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 به نام آن که جان را فکرت آموخت
 

ین اي نکوداشت براي نامداران و پیشکسوتان در مجامع علمی و محافل دانشگاهی رواج یافته است. چندي است برگزار
سربلندي رشته تخصصی خود صرف شناسی از استادانی است که عمر خود را در راه اعتال و سنت و رویه نیکو نه تنها قدر

در دانشگاه فردوسی  هد. خوشبختانه این امر مهمدویت آن رشته علمی را نیز نشان میاند، که پیشینه و تاریخ و هکرده
 جا که آن را ازنظر مدیران بوده، تا آن ترین دانشگاه در شرق ایران پهناور است، همواره مدترین و با سابقهمشهد که بزرگ

 اند.وظایف اصلی خود دانسته
گاهی است، طی سالیان متمادي دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد که یکی از محافل علمی دیرپاي دانش

حیات علمی خود، استادان بنام و اندیشمندان مبرزي را در دامان خود پرورانده و به جامعه علمی کشور معرفی کرده است. 
عنوان استاد نمونه کشوري را کسب کرده و در طول  1374یکی از آنان جناب آقاي دکتر اسداهللا نیکنام است که در سال 

ثمربخش خود در دانشگاه فردوسی مشهد، شاگردان فرهیخته بسیاري تربیت نموده و آثار علمی ارزشمندي چهار دهه حضور 
 عرضه داشته است.

اینجانب با سپاس از همت واالي همکاران صمیمی و قدرشناس دانشکده علوم ریاضی و تشکر از همیاري و مشارکت مرکز 
کتابچه به مناسبت نکوداشت این استاد گرانمایه، از خداوند متعال سالمت آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در فراهم آوردن این 

 .خواستارمکامیابی ایشان را  وبهروزي  و
 

 احمدرضا بهرامی
 معاون پژوهش و فناوري

 و نایب رییس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
 1394زمستان 
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 به نام خداوند جان و خرد
 

هاي کسانی بوده است که پیوسته در راه شکوفایی ها و جوششهر جامعه، وامدار کوششهاي مادي و معنوي پیشرفت
هاي بلندي برداشته و در راه افروزش اخگرهاي دانایی و آگاهی، همه توان اند، گامزیستهخود و اجتماعی که در آن می

 اند.و ارجگزاري باشند، سزاوار بزرگداشت اي کههاي واالیی در هر رشته و جامعهاند. چنین انسانکار گرفته خویش را به
ناد مرکز آثار مفاخر و اسسپاسمندي و قدرشناسی از این شایستگان، کمترین کاري است که باید انجام گیرد. بر این پایه، 

 داند تا از پیشکسوتان و پیشگامان علم و دانش در دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد تقدیر بهوظیفه خود می دانشگاه
اي از پرتوافشانی این ستارگان پرفروغ آسمان دانشگاه را ثبت و گوشه "روشنان دانشگاه"عمل آورد و با انتشار مجموعه 

ضبط نماید تا از یک سو در تاریخ پر فراز و نشیب دانشگاه به یادگار بماند و از سوي دیگر همچون چراغی فرا راه اعضاي 
هاي مختلف هاي استادان پیشکسوت و نامداران عرصهها و مرارتو آنان را با تالشجوان خانواده بزرگ دانشگاه قرار گیرد 

 آشنا سازد.
بالد که در دوره جدید فعالیتش و به مناسبت نکوداشت استاد دکتر اسداهللا نیکنام که از سوي این مرکز به خود می

دهاي آن برگزار خواهد شد، نخستین دفتر از این دانشکده علوم ریاضی و همزمان با چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربر
تردید همت واالي همکاران و مجموعه را به این استاد گرانمایه اختصاص داده و زمینه انتشار آن را فراهم آورده است. بی

نظیم ت ویژه آقایان دکتر محمد صال مصلحیان و دکتر محمد جانفدا نقش اصلی را در تدوین ودانشجویان پیشین ایشان، به
 نهم و براي استاد بهروزي و کامیابی روزافزون آرزومندم.این دفتر ایفا کرده است. این همت و قدرشناسی را ارج می

 
 سلمان ساکت

 رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
 1394اسفندماه 
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 اسداهللا نیکنام دکتر برآثارمروري 
 محمد صال مصلحیاندکتر 

 دانشگاه فردوسی مشهد -گروه ریاضی محض 
 

 این یادداشت به بررسی کارهاي دررزش است. کیفی با ااز نظر و قابل توجه نیکنام از نظر کمی  دکترآقاي آثار پژوهشی 
از  MathSciNet (Mathe. Reviews)سازي از دو پایگاه مهم نمایهها پردازیم. دادهمی سنجیوي از دیدگاه علم پژوهشی

 از انتشارات انجمن ریاضی اروپا استخراج گردیده است. Zentralblatt Mathانتشارات انجمن ریاضی امریکا و 
 

 بهافهرست کتا
 :دکتر نیکنام یک کتاب تالیفی و سه ترجمه کتاب دارند که عبارتد از

 (با همکاري دکتر محمد صال مصلحیان). 1384مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ، توپولوژي عمومی .1
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 .1365، مرکز نشر دانشگاهى ج. ف. سیمونز، تهران: ،آشنائی با توپولوژي و آنالیز نوین. 2
(با همکاري دکتر ابوالقاسم 1368، يآستان قدس رضوك. جی. بین مور، مشهد: ، ز دیدگاه توپولوژيمبانی آنالیز ا. 3

 نیا).بزرگ
  نیا).(با همکاري دکتر ابوالقاسم بزرگ 1369، يآستان قدس رضوك. ج. بین مور، مشهد:  ،مبانی ریاضیات. 4
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وح تقدیر موفق به دریافت ل مبانی آنالیز از دیدگاه توپولوژيکتاب  ر نیکنام به دلیل ترجمهالزم به ذکر است که آقاي دکت
 .اندوقت شدهفرهنگ و آموزش عالی از دست وزیر 

 

 

مازور که  - مقاله جالب ایشان تحت عنوان بازي باناخ توان بهمی ندین نوشتار فارسی دارند که از میان آنهادکتر نیکنام چ
 اشاره نمود.، استو در این مجموعه بازنشر گردیده  شدهچاپ  92-103صص، 1، شماره یشه ریاضیاند نگ وفرهدر مجله 

 
 

 .دهدمی است تعداد مقاالت ایشان را از ابتدا تاکنون به تفکیک در هر سال نمایش Zblکه برگرفته از  باالنمودار 
 

مقاله با ریاضیدانان دیگر، به پال ارداش  n ر متشکل از است هرگاه وي در یک زنجی nعدد ارداش یک ریاضیدان برابر 
 است: 3پیوند یابد. عدد ارداش دکتر نیکنام بنا به زنجیر زیر (ریاضیدان مشهور مجارستانی) 
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Jacques Dixmier coauthored with Paul Erdös 
E. Christopher Lance coauthored with Jacques Dixmier 

AssadollahNiknam coauthored with E. Christopher Lance 
 

 همکاران پژوهشی
 اغلبکه  مقاله پژوهشی انفرادي و تعدادي مقاله مشترك است. همکاران پژوهشی استاد 7آقاي دکتر نیکنام داراي 

 ) ذکر شده است:1در جدول (، یکو نیز تعداد مقاالت مشترك هر انددهایشان بو (با عالمت *) دانشجویان دکتري
 

 تعداد مقاالت مشترك نام همکار پژوهشی  تعداد مقاالت مشترك نام همکار پژوهشی
 2 *غالمرضا عباسپور  12 *محمود حسنی

2 *ثریا طالبی  9 محمد صال مصلحیان*

1 مرضیه فروغ*  7 شیرین حجازیان*

 Q.Zhang  1  6 محمد جانفدا*
1 کامران شریفی* 5 *امین حسینی

1 هادي حسینی فدروي*  4 صدیقه شادکام تربتی*

1 رحبعلی کامیابی گل  3 مهناز خانه گیر*

C.Lance 1  3 میثم مصدق*

1 یکیمیا نارنجان*  3 قاسم علیزاده افروزي

1 محمد علی پورعبداهللا 3 عال *سمیرا

1 سعیده شمسی گمچی*  3 مریم امیاري*

1 امان اهللا اسدي* 2 *علیرضا کامل میرمصطفایی

1 معصومه فشندي* 2 *محید میرزاوزیري

 1 *رسول اباذري 2 *محسن عرفاانیان امیدوار
   2 *امیر قاسم غضنفري

  1جدول 
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نیز تعداد مقاالت ایشان در هریک در جدول و ر نیکنام در آنها چاپ شده وهشی که مقاالت دکتپژ-عناوین مجالت علمی
 در بولتن انجمن ریاضی ایران منتشر شده است.مقاالت ایشان بیشترین  ،شودمی که مالحظه) آمده است. چنان2(

 

تعداد مقاالت  مجلهنام 
تعداد مقاالت  مجلهنام   چاپ شده

 چاپ شده
Bull. Iranian Math. Soc. 6  Bull. Math. Soc. Sci. Math. 

Roumanie (N.S.) 1 

Indian J. Pure Appl. Math. 5  Potential Anal. 1 
Journal of Institute of Mathematics 

and Computer Sciences. 
Mathematics Series 

4  J. Egyptian Math. Soc. 1 

Rocky Mountain J. Math. 3  Commun. Appl. Anal. 1 
Journal of Sciences. Islamic 

Republic of Iran 3  Abstr. Appl. Anal. 1 

J. Anal. 3  Ital. J. Pure Appl. Math. 1 
 Int. Math. J. 3   J. Dyn. Syst. Geom. Theor. 1 

Annales de la SociétéScientifique 
de Bruxelles. Série I 2  Adv. Stud. Contemp. Math. 

(Kyungshang) 1 

Bull. Aust. Math. Soc. 1   Aust. J. Math. Anal. Appl. 1 
J. Math. Phys.  1  Bound. Value Probl. 1 

Arch. Math. 1  Int. J. Contemp. Math. Sci. 1 
Dissertationes Math. 1  Banach J. Math. Anal. 1 

Glasgow Math. J 1  Journal of Mahani Mathematical 
Research Center 1 

Int. J. Math. Math. Sci. 1  Ann. Funct. Anal. 1 
Proc. Amer. Math. Soc. 1  J. Math. Ext. 1 

Quaest. Math. 1  Iran. J. Math. Sci. Inform. 1 
Involve 1  Southeast Asian Bull. Math 1 

 2جدول 
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. بندي موضوعی انجمن ریاضی امریکا قابل مشاهده است) موضوعات مقاالت استاد نیکنام بر اساس رده3در جدول (
 شود، بیشترین تعداد مقاالت در حوزه آنالیز تابعی نگارش یافته است.می که مالحظهچنان

 

Functional analysis 48 

Operator theory  23 

Approximation and expansions 6 

Nonassociative rings and algebras 5 

Ordinary differential equations (ODE) 5 

Partial differential equations (PDE)  3 

Commutative algebra  2 

Linear and multilinear algebra; matrix theory  2 

Associative rings and algebras  2 

Abstract harmonic analysis  2 

Global analysis, analysis on manifolds  2 

Category theory, homological algebra  1 

Topological groups, Lie groups  1 

Fourier analysis  1 

General topology 1 

Quantum Theory  1 

Statistical mechanics, structure of matter 1 

 3جدول 
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به مقاالت دکتر نیکنام در موضوع آنالیز تابعی است و تعدادي از ریاضیدانان خارجی که به مقاالت وي  بیشترین ارجاعات
 عبارتند از: اندارجاع داده

 

 Akrout, Kamel 
 Alaminos, Jerónimo 
 Baronti, Marco 
 Batty, C. J. K. 
 Bratteli, Ola 
 Brešar, Matej 
 Elliott, George A. 
 Fernández-Polo, Francisco J. 
 Frank, Michael 
 Führ, Hartmut 

 Garcés, Jorge J. 
 Guefaifia, Rafik 
 Herman, Richard H. 
 Hirzallah, Omar 
 Ho, Tony 
 Ishi, Hideyuki 
 Jamjoom, Fatmah B. 
 Kittaneh, Fuad 
 Papini, Pier Luigi 

 

 Peralta, Antonio M. 
 Renault, Jean 
 Russo, Bernard 
 Shebrawi, Khalid 
 Skeide, Michael 
 Villena, Armando R. 
 Yamazaki, Takeaki 
 Zhang, Qihu 
 Zhi, Guizhen 

 آثار دکتر نیکنام ارجاع داده شده، به شرح زیر است:که در آنها به  یبعضی از مجالتنام 
  Linear Algebra Appl.  Aequationes Math. 
 Comm. Math. Phys.  Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A 
  J. Math. Anal. Appl.  Appl. Comput. Harmon. Anal. 
 J. Algebra  

 
 
 

توسط دکتر نیکنام براي  2015تا  1984 ه از سالمقال 25تعداد 
Mathematical Reviews نگاري و مرور شده است. اولین مورد، در چکیده

 قابل مشاهده است: روبروتصویر 
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مقاله مشترك ایشان و دکتر شیرین حجازیان صورت به بیشترین ارجاع از میان مقاالت دکتر نیکنام،  MathSciNetدر 

 گرفته است:
MR1375134(96m:46131) Hejazian, S.; Niknam, A.Modules, annihilators and module derivations of JB -

algebras.Indian J. Pure Appl. Math.27 (1996), no. 2, 129–140. (Reviewer: Khristo N. Boyadzhiev) 46L70 
 

اولین مقاله دکتر نیکنام که مستخرج از رساله دکتراي ایشان بود و به همراه استاد راهنماي وي پروفسور النس به رشته 
 تحریر درآمد، عبارت است از:

Lance, Christopher; Niknam, Assadollah. Unbounded derivations of group $C\sp*$-algebras. Proc. Amer. 
Math. Soc.61 (1976), no. 2, 310--314 (1977). 
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دهندگان عنوان یکی از توسعهویژه در کتاب براتلی از وي بهگرفته و به این مقاله درکتابهاي زیر مورد توجه و استناد قرار
 کران نامبرده شده است.نظریه اشتقاق بی

 
1 . 

Sakai, Shôichirô. Operator algebras in dynamical systems. The theory of unbounded derivations in $C\sp 
*$-algebras. Encyclopedia of Mathematics and its Applications, 41.Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991. 

 
 

 این کتاب آمده است: 111در صفحه 
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2. 
Bratteli, Ola. Derivations, dissipations and group actions on $C\sp *$-algebras. Lecture Notes in 

Mathematics, 1229. Springer-Verlag, Berlin, 1986. vi+277 pp. ISBN: 3-540-17199-1 
 

 
 

3. 
Pedersen, Gert K. $C\sp{\ast} $-algebras and their automorphism groups. London Mathematical Society 

Monographs, 14.Academic Press, Inc. [Harcourt Brace Jovanovich, Publishers], London-New York, 
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 از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهداي تاریخچه

 
 دکتر بهمن هنري

 دانشگاه فردوسی مشهد

 

در حقیقت در آن سال دانشگاه مشهد براي رشته کشاورزي  تاسیس شد. 1340دانشکده علوم دانشگاه مشهد در سال 
ضیاءالدین ن استاد ارجمند دانشکده علوم دانشگاه تهران، شادروان آقاي دکتر اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در آن زما

شگاه، علی سعادت به دانایشان و پیوستن مرحوم دکتر محمد بیگی، رییس دانشگاه مشهد بودند. با توجه به حضوراسماعیل
ک تحصیل فیزی -ر رشته ریاضیدانشجویان د دانشکده کشاورزي به دانشکده علوم تغییر یابد ونام تصمیم گرفته شد که 

رشته  د.گذراندنمی واحد درسی را 110بایستی قریب به کارشناسی در آن زمان سه ساله بود و دانشجویان هاي نمایند. دوره
یک از در هر توانستندمی یالن این رشتهفیزیک ترکیبی از دروس اصلی دو رشته ریاضی و فیزیک بود. فارغ التحص -ریاضی
(براي سه سال) ادامه یافت.  1343هاي یک و یا ریاضی ادامه تحصیل دهند. این رشته مشترك تا وروديفیزهاي رشته

هاي عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه، در حال حاضر بهنفر بودند 57بسیاري از دانشجویان این سه دوره که روي هم رفته 
 کشور حضور دارند. تعدادي از آنها عبارتند از:

 (ریاضی)، زادهاکبر عالمآقاي دکتر علی دوره اول:
 (فیزیک)، دکتر جعفر قیصري (فیزیک)، (ریاضی)، دکتر تقی فالحی پوردوره دوم: آقایان دکتر رضوي رشتی

کتر بهمن هنري (ریاضی)، رضا جهانشاهلو (ریاضی)، د(ریاضی)، دکتر غالم هر قاسمی هنريدوره سوم: آقایان دکتر طا
(ریاضی)، دکتر محمد فرهاد رحیمی (فیزیک)، دکتر محمد فقیه (ریاضی)، دکتر حسنعلی آذرنوش نیا کمال میردکتر میر

 حبیبی (فیزیک).
تفکیک شد و دانشجویان دانشکده علوم براي سه رشته مستقل ریاضی، فیزیک و شیمی گزینش ها رشته1344از سال 

ال کشور، از یک سهاي له شد (البته در سایر دانشگاهو از آن سال دوره تحصیل کارشناسی در دانشگاه مشهد چهار سا شدند
 ).دوره کارشناسی چهار ساله شده بود 1343هاي قبل یعنی براي ورودي

آموزشی شکل نگرفته بود. هاي ، گروهیاندانشجو کم بودن تعدادبه علت 1351تا  )1340از زمان تاسیس دانشکده علوم (
انشگاه دشدند و این شانسی بود براي  ساکنی از دانشگاه تهران، در مشهد جناب استاد پروفسور فاطمی پس از بازنشستگ
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عنوان اولین مدیر گروه ریاضی دانشگاه مشهد، ، به1355سال  تا 1351مند گردد. ایشان از سال مشهد که از وجودشان بهره
 انی، دکتر حسن صادقی، دکترکدادند. با پیوستن تدریجی اساتیدي چون آقایان دکتر علی مشوظایف محوله را انجام می

دند که یکی دیگر از زاده، دکتر بهمن هنري، دکتر مهدي جوادي و ...، جناب پروفسور فاطمی مصلحت دیمحمدرضا رجب
شد. پس از یک دوره دو ساله و با ورود آقاي  شتهگذا اینجانبدار این سمت شود و این مسئولیت به عهده همکاران عهده

وي بعدها و در به عهده گرفتند. 1357مدیریت گروه ریاضی را از سال  ، ایشان1356ریاضی در سال دکتر نیکنام به گروه 
ها، محل دانشکده و ... . در زمان مدیریت ایشان تغییرات مهمی در رشتهندمدیریت گروه را بر عهده داشتنیز سه دوره دیگر 

 ریاضی کشور بود و محل ترین گروهتعداد اساتید بزرگ گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد از نظر 1357سال  دررخ داد. 
 يو کامپیوتر تغییر یافت و برنامه نام گروه ریاضی به گروه ریاضی، آمار 1358در سال  راه راهنمایی واقع بود.آن در چهار

، دکتر دکتر دلداري ک آقایانکهادهاي آمار و کامپیوتر نیز تدوین گردید. در این زمان مقدمات تشکیل گروه کامپیوتر با کم
ریاضی، آمار و کامپیوتر اداره مرکز کامپیوتر دانشگاه زیر نظر گروه  1359زاده و سایر دوستان فراهم آمد. تا سال نقیب
س از ید. پشد. تشکیالت جدید آن مرکز در آن سال سامان گرفت و بعدا این مرکز به گروه آمار و کامپیوتر منتقل گردمی

طور مستقل در دانشکده مهندسی تشکیل شد. براي اولین بار خط اینترنت توسط گروه ریاضی و با به مدتی گروه کامپیوتر
روه ریاضی، آمار و کامپیوتر متصل شد. در این زمان اولین در محل جدید گ کمک مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات،

 1364دیگر به دانشکده مهندسی وصل شد. در سال مودم دانشگاه نصب گردید و یک خط اینترنت به مرکز کامپیوتر و خط 
گروه ایجاد گردید و پذیرش دانشجوي کارشناسی ارشد در رشته ریاضی در آن سال آغاز شد. متعاقب  یتحصیالت تکمیل

 1375دکتري ریاضی و همچنین کارشناسی ارشد و دکتري آمار نیز تاسیس شد. در سال هاي چند سال بعد دوره ،آن
ریاضی محض، ریاضی کاربردي و آمار تشکیل گردید. از دیگر وقایع مهم گروه که عمدتا هاي ریاضی با رشته دانشکده علوم

هاي هاي علمی ریاضی، تاسیس پژوهشکدهتوان به ایجاد قطب، میدر دوران مدیریت گروه آقاي دکتر نیکنام به وقوع پیوست
. از جمله این اشاره کردالمللی در گروه ریاضی م کشوري و بینهاي مهاهها، سمینارها و کارگمختلف، برگزاري کنفرانس

) (که بعدها به سمینار آنالیز ریاضی تغییر نام داد و اکنون 1358توان اولین کنفرانس آنالیز تابعی و کاربردهاي آن (وقایع می
)، و سی و سومین 1370دومین ()، بیست و 1369دوباره با چهارمین سمینار آنالیز تابعی احیا گردیده است)، یازدهمین (

) کنفرانس ریاضی کشور را نام برد. الزم به ذکر است که چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور نیز در دانشکده و 1381(
مختلف به رشد و بالندگی خود ادامه داده است هاي برگزار شد. در این سالها دانشکده علوم ریاضی از جنبه 1392در سال 

  علوم ریاضی کشور است. هاي انشکده یکی از اثرگذارترین دانشکدهو اکنون این د
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 علی دهقانمحمددکتر 
 ،رئیس انجمن ریاضی ایران

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 

 

، ردمکس ریاضی و سمینار آنالیز شرکت میعنوان یک دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد در کنفراناز روزهایی که به
سور پروف ،استاد نمونه کشور. ها کامال مشهود بودیشاها در این همگیريبا چهره برتر و مرجع تصمیمحضور دکتر نیکنام 

مرتبه  12. استاد ما بیش از ه استالمللی خوش درخشیدهاي ملی و بینعنوان ریاضیدان برجسته در صحنهبارها به ،نیکنام
در نوع خود یک  اي اجرایی انجمن ریاضی کشور درآمد کهمورد اعتماد جامعه ریاضی کشور قرار گرفت و به عضویت شور

محسوب  کشور هاي ریاضیچهره ترینفعال ز آن دارد که دکتر نیکنام یکی ازنشان ا آید. این آمارمی رکورد به حساب
ید از اسات اکنون انشماري که تعداد زیادي از آنشاگردان بی پرورشبه وان تمی دستاوردهاي استاد، ترینشود. از بزرگمی

داند از دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد که . انجمن ریاضی ایران وظیفه خود میاشاره کرد ،ممتاز کشور هستند
 .صمیمانه تشکر نماید ،کنداستاد نیکنام را برگزار می همزمان با چهارمین سمینار آنالیز تابعی، آیین نکوداشت
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 پوردکتر مهدي رجبعلی
 ته فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایرانعضو پیوس

 ، رییس سابق انجمن ریاضی ایراناولین چهره ماندگار ریاضی کشور
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

ت گشت؛ البته منظورم این نیسزمان با من از خارج به ایران بازنی) همنیکنام (یا نیکنام، در جمع خودما آقاي دکتر اسداهللا
که او مدال طالیش را از وزارت علوم بابت رتبه اولیش در دوره لیسانس ریاضی دانشگاه فردوسی  سن هستیم، وقتیکه هم

 گرفتم. التحصیلی دکترایم را در تورونتو میگرفت، من جشن فارغمشهد می
ته در هر حال، این همزمانی ورود به ایران، موجب شد که تجربیات و مشاهدات مشترکی از رویدادهاي ریاضی کشور داش

ها همکاري کنیم. چه در بابلسر و چه بعد از انتقالم به کرمان، این رابطه علمی و اجتماعی با باشیم و در بسیاري از فعالیت
زیست، به صورت فعالیت در انجمن ریاضی ایران تداوم داشت و الفت خاصی بین ما ایجاد کرد. رشته ایشان که در مشهد می

هر دو در حوزه آنالیز تابعی بودیم و لذا تفاهم و تعامل بیشتري در ریاضی با هم  م نداشت،اي با همان چندان فاصلهتحصیلی
 داشتیم. 

قیقا ولی اگر بخواهم د ،ی که هر دویمان شرکت داشتیم، کم نیستندیهاو کنفرانس هاي مشتركخاطرات شیرین، فعالیت
اي که هیچ وقت طن و مدارکم و همچنین به خاطر حافظهعنوان و تاریخ حتی یکی از آنها را ذکر کنم، به خاطر دوري از و

نیست. اما یک خاطره کلی برجا مانده و آن حرص و  برایم مقدور، به نصف رسیده استام و در سن هفتاد سالگی نداشته
ت الو تناسب و عقالنیت تشکیضیات، گردش صحیح امور ریاضی کشور جوش نیکنام در انتظام امور، ارتقاء سطح کیفی ریا

انجمن ریاضی ایران بود. باالخره همین جوش و خروش امثال نیکنام بود که امروز سطح و مرتبه انجمن ریاضی ایران را به 
ترین عالترین و فبه یکی از برجستهآن را هاي ریاضی جهان رساند و در داخل هم المللی و رقابت با سایر انجمنمقبولیت بین

 هاي علمی تبدیل کرد. انجمن
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  دکتر محمودیان -دکتر ریاضی  -دکتر زاهدانی (پشت سر)  - دکتر صدیقی - ردیف پایین از راست: دکتر زعفرانی

 دکتر نیکنام - دکتر حصارکی - دکتر تابش - مرحوم دکتر وصال
 آقاي ربیعی –دکتر آللی  – پوردکتر رجبعلی -دکتر سلطانی - ردیف باال از راست: دکتر پارسیان

 

 
 دکتر نیکنام - دکتر زعفرانی - پوردکتر رجبعلیاز راست: 
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ورت مقاالت ی به صدر گلستان علمی کشور رویانده است، گلهایگلهاي فراوانی  است،ساله  نیکنام االن جوانی شصت و پنج
ه هدع التحصیالنی که اینک در جرگه اساتید ریاضی هستند و خود من داوري چندین نفرشان را برتنها و مشترك، فارغ

. اما باید به زبان حال بگویم که هنوز یک گل از استگیري از آنها نصیبم شده ی که سعادت بهرههایام، و سخنرانیداشته
با عزم راسخش، گلزارهاي علمی مملکت را  اوند سالیان متمادي خواهد زیست وصد گلش نشکفته است و به فضل خد

اش وزانههاي دلسبخش ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد بود، شاهد فعالیت یسهد کرد. از سالها پیش زمانی که ریباغبانی خوا
بودم. چهار پنج سال پیش هم از قطب آنالیز روي ساختارهاي جبریش که به کمک چند تن از همکارانش تشکیل داده بود 

که مهمانش بودم، لطف اري عهده دارد، دیدن کردم. آخرین ب و امروز شاگرد فرزانه سابقش دکتر مصلحیان ریاست آن را بر
 .را به یکی از گلزارهاي جدیدش در خارج از دانشگاه بردکرد و م

پیام  پیشاپیش با اینآور نیستم. انگیز و شوقدر به شرکت در این مراسم دلبسیار متاسفم که به علت دوري از وطن قا
دگان این مراسم نیز که به حق در تجلیل از کننن دوست عزیزم را دارم. از برگزارچه بیشتر ایشکرآمیز، آرزوي توفیقات هر
  کنم.سپاسگزاري می ،اندها و خدمات صادقانه او را به جاي آوردهوي کوشیده و سپاس تالش
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 علیرضا مدقالچیدکتر 

 چهره ماندگار ریاضی کشور و رییس سابق انجمن ریاضی ایران
 دانشگاه خوارزمی

 

ــد ز    ــه آم ــه مدرس ــی ب ــاحب ول ــاه ص  ســت عهــد صــحبت اهــل طریــق را    شکب  خانق
ــالم و  ــان ع ــتم می ــود  گف ــرق ب ــد چــه ف ــار کـــردي از   عاب  ن ایـــن فریـــق راآتـــا اختیـ

ــی    ــه در م ــود ب ــیم خ ــت آن گل ــرد زگف ــق را مــی ویــن جهــد  ب ــرد غری  کنــد کــه بگی
امل تکریم دانشمندان ام که یکی از عوامل موثر در غناي فرهنگی ممتد ما و استمرار آن همین عاي اشاره کردهمقاله در

شاي گسلوك نیکوي آنان راه دانش را آن گونه که هستند باید شناخت و شناساند تا سبک وگزاران خدمت است.بوده علما  و
ترش راه گس در توسعه و ،فناوري دانش و پیشرفت م تا متناسب با زمان خود وانینان را برانگیزو بدین طریق آ جوانان باشد

 بزرگان بکوشند.
استادي  داشتگتابعی را با بزر مشهد برگزاري چهارمین سمینار آنالیز بار همکاران ما در گروه ریاضی دانشگاه فردوسی این

 اي وسیعبلکه ارتقاي دانش ریاضی را در گستره ،ارتقاي دانش تخصصی خود ياند که همواره نه تنها دغدغهردهعجین ک
 هک ظر ریاضیدان برجسته پروفسور لنسن زیرز است و دانشگاه لید يآموختهشدکتر اسداهللا نیکنام داندارد. آقاي  و هداشت

وافري به شرکت در ي عالقه بدو ورود به ایران، ازکار کرده است. او  دکتري خود را در سنین بسیار جوانی اخذ کرده بود،
به چالش  براي بیان نطرات خود واو از هر فرصتی . ت در انجمن ریاضی ایران نشان دادشرک وها کنفرانس مجامع علمی،
ما هر دو عضو اجرایی انجمن  ،سوم بیست و يدوره که در آورمیاد میبه  کرد.ها استفاده میها واصالح آنراهکشیدن کج

نجمن هاي ایشان در افعالیت سره از ناسره جدا شود. تا مسیرکردند می تالشبینی خاصی باریک با ظرافت و ایشانبودیم و 
نه بار عضو ) 1/7/1382(بیست و پنجم  يتا دوره )1/7/1359( دهم يکه ایشان از دوره طوريبه ،العاده بودی فوقریاض

اي ارتقئ همت او به توسعه و شرکت مرتب ایشان در این جلسات گویاي عالقه و شوراي اجرایی انجمن انتخاب شده بودند.
 ریاضی کشور و رهنمودي براي جوانان است.

 پژوهشی ایشان در گروه علمی وهاي فعالیت يیعنی مجموعه یا بهتر است بگویم روي اول سکه، روي دوم سکه، به نظرم
ن واقعیت گویاي ای، لی استصمف يشرح حال علمی ایشان که خود مقاله بارتر است.بسیار پر ،ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
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ترین صورت یکی از مهمنیکنام و همکارانشان به دکتر قايآاثر خدمات در  ر طول فعالیت خود و است که این گروه د
تر قاي دکگویم آبدون اغراق می آمده است.وابسته درهاي شاخه آنالیز تابعی وي ویژه در زمینهریاضی کشور، بههاي قطب

 .استه ریاضی ایران تحویل داد يبه جامعه تربیت کرده و راکشور  ریاضیدانان ترینهنیکنام برخی از برجست
 ؛مان بکوشیماضیری يدر مسیر درست براي ارتقاي جامعهو  گزاران باشیمما قدردان خدمات ارزنده خدمت يامیدوارم همه

دوارم آقاي دکتر نیکنام کماکان منشا یام .ورزیمها اجتناب بیراهه ها وو از کجی داشته باشیم انرفاقت را توام رقابت و
با سالمتی کامل در این مسیر  همواره تحت توفیقات ایزد متعال و و ضی ایران باشندریاي خدمات بیشتري براي جامعه

 بکوشند.
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 دکتر جعفر زعفرانی
 رییس سابق انجمن ریاضی ایران

 دانشگاه اصفهان
 

شان توانسته ها ایدر دانشگاه منچستر مالقات کردم. در آن سال 1354نیکنام را اولین بار در سال  اهللاجناب آقاي دکتر اسد
سال موفق به اخذ دکتري با درجه ممتاز از این دانشگاه شوند. از همان ابتداي برگشت به کشور و پس از  2بودند ظرف 

ها اجرائی ایشان قابل مالحظه بود. شرکت فعال در برگزاري کنفرانس –هاي علمیانتقال به دانشگاه فردوسی مشهد، فعالیت
مندي ایشان ها جزء کمیته علمی بودند، عالقهها مسئول و در تعداد زیادي از آندي از آننارهاي ریاضی که در تعداو سمی

دوره عضو شوراي اول انجمن  4. همین امر باعث شد که ایشان حدود دادنشان میکشور ریاضی هاي به شرکت در فعالیترا 
جمن نی، عضویت در هیأت تحریریه بولتن اریاضی ایران بودند. عضویت در کمیته تألیف و ترجمه شوراي انقالب فرهنگ

هاي مسابقه ریاضی کشور در چند دوره و مسئول برگزاري هشتمین مسابقه ریاضی در سال ریاضی ایران، عضویت درکمیته
هاي یشان در کنفرانساز جمله خدمات اجرایی ایشان به جامعه ریاضی کشور است. شرکت فعال ا ،در دانشگاه شیراز 1361

 –هاي علمی. عالوه بر فعالیتاستالمللی هاي ایشان در جامعه ریاضی بیناي دیگري از فعالیتالمللی نیز جلوهینداخلی و ب
را انجام  اياجرائی فوق، ایشان با تربیت شاگردانی شایسته و با کیفیت به جامعه ریاضی کشور خدمات ارزنده –پژوهشی 

توان ذکر کرد. مقاالت متعدد می هاي علمی ایشان را همین امرصیتترین خصونجانب یکی از شاخصدادند و به نظر ای
به امید  .استالملی نیز یکی دیگر از خصوصیات شاخص علمی ایشان ریاضی بین-پژوهشی ایشان در مجالت معتبر علمی

 .مند شوندرهز تجربیات شاخص این بزرگوار بهصوص ریاضی بتوانند اخههاي علمی و بآنکه روزي جوانان عزیز در رشته
 

 

 



 
44 

 

 
 ر پورعبداهللاتدک -دکتر رجالی -دکتر زعفرانی -دکتر صدیقیمرحوم  -: دکتر نیکنامچپ از
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 یدکتر بهمن طباطبای
 انجمن ریاضی کشور میسیون تخصصی آنالیز ریاضیرئیس ک

 دانشگاه شیراز
 

 محترم جناب اقاي دکتر اسداهللا براي استادشنیدم که در گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد قرار است که نکوداشتی 
 داشته باشم. یحقیر هم سهم ،در این نکوداشت بجا و بایستهخود واجب دیدم که  بر گردد. نیکنام برپا
نکاتی را که در ذهنم مانده است در این  ،ام یاري کنددر صورتی که حافظه است که باید به گذشته برگردم و طبیعی

ۀ براي ادام 1984 یا ژانویه 1362ماه زیرا در دي گردم.میبر 1362-1363ال به سال تحصیلی یخ بال بر مختصر بیاورم.
طور موقت ساکن هب با دانشگاه داشت،را ترین فاصله کوتاه تحصیل به دانشگاه لیدز انگلستان رفتم. در شهر لیدز در هتلی که

گاه ترین ضلع دانشدیکزاز ن ی همزبان.یبدون آشنا شنا وآان اي نه چندلهجهو  سرماي شمال انگلستان زمستان بود و شدم.
گشتم  هکچندان حواسم بود که نقاطی در نظر بگیرم که در برگشتن راه را گم نکنم. دانشگاه شدم. به هتل محل اقامت، وارد

طۀ شروع نزدیک به نقاي که در نقطه در راه برگشت، تصمیم گرفتم که به نقطۀ شروع برگردم. دانشکدة ریاضی را نیافتم.
آدرس دانشکدة ریاضی را از او پرسیدم.گفت  ،اهالی همین شهر است مردي میانسال را دیدم که معلوم بود انگلیسی و از بود،

من دیدم که بر سر در ورودي  اي که با دست اشاره کرد به باال ورسیدیم به نقطه لرز با او همراه شدم. با ترس و با من بیا.
این اولین "، اولش مشکل است هر کاري ":هنگام خداحافظی گفت. SCHOOL OF MATHEMATICSنوشته است 

دیدن دانشکدة ریاضی بسیار خوشحال شدم. با  با شنیدن این جمله و. ارسازي بود که در انگلیس یاد گرفتمکي هجمل
            ولین سوالی که کرد این بود:علیک ا پس از سالم و رفتم. Professor E.C. Lance به اتاق احتیاط وارد بخش شدم و

Do you know Dr.Niknam? 
دنیاي  رد دکتر نیکنام، با شنیدن نامی ایرانی، .من بود و دانشجوي خیلی خوبی بود دکتر نیکنام شاگرد ادامه داد: سپس و

اي کلمه و نامی، حرفی دلتنگی حاصل از نشنیدن زبانی،مهغم بی فر،سخستگی  نگرانی غربت، روي من باز شد.ه جدیدي ب
 را به یاد آوردم:دو بیت زیر از دیوان مولوي  همه فراموش شد. ،فارسی

ــر   ــود گـ ــاز خـ ــب دمسـ ــا لـ ــی بـ ــو نـــی مـــن گفتنـــی   جفتمـ ــهمچـ ــا گفتمـ  یهـ
ــی  شـــــد جـــــدا زبـــــانیهرکـــــه او از هم ــد گر بـ ــوا شـ ــوا  نـ ــد نـ ــه دارد صـ  چـ
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 پروفسور لنستحت راهنمایی  نام دکتر اسداهللا نیکنام هزیرا یک ایرانی ب ،امیدوار ن روز به بعد خوشحال بودم وآاز 
)(Professor Lance موفق به گرفتن درجه Ph.D.   کردندیاد می از اوشده بود و به نیکی هم. 

 ازه، توپولوژي، آنالیز هارمونیک،اند ، پیشنیازهاي زیادي مانند نظریه*Cشدم که این رشته، جبرهاي هر وقت متوجه می
ی دانشجوي خیل" ،بود گفتهاي که استادش در مورد او افتادم و جملهه یاد دکتر نیکنام میو ... الزم دارد، ب آنالیز مختلط

کنم که اضالع مدتی احساس کردم در مثلثی کار می شدم و خوشحال. پس ازو امیدوار میکردم می را زمزمه "خوبی بود
ز ا کردم که جام وجودم لبریز شده استا گذشت زمان احساس می. ببودند پروفسور لنس، دکتر نیکنام و *Cآن، جبرهاي 

وي نامه  براي مطالعاتی به لیدز بیایند. فرصتم قصد دارند جهت شوق دیدار دکتر نیکنام. مدت زیادي نگذشت که شنید
 کهنوشتم مبنی بر این

ــواهی     ــذري خ ــا گ ــر م ــه ب ــد ک ــژده دادن یــت خیــر مگــردان کــه مبــارك فــالی      ن م
بند دانم که ده درویش در گلیمی بخسام اضافه کردم که مستقیماٌ از فرودگاه تشریف بیاودند منزل حقیر چون مینوشتهدر 

 ،ند روزي با هم بودیم. همان اوایلی که به لیدز تشریف آورده بودندی نگنجند. ایشان تشریف آوردند و چو دو پادشاه در اقلیم
 عالقه به یادگیري دارند.کما اینکه پیشنهاد دادند که با هستم عشق و ورة دکترامتوجه شدم بیشتر از من که دانشجوي د

ی کار یشتر از یک دانشجوي ریاضب ،مدتی که در لیدز بودند نوبتی بگوییم. مطالبی تهیه کنیم و هم سمیناري بگذاریم،
لی دانشجوي خی"ستادش گفت که تازه متوجه شدم این که ا عالقه به یادگیري داشتند. کشیدند وزحمت می کردند ومی

ردم کفکر می تا آن زمان اند.دانشجوي ممتازي بوده فوق لیسانس در دانشگاه لندني هچرا در دور یعنی چه و " خوبی بود
 رم. از ایشان الگو بگی دهم و ریرا تغی دیدم مجبور شدم روش کاري خود خودم پرکار هستم. وقتی کار کردن دکتر نیکنام را

خواهد مین کند.نمی» من من«متوجه شدم اصال  م.شوشنا آ با نحوة کار کردن او بیشترو م بیشتر به او نزدیک کوشش کرد
 این رفتار مرا دانست.اي بیش نمیمایهكانددانشی که داشت کرد ویهاي دور نگاه مشاید به افق خودش را عالم جلوه دهد.

 گوید:انداخت که مییاد بیت زیر از صائب تبریزي می
ــرغ دارد و  نگویــــد بــــه کــــس  ش درون واصــــد لولــــو ــه م ــک بیض ــد ی ــی  ص ــره م ــدنع  کش

ی به یاگر جا ادامه دهم تا شاید دید وسیعی پیدا کنم و، اماز ایشان یاد گرفتهکه پر کاري را  با خودم گفتم بهتر است 
 Crossedدر مطالعه د حدود چهار ماه بع. کندراهنمایی بتواند لی بزرگ برخورد کردم با وي در میان بگذارم شاید مشک

products ofC*algebra in continuous case هارمونیک، آنالیز به اشکالی برخورد کردم که محل برخورد Integral 

operator ،یهایهمیناگر در ز :گذاشتم با خونسردي تمام گفتند وقتی اشکالم را با وي در میان نالیز مختلط بود.آ توپولوژي و 
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یشان مرا یاد ید. گفته االتان را بدهؤتوانید پاسخ سخودتان می البته با مطالعه، دست بیاورید،ه ید اطالعات کافی بگویکه می
 اخت:اند زیر از سعدي دو بیت

ــیم  ــاز  آحکــ ــد آغــ ــخن کنــ ــه ســ  ســــر انگشــــت ســــوي لقمــــه دراز یــــا  نگــ
ــا ز  نـــــاگفتنش خلـــــل زایـــــد   کـــــه ز  جـــان آیـــد ه نـــا خـــوردنش بـــ   یـ

 و فشار کشدهاي خود را با زحمت زیادي که در کالس میموختهآکه معلم به جاي این از ایشان آموختم که: بر این افزون
ا ب مطالعه درس را بفهمد و باید او را تشویق کند که با، کندتحمیل می فراگیر، به کندمی واردترس از نمره که به محصل 

 است."لذت فهمیدن"عه و یادگیري همان زیرا موتور حیاط مطال لذت فهمیدن آشنا شود.
 کرد:می یات عطار را در ذهنم تداعیی دکتر نیکنام ابیادعابی افتادگی و فروتنی وآنکه خالصه 

ــو   زمــین در جنــب ایــن نــه ســقف مینــا      ــود بـــر روي دریـــا    چـ  خشخاشـــی بـ
ــدي    ــخاش چن ــن خش ــو از ای ــا ت ــین ت ــدي      بب ــود بخنـ ــروت خـ ــر بـ ــر بـ ــزد گـ  سـ

 
 اخالقی ایشاناي هاما از ویژگی

قطع کند، عجله داشته باشد که  گز ندیدم حرف کسی راحرف، باحیا. هرآرام، ساکت، باوقار، متین، کم: ) رفتار شخصی1
دهد. هرگز ندیدم که پشت سر کسی مستقیم یا غیر ران کامال ساکت است و خوب گوش میحرف بزند، هنگام صحبت دیگ

زند که از نمی رین حرفی بزند. به عبارتی دیگر رفتارش طوري است که کسی حدستاشاره کوچک مستقیم یعنی با ایما و
 قول مولوي:ه ی عبور کند. زیرا بجویوي غیبت دیگران و عیب ۀمخیل

ــق و ــر نطــ ــا و غیــ ــر ایمــ ــجل غیــ ــزد ز   ســ ــان خیــ ــزاران ترجمــ  دل صــــد هــ
ایر س قاي دکتر میرزاوزیري وآجناب  یان،قاي دکتر صال مصلحآجناب  محترمان در این باب باید استاد: ) نخبه پروري2

 اظهار نظر بفرمایند. ،اندهعزیزانی که شاگرد وي بود
نشیند و اگر اشکالی به نظرش دکترا همواره ساکت می هنگام دفاع دانشجویان، اعم از فوق لیسانس و: ) در جلسه دفاع3
اي که اشکال از آن نقطه کند تا برسد به نقطهدایت میاحترام دانشجو را ه کند. در پایان با آرامش و، یادداشت میدبرس
ند کمطرح می دانم)صورت سوالی براي خودش (که یعنی من هم نمیاست. سپس آن اشکال دانشجو را به چشمه گرفتهسر

، دتواند با آرامش و بدون استرس فکر کنمیبنابراین کند و مینکند که استاد از موضع قدرت صحبت تا دانشجو احساس 
 جلسه جدال با دانشجو و بازاربه  کند. هرگز جلسه دفاع راکند که با همکالسی خود بحث میدانشجو احساس می بدینگونه

ان کردم که جناب دکتر نیکنام داستحساس میکند. همیشه پس از جلسه دفاع دانشجو، اخودنمایی تبدیل نمی فروشی وعلم
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بدان  وبارها خوانده  "اقامت گزیده بود اي در کرمانمدتی در مدرسه بود واز سفر حج برگشته " هادي سبزواري که مال
 .ذهن خود قرار داده است ۀملک و عمل کرده

ت تشریف بیاورند با دقاینکه قبل از  تشریف آوردند. بارها براي امتحان جامع به شیراز دعوت شدند و: ) در امتحان جامع4
ه از چه کتابی در چ را و چه مطالبی ویی که باید در امتحان جامع شرکت کندپرسیدند که دانشجبا حساسیتی تمام می و

کردند می بایسته طرح پس از اطالع کافی از این موضوع سواالتی شایسته و بداند. و سطحی از انتظارات شما باید خوانده باشد
ه رفتاري کمابیش شبیه ب نیزفاهی در جلسه امتحان ش. فرمودندیها را صحیح مو دقتی درخور برگهبا حساسیت و سپس 

 ها پیش خودشان فهمیده بودند که سالرا مطالبی . ایشان دادندود بروز میاشتند، از خدفاع دانشجو د رفتاري که در جلسه
 دادند.نمی اي براي در مخمصه قرار دادن دانشجو قراروسیله زوایاي آن برایش روشن شده بود، به مرور زمان همۀو 

راي بچند باري وي را براي شرکت در کمیتۀ منتخب دانشکده  ،ی که دبیر کمیتۀ ارتقاء بودمسالهای: ۀ ارتقا) در جلس5
ها را مورد ها با حوصله و متانت خاصی مقالهرسی و ارزیابی مقالهرکردیم. در جلسه بدعوت می ارتقاهاي ارزیابی پرونده
فرمودند. در ارزیابی نظرشان را اعالم می زش مجله با متانت و وقاري خاصار داد و با توجه به ارزش مقاله ومی رسیدگی قرار

. صی مبراستاعمال نظر شخ رفتاري وخلقی، کجداوري، کجگونه پیششد که از هرهاي متقاضیان کامال احساس میپرونده
 شد به قول فردوسی:احساس می

 کاســــتی سســــتی کجــــی زایــــد و   ز  نیــــــرو بــــــود مــــــرد را راســــــتی ز
 است: چه نیکو گفتهصائب شد که احساس میال کام

ــی،  ــی م ــی از شیشــۀ ب ــن  م ــب ک ــی شیشــه طل  یشـــه طلـــب کـــناند دل خـــالی از حـــق را ز  ب
 خواهد و باید روز داوري را باور داشت که با آن همه مشغله وتوان می لی اراده ویخ نیست،اي کار ساده: ) صله رحم6

قف در وبه شیراز آمد و گاه بدون تبعضا با خانواده و وسیله نقلیه زمینی  کت کرد،کار علمی از مشهد مقدس حر گرفتاري و
اور بدر پیش گرفت به عشق دیدار مادر. باید را هاي سخت خم شهر سلمان فارسی با آن کوه و کتل راه پر پیچ و ،شیراز

ادر نین توفیق زیارت متا بتوان اینچ »است بهشت زیر پاي مادران«و قول معروف ....» لوالدین احسانا ابو «داشت آیه شریفه 
افتد و خود عاشق هم شکند و زبان به لکنت میقلم می ،شودشق بود. افسوس صحبت از عشق که میباید عا .را درك کرد

 گوید:می تواند عشق را توصیف کند و قولی است کهنمی
ــت؟   ــقی چیسـ ــه عاشـ ــی کـ ــید یکـ  کــــه چــــو مـــا شــــوي بــــدانی گفتـــا    پرسـ
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 دکتر شیرین حجازیان
 آموختۀ دکتري تحت راهنمایی دکتر نیکناماولین دانش

 دانشگاه فردوسی مشهد
 

در حقیقت  ،جناب آقاي دکتر نیکنام بنویسم ،خاطرات خود از استاد گرانقدرم که دربارةوقتی از من خواسته شد 
و ایشان را مدرسی  سی را با ایشان داشتمدانستم از کجا شروع کنم. من در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد درونمی

 عنوان اولین دانشجوي دکتري وبسیار موفق بوده و هستند. ولی بهدانم که در ایجاد انگیزه در دانشجویان بسیار توانا می
 کرام که ذیکی از اولین دانشجویان کارشناسی ارشد ایشان مطمئنم تجربیات منحصر به فردي در طول کار با ایشان داشته

به  ادامهولی چند تایی هست که ارزش سازنده آنها را هرگز از یاد نخواهم برد و در  ،کندمی طلب آنها فرصتی طوالنی
 پردازم. می هاوري برخی از آنآیاد

قی نحوه راهنمایی ایشان با رعایت یک فاصله منط غایت حمایتگر ولی به شیوه خودشان بودند.آقاي دکتر نیکنام استادي به
 ثکردند که این باعدر سطح باال را از دانشجو طلب میبسیار مفید بود. ایشان همواره یک کار کامل با ذکر جزییات و و 

 گردید و از ترسیم یک هدف بزرگ در انجام کار پژوهشی ابایی نداشتند. آقاي دکترتقویت وسواس علمی در دانشجو می
جبرها به من دادند و دو صفحه  -*Cپیوستگی خودکاردر حوزه ر موضوعنامه کارشناسی ارشد یک مقاله دراي شروع پایانب

جبرها داده شده بود و از من خواستند ضمن کار روي مقاله اول قضیه اصلی  -*JBاز یک مقاله دیگر را که در آن تعریف
 ،پژوهشی را آغاز نمودیم دوره من کارشوم زمانی که من و دانشجویان همیور مآاین مقاله را به این جبرها تعمیم دهم. یاد

هایی پژوهش و سختی این براي من آغازي بود بر شناخت آسان امروزه به منابع علمی خبري نبود.هاي از اینترنت و دسترسی
 توان به آنچهمی که با تالش، مطالعه و پشتکارجربه حل یک مساله جدید و درك اینکه در این راه وجود دارد و همچنین ت

 .دست یافتنماید، نیافتنی میدر ابتدا دست 
ام. استاد عادت داشتند ذهن من نقش دارد و بارها آن را براي دانشجویان نیز نقل نموده خاطره دیگري از ایشان همواره در

. در دوره دکتري یک بار پرسیدندمیحتما در امتحان از ما  ،توانستیم آن را حل کنیمو ما نمی کردندمطرح میاگر سوالی 
اي بسیار مشکل در کتاب قاي دکتر از من در مورد حل مسالهجبر آ -*Cاتفاق افتاد و روز قبل از امتحان درسهمین 

آرویسون پرسیدند که البته من با وجودي که آن را دیده بودم، نتوانسته بودم حل کنم. متوجه شدم که این حتما سوال 
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پس از پایان امتحان که این سوال هم آمده  نومید شدم. م بسیاراز خودامتحان است ولی باز هم نتوانستم آن را حل کنم و 
وقتی متوجه شدند آن را حل نکرده ام یک روز به من مهلت دادند. در این یک روز باالخره موفق شدم و  بود، آقاي دکتر

د فسی بدل گردیآن را خدمتشان بردم و با تشویق ایشان، آن حس نومیدي و ناتوانی در من به احساس اعتماد به ن پاسخ
 که هرگز آن را از یاد نخواهم برد.

ان از دید یک دانشجو نمایالبته  علمی و کاري آقاي دکتراز شخصیت  قصچند ناتصویري هربا ذکر این چند سطر شاید 
ي از لحاظ شخصیتی ایشان را فرد عنوان همکار،و که همواره خواهم بود، و چه بهعنوان یک دانشج، ولی چه بهکرده باشم

 برکت وجود ایشان برخوردار باشیم. امیدوار و آرزومندم که سالیان دراز از ام.بسیار صادق، خوش فکر و قائم به اصول یافته
 

 
 

 مراسم اهدا چهارمین جایزه آنالیز تابعی 
  پوردکتر رجبعلی - دکتر بارزا - دکتر کمالی - دکتر کیان - از راست: دکتر مصلحیان
 دکتر حجازیان - دکتر دهقان - تر نیکنامدک - دکتر یامازاکی
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 عزیزتقدیم به استاد 

 

 محمد صال مصلحیاندکتر 
 دانشگاه فردوسی مشهد

 

مدرس حل تمرین درس آنالیز ریاضی که توسط  عنوانامی که دانشجوي کارشناسی بودم بههنگ ،1360اولین بار در دهه 
م. یک خصوصیت جالب تدریس دکتر در دوره کارشناسی، عالوه بر ذوق و شد، ایشان را مالقات کردنام ارائه میدکتر نیک

قبول ( اناي از دانشجویشد عجین بود، اعالم اسامی عدهسطوري که بر تخته سیاه نوشته می شوق همیشگی ایشان که با
هیچکس  و جا پس از امتحان پایان ترم جهت شرکت در مصاحبه بود. هیچوقت، هیچ دفترش شده یا رد شده) پشت در

جایی در دوره کارشناسی براي اطمینان از سطح یادگیري دانشجویانش از خود نشان دهد، دیگري را که چنین تالش به
 ندیدم.

یقی را در دوره در ترم اول دوره کارشناسی ارشد بود (زیرا آنالیز حق 1اولین درس رسمی ام با استاد نیکنام، آنالیز تابعی 
 ا معرفیر "نرم یک نگاشت خطی بین فضاهاي نرمدار"ختیاري گذرانده بودم). لحظاتی که دکتر عنوان درس اکارشناسی به

زیباترین  ،"جبر، خودالحاق است-*Cآل دوطرفه در یک هر ایده"دادکه در درس نظریه عملگرها نشان میکرد یا آن موقع می
ستداللهاي اولی استحکام  ،شاید باورنکردنی باشد. کردمتجربه میلحظاتی بود که در دوران تحصیلم در تحصیالت تکمیلی 

 ، قابل مشاهده بود.بستمی هایش که با قدرت بر تخته سیاه نقشاستاد با درخشش نوشته
ا رکرد. دانشجویان باید مطلب ن سمینار به دانشجویان واگذار میعنوانیکنام بخشهایی از یک کتاب را بهگاهی دکتر 

 ،تدریس و تحقیقم شدهاي و یکی از مشخصه چه از دکتر نیکنام آموختمکردند. آنرا ارائه مییدند و با جزییات آن فهممی
دانشجو باید برهان هر قضیه را کلمه به کلمه بفهمد و از هیچ قسمتی بدون اطمینان از فهم دقیق و درست "این بود که 

اي را بدون دقت روي تخته بارها دانشجویی رابطه ."را بفهمدآن رد نشود. باید فکرش را به کار برد و تالش کند همه چیز 
خواست دلیل صحت از وي می "چرا؟"اي دکتر با واژه آورد و و آن موقع بود که آقنوشت یا در سمینار بر زبان میسیاه می

اد استدقیق ارائه دهد. تالش دانشجو براي پاسخ که عموما همراهی بقیه دانشجویان کالس و حتی خود  طورمطلبش را به
. حتی اگر آورددر یک استدالل پدید می را به همراه داشت، جوي پویا و علمی را براي حل یک سوال یا رفع یک نقص
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قب خواست به عتوجه آن نبود، بالفاصله از وي میگذاشت و به دالیلی استاد مها را پشت سر میدانشجو ستونی از نوشته
در  ويویژه خوش فکري و دقت باالي دکتر در کالس نعمتی بزرگ بود، بهحضور  برگردد و نوشته هایش را توضیح دهد.

 ستودنی بود.ریاضی 
که بارها در جلسه مصاحبه نش همچنان قابل مشاهده است. چنانعنوان یکی از شاگرداتأثیرات مثبت دکتر بر من به

ش یلی از ارائه دلیل براي مطلبزیرسب دهد و اصطالحایک سؤال می آزمون دکتري، هنگامی که دانشجویی پاسخ نادقیقی به
خندیم. این رویداد جالب با بیان من کنیم و میو بعد به هم نگاه می "چرا؟"سیم: پرگریزد، هر دو همزمان و همصدا میمی
 کند.طبیعی جلوه می "شما هستم! خوب، من شاگرد"که 

یر گروه ریاضی دانشگاه فردوسی بودند. هیچوقت ام. چندین بار ایشان مدودهحدود یک ربع قرن همکار دکتر نیکنام ب
ترین خصوصیات وي این باشد که اساسا تمایل ندارد کرد. شاید یکی از مهمنبود و در امور دیگران دخالت نمیبدخواه آدمها 

 کند با ارجاع به موارد مشابه قبلی مشکالت را حل نماید. بریزد. همیشه سعی میقوانین را به هم 
دل صریح و مستو شوراها همیشه کارساز بوده است. افکار باز و روشن و نقدهاي ها یکنام در جلسات، کمیتهحضور دکتر ن

این را به مدت سه سال  خصوصگیریهاي شخصی بوده است. بهبوده و مانع انحراف افکار و جهت گشابه قانون همیشه راه
 ،کردیمدر جلسات شورا در تهران شرکت می وان اعضاي آندو به عن در شوراي اجرایی انجمن ریاضی ایران هنگامی که هر

عنوان سردبیر خبرنامه انجمن به شوراي اجرایی پیشنهاد قبلی مرا بهدیدم. در یکی از اولین جلسات، بدون اطالع تمامی میبه
سال شد،  12من براي داد که با استقبال اعضا روبرو شد. این منتی که بر من نهاد موجب ورودم به عرصه امور اجرایی انج

 کنم.بارك که آن را هیچگاه فراموش نمیامري م
گذارد تا در دنیاي ریاضی جوالن ، باز مییشان ایمان داردبش را، یعنی آنان که به علم و توانایاو بالهاي دانشجویان خو

عتقد کند، زیرا مانش وارد نمیري بر دانشجویدهند و مقاله ارشد یا موضوع رساله دکتریشان را خودشان انتخاب نمایند. فشا
 توانند صالح خود را تشخیص دهند.ان به قدر کافی بالغند و میاست آن

عنوان دانشجوي دکتري وي به اتاق ایشان رفتم تا احوالپرسی کنم. آقاي ام زمانی بود که بهاز زیباترین لحظات زندگی
کنی؟ میبیاید چه Rocky Mountain Journal of Mathematicsدکتر از من پرسید که اگر پذیرش مقاله ارسالیت به مجله 

آوردند و به من دادند و اي را درر کشوي میزشان کردند و پاکت نامهآقاي دکتر دست د و کنم؛ام دفاع میاز رساله :گفتم
نمودم. تصویر  و نیم سال تمام ام را در دوبنویس. با حمایت وي، دوره دکتري ات را: این هم پذیرش، برو رسالهگفتند

 .توضیحات استاد روي رساله دکتري ام در پایین این سطور قابل مشاهده است
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و  شودحتی وقتی وارد راهروي دانشکده میبودن وي است. آدم فکوري است، "ریاضیدان"مشخصه دیگر دکتر نیکنام 
برد برد و دستگیره در را باال و پایین میمی در قفل در اتاق فرو جا که کلید خود راهد به دفتر کار خود وارد شود، آنخوامی

آقاي دکتر، اتاق شما اتاق بغل دستی "گوید و آن هنگام که یکی از همکاران می را که قرار نیست باز شود باز کند،تا دري 
  در این هنگام چهره خندان وي فراموش نشدنی است. ،پیچدو موج خنده استاد در راهرو می "تاس
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 ت داشتنی مناستاد دوس

 
 میرزاوزیري دکتر مجید

 دانشگاه فردوسی مشهد
 

س دانش زیاد، هیجان در تدری تاد نشستم. وصف او را شنیده بودم:بیست سال داشتم که براي اولین بار در کالس درس اس
ا فرصت داشتم ابستان قبل ررا با او برداشته بودم و تمام ت 1گیري در سنجش. من در ترم مهر درس آنالیز ریاضی و سخت
طور کامل خوانده بودم تا را از دست بدهم. تمام درس را به ايخواستم هیچ لحظهرا براي کالس آماده کنم. نمی که خود

 دانگ حواسم را معطوف تک تک حرکات او کنم. نویسی، شش بتوانم با خیال راحت، بدون دغدغه جزوه
 که مطلب جدید را در کجاي تخته بنویسد و کجا را پاك نکند د، ایندهدلیل انجام نمیشنیده بودم هیچ کاري را بی 

که تا چه حد روي تعاریف و تاریخچه به وجود آمدن آنها بحث کند، در چه زمانی مکث کند و این تا بتواند بعداً از آن استفاده
ا ش را بدي شاگردان کالسهاي فرکرد و ویژگیمی جووایش را در عمق نگاه شاگردانش جستهکند. همیشه تأثیر گفته

کرد. همه اینها از چیزهایی بود که الزم است هر شاگردي جدا از مطالب ریاضی کالس از وي هاي تیزبینش شکار میچشم
 بیاموزد.

ی درست مثل کس کردم،شماري میلسه از کالسش لحظهشاید هرگز این فرصت پیش نیامد که به او بگویم براي هر ج
حس دیگري داشتم و هرگز دوست نداشتم کالس به  ،عوت شده باشد. روزي که با او کالس داشتمکه به ضیافتی مجلل د

 پایان برسد. 
ست دانباید قسمتی از درس را براي سمینار آماده کنی. شاید می :یک روز بی مقدمه سر کالس به من اشاره کرد و گفت

  ز آن در هیچ جمع بیشتر از سه نفرکنم تا پیش ایاگر به خودم محول شود از زیر این کار فرار خواهم. اعتراف م
ترین کار براي من بود. به هر حال مجبور بودم قاعده هوپیتال را براي جلسه بعد آماده کنم صحبت نکرده بودم. این سخت

 و ارائه دهم. 
ود که قرار بود تر این بمسأله فقط آماده کردن درس و صحبت کردن در یک جمع حدود شصت نفري نبود. از همه سخت

هاي متفاوتی را خواندم و بهترین شیوه بیان در مقابل استاد درس پس بدهم. من براي آن روز کارهاي زیادي کردم. کتاب



 
55 

ها اي که در مثالقضیه را پیدا کردم. چند مثال خوب هم پیدا کردم و همه را حفظ کردم؛ سطر به سطر محاسبات پیچیده
کردم کار خوبی است که بعد از فهمیدن مطالب، آنها را ها اشتباه کنم. فکر میگیريمشتق ترسیدم جایی در بینبود. می

 حفظ کنم تا بتوانم با دقت و سرعت باالتري درس را ارائه دهم. 
روز موعود فرا رسید. استاد وارد کالس شد و به من اشاره کرد که پاي تخته بروم. از جایم بلند شدم. هیچ کاغذ و یادداشتی 

که بتوانم چیزي بگویم به من گفت: االن وقت این کار نیست. با تعجب ی به استاد نزدیک شدم قبل از اینر دستم نبود. وقتد
ام. لبخندي زد و گفت: این چه دادي. گفتم: ولی من آمادهپرسیدم: چه کاري؟ گفت: اگر آماده نیستی باید قبالً اطالع می

 همراه خود نداري؟ با خوشحالی گفتم: نه.  طرز آماده بودن است؟ تو هیچ یادداشتی
 ام. ام و با آمادگی کامل پاي تخته رفتهام که همه چیز را حفظ کردهکردم کار خوبی کردهفکر می

آن روز چیزي به من نگفت. ارائه من هم بد نبود. بگذریم که در چند دقیقه اول صحبت، خودم هم از صداي خودم که 
 در جمعی بزرگ بود.  د. این اولین تجربه من براي صحبتام گرفته بودهدچار اضطراب شده بودم خن

که استخدام دانشگاه فردوسی مشهد از آن چیزي به من نگفت. پس از آناو نه آن روز و نه حتی تا حدود ده سال پس 
کند. و مرا نگاه میدر حال درس دادن بودم. استاد را دیدم که بیرون کالس ایستاده  1شدم، روزي در کالس درس آنالیز 

حسی کهنه براي من تداعی شد. انگار دوباره دانشجو شده بودم و استاد ارائه مرا به تماشا نشسته بود. کالس تمام شد. بیرون 
؟ اي. کنجکاوانه پرسیدم: چطورآمدم. استاد را دیدم. با لبخندي جلو آمد. مکثی کرد. با تردید گفت: تو هنوز هم درست نشده

؟ دادي. پرسیدم: این کار بدي استگرفتی و سمینار میاد و گفت: وقتی دانشجو بودي یادداشتی دستت نمیسري تکان د
کند هیچ طرح مشخصی براي درسی که ندارد و گمان می دست نداري دانشجویت به تو اعتمادپاسخ داد: وقتی چیزي در 

اري. الزم نیست به کاغذهایت نگاه کنی اما همین اي، کاغذي روي میز بگذدهی نداري. سعی کن همیشه کتابی، جزوهمی
 آورد. تو باید از روي یک کتاب درس بدهی ولی نه دقیقاً از روي کتاب. براي دانشجو اطمینان می

 فضاهاي متریک با طعم با عنوان ین گفته او باعث شد کتابی بنویسمفهمم. همخوبی میهاي او را بهمن امروز حرف
 . اماو و دکتر پورعبداهللا تقدیم کردم، به پاس همه آنچه از ایشان آموختهبه  کتاب را که توپولوژي

 از او متشکرم. ،، استاد دوست داشتنی من، زیباترین نقاط عطف زندگی مرا ساخته استدکتر اسداهللا نیکنام
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 گنجانده شده است. ریاضی آنالیز مفاهیم در هر بیت یک کلمه از سازند واستاد را میحروف اول ابیات اسم در شعر زیر 
ــه ــه اگرچ ــنم، نقط ــاي آن م ــام  فض ــویی ت ــنم  ت ــه م ــزوي ک ــعت ام،من ــام وس ــویی تم  ت
ــرود ــت س ــه توس ــته ک ــی پیوس ــدم ــر رس  تـــویی مـــدام پرتـــو منـــی، آفتـــاب تـــو  دل ب
ــه  توســـت معنبـــر نســـخۀ آن مـــن درد دواي ــط ک ــن خ ــویی، حس ــۀ ت ــویی دوام مای  ت

ــیس ــاطر انـ ــا خـ ــته مـ ــر ايگشـ  تــویی؟ التیــام صــد را مــا گسســتۀ دل  داري خبـ
ــاس ــد لب ــه زه ــازار ب ــق ب ــس عش ــرد ک ــه  نخ ــوي ب ــده ک ــا میک ــراب جان ــام ش ــویی ج  ت

ــه کــه  اسـت  عـرش  از کالمـی  گویـد  تـو  وصـف  کـه  لبـی  ــویی، شــعر کُن ــویی کــالم مخلــص ت  ت
ــراد  اســت موهــوم نــه ســر، بــه دارم تــو کــوي هــواي ــۀ مـ ــن پختـ ــام آرزوي ایـ ــویی خـ  تـ
ــر ــه نگ ــه چگون ــت ب ــاده دام ــون امفت ــرغ چ ــین  م ــه یق ــۀ ک ــدي  نقط ــاي ح ــویی دام پ  ت
ــک ــزار از ی ــت ز ه ــو علم ــره چ ــردم ايبه ــام  ب ــش تم ــن دان ــل و قســط م ــویی وام ک  ت

ــت ــۀ کجاس ــوي مدرس ــو ک ــه ت ــر ک ــار دیگ  تـویی  تـام  علـم  کـه  نشـینم  دوسـت  درس بـه   ب
ــه  عجــب نــه ايگشــته تــو گــر ،عمــل و علــم نمــاد ــدرمطلق ک ــام ق ــ خــوش ای ــام هب ــویی ک  ت

ــاس ــن اس ــه ای ــر هم ــتاره جب ــايس ــایی ه ــت ز  دری ــه توس ــاً زانک ــه اساس ــام م ــویی تم  ت
ــنم ــو مـ ــرة چـ ــدنام بـ ــرو در بـ ــم قلمـ ــدیهی  علـ ــام شــیر ولــی اســت ب  تــویی نیکن
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 عمر استاد دراز

 
 دکتر محمد جانفدا
 دانشگاه فردوسی مشهد

 

 از دولـــت یــــــادآدمـــی نـــان خـــورد   یـــاد بـــاد آن کـــه مـــرا یـــاد آموخـــت
 نــــــادان زاد ـــــه مـــرا مـــادر مـــن،ک  هیـــــــچ یــــادم نــرود ایــن معنــی    

ــتاد    س مـــرا منـــت از استــــــــاد بـــودپـــ ـــاد اس ــن اُستــــ ــیم م ــه تعل ــه ب  ک
 (ایرج میرزا) 

 

شیوه زیبا و  فتم.و در دوره کارشناسی ارشد افتخار شاگردي استاد را یا 1377درس نظریه عملگرها در سال اولین بار در 
بندد. چهره همیشه در ذهن هر دانشجوي ایشان نقش می اولین چیزي است که منحصر به فرد ایشان در بیان مطالب،

زدنی ایشان در نگارش مفاهیم و ایجاد محیط تفکر در کالس براي همراه نمودن ن ایشان در موقع تدریس، دقت مثالخندا
هاي ارشد و چهار درس در دورهدنی و آموزنده درسهاي استاد برایم بوده است. من از نکات به یاد مان ،دانشجو با درس

  ام که سعادتی بوده است براي من.دکتري با ایشان گذرانده
 بوده است. اولین سمیناري انگیزآموز و جذاب و خاطرهدر کنار ایشان سرشار از نکات پندهمه لحظات آموختن  براي من

، سمینار آنالیز ریاضی، دانشگاه رفسنجان. در آن 1378سال  خاطر دارم:خوب به در آن شرکت کردم، ه در کنار ایشان ک را
 گاهراي دانشساین افتخار را داشتم که براي نیم روزي با ایشان در مهمان ،به لطف همراهی با استاد سمینار، قبل از اسکان،

 وشنود بسیار دوستانه بینحضور داشتند و من شاهد گفت نیز همراه باشم. در آن ساعات استادان بزرگ دیگري رفسنجان
اري گفتطبعی و خوشآنان بودم که قسمتی از آن علمی و بعضی دیگر صحبتهاي معمول و گاهی طنز و شوخی بود. شوخ

زي زآمیکردم و گاه و بیگاه مطالب طناز آن روز من هم جسارت می ي را برایمان فراهم آورد.کتر نیکنام لحظات بسیار شادد
 خندیدم. هاي جذاب ایشان، خودم بیشتر از ایشان میکردم و با خندهرا برایشان تعریف می

ه یلم را بنویسند بجا که قرار بود استاد فامنیست. راستش در دوران تحصیل، هر اي دارم که بیان آن خالی از لطفخاطره
کردم که این حمزه اضافی است اما از آنجا می ایشان عرض . من هر بار به"جانفداء"نوشتند افزودند و میآن یک حمزه می
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کردند و باز آن را به همان صورت قبلی  ایشان فراموش میاحتماال ،افتادنوشتن این کلمه فاصله میکه بین هر دو بار 
ک ی گان استاد.آموختبه میان آمد و بیان خاطرات دانش رزها گذشت تا صحبت تهیه کتابچه حاضنوشتند. سالها از آن رومی

روز به ایشان عرض کردم یادتان هست همیشه فامیلم  برایم آوردند. آن چند مقالهروز ایشان به اتاقم آمدند و پاکتی حاوي 
بینید ب ام نگاه کنیدان آوردهعجب کردند و فرمودند حاال پشت همین پاکت را که برایتنوشتید که ترا با حمزه اضافه می

م و البته همانجا از ، هر دو از ته دل خندیدی"جانفداء"وقتی دیدیم که آنجا هم نوشته شده  ام.تهفامیل شما را چطور نوش
 استاد براي ذکر این خاطره اجازه گرفتم.

هاي ذکر شده، داراي طبعی بسیار لطیف هستند. این موضوع زمانی برایم آشکارتر شد که اشعاري استاد عالوه بر جنبه
آموز و ارزنده. در ادامه براي بهره بردن خوانندگان کردم. غزلهایی پرشور و گاه اشعاري حکمت نغز از ایشان را مشاهده

 تعدادي از این اشعار را آورده ام.
 

ــن ــاه راز از مـ ــرگس نگـ ــت نـ ــو مسـ ــه تـ ــ  دیوانـ ــاده بـ  پیمانـــه مغبـــون لبـــت لعـــل بوســـه یـ
ــردم ــد دور بگـ ــت و قـ ــازت قامـ ــو نـ ــه چـ ــود شـــمع از کـــه  پروانـ  ویرانـــه  گـــرم نازنینـــت وجـ

ــه ــی ن ــم، در نزدیک ــه آغوش ــش ک ــرد آت ــن گی ــه  ای ــه دل، وراي در دوري نــ ــوزد کــ ــل ســ  عقــ
ــه ــر ن ــام ب ــم ب ــرواز، دل ــه پ ــزم ک ــا دام ری ــه ب ــه  دان ــیاري ن ــه هوش ــه، ن ــه دیوان ــل ن ــتی گ ــه هس  ن
ــو ــق ت ــان عش ــوزيخانم ــه س ــر در ک ــود و فک ــه  وج ــرون ن ــروي بی ــک می ــه دم ی ــی ن ــانم ــه یم  ب

 صوفی دل سوزدمی که عشق تضاد این با خوشم
 رندانه صاف جام به سرگردان و است حیران که

*** 
 

ــین    ــار یقـ ــل گفتـ ــت و گـ ــدار درسـ ــهد پنـ  عمــــــل صــــــالح پیغمبــــــر دوران دیــــــدیم  شـ
ــان  ــون زمــ ــه و فرعــ ــور و کمرقبلــ ــوه طــ  ي موســــی عمــــران دیــــدیمقامــــت خمشــــده  کــ

ــال رخ یـــ     ــی و جمـ ــریم و عیسـ ــهرت مـ ــدیم      ارشـ ــان دی ــده گری ــد دی ــور و ص ــد کش ــگ ص  جن
 هارهـاطـهاي پر از خـدمـق قـشـدر ره ع

 جام در دست و پریشان دل و ایمان دیدیم
*** 
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 جـــامم  ســـاقی  لـــب  لعـــل  آن  دیوانـــه  شـــبانم  مهســـتان و بـــاران  عاشـــق نمـــ
ــن در ــبز دام ــنش س ــه رخ چم ــتان ب ــتور  گلس ــاه  مسـ ــنم   نگـ ــزه  صـ ــانم  غمـ  نشـ
ــتم ــرر  س ــرگس  ش ــر ن ــگ  پ ــانم  رن  نهـــانم  شـــمع  آن  گـــل دوره بـــ پروانـــه  جه

ــران ــان  حیـ ــوش رفیقـ ــم  و آوازخـ ــاهم گیســـوي  ســـر  تـــار  سرگشـــته  کالمـ  پگـ
ــرزان  زمســـتان  بـــدرود   بوســـه   خـــاطره  بـــا ــ   ل ــوايه ب ــل  ه ــد  گ ــارم   امان  به
ــر ــیچ  ب ــم و  پ ــروي  خ ــتانه  اب ــار  مس  نگـــــارم   زیبـــــاي  انـــــهکمند   دام  در  اعی
ــوفی اي ــافی صـ ــشصـ ــه کـ  دامـــم  دو  بنـــد در کـــه آه  مـــرا دریـــاب  ندورا رندانـ

ــک  دلـــدار شـــرابگونه مـــوي از سلســـله یـــک ــر ی ــورات دفت ــاي  و ت ــب دع ــارم  ش  ت
 هجران شب دعاي سوي برود عقلم
 ابمـرب ويـسـگی دو تار هوس قلبم

*** 
ــا ــوه اليب ــق ک ــه عش ــواي چ ــت  ه ــاسا  معطریس ــدرت حســ ــاس و  قــ ــ  احســ  تبرتریســ

ــادم ــی   یـ ــه رودنمـ ــایین ز کـ ــه پـ ــتپـ ــا  اهـ ــم ب ــود چش ــدم خ ــه آن بدی ــک  قل ــت  ی  پریس
ــدرت ــرفتم قـ ــور از گـ ــق آن تصـ ــا عشـ ــران  دلربـ ــدم حی ــه ش ــن خــدا ک ــه ای  اختریســت چ
ــون ــیدم اکنـ ــر رسـ ــر بـ ــه آن سـ ــ قلـ  معطریســت  عطــر ز مملــو اســت صــخره یــک  دامیـ

 گرفت هم و ببارید ابر و وزید بادي
 گلپریست و زیبا چه دره که دیدم

*** 
ــ دل يا ــوايه ب ــري ه ــام دلب ــرا؟ خ ــاده  چ ــ افتـ ــق دامه بـ ــدنام عشـ ــرا؟ بـ  چـ

ــن  ازلـــی عشـــق دیوانـــه کـــه عمریســـت ــه ای ــار لحظ ــب گرفت ــام ل ــرا؟ ج  چ
 چـــرا؟ گلنـــدام مـــرغ آن غـــم و جـــور  عشـــق  میخانـــه  پیمانـــه  ســـاقی اي

 تگذراس خوبش و بد با همه عمر نآ
 را؟ـچ امـن بـطل و امـقـم نوـنـمج

*** 
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ــا ز ــه و مـ ــی میخانـ ــم  مـ ــانی داریـ ــام و نشـ ــم      نـ ــامی داریـ ــه و جـ ــان بوسـ ــر مغـ ــب پیـ  از لـ
ــ ــو  همـ ــوش تـ ــت در آغـ ــب مسـ ــان ه شـ ــم  اي ذره اي جـ ــامی داریـ ــب و کـ ــاد لـ ــه یـ ــوش بـ  هـ
ــم      تــوان گفــت کــه ایــن مســتی و شــیدایی      مــی ــامی داری ــر خ ــه از دلب ــت ک ــبري اس ــر ص  اج

ــمبـــه خیـــال و نظـــرش نقشـــه   گـــر بـــر لـــب لعلـــش بـــه تمنـــا بـــزنم وســـه ب ــامی داریـ  ي خـ
 بـــه هـــواي قـــدمش عطـــر فشـــانی داریـــم      غافــــل از آن کــــه در ایــــن جلگــــه صــــحراي 
ــت   ــاي دل اسـ ــوش تمنـ ــرق در آغـ ــان غـ  کـــه غریـــق ســـر کـــوییم و چـــه نـــامی داریـــم   او چنـ

ــد   ــه ب ــت ک ــه عمریس ــدیم گرچ ــوق ش  ســر خــامی داریــم   مصــلحت نیســت دگــر دل    نامی معش
ــان    ــدایم گریـ ــاه خـ ــه درگـ ــب زار بـ ــه شـ ــوقه   نیمـ ــه معشـ ــرا مغبچـ ــه چـ ــمکـ ــامی داریـ  ي خـ

 ه بگردان نظرمـرش یا کـردان نظـا بگـی
 چه مقامی داریمکه در این وادي حیران 
*** 

ــوع    ــر رج ــوده و در فک ــوع ب ــر رک ــه در فک ــدیم      هم ــدار ش ــت دل ــیداي  رخ و قام ــه ش ــا ک  م
ــی   ــام م ــتی ج ــدهمس ــیاه و لمک ــاك س ــدیم     ي؟ خ ــدار ش ــو بی ــواي ت ــه فت ــردیم و ب ــرك ک  ت
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 و همراه با سالمت آرزومندمعمري با عزت  زم طولبراي استاد عزی

 
 امیرقاسم غضنفريدکتر 

 دانشگاه لرستان
 

ها تهتمام داش ،روییکه با گشاده بوده و هستند مهربان و نجیب یانسان، من استاد راهنماي عزیز و بزرگوار ،دکتر نیکنام
 یکی از کرد.نمی از هر گونه کمکی به آنان دریغ مندان قرار داده وعالقه هاي علمی خود را در اختیار دانشجویان ووختهاندو

 . بنده خیلی چیزها از ایشان آموختم و یک عمر خود رابوده استگفتار و کردار ر وصیات بارز اخالقی ایشان صداقت دخص
 .از خدواند متعال خواهانم ایشان سالمتی و طول عمر با عزتبراي . دانمات ایشان میمدیون و قدردان زحم
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 دکتر معصومه فشندي
 دانشگاه فردوسی مشهد

 

براي اولین بار در دوره دکتري دو درس با آقاي دکتر نیکنام داشتم. قبال وصف کالسهاي آقاي دکتر نیکنام و شور و 
ه راستی برایم آموزنده بود، ولی آنچشنیده بودم، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن! کالسها بهاشتیاق ایشان را در تدریس 

کرد، دید شهودي استاد و هوش سرشار ایشان بود. تسلط آقاي دکتر زده میبیش از روش جذاب تدریس ایشان مرا شگفت
ها و ر سفرهایی که براي شرکت در کنفرانسبرانگیز بود. دنگري ایشان تحسینبه مباحث پیشرفته آنالیز ریاضی و جامع

سمینارها افتخار همراهی آقاي دکتر را داشتم، متوجه شدم اشراف خوبی به تاریخ ایران و جهان دارند و اطالعات عمومی 
طبعی و لطافت طبع استاد در این سفرها باعث انبساط خاطر و ماندگار شدن خاطرات سفر ایشان نیز بسیار زیاد است. شوخ

ر ذهن همه اطرافیان بود. در بخشی از دوره پژوهشی، افتخار شاگردي آقاي دکتر نیکنام نصیبم شد و در این مرحله نیز د
ها هوشمندي و خالقیتهاي زیرکانه استاد درسهاي فراوانی به من آموخت. از آقاي دکتر نیکنام براي همه محبتها پشتیبانی

 .ها براي ایشان و عزیزانشان هستمکنم و همواره آرزومند بهترینشان سپاسگزاري میهاي ارزندهو راهنمایی
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 دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی
 دانشگاه فردوسی مشهد

 

اتی، ویژه تدریس من بوده است. استعداد و توانایی ذاستاد دکتر اسداهللا نیکنام یکی از افراد تاثیرگذار در زندگی علمی و به
و آنالیز تابعی را به ترتیب  در سالهاي  2لمی از خصایص ویژه استاد است. دو درس آنالیز ریاضی فن بیان و شوق سرشار مع

با استاد گذراندم. جامعیت تدریس استاد در این دو درس موجب شد تا عالوه بر آمادگی کامل براي دروس بعدي  68و  65
السهاي دارم و گاهی دلم واقعاً براي کم را خیلی دوست میبه دروس ماقبل و پیشنیازهاي آنها نیز تسلط پیدا کنم. دکتر نیکنا

خواند به عنوان مستمع آزاد راهی کالس درس می شود، تا جایی که امسال پسرم را که رشته  برقتدریس ایشان تنگ می
 مبانی علوم ریاضی استاد کردم.  
آن  ه اکنون ریاضیدانان بسیار قابلی هستند، ازالتحصیل دوره دکتري تربیت نموده است کاستاد تاکنون تعداد زیادي فارغ

توان به دکتر حجازیان، دکتر صال مصلحیان، دکتر میر مصطفایی، دکتر میرزاوزیري، دکتر جانفدا و دکتر فشندي می جمله
 یناکنون در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی در حال فعالیت هستند، اشاره نمود. از درگاه احدیت براي ا که هم

 نمایم.می استاد ارجمند دوام عمر با عزت مسالت
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 عنوان دانشجو در دانشگاه مشهدثبت نام بهمسافرت به مشهد براي . 1
 شدگان کنکور بودم. ازقبول شدم و جزء ده نفر اول قبول در کنکور سراسري دانشگاه مشهد در رشته ریاضی 1348سال 

ه اصرار خانواد ثبت نام کنم،در دانشگاه شیراز  توانستممیه کقصد مشهد مقدس حرکت کردم. با اینه کازرون با اتوبوس ب
سال د ؛ هرچنجایی براي سکونت داشته باشند ،آمدندبه مشهد میکه وقتی براي زیارت  ممشهد ثبت نام کندر که  دتنداش

 اي ساکن شدم. بودم و از سال دوم در منزل اجارهاول در خوابگاه دانشجویی 
هم که تازه دانشجو شده  منراننده با پلیس راه درگیر شد و  ،شیراز-در محل پلیس راه کازروندر راه مسافرت به مشهد، 

م و از را بگیر احجاف و زورگویی توانم جلوي ظلم وکردم چون دانشجو هستم میفکر می احساس خاصی داشتم وبودم، 
این بیچاره پرخاش  داد زدم که سرکار چرا شما به .جوان بودم و احساس غرور دانشجو شدن داشتمدر واقع  مظلوم دفاع کنم.

م گفتم من دانشجو هستم و ایشان گفت شما ه به شما چه مربوط است من مأمور دولت هستم و من کنید. ایشان گفتمی
دستگیر و حتی از دانشجویان را زیادي عده  ،ي دانشجویانهاتخاطر همین دخاله دانید که بنمی دانشجو هستید؟ مگر

در پاسگاه زندانی کردند مرا شب شوید. خالصه آن د و باید دادگاهی اییحضرت توهین کردهشما به مأمور اعل. انداعدام کرده
 م وخشبآیی، شما را میه نظر خام و نپخته میهم نگه داشتند و صبح رئیس پاسگاه گفت چون جوان هستی و برا  و راننده

 و دو روز دیرتر رسیدم. ولی نتوانستم به موقع براي ثبت نام به مشهد بروم ،من آزاد شدم بدین ترتیب
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 سور فاطمی پروف. 2
دوچرخه به  در زمان دانشجویی در مشهد از محضر اساتیدي چون پروفسور فاطمی، پروفسور فریدمن آمریکایی که با

ه داد، پروفسور ثبوتی کآنالیز تابعی در مشهد درس می عنوان جبرخطی وهبرا کرد و کتاب سیمونز دانشکده رفت و آمد می
پروفسور فاطمی پس از بازنشستگی از دانشگاه تهران  کردم.زي از تهران استفاده میدیگر پرواداد و اساتید فیزیک درس می

دقت،  ،نحوه تدریسبه مشهد آمده بودند و ما این شانس را داشتیم که از کالس ایشان بهره ببریم. رفتار بسیار سنجیده، 
ی در هندسه تحلیلی و مکانیک داشتند. روش تدریس جالبایشان و ابهت پروفسور فاطمی مرا مجذوب کرده بود.  مناعت طبع

دانشجویان دانشکده علوم در خیابان اسرار مشهد  50-51در سال  ،وجود آمده بوده علت مشکالتی که براي دانشجویان به ب
پروفسور فاطمی درس داشتیم و کالس تعطیل  با بعد روزدر دانشکده خوابیده بودند. صبح یک شب تحصن کرده بودند و 

وستان دانشجوي ریاضی به من گفتند که چون شما شاگرد اول هستید و پروفسور شما را از نظر درس خواندن شده بود. د
صبح از راهرو دانشکده  8وقتی داشتم نزدیک ساعت  .و به ایشان دلیل تعطیل کردن کالس را توضیح دهید بروید ،قبول دارد

 چرا کالس ؟یکنام شما کجا هستیدن"زدند و گفتند: مرا صدا پروفسور فاطمی از پشت سر  ،رفتمبه سمت کالس می
رس کند که تقریبا از تمیشگی خود را زیر بغل جمع کرده و مرا نگاه می. من برگشتم و دیدم پروفسور روپوش ه"؟آییدنمی

کده دانش م و دریند و دیشب هم نخوابیداهچه بگویم. فقط گفتم جناب پروفسور دانشجویان اعتصاب کرد که مانده بودم
اعت روز جمعه سدانم، ولی به بقیه بگو جبرانی این کالس را م میه بودیم. نگاهی عمیق به من کرد و گفت اشکال ندارد من

 این جبرانی برگزار شد و همه دانشجویان این درس در آن شرکت کردند. .برگزار خواهم کرد 10-8
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 تولدي دیگر. 3
برگزار شد و بنده، دکتر محسنی و دکتر شیدفر در در سیسیل ایتالیا  در شهر اتناو1379خطی  کنفرانس آنالیز غیر

اي و هتل محل اقامتمان را تغییر داد و ج س سخنرانی داشتیم. یکی از برگزارکنندگان ایرانی بود که به ما لطف کردکنفران
ته بعدا که به ایران برگشتیم، ما را هم کاهش داد. الب. ایشان هزینه ثبت نام گذاشتاسکان در اختیارمان  بهتري را براي

. اما اتفاق جالب این بود که نام ایشان را فراموش کرده بفرستیم اناي حاوي پسته و تنقالت برایشتصمیم گرفتیم هدیه
باد کیق کنمفکر می ،داشت "ك"اسم ایشان گفت که میگفت. یکی کدام از ما چیزي در ذهن داشت و نامی می هر بودیم.
وقتی یادمان آمد که اسمش پس از مدتی  باالخره بود؛کوروش  به نظرم ،داشت "ش"نه در اسمش ت گفیکی میبود؛ 

ی داشت لفعا ، محل برگزاري کنفرانس، کوه آتشفشانناتشهر ا، حسابی خندیدیم. بگذریم. ساسان است و نه ك دارد و نه ش
، با وجود همچنین در این شهر کردیم.تماشا میتل از ههنگام  این فوران گاه و بیگاه را شب کرد و ماکه گاهی فوران می

و  است فیادست ماگفتند اداره این شهر در شد که البته بعدها شنیدم که میبسیار با نظم انجام میرانندگی نبودن پلیس، 
د . قصتمشیراز داش -هواپیما تأخیر داشت و من بلیط تهرانبازگشتیم.  هفته به تهران دارد. بعد از یکرا قانون خودش 

شب در صف پاسپورت  9شب بود ولی ما ساعت  10پرواز ساعت  گردم.و سپس به مشهد بربمانم مدتی در شیراز  داشتم
 شبیا  کردند کهمیتوصیه رسم. با دیدن این وضعیت دوستان کردم به هواپیما نمی. فکر میبودیمبراي مهر ورود به کشور 

. راه مخارج از نوبت پاسپورت را مهر بزنافرادي که در صف بودند اجازه بگیرم و  یا از را در تهران نزد آنان مهمان شوم و
مور ا . خوشبختانه با موافقت آنها همهخیلی از آنها ایتالیایی و ژاپنی بودند خواستم.اجازه  بقیهاز کوتاه تر را انتخاب کردم و 

وقتی به میز پرواز داخلی جه پرواز شیراز به راه افتادم. با سرعت انجام شد و چمدانها را گرفتم و به طرف با مربوط به ورود
اد در همین لحظه دیدم تعد است. گفتند درهاي هواپیما بسته شدهباقی مانده است.  ده دقیقه به پرواز فقطرسیدم دیدیم 

شیراز  به همین پروازبا  ، قصد داشتندایتالیایی و ژاپنی که در صف بودند و ما از آنها اجازه گرفتیمهاي زیادي از توریست
 خصوص توریست خارجیهبو  ها زیاد بودندتماس گرفت و چون تعداد جا مانده مسئول مربوطهبا دیدن این جمعیت بروند، 

فر ن یک پزشک و یک ،در ردیف صندلی من در پرواز در بین آنها زیاد بود، همکاري کردند و توانستیم سوار هواپیما شویم.
گفت  فمانهم ردی به پزشک . پس از معرفی به یکدیگر سر صحبتها باز شد. ایشاننشسته بودند، داشتشغل آزاد دیگر که 

 ،یدنباید استرس داشته باش ،شما نباید عصبانی شوید کهگفت در جواب  دکتر یست ون ی موثرداروی که آسم دارد اما هیچ
در  .داد که در شیراز به مطب ایشان مراجعه کنند نشانی خودش را د.یخوب شوتا باید خونسرد باشید و دارو استفاده کنید 

ند. رفتبه شیراز میبراي ماه عسل احتماال دو صندلی در امتداد ردیف ما یک زوج با دسته گل در دست نشسته بودند و 
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بودیم و با طوالنی شدن زمان کم کم همه جا را سکوت فراگرفت. مسیري بود صحبت گرم  دوستان جدید چند ساعتی با
 پیمودیم، اما پس از نزدیک به چهار ساعت هنوز در آسمان بودیم.می ن را باید در یک و نیم ساعتکه آ

 

 شماره صندلی آن پرواز
ی و وجود آمده است که داریم از روش فنه هواپیما ب جلوي خلبان اعالم کرد که مشکلی در باز شدن چرخ در این زمان

کردیم در این زمان هر از گاهی احساس میبرطرف شود. مشکل زودي هاریم بامیدو وکنیم آزاد کردن اهرمها استفاده می
که ارتفاع به شدت در حال کاهش است. آنقدر در آسمان ماندیم تا متوجه شدیم بنزین هواپیما در حال اتمام است و باید 

یاري ي در چهره بسناامیدو  . احساس عجیبی بود. همه در بهت بودندشینیمناضطراري ب طوربه هر صورتی که ممکن است به
خبر  اب که از اوضاع تقریبا بی هوش شده بود و اکسیژن به ایشان وصل شده بود. من زد. پزشک کنار مناز مسافران موج می
در عرض چند دقیقه همه خاطرات  . باور نکردنی بودخدا سپردمه برا  خودمشدم. در این لحظات می امیدشده بودم، کم کم نا

زوج جوان مات و مبهوت گل در آغوش  ام. آنپیدا کردهاحساس کردم که آرامش نسبی  ند.آمدمییادم ه ندگی بخوب و بد ز
ن در ماینها در اولین روزهاي زندگی مشترکشان هستند چه حیف! اما  با خودم گفتم. کردنده هم نگاه میگرفته بودند و ب

 .نیستمقابل مقایسه  ،کرده ام سپري خوبیبه مقابل آنها که تقریبا بیشتر سالهاي زندگی را
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از چهره آنان کامال آشکار بود. من و بسیاري و استرس  بودند زیادي در هواپیما اتفاق افتاد و مهمانداران نگران هايداستان
ک ماز افراد دیگر ظاهرا آرام، سر جایمان نشسته بودیم. در این لحظات بود که متوجه شدیم خلبان، هواپیما را تنها به ک

درجه با چرخ عقب  30درجه به جاي  60خلبان با شجاعت و دقت و با ریسک زاویه چرخهاي عقب به زمین نشانده است. 
. خلبان دفراهم کنباند فرودگاه هاي نشست تا فرصت بیشتر براي جلوي هواپیما در برخورد نوك  که چرخ جلو نداشت با کف

حال بسیار عجیبی داشتیم. به هنگام پیاده شدن احساس  د مجدد همه شماست.اعالم کرد که خداوند یار ما بود و امروز تول
 انگار این ماجراها قصد تمام شدن نداشتند! این بار ند و تشنج پنهان ظاهر شده بود.لرزکردم تمام بدن و پاهایم میمی
واپیما به سالمت از ه . تقریبا همها باز کنند، توانستند آنها رمکنده از بیرون ابزاربا . باالخره شدمیهواپیما باز ن هاي خروجدر

از  پس و به آنجا منتقل شدیمتوسط آمبوالنس  کرده بودند و ما آماده را بیمارستانیهاي تخت خارج شدیم. در فرودگاه،
 راحات، اما هیچ یک از جزخمی شدندهواپیما هاي خورد با شیشهاي بر اثر برالبته عده .هاي الزم مرخص شدیمآزمایشانجام 

 .جدي نبود. بله آن شب تولدي دوباره یافتم
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 انگیزانگیز و خاطرهسفري غم. 4
شگاه شهید چمران در دان 76اسفندماه  25تا  23بیست و دومین مسابقه ریاضی و نخستین سمینار دانشجویان کشور از 

انجمن ریاضی ایران  ییعضو شوراي اجرا عنوانهعنوان عضو کمیته علمی مسابقه دانشجویی و هم بهشد. باهواز برگزار می
هاي عادي پروازهاي داخلی را تحت اهللا الحرام برنامهشدم. پرواز حجاج بیتدر این گردهمایی علمی جوانان می آماده شرکت

قرار ه ک. از آنجا براي موعد مقرر غیر ممکن بود ما از مسیرهاي طبیعی و قانونی خودالشعاع قرار داده بود و تهیه بلیط هواپی
بلیط مستقیم  ،اسفند سؤاالت مسابقه را طرح و انتخاب نماید 21بود کمیته علمی قبل از شروع سمینار روز پنج شنبه 

ممکن نگردید و بلیط بازگشت بلیط مسیر  کردم. اما خریدتهیه وجود داشت اسفند  19 را که فقط براياهواز  –مشهد 
ه مشهد با هواپیما برگردیم. مسابقه برگزار هواز به تهران با اتوبوس و از تهران بقرار بود از ا .برگشت بدون تاریخ ذخیره شد

ی دقی امتیاز باالیاستعدادي چون مریم میرزاخانی و رضا صادانشگاه شریف امتیاز باالیی آورد و دانشجویان با  شد و تیم
جویان شد. دانشدر حل مسائل دیده میجالبی  هاي این دانشجویان ابتکاراتآورم که در تصحیح ورقهمی به یادکسب کردند. 

ما نیز در صورت داشتن جا با آنان به تهران برگردیم.  با اتوبوس به اهواز آمده بودند و قرار بود یکی دو نفر ازدالیلی به نخبه
مشکل من براي برگشت مستقیم حل شد و توانستم بلیط بدون تاریخ مستقیم به مشهد را درست کنم. پس از برگزاري این 

مپیادي ال دانشجویان ممتاز و . اتوبوس حاملهولناکی رسید و انگیز. پس از بازگشت بود که خبر غمبه مشهد آمدم مراسم من
یم مربودند. صادقی در راه علم شهید شده رضا و چندین نفر از جمله  بود آلودگی راننده به دره سقوط کردهعلت خوابهب

علت چنین هبرا  بسیار افسوس خوردم که این جوانان با استعداد بود. در کماشده بود و مجروح  شدتبه میرزاخانی
ه ب جان سالم به در برد،ردم اگر مریم میرزاخانی از این حادثه که بودیم. فکر میداز دست دا سادگیهایی بهانگاريسهل
 در ریاضیات موفق نخواهد بود. دنیاي ریاضیات برگردد وبه ، دیگر نخواهد توانست واردهفراوان صدمات  دلیل

 و معروف جایزه بسیار مهمبرنده  است که که اعالم شد پروفسور مریم میرزاخانی تنها ریاضیدان زن جهان1393در سال 
خ رغم آن حادثه تلبه این موفقیت چشمگیر بهزده شدم. داشتم تعجب و خوشحالی مدتی مبهوت و ذوقاز  ،دز شده استفیل

ریاضی هستند و بسیار خوشحالم که لطف خدا شامل حال جامعه جهانی ریاضیات شد و نوابغ  وایشان جزکردم. فکر می
سخنرانی عمومی در مورد منشاء کارهاي ایشان در  یک از خوشحالییز به سالمت عبور کردند. انگایشان از آن حادثه غم

 گروه ریاضی مشهد ایراد نمودم.
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 شروع دکترا و تایپ پایان نامه دکترا در منچستر. 5
رد درجه شاگاز کالج سلطنتی لندن با ارداز به راهنمایی پروفسور  م رااز دانشگاه لندن مدرك فوق لیسانس 1352سال 

دکترا را بگذرانم که یکی از آنها پروفسور  چند نفر را توصیه کرد که با آنان دوره اولی و ممتاز کسب کردم و استاد راهنمایم
لیدز شد. وقتی براي مصاحبه از لندن به منچستر  دانشگاه منچستر بود که بعدا رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه النس در

ند. مصاحبه من ساعت اهآهن سراسري انگلستان اعتصاب کردکارگران راهکه اعالم شد  وقف کرد ودر حین راه قطار ت ،رفتم
که دانشکده ریاضی منچستر عصر  6حدود ساعت  ،علت اعتصاب و کند حرکت کردن و توقف قطاره بعدازظهر بود و ب 3

ه ساختمان دانشگاه به محل مصاحب فتنقصد برگشتن داشتم فقط براي دیدن و یا .به منچستر رسیدم ،تعطیل شده بود
م آیا کسی در ساختمان هست. ایشان اهبراي مصاحبه آمد. گفتم که رفتم که دیدم نگهبان پشت در ساختمان ایستاده بود

ه شما کو خواستند رسید و آدرسی دادند بودند و گفتند که شما احتماال دیر میگفتند پروفسور النس در جریان اعتصاب 
 . ندمصاحبه کناز شما همان جا  تا بروید منزل ایشان در حومه منچستر 7 قطار ساعت با

 
 پروفسور النس

 :فتگ؟ پاسخ دادم: بله. آقاي نیکنام :با بچه خردسالی آمد جلو و گفت نفر یک ،وقتی از قطار در محل آدرس پیاده شدم
 دهصحبت کرند ارداز درباره شما با من گفتند و مصاحبه کردبا من  شب در منزل .هم رفتیم منزلشان من النس هستم. با

 چطور در ایستگاه قطار مستقیم آمدید و با ،را قبال ندیده بودیداز ایشان سؤال کردم که شما که م م.پذیرمیشما را است و 
 من صحبت کردید. گفت در آن ساعت همه مسافران محلی بودند و تنها شخص ناشناس شما بودید.

 ورساله من آلن، رینگروز و سینکلر  داور استادان ام را آماده کنم.سرعت توانستم پایان نامهبه که دادم را امتحان جامع
دست  هی بیساکا-هاي پاورال نقض براي یکی از حدسکه من یک مقاله داشتم و یک مث. با وجود اینبودند دیگر چند نفر

ها به . این پرسشتی که در تز از آنها استفاده کرده بودمشد مربوط به مطالب مقدماپرسیده ولی سؤاالتی از من  ،آورده بودم
، کنم تایپرا خواستم پایان نامه ، ارتباطی نداشت. یادم است وقتی میبودم نامه که قبال خواندهخود مسائل تحقیق پایان
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سور . پروفنداشتو وقت تایپ کردن پایان نامه مرا سرش شلوغ بود هم منشی گروه ریاضی نویس بود و ام دستپایان نامه
 ،ردممن با ایشان صحبت ک .نامه را قبول کندشاید بتواند پایان ،ست و وقت داردنفر منشی گروه ادبیات ا یک : النس گفت

م قبول کردم. بعد از چند روز که براي دیدن ه دهم و منادبی همه جمالت شما را تغییر می من از نظر :قبول کرد و گفت
من  که برايشده تغییر داده  ،دیدم جمالت زیادي که همه اصطالحات ریاضی بودند ،حیح رفتمتایپ ده صفحه اولیه و تص

  داد و من نشانه برا ه اندر سفیهی، کتابهاي شکسپیر و بینوایان و غیربا نگاه عاقلوقتی اعتراض کردم  .نامفهوم بودهم 
 پیوستهfکه من نوشته بودم فرض کنید تابع  یمثال جای. جالب بود امشما را تصحیح کردههاي من از این کتابها جمله :گفت

(continuous) به جاي این کلمه از ایشان  ،باشد""going on گفت کلمه استفاده کرده بود. میcontinuous   بسیار سخت
ا پروفسور من ب .ستابا آرامش همراه  پیوستگی مالیمتر است و به معنی تر و شاعرانهادیبانه going onواست و نامفهوم 

ایان پاي از ته دل کردند. این بود که و ایشان هم با دیدن این تغییرات به همراه سایر همکارانشان خندهالنس صحبت کردم 
 ک دادیم که البته دیرتر آماده شد.نامه را از ایشان گرفتیم و به منشی گروه فیزی

 

 
 دانشگاه منچستر انگلستان – دکتر نیکنام
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 مازور-بازي باناخ
 خالصه

مازور -بئر در بازي باناخ رستهو هدف از آن نشان دادن کاربرد  است 4از مرجع هایی قسمتي این نوشته گرده آورده
 است.

 
 مقدمه -1

 αکرد. بازیکن مازور بازي ریاضی زیر را ابداع  تفانشمسی ) ریاضیدان لهستانی اس 1307میالدي ( 1928حدود سال 
 قرار β در اختیار بازیکن گیرد. مجموعه مکملی می را در اختیار بسته  بازهاز  Aیک مجموعه دلخواه  

 بازهیک  βآنگاه  کند،می را انتخاب بسته  بازهیک  αابتدا  شود.می به صورت زیر انجام گیرد. بازي می
 کند و بازیکنان بدین ترتیب بازي را ادامهمی را انتخاب بسته  بازهیک  α کند سپسمی انتخاب را  بسته
یس فرد اند باهاي فاصله αآورند. می به وجود بسته تو درتويهاي دهند. بنابراین دو بازیکن با هم یک دنباله از فاصلهمی

 مشترك با ي الاقل یک نقطه ي یس زوج را انتخاب نموده است. اگر مجموعهاند باهاي فاصله βرا انتخاب کرده و 
 برنده خواهد بود. βبرنده است و در غیر این صورت  αداشته باشد، آنگاه 

تواند یم هایش صرف نظر از چگونه بازي کردن رقیبش،سوال این است که: آیا یکی از دو بازیکن با انتخاب عاقالنه فاصله
موجود است که توسط آن اي یک استراتژي سادهاول باشد، آنگاه  رستهاز  Aهرگاه  طمینان به برنده شدن داشته باشد؟ا

 تواند اطمینان به برنده شدن داشته باشد.میβ بازیکن 
 ا طوري انتخاب کند که ر باید فقط  β، بازیکن nهیچ جا چگال باشند به ازاي هر ها که در آن  اگر 

 
مازور حدس زد که  (چرا؟). برنده خواهد شد، زیرا  βکند می چگونه بازي αکه بازیکن  آنگاه صرف نظر از این

حدس درست  باناخ ثابت کرد که این اول باشد. رستهاز  تواند از برنده شدنش مطمئن باشد کهمی βفقط وقتی بازیکن 
 . [2]است

براي روشن شدن این که منظور دقیق اطمینان به برنده شدن یک بازیکن چیست، الزم است که مفهوم یک استراتژي را 
 است که حرکت آن بازیکن را در هر مرحله بازي معیناي از بازیکنان عبارت از قاعده ییک بدانیم. یک استراتژي براي

و   هايو مجموعه انددر حرکات قبل انتخاب شده  ايهبازهداند که می β ام بازیکن کند. در حرکت می
را  بازهبا این اطالعات، استراتژي او باید نشان دهد که کدام  .دارد βو این کل اطالعاتی است که بازیکن  شناسدمی را 
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که مقادیرشان   دنباله از توابع ست از یکا عبارت βبراي  بنابراین یک استراتژي انتخاب کند.  براي
 کند که خواص زیر را دارا باشد: می بازي، استراتژي را ملزمنحوه هستند.  بستههاي هباز

 
 زیر را دارند باید تعریف شده باشد. )3) و (2که در شرایط (هایی تمام بازهالاقل براي  تابع 

 
 

 nکه براي هر  دنباله باشد الزم و کافی است که به ازاي هر  βکه استراتژي فوق یک استراتژي برنده براي  براي این
 .) را داشته باشد 3) و (2شرایط (

 اراي شوند بیان و اثبات کرده و موجودیت مجموعهمی مازور به کاربرده-مطالب و قضایایی که در بازي باناخ 2در بخش 
را یک اي م. چنین مجموعهیینمامی ثباتکنند امی اعداد حقیقی را قطع از که خود و مکملش هر مجموعه بسته ناشمارا

 به مطالعه را حذف کرده مستقیماّ 2تواند بخش می بئر آشنایی دارد رستهکه با نظریه اي نامند. خوانندهمی تینشمجموعه بر
ن شتیباناخ بیان و اثبات شده و با استفاده از مجموعه بر ۀقضی، 3که قسمت اصلی این نوشته است بپردازد. در بخش  3بخش 
 .کدام از بازیکنان نباشد به نفع هیچ    مکان دارد که بازيادهیم که این می نشان

آشنایی  و توپولوژي عمومی روي فضاي اقلیدسی ها فرض بر این است که خواننده با مطالب عمومی نظریه مجموعه
 نامه انجمن ریاضی ایران هستند.ه نوشته از واژفارسی به کار گرفته شده در این هاي شویم واژهمی داشته باشد. متذکر

 
 پیش نیاز -2

را یک  در فضاي  بازه است. حاصلضرب دکارتی   در این مبحث، فضاي عمومی ما فضاي اقلیدسی
 که در نمایش دکارتی هایی هبازهاي ضرب طول . حاصلباشد در  بازهیک   نامیم. فرض کنیدمی  در فضاي بازه
باشد و در می طول بازههمان  مقدار  بعدي  -1شود که در فضاي می یادآوري دهیم.می نشان  اشوند را بمی ظاهر

 است. برابر مساحت مستطیل حادث  بعدي  -2فضاي 
موجود باشد به طوري  هاي هبازله از یک دنبا ازه گوییم اگر به ازاي هر اند را یک مجموعه صفر یک مجموعه 

 .و  که 
 راچگال گوییم اگر در  ناتهی باشد. مجموعه  با هر زیرفاصله از  چگال گوییم اگر اشتراك  بازهرا در  مجموعه 

ه داراي یک زیرباز یعنی اگر هر بازه ،چگال نباشد ايزهبادر هیچ  چگال باشد. این مجموعه را هیچ جا چگال گوییم اگر 
هیچ جا چگال است، اگر و فقط اگر  شود که می قرار گیرد. به سادگی ثابت ) مکمل(  باشد که در
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طه درونی نداشته باشد. ) هیچ نق(بستار  یک زیر مجموعه باز چگال در برداشته باشد و این معادل است با این که  
هیچ جا چگال نوشت، در این غیر هاي صورت اجتماع شمارایی از مجموعهه را بتوان ب اول گوییم اگر رستهرا از  مجموعه

 گوییم.می دوم رستهرا از  این صورت
این هر دو خاصیت هستند. ناشمارا نیز داراي هاي است. برخی مجموعه صفر ازهانداول و داراي رستههر مجموعه شمارا، از 

 را ببینید). [5]توانیدمی اي آشنایی با این مجموعهراست. (ب ر مجموعه کانتوهایی مجموعه از چنینمثال  ساده ترین
شامل اجتماع   شود اگرمی نامیده ، یک حلقه از زیرمجموعه هايیک مجموعههاي از زیرمجموعه S یک رده ناتهی

 نامند.می حلقه -را   اجتماع هر دنباله از اعضاي خود را نیز دربرداشته باشد آنگاه هرگاه  ود باشد.و تفاضل هر دو عضو خ
 مجموعههاي از زیرمجموعهجبر) -، را جبر (به ترتیب  مجموعههاي از زیرمجموعه Sحلقه)  -یک حلقه (به ترتیب، 

از جبر -یک   شود که شرط الزم و کافی براي این کهمی بتباشد. به سادگی ثا در  شود اگر می نامیده 
 . (یا اشتراك) شمارا و مکمل گیري بسته باشد تحت اعمال اجتماع آن است کهباشد   مجموعههاي زیرمجموعه

وعه را یک بسته باشد. یک مجمهایی شود اگر برابر اجتماع شمارایی از مجموعهمی نامیده  یک مجموعه یک مجموعه
به صورت  و   دو مجموعه باز باشد. عمل تفاضل متقارنهایی اشتراك شماراي مجموعه برابرهرگاه گوییم  مجموعه 
 شودمی زیر تعریف

 
نمایش  را بتوان به صورت  (یا هر فضاي توپولوژیک) داراي خاصیت بئر است اگر از  گوییم یک زیرمجموعه 

 اول باشد. رستهاز اي مجموعه یک مجموعه باز بوده و  داد که در آن 
را به صورت  داراي خاصیت بئر باشد آن است که بتوان   شرط الزم و کافی براي این که مجموعه :1-2قضیه

 د.اول باش رستهاز  ه و دبسته بو نمایش داد که در آن  
و  یک مجموعه بسته بوده و هیچ جا چگال است  اول باشد، آنگاه رستهاز  که در آن اگر برهان:

  در این صورت  اول است. فرض کنید رستهاز  
 

 
 

در این باشد.  درون  اول باشد و فرض کنید  رستهاز  و  ته بودهبس که در آن  بالعکس، فرض کنید 
 اول است و داریم  رستهاز  هیچ جا چگال است.   صورت
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 باشد.می ئرنیز داراي خاصیت ب داراي خاصیت بئر باشد، آنگاه مکمل  هرگاه  :2-2قضیه
و  در این صورت  در نتیجه اگر  داریم   و به ازاي هر دو مجموعه برهان: 

 شود.می اثبات کامل 1-2با به کار بردن قضیه 
است که شامل  موجود هاي جبر از زیرمجموعه-σیک کوچکترین  یک مجموعه هاي از زیر مجموعه به ازاي هر رده 

 نامند.می جبر تولید شده توسط رده -σجبر را -σباشند. این می 
جبر تولید شده -σجبر است. این رده، -σباشند یک می که داراي خاصیت بئرهایی رده تمام مجموعه:2-3قضیه

 باشد.می اول رستههاي باز و مجموعههاي توسط مجموعه
 باشد که داراي خاصیت بئر باشند. قرارهایی یک دنباله از مجموعه فرض کنید  برهان:

. در نتیجه اول است و  رستهاز  باز است.   در این صورت. ، دهیم می
دهد می نشان 2-2این نتیجه همراه با قضیه  باشد.می داراي خاصیت بئر است و  اولرسته از  

 جبر است.-σکه رده مورد سوال یک 
 رستهاز هاي باز و مجموعههاي جبري است که همه مجموعه-σجبر، کوچکترین -σشود که این می به سادگی معلوم

 در بردارد. را اول
آن است که آن مجموعه را بتوان به شرط الزم و کافی براي اینکه یک مجموعه داراي خاصیت بئر باشد  :4-2قضیه

 رستهو یک مجموعه از  اول (یا تفاضل یک مجموعه  رستهو یک مجموعه از  صورت اجتماع مجزایی از یک مجموعه 
 اول) نمایش داد.

 ،اول رستهخود یک مجموعه هیچ جا چگال است، بنابراین هر مجموعه از  ،هر مجموعه هیچ جا چگال ارچون بستبرهان: 
یک  فرض کنید  همچنین اول باشد و رستهاز  باز باشد و  اول است. فرض کنید  رستهاز  یک مجموعه در مشمول 
 است و داریم: یک مجموعه  است. آنگاه مجموعه  اول باشد. که شامل  رستهاز  مجموعه 

 
 

توان هر می . بنابراینباشد. در نتیجه می مجزا اول است و از  رستهاز  مجموعه 
اول نمایش داد.  رستهو یک مجموعه از  که داراي خاصیت بئر باشد به صورت اجتماع مجزاي یک مجموعه اي مجموعه
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باز و هاي جبر تولید شده توسط مجموعه-σبتوان به این صورت نمایش داد متعلق به  را کهاي بالعکس، هر مجموعه
باشد و بنابراین داراي خاصیت بئر است. گزاره داخل پرانتز با استفاده از مکمل گیري و قضیه می اول رستهاز هاي مجموعه

 شود.می ثابت 2-2
توان می باشد کهمی ازه اندموعه بسته هیچ جا چگال صفرشامل یک مج ناشمارا از  هر زیر مجموعه  :5-2لم

 نگاشت. آن را به طور پیوسته به روي 
که  را باشد. مجموعه تمام نقاط تراکمشماو نا باشند) یک مجموعه می بازها (که  فرض کنیدبرهان: 
شامل تعداد نقاط  به طوري که هر همسایگی  در  تمام نقاط ، م. یعنیدهیمی نمایش اب را باشندمی متعلق به 
که داراي نقاط انتهاي گویا باشند هایی ، رده تمام بازهزیرا اگر چنین نباشدناتهی است.  در این صورت باشد. ناشمارا از 

 شمارا خواهد شد. را خواهند پوشاند و  باشند، می و تنها شامل تعداد شمارایی از اعضاي 
باشد بنابراین  منزوي ي یک نقطه فرض کنید ( داراي نقاط منزوي نیست دهد که می استدالل مشابه نشان

 .)را در نظر بگیرید مجموعه  . حال به جاي موجود است به طوري که  مانند  همسایگی از 
و اجتماع آنها  را قطع کند ها آنهاي باشد که درون ه مجزا با طول حداکثر دو فاصله بست و  فرض کنید 

ها هر کدام از آن) که درون یا  1( بسته مجزا هاي بازه ،گیریمباشد. به روش استقرا در مشمول
هاي ) فاصلهیا  1،(ریف شده باشد. فرض کنید ، تعاستدر را قطع کرده و اجتماع آنها مشمول 

را قطع کنند. از اینکه  ها آنهاي بوده و درون در باشد که مشمول  بسته مجزا با طول حداکثر 
هاي وجود دارند. بنابراین یک رده از فاصلههایی ود که چنین فاصلهشمی نتیجه منزوي ندارد و اینکه  طهنق 

 توان تعریف کرد.می با خواص فوق را
شبیه استدالل  باشد.می یک زیرمجموعه هیچ جا چگال بسته از  . آنگاه فرض کنید: 
 باشد.).می انریخت با مجموعه کانتورسهمدر حقیقت، ( ازه صفر است.انداز نیز شود که می کانتور، ثابت براي مجموعه
 داریم  ، موجود است به طوري که به ازاي هر یا  1، یک دنباله یکتا  در  به ازاي هر 

 آن عدد حقیقی باشد که داراي بسط دوتایی  است. فرض کنید  یک نقطه در  متناظر بااي و هر چنین دنباله
است. نگاشت  پیوستار برابر (عدد اصلی) توان نگارد. در نتیجه می را به روي  مجموعه  . در این صورتباشدمی

 داریم، لق به عمت و  است. زیرا به ازا هر پیوسته 
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 باشد.می برابر  بسته ناشماراي هاي توان رده تمام زیرمجموعه :6-2لم
در  باشد.می باز با نقاط انتهایی گویا شماراست و هر مجموعه باز برابر اجتماع یک زیررده این ردههاي رده فاصله برهان:

مجموعه باز وجود دارد و  باشد. در نتیجه حداکثر می جموعه باز برابر اجتماع یک زیر رده این ردهم نتیجه حداکثر 
مجموعه بسته وجود دارد.  مجموعه باز وجود دارد و بنابراین (با مکمل گیري) حداکثر  بنابراین(بامکمل گیري) حداکثر 

زیرمجموعه  بسته وجود دارد. درنتیجه دقیقاً هاي زیرا فاصله مجموعه بسته ناشمارا موجود است، از طرف دیگر الاقل 
 بسته ناشمارا از خط حقیقی وجود دارد.

هر زیرمجموعه   نیزو  از اعداد حقیقی موجود است به طوري که  یک مجموعه برشتین): -(اف 7-2قضیه 
 کند.می بسته ناشمارا از خط حقیقی را قطع

توان توسط اعداد می بسته ناشماراي خط حقیقی راهاي از زیرمجموعه رده  6-2تیبی و لم بنابر اصل خوش تر برهان:
 . فرضدهیممی باشد). قرارمی اولین اوردینال بعد از  یس گذاري کرد (اند اوردینال کوچکتر از 

باشد، می داراي توان  هر عضو  5-2شویم بنابر لم می باشند. متذکرمرتب شده  و بنابراین هر عضو  کنیم که می
اولین دوعضو  و  باشند. فرض کنید  اولین عضو  و  است. فرض کنید  زیرا هر مجموعه بسته یک مجموعه 

تعریف شده  براي تمام  و  و  ض کنیدمتفاوت باشند. فر و  باشند که با هر دو عضو  
مجموعه اخیر ناتهی است (زیرا توان  αباشند. به ازاي هر می اولین دو عضو از  و  باشند و آنگاه 

 دهیم:می شوند. قرارمی تعریف و  اعضاي αاست) و بنابراین به ازاي هر آن 
داراي این خاصیت  بنابراین مجموعه  و ، α. چون به ازاي هر 

 کند.می است که خود و مکملش هر مجموعه بسته ناشمارایی را قطع
 هر مجموعه بسته ناشمارایی را قطع کنند. هم  م گوییم اگر ه برشتینرا یک مجموعه  مجموعه  تعریف:

 
 نتایج اصلی.3

ان دهیم که این امکمی کنیم و با استفاده از مجموعه برشتین نشانمی مازور را بیان و اثبات-در این بخش قضیه باناخ
 هیچ کدام از بازیکنان نباشد. به نفع ي زوجود دارد که با

از  موجود باشد آن است که βشرط الزم و کافی براي اینکه یک استراتژي برنده برابر  مازور): -باناخ( 1-3قضیه 
 اول باشد. رسته
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باشد. فرض  نمایشگر درون هر فاصله  باشد. فرض کنید  βیک استراتژي برنده براي  فرض کنید  برهان:
 که  توان تعریف کردمی به طوري در  بسته هاي فاصلهداده شده باشد. یک دنباله از  کنید 
ریق تعریف کردن چنین طچگال باشد. یک  در ها آنهاي اجتماع درون مجزا باشند و  هاي فاصله
با نقاط انتهایی گویا  در  بسته مشمولهاي متشکل از تمام بازهیک دنباله  به صورت زیر است. فرض کنید هایی بازه

 باشد.
 باشد که در اولین جمله فرض کنید  باشد. با داشتن تعریف  اولین جمله  فرض کنید 

با خواص مورد  شود که با این روش یک دنباله می ادگی معلومبه س . با استفاده از داردقرار  
بسته هاي یک دنباله از فاصله فرض کنید  شود. به طریق مشابه، به ازاي هر می نطر با استقرا تعریف

چگال  در ها آنهاي مجزا باشند و اجتماع درون هاي باشد. به طوري که فاصله در مشمول
بسته هاي توان دو خانواده از فاصلهمی چگال است. به روش استقرا در  هاي اجتماع تمام فاصله. در این صورت باشد

ط یااراي شرکنند) به طوري که دمی در اعداد صحیح مثبت تغییر یس اندو هر که در آن تعریف کرد ( و  
 زیر باشند:

 
 

چگال است. حال یک دنباله دلخواه  آنها در هاي درونهاي مجزا هستند و اجتماع هاي بازه به ازاي هر  
 را به صورت زیر تعریف کنید: و  را در نطر بگیرید. و  از اعداد صحیح مثبت 

 
یک انجام بازي  برقرار است، در نتیجه دنباله تودرتوي به ازاي هر  و  شود که شرایط می نتیجه و  از 

 باشد.  شامل مجموعه باید  است. بنابر مفروضات، مجموعه  βسازگار با استراتژي داده شده براي 
 ي، یک دنباله یکتادر  آنگاه به ازاي هر  فرض کنید  فرض کنید  به ازاي هر 

آنگاه ، مگیریبکار دنباله را براي تعریف  . اگر اینداریم:  موجود است به طوري که به ازاي هر 
 . بنابراین :دهد که می . این نشان

 

 باشد.می اول رستهاز  هیچ جا چگال است، در نتیجه  هاي هر یک از مجموعه بنابر 
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 کنید که مجموعه می دهد. مالحظهمی اول نسبت رستهاز هاي مفهوم جدید کوچک بودن به مجموعهاین قضیه یک 
 شود. به جز اینکه رقیبش حرکت مناسب را انجام ندهد.می اول باشد حتی بازیکن اول مجبور به باخت رستهاگر از 

وجود  باشد آن است که فاصله  موجود αشرط الزم و کافی براي اینکه یک استراتژي برنده براي  :2-3قضیه
 اول باشد. رستهاز  داشته باشد بطوري که 

 بازي با انتخاب   αاول باشد. اگر رستهاز  وجود داشته باشد بطوري که  فرض کنید یک فاصلهبرهان:
موجود است. در حقیقت اگر   αاستراتژي برنده بدیهی برايشروع کند، آنگاه مشابه روشی که در مقدمه ذکر شد یک 

را به  بازه  تواند به ازاي هر می αهیچ جا چگال باشند، آنگاه بازیکنها به طوري که  
 .انتخاب کندصورت

شود که استراتژي فوق یک استراتژي می نتیجه ،ناتهی است (چرا؟). چون د نباشمی مجزا و  واضح است که 
تواند استراتژي خود را چنان تنظیم کند که می داراي یک استراتژي برنده باشد او αاست. از طرف دیگر، اگر  αبرنده براي 

را طوري  تواند می استراتژيه با توجه ب αازیکن را در بر داشته باشد. مثالً ب فقط یک نقطه از  هاي اشتراك فاصله
ابتدا باید فاصله خود  αام بازیکن باشد. به عبارت دیگر در مرحله  انتخاب کند که طول آن کمتر از نصف طول فاصله 

 باشد به عنوان می را طبق استراتژي خودش انتخاب کرده و سپس زیرفاصله که طولش کمتر از نصف طول 
 انتخاب نماید، این استراتژي جدید یک استراتژي برنده براي بازیکن دوم در بازي

 اول باشد. رستهاز  چنین استراتژي تنها وقتی موجود است که  1-3باشد و بنابر قضیه می 
دوم باشد به  رستهاول یا از  رستهاز  که  نگاه بر حسب اینداراي خاصیت بئر باشد،آ اگر مجموعه  :3-3قضیه

 باشد.می برنده داراي یک استراتژي βیا بازیکن  αترتیب بازیکن 
بازیکن  1-2تهی باشد، آنگاه بنابر قضیه  شد اگر بااول  رستهاز  باز و  که در آن  فرض کنید  برهان:

را طوري انتخاب کند  براي اطمینان به برنده شدن فقط باید  αناتهی باشد، آنگاه  ر یک استراتژي برنده دارد. اگ 
 .که 

از  موجود باشد به طوري که  از  اول گوییم هرگاه یک همسایگی  رستهاز  را در نقطه  مجموعه  نتیجه:
شرط الزم و کافی براي  2-3و 1-3دوم گوییم بنابر قضایاي  رسته از را در نقطه  اول باشد. در غیر این صورت  رسته

اول  رستهدر یک قطه از  اول باشد یا  رستهاز  اینکه یکی از دو بازیکن یک استراتژي برنده داشته باشد آن است که 
امکان دارد که هیچکدام شود. آیا می داراي خاصیت بئر است یک از دو خاصیت فوق برقرار وقتی  3-3باشد. بنابر قضیه 

 از دو خاصیت فوق برقرار نباشد؟ بله.
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شامل  و  هیچکدام از دو مجموعه  5-2با یک مجموعه برشتین باشد، آنگاه بنابر لم  برابر اشتراك  فرض کنید 
 رستهاز  و  جموعه هیچکدام از دو م باشند. در نتیجه به ازاي هر فاصله نمی ناشمارا یک مجموعه 

اشد بمی دوم بوده و داراي خاصیت بئر رستهاول باشد، دیگري از  رستهباشند، زیرا اگر یکی از این دو مجموعه از نمی اول
به نفع هیچکدام از  ناشمارا باشد. بنابراین بازي  باید شامل یک مجموعه اي چنین مجموعه 2-4و بنابر قضیه 

 شود.نمی کنان تمامبازی
 قابل توجه است و سواالت زیر را در پی دارد:ها در نظریه بازي ،ن بازياین امکان بی نتیجه بود
 نامید؟ "مهارت"توان یک بازي می تمام شود، آیا این بازي را یاگر یک بازي به نفع یک

 ؟اتفاق شانسی استاگر هیچکدام از بازیکنان نتوانند رویداد را کنترل کنند، آیا رویداد یک 
 دهیم.می رجوع و  و  براي مطالعۀ بیشتر به مراجع 
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 1سیري در احوال خیام ریاضیدان شاعر
 به مناسبت سال جهانی ریاضیات و نهصدمین سالگرد وفات حکیم عمر خیام

 

ــل    ــا اوج زحــ ــیاه تــ ــل ســ ــرم گــ  کـــردم همـــه مشـــکالت کلـــی را حـــل      از جــ
ــا   بگشـــادم بنــــدهاي مشــــکل بــــه حیــــل  ــد گش ــر بن ــ ه ــد ب ــل ه ده ش ــد اج ــز بن  ج
ــس یکقـــدم از دایـــره بیـــرون ننهـــاد      کـــس مشـــکل اســـرار اجـــل را نگشـــاد      کـ

ــن ــی مـ ــتاد  مـ ــا اسـ ــدي تـ ــرم از مبتـ ــ   نگـ ــادر زاد ه عجــز اســت ب ــه از م ــر ک  دســت ه
 
 مقدمه– 1

دانان یاضیرالمللی بینمیالدي و شروع قرن بیست و یکم و آغاز هزاره سوم میالدي بنا به پیشنهاد اتحادیه  2000سال 
جهان از طرف سازمان یونسکو سال جهانی ریاضیات نامیده شده است. از اهداف این نامگذاري توجه دادن عموم به اهمیت 

معلومات بشریت و بیان نقش ریاضیدانان برجسته در پیشرفت و کاربردهاي ریاضیات  يریاضیات در پیشرفت علوم و ارتقا
ه نقش تصادفی نیست بلک اندبیستم و شروع یک هزاره جدید را به نام ریاضیات نامیدهکه پایان قرن  باشد. اینمی در جامعه

 مخابرات، پزشکی و زیستریاضیدانان و به کار بردن سبک زیباي ریاضی در صنایع، اقتصاد، مهندسی، علوم فضایی و 
و  هایی براي نامیدن شروع قرنن شناسی و هواشناسی، فیزیک و شیمی و موسیقی و سایر علوم هر کدام به تنشناسی، زمی

نام دانشمندانی چون ادیسون، نیوتون، گالیله، گراهام بل، ه یک هزاره بنام ریاضیات کافی است. پیشرفت بشر را اگر چه ب
 ی ازولی مدارك کافی حاک اندپاستور، کپلر، مري کوري، کاردان، اینشتین و فون نیومن و دهها دانشمند دیگر غربی نوشته

توان از می میالدي بارور شده است که 12الی  8هاي علوم، توسط دانشمندان مسلمان ایرانی در قرنهاي ه نطفهآن است ک
کارهاي جابربن حیان طوسی، محمد خوارزمی، ابوالوفاي بوزجانی، ابوعلی سینا، کوشیار گیالنی، ابوریحان بیرونی، خیام 

هها دانشمند ایرانی دیگر تا قرن سیزدهم و پانزدهم میالدي نام برد. نیشابوري، محمدبن زکریاي رازي، ابونصر فارابی و د
 قرون بیستگانه را مدیون دانشمندان ایرانی بدانیم.هاي حق این است که قسمت عظیمی از پیشرفت

اد نیتر از بقول جرج سارتن استاد معروف تاریخ علم، هیچ چیز دشوارتر از شروع و پی افکندن نیست و هیچ کاري مهمه ب
آن است. یکی از این بنیانگذاران عالیقدر ریاضی، هاي نیکو نهادن نیست، زیرا پایداري کل یک ساختمان به استحکام پایه

 حکیم عمر خیام نیشابوري است.
                                                           

 مجموعه مقاالت سومین همایش تاریخ ریاضی (دانشگاه هرمزگان) -1
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سطر به خوانندگان خود نشان داد. تولد مانی در  20قرن گذشته را در  20هفته نامه اکسپرس چاپ فرانسه وقایع مهم 
میالدي سهم ایران در این آلبوم  1048سال می 18دي و تولد عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان و شاعر در روز میال 216سال 

 دیگري نام برده شده است.هاي ساله تاریخ است! از ابن سینا نیز در فهرست 2000
 1048ري مطابق با هجري قم 440ابوالفتح غیاث الدین عمربن ابراهیم نیشابوري معروف به عمر خیام(خیامی) در سال 

باشد می اردیبهشت 28قولی ه میالدي در شهر نیشابور یا حوالی آن در استان خراسان دیده به جهان گشود. روز تولد خیام ب
. حکیم عمر خیام تحصیالت خود را در نیشابور آغاز کرد و به استناد اندهمین مناسبت این روز را روز ریاضیات نامیدهه که ب

که پدرش خیمه دوز بوده است و بدین سبب به خیام شهرت یافته است. از چگونگی  انداحتمال داده ،او یکی از رباعیات
تحصیل و استادان او اطالع دقیقی در دست نیست. زندگی او با روایات افسانه آمیز مخلوط است. روایات حاکی از آن است 

وایات دیگري حکایت از همدرس بودن او با خواجه نظام که در حوزه درس امام موفق، فقیه عصر خویش طلبه بوده است. ر
د . او خواندالملک و حسن صباح دارد که برخی از محققان امکان همدرس بودن این سه نفر را به دالیل تاریخی نفی کرده

حامد  ودر یکی از رساله هایش خویش را شاگرد معنوي و از پیروان مکتب فلسفی ابو علی سینا دانسته است. خیام با اب
غزالی مباحثه داشته است و ابوحامد درس ریاضی را از خیام آموخته است. حکیم به تشکیل کالس درس و بحث به خاطر 

دیده و از این جهت نمی داده است و بناي روزگار را مستعد معرفتنمی وضعیت سیاسی عصر خویش چندان تمایلی نشان
خدا در حاشیه مطالب مربوط به خیام، