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خداوندا 
از بار انشای من آزادی و از آوار توصیفات من رها، تو را چگونه 

ستایم که آنگونه است که شاید نشناسم.
ای مهربان

تو در اوج کمالی ومن در قعر خیال، شرمم باد که تو را در خیالم 
پرواز کنم.

دوستان عزیز...سالم
می دانیم آغاز هر کاری اگرچه سخت است ولی پایان خوب دادن 
است،  دشوارتر  آن  از  است  در دستمان  اکنون  هم  که  کارهایی  به 
خاطرات  دفتر  از  برگ  انگیزترین  خاطره  پایان خوب  این  قطعا  اما 

عمرمان خواهد شد.
هر سال با بهاری نو آغاز می شود با تابستان به اوج خود می رسد، 
با پاییز به خاطرات می گراید و با زمستان آماده می شود برای بهاری 
دیگر... اما آنچه از این تکرار به جای می ماند، خاطره است و تجربه، 
همان که در نگاه می ماند و در سخن نخواهد گنجید تا ابد... و ای 

کاش در تمامی زمینه ها آموزگار تجربه های یکدیگر باشیم.

چند  هر  ما،  آموخته های  نتیجه ی  شماست  روی  پیش  آنچه 
بهترین  آنکه  به  امید  است  ریاضیات  علم  بزرگ  دریای  از  قطره ای 

بهره  را از مطالب آن ببرید. 
                                   ارادتمند شما

                                                 الهام غالمی طاحونه
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سخن مدیر مسئول
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اگر قادر نیستی خود را باال ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را باال ببری . 
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به نام خدایی که در این نزدیکی ست...سخن سردبیر
وقتی با دانشجویانی صحبت می کنیم که دوران تحصیلشان به 
از روزهای خوشی  از خاطراتشان می پرسیم همگی  پایان رسیده و 
داشتند  دانشگاه  در   ... فرهنگی،  علمی،  گروهی  فعالیت های  به  که 
اشاره می کنند، کارهایی که شاید در آن زمان سخت بود ولی حال 
به خاطراتی شیرین تبدیل شده که یاد آن برایشان نشاط و پویایی 

همان روزها را تداعی می کند.
گروه های  از  پایه  علوم  دانشکده  در  چه  اگر  رادیکال2  گروه 
نبود  زیاد   86 ورودی  دانشجویان  ما  برای  آن  عمر  اما  قدیمی ست 
اما همین مدت کوتاه ما را سوار بر موجی از انرژی و پویایی کرد و 
ما را بر آن داشت که تالش کنیم تا شاید بتوانیم یادگاری ارزشمند 
بر آن  بدین منظور  یادگار گذاریم،  به  رادیکال2  را در آرشیو گروه 
شدیم تا در این شماره از فصلنامه رادیکال2 عالوه بر مقاالت علمی 
و پژوهش  های دانش پایه، نیم نگاهی نیز به ریاضیات در فرهنگ و 
اشراف  بار دیگر  تا  باشیم  بازی ها داشته  و  هنر و حتی سرگرمی ها 

ریاضیات که مادر علوم گفته می شود را به رخ بکشیم.
تعطیلی  رغم  علی  و  تابستان  در  هدف  این  به  رسیدن  برای 
دانشگاه، اعضای گروهی به همفکری پرداختیم و تالش کردیم تا به 

بهترین شکل کار را به سرانجام برسانیم.
حال که ثمره این فعالیت ها به بار نشسته امیدواریم که شیرینی 
لبخند رضایت شما دوستان خستگی را از دوش ما بردارد و سرآغازی 

باشد برای تالشگران شماره بعدی نشریه فخیم رادیکال 2.
و  صبورانه  که  دانشجویانی  و  اساتید  از  تا  دارد  جا  اینجا  در 
لذت  در  نیز  را  آنها  و  کنیم،  تشکر  کردند  همکاری  ما  با  دلسوزانه 

بردن از لبخند رضایت شما دوستان سهیم داریم.

                          پیروز و سربلند باشید.
                                               ارادتمند عطیه درویشوند
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در تمامی رشته ها ردپایی از علم  ریاضی می توان یافت. در 
اکنون  هم  که  دارد  وجود  زیادي  تحقیقاتي  زمینه هاي  پزشکي 
پژوهشگران علم پزشکي مشغول پیدا کردن پاسخي مناسب براي 
علوم  در  پژوهش  اصولي  روش هاي  از  یکي  هستند  مسائل  آن 
پزشکي استفاده از ریاضیات است چرا که رشد بیماري ها قوانیني 

دارد که هم اکنون در پي کشف آن هستند. 

سرطان
است  سرطان  درمان  پزشکی  در  ریاضی  کاربردهای  از  یکی 
پدیده رشد تومورها در انسان ها از قوانین ریاضي پیروی می کند 
که معموالً به شکل سیستم هاي دینامیکي و معادالت دیفرانسیل 
انسان،  در  تومورها  درمان  و  مقابله  مدل هاي  جمله  از  هستند. 
 ... گرمادرماني تومورها، ویروس درماني تومورها، اشعه درماني و 
دماي  مي توان  چگونه  که  مي دهد  نشان  ریاضي  مدل هاي  است. 
بافت تومور را به 45 درجه رساند بدون اینکه بافت اطراف آسیب 
ببینند. در صورتي که اعمال گرما به بافت تومور از طریق پوست 
بافت هاي سالم در مسیر آن را از بین خواهد برد. براي درمان از 
این طریق ابتدا معادالت مربوطه حل شده، سپس توسط رایانه به 
دستگاه خاص ایجاد گرما دستور داده مي شود تا در محل تومور 
ایجاد حرارت کند و از این طریق تنها در محل همان تومور دما 
به میزان معیني افزایش یافته و بافت تومور نابود شود. از طریق 
مدل هاي ریاضي مي توان تعیین کرد که چه میزان زمان الزم است 
تا با توجه به رشد و تکثیر ویروس ها و همچنین دامنه تومور مورد 
نظر، ضایعه نابود و از آسیب بافت هاي اطراف جلوگیري شود. با 
استفاده از مدل هاي ریاضي، ایمني بدن از طریق افزایش میزان 
اینترلوکین2 که بالطبع افزایش کارایي دستگاه ایمني بدن در مقابله 

با تومورها را به همراه دارد، مي توان با سلول هاي سرطاني مقابله 
کرد که این روش نیز هم اکنون در بسیاري از کشورهاي پیشرفته 
در درمان اصولي تومورها استفاده مي شود. به این منظور گروهی 
از دانشمندان آمریکایی مدلی را ارائه کرده اند که از الگوریتم های 

ریاضی در تشخیص و درمان سرطان  استفاده می شود.

ایدز
کمک  به  پزشکان  ایدز  بیماری  تشخیص  و  درمان  در 
الگویی ریاضی برای بررسی روزانه بیماری  ریاضیدانان توانستند 
بسازند که این  الگو نشان می دهد که احتمال شیوع این بیماری 
و افزایش پیشرفت آن در بدن بیمار به عوامل محیطی و آب و هوا 
بستگی دارد. زیرا قبال پزشکان بر این باور بودند که ویروس ایدز 
به سلول هایی که نوع خاصی از گیرنده ها را دارد می چسبد و با 
سرعت زیاد رشد و گسترش می یابد ولی با محاسبات ریاضی این 
نظریه رد شد زیرا فقط طی چند ماه با این نظریه بیمار باید از بین 
می رفت ولی می دانیم که رشد این بیماری به تدریج است و بیمار 
سالیان سال می تواند بدون هیچ نشانه ای از بیماری زندگی کند.

ریاضیات پاسخی به مجهوالت قلب
موفق  کشورمان  محققان  از  یکی 
طریق  از  که  دهد  ارائه  ریاضی  مدلی  شد 
اندازه گیری مقدار تبدیل اکسیژن به آب خطر 
بیماری های قلبی را پیش بینی کند. مهندس علیرضا 
امیرکبیر  دانشگاه  از  کارشناسی ارشد  التحصیل  فارغ  ماضیوری 
مجری این طرح عظیم است که با افزایش این مطالعات می توان 

خطر سکته های قلبی را کاهش داد و یا حتی از بین برد.

