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گروه ریاضی محض، دانشگاه فردوسی مشهد

است، توصیفی که ب''ه دی''دگاه دنیای فیزیکی کاربردی در هر از مستقل انتزاعی،  مفاهیم مطالعه محض ریاضیات

 از ریاضیات به عنوان مطالعه ُمُثل یا صورت های انتزاعی ابدی و تغییرناپذیر ب''ر می گ''ردد. ه''ر1متافیزیکی افالطون

ریاض'یدانان اص'لی دغدغه کاربردپذیری نتایج، اما سرچشمه می گیرند، واقعی دنیای از مفاهیم این از چند بسیاری

 اب'داع ی'ا کش'فواق'ع، اس'ت. در مع'نی با ریاض'ِی های گزاره صدق اثبات دنبال به محض نیست.  ریاضیات محض

 وعم''ق بخش''یدن ب''رای محض ریاض'یدانان بخِش انگ''یزه ،مهمو ن'یز ح'ل مس''ائل ریاض''ی زیب''ا، تعمیم  س'اختارهای

ذهن اب'داع اص'یل ترین و فک'ری دستاورد عالی ترین ریاضیات»گوید:   می2کالین یساست. مورگسترش ریاضیات 

« است. آدمی

هیچ ک''دام از مک''اتب کالس''یک ریاض''ی، یع''نی افالط''ون گرایی، ص''ورت گرایی، منطق گ''رایی و ش''هودگرایی،

توض''یح ک''امالً ق''انع کنن''ده و ج''امعی از اینک''ه چ''را س''اختارهای ذه''نی دنی''ای واقعی را توص''یف می کنن''د ب''ه دس''ت

[، ی''ک ریاض''ی-ف''یزیک دان، توض''یحی متف''اوت عرض''ه ک''رده اس''ت و بی''ان۶ ]3نمی دهن''د؛ ام''ا اخ''یراً م''اکس تگم''ارک

[،۹]4 انس''انگرایی روبن ه'رشدر کن''ار این دی''دگاه ها،داش''ته ک'ه »جه''ان خ''ود ی''ک س'اختار ریاض''ی ان'تزاعی« اس'ت. 

ریاضیدان فقید، ریاضیات را بخشی از فرهنگ و تاریخ بشری  می داند که از ماهیت فیزیولوژی و محیط فیزیکی ما

ب''ه هم''ان دلیلی ب''ا جه''ان اطرافم''ان تط''بیق می کن''د ک''هسرچش''مه می گ''یرد و معتق''د اس''ت س''اختارهای ریاض''ی 

ریه های ما با جو زمین تطبیق می کند.

ص''ورت ریاضی مفاهیم و نمادها با علمی نظریه های از بسیاری که معنی این به است، علم زبان ریاضیات

 وپدی'ده ها س'ازی شبیه و مدل س'ازی به ک'اربردی ریاض'یات عن'وان تحت ریاض'یات از می ش'وند. بخشی بیان و بندی

کن''د. می کمک آن کن''ترل و ط''بیعت به''تر و توص''یف درک ب''رای عل''وم س''ایر به و پرداختهمحاس''بات مرب''وط ب''ه آن 

می ش''ود. اس''تفاده علوم و فناوری های گوناگون در که می پردازد ریاضی های روش به توسعه آن کاربردی ریاضیات
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ش''اخه های که گس''ترده ش''ده اس''ت آنق''در گ''اه ب''رای ح''ل مس''ائل آن ه''ا، حوزه ها س''ایر به ک''اربردی ی''اری ریاض''یات

اس''ت. ریاض''یات ک''اربردی را زده داده را رقم علم م''الی و ریاض''یات زیس''تی، ریاض''یات جمله از ریاض''یات در خاصی

ب''ر اس''اس[، فیلس''وف ریاض''ی معاص''ر، ۵ ]5می ت''وان پ''ل بین ریاض''یات محض و دنی''ای ب''یرون خوان''د. پنلوپ''ه م''دی

