
١ کلهيريد

 يوهان پيتر گوستاو لوژن ديريکله

 

  ]در حال حاضر در آلمان[در امپراتوري فرانسه ) Düren(، دورن ١٨٠٥ فوريه ١٣متولد 

 هانوفر) Gottingen(، گوتينگن ١٨٥٩ مي ٥فوت 

 

ديريکله رياضـيدان آلمـاني کـه در نظريـهء اعـداد، آنـاليز و مکانيـک                 

کـه امـروزه اسـتفاده مـي        او تابع را آنگونـه      . کارهائي انجام داده است   

وي همچنين در نظريه انـدازه کـار کـرده و آثـاري            . شود تعريف نمود  

ــداد اول دارد   ــه اع ــام در زمين ــدگار و بن ــضيهء  . مان ــه بخــاطر ق ديريکل

مشهورش که به نـام اوسـت، بعنـوان بنيانگـذار نظريـهء اعـداد تحليلـي         

 .شناخته مي شود

  

که در  ) Richelet(ه نام   خانواده لوژن ديريکله از شهري در بلژيک ب       

اين نشان مـي دهـد کـه        . آن جد ديريکله زندگي مي کردند، آمده اند       

مـي آيـد کـه بـه معنـي      " Le jeune de Richelet"منشاء نـام او از  

در بلژيک آمده   ) Liège(جزئيات ديگر نشان مي دهد که خانواده ديريکله از محلهء ليژه            . است" Richeletجواني از   "

 .ه، همانطور که بسياري ادعا مي کنندو نه از فرانس

 

و کلـن  ) Aachen(بـود کـه شـهري اسـت در نيمـه راه بـين آخـن        ) Düren(پدر يوهان رئيس اداره پست شـهر دورن       

)Cologne (  سـالگي، وارد سـالن تربيـت بـدني شـهر بـن              ١٣ و در سـن      ١٨١٧حتي قبل از اينکه در سال       . واقع شده بود 

)Bonn (     اني براي يادگيري رياضيات داشت و پول توجيبي خود را در خريد کتاب رياضـيات               شود او شور و شوق فراو

پس از دو سال در سالن تربيـت        . خرج مي کرد و در سالن تربيت بدني تنها به شکل يک دانش آموز مدل حاضر مي شد                 

ر کلـن کـه بوسـيله       بدني در شهر بن، پدر و مادرش تصميم گرفتند که وي بايد عضو فرقه مذهبي بنام انجمـن عيـسوي د                    

 ١٦سـن   . حضور او در انجمن فرصت خوبي فراهم نمود تـا وي توسـط اهـم تـدريس شـود                  . اليوال تاسيس شده بود شود    

بـا ايـن حـال، اسـتانداردهاي        . سالگي ديريکله تحصيالت اوليه خود را کامل نموده و آماده بود تا به دانـشگاه وارد شـود                 

د جالب توجه نبود و بنابراين هاي ديريکله تصميم گرفت که براي تحصيل بـه               تدريس آنزمان در دانشگاه هاي آلمان زيا      

خاطر نشان مي کنيم که چند سال بعد استانداردها آموزشي دانشگاه هاي آلمـان  بـه بهتـرين نـوع خـود در                        . پاريس برود 

 .جهان تبديل شد و خود ديريکله در اين تحوالت سهيم بود
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 وي در   ١٨٢٢در مـاه مـه      . ارهايش در رساله رياضـي گـاوس ارزشـمند و نمايـان شـد             بزودي ديريکله در فرانسه بخاطر ک     

پاريس دچار آبله شد و براي مدتي از سخنراني در کالج دو فرانس و دانشکده علوم محرم گرديد و بعد از مدت طوالني       

عنوان معلم نظير بايوت وي توانست از حضور برخي رياضيدانان برجسته در آنجا به           . وي به سخنراني هاي خود بازگشت     

)Biot( فوريـــه ،)Fourier( هاچـــت ،)Hachette( الپـــالس ،)Laplace( الکـــرويکس ،)Lacroix( لژانـــدر ،

)Legendre ( و پواسن)Poisson (بهره ببرد. 

