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و خـــــــالـه مــــريـممعمایخواهرزادهها
سالم، خوش آمدی! 
آماده  شدم كه برم 

سالمبيرون
 يك ساعت بعد ...

خب ديگه 
بچه ها...

وقت خوابه!

اوه، نه
 خاله جون.

يكي از بچه ها مستقيم به
تخت خوابش رفت.

خاله جون، 
مي شه به من 
يك ليوان آب 

بدي؟

خاله جون، 
مي شه برای من
كمك كمك!  يه قصه بخونی؟

زير تخت من 
يك هيوال هست!

 دو ساعت بعد مريم روي مبل مشغول 
استراحت بود ...

در آن شــب فقط يكي از بچه ها داد نزد. اسم 
بچه ها عبــارت بود از: آتنا، بهروز، محدثه و 

بهنام.
آن شــب آتنا يا محدثه، يا آب خواســتند يا 
از هيوال ترســيدند. يكي از ايــن بچه ها، آتنا، 
محدثه و بهنام، آب خواســت و يكي از آن ها 
داســتان خواســت. يكي از اين بچه ها، آتنا و 

بهروز، از هيوال ترسيد.
آيا مي توانيد مشــخص كنيد كــه هر كدام از 
بچه ها چه چيزي مي خواســتند و چه كسي 

مستقيم براي خواب رفت؟
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مريم براي كمك به خواهرش به خانة 
آن ها رفت تا از بچه ها در نبود مادرشان، 

نگهداري كند.



براي ساخت20 وجهي منتظم بايد 20 مثلث متساوي االضالع 
را كنــار هم قرار دهيم. در اينجا با اســتفاده از 24 برگ كاغذ 

10×10 سانتي متر اين حجم را ساخته ايم.

بــراي مشــاهدة 
ســاخت  مراحل 
زيبا  حجــم  اين 
اسكن  را  نشانك 

كنيد. 

منتـــــــــــــــــظم20وجهی

كاغذوتا

پریحاجیخانی

كلید در بسته
را پیدا كنید

10 كليد را كه در تصوير مخفي شده اند، پيدا كنيد. كدام يک در را 
باز مي كند؟براي كشف رمز بايد از صفحة چرخنده استفاده كنيد. 
براي خواندن آن از حرفي كه با عالمت پيكان مشخص شده شروع 
كنيد. در جهت حركت عقربه هاي ساعت حركت كنيد و يكي در 

ميان حرف ها را بنويسيد تا عبارت رمز مشخص شود.
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﹥ دا︨︐︀ن ﹨︀ی ر︀︲﹩؛  رياضيات و ﹝︨︡ر
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﹝﹢ازی ﹨︀ی ﹡︀﹝︧︀وی/ ج︺﹀︣ ا︨دی ﹎︣﹝︀رودی/ ۳
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﹩﹡︀ ﹩،︑﹙﹫﹙﹩ و ا︵﹙︀ع ︨ر ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ آ﹝﹢︫ز
دورۂ اول متوسطه

۸

مدیر مسئول: محمدابراهیم محمدی
سردبیر: حسین نامی ساعی
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رضا حیدری قزلجه، خسرو داودی، محمدرضا سیدصالحی، عباس 

قلعه پوراقدم، داود معصومی مهوار
مدیر  داخلی: پری  حاجی خانی

ویراستار: بهروز راستانی
مدیر هنری: کوروش پارسانژاد
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ا﹜︣﹞﹟ ا﹜︣ي﹛︋︧ـــ﹛ اهللا

️ و︫︪ـــــ﹛ دوره ︋ـ﹫ـ︧
﹤﹀︮۳۲/۱۲۲ ︀ره﹝  ︫ 
 ︨ــــــــــــــــــــــــ︀ل ۱۴۰۰
              ۳۵۰۰۰ رـــــــــــــ︀ل

١۴۰۰ ️ اردي︊ش
د︖﹥ (س) ︨﹢م و﹁︀ت ︱︣ت︠ 

﹨︪︐﹛  و﹜︀دت ا﹝︀م ︧﹟ ﹝︖︐︊﹩(ع)
﹙﹫︕ ﹁︀رس د﹨﹛  روز ﹝﹙﹩︠ 

﹢ردن ︱︣ت ︻﹙﹩ (ع) و   ︠️ ︋︣ ︉ ﹇در، ︲ ︀زد﹨﹛ او﹜﹫﹟︫ 
روز ج︀﹡﹩ ﹋︀ر﹎︣

︣︑︱﹩ ﹝︴︣ی، روز ﹝︺﹙﹛ ︐︀د ﹝ ︀دت ︨ا  ︫ ﹜﹨دوازد
︉ ﹇در ︤د﹨﹛  دو﹝﹫﹟︫  ﹫︨

︀رد﹨﹛ ︫︀دت ︱︣ت ︻﹙﹩ (ع)
︉ ﹇در  ︫﹟﹫﹞﹢  ︨﹜﹨︤د ﹡︀︎
︀﹡﹩ ﹇دس روز ج ﹜﹨د﹀﹨

︺﹫د ﹁︴︣ ️ و︨﹢م︻﹫د︨  ︧﹫︋
︀ن  ️ ︋ز ︀︨د︫ا ︣دو︨﹩ و︎  ﹁ ️ ︤ر﹎د︫ا ️ و︎﹠︖﹛روز︋  ︧﹫︋

﹩ ︀︨ر ﹁
﹫︀م،  روز ر︀︲﹫︀ت  ︠︣ ﹝︻ ﹜﹫﹊ ️ ︤ر﹎د︫ا  ︋﹜︐︪﹨ و ️ ︧﹫︋

︨﹩ امروز ﹝﹙﹩ ج﹞︺﹫️

︱︣ت ا﹝ام ︻﹙ی (ع)
︐︣ از  ا ︻﹞﹏︋  ︣اه︋  دان︩ ان︡ك ﹨﹞

︡ون ︻﹞﹏ ا︨️.  ︧يار︋   ︋﹜﹚︻
 «۳1۶ ️﹝﹊ ،﹤︾︀﹚︊﹛ا ︕﹡»

ش︐ي︊انی ﹨ا، ﹝ان︹ زدايی ﹨ا ال: ︑﹢﹜ي︡؛︎  ︫︺ار︨ 

اللّهم صل علی محمد و آل محمد

تصويرگر جلد:حسينيوزباشی
︣ای ﹠د ﹡︧ــ﹏ از  ﹝﹫ــ︣زا ج﹙﹫﹙ــ﹩ ﹡︀﹝﹩ آ︫ــ﹠︀ ︋ــ
د﹝ــ︀ت  ︣ان ا︨ــ️ ﹋ــ﹥︠  ــ﹥ ر﹁︐﹥ ﹨︀ی اــ ﹝د︨ر
︋︣ج︧︐ـــــــ﹥ اش، از او ﹝︺﹙﹞ــــــ﹩ ﹝︓︀ل زد﹡ـــــــــ﹩ 
در  ︨ــ︀ل 1۳1۲  ارد︊︪ــ️  در  او  ︨ــ︀︠️. 
ــ︀ل در ا﹟ ج︀ن  ــد، ۸۲︨  ︋﹢︫ــ︣ ﹝︐﹢﹜د︫ 
﹥ ﹜﹆︀ی  ︣ا﹡︖︀م در آذر﹝︀ه 1۳۹۴︋  ز︧ــ️، و︨ 
دو︨ــ️ ︫ــ︐︀﹁️. ﹝﹫ــ︣زا دورۀ ا︋︐داــ﹩ را در 

زاد﹎︀﹨︩ ﹎︢را﹡د...
︮﹀ـ﹦ 1۸ و 1۹ را ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠﹫د.



یادداشــــت
سردبـــــیـر

2

سالم همراهان خوبم. اگر يادتان باشد در يادداشت 
شمارة ۷، فروردين ماه 1400، گفتيم هركس كه 
رياضيات را دوســت دارد و مي خواهد مانند يك 
رياضي دان انديشه و عمل كند، بايد مهارت هايي 
به دســت آورد تا بتواند در جادة رياضيات رد پاي 
رياضي دانان را پيدا كند و پا جاي پاي آن ها بگذارد. 
همچنين گفتيم كه براي رســيدن به اين مقصد 
الزم است گام هايي بردارد. در شمارة قبل از 5 گام 
زير نام برديم: é چگونگي مطالعة متن، نوشته 
و کتاب های رياضيات. é چگونه نوشتن يك 
متن به زبان رياضي. é چگونه حل کردن يك 
اشتباه های  انجام ندادن   é رياضي.  مسئلة 
رايــج در رياضيات. é چگونــه خواندن 
تعريف هاي رياضي. توضيح کوتاهی هم دربارة 
هر كــدام ارائه داديم. در اين يادداشــت گام هاي 
ديگر اين مسير را نام مي بريم و دربارة هر كدام به 

اختصار توضيح مي دهيم. 

گام ششم، در جادة رياضي، چگونه خواندن 
قضيه هاي رياضيات است.

بچه ها هــر قضية رياضي فــرض و حكمي دارد 
و هميشــه در همــة قضيه ها حكم 
از فرض هــاي آن نتيجـــه 
حتمًا  بنابراين  مي شود. 
يادتــــــان باشــد 
كــه قبــل از هر 
و  فــرض  كاري 
را  قضيــه  حكم 
به صــورت دقيق 
مشخــص كنيد. 
بعد از آن، ميزان 
قــوت و ضعــف 
فرض و حكم هر 
قضيه را معيـــن 
قضيــة  کنيــد. 
مــورد نظرتان را 
با قضيه هايي كه 
قبــاًل خوانده ايد، 
كنيد.  مقايســه 
را  قضيه  جزئيات 
به دقت بررسي كنيد. 
كاركــرد و كاربرد قضيه 
را معلــوم و آن هــا را 
دسته بندي كنيد. اگر 
امكان داشت، براي فهم بهتر قضيه آن را ترسيم 
كنيد و براي آن شــكل بكشــيد. قضيه را روي 
مثال ها و مسئله هاي مرتبطي كه مي شناسيد، اجرا 
كنيد و بکوشيد با آن قضيه تمرين و مسئله حل 
كنيد. درستي عكس قضيه را هم بررسي كنيد )به 
جاي از فرض به حكم رسيدن، از حكم به درستي 
فرض برســيد(. قضيه را با كلمه هــا و نمادهاي 

رياضي بازنويسي كنيد.

گام هفتم، چگونه خواندن يك اثبات است.
فراموش نكنيد كه اثبات ها، قلب رياضيات هستند 
و در واقع بدون اثبات ها رياضيات قدرت و مفهومي 
ندارد. براي خواندن يك اثبات رياضي بايد اثبات 
را به قســمت هاي كوچك تقسيم كنيد. روش به 
كار رفته براي اثبات را معلوم )اســتقرا، استنتاج ، 
و ...( و دقيقًا مشخص كنيد، از فرض ها در كجاها 
براي اثبات استفاده شده است. درستي متن اثبات 
را به دقت بررســي كنيد و به دنبال يافتن خطا و 
اشتباه در اثبات باشيد. بکوشيد اثبات را به طريقي 
به خاطر بسپاريد؛ با استفاده از مهارت هاي چگونه 

مطالعه كردن.

نشانی
خانـــــــــــ﹦

ريــــاضيات

حسين نامی ساعی

گام هشتم، چگونه منطقي فكرکردن است.
در ايــن گام الزم اســت قبل از هــر كاري گزاره 
را بشناســيد. گــزاره جمله ای اســت خبری که 
می تواند درســت يا نادرست باشــد، هر چند که 
 درستی يا نادرستی آن بر ما پوشيده باشد؛ مانند: 
« و يا: »عدد 73 گنگ است«. اما »چه  >7 3

8 5
«

خانة زيبايي« گزاره نيست، چون نمی توان درستي 
يا نادرســتي آن را تأييد كرد. يادتان باشــد كه 
جمله های پرسشي، دستوري و عاطفي نمي توانند 
گزاره باشــند؛ چرا كه دربارة درستي يا نادرستي 
آن ها نمي توان هيچ نظري داد. بعد از معلوم  شدن 
گزاره ها، گزاره هاي درست و نادرست را مشخص 
كنيــد. از گزاره هاي نقيض براي مشخص شــدن 
درستي يا نادرســتي گزارة مورد نظرتان استفاده 
كنيد. براي مثال، »عدد 5 زوج است« گزاره است 
و نقيض آن می شــود: »چنين نيست كه 5 عدد 
زوجي باشــد.« عكس اين گزاره را بررسي كنيد: 
»اگر p آنگاه q.« عكس آن می شود: »اگر q آنگاه 
p.« عكس نقيض گزاره را هم بررسي كنيد. گزارة 
 ~q عكس نقيــض گزارة »اگر ،»q آنگاه p اگر«
آنگاه p~« اســت. براي مثال، عکس نقيض گزارة 
»اگر b فرد اســت. 2b زوج اســت«، گزارة »اگر 
2b زوج نيســت، آنگاه b فرد نيســت« می باشد. 
از درستي »a نتيجه مي دهد b را« بررسي كنيد 

درستي يا نادرستي a و b را. 

گام نهم، اثبات ادعاهايمان است.
بــراي اثبات ادعاهايمــان در رياضيات روش های 
متفاوتی وجــود دارند. برخــی از اثبات هايی كه 
شما با آن ها آشــنا هستيد، عبارت اند از: é اثبات 
مســتقيم يا اســتنتاجي: در اين برهــان، اثبات 
و نتيجــه از ترکيب منطقی اصــول، تعريف ها و 
تئوری های پيشــين به دســت می آيد. é اثبات 
اســتقرايی: در اثبات استقرايی، ابتدا يک »حالت 
اوليه و پايه« اثبات می شود که به آن فرض استقرا 
گفته مي شود. ســپس به کمک »فرض استقرا« 
 مجموعــه ای از حــاالت بعدی اثبات می شــود. 
é اثبــات با برهان خلف: در اثبات با برهان خلف، 
فرض می کنيم گزاره غلط اســت. سپس به يک 
تناقض منطقی می رســيم و نتيجه می گيريم که 
آن گزاره بايد صحيح باشــد و اثبات هاي ديگری 
که بعدها با آن ها آشنا مي شويد. بله بچه هاي عزيز، 
من مطمئن هستم كه اگر از همين االن تصميم 
بگيريد كه در جادة رياضيات با توجه به نشــانی 
اين 9 گام حركت كنيد، حتمًا به سراي رياضيات 
و رياضي دانان خواهيد رســيد؛ عيد ســعيد فطر 

مبارک. تابستان خوبی داشته باشيد؛ ان شاءاهلل.
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در شــكل 1، ضلع هاي دو مســتطيل با هم موازي اند. اختالف 
محيط دو مستطيل چند دسي متر است؟

راه حل اول: مشخص كردن جاهاي مورد اختالف روي شكل
هدف به دست آوردن ميزان اختالف دو محيط است. 

بنابراين در شــكل ٢، جاهايي را كه محيط مستطيل بزرگ تر 
داراي طول بيشــتري از محيط مستطيل كوچك تر است، با 

چهار رنگ مشخص كرديم. 

بنابراين اختالف دو محيط برابر هشــت قسمت رنگ شده 
اســت كه اندازه هاي هر رنگ با اندازه هاي داده شــده در 

صورت مسئله مشخص شده اند. 
1٩=1+1+٣/5+٣/5+٢+٢+٣+٣= اختالف دو محيط

راه حل دوم: با استفاده از عبارت جبري
اگر طول مســتطيل كوچك را x و عرض مستطيل كوچك 
را y در نظر بگيريم، در اين صورت طول و عرض مســتطيل 
بزرگ را مي توان بر حســب طول و عرض مستطيل كوچك 

)همان x و y( به دست آورد. 
5/٦+x=٣+5/٣+x= طول مستطيل بزرگ
٣+y=٢+y+1= عرض مستطيل كوچك
 y و x در ادامه مي توان محيط دو مســتطيل را بر حســب

محاسبه كرد: 
٢y+٢x= محيط مستطيل كوچك
٦+٢y+٢x+1٣=)٣+y(٢+)5/٦+x(٢= محيط مستطيل بزرگ

=٢x+٢y+1٩                              
اكنون اختالف دو محيط قابل محاسبه است: 

محيط مستطيل كوچك- محيط مستطيل بزرگ= اختالف محيط دو مستطيل
=٢x+٢y+1٢(-٩x+٢y(                   
=٢x+٢y+1٢-٩x-٢y=1٩               

﹏ د راه﹠ ،﹤﹚︧﹞ ך
جعفراسدیگرمارودی

﹝﹢ازی ﹨ای نا﹝︧اوی

ریـاضیــاتو
مســـــئله

3

1 ﹏�︫۲ ﹏�︫
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دا︨︐ان ﹨ای رياضی
!﹜﹊ ︣ض در ﹜︊اس﹁

من: خــب در يکی از تمرين هــای هفتة پيش قرار بــود ثابت کنيد:
+ که بيشتر شما استداللی شبيه به هم نوشته بوديد  <6 2 15
و به نظرم با بررســی اين اســتدالل چيزهايی ياد خواهيد گرفت. اما 

استدالل شما:

( )

+ < ⇒

+ < ⇒

+ + × < ⇒

+ + × < ⇒

× < ⇒

× < ⇒

× × < ⇒

<

22

2 2

6 2 15

6 2 15

6 2 2 6 2 15
6 2 2 6 2 15
2 6 2 7
2 6 2 49
4 6 2 49
48 49 الف

بهرام: به نظرم اين استدالل مشکلی اساسی دارد. از همان اول با خود 
حکم شــروع کرده است. يعنی خود حکم را درست فرض کرده است و 

از آن کمک گرفته است.
ســعيد: درســت اســت که از حکــم شــروع کرده ايم، ولــی همة 
نتيجه گيری هايمان بر اســاس چيزهايی است که خوانده ايم و درست 
 <48 49 هســتند. در پايان نيز بــه يک جملة درســت، يعنی 
رســيده ايم. خود شــما گفته بوديد که »اگر تک تک نتيجه گيری ها را 

بپذيريد، بايد همة استدالل را بپذيريد.«
مرتضی: همة حرف همين اســت. تک تک گزاره هــای الف پذيرفته 
نيســتند. مشکل اصلی همان اولين گزاره است. در استدالل الف همان 
. اگر اين را بدانيم، ديگر  + <6 2 15 اول فرض شــده است که: 

چه چيزی برای اثبات باقی مانده است؟
من با اشاره مرتضی را تأييد کردم و ٢0 ثانيه تنها سکوت بود.

