی تبیدیل     یها بخش ینتر مهمنظریه احتماالت را در زمر   ،زندگی و مهندسی

فیروش ییک کیاال پاسیخ      یآگهنفر به یک  01نفر از  05احتمال اینکه  مثال عنوان به .کرد  است

را  هیا  یین ااز یک نوع بیمیاری و نظییر    نفر 06نفر از  0دهند چقدر است یا اینکه احتمال بهبود 

 یزاسیرارآم اینکیه در جهیان    یجیه درنت .گیرنید  یمی قیرار   یموردبررسهمگی در نظریه احتماالت 

و این رخدادهای تصادفی بیر مبنیای قیوانینی     ریاضیات حتی برای شانس هم قوانین وجود دارد

 .دهند یمرخ 
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ستارویپفرض
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فرمااخرهیقض





 

 

 

 

 فرض پیوستار

 

در تیاریخ   نشید   حیل  یهیا  سیؤال  ینتیر  سیخت پیوستار یکی از مشهورترین و ( حد )فرض

کیانتور   0991در سیال  . عدد احیلی ترامتنیاهی اسیت    ینتر کوچک 1احلی  عدد .ریاضیات بود

کاردینیال ییا عیدد     گوید یممسئله پیوستار را مطرح کرد که فرض پیوستار  مشهوری بنام سؤال

از کاردینیال   تیر  بزرگکاردینال نامتناهی  ینتر کوچک عددهای حقیقی، ی همه ی مجموعهاحلی 

وجود دارد؟ خود کیانتور   01 و 1 بین عددی احلی یاآ ؛یگرد عبارت بهیا . عددهای ححی  است

 .منفی باشد مسئله پیوستار باید اعتقاد داشت که جواب

 یا افسیانه ریاضیی دان  -منطیق  0869در سیال  ( kurt godel()0809-0816)گیودل  کورت  

حادق است و  ها مجموعهاحل موضوعی نظریه  یها حورتثابت کرد که فرض پیوستار در برخی 

ثابت کرد که درسیتی   0866در ( paul cohen)کوهن پال .مکان رد ان را اثبات کردادرواقع عدم 

 نیی ا .اختییار کنییم   هیا  مجموعیه فرض پیوستار بستگی به احول موضوعی دارد که برای نظرییه  

یا نادرستی احل توازی اقلیید  بسیتگی بیه نیوع      یدرست .یت هندسه استوضعیت شبیه وضع

 یهیا  هندسیه اقلیدسی وجود دارد که این احل در ان درست است ولیی   یا هندسه :هندسه دارد

را دارییم کیه    هیا  مجموعهکانتوری  هینظر .غلط است ها آننااقلیدسی هم هستند که این احل در 

را داریم که ایین فیرض    ها مجموعهغیرکانتوری  های یهنظرفرض پیوستار درست است و  ها آندر 

در نتیجیه   .شیدنی نیسیت   اثبات کوهن کشف کرد که فرض پیوستار، درواقعغلط است  ها آندر 

را بپبیریم یا رد کنییم   آن توانیم یمنه قابل رد است و نه قابل اثبات یعنی  ،اینکه فرض پیوستار

 .و در هر حالت یک تئوری سازگار ریاضی خواهیم داشت
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 چهار رنگ مسئله

از اینکه شامل چند کشور اسیت   نظر حرف را، یا نقشهاست که هر  شد  مشخصتجربه  بنا بر

 یبیرا  .فقط با چهار رن، متفاوت رن، کیرد  توان یم ،اند قرارگرفتهو این کشورها در کجای نقشه 

 چهیار  فقیط  نباشند رن، هم نقشه در همسایه نواحی و کشورها که طوری به نقشه هر کردن رن،

ر را بیا  که هر دو کشور مجیاو  متداول استجیرافیایی  یها نقشه کردنرن،  در .است کافی رن،

 هیا  حالیت  ی همیه که تعیداد کمتیری رنی، بیرای      نشان داد توان یم .متفاوت رن، کنند دورن،

 بیرای  اضیافی  چهارم رن، یک ولی است یکاف تر ساد  های نقشه برای رن، سه .کند ینمکفایت 

 احاطه دیگر نواحی فرد تعداد با ناحیه یک ها آن در که هایی نقشه مثل. است الزم ها نقشه برخی

 نشید   یافیت  یا نقشیه تیاکنون هییچ    که ینا .هستند وحل دایر  یک در یکدیگر به که است شد 

 :قضیه ریاضی زیر انجامیید  اسیت   به ازچهاررن، الزم باشد، تربیشان  کردنکه برای رن، است 

هر یک از  توان یم شهیهم که تداخل نداشته باشند، ای ینواححفحه به  هر نوع تقسیم کردن در

 ییه دو ناح از کیدام  یچهی بیه   کیه  ینحیو  بیه مشخص کرد  4و6و0و0را با یکی از عددهای  ها یهناح

دو ناحیه است که دریک قطعیه از  (( مجاور))از نواحی منظور عدد نسبت داد  نشود، کی مجاور،

ناحیه که فقط در یک نقطه ییا در تعیدادی محیدود از نقیاط      دو مرزشان اشتراک داشته باشند؛

رن، بزنیم هیچ اشکال  کی زیرا اگر به هر دو ناحیه، شوند ینمتالقی داشته باشند مجاور نامید  

 بعیداً  ،0941ت این قضیه را موبیو  برای اولیین بیار سیال    اثبا مسئله .آید ینمو اشتباهی پیش 

 و کوتیا   اثبیاتی  کیه  رنی،  5 قضیه .اند کرد مطرح  0909سپس کیلی در  و 0951دمورگان در 

 اواخیر  در قضییه  ایین . کافی است نقشه یزیآم رن، برای رن، 5 که کند می بیان دارد، مقدماتی

نشیان داد کیه پینج رنی، همیشیه       0981در سال ( heawood) یووده .شد  است اثبات 08 قرن

بسییاری از   یها تالش رغم یعلاست  تر سخت بسیار کافیست رن، 4 اینکه اثبات .کند یمکفایت 

است که پینج   شد  ثابت :از این حد فراتر نرفته است اساساً آمد  به دست جینتا ریاضیدانان نامی،

 .کنید  یمی است که چهار رن، هیم کفاییت    شد  زد کافی است و حد   ها نقشهرن، برای همه 

و این موضوع  ونه مثالی که ان را نقض کند یداشد پدر این مورد نه اثباتی برای این حد   یول

 وولفگانی،  ،0801در  .بیود  مانید   یبیاق مهم در ریاضییات   یکی از مسائل حل نشد  ی حورت به

هیاکن همیرا  بیا     0804و  0800 نیبی  .چهار رن، کرد مسئلهحل  ی دربار هاکن شروع به تفکر 
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 ،یجیه درنت .تر کردند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهندوبه استفاد  از کامپی کنت اپل شروع

و ولفگانی،  ( kenneth appel)توسط کنت اپیل  0806چهار رن، در ژوئن  ی یچید پبسیار  هیقض

 کیامپیوتر  از اسیتفاد   با که بود مهمی قضیه اولین این .به اثبات رسید( wolfgang haken)هاکن

از کامپیوتر اسیتفاد    ها آن لبا بود، فرسا طاقتو  اپل و هاکن بسیار پیچید  روش .رسید اثبات به

وجیود   علیت به  امروز .را به انجام رساند ها یبررسکامپیوتر با حرف هزاران ساعت وقت  ؛ وکردند

تحقییق   چندسیاعته  تیوان  یماین اثبات را  ححت ،تر یعسرنظری بهتر و کامپیوترهای  یها روش

 وجیود دارد؟  یتیر  ساد برهان  یاآ .پیدا نشد  است(( مداد و کاغبی))اثبات هنوز هیچ  یول کرد،

مشیابه   یها را با استفاد  از  یتر ساد  اساساًهیچ اثبات  اند داد نشان  هرچند ،داند ینم چکسیه

 مفصیل اسیت،   العیاد   فیوق  یا محاسیبه استداللی را که متکی بر  ؛ اماوجود داشته باشد تواند ینم

 تیا  درستی ان را بررسیی کنید   تواند ینم احتماالًکه میز انسان بدون کمک کامپیوتر  یا محاسبه

 درسیت باشید،   اش برنامیه اینکیه   شیرط  بیه کامپیوتر  اما ؟آورد حساب بهاثبات  توان یمچه حدی 

 :اسیت  گفته در مصاحبه با یک روزنامه، هاکن .کمتر از انسان احتمال دارد که اشتبا  کند یلیخ

انجام دهید کیه انسیان     محاسبات بسیار زیادی راچند ساعت  در مدت تواند یماینکه کامپیوتر ))

در مفهوم بنیادی اثبات ریاضیی پدیید    یرییتی د،را انجام ده آن تواند ینمهم  در تمام عمر خود

 .((تیییر کرد  است نظریه ریاضی نیست بلکه عمل ریاضی است آنچه .آورد ینم

 فرما آخرقضیه 

 :نوشیت  یشهیا  کتیاب در حاشییه یکیی از   ( 0610-0665)فرمیا  پییر دو   0611 یها سالدر 

هر توان باالتر از دوم به دو توان بیا همیان    یطورکل به ای چهارم، توان مکعب به دو مکعب، میتقس

کتیاب بیرای ان ناکیافی     ی یهحاش اما ،ام یافتهمن دلیلی قطعی برای ان  ؛ ودرجه غیرممکن است

 .است

xکیه   x, y, zحیحی  مثبیت    اعیداد  باشید،  0از  تر بزرگعدد طبیعی  nاگر 
n
+y

n
=z

n
وجیود   ,

ان بیرای   اثبیات ییا رد   ؛ ویادداشت فرما به چالشی بزرگ در تاریخ ریاضییات تبیدیل شید   . ندارد

 .ریاضیدانان خارج بود  است ینتر برجستهحتی از عهد   ها قرن

نیام خیود را در    شد و یاضیاترعظیم  سؤالاین  موفق به حل 0886در سال  وایلز. اندرو جی
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 .کتاب ریاضیات ثبت کرد



 


 فصل دهم

 ریاضیات نشده حلمشهورترین مسائل 

 

گولدباخحدس

مانیرحدس

 





 

 

 

 

 حدس گولدباخ

 :حد  زیر را مطرح کرد 0040در سال ( 0681-0064) (goldbach)گولدباخ کریستیان  

 ؟استمجموع دو عدد اول  0از  تر بزرگهر عدد زوج  یاآ

در  گولییدباخ .بییه اویلییر مطییرح کییرد  یا نامییهاییین حیید  را در  گولییدباخ 0040 در سییال 

 تیوان  یم( که خودش اول است 0 جز به)را عدد زوج  هر کهخود به این نتیجه رسید  یها پژوهش

و  00=570 و 01=575و  9=576و  6=676و  070=4:میثالً ؛ مجموع دو عدد اول نوشیت  حورت به

 ...و  01=0670و  09=0070و  06=0676و  04=070

بیرای همیه عیددهای زوج ثابیت      توانید  یمی این موضوع  یاآ کهگولدباخ از اویلر این بود  سؤال

هرگز اقدام به حل این مسیئله نکیرد و    لریاو ؟مثال نقضی برای ان یافت توان یمشود؟ و یا اینکه 

کیه هیر عیدد     رسید  یمی  به نظردر ظاهر  .حدسی متعلق به خود را به گولدباخ فرستاد یا نامهدر 

موضیع را   نیی ا با امتحیان کیردن چنید عیدد زوج،     توان یماست،  یشنما قابلزوج به این حورت 

 شیوند  یمی ضیرب تعرییف    برحسیب  اول یعیددها دشواری در این اسیت کیه    علت .بررسی کند

ضربی و جمعی اعیداد   های یژگیورابطه بین  و اثباتبا جمع سروکار دارد  مسئلهاین  که یدرحال

سیال   در .رسید  یمی  بیه نظیر   یافتنین دست کامالًحد  گولدباخ  اثبات .ححی  کار مشکلی است

 آورد دسیت  بهموفقیت مهمی در این زمینه  (schnirelmann()0815-0869) یرلماناشن 0860

 حیورت  بیه  تیوان  یمی ثابت کرد هر عدد حیحی  مثبیت را    او .داد  بود قرار یرتأثکه همه را تحت 

اثبیات   نیا .در این مسئله بود تالشاین اولین  ؛ وعدد اول نمایش داد 611111مجموع حداکثر 

ل یک عدد ححی  دلخوا  به اعیداد او  هیچ روش خاحی برای تجزیه اما مستقیم و سازند  است،

 اهل روسیه با بهر  بیردن  دان یاضیر( Vinogradoff)وینوگرادوف  ،0860در سال  .کند ینمارائه 
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 ،(ramanujan)رامانوجیان  هنیدی بنیام    ی نابییه و ریاضییدان فیوق    تلوودیل هاردی، یها روشاز 

نتیجیه بیه تعیداد     نیی ا .کاهش دهید  4به  611111شد تعداد عددهای اول موردنیاز را از  موفق

بیین حکیم اشینیرلمان و     یا عمید  است ولی تفیاوت   تر یکنزدمطلوب در حد  گولدباخ بسیار 

 هیقضی  .باشید  4و  611111از اخیتالف مییان    تیر  مهیم حکم وینوگرادوف وجود دارد کیه شیاید   

بییان   بیه  اسیت؛  شید   ثابیت کیافی بیزرگ    انیداز   بهوینوگرادوف فقط به ازای همه اعداد ححی  

 تیوان  یمرا  n>N هر عدد ححی  که یطور بهوجود دارد  ای Nثابت کرد عدد ححی   او ،تر یقدق

را  Nوینوگرادوف راهی برای تخمیین زدن   اثبات .عدد اول نشان داد 4به شکل مجموع حداکثر 

همچنیین در   .اسیت  سیازند   یرغغیرمستقیم و  اساساً و برخالف اثبات اشنیرلمان، کند ینمارائه 

بزرگیی مجمیوع    یباًتقرران ریاضیدان چینی نشان داد که هر عدد زوج -جین، چن ،0806سال 

اطالعیات   ینکهباوجودا یجهدرنت .یادو عامل اول دارد استیک عدد اول و عددی است که یا اول 

باید درست باشد  ظاهراًاینکه حد  گولدباخ گرچه  حد  گولدباخ وجود دارد و یدتائدر  زیادی

همچنیان   از اثبات حد  گولدباخ فاحله بسییاری دارنید بنیابراین    آمد  دستبه همه نتایج  ولی

 .است ماند  یباقاثبات نشد  جهان ریاضیات  سؤاالت ینتر بزرگیکی از 

 حدس ریمان

 :زیر را ارائه کرد  بود نامتناهی و همگرا یضرب حاحل حورت به را (s)تابع زتای  فرمول اویلر،

(s)=


n=0 0/n
s
=(0-0/p

s
)
-0 

 ضیرب  حاحیل  ی دهنید   نشیان و عبارت سمت راسیت   پبیرد یمهر مقدار اول را   pدر ان  که

p/0-0 اعداد
s
)
این فرمول در این است که مبین برابیری   تیاهم ،است pبرای همه اعداد اول  (0-

 (s)،لیر یاو .حاوی عددهای اول است و دیگری چنین نیسیت  حراحت بهدو عبارت است که یکی 

ارتبیاط   ی دهنید   نشیان فرمیول او   تابعی از متییر حقیقی در نظیر گرفتیه بیود؛    عنوان بهرا فقط 

 .تحلیلی تابع زتا است های یژگیوعمیقی میان نظریه عددهای اول و 
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 {مانیر :عکس}

یکیی از فیوق نوابیغ تیاریخ ریاضییات       (0906-0966)(Bernhard Riemann)برنهارد ریمیان 