 

 ديريکله توسط ژنرال ماکسي ميليان سباسـتين        ١٨٢٣از تابستان سال    

م اسـتخدا ) General Maximilien Sébastien Foy(فـوي  

ژنـرال  . شده و در خانه اي در پاريس زندگي خـود را مـي گذرانـد              

فوي مهرهء مهمي در ارتش فرانسه طي جنگ هاي ناپلئوني بـود، و             

فـوي در سـال     . پس از شکست ناپلئون در واترلو کنـاره گيـر نمـود           

 به مجلـس نماينـدگان راه يافـت کـه در آنجـا او را تـا زمـان                    ١٨١٩

ديريکلـه بـه خـوبي    . ال مي شـناختند  مرگ بعنوان رهبر مخالفان ليبر    

تحت حمايت فوي قرار گرفت تا آنجا که مانند عضوي از خانواده            

در عوض ديريکله بـه همـسر و فرزنـدان       . اش با او برخورد مي کرد     

 .فوي زبان آلماني تدريس مي نمود

 

 <n قضيه ادعا مي کند که براي اين. اولين مقاله ديريکله که درباره آخرين قضيه فرما بود وي را به شهرت فوري رساند

 ٤=n و ٣=nدر حـاالت  .  برقرار باشـد x^n+y^n=z^n وجود ندارد که رابطهء z و y و x هيچ اعداد صحيح ناصفر     ٢

 باشد سپس يکـي  ٥ = nاگر .  ثابت نمود٥ = nاين قضيه توسط اويلر و فرما ثابت شده بود و ديريکله اين قضيه را براي 

 ٥حالت اول وقتي است که عدد بخشپذير بر       : دو حالت وجود دارد   .  بخش پذير است   ٥يکي بر    زوج است و     z و   yاز  و    

ديريکله حالـت اول    .  بخشپذير است مجزا هستند    ٥زوج است و  حالت دوم وقتي است که آن عدد زوج و عددي که بر                 

لژاندر کـه يکـي از داوران منـصوب    .  ارائه نمود١٨٢٥را ثابت نموده و مقاله خود را به آکادمي پاريس در ماه ژوئيه سال       

 ١٨٢٥ مسئله ثابت شد و اين اثبات در سپتامبر سـال  ٥ = nشده بود توانست حالت دوم را اثبات کند و بدين ترتيب براي 

 . منتشر گرديد

 

فـون  مشوق او در اينکـار الکـساندر     .  ژنرال فوي مرد و ديريکله تصميم گرفت به آلمان بازگردد          ١٨٢٥ نوامبر سال    ٢٨در  

مشکلي که براي ديريکله به منظور تدريس در يک دانشگاه آلماني وجود . هومبولت بود که براي وي توصيه نامه فرستاد  

اگرچه ديريکله به راحتي مي توانست با ارائه پايان نامه اش آنرا فراهم نمايد ليکن اين اجـازه بـه                    . داشت آماده سازي بود   

ت و نه مي توانست التين صحبت کند و اين از ضـروريات آنجـا در اوايـل قـرن                   او داده نشد زيرا نه مدرک دکتراي داش       
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اين مشکل بسادگي توسط دانشگاه کلن در اعطاي مدرک دکتراي افتخـاري حـل شـد و در نتيجـه بـه وي                       . نوزدهم بود 

اي اول بـراي ارائـه بـه        اجازه داده شد تا بعنوان ارائه پايان نامه خود، بر روي چندجمله اي ها با رده اي از مقسوم عليـه هـ                      

با اينحال، بحث هاي فراوان و مکاتبات زيادي بين اساتيد آلماني موافق و مخالف         . کار کند ) Breslau(دانشگاه برسالو   

 .براي انتصاب ديريکله انجام شد

 

