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﹞ .۱ي︣زا ︗﹚ي﹚ی نا﹞ی آ︫﹠ا ︋︣ای ﹠︡ ن︧﹏ از ﹞︡ر︨﹤ر﹁︐﹤﹨ای اي︣ان ا︨️ ﹋﹤ خ︡﹞ات ︋︣︗︧︐﹤اش ،از او ﹞︺﹚﹝ی ﹞︓الزدنی ︨اخ️ .او در اردي︊ش️
︨ــال  ۱۳۱۲در ︋︫﹢ــ︣ ﹞︐︫ ︡﹛﹢ــ︨︡ ۸۲ ،ــال در اي︗ ﹟ان زي︧️ ،و ︨︣ان︖ام در آذر﹞اه ﹆﹛ ﹤︋ ۱۳۹۴ای دو︨ــ️ ︫︐ا﹁️﹞ .ي︣زا دورۀ ا︋︐︡ايی را در
زاد﹎ا﹨︩ ﹎︢ران︡ ︦︍︨ .وارد »د︋ي︨︣︐ان ︨︺ادت« ︋ .︫︡ ︫︣﹢اي ﹟د︋ي︨︣︐ان ﹨﹜ز﹞ان ︋ا ︑︃︨ي︦ دارا﹛﹀﹠﹢ن︨︃︑ ،ي︦
︫︡ه ︋﹢د ︡︺︋ .از ︨︍︣ی﹋︣دن دورۀ اول د︋ي︨︣︐ان ،ي︺﹠ی ︎ايان ﹋﹚اس ن﹜ ،در آز﹞﹢ن ورودی دان︩︨︣ای ﹞﹆︡﹞ا︑ی ︫ي︣از
﹇︊﹢ل ︫︡ و ︋﹤ ︫ي︣از ر﹁️ ︑ا ︋ا ﹎︢ران︡ن دورۀ دو ︨ا﹛ـ﹦ دان︩︨︣ا آ﹞﹢ز﹎ار ︫﹢د .اي ﹟ا︑﹀اق در ︨ال  ۱۳۳۰رخ داد و ﹞﹏
﹋ار او ︫︣ ﹋ازرون ︑︺يي.︫︡ ﹟
︧﹞ .۲﹛﹢ان آ﹞﹢زشو︎︣ورش ﹋ازرون ﹢ن دي︡ن︡ ﹋﹤ ︗﹚ي﹚ی در رياضی ︑﹢انايی خ︋﹢ی دارد و از ︵︣ف دي﹍︣ د︋ي︣ رياضی
﹨﹜ ن︡ا︫︐﹠︡ ،او را ︋﹤ ︻﹠﹢ان د︋ي︣ رياضی د︋ي︨︣︐ان ︎︢ي︣﹁︐﹠︡ ︦︎ .از ︫︩ ︨ال ︑︡ري︦ در ﹋ازرون ،در ︨ال ۱۳۳۶
︑︭﹝يــ﹜ ﹎︣﹁ــ️ در ر︫ ـ︐ـ﹦ رياضــی ادا﹞﹤ ︑︭ي﹏ د﹨︡﹠︋ .ا︋︣اي ﹟دي︍﹚ــ﹜ نا﹇︬ خ﹢د را ︋﹤ دي︍﹚﹜ ﹋ا﹞ــ﹏ ︑︊︡ي﹏ ﹋︣د! و
ا﹞︐ــان داد و در ر︫ ـ︐ـ﹦ رياضــی »دان︩︨ ـ︣ای ︻ا﹛ــی ︑︣ان« )دانشــ﹍اه خ﹢ارز﹞ی ﹁︺﹚ی( ︎︢ي︣﹁︐﹤ ︫ــ︡﹢ .ن دورۀ
﹛ي︧ــان︦ رياضــی را ︋ــا ر︑︊ـ﹦ اول ︋﹤ ︎ايان ر︨ــان︡﹠︋ ،ا︋︣اي﹞ ﹟ی︑﹢ان︧ــ️ ︋﹢رس ︋﹍ي︣د و ︋ ـ︣ای ادا﹞ـ﹦ ︑︭ي﹏ ︋﹤ ي﹊ی
از دانشــ﹍اه﹨ای خــارج از ﹋شــ﹢ر ︋ــ︣ود .ا﹞ا ︋﹤ د﹛اي﹏ ︫ــ︭ی از اي ﹟ا﹞︐ياز ا︨ــ︐﹀اده ن﹊︣د و ︋ــ﹤ ﹋ار ︑︡ري︦ خ﹢د در
﹋ازرون ︋︣﹎ش️ .در ﹨﹝ي ︫︣ ﹟ازدواج ﹋︣د و ﹠︡ ︨ال ﹨﹜ ﹞︡ي︣ د︋ي︨︣︐ان ︋﹢د .در ︨ال ︧﹞ ۱۳۴۸ا︋﹆﹤ای ︋﹢د
﹋﹤ از ︵︣ي﹅ آن ،ا﹁︣ادی را ︋︣ای ادا﹞ـ﹦ ︑︭ي﹏ ︋﹤ ﹋شــ﹢ر ان﹍﹚︧ــ︐ان ﹞ی﹁︨︣ــ︐ادن︡﹚︗ .ي﹚ی در اي︧﹞ ﹟ا︋﹆﹤ ︫︣﹋️ ﹋︣د.