کیه   یا مقالیه مینیه نظرییه اعیداد را منتشیر کیرد      در زدستاورد خود  0958در سال  او .باشد یم

 .دسیتاوردهای ریاضیی دوران بیود    ینتیر  بیزرگ حفحه بود ولی یکی از  01کمتر از  ینکهباوجودا

 .ریمان به قضیه اعداد اول اختصاص داشت مقاله

تیابعی از متیییر    عنیوان  بیه را  (s)میان توزیع عیددهای اول و رفتیار    ارتباط ریمان، درواقع 

 .را کشف کرد s=a+biمختلط 

(s)= 070/0s
 70/6s

 + … 

معیروف بیه فرمیول ریمیان را      یتیوجه  قابلتابع زتا و اتحاد  های یژگیواز  یتعداد همچنین،

این نتیجیه نظیر    .کند یم حفحه مربوط-s در (s) را با حفرهای (x) عرضه کرد که این فرمول،

 هیی نظر ،یعنی ی نیامربوط،  ظیاهر  به ی مقولهدو  زیرا مرتبط کردن ریاضیدانان را به خود جلب کرد

های پیوسیته سیروکار   دمختلط که با فراین یزآنالو  پردازد یماعداد که به مطالعه کمیات گسسته 

کیرد و   را اثبیات  چنیدین خاحییت مهیم ایین تیابع      اش مقالیه او در  .غیرمنتظر  بود اریبس دارد،

تیالش بیرای    بیه  ،یا برجسیته  دانانیاضیر از او، بعد .تعدادی از قضایا را نیز بدون اثبات ارائه کرد

 .بیه اثبیات رسییدند    مقاله ریمان های یهقض تمام یک مورد، جز به .اثبات مطالب ریمان پرداختند

 ی دربیار   ییهیا  حید   اش رسیاله در  مانیر .استنشد  به فرض ریمان مشهور فرض اثبات  نیا

فیرض ریمیان اسیت کیه حیاکی       همان ها آن ینتر معروف ؛ کهتوزیع حفرهای تابع زتا مطرح کرد

 ؛یعنی،انید  مخیتلط در حفحه  0/07bi حورت به ییها نقطه (s) حفرهای غیرحقیقی ی همهاست 

 تیابعی  ζ(s) ریمیان  زتیای  تابع که اشار  شد، طور همان. قرار دارند Re(s)=0/0 خط بحرانی یرو
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 مخیتلط  اعیداد  نییز  آن مقیادیر  و شیود  می تعریف 0 از غیر( s) مختلط اعداد تمام برای که است

 ،-4 ،-6 ،… وقتیی  یگرد عبارت به؛ باشند یم منفی زوج ححی  اعداد تابع این های ریشه. هستند

0-  =s باشد (ζ(s امیا ؛ نامنید  میی ( بیدیهی ) سیاد   های ریشه را ها ریشه این. شود یم حفر با برابر 

 ایین  حقیقیی  مقیدار  ریمیان  حید   طبق که دارد نیز( بدیهی غیر) ساد  غیر های ریشه زتا تابع

 سیاد   غییر  هیای  ریشیه  همه باشد، درست حد  این اگر .است 1٫5 با برابر ساد  غیر های ریشه

 ،حید  ریمیان    .باشید  میی  ib + 0/0 مخیتلط  عدد با برابر که گیرند می قرار بحرانی خطی روی

یکیی از دشیوارترین مسیائلی     اسیت در تاریخ ریاضیات  نشد  حل مسئله ترین یچید پو  ینمهمتر

 .مواجه شد  است آنبا  یزادآدماست که 



 

 فصل یازدهم

 طبیعت نسبت نسبت طالیی؛

 

 





 

 

 

 

 

 اعیداد  میان در. وجود دارد بسیاری های یشگفت آن در و است انگیز یرتح یاربس اعداد جهان

 بیه  آن بیا  بشیر  آشینایی  سیابقه  کیه  اعداد این از یکی دارند، یا العاد  فوق اهمیت ها آن از برخی

 ایین . باشد یم Golden Ratio یا "طالیی نسبت" بنام عددی رسد یم میالد از پیش سال هزاران

 یییزانگ شییگفتسییری . شییناختی از جایگییا  متعییالی برخییوردار شیید  اسییتزیبا ازلحییاظ نسییبت

را دنباله فیبوناچی و اعداد را نیز اعیداد فیبونیاچی   .... و044و98و55و64و00و06و9و5و6و0و0و0

هر عدد مسیاوی بیا حاحیل     مثالً؛ دارد یاریبسفیبوناچی خواص ریاضی جالب  دنباله .گویند یم

 :استجمع دو عدد قبلی 

0=070 

6=070 

5=670 

9=576 

06=579 

00=0679 

 احتماالً .استدر ریاضیات  شد  شناختههمچنین دنباله فیبوناتچی نخستین دنباله بازگشتی 

البیر ژییرار    0664شد  بود، امیا نخسیتین بیار در     اش دنبالهفیبوناتچی متوجه سرشت بازگشتی 

 .فرمول ان را نوشت

متیوالی   ی جملیه نسیبت هیر دو    کیه  اسیت  ایین  ونیاتچی خاحییت دنبالیه فیب   ینتر جالباما 
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 0.609بیه عیدد   ( … ,0/0,0/0,6/0,5/6,9/5 تیر  کوچیک  ی جملهبه  تر بزرگنسبت جمله )دنباله

 .شود یمنمایش داد  ( فی())  و با گویند یمنسبت را نسبت طالیی  نیا .شود یمنزدیک 

 

 0:   نسبت جمله دوم به اول

 0:  سوم به دوم ی جملهنسبت 

 0.5:  نسبت جمله چهارم به سوم

  0.66:  نسبت جمله پنجم به چهارم

   0.6: نسبت جمله ششم به پنجم

   0.605:  نسبت جمله هفتم به ششم

 0.605:  نسبت جمله هشتم به هفتم

 0.608:  جمله نهم به هشتمنسبت 

هستند که بیه نسیبت    ییکسرها نسبت یک جمله  در دنباله فیبوناچی به جمله قبل، درواقع

 :کنند یمطالیی میل 

0/0=0 

0/0=0 

6/0=0.5 

5/6=0.66 
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9/5=0.6 

06/9=0.605 

00/06=0.6056 

64/00=0.60814 

55/64=0.60064 

98/55=0.60900 

044/98=0.60080 

066/044=0.609155 

600/066=0.609105 

601/600=0.609160 

890/601=0.609160 

0580/890=0.609164 

0594/0580=0.609166 

. 

. 

. 

 آثیار  در هندسیی  و ریاضیی  های رابطه از نیز معماران و هنرمندان از بسیاری باستان زمان از

را در  و معمیاران یونیانی نسیبت    شیناختند  یمی یونانیان باستان فیی را  . کردند می استفاد  خود

 عیرض  که مشهورترین ان معبد پارتنون در اتن است که در ان نسبت بردند یمطراحی خود بکار 

گفتیه   نیهمچنی  .اسیت  طالییی  نسیبت  برابیر  همگیی  معبید  شکل مستطیل های پنجر  طول به

 ضیلع  هیر  و در ان طیول  انید  بیرد  که مصریان در ساخت اهرام مصر از این نسبت بهیر    شود یم

 فیی در طبیعیت   یزاسیرارآم  عدد .است طالیی نسبت معادل آن، ارتفاع به اهرام از هرکدام قاعد 



500                       اسرار ریاضیات 

 در هیا  درخیت  بیرگ  و شاخ. است شد  استفاد  فی زاویه از حلزون الک قسمت در. شود یمظاهر 

 طالییی  نسیبت  .دهنید  یمی را نشیان   طالیی نسبت و فیبوناچی دنباله تطابق با خود، رشد الگوی

دو مجموعیه میارپیچی    حیورت  بیه نییز   است دران رفته بکار نیز آفتابگردان ساختار در( 0.609)

 نسیبت . کنند یم رشد هم روبروی هایی یچمارپ شکل به آفتابگردان یها دانه ؛ ویافته است یشآرا

نسبت طول قد انسان به فاحله وسط  .است رفته بکار نیز انسان بدن آناتومی در( 0.609) طالیی

گفیت کیه نسیبت     تیوان  یم یجهدرنت. کند یمپای انسان این نسبت را رعایت  سرانگشتانبدن تا 

 .استطبیعت  نسبت طالئی،



 








 فصل دوازدهم

 و نظم نهان آشوبنظریه 

 





 

 

 

 

دینیامیکی   هیای  یسیتم سو بیه بررسیی    اسیت از ریاضییات کیاربردی    یا شاخه آشوبنظریه 

 .دینیامیکی کیه حسیا  بیه شیرایط اولییه هسیتند        هیای  یسیتم سیعنیی   پیردازد  یمی  آشوبناک

 ینتیر  کوچیک و  باشیند  یمی لیه خود بسیار حسا  به شرایط او آشوبناک دینامیکی های یستمس

عظییم در خروجیی سیسیتم     هیای  یدگرگیون  موجیب  ییها دستگا تیییر در شرایط اولیه چنین 

بیه ایین    ؛ کیه اسیت مشیهور   یا پروانیه به اثر  انگیز یرتح ی ید پداین  ،آشوبنظریه  در .شود یم

دیگر در  یا نقطهد طوفانی در از جهان موجب ایجا در یک منطقه یا پروانهمعناست که بال زدن 

 یانیر  .اسیت غییرممکن   چنیین سیسیتمهایی  رفتیار   پیشیی بینیی   نی؛ بنابراشود تواند یمجهان 

پرداخیت و   آشیوب ریاضیدانانی بود که به بررسیی نظرییه    نینخست برجسته، دان یاضیرپوانکار  

 یسیتم یس خورشیید، -زمیین -ماننید سیسیتم میا    اد که مسئله معروف سیستم سه جرم نشان د

مدار زمین به دور خورشید همیوار    یاآکه  داز خود پرسی پوانکار  0811 سال در .است آشوبناک

 آشیوب  یزانگ شگفتبود که پوانکار  وارد جهان  سؤالجستجو برای این  در یا خیر، شود یمتکرار 

 ینتیر  کوچیک کیه بیا    پیردازد  یمی  ای یچید پ العاد  فوق های یستمسبه بررسی  آشوب هینظر .شد

دینیامیکی   هیای  یسیتم س .میایید  بیه وجیود  تیییراتیی بزرگیی    ها آنخروجی در  ،ات در انییرتی

بسیار کم در  هرچندبا تیییر  ها آن مدت یطوالنزیرا رفتار  باشند یمپیچید   العاد  فوق، آشوبناک

خاحییت   ینتیر  مهیم  این خصوحیت بنییادی،  ؛ وکند یمتیییر  آوری یرتح به طرز شرایط اولیه،

وجود داشتن شرایط شانس و  به معنای لزوماًبودن  آشوبناکاما ایجاد عنصر ؛ است آشوبنظریه 

از  تواننید  یمی و سیستمهای قطعی و غیر شانسیی نییز    باشد ینم یموردبررستصادف در سیستم 

و این بیانگر ان است که تصادف ممکن است ظاهری باشد ولیی   نشان دهند آشوبناکخود رفتار 

هسیتند یعنیی    نیمعی  ،آشیوبناک  هیای  یستمس دارد درواقعان سیستم قطعیت وجود   در اسا

 آشیوب نظرییه   درواقیع  .شیود  یمی کامل مشخص  طور بهبا دانستن شرایط اولیه  ها آن یند آرفتار 

را با  ناپبیری بینی یشپبینهایت پیچید  را به بشر نشان داد که  بنام نظم یزیانگ اعجاب ای ید پد
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 ییت غا بیه  بیانظم  و یا شیانس و تصیادف محیض،    نظمی یب یجا به آشوبنظریه  در .آورد یمخود 

در خود تصادف و شانس را دارد امیا معیادالت    آشوبظاهر نظریه  در .شویم یممواجه  ای یچید پ

نظرییه   در ،یجیه درنت .استحاکم  آشوبناکبر سیستم  یو قوانین جبر باشند یم قطعی کامالً آن

 باشید  یمی  آشکارتصادفی و فاقد نظم  ظاهر بهیک سیستم  ،یموردبررس آشوبناکسیستم  ،آشوب

قطعی بیودن معیادالت    باوجود آشوبناک های یستمساما به علت پیچیدگی غایی نظم موجود در 

 بیه معنیای   آشیوب بنیابراین  ؛ محاسیبه کیرد   تیوان  ینمی کامل  حورت بهنهایی را هرگز  جینتا ،آن

 تیرین  یچید پولی  استنیست بلکه به معنای حضور داشتن نظم  وجود شانس محضو  نظمی یب

 .استکه ورای توانایی درک بشری  ینظم .مواجه شد  است آننظمی که بشر با 

 

 



 






 فصل سیزدهم

 ها یبازنظریه 

 





 

 

 

 

نابیه بزرگ ریاضیات محض و کاربردی از مجارستان یکیی   (0850-0816) یوماننجان فون 

بیه پیژوهش    0841تیا   0801 یهیا  سالنویمان از  فون .متفکران تاریخ علوم بود ینتر برجستهاز 

 نویمان به همرا  اسیکار مورگنشیترن   فون .و پوکر پرداخت ها یبازاسا  ریاضیات انواع  ینهدرزم

 فون .و رفتار اقتصادی منتشر کردند ها یبازبا عنوان نظریه  0844شان را در سال دتحقیقات خو

 .ریاضی اقتصاد در نظیر گرفتنید   ی شالود  عنوان بهرا  دخو های یبازنیومان و مورگنشترن نظریه 

 بیا  اسیت  تیالش  در ،هیا  یبیاز  تئوری .استبا بازی به معنای متداول خود متفاوت  ها یباز هینظر

 در فیرد  موفقییت  هیا  آن در کیه  ها یباز یا راهبردی شرایط در را رفتار ریاضیات، ازگرفتن  کمک

بیه بررسیی    هیا  یبیاز نظرییه   درواقع .کند تحلیل ،استدیگران  انتخاب به وابسته کردن، انتخاب

 تیالش  بازی، تئوری یگرد عبارت به؛ پردازد یم کار یبفرتضاد بین حریفان عاقل، هوشمند و شاید 

 هینظر .کند لسازی مد را (منافع تضاد) استراتژیک موقعیت یک بر حاکم ریاضی رفتار تا کند یم

بیود   یجادشد ا همچون پوکر و شطرنج هایی یبازسی ساختار ریاضی ربرای بر آغازدر که  ها یباز

 .ابزار ریاضی بررسی رفتارهیای اقتصیادی تبیدیل شید     به اما با دستاورد نیومن و مورگنشترن، و

، انتخیابی  دهند یماینکه دیگر بازیکنان نیز انتخابی انجام  با دانستن ، بازیکنها یبازنظریه  طبق

را فیون  ( minimax)ماکس  ینیم کمترین بیشینه، ی یهقضمعروف به  ای یهقض .دهد یمرا انجام 

ایین   .شید  آغیاز از ایین نقطیه در تیاریخ     ها یبازکشف کرد و نظریه مدرن  0809ل انیومن در س

یک برند  و یک بازنید  وجیود دارد یعنیی منیافع      که استدو نفر  ای  های یبازقضیه مربوط به 

بهینیه بیرای ایین نیوع      یحلی  را  شهیهم نظر فون نیومان، طبق .استمخالف هم  کامالًبازیکنان 

را در  اسیت استراتژیک  یها تعاملکه شامل  هایی یتموقعتمام  ها یباز هینظر .وجود دارد ها یباز

و اقتصیاد   هیا  یباز ادغام .کند یممختلف را محاسبه  های یاستراتژو نتایج انتظاری از  گیرد یبرم