 ديريکله در برسالو تدريس نمـود امـا بـا مـشکالتي             ١٨٢٧هرچند از   

ي آموزش انتخاب کند    مواجه شد و تصميم گرفت که پاريس را برا        

مجـددا بـا    . جائي که اسـتانداردهاي موجـود در دانـشگاه کمتـر بـود            

 به برلين نقل مکان کرد و در        ١٨٢٨تالش فون هومبولت، او در سال       

امـا دانـشکده افـسري جـذابيتي        . دانشکده افسري بکـار مـشغول شـد       

نداشت و البته ديريکله توافقنامه اي داشت که او را قادر مي ساخت             

بالفاصـله بعـد از ايـن او بـه          . به تدريس در دانشگاه برلين بپـردازد      تا  

 منـصوب و بـاقي      ١٨٥٥ تـا    ١٨٢٨عنوان اسـتاد در دانـشگاه بـرلين از          

ديريکلـه همچنـين موقعيـت خـود را در کـالج نظـامي جائيکـه                . ماند

 .تدريس خود را بر وظايف اداري ترجيح داده بود حفظ کرد

 

ي بـرلين مـشغول شـد و حقـوق و            در آکـادم   ١٨٣١ديريکله در سال    

دستمزد کـافي اش از دانـشگاه او را در موقعيـت ازدواج قـرار داد و                 

، يکي از دو خواهر فلـيکس مندلـسون آهنگـساز ازدواج    )Rebecca Mendelssohn(بدين ترتيب با ربکا مندلسون 

ن رفاقت نفوذ قابـل تـوجهي در        ژاکوبي دوست مادام العمر ديريکله بود، که در کينگسبرگ تدريس مي کرد و اي             . نمود

 .تحقيقات در زمينه نظريه اعداد در هر دو طرف داشت

 

 ژاکوبي به ديابت مبتال شد و پزشک توصيه کرد که بايد زماني را در ايتاليا جائي که در آن آب و هـوا بـه           ١٨٤٣در سال   

ديريکلـه، پـس از ديـدار ژاکـوبي و      با اين حال، ژاکوبي مرد ثروتمندي نبود و         . بهبودي وي کمک خواهد کرد بگذراند     

دريافت گرفتاري اش به الکساندر فون هومبولت نامه نوشت و از وي براي کمک هاي مالي از فردريش ويلهلـم چهـارم                      

)Friedrich Wilhelm IV (ديريکله پس از دريافت کمک از فردريش ويلهلم چهارم، . به ژاکوبي درخواست نمود

آنها پس از   . به ايتاليا رفت  ) Borchardt( بهمراه ژاکوبي و بورشارت      ١٨٤٣و در پاييز    برلين را به مدت هجده ماه ترک        

.  بـه رم وارد شـدند  ١٨٤٣ نـوامبر سـال   ١٦، در )Lucca(توقف در شهرهاي مختلف و حضور در نشـست رياضـي لوکـا      

ند که شالفلي بعنوان مترجم عمل مي کرد، هرچند رياضيات را        نيز با آنها بود   ) Steiner(و استاينر   ) Schlufli(شالفلي  

 .با ديريکله به عنوان معلم خود، مورد مطالعه قرار داده بود
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 را در فلـورانس  ١٨٤٤/٤٥اگرچه ديريکله براي کل دوره اقامت در رم باقي نماند، اما از سيـسيل بازديـد کـرد و زمـستان               

ديريکله در دانشگاه برلين و موارد مورد نياز تـدريس در دانـشکده             . ١٨٤٥ بهار   گذراند يعني قبل از بازگشت به برلين در       

، شـرح مـي دهـد       )Kronecker( او در نامه اي به دانشجوي خود کرونکـر           ١٨٥٣افسري مشغول تدريس شد و در سال        

کرسـي وي بـه     مرد، و   ١٨٥٥گاوس در سال    .  سخنراني در يک هفته بعالوه بر وظايف بسيار ديگر داشته است           ١٣که وي   

ديريکله از  گوتينگن پيشنهاد را بالفاصله قبول نمـي کنـد امـا از آن بـراي تـالش و بدسـت آوردن                        . ديريکله پيشنهاد شد  

او از وزارت فرهنگ پروس درخواست مي کند که به او اجازه داده شود تـا بـراي    . شرايط بهتر در برلين استفاده مي کند      

پايان دهد با اينحال او هيچ پاسخ سريع به درخواستش دريافت نمي کنـد و بـدين                 سخنراني هايش را در دانشکده افسري       

پـس از او پـذيرش او در گـوتينگن، اداره فرهنـگ و              . ترتيب پيشنهاد گوتينگن را براي پذيرش کرسي گاوس مي پذيرد         

ارشاد پروس، با شرايطي نظير بهبودي شرايط و حقوق و دستمزد           

 . ديريکله رد مي کنداو را دعوت به ادامه مي دهد که

 

زندگي ساکت تر در کوتينگن براي ديريکله مناسب به نظـر مـي             

او زمان بيشتري بـراي تحقيـق و رسـيدگي بـه دانـشجويان              . رسيد

برجسته داشت و  متاسفانه ديريکله از زندگي براي زمان طـوالني            

 او در يک کنفرانس در مـونتروکس        ١٨٥٨در تابستان   . لذت نبرد 

)Montreux (ر سوئيس طي سخنراني دچار حمله قلبي شـد         شه

و در بازگشت به گوتينگن، با مشکل بزرگتـري روبـرو شـد و در               

حالي که بشدت مريض بود غم و اندوه از دسـت دادن همـسرش              

 . مرد١٨٥٩ مي ٥وي در . نيز در اثر سکته مغزي به آالمش افزود

 

 آغـاز   ١٨٢٥باتي از يک حالت از آخرين قضيه فرمـا در سـال             در اينجا الزم است به موقعيت علمي ديريکله که با ارائه اث           

وي همچنين در اين زمان به چاپ يک مقاله با الهام از کار گـاوس در قـانون روابـط متقابـل چهارگـان هـا                   . شد بپردازيم 

 . اقدام کرد

اد بينهايت عدد   است تعد ) coprime( ثابت کرد که در هر تصاعد حسابي که جمله ابتداي آن هم اول               ١٨٣٧او در سال    

 :مي نويسد) ١٩٨٠ Davenport(اول وجود دارد، که توسط گاوس حدس زده شده بود چنانکه داونپورت 

 

، کـه در وجـود      ١٨٣٧مي توان گفت که نظريه اعداد تحليلي با کار ديريکله آغاز شد و بـويژه بـا خـاطرات ديريکلـه در                       

 .اعداد اول در تصاعد حسابي بحث مي کند
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 اعداد، اثبات وجود تعداد نامتناهي از اعداد اول در هر سري حسابياو در نظريه 

a, a+b, a+٢b, a+٣b, . . .  

 .  توسط يک بخش پذير هستندb و aکه در آن . است

 

 ١٨٣٨مدت کوتاهي پس از انتشار اين مقاله ديريکله به چاپ دو مقاله بيشتر در مورد تئوري اعداد تحليلي، يکي در سال                      

اين مقاالت سري ديريکله را معرفي و فرمولي براي تعيين تعـداد رده هـاي فـرم هـاي درجـه دوم را                       . بعدو يکي در سال     

 .عنوان مي نمايند

 

 منتـشر  Vorlesungen über Zahlentheorieکار بعدي وي توجه به واحدها در نظريه جبري اعداد است کـه در  

 : تعريف نويني از يک تابع را ارائه مي دهد١٨٣٧همچنين وي در سال . شد و نيز شامل کار روي ايده آل هاست

 

 اختـصاص داده اسـت، يـک قـانون وجـود            x باشد که هر زمان که يک مقدار عـددي بـه             x متغير وابسته به متغير      Yاگر  

 . استx تابعي از متغير مستقل y را مشخص کند، سپس گفته مي شود که yداشته باشد که يک مقدار منحصر به فرد از 

 

 بـا مقالـه اش کـه روشـي        ١٨٣٩اين تحقيقات در سـال      . در مکانيک بررسي تعادل سيستم ها و نظريه پتانسيل است         کار او   

او بـه   . براي ارزيابي انتگرال چندگانه و کاربرد آن بر نيروي جاذبه در نقاط داخل و خارج يـک بيـضي اسـت آغـاز شـد                        