شگفتی آفرینی ریاضی در
 درمان برخی بیماری ها

خداوندا من با تما م کوچکیم یک چیز از تو بیشتر دارم و آن هم خدایی است که من دارم و تو نداری.

faran2000.blogfa.com منبع:

عطیه درویشوند
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مقدمه
اهالي  از  فقیري  باغبان  فرزند  گائوس  فردریک  شارل. 
»برونشویک« آلمان بود که در تاریخ 30 آوریل سال 1777 متولد 
شد، پدرش مردي شرافتمند و مادرش زني فعال و باهوش بود. 
او نیز مانند اغلب دانشمندان در زندگی خود با مشکالت زیادی 
برجسته  از  یکی  توانست  خود  بی وقفه  همت  با  ولی  بود  مواجه 

ترین افراد در علم ریاضیات باشد.

کشف استعدادهایش در علم ریاضیات 
گائوس بیش از سه سال نداشت که پدرش را از اشتباهي که در 
حساب ورقه اي بود مطلع ساخت و بدین ترتیب توانست استعداد 
فوق العاده خود را در محاسبه نشان دهد. هنگامیکه در مدرسه 
ابتدایي مشغول تحصیل بود و بیش از ده سال نداشت،یک روز 
معلم او سر کالس شاگردان را وادار نمود که مجموعه سلسله اي 
از اعداد را با هم جمع کنند ولي هنوز صورت مسئله تمام نشده 
بود که گائوس ده ساله گفت که من مسئله را حل کردم او متوجه 
شده بود که اختالف ما بین او عدد از این سلسله مقداریست ثابت 
و خود به خود دستوري براي مجموع این نوع سلسله اعداد بوجود 

آورد. معلم او سخت متعجب شد و اظهار داشت که این کودك از 
من قویتر است و من دیگر معلوماتي ندارم که به او بیاموزم . 

گائوس در سال 1795 وارد دانشگاه گوتینگن شد و در 19 
سالگي به حل بسیاري از مسائل که براي اویلر و الگرانژ الینحل 

مانده بود موفق گردید.

عمر دوباره او
 گائوس نیز همچون ارشمیدس و دکارت و نیوتن در کودکي 
او  وجود  از  را  ریاضیات  بود  ممکن  که  گردید  حادثه اي  دچار 
آب  طغیان  و  بود  کودکي  سال هاي  اولین  در  وي  سازد  محروم 
ترعه ي را که از کنار خانه محقر ایشان مي گذشت سرریز کرده 
بود. کودك که در کنار آب بازي مي کرد در ترعه افتاد و چیزي 
نمانده بود که غرق شود و اگر بر حسب تصادف کارگري که در 
آن نزدیکي بود وي را نجات نمي داد زندگاني گائوس به همین 

جا خاتمه مي یافت.

تصمیم قاطعانه گائوس
دوران  تاریخي  روزهاي  از  یکي   1796 مارس  سي ام  روز   

گائوس پرنسس علم ریاضیات

5

ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است.خداوندا من با تما م کوچکیم یک چیز از تو بیشتر دارم و آن هم خدایی است که من دارم و تو نداری.
 )گاوس(

عطیه درویشوند، الهام غالمی طاحونه
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از  قبل  ماه  یک  درست  یعني  روز  این  در  است  گائوس  زندگي 
اینکه نوزده ساله شود گائوس بطور قطع تصمیم به مطالعه در 
علمي  یادداشت  دفتر  وي  بود  روز  همین  از  گرفت.  ریاضیات 
تاریخ  مدارك  ذیقیمت ترین  از  یکي  که  داد  ترتیب  را  خویش 
اولین مسئله اي که در آن ثبت شده است  و  ریاضیات مي باشد 

همین اکتشاف بزرگ او مي باشد.

ازدواج
با  سالگي  هشت  و  بیست  در   1805 اکتبر  نهم  در  گائوس 
در  و  مي کند  ازدواج  برونسویک  شهر  اهالي  از  اشتهوف  یوهانا 
دانشگاهي  دوست  به  خود  نامزدي  از  بعد  روز  سه  که  نامه اي 
خویش ولنگانگ بولیه نوشته است از خوشبختي خویش چنین 
گفتگو مي کند: ))زندگاني هنوز به صورت بهاري ابدي با رنگهاي 
جدید و درخشان در مقابل من است.(( از این ازدواج سه فرزند 
نام داشتند زنش در  لودویش  و  مینا  و  یوزف  او شد که  نصیب 
یازدهم اکتبر سال 1809 بعد از تولد لودویش وفات یافت. اگرچه 
سال بعد  بخاطر کودکانش از نو ازدواج کرد ولي سال ها بعد نیز 
از زن اول خود با تأثر بسیار گفتگو مي کرد. زن دوم او که مینا 

والدك نام داشت دو پسر و یک دختر برایش آورد.

آثار ارزشمند او
فقر و تنگدستي گائوس از یک طرف و فوت زنش از طرف 
دیگر بدبیني عجیبي در او بوجود آورد بطوریکه تا آخر عمر این 
و  گرفتاري ها  این  همه  وجود  با  ولي  نگردید  جدا  او  از  بدبیني 
در حالیکه نوشته بود »مرگ بر این زندگي ترجیح دارد« کتاب 
اجسام آسماني روي مقاطع مخروطي حول خورشید«  »تئوري 
عظیمي  دنباله دار  ستاره  مسیر   1811 سال  در  و  داد  انتشار  را 
بیان  را  موهومي  متیر  یک  سال  همین  در  و  نمود  محاسبه  را 
کرد ولي از دیگران مخفي نگهداشت بطوریکه کوشي ریاضیدان 
معروف دوباره مجبور به کشف آن شد و بدین ترتیب 50 سال 
علم ریاضي عقب بود. در سال 1833 تلگراف الکتریکي را ساخت 
و دو کتاب یکي در سال 1827 به نام »تجسسات درباره مسائل 
مربوط به مساحي عالي« منتشر ساخت و در این هنگام بود که 
ریاضیدان جهان  بزرگترین  گائوس  که  بودند  معتقد  مردم  تمام 

است ولي او به این افتخارات اهمیت نمي داد و هیچ کس را نزد 
تنها در مدت 27  و  از خانه خارج نمي شد  و  نمي پذیرفت  خود 
سال فقط یکبار براي شرکت در کنگره علمي به برلین مسافرت 
کرد. گائوس فقط با زني به نام »سوفي ژرمن« اهل فرانسه ارتباط 

6

حقیقت همواره همان جایی است که ایمان هست.
 نشریه انجمن 

علمی تخصصی ریاضی
دانشگاه الزهرا)س(

سال هشتم- پاییز90
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داشت این زن در سال 1816 از طرف آکادمي علوم پاریس به 
اخذ جایزه بزرگ ریاضیات نائل گردید. گائوس در هفتاد سالگي 
به فکر آموختن زبان روسي افتاد. او اکتشافات خود را طي سالهاي 
1796 تا 1814 در نوزده صفحه که شامل 146 اکتشاف مهم بود 

در سال 1898 منتشر ساخت این جزوه چند صفحه اي گنجینه 
بزرگي بود که دانشمندان را به کلي حیران نمود. 

