
اعداد» تحلیل نظریه بر «مقدّمه�ای درس درباره�ی

حسن مهدی
زنجان اه دانش ریاض گروه علم هیأت

١٣٩٢ بهمن ٨

اعداد تحلیل نظریه درباره�ی ١

مطالعه به تحلیل ابزار با که است ریاضیات از جالب و مهم عمیق، شاخه�ای اعداد١ تحلیل نظریه
الیه�های از استفاده دلیل به آن عمق و جدّیت �پردازد. م اعداد به مربوط توابع و اعداد خواص
عمیق الیه�های اینها همه�ی راس در و جبری هندسه و هندسه جبر، شامل ریاضیات، مختلف

که بس همین آن ابیت جذّ و اهمیت در است. هارمونی و فوریه مختلط، ، حقیق آنالیز از
کار حوزه این در اخص طور به که آنهایی بر عالوه ریاضیات، اثرگذار و نام ریاضیدانهای اغلب
این بارز مثال گذارند. برجا خود از اثری و برداشته گام وادی این در کرده�اند سع کرده�اند،
پیرامون مباحث و ریمان معروف حدس اثبات در ریاض بزرگان که است تالش در عالقه�مندی،
تحلیل «نظریه�ی عنوان با توصیف مقاله�ای اخبراً ریاضیات از شاخه این درباره�ی داشته�اند٢. آن

این �توانید م شاخه این اهمیت دیدن برای است. شده منتشر ٣ ریاض انجمن خبرنامه در اعداد»
کنید. مطالعه را مقاله

اعداد تحلیل نظریه در درس نخستین درباره�ی ٢

به نسبت شاخه اهمیت درک �کند، م تلمذ شاخه این دانشجوی ی که درس اولین در اعتقادم به
از �تر طوالن زمان طول در را عمیق الیه�های به ورود است بهتر دارد. قرار اولویت درکعمقشدر

١ Analytic Number Theory
زندگان درباره�ی که زیبا، ذهن ی فیلم از انس س در مثال دارد. نمود ریاض سینمایی آثار از برخ در حتّ امر این ٢

�دهد. م نمایش ریمان حدس و اول اعداد توزیع درباره�ی سخنران ارائه�ی حال در را وی است، شده ساخته نش جان
مقاله: کامل آدرس ٣

،١٣٧ پیاپی شماره ،١٣٩٢ پاییز ،٣ شماره ،٣۵ سال ایران، ریاض انجمن خبرنامه اعداد، تحلیل نظریه�ی ، حسن مهدی
١-۴ صفحات

١



کوالس و ایوانیِ کتاب سرفصلهای فهرست که �رسد م نظر به داد. انجام تدریج به و ترم ی
اختیار در لیست که حال آورد۴. شمار به اساس و مهم مطالب سرفصل عنوان به �توان م را [۴]
چه هر اما است، سلیقه�ای و کامالشخص گزینش چنین �رسد. م گزینشمطالب به نوبت است،
اختصار به که اول۵، اعداد قضیه�ی �الخصوص عل اول، اعداد توزیع از مباحث شامل باید باشد
از اثبات به رسیدن درس این اصل اهداف از ی واقع در باشد. داد، خواهیم نشان PNT با
قضیه این از تحلیل اثبات بتواند دانشجو که اینست درس رفتاری اهداف از ی و است، PNT
بود. خواهد زیر صورت به درس این مطالب فهرست اساس این بر دهد. ارائه جزئیات تمام با را

�باشند. م [٩] و [٧] کتابهای کارمان اصل و محوری منابع

درس مطالب فهرست ٣

[٧] اصل منبع آنالیز از مقدّمات .١ فصل
[٧] اصل منبع اول اعداد .٢ فصل
[٧] اصل منبع حسابی توابع .٣ فصل
[٧] اصل منبع حسابی توابع متوسط مرتبه�ی .۴ فصل
[٩] اصل منبع اول اعداد قضیه�ی .۵ فصل
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