لي را از اين مسئله با استفاده از بسط سري ها با جمالت مسئله الپالس درباره مانائي منظومه شمسي روي مي آورد و تحلي       

اين کار او منجر به ارائه مسئله ديريکله از توابـع همـساز تحـت شـرايط مـرزي شـده                     . درجه دوم و باالتر را ارائه مي دهد       

 ١٨٥٢در سـال    . برخي از کارهاي وي در مکانيک بعدها در حرفه اش از اهميـت بـسيار برجـسته برخـوردار اسـت                    . است

ديريکله مسئله قرارگيري يک کره را در ميان يک سيال تراکم ناپذير عنوان نمود، در اين دوره از تحقيقـات وي تبـديل                       

 .به اولين کسي شده که به ادغام معادالت هيدروديناميکي دست زده است

 

از سـري هـا بـراي نمـايش         ديريکله همچنين براي مقاالت خود درباره شرايط همگرايي سري هاي مثلثاتي و نيز اسـتفاده                

کـار  . اينگونه سري ها قبال توسط فوريه در حل معـادالت ديفرانـسيل بکـار گرفتـه شـده بـود                   . توابع دلخواه مشهور است   

کار قبلي روي اينگونـه سـريها توسـط پواسـون در همگرايـي سـري       .  منتشر شد  ١٨٢٨ در سال    Crelleديريکله در مجله    

کار کوشـي در اينمـورد داراي خطـا بـود کـه توسـط               . ز نوشتجات غيرقابل انکار کوشي    فوريه انجام شده بود، البته بغير ا      

 :ديريکله شناخته شد و اين در دستنوشته اي از کوشي نوشته شده

 

 .نويسنده از اين کار خود اذعان مي کند که اثبات خود براي همگرايي روي برخي توابع خاص معيوب و ناقص است

 



٦ کلهيريد

يکله بنيانگذار نظريهء سري هاي فوريه شـناخته شـد، ريمـان کـه دانـش آمـوز ديريکلـه بـود در         از آنجا که با اينکار، دير  

 :مقدمه به پايان نامه ارزيابي خود در باب سري هاي فوريه مي نويسد که مباني اين نظريه از آن ديريکله است

 

 .کسي که مقاله اي ژرف را براي اولين بار در اين موضوع نوشت... 

 

 :ر شخصيت ديريکله و کيفيت تدريس وي چنين بيان مي شوددر منبعي ديگ

 

شيوه اش متواضعانه بـود و در سـالهاي بعـد    . او يک معلم بسيار عالي بود و هميشه خود را با وضوح زياد معرفي مي نمود              

 .او به ندرت در جلسات صحبت کرد و به حضور عمومي تمايلي نشان نمي داد. خجالتي تر مي نمود

 

 :جنين شرح داده شده است) Thomas Hirst( توسط توماس هرست ٤٥سن ديريکله در 

 

او مقداري بلند و خوش چهره بود و با ريش و سبيل که به خاکستري مي زد و با صداي که تـا حـدودي خـشن صـحبت                           

 يکـي از نقـاط ضـعفش، فرامـوش        . او مانند آدمهاي حمام نرفته و فنجاني قهوه ي و يک سيگار ديـده مـي شـد                 . مي کرد 

کردن زمان بود و با ساعتي در دست، به يکباره زمان را تمام شده و از حد گذشته مـي ديـد و کـار خـود را هنگـامي بـه                                

 .اتمام مي رساند که جمالتش همچنان ناقص بود

 

 :کخ، در سهم خود درباره ديريکله مي نويسد

 

تهاي وي با مثال هـاي بـسيار سـاده آغـاز مـي              اثبا. بخش مهمي از رياضيات توسط ديريکله تحت تاثير قرار گرفته بود          ... 

عـصر طاليـي رياضـيات در بـرلين بـا           . شود و پس از تجزيه و تحليل بسيار، با تحليلي موشکافانه مسئله را ادامه مـي دهـد                 

 .ديريکله آغاز شد
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