فرهاد: هنوز فکر می کنم استدالل الف درست است. در حقيقت، وقتی 
می گويند چيزی را اثبات کنيد، می خواهند که درستی آن چيز را بررسی 
 + <6 2 15 کنيم. خب اينجا هم همين کار را کرده ايم. بيخودی

را درست فرض نکرده ايم. می خواهيم درستی آن را بررسی کنيم.
همين جا من به ســمت تخته رفتم و شروع به نوشتن کردم و از فرهاد 

خواستم که ادامه بدهد و به من کاری نداشته باشد.
فرهاد: می خواهيم درســتی آن جمله را بررسی کنيم. ببينيم که اگر 
اين گزاره درست باشد به کجا می رسيم؟ آيا آسمان به زمين می آيد؟ يا 
به نتايج معقول و درست می رسيم؟ و همان طور که می بينيد به نتيجة 
+ نيز  <6 2 15 معقولی رسيده ايم که حاکی از آن است که خود

=بايد درست باشد. ⇒
× = × ⇒

=

2 3
0 2 0 3

0 0
                  نوشتة من پای تخته

حرف فرهاد تمام شده بود و هيچ کس چيزی نمی گفت. همه به نوشتة 
تخته خيره شده بودند.

ســعيد: ولی آقا مقايســة حرف فرهاد با اينکه پای تخته نوشته ايد، 
بی انصافی است. همه می دانيم برابری 2 و ۳ نادرست است.

من: اميدوارم بــه فرهاد برنخورد ولی همة گفته هــای او فقط بازی با 
کلمات بود. »در حقيقت«، »می خواهيم درســتی آن را بررسی کنيم.«، 
»حاکی از آن است که« اين ها همه بازی با کلمات هستند. به اين مثال 
من توجه کنيد. فرض کنيد قرار است در دادگاهی اثبات کنند که آقای 
الف قاتل است و در همان آغاز وکيل مقتول با اين جمله شروع کند که 
»از آنجا که آقای الف اين قتل را مرتکب شده است، ...« آيا فکر می کنيد 
به او اجازة ادامه می دهند؟ اگر آقای الف قاتل اســت، اين همه دنگ و 

فنگ و دادگاه و قاضی و وکيل برای چی است؟
خب بچه ها با اينکه ممکن است خيلی از شماها مثال دادگاه را پسنديده 
باشــيد و خيالتان را راحت کرده باشــد، ولی اين مثال من هم بازی با 

داود معصومی مهوار
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کلمات است. کار رياضيات دقيق تر از اين است که با يک بريده از صفحة 
حوادث راه بيفتد. باور کنيد اصل ماجرا اين است که در رياضيات تصريح 

می کنند که:
»برای اثبات يک گزاره، بايد آن را از گزاره های درست نتيجه بگيريد.«

بهرام: ولی در رياضيات روشی به نام »برهان خلف« برای اثبات پذيرفته 
شده است که در آن چنين کاری نمی کنند!

من: هنوز در برنامة درسی مان به برهان خلف نرسيده ايم، ولی در روش 
برهان خلف هم همين روند انجام می شود. هيچ وقت از خود حکم نبايد 

شروع کنيم. فعاًل رهايش کنيد تا بعدًا به آن برسيم.
حاال سعيد يک بار ديگر به نوشتة تخته نگاه کن. من دو تا نتيجه گيری 
نوشــته ام: اول اينکه دو طرف يک تساوی را ضرب در يک عدد يکسان، 
يعنی صفر کرده ام و در خط بعدی حاصل را محاســبه کرده ام. من هم 
چنان که فرهاد گفت خواســته ام تا درســتی 2=۳ را بررسی کنم. خب 
a آيا  b× = × ⇒ =0 0 0 0 a نادرست است يا  b c a c b= ⇒ × = ×
0= چنان که فرهاد  من اشــتباه نتيجه گرفته ام؟ و آيا واقعًا درســتی 0

می گفت حاکی از آن است که 2=۳ نيز درست است؟
فرهاد: شما از 2=۳ شروع کرده ايد که همه می دانيم نادرست است، ولی 

من چنين نکرده ام. و مهم تر اينکه چرا ضرب در صفر کرديد؟
+ نادرست  <6 2 15 بهرام: فرهاد به اين توجه کن که اگر بدانيم 

نيست و درست است، ديگر چه احتياجی به حرف های ديگر است؟
من: اينکه چرا ضرب در صفر کردم، اعتراض درســتی نيست. دو طرف 
يک تساوی درست را در هر عددی می توان ضرب کرد و تساوی به دست 
آمده حتمًا درست است. اين مطلب اگر چه بسيار ساده به نظر می رسد، 
اما قابل اثبات است. از اين اصل بديهی نتيجه می شود که اگر a=b است، 
هر جا که بخواهيم حق داريم a را برداريم و به جای آن b بگذاريم. پس 
در تســاوی بديهی ac=ac به جای يکی از aها b را قرار می دهيم و به 
ac=bc می رســيم. بهرام هم کاماًل درست می گويد. بخش اول اعتراض 

فرهاد را به خوبی پاسخ داد. 
به موضوع ظريف و دقيق ديگری نيز توجه کنيد. من پای تخته نشــان 
دادم که از يک گزارة نادرست می توان با نتيجه گيری هايی کاماًل درست، 
به يک گزارة درســت رسيد و به اين ترتيب باطل بودن حکايت فرهاد را 
، حاکی از درستی  <48 49 نشــان دادم. فرهاد می گفت: »درستی

+ است.« <6 2 15
سعيد: يعنی منظورتان اين است که در يک نتيجه گيری کاماًل درست، 

از درستی نتيجه نمی توان به درستی گزارة اوليه حکم کرد؟
من: بله. آنچه گفتی بيانی از يک بيان دقيق رياضی اســت. شايد بعدها 
بيان دقيق تر آن را برايتان بگويم. فعاًل ســراغ حل درســت اين مسئله 

برويم که بعضی نوشته بودند. ببينيد:

( )

< ⇒

× × < ⇒

× < ⇒

× < ⇒

+ + × < ⇒

+ + × < ⇒

+ < ⇒

+ <

2 2

22

48 49
4 6 2 49

2 6 2 49
2 6 2 7
6 2 2 6 2 15

6 2 2 6 2 15

6 2 15
6 2 15 ب

فرهاد: يعنی تمام دعوا سر اين است که بايد برعکس می نوشتيم؟
من: نه. تقريبًا تمام دعوا سر اين است که برعکس نوشته بوديد!

مرتضی: خدا به داد برســد! گفتيد »تقريبًا«. يعنی اســتدالل ب هنوز 
ايراد دارد؟

من: بله هنوز ايراد کوچکی دارد. وقت نيســت، پس خودم آن را اصالح 
...
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پ

 نتيجه 
 
( )+ <

226 2 15 بعضی از شــما در استدالل پ يک باره از
) است. من اين موضوع را به دقت  )+ <6 2 15 گرفته بودند که 

و به کمک چيزهايی که همه می دانستيم، ثابت کردم.
 a b< a می توان نتيجه گرفت که  b<2 2 سعيد: پــس در حقيقت از 
اســت و ما بدون اثبات از آن اســتفاده کرده بوديم و شما آن را اثبات 

کرديد.
من: نه.

پس از يک دقيقه همهمه، محمدصدرا نوشته هايش را رها کرد و گفت: 
− اســت. ما  < −3 4 ) نمی توان نتيجه گرفت که  ) ( )− < −2 23 4 از  «
همگــی با بی دقتی مثل ســعيد حکم کرده بوديــم، ولی اگر با همان 
) شروع کنيم، متوجه  ) ( )− < −2 23 4 روشی که شــما اثبات کرديد از 
− شدنی نيست و کار گره می خورد.  < −3 می شــويم که رسيدن به 4
a را نتيجه گرفت و گاهی  b< a می تــوان  b<2 2 در واقــع گاهی از 

نمی توان.«
من: وقتمان کم اســت. اگر خودتان کارهايی را که محمدصدرا گفت، 
پيگيری کنيد، متوجه خواهيد شد. اما در اين وقت کم می خواهم ببينم 
اشــکال ديگر اســتدالل الف را پيدا می کنيد يا نه. به حرف های سعيد 

خوب فکر کنيد. دو دقيقه وقت داريد.
خود ســعيد پس از دو دقيقه گفت: »استدالل الف نيز مشکل مشابهی 
a که اين هم ممکن است  b<2 a نتيجه گرفته شده است 2 b< دارد. از 
) درست  ) ( )− < −2 25 2 − است، ولی  < −5 گاهی درست نباشد. مثاًل 2

 
( )+ <

226 2 15 می توان ( )+ <6 2 15 نيست. اگر چه از 
را نتيجه گرفت.«

ســعيد به درخواست من پای تخته اســتدالل خود برای اين بخش را 
چنين نوشت:
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در شــمارة قبل با رسم چند شکل منتظم به کمک خط کش و 
پرگار آشنا شدیم. در این نوشــتار می خواهیم با ساختن پنج، 
شش، هفت و هشــت ضلعی منتظم به کمک گرده زدن کاغذ 
آشــنا شویم. آنچه که الزم است، یک نوار بلند کاغذی با عرض 
یکسان است. از نظر تاخوردن و پیچ و خم خوردن، نوار ماشین 

حساب بسیار مناسب است.

پنج ضلعی منتظم

محمدهاشم رستمی
حسین کریمی

︣ه ﹨ای  ︣ي﹟﹎ نــــ︷ـــــــ﹛ آ﹁
ابتدا نوار را گره ســاده بزنید )شــکل 1 ـ الف(. گره را سفت و 
ردهــا را صاف کنید )شــکل 1ـ  ب( و نوارهای اضافی را ببرید 

)شکل 2(

شش ضلعی منتظم
︫�﹏ ۱- ا﹜︿

︫�﹏ ۱- ب

۲ ﹏�︫

︫�﹏ ۳- ا﹜︿

ریـاضیــاتو
مدرســـــه

۶
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هشت ضلعی منتظم

ابتدا مانند پنج ضلعی، با یک نوار کاغذي یک گره شل بزنید. در 
شــکل 7 ـ الف، این گره با نوار هاشور خورده که از 1، 2، 3، 4 
و 5 عبور کرده اند، نشــان داده شده است. نوار دوم را از قسمت 
6 شروع می کنیم و از روی 1، 2 و سپس 3 و 4 عبور می دهیم. 
در قسمت 7 دور می زنیم و نوار را از پشت 4، 5 و سپس 1 و 2 
عبور می دهیم. در قسمت 9 هم دور می زنیم و نوار را از روی 3 و 
4 و از زیر 7، 8 و سپس 4 و 5 عبور می دهیم تا در قسمت 10، 
ســر نوار بیرون بیاید. این گره قبل از سفت شدن مانند شکل 
7- ب می شود. گره را ســفت و ردها را صاف کنید. باقی ماندة 

نوارهای 1، 5، 6 و 10 را برش می دهیم )شکل 8(.

منبع
رستمی، محمدهاشم )1٣٨٢(. دايرئ المعارف هندسه )ج1٣(. انتشارات مدرسة 

برهان. تهران

دو نوار کاغذی هم عرض، مانند شکل 3 ـ الف آماده کنید. آن ها 
را گــره بزنید. انتهای هر نوار را به داخل حلقة دیگر برگردانید. 
گره را ســفت و ردها را صاف کنید )شــکل 3ـ  ب( و نوارهای 

اضافی را ببرید )شکل 4(.

هفت ضلعی منتظم

ابتدا نوار بلند کاغذی را مانند پنج ضلعی منتظم گره بزنید، اما 
قبل از سفت کردن، یک سر نوار را زیر سر دیگر ببرید و از وسط 

گره عبور دهید )شکل 5 ـ الف(.
گره را ســفت و ردها را صاف کنید )شــکل 5ـ  ب( و نوارهای 

اضافی را ببرید )شکل 6(.

ریـاضیــاتو
مدرســـــه
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خسرو داودی

ا ۵۰۰ ︑﹢﹝ان! ٣٢ ﹝ي﹙ي﹢ن و︻︡ه ︾︢ا ﹁﹆︳︋ 
بیایید کمی فکر کنیم!

خیلی از بچه ها از پــدر و مادر خود پول توجیبی می گیرند و با 
پول خود خوراکی می خرند. بعضی ها دوستانشان را هم مهمان 
می کنند. اکثر بچه ها از اینکه در جیبشان پول باشد و خودشان 
خرج کنند، لذت می برند. بعضی هــا در روز یا هفته یا ماه یک 
مبلغ مشخصی می گیرند. بعضی ها هم بدون قاعده از پدر و مادر 
خود پول می گیرند و خرج می کنند. تعدادی از بچه ها هم شاید 
هیچ پولــی با این عنوان از والدین خود نگیرند. شــما چطور؟ 
آیا پول توجیبی می گیرید؟ چقدر؟ راســتی غیر از پدر و مادر، 
افراد دیگری هم به شما پول می دهند؟ برای مثال، پدربزرگ یا 

مادربزرگ؟ عمه، خاله، دایی یا عمو چطور؟
خب من در این مطلب فرض می کنم که هر دانش آموز باالخره به 
گونه ای از والدین خود یا اشخاص دیگر پولی هایی می گیرد. هر 
بچه ای هم برای خودش قلکی دارد و پول هایش را در آن جمع 
می کند. برای مثال، شــاید عیدی هایش را نگه دارد و مدت ها 
به این فکــر کند که با پول هایش چه چیــزی بخرد. بعضی ها 
آرزوهای بزرگ تری دارند و باید خیلی صبر کنند و پول هایشان 
را جمع کنند تا شــاید بتوانند آنچه را که عالقه دارند، بخرند. 
البته هســتند کســانی که به این چیزها فکر نمی کنند و همه 
چیز برایشــان مهیاست. هر وقت اراده کنند، از پدر و مادر پول 

︎﹢ل ︑﹢ج﹫︊﹩ ﹨︀ی ﹝﹟!

د﹨﹫د! ﹀︀رش︋   ︨︀﹛︀ ﹟﹫﹝﹨

ریـاضیــاتو
کاربــــــرد

٨
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می گیرند و آن ها هم هرچه بخواهند برایشان می خرند. شما از 
کدام دسته از دانش آموزان هستید؟

از اینکــه از چه راهی چقدر پول به دســت آورده اید، بگذریم. 
بیایید فکر کنیم که با این پول چه کارهایی می شــود کرد. اگر 
همة دانش آموزان کشــور با هم در یک پویش جدی شــرکت 
کنند، چه کارهای بزرگی می تواننــد انجام دهند؟ برای مثال، 
آیا می توانند به خانواده های نیازمند کمک کنند؟ آیا این کار از 
عهدة دانش آمــوزان برمی آید؟ اگر همه تصمیم بگیرند، در این 

کار خیر شرکت کنند، چه اتفاقی می افتد؟

بیایید محاسبه کنیم!
در حــال حاضر، حدود 15 میلیون دانش آموز در حال تحصیل 
هستند. آیا امکان پذیر است هر دانش آموز در هفته فقط 500 
تومــان کنار بگذارد؟ مــن که هرچه فکر می کنــم، نمی توانم 
مثالی پیدا کنــم که با 500 تومان بشــود چیزي خرید! یک 
کیک کوچک معمولی یا یک کلوچه 1500 تومان است. یعنی 
500 تومان خیلی بی ارزش تر از آن اســت که نتوان تصور کرد 
که پرداخت آن از عهدة یک دانش آموزی که مدرســه می رود، 

برنیاید. یک سال شامل 52 هفته است، پس:
                         تومان   هفته          
 تومان 26000  = 500  ×  52  

مقدار این پول در یک سال
26000×15,000,000= 390,000,000,000
باورتان می شــود؟! 390 میلیارد تومان پول. به همین سادگی 
می شود جمع آوری کرد! اگر در شرایط فعلی بخواهیم یک وعده 
غذای گرم ســاده تهیه کنیم، در حــدود 12000 تومان باید 

هزینه کنیم. پس:
 390,000,000,000 ÷ 12000= 32,500,000
یعنی در حدود 32 میلیون وعده غذا می شــود. فرض کنیم هر 

شخص در هر روز فقط همین وعده غذا را دریافت کند:
نفر 89,041  )روز( 365 ÷ 32,500,000
پس با این مقدار پول می شــود غذای یک وعدة حدود 89 هزار 

نفر را در یک سال تأمین کرد.
حاال فرض کنید در کشور 80 میلیونی ما، حدود 2 میلیون نفر 
نیازمند باشــند به طوري که حتی نتواننــد یک وعده غذا برای 

خود تهیه کنند:
2000,000 ÷ 89,000 = 22/47

یعنــی اگر ما همــان 500 تومان را 20 برابر کنیم، می شــود 
هفته ای )10/000=500×20( تومــان. پس می توانیم غذای 

تمام فقرای کشورمان در طول یک سال را تأمین کنیم.
برای خانواده هایی که فرزندانشــان را به مدرســه می فرستند، 
هفته ای 10 هزار تومان پول زیادی نیست. گمان می کنم همه 
از پس آن برمی آیند. به همین راحتی می توانیم کاری کنیم که 

هیچ فقیری در کشورمان گرسنه نماند.

خب این فقط یک مثال بود برای اینکه شــما متوجه شوید، با 
همین پول های انــدك که می توانید از پول توجیبی خود کنار 
بگذارید، چه کارهای بزرگ و خوبی می شــود انجام داد. شاید 
تعجب کنید چرا کاری که به همین سادگی به نظر می رسد، انجام 
نمی شود؟ یکی از دالیلش این است که ما هنوز باور نکرده ایم که 
با جمع شدن همین کارهای کوچک که در تعداد زیاد )مثل 15 
میلیون نفر دانش آموز( ضرب می شود، چه عددهای بزرگی خلق 
می شوند. یکی دیگر از دلیل ها هم این است که هرکدام از ما به 
انجام کارهای کوچک ولی پیوسته و دنباله دار عادت نکرده ایم. 
مثاًل می توانیم عادت کنیم که به طور روزانه یا حداقل هفتگی، 
بخشی از پول توجیبی خودمان را به عنوان صدقه کنار بگذاریم 
تا این عادت بین دانش آموزان مدرســه به یک فرهنگ تبدیل 
شود. مهم نیست که در یک مدرسه چقدر پول جمع می شود و 
با آن پول چه کاری می شــود کرد. مهم تبدیل شدن این سنت 
حسنه به یک فرهنگ و عادت عمومی است. مهم این است که 
دانش آموز ما دغدغه داشته باشد. به فکر هم نوعان و هم سن های 
خودش باشد. راستی برای این موضوع چه فکری کرده اید؟ آیا 
شما حاضرید به تنهایی بخشی از پول توجیبی خودتان را کنار 

بگذارید و برای امور خیر صرف کنید؟

کمی بیشتر فکر کنیم!
اگر شــما حاضرید از پول توجیبی خودتان حتی به یک مقدار 
اندك بگذرید و آن را کنار بگذارید، شــروع خیلی خوبی است، 
اما پایان کار نیســت. باید به فکر باشید و دوستان دیگر مدرسه 
را هم با خود همراه کنید. از کالس خودتان شروع کنید. بچه ها 
را جمع کنیــد و یک صندوق کوچک در کالس ایجاد کنید. با 
هم قرار بگذاریــد، هر هفته هر کس هر مقداري که می خواهد 
)هر چند خیلی خیلی کم باشه( از پول توجیبی های خودش به 
این صندوق هدیه کنید. وقتی این کار در کالس شما جا افتاد و 
بیشتر بچه ها مشارکت کردند، به همراه کردن بقیة کالس های 
مدرســة خودتان فکــر کنید. آن ها را هم تشــویق کنید تا هر 
کالس برای خودش یک صندوق درست کند. به کمک معلمان 

و مسئوالن مدرسه این کار را در کل مدرسه توسعه دهید.
اکنون صندوق مدرســة شــما وضع بهتری دارد. پول بیشتری 
جمع آوری شــده اســت و می توانید تصمیم بگیرید که با این 
صدقات جمع آوری شده، چه کارهای خیری انجام دهید. در این 
مورد با هم مشورت کنید و راه های ناب را بیابید. تالش شما این 
باشد که گرهی هرچند کوچک از مشکالت خانواده های نیازمند 
باز کنید. امیدوارم در این راه خیر موفق باشید. مطمئن هستم 
که اگر این حرکت را آغاز کنید، معلمان و والدین هم مشارکت 
می کنند و شــما می توانید کارهای بزرگی انجام دهید. به امید 
اینکه هر مدرسه در کشورمان یک صندوق صدقة دانش آموزی 
داشته باشد و همه دست به دست هم بدهند و با مشارکت هم 

کارهای بزرگ تری انجام دهند.

دوره ۲۶. شماره ۲

ریـاضیــاتو
کاربــــــرد
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اين مقاله حاصل کنجکاوی های پسرم، کوروش حسين قنبری، 
دانش آموز پاية ســوم ابتدايي در مورد انارهاســت. به همين 

خاطر خيلی از زبان رياضی در آن استفاده نشده است.
 انار ميوه ای ايرانی است و کسی در خوش مزه و مفيد بودن آن 
شکی ندارد. تقريبًا همة ما در فصل زمستان و پاييز خاطرات 
زيادی با آن داريم؛ به ويژه در شــب يلدا. اما متأســفانه افراد 
زيادی هستند که از انار خوردن خاطرة خوبی ندارند. چرا که 
موقع خوردن انار به دردســر می افتند. لباس خود يا فرش را 
رنگی می کنند، و يا پس از خوردن انار، همة دست و صورتشان 
چسبناک و رنگی می شود. بچه ها چه کتک هايی به خاطر انار 
که نخورده اند و چه فرش ها و لباس های گران بهايی به خاطر 

انارخوری لک شده اند. اما مشکل چيست؟

ا︫︐︊︀ه ﹡﹊﹠﹫د؛
︣د  انار﹨ا ﹎
ني︧︐﹠ـــ︡ !

آن ﹨︀را ﹝︓﹏ 
︨ــــــــ﹫︉ 

️︨﹢︎
 ﹡﹊﹠﹫د

قاسم حسين قنبری
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انار پنج وجهی
مشکل اين اســت که انار گرد نيست، ولی اين افراد با فرض 
اينکه انار گرد اســت، برای شکستن آن مثل سيب يا پرتقال 
عمل می کنند. در نتيجه دانه هــای انار را زخمی می کنند و 
خون به پا می شود! يکی از دوستانم تعريف می کرد اولين بار 
که انار ديده بود، آن را مانند سيب پوست کنده بود و معلوم 

است که چه اتفاقی افتاده بود.
با کمی دقت معلوم می شــود که شــکل انار يک چندوجهی 
اســت که روی يک مخروط يا هرم معکوس بنا شــده است. 
هــر يک از وجه ها، پايــه ای در درون خود دارند که دانه های 
انار روی آن ها چيده شــده اند و شبيه تاج خروس است. اين 
بخش ها )تاج ها( توسط پرده ای از ساير قسمت ها جدا شده اند. 
برای روشن شدن موضوع به تصويرهای ۱ و 2 دقت کنيد که 

برشی از اناری کوچک است. 

به آسانی مشخص می شود که انار تصوير 1 مقطع مربع دارد 
که قطرهای آن رسم شده اند. اين قطرها همان پرده ها هستند. 
انــار تصوير 2 مقطع مثلث دارد و پرده هــا تقريبًا ميانه های 

مثلث هستند که در يک نقطه يکديگر را قطع کرده اند.

الگوريتم شکستن انار 
۱. ابتدا همانند تصوير ۱ و 2 پوســت، سقف انار را همراه تاج 

برمی داريم.
2. چندوجهی انار را مشخص می کنيم.

۳. در زاويه هــای چندضلعــی، با توجه به خط های ســفيد 
برش های عمود می زنيم.

۴. وجه های چندضلعی را به آرامی جدا می کنيم.
تذکر: در همة مرحله ها فقط پوست انار را برش می زنيم.

اما چند سؤال مطرح می شود:
é بيشترين و کمترين وجه انارها کدام ها هستند؟

é آيا همة انارهای يک درخت وجه های مساوی دارند؟
é بيشترين وجه ها بين انارها کدام اند؟

پاســخ به اين سؤال ها به رياضی مربوط نيست و به مشاهده 
نياز دارد. مشاهدات ما نشان داده است: 

é انار از سه وجهی تا هشت وجهی وجود دارد. 
é همة انارهای يک درخت وجه های مساوی ندارند. 

é بيشترين انارها پنج يا شش وجهی اند.

دوره ۲۶. شماره ۲
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دوســتان ســالم. به درمانــگاه ریاضی 
خــوش آمدیــد. ایــن هفتــه یکی از 
مراجعه کننــدگان دانش آموز نخبه ای 
بود به نام امیرمحمد خادم وطنی. 
امیرمحمد که بسیار مؤدب و موقر 
نشــان می داد، به اتفــاق مادرش 
بــه درمانــگاه مراجعــه کــرده 
بودند. ایشــان را بــه اتاق اصلی 
راهنمایی کردم و پس از ســالم 
و احوال پرســی علت مراجعه را 

جویا شدم. 
ابتدا مادر امیرمحمد او را معرفی 
کــرد و خالصــه ای از رزومة او 
را نشــان داد. واقعــاً بــرای یک 
دانش آموز پایة هفتم، رزومة بسیار 
مدال  بود.  تحسین برانگیزی  و  پربار 
طــالی 2019، مدال نقــرة 2020 
ریاضی  المپیاد  آســیایی  مسابقه های 
SASMO، نشــان لیاقت مســابقه های 
جهانی IJMO و چندین دیپلم افتخار از 
مسابقه های کانگورو نشان می داد، بحثی 
که قرار بود بین ما انجام شود، مطمئناً از 

سطح باالیی برخوردار است.

 از او پرســیدم: »امیرجان چه ســؤالی ذهن شما را به خود 
مشغول کرده است؟« 

 مؤدبانه سالم کرد و گفت احتمال.
 پرسیدم مشــکل چیســت؟ گفت: »چرا غالباً محاسبه های 
احتمال با واقعیت هم خوانی نــدارد؟ با این اوصاف ما چرا علم 
احتمال می خوانیم، وقتی با قاطعیت نمی توانیم به آن اســتناد 

کنیم؟«
انصافاً ســؤال تأمل برانگیزی بود و امیرمحمد با اشتیاق منتظر 
جواب من بود. کاماًل متوجه ســؤالش شدم، ولی برای نگارش 
این گفت وگو از او خواســتم تا با یک مثال، ســؤالش را ساده تر 

مطرح کند.
 در پاســخ گفت: »مثاًل در پرتاب تاس، محاســبه ها نشــان 
1 است. تفسیر این 

6
می دهد که احتمال رو شــدن عدد 2 برابر 

عدد هم آن اســت که از هر شش پرتاب یک تاس، باید یک بار 
عدد 2 رو شــود، ولی من چندین بــار آزمایش کردم و خالف 
ایــن عدد اتفاق افتاد. در یکی از آزمایش ها، از ده پرتاب متوالی 
هیچ کدام 2 نشد. با این آشفتگی ها، چرا ما باید علم احتمال را 

بخوانیم؟!«
 پرسیدم: »آیا بین آزمایش ها حالتی را تجربه کردی که عدد 

1 را تأیید کند؟« 
6

 گفت: »بله، بعد از کلی آزمایش یک بار اتفاق افتاد.« 
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 گفتم: »امیرمحمد عزیز، اول اینکه از ســؤال های شما بسیار 
لذت بردم و با دیدن رزومة شما انتظار چنین سؤال هایی را داشتم. 

دوم اینکه اگر موافقی در مورد سؤال اول شما بحث کنیم.« 
 گفت: »با کمال میل.« 

 گفتم: »اگر اشــتباه نکنم، در تفســیر شما کلمة باید وجود 
داشت، درست است؟« 

 گفت: »درست است. مگر این طور نیست؟« 
 جواب دادم: »اگر به جای باید بگوییم انتظار داریم، خیلی 
قابل قبول تر خواهد شد؛ نظر شما چیست؟ آیا می توانید جملة 

خودتان را تصحیح کنید؟« 
 گفت: »یعنی از هر شــش پرتاب یک تــاس، انتظار داریم 
یک بار عدد 1 رو شــود. اما اســتاد این انتظار از کجا نشــئت 

می گیرد؟« 
 گفتم: »از هم شــانس بودن روشدن هر شش وجه تاس. این 

جواب برای شما قانع کننده است؟« 
 گفت: »اگر تاس دست کاری نشده باشد، منطقی است، ولی 
هم شــانس بودن آن ها چرا باعث نمی شود از هر شش پرتاب، 
فقط یک پرتاب عدد 1 رو شــود؟ چرا این نظم در محاسبه ها، 

در عمل به هم می ریزد و اتفاق نمی افتد؟«
 گفتم: »امیرمحمد جان ما با محاســبه ها، در واقع اتفاقی را 
که قرار است در دنیای واقعی بیفتد، مدل سازی می کنیم و یک 
عــدد به نام عدد احتمال را به آن نســبت می دهیم. به طوری 
که هر قدر آن عدد به 1 نزدیک تر باشــد، انتظار داریم احتمال 
وقوع آن بیشتر شود و هر قدر آن عدد به صفر نزدیک تر باشد، 
انتظار داریم احتمال وقوع آن کمتر باشد. اما از قبل می دانیم، 
آنچه که محاســبه می کنیم و در واقــع انتظار داریم، در عمل 
می تواند نتیجه ای دور از انتظار ما داشته باشد. علم احتمال به 
اتفاقاتی که با قطعیت قابل پیش بینی نیستند، مقدار می دهد. 
این مقدارها انتظارات ما از نتایج این اتفاقات را نشان می دهند، 
ولی نمی توانند آنچه پیش می آید را دقیقاً پیش گویی کنند. در 
یک زندگی پویا که موجودات آن دائماً در حال تغییر هستند، 

واضح است که بسیاری از انتظارهای ما اتفاق نمی افتند.« 
 امیرمحمد گفت: »اســتاد تا حدی قانع شدم، اما سؤال دوم 
مــن همچنان به قوت خود باقی اســت. وقتی آنچه که انتظار 
داریم را محاســبه می کنیم و نتیجه، بیشتر اوقات با آنچه که 
اتفاق می افتد متفاوت اســت، پس چرا ما باید علم احتمال را 

بدانیم؟!« 
 از او پرســیدم: »شــما روزانه چند بار در موقعیت هایی قرار 

می گیرید که باید پیش بینی و انتخاب کنید؟«

 کمی مکث کرد و گفت: »بستگی دارد. بعضی از روزها زیاد 
اتفاق می افتد و بعضی از روزها کم.« 

 پرســیدم: »در چند مورد پیش بینی شــما درســت از آب 
درآمده است؟« 

 گفت: »گاهی درست بوده است و گاهی نه.« 
 گفتم: »در رزومة شــما مدال طالی مســابقه های آسیایی 
المپیاد ریاضی SASMO وجود دارد. به شما تبریک می گویم. 
حاال یک ســؤال از شما دارم: در حل سؤال های این مسابقه ها، 
پرسشــی برای شــما پیش آمد که هیچ ایده ای برای حل آن 

نداشته باشید؟« 
 بالفاصله جواب داد بله. 

 پرسیدم: »چرا تصادفی به آن جواب ندادید؟«
 امیرمحمد گفت: »چون نمرة منفی داشت.« 

 گفتم: »از کجا معلوم، شاید به قول خودتان جواب تصادفی 
که انتخاب می کردید، گزینة درســت بود؛ یعنی غیر از انتظار 

شما؟ چه چیزی مانع انتخاب جواب تصادفی شد؟« 
 گفت: »انتخاب تصادفی یک گزینة درســت در مقابل ســه 

گزینة نادرست عقالنی نبود.« 
 گفتم: »شــما همان موقع از علم احتمال استفاده کرده اید،  
3 را 

4
بدون آنکه متوجه شــوید. شــما در واقع عدد احتمال 

1 )انتظار شما از 
4

)انتظار شما از نادرست بودن گزینه( به عدد 
درست بودن گزینه(، ترجیح دادید.« 

 امیرمحمد گفت: »حق با شماســت. من همیشــه در یک 
سؤال چندگزینه ای که هیچ ایده ای ندارم و سؤال نمرة منفی 
هم دارد، انتخابم جواب ندادن به ســؤال است. علت آن، بدون 
آنکه متوجه شــوم، محاسبه و مقایسة عدد احتمالی است که 
من از درست و نادرست بودن انتخابم انتظار دارم. استاد مثال 
بســیار جالبی بود، کاماًل قانع شــدم. من چون در آزمون های 
تســتی زیادی شــرکت کرده ام، این موضــوع را کامالً لمس 

کرده ام.« 
 گفتم: »امیرمحمد جان، حاال شــما می توانید خالصه ای از 

بحثمان را ارائه دهید؟«
 با طمأنینه گفت: »فکر می کنم بتوانم. در علم احتمال ما به 
هر پدیدة تصادفی که قرار است روی دهد، می توانیم عددی را 
نسبت دهیم. این عدد نشان دهندة نتیجة مورد انتظار ماست و 
هیچ تضمینی وجود ندارد که دقیقاً نتیجة پیشامد را پیش بینی 
کند. با این حال در بســیاری از تصمیم هــا و انتخاب ها، عدد 

احتمال می تواند کمک کننده و راهگشا باشد.«   
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روزهايی را سپری می کنيم که متأسفانه به دليل وجود بيماری »کرونا«، بعضی از رقابت های جذاب ورزشی در سطح جهانی، از قبيل 
المپيک ٢0٢0 توکيو برگزار نشد. اما با مطلب پيش رو می خواهيم با ارائة يک مسئله در ارتباط با نوع برگزاری رقابت های ورزشی، 

از آخرين رقابت جام  ملت های اروپا در سال ٢01٦ )1٣٩5 خورشيدی( يادی کنيم. 
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ورزشی از دانش رياضی استفاده می شود. چنين استفاده ای حتی سبب طرح مسئله هايی در مسابقه های مرتبط با رياضی شده است. 
برای مثال، در »مسابقة رياضی کانگورو« در پايه های هفتم و هشتم در سطح متوسط، يعنی چهار امتيازی، در سال ٢01٦ چنين 
مسئله ای مطرح شده است. اين مسئله را با اندکی تغيير و در ارتباط با مسابقه های جام ملت های اروپا ٢01٦ به صورت مقابل بيان 
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﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی
جعفر اسدی گرمارودی

﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی
جعفر اسدی گرمارودی

﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی
جعفر اسدی گرمارودی

﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی
جعفر اسدی گرمارودی

﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی
جعفر اسدی گرمارودی

﹝︧﹙﹥ ای در يך ارم نايی
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مسئله: همان طور که می دانيد، بعد از رقابت های گروهی در جام  ملت های اروپا، 1٦ تيم صعود مي كنند و ادامة رقابت ها را به صورت 
حذفی از مرحلة يک هشــتم نهايی برگزار خواهند کرد. بعد از پايان مســابقه ها، ماهان نتيجه هــای مرحله های يک چهارم نهايی، 

نيمه نهايی و نهايی جام ملت های اروپا را نوشت؛ البته نه لزومًا به همان ترتيب: 
فرانسه از آلمان، پرتغال از لهستان، فرانسه از ايسلند، پرتغال از فرانسه، آلمان از ايتاليا، ولز از بلژيک و پرتغال از ولز ُبرد.

با نتايج اعالم شدة باال مسابقه های مرتبط با هر سه مرحلة حذفی و قهرمان را تعيين کنيد و در پايان نمودار حذفی را رسم کنيد.
حل: شــايد فوتبال دوســتان عزيز هنوز قهرمان آن دوره و بازی نهايی و اتفاقات آن را يادشان باشد اما اگر يادتان نمی آيد و شايد 
آن موقع هنوز چنين مسابقاتی را دنبال نمی کرديد اکنون با اطالعاتی که در ارتباط با جام حذفی خواهيم گفت می توانيد تک تک 

مسابقات هر مرحله را مشخص کنيد. 
با توجه به اطالعات باال و نتايج اعالم شدة مسابقه ها از مرحلة يک چهارم نهايی، می توان به داشته های زيردست يافت:

é مرحلة يک چهارم نهايی با حضور ۸ تيم برگزار می شود و اگر تعداد تيم های باال را بشماريم، دقيقًا نام ۸ تيم فرانسه، آلمان، پرتغال، 
لهستان، ايسلند، ايتاليا، ولز و بلژيک را مشاهده خواهيد کرد.

é تعداد مســابقه های اعالم شــده برابر ۷ بازی است که دليل آن روشن است: 4 بازی در يک چهارم نهايی، 2 بازی در نيمه نهايی و 
تک بازی نهايی که در مجموع ۷ مسابقه را شامل می شود. 

é نام بعضی تيم ها يک بار، نام بعضی تيم ها دو بار، و نام بعضی تيم ها سه بار آمده است. روشن است، به دليل وجود سه مرحله، نام 
هيچ تيمی بيش از سه بار نيامده است.

é با کمی دقت در می يابيد، تيم هايی که نامشــان فقط يک  بار آمده اســت، در طرف دوم بازی ها اعالم شده اند و بازندة مسابقه ها 
بوده اند. تعدادشان هم برابر چهار تيم است. اين تيم ها حذف شده های مرحلة يک چهارم نهايی هستند و با حذف شدن، مجالی برای 

بازی بيشتر نداشته اند تا نامشان بيشتر بيايد. با اين توضيحات نام اين تيم ها عبارت  است از: لهستان، ايسلند، ايتاليا و بلژيک.
é تيم هايی که نامشان دو بار آمده است، دارای يک پيروزی و يک شکست هستند و شکست آن ها در مرحلة نيمه نهايی است. آلمان 

و ولز بازنده های مرحلة نيمه نهايی هستند.
é و باالخره نام دو تيم از هشت تيم باال سه بار آمده است که دو تيم فرانسه و پرتغال هستند و مشخص است، بازی نهايی بين اين 
دو کشور بوده است. پرتغال در بازی پايانی، حتی با خروج کريستيانو رونالدو در دقيقة ٢0 بازی به علت مصدوميت، توانست فرانسه 

را شکست دهد و برای اولين بار قهرمان اروپا شود. 
اکنون می توانيم نموداری از مرحلة يک چهارم نهايی به بعد اين مسابقه ها رسم کنيم. )به نمودار توجه کنيد.(

 

در مسئلة اصلی فقط مسابقة نهايی را خواسته بودند، اما در اينجا، جزئيات بيشتری را بررسی کرديم تا به اين بهانه حل کامل تری 
از مسئله نشان داده شود. 

آلمان
آلمان

ایتالیا

ایسلند

فرانسه
فرانسه

فرانسه
پرتغال

لهستان

ولز
ولز

بلژیک

پرتغال

پرتغال

پرتغال

قهرمان



با مفهوم »تقارن« در ریاضی و در بخش هندســه آشنا شده اید. 
تقــارن یعنی اگر شــکلی را حــول یک نقطه و یــا یک محور 
بچرخانیم، تصویری مشابه داشته باشیم. سه نوع تقارن اساسی 

داریم: تقارن چرخشی، تقارن انعکاسی، تقارن مرکزی. 
تقارن چرخشــی به تقارنی گفته می شود که در آن با چرخش 
جسم حول محور تقارن خود به اندازة مشخص، شکل آن عوض 

نشود. شکل های 1 و 2 تقارن چرخشی را نشان می دهند. 

نقطه های یک طرف دقیقاً بر طرف دیگر منطبق شــوند؛ مثل 
تصویرهای 1 و 2.

دو﹇﹙﹢﹨ای
ديــ︖ي︐ا﹜ی

ژماجواهریپور

مانند تصویر 3. 
تقارن را می توانید در طبیعت نیز ببینید )تصویر 4 و 5(. وجود تقارن 
تعادلی ایجاد می کند که سبب می شود، تماشای طبیعت چشم نواز 

باشد. 

علم تقارن در طراحی ساختمان ها و معماری نیز کاربرد فراوان 
دارد )تصویر 6 و7(. 

 

امــروزه از مفهوم تقارن در یکی از ارکان انقالب صنعتی چهارم 
استفاده می شود که »دوقلوهای دیجیتالی« نام دارد. دوقلوهای 
دیجیتــال به زبان ســاده یک مدل نرم افزاری از یک شــیء یا 
سیســتم فیزیکی زنده یا غیرزنده است. به زبان دیگر، دوقلوی 
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دیجیتال نســخة مجازی یک سیســتم فیزیکــی مانند موتور 
هواپیما، موجود زنده، ساختمان، پل، یک دفتر کار و یا هر چیز 

دیگری است. 
مهم ترین کاربرد این مدل دیجیتالی و مجازی در این است که 
دانشــمندان و مهندســان می توانند پیش از آنکه یک سیستم 
فیزیکی واقعی بسازند یا حتی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، 
همة بررسی هایشان را با استفاده از دوقلوی دیجیتال آن انجام 

دهند. 
دوقلوی دیجیتال یک ماکت مجازی از هر جســم با هر اندازه و 
هر میزان پیچیدگی است. فناوری دوقلوی دیجیتال به کاهش 
هزینه های ســاخت سیســتم های جدید کمک بسیار زیادی 
می کند. زیرا قبل از ساخت و تولید صنعتی سیستم مورد نظر، 
یک نســخة مجازی آن این امکان را فراهم می کند که از همة 

جوانب، آن کاال مورد بررسی قرار گیرد )تصویر 8 و 9(. 

دوقلوهای دیجیتال حتی در ساخت اندام انسانی پیوندی کاربرد 
دارد )تصویــر 10(. برای مثال، یک قلــب و یا ریة مصنوعی، 
قبل از قرار گرفتن در بدن بیمار، تحت نســخة مجازی تولید و 

آزمایش می شود. 

ســاخت یک دوقلوی دیجیتال کار بسیار پیچیده ای است. این 
طور نیست که برای هر سیستم فیزیکی یک قالب آماده وجود 

داشته باشد )تصویر 11(. 

 
از این دانش حتی می توان در طراحی شهرهای جدید با آلودگی 

هوا و ترافیک کمتر نیز استفاده کرد )تصویر 12(. 

 
دانش تقارن امروز تا فناوری بســیار جالب دوقلوهای دیجیتال 
پیش رفته اســت. هر یــک از مباحث ســادة ریاضی به نتایج 
شــگفت انگیزی در فناوری های روز دنیا منجر شده است. پس 
تمــام مطالب ریاضی را به خوبی بیاموزیــد تا بتوانید در دنیای 

آینده صاحب شغل باشید. 
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︡ ن︧﹏ ﹠ ︣ای ی︋  ﹝︺﹙ـِ﹛ ﹁︣﹨﹫︐ـ﹦ ر︀︲﹩ و ﹝﹣﹜︿ ﹋︐اب ﹨ای د︨ر
 دکتررضاحیدریقزلجه،استادیاردانشگاهفرهنگیانتهران

 تصویرگر:حمیدخلوتی

﹝يـــــــــ︣زا ︗﹙ي﹙ـــــــــــــــی ︣ان رياضی دانان ﹝︺ا︮︣ اي
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اخ️. او در اردي︊ش️  ︣︗︧︐﹥ اش، از او ﹝︺﹙﹞ی ﹝︓ال زدنی︨  ︣ان ا︨️ ﹋﹥ خ︡﹝ات︋  ﹥ ر﹁︐﹥ ﹨ای اي ︣ای ﹠︡ ن︧﹏ از ﹝︨︡ر ۱. ﹝ي︣زا ︗﹙ي﹙ی نا﹝ی آ︫﹠ا︋ 
︐ا﹁️. ﹝ي︣زا دورۀ ا︋︐︡ايی را در  ﹥ ﹜﹆ای دو︨ــ️︫  ︣ان︖ام در آذر﹝اه ۱۳۹۴︋  ــال در اي﹟ ︗ان زي︧️، و︨  ــ︡، ۸۲︨   ︫︡﹛﹢︐﹞ ︫︣ــ﹢ ︨ــال ۱۳۱۲ در︋ 

ا ︑︃︨ي︦ دارا﹜﹀﹠﹢ن، ︑︃︨ي︦  ︐ان ﹨﹛ ز﹝ان︋  ︡. اي﹟ د︋ي︨︣  ︫︫︣﹢ ︺ادت»︋  ︐ان︨  ︍︦ وارد «د︋ي︨︣ زاد﹎ا﹨︩ ﹎︢ران︡.︨ 
︣از  ي ︣ای ﹝﹆︡﹝ا︑ی︫  ︨ ︩ ايان ﹋﹙اس ن﹛، در آز﹝﹢ن ورودی دان ︐ان، ي︺﹠ی︎  ︣دن دورۀ اول د︋ي︨︣ ︍︣ی ﹋ ︺︡ از︨  ﹢د.︋  ︫︡ه︋ 
 ﹏﹞ ︣ا آ﹝﹢ز﹎ار ︫﹢د. اي﹟ ا︑﹀اق در ︨ال ۱۳۳۰ رخ  داد و ︨ ︩ ︣از ر﹁️ ︑ا ︋ا ﹎︢ران︡ن دورۀ دو ︨ا﹜ـ﹦ دان ﹇︊﹢ل ︫︡ و ︋﹥ ︫ي

 .︡ ︣ ﹋ازرون ︑︺يي﹟︫  ﹋ار او︫ 
︧﹞ .۲﹢﹜ان آ﹝﹢زش و︎︣ورش ﹋ازرون ﹢ن دي︡ن︡ ﹋﹥ ︗﹙ي﹙ی در رياضی ︑﹢انايی خ﹢︋ی دارد و از ︵︣ف دي﹍︣ د︋ي︣ رياضی 
ال ۱۳۳۶  ال ︑︡ري︦ در ﹋ازرون، در︨   ︨︩ ︦ از︫   ︎.︡﹠︐﹁︣ ︢ي ︐ان︎  ﹥ ︻﹠﹢ان د︋ي︣ رياضی د︋ي︨︣ ﹨﹛ ن︡ا︫︐﹠︡، او را︋ 
︣د! و  ﹥ دي︍﹙﹛ ﹋ا﹝ــ﹏ ︑︊︡ي﹏ ﹋ ︣اي﹟ دي︍﹙ــ﹛ نا﹇︬ خ﹢د را︋  ﹠ا︋ ــ︐ـ﹦ رياضــی ادا﹝﹥ ︑︭ي﹏ د﹨︡.︋  ︣﹁ــ️ در ︫ر ︑︭﹞يــ﹛ ﹎
ــ︡. ﹢ن دورۀ   ︫﹤︐﹁︣ ︢ي ︣ان» (دانشــ﹍اه خ﹢ارز﹝ی ﹁︺﹙ی)︎  ︑ ︣ای ︻ا﹜ــی ︩ ︨ــ ــ︐ـ﹦ رياضــی «دان ا﹝︐ــان داد و در ︫ر
﹥ ي﹊ی  ︣ای ادا﹝ـ﹦ ︑︭ي﹏︋  ــ ︣د و︋  ﹍ي ﹢رس︋  ︣اي﹟ ﹝ی ︑﹢ان︧ــ️︋  ﹠ا︋ ــان︡،︋  ايان ︨ر  ︎﹤ ــا ر︑︊ـ﹦ اول︋  ﹜ي︧ــان︦ رياضــی را︋ 
ــ﹥ ﹋ار ︑︡ري︦ خ﹢د در  ︣د و︋  ــ︭ی از اي﹟ ا﹝︐ياز ا︨ــ︐﹀اده ن﹊ ﹥ د﹜اي﹏︫  ــ︣ود. ا﹝ا︋  از دانشــ﹍اه ﹨ای خــارج از ﹋شــ﹢ر︋ 
ال ۱۳۴۸ ﹝︧ا︋﹆﹥ ای ︋﹢د  ︐ان ︋﹢د. در︨  ︣د و ﹠︡ ︨ال ﹨﹛ ﹝︡ي︣ د︋ي︨︣ ︣﹎ش️. در ﹨﹞ي﹟ ︫︣ ازدواج ﹋ ﹋ازرون ︋

︣د.  ﹋ ️﹋︣ ــ︐ادن︡. ︗﹙ي﹙ی در اي﹟ ﹝︧ا︋﹆﹥︫  ﹥ ﹋شــ﹢ر ان﹍﹙︧ــ︐ان ﹝ی ﹁︨︣ ︣ای ادا﹝ـ﹦ ︑︭ي﹏︋  ︣ادی را︋  ︣ي﹅ آن، ا﹁ ﹋﹥ از ︵
︣ود و در ﹥ ز﹝ي﹠﹥ ای ﹝ی خ﹢ا﹨︡ ﹋ار ﹋﹠︡. او در ︗﹢اب ﹎﹀️:  ﹥ ان﹍﹙︧︐ان︋  ︣ا ﹝ی خ﹢ا﹨︡︋   ︡ي︡ن ︨︣ ︎︦ از ﹇︊﹢﹜ی در آز﹝﹢ن ﹋︐︊ی، در ﹝︭ا︊﹥ از او︎ 
﹥ ﹜﹠ــ︡ن ر﹁️. در آن︖ا  ــ︡ و︋  ︣ه در اي﹟ ﹝︧ــا︋﹆﹥ ان︐اب︫  ا﹜اخ ︣ان ︑︡ري︦ ﹋﹠﹛.»︋  ياي﹛ در اي ﹍يــ︣م و︋  ــ︣وم رياضيــات ︗︡يــ︡ را ياد︋  «﹝ی خ﹢ا﹨ــ﹛︋ 
ــی رياضی  ︣اوان، ﹋︐اب ﹨ای د︨ر ا ︻﹙ا﹇﹥ ﹝﹠︡ی ﹁ ﹢د. در اي﹟ دوره︋  ــ︴ ﹁﹢ق ﹜ي︧ــان︦︋  ︣ي︊ًا در︨  ــا﹜ـ﹦ رياضيات ︗︡ي︡ را ﹎︢ران︡ ﹋﹥ ︑﹆ يך دورۀ يך︨ 
ــ︣ ﹋ار   ︨﹤ از﹎شــ️ و︋  ︣ان︋  ﹥ اي ا ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از آن ﹋︐اب ﹨ا︋  ︣د و︋  ا د﹇️ ﹝︴ا﹜︺﹥ ﹋ ــ︐ان ﹨ای آن︖ا ︑︡ري︦ ﹝ی ︫ــ︡ن︡،︋  را ﹋﹥ در د︋ي︨︣
︣د و  ی از آن ﹝︃﹝﹢ري️ ︻﹙﹞ی ︑ي﹥ ﹋ ︤ا︫ر خ﹢د در ﹋ازرون ر﹁️. او ﹨﹞︙﹠ي﹟ ﹎
﹢د ﹋﹥  ︤ارش ن﹢︫︐﹥︋  ︐اد. در آن ﹎ ︣ای وزي︣ و﹇️ آ﹝﹢زش و︎︣ورش ﹁︨︣ ︋
﹥ ﹝︴ا﹜︊ی  ﹥ روز ني︧️ و︋  ــ︐ان ﹨ای ﹝ا︋  وض︺ي️ رياضيات در د︋ي︨︣
ــ﹢د. اي﹟  ︣ده︋  ﹋ــ﹥ در ﹋شــ﹢ر﹨ای دي﹍ــ︣ ︑︡ريــ︦ ﹝ی ︫ــ︡ن︡، ا︫ــاره ﹋
ــال  ــ︡ و د︨ــ︐﹢ر داد ﹋﹥ ﹝ي︣زا در︨  ︤ارش ﹝ــ﹢رد ︑﹢︗ــ﹥ وزي︣ وا﹇︹︫  ﹎ــ
︣نا﹝﹥ ري︤ی  ﹢د ︑ا در ﹎︣وه رياضی «د﹁︐︣ ︋ ︣ان ﹝﹠︐﹆﹏︫  ︑ ﹤︋ ۱۳۵۰
︣︑ي︉،  ﹥ اي﹟ ︑ ﹢د.︋  ﹥ ﹋ار︫  ــی» ﹝ش︽﹢ل︋  و ︑︃﹜ي︿ ﹋︐اب ﹨ای د︨ر
︣﹁️ ﹋﹥ ﹝ی ︑﹢ان︧ــ️ ︑︃︔ي︣  ︣ار ﹎ ︗﹙ي﹙ــی در ﹝﹢﹇︺يــ️ و ︗اي﹍ا﹨ی ﹇