︎︦ از ﹇︊﹛﹢ی در آز﹞﹢ن ﹋︐︊ی ،در ﹞︭ا︊﹤ از او ︎︨︣ي︡ن︡ ︣ا ﹞یخ﹢ا﹨︡ ︋﹤ ان﹍﹚︧︐ان ︋︣ود و در ﹤ ز﹞ي﹠﹤ای ﹞یخ﹢ا﹨︡ ﹋ار ﹋﹠︡ .او در ︗﹢اب ﹎﹀️:
»﹞یخ﹢ا﹨ــ﹜ ︋ــ︣وم رياضيــات ︗︡يــ︡ را ياد ︋﹍يــ︣م و ︋ياي﹜ در اي︣ان ︑︡ري︦ ﹋﹠﹜︋ «.ا﹛اخ︣ه در اي︧﹞ ﹟ــا︋﹆﹤ ان︐اب ︫ــ︡ و ︋﹤ ﹛﹠ــ︡ن ر﹁️ .در آن︖ا
يך دورۀ يך ︨ــا﹛ـ﹦ رياضيات ︗︡ي︡ را ﹎︢ران︡ ﹋﹤ ︑﹆︣ي︊ًا در ︨ــ︴ ﹁﹢ق﹛ي︧ــان︦ ︋﹢د .در اي ﹟دوره ︋ا ︻﹚ا﹇﹤﹞﹠︡ی ﹁︣اوان︐﹋ ،اب﹨ای در︨ــی رياضی
را ﹋﹤ در د︋ي︨︣ــ︐ان﹨ای آن︖ا ︑︡ري︦ ﹞ی︫ــ︡ن︡︋ ،ا د﹇️ ﹞︴ا﹛︺﹤ ﹋︣د و ︋ا ﹞︖﹝﹤︻﹢ای از آن ﹋︐اب﹨ا ︋﹤ اي︣ان ︋از﹎شــ️ و ︋﹤ ︨ــ︣ ﹋ار
خ﹢د در ﹋ازرون ر﹁️ .او ﹨﹝︙﹠ي︤﹎ ﹟ار︫ی از آن ﹞︃﹞﹢ري️ ︻﹚﹝ی ︑ي﹤ ﹋︣د و
︋︣ای وزي︣ و﹇️ آ﹞﹢زشو︎︣ورش ﹁︨︣︐اد .در آن ﹎︤ارش ن﹢︋ ﹤︐︫﹢د ﹋﹤
وض︺ي️ رياضيات در د︋ي︨︣ــ︐ان﹨ای ﹞ا ︋﹤روز ني︧️ و ︋﹤ ﹞︴ا﹛︊ی
﹋ــ﹤ در ﹋شــ﹢ر﹨ای دي﹍ــ︣ ︑︡ريــ︦ ﹞ی︫ــ︡ن︡ ،ا︫ــاره ﹋︣ده ︋ــ﹢د .اي﹟
﹎ ـ︤ارش ﹞ــ﹢رد ︑︗﹢ــ﹤ وزي︣ وا﹇︹ ︫ــ︡ و د︨ــ︐﹢ر داد ﹋﹤ ﹞ي︣زا در ︨ــال
︣︑ ﹤︋ ۱۳۵۰ان ﹞﹠︐﹆﹏ ︫﹢د ︑ا در ﹎︣وه رياضی »د﹁︐︣ ︋︣نا﹞﹤ري︤ی
و ︑︃﹛ي︿ ﹋︐اب﹨ای در︨ــی« ﹞ش︽﹢ل ︋﹤ ﹋ار ︫﹢د ﹤︋ .اي︑︣︑ ﹟ي︉،
︗﹚ي﹚ــی در ﹞︺﹇﹢يــ️ و ︗اي﹍ا﹨ی ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ﹋﹤ ﹞ی︑﹢ان︧ــ️ ︑︃︔ي︣
︑︺يي︡﹠﹠﹋﹟های ︋︣ آ﹞﹢زش رياضی ﹋ش﹢ر دا︫︐﹤ ︋ا︫︡.