یادداشت  معما  بصورت  همیشه  را  خود  اکتشافات  گائوس 
وي  مي کند.  مطالعه  خود  براي  فقط  که  بود  معتقد  و  مي نمود 
نام  به  را  خود  کتاب  مي کرد  تحصیل  دانشگاه  در  که  هنگامي 
»تجسسات حسابي« تمام کرد و تئوري اعداد را که تا آن زمان 
بود بصورت دانش حقیقي درآورد.  نگرفته  به خود  واقعي  شکل 
اظهار  چنین  گائوس  کتاب  مورد  در  معروف  ریاضیدان  الگرانژ 

داشته است:
کتابي را که به عنوان »تجسسات حسابي« منتشر نموده اید 
مقام علمي شما را تا ردیف بزرگترین ریاضي دانان جهان باال برده 
است و قسمتي ازآن که شامل اکتشافات تحلیلي است تاکنون 

نظیرش بوجود نیامده.
 مقارن با انتشار کتاب گائوس در سال  1801پیازي ستاره 
کوچک »سرس« را کشف نموده بود و منجمین در صدد محاسبه 
مدار آن بر آمدند ولي محاسبه آن به استفاده از اعدادي منجر شد 
که چند کیلومتر طول داشتند. گائوس شروع به کار نمود و روش 
کلي مطالعه این مسائل را به دست آورد در نتیجه این اکتشاف 
به عنوان یک منجم مشهور شد و ریاست رصدخانه گوتینگن را 

به دست آورد. 

وداع با دنیا
گائوس در سالهاي آخر زندگي مورد توجه و محبت عمومي 
قرار داشت ولي آنقدر که شایستگي داشت از نعمت خوشبختي 
از تصلب عضالت  ابتداي سال 1855 کم کم  نبود. در  بهره مند 
قلب و اتساع حفره هاي ریوي رنج مي برد و آثار آب آوردن در او 
هویدا شد. آخرین نامه اي که نوشت خطاب به سر دیویه یوستر 
)فیزیکدان انگلیسي( و درباره اکتشاف تلگراف الکتریکي بود. در 
صبح روز23 فوریه 1855 در سن هفتاد و هشت سالگي با آرامش 
کامل جان سپرد در قلمرو ریاضیات نام او تا ابد جاوید خواهد 

ماند.

Carl Frederick Gauss
“the prince of mathematicians
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ریاضیات ملکه ی علوم است و نظریه ی اعداد سلطان آن. 
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طبق قول بچه های مجله رادیکال 2، قرار شد در هر شماره 
عالقه مند  دوستان  تا  کنیم  مطرح  را  سوال هایی  نشریه  این 
پاسخ آنها را به ما ارسال کرده و در صورت صحیح بودن به قید 

قرعه جوایزی ارزنده دریافت کنند.
به شما  کردیم،  مطرح  معما  دو  این شماره   در  بنابراین 

قول می دم اگر سراغ معادالت پیچیده ی ریاضی نرید و پای 
قضیه هایی که تا حاال یاد گرفتین رو وسط نکشید، با ذهنی باز 

میتونین در کمترین زمان به هر دوی آنها پاسخ دهید.
منتظر جواب  های )ان شاء اهلل درست ( شما هستیم.

              Radical2@alzahra.ac.ir
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محضر  به  شخصی  )ع(  علی  حضرت  زمان  در 
ایشان آمد و سوالی را مطرح کرد...

او گفت: پدر ما هفده )17( اسب داشته و حال 
فوت کرده است و در وصیتنامه خود گفته به نسبت 
میان  را  اسب ها  دوم  یک  و  سوم  یک  نهم؛  یک 

کار  این  نتوانستیم  ما  ولی  کنید؛  تقسیم  خودتان 
را انجام دهیم...حال چگونه با این نسبت ها اسب ها 

رامیان خود مان تقسیم کنیم؟
خود  درایت  با  )ع(  علی  حضرت  شما  نظر  به 

چگونه به این مسأله پاسخ داد؟؟؟

چنین بنظر میرسد که ریاضیات حس جدیدی غیراز احساسات عادی برریاضیدانان می بخشد.
 )لرد کلویــن(

معما
هانیه جوهری
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پرسیده  سوال  به  شبیه  حدودی  تا  زیر  معمای 
شده از حضرت علی )ع( می باشد، این معما را دکتر 

حسابی طرح کرده اند.
 سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی 

مراجعه می کنند.
قیمت ساعت 30 هزار تومان بوده و هر کدام 10 

هزار تومان برای خرید آن پرداخت می کنند.
شاگردش  به  مغازه  صاحب  آنها،  رفتن  از  بعد 
میگوید اشتباه کردم  قیمت ساعت 25 هزار تومان 

بوده این 5 هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان.

شاگرد 2 هزار تومان را برای خود بر میدارد و 3 
)یعنی  برمی گرداند.  آنها  به  را  باقیمانده  تومان  هزار 

نفری هزار تومان(
حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت 
کرده اند، که 3*9 برابر27می شود. اما این مبلغ به 
عالوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است  29 

تومان می شود!!!
 به نظرشما

هزار تومان باقیمانده کجاست؟

9

برای گسترش اندیشه ی خود،بایدبیشترازآنچه یادمی گیریم،فکرکنیم.
) دکـــارت(
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طرح خانه ریاضیات در سال 2000 ) سال جهانی ریاضیات ( 
برای اولین بار توسط آقای دکتر رجالی استاد آمار داشگاه صنعتی 
اصفهان مطرح گردید. پس از تاسیس خانه ریاضیات اصفهان، در 
سایر شهر ها نیز خانه های ریاضیات یکی پس از دیگری تاسیس 
گردید. بدین ترتیب در سال 1387 خانه ریاضیات کرج به همت 
جمعی از عالقه مندان و اساتید دانشگاه تربیت معلم کرج از جمله 
آقای دکتر بابلیان و آقای دکتر قاسمی هنری و به حمایت جمعی 
محترم  نماینده  آجرلو  خانم  بالخص سرکار  مسئولین شهری  از 
گردید.  تشکیل  وقت  فرماندار  کولیوند  دکتر  آقای  و  شهرستان 
به عنوان  آقای سعید هاشمی  با  ای  اینجا گفتگوی دوستانه  در 

موسس و مدیر خانه ریاضیات کرج ترتیب داده ایم.

• لطفا خودتان را معرفی کنید. 
کرمانشاه  شهر   1365 سال  متولد  هاشمی  سعید  ابنجانب 
می باشم. تحصیالت متوسطه خود را در دبیرستان استعدادهای 
رشته  در  تحصیل  مشغول  آن  از  پس  و  گذرانده  کرج  درخشان 
دانشجوی  هم  اکنون  هم  شدم.  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  ریاضی 

آنالیز-  باهنر کرمان در گرایش  ارشد دانشگاه شهید  کارشناسی 
جبر خطی می باشم.

چه  ریاضیات  خانه  تاسیس  از  شما  اصلی  انگیزه   •
بوده و در آن چه اهدافی را دنبال می کنید.

ریاضیات کرج  تاسیس خانه  از  و دوستانم  اصلی من  انگیزه 
و  داشته  عالقه  ریاضیات  به  که  بود  کسانی  برای  فضایی  ایجاد 

دوست داشتند خارج از محیط درسی به ریاضیات بپردازند.
سطح  در  مثال  بدهم.  توضیح  بیشتر  است  الزم  اینجا  در 
دانش آموزان، هیچ گاه کتب ریاضی درسی در سطحی نبوده که 
بتواند ذهن خالق یک دانش آموز را ارضاء کند. در سطح معلمین 
نیز به همین صورت. بعالوه سیستم آموزشی ما نیز که نقدهای 
زیادی به آن وارد است به یک معلم اجازه نمی دهد که بسیاری از 
زیبایی های ریاضیات را برای دانش آموزان تشریح کند و با ساعات 
معلمین  حتی  می شود،  تعیین  ریاضی  درس  برای  که  معدودی 
آنچه جذابیت  به  به نحو احسن  نیز نمی توانند  و دبیران ریاضی 

خانه ریاضیات
 کرج 

ریاضیات دروازه وکلید علوم است. )راجــر بیکــن(
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های ریاضی است در تدریس خود بپردازند. در سطح دانشجویان 
اوضاع کمی ولی فقط کمی بهتر است. و اگر کسی خارج از محیط 
آموزشی به ریاضی عالقه مند باشد که دیگر جایی برای او نیست 
تا بتواند این نیاز خود را ارضاء کند. لذا فقدان چنین مرکزی به 

شدت در کالن شهری مثل کرج احساس می شد 

کسانی  چه  بیشتر  مجموعه  این  مخاطب های   •
آموزان  دانش  و  دانشجویان   ، اساتید  بین  از  )یعنی  هستند؟ 

کدامیک بیشتر استقبال کرده اند؟(

از  اعم  هستند  ریاضیات  به  عالقه مندان  تمام  ما  مخاطبین 
دانش آموز و دانشجو یا سایر عالقه مندان اما متاسفانه آنچه در 
فرهنگ ما جا افتاده این است که تا نام ریاضیات شنیده می شود 
بی درنگ کالس خصوصی و تقویتی به ذهن خطور می کند و 
برگزاری کالس  بسیاری فکر می کنند که خانه ریاضیات محل 
دادم  توضیح  که  گونه  همان  که  حالی  در  است  های خصوصی 
از محدوده کتب  فعالیت خارج  برای  ریاضیات  تمام تالش خانه 

درسی است.