ا︫︡. ︣ آ﹝﹢زش رياضی ﹋ش﹢ر دا︫︐﹥︋  ︑︺يي﹟ ﹋﹠﹠︡ه ای︋ 

︣دن دان︩  ۴. ︗﹙ي﹙ی ︋ا و︗﹢د ︑︧﹙︴ی ﹋﹥ ︋︣ رياضيات دا︫️، از روزآ﹝︡﹋
ــ︩  ︣ي﹊ا ر﹁️ و يך دورۀ︫  ــال ۱۳۵۲ ︋﹥ آ﹝ خ﹢د ︾ا﹁﹏ ن﹞ی ︫ــ︡. او در︨ 
از  ︤اس ﹎︢رانــ︡. در اي﹟ دوره︋  ــی را در دانشــ﹍اه ︑﹍ ︣نا﹝﹥ ري︤ی آ﹝﹢︫ز ﹝ا﹨ـ﹦︋ 
︣ي﹊ا  ️ ﹨ای آ﹝ ︐انی ايا﹜ ی رياضی د︋ي︨︣ ی ﹋︐اب ﹨ای د︨ر ︨︣ر  ︋﹤ ﹨﹛ او︋ 
ي﹟ ا﹜﹞﹙﹙ی  ︦ ﹨ای︋  ︣ان ︣داخ️. او ﹨﹞︙﹠ي﹟ در ﹋﹠﹀ ال ۱۹۳۰ ︑ا ۱۹۷۲︎  از︨ 

︣د. ﹋ ️﹋︣ ︣ا﹜يا، ان﹍﹙︧︐ان و ﹨﹙﹠︫︡  ﹝︐︺︡د از ︗﹞﹙﹥ در ﹋ش﹢ر﹨ای ا︨︐

﹥ خا︵︣ ﹋︧︉  ︣﹋️ دا︫︐﹠︡ ﹋﹥︋  ︣ه︫  ︩ ن﹀ ار در ا﹜﹞︍ياد ︗انی رياضی در ﹇ا﹜︉ يך ︑ي﹛︫  ︣ای او﹜ي﹟︋  ︣ان︋  ︩ آ﹝﹢زان اي ال ۱۳۶۶ دان ۳. در︨ 
︣ه ﹋﹠﹠︡ه ای  ︣د. اي﹟ ن︐ي︖﹥ ︋ا ︑﹢︗﹥ ︋﹥ او﹜ي﹟ ︱﹢ر ن︐ي︖ـ﹦ خي ︣ان ﹝﹆ام ۲۶ را ︋ي﹟ ۴۲ ﹋ش﹢ر ﹋︧︉ ﹋ ︣ن︤ ︑﹢︨︳ ي﹊ی از ا︻︱ای ︑ي﹛، اي ﹝︡ال ︋
︣ان در او﹜ي﹟  ︐ی ︑ي﹛ اي ︨︣︎︣ ︣د.︨  ︣ان ر︑︊ـ﹦ اول را در ا﹜﹞︍ياد ︗انی رياضی ﹋︧︉ ﹋ ال ۱۳۷۷ اي ︺︡ از آن، در︨  ال︋  ﹝︧﹢ب ﹝ی ︫︡. ا﹜︊︐﹥ ۱۱︨ 
︣ي︿»  ﹠︺︐ی︫  ︣ ︻︡ۀ ا︨︐اد ︗﹙ي﹙ی و ي﹊ی از ا︨︐ادان رياضی «دانش﹍اه︮   ︋،︡ ︤ار︫  ﹎︣ دورۀ ︱﹢ر ﹋ش﹢ر در ا﹜﹞︍ياد رياضی ﹋﹥ در ﹋ش﹢ر ﹋﹢︋ا︋ 

︋﹢د.
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︣﹝ی ا︮﹏ دارن︡ و  ﹊﹥ ﹨ای ۱۰ ﹎ ــ﹊﹥ ان︡. ۹ ︑ا از ﹋ي︧ــ﹥ ﹨ا︨  ۸. ﹝︺﹞︀: ۱۰ ﹋ي︧ــ﹥ داري﹛ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام دارای ۱۰︨ 
︣دن  ار وزن ﹋ ا يך︋  ︣﹝ی ا︨ــ️. ﹍﹢ن﹥ ﹝ی ︑﹢اني﹛ ﹁﹆︳︋  ــ﹊﹥ ﹨ای ︑﹆﹙︊ی ۹ ﹎ ︑﹠ا ي﹊ی از ﹋ي︧ــ﹥ ﹨ا اوی︨ 

︐ی ︗﹢اب خ﹢د، ﹋︡ زي︣ را ا︨﹊﹟ ﹋﹠ي︡. ی د︨ر ︨︣ر ︣ای︋  ﹊﹥ ﹨ای ︑﹆﹙︊ی را ﹝ش︬ ﹋﹠ي﹛؟︋  ﹋ي︧ـ﹦︨ 

﹝﹠︊︹  ا︮﹙ی:
ــ︡  ︥ه نا﹝ـــ﹦ زن︡ه يــاد ﹝ي︣زا ︗﹙ي﹙ی. ﹝︖﹙ـ﹦ ︫ر ︣ا ﹎﹢يــا و ﹨﹞ــ﹊اران (۱۳۹۵). وي ز﹨ــ

﹞ارۀ ۳.  ﹢م.︫  ی و︨  آ﹝﹢زش رياضی. دورۀ︨ 
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﹠اس  ﹥ ﹝︡ت ﹠︡ د﹨﹥ ﹋ا︫ر ︣د. ا﹝ا از آن︖ا ﹋﹥︋  ۵. ﹝ي︣زا ︗﹙ي﹙ی ﹋︐اب ﹨ای زيادی ︑︃﹜ي︿ و ︑︣︗﹞﹥ ﹋
︣ي﹟ ﹋ار﹨ــای ايشــان در ز﹝ي﹠﹥ ︑︃﹜يــ︿ ﹋︐اب ﹨ای  يشــ︐ ــ﹢د،︋  يــا ﹝︡يــ︣ ﹎ــ︣وه رياضی د﹁︐ــ︣ ︑︃﹜ي︿︋ 
ــ﹥ دورۀ ا︋︐︡ايی،  ︣ای ﹨︨︣  ــ ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ا︨ــ︐اد در ﹝﹆ا︵ــ︹ ز﹝انی ﹝︐﹀اوت،︋  ــ﹢ده ا︨ــ️.︋  ــی︋  د︨ر
︣︋ي️  ︣ا﹋︤ ︑ ︣ای دانش︖﹢يان ﹝ ︐ان و ﹨﹞︙﹠ي﹟︋  را﹨﹠﹞ايی(﹝︺ادل ﹝︐﹢︨︴ـ﹦ اول ﹋﹠﹢نی) و د︋ي︨︣
﹥ ︻﹠﹢ان  ︡ آ﹝﹢زش رياضی» ني︤،︋  ی ن﹢︫︐﹥  ا︨️. در راه ان︡ازی ﹝︖﹙ـ﹦ «︫ر ا︋﹅ ﹋︐اب د︨ر  ︨﹜﹚︺﹞
 ︦ ︣ان رياضی، ايشان ن﹆︩ ﹝﹞ی دا︫️؛ ﹝︖﹙﹥ ای  ﹋﹥︎  او﹜ي﹟ ﹝︖﹙ـ﹦ ︑︭︭ی ﹝︭﹢ص د︋ي

﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︷﹛ ﹝﹠︐ش︣ ﹝ی ︫﹢د.  ال، ﹨﹞︙﹠ان︋  از ﹎︫︢️ ︡ود ۴۰︨ 

︣ي﹟  ﹢د و ︑ا آخ ︣يـ﹦ اي﹟ ﹝︖﹙﹥︋  ︣ي ︑ ️︢ار  ﹨ي﹎︣ ۶. ︗﹙ي﹙ی ﹨﹞﹢اره از ا︻︱ای ︑︃︔ي
︣ ن﹢︫︐﹥ ﹨اي︩  ا آن ︑︡اوم دا︫ــ️. ︻﹙اوه︋  ﹨﹀︐﹥ ﹨ای ︻﹞︣، ﹨﹞﹊اری ايشــان︋ 
﹥ اپ  ــ︡ آ﹝ــ﹢زش رياضی ني︤ ــ︡ود ۴۰ ﹝﹆ا﹜﹥︋  ــاي︣ ﹝︖ــ﹙ات، در ﹝︖﹙ـ﹦ ︫ر در︨ 
﹥ رياضی  ︣ه ای از ايشان در ﹝﹢رد ︻﹙ا﹇﹥ ﹝﹠︫︡︡نشان︋  ــان︡. در اي﹠︖ا، ن﹆﹏ خا︵ ︨ر
﹢دم، ︑ي﹏ دا︨︐ان ن﹢ي︧ــی دا︫ــ︐﹛.  ــ︐ان ﹋﹥︋  خا﹜ی از ﹜︴︿ ني︧ــ️: «د︋ي︨︣
︩ آ﹝﹢ز  ــاي︡ دا︨︐ان ن﹢ي︦ ﹝ی ︫ــ︡م. ا﹝ا و﹇︐ی دان ا﹎︣ رياضی ن﹞ی خ﹢ان︡م،︫ 
︐ان ︋﹢دم، اوا︨︳ ︨ال ﹝︺﹙﹛ ︗︡ي︡ی ︋﹥ ﹋﹙اس ﹝ا آ﹝︡ ﹋﹥ ﹨﹠︨︡﹥  دوم د︋ي︨︣
︣د و  ﹊﹙ی روی ︑︐ـ﹦ ﹋﹙اس ﹋شي︡ و ﹝︧﹙﹥ ای را ﹝︴︣ح ﹋ درس ﹝ی داد. يך روز︫ 
︣د.  ︤ه ﹝ی ﹎ي ︺︡ ﹏ ﹋﹠︡، ︗اي ︣ای ︗﹙︧ـ﹦︋  ︣﹋︧ی اي﹟ ﹝︧﹙﹥ را ︋ ﹎﹀️: ︋︙﹥ ﹨ا ﹨
 ︡﹠ از ︡︺ ــ﹢د.︋  ﹢دم، ︗اي﹛ ﹨﹞يشــ﹥ در ردي︿ اول ﹋﹙اس︋  ﹝ــ﹟ ــ﹢ن ﹇︡﹋﹢︑اه︋ 
︣دم. ﹝︺﹙﹛ ︗﹢اب داد ﹋﹥  ﹋ ﹏ ﹟﹞ :﹜︐﹀﹎ ︣دم و ﹋ ︡﹠﹚ د﹇ي﹆﹥ ان︡يشي︡ن، د︨️︋ 
︙﹥ ﹨ا ﹨﹛ ﹎﹀︐﹠︡ آ﹇ا ا︗ازه  ︣دم. ︻︡ه ای از︋  ︣ار ﹋ اد﹎ی ﹨ا ﹏ ن﹞ی ︫﹢د. ﹝﹟ ا︮ ﹥ اي﹟︨   ︋﹤﹚︧﹞ ﹟اي️ و و﹇️ ﹋﹙اس را ن﹍ي︣. اي︗ ︣ ︋﹠شي﹟︨ 
﹥ ﹋﹞ך  ﹢د. يך خ︳ اضا﹁﹥ ﹋شي︡م و︋   ︋﹤︐︑ ز روی﹢﹠﹨ ﹏﹊ ای ︑︐﹥ ر﹁︐﹛.︫  ﹠︡ي﹛ و ﹝︺﹙﹛ ا︗ازه داد.︎  ﹥ او︋  ︣ود ︾﹙︳ ﹏ ﹋﹠︡ ︑ا︋  د﹨ي︡︋ 
﹥ ︗اي﹍اه  ﹥ ا︨﹛︋  ︣ا︋  ︐ان ﹝ ﹥، ري︦ د︋ي︨︣ ︩ آ﹝﹢زان در ياط ﹝︨︡ر ︿ دان ︊﹍اه، ︗﹙﹢ی︮  ︣ا︨﹛︮  ︣دای آن روز در ﹝ ︣دم. ﹁ ﹋ ﹏ را ﹤﹚︧﹞ آن

︡م.» ﹥ رياضی ︻﹙ا﹇﹥ ﹝﹠︫︡  ︣د. اي﹟ ︻﹞﹏ در رويـ﹦ ﹝﹟ ︑︃︔ي︣ ﹝︓︊️ ﹎︢ا︫️ و︋  ︣ي︿ ﹋ ︣اخ﹢ان︡ و از ﹇﹢ل آن ﹝︺﹙﹛ رياضی، از ﹨﹢ش ﹝﹟ ︑︺ ﹁

ي︡.»  ︨︣︍ ﹢د: «︋︙﹥ ﹨ا ﹨︣﹥ را ن﹞ی داني︡،︋  ــ︺ار او ﹨﹞يشــ﹥ اي﹟︋   ︫.۷
︣ۀ خ﹠︡ان   ︦ ︣د. در︎  خ﹢د او ني︤ در زن︡﹎ی ﹨﹞ي﹟ روش را دن︊ال ﹝ی ﹋
﹢د. ﹝︴ا﹜︺ـ﹦ ﹝︧ــ︐﹞︣  ︣︋ــان او، ذ﹨﹠ــی ﹁︺ال و ︗﹢يای ﹝︴ا﹜︉ ︑ازه︋  ﹞ و
ــاوت در ان︐﹆ال  ︣ي﹟ روز﹨ای زن︡﹎ــی، ن︷﹛ و ︗︡ي️ در ﹋ار﹨ا،︨  ︑ــا آخ
ــ﹥ ︑︡ري︦ رياضی از ︗﹞﹙﹥  ︣︋ــ﹥، ر﹁︐ار ﹝︐ي﹟ و از ﹨﹞﹥ ﹝﹛ ︑︣، ︻شــ﹅︋  ︖︑
 ︡︺︐﹞ و ﹤︐ ︭ي️ وا︨ر ﹢د.︫  ︣ا﹝﹢ش نش︡نی ︗﹙ي﹙ی︋  ︬ ﹨ای ﹁ ︫اخ
︣︋ي️ و آ﹝﹢زش  ﹥ ︑︺﹙ي﹛ و ︑ ﹢د ﹋﹥ ن﹍اه او︋  ︡ه︋  اي﹟ ﹝︺﹙﹛ ﹁︣زان﹥ ﹝﹢︗︉︫ 
ا ﹎شــ﹢دن  ︊ ﹋ارش را︋  ︣د. او ﹨︣ روز︮  ﹍يــ ﹥ خ﹢د︋  رياضــی رن﹌ ﹇︡ا︨ــ️︋ 
ــ︣وع  ﹥ ︑︣︗﹞ـ﹦ آن ﹨ا︫  ︣ا️ آيا︑ی از ﹋﹙ام ا﹜ی و ︑﹢︗﹥︋  ︣آن ﹝︖يــ︡ و ﹇ ﹇ــ
︣د ﹋﹥ ﹠ي﹟ ﹋﹠﹠︡. ﹝﹆ي︡  ﹥ ﹨﹞ـ﹦ ﹨﹞﹊اران خ﹢د ني︤ ︑﹢︮ي﹥ ﹝ی ﹋ ︣د و︋  ﹝ی ﹋

﹢د: ﹢د و ﹨﹞﹢اره د︻اي︩ اي﹟︋  ︋﹥ ن﹞از ︗﹞ا︻️︋ 
︐﹍ار ا︫ی و ﹝ا ︨ر ︣ان︖ام ﹋ار                             ︑﹢ خش﹠﹢د︋  خ︡ايا ﹠ان ﹋﹟︨ 

︡ه ا︨️. ︐﹍ار︫  ︐﹍اران، ان ︫اءاهللا ﹋﹥ ︨ر ︣ای ︨ر  ︨﹤  ︋︣﹀ ا︨  آری،︋ 



نجم الدوله، ميرزا عبدالغفار (۱۲۸۷-۱۲۲٠)
نام او میرزا عبدالغفار اصفهانی، مشــهور به نجم الدوله بود. 
ریاضی دانی برجســته بود که بر دانش های نجوم، تقویم نگاری، 
نقشه کشی، آمار گیری و فلسفه هم احاطه داشت. پدر نجم الدوله، 
مالعلی مهندس اصفهانی نام داشــت که به او غیاث الدین 
جمشــید ثانی می گفتند. پدر و پسر هر دو مورد توجه دربار 
ناصر الدین شــاه قاجار قرار گرفتند و لقب نجم الدوله را شــاه به 
پســر داد. میرزا عبدالغفار معلم ریاضیات در مدرسة دارالفنون 
بود. در گذشــته تقویم رســمی کشــور فقط به هجری قمری 
بود. نجم الدوله اولین بار ســال شمســی را نیز در سال 1264 
شمســی در تقویم خود به کاربرد و برج های دوازده گانة َحَمل 
)فروردین(، ثور )اردیبهشــت( جوزا )خــرداد( و ... را نیز به آن 
افزود. همچنین، اولین سرشماری تهران را و به کمک شاگردان 
دارا لفنون انجام داد و نخســتین نقشــة شهر تهران را نیز رسم 
کرد. از آثار اوست: اصول هندسه؛ اصول مثلثات؛ واسط الحساب 
)ریاضیات دبیرســتانی(؛ اصول علمی جغرافیا؛ رسالة تشخیص 

نفوس دارالخالفة تهران )سرشماری(. 

نش، جان فوربس (۱۹۲۸-۲٠۱۵)
جان نــش از ریاضی دانــان عجیب قرن بیســتم و اوایل قرن 
بیست ویکم بود. اول اینکه ریاضی دانی برجسته بود. دوم اینکه 
به مدت 30 سال دچار نوعی بیماری بود، ولی به ارادة خودش 
بهبــود پیدا کرد و به زندگی بازگشــت. و باالخره اینکه برندة 
»جایزة نوبل اقتصاد« شــد. شهرت نش به  خاطر »تعادل نش« 
است که خود جزئی از نظریة بازی هاست. نظریة بازی ها دربارة 
این موضوع اســت که: »چه راهی وجــود دارد که چند رقیب 
هر یک به ســود برسند و هیچ بازنده ای وجود نداشته باشد؟!« 
جان نش روی نظریة بازی ها پژوهش کرد که حاصل آن یافتن 
»تعادل نش« بود؛ یعنی شرایطی که در آن هر یک از رقیبان به 
بهترین سود می رسند. نش به پاس همین کار در سال 1994 
جایزة نوبل اقتصاد گرفت. دربارة زندگی جان نش فیلمی به نام 

»ذهن زیبا« ساخت شده است که شهرت جهانی دارد. 