رفتار انسان منتهی به کمی کردن  یتدرنهاشد که  تدستاوردی عظیم دیگری در ریاضیا آغازگر

 هیی نظر .یعنیی فیون نویمیان انجیام داد     هیا  یبازنظریه  گبار یانرا بنقالب عظیم و این ان شود یم
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 هیای  یمتصیم انتخیاب   نظرییه دربیار    نیی ا .و یا اقتصیاد نیسیت   فقط در مورد بازی پوکر ها یباز

در هیر   هیا  یبیاز نظرییه   درواقیع  .دیگیر  ای ینیه زمچه در علم اقتصاد چه در هر  استاستراتژیک 

یا تعامیل دارنید، نتیایج میورد      کنند یمبرای رسیدن به هدفی باهم رقابت  ها انسانموقعیتی که 

 افتنیی  ،هیا  یبیاز نظرییه   نهیایی  هیدف  .دهد یمرا توضی   مختلف های یاستراتژانتظار از کاربرد 

 .است بازیکنان برای استراتژی ترین ینهبه

 

 {نیومان فون :عکس}

ایین   .باشیند  یمکه تنها در جستجوی برد  استمنطقی  کامالًدربار  بازیکنانی  ها یبازنظریه 

 بیازی  ییک  ،هیا  یبیاز  نظرییه  در .اسیت برای اخب تصمیم در یک شیرایط رقیابتی    یروش ،هینظر

 .اسیت  شید   شیناخته  بازیکنیان  تمیام  بیرای  است کیه  مناسباتی و ترتیبات قواعد، از یا مجموعه

کیه بازیکنیان چیه     کنید  یمی کیه مشیخص    اسیت یک بازی مجموعه از قیوانین و قواعید    درواقع

 نیی ا .داشته باشند و هر انتخابی چه پیامدی را به دنبیال خواهید داشیت    توانند یم ییها انتخاب

به دنبال بهترین نتیجه  کنانیباز در هر بازی،. است ها یبازنتایج منطقی  حل را نظریه به دنبال 

فیردی اسیت    کنیبیاز  .استو استراتژی  تعادل ،منفعت هر بازی شامل بازیکن، عناحر .باشند یم

بتوانید بیا توجیه بیه تصیمیمات و       بپیردازد و قالنیی بگییرد و بیه رقابیت     تصمیمی ع تواند یمکه 

رقیبیان   کیه  یوقتی عاقل و منطقیی،   کنیباز .رفتارهای رقبای خود به بهترین نتیجه ممکن برسد
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که در جهت رسییدن   دهد یمبازی را انجام  یطور منطقی و همچنین خواهان برد بداند، خود را

بازیکن به دنبال بیشیترین منفعیت    هر در هر بازی، درواقع .به بهترین نتیجه برای خودش باشد

 ؛ امیا باشید  یمی کاملی از نحو  بیازی   شرح( استراتژی)راهبرد  ،ها یبازنظریه  در .استبرای خود 

 گیبار  یانبننیومن را میتوان  فون .دبسیار پیچید  باش تواند یم ها یباز ینتر ساد راهبرد حتی در 

 اسیت نش  جان که کارهای اساسی در این نظریه انجام داد، یا نابیهنظریه بازی دانست اما دیگر 

 است بازی برای یحل را  تعادل، بازی، نظریه در. دستاوردی انقالبی ارائه داد 0851 ی دههکه در 

یکی از  ،ابداع شد تعادل نش که توسط جان نش. آن ندارند از خروج برای ای یز انگ بازیکنان که

 تیرین  یشبدر یک بازی به دنبال  نش عنوان کرد که هر بازیکنی .است ها یبازبنیان های نظریه 

وجود داشته باشد که بازی را به تعادل برسیاند   ها یاستراتژاز  یا مجموعهباید  پس ،استمنفعت 

بیه   حیل  را  ،آورد به دستسود و منفعت ممکن را  ترین یشبو در ان هر یک از بازیکنان بتوانند 

 راهبیرد  ییک  حیداقل  نظریه تعادل نش، بر اسا  .همان کاری بود که نش انجام داد آمد  دست

 بیازیکن  چنانچیه  و است انتخاب قابل بازیکن هر برای بازی در بهترین نتیجه آوردن دست برای

جامعیه  در  .آورد نخواهید  دسیت  بیه  بهتیری  نتیجیه  کنید،  انتخیاب  را آن یرازغ به یگریراهکار د

 این رویداد طبقوت خودشان هستندعحداکثر کردن منف یوجو جستدر  ها انساناقتصادی تمام 

 هیا  یبیاز . اسیت  واکینش  بهتیرین  معنی به نش تعادل درواقع .است ها یبازتعادل نش در نظریه 

 هیای  یباز همکارانه و غیر همکارانه، های یباز به توان یم ازجمله باشند یمدارای انواع گوناگونی 

 نامتقیارن،  و متقیارن  هیای  یبیاز  نیاقص،  و کامیل  اطالعیات  بیا  هیای  یباز استراتژیک، و تصادفی

تصادفی مربیوط بیه رخیدادهایی     های یباز .حفر اشار  کرد غیر مجموع و حفر مجموع های یباز

دفی شیامل  ژیک و غییر تصیا  اسیترات  هیای  یبیاز یک سیکه ییا تیا  و     مانند پرتاب استشانسی 

امی بیازی  در ان تم که باشند یم هایی یباز ت کامل،االعبا اط یباز .باشند یمهای منطقی داهبرر

بیازی را   حیورت  ینار مانند شطرنج و در غی دانند یمختلف بازی را حالتهای م یتمام کنندگان،

کیه منفعیت    شیود  یمی اطالق  هایی یبازن به متقار یباز .و اطالعات کامل میگویند یآگاهبدون 

در بیازی   چیه راهبردهیایی دیگیری    کهیک راهبرد فقط به این بستگی دارد  نحاحل از بکار برد

هستند  هایی یبازنامتقارن  یباز .استاز فرد بکار گیرند  این راهبرد  مستقل ؛ وبکار گرفته شود

هیایی  دمجمیوع ناحیفر، شیامل را  بر    هیای  یبیاز  .را  بردهای یکسانی در بازی وجیود نیدارد   که
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 اسیت  هایی یبازمورد  در با مجموع حفر، یباز .بازیکنان سودمند استکه برای تمامی  باشند یم

بایید کسیی    حتماًبردن  یبرا ،ها یبازاز  گونه ینا در .که مجموع نتایج مقدار ثابتی را شامل شود

دونفر  بیا مجمیوع حیفر ییک مبیارز        یباز .استفرد دیگری  انیز سود هر فردی، درواقعببازد 

 هیقضی  .ببازد که بازیکن دیگر بازی را شود یمزیرا فقط وقتی یکی از بازیکنان برند   استلق مط

 هیقضی  .اسیت  هیا  یباز گونه یناحلی برای انجام  را  فون نیومن، کمترین بیشینه یا مینی ماکس

بیین دو نفیر بیا     شد  یفتعر یتضادهامنطقی برای  یحل را که همیشه  گوید یمکمترین بیشینه 

به این نتیجیه برسیند کیه     دو نفرروشی وجود دارد تا هر  درواقع .متضاد وجود دارد کامالًمنافع 

 شیامل  توانید  یمی  بازیکنیان،  تعیداد  به توجه با ها یباز. داشت توان ینمانتظار دستاورد بهتری را 

 تیر  یچیید  پ اریبسی  سیه نفیر  ییا بیشیتر،     های یباز. شود شامل را نفر  چند یا سه ،دو های یباز

سیه   هیای  یبیاز در  همچنیان  .استرفتار بازیکنان بسیار دشوار یا ناممکن  بینی یشپو  باشند یم

بازیکنیان بیا همیدیگر وجیود دارد و ایین محاسیبات و        هماهنگی و ائیتالف  نفر  یا بیشتر امکان

اقتصاد در بسیاری از علوم دیگر هم  جز به ها یباز هینظر .کند یم تر یچید پرا بسیار  ها بینی یشپ

 یجهدرنت .یشناس جامعهو  کیزیف اعصاب، علوم ،یشناس روان ،شناسی یستزاست مانند  واردشد 

کیه قیوانین مربیوط بیه      اسیت و قدرتمنیدی   ییز انگ شیگفت چیارچوب ریاضییاتی    هیا  یبازنظریه 

تصیمیم ییک    تنهیا بسیتگی بیه    ییک را که تعدادی زیادی بازیکن در ان منافع هر  هایی یتموقع

 آوردن بیه دسیت   یوجیو  جسیت در  وابسیته اسیت و   بازیکن ندارد بلکه به تصمیم همه بازیکنان

 .تحت سلطه خود دارد را باشد یمحداکثر منفعت 



 

 

 

 فصل چهاردهم

 هندسه فراکتالی

 





 

 

 

 

در جهیان ریاضیی و    اما .شود یمهندسه اقلیدسی و متداول به اشکال هموار و متقارن مربوط 

بیا هندسیه    ییان ب قابیل ارند کیه  د وغیرهموار وجود نامنظم هندسی نامتقارن، موجودات فیزیکی،

 رسیند  یمی  بیه نظیر  هموار  وجود دارد که از دور، در اطراف ما ییها شکل .ندساد  اقلیدسی نیست

ر هم تقیارن داشیته باشیند    مشاهد  کرد و اگ توان یمرا ناهمواری  ها آنشدن به  تر یکنزدولی با 

جیرافیایی یا کیو   یمرزها .باشد یانب قابلاقلیدسی  است که با هندسه آناز  تر یچید پ این تقارن

 ییوال ه هیای  یمنحنی  .رسند یم به نظر هموار اشکال طبیعت هستند که تنها از دور، ازجملهها   

از سیط    کمتر ،حال یندرعولی  استوجود دارند که چیزی بیشتر از خط  ریاضی نیز در یا گونه

منیدلبروت   بنیوات  .باشیند  یمی  یکسیر  در عین نابیاوری و شیگفتی،   ها آن بعد درواقع هستند و

(BENOIT MANDELBROT()0101-0804 ) فراکتییال احییطالح(برخییال( )fractal) را در

هیای   فراکتیال  طبیعیت،  در .اسیت  سیاخته  ،وغریب یبعج یها هندسه گونه ینابرای  0805سال

 تیوان  یمبیشتری را  اتیجزئ شدن هرچه بیشتر به فراکتال، تر یکنزد با .بسیار زیادی وجود دارد

 .دید

 یو کاربردهیا  هیا  یشیه اند مانیدل بیرو،   بنیوا  .اسیت منحنی پیوسته در حال رشد  کی برخال،

بیود کیه    شید او کیه گفتیه    طور همان .بررسی کرد و گسترش داد 0805تا  0850را از  ها برخال

، برخالی را ساخت که مجموعه کانتور نامیید   کانتور ،0996برخال را کشف کرد هرچند در سال 

مییانی ان   سیوم  یککرد و  آغازبه طول واحد روی محور اعداد  خط پار کار خود را با یک  او .شد

هیای باقیمانید  نییز ییک سیوم       سوم یکسپس در هر یک از . رسید 0 ی مرحلهرا برداشت تا به 

 تکیرار ایین کیار،    شیمار  یبی بیا  . آوردا بیه وجیود   مرحلیه دوم ر  ترتییب  یین ا بهمیانی را برداشت و 

 هندسیه  .شیود  یمی کیانتور نامیید     ی مجموعیه کیه   مانید  یمی نامتناهی از نقاط باقی  یا مجموعه

 نی؛ بنیابرا جدیید نییاز داشیت    یا هندسیه اقلیدسی برای فرکتالها کاربرد ندارد و این زمینیه بیه   
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 .وارد شد هندسه فرکتال به جهان ریاضیات

. وجیود دارنید  بسیار نامحیدودی   یها شکل درکه  باشند یم یزیانگ شگفتبرخالها موجودات 

 ، مثیال  عنیوان  بیه  .اسیت ( self similarity) یتشابهخواص فراکتال ها، خود  ترین یادیبنیکی از 

 رسیند  یم به نظربمانند یک درخت کامل  تر کوچک یها شاخک به همرا از یک درخت  یا شاخه

میان و  بررسی تکامل اشیا  در طیی ز  اما .نامند یمفضایی را فراکتال مکانی  یتشابهخود که این 

قیرار   یموردبررسی اسیت را در فراکتیال زمیانی     آمید  بیه وجیود    زمان در طولخود تشابهی که 

دانیه کیخ    بیرف  .اند قرارگرفتهو حتمیت در کنار هم  تصادف ،نظمی یب ،در ان نظم که ،دهند یم

 .استمشهور یکی از فراکتال های 

 

 {کخ برفدان  :عکس}

ع یک مثلث متساوی االضالع به سه قسمت مساوی و ایجاد ییک  اضال این فراکتال از تقسیم

میانی و تکرار این فراینید روی   سوم یکروی قسمت میانی اضالع و حبف  االضالع یمتساومثلث 

 .اسیت برف دانه کخ دارای محیطی نامتنیاهی   فراکتال .شود یم خلق ،دیگر آمد اضالع به وجود 

 دارد یمی  واشیگفتی   انسیان را بیه  بیش از همه  آنچه ،دربار  برخال هندسی منحنی برف دانه کخ

کیل شیکل    ماننید  مثلث کوچک در ایین سیاختار،  هر  .است کل بهاین است که هر جز  ان شبیه 

 یتیر  کوچیک  یهیا  مثلیث  ی دربردارنید  است و خود نیز  شد  کوچکاست که با مقیا  مناسبی 

 نیی ا .و به همین ترتیب تا بینهاییت  اند شد  کوچکو بیشتر  اند شکلنیز مانند کل  ها آناست که 

ایین منحنیی    شود یمکه موجب  است هم کوچک، هرقدرشباهت ویژگی خود مانایی همه اجزا  
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بیاقی بمانید،    آناین است که اگر بخشیی از   ها برخال یزاسرارآم تیماه .باشد یزانگ شگفتچنین 

 موجودات .خود را از نو ایجاد کند تواند یمخود  نوبه بهو  کند یمبخش اسا  برخال را حفظ  آن

 با دائماًو  شود یمیا نقطه یا مثلث شروع  خط پار ساد  مثل یک  شکل یکبرخالی با  انگیز یرتح

ییک مثلیث    بیا  در مثلیث سرپینسیکی،   میثالً ؛ کند یمتیییر  نهایت یب تا به بکار بردن یک قاعد 

و مثلیث مییانی    شیود  یمی به چهار مثلیث مسیاوی تقسییم     آنو  شود یممتساوی االضالع شروع 

و  شیود  یمی سیاخته   تیر  کوچکمثلث  نهایت یب تکرار پیاپی و نامحدود این کار، با .شود یمحبف 

 !ودبرخالی به وجود میاید که محیط ان بینهایت و مساحتش برابر حفر خواهد ب

 

 {سرپینسکی مثلث :عکس}

کیه   باشیند  یمی  ای یوسیته پتوابع  ها آنکه برخی از  است یوالواریه یمنحن ،برخال بنابراین،

مساحت محدود و محییط نامحیدود دارنید و گونیه دیگیر از       ها آناز  یتعداد نبودند، یرپب مشتق

سیر پینسیکی محیطیی     مثلث که اشار  شد، طور همان .پر کنند کامالًفضا را  توانند یم ها برخال

مجموعیه   نیهمچنی  .رسید  یمی مساحت این مثلث به حیفر   ؛ ونامتناهی و مساحتی محدود دارد

 .باشد یم ها برخال آور شگفتمشهور دیگری در جهان  ماندل بروت نیز موجود برخالی
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.  