 است، به این معنا که مانند ریاضیاتمحض می گوید ریاضیات کاربردی در واقع کامالً شواهد تاریخی در ریاضیات

 واقعی م'دل ش'ده مط''ابقت داش'ته باش'د، ام'ا ب'ه س'ادگی در آنپدی'دهمحض، باید مدلی را ابداع کن''د ک'ه فق'ط ب'ا 

. قابل رویت نباشد، که خود نشان دهنده پیچیده تر بودن از آن مدل واقعی استپدیده

چ'''ارچوبی مس'''تحکم و مب'''انی علمی دقیقی را ف'''راهم می کنن'''د ک'''ه ب'''ا کم'''ک آن ه'''ا محض ریاض'''یدانان

فیزیک''دانان،  ی''ا اب''داع ابزاره''ای س''ودمند ب''رای کم''ک ب''ه کارآمدک''اربردی قادرن''د ب''ه توس''عه روش''های  ریاض''یدانان

گ''اهی.  دست یابندواقعی دنیای مسائل حل در مهندسان و رایانه  علوم متخصصان شناسان، زیستشیمیدانان، 

اثب''اتممکن است این جریان معکوس شود، یعنی ریاضی دانان از مس''ائل در خ''ارج از ریاض''یات ای''ده بگیرن''د و ب''ه 

 یک مسئله هندسی را با اس''تفاده از ق''انون اهرم ه''ا در6چنان که ارشمیدسقضیه هایی در ریاضی محض بپردازند 

مکانیک اثبات کرد. 

کاربرده''ای ریاض''ی در س''ایر عل''وم، آن قله درک''ه مانند یک هرم توص''یف ش''ده اس''ت [ دنیای ریاضی ۲در  ]

ی شامل ریاض''یات زیس''تی، ریاض''یات م''الی، عل''وم رایان''ه،، ریاضیات کاربردمیانه آنتجارت، و صنعت قرار دارد. در 

آنالیز عددی،  کنترل، نظریه اطالعات، آم''ار و … قاب''ل مش''اهدهمحاسبات علمی، ، ، بهینه سازیتحقیق در عملیات

 متشکل از منط''ق، ترکیبی''ات، نظری''ه اع''داد، ج''بر، آن''الیز، توپول''وژی و هندس''هاست و قاعده آن را ریاضیات محض

. ام''ا م''رز مشخص''ی بین این بخش''ها نیس''ت و در بعض''ی جاه''ا ن''یز در هم تنی''دگی بین ریاض''یاتش''کل داده است

 ب'ه ق'دره'رمقاع'ده این  ، ریاضیات کاربردی و کاربرده''ای ریاض''ی مش'اهده می ش''ود. بای'د توج'ه ک''رد ک'ه اگرمحض

 نمی توان''د تض''مین ش''ود. ب''رخی از دس''تاوردهای ریاض''یدانان محض، ک''اربرد عملیه''رم، پایداری بزرگ نباشدکافی 

 را مب''احثه'رم و قوام بخشیدن به آن مورد نیاز هس'تند. ک'ف هرمدارند و برخی نه، اما همچنان برای نگه داشتن 

مرب''وط ب''ه مب''انی ریاض''یات مانن''د منط''ق ریاض''ی و نظری''ه مجموع''ه ه''ا تش''کیل می ده''د ک''ه ب''ه مفه''وم متع''ارف،

 ریاضیات بدون آنها نمی تواند به درستی توسعه یافته و قوام یابد.هرمکاربردی تلقی نمی شوند، اما 
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ش ش'''یوه های ح'''ل مس'''ئله، مه'''ارت ه'''ای ش'''ناختی وی'''ق آم'''وز از طر،ر ع'''ام ب'''ه عالوه، ریاض'''یات ب'''ه طو

ند و نقش مهمی در ش''کل دادن ب''ه آنچ''ه »تفک''ر منطقی« در انس''انتصمیم گیری فرد را بهب''ود می بخش''روش های 

خوانده می شود بازی می کند.

ریاضیات محض در مرزهای تفکر آزاد سیر می کند، گرچه همیشه چشمی ن''یز ب''ه سرش''ت مس''ائل در س''ایر

شاخه های علم دارد. ایده ها در ریاضیات محض بر اساس عالقه ی ذهنی به حل مسائل و تعمیم س'اختارها ایج'اد

می شوند و ممکن است بعدها کاربردی بیابند ی'ا نیابن''د. ک'ار ی''ک ریاض'یدان محض را نبای''د ب'ر اس''اس کاربردپ'ذیری

 معتقد بود که »هیچ چیز کاربردی تر از یک نظریه خوب7فوری و مستقیم نتایج قضاوت کرد. جیمز کلرک ماکسول

زمینه ه''ای تحقیق''اتی برن''دگان م''دال فیل''دز حاص''لمالحظ''ه ب''ا  ،یاض''ی محضنیس''ت«. گ''واه دیگ''ری ب''ر اهمیت ر

می شود که عموماً به کس''انی اه''دا می ش''ود ک''ه ب''ه ح''ل مس''ائل بنی''ادی ی''ا خل''ق نظریه ه''ای جدی''د در محض ت''رین

شاخه های ریاضی پرداخته اند.

چه در ی''ک زم''ان نت''ایج ذه''نی، مج''رد و ب''دون ک''اربرد تلقی ش''ده اس''تآن که است داده نشان ریاضی تاریخ

اغلب در زمانی دیگر توسط سایر علوم مانند فیزیک، شیمی، علوم رایانه  و مهندسی به کار ب''رده ش''ده اس''ت. ب''رای

[.۸و۷می اندازیم]ریاضی تاریخ علم برخی از قسمتهای ادعا نگاهی به  اثبات این

 در ح''دود س''ال8فرما کوچک می دهد. قض''یه تشکیل را ریاضی های حوزه محض ترین از یکی اعداد نظریه.1

 ب'''ه ط'''ورRSA تلقی می ش'''ود. RSA9 رمزنگ'''اری دس'''تگاه فق'''رات  میالدی ارائ'''ه ش'''د و ام'''روزه س'''تون۱۶۰۰

می شود. استفاده 10زنجیره بلوکی تجارت الکترونیک و اینترنتی، ارتباطات سازی ایمن برای گسترده

تمری''نی را آن زی''ادی ع''ده و ش''دند مع''رفی 11آپولونیوس توسط میالد از قبلسوم  قرن در مخروطی مقاطع.2

 س''یاراتم''دار توص''یف در آن ها اهمیت به 13نیوتون آیزاک و 12کپلر یوهانس اینکه تا می دانستند فکر برای

بردند. پی اجرام حرکت نحوه و
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از ک''ه سرش''تی تج''ربی نداش''ت را اقلی''دس پنجم اصل تا کردند تالش ریاض''یدانان س''ال ۲۰۰۰ ح''دود ب''رای.3

 نش''ان دادن'د ک'ه15بوی'ایی یانوش و 14لوباچفسکی نیکالی ،۱۹ قرن در کنند. اما استنتاج او دیگر اصل چهار

این اصل مستقل از سایر اصول اقلیدس است و بدین ترتیب هندسه های نااقلیدس''ی کش''ف ش'دند. این

ع''ام نس''بیت نظریه در را آن 16اینش''تین آل''برت ۲۰ ق''رن در اینکه تا ب''ود محض کامالً اما انقالبی کشف یک

برد. کار به خود

می موه''ومی ع'داد ارا آن ه'ا که بودند ان''تزاعی آنق'در و اتف'اق افت''اد میالدی ۱۶ ق'رن در مختلط ظه'ور اع'داد.4

ق''رن در و یافتند ای ها چن''دجمله تجزیه ب''رای ریاض''یات خ''ود در کاربرده''ایی ت''دریج نامیدن''د. این اع''داد به

آش''کار کوانت''ومی مکانیک و الکتریکی مدارهای محاسبات سیگنال، پردازش در آنها مهم کاربردهای بیستم

گردید.