احمد حافظ پور دانش آموزان عزیــز! از دورة قبل، دفتــر تازه اي را 
گشوده ایم تا شما را با برخی از بزرگ ترین ریاضی دانان ایران 
و جهان آشــنا کنیم. این معرفی بهانه ای بود که شما در هر 
شماره تعدادي از این چهره ها را به اختصار بشناسید. از آنجا 
که پاره اي از این ریاضی دانان به مباحثی فراتر از ریاضیات 
دبیرستانی پرداخته اند که درك آن ها براي شما مشکل است، 
کوشیدیم جنبه هاي ساده تر زندگی آنان را براي شما بازگو 

کنیم. در این شماره آخرین برگ این دفتر را ورق می زنیم.

نجم الدوله، ميرزا عبدالغفار (نجم الدوله، ميرزا عبدالغفار (۱۲۸۷۱۲۸۷-۱۲۲٠۱۲۲٠))

افزود. همچنین، اولین سرشماری تهران را و به کمک شاگردان افزود. همچنین، اولین سرشماری تهران را و به کمک شاگردان 
دارا لفنون انجام داد و نخســتین نقشــة شهر تهران را نیز رسم دارا لفنون انجام داد و نخســتین نقشــة شهر تهران را نیز رسم 
کرد. از آثار اوست: اصول هندسه؛ اصول مثلثات؛ واسط الحساب کرد. از آثار اوست: اصول هندسه؛ اصول مثلثات؛ واسط الحساب 
)ریاضیات دبیرســتانی(؛ اصول علمی جغرافیا؛ رسالة تشخیص )ریاضیات دبیرســتانی(؛ اصول علمی جغرافیا؛ رسالة تشخیص 

، مشــهور به نجم الدوله بود. ، مشــهور به نجم الدوله بود. 
ریاضی دانی برجســته بود که بر دانش های نجوم، تقویم نگاری، ریاضی دانی برجســته بود که بر دانش های نجوم، تقویم نگاری، 
نقشه کشی، آمار گیری و فلسفه هم احاطه داشت. پدر نجم الدوله، نقشه کشی، آمار گیری و فلسفه هم احاطه داشت. پدر نجم الدوله، 
غیاث الدین غیاث الدین 
 می گفتند. پدر و پسر هر دو مورد توجه دربار  می گفتند. پدر و پسر هر دو مورد توجه دربار 
ناصر الدین شــاه قاجار قرار گرفتند و لقب نجم الدوله را شــاه به ناصر الدین شــاه قاجار قرار گرفتند و لقب نجم الدوله را شــاه به 
پســر داد. میرزا عبدالغفار معلم ریاضیات در مدرسة دارالفنون پســر داد. میرزا عبدالغفار معلم ریاضیات در مدرسة دارالفنون 
بود. در گذشــته تقویم رســمی کشــور فقط به هجری قمری بود. در گذشــته تقویم رســمی کشــور فقط به هجری قمری 
1264

شمســی در تقویم خود به کاربرد و برج های دوازده گانة َحَمل شمســی در تقویم خود به کاربرد و برج های دوازده گانة َحَمل 
)فروردین(، ثور )اردیبهشــت( جوزا )خــرداد( و ... را نیز به آن )فروردین(، ثور )اردیبهشــت( جوزا )خــرداد( و ... را نیز به آن 
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هيلبرت، ديويد (۱۹۴۳- ۱۸۶۲)
هیلبرت در شهر »کونیکسبرگ« آلمان که امروز در خاك روسیه واقع شده است، به دنیا آمد. در 
همان شهر به مدرسه رفت و سپس در دانشگاه هومبولت برلین - که تاکنون دانشمندان بسیاري 
از آن بیرون آمده اند- به تحصیل ریاضیات پرداخت. وي چندي در شهر زادگاه خود در دانشگاه 
ریاضی درس داد، ولی بعداً به دانشگاه کوتینگن انتقال یافت که بهترین مرکز تحقیقات ریاضی 
در جهان بود. هیلبرت به خاطر نقش مهم خود در پیدایش و گســترش »مکانیک کوانتومی« 
ماکس پالنک و »نظریة نســبیت« اینشتین، جایگاه برجسته اي در میان ریاضی دانان قرن 
بیستم دارد. بعضی از دانشــجویانی که زیر نظر او دورة دکتراي خود را گذراندند، دانشمندان 

بزرگی شدند؛ از جمله ارهارد اشمیت، هرمان ویل و جان فون نویمان. 

يزدي، محمدباقر (فوت ۱٠۵۶ هـ ق)
محمدباقر یزدي ریاضی دان برجســتة دور ة  صفویــه و پس از آن بود. وي در 
یزد متولد شد. در جوانی به اصفهان رفت و نزد استادان ریاضیات، به ویژه نزد 
شیخ بهایی به تحصیل پرداخت و در این علم به مقامی بلند دست یافت. از 
او کتاب هایی در ریاضیات باقی مانده که بیشتر به زبان عربی است. برخی از 
کتاب هاي وي عبارت اند از: عیون الحساب، شرح مقاله اي از اقلیدس، رساله اي 
دربارة کره و استوانه، شرح شکل هاي کروي، و رساله  دربارة اسطرالب. شباهت  
نقش هاي هندســی بازمانده از محمدباقر یزدي با برخی تزئینات هندسی در 
بناهاي عصر صفوي، به ویژه مســاجد، مدارس و کاخ ها، نشان می دهد که وي 

در تهیة آن نقشه ها تأثیر داشته است.

يزدي ثاني، محمدباقر (فوت ۱۱٠۷)
این ریاضی دان نــوة محمدباقر یزدي، ریاضی دان بــزرگ عصر صفویه بود. وي 
در زمان هشــتمین و نهمین حاکمان دورة صفویان می زیســت. یزدي ثانی در 
اصفهان متولد شــده بود و نزد پــدرش که خود ریاضــی دان قابلی بود، درس 
خواند و ریاضی دانی مشــهور شد. از او دو کتاب باقی مانده است: شرح مشکالت 
کتاب جّدش »عیون الحســاب«، و نیز کتابی به نام »شــرح خالصئ الحســاب«. 
خالصئ الحســاب کتابی تألیف شــیخ بهایی بود که تا سال ها در مدارس تدریس 

می شد. یزدي ثانی این کتاب را شرح کرده است.

هیلبرت در شهر »کونیکسبرگ« آلمان که امروز در خاك روسیه واقع شده است، به دنیا آمد. در هیلبرت در شهر »کونیکسبرگ« آلمان که امروز در خاك روسیه واقع شده است، به دنیا آمد. در 
همان شهر به مدرسه رفت و سپس در دانشگاه هومبولت برلین - که تاکنون دانشمندان بسیاري همان شهر به مدرسه رفت و سپس در دانشگاه هومبولت برلین - که تاکنون دانشمندان بسیاري 
از آن بیرون آمده اند- به تحصیل ریاضیات پرداخت. وي چندي در شهر زادگاه خود در دانشگاه از آن بیرون آمده اند- به تحصیل ریاضیات پرداخت. وي چندي در شهر زادگاه خود در دانشگاه 
ریاضی درس داد، ولی بعداً به دانشگاه کوتینگن انتقال یافت که بهترین مرکز تحقیقات ریاضی ریاضی درس داد، ولی بعداً به دانشگاه کوتینگن انتقال یافت که بهترین مرکز تحقیقات ریاضی 
در جهان بود. هیلبرت به خاطر نقش مهم خود در پیدایش و گســترش »مکانیک کوانتومی« در جهان بود. هیلبرت به خاطر نقش مهم خود در پیدایش و گســترش »مکانیک کوانتومی« 
، جایگاه برجسته اي در میان ریاضی دانان قرن ، جایگاه برجسته اي در میان ریاضی دانان قرن 
بیستم دارد. بعضی از دانشــجویانی که زیر نظر او دورة دکتراي خود را گذراندند، دانشمندان بیستم دارد. بعضی از دانشــجویانی که زیر نظر او دورة دکتراي خود را گذراندند، دانشمندان 
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يزدي، محمدباقر (فوت يزدي، محمدباقر (فوت 
محمدباقر یزدي ریاضی دان برجســتة دور ة  صفویــه و پس از آن بود. وي در 
یزد متولد شد. در جوانی به اصفهان رفت و نزد استادان ریاضیات، به ویژه نزد یزد متولد شد. در جوانی به اصفهان رفت و نزد استادان ریاضیات، به ویژه نزد 

شیخ بهاییشیخ بهایی
او کتاب هایی در ریاضیات باقی مانده که بیشتر به زبان عربی است. برخی از 
کتاب هاي وي عبارت اند از: عیون الحساب، شرح مقاله اي از اقلیدس، رساله اي 
دربارة کره و استوانه، شرح شکل هاي کروي، و رساله  دربارة اسطرالب. شباهت  دربارة کره و استوانه، شرح شکل هاي کروي، و رساله  دربارة اسطرالب. شباهت  
نقش هاي هندســی بازمانده از محمدباقر یزدي با برخی تزئینات هندسی در نقش هاي هندســی بازمانده از محمدباقر یزدي با برخی تزئینات هندسی در 
بناهاي عصر صفوي، به ویژه مســاجد، مدارس و کاخ ها، نشان می دهد که وي 

در تهیة آن نقشه ها تأثیر داشته است.

يزدي ثاني، محمدباقر (فوت يزدي ثاني، محمدباقر (فوت ۱۱٠۷۱۱٠۷)



در قســمت های قبل دیدیم که پینوکیو به اصرار گربه نره و روباه 
مکار وارد دهکده ای شد که اهالی اش یا همیشه دروغ می گویند یا 
همیشــه راست و نه هر دو. این خاصیت اهالی دهکده باعث شد تا 
پینوکیو با یک ســری معماهای منطقی روبه رو شود. پینوکیو که 
متوجه شده بود ساعت از 12 ظهر گذشته است با سرعت به همان 
جایــی رفت که گربه نره و روباه مکار را با ســبد میوه هایش تنها 
گذاشــته بود. اما از آن ها خبری نبود. فکر کرد شاید اشتباه آمده 
است که چشمش به سبد خالی اش افتاد. پینوکیو فهمید که گربه 
نــره و روباه مکار او را فریــب داده اند چرا که آن ها گفته بودند هم 
از ســبد میوه هایش نگهداری می کنند و هم او را به خانة پدر ژپتو 
می رسانند. پینوکیو با ناراحتی به سمت دهکده برگشت تا از کسی 

کمک بگیرد که ناگهان فرشتة مهربان رو به رویش ظاهر شد. 
 پینوکیو: فرشتة مهربان چه خوب که اینجا هستید. من خیلی 
از گربه نره و روباه مکار عصبانی هستم. آن ها به من دروغ گفتند. 

 فرشتۀ مهربان: پینوکیو چرا به آن ها اعتماد کردی؟
 پینوکیو: آخر همة حرف هایشــان دروغ نبــود. آن ها درمورد 
ویژگی اهالی دهکدة عجایب راست گفتند. من نمی دانم چه موقع 

دروغ می گویند و چه موقع راست.
 فرشــتۀ مهربان: بله. اگر آن ها هم مثل اهالی دهکدة عجایب 
همیشه راست می گفتند و یا همیشه دروغ و نه هر دو، تو می توانستی 
به کمک منطق، نوعشان را تشخیص دهی. اما به همین دلیل که 

گاهی دروغ می گویند و گاهی راست، پس قابل اعتماد نیستند.
 پینوکیو: بله. همین طور است. فرشتة مهربان حاال ممکن است 

راه خانة پدر ژپتو را به من نشان دهید؟
 فرشتۀ مهربان: برای همین اینجا هستم.

پینوکیو با کمک فرشــتة مهربان به خانة پدر ژپتو رفت و در مورد 
دهکدة عجایب هر چه اتفاق افتاده بود برایش گفت. 

 پدر ژپتو: خیلی خوشحالم که با حل این معماها، داری منطق 

︎ـيـ﹠ـ﹢﹋ـيـ﹢ 
درد﹨﹊دۀ
︀ـ︉ ︻ــــ︖ــ

یاد می گیری.
 پینوکیو: بله به کمک راهنمایی های فرشتة مهربان از پس همة 
معماهای منطقی بر آمدم. عالوه بر این فهمیدم که دیگر نباید به 

گربه نره و روباه مکار اعتماد کنم.
 پدر ژپتو: چه طور به این نتیجه رسیدی؟

 پینوکیو: خوب، اگر کســی، دروغ بگویــد، آن وقت فرد قابل 
اعتمادی نیست و چون گربه نره و روباه مکار به من دروغ گفته اند، 

پس دیگر قابل اعتماد نیستند.
 پــدر ژپتو: آفرین پســرم. خیلی خــوب نتیجه گیری کردی. 
حاال بهتر اســت کمی استراحت کنی چون حسابی خسته به نظر 

می رسی. 
پینوکیو یک ســاعتی خوابید. وقتی بیدار شد و خودش را در آینه 
دید با خوشــحالی چنان جیغی زد که پدر ژپتو با ترس به طرفش 
دوید. پدر ژپتو پسرش پینوکیو را دید که دیگر یک عروسک چوبی 
نیست و تبدیل به یک آدم واقعی شده است. محکم او را بغل کرد 

و بوسید. فرشتة مهربان هم در آنجا حاضر بود. 
 فرشــتۀ مهربان: پینوکیو جان یادت هســت که در دهکدة 

عجایب به تو چه گفتم؟
 پینوکیو: بله. شــما گفتید اگر بتوانم همة معماهای منطقی را 
حل کنم من را آدم می کنید. اما راستش آن موقع که این جمله را 
به من گفتید فکر کردم فقط دارید مثالی می زنید تا من از جمالت 
»اگر ...، آنگاه ...« درك بهتری پیدا کنم. واقعاً از شما ممنونم فرشتة 

مهربان و همیشه راستگو.
 فرشتۀ مهربان: یــادت باشد که یکی از مهمترین ویژگی های 

یک آدم واقعی »منطقی فکرکردن« است.
پدر ژپتو هم از فرشتة مهربان تشکر کرد چرا که صاحب یک پسر 
واقعی شده بود. سپس به پینوکیو گفت که امیدوار است با منطقی 

بودنش قدر این لطف فرشتة مهربان را بداند.                  پایان

مقداد قاری، شـراره تـقی دستـجــردی

ریـاضیــاتو
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قواعد منطقی: همة اســتدالل های ما در زندگــی روزمره و 
به خصــوص در ریاضی باید منطقی باشــند. حاال که به انتهای 
داستان رسیدیم خوب است که یاد بگیریم که کدام استدالل ها 

)یا قواعد( منطقی هستند.
در حالت کلی یک اســتدالل تشکیل شــده است از تعدادی 
مقدمه هــا )یا فرضیــات( و یک نتیجه. اگــر مقدمه های یک 
nA و نتیجة اســتدالل B باشد، آنگاه  ,A ,...,A1 2 اســتدالل 
اســتدالل به صــورت خالصة مقابل نشــان داده می شــود:

nA ,A ,...,A
B

1 2

 آیا می توانید در داستان پینوکیو یک استدالل بیابید؟
استداللی معتبر )یا منطقی( نامیده می شود که در هر وضعیتی 
که مقدمه های استدالل درست بودند، نتیجه استدالل نیز درست 
nA معتبر )یا منطقی( است  ,A ,...,A

B
1 2 باشــد. پس استدالل 

درســت  nA ,A ,...,A1 2 هرگاه در هر وضعیتی که مقدمه های 
باشند نتیجة B نیز درست باشد، به عبارت ساده تر استدالل باال 

n(A A ... A ) B∧ ∧ ∧ →1 2 معتبر )یا منطقی( است اگر فرمول 
راست نما باشد )یعنی همیشه درست باشد(. 

مثالً اســتدالل پینوکیو را در داستان باال در نظر بگیرید: »اگر 
کســی دروغ بگوید، آن وقت فرد قابل اعتمادی نیست و چون 
گربه نــره و روباه مکار به من دروغ گفته انــد، پس دیگر قابل 
اعتماد نیستند.« این استدالل را می توان به این صورت در زبان 
منطق نوشت. فرض کنید p نشان دهندة جملة »گربه نره و روباه 
مکار به من دروغ گفته اند« و q نشان دهندة جملة »گربه نره و 
روباه مکار قابل اعتماد نیستند« باشد. حال استدالل پینوکیو را 

p q, p
q

→ می توان به صورت مقابل نوشت: 

((p q) p) q→ ∧ → جدول ارزش زیر نشان می دهد که فرمول 
راســت نما است )همان طور که در ســمت راست ترین ستون 

می بینید این فرمول در هر ســطر درســت 
است(:

 p q, p
q

→ پس استدالل پینوکیو منطقی است. در واقع استدالل 
آنقدر در زندگی پرکاربرد اســت که منطق دانان یک نام برای 
آن گذاشــته اند و آن را »قاعدة وضع مقدم« می نامند.  منطق 
نظم دهنده و وحدت بخش ریاضی است. همة استدالل های یک 
ریاضی دان باید منطقی باشــند. پس در اثبات قضایای ریاضی 
ما فقط مجاز به استفاده از قواعد منطقی هستیم. چند مثال از 

قواعد منطقی پرکاربرد در ریاضی عبارتند از: 

1. قاعدة عکس نقیض شرطی: 
A B
B A
→
→� �

 ، A (B B)
A

→ ∧� � 2. قاعدة برهان خلف: 

B یک فرمول دروغ نما )یا به  B∧ � که در آن 
اصطالح تناقض( است. 

3. قاعدة رفع تالی: 
A B, B

A
→ �

�
به راحتــی می توان دید که فرمول های زیر راســت نما 

هستند: 
(A B) ( B A)→ → →� �

( A (B B)) A→ ∧ →� � و 
((A B) B) A→ ∧ →� � و 

پــس عکس نقیض، برهان خلف و رفع تالی قاعده هایی منطقی 
هستند و در نتیجه به کار بردن این قاعده ها در هر جای ریاضی 

)و حتی در استدالل های خودتان( درست است. 
 آیا به نظر شما استدالل زیر منطقی است؟

»اگر گربه نره و روباه مکار به من دروغ بگویند، آنگاه آن ها افراد 
قابل اعتمادی نیســتند، ولی گربه نره و روباه مکار به من دروغ 

نگفته اند، پس آن ها قابل اعتماد هستند.« 
اگر p و q مانند قبل انتخاب شــوند، می توان استدالل باال را به 

pصورت مقابل نوشت: q, p
q

→ �

�

فرمــول  کــه  می دهــد  نشــان  زیــر  ارزش  جــدول 
p)) راست نما نیست، و بنابراین استدالل  q) p) q→ ∧ →� �

باال منطقی نیست.

p مثالی از یک استدالل نامعتبر )یا غیر  q, p
q

→ �

�
پس قاعدة 

منطقی( است. 
 ثابت کنید استدالل های زیر منطقی هستند.

A B
A
∧ A و  B, A

B
∨ � A و  B, A C, B C

C
∨ → →

 ثابت کنید استدالل های زیر غیرمنطقی هستند.
A B
B A
→
→

A و  B
B
∨ A و  B, B

A
→

 آیــا می توانید مثال های دیگری از اســتدالل های منطقی و 
غیرمنطقی بیاورید؟
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خسرو داودی

﹝︧︣و﹇ـــ﹥︵﹙ا﹨ـــــای 
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آیا می توانید محل طالها را 
پیدا کنید؟

کارآگاه علوي، بعد از پیدا کردن کلید 
و باز کردن در، نقشــة مقابل را پیدا کرد 
که نشــان می داد دزد بدجنس طالهاي 
سرقت شــده را در محلی دفن و نقشه را 
رمزگذاري کرده بود. حاال کارآگاه علوي 
باید رمز نقشــه را کشف می کرد و محل 
طالهــا را می یافت. از ســتاره هاي آبی 
شروع کنید. با استفاده از خط کش، یک 
خط راست بر اساس جهت هاي زیر رسم 
کنید. به همین ترتیب براي ســتاره هاي 
قرمز، زرد و ســبز عمل کنید. طالها زیر 
کالهی مخفی شده اند که سه تا از خط ها 

همدیگر را قطع می کنند.
ستارة آبی:

 15/5 ســانتی متر به سمت شــمال برو.

 9 ســانتی متر بــه ســمت شــرق بــرو.

 8/5 سانتی متر به سمت شمال شرقی برو.
 3/5 سانتی متر به سمت جنوب  شرقی برو. 
 3/5 سانتی متر به سمت شمال شرقی برو.
 5 ســانتی متر به سمت جنوب شرقی برو.
 13/5 ســانتی متر به ســمت جنوب برو.

 ستارة قرمز: 
 16 ســانتی متر بــه ســمت غــرب برو. 
 16 ســانتی متر بــه ســمت شــمال برو. 
 16 ســانتی متر بــه ســمت شــرق برو. 
 2/5 ســانتی متر به ســمت جنــوب برو. 
 9 ســانتی متر به سمت جنوب شرقی برو.

ستارة زرد:
 14 ســانتی متر به سمت جنوب غربی برو. 
 14 ســانتی متر به سمت شمال غربی برو.
 10/5 سانتی متر به سمت شمال شرقی برو.
 10/5 سانتی متر به سمت جنوب شرقی برو.
 14 ســانتی متر به سمت جنوب غربی برو.
 14 ســانتی متر به سمت شمال غربی برو.
 5/5 سانتی متر به سمت شمال شرقی برو.

ستارة سبز: 
 8/5 ســانتی متر بــه ســمت شــرق برو. 
 17/5 ســانتی متر به ســمت جنوب برو. 
 17/5 ســانتی متر به ســمت غــرب برو. 
 2 ســانتی متر بــه ســمت شــمال برو.

شمال

جنوب

غربشرق
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 محمدحسين ديزجی

گفــــــتو
گـــــــــو

2۶

﹞ــ︦ و  ا︋︫︣ ︀ ريـان﹥︋  ️ و﹎﹢︋  ﹀﹎
﹨︧︐ی زار︻ی از ﹝︖︐﹞︹ ﹡︀︋﹫﹠︀︀ن 

︣ا﹡ـ﹦ ﹡︣ج︦ د︠︐

گفت وگو با هستی زارعی دانش آموز نابینای پایۀ نهم

ریاضی را دوست دارم، چون یادگرفتنی است
هســتی زارعی از آموختن و فراگرفتن لذت می برد. با همة 
درس ها رفاقت دارد و ریاضی را هم خیلی ویژه دوست دارد. 
او تک فرزند خانواده اش اســت و بر اثر مشکلی ژنتیکی دچار 
نابینایی شده اســت. او اکنون در پایة نهم مدرسة دخترانة 
نابینایان نرجس تحصیل می کند. شاید این پرسش  به ذهن 
شما هم رسیده باشد که: »هستی چطور با درس ریاضی در 
شــرایط نابینایی کنار می آید؟!« ما با هدف یافتن پاسخ این 

پرسش با او گفت وگو کردیم. پس لطفاً بخوانید.

 دربارة درس ریاضی چه نظری دارید؟ در مقایسه 
با ســایر درس ها، مثل ادبیات یا علوم، آن را چطور 

می دانید؟
 من درس ریاضی را خیلی دوست دارم. مباحث آن خیلی 
شیرین اند و مطالب ریاضی را خیلی راحت یاد می گیرم. چون 
درس ریاضی حفظ کردنی نیست و یادگرفتنی است، آن را از 

بقیة درس ها بیشتر دوست دارم.

 بعضی از دانش آموزان فکر می کنند ریاضی درس 
سختی است. شما چه نظری دارید؟

 به نظر من ریاضی درس آســانی است، اما یادگرفتن آن 
توسط افراد متفاوت است. گاهی ممکن است یک نفر سریع 

مطلــب را بفهمد، در حالی که فــرد دیگری برای فهمیدن 
مطلب به تمرین های بیشــتری احتیاج داشــته باشد. من 
معتقدم یادگرفتن ریاضی به اندازة تالش فرد بستگی دارد. 

 به نظرم ریاضی درس سختی نیست.
 آیا شــما همــان مباحث درســی را در ریاضی 
می خوانید که بچه های بینا هم می خوانند، یا مباحث 
شما کمی متفاوت هستند؟ یعنی، کتاب شما همان 
کتاب است یا تفاوت دارد؟ اگر تفاوت دارد دربارة آن 

بیشتر بگویید.
 مــا همان مباحثــی را در درس ریاضی می خوانیم که 
دانش آموزان بینا می خوانند. البته ما رسم شکل به آن صورت 
که بقیة دانش آموزان دارند، نداریم و شاید تعدادی از شکل ها 
را اصاًل نمی خوانیم. مثاًل ما کسر روی محور را نمی خوانیم. 
برخی شــکل ها را هم ما نمی کشیم و اگر الزم باشد، معلم 
خودش آن ها را برای ما رســم می کند و توضیحات الزم را 
می دهد تا ما موضــوع را درك کنیم و بفهمیم. البته معلم 
تشــخیص می دهد که چه چیزی برای ما الزم است. خط 
ما بریل است و شــکل ها را هم با دستگاه مخصوصی برای 
ما می کشند. برای امتحانات هم اگر مثاًل بحث زاویه باشد، 
معلم هر وقت به این ســؤال برسیم خودش می آید و آن را 
برای ما توضیح می دهد تا مســئله را درك کنیم و بتوانیم 

جواب بدهیم.

 شما معموالً چطور درس ریاضی را در کالس فرا 

برای مدت چند ســاعت چشــم هایتان را با پارچه ببندید و بعد به درس ریاضی و مباحــث آن فکر کنید. روی 
تک تک موضوع ها و مســئله هایی که آن ها را یاد گرفته و حل  کرده اید، تمرکز کنید. از خودتان بپرســید: چطور 
در این شــرایط می توان ریاضی را یاد گرفت؟ در این شــرایط چه احساسی نســبت به درس ریاضی دارید؟ در 
این شــماره به دیدار یک معلم و دانش آموزی رفته ایم که  هر دو نابینا هســتند. هر دو باانگیزه در مسیر یاددهی 
و یادگیری به پیش می روند. ابتدا با هستی زارعی، دوســت خوب دانش آموزمان که در پایۀ نهم تحصیل می کند، 
گفت وگو داریم. در ادامه با ریحانه بابرشــمس که مدرك کارشناســی آموزش اســتثنایی دارد و فارغ التحصیل 
مربیگری شــطرنج هم هست، صحبت می کنیم. او عالوه بر ریاضی، فلســفه، منطق، اقتصاد و چند درس دیگر را 
هم تدریس می کند. این معلم و دانش آموز هر دو از «مجتمع آموزشــی دخترانۀ نابینایان نرجس تهران» هستند.

د︨ـــ︐︀ن ︑﹢ا﹡ـ︀
ـي﹠ا ان﹍ش︐ان︋ 
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می گیرید و چگونه آن را در خانه مطالعه می کنید؟
 اگر مبحث شــکلی نباشــد، معلم سر کالس موضوع 
را بــرای ما توضیح می دهد. اگر از بچه ها کســی بخواهد، 
می تواند آن را ضبط می کند تا بعد گوش  کند. اگر نشــود، 
همان موقع باید یاد بگیرد. اگر هم شکلی باشد، معلم آن را 
برای ما رسم می کند. برای یادگرفتن درس ریاضی، بچه ها 
در خانه آنچه را که یادداشــت کرده اند، مرور می کنند و یا 
فایل های صوتی خود را گــوش می دهند. همچنین برای 
یادگیــری بهتر، معلم به مــا تمرین هایی می دهد و ما در 
منــزل آن تمرین ها را حل می کنیم تا بهتر موضوع را یاد 

بگیریم.
بخشی از مطلب را سر کالس یاد می گیریم. معلم تمرین ها 
را می بیند و بیشتر با هم کار می کنیم تا موضوع را بهتر یاد 
بگیریم. در ضمن تمرین ها را معلم تک به تک برای ما حل 
می کند تا بهتر بفهمیم. ما بیشتر سعی می کنیم که تمرین 
حل کنیم تا بهتر یاد بگیریم. اگر سؤالی هم باشد، معلم آن 

را برای ما توضیح می دهد.

 شما تمرین های ریاضی را کجا می نویسید. مثًال 
افراد بینا با خودکار یا مداد روی کاغذ می نویسند. 

شما کجا می نویسید؟
 ما برای حل تمرین ها دفتر مخصوصی داریم که جواب 
تمرین ها را در آن می نویســیم. ســؤال ها را از روی کتاب 

می خوانیم و جواب ها را در آن دفتر می نویسیم.

 ریاضی تنها متن و عدد نیســت. خیلی وقت ها 
شکل، حجم و ترسیم هم دارد. شما این شکل ها و 
حجم ها را چطــور تمرین می کنید و یاد می گیرید؟ 

آن ها را ترسیم می کنید؟
 شــکل ها اگر پیچیده نباشــند، معلم آن ها را برای ما 
تشــریح می کند. شکل های کتاب برای ما مقداری ناواضح 
هستند. معلم خودش سعی می کند آن ها را برای ما رسم 

کند و توضیح بدهد.

 شما برای اندازه گیری طول، حجم یا سایر اندازه ها 
از چه چیزها و ابزارهایی استفاده می کنید؟

 مبحث اندازه گیری تقریباً خیلی برای ما مطرح نیست 
و ما بــه آن خیلی نمی پردازیم. اما اگــر اندازه گیري الزم 
باشــد، ما خط کش، گونیا، نقاله و متــر بریل داریم. ولی 
ســؤال های زیادی در موضوع اندازه گیري براي ما مطرح 
نمی کنند. ما حساب ابزار بریل هم داریم که روي آن جمع 
و تفریق ضرب و تقسیم را انجام می دهیم. این وسیله یک 
جور براي ما نقش چرك نویس را دارد و بعد جواب را روي 

کاغذ خودمان می نویسیم. 

 آیا نابینایان برای فراگیری مباحث ریاضی ابزارها 

و امکانات خاصی دارند؟ اگر هست مثال بزنید.
 ما از وسیله اي که می تواند حالت بریل درست کند هم 
استفاده می کنیم. منظور این است که معلم به وسیلة آن، 
شــکل مورد نظر را براي ما در قالب بریل درمی آورد.  این 
کار یا با قلم و یا با دســتگاه پرکینز انجام می شود. در واقع 
از این وسایل براي برجسته کردن شکل ها استفاده می شود. 

 به نظر شــما ریاضی به چــه درد زندگی افراد 
می خورد؟ منظورم از نظر عمومی و همچنین از نظر 

شما به عنوان یک فرد نابیناست. 
 ریاضی براي افراد نابینا به عنوان یک رشــتة تحصیلی 
به درد نمی خورد. افراد نابینا به دلیل مشــکل نابینایی و 
اینکه ریاضی شکل زیاد دارد، نمی توانند آن را به عنوان یک 
رشتة تحصیلی انتخاب کنند. البته افراد نابینا از بخش هاي 
دیگر ریاضی، مثل محاسبه ها می توانند استفاده کنند و در 

زندگی از این محاسبه ها کمک بگیرند. 

 در هر علم و دانشی می تواند لذتی وجود داشته 
باشد. از نظر شــما ریاضی هم لذت دارد؟ اگر دارد، 

مثال بزنید و تعریف کنید.
 یادگرفتن ریاضی کاًل خیلی قشنگ و لذت بخش است، 
زیرا مباحثی دارد که وقتی آدم آن ها را درست یاد می گیرد 
و درك می کنــد، خیلی برایش جالب و جذاب اســت. به 
کمک همین اطالعات است که می توان تمرین های حتی 
خیلی طوالنی را هم حل کرد و جواب آن ها را یافت. وقتی 
آدم روش جدیــدی را یاد می گیــرد، خیلی برایش جالب 

است.

 غیر از کتاب درسی ریاضی خودتان، آیا مطالب 
ریاضی دیگری را هم مطالعه می کنید؟ مثًال کتاب های 
شنیداری معماهای ریاضی، مقاالت ریاضی و غیره. 

اگر این کار را می کنید، چگونه؟
 نه، من فقط کتاب هــای ریاضی خودمان را می خوانم 

و تا به حال از کتاب های ریاضی دیگر استفاده نکرده ام.

 اگر در زمینۀ ریاضی با ســؤال و ابهامی روبه رو 
شوید، چطور آن را برطرف می کنید و دنبال جواب 

می گردید؟
 من ســعی می کنم ســؤالم را از معلم خودم یا کسی 

بپرسم که در این زمینه تخصص دارد.

 کدام بخش از دانش ریاضی از نظر شما جالب تر و 
جذاب تر است و چرا؟

 من در بین مباحث ریاضی جبر را بیشتر دوست دارم.

 برای شما آرزوی بهترین ها را داریم. 

دوره 26. شماره 8
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گفت وگو با ریحانه بابرشــمس معلم ریاضی مجتمع 
نابینایان دخترانۀ نرجس

 آیا تدریــس مباحث ریاضی برای نابینایان تفاوتی 
با آموزش به دانش آموزان بینا دارد؟ اگر تفاوت دارد، 

چیست و در چه زمینه هایی؟
 بله تفــاوت دارد. چون افراد نابینا برای یادگیری از حس 
شنوایی و المسه استفاده می کنند، پس روش تدریس تفاوت 
دارد. برای مثال، وایت برد در آموزش آن ها کاربرد ندارد. روش 
آموزش بدین صورت است که ابتدا مبحث مورد نظر به شکل 
عینی به دانش آموز گفته می شود و مرحله به مرحله به درك 
کامل آن مفهوم می رسند. مثالً برای آموزش »محور عددهای 
صحیح«، یک میز را به عنوان نقطة مرکزی محور )عدد صفر( 
قرار می دهیم و بعد با قدم برداشــتن به سمت چپ و راست 
میز، موقعیت عددهای مثبت و منفی را روی محور، و عملیات 
مقایسه، جمع و تفریق را نشان می دهیم. سپس از یک وسیلة 
کمک آموزشی مناسب سازی شده استفاده می کنیم که در اینجا 
یک محور برجستة عددهای قابل لمس است. در نهایت هم 
مفهــوم مورد نظر به صورت یک تصویــر قابل درك در ذهن 

دانش آموزان ایجاد می شود.

 آیا کتاب درس ریاضی پایه های هفتم، هشتم و نهم 
بچه های نابینا با کتاب درس ریاضی سایر دانش آموزان 
تفاوتــی دارد یا خیــر؟ اگــر دارد بفرمایید در چه 

زمینه هایی؟
 کتاب ریاضی دانش آموزان نابینا از نظر محتوا و سرفصل ها 
تفاوتی با کتاب عادی نــدارد، جز آنکه به »خط بریل« چاپ 
شده و تنها تفاوت، در فصل های مربوط به مبحث هندسه است 
که دبیر با استفاده از وسایل کمک آموزشی دست ساز آن را تا 
حد امکان آموزش می دهد. اما به علت دشــواری رسم شکل، 

مقایسة شکل ها و ... هیچ گونه آزمونی گرفته نمی شود.