چه  کار  به  آغاز  از  سال  گذشت حدود سه  از  •پس 
عملکردی را در کارنامه کاری خود دارید؟

برگزاری دوره های بازی و ریاضی ، دوره های افزایش سطح 
و  مجالت  حاوی  های   cd توضیع  ریاضی،  دبیران  برای  علمی 
نرم افزار های ریاضی در سطح دانش آموزان و دبیران، برگزاری 
مسابقات ریاضی در سطح کالن شهر کرج، برگزاری همایش های 
ریاضی، برگزاری جلسات هفتگی با دبیران و ... از جمله فعالیت 
مهمترین  اما  است.  بوده  سال  سه  این  در  ریاضیات  خانه  های 
بخش فعالیت ما ایجاد این فرهنگ در میان مسئولین شهری و 
همشریان مان بوده که ریاضیات فقط به معنای یک درس نیست. 
ریاضیات در بیشتر فعالیت های زندگی ما نقش دارد و حتی در 
کنار ریاضیات می توان تفریح کرد. حتی در این زمینه نیز مثال 
برای ایجاد پارك ریاضیات طرح هایی آماده کرده ایم که اجرای 
آن لزوم همکاری بیشتر مسئولین و مقامات شهری را می طلبد. 
اما با نگاهی منصفانه عملکردی مثبت را در کارنامه خانه ریاضیات 

کرج می توان دید.

)انیشتین( ما در فیزیک تا زمانی که اثبات های ریاضی هستند چیزی را آزمایش نخواهیم کرد.
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• بزرگترین مانعی که در راه اندازی و هدایت مجموعه 
با آن روبرو شدید چسیت؟

در  ساختاری  چنین  وجود  عدم  ما  مانع  بزرگترین  متاسفانه 
اولیه  از مسئولین در برخوردهای  بود. در حقیقت بسیاری  کشور 
دید درستی نسبت به خانه نداشتند و همانگونه که عرض کردم 
به خانه به چشم یک موسسه آموزشی که کار آن برگزاری کالس 
تقویتی است نگاه می کردند. اما در این میان افرادی بودند که با 
دید صحیح و تفکر باز، کمک های بسیاری در راه اندازی این نهاد 
با ما داشتند. از جمله سرکار خانم آجرلو نماینده محترم مجلس ، 
جناب آقای دکتر کولیوند فرماندار وقت کرج، جناب آقای حلیمی 
از دوستان که  البرز و بسیاری  ریاست سازمان آموزش و پرورش 
مجال نام بردن تک تک آنها نیست. البته دوستانی هم بودند که با 
کم لطفی های خود باعث کند شدن روند حرکت ما بودند که برای 

آنها هم هدایت شدن به صراط مستقیم رو آرزو می کنم.

• نقش دبیران و اساتید در گسترش فعالیت های خانه 
ریاضیات چقدر بوده است؟

در حقیقت اصلی ترین نقش در فعالیت های خانه نقش دبیران 
و  دوره ها  در  شرکت  با  هم  عزیز  دبیران  طرفی  از  بود.  اساتید  و 
همکاری با ما باعث تقویت روحیه اعضای خانه بودند و هم اینکه 
در ارتباط با دانش آموزان می توانستند شیوه ها و نکات مطرح شده 
در خانه را به دانش آموزان انتقال داده و در آنها انگیزه ایجاد کنند. 
بسیاری از دبیران نیز در کمیته های علمی همکاری شایانی داشتند 
که با توجه به مشغولیت شغلی آنها، ایثار وقت در فضای خانه جای 

تقدیر و تشکر دارد.

عادی  مردم  بهره مندی  برای  برنامه هایی  چه   •
نظر  در  روزمره  زندگی  در  آن  استفاده  و  ریاضیات  از 

گرفته اید؟

اثر  مستقیم  صورت  به  روزمره  زندگی  در  مسائل  از  بسیاری 
ریاضیات  بزرگ  اثر  است.  به صورت غیر مستقیم  آنها  اثر  ندارند. 
در زندگی ما آموزش درست فکر کردن و افزایش قدرت تفکر در 
ریاضی  کس  هر  که  ندارد  لزومی  که  معنی  بدین  هاست.  انسان 
میداند ریاضی دان باشد. فارغ از رشته های مهندسی که ریاضیات 
جزء الینفک زندگی آنهاست یک نفر که ریاضی می داند می تواند 
یک وکیل خوب، یک تاجر خوب و حتی یک هنرمند خوب باشد. 
هر کس که چگونگی خوب فکر کردن را بیاموزد در هر جایگاهی 

می تواند بهترین باشد.
در این راستا همانگونه که گفتم اجرای طرح پارك ریاضیات و 

برگزاری اردوهای دوره ای ریاضی از برنامه های آتی ماست.

• راهکارهای شما برای جذب افراد  فراری از ریاضی 
چیست؟

به نظر من آنچه به فرار یا ترس تعبیر می شود ریشه در جهل 
دارد. بسیاری از افراد به دالیل مختلف نتوانسته اند ریاضیات را به 
گاهی  و  دبستان  ایام  در  کودکی  شیطنت های  بشناسند.  درستی 
فقر کتب درسی یا ارائه نامناسب مطالب می تواند بزرگ ترین دلیل 
ملموس  را  آن  ریاضی شیرینی  فهم  برای  تالش  باشد.  این جهل 
می کند و از همین جا افراد به جای فرار از ریاضیات به سوی آن 

جذب می شوند.

 کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد. 
)نیوتن (
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پیشرفت های  اینهمه  با  امروز  مدرن  دنیای  در  آیا   •
صنعتی ، خواندن رشته های پایه باز هم کاربردی است؟

امروز  صنعتی  پیشرفت های  تمام  که  شوم  متذکر  است  الزم 
مدیون تالش ریاضی دان های گذشته است و ادامه این روند باعث 
ایجاد پیشرفت های آینده می گردد. حال سوال اینجاست که آیا در 

آینده نیز به پیشرفت های بیشتر نیازمندیم؟
را حتی  ریاضیات همیشه عده ای  زیبایی  نباشیم  اگر هم  البته 

برای تفریح به سوی خود جذب می کند.

زندگی علمی شما چه کسی  فرد در  تاثیرگذارترین   •
بوده است؟

تاثیرگذارترین افراد در زندگی من البته خانواده من هستند که با 
تمام تالش شرایط را برای تحصیل من فراهم کردند که در همین جا 
از ایشان قدردانی می کنم. اما در سطح دانشگاهی مقاله ای از دکتر 
رجبعلی پور استاد بزرگ جبر خطی ایران مسیر زندگی مرا به سوی 
جبر خطی کشاند. تاثیر این مقاله سبب شد که در حال حاضر در 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و زیر سایه ایشان در حال تحصیل در 

گرایش جبر خطی می باشم.

• اگر بخواهید یک بار دیگر از نو شروع کنید آیا دوباره 
ریاضیات را انتخاب می کنید؟

از میان ریاضیات، فیزیک و فلسفه به قرعه یکی را انتخاب می 
کنم.