 .۳در ︨ال  ۱۳۶۶دان︩آ﹞﹢زان اي︣ان ︋︣ای او﹛ي︋ ﹟ار در ا﹛﹝︍ياد ︗انی رياضی در ﹇ا﹛︉ يך ︑ي﹜ ︫︩ ن﹀︣ه ︫︣﹋️ دا︫︐﹠︡ ﹋﹤ ︋﹤ خا︵︣ ﹋︧︉
﹞︡ال ︋︣ن︤ ︑ ︳︨﹢ي﹊ی از ا︻︱ای ︑ي﹜ ،اي︣ان ﹞﹆ام  ۲۶را ︋ي﹋ ۴۲ ﹟ش﹢ر ﹋︧︉ ﹋︣د .اي ﹟ن︐ي︖﹤ ︋ا ︑ ﹤︋ ﹤︗﹢او﹛ي﹢︱ ﹟ر ن︐ي︖ـ﹦ خي︣ه﹋﹠﹠︡های
﹞︧﹢ب ﹞ی︫︡ .ا﹛︊︐﹤ ︨ ۱۱ال ︋︺︡ از آن ،در ︨ال  ۱۳۷۷اي︣ان ر︑︊ـ﹦ اول را در ا﹛﹝︍ياد ︗انی رياضی ﹋︧︉ ﹋︣د︐︨︣︎︨︣ .ی ︑ي﹜ اي︣ان در او﹛ي﹟
دورۀ ︱﹢ر ﹋ش﹢ر در ا﹛﹝︍ياد رياضی ﹋﹤ در ﹋ش﹢ر ﹋︋﹢ا ︋︣﹎︤ار ︫︡︡︻ ︣︋ ،ۀ ا︨︐اد ︗﹚ي﹚ی و ي﹊ی از ا︨︐ادان رياضی »دانش﹍اه ︮﹠︺︐ی ︫︣ي︿«
︋﹢د.
﹚︗ .۴ي﹚ی ︋ا و︗﹢د ︑︧﹚︴ی ﹋﹤ ︋︣ رياضيات دا︫️ ،از روزآ﹞︡﹋︣دن دان︩
خ﹢د ︾ا﹁﹏ ن﹝ی︫ــ︡ .او در ︨ــال  ﹤︋ ۱۳۵۲آ﹞︣ي﹊ا ر﹁️ و يך دورۀ ︫ــ︩
﹞ا﹨ـ﹦ ︋︣نا﹞﹤ري︤ی آ﹞﹢ز︫ــی را در دانشــ﹍اه ︑﹍︤اس ﹎︢رانــ︡ .در اي ﹟دوره ︋از
﹨﹜ او ︋﹤ ︋︣ر︨ی ﹋︐اب﹨ای در︨ی رياضی د︋ي︨︣︐انی ايا﹛️﹨ای آ﹞︣ي﹊ا
از ︨ال ︑ ۱۹۳۰ا ︣︎ ۱۹۷۲داخ️ .او ﹨﹝︙﹠ي ﹟در ﹋﹠﹀︣ان︦﹨ای ︋ي﹟ا﹛﹝﹚﹚ی
﹞︐︺︡د از ︗﹝﹚﹤ در ﹋ش﹢ر﹨ای ا︨︐︣ا﹛يا ،ان﹍﹚︧︐ان و ﹨﹚﹠︡ ︫︣﹋️ ﹋︣د.