 {ماندل برو ماموع  :عکس}

دینامییک   آنکیه بیه    اسیت جدیید در ریاضییات    یا حوز  ی دهند  نشانمجموعه مندلبروت 

 .میگویند آشوب

هندسیه   در .اسیت ریاضیی   ییز انگ شگفتاین موجودات  های یانبنو  ها یشگفتعد فرکتال از بُ

دارای یک بعد و حفحه دو بعد و حجیم دارای سیه    خط ،باشد یماقلیدسی نقطه دارای بعد حفر 

عد کسری دارای بُ فرکتالها .استاز این موجودات اقلیدسی  تر یچید پ بعد فرکتالی، ؛ امابعد است

بعد فرکتالی توسط فیلیکس  0808سال  در .باشد یم 0.06 مثال برفدانه کخ دارای بعد یبرا .اند

دراحل این منیدلبروت بیود کیه     لمانی مطرح شد امادان آ یاضیر( felix hausdroff)هاوسدورف 

فرکتال ها مفهوم بعد فرکتیال را   کرد و پس از مفهوم آشنا آنبرای نخستین بار ریاضیدانان را با 

 .ارائه کرد

 :وردآ به دستاز طریق فرمول زیر  توان یمرا  آن عد فراکتالی،برای محاسبه بُ 

D=logN/log(0/r) که به D، ُبعد منحنی فیون   محاسبه ،مثال عنوان به .میگویند فراکتالی عدب

پییدا   کیاهش مقییا    6 کیه بیا ضیریب    (N=4)شیود  یمی به چهار تکه تقسییم   خط پار  هر کخ،

 :بنابراین؛ (r=0/6)کند یم

D=log4/log6=0.0609… این منحنی بیشتر از ییک خیط، ولیی کمتیر از ییک سیط         که

 .هست log0/log6 حورت به فرکتالی بعد مورد مجموعه کانتور، در .هست

و غییر اقلیدسیی    فیرد  منحصیربه سیاختار هندسیی    یدارا ،ییز انگ شگفت یفراکتالها بنابراین،
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 .عد کسری هستندبُ است که دارای نیا ،اآنهویژگی  ترین یبعجو  باشند یم
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 هندسه اقلیدسی

 

 {دسیاقل :عکس}

سه یونیانی و نظرییه اعیداد را در احیول     دسال قبل از میالد روش هن 611اقلید  در حدود 

کارهای مهم پیشینیان اقلیید  در   یآور جمع درواقع شاهکار، نیا .منتشر کرد اش جلدی یزد س

و  اسیت  شید   خوانید  بشریت  در تاریخ جاودانه اقلید  بیش از هر اثری اثر .بود تر قبل یها سد 

کیه   طیور  همیان  .سه را تحت سیطر  داشته استداثر تمام تعالیم هن نیا برای بیش از دو هزار ،

راجع  یا مالحظه قابلها منحصر به هندسه نبود  و بلکه شامل مقدار اقلید  تن احول اشار  شد،

 .قضییه اسیت   465مقالیه و کیال حیاوی     06اثر شیامل   نیا .به نظریه اعداد و جبر هندسی است

 :شود یمتعریف زیر  06 اقلید  شامل مقاله اول مثال عنوان به

 .است که جز  ندارد آننقطه  .0

 .خط طولی است بدون عرض .0

 .هرخط به دو نقطه محدود است .6
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 .خودش قرار دارد یها نقطهخط راست خطی است که به گونه ای هموار بر  .4

 .است که فقط طول و عرض دارد آنرویه  .5

 .حدود هر رویه خطها هستند .6

هموار بر خطهای راسیت خیود قیرار     یا گونه بهاست که  ای یهرو (هموار)مستوی ی یهرو .0

 .دارد

یکدیگر را  که خط واقع در یک حفحه است نسبت به هم،مستوی میل دو  ی یهزاویک  .9

 .بر یک خط راست قرار ندارند ؛ ومی برند

-خطهای راست باشند زاویه را راسیت خیط میی    بردارندوقتی خطهایی که زاویه را در  .8

 .نامند

راستی فرود اید و دو زاویه مجاور مساوی با هم بسازد هرییک   وقتی خط راستی بر خط .01

-بر خط اول عمود بر ان خیط نامیید  میی    آمد یک قائمه است و خط راست فرود  ها یهزاو آناز 

 .شود

 .است بزرگتر از یک زاویه قائمه ای یهزاو( باز)منفرجه ی یهزاو .00

 .از یک زاویه قائمه تر کوچکاست  ای یهزاو( تند)ه حاد یزاو .00

 .حد ان چیز است چیز یکمرز  .06

 .است شد  حادثشکل ان است که از یک یا چند مرز  .04

خطهای راسیتی کیه    ی همهاز یک خط که  حادث ،(مسط ) یمستودایر  شکلی است  .05

 .اند یمساو باهم آیند یمدرون این شکل بر ان فرود  یها نقطهاز یکی از 

 .شود یمو این نقطه مرکز دایر   .06

قطر دایر  خط راستی است که از مرکز ان رسم و از هر دو سو بیه محییط داییر  خیتم      .00

 .کند یمراستی دایر  را نیز نصف  خط ینچن ؛ وشود یم

 .شیود  یمی شکلی است حاحل از قطر و قسمتی از محیط که توسط قطر جیدا   دایر  یمن .09
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 .همان مرکز دایر  است دایر  یمن مرکز

 یهیا  شکل ،اند شد  حادثهستند که از خطهای راست  ییها شکلراست خط  یها شکل .08

از بیش از چهیار خیط    یچندضلعاز چهار خط راست و  یچهارضلعو  از سه خط راست یضلع سه

 .راست

مثلثی است که سه ضیلع ان بیا    االضالع یمتساو مثلث مثلث، ای ،یضلع سه یها شکلاز  .01

 و مسیاوی هسیتند   باهم آنمتساوی الساقین مثلثی است که فقط دو ضلع  مثلث ،اند یمساوهم 

 .نامساوی باشند باهم آنمثلث مختلف االضالع مثلثی است که هر سه ضلع 

 مثلیث  قائم الزاویه مثلثی است که یک زاویه قائمیه دارد،  مثلث سه ضلعی، یها شکلاز  .00

حاد الزوایا مثلثی است که هیر سیه    مثلث منفرج الزاویه مثلثی است که یک زاویه منفرجه دارد،

 .اند حاد  اش یهزاو

و هیم چهیار    انید  یمتسیاو شکلی است که هم اضالعش  مربع ،یچهارضلع یها شکلاز  .00

مسیاوی   بیاهم  آنقائمه ولیی اضیالع    های یهزاواست با  یچهارضلعیک  لیمستط .قائمه اش یهزاو

 قائمیه نیسیتند؛   هیایش  ییه زاویک چهارضلعی است با چهار ضیلع متسیاوی ولیی     یلوز نیستند؛

 هیای  ییه زاوو  انید  یمسیاو  بیاهم  رو روبیه  یها ضلعاست که در ان  یچهارضلعیک  االضالع یمتواز

 هیا  یین اجز  هایی یچهارضلع .قائمه دارد های یهزاواست، ونه  االضالع یمتساونه  یول ،باهم رو روبه

 .نامند یمنامنتظم  های یچهارضلعرا 

راست متوازی خطهای راستی هستند در ییک حیفحه کیه اگیر از دو سیو تیا        یها خط .06

 .بینهایت امتداد داد  شوند یکدیگر را در هیچ طرف نمی برند

شکل تفکیر احیل موضیوعی     ینشآفر بزرگترین دستاوردهای ریاضیدانان یونان قدیم،یکی از 

نشان داد که این گزار  پیامید   دیبا در یک دستگا  قیاسی اثبات شود، یا گزار اینکه  یبرا .است

بیه   دیبا خود، نوبه به اخیر، یها گزار  .اند ید رسبه اثبات  قبالًمنطقی الزم از چند گزار  است که 

این تسلسیل   چون .آخر یالو به همین ترتیب  شوند ثابت ،اند شد  اثبات قبالًکه  ییها گزار کمک 

بیدون   هیا  گیزار  محیدودی از   ی مجموعیه  دیبا بدو امر، در نامحدود ادامه داد، طور به توان ینمرا 

 ییا  (POSTULATE)موضیوع  احیول   شید   یرفتیه پببیدوا   یهیا  گیزار   نیا .اثبات پبیرفته شوند
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دیگر مبحیث   یها گزار تمام  و شوند یممبحث نامید  ( احول متعارف()AXIOM) یهااکسیوم 

 مینظم شیوند،   حیورت  ینبید یک مبحث  یا گزار  که یوقت .یندآالزم  ها آنمنطقی از  طور بهباید 

جنبیه حیوری احیول     یرتیأث  .اسیت  شید   عرضیه که مبحث در فرم احل موضیوعی   شود یم گفته

بعدی انچنان عظیم بود که این اثر به حورت الگویی برای نمیایش ریاضیی    یها نسلاقلید  بر 

و بسییاری   اضیات نفوذ کرد از ری ای ینهزمدر هر  یباًتقراحل موضوعی امروز   تفکر .درامددقیق 

احل  تفکر ،برعکس موضوعی است بلکه، احل تفکر ریاضی، تنها نهعقید  دارند که  ضیداناناز ریا

 یهیا  مجموعهعلم احول موضوعه به بررسی خواص  درواقع. باشد یمریاضی تفکر  خود موضوعی،

از ریاضیدانان بین احیول موضیوعه و    یبعض .احل موضوعی اختصاص دارد و تفکراحول موضوعه 

اقلیید    رسید  یم به نظر ،کند یمو وجه تمایزهای مختلفی را بیان  نهندی احول متعارف فرق م

 :با وجه تمایز زیر موافق بود  است

فرضیی اسیت کیه     احل موضوع که یدرحال ه علوم،احل متعارفی فرضی است مشترک در هم

 .باشد یممختص علم خاص تحت مطالعه 

 :زیر است قرار بهپنج احل متعارفی و پنج احل موضوع هندسی اقلید  

 :پنج احل متعارفی

 .اند یمساویکدیگر نیز  با ،اند یمساو چیز یکچیزهایی که با  .0

 .اند یمساو کلها اگر چیزهای مساوی به چیزهای مساوی اضافه شوند، .0

 .اند یمساو ها یماند باق مساوی از چیزهای مساوی کم شوند، یزهایچاگر  .6

 .اند یمساوچیزهایی که بر یکدیگر منطبق شوند با یکدیگر  .4

 .است تر بزرگکل از جز   .5

 :پنج احل موضوع

 .خط مستقیمی به هر نقطه دیگر کشید توان یماز هر نقطه  .0

 .نامحدود امتداد داد طور بهروی همان خط  توان یمهر خط مستقیم متناهی را  .0
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مرکز ان و با شعاعی مساوی هر پیار  خیط    عنوان بهخوا  با هر نقطه دل ای یر دا توان یم .6

 .رسم شد  از مرکز ان ترسیم کرد

 .اند یمساو باهمهمه زوایای قائمه  .4

مجموع زوایای داخلی یک  که یطور بهرا قطع کند  خط مستقیمی دو خط مستقیم اگر .5

 در نامحدود امتداد داد  شیوند،  طور به اگر دو خط مستقیم، نیا طرف ان کمتر از دو قائمه باشد،

 .را قطع خواهد کرد گریهمد از دو قائمه کمترند، مجموعاً طرفی که دو زاویه

بسیط مطلیب از   ! قضیه خود را از این د  گزار  استخراج کند 465همه  کهن است احول بر آ

 بیدون  .تر یچید پاست به مجهول و موارد  تر ساد معلوم و  ازآنچهیعنی رسیدن  ستانوع ترکیبی 

 به معلوم، تر یچید پتحویل مجهول و موارد  یعنی ،شود یمتحلیل نامید   که تردید فرایند عکس

هیچ نقشی در ارائه مطالب هندسی  اما بسیاری از قضایا نقشی داشته است، یها برهانکشف  در

 .ندارد

سه خود را بر اسا  پنج فرض بنیادی بنام بنداشت ییا  داقلید  هن شد، اشار که  طور همان

میباشند کیه   یاحکام بنداشت یا احول موضوع،) یبنداشت همچنین روش. احول موضوع بنا نهاد

 شید   یلتبید اقلید  الگویی برای ریاضیات محیض   (می شود رفتهیپب بدون هیچگونه توجیهی،

اسیت روش حیوری عرضیه     تیر  مهیم  آنچیه شاید  مندرجات احول مهم است، باآنکهدرواقع  .است

از فرم ریاضی جدیید   یا نمونه حورت بهاقلید   احول حقیقت، در .است آنمندرجات و قضایای 

 :ستازیر  قرار بهاول اقلید   چهاراحلکه اشار  شد  طور همان .است درآمد 

یکتیایی   خیط  مسیاوی نباشید،   Pکه بیا   Qو هر نقطه  P ازای هر نقطه به .احل اول اقلید 

خیط یکتیایی را مشیخص     دونقطه هر ،یگرد عبارت به؛ می گبرد Qو  Pوجود دارد که بر  Lمانند 

 .سازند یم

وجیود   Eنقطه یکتیایی چیون    CD خط پار و هر  AB خط پار ازای هر  به .احل دوم اقلید 

 عبارتی، به .قابل انطباق است BE خط پار با  CD خط پار است و  Eو  Aبین  B که یطور بهدارد 

 .راست امتداد داد خط حورت بهپیوسته  توان یمخط راست متناهی را  هر

بیه   ای ییر  دامسیاوی نباشید    Oکیه بیا    Aو هر نقطه  Oازای هر نقطه  به .احل سوم اقلید 
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 .رسم کرد ای یر دا توان یمبه هر مرکز و با هر شعاع  یعنی؛ وجود دارد OAو شعاع  Oمرکز 

 .اند انطباققائمه با یکدیگر قابل  های یهزاو همه .احل چهارم اقلید 

بیر ان   نیا واقیع   Pو نقطه  Lازای هر خط  به :گوید یم به احل پنجم اقلید  که رسیم یماما 

 (.احل تیوازی اقلیید   ) .موازی است Lو با  گبرد یم Pوجود دارد که از  Mتنها یک خط مانند 

بود اما احل پنجم یعنیی احیل تیوازی بیه      شد  یرفتهپباول اقلید  بدون هیچ مشکل  چهاراحل

داشیت ییا احیول    نب کیی  چرا؟ اما بود، شد  یلتبدتاریخ ریاضیات  یها چالش ینتر بزرگیکی از 

ایین   کسی نتواند در درستی ان تردید کنید امیا احیل تیوازی    موضوع باید چنان بدیهی باشد که 

دیگر  چهاراحلرا از  آنسال تالش کردند تا  دو هزاردر طی  دانان یاضیرخصوحیت را نداشت و 

 کیدام  یچهی این احل کنند اما  بود را جایگزین تر یهیبداقلید  نتیجه بگیرند یا احل دیگری که 

 .برنداشتدر  ای یجهنت ها تالشاز این 

 هذلولویهندسه 

 تواند یمیک خط  تنها از هر نقطه خارج از یک خط مفروض، گوید یماحل مشهور توازی که 

 کیارل  .که از سیایر احیول مسیتقل نباشید     رسید یم به نظر خط وجود داشته باشد، آن موازات به

بیه ایین    باشید  یمی  هیا  دورانتمیام   دان یاضیر ینتر بزرگفریدریش گاو  که به اعتقاد بسیاری 

که هندسیه اقلیدسیی تنهیا هندسیه      یافت دست دهند  تکان ی یجهنت مسئله حمله کرد و به این

قضیایای احیلی هندسیه غییر اقلیدسیی را       0901تیالش در سیال    سالهابعد از  او !ممکن نیست