کدام  شیرین تر،  ریاضی  مبحث  کدام  شما  نظر  به   •
سخت تر و کدام کاربردی تر است؟

اگر چه تمام ریاضیات شیرین است اما در هر گرایشی که دارای 

اطالعات بیشتری باشید شیرینی آن را بیشتر احساس می کنید. به 
نظر من جبر خطی شیرین ترین است اما هندسه سخت تر. و البته 
ریاضیات، کاربردی ترین رشته است به شرطی که کار خود را درست 

انتخاب کنید.

• آیا موافقید؟
" ریاضی آموختن فن اژدهاکشی است."

      "با حذف ریاضی از علم ، علم عقیم است."

اگر اژدها تعبیر جهل آدمی باشد البته موافقم.
با حذف ریاضیات از علم، علم عقیم نیست. برای این که دیگر 

چیزی نیست.

• به نظر شما دانشگاه الزهرا در چه سطحی از ریاضیات 
قرار گرفته است؟

البته با توجه به اینکه دانشگاه الزهرا یک دانشگاه تک جنسیتی 
است طبیعی است که من از آنچه در دانشگاه می گذرد بی اطالعم اما 
بازتاب آن که توسط داشجویان و مقاالت ارائه شده از این دانشگاه 
انعکاس پیدا می کند نمایانگر سطح قابل قبول و خوب این دانشگاه 

است.

• کالم آخر
 As with everything else so as a
 mathematical theory, beauty can be
 perceived but not explained
یک قضیه ریاضی نیز همانند سایر زیبایی ها هیچ گاه قابل توصیف 

نیست، بلکه درك کردنی است.

تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیارادر بر می گیرد.
)انیشتین(
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14

مادر علوم را 

فراموش نکنیم...
 

متن حکایت :

اقتصادي  اوضاع  "امسال  پرسید:  خود  وزیر  از  عباس  شاه 
کشور چگونه است؟"

وزیر گفت: "الحمداهلل به گونه اي است که تمام پینه دوزان 
توانستند به زیارت کعبه روند!"

بود  مردم خوب  مالي  اوضاع  اگر  "نادان!  عباس گفت:  شاه 
مي بایست کفاشان به مکه مي رفتند نه پینه دوزان، چون مردم 
بررسي  به تعمیرش مي پردازند،  ناچار  نمي توانند کفش بخرند 

کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصالح کنیم."

تحلیل حکایت :

بیانگر  سادگي  عین  در  مي تواند  مناسب  شاخص  یک   -1
وضعیت کل سازمان باشد.

2- در تحلیل شاخص باید جنبه هاي مختلف را بررسي نمود. 
گاهي بهبود ناگهاني یک شاخص بیانگر رشدهاي سرطاني و 

ناموزون سیستم است.

 اقتصادي
ص

شاخ

 از نظر شاه عباس

نگران مشکالتی که در ریاضی دارید نباشید. به شما اطمینان می دهم که مشکالت من در این زمینه عظیم تر است.
)انیشتین(

 نشریه انجمن 
علمی تخصصی ریاضی

دانشگاه الزهرا)س(
سال هشتم- پاییز90
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هر کدام از ما وقتی برای خودمان هدفی در نظر می گیریم 
باعث می شود تا در مسیر حرکتمان گام هایی استوار برداریم و 
برای رسیدن به مطلوبمان مصمم تر شویم، اولین انتخاب علمی ما 
به سالهای نه چندان دور دبیرستان برمی گردد ، انتخاب رشته ! 
تصمیمی که آینده ما را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد بدون نگاه 
افراطی، تاثیر آن در شغل، منزلت اجتماعی، درآمد و توانایی مالی 

و... غیر قابل انکار است!
بعد از عبور از سد کنکور و  انتخاب رشته کردن که  صرفا 
پیش  است،  دانشگاه  به  رفتن  و  اجتماع  فشار  از  رهایی  برای 
می رویم  تا گرفتن مدرکی که در دورهای دبیرستان دغدغه امان 
بود لیسانس!!! مدرکی که تازه بعد از دستیابی آن می فهمیم که 
دیگر اعتبار گذشته را ندارد چرا که رقابت برای دستیابی به فرصت 
کنکور  پرشتاب  و  پرفشار  مسیر  در  را  ما  ناخوداگاه  بهتر  شغلی 

دیگری سوق می دهد گرفتن مدرکی باالتر  فوق لیسانس!!
بود  امروز  دانشجوی  امید  هزار  با  که  دیروز  آموز  دانش 
می فهمد جو پر رقابت جامعه فرصتی برای نفس راحت کشیدن 
به او نمی دهد و  برای جا نماندن از قافله هم دوره هایش باید باز 
هم درس بخواند و این بار هم شاخ غول کنکور دیگری را بشکند 

تا شاید رستم بودنش را کسی باور کند و او را برای قرار گرفتن 
در یک محیط عملی و اجتماعی مناسب آماده بداند.

را لمس کرده  نزدیک شرایط جامعه  از  بار که خود  این  اما 
دیگر  رسیده،  تحصیلش  ادامه  برای  پخته تری  معیارهای  به 
آنقدر قوی شده که در  او نیستند و همچنین  همساالنش مرید 
مقابل فشار و جو جامعه بایستد و می خواهد به توانایی برسد که 
بتواند در محیط کسب و کار حرفی برای گفتن داشته باشد و این 
فرق  ارشد  دوره  با  لیسانس  دوره  های  رشته  بعضا  که  می شود 
پایه خصوصا ریاضی دان های  بین ما دانشجویان علوم  میکند در 
بسیار  ،مهندسی  ومدیریت  اقتصاد  رشته های  به  گرایش  فخیم!! 
شایع است رشته هایی که افکار عمومی انها را پر رونق می دانند 
اما دوستان خوب من کمی فکر کنید آیا  اینطور نیست که در 
جامعه فعلی ما این رشته ها اشباع شده اند؟! آیا چنین نیست که 
این دوران عرصه رشد و نمو علم است؟! بله ، پیشرفت علوم پایه 
... تا شاید راه را برای ابتکارهای مهندسی نیز باز کند و آنها را از 
سر در گمی در مسایل حل نشده رهایی بخشد! آیا تا به حال فکر 
کرده اید که عدم شناخت کافی از زیر شاخه های ریاضی شما را 

نسبت به آینده آن بد بین کرده یا نه؟! به این مهم فکر کنید...

مادر علوم را 

فراموش نکنیم...

15

 یک فرد باهوش یک مسئله را حل می کند اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می کند.
)انیشتین (

گردآورندگان: مهدیه احمدی، عطیه درویشوند، 
الهام غالمی طاحونه
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برای اینکه بتوانید بهتر تصمیم بگیرید و مادر علوم را حال که 
نیاز به مراقبت و توجه دارد رها نکنید ما بر آن شدیم تا شما را 
با گرایشهایی که در این زمینه وجود دارند و با مهارتهایی که آنها 
به شما می دهند آشنا کنیم تا شاید بخواهید با ادامه دادن این 
رشته به تعالی ریاضی و صد البته تعالی خودتان در علم اندوزی 

کمکی کنید....
انکار  مختلف  علوم  در  آن  کاربرد  و  است  نظم  علم  ریاضی 
ناپذیر،برای مثال مبحث آنالیز تابعی در مکانیک کوانتومی، کاربرد 
معادله  مهندسی  رشته های  بیشتر  در  یا  و  دارد  زیادی  بسیاری 
قرار  استفاده  مورد  است،  ریاضی  معادله  یک  که  السی«  »الپ 
گروه ها  نظریه  و  احتمال  نظریه  نیز  جامعه شناسی  در  می گیرد. 
نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در کل باید گفت که همه صنایع، 
 زیر ساخت ریاضی دارند و به همین دلیل در همه مراکز صنعتی 
و تحقیقاتی دنیا، ریاضیدانها در کنار مهندسان و دانشمندان سایر 
علوم حضوری فعال دارند و آنچه در نهایت ارائه می شود، نتیجه 