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﹞ .۵ي︣زا ︗﹚ي﹚ی ﹋︐اب﹨ای زيادی ︑︃﹛ي︿ و ︑︣︗﹝﹤ ﹋︣د .ا﹞ا از آن︖ا ﹋﹤ ︋﹤ ﹞︡ت ﹠︡ د﹨﹤ ﹋ار︫﹠اس
يــا ﹞︡يــ︣ ﹎ــ︣وه رياضی د﹁︐ــ︣ ︑︃﹛ي︿ ︋ــ﹢د︋ ،يشــ︐︣ي﹋ ﹟ار﹨ــای ايشــان در ز﹞ي﹠﹤ ︑︃﹛يــ︿ ﹋︐اب﹨ای
در︨ــی ︋ــ﹢ده ا︨ــ️﹢︵ ﹤︋ .ری ﹋﹤ ا︨ــ︐اد در ﹞﹆ا︵ــ︹ ز﹞انی ﹞︐﹀اوت ︋ ،ـ︣ای ﹨︣ ︨ــ﹤ دورۀ ا︋︐︡ايی،
را﹨﹠﹝ايی)﹞︺ادل ﹞︐︴︨﹢ـ﹦ اول ﹋﹠﹢نی( و د︋ي︨︣︐ان و ﹨﹝︙﹠ي︣︋ ﹟ای دانش︖﹢يان ﹞︣ا﹋︤ ︑︣︋ي️
﹞︺﹚﹜ ︨ا︋﹅ ﹋︐اب در︨ی ن ﹤︐︫﹢ا︨️ .در راهان︡ازی ﹞︖﹚ـ﹦ »ر︫︡ آ﹞﹢زش رياضی« ني︤﹢﹠︻ ﹤︋ ،ان
او﹛ي﹚︖﹞ ﹟ـ﹦ ︑︭︭ی ﹞︭﹢ص د︋ي︣ان رياضی ،ايشان ن﹆︩ ﹞﹝ی دا︫️؛ ﹞︖﹚﹤ای ﹋﹤ ︎︦
از ﹎︫︢️ ︡ود ︨ ۴۰ال﹠︙﹝﹨ ،ان ︋﹤︵﹢ر ﹞﹠︷﹜ ﹞﹠︐ش︣ ﹞ی︫﹢د.
﹚︗ .۶ي﹚ی ﹨﹝﹢اره از ا︻︱ای ︑︃︔ي︣﹎︢ار ﹨ي️ ︑︣ي︣يـ﹦ اي﹢︋ ﹤﹚︖﹞ ﹟د و ︑ا آخ︣ي﹟
﹨﹀︐﹤﹨ای ︻﹝︣﹊﹝﹨ ،اری ايشــان ︋ا آن ︑︡اوم دا︫ــ️﹚︻ .اوه ︋︣ ن﹨﹤︐︫﹢اي︩
در ︨ــاي︣ ﹞︖ــ﹚ات ،در ﹞︖﹚ـ﹦ ر︫ــ︡ آ﹞ــ﹢زش رياضی ني︤ ــ︡ود ﹆﹞ ۴۰ا﹛﹤ ︋﹤ اپ
ر︨ــان︡ .در اي﹠︖ا ،ن﹆﹏ خا︵︣های از ايشان در ﹞﹢رد ︻﹚ا﹇﹤﹞﹠︫︡︡نشان ︋﹤ رياضی
خا﹛ی از ﹛︴︿ ني︧ــ️» :د︋ي︨︣ــ︐ان ﹋﹤ ︋﹢دم︑ ،ي﹏ دا︨︐انن﹢ي︧ــی دا︫ــ︐﹜.
