
كنيد و نگاهي دقيق به عقب و آنچه 
انجام داده ايد، داشــته باشيد. é از 
ترسيم شكل، الگوريتم و فلوچارت 
استفاده كنيد. é فرض و نتيجة 
مسئله را روي كاغذ بنويسيد و 
دائمًا نگاهتان به آن ها باشد. 
é مســائل مشــابه و معادل 
مسئله اي را كه حل مي كنيد، 
بيابيد و دربارة آن ها فكر كنيد. 
é دائمًا در صورت مسئله به عقب 
 é .و جلــو برويد و آن را مرور كنيد
مســئله را تا حد امكان ساده كنيد، 
 é ،و به چند زيرمســئلة ساده بشكنيد
بهترين راه حل ها را با اســتدالل و منطق 
پيدا كنيد. é جواب ها را بررسي و امتحان 
كنيد و از درســتي آن ها مطمئن شويد. 
چهارمين گام در جــادة رياضيات، 
انجـام نـدادن اشتبـاهات رايج در 
رياضيات اســت. به اين منظور: é آنچه 
را كه قرار اســت درستي اش را بررسي كنيد، 
هرگز درســت فرض نكنيد. é از ضرب کردن 
در صفر و يا تقسيم کردن بر صفر اجتناب كنيد. 
é نمادهاي شــرطي را درست به كار ببريد و در 
نتيجه گيري ها دقت كنيــد. اگر از گزارة »الف« 
گزارة »ب« را نتيجه مي گيريد، دليلي ندارد كه 
»ب« هم »الــف« را نتيجه بدهد. مثاًل از جملة 
»اگر برف بيايد مدرسه تعطيل است«، نمي توان 
نتيجه گرفت كه: »هر زمان مدرسه تعطيل بوده، 
برف آمده اســت.« و پنجمين گام اين است 
که ياد بگيريد تعريف هاي رياضي را چگونه 
بخوانيد تا آن ها را عميقًا درک کنيد. توجه 
داشــته باشــيد: é در رياضيات تعريف ها نقش 
حياتي و كليدي دارند و پاية اثبات هاي ما را در 
رياضي تشــکيل مي دهند. é تعريف بايد دقيق، 
جامع و مانع باشد و اصطالحًا چيزي كم و زياد 
نداشته باشد. é شرايطي كه در آن تعريف بيان 
مي شود، بايد دقيقًا شناخته و درك شود. é الزم 
است تحقيق و بررسي كنيم و ببينيم، در خارج 
چــه چيزهايي دربارة اين تعريــف وجود دارد و 
در حقيقــت چه دريافتي از آن تعريف در بيرون 
داريم. é مثال هايي را كه از تعريف مورد نظرمان 
داريم، مشخص كنيم و مثال هاي استانداردی را 
كه دقيقًا تعريف به وسيلة آن ها روشن مي شود، 
معين كنيم. é تعريف را تعميم و گسترش بدهيم 
و بررســي كنيم كه اين خاصيت در چه جاهاي 
ديگــري از رياضيات صــادق و در چه جاهايي 
خالف است. مثاًل اگر خاصيتي در »جمع« صادق 
است، ببينيم آن خاصيت و تعريف در »ضرب« و 

»تقسيم« هم صدق ميكند يا خير. )ادامه دارد(
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را به همة شما تبريك مي گوييم.
ســالم دوســتان. در يادداشــت هاي 
قبلي گفتيم كه شــما هم مي توانيد 
رياضي دان باشيد و شرط آن داشتن 
انديشه اي بر پاية منطق و استدالل 

و از همــه مهم تر، تفكري بر اســاس 
رياضي اســت. همة ما دوســت داريم 

مانند رياضي دانــان فكر كنيم و فنوني را 
فرابگيريــم كه با آن هــا رياضيات را بهتر و 

آســان تر بفهميم. اگرچه كسب مهارت هايي 
نكته برداري،  زمان بندي،  خالصه نويسي،  مانند 
روش امتحــان دادن، و از ايــن نــوع كه مهارت 
چگونه مطالعه کردن را آموزش مي دهند، بسيار 
مهم و اثرگذار است، اما براي كسي كه رياضيات 
را دوست دارد و رياضيات مي خواند، بسيار مهم تر 
است كه چه مهارت هايي را كسب كند تا مانند 
يك رياضي دان انديشــه و عمل كند و در جادة 
رياضيات رد پاي رياضي دانان را پيدا كند و پايش 

را در جاي پاي آن ها قرار دهد و ... 
ســال 88 بود كه عنوان كتابــي نظرم را جلب 
كــرد. كتــاب؛ »چگونه مانند يــک رياضی دان 
بيانديشــيم؟« اين كتاب را؛ کوين هوستون از 
دانشگاه ليدز نوشته بود،كه توسط گروه رياضي 
دانشگاه شاهد ترجمه شده بود. اين كتاب مملو از 
توصيه هاي كاربردي و راهنمايي هاي ارزشمندي 
اســت كه با آن ها مي توان مهارت هايي را كسب 
كــرد تا مانند يك رياضــي دان فكر كرد. خيلي 
جالب اينكه، كوين هوســتون در مقدمة كتاب 
نوشته است »خيلي دوســت داشتم زماني كه 
دانش آمــوز بودم اين توصيه ها را كســي به من 

مي گفت و ...«
ازاين رو، در اين يادداشــت و يادداشــت شمارة 
بعد سعي كرده ام نكاتي ازتوصيه هاي مفيد اين 
كتاب و تجربيات ديگري را كه در اين ســال ها 
اندوخته ام، بياورم تا شايد راهي به سوي رياضيات 
و رياضي دان شــدن بيابيم. بچه ها! اين خواسته 
و مقصود دســت يافتني و شــدني است. و براي 
اين منظور مســير، توصيه هاي نظري، عملي و 
كاربردي، و روشي وجود دارد كه با به كار بستن 

و پيمودن آن به مقصد مي رسيم. 

گام هاي جادة رياضيات
اولين گام در ايــن راه و براي پا جاي پاي 
بــزرگان رياضيات گذاشــتن، آموختن 
چگونگي مطالعة متن، نوشته و کتاب های 
رياضيات اســت. بديهي اســت كــه همة 
رياضي خوان ها دوست دارند روش صحيح و آسان 
مطالعة يك كتاب و متن رياضي را ياد بگيرند و 

بدانند آن را چگونه مطالعه كنند تا به خوبي درك 
كنند. براي مطالعة يك متن رياضي الزم است: 
é هــدف از خواندن آن متــن را قبل از خواندن 
بدانيد. é دقيقًا مشخص كنيد دنبال چه موضوعي 
هستيد. é هميشه يك خودكار و كاغذ در كنارتان 
باشد و نكات مهم را يادداشت كنيد. é سؤاالتي 
را كه در متن آمده و ســؤاالتي را كه در ذهنتان 
ايجاد مي شوند، يادداشــت كنيد. é هميشه در 
حين مطالعة متن هاي رياضي، مثال ها، تعريف ها 
و قضيه ها را اول بخوانيد و اثبات ها و حل تمرين ها 
را بعــد از آن انجــام دهيــد. در گام دوم بايد 
بدانيد چگونه يك متن را به صورت رياضي 
بنويسيد. بايد é ســاده بنويسيد، é نوشته ها و 
منظور خود را دقيق شرح دهيد، é از گزاره هاي 
شرطي »اگر ... آنگاه ...« استفاده كنيد؛ براي مثال: 
»اگر دو ارتفاع مثلثی با يکديگر برابر باشند، آنگاه 
مثلث متساوی الساقين است.« سومين گام، گام 
چگونه حل کردن يك مسئلة رياضي است. 
براي حل يك مسئلة رياضي: é بکوشيد مسئله را 
بفهميــد و تمام كلمه های به كار رفته در صورت 
مســئله را درك كنيد. é نقشه ای بکشيد و آن را 
اجرا كنيد. é كل فرايند حل مســئله را بازبيني 
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