 برخی از مباحث ریاضی جنبۀ ذهنی دارند و برخی 
تا حدودی عینی هســتند. تدریــس این مباحث به 
دانش آموزان نابینا به چه ترتیب انجام می شود و از چه 

ابزارها و وسایل کمک آموزشی استفاده می کنید؟
 افراد نابینــا در درك مفاهیم ذهنی هیچ تفاوتی با افراد 
عــادی ندارند، امــا در درك مفاهیم عینی نیازمند وســایل 
کمک آموزشــی هستند که این وســایل معموالً توسط دبیر 
ساخته می شود. مثالً برای نشان دادن زاویه های خارجی یک 
شکل می توان با دوخط، ضلع های یک شکل برجسته را امتداد 
داد. یا برای اندازه گیری از خط کش برجستة دست ساز استفاده 
کرد. همچنین برای محاســبه های عددی از وسیله ای به نام 

»حساب افزار« استفاده می شود.

 نحوة آزمون و امتحان درس ریاضی برای نابینایان به 

چه شکل انجام می شود؟ یعنی شما چگونه از بچه ها 
امتحان می گیرید؟

 دانش آموزان همانند افراد عادی روز امتحان برگة امتحانی 
را به خط بریل یا »درشت خط« دریافت می کنند و پاسخ های 

خود را به خط بریل یا عادی می نویسند.

 از منظر دانش آمــوزان نابینا درس ریاضی چگونه 
درسی است؟ برخی دانش آموزان عادی آن را سخت 
و دشوار، و برخی دیگر آن را کاربردی می دانند. نگاه 

این بچه ها چگونه است؟
 نباید تصور کنید که دانش آمــوز نابینا در هر زمینه ای 
متفاوت از افراد عادی است. همان طور که دانش آموزان عادی 
می توانند به درس ریاضی عالقه داشــته باشــند یا نداشته 
باشــند، فرد نابینا هم به همین شــکل می تواند به ریاضی 

عالقه مند شود یا نشود. 

 حجم های هندســی بخشــی از مباحث درسی 
ریاضی اند. شــما این مبحث را چگونه برای نابینایان 
تدریس می کنید تا آنان درك بهتری از حجم ها داشته 

باشند؟
 ما در دنیای واقعی حجم های هندســی زیادی داریم که 
برای فرد نابینا هم قابل درك اســت؛ مانند جعبه های کادو 
که شکل های متفاوتی دارند. عالوه بر این، معلم می تواند با 

استفاده از مقوا حجم های هندسی متنوعی بسازد.

 به طور معمول، آموزش شــاگردان نابینا و ارتباط 
گرفتن با آنان در کالس درس، با توجه به اینکه خودتان 
هم نابینا هستید، چگونه است؟ در کالس های معمولی 
معروف است که معلم و شاگرد ارتباط چشم در چشم 

دارند. شما کالس خودتان را چطور اداره می کنید؟
 معموالً ارتباط کالمی است. به همین علت دبیر باید تسلط 
کاملی در مواردی مثل تغییر لحن برای تأثیرگذاری بیشتر و 
جلوگیری از یکنواخت  شدن کالس داشته باشد. همچنین 
نباید منفعل در یک نقطه بایستد و یا بنشیند. حرکت معلم در 
کالس و نزدیک شدن به دانش آموزان می تواند این اطمینان 

را به دانش آموز بدهد که معلم به تک تک افراد توجه دارد. 

 در شرایط کرونا و آموزش مجازی شما چگونه درس 
می دهید و به کارهای بچه ها رسیدگی می کنید؟

 دانش آموزان نابینا همانند افراد عادی می توانند از گوشی، 
تبلت و ... اســتفاده کنند. به این صورت کــه یک نرم افزار 
صفحه خوان روی دستگاه نصب می کنند که در محیط های 
غیرگرافیکــی قابلیت خوانــدن تمام آیکن هــا را دارد. این 
دانش آموزان در پیام رسان های واتس آپ، تلگرام، اسکایپ و 

... برنامه های درسی خود را دنبال می کنند.
 از شما صمیمانه تشکر می کنیم.



عباس قلعه پور اقدم

﹝︀﹡د﹎︀ری ︻دد﹨︀

»ریاضیات ســرگرمی« بخشــی از دانش ریاضی اســت که 
عالقه منــدان زیادی دارد. زیرا با طــرح معماها و بازی های 
ریاضــی باعث می شــود که مطالعه و یادگیــری این دانش 
جذاب تر شود. »سرگرمی های عددی« شاخه ای از ریاضیات 
سرگرمی است که در شماره های پیشین مجله، به نمونه هایی 
از آن ها اشــاره شد. در این شــماره قصد دارم شما را با دو 
مفهوم ریاضی در مورد عدد آشــنا کنم که توسط دو تن از 

ریاضی دانانی که در این عرصه فعالیت داشــته اند، کشف و به 
دنیای ریاضی اهدا شــده است. شما با یادگیری این دو مفهوم 
بسیار ســرگرم خواهید شــد و حتی می توانید آن را به عنوان 
تمرینی برای جمع و ضرب، به خواهر و برادرهای کوچک تر که 

در دورة ابتدایی تحصیل می کنند، یاد بدهید.
وقتی می گوییم مثاًل ماندگاری شــیر درون یخچال ســه روز 
اســت، یعنی شیر درون یخچال ســه روز دوام می آورد و بعد 

︻︡د﹨ا ﹨﹛ ︑اري ﹝︭︣ف دارن︡؟!

2٩
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از آن شروع به خراب شــدن می کند. دو تن از ریاضی دانان 
برای عددهای طبیعی نیز مفهومی با عنوان »ماندگاری عدد« 
تعریــف کرده اند. ماندگاری در مورد عددهــا به مقدار دوام 
آوردن آن ها پس از انجام یک سلسله کارها تا رسیدن به یک 
عدد یک رقمی گفته می شود؛ وگرنه عدد که خراب نمی شود!
آقای اسلونی1 مفهــوم اول با عنوان »ماندگاری ضربی یک 
عدد« و بــه دنبال وی، ریاضی دانی به نام هایندین2 مفهوم 
دوم را با نام »ماندگاری جمعی یک عدد«، کشف و به دنیای 
ریاضــی هدیه کردند. با این توضیــح که ماندگاری در مورد 
عددهای حســابی )عددهای طبیعی به همراه صفر( تعریف 

می شود، کار را آغاز می کنم.
ماندگاری ضربی عدد

با مثال شروع می کنم تا تعریفی را که در ادامه خواهم آورد، 
بهتر متوجه شــوید. فرض کنید بخواهیم ماندگاری ضربی 
عدد 83 را محاسبه کنیم. نخســت رقم های این عدد را در 
هم ضرب می کنیم )24=3×8(. حال رقم های عدد جدید به 
دست آمده را در هم ضرب می کنیم )8=4×2(. حاصل عددی 
یک رقمی اســت و کار یافتن ماندگاری ضربی 83 به پایان 
رســید. چون در دو مرحله ضــرب رقم ها به عدد یک رقمی 
رسیدیم، گفته می شــود که ماندگاری ضربی عدد 83 برابر 

دو است.
پس ماندگاری ضربی یک عدد، تعداد مراحل مورد نیاز برای 
رسیدن به یک عدد یک رقمی است، با ضرب کردن رقم های 
آن عدد در یکدیگر برای رســیدن به عدد دوم، سپس ضرب 
کردن رقم های عدد دوم برای رسیدن به عدد سوم و با همین 

روند ادامه دادن تا رسیدن به یک عدد یک رقمی.
به عنوان مثالی دیگر، ماندگاری ضربی عدد 77 را به دســت 
می آوریم. نخست حاصل ضرب رقم های این عدد را به دست 
می آوریم )49=7×7(. حال حاصل ضرب رقم های عدد جدید 
یعنی، 49 را به دست می آوریم )36=9×4(. بار دیگر در مورد 
36 )18=6×3( و برای 18 )8=8×1(. کار محاسبة ماندگاری 
ضربی عدد 77 در چهار مرحله ضرب رقم ها به پایان رسید. 

این یعنی ماندگاری ضربی 77 برابر چهار است. 

مثالی دیگر: ماندگاری ضربی عدد 784:
× × × × ×→ → →7 8 4 2 2 4 1 6784 224 16 6

پس ماندگاری 784 برابر سه است.

نوبت شــما: ماندگاری ضربی عددهای 39 و 6788 را به 
دست آورید. 

نکاتی در مورد ماندگاری ضربی
مشــخص اســت که عددهای یک رقمــی )0، 1، 2، ...، 9( 
دارای ماندگاری ضربی صفر هســتند. 10 کوچک ترین عدد 

با ماندگاری ضربی یک اســت. در حالت کلی دو نتیجة زیر 
به دست می آید:

1. تمامــی مضرب هــای 10 دارای مانــدگاری ضربی یک 
هستند. )چرا؟(

2. هــر عددی کــه حداقل یک رقم آن صفر باشــد، دارای 
ماندگاری ضربی یک است. )چرا؟(

پس از پاســخ دادن به چراهای دو نتیجة باال، به عنوان یک 
ســرگرمی، عددهای 11 تا 24 را بررسی کنید که ماندگاری 
ضربی آن ها نیز یک است. 25 کوچک ترین عدد با ماندگاری 

ضربی دو است.
× ×→ →2 5 1 025 10 0

حاال از 26 شــروع کنید و جلوتر بروید تــا با اولین عددی 
که دارای ماندگاری ســه است، آشنا شوید. بله، درست پیدا 
کرده اید، عدد مورد نظر 39 اســت. اگر باز دلتان ســرگرمی 
خواســت، عددهای بعدی را آزمایش کنید تا با کوچک ترین 
عددهایی که دارای ماندگاری باالتر هستند، آشنا شوید. البته 
جدول 1 به شما کمک می کند تا درستی یافته های خود را 

بسنجید.

3

2

1

ماندگاری

4

5

6

7

8

9

10

11 277777788888899

3778888999

26888999

2677889
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?
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عدد
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پرسش جایزه دار
اگر بتوانید کوچک ترین عدد با ماندگاری ضربی پنج را 
)کــه در جدول جای آن خالی اســت( پیدا و به آدرس 
مجله ارسال کنید، جایزه ای تقدیمتان می شود. شما باید 
از عدد 78 )77 دارای ماندگاری ضربی 4 اســت( شروع 
کنید و پیش بروید تا به اولین عددی برســید که دارای 

ماندگاری ضربی پنج است.
شاید این پرســش به ذهن شما خطور کند که چرا در 
جدول 1 ماندگاری ها تا عدد 11 محاســبه شده اند؟ آیا 
عددی وجود ندارد که ماندگاری ضربی آن 12 یا باالتر 
باشد؟ پاسخ این پرســش را خود آقای اسلونی به شما 
داده است. وی با اســتفاده از محاسبه های رایانه ای، تا 
عدد 1050 که عدد بسیار بزرگی هم هست، پیش رفته 
و به این نتیجه رسیده اســت که تا این عدد، عددی با 
ماندگاری ضربی بیشــتر از 11 وجــود ندارد. به عبارت 
دیگر، او با آزمایش تک تک عددها تا عدد 1050 توســط 
رایانه نتیجه گرفته است که: »تمامی عددهای کوچک تر 

از 1050، ماندگاری ضربی کمتر از 12 دارند.«
البته هنوز اثبات نشده است که: »آیا در میان عددهای 
بزرگ تر از 1050، عددی وجود دارد که ماندگاری 12 یا 

بیشتر داشته باشد؟«

ماندگاری جمعی عدد
ماندگاری جمعی را آقای هایندین تعریف کرده اســت. 
ماندگاری جمعی و روش محاســبة آن درســت مانند 
ماندگاری ضربی اســت، با این تفاوت که رقم ها به جای 
ضرب شــدن، جمع می شــوند. برای مثال، ماندگاری 

جمعی عدد 745 را حساب می کنم:
+ + +→ →7 4 5 1 6745 16 7

یعنی ماندگاری جمعی 745 برابر دو است.

مثال: ماندگاری جمعی عدد 84799 برابر سه است؛ زیرا:
+ + + + + +→ → →8 4 7 9 9 3 7 1 084799 37 10 1

نوبت شما: ماندگاری جمعی عددهای 738 و 99878 
را محاسبه کنید.

نکاتی در مورد ماندگاری جمعی
معلوم اســت که عددهای یک رقمــی )0 تا 9( دارای 
ماندگاری جمعی صفر هســتند. به تجربه و با آزمایش 
تک تــک عددها و البته با به خــرج دادن کمی حوصله 

می توانید نتیجه های ذیل را تجربه کنید:

 10 کوچک ترین عدد با ماندگاری جمعی یک است.
نمودار زیر را کامل کنید.

→10

 عددهای طبیعی 10 تا 18، همگی دارای ماندگاری 
جمعی یک هســتند )می توانید بررســی کنید( و 19 
کوچک ترین عدد با ماندگاری جمعی دو اســت. نمودار 

زیر را کامل کنید.
→ →19

 تمامــی عددهای طبیعی در بازة 20 تا 198، دارای 
مانــدگاری جمعی یک یــا دو هســتند. 199 اولین و 
کوچک ترین عددی اســت که با ماندگاری جمعی سه 

ظاهر می شود. نمودار زیر را کامل کنید.
→ → →199

جالب است بدانید، فاصلة کوچک ترین عدد با ماندگاری 
سه، یعنی 199، با کوچک ترین عدد با ماندگاری چهار 

بسیار زیاد است.
19999999999999999999999
بله! این عدد بیست و ســه رقمی، کوچک ترین عدد با 

ماندگاری جمعی چهار است )حتماً آزمایش کنید(.
نکتة پایانی و مهمی که در مورد ماندگاری جمعی وجود 
دارد و عالوه بر جنبة ســرگرمی، کاربرد هم دارد، از این 

قرار است:
»آخرین عددی که در یافتن ماندگاری جمعی یک عدد 
ظاهر می شــود، برابر است با باقی ماندة تقسیم آن عدد 

بر 9«.
برای مثال، فرض کنید بخواهیم باقی ماندة تقسیم عدد 
31879 را بــر 9 پیدا کنیم. نمودار ماندگاری جمعی را 

تشکیل می دهیم:
+ + + + + +→ → →3 1 8 7 9 2 8 1 031879 28 10 1

آخرین عدد ظاهر شده یک است، پس باقی ماندة تقسیم 
31879 بر 9 مساوی یک است.

نوبت شما: با تشــکیل نمودار ماندگاری جمعی برای 
عددهای زیر، باقی ماندة تقسیم آن ها را بر 9 پیدا کنید:

875 ، 39874 ،123456789

پی نوشت ها
1. Sloane
2. Hindin
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۱ روي این کیک میوه اي 10 عدد گیالس دیده می شود. آیا 
می توانید فقط با ســه برش مستقیم، این کیک را 5 تکه کنید؛ 

به طوري که روي هر تکه دو گیالس باشد؟

۲ شکل )الف( یک مزرعه را نشان می دهد. مرد کشاورز دیگر 
از عهدة ادارة آن برنمی آید. او تصمیم گرفته اســت آن را بین 
اعضاي خانواده تقسیم کند. کشاورز تکه زمینی را که در شکل 
)ب( مشــخص شده اســت، براي خودش برمی دارد. بقیه را به 
شکل ها و اندازه هاي یکسان بین چهار فرزندش قسمت می کند. 

آیا می توانید نحوة تقسیم او را نشان دهید؟

۳ در کــدام یک از شــکل هاي 1 تا 4، اگــر رنگ خانه ها را 
برعکس کنیم، به شکل )الف( تبدیل خواهد شد؟

﹜ــــــ︢ت 
﹤︊ لیال جلیلی﹝︨ا

الف

ب

الف 1

2 3

4

ریـاضیــاتو
مســـــئله
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براي ساخت20 وجهي منتظم بايد 20 مثلث متساوي االضالع 
را كنــار هم قرار دهيم. در اينجا با اســتفاده از 24 برگ كاغذ 

10×10 سانتي متر اين حجم را ساخته ايم.

بــراي مشــاهدة 
ســاخت  مراحل 
زيبا  حجــم  اين 
اسكن  را  نشانك 

كنيد. 

منتـــــــــــــــــظم20وجهی

كاغذوتا

پریحاجیخانی

كلید در بسته
را پیدا كنید

10 كليد را كه در تصوير مخفي شده اند، پيدا كنيد. كدام يک در را 
باز مي كند؟براي كشف رمز بايد از صفحة چرخنده استفاده كنيد. 
براي خواندن آن از حرفي كه با عالمت پيكان مشخص شده شروع 
كنيد. در جهت حركت عقربه هاي ساعت حركت كنيد و يكي در 

ميان حرف ها را بنويسيد تا عبارت رمز مشخص شود.



رياضی دانان معاصر ايران
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و خـــــــالـه مــــريـممعمایخواهرزادهها
سالم، خوش آمدی! 
آماده  شدم كه برم 

سالمبيرون
 يك ساعت بعد ...

خب ديگه 
بچه ها...

وقت خوابه!

اوه، نه
 خاله جون.

يكي از بچه ها مستقيم به
تخت خوابش رفت.

خاله جون، 
مي شه به من 
يك ليوان آب 

بدي؟

خاله جون، 
مي شه برای من
كمك كمك!  يه قصه بخونی؟

زير تخت من 
يك هيوال هست!

 دو ساعت بعد مريم روي مبل مشغول 
استراحت بود ...

در آن شــب فقط يكي از بچه ها داد نزد. اسم 
بچه ها عبــارت بود از: آتنا، بهروز، محدثه و 

بهنام.
آن شــب آتنا يا محدثه، يا آب خواســتند يا 
از هيوال ترســيدند. يكي از ايــن بچه ها، آتنا، 
محدثه و بهنام، آب خواســت و يكي از آن ها 
داســتان خواســت. يكي از اين بچه ها، آتنا و 

بهروز، از هيوال ترسيد.
آيا مي توانيد مشــخص كنيد كــه هر كدام از 
بچه ها چه چيزي مي خواســتند و چه كسي 

مستقيم براي خواب رفت؟
 

دورهبـیـستوششـــــم
شماره32/122صفحه
 ســــــــــــــــــــــــال 1400
              35000ريـــــــــــــال

مريم براي كمك به خواهرش به خانة 
آن ها رفت تا از بچه ها در نبود مادرشان، 

نگهداري كند.