ا﹎︣ رياضی ن﹝یخ﹢ان︡م︫ ،ــاي︡ دا︨︐انن﹢ي︦ ﹞ی︫ــ︡م .ا﹞ا و﹇︐ی دان︩آ﹞﹢ز
دوم د︋ي︨︣︐ان ︋﹢دم ،اوا︨︳ ︨ال ﹞︺﹚﹜ ︗︡ي︡ی ︋﹤ ﹋﹚اس ﹞ا آ﹞︡ ﹋﹤ ﹨﹠︨︡﹤
درس ﹞یداد .يך روز ︫﹊﹚ی روی ︑︐ـ﹦ ﹋﹚اس ﹋شي︡ و ﹞︧﹚﹤ای را ﹞︴︣ح ﹋︣د و
﹎﹀️﹨﹤︙︋ :ا ﹨︣﹋︧ی اي︧﹞ ﹟﹚﹤ را ︋︣ای ︗﹚︧ـ﹦ ︋︺︡ ﹏ ﹋﹠︡︗ ،اي︤ه ﹞ی﹎ي︣د.
﹞ــ ﹟ــ﹢ن ﹇︡﹋︑﹢اه ︋﹢دم︗ ،اي﹜ ﹨﹝يشــ﹤ در ردي︿ اول ﹋﹚اس ︋ــ﹢د ︡︺︋ .از ﹠︡
د﹇ي﹆﹤ ان︡يشي︡ن ،د︨️ ︋﹚﹠︡ ﹋︣دم و ﹎﹀︐﹜︣﹋ ﹏ ﹟﹞ :دم﹢︗ ﹜﹚︺﹞ .اب داد ﹋﹤
︋﹠شي︗ ︨︣ ﹟اي️ و و﹇️ ﹋﹚اس را ن﹍ي︣ .اي︧﹞ ﹟﹚﹤ ︋﹤ اي︨ ﹟اد﹎ی﹨ا ﹏ ن﹝ی︫﹢د ﹟﹞ .ا︮︣ار ﹋︣دم︡︻ .های از ︋︙﹤﹨ا ﹨﹜ ﹎﹀︐﹠︡ آ﹇ا ا︗ازه
د﹨ي︡ ︋︣ود ︾﹚︳ ﹏ ﹋﹠︡ ︑ا ︋﹤ او ︋﹠︡ي﹜ و ﹞︺﹚﹜ ا︗ازه داد︎ .ای ︑︐﹤ ر﹁︐﹜﹢﹠﹨ ﹏﹊︫ .ز روی ︑︐﹤ ︋﹢د .يך خ︳ اضا﹁﹤ ﹋شي︡م و ︋﹤ ﹋﹝ך
آن ﹞︧﹚﹤ را ﹏ ﹋︣دم︣﹁ .دای آن روز در ﹞︣ا︨﹜ ︮︊﹍اه﹢﹚︗ ،ی ︮︿ دان︩آ﹞﹢زان در ياط ﹞︡ر︨﹤ ،ري︦ د︋ي︨︣︐ان ﹞︣ا ︋﹤ ا︨﹜ ︋﹤ ︗اي﹍اه
﹁︣اخ﹢ان︡ و از ﹇﹢ل آن ﹞︺﹚﹜ رياضی ،از ﹨﹢ش ﹞︣︺︑ ﹟ي︿ ﹋︣د .اي ﹏﹝︻ ﹟در رويـ﹦ ﹞︔︃︑ ﹟ي︣ ﹞︓︊️ ﹎︢ا︫️ و ︋﹤ رياضی ︻﹚ا﹇﹤﹞﹠︡ ︫︡م«.
︫ .۷ــ︺ار او ﹨﹝يشــ﹤ اي﹢︋ ﹟د﹨﹤︙︋» :ا ﹨︣﹤ را ن﹝یداني︨︡︣︍︋ ،ي︡«.
خ﹢د او ني︤ در زن︡﹎ی ﹨﹝ي ﹟روش را دن︊ال ﹞ی﹋︣د .در ︎︦ ︣ۀ خ﹠︡ان
و ﹞︣︋ــان او ،ذ﹨﹠ــی ﹁︺ال و ︗﹢يای ﹞︴ا﹛︉ ︑ازه ︋﹢د︴﹞ .ا﹛︺ـ﹦ ﹞︧ــ︐﹝︣
︑ــا آخ︣ي ﹟روز﹨ای زن︡﹎ــی ،ن︷﹜ و ︗︡ي️ در ﹋ار﹨ا︨ ،ــاوت در ان︐﹆ال
︑︖︣︋ــ﹤ ،ر﹁︐ار ﹞︐ي ﹟و از ﹨﹝﹤ ﹞﹜︑︣︻ ،شــ﹅ ︋ــ﹤ ︑︡ري︦ رياضی از ︗﹝﹚﹤
︫اخ︬﹨ای ﹁︣ا﹞﹢شنش︡نی ︗﹚ي﹚ی ︋﹢د︭︫ .ي️ وار︨︐﹤ و ﹞︐︺︡
اي︣﹁ ﹜﹚︺﹞ ﹟زان﹤ ﹞︫︡ ︉︗﹢ه ︋﹢د ﹋﹤ ن﹍اه او ︋﹤ ︑︺﹚ي﹜ و ︑︣︋ي️ و آ﹞﹢زش
رياضــی رن﹌ ﹇︡ا︨ــ️ ︋﹤ خ﹢د ︋﹍يــ︣د .او ﹨︣ روز ︮︊ ﹋ارش را ︋ا ﹎شــ﹢دن
﹇ــ︣آن ﹞︖يــ︡ و ﹇︣ا️ آيا︑ی از ﹋﹚ام ا﹛ی و ︑﹝︗︣︑ ﹤︋ ﹤︗﹢ـ﹦ آن﹨ا ︫ــ︣وع
﹞ی﹋︣د و ︋﹤ ﹨﹝ـ﹦ ﹨﹝﹊اران خ﹢د ني︤ ︑︮﹢ي﹤ ﹞ی﹋︣د ﹋﹤ ﹠ي﹆﹞ .︡﹠﹠﹋ ﹟ي︡
︋﹤ ن﹝از ︗﹝ا︻️ ︋﹢د و ﹨﹝﹢اره د︻اي︩ اي﹢︋ ﹟د:
︑ ﹢خش﹠﹢د ︋ا︫ی و ﹞ا ر︨︐﹍ار
خ︡ايا ﹠ان ﹋︨︣ ﹟ان︖ام ﹋ار
آری︋ ،ا ︨﹀︣ ︋﹤ ︨︣ای ر︨︐﹍اران ،ان︫اءاﷲ ﹋﹤ ر︨︐﹍ار ︫︡ه ا︨️.
﹋ ۱۰ :︀﹝︺﹞ .۸ي︧ــ﹤ داري﹜ ﹋﹤ ﹨︣ ﹋︡ام دارای ︨ ۱۰ــ﹊﹤ان︡︑ ۹ .ا از ﹋ي︧ــ﹤﹨ا ︨﹊﹤﹨ای ﹞︣﹎ ۱۰ی ا︮﹏ دارن︡ و
︑﹠ا ي﹊ی از ﹋ي︧ــ﹤﹨ا اوی ︨ــ﹊﹤﹨ای ︑﹆﹚︊ی ﹞︣﹎ ۹ی ا︨ــ️﹢﹍ .ن﹤ ﹞ی︑﹢اني﹜ ﹁﹆︳ ︋ا يך ︋ار وزن﹋︣دن
﹋ي︧ـ﹦ ︨﹊﹤﹨ای ︑﹆﹚︊ی را ﹞ش︬ ﹋﹠ي﹜؟ ︋︣ای ︋︣ر︨ی در︨︐ی ︗﹢اب خ﹢د ︡﹋ ،زي︣ را ا︨﹊﹠﹋ ﹟ي︡.
﹞﹠︊︹ ا︮﹚ی:

ز﹨ ـ︣ا ﹎﹢يــا و ﹨﹝ــ﹊اران ) .(۱۳۹۵وي︥هنا﹞ ــ﹦ زن︡هيــاد ﹞ي︣زا ︗﹚ي﹚ی﹚︖﹞ .ـ﹦ ر︫ــ︡
آ﹞﹢زش رياضی .دورۀ ︨ی و ︨﹢م﹝︫ .ارۀ .۳
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