کار تیمی آنهاست.
فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی ریاضی می توانند در مقاطع 

کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلفی تحصیل نمایند.
به جنبه های  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  در  که  این  به  نظر   
پژوهشی، تحقیقاتی و کاربردی با دیدی عمیقتر پرداخته می شود، 
تحقیقاتی  و  علمی  تواناییهای  دارای  مقاطع  این  فارغ التحصیالن 
و  مهم  نقش  اجرایی  کارهای  در  و  هستند  زیادی  محاسباتی  و 
ارزنده ای دارند. در مقطع دکتری، دانشجویان ضمن افزایش مراتب 
علمی خود در یک زمینه خاص، قدرت، توان و صالحیت خود را 

منطقه ای  و  ملی  سطح  در  تحقیقاتی  طرحهای  انجام  جهت  در 
افزایش می دهند و قادر به توسعه مرزهای دانش و رفع معضالت 
علمی و اجرایی از طریق پژوهش می باشند. فارغ التحصیالن مقاطع 
در  خود،  ویژه  تخصص  به  توجه  با  می توانند  تکمیلی  تحصیالت 
و  دانشگاه ها و صنایع  پژوهشی، مراکز تحقیقاتی،  و  مراکز علمی 
مراکز آموزش عالی به عنوان عضو هیات علمی یا عضو پژوهشی 

جذب گردند.
ریاضی  تکمیلی  تحصیالت  گرایش های  از  تعدادی  اینجا  در 
معرفی  را  آن  نام  صاحب  اساتید  و  متخصص  دانشگاه های  و 

می کنیم.

)Numerical Analysis(  آنالیز عددی
پیوسته  ریاضیات  در  مسئله  حل  الگوریتم  عددی  آنالیز 
مطالعه  مورد  را  است(  گسسته  ریاضیات  از  جدا   که  )ریاضیاتی 
حل  برای  عددی  آنالیز  در  موجود  الگوریتم های  می دهد  قرار 
مهندسی  رشته های  و  پایه  علوم  در  موجود  مسائل  از  بسیاری 
در  الگوریتم ها  این  از  مثال  برای  گیرند.  می  قرار  استفاده  مورد 
طراحی بناهایی مانند پل ها، در طراحی هواپیما، پیش بینی آب 
و هوا، تجزیه و تحلیل ساختار مولکول ها، پیدا کردن مخازن نفت 
استفاده می شود، همچنین اکثر ابر رایانه ها به طور مداوم بر اساس 
الگوریتم های آنالیز عددی برنامه ریزی می شوند. به طور کلی آنالیز 
عددی از نتایج عملی حاصل از اجرای محاسبات برای پیدا کردن 
می کند.  استفاده  مسائل،  تحلیل  و  تجزیه  برای  جدید  روش های 
در  کسوت  پیش  متخصص  دارای  و  نام  صاحب  دانشگاههای  از  16

تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد.
)آلبرت انیشتین (
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تربیت معلم تهران و یزد و سیستان  این رشته می توان دانشگاه 
و بلوچستان و تربیت مدرس ...را نام برد. از پیش کسوت در این 
رشته می توان پروفسور اسماعیل بابلیان و پروفسور مهدی کرباسی 

و ...را نام برد.

 )Operations Research( تحقیق در عملیات
تحقیق در عملیات یکي از شاخه هاي اصلي ریاضي کاربردي 
است که حدوداً از بعد از جنگ جهاني دوم )سال 1945( تعریف 
و  ریاضي  هاي  دانشکده  در  تحصیلي  رشته  یک  عنوان  به  و 
آن  از عنوان  تاسیس گردید. همانطور که  مهندسي صنایع  بعضاً 
مشخص است، هدف این رشته تجزیه و تحلیل )تحقیق در( امور 
و عملیات سیستم هاي واقعي اعم از صنعتي،  بازرگاني، آموزشي، 
خدماتي، اطالعاتي و نظامي جهت برنامه ریزي و بهبود عملکرد 
در  تحقیق  رشته  فرعي  گرایش هاي  از  بعضي  عناوین  است.  آنها 
یابي،  بهینه  و غیرخطي،  ریزي خطي  برنامه  از:  عبارتند  عملیات 
تولیدي،  سیستم هاي  ریزي  برنامه  و  تولید  کنترل  سازي،  شبیه 
نظریه صف، شبکه هاي جریان و کنترل پروژه. در حال حاضر عمده 
جریان  هاي  شبکه  روي  گرایش  این  در  دکتري  دوره  تحقیقات 
متمرکز گردیده است. از دانشگاههای صاحب نام در این رشته می 
توان دانشگاه تهران و تربیت معلم و ... را نام برد. متخصص در این 
رشته در ایران زیاد نمی باشد. از صاحب نظران این رشته جناب 

آقای جهانشاه لو را می توان نام برد.

)Graphs and Applications( گراف و کاربردها
این نظریه گراف ضمن اینکه یکي از بخش هاي با قدمت دانش 
ریاضي محسوب مي گردد، یکي از پرکاربردترین شاخه هاي ریاضي 
بیولوژي، شیمي،  باشد. کاربردهاي آن در  نیز مي  در سایر علوم 
فراوان  بسیار  مهندسي  علوم  و  عملیات  در  تحقیق  نانو،  فناوري 
کشورهای  اغلب  در  گرایش  این  که  است  ذکر  به  الزم  مي باشد. 
این  در  شود.  می  محسوب  محض  ریاضی  مجموعه  زیر  خارجی 
مقطع  دارای  بهشتی  شهید  و  شریف  صنعتی  دانشگاه  گرایش 
دکتری هستند. از بزرگان این رشته می توان پروفسور مهدی بهزاد 
و پروفسور عبادا... محمودیان را نام برد. متخصص در رشته نیز در 

ایران کم می باشد.

)Differential Equations( معادالت دیفرانسیل
نظریه معادالت دیفرانسیل یک بخش بنیادي از دانش ریاضي 
و  فیزیک  در  بیشماري  کاربرداي  قدمت  داشتن  ضمن  و  بوده 
مهندسي و پزشکي دارو به یقین مي توان گفت یکي از پایه هاي 
کنفرانس ها  برگزاري  است.  دیفرانسیل  معادالت  علوم  این  اصلي 
کلیدي  نقش  دلیل  خود  پژوهشي  هنگفت  هاي  بودجه  صرف  و 
باشد.  مي  تکنولوژي  و  علمي  پیشرفت  در  رشته  این  کاربردي  و 
توان  می  دکتری  مقطع  در  گرایش  این  دارای  دانشگاه های  از 
دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف و تهران را نام برد. 
دانشگاه هایی نظیر شیراز و یزد و تبریز در مقطع ارشد دارای این 

گرایش می باشند.

17

در بین تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر مي کنند به اندازه کافي عاقلند.
)رنه دکارت (
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ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِسِم اللَّ
َل الُْفْرَقاَن َعلی َعْبِدِه لَِیُکوَن لِْلَعَلِمیَن  َِّذی نَزَّ  تََباَرک ال
َولَداً  یَتَِّخْذ  لَْم  َو  األَْرِض  َو  السَمَوِت  ُمْلک  لَُه  َِّذی  ال نَِذیراً* 
َرُه  َفَقدَّ َو َخَلَق کلَّ شْی ٍء  الُْمْلِک  َُّه شِریٌک فی  ل لَْم یَُکن  َو 

تَْقِدیراً .
 زوال ناپذیر است و پر برکت است کسی که قرآن را بر بنده اش 
نازل کرد تا جهانیان را انذارکند*  خداوندی که حکومت و مالکیت 
آسمانها و زمین از آن اوست، و فرزندی برای خود انتخاب نکرد، و 
شریکی در حکومت و مالکیت ندارد، و همه چیز را آفرید و دقیقا 

اندازه گیری نمود . 
                                 آیات 1و2 سوره مبارکه فرقان

 
پیامبر  بلکه  نبوده،  اسالم)ص(  پیامبر  معجزه ی  تنها  قرآن   
معجزات فراوانی داشته اند که در کتاب های شیعه و سنی به آن ها 

فرد  به  منحصر  و  جاوید  معجزه ی  قرآن  ولی  است،  شده  اشاره 
پیامبر، عظمتی فراتر از تمامی معجزات دارد.