به دلیل سییطر  نظیام فلسیفه کیانتی کیه       تدوین کرد ولی وی نتایجی را که کشف کرد  بود را

عجیب است کیه   اریبس .نکرد آشکار ،دانست یمسی را تنها شیو  تفکر در مورد فضا هندسه اقلید

اینشتین نیز مانند گاو  از قبول دینامییک بیودن کیهیان     آلبرتدیگر غول تاریخ اندیشه یعنی 

، تنها به دلیل تفکرات موجیود در دوران خیود مبنیی بیر     داد یمکه معادالت خودش ان را نشان 

لوباچفسیکی و   0960و  0908 یهیا  سیال  در .کشید دست داشتن، آغازیه ازلی بودن جهان و ن

به نتایج گاو  رسیدند ولی کشفیات خود را منتشیر   مجدداًمستقل از هم  طور بهیانوش بویوئی 

من از )) :جمله معروف را بعد از کشف تاریخی خود به یادگار گباشت نیا بویویی، انوشی .کردند

 ((ام ید آفر یزانگ شگفتتاز  و  ییایدن هیچ،
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نکته عجیب دیگر در تاریخ اندیشه محض این است که گاهی اندیشه و کشفی در ذهن چنید  

 یلهوسی  بیه کشف حسابان در سد  هجیدهم   مثالً؛ شود یمهمزمان پدیدار  یباًتقر به شکلشخص 

 گونیه  یین ادر زمیر   نیوتن و الیبنیتس و در اینجا کشیف هندسیه نااقلیدسیی در سید  نیوزدهم      

به پسرش یانوش  بود که فارکاش بویویی یا نامه جالب در مورد بویویی، یا نکته .هسترویدادها 

را کیه همیه روشینایی و     پاییان  یبی شیب   نیی ا تیالش کنیی،   ها یتواز دررا دیگر نباید  تو :نوشت

هیا   ازیواستدعا دارم که دانش می .ام کرد سپری  است فروبرد شادمانی زندگی مرا به کام نابودی 

 ...را رها کن

 طیور  همیان و  پرورانید یمدر سر  یا تاز اندیشه  رایز ولی بویویی پسر از هشدار پدر نهراسید،

از  یا نسیخه بود  دان یاضیرپدر یانوش که خود . جدید رسید یا هندسهبه  که گفته شد سرانجام

 گیاو   .فرستاد یا افسانهیعنی کارل فریدریش گاو  د کشفیات پسرش را به دوست دیرین خو

تمام محتوای کاری را که پسر شما کرد  و نتایجی را کیه بیه   )) :این نامه را به بویویی پدر نوشت

سیال تمیام فکیر     وپنج یسسی تا  به مدتکه  مکامل با تحقیقات خود طور به رسید  است، ها آن

بزرگ ناامید شد امیا بیه    دان یاضیراز جواب این  انوشی ((.است یکی مرا به خود مشیول داشته،

مقالیه   0941نیز در  یلباچفسک یکوالین .تسهر ترتیب از او هم نامی در تاریخ ریاضیات ماند  ا

منتشیر   هیا  یمیواز با عنوان تحقیقات هندسی در باب نظریه  را یدسینا اقلهندسه ینهدرزمخود 

را  آن بییه شییوماخر، 0946در  یا نامییهدر  گییاو  .بییرای گییاو  فرسییتاد اییین مقالییه را او .کییرد

 نیی ا .کرد رحق تقدم خود را در کشف هندسه نااقلیدسی تکرا حال ینو درع قرارداد یشموردستا

و لباچفسکی  ییویبو خاحی که گاو ، هندسه .لباچفسکی مشهور شد دسه جدید به هندسههن

که مجموع زواییای   یزانگ شگفتاین هندسه  در .هندسه هبلولوی مشهور است به ،اند کرد کشف 

زییر   قیرار  بههبلولوی  بنداشت بجای احل پنجم اقلید ، استدرجه  091داخلی مثلث کمتر از 

 :وجود دارد

حداقل دو خیط   چنانکه وجود دارد، Lناواقع بر  Pو یک نقطه  Lخط  کی :بنداشت هبلولوی

 !میگبرد Pاز نقطه  Lموازی با 
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 {هذلولوی هندس  :عکس}

 اقلیدسیی  هندسیه  احول سایر از را توازی احل استقالل هبلولوی، هندسه یسازگار ،یجهدرنت

 اسیت  وغریبی یبعج ریاضی موجوداتهندسه هبلولوی دارای  یرشهودیغجهان . دهد می نشان

دارای مجموع زوایای کمتر از ( بویوئی-گاوسی-مثلث لوباچفسکی) یهبلولو مثلث ،مثال عنوان به

انحنیای ذاتیی ایین     وجیود نیدارد و   لیمسیتط  بیاورنکردنی، در این هندسه ! باشد یمدرجه  091

 !وجود داشته باشد تواند یمبینهایت خط موازی  درواقعندسه منفی است و ه

 هندسه ریمانی

لیدسی سازگار دیگیری را در  هندسه غیر اق 0954 سال ، دربزرگ دان یاضیر برنهارت ریمان

کیه   ییهیا  فیرض  ی دربیار  )) :سیخنرانی او بیا عنیوان    .اوری به جهان ریاضیات نشان دادعین ناب

جهیان   ؛ وو مفاهیم بنیادی هندسیه را مطیرح کیرد    است(( دهند یمهندسه را تشکیل  ی شالود 

 .کرد آشناریمانی  جدید بنام هندسه یا هندسهریاضی را با 

بیا خمییدگی    یا هندسیه  گاو  ان را کشف کرد  بود، که رویه یکبر اسا  هندسه ذاتی  او

ثابیت   به شیکل سه هبلولوی دارای خمیدگی رویه دهن که یدرحالرویه ثابت و مثبت کشف کرد 

وجیود   L میوازات  بیه تنها یک خیط   Lبر  نا واقع Pهندسه اقلیدسی از یک نقطه  در .منفی است

 (هندسیه ریمیانی  ) یسوم هندسه .هندسه هبلولوی بیش از یک خط موازی وجود دارد در .دارد

 یا هندسیه یعنیی  ! وجود داشته باشد L موازات بهخطی  تواند ینم Pارد که در ان از نقطه وجود د
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شگفتی که در این هندسه خطوط موازی وجیود   یرازاینغ .موازی وجود ندارد یها خطکه در ان 

 های یهزاو مجموع ،مثال عنوان بهدیگری نیز وجود دارند هندسی ریمانی شگفت  موجودات ندارد،

 .استدرجه  091مثلث در این هندسه بیشتر از 

 هیبلولوی هندسیه   اقلیدسی با خمیدگی حیفر،  هندسه سه نوع هندسه وجود دارد، یجهدرنت

 .با انحنیای منفیی و هندسیه ریمیانی بیا خمییدگی مثبیت       ( لباچفسکی-بویویی-هندسه گاو )

 احل تیوازی -است شهودی و مطابق عقل سلیم که در ان احل پنجم یا هندسهاقلیدسی  هندسه

بیا خیط    موازات به توان یمیک خط  فقط یک نقطه خارج از یک خط، از :شود یمتعریف  طور ینا

 ییک نقطیه نیاواقع بیر ان،     خیط و  ییک  از :گوید یماحل توازی که  با .اشدمفروض وجود داشته ب

و احیل   شیویم  یمی ارد به هندسیه هیبلولوی وارد   و خط به موازات خط مفروض وجود دد حداقل

به میوازات خیط مفیروض     یخط بر یک خط، نا واقعاز یک نقطه  گوید یمتوازی هندسه ریمانی 

 .وجود ندارد

هندسیی نشیان داد کیه احیل موضیوع تیوازی مسیتقل از احیول          یزانگ شگفتت این اکتشافا

متفیاوت   ییها هندسهبه  توان یمتیییر دادن احل پنجم  با .استموضوعه دیگر هندسه اقلیدسی 

یب ریمانی و هیبلولوی اثبیات شید کیه ریاضییات      غر یها هندسهکشف  با .سازگار رسید کامالًو 

را حتیی بیه    دانیان  یاضیی ر هیا  قیرن که  یشهود با شهود بشری مطابقت داشته باشد، حتماًنباید 

 .بیاز نگیه داشیت    اقلیدسیی  هندسیه بیدیهی   جیز  بیه غیر بیدیهی   یا هندسهتالش برای تفکر به 

که طبق جهیان   ییها هندسه فقط نه خلق کنند آزادانهرا  یا هندسههر نوع  توانند یم دانانیاضیر

؛ استجدید  یها هندسهشرط الزم و کافی سازگاری ریاضیاتی  تنها رسند، به نظردرست  واقعی

نشیان داد    01و  08 یهیا  قیرن چیزی است که ریاضیات مدرن در  ی دهند  نشاناین موضوع  و

 .استریاضیاتی جدید  یها جهانمطلق در خلق  یآزادانتزاع و  آناست و 
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 :اقلیدسی و نااقلیدسی می پردازد یها هندسهجدول زیر به مقایسه 

 تعداد خطوط موازی مجموع زوایای مثلث خمیدگی نوع هندسه

  091کمتر از  منفی هبلولوی

 0 درجه 091 حفر اقلیدسی

 1 091بیشتر از  مثبت ریمانی

 

 چیست؟ یهندسه فضای فیزیک

نظریه نسیبیت   0815میباشد در سال  ها دوراناینشتین که بزرگترین فیزیکدان همه  آلبرت

نیاظر  ) کننید  یمی این نظریه تنها به ناظرانی که از قانون اول نییوتن پییروی   . ص را کشف کرداخ

نیروهیا   ینید برآییا   داگر نیرویی وجود نداشته باش کند یمکه بیان  یقانون .شود یممربوط ( لخت

به دنبیال   ینشتینا ؛ اماحفر باشد برای همیشه سکون یا حرکت با سرعت ثابت را خواهیم داشت

ناظران لخت شامل ناظران نالخیت کیه از قیانون دوم نییوتن نییز      بر  دیگر بود که عالو  ای یهنظر

فضای فیزیکی در نسیبیت   هندسه .نیز باشد، یعنی وجود شتاب یا تیییر سرعت کنند یمپیروی 

جهیان نییوتنی نییز فضیا فیرم       در .تخت بیا انحنیای حیفر    یا هندسهبود یعنی  یدسیاقل خاص،

مطیابق بیا معادلیه زییر      دونقطهفاحله بین  یااقلیدسی داشت و در این نوع فضای تخت، متریک 

 :باشد یم

ds
0
=dx

0
+dy

0
+dz

dtجمله  دیبا البته در فضای فیزیکی اقلیدسی، 0
0
معرف زمان نییز اضیافه    

 .شود

را  دیگری بنام نسبیت عیام  ی یهنظر 0805سال  درغول اندیشه تاریخ بشریت  نیا تین،اینش

از  متیأثر زمیان  -ناپبیرنید و هندسیه فضیا    ییجدا و زمان، فضا طبق اید  اینشتین، بر .کشف کرد

نییروی   براثیر پرتوهای نیور   ؛ وکه فضا انحنا پیدا کند شود یمث وجود ماد  باع درواقع ماد  است

 فضیا  در جهیان نییوتنی،   (.کننید  یمپرتوهای نور مسیر منحنی را طی ) شوند یم د یخم گرانش،

این همان چیزی بود کیه نظیام فکیری ان دوران و عقیل      و البتهو خنثی بود  تأثیر یباقلیدسی و 

دیگر فضا مانند جعبه تهی نیوتنی اما در نظریه هندسی اینشتین برای گرانش  پبیرفت یمسلیم 

-هندسه فضیا  درواقع نداشته باشند، آن یها کرانهبر  یریتأثکه ماد  درون ان گباشته شود  بودن
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و ایین   کنید  یمی زمان اینشتینی به شکل هندسه ریمانی توسط ماد  موجیود در ان انحنیا پییدا    

ان نییروی گیرانش   همی اید  تاریخ تفکر بشریت باشد  ترین یبعجشاید و زمان که  خمیدگی فضا

نیروییی نیامرئی بیین دو جیرم بیود، در نظرییه        بیه شیکل  که در نظرییه نیوتیونی    ییروین ،است

 فضییای فیزیکییی اییین در .اسییتزمییان -بشییکل انحنییای ریمییانی فضییا-نسییبیت عییام-اینشییتین

 :شود یمزیر  حورت به کیمتر ،وغریب یبعج

ds
0
=gijdx

i
 dx

j 

فاحیله   ینتیر  کوتا بنام ژئودزیک وجود دارد که به معنای  مهم در هندسه یمفهوم همچنین،

 خیط  جهان خمید  ریمانی، در .باشد یمو در فضای اقلیدسی یک خط راست  است دونقطهبین 

مسافت  ینتر کوتا که همان  وجود دارند ییها خط ینتر راستان  یبجا های راست وجود ندارند،

و  باشیند  یمی پیرامون خورشیید   یکهایژئودز سیارات، یمدارها .دهند یمرا تشکیل  دونقطهبین 

 .روی یک ژئودزیک است آزادبه دور زمین در حال سقوط  ما 

 و انتیزاع ارمیانی،   یآزادبرای اثبات احل توازی توسط جوهر  ریاضیات یعنی  تالش راین،ببنا

ی یعنی  ییز انگ شگفتغیراقلیدسی  یها هندسهانجامید و نوعی از این  یدسیاقل یرغ یها هندسه به

ت توحییف  هندسیی جهی   ای ییه نظراینشیتین کیه    آلبیرت هندسه ریمانی در نظریه نسبیت عام 

و این ارتباط بین ریاضیات محض ان هم بیا ایین درجیه از تجریید      آمدبود بکار ( جاذبه)گرانش 

 .مواجه شد  است آناست که نوع بشر با  چیزی یزتریناسرارآم، با جهان فیزیکی طلقم

 :پاسخ مشهور پوانکاره به این پرسش که کدام هندسه درست است

دسیتخوش   همیوار  دانشیی دقییق باشید و     توانسیت  ینمی اگر هندسه دانشی تجربیی بیود   ))

ترکیبی قبلی هستند ونه  یشهودهابنداشت های هندسی نه  نی؛ بنابراگرفت یمقرار  یدنظرتجد

حقیایق   یلهوس به ما از میان همه قراردادهای ممکن، انتخاب .هستند قرارداد بلکه حقایق تجربی،

است و فقیط بیه لیزوم اجتنیاب از هرگونیه تنیاقض        آزادانتخاب ما  یول .شوند یمتجربی رهبری 

اگیر قیوانین    یحت درست باقی بمانند، یقاًدق توانند یماین احول هستند که  لبا .شود یمود دمح

 یین ا دربیار  ایین پرسیش کیه     پس .تقریبی باشند اند شد  ها آنتجربی که موجب پبیرفته شدن 

 ینکیه ا مثیل  درست است، معنی یبپرسش  نیا باید اندیشید؟ چه هندسه اقلیدسی درست است؟
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مختصیات   ییا آ؟ انید  نادرسیت قدیم  های یا مقو اوزان و  دستگا  متری درست است یاآبپرسیم 

از هندسیه   تر درست تواند ینم یا هندسههیچ ...دکارتی درست است و مختصات قطبی نادرست؟

 ((.باشد تر مناسبممکن است  تنها دیگر باشد،

تیالش   رو یین ازا یک احل بیدیهی نبیود،   احل موازی در هندسه اقلیدسی در نظر ریاضیدانان

 .آوردنید  یمی  حساب بهرا بدیهی  ها آناقلید  استنتاج کنند که  یها احلرا از سایر  آنکردند تا 

 قیرن نیوزدهم توسیط گیاو ،     در اسیت؟  یرپیب  امکیان چنیین اثبیاتی در میورد احیل تیوازی       یاآ

