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نوشتهها

کاربردی ریاض محضو ریاض مل: م دوست دو
صالمصلحیان∗ محمد

هرگونه از مستقل ، انتزاع مفاهیم مطالعۀ محض ریاضیات

متافیزی دیدگاه به که توصیف است، فیزی دنیای در کاربردی

انتزاع صورتهای یا مثُل مطالعۀ عنوان به ریاضیات از افالطون١

از مفاهیم این از بسیاری چند هر گردد. برم تغییرناپذیر و ابدی

اصل دغدغه نتایج کاربردپذیری گیرند، م سرچشمه واقع دنیای

صدق اثبات دنبال به محض ریاضیات نیست. محض دانان ریاض

ریاض ساختارهای کشف یا ابداع اصل، در است. ریاض گزارههای

محض دانان ریاض انگیزهبخش مهم، مسائل حل نیز و تعمیم زیبا،
کالین٢ موریس است. ریاضیات گسترش و عمقبخشیدن برای

ابداع اصیلترین و فکری دستاورد ترین عال «ریاضیات گوید: م

است.» آدم ذهن

ازجمله ، ریاض شناختهشده تبهای م از هیچی

توضیح شهودگرایی، و منطقگرایی صورتگرایی، افالطونگرایی،

ذهن ساختارهای چرا اینکه از جامع و کننده قان کامال

ماکس اخیراً اما دهند؛ نم دست به هستند واقع دنیای توصیفکننده

و کرده عرضه متفاوت توضیح دان، ‐فیزی ریاض ،[۶] تگمارک٣

است. « انتزاع ریاض ساختار ی خود «جهان استکه نموده اظهار

فقید، ریاضیدان ، [٩] هرش۴ روبن انسانگرایی دیدگاهها، این کنار در

ماهیت از که داند م بشری تاریخ و فرهنگ از بخش را ریاضیات

است معتقد و گیرد م سرچشمه ما فیزی محیط و فیزیولوژی

است سازگار اطرافمان جهان با دلیل همان به ریاض ساختارهای

زمین. جو با ما ریههای که

نظریههای از بسیاری که معن این به است، علم زبان ریاضیات

شوند. م بیان و صورتبندی ریاض مفاهیم و نمادها با علم

مدلسازی به کاربردی ریاضیات عنوان تحت ریاضیات، از بخش

سایر به و پرداخته آن به مربوط محاسبات و پدیدهها شبیهسازی و

کند. م کم آن کنترل و طبیعت بهتر توصیف و درک برای علوم

در که پردازد م ریاض روشهای آن توسعه به کاربردی ریاضیات

ریاضیات که کم شود. م استفاده گوناگون فناوریهای و علوم

آنقدر گاه کند م آنها مسائل حل برای حوزهها سایر به کاربردی

ریاضیات ریاضیاتازجمله در شاخههایخاص استکه شده گسترده

ریاضیات است. آورده وجود به را داده علم و مال ریاضیات ، زیست

نامید. بیرون دنیای و محض ریاضیات بین پل توان م را کاربردی

در تاریخ براساسشواهد معاصر، فیلسوفریاض ، [۵] مدی۵ پنلوپه

محضاست، کامال واق در کاربردی ریاضیات که گوید م ریاضیات

فقط که کند ابداع را مدل باید محض، ریاضیات مانند که معنا این به

در بهسادگ اما باشد، داشته مطابقت شده مدلبندی واقع پدیده با

این بودن پیچیدهتر نشاندهنده خود که نباشد، رویت قابل پدیده آن

است. پدیده آن از مدل

دقیق علم مبان و م مستح چهارچوب محض دانان ریاض

به قادرند کاربردی دانان ریاض آنها کم با که کنند م فراهم را

به کم برای سودمند ابزارهای ابداع یا کارآمد روشهای توسعۀ

و رایانه علوم متخصصان زیستشناسان، دانان، شیم دانان، فیزی

ن مم گاه یابند. دست واقع دنیای مسائل حل در مهندسان

خارج مسائل از دانان ریاض یعن شود، معکوس جریان این است

محض ریاضیات در قضیههایی اثبات به و یرند ب ایده ریاضیات از

قانون از استفاده با را هندس مسئله ی ارشمیدس۶ چنانکه بپردازند،

کرد. اثبات انی م در اهرمها

کرده توصیف هرم ی منزلۀ به را ریاض دنیای [۴] در

و تجارت، علوم، سایر در ریاض کاربردهای آن قلۀ در که است

ریاضیات شامل کاربردی ریاضیات آن، میانۀ در دارد. قرار صنعت

بهینهسازی، عملیات، در تحقیق رایانه، علوم ، مال ریاضیات ، زیست

غیره و آمار اطالعات، نظریۀ کنترل، عددی، آنالیز ، علم محاسبات

منطق، از ل محضمتش ریاضیات را آن قاعدۀ و است مشاهده قابل

داده ل ش هندسه و توپولوژی آنالیز، جبر، اعداد، نظریۀ ترکیبیات،

نیز جاها بعض در و نیست بخشها این بین مشخص مرز اما است.

کاربردهای و کاربردی ریاضیات محض، ریاضیات بین درهمتنیدگ

هرم این قاعدۀ اگر که کرد توجه باید شود. م مشاهده ریاض

از برخ نباشد. پایدار است ن مم هرم نباشد، بزرگ کاف بهقدر

نه؛ برخ و دارند عمل کاربرد محض، دانان ریاض دستاوردهای

نیاز مورد آن به بخشیدن قوام و هرم نگهداشتن برای همچنان اما

منطق مانند ریاضیات مبان به مربوط مباحث را هرم کف هستند.
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متعارف، مفهوم به که دهد م یل تش مجموعهها نظریۀ و ریاض

تواند نم آنها بدون ریاضیات هرم اما شوند، نم تلق کاربردی

بهطور ریاضیات عالوه، به یابد. قوام و یافته توسعه درست به

، شناخت مهارتهای و مسئله حل شیوههای آموزش طریق از عام،

در مهم نقش و بخشند م بهبود را فرد تصمیمگیری روشهای

ایفا شود، م خوانده انسان در « منطق «تفکر آنچه به لدادن ش

کند. م

همیشه گرچه کند، م سیر آزاد تفکر مرزهای ریاضیاتمحضدر

ایدهها دارد. علم شاخههای سایر در مسائل سرشت به نیز چشم

تعمیم و مسائل حل به ذهن عالقۀ براساس محض ریاضیات در

نیابند. یا بیابند کاربردی بعدها است ن مم و شوند م ایجاد ساختارها

و فوری کاربردپذیری اساس بر نباید را محض دان ریاض ی کار

معتقد ماکسول٧ کلرک جیمز کرد. ارزیابی آن دستاوردهای مستقیم

گواه نیست». خوب نظریۀ ی از کاربردیتر چیز «هیچ که بود

تحقیقات زمینههای مالحظۀ با محض، ریاض اهمیت بر ری دی

شود م اهدا کسان به عموماً که شود م حاصل فیلدز مدال برندگان

محضترین در جدید نظریههای خلق یا بنیادی مسائل حل به که

پرداختهاند. ریاض شاخههای

، ذهن نتایج زمان در آنچه که است داده نشان ریاض تاریخ

علوم در ر دی زمان در اغلب است شده تلق کاربرد بدون و مجرد

شده برده کار به مهندس و رایانه علوم ، شیم ، فیزی مانند ر دی

علم تاریخ قسمتهای از برخ به نگاه ادعا این اثبات برای است.

.[٨] و [٧] اندازیم؛ م ریاض

قضیۀ است. ریاض حوزههای محضترین از ی اعداد نظریۀ .١

امروز و شد اثبات میالدی ١۶٠٠ سال حدود در فرما٨ کوچ

RSA آید. م حساب به ٩ RSAرمزنگاری دستگاه فقرات ستون

تجارت ، اینترنت ارتباطات ایمنسازی برای گسترده بهطور

شود. م استفاده ١٠ بلوک زنجیرۀ و ترونی ال

ابداع میالد از قبل سوم قرن در آپولونیوس١١ را مخروط مقاط .٢

اینکه تا دانستند م فکر برای تمرین آنرا زیادی عده و کرد

توصیف در آنها اهمیت به نیوتون١٣ ایزاک و کپلر١٢ یوهانس

بردند. پی اجرام حرکت نحوه و سیارات مدار

پنجم اصل تا کردند تالش دانان ریاض سال، ٢٠٠٠ حدود .٣

او ر دی اصل چهار از نداشت، تجربی سرشت که را، اقلیدس

یانوش و ١۴ لوباچفس والی نی ،١٩ قرن در اما کنند. استنتاج

اقلیدس اصول سایر از مستقل اصل این که دادند نشان بویایی١۵

این شدند. کشف نااقلیدس هندسههای ترتیب بدین و است

آلبرت بیستم قرن در اینکه تا محضبود کامال اما انقالبی کشف

برد. کار به خود عام نسبیت نظریۀ در آنرا اینشتین١۶

انتزاع آنقدر و افتاد اتفاق میالدی قرن١۶ در مختلط اعداد ظهور .۴

تدریج به اعداد این نامیدند. م موهوم اعداد را آنها که بود

یافتند چندجملهایها تجزیۀ برای ریاضیات خود در کاربردهایی

نال، سی پردازش در آنها مهم کاربردهای بیستم قرن در و

گردید. ار آش کوانتوم انی م و تری ال مدارهای محاسبات

که زمان گردد، برم هجدهم قرن اوایل به گرافها پیدایش .۵

این کرد. حل را سبرگ١٨ کونی پل هفت مسئلۀ اویلر١٧ لئونارد

کاربردهای اما شود، م قلمداد محض ریاضیات از بخش حوزه

رایانه علوم ، شیم عملیات، تحقیقدر در اخیر سال ١٠٠ زیادیدر

است. یافته اجتماع علوم نیز و

آنها کاربرد به توجه بدون نوزدهم قرن از ماتریسها نظریۀ .۶

جمله از علوم همه در کلیدی ابزاری اینک و است یافته گسترش

است. بیسیم ارتباطات و ، شیم اقتصاد، کدگذاری،

دهۀ در اما کرد. ابداع ١٩١٧ سال در رادون یوهان را رادون تبدیل .٧

رفت. کار به برشنگاری١٩ برای ١٩۶٠

و رایانهای های گرافی طراح در فوریه و موج تبدیلهای .٨

همچنین و خون فشار ر نمایش ،MRI مانند پزش تجهیزات در

شود. م استفاده دیابت ر نمایش

توپولوژی و کند م کم ول درکساختارهایمول توپولوژیبه .٩

است. کرده پیدا دادهکاوی در کاربردهایی جبری

ول مول اوربیتال نظریۀ توسعۀ بر زیادی میزان به گروهها نظریۀ .١٠

گذاشت. تأثیر تقارنها بررس و شیم در

دیوید معروف دان ریاض توسط ١٩٢٨ سال در تصمیم مسئلۀ .١١

که دارد وجود روش آیا که شد بیان صورت این به هیلبرت٢٠

متناه تعداد در را ریاض گزارههای نادرست یا درست بتواند

١٩٣٠ دهه در تورینگ٢٢ آلن و چرچ٢١ آلونزو کند. تعیین مرحله

انتزاع ماشین ی تورینگ دادند. منف پاس مسئله این به

رایانههای مبنای که کرد صورتبندی را تورینگ ماشین نام به

است. کنون

روششناخت نظر از را اقتصاد در خود انقالبی نظریۀ کینز٢٣ جان .١٢

خود، نظریۀ توسعۀ برای او گرفت. الهام غیراقلیدس هندسۀ از

سؤال مورد را کالسی اقتصاد نظریۀ اساس بدیهیات از ی

داد. قرار
7James Clerk Maxwell 8Fermat’s little theorem 9Rivest–Shamir–Adleman 10Blockchain 11Apollonius 12Johannes Kepler 13Isaac Newton 14Nikolai
Lobachevsky 15Janos Bolyai 16Albert Einstein 17Leonhard Euler 18Seven Bridges of Königsberg 19Tomography 20David Hilbert 21Alonzo Church
22Alan Turing 23John Keynes



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵ ١۶٨ ١۶٧و پیاپی شماره

دارد. DNA رد عمل ونگ چ درك در نقشمهم گرهها نظریۀ .١٣

مهندس در جزئ دیفرانسیل معادالت و کالسی هندسۀ .١۴

شود. م استفاده چشم لنزهای طراح و پزش

اثر میلیونها دیجیتال تصویرهای كردن مشخص و طبقهبندی .١۵

ها موج نظریۀ است. تصور غیرقابل تقریباً و حجیم انگشت،

خیل هزینه با و ساده نسبتاً سریع، را فشردهسازیاطالعات ان ام

بازیابی و اطالعات به دسترس بهعالوه، دهد؛ م انجام كمتری

شود. م انجام سریعتر آنها

کشورهای معتبر اههای دانش از بسیاری ریاض گروههای در

در نوپدید رشتههای و بینرشتهای شاخههای کنار در توسعهیافته،

ریاض مباحث در تحقیقات کاربردی، ریاضیات کنار در و ریاضیات

جبر، ترکیبیات، اعداد، نظریۀ مجموعه، نظریۀ منطق، ازجمله محض

ریاضیات به زیرا شود؛ م انجام قوت با هندسه و توپولوژی آنالیز،

هر وجود که دستگاه کنند؛ م توجه پارچه ی نظام ی بهعنوان

کاربردی ریاضیات یا باشد محض ریاضیات خواه آن قطعه و قسمت

است. ضروری آن کردن کار درست برای

اینترنت، رایانه، مانند پیشرفته فناوریهای با ما روزانۀ زندگ

علم مبنای که حال در است، خورده گره هوشمند همراه تلفن

ما اطالعات امنیت ریاضیات است. داده یل تش ریاضیات را آنها

ابداع و روشها توسعۀ در همچنین کند. م تأمین را مال تبادالت در

ون، هم ریاضیات این رود. م کار به پزش پیشرفته دستگاههای

کشورهایپیشرفته در همواره کاربردی، جنبههایمحضو از ل متش

است. بوده توجه مورد

فناوری، و علم تجاریسازی دیدگاه از متأثر اخیر، سال چند در

آن، نتیجۀ در است. شده حد از بیش توجه زودبازده تحقیقات بر

دستاوردهای همۀ برای فوری کاربرد معرف در افراط درخواست

حوزههای همۀ استکه شده مطرح کشور اه دانش جامعۀ در فکری

سرشت آزاد، اندیشۀ است. داده قرار خود منف تأثیر تحت را نظری

افق و سازد م محدود آنرا تقاضا، این و است اه دانش در پژوهش

وجود به کشور در فناوری درنهایت و علم پیشرفت برای تاری

حوزههای در تحقیقات برای سودمندی که است بدیه آورد. م

است. مبهم مفهوم نظری حوزههای در اما است مهم صنعت

دو هر به توسعهیافته، کشورهای سایر همچون باید ما همه

آنها دستاوردهای و کنیم توجه ریاضیات کاربردی و محض جنبۀ

روزها این بسنجیم. تاثیرگذاری و وسعت عمق، براساس صرفاً را

ریاض شاخههای برخ به مربوط نتایج ارائۀ از پس کنفرانسها، در

شنیدهایم. را چیست؟» نتایج این «کاربرد پرسش بهدفعات محض،

شاخههای بیشتر ارتباط به هدفکم با که آنجا تا اینسؤال پرسیدن

از بسیاری در ول ندارد؛ ل مش باشد ریاضیات کاربردی و محض

نشأت آن ساختار و ریاضیات نادرست درک از سؤال چنین موارد،

در است بهتر دهد. م نشان را نگرانه سطح تفکری و گیرد م

کاربردی و محض تحقیقات دو هر به ردمان، عمل و سیاستگذاری

ارج برخوردارند ریاض غن محتوای از که را آنهایی و دهیم اهمیت

نهیم.
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