برخی از نویسندگان و صاحب نظران در چند دهه اخیر، بُعد 
عددی  اعجاز  همان  که  کرده اند  بیان  قرآن  اعجاز  برای  دیگری 
حاکم  قرآن  بر  ریاضی  نظم  یک  ادعا  این  اساس  بر  است.  قرآن 
با  و  بود  مانده  پنهان  راز علمی  این  اخیر  تا چند سال  اما  است، 
ظهور کامپیوترهایی که می توانند حساب های بسیار زیادی را در 
از روی نظم ریاضی  انجام دهند پرده  با دقت باالیی  مدت کم و 

قرآن برداشته شد.
هر یک از عناصر قرآن دارای ترکیبی ریاضی است. به خاطر این 
کد ریاضی جامع، کوچک ترین تغییر در متن یا ساختمان ترکیبی 
قرآن، بالفاصله آشکار می شود. رأس این گروه از پژوهشگران قرآن، 

افرادی چون رشاد خلیفه و عبدالرزاق نوفل هستند.

اقتباس ریاضیات از انــوار قرآن کریم 

18

 از وقتی که ریاضی دانان از سرو کول »نظریه نسبیت« باالرفته اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی آورم.
)انیشتین (

گردآورندگان: عطیه درویشوند، الهام غالمی طاحونه
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اقتباس ریاضیات از انــوار قرآن کریم 

یَْعَلُمَها إاِلَّ ُهَو َویَْعَلُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَما تَْسُقُط ِمن َوَرَقٍة إاِلَّ یَْعَلُمَها َوالَ َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت  َوِعنَدُه َمَفاتُِح الَْغْیِب الَ 
ِبیٍن األَْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ یَابٍِس إاِلَّ ِفي ِکَتاٍب مُّ

کلیدهای غیب نزد اوست. جز او کسی را از غیب آگاهی نیست هر چه را که در خشکی و دریاست می داند هیچ برگی از درختی نمی افتد 
مگر آنکه از آن آگاه است و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین و هیچ تری و خشکی نیست جز آنکه در کتاب مبین آمده است

سوره مبارکه ی انعام،آیه 59

تبعیت  ریاضی  انگیز  شگفت  نظم  یک  از  قرآن  متن  تمامی 
اکثر  تقریباً  است.   19 عدد  ریاضی  سیستم  این  مبنای  می کند. 
اجزاء قرآن 19 را به عنوان مخرج مشترك در بر دارند. سیستم 
این  می باشد.  گوناگونی  پیچیدگی  درجات  دارای  قرآن  ریاضی 
می آیند.  دست  به  سادگی  به  که  است  اعدادی  دارای  سیستم 
اثبات تقسیم پذیریری آن ها به عدد  همچنین اعدادی که برای 
19 برنامه های کامپیوتری نیاز است. بنابراین، نه تنها افراد دارای 
عمل  فقط چهار  که  نیز  کسانی  بلکه  ریاضی  پیشرفته  معلومات 
پایه 19  بر  ریاضی  این سیستم  را می دانند هم می توانند  اصلی 

قرآنی را مشاهده کنند.
رمزهاي اعجاز آمیز قرآن مختصراً از این قرارند :

 
1- اولین آیه قرآن » بسم اهلل الرحمن الرحیم « داراي 19 

حرف عربي است. 
      2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این 

عدد به 19 قسمت است.  )114= 6 × 19(. 
3- اولین سوره اي که نازل شده است سوره علق ) شماره96( 

نوزدهمین سوره از آخر قرآن است. 
 4- سوره علق 19 آیه دارد. 

 5- سوره علق 285 حرف )285= 15× 19( دارد. 
 6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولي 

سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است. 
 7- این 19 کلمه ، 76 حرف )76= 4× 19( دارد که به تعداد 

حروف بسم اهلل الرحمن الرحیم است. 
 8- دومین باري که جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولي سوره 
قلم )شماره 68( را آورده که شامل 38 کلمه است. ) 38=2 × 

 . )19
 9- سومین بارکه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولي سوره 
مزمل )شماره 73( را آورد که شامل 57 کلمه است. ) 57= 3 

 .)19 ×
اولي سوره  آیه  آمد 30  فرود  بارکه جبرئیل  10- چهارمین 
مدثر )شماره 74( را آورد که آخرین آیه آن » بر آن دوزخ 19 

فرشته موکل اند« مي باشد. )آیه 30( . 
کامل  سوره  اولین  آمد  فرود  جبرئیل  که  بار  پنجمین   -11
»فاتحه الکتاب« را آورد که با اولین جمله قرآن بسم اهلل الرحمن 
الرحیم )19 حرف( آغاز مي شود. این  بیانیه 19حرفي  بالفاصله 
بعد از نزول آیه » برآن دوزخ 19 فرشته موکل اند« نازل شد. این 
مراتب گواهي ارتباط عاري از شبهه آیه 30 سوره مدثر)عدد 19( و 
اولین جمله قرآن »بسم اهلل الرحمن الرحیم« )عدد 19( با سیستم 

اعداي اعجاز آمیز است که بر عدد 19 بنا نهاده شده است. 
فتبارک اللهّ احسن الخالقین

19

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی 
که در نظرما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است.           )انیشتین(
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کنید  فرض  است.  انگیز  شگفت  و  عجیب  حقیقتا  بي نهایت 
در حساب بانکي خود بي نهایت تومان پول داشته باشید. در این 
برداشت  خود  بانکي  از حساب  تومان  بي نهایت  مي توانید  صورت 
کنید و به دوستانتان ببخشید، در موجودي حسابتان هیچ تغییري 
این  و  ثروتمندید  بي نهایت  هم  هنوز  شما  شد.  نخواهد  ایجاد 
بي نهایت  شما  مانند  نیز  شما  دوستان  اکنون  که  است  حالي  در 
ثروتمند شده اند. اگر از این مثال ها حیرت زده شده اید، هیج جاي 
تعجب نیست؛ چرا که فیلسوف ها و ریاضیدان ها هم در مواجهه با 
بي نهایت دقیقا همین حس شما را دارند. آنها هم قرن -هاست که 
در جستجوي پاسخ این پرسش اسرارآمیزهستند: به راستي مفهوم 

" بي نهایت " چیست؟         
دور  گذشته های  از  بي نهایت،  انگیز  شگفت  مفهوم  تاریخچه 
برخی  چند  هر  بود.  کرده  مشغول  خود  به  را  ریاضی دانان  ذهن 
هند  تمدن  در  بار  نخستین  براي  بي نهایت  مفهوم  که  معتقدند 
باستان مطرح شده است، اما مي توان گفت که نخستین کار جدی 

باستان  یونان  دوران  به  ریاضیات  عرصه  در  نهایت  بي  مورد  در 
اقلیدس در  باز مي گردد.  اول  اعداد  بر روي  اقلیدس  تحقیقات  و 
کتاب مشهور " اصول " خود هر چند مستقیماً نامي از بي نهایت 
نمي برد، اما به طور ضمنی به آن اشاره مي کند که " بزرگترین 
هم  اول  اعداد  از  مفروضي  تعداد  هر  ضرب  حاصل  از  اول،  عدد 
بزرگتر است ". پس از اقلیدس، پژوهش در مورد بي نهایت توسط 
به   ∞ نماد  سرانجام  تا  یافت  ادامه  همچنان  دانان  ریاضی  سایر 
عنوان نماد این مفهوم اسرارآمیز پا به عرصه ریاضیات گذاشت. با 
آغاز عصر جدید، پژوهش در مورد بي نهایت همچنان ادامه یافت. 
در این دوران " گاتفرید ویلهلم الیبنیتز" و " ایزاك نیوتن " براي 
بي نهایت کوچک  بار از وجود مفهوم جدیدی به نام "  نخستین 
در عرصه ریاضیات پرده برداشتند. بي نهایت کوچک که عمال   "
است  مثبت  عددی  است،  مشتق شده  بي نهایت  مفهوم  همان  از 
که از هر عدد مثبت مفروض دیگری کوچکتر است. بدین ترتیب 
بي نهایت  یعني  عموی کوچک خود  پسر  همراه  به   " بي نهایت   "

20

کشف  بی نهایت  تا افســــردگی  کانتور

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت ها را تغییر بده.
)انیشتین(
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کشف  بی نهایت  تا افســــردگی  کانتور

"حساب  نام  به  ریاضیات  از  بدیعی  عرصه  پایه های  کوچک، 
دیفرانسیل و انتگرال " ) حسابان( را شکل دادند و این گونه بود 
که بي نهایت عمال به مهمترین مفهوم در علوم و مهندسی جدید 
تبدیل شد.اما در حالي که دانشمندان و مهندسان به کاربردهای 
بي نهایت بسنده کرده بودند، تالش براي کشف دیگر ویژگی های 
این مفهوم اسرارآمیز در عرصه ریاضیات همچنان ادامه یافت. این 
تالش ها در سال 1874 میالدی به نقطه عطفي رسید، زیرا در این 
سال بود که " جورج کانتور " ،ریاضی دان بزرگ روسی - آلمانی، 
به کشف حیرت انگیزي در مورد بي نهایت دست یافت: این که اگر 
چه بي نهایت، بي نهایت بزرگ است، اما با این حال بزرگتر از آن 
هم وجود دارد! این کشف، فوق العاده عجیب بود؛ چرا که مي دانیم 
چگونه  پس  است.  بزرگتر  تصّوری  قابل  عدد  هر  از  بي نهایت  که 
باشد؟  داشته  وجود  هم  بي نهایت  از  بزرگتر  چیزی  است  ممکن 
باشد،  بزرگتر  بي نهایت  از  که  هر چیزی  که  گفت  باید  پاسخ  در 
واقع کانتور  بنابراین در  باشد.  باید بي نهایت  از همه خودش  اول 

بي نهایت ها  از  دیگر  بعضی  از  بي نهایت ها  بعضی  که  کرد  کشف 
بزرگتر هستند! اما به راستی چگونه؟ آخر اگر بي نهایت، بي نهایت 
بزرگ است، پس چگونه ممکن است بزرگتر از آن هم وجود داشته 
را  انگیز خود  و شگفت  کانتور کشف عجیب  که  هنگامی  باشد؟! 
براي سایر ریاضی دانان بازگو کرد،همگی تصور کردند که او دچار 
نوعی جنون شده است! به همین دلیل هم هنوز چند سالي از این 
کشف عجیب نگذشته بود که کانتور دچار افسردگی شدید شد. 
علت افسردگی شدید او کناره گیري از همکارانش و ناامید شدن 
آنها و سایر ریاضی دانان بود؛ چرا که هرچه کشف مهم خود  از 
را براي آنها توضیح مي داد، هیچ کس متوجه آن نمي شد در واقع 
این ریاضی دانان نسل بعد بودند که نهایتا به اهمیت فوق العاده 
کشف کانتور پی بردند. اما به راستی کانتور چگونه به چنین نتیجه 
حیرت انگیزي رسیده بود؟ پاسخ این معما به شاخه ای از ریاضیات 
باز مي گردد که توسط خود کانتور بسط داده شده بود و امروزه " 

نظریه مجموعه ها " نامیده مي شود0
21

ریاضیات ملکه ی علوم است و نظریه ی اعداد سلطان آن.
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به  خود  النه  از  خارج  خرگوشی  آفتابی،  روز  یک   
حین،  همین  در  بود.  تایپ  حال  در  تمام  هرچه  جدیت 

یک روباه او را دید.

روباه: خرگوش داری چیکار می کنی؟
خرگوش: دارم پایان نامه می نویسم.

روباه: جالبه، حاال موضوع پایان نامت چی هست؟
اینکه یک خرگوش چطور می تونه  مورد  در  خرگوش: من 

یک روباه رو بخوره، دارم مطلب می نویسم.
روباه: احمقانه است، هر کسی می دونه که خرگوش ها، روباه 

نمی خورند.
رو  این  می تونم  من  می تونند،  که  باش  مطمئن  خرگوش: 

بهت ثابت کنم، دنبال من بیا.
 

از  بعد  و  داخل النه خرگوش شدند  با هم  روباه  و  خرگوش 
مدتی خرگوش به تنهایی از النه خارج شد و بشدت به نوشتن 

خود ادامه داد. در همین حال، گرگی از آنجا رد می شد.

 گرگ: خرگوش این چیه داری می نویسی؟
خرگوش: من دارم روی پایان نامم که یک خرگوش چطور 

می تونه یک گرگ رو بخوره، کار می کنم.
گرگ: تو که تصمیم نداری این مزخرفات رو چاپ کنی؟

خرگوش: مساله ای نیست، می خواهی بهت ثابت کنم؟
بعد گرگ و خرگوش وارد النه خرگوش شدند. خرگوش پس 

از مدتی به تنهایی برگشت و به کار خود ادامه داد.

حال ببینیم در النه خرگوش چه خبره در النه خرگوش، در 
یک گوشه موها و استخوان های روباه و در گوشه ای دیگر موها 
و استخوان های گرگ ریخته بود. در گوشه دیگر النه، شیر قوی 

هیکلی در حال تمیز کردن دهان خود بود.
 

  نتیجه: 
هیچ  باشد،  پایان نامه شما چه  موضوع  که  نیست  مهم  هیچ 
مهم نیست که شما اطالعات بدرد بخوری در مورد پایان نامه تان 
داشته باشید، آن چیزی که مهم است این است که استاد راهنمای 

شما کیست.

قابل توجه افرادی که به دنبال
 موضوع برای پایان نامه خود هستند...

 پایان نامه
خرگوشی
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انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تالش کردن شان را متوقف می سازند.
)ارنست همینگوی(



23

 نشریه انجمن 
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سال هشتم- پاییز90

www.daneshjuir.com :
این وب سایت که به خاطر فرووم هاش معروفه در واقع بزرگترین 
تاالر  دانشگاهی  رشته  هر  است،  دانشجویان  تخصصی  انجمن 
مخصوص خودش رو داره، پیشنهاد می کنم اگه سئوال یا مشکل 
پروژه هستید  یا  یه کتاب مرجع  یا دنبال  دارید  تو درسا  خاصی 

حتما به این سایت یه سری بزنید.

www.irandoc.ac.ir :
ثبت  پایگاه  علمی،  مقاله  هر جور  کردن  پیدا  واسه  علمی  مرجع 
پایان نامه و پژوهش گاه هاش می تونه Option  های جالبی برای 

دانشجویان پژوهشگر و عالقمند باشه. 

www.daneshsara.net :
سایت دانشسرا که به گفته صاحبانش بانک مقاالت دانشجویانه، 
از نحوه تغذیه در دوران امتحانات !! تا هر جور مقاله علمی و غیر 
زندگی  دید  با  کال  کنید،  پیدا  می تونید  سایت  این  در  رو  علمی 

جوانان مطالبش جمع شده.

www.setna.ir  :
این سایت که اولین و جامع ترین خبرنامه علمی، فرهنگی، هنری 
و .... کشور هست بدور از مباحث سیاسی، اخبار کوتاه و مفیدی از 

تازه های دنیای علم و فناوری را نشر می دهد.
 

 برای دانشجویان عزیز و عالقه مندمعرفی وب سایت پر کاربرد

www

وقتی همه با من هم عقیده می  شوند تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام.
)اسکار وایلد(
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من هرگز به آینده فکر نمي کنم، چرا که خودش به زودي خواهد آمد.
)آلبرت اینشتین(

مناجات

در پناه حق 
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