 نیی ا .اثبات شید  ها احلناپبیری استنتاج احل توازی از سایر  امکان و ریمان، ییویبو ،یلباچفسک

خطیی   چیهی  بجای ییک خیط میوازی،    ها آننااقلیدسی انجامید که در  یها هندسهامر به کشف 

 تنهیا بیا تییییر دادن احیل پینجم،      درواقیع  .موازی و یا بیش از یک خیط میوازی وجیود دارنید    

 ای یاضیی ر یهیا  کشیف اینکه چگونیه چنیین    ؛ اماکردندمعتبر و سازگار خلق  کامالً ییها هندسه

 قطعیاً یعنی کشف فضای ریمانی شد  ماهیت گرانش منجر به کاربرد در نظریه اینشتین در مورد

که  استعجیب  یآدمرازی است که بیش از هر راز دیگری برای  نیا .و توضی  نیست درک قابل

کیه برخیی از    شیود  یماست پس چگونه  دانان یاضیرمحصول تخیالت  حرفاًاگر ابداعات ریاضی 

 ؟کنند یمفیزیکی پیدا  کاربردهای آنان

بیه  ) یمثیال  تنهیا  دیدگا  که موجودات ریاضی، ننااقلیدسی توسط گاو ، ایبا کشف هندسه 

کیه   دهید  یمی و نشیان   از موجودات محسو  هستند دیگیر پیبیرفتنی نیسیت   ( معنی افالطونی

تخیل، انتیزاع وازادی بیه جیوهر  و     چراکه اند شد کامل از هم مستقل  طور بهریاضیات و واقعیت 

 ت و در این حالیت تمیا  ریاضییات و واقعییت فیزیکیی،     اس شد  یلتبدماهیت غریب ریاضیات 

رازی اسیت کیه نیوع     و غیرقابیل درک تیرین   ینتر بزرگ این ؛ واز همیشه شد  است یزتراسرارآم

 .ه شد  استمواج آنبشر با 

 



 

 

 

 الف پیوست
زنونیپارادوکسها

لریاوفرمول
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 زنون یها پارادوکس

 زنیون  .بود باستان یونان از فیلسوفی ( 465-485 مسی  میالد از قبل) (zenon) ایلیایی زنون

 شید   ریاضییات  جهیان  سیردرگمی  و حیرت باعث سال هزار دو از شیب پارادوکس، چهار ارائه با

 !داند یم یرممکنغ را ان که باشد یم حرکت به مربوط زنون پارادوکس یزترینانگ شگفت؛ اما بود

 تعیداد  از کمییت  این اینکه یا است پبیر یمتقس بار بینهایت کمیتی که کرد تصور توان یم یاآ

 یهیا  مکتیب  باسیتان،  یونیان  لسیوفان یف اسیت؟  شید   یلتشیک  ناپیبیر  یمتقس اجزای زیادی بسیار

 پیارادوکس  از یبرخی  .بودنید  آورد  وجود به فرض دو این از یک هر مبنای را بر ریاضی استدالل

. م.ق پینجم  قیرن  در یزیانگ شگفت طور به شوند یم ایجاد فرض دو از یک هر با که منطقی های

 آشیکار  شیدند،  ابداع( م.ق 451 حدود)نونز الیایی، فیلسوف توسط که پارادوکس چهار کمک به

 کنییم  فیرض  چیه  که کنند یم انیب داشتند، ریاضیات در شگرفی یرتأث که ها پارادوکس نیا .شد

 ناپیبیر  یمتقسی  اجیزای  زییادی  بسییار  تعیداد  از ییا  اسیت  پیبیر  یمتقسی  بار نهایت بی کمیتی که

 .استغیرممکن  حرکت است، شد  ساخته

-6 یلآشی  حکم-0 متوالی طور به خط کردن نصف-0:یها بنام زنون یزبرانگ چالش حکم چهار

 .باشند یم ،زمان متوالی کردن تقسیم-4( پیکان)تیر حکم
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 :کرد مشخص زیر پارادوکس 6 با توان یم را  زنون غیرعادی حکم 4 این ماهیت

 اسیت،  ییرممکن غ حرکیت  آنگیا   باشد، پبیر یمتقس بار نهایت بی مستقیمی یخط پار  اگر-0

 یین ا بیرای  و برسیم خط پار  وسط ی نقطه به که است الزم ابتدا خط پار  طول پیمودنبرای  رایز

 بیه  آغیاز  در بایید  کیار  این برای و برسیم خط پار  چهارم یک بر واقع ی نقطه به که است الزم کار

 تیوان  ینمی  حتیی  را حرکت که شود یم جهینت .بینهایت تا طور ینهم و برسیم هشتم یک ی نقطه

 بیودن  غییرممکن  نتیجیه  بیه  مکیان  کردن تقسیم بار بینهایت با زنون پارادوکس این! کرد شروع

 .شود یم منجر حرکت

 کیه  یپشیت  الک به تا کند یم تالش دارد دویدن در باالیی سرعت که یلآش (:یلآش حکم)-0

 یا نقطیه  بیه  را خود بایست یم ،نخست ی مرحله در او .برساند را خود است، درحرکت او از جلوتر

 نقطیه  ایین  بیه  یلآشی  ینکهبعدازا ؛ اماداشت قرار اآنج در پشت الک ،حرکتش آغاز در که ندابرس

 یلآشی  کیه  شیود  یمی  مشخص روند، این دادن ادامه با و است آن از جلوتر کمی پشت الک برسد،

 خواهید  جلیوتر  یلآشی  از همیشیه  پشت الک و برسد پشت الک به که شد نخواهد موفق وقت یچه

 .بود

 ییک  آنگیا   باشد، ناپبیر یمتقس ریز یها لحظه از متشکل زمان اگر (:پیکان) یرت پارادوکس-6

 چیون  .است ثابت وضعیت یک در تیر هرلحظه در رایز ،یکجاست در همیشه حرکت حال در تیر

 ایین  در !کنید  ینمی  حرکت احالً تیر که شود یم نتیجه است درست هرلحظه مورد در مطلب این

 غییرممکن  حرکیت  کیه  دهید  یم نشان ت،یبینها تعداد به زمان کردن تقسیم با زنون پارادوکس،

 .نیست بیش توهمی و است
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 تعریف) یگرد ی نقطه به یا نقطه از انتقال یبرا زنون، انگیز یرتح پارادوکس بر بنا یطورکل به

 را قسیمت  دو ایین  از یک هر توان یم همچنین کرد تقسیم قسمت دو به را آن توان یم ،(حرکت

 قسیمت،  دو هیر  بیین  ان در که رسید شرایطی به ترتیب همین به و کرد تبدیل دیگر یمهدون به

 بیه  رسییدن  و آغیاز  نقطه از حرکت یبرا ،یجهدرنت .باشد داشته وجود تر کوچک قسمت تینهایب

 ،شیود  یمی  انجیام  زمیان  گیبر  بیا  حرکیت  وچون کرد، عبور قسمت بیشمار از باید پایانی ی نقطه

 حرکیت  درواقع و داد نخواهد رخ هرگز حرکت پس ،است طوالنی بینهایت زمانی به نیاز نیبنابرا

 .ندارد واقعیت

 توان یم را زمان و مکان کرد می گمان ویاین اید  قرار دارد که  بر زنوننتایج  مبنای درواقع

 ؛ امیا است نامتناهی مقدار کی اعداد، از نامتناهی تعداد جمع ؛ وکرد تقسیم بار بینهایت تعداد به

 عیددی  بیه  اعداد از نامتناهی تعداد جمع با توان یم که کردند اثبات دانانیاضیر هفدهم، قرن در

 ریاضییات  مکاتب تمام موردقبول هنوز نونز یها پارادوکس کامل حل ،وجود ینباا !رسید متناهی

 .است نشد  واقع جهان

 فرمول اویلر

موجیودات   او .اسیت تیاریخ   دانیان  یاضیی ر ینتیر  بزرگیکی از ( 0096-0010) یلراولئونهارت 

e یزانگ شگفترا در رابطه  e, ,iیعنی، ریاضی یزیانگ شگفت
i70=1     نیی ا .بیه هیم مربیوط کیرد 

e :اسیت  او حالت خاحی از فرمول مشهور دیگیر 
i

=(cos+isin) .     و ایین فرمیول، توابیع نمیایی

 یهیا  ثابیت  ینتیر  مهیم کیه  e,  ثوابت است که آور شگفت اریبس .دهد یمرا به هم پیوند  یمثلثات

کیه خیود    1، نتیجه 0عدد بنیادی  به همرا  است-0 ،که واحد موهومی  iو  باشند یمریاضیات 

 ییر غ کیامالً چنیین جیوابی    آمدن به دست در ظاهر، که یدرحال .دهند یمرا  استعددی بنیادی 

 گونیه  سه آن در. شود می ذکر ریاضی عمیق زیبایی از ای نمونه عنوان به ،اویلر اتحاد .است یهیبد

 ییز انگ شگفتفرمول  این. توان و ضرب جمع،: دهند می روی بار یک دقیقاً بنیادی حسابی اعمال

 در که ،π مشهور عدد ،0 عدد ،1 عدد :دهد می ربط هم به را ریاضی بنیادین ثابت پنج همچنین

 پاییه  ،e عدد ،(=6.04) و علوم کاربردی وجود دارد تحلیلی ریاضیات و اقلیدسی فضای هندسه

 عیدد و ( e=0.0) دهید  میی  نشیان  را خیود  ریاضی آنالیز در ای گسترد  طور به که طبیعی لگاریتم
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 .i یزانگ اعجابموهومی بسیار بسیار 

 

 برتهیل مسئله 23

بیه  را کیه   یا مسیئله  06، 0811سیال   در( david Hilbert()0960-0846) یلبیرت هدیویید  

را در کنگیر    شید  یمی یشرفت این علیم  موجب پ اهنآکه حل  مسائل اساسی ریاضیات بود نظرش

کیه بیه دنبیال    مسیری را به ریاضییدانان   درواقعلیست  نیا .فرانسه ارائه داد ات درریاضی جهانی

 ،تا بیه امیروز تنهیا بعضیی از مسیائل      البته .دادنشان  استل دنیای ریاضیات مسائ ینتر مهمحل 

 .اند ماند  یباق نشد  حل

 کانتورفرضیه پیوستار  .0

 سازگاری احول موضوع حساب .0

 تساوی حجم دو چهار وجهی .6

 (طهیم با کوتا  ترین فاحله بین دو نقمسئله خط مستق) یبرنولمسئله جان  .4

 (گرو   های لی) یوستهپمشتق پبیری گرو  های  .5

 فیزیکریاضیات برای  احول موضوعساختار  یافتن .6

 متعالی بودن یک عدد و گن، .0

 و حد  ریمان توزیع اعداد اول .9

 تقابل در هر میدان عددی عمومیقانون  .8

بیا   (diphantine equation) یوفیانتی دحل پبیری ییک معادلیه   ن الگوریتمی برای تیاف .01

 حی ضرایب ححی  در مجموعه اعداد ح

 با ضرایب ححی  0حل پبیری فرم های درجه  .00

 تعمیم قضیه کرونکر روی میدانها به دامنه های گویا .00
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 توسط توابع دو متییر  0ه درجه حل ناپبیری معادل .06

 متناهی بودن یک دستگا  کامل از توابع .04

 مبانی ریاضیات محاسباتی شوبرت .05

 مسئله توپولوژی خم های جبری و رویه ها .06

 مربع انها برحسب مشخص یها فرمنمایش  .00

 وجهی چند های گرو  متناهی تعداد با اقلیدسی فضاهای ساختن .09

 تابع جواب مسائل متعارف در حساب تیییرات همیشه باید تحلیلی باشد؟ یاآ .08

 مرزی شرط مسائل برای کلی نظریه یک ارائه .01

 اثبات وجود معادله دیفرانسیل خطی با گرو  مداری مفروض .00

 روابط تحلیلی بین چند متییر مختلط توسط توابع خود ریخت یکنواخت سازی .00

 توسعه روش های حل در حساب تیییرات .06
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 ارشمیدس
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 رامانوجان

 ریمان

 فرما
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 کوشی
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 آبل

 

اهیل نیروژ    یا اعجوبیه ریاضییدان  ( 0910-0908)(niels henrik Abel)  نیلس هنرییک ابیل  

دربیار  مجمیوع    آبیل  یهقضی  مهمیی همچیون معادلیه انتگرالیی ابیل،      یدسیتاوردها  ،آبیل  .است

 هیای  یسیر  همگراییی ابیل در   آزمیون  ،شوند یممنجر  یبلآهای توابع جبری که به توابع  انتگرال

در ریاضییات   را ،باشیند  یمی ابلی مشیهور   یها گرو های جابجایی در جبر که به  و گرو نامتناهی 

 .استیکی از ریاضیدانان مهم در خلق ریاضیات مدرن  آبل .کشف کرد  بود
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 ارشمیدس

 

ریاضییدان و دانشیمند    ینتیر  بیزرگ ( قبیل از مییالد   Archimedes( )090-000) ید ارشم

 ید ارشیم  .و مخروط را محاسیبه کنید   استوانه  ،توانست سط  و حجم کر او .بود یونان باستان

مساحت اشکال مسط  و محدود به خطوط منحنی و حجم هیای اجسیامی    آوردن به دستبرای 

توانسیت بیه کمیک     او .توانسیت روش هیایی را ابیداع کنید     وح منحنی بودنید طکه محدود به س

از سیهمی و سیط     یا قطعیه   و سیط   سیط  داییر  و حجیم کیر     قانون ابداعی خود، یها روش

 .آوردهلیس واقیع بیود را بدسیت     ه محصور مابین دو پیچ متوالی منحنیکقسمتی از استوانه را 

کروی و حجم حاحل از دوران مسیتطیل بیه دور    ی قطعهحجم  همچنین توانسته بود ید ارشم

و ( دو مخیروط ییک ییا   )ضیلع  ه دور یک و حجم حاحل از دوران یک مثلث ب( استوانه)ضلع یک 

 او ینهمچنی  .ز احجام حاحل از دوران سهمی و هبلولی و بیضی را بدور محورشان حساب کندنی

  .استنیز  استاتیک و هیدرو استاتیک یها دانش گبار یانبناو  .را محاسبه کند  توانست عدد 
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 اویلر

 

متفکیری کیه بیشیترین     عنیوان  به ،ریاضیدان نامدار سوئیسی( 0096-0010)لئونهارت اویلر 

نظریه لگاریتم اعداد منفیی و   یلراو .شود یممقاالت علمی را در تاریخ منتشر کرد  است شناخته 

e  یزانگ شگفت موهومی را ابداع کرد و رابطه
i

اویلیر موجیب    یدستاوردها .را کشف کرد  1=0 + 

 یات بزرگیی کشیف  او .در ریاضییات شید     و   ,  e ,  , i  , sin x , cos xرواج نمادهای ریاضی،

بیه   توان یمدیگر دستاوردهای او  از .داشت بینهایت و کسرهای مسلسل های یسر ینه هایدرزم

منشیا  نظرییه    ینهمچنی  .اشیار  کیرد   اویلری یها انتگرالاویلر و  ثابت ابداع مفهوم انتگرال ساز،

پل کونیگسبرگ و فرمیول مشیهور وی یعنیی     ی مسئلهاویلر برای  حل را در  توان یمتوپولوژی را 

v-e+f=0  در  یریتیأث دچار نابینایی کامل شد ولیی کمتیرین    0066در سال  یلراو .جستجو کرد

یلیر بیه همیان راحتیی کیه انسیان نفیس        او)) شید   گفتیه اویلیر   دمور در .دستاوردهای او نداشت

 ((کرد یم محاسبه ،کشد یم
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 ها برنولی

اهیل سیوئیس    برنولی که خانواد  ،در تاریخ ریاضیات و علوم ها خانواد  یرگبارترینتأثیکی از 

توانسیته بیود مختصیات    ( jakob Bernoulli(  )0654-0015) یبرنیول  ییاکوب  .باشند یم بودند،

ظیاهر   tanxهمچنین اعیداد برنیولی را کیه در بسیط سیری نمیایی تیابع         او .قطبی را ابداع کند

میان قیانون اعیداد بیزرگ را کیه احیلی       رنولی ییا ه ب یهقض برنولی، یاکوب .را کشف کرد شود یم

برنیولی در نظرییه    هیای  یا چندجمله توزیع برنولی، .را کشف کرد استاساسی در نظریه احتمال 

 .باشید  یمی از دیگر کارهای بیزرگ ییاکوب    اعداد و معادله یاکوب برنولی در معادالت دیفرانسیل

 او .نیز ریاضیدان تاثیرگبارتری بیود  یاکوباز اکوب،ی تر جوانبرادر ( 0049-0600) یبرنول یوهان

 محاسیبه  مختلفیی چیون نورشیناخت،    هیای  ینهزم برنولی در یوهان .گسترش حسابان شد باعث

سیختی   سؤال 0686سال  در .را منتشر کرد  بود یآثار طول قو  منحنی هاو مثلثات تحلیلی،

نییتس   یبال را به چالش کشید که توسط خود برنولی ها، اآنهرا به ریاضیدانان جهان ارائه داد و 

حلیی جالیب    را  هر کدام جداگانه بیرای ایین مسیئله،    و یاکوب برنولی یوهان .و نیوتون حل شد

تنیدی بیین دو بیرادر     یهیا  جیدال  باعیث  برتر اسیت،  اآنه حل را اما اینکه کدام  ارائه داد  بودند

که پسر یوهیان بیود نییز دسیتاوردهای جالیب در       (0090-0011) یبرنول یلدان .شد دان یاضیر

ت ارائه داد  بود بخصوص در کتابی با عنوان هیدرودینامیک به موضیوعی بنیام مکانییک    اریاضی

از اولیین   او .سیاالت پرداخت و اولین پژوهش را در مورد نظریه جنبشی گازها بیه انجیام رسیاند   

 یهیا  بنیام  پسر ریاضیدان برجسته دیگیر  دو ،یوهان .شود یمدانشمندان فیزیک ریاضی محسوب 

-0690) یبرنیول  یکیوالو  ن .نیز داشت (0081-0001)دوم و یوهان ( 0006-0685) یکوالو ن

دربیار  هندسیه و    اسیت او  دیگری بود کیه از برادرزادگیان ییاکوب و یوهیان     دان یاضیر (0058

وهان دوم بیود کیه   پسر ی( 0910-0044)سوم  یوهان .معادالت دیفرانسیل مطالبی زیادی نوشت

پسیر   دو دوم، ییاکوب  دوم، ییل دان .در مورد اعشار متناوب و معادالت نامعین دارای مقاالتی بیود 

 .از دیگر برنولی های ریاضیدان بودند دانیل دوم پسر دیگر یوهان دوم،
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 پاسکال

 

 

 06ریاضیدان بزرگ فرانسیوی کیه توانسیت در    ( 0606-0660)(blaise  pascal) بلز پاسکال

سیالگی اولیین ماشیین حسیاب را      09 در .درا ارائه کن یا مقالهقاطع مخروطی م ی دربار سالگی 

در  پاسییکال احییل .د  هییا ماشییین حسییاب دیگییر را نیییز سییاخت   یناو همچنییاختییراع کییرد 

را پاییه  ما نظریه احتمال فر به همرا  پاسکال .استدستاوردهای معروف او  هیدرودینامیک نیز از

 .باشد یمدیگر اثرات او  پاسکال از مثلث .گباری کرد
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 پوانکاره

 

 پوانکیار   .باشد یمریاضیدان بزرگ فرانسوی ( Poincare()0954-0800)ژول هنری پوانکار  

 لکتریسییته، و ا نیور  ،یزآنالهای ینهدرزممقاالت ارزشمندی  بود و نظر حاحبدر تمامی ریاضیات 

اولیین دسیتاورد بیزرگ ریاضیی      .ارائیه کیرد  حساب احتمیاالت   پتانسیل و یهنظر و هندسه، جبر

بودن یک تیابع را تعمییم    یا دور  مفهوم ابداع نظریه توابع خودریخت، اوبا .بود یزآنالپوانکار  در 

 پوانکار  یها گرو رش داد و دستاوردهای او در این زمینه در تهمچنین توپولوژی را گس یو .داد

و سیطوح در   هیا  یمنحنی درک ماهییت   تیالش او بیرای   درواقیع  .توپولوژی ترکیباتی وجیود دارد 

گردیید  ( توپولیوژی )فضاهایی با ابعاد باالتر منجر به مقاله مشهورش تحت عنوان تحلیل موضعی 

را بیا   کیدینامییک توپولیوژی   علیم  ینهمچنی  .توپولیوژی جبیری نامیید    آغازگررا  آن توان یمکه 

 .آوردبه وجود  یا دور مدارهای  ینهدرزم وهشپژ
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 دکارت

 

هندسیه   او .فرانسیوی بیود  ریاضییدان بیزرگ    (0586-0651)(rene Descartes) رنه دکیارت 

که دکیارت را بیه ابیداع هندسیه      زیادی در مورد منشا  فکری یها داستان .تحلیلی را ابداع کرد

 در .به ذهنش را  یافیت  یارؤبارقه در  ینا ،ها داستانیکی از این  بنا بر. تحلیلی رساند وجود دارد

 یرمسی  را دیید کیه بیه گفتیه خیودش،      سه مرتبه خواب معنیی داری  دکارت ،0608دهم نوامبر 

کردن دانشی باشکو  و کشیفی   آشکار با به گفته خودش، ها خواب ینا .را تیییر دادند اش یزندگ

هندسه تحلیلیی ییا کیاربرد     احتماالًکشف باشکو   ینا .مشخص کردند او راکار علمی  آور یرتح

را کشیف هندسیه تحلیلیی و     0608دهیم نیوامبر    تیوان  یمی  درواقیع  .جبر در هندسه بود  اسیت 

 هیا  یشهاندسال بعد وی برخی از این  هجد . بنابراین پیدایش تمام ریاضیات دوران جدید دانست

بنام جهان نوشت اما بیه  تمامی دانش خود را در کتابی  دکارت .را در کتاب گفتار خود شرح داد

در مورد جهان به  دکارت این کتاب، در .ط اعتقادی ان دوران از انتشار ان منصرف شدیعلت شرا

او را مجیاب بیه    توانستند دوستان دکارت، 0660در سال  اما .علمی بحث کرد  بود کامالًشکلی 

را  0660، هشتم ژوئین  یجهدرنت .تشر شدنبا عنوان گفتار م یتاًنهاانتشار کتاب کنند و این کتاب 

  .گیرند یمدر نظر تاریخی که نظریه هندسه تحلیلی به جهانیان ارائه شد  عنوان به
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 رامانوجان

 

از  یا نابییه ریاضیدان فوق  (0990-0801)(Srinivosa Ramanujan)رامانوجان سری نیواسا 

 هیا  دورانزندگی در بین تمیامی ریاضییدانان و متفکیران همیه      یزتریناسرارآمهند بود که دارای 

زنیدگی   به اکتشیافاتی در دوران  تحصیالت دانشگاهی نداشت و به این دلیل رامانوجان .باشد یم

اطالعی از ریاضیات جدید جهان نداشیت و در اواخیر    گونه یچه که یدرحال یافت دستعلمی خود 

 ،رامانوجان .بود قرارگرفتهرسمی ریاضیات  آموزش آغازعمر خود که بسیار کوتا  هم بود تاز  در 

کنار دستاوردهایی کیه از   در .یک قرن ریاضیدانان جهان را ابداع کرد ارز همدستاوردی  ییتنها به

یاضی زیادی هم وجود داشت که در دوران زنیدگی خیود   ر یها کشف بود، منتشرشد رامانوجان 

 آثیار بیشتر دستاوردهایی که رامانوجان ارائه کرد  بود کشف مجدد  اما .را منتشر نکرد  بود ها آن

( carr)کیار  کتابی از جیورج   توجه رامانوجان به ریاضیات از طریق. استدیگر ریاضیدانان جهان 

کتیابی دیگیری    او .رامانوجان را بیدار کرد  بود همتای یب نبوغ این کتاب، درواقع .برانگیخته شد

اظهیار  ن  رامانوجیا  .بپیردازد  آنور بود فقط به این کتاب و تیک تیک قضیایای    بنداشت پس مج

و وقتی از خیواب   کند یمریاضی را به وی الهام  های یهقض ناماکال در خواب، ی الههکه  داشت یم
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بیرای   قضایای خود راتعدادی از او  .نوشت یممی گرفت و نتایج خود را  دست به قلم شد یمبیدار 

 شیخص،  آن .را حتی نگیا  هیم نکردنید    آن یهبق یکی، جز بهریاضیدانان انگلیسی ارسال کرد که 

وود ی و همکیارش جیان لیتیل    هیارد  0806در سیال  . بود( godfrey h.Hardy) یهارد یگودفر

(john littlewood ) امیا  .رامانوجان بود بیه بحیث پرداختنید    عجیبی که در نامه های یهقض دربار 

نامیه حیاوی    یین ا .بزرگ هم ناشناخته بود های یاضیدانربود که برای  هایی یهقضنامه دارای  نای

 العیاد   خیارق را باید ریاضییدانی   ها یهقضقانع شد  بود که این  یهارد .یکصد و بیست قضیه بود

به این نتیجیه نییز رسییدند کیه ایین فیوق نابییه هنیدی          و لیتل وود یهارد .کشف کرد  باشد

بیرای  شیرایط الزم   یهیارد  .کنید  یمبا دستاورد تمام ریاضیدانان یک قرن اخیر رقابت  ییتنها به

رامانوجان شد  بود، رامانوجیان   رکه همکا او .و کمبریج مهیا کرد حضور رامانوجان را در انگلیس

دنی رامانوجیان کیه از   کربیاورن  های یهقضکشف  یندفرا .ریاضیدان جهان عنوان کرد ینتر بزرگرا 

 .مانید  یمی بیاقی   همتیا  یببرای همیشه بصورت رازی بزرگ و  گرفت یمرویاهای رامانوجان نشات 

هر یک از اعداد حیحی  مثبیت یکیی از دوسیتان شخصیی رامانوجیان میی        )) :گفته بود یتلوودل

متفکیر   ترین یبعجعنوان  ا نبوغ فوق بشری خود برای همیشهنیواسا رامانوجان ب یسر ((.باشند

 .د داشتهتاریخ بشریت را خوا
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 ریمان

 

 

آلمییانی  ی نابیییهن فییوق ریاضیییدا (0906-0966)(Bernhard Riemann) ارد ریمییانهییبرن

دیفرانسییل   معادالت این مقاله، در .نظریه توابع مختلط نوشت ی دربار مهمی  یا مقاله .باشد یم

 ییهیا  فیرض  ی دربار  معظی یدستاورد ،0954سال  در .ریمان و مفهوم سط  ریمان وجود دارد

این مقاله تعمیم مهمی از فضا و هندسیه   در .را منتشر کرد دهند یمندسه را تشکیل که مبانی ه

 .کیرد  بیود  فضای ریمانی و هندسه ریمیانی را نییز کشیف     ی العاد  خارقوجود دارد و مفاهیمی 

 تیابع  همچنین. باشد یماینشتین  آلبرتاساسی در نظریه نسبیت عام  یاضیاتر ریمانی، هندسه

گئورگ ریمیان   را استدستاوردهای تاریخ ریاضیات  ینتر بزرگریمان که از  فرض و ریمان زتای

ینیه درزمتیاریخی   یا مقالیه  0958 در سال یمانر .کرد  است خلق تاریخ ریاضیات، ابر نابیهاین 

حد  زد که همیه حیفرهای موهیومی تیابع زتیا دارای       در این مقاله او .نظریه اعداد منتشر کرد

مسیئله حیل نشید      و دشوارترین ینمشهورتر حد  ریمان ، .میباشند   =0/0قسمت حقیقی 

 .استدر تاریخ ریاضیات 
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 فرما

 

 ی نابییه و فرانسه  بزرگ دانان یاضیریکی از ( 0665-0610) (pierre de fermat)پیر دو فرما 

بیه انتشیار    یا عالقیه کیه   اسیت و متفکرانی در تیاریخ   دانان یاضیر ازجمله فرما .قرن هفدهم بود

 عنیوان  بیه است که فرما ییک قاضیی بیود و ریاضییات را      جالب .علمی خود نداشت یدستاوردها

ترسییم ممیا  بیر     ینیه درزمفرمیا همچنیین دسیتاوردهایی     کرد یمدنبال  اش یشخص ی عالقه

او  درواقیع . پییدا کیردن میاکزیمم و مینییمم را ابیداع کیرد       داشت و نیز روشی بیرای  منحنی ها

را در  آنکه مشیترکا   ای یهنظرپاسکال در  به همرا فرما  .مقدمات حساب دیفرانسیل را انجام داد

اورد بیزرگ  دسیت  یگیر د .منتشر کردند مفاهیم اساسی نظریه احتماالت را بنیان نهاد 0654سال 

تالشیی در راسیتای    که باشد یماحل کمترین زمان و ارتباط این احل با شکست نور  کشف فرما،

توانست هندسه تحلیلی را کشیف کنید همچنیین     0608او در سال  .بود نور شناخت یک نظریه

دکیارت   کیه  یوقت .را زودتر منتشر کرد آنابداع نمود و البته  مستقالًدکارت نیز همین مبحث را 



533                       اسرار ریاضیات 

ادعا کرد که در ایین زمینیه حیق     فرما ،تحلیلی خود را منتشر کرد ی هندسهموسوم به  ای یهنظر

 بار  یندرا های یشهانددر نامه اشار  به این کرد  بود که    0666تقدم با اوست، زیرا وی در سال 

 .اسیت  آورد در رساله مکانهای مسطحه و فضایی، این مطلیب را  . استمربوط به هفت سال قبل 

 فرمیا  .اسیت  آمید  خط و دایر  و مبحثی در مورد هیبلولوی و بیضیی    ی معادله این دستاورد، در

و تربیع هیا   ها مما  ی دربار  اثری در تحلیلی تعریف کرد  بود طور بهجدید زیادی  های یمنحن

هندسیه خیود را بنیام     بکتیا  0660فرمیا در سیال    درواقیع  .بیود  شید   انجام 0660 قبل از سال

دکیارت   .مکانهای مسط  و حجم نوشت و در ان به شرح احول اساسی هندسه تحلیلی پرداخیت 

 کیه  یدرحالرا معرفی کرد  بود  شود یممنحنی جدید را که با حرکت مکانیکی ایجاد تعداد کمی 

از  پییر دو فرمیا  . جدید زیادی را به کمک معادالت جبیری تعرییف کیرد  بیود     های یمنحنفرما 

در ایین   یا العیاد   خیارق شیهود و توانیایی    فرمیا  .استد اضیدانان در نظریه اعداری یرگبارترینتأث

را در ایین نظرییه ابیداع    قضییه فرمیا    ینآخر ،فرما کوچککشفیاتی نظیر قضیه  او .زمینه داشت

 .است کرد 
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 کانتور

 

و اعیداد   بینهاییت  یها مجموعه ی یه، نظر(Georg Cantor(  )0945-0809 )کانتور گئورگ 

علت غرابت و اعجیاب فیوق    به .خلق کرد 0995و  0904را بین سالهای  (ترانسفینی) یترامتناه

از ریاضیدانان با او به مخالفت  یاریبس بشری موجودات فوق نامتناهی که کانتور ابداع کرد  بود،

داری همچیون  نامی  یاضییدانان ر ،دانسیتند  یمی  پرداختند و دسیتاورد او را در ورای درک بشیری  

کیانتور بنییان    یهیا  مجموعیه  ییه نظر ،ینبیاوجودا  یولی  .مخالفان بودنید  ازجمله پوانکار  کرونکر،

 .باشد یمریاضیات مدرن 
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 کوشی

 

بیزرگ از   دان یاضیی ر( augustin Louis Cauchy( )0098-0950) یکوشی اگوسیتین لیوئی   

مقاالت بسیار زیادی را هم در ریاضیات محض و هم در ریاضیات کیاربردی   یکوش .استفرانسه 

ریاضیدانی که بیشترین مقیاالت را در تیاریخ    عنوان بهکوشی را بعد از اویلر  توان یم .منتشر کرد

هایی بسیار وسییعی نظییر همگراییی و     ینهدرزم یکوش .ریاضیات ارائه کرد  است در نظر گرفت

 هیا،  ینیان دترم دیفرانسیل، معادالت توابع حقیقی و مختلط، یهنظر ی،اهواگرایی سری های نامتن

 .را منتشر کرد  بود یمقاالت کوشی و انتگرال کوشی، ینامساو ، فیزیک ریاضی،احتماالت
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 گالوا

 

 

 در .باشید  یمی  فرانسیوی  ی نابییه ریاضیدان مشهور و  (0900-0960) (galois)اریست گالوا او

 بیا  قبیل از دوئیل،   شیب  .شید  کشیته  به معشوقه خود، برای رسیدندر یک دوئل  0960مه  08

ای را بیه یکیی از دوسیتان خیود      د شد وحییت نامیه  هتشخیص اینکه به احتمال زیاد کشته خوا

اساسیا   گالوا .وحیت نامه حاوی نظریه گرو  ها یا همان نظریه گالوایی معادالت است ینا نوشت،

ریاضییات بشیر    میرد  ینمغول ریاضی در بیست سالگی  این اگر .نظریه گرو  ها را خلق کرد  بود

 .چندین قرن جلوتر بود
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 اوسگ

 

 

ریاضیدان شهیر المانی یکی  (0000-0955)(carl friedrich Gauss) کارل فریدریش گاو 

ریاضیات قبیل   ییتنها به گاو  .بود که تاریخ بشریت به خود دید  است یابر نوابی ینتر بزرگاز 

توانست قضیه اعداد اول را کشف کند وی  یسالگ پانزد  یباًتقردر  او .کند یمو بعد از خود را جدا 

در نظرییه  ( نرمیال ) یگاوسی کشیف کیرد و قیانون توزییع      مربعیات  ینتیر  کوچکهمچنین روش 

و رساله قانون تقابل مربعی را کشف کرد  0085در سال  یا افسانه گاو  .احتماالت را ابداع کرد

 یهقضی  در این دستاورد عظییم،  او .منتشر کرد 0910مشهوری بنام تحقیقات حسابی را در سال 

دستاورد بزرگ گاو  مربیوط بیه    یگرد .و روش همنهشتی را مطرح کرد اساسی حساب را اثبات

 ییز انگ شیگفت موفق شد  بود مدار سییارکی بنیام سیر  را بیا دقتیی       گاو  .استنجوم نظری 

تجربیی   حیورت  بیه  کرد  بود، بینی یشپکه او  ییها مکاندقیق در  طور بهو سیارک  محاسبه کند

در ایین   گیاو   .در مورد سیطوح خمیید  را منتشیر کیرد     یا مقاله  0900در سال  او .دید  شد

 او .خمید  را کشف کرد  بیود  های یهرودستاورد بزرگ تاریخ ریاضیات، هندسه دیفرانسیل ذاتی 

همچون فیزیک، میناطیس و ژئومیناطیس نیز دسیتاوردهای عظیمیی   همچنین در زمینه هایی 
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تلگراف الکترومیناطیسی و میناطیسی سینج دو رشیته    در زمینه اختراع نیز توانست گاو  .دارد

انتشیار   متفکرانی بود که عالقه چندانی به و یاضیدانانر ازجمله گاو  .سیمی را به انجام برساند

 دسیت  بیه  گ گیاو ، مطالیب عظییم زییادی بعید از میر      کیه  یطور بهدستاوردهای خود نداشت 

کیه گیاو  حتیی در دوران حییات خیود نییز        شید  یمباعث  انتشار دیرهنگام .ریاضیدانان رسید

کشیف کیرد     آنیان  قبل از سال هان کشف کرد  بودند را مشهوری که دیگر ریاضیدانا های یهقض

 یگیر د .بیود  آورد  دست به کشف کوشی،ل کوشی که ان را قبل اانتگر یهقض ،مثال عنوان به باشد

یعنی کشف هندسه غیراقلیدسیی   در تاریخ ریاضیات یا دهند  تکانمثال در این زمینه به کشف 

و یانوش بویوئی در  یلوباچفسک .کشف کرد  بود 0901را در سال  آنکه گاو ،  شود یممربوط 

غییر اقلیدسیی را    یهیا  هندسیه دستاوردهای خودشان در مورد  مستقالً 0960و  0908سالهای 

 .متفکرانی بود که در جهان زیسته است ینتر بزرگ یکی از گاو  ،یجهدرنت .منتشر کردند
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 الپالس

 

 

 ینتیر  برجسیته  .بودبزرگ فرانسوی  دان یاضیر (laplace()0048-0900)پیرسیمون الپال  

 او .می باشد دیفرانسیل وژئودزی معادالت احتماالت، دستاوردهای او در زمینه مکانیک سماوی،

و قمرها فقیط تحیت    یاراتس در مورد کاربرد قانون گرانش نیوتون در منظومه شمسی که در ان،

بیه بررسیی عمیقیی     گبارنید  یمی  یرتیأث بیر هیم    ای یچید پ به شکل بلکه خورشید نیستند، یرتأث

ان است که یک دسیتگا  دینیامیکی پاییداری     یدئالااثبات کرد که منظومه شمسی  او .پرداخت

مکانییک  بزرگ خود را در کتابی با عنوان  گیری یجهنتاین  الپال  .که هموار  بدون تیییر بماند

 .را بدهند لقب نیوتون فرانسه ارائه کرد و این تالش او باعث شد تا به اوسماوی پنج جلدی 
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 الگرانژ

 

 

در قییرن  ایتالیییایی ریاضیییدان بییزرگ( 0066-0906) (j.l.lagrange)الگرانییژ ژوزف لییوئی 

کشفیات مهمی را در زمینه حساب تیییرات و مکانیک تحلیلی به انجام رسیاند    او .بودهجدهم 

 .همچنین در تدوین نظریه اعداد و جبر سهم داشته است او .بود
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 نیوتون

 

ا فیزیکیدانان همیه دوران هی   یکیی از بزرگتیرین ریاضییدانان و    ( 0000-0640) یوتننایزاک 

نظرییه مکانییک و    حیاوی  کیه ( principia)احیول  یم بنیام  کتابی عظ 0690در سال  او .باشد یم

دسیتاوردهای فکیری    ینتیر  بیزرگ یکیی از   عنوان بهنظریه جاذبه بود را به جهانیان ارائه کرد که 

کپلیر و حرکیت میوج را     ینقیوان  مشهور گرانش، قانون در این کتاب، او .شود یمبشری محسوب 

توضیی  داد و جیرم زمیین، خورشیید و سییارات را       دار رادنبالیه   یها ستار بیان کرد و نیز مدار 

همچنیین حسیاب دیفرانسییل و     او .اسیت علیم فیزییک    گبار یانبننیوتون  درواقع .محاسبه کرد

از الییب   مستقالًرا  استتاریخ ریاضیات و همه علوم  یدستاوردها ینتر بزرگانتگرال که یکی از 

 .کرد کشف نیتس،

  



   592               دانان بزرگ ریاضی: پیوست ب

 هامیلتون

 

 

ریاضیییدان مشییهور ( William rawn Hamilton( )0915-0965) یلتونهییامویلیییام راون 

جبیر   عنیوان  بیه مقاله مهم خود که در ان، جبر اعیداد مخیتلط    0966سال  در .میباشد ایرلندی

کیه اولیین    کشف جبر کواترنییون هیا  . را منتشر کرد شود یممرتب اعداد حقیقی ظاهر  یها زوج

از  سیال پاییانی   01در  یلتونهیام  .جبر غیرجابجایی میباشد دیگر دستاورد هامیلتون بزرگ بیود 

در فیزییک ریاضیی    کیرد  یمی ونبوغ خود را به بسط کواترنیونهای خود که گمان  عمر خود، وقت

کواترنیونهییا  ی دربییار  رسییاله بییزرگ او، اثییر .کییرد حییرف خواهیید داشییت، ای یشییهرتییی اهمی

(Quaternions ) کردن کتیاب  آماد خود را وقف  آنهامیلتون پس از . منتشر شد 0956در سال 

عیالو    یلیتن هم .درگبشیت  0965کرد که البته قبل از اتمیام کتیاب در سیال     احول کواترنیونها
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و حل معادالت درجه پینجم و حیل عیددی معیادالت      ینامیکد اپتیک، در ،برکار در کواترنیونها

یکی از نوابیغ کیم نظییر تیاریخ علیوم بیود زییرا او عیالو  بیر           یلتونهام .مقاله نوشت دیفرانسیل

اثبات کرد  بود  او .داشت یزیآمریاضیات محض در زمینه فیزیک ریاضی نیز دستاوردهای نبوغ 

حیالتی خیاص در    عنیوان  بیه را  مان فرماکه همه مسائل نور را به روش واحدی که احل حداقل ز

این روش را به مسائل مکانیک تعمیم داد و احل واحیدی   آنگا  یو .حل کرد توان یم ،گیرد یبرم

ریاضیی   یهیا  احل ترین یقعمهامیلتون از  احل .استرا کشف کرد که به احل هامیلتون مشهور 

 .فیزیک میباشد
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 هیلبرت

 

 

 .جهیان در دوران خیود بیود    یرگبارتأثبزرگ و  انریاضیدان از( 0960-0846) یلبرتهدیوید 

دسیتاورد   یگیر د .ریاضی مربوط به معادالت انتگرال است یزآنالاکتشافات هیلبرت در  ترین یمعظ

 یکتیاب  .که به فضای هیلبیرت مشیهور اسیت    باشد یمبزرگ هیلبرت ابداع فضای بینهایت بعدی 

ایین اثیر باعیث گردیید      ارائیه  .منتشیر کیرد   0988معروف به احول هندسه را هیلبرت در سیال  

 یویید د این راسیتا،  در .هیلبرت شخص اول در مکتبی از ریاضیات بنام مکتب حوری تبدیل شود

کیرد    یدتأک بار  یندراداشت و نیز در مقدمه کتاب احول هندسه  اظهار 0980هیلبرت در سال 

دیگر مثیل مییز ییا     یا کلمهاز هر  توان یمو حفحه در هندسه  خط کلمات نقطه، یجا بهبود که 

که موجودات ریاضی را ابیداع   استدیدگا  حوری به سرشت ریاضیات  ینا حندلی استفاد  کرد،

 .داند یمانتزاعی  مطلقاًمحض و 
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 مرکز نشر دانشگاهی/شفیعیها یمحمدهاد :ترجمه/هیث.تامس ال/احول اقلید  .04

شیرکت سیهامی   /پروییزی  دیجمشی  :ترجمیه /ییان اسیتیوارت  /مفاهیم ریاضییات جدیید   .05

 انتشارات خوارزمی

مرکیز نشیر   /الیه ارضیی   عزت :ترجمه/وریس-دو.ال پل/نخستین دور  فیزیک محاسباتی .06

 دانشگاهی

 انتشارات دانشگا  شاهد/رئیسی بهروز :مولف/های دینامیکی و نظریه اشوب سیستم .00

و کیال    یابوکیاظم  :مترجمیان /و رزنییک  یدیی هال جیرل واکیر،  / 6مبانی فیزییک جلید   .09

 نوپردازان/چی

نشر حریر و / اریایی لیجم :ترجمه/گلدشتاین والتر و والتر لووین/ برای عشق به فیزیک .08

 شرکت سهامی انتشار

01. Differential Geometry of Curves and Surfaces/Masaaki Umehara, Kotaro 

Yamada 

00. Modern Engineering Mathematics /Abul Hasan Siddiqi, Mohamed Al-

Lawati, Messaoud Boulbrachene 

00. Exploring Mathematics: An Engaging Introduction to Proof (Cambridge 
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Mathematical Textbooks / John Meier, Derek Smith 

06. The Probability Lifesaver: All the Tools You Need to Understand Chance 

(Princeton Lifesaver Study Guides )/ Steven J. Miller 

04. Number Theory: Structures, Examples, and Problems / Titu Andreescu, 

Dorin Andrica 

05. Differential Forms and the Geometry of General Relativity / Tevian Dray 

 ادامز/ حساب دیفرانسیل و انتگرال .06

 مرکز نشر دانشگاهی/داداهلل دیعبدالحم :ترجمه/هالمو /نظریه طبیعی مجموعه ها  .00

انتشیارات دانشیگا  فردوسیی    /ل مصلحیانااسداهلل نیکنام و محمد ح/ی عمومیتوپولوژ .09

 مشهد

08. The golden ratio and Fibonacci numbers / Richard a.dunlap 

 انتشارات مازیار/ترجمه ی عبا  علی کتیرایی /ویلیام پاندستون / معمای زندانی  .61

60. Introduction to Game Theory /Martin J. Osborne 

 نشر اگه/علی جعفری محمد :ترجمه/ دیوید پیت.اف /از یقین تا تردید .60

مرکیز نشیر دانشیگا  حینعتی     / محمد مشکوری نجفی / ریاضیات  یمبان ساختار اعداد، .66

 احفهان

یاسیی   غالمرضیا  :متیرجم /جمعیی از اسیاتید ریاضیی المیان     / دایر  المعارف ریاضیات  .64

 نشر مهاجر/پور

مرکیز نشیر   / مهیدی ابراهیمیی    محمید  :ترجمه/استیوارت و دیوید تال /مبانی ریاضیات .65

 دانشگاهی

و  نیدولی  هولیت،  میهوفسیتادترج  .ار داگیال   ،ومیان ین .ار، میز یج نیگل،/قضیه گودل  .66

 انتشارات نیلوفر/امیر رحیمی رضا :ترجمه/روکر

شرکت انتشارات علمیی  /گرمان  هوشن، :مترجم/ماکس بورن /نظریه نسبیت اینشتین  .60



573                       اسرار ریاضیات 

 و فرهنگی

و  بیرادران خسروشیاهی   غالمرضیا  :ترجمیه /اندرتون.هربرت بی/ریاضی  با منطق ییآشنا .69

 مرکز نشر دانشگاهی/طرخورانی  محمد رجبی

امیییر  وسییفی :ترجمییه/ویلیییامز  روث جییورج الیییس،/زمییان تخییت و خمییید   -فضییا .68

 مرکز نشر دانشگاهی/ارجمند

تیوکلی   محمدرضیا  :ترجمیه /سیورندرا وارمیا  /های علمی و چیزهای دیگر  هینظر قوانین، .41

 مازیار/حابری

انتشیارات دانشیگا    /مهربیان محمدرضا سعیدی و حسیین  / ریاضیات و عینیت فیزیکی  .40

 شاهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


