
ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣ ١۶۶ ١۶۵و پیاپی شماره

 نوشته ها

بترسم∗ آن از و بدارم دوست را ریمان فرضیۀ که گرفتم یاد ونه چ
کانتوروویچ س آل

∗∗ ممقان جلوداری محمد مترجم:

یده: چ
فرضیۀ با خود برخورد اولین از اعداد، نظریۀ برجستۀ متخصص ی

م گوید. سخن ریمان

و مهم ترین تردید، بدون که ریمان، فرضیۀ دربارۀ نخستین بار
ال از است، ریاضیات تاریخ کل در حل نشده مسئلۀ معروف ترین

پرینستون اه دانش بین الملل برجستۀ ریاض دان بزرگ اشتاین١
که بودم خوش شانس بسیار بودم، کال دوم سال در وقت شنیدم.
٢٠٠٠ سال بهار در را لیسانس دورۀ آنالیز گرفت تصمیم اشتاین

موق آن که ٢ شاکارچ رام اری هم با را کار این وی کند. بازنگری
حال در که شد کتاب هایی کار ثمرۀ و داد انجام بود، ایشان دانشجوی
مفاهیم با آنالیز ریاضیات، در شده اند. شناخته آنالیز شاخۀ در حاضر
سروکار ، موضوع اصول روش براساس و دقیق تر به صورت حسابان
اول، کتاب نوشت. زمینه این در متوال کتاب جلد چهار اشتاین دارد.
به دلخواه نال های سی تجزیۀ علم و هنر بود؛ فوریه آنالیز مورد در
مختلط آنالیز دربارۀ دوم، کتاب همساز. و ساده موج های ترکیب کم

بررس است، مختلط اعداد آن ها برد و دامنه که را توابع رفتار که بود
تعریف بر عالوه که بود حقیق آنالیز زمینۀ در سوم کتاب م کند.
تعریف را مجموعه ها اندازۀ دقیق، روش با آنالیز، در بسیاری مفاهیم
به طور آن در که بود تابع آنالیز زمینۀ در آخر، کتاب م کند. بررس و

حساب به  اصل مباحث همه، این ها م کند. مطالعه را توابع گسترده،
در است. ریاض دان هر نیاز موردِ بنیادی دانش شامل که م آیند

اه آزمایش موش های الس هایم، هم و من اشتاین، درس کالس
ما م شد. تمرین آن ها روی باید کتاب هایش مطالب که بودیم
نام این با (بعد ها ال وقت م نشستیم، جلو ردیف صندل های روی
بیان را خود عالقۀ موردِ غریب و عجیب نتایج م کردم) صدایش

حت است؛ فت انگیز ش چقدر آنالیز که کنید نگاه م گفت م کرد،
نظریۀ مانند غیرمرتبط رشتۀ مسئله های آن، از استفاده با م توانید
از اثبات فوریه، آنالیز مورد در او کتاب در ، واق در کنید! حل را اعداد
آمده حسابی تصاعد های در موجود اول اعداد مورد در له دیری قضیۀ
اول عدد بی نهایت تقسیم باقیماندۀ که م کند بیان مثال برای که بود
ندارند. غیربدیه مشترک علیۀ مقسوم ٣۵ و ۶ زیرا است، ۶ عدد ٣۵ بر
است، اول اعداد قضیۀ از اثبات شامل مختلط آنالیز در او درس کتاب
کمتر که م دهد دست به اول اعداد تعداد از تقریبی برآورد ی که
فرضیۀ اگر که گرفتم یاد به عالوه هستند. رشد حال در کرانۀ ی از
قضیۀ از قوی تر بسیار ر، دی اول اعداد قضیۀ ی باشد، درست ریمان

داشت. خواهیم موجود، اول اعداد
من آنالیز، همه جانبۀ نیروی مورد در اشتاین ال تبلیغات برخالف
فت انگیز ش چقدر اعداد نظریۀ ببینید گرفتم: یاد برعکس را درس
دور بسیار که میدان ها، نظریۀ از استفاده با م توانید آن در حت است،
م کم اشتاین کالس کنید! ثابت را دلخواه تان مطالب است، آنالیز از
مورد در سال ها ط وقت اما شوم. اعداد نظریۀ متخصص که کرد
خود تحقیقات در که دریافتم فهمیدم، بیشتری چیزهای ریمان فرضیۀ

است. ل مش بسیار آن در پیشرفت نشوم. متمرکز آن روی
کلمبیا اه دانش تکمیل تحصیالت مدرسۀ به پرینستون از پس
٢٠٠٣ سال در بود. هیجان انگیز اعداد نظریۀ درباره تحقیق پیوستم.
مورد در جدید فت انگیز ش نتیجۀ ی یلدریم۴ جِم و گلدستون٣ دن
به  طوری  که گرفتند، پس آن را بالفاصله و اعالم اول اعداد در اف ش
آن درمورد کول۵ مهم جایزۀ پذیرش هنگام بعد سال ها گلدستون
همه، ول نیستند فروتن ریاض دانان اکثر «هرچند نوشت: ایده ها
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بخش آن ها ایده های حال، این با دارند.» زیادی تحقیر آمیز تجربیات
مجموعۀ م دهد نشان که داد، یل تش را گرین‐تائو۶ قضیۀ از مهم
سپس مفروض اند. طول هر با حسابی تصاعدهای شامل اول اعداد
روش بخش های بیشترِ ٧ پینتز یانوش اری هم با یلدریم و گلدستون
اول اعداد اینکه بر مبن ،GPY بنیادی قضیۀ اثبات در را خود اثبات
اف ها ش میانگین با مقایسه در به دلخواه که دارند اف ش بی نهایت
بتوانید اگر به عالوه کردند. بازنویس ٢٠٠۵ سال در است، کوچ
اعداد که کرد خواهید ثابت بخشید، بهبود انداره هر به را آن ها قضیۀ

عظیم جهش این و متفاوت اند. مثبت ثابت عدد با بی نهایت بار، اول
بیان که بود خواهد دوقلو اول اعداد ل مش بسیار حدس حل به سوی
اعضای بین اختالف که دارد وجود اول عدد جفت بی نهایت که م کند

است. ٢ جفت هر

در GYP روش توسعۀ ونگ چ مورد در همایش بالفاصله
بودم شاد و عالقه مند دانشجویی که من شد. برگزار کالیفرنیا سن خوزۀ

بزرگ متخصصین میان در که م کردم خوشبخت احساس بسیار
اساساً که کردند موافقت متخصصین هفته، پایان در بودم. جهان
کراندار اول اعداد اف های ش آوردن به دست روشGYPبرای اصالح
نداشت. حضور جلسه این در ژانگ٨ ییتانگ خوشبختانه ندارد. ان ام
ثابت و یافت عبوری راه او نسبی، تنهایی در کار سال ده از بعد تقریباً
این اخالق نتیجۀ م زنم حدس بودند. اشتباه در متخصصین که کرد
نکردن حل ونگ چ مورد در که همایش در که است این داستان

نکنید. شرکت م شود، یل تش ریمان فرضیۀ
∗Alex Kontorovich, How I learned to love and fear

the Riemann hypothesis, Quanta Magazine, January 4,

2021, available at https://www.quantamagazine.org
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بزرگ قضیه های رایانه، علوم دانشمندان و ریاض دانان امسال اینکه
مشخص کردند، ثابت هندسه و اعداد نظریۀ ، محاسبات پیچیدگ در

نیست. گریزی رایانه از ریاضیات در که شد
از مملو ٢٠٢٠ سال رایانه، علوم دانشمندان و ریاض دانان برای
مسئلۀ چندین بود. شا راه خالقیت های از تجلیل و وسیع اکتشافات
شد مختلف زمینه های در پایداری اری هم به منجر ، قدیم و دیرپا

فرع نتایج به عنوان ر، دی مهم سؤاالت برخ جواب میان، این در که
آمد. دست به مسرت بخش

باعث و آمدند کار به بی درنگ نتایج، این از برخ که حال در
برای ر دی برخ شدند، مختلف شاخه های ادغام و تحقیقات پیشرفت
چنین در پیشروی که م دهند نشان و الهام بخش اند حل نشده، مسائل
محدودیت هایی کوانتا مجلۀ سال، اوایل در است. ان پذیر ام مسائل
برای مسئله ها، بررس توانایی در رایانه علوم دانشمند پن که را
گروه این داد. نشان بودند کرده تعیین ترکیبی،  کوانتم رایانه های

حل نیز را ریاض و فیزی در دیرپا مسائل خود کار از بخش در
تحقیق حوزه ها این در که برانگیخت را ران پژوهش تعجب که کردند
با که گسترده ای ارتباطات اری ها، هم از ری دی مجموعۀ م کنند.

ریاض هم از دور حیطه های بین م شود، شناخته لنگلندز١ تناظر نام
امیدوار ریاض شاخه های از بسیاری از عمیق تری درک به را ما و ایجاد

است. کرده
ترسیم های با ریاض دانان برخ فزایندۀ آشنایی همچنین امسال،
در ریاض دانان به رایانه ها ونه چ که دیدیم کردیم، بررس را هندس
ریاضیات فعل وضعیت نهایت در و م کند کم اثبات هایشان ارائۀ
خوش خبرِ خبرها همۀ اما گرفت. قرار واکاوی مورد آن الت مش و
ثمر به روند که را، ریاض دانان تحقیقات کرونا ویروس شیوع نبود:
دارد، ران دی با ارتباط و اری هم به زیادی وابستگ رسیدن شان،
کانوِی٢، جان مرگ موجب همه گیری این همچنین کرد. ل مش دچار
مسئلۀ حل از قبل ماه ی درست اتفاق این شد. بزرگ ریاض دان
این داد. رخ تکمیل تحصیالت دانشجوی ی به دست او معروف
نام با که بود گره ها نظریۀ حل نشدۀ و مهم مسئله های از ی مسئله،
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