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یک ز ی    27را در مسی   ها تونو در ژنو، پر دانان فی 

دیگر نور با یکبرابر با رسعت با رسعت تقریبی را ها شکل شلیک کرده و آن ایدایره کیلومیر

ز دقبر هدایت کرد که واقعن  ذرات بنیادینپرتوهای فبز یم توان  تنها با ظرافتدهند. برخورد یم آور بعجت . رو رخ بدهند باز رو  برخز از برخوردها را با چنی 

، ابزار ساده است که بر خالف زحمت و کار  ای وجود دارد که دانشمندان به وسیله آن نتایج این برخوردها را به لحاظ بسیار در آزمایش تجربی

ی    ح یم نقاشر یک کودک از برخورد ذرات در نگاه اول تفاوت  . هستند  (3نگاه شود به صفحه ) مننفایهای نمودار  این ابزار کنند؛ نظری تشر

 . ندارد  نمودارها زیادی با این 

یک ز شوند، در یم نامیدهامروزه به نام او  را که این نمودارها  (1) (1965جایزه نوبل برنده ، 1988 - 1918)  فاینِمن ریچارددان آمریکابی فی 

ز گره یا  که  یدیگر  هایخطاند که در یک نقطه به هم رسیده و هابی تشکیل شدهاین نمودارها از خط میالدی طراخ کرد.  40دهه  از چنی 

ذره بنیادین در یک نمودار یک خط، مسی  یک  (. 3صفحه  در  «محاسبه برخورد ذرات»)نگاه شود به  شوند دیگر جدا یم از یکبی اهنقطه

این محصوالت یا  . هستند نتایج و محصوالت برخورد  مسی    ،جداشونده از آن های  و خط دهنده برخورد،یک گره نشان ، و است زمان–فضا

یکجا که تا آن . شوند ختم یمبه گره جدیدی  ،یک فوتونیا جذب و تابش با یا  تجزیه شدن و با یا  به اطراف پرواز کرده و  ز دانان اجازه تخیل فی 

 . باشد هر درازابی دارای اندازه تواند ها یمدهد، یک ردیف از گرهیم

یک ز ها سپس نآ کنند. تکمیل یم برهم کنشرگی  در د ذرات   پرواز   و جهت   (2) ها تکانه ها،مانند جرمدیگر  هایکمیترا با   نمودار دانان  این فی 

یک  تنها در انتها  ،که خود نیازمند عملیات محاسبابر گوناگون، از جمله محاسبات انتگرایل است. کنند ه ایجاد یمنامنویع تراز  ،یند آاز کل فر 

 منننمودارهای فایدقیقن طبق تواند ، با چه احتمایل یمذرات برخورد  دهد که یم نشان دامنه فاینمن آید. بدست یم مننفای  دامنهعدد به نام 

 جریان یابد. 

 گوکوفگفته   هب
ی

یکرسگ ز ، به مننریچارد فای» ،پاسادیناوری کالیفرنیا در آفن یدان نظری از موسسه، فی  این نمودارها را برای عباربر

اف  اع کردبر ارسر ده اخیر   .«محاسبات گسیر

 
 

حاصل از برخورد ذراتاعداد عجیب   

ن         ه منتظره بیر ایع منحنن ارتباط غیر ن های بسیار انیر یک انرژی باال و پارامیر ن یها و سطحآزمایشات فیر  های جیر

 

  برگردان : امید برومند                      

ت، روزنامه گار علیم  (و در ککوین هارن  . لومبیا )کارولینای جنوبی  
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های محدودیتاند. اما اکنون کاربرد این نمودارها هر چه بیشیر مرز و ای ارائه کردهز خدمات بسیار ارزندهایط سالیان در  نمودارهای فاینمن

یک محاسبات است. یابنده افزایشحجم ها ییک از این محدودیت . د نساز خود را آشکار یم ز های انرژی تحتدانان همیشه برخورد ذرات را فی 
ی بررش یم یاندازه مطالبات و انتظارات از دقت   ،در نتیجه . کنند بیشیر  گی 

ی
که در   منننمودارهای فایها و همراه با آن تعداد و پیچیدگ

  . د نیابشوند، افزایش یم در نظر گرفته محاسبات باید 
 

محصوالت بینابیبز که قبل از  ایجاد  با - ذرات برخورد در مورد جزئیات امکان نهایت بی  در اصل،. دارد  یتر بنیادی شترس محدودیت دوم 
که   ،این برداشتاما بنابر  . وجود دارد  -دهنددیگر واکنش انجام یمشوند و یا با یکمحیط خارج، دوباره تجزیه یمشان در برابر شدن آشکار 

ز فرآیندی پیچیده  معیبز  درجهاز  توانیم ،تر استنسبت کم احتمال انتر باشد به همهرچه چنی 
ی

ز بودن احتمال هب ،پیچیدگ سهم خاطر ناچی 
ون، در برخورد الک«اختالل محاسبه»یعبز  روش مربوطهنتیجه کیل،  از محاسبه دست کشید.  در یندهای دیگر آتمام فر  به دیگر ها با یکیر
ومغناطییس عمل یم تنها جا که در اینکند، چونیم عملخوبی  وی الکیر وی ضعیف و نی  ، مانند برخورد تر اما برای برخوردهای پرانرژید. نکننی 
وی هستهپروتون  نتایج خوبی ب  یدیگر به اندازه محاسبه اختاللکند، ای قوی نقش مسلط را در آن ایفا یمها که نی 

ز
 دهد و دست نیمهکاف

 حبر گمراه کننده است. 
 

. دهند ای به بعد انحراف نشان یمدانیم که نتایج محاسبات از نقطهخوبی یمما به»: گوید دان  دانشگاه آکسفورد یم، ریاضز فرانسیس براون

، بلکه شوند تر نیمکوچکهای فاینمن دامنهمعبز است که  به ایناین  .«دست کشیده زمابز باید از محاسبات چروشن نیست که دقیقن اما 
  شوند. تر یمها به واقعیت، دوباره بزرگبعد از نزدیک شدن جمع آن

 
یک مدت ده . شته باشد وجود دا بیبز برای خوش دلییلاکنون شاید  ز  ایغی  منتظرهدانان در جستجوی رابطه دانان و ریاضز سال است که فی 

یک و ریاضز را به را جان تازه معتیر فاینمن نمودارهایهستند که احتمالن  ز ده  فهمای بخشیده و فی   رساند. جدیدی یاری  یپردامنهو  گسیر
ی در  و اعداد  ترین ارقامبا بعضز از مهم ، دقیقننمودارهاِی فاینمنمقدارهای  محاسبه شده با استفاده از  ای از ، شاخه (4) هندسه جیر

ز  . شوند یم یدهنام «تیوهاو م هایدوره»مقدارها این  ریاضیات خالص، مطابقت دارند.   چنی 
ر
ز کاملن پوچ به نظر یم  در ابتدا  تالف رسد و تقرییی

به  شاعلت که  آید یمدست هب در هر شمارش عدد اویلهر بار های مختلف است، که هابی با اندازههای برنج در فنجانمانند شمارش دانه
  . کند خطور نیمذهن کیس 

 
یکدیرک کرایِمربا این وجود،  ز ز یم هومبولتدان  دانشگاه ، فی  ی با »: گوید در برلی  ز طبیعت و هندسه جیی ای وجود رابطه ،شهایدورهبی 

  که موضوع بر رس یکدانیم  اکنون یمدارد و 
ر
 نیست تالف

ز
   .«تصادف

 
 
 
 
 

 

 در یک نگاه

 ، سخن 4)در صفحه  تیوها مو و  (3) ها دوره
ر
 (پیر کارت

 

بنیادین، اعدادی  احتمال  انجام یک واکنش  ذرات   نظری   یمحاسبه ینتیجه -1

 ای تعلق دارند. ویژه یکه به رده( «دامنه های فاینمن»موسوم به ) هستند 

ی که شاخه ،دقیقن این رده -2  ای از ریاضیات استدر چارچوب هندسه جیی

ی را بهای راه حل و مجموعه ایع بررش وتحلیل یمهمعادالت جیی ز -صورت انیر

ز ظاهر یمکند   شود. ، نی 

یک -3 ز  اند که این ارتباط غی  منتظرهدانان اکنون براین کوششدانان و ریاضز فی 

ز هر دو حوزه خود را برای درک و شناخت معبز پوچ و بی  نو در نگاه اول ظاهر  بی 

 بیشیر مورد استفاده قرار دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ز برخورد ذرات و نظر یمبه رسد که بی 

هنوز  یآشکارا رابطه ،"متیوهای" ریاضز 

 ای وجود دارد. درک نشده
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 محاسبه برخورد ذرات
 بزرگدر  نمونه برایپیش از هر آزمایش، 

ن
یکبرخورد دهنده هادرت ز  در برخورد ذرات بیبز یمپیش ،دانان با انجام یک محاسبه، فی 

ر
کنند که چه اتفاف

ز برای تفسی  نتایج اندازه فاینمن هاینمودار رخ خواهد داد.  یابزار اصیل برای این هدف و همچنی   . هستند ها گی 
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 مسیر 
ن
 هاپیش بینن  در  طوالت

 نمودارهایدر مکانیک کوانتویم برخورد ذرات با 

، . شوند نمایش داده یمفاینِمن   نمودارهابی
ز چنی 

( و حالت واکنشحالت اولیه ) ذرات وارد شونده در 

ز تمام  نهابی )محصوالت واکنش( و همچنی 

ز این دو نقطه   واقع برخوردهای طور که بهبی 

 د. ندهمستقیم قابل مشاهده نیستند، را نشان یم

 

 زمان

ن 
کا
 م

رودیذرات و   

 برهمکنش

 ذرات خروجر 

 گلوئون )Z )5بوزون         فوتون

ن
تو
فو

 

یک ز نده جرمر مربوط به آن را که درب «مننانتگرال فای»دانان برای هر نمودار، فی   کنند. محاسبه یم  ،استها ها و جهت حرکتها، تکانهگی 

 Cانتگرال       Aانتگرال       

 

  Bانتگرال      

 

 Dانتگرال      

 

یک ز -، انتگرالاحتماِل نتیجه کیلدانان برای محاسبه فی 

دامنه »منظور از تمام نمودارها ) مننفایهای )پیچیده( 

را به توان  عدیگر جمع کرده، و حاصل جمرا با یک( «ها

 رسانند. یم 2

 

 احتمال

 پذیراختصار امکان      

 دامنه

بنیادی اء اشی ویژه و مشخص کننده مقدارهایها زیرا آن کنند،نقش مهیم در ریاضیات بازی یم هادوره

های حلراهی خود در بررش و تحقیق مجموعهنوبه به موتیوها هستند.  «موتیوها»، یعبز اتدر ریاضی

ز  هایدورهشوند. در میان ای استفاده یممعادالت چند جمله تای تابع زِ از  قدارها بی ، مموتیوهات  چنی 

 شوند. دیده یم (6) ریمان

 
 ریاضز 

ی
ساختارهای مشابیه کشف   .کنندرا بررش یم دوره های تمام های مجموعهدانان ساختار و ویژگ

یک های نمودارهای فاینمندامنهدر  ز ها محاسبات  آزمایش ها در به آندانان، کمک زیادی توسط فی 

 خواهد کرد. 

 

 تعلق دارند.  هادوره اصطالحبه یا  اعداد  نوع خاض از به نمودارهای فاینمنهای محاسبه شده برای دامنه

 

ها را آن ترین  مهم کمدستروندهای قابل تصور در برخورد؛ یا معیبز از آزمایش، باید در واقع تمام  خروخی   احتمال   ی برای محاسبه

 اند. نشان داده شدهشان در جزئیات ،پذیر امکانعدد از هزاران روند  4تنها در اینجا . کرد   همحاسب

 

 



 نگرش                         اعداد عجیب حاصل از برخورد ذرات 

4 
 

ز در  یکدریاضز  ،این بی  ز  دیگر همکاری این رابطه، با یکدقیق  دانان برای رمزگشابی ماهیت انان و فی 
ی

یک . دارند تنگاتنیک ز دانان توجه ریاضز  ، فی 

یک پنهان است؟شونده پدیدار  هایدورهآیا ساختاری در پشت که خواهان درک بهیر آنند:   هدای از اعداد هدایت کر ویژه یرا به رده ز  در فی 

یکتوانند داشته باشند؟ ای یمهای ویژهخاصیت چهاین رده از اعداد  ز  شفافیت و روشبز ریاضز و  تر  درک عمیق یوعدهنوبه خود، بهدانان فی 

 دهند. یم را (7)( Quanten) هاکوانتومهرج و مرج  پر  وقایع جهان   از ی بیشیر 

 

ید: موضوعات تکرار شونده در موسیقر و هنموتیوها   سه جیر

ایع هادورهامروزه  ز در  . گرفتند یممشخض مورد استفاده قرار  هدف و  قصود مآنها در ابتدا برای  ریاضیات هستند. در  اشیاءترین جزو انیر

که برای انجام   دریافتند ها آن را محاسبه کنند.  (8)کامل یک آونگ   نوسان   زمان   سیع کردند  گالیلئو گالیله دانشمندابز مانند  17ابتدای قرن 

اولیه  م.( انحراف  ی هابی مانند درازا و )زاویهاین تابع شامل داده . تابع معیبز را پیدا کنند از  –نویع جمع نامحدود–این کار باید یک انتگرال 

ز هم. است آونگ    را  محاسبات مشابیه یوهان ِکپلر، با او  زمانتقربی 
ز انجام  یک سیاره در گردش به دور خورشید  (9) مدارِی  تناوِب  برای تعیی 

منتظرهبه صوربر اندک گران پژوهشداد.   نامیدند.  «دوره» را و مقدارها  ها این اندازه ،غی 

 

 مثابه اعداد  یا مدار سیارات بلکه به ات و نوسان ارتباط با  در نه تنها  ،تری را عامهای دورهدانان میالدی، ریاضز  19و  18در جریان قرن 

ی توابع حاصل از انتگرال ز  3x³-4x²-2x+6یا  x²+2x-6ای مانند چند جملهگی  هابی برای زمابز بیش از یک قرن، نابغه مطالعه و بررش کردند.  نی 

ای و بنیادین پایهبسیاری از نظم  هایقرینهها و را پژوهش و بررش کرده و نشانه هادورهجهان لئونارد اویلر و  کارل فریدریش گاوسمانند 

یاز جمله پیدایش ها، ییک از نتایج این تالش کشف کردند. را   موجود در این جهان های حلراه در قرن بیستم بود، که (10) هندسه جیر

 . دهد یممورد بحث و بررش قرار را  ایمعادالت چند جمله

 

ی پیدا کرد. رشد چشممیالدی  60 دهه این رشته در   ها آن رشتهکه اغلب به موفقیت در انجام دادند  را  کاریهمان   ندانان دقیقریاضز  گی 

ایع تا حدودی آنها اشیاء : شودمنجر یم ز اشیاء  که با کمک آنها ارتباطات پنهان وغی  آشکار در   برگرداندهمشخص مانند معادالت را به اشیاء انیر

 . را پیدا کنند  اولیه یا اصیل

 

ی چند گونای ای کهساختارهای هندش و  با چند متغی   ت  هاایچند جمله ،اصیلجای اشیاء دانان در این حالت بهریاضز  های ) جیر متغی 
ی ز م ،هاایجمله چند ( Zero of a function) های  ی ریشهعنوان مجموعهکه به  گرفتند را در نظر   شوند نامیده یم (11)  (جیی  مشخص و  عی 
 به ها آن. اند شده

ی
ز ای چندجملههابی که مستقل از ویژه آنبههای اساش این اشیاء هندش، منظور پیدا کردن ویژگ  چندگونابی  کنندهمعی 

ها(   را طراخ کردند.  (12)" هاهمولوژینام "های جدیدی بههستند، روش )متغیی 
 

ن ایجاد کرد:  ایکنندهناروشن و رسدرگموضعیت  یدا کرد کهپ رونقر  انچن همولوژیمیالدی،  1960سال  حدود  کیر
َ
همولوژی ، همولوژی ت

ی دان  هندسهآمد که هر نظر یمهب گونهاین کردند. یماندام دیگر عرضدر کنار یک انواع دیگر  و   همولوژی ِد رام ،ایتال در مورد موضوع  جیی

هر شد و نشان داد که همه این ( ظا1928-2014) آلکساندر گروِتندیِک  نامای بهنابغه سپس . را داشت خود  دیدگاه شخض ،خویشعلم 

 سابز هستند. های مختلف  موضوع یکتنها نسخه ،همولوژی تفاوت  های میهنظر 

 
اک را  گروِتندیِک    ( نامید. motif –motiv)( موتیف) موتیواین وجه اشیر

ر
در پاریس  موسسه مطالعات علیم عایلاز  دانریاضز   پیر کارت

ی بود که  موتیو گروِتندیکبرای شود. یم کدر موسیقر بعنوان یک موضوع تکرار شونده در  موتیو»گوید: یم گروِتندیک و همکار قبیل ز چی 
 یم دوباره و دوباره ظاهر شدهدر اشکال مختلف 

ر
ز باف  .«ماندو همیشه همان چی 

 

های عنارص مختلف تشکیل شده از اتم بی شیمیا ییا هر ماده است و (14) شهای اولعامل حاصل (13) عدد طبییعکه هر همانگونه  

ز به نویع سنگ   ،که هر عنص   طور  و همان . اند ایهای معادالت چند جملهحلراهمجموعه ناهای اولیه باست، موتیوها نی 
ی

مانند  هابی ویژگ

ها ترین آنمهم موتیو ِی ها دوره . دهند یمنسبت  معیبز را  اعداد   موتیو یک  هبدانان دارد، ریاضز  (16) اتیم (وزنجرم )و  (15) عدد اتیم

یتغکه دارای م،  موتیودو  . هستند  های جیی   ییک باشند. ، باید در اصل یکسابز دارند  دوره هایو ، اند مختلف ی 

ن یوان کیم ز  معلوم، یعبز اعداد خاص، هادورهاگر »گوید: یم آکسفورددان از دانشگاه ، ریاضز میر مانند این است که گویا  باشند، تقرییی

   .«است معلوم موتیوخود 
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 ظاهر شدن 
ی

،   πعدد های مختلف دیگر، یم توان در زمینه دورهیک غی  منتظره برای درک چگونیک مشهورترین مثال »کارتییرِ به قول که بی

محیط و مساحت دایره  یمحاسبههای در فرمولشود: های دیگر ظاهر یمدر زمینه واقعن πعدد  را مد نظر داشت.  است،« دورهبرای یک 

دوران باستان، ظهور  ورانحکیمان و دانشبرای  . هستند عد در یک، دو و یا سه ب   هابی انتگرالمعنای محاسبه حجم کره که به  یو در محاسبه

ز  یک عدد در  ایطچنی   بود. متفاوبر  رسر
ی

درک و توضیح  مدرن در این باره، در » ،آکسفورد دان از دانشگاه ، ریاضز براونگفته   بنابه ، راز بزرگ

 .«است شانهایدورهیکسان بودن  صولنا ،ترتیبساختار و بدین سه هر  موتیوِ  یکسان بودن  شناخت 

 

ِ ریچارد فاینمن: راه دشوار بهانتگرال  سوی روشنگریهای مسیر

 

یک ساختارهای تا رس  ، صحبت هنوز بر  πدر ارتباط با دوره گر ا      ز دانان خواهان دانان و ریاضز حدی مرتبط مانند دایره و کره بود، امروزه فی 

  شوند. ظاهر یم -منظور در نمودارهای ریچارد فاینمن- از نوع کاملن متفاوبر  اند که چرا این اعداد در ارتباط با اشیاء هندش  آگایه از این نکته

     

ای مثال سادهاند. ها تشکیل شدهها و گرهفلشها، ها از خط. آنشبیه به نقاشر کودکان خواص هندش دارند  نمودارهایحبر این  اکنون

یم: یک  ونرا در نظر بگی  ونو یک  الکیر احتمال پیدایش  یبرای محاسبه پاشند فرویم میونآننر و  میوندیگر به یک با برخورد به یک پوزییر

ز  را شناخت ذرات ورودی هر یک از  یتکانهو  جرمباید  به طور مشخص،، این جفت به اما  داشت. ها آگایه از مسی  آن ایتا اندازهو همچنی 

دقیق به شکل زمان توانند بطور همیک ذره هرگز نیم یتکانهو  مکانمکانیک کوانتویم یک مسی  دقیقن مشخص نیست، چرا که لحاظ 

ی را که ذرات  . مشخص باشند  یک کالسیک دنبال یم بر طبقپس نه تنها مسی  ز های فی  ز مسی  ز باید  در واقع کنند، بلکه همچنی   را نی 
ی

همساییک

ز  نظر گرفت. در  ، گرفت. این میانگی  ز ها باید نویع میانگی   شود. نامیده یم انتگرال فاینمناصطالح  به از تمام این مسی 

 

 . کننده انتگرال خویش است  مشخص ،نشان داد و هر نمودار  ننمودار فاینمتوان در یک را یم از برخورد ذرات معیبز  ممکن جریانهر 

شود، همه نمودارهای ممکن در نظر یم نتیجهنهابی مشخص وضعیت اولیه داده شده، وضعیت  از  ،احتمایل که تحت آن یبرای محاسبه

نامیده  «دامنه احتمال» ،نتیجه گردند. و مقدارهای به دست آمده جمع یم شدههای مربوطه محاسبه ، هر یک از انتگرالشوند گرفته یم

در صفحه  «محاسبه برخورد ذرات»دهد )نگاه شود به را نتیجه یم مورد جستجو احتمال  2به توان  (17)( مختلطمقدار این عدد ) شود. یم

3 .) 

 

ز ساده است. این رویداد هنگایم جالب خواهد شد اگر این رویداد واقعن همان طور که در باال توضیح داده شد اتفاق بیافتد، هنوز نسبیر

، ذره یذرهیک این وضعیبر است که در آن  باشد.  هات  حلقه دارایودار فاینمن نمکه یک   کند. ای منتشر کرده و دوباره آن را جذب یمدرگی 

ون در  ون با برخورد یک الکیر ز فرآیندهای تولید و فروپاشر  ،یک پوزییر این انتهای  که در قبل از این، پذیر استامکانتنوع نامحدودی از چنی 

که بدون این درنگدر این حوادث بینابیبز ذرات جدیدی مانند فوتون ایجاد شده و بی آیند. پرواز در اطراف بهمیون به میون و آنبر  ،یند آفر 

ی    ح شده اکنونهابی هستند که دی و خروخی همانو ذرات ور  گردند. مشاهده شوند، دوباره نابود یم غی  قابل مشاهده اند، اما فرآیندهای تشر

 ی هر چند جزبی داشته باشند. تأثی   ،توانند بر خروخی یم شدن تولید و نابود 

 

یکفیلیپ تاِنیدو ز  سازی برای ساخت و طراخهای اسباباین مانند جعبه»کند : تشبیه یم ریورسایددر دانشگاه کالیفرنیا دابز از ، فی 
ز یکهای چوبی تشکیل شده است. ها و بلوککه از میل  ،ستا ها همیشه قسمت –بر اساس قواعد نظریه– تر پسانتوان یمنمودار  با ساخیر

تر  نمودار پیچیده ،تکمییل توسعه و هر جا یک گره، و با در آن کنید و جا خط جدیدی وارد یمدر این به آن اضافه کرد.  های جدیدیو بخش
 .«شودیم
 

که باید در نظر   منیننمودارهای فا، تعداد هاحلقهبا این حال با افزایش تعداد  کند. تر یماضافه شده، محاسبه را کیم دقیق یحلقههر 

ی طور چشمبه ،گرفته شوند   3نمودار و برای  7حلقه به  2نمودار، برای  1حلقه، تنها به  1چند عدد برای نمونه: برای . یابد افزایش یمگی 

که ای  محاسبه–انتگرال باید در محاسبات گنجانیده شوند  12000، حدود عدد  5ها به تعداد حلقهافزایش با  نمودار نیاز است.  72حلقه به 

 (.«انفجار حاصل از ترکیب»ها به طول خواهد انجامید )نگاه شود به سال
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یک ز  یدامنهیعبز  ،در انتها  بدست آوردن تنها یک عدد  و کننده های خستهتعداد انتگرالاین  یدر محاسبه زحمت کشیدندانان به جای فی 

ز ریاضز برداری همانند بهره دهند که، ترجیح یمکل درک و دریافت خود از این عدد را تنها از طریق مشاهده  ،موتیوها و  هادورهدانان از رابطه بی 

 . بدست آورند  نمودارهای فاینمنعمیق 

 
 

 تابع ِزتای ریمان ها، موتیوها ودوره
 

ُرد و همکارش  مرکرای
ُ
ز  1994رابز در سال در یک سخن دانشگاه بازاز  ِهارستدیوید ب ز بار ارتباط مورد فرض بی  و  هادورهبرای اولی 

ز  سال بعد یکاین موضوع  . را مطرح کردند  هادامنه یکسپس ریاضز  . د تکرار شای در مقاله نی  ز  هادامنه یزبز کردند که شاید همهگمانه  داناندانان و فی 

موتیوهای  هایدوره . نداستاد بازنشسته دانشگاه هاروارد (18) یتجان تِ به موسوم  ،وموتی یک نوع خاص   ،ِتیت آمیختهموتیوهای ، هادورهو حبر 

ون و ک–در مثال باال  . را دارند   (19) نظریه اعداد هایسازهترین ، ییک ازمهمتای ریمانتابع زِ  هایاندازهچند برابر ای اندازههمیشه  ِتیت ه الکیر

ون به میون و   . آید دست یمه، باست 3 جایگاهتا در تابع ز   یبرابر اندازه 6که   ζ6 (3)ای به اندازه دامنه –پاشندمیون فرو یمآنبر پوزییر

 

یک، در آنباشند  تاتابع زِ های چند برابر اندازه هادامنهواقعن تمام صوربر که  در  ز ین حالت صورت فی  دانان با یک رده از اعدادی که در بهیر

گ-ِارالنگندانشگاه  از  اولیور ِزهِنستو همکارش  راونب 2012اما در سال  . خواهند داشتو کار  رس مورد مطالعه واقع شده است،   نورنیر

یکالبته تمام دامنهنیست.  گونهقضیه اینکشف کردند که  ز  موتیوهاِی  هاِی دامنهاند، واقعن و کار داشته ها رس کنون با آندانان تا  هابی که فی 

ون هیوالهابی » گوید: یمبراون اما  هستند.  ِتیت آمیخته ز در بی  ز این کنند. اگر چهطور عمد مانع برای ما ایجاد یمکه بهاند  در کمی  طور به ها نی 

ز     .«امیدوار بودیمبه آنها اش که دامنه هستند، اما نه از نوع خوب و ساده یقی 

 

ز تعداد از قرار معلوم رابطه  به نگاه شود ) «وزن»دانان آن را که ریاضز وجود دارد   ایاندازهمقدار و و  منننمودار فایدر یک  هاحلقهای بی 

ی یمانتگرال آن بر پایه و  است ارتباطدر فضا  عد ب  با  عددی است که موضوع بر رس  . نامند یم (هاها و وزنها، ورتکسخط -1 یک شود: گی 

عد ب   2داشته باشد، و یک انتگرال از  2یا  1صفر،  وزنتواند خط مستقیم، یم یک ( یا intervalاز یک فاصله ) یعبز عد، یک ب   از  انتگرال دوره

 تواند یم
ن
ه 4تا  وزت ز یمدوره . داشته باشد و غی  اگر چه تا کنون هنوز ثابت نشده خود به انواع مختلف تقسیم شوند:  وزنتوانند بنابر ها نی 

ی، یعبز راه حل وزِن با های دورهی همهاما  است؛ ایب گویابا  ایهای معادالت چند جملهصفر، احتمالن اعداد جیی  rationalen)  ضن

Koeffizienten)  ( یعبز).است، عدد  1 وزِن یک آونگ همیشه دارای  دوره . هستند  اعداد گویا مπ مقدار  وزن ،2 وزن ی دارایدوره(z) ζ 

 . است 6برابر با   ζ (3)است. بنابراین وزن z2. تا همیشهاز تابع ز  

 

ز قابل انتقال است نمودارهای فاینمن، به وزنبا استفاده از  بندی  این طبقه ز تعداد حلقه در واقع، نی   یدامنه وزِن ها در یک نمودار و بی 

نده ،حلقهبا یک  های نمودارهابی دامنه و  دارند  صفر  وزِن ای با دامنه ،حلقهنمودارهای بدون  دارد. وجود  یطآن ارتبا  های  تمایم دوره یدر برگی 

ز به کار بسته  های بیشیر برای نمودارها با حلقهمشابیه احتمالن روابط  است.  4حداکیر  شانوزن و  هستند  ِتیت یآمیخته موتیوهاِی  نی 

 ند. ادانان پنهانشوند، که هنوز از دید ریاضز یم

 

جالب است، دانان واقعن این برای ریاضز شوند. تر مشاهده یمتر و جامعهابی از نوع کیل، دامنهها تعداد حلقه افزایش با »به گفته کرایمر

ز ها زیرا که آن ز اطالیع ندارندِتیت یآمیختهموتیوهای غی  از ه ب دیگری از چی   .«، تقرییی
 

یکریاضز  ز ز هر دو رشته دانان در حال حارصز با تالش برای محدود کردن بهیر مسئله و پیدا کردن راه حلدانان و فی  ، بی   . اند نوساندر هابی

یکدانان به ریاضز  در این رابطه، ز مناسب توانند یم دارهای فاینمننمو کنند که برای توصیف پیشنهاد یم را  (شانیهاانتگرال با ) دانان توابیعفی 

یک باشند.  ز  . آیند ها برنیماز پس آن دانانریاضز  ارائه شده توسط توابعکنند که هابی برای برخوردهای ذرات طراخ یمپیکربندی دانانسپس فی 

ز است، که واقعن شگفت»گوید: براون یم یکانگی  ز در حال  . اند از آن خود کرده ریاضز را لحاظ فبز دشوار به هایبا چه رسعبر انگارهدانان فی 

 نمانده که بتوانیم بهبرای کالسییکدیگر اعداد و توابع  حارصز 
ر
یک مان باف ز  .«عرضه کنیمدانان فی 



 نگرش                         اعداد عجیب حاصل از برخورد ذرات 

7 
 

 گروه های موجود در طبیعت 

 

ن ریاضن  ز زمان پیدایش ا ییک،  وندهپدیدار ش ، اعداد میالدی 17در قرن  آنالیر ز فت در جهان فی  ز تا به امروز  اند. شدهریاضز باعث پیشر چنی 

یک در  ریشه هادورهت که این این حقیق. بوده است ز  هدف است. بازی بی تیلهیک  رای  و بخشد که معنابی یم ها به آن»: به گفته براون دارند،فی 

 .«برسد دانیک ریاضز  به ذهن به تنهابی  ه خود ک  ساختاری نه لزومناما  دارند، غبز  یآنها ساختار 
 

. با اند قابل تعریف هایدورهاز تمام  ایتنها زیر مجموعه کهکند  کار یم  هات  دورهرسد که طبیعت با نظر یمطور بهاین»: افزایدکرایمر یم

  .«دانیم که این زیر مجموعه را چگونه محدود کنیمحال هنوز نیماین

 

به  گرویهکه توسط   هستند  ایویژه دارای ساختار ریاضز  فاینمنهای ورهثابت کند که مجموعه تمام د دارد براون در حال حارصز تالش 

رسد جواب مثبت به نظر یمتا کنون محاسبه شده،  ی کهدر هر مورد»گوید او یم . شود یم توصیف (20) (Gruppe-Galois) ویز نام گال

ییکبر دوره گروه  یک واقعناگر »  . زیادی داریم یفاصلهیک اثبات کیل هنوز از ، اما «است ز در آن صورت یک زرادخانه ، استوار است های فی 

ییک تقارِن  گروهِ سپس سوال بعدی این است که این  . در اختیار داریمتقارن قدرتمندی از  ز اش عظیم چه شکیل دارد و معنا و اهمیت فی 

 .«چیست؟

 

ز دو رشته و  فبر در این راستا، رابطه بی  در ابتدا برای موتیوها )که آنچه را که  تر خواهد کرد. بسیار متفاوت را عمیق یعرصههر پیشر

های  پژوهشمطالعه و  ِ متغیی 
ی ریاضن ییک( درباره برخوردهای مورد استفاده قرار گرفته بودند جیر ز به  فعلنکنند، بیان یم ذرات بنیادین فی 

 خواهد ماند. گمانهعنوان یک  
ر
 زبز خالص باف

 
 2017سال  7نمای علم شماره طیف

 

 

 

 

 

  حاصل از ترکیبانفجار 

حبر پذیر است. ای امکانداد هر واقعهرخ، با برخورد دو ذره بنیادین با یکدیگر 

، مراحل را مد نظر داشته باشیمذرات حاصل از برخورد  جفت  ، اگر تنها 

تواند واکنش، یک ذره یم در فرآیند  ویژهبه قابل تصورند. هنوز بینابیبز بسیاری 

نمودار در  فرآیند  اینرا تابش یا رها کرده و دوباره جذب کند.  ای دیگر ذره

وع و پایانیعبز ، «حلقه»عنوان به فاینمن سان ش یکاخیط که نقطه رسر

ی از حلقهبا در . شود هستند، نشان داده یم ی مقدار هر چه بیشیر ، ها نظرگی 

زمان، تعداد نمودارهای ماما هتر خواهد بود. به همان نسبت محاسبه دقیق

 انتگرالفاینمن )
ی

های مربوطه( که باید در نظر گرفته شوند، به و پیچیدگ

سقف محاسبه در حال حارصز حدود دو یابند. وار افزایش یمجهش رسعت و 

یکحلقه  ز  ند. نرساب 4تا  3دانان کوشش دارند که این سقف را به است و فی 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار فاینمن 

حلقهبا یک   

ر تعداد نمودارهابی که باید در نظ

 گرفته شوند

برخورد معیبز  در  هاحلقهتعداد 

 از ذرات
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 ها: نوشتت  

 
 پدیا()وییک ریچارد فاینمن -1

، ۱۹۸۸ هیفور  ۱۵درگذشته  - ورکیو ی، ن۱۹۱۸مه  ۱۱)زاده  (Richard Phillips Feynman) :نمنیفا پسیلیف چارد یر 

ز ف نیگذارتر ی  ( از تأثایفرنیکال ش نظر  ستمیقرن ب بی کایآمر  یهادانکیی  ود هیبود. او در گسیر سهم  کوانتویم  کینامیالکیر

ز  مهیم ز که به ساخت نخست  یابود. پروژه داشت و از دانشمندان پروژه منهیر از  یکی. بعدها او د یانجام بمب اتیم ی 

 انفجار فضاپ بررش فهیمتحد وظ االت یا جمهور سیرئ یراجرز بود که از سو  ونیسیکم  یاعضا
ٔ
چلنجر را  یمایواقعه

ود نهیدر زم شیهاپژوهش لیبه دل نمنیفا ۱۹۶۵بر عهده داشت. در سال   انیهمراه جول هب ،کوانتویم  کینامیالکیر

ز و س نگر یشوو  و یای  ز نوبل ف زهیتومونوجا جا یر   د. کر   افتیرا در  کیی 

 شیخاص و آزاداند یجهات فرد یار یبانگو بود و از بس یاحرفهی  و نوازندٔه غ گذار ی  تأث مدرش نمنیفا ها،نیبر ا عالوه

ابز  او یط ۱۹۵۹بود. در سال علم مبلغ مشتاق  کی نمنی. فاآمد شمار یمبه مشهور و نوآورانه خود در انجمن  سخیز

ز ف ز آن پا»با عنوان  کا یآمر  کیی  نانو  یور آپرداخت که اکنون با نام فن بی هادهیا به بررش ؛«هست یار یبس یفضا یی 

ز انگانداز شگفت. و چشمشوند شناخته یم  . کردندیم میترس ها دهیا نیکرد که ا  را بررش یی 

ز ف ۱۳۰از  نظرسنجی  کیدر  ۱۹۹۹شد. سال  لیدانشمندان جهان تبد نیاز مشهورتر  یکیبه  اتشیدر دوران ح نمنیفا  یمطرح از کشورها کدانیی 

ز از ده ف یکیبه عنوان  نمنی، فا"Physics World" بی ایتانیبر  هیمختلف توسط نشر    . برتر تمام اعصار انتخاب شد  کدانیی 

ز همچن او   شوخز » یهافراوانش مشهور شده و در کتاب یهابی ماجراجو لیبه دل ی 
ً
 گرانید د یدهیم بر یچه اهم»و  «نمن؟یفا یآقا د یکنیم حتما

 .ها صحبت کرده استراجع به آن لیبه تفص «کنند؟یم یچه فکر 

 

 

 )توضیح اول( (ی آلمابز پدیا)وییک نمودارهای فاینمن ساختارِ 
 .......... 

ها هستند. فرمیون دهنده نوع مشخض از ذرات ابتدابی ها نشاناند، که هر کدام از آننمودارهای فاینمان از نمادهای بنیادی تشکیل شده      

شوند. اغلب پادذره به مثابه ذره حرکت کننده بر -با یک فلش نشان داده یمهمراه  ی، با خط کشیدهمعمویل قرارداد  طبق  ر )ذرات ماده( ب

یا یک  صحبت بر رس یک ذره ) در جهت زمان( و  آیا  ست کها ی اینجهت فلش نشان دهنده رو،از اینشود. خالف جهت زمان توصیف یم

ذره اغلب با  های گوناگوبز وجود دارند. قرارداد و توافق ،دیه به خطوط ذرات و پادذراتپادذره )در خالف جهت زمان( است. برای عنوان

را کنند، که هم ذره و هم پادذره نگارش استفاده یمتر تر و عمویمشود. اما برخز از نویسندگان از یک شیوه کوتاهش نمایش داده یمانماد دقیق

eبجای eکند )برای مثال توصیف یم
+

eو  
-

جهت محور زمان اند. نشان دهنده ذره و یا پادذره، در جهت فلش نهفته اطالعات  در اینجا (، 

ز به باال و گایه از چپ به راست   شود. انتخاب یمگایه از پایی 

 

ز ذرات  حامل( که Gauge bosonای )های پیمانهبوزون       ای با یکدیگر های پیمانهذرات بنیادی از طریق تبادل بوزون)هستند برهمکنش بی 

ای نمایش هطمعولن با خطوط نق (scalar) و ذرات اسکالر  معمولن با خطوط موخی یا مارپیجی شکل ،بسته به برهمکنش(، م. -برهمکنش دارند

   شود. پردازی یممادار نبا خط نقطه Wهای ، برای مثال بوزوندارند  وجود ها و انحرافابر نسبت موارد قردادی شوند. تفاوتداده یم

 

 شود: های زیر از چپ به راست نشان داده یمزمان در شکل

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Richard_Feynman_Nobel.jpg
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مفهوم                                                        نماد  

 

                                                   Fermion  

 

                                                   Antifermion  

 

 *ضعیف و الکیر   برهمکنش  ای  های پیمانهبوزون                                         

  

 

  برهمکنش قوی(ای  های پیمانهبوزون) gگلوئون                                                     

 

 های برداری ، به ندرت برای بوزون(scalar) )یا بطور عام بوزون اسکالر  هیگز  بوزون     

 شود.(استفاده یمها( ها و فوتون، گلوئونZ، بوزون W)بوزون 

 

  (Terminator)پایانگر–کننده ختم                                     

 ای از شکل گاز به حالت مایع((گذار مادهی ( )نتیجهKondensatهای هیگز با یک چگال ))برهمکنش بوزون 

 

 

 : ها را استفاده کرد گذاریتوان این عالمتمشخص کردن ذرات بنیادی مورد نظر، یمعالوه بر این، برای 
 

 
 
Leptons  

  مفهوم  نماد

 

Elektron  

 

Positron  

 

Myon  

 

Neutrino  

 

Bosons  

  مفهوم  نماد

 

Photon  

 

Z-Boson  

 

W+-Boson  

 

W−-Boson  

 

وبز نمودارهای فاینمن خط ون یمکه به نقاط برهمکنش ختم شده و یا از آندارند ای های بی   هایای که جفتهای دروبز آیند، و خطها بی 

وبز با ذرات وارد خط کنند. دیگر وصل یمنقاط برهمکنش را به یک  شونده و خارج شونده از برهمکنش مطابقت دارند. های بی 

ن ) ،رسند دیگر یمها به یکنقاط برهمکنش، جابی که خط  ِسیر
ر
( )مفرد( Vertex) سِورتِک  توانند در یکنام دارند. ذرات یم( Verticesِورت

   ایجاد، نابود و یا پراکنده شوند. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Boson  

https://de.wikipedia.org/wiki/Higgs-Boson
https://de.wikipedia.org/wiki/Lepton
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://de.wikipedia.org/wiki/Positron
https://de.wikipedia.org/wiki/Myon
https://de.wikipedia.org/wiki/Neutrino
https://de.wikipedia.org/wiki/Boson
https://de.wikipedia.org/wiki/Photon
https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Boson
https://de.wikipedia.org/wiki/W-Boson
https://de.wikipedia.org/wiki/W-Boson
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-particle.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-particle-pos.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-wave.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-gluon.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-higgs.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-terminator.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-photon.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-Z-boson.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-W-plus-boson.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-W-minus-boson.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-electron.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-positron.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-muon.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-neutrino.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Boson
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ز زمان )از چپ به راست(، چرخش به دور یک با  های گوناگوبز یمسِورتِک نگه داشیر  شود: ، منجر به تفسی 
 

 (Konfluenz- und Splitting-Prozesseفرآیندهای ترکیب و تقسیم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm-https://de.wikipedia.org/wiki/Feynman 

وضعیف*  برهمکنش الکیر
یک ذراتدر  ز وضعیف، فی  و از چهار پارچه( توصیقز برای یکelectroweak interaction) برهمکنش الکیر وی بنیادیسازی دو نی   نی 

وی  طبیعت و عبارتند از نی  ومغناطییساست. این دو نی  ویو  الکیر  . ای ضعیفهسته نی 
و در انرژی  متفاوت رفتار یماگرچه این دو نی 

ً
ز کامال ه کنند، اما در انرژیهای پایی  ون ولت ییک یم  ۱۰۰هابی با گسیر شوند که به آن  گیگا الکیر

وضعیف گفته یم وی الکیر  نی 
ً
 داغ باشد )تقریبا

ز
مانند مدت زمان کوتایه پس از  - کلوین  ۱۵۱۰شود. بنابراین زمابز که محیط )جهان( به حد کاف

وضعیف عمل یممهبانگ وی الکیر و ییک شده و به نام نی   نمایند. (، این دو نی 

                    ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

()وییک هاها و وزنها، ورتکسخط  توضیح دوم در مورد نمودار های فاینمن() پدیای آلمابز

 
تشکیل شده است. یک ضلع در نمودار فاینمن نشان دهنده  (Kante) ها ها )نقاط برهمکنش( و ضلعسکتر عمومن از و  ،فاینمن یک نمودار 
د. برای مثال یک خط مستقیم نشان یک فرمیون مورد نظر ذره  اساساست و بر  یابنده انتشار یک ذره  یم تواند اشکال مختلف به خود بگی 

ز )ذرات برهمکنش  رداری سنگی  ، و بوزون های ب  نگاه شود به مدل  – و گلوئون Zو  Wفوتون، بوزن های  -است. فوتون ها با خطوط موخی
پیجی شکل نشان داده یم شوند. عالوه بر این فرمیون ها و بوزون ها با با خط نقطه ای و گلوئون ها با خطوط مار  م.( -استاندارذرات بنیادین 

یم تقاطع خط ها نمایش داده  در  نقطه یک با  فلش عالمت گذاری یم شوند. فلش پادذره آنها برخالف محور زمان است. ورتکس ها یک
 . به هر ورتکیس یم توان شوند 

ن
هر ورتکس تعداد خط هابی هستند که به آن متصلند. ورتکس های با وزن صفر در نظر وزن نسبت داد.  وزت

 نامیده یم شود. بقیه خط های دیگر  خط خارجر متصل است،  1 وزنگرفته نیم شوند. خیط که به یک ورتکس با 
ن
نامیده  خط های دروت

 یم شوند. 
content/uploads/Laudan.pdf-berlin.de/~kreimer/wp-https://www2.mathematik.hu 

 
 پدیا()وییک  )Impulse( تکانه -2

ز در ف (momentum) :مومنتوم ا یتکانه  ب جرم شر است. حاصل یبردار  بر یمقدار حرکت کم کیی   در رسعت آن در هر لحظه، تکانه شر  رصز

 .در آن لحظه است

 

 (ی آلمابز پدیا)وییک  )period(دوره  -3

 *گویا، دوره ی کش اعشاری نامیده یم شوند. تنها اعداد  بعد از نقطه اعشار  اعداد تکرار شونده   همیشهیا تناوب  و یک عدد  در ریاضیات،

 ای هستند: دارای کش اعشاری دوره

ون و نابودی  الکیر

ون به فوتون  پوزییر

انتشار یک فوتون توسط 

ون  یک الکیر

جذب یک فوتون توسط 

ون  یک پوزییر

ون  جفت شدن یک الکیر

ون توسط فوتون  و پوزییر

https://de.wikipedia.org/wiki/Feynman-Diagramm
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://www2.mathematik.hu-berlin.de/~kreimer/wp-content/uploads/Laudan.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-electron-positron-annilation.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-electron-photon-emission.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-positron-photon-fusion.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Feynman-photon-to-electron-positron-decay.svg
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 ای: اعداد خالص دوره

1/3 = 0,33333... 
1/7 = 0,142857142857... 
1/9 = 0,11111... 

 ای: اعداد آمیخته دوره

2/55 = 0,036363636...  
1/30 = 0,03333...  
1/6 = 0,16666...  
134078/9900 = 13,543232 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimalsystem#Periode 

 پدیا فارش(. )وییکآمده باشد  د یبه جز صفر پد حیبر عدد صح حیعدد صح میهستند که از تقس بی کشها  ا یگو   ا ی اعداد نسبی *

 

ی -4  پدیا()وییک  هندسه جیر

ی شاخهه  جیی
ٔ
، را با مسائل هندسه یمای از ریاضیات است که مفاهیم جیی مجرد، بهندسه د. این شاخه از ریاضیات ویژه جیی جابجابی ز آمی 

 ) ز  مستوی )آفی 
ٔ
ز مختلط، توپولوژی و نظریه اعداد در ارتباط تنگاتنگ است. واریته ترین مفاهیم این بعدی که ییک از بنیادی-nجدید با آنالی 

ک تعدادی دلخواه از چندجمله  صفرهای مشیر
ً
ه روی میدان مفروض تعریف یم-nهای ایشاخه از ریاضز است، دقیقا شود؛ بنابراین، متغی 

 چندجمله
ٔ
ی ایفا یمها نقش عمدهایحلقه  جیی

ٔ
ش فراوابز دارد، بهای در هندسه که قسمبر از مطالعات طوریکند. تاری    خ این علم گسیر

امون مقاطع مخرویط تشکیل یم یکارشمیدس مسائیل پی  ز ، ابن هیثم، فی  ز   ۱۰دان مسلمان عرب سدٔه داد. همچنی 
ٔ
میالدی، برای محاسبه

 سوم یممسافت
ٔ
 سوم را در کیلشدهها مجبور به استفاده از معادالت درجه

ٔ
 درجه

ٔ
لت حل کرد. او ترین حااست؛ و نهایت اینکه خیام معادله

 دوم انجام داد. 
ٔ
  این کار را از طریق مقاطع مخرویط، و قطع دادن  دایره با سهیم  درجه

 پدیا()وییک  گلوئون  -5

ز است که ب یا، ذرهGluon :یسیبه انگل گلوئون  میمستقی  ها به طور غگلوئون  بیترت نیدهد. به ا وند یتا آنها را به هم پ شود ها مبادله یمکوارک  ی 
ز جاذبه ب تیمسئول   .چسب گرفته شده است یبه معنا glue . گلوئون از کلمهند ی  گپروتونها و نوترونها در هسته اتم را به عهده یم ی 

تا نوکلئونها  شود باعث یم و ی  ن نیها شناخته شد ادر هسته یقو  یو ی  مسئول ن ونیپ ۱۹۳۰در سال  یو محاسبات و  وکاوا ی دگیه شنهاد یپ به
  گر یکدیدر کنار 

ر
 نیو به ا شوند گلوئون به هم متصل یم  یگر یانجیها با مکوارک  نیاند و اشده لیخودشان از کوارک تشک ونها یبمانند اما بار  باف

 .ندیگو یم «یقو  یو ی  ن» و ی  ن
ومغناط یو ی  مشابه ن یقو  یو ی  ن ز است که ب یسیالکیر  یو ی  ن گر یانجیتفاوت که فوتون )م نیبا ا د یآدو ذره باردار به وجود یم ی 

ومغناط ز ب یقو  یو ی  ن گر یانجیندارد اما گلوئون که م یکی( خود بار الکیر یسیالکیر ز رنگ است و به هم یدار است خود دارادو ذره رنگ ی   لیدل ی 
ز چن نیها افوتون یکه برا  دو گلوئون برهمکنش رخ دهد در صوربر  انیوجود دارد که م عموضو  نیا است نشان داده شیر ی. محاسبات بستین ی 

ز و به هم شودباال سست یم یگلوئون( در انرژ -گلوئون و کوارک-ها )برهمکنش گلوئونبرهمکنش نیکه ا  نیتالش دانشمندان بر ا لیدل ی 
کوارک   یکنند تا گلوئون و کوارک از هم جدا شده و پالسما  د یتول گراد یدرجه سانت ونیلیاز قدر تر  یباال یدماها ساماج یاست که برابوده

 . د یگلوئون به وجود آ
ز از تکانه آن توسط سه کوارک آن تأم یمیپروتون متحرک باشد ن کی اگر  ز گلوئون تأم  یادیاز آن توسط تعداد ز  گر ید یمیو ن شود یم ی   .شودیم ی 

 پدیا()وییک  تابع زتای ریمان -6

اعداد اول  عی    با توز  را یز  . اعداد  هیمهم و پرکاربرد در نظر  ار یاست بس شد( تابیع ینامگذار  مانی)توسط برنارد ر  مانیر  یتابع زتا ات،یاضیدر ر 

ز رابطه دارد. همچن ز ن یگر ید یکاربردها  ی  ز علم دارد مانند: ف گر ید یدر جاها ی    . کیاحتمال و کاربرد استات هینظر  ک،یی 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimalsystem#Periode
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 تعریف

 پدیا()وییک  )quantum(  کوانتوم  -7

وانتوم
ُ
ز در ف اصطالح ک  تواند تنها یم دهیکوانت  تیکم  کی. ند یگو یم تیکوانتم آن کم  کی ا ی هیمقدار پا ت،یکم  کیمقدار ممکن از  نیبه کمیر  کیی 

ب صح عبز یگسسته،   بی مقدارها که در اثر مالش باردار   سمج کی یکینمونه، مقدار بار الکیر  یکند. برا  ار یرا اخت تیاز کوانتوم آن کم جیمصز

ب صح ون یم کی یکیاز بار الکیر  جیشده، همواره مصز ون  کی یکیبرابر بار الکیر  ۳/۵جسم  کی یکیمقدار بار الکیر  چگاهی. هباشد الکیر الکیر

ون، بار پا کی یکیبه مقدار بار الکیر  نجا ینخواهد بود. در ا ز ن جسم یکیو بار الکیر  ند یگو کوانتم بار یم  کی ا ی هیالکیر  .است دهیکوانت  بر یکم  ی 

 

 پدیا()وییک  آونگ -8

 
 

 کوچک به جرم   کیعبارت است از پاندول  ا ی آَونگ
ٔ
ز به جرم ناچ نجز  ی، که به انتهاmگلوله  گاههیتک کینخ به  گر یاست و رس د زانیآو  ی 

 نوسان  کهیطور به میمنحرف کن به اطراف تاب بخورد. اگر گلوله را از حالت قائم اندگ به راحبر  تواند گلوله یم  کهیطور متصل است؛ به
ٔ
دامنه

صفحه  کیدر  یرو یحرکت دا کی. حرکت آونگ با کند به راست و چپ حرکت یم ره،یدا کیاز  قوش یکوچک باشد، جسم بر رو   ونگآ
 . باشد آونگ گذشته و بر صفحه مزبور عمود است، هم ارز یم ز یکه از نقطه آو   یمحور  قائم حول

ز با م یمی. دامنه، ارتباط مستقشود یم دهیاز موضع تعادل آونگ، دامنه نوسان نام ممیانحراف ماکز  مقدار  که آونگ را   هیانحراف اول هیزاو  انی 
 دارد.  آورد،به حرکت دریم

 
 
 

و با فرض عدم مقاومت هوا و  گرانشآونگ ساده که تحت تأثی   

 اصطکاککند؛ در این شکل، نقطۀ اتکای بی اصطکاک کار یم

(frictionless pivot)دامنه ، (amplitude) ( ، میلۀ )یا نخ، زاویۀ

، نقطۀ (bob's trajectory) ، مسی  آونگ(massless rod) وزنبی 

نشان  (massive bob) ، و گلوله(equilibrium position) تعادل

 .استشدهداده

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_gravity_pendulum.svg?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
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 حرکت آونگ ساده معادله
. اگر جسم تحت ند یحرکت رفت و برگشت کامل انجام دهد را زمان تناوب آونگ ساده گو  کیکننده نوسان کیرا که الزم است تا  زمابز  مدت

وع به تاب خوردن کند به کوچیک  ار یبس هیزاو   یبتوان تقر  کهیطور رسر
ً
نوسان ساده موزون را انجام  کیفرض کرد جسم  توانیم Sinθ≈θگفت   با

معادله حرکت آونگ  میکن  هیوزن جرم متصل به نخ است را تجز  یو ی  کشش نخ آونگ و ن  یو ی  موجود را که شامل ن یوهای  ن انچه. چندهد یم
                                                                T≈2π√(l/g):    د یآبدست یم ر یساده به صورت ز 

 
 پدیا()وییک  تناوب مداری -9

 
اجسام  یزمان برا نیا یی  گکامل کند. واحد اندازه  یرا در مدار  یگر یچرخش به دور جسم د تا جسیم استیاز یزمان مورد ن یتناوب مدار 

سال است که  ،بی دوتا یهاستاره ا یستاره،  کیبر گرد  یاارهیس ا یستاره  اره،یس کیماه به دور  د،یبه دور خورش ارکیس ا ی ارهیس کی ؛آسمابز 
 
ً
  .شودیم دهیسنج بز یمقدار آن با سال زم معمول

 شمیس بی فضا یهاجرم ا یجرم  یبرا
ٔ
 کامل  ۳۶۰ گر انیکه نما  نامند؛یم دورٔه نجویم ا یدور،  کی شیر یزمان را ب نیاشاره به ا ،در منظومه

ٔ
درجه

ز زم ارهٔ یمثال گردش س یگردش دو جسم است. برا  مدار  ینقطه بر رو  کیاز  د یبه دور خورش ی 
ٔ
دوباره با همان نقطه،  یتراز و هم ،یصفحه

 یابر پ
ٔ
 در اشاره به دورٔه مدار  تیموقع ه

ً
؛ مشیر رود به کار یم (P) دور ا یتنها دوره  ،یستارگان. معمول

ً
 ا ی ،دوره، دورٔه نجویم کی یدارا ی. مثال

  .استساله ۱۱٫۸۶ یتناوب مدار 
شناش یمدار  یهاتناوب  یبر پا ،در اخیر

ٔ
ز سال. آنها را همچن ا یو اغلب در ساعت، روز  شوند،یم انیمختلف زمان ب یکاهایدر  از یمورد، و ن ه  ی 

شناش  یهافیتعر  ر یز  توانیم  توسط تأث  گوناگون خاص اخیر
ً
اجرام  گر یتوسط د گرانیسر   یو ابد دهیچیپ کوچک ویل  یهادهیپد ی  که عمدتا

ز کرد. چن  فیتعر  آسمابز  ز  ابر یی  تغ ی   یشی(، پر یرسارس  بز ی)مرکز سنگ دو سامانه نجویم انیمرکز ثقل م واقیع یهاشامل قرار گرفیر
ی

توسط  ها دگ
ز ن هی  عام، و غ تینسب ،یاجرام، رزنانس مدار  ا ی ها ارهیس گر ید با استفاده از دانش  ده،یچیپ نجویم یهاهیتوسط نظر  ها نیا شیر ی. بشود یم ی 

سنجی  قیاز طر  ،اجرام آسمابز  بررش موضیع قیو با کمک مشاهدات دق ،یک سماو یمکان   اند. شده بررش اخیر
 

ی -10  پدیا()وییک  هندسه جیر
 

 جیی 
ٔ
ز آمرا با مسائل هندسه یم ،بی جیی جابجا ژهیو جیی مجرد، به میاست که مفاه اتیاضیاز ر  یاشاخه یهندسه  اتیاضیشاخه از ر  نی. اد ی 

ز با آنال د یجد  یاعداد در ارتباط تنگاتنگ است. وار  هیو نظر  یمختلط، توپولوژ  ی 
ٔ
ز )آف یمستو  ته  نیا میمفاه نیتر یادیاز بن یکیکه   یبعد-n( ی 

 یاست، دق اضز یاز ر  هشاخ
ً
ک تعداد یصفرها قا  ن،یبنابرا شود؛یم فیمفروض تعر  دانیم یرو  هی  متغ-n یهایادلخواه از چندجمله یمشیر

 چندجمله
ٔ
 جیی  یانقش عمده ها یاحلقه

ٔ
ش فراوابز  نیا خی    . تار کند یم فا یا یدر هندسه از مطالعات  قسمبر  کهیطور دارد، به علم گسیر

ز . همچنداد یم لیتشک امون مقاطع مخرویطی  پ مسائیل دسیارشم ز ف ثم،یابن ه ،ی    یبرا ،یالدیم ۱۰مسلمان عرب سدٔه  دانکیی 
ٔ
محاسبه

 سوم یممسافت
ٔ
 سوم را در کیل امیخ نکهیا تیو نها است؛شدهها مجبور به استفاده از معادالت درجه

ٔ
 درجه

ٔ
حالت حل کرد. او  نیتر معادله

 دوم انجام داد.  با سهیم   رهیو قطع دادن  دا ،ویطمقاطع مخر  قیکار را از طر   نیا
ٔ
 درجه

 
ی -11    )Algebraic variety( چندگونای جیر
 

ی کالسیک، شاخه ای از ریاضیات، چند گونا - 1توضیح  ی  یدر هندسه جیی ی( جیی ی هندش است که یم)متغیی  جیی تواند توسط یک شر
 (ی آلمابز  )ویکیپدیا  .ای توصیف شودمعادالت چند جمله

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Algebraische_Variet%C3%A4t  
 

ییک  - 2توضیح  ییا  چندگونای جیر  جیر
ٔ
ای از نقاط در (، مجموعهalgebraic varietyیا  algebraic manifold: انگلییسبه ) خمینه

رداری که در آن دسته از معادالت چندجمله ایب آنها در هیئت نردهای، صدق یمیک فضای ب  رداری باشد. به بیان غی  کند که رصز
ای فضای ب 

ی متناظر با مجموعه نقایط است که یک معادله  ای در آن مقدار ای از معادالت چندجملهیا مجموعه ایچندجملهصوری، چندگونای جیی
ی )یا کنند. مجموعهصفر را اختیار یم ی و چندگونای جیی یهای جیی های جیر ی(، اشیاء مرکزی متغیر  پدیا()وییک. هستند  هندسه جیی

https://de.wikipedia.org/wiki/Algebraische_Variet%C3%A4t
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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ی تصویری است  .مکعب بهم تابیده یک متغی  جیی

 12- جیر همولوژی )وییکپدیا(

 

. پردازد یم یی  زنج یکمپلکسها  یو کوهمولوژ  یهمولوژ  است که به بررش یاشاخه یدر جیی مجرد، جیی همولوژ  ژهیو به و  اتیاضیر ر د

 دانابز یاضیدر آثار ر  ستمیاز آغاز سده ب ابر یبیترک یو توپولوژ  یهندسه جیی  ،یجیی  یهمچون توپولوژ  بی هادر شاخه یجیی همولوژ  یهاشهیر 

تیو ه ههمچون پوانکار   یو مجردتر از کاربردها یر یکل  ار یبس رده ها، به حالبر  هیبا برآمدن نظر  ژهیامروزه و به و  یاست جیی همولوژ  بی ایقابل رد لیی

 گفته شده دارد.   یهادر شاخه فراوابز  یرشته کاربردها نیهمچنان ا ویل شود و به کار برده یم فیآن در هندسه تعر  نیآغاز 

 
 پدیا()وییک  عدد طبییع -13
 

 ...( ب،یسه س ب،یدو س ب،یس کیشمارش استفاده شوند ) یبرا توانند یم یعیاعداد طب
ز م یشمارش )بطور مثال در " شش سکه رو  یهستند که برا یمثبت  اعداد حیاعداد صح ا ی یعیطب اعداد  )بطور  بیترت یاست"( و برا ی 

ز سوم نیمثال در "ا " و کلمات مورد بی یشمارش "اعداد ترت یکلمات مورد استفاده برا  ج،ی. در زبان راروند شهر در کشور است"( به کار یم ی 
 . ،...{ است۱٬۲٬۳( }یعی)اعداد طب ی. مجموعه شمار نهادباشند " یمنالی"اعداد کارد بیترت یاستفاده برا

عدد  ISO 80000-2 اول طبق استاندارد فی. در تعر باشد موجود یم فیسه تعر  یعینبودن عدد صفر در مجموعه اعداد طب ا یبودن  یبرا
و با اضافه کردن  شود عضو شناخته نیم کیصفر به عنوان  گر ید فیدر تعر  است.  ویلشده رفتهیپذ منقز  ی  غ حیصفر با عنوان اعداد صح
( یعی)اعداد طب یمجموعه شمار نهاد ات،یاضیاست. در ر  مجموعه نامتنایه کیمجموعه  نی. اد یآبه وجود یم بی آن، مجموعه اعداد حسا

 یعیاست. مجموعه اعداد طب(، گرفته شدهیعی)طب ینهاد ی، به معناNatural یسیحرف از آغاز واژه انگل نی. ادهند یم شینما N را با نماد
 . باشد عضو یم شمار بی  یدارا

 پدیا()وییک  تجزیه اعداد طبییع -14

ز  ند یاعداد به فرا یدر تئور  ب چند عدد اول تجز  کیشکسیر ز آن به صورت حاصلصز  چی. هشود گفته یم  یعیاعداد طب هیعدد مرکب و نوشیر
 ی  که اخ  بزرگ شناخته نشده. تالشر  یلیاعداد خ هیتجز  یبرا یکارآمد  تمیالگور 

ً
ماه به  ۱۸صورت گرفته  رقیم ۲۰۰عدد  کی هیتجز  یبرا ا

 یبرا وتر یو علوم کامپ اتیاضیر  یهانهیاز زم یار ی. بسباشد یم RSA مانند یرمز نگار  یهاتمیالگور  مسئله در برخز  نیا ی. دشوار د یطول انجام
اندازه  کیبه  کسانیهمه اعداد با طول  هی. تجز یاعداد جیی  یو تئور  اند، از جمله محاسبات کوانتویممسئله بکار گرفته شده نیمقابله با ا
آنها را به  توانکه یم  شود گفته یم  یاول به اعداد مهیاول هستند. اعداد ن مهی( اعداد نفعیل یهاروش یمثالها )برا نیتر . مشکلستیمشکل ن

ب دو عدد اول نوشت. وقبر    ار یدو عدد بس صورت رصز
ز
 نزد بزرگ باشند و به طور تصادف

ً
داشته باشند  یکیانتخاب شده باشند و مقدار نسبتا

 . که در واقع ناکارآمد هستند   ند ی  گزمان یم یبه قدر  وترها یکامپ  نیتر عی    رس  یبرو  ها تمیالگور  نیتر عی    رس  حبر 
 

به عوامل اول هیتجز   
 

 رایه چیحساب ه اساش هیوجود قض نیفرد به اعداد اول دارد. با امنحصبه هیتجز  کی ۱بزرگیر از  یعیحساب هر عدد طب اساش هیقض طبق
ز را تضم هیتجز  نیو فقط وجود ا گذارد نیم ار یدر اخت هیتجز  نیبدست آوردن ا یبرا  . کند یم ی 
 

 تعاریف رسیم
ی را یم های جیی ز )به فارش:متغی  توان به چهار دسته طبقهمتغی  بندی کرد:واریته آفی 

های  ، متغی  ز (، متغی  شبه معی  ز های شبه تصویری. مفهوم عمویم معی  تصویری، و متغی 

ز وجود دارد ایع( نی  ز ی )یا متغی  جیی انیر  .دیگری با عنوان خالصه انواع جیی

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twisted_cubic_curve.png?uselang=fa
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 پدیا()وییک  اتیمعدد  -15
 

یک برای بیان تعداد پروتون های موجود در هسته اتم به کار یمZعدد اتیم ) ز ز (، اصطالخ است که در شییم و فی  رود. این اصطالح نخستی 
ز عالمت اختصاری عنص نوشته یمبار توسط ارنست رادرفورد کشف و سپس به کار رفته  شود. است. عدد اتیم سمت چپ پایی 

 شماره محل هر اتم در ج
ً
دول تناوبی است. وقبر مندلیف، عنارص شیمیابی شناخته شده را بر اساس تشابهاتشان در شییم عدد اتیم اصول

 متوجه شد که قرار دادن دقیق آن ٬مرتب کرد 
ی

آورد. او متوجه شد که اگر ید و تلریوم بر هابی را بوجود یمها بر اساس جرم اتیم، ناهماهنیک
ند، ترتیبشان غلط رسد و وقبر در جدول در جای مناسب قرار خواهند گرفت که جابجا شوند. با به نظر یم اساس جرم اتیم شان قرار بگی 

، شماره آنقرار دادن آن رسید که این عدد ها بود. به نظر یمها در جدول تناوبی همان عدد اتیم آنها بر اساس نزدیکیر بودن خواص شیمیابی
 با جرم اتم نسبت دارد. اما همان

ً
 وت جرم خواص شیمیابی نشان داد، بازتاب خاصیت دیگری به جز جرم بود. طور که تفاتقریبا

ی موزیل در سال  ز طیف بازتاب  ۱۹۱۳عجیب بودن این ترتیب، باالخره بعد از تحقیقات هیز ی    ح شد.موزیل کشف کرد که ارتباط دقیقر بی  تشر
 نشان پرتو ایکس عنارص و محل صحیح آن

ً
ییک هسته به عبارت ها در جدول تناوبی وجود دارد. بعدا داده شد که عدد اتیم مساوی بار الکیر

ون ییک است که خواص شیمیابی عنارص را به وجود یمدیگر تعداد الکیر  آورد و نه جرم اتیم. ها است و این بار الکیر
 
 پدیا()وییک اتیم)وزن( جرم  -16

)مطابق با جرم  ۱۲-کربن  زوتوپیجرم ا دوازدهمکی ،جرم اتیم یکایمولکول است.  کی ا ی راتیمیز  ،ذرٔه اتیم کیجرم  ،جرم نسبی  ا ی جرم اتیم
  .( استلوگرمیک  ۲۷−۱۰*۱٫٫۶۶۰۵۴۰۲مطلق 

طور شده تا آن زمان را بهشناخته یاز عنصها یار یبس یهاجرم اتم موفق شدند به روش تجربی  یالدیم ۱۹و  ۱۸ یهادر سده ها دانیمیش
ز کنند. چن  یی  گانداره نسبی  ر اتم اکس کیمثال جرم  ینشان داد که برا بی هاشیآزما ی   میاتم کلس کیاتم کربن و جرم  کیبرابر جرم  ۱٫۳۳ نی 
ر اتم اکس کیجرم  بر برا ۲٫۵  ها دانیمیرو، ش نیدشوار بود. از ا ار یبس یکار   شگایهیآزما یهاها در محاسبهنسبت نیاست. استفاده از ا نی 
ز عنص مع کیرا به  شدند جرم خاض ر یناگز  را محاسبه  گر ید یشده، جرم عنصها یی  گاندازه یهانسبت دهند و سپس به کمک نسبت ی 

 .منظور انتخاب شد نیا یبرا ۱۲-کربن  عبز یکربن   زوتوپیا نیتر کنند. رسانجام فراوان
 
 پدیا()وییک عدد مختلط -17
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 پدیا()وییک  جان تیت -18

اعداد  هینظر  نهیدانشمند در زم کی ۱۹۲۵مارس  ۱۳زادٔه   (John Tate)  تیجان ت
  .است کا یمتحد آمر  االت یاهل ا

ز همچن یو   .شده است اضز یولف در ر  زهیهمچون جا یز یبرنده جوا ی 

 
 
 
 
 

 

 پدیا()وییک  نظریه اعداد  -19

 کند. بحث یم اعداد صحیحاست که در مورد خواص  ریاضیات محضای از شاخه نظریه اعداد

 پدیا()وییک  نظریه گالوا  -20

 

  میالدی ۱۸۳۲تا  ۱۸۱۱اواریست گالوا

 
*)                          پدیا()وییک  میدان )ریاضن

ب، و تقس ق،یاست که در آن چهار عمل جمع، تفر  یجیی  یساختار  یبه معنا دانی، مجیر مجردو  اتیاضیدر ر  بر صفر(  می)بجز تقس میرصز
  .پرکاربرد است ار یاعداد بس هیمفهوم در جیی و نظر  نیهستند. ا قر یاعداد حق یعملکرد آنها مانند عملکرد آنها بر رو -شده باشد و رفتار فیتعر 

بلکه در علم و  اتیاضیاست که نه تنها در ر  بی هادانیهستند. اعداد مختلط هم جزو م ها دانیم نیاز معروفیر  ا یو اعداد گو  قر یحق اعداد 
  .دارد یار یهم کاربرد بس مهندش

 یفضا ا ی یانرده تیکم  تواند یم دانیکاربرد آنها در جیی است که در آن هر م  نی. مهمیر کنند یم فا یا یاهیپا ار ینقش بس ها دانیم اضز یر  یایدن در 
 است.( جیی خیطباشد. )موضوع مورد مطالعه  یبردار 

                    ----------------------------------------------------------------------------------------- 

گرفته شده یک  اواریست گالواکه از نام   نظریه گالوا جیی مجردبه ویژه در  ریاضیاتدر 

ز   میدان اتصال بی 
ٔ
کند. با استفاده از این نظریه فراهم یم نظریه گروهو  *نظریه

 میدان یمسئلهم
ٔ
 گروه تقلیل یابند که باعث های متعددی در نظریه

ٔ
توانند به نظریه

  .شودتر شدن مسائل یمساده

های مختلف یک های جایگزیبز را برای توضیح اینکه چگونه ریشهدر اصل، گالوا گروه

رویکرد مدرن به نظریه  .معادله چند جمله ای مربوط به یکدیگر هستند، استفاده کرد

ن و  لئوپولد کرونکر ،ریچارد دادکیندگالوا، که توسط  است، توسعه داده شده امیل آرتیر

اع بیشیر نظریه گالوا توسط   .شودشامل مطالعه خودکار سازگاری پسوندهای زمینه یم ز انیر

 ید. آظریه اتصاالت گالوا به دست یمن

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evariste_galois.jpg?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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()وییک گروه گالوا   پدیای آلمابز

ش میدانیم توان  که با کمک آن   گالوا گرویه است  *گروه    میدانهای   . بررش کرد  جیی  در را ها گسیر
ش  بینابیبز شود به میدابز را یمیک گسیر

ش میدان های ساختاریبررشتوان یم وسیلهبدین گروه گالوا ارتباط و نسبت داد.   زیرگروه هایبرخز از  -تحقیقات گرویهها را با از گسیر
ش میدابز با ابعاد محدود جزو   ،گالوا محدود  های گروهاز آنجابی که   مرتبط کرد.  نظری ز بررشآیند به حساب یمگسیر های ، اغلب چنی 

 تا حد زیادی ساده کرد. توان یمساختاری را 

                         
*)  پدیا()وییک گروه )ریاضن

ب، است که بر رو  ا یمانند جمع  ،بی عمل دوتا کیمجموعه به همراه  کیشامل  یساختار جیی  کی اتیاضیگروه در ر  گروه عمل   یاعضا یرصز
ا د یبا بی شود، عمل دوتا دهیگروه نام  کیشده  فیساختار تعر  نکهیا ی. براکند یم  را داشته باشد:  ر یز  طیرسر

 باشد.  بسته
کت  باشد.  ر یپذرسر
 باشد.  عضو خنبر  یدارا
 وارون باشد.  یدارا
که به   اتیاضی. آن بخش از ر ند یگو یم گروه آبیل  ا ی بی جاباشد، به آن گروه جابه بی جاجابه تیخاص یعالوه بر خواص باال دارا بی عمل دوتا اگر 

 یو  بررش
ی

 جیی مجرد است.  ر یها نام دارد که ز گروه  هینظر  پردازد ها یمگروه  یهاژگ
ٔ
 شاخه

 ر ی)مشابه ز رگروهیز  ،یگروه دور   ،مربوط به آنها، گروه آبیل می. از جمله مفاهشوند یم میتقس و نامتنایه به دو دسته متنایه گروهها 
 به همراه برخز  بی گروه را با دو عمل دوتا  کی ها است. وقبر مجموعه هیاز نظر  میتعم گروهها نویع  هیاست. در واقع نظر  هی  مجموعه( و غ

 . میشو یم دانها یها و موارد حلقه م،یی  بگ ظر در ن ها یژگیو 

                      ----------------------------------------------------------------------------------------- 

( نظریه گالوا   )ویکیپدیای آلمابز

ها این) کند را مطالعه و بررش یم ها ایریشه های چندجمله در ها ، تقارناز دیدگاه کالسیک و  شاخه ای از جیی است( Galois)نظریه گالوا 
(، Permutation) *هاجایگشت  از هابی با گروهتوانند اساسن یمها این تقارن. (اندای مربوطههای معادله چند جملهیا ریشهو ها حلراهشامل 

به  توضیحابر درباره ی قابل حل بودن معادله ها کشف کرد که این تقارن  آواریست گالوا .متقارن توصیف شوندهای گروه   از یعبز زیرگرویه
ش میدان ،از دیدگاه مدرن دهند. یم دست ند مورد بررش قرار یم گالوا ها با گروه  بسط و گسیر  . گی 

https://de.wikipedia.org/wiki/Galoistheorie  

 پدیا()وییک Permutationجایگشت *

 خیط ی  غ ا ی خیط دمانیچ نیممکن است ا. باشد مجموعه یم کی یاعضا بیترت یی  تغ ا ی یساز مرتب آن به معبز  بابر یدر قلمرو ترک گشتیجا
 دور 

ً
ز مجموعه ن ی. اعضاد ی  ( صورت گشودیم دهینام یدور  گشتیحالت جا نیکه در ا  رهیدا کی)مثال ز هر چ توانند یم ی   شر  شند با یی 

ً
 ا ی مثال

ز حرف و همچن ا یعدد   اعضا است.  نیا دنی. در هر مورد، مهم، تعداد طرق چز یمتما ا یباشند  یتکرار  توانند یم ی 

https://de.wikipedia.org/wiki/Galoistheorie