('' Leonhard Eulerاویل''ر ) لئون''ارد که زم''انی گ''ردد می بر هج''دهم ق''رن اوایل به گرافها پی''دایش.5 مس''أله 

اما می ش''ود قلم''داد محض ریاض''یات از بخشی عن''وان به ح''وزه ک''رد. این حل را 17 کونیگس''برگپل هفت 

یافته اجتم''اعی عل''وم ن'یز و رای''انه  عل''وم شیمی، عملیات، در تحقیق در سال اخیر ۱۰۰ در زیادی کاربردهای

است.

در کلی''دی اب''زار یک اینک و ی''افته  است گسترش آنها کاربرد به توجه بدوننوزدهم  قرن از ماتریسها نظریه.6

است. بیسیم ارتباطات و شیمی، اقتصاد، کدگذاری، همه علوم از جمله

ک''ار به 18 برش نگ''اریب''رای ۱۹۶۰ دهه در ش''د. اما مع''رفی رادون یوه''ان  توسط۱۹۱۷ س''ال در رادون تب''دیل.7

رفت. 

 نمایش''گر،MRI مانند پزش''کی تجه''یزات در و رای''انه  ای ه''ای گرافیک ط''راحی در فوریه و موجک تب''دیل های.8

 نمایشگر دیابت استفاده می شود.همچنین و خون فشار

توپول''وژی ب''ه درک س''اختارهای مولک''ولی کم''ک می کن''د و توپول''وژی ج''بری کاربرده''ایی در داده ک''اوی پی''دا.9

کرده است. 
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نظری''ه گروه ه''ا ب''ه م''یزان زی''ادی ب''ر توس''عه نظری''ه اوربیت''ال مولک''ولی در ش''یمی و بررس''ی تق''ارن ه''ا ت''أثیر.10

گذاشت. 

( ب'ه این ص''ورتDavid Hilbert توس'ط ریاض'یدان مع'روف دیوی''د هیل''برت )۱۹۲۸مسئله تصمیم در س'ال .11

بی''ان ش''د ک''ه آی''ا روش''ی وج''ود دارد ک'ه بتوان''د درس''تی ی''ا نادرس''تی گ''زاره ه''ای ریاض''ی را در تع''داد متن''اهی

 ب''ه این۱۹۳۰( در ده''ه Alan Turing ( و آلن تورین''گ )Alonzo Churchمرحله تعیین کند. آلونزو چ''رچ )

 پاسخ منفی دادند. تورینگ یک ماشین انتزاعی به نام ماشین تورینگ را ص''ورت بندی ک''رد ک''ه آن رامسئله

مبنای رایانه های کنونی می دانند. 

 نظریه اقتصادی انقالبی خود را از نظر روش شناختی از هندسه غیر اقلیدس''ی اله''ام گ'رفت. او19جان کینز.12

برای توسعه نظریه خود، یکی از بدیهیات اساسی نظریه اقتصاد کالسیک را زیر سوال برد.

 چگونه عمل می كند بازی می کند.DNAنظریه گره ها نقش مهمی در درك این كه .13

هندس''ه کالس''یک و مع''ادالت دیفرانس''یل ج''زیی در مهندس''ی پزش''کی و ط''راحی لنزه''ای چش''می اس''تفاده.14

می شوند.

طبقه بندی و مشخص كردن تصویرهای دیجیتالی میلیون ها اثر انگشت، حجیم و تقریب''اً غ''یر قاب''ل تص''ور.15

است. نظریه موجکها امکان فشرده سازی اطالعات را سریع، نسبتاً س''اده و ب''ا هزین''ه خیلی كم''تری انج''ام

می دهد؛ به عالوه، دسترسی به اطالعات و بازیابی آنها سریع تر انجام می شود.

بین ه''ای ش''اخه کن''ار در یافت''ه، توس''عه کش''ورهای معت''بر دانش''گاه های از بس''یاری ریاض''ِی گروه ه''ای در

محض از جمل'ه ریاضی مب'احث در تحقیقات کاربردی، ریاضیات کنار در و ریاضیات در نوپدید های رشته و رشته ای

چرا که ب''همنطق، نظریه مجموعه، نظریه اعداد، ترکیبیات، جبر، آنالیز، توپولوژی و هندسه با قوت انجام می شود. 

 و قطع''ه آنقس''متریاضیات و کاربردهای آن به عنوان یک نظام یکپارچه نگاه می کنند؛ دس'تگاهی ک'ه وج'ود ه'ر 

خواه ریاضیات محض باشد یا ریاضیات کاربردی برای درست کار کردنش ضروری است. 

زندگی روزانه ما با فناوری های پیشرفته مانن''د رایان'ه، این''ترنت، تلفن هم''راه هوش''مند گ'ره خ''ورده اس''ت در

ریاضیات امنیت اطالعات ما در تبادالت مالی را ت''أمین. حالی که مبنای علمی آن ها را ریاضیات تشکیل داده است
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این ریاض''یات همگ''ون. در توسعه روش ها و ابداع دستگاه های پیش''رفته پزش''کی ب'ه ک'ار می رودهمچنین . می کند

متشکل از جنبه های محض و کاربردی، همواره در کشورهای پیشرفته مورد تقدیر بوده است.

در چند سال اخیر، مت''أثر از دی''دگاه  تج''اری س'ازی علم و فن''اوری ، ب''ر تحقیق''ات زودب''ازده توج''ه بیش از ح''د

ش''ده اس''ت. در نتیج''ه آن، درخواس''تی اف''راطی در مع''رفی ک''اربرد ف''وری ب''رای هم''ه دس''تاوردهای فک''ری در جامع''ه

اندیشه آزاد،دانشگاهی کشور مطرح شده است که همه حوزه های نظری را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. 

 و افق تاریکی برای پیش''رفت علم و درسرشت پژوهش در دانشگاه ها است و این درخواست آن را محدود می سازد

ترس''یم می کن''د. ب''دیهی اس''ت ک''ه س''ودمندی ب''رای تحقیق''ات در ح''وزه ه''ای ص''نعتی مهمنه''ایت فن''اوری در کش''ور 

.است اما در حوزه های نظری مفهومی مبهم است

محض و کاربردی ریاض''یات توج''ه ک''نیم وجنبه  سایر کشورهای توسعه یافته، به هر دو به مثابه همه ما باید،    

 را صرفاً بر اس''اس عم''ق، وس''عت و تاثیرگ''ذاری بس''نجیم. این روزه''ا در کنفرانس''ها، پس از ارائ''هدستاوردهای آن ها

 را ش''نیده ایم.«ک'اربرد این نت''ایج چیس''ت؟» پرس''ش دفع''اتنتایج مربوط به برخی شاخه ه''ای ریاض''ی محض، ب'ه 

 وکاربردی ریاض''یات باش''د مش''کلیمحض کمک به ارتباط بیشتر شاخه های هدف سوال تا آنجا که با اینپرسیدن 

آن نش''أت می گ''یرد و تفک''ریس''اختار  س''والی از درک نادرس''ت ریاض''یات و چ''نینن''دارد. ولی در بس''یاری از م''وارد، 

، به ه''ر دو تحقیق''ات محض و ک''اربردیعملکردماندر سیاستگذاری و بهتر است سطحی نگرانه را مطرح می سازد. 

غنی ریاضی برخوردارند ارج نهیم.محتوای آن هایی را که از  و اهمیت دهیم

 نویسنده از آقایان دکتر مجید س''لیمانی دامن''ه و دک''تر ق''دیر ص''ادقی ب''رای ارائ''ه نک''ات و پیش''نهاد هایسپاسگزاری:

سازنده صمیمانه تشکر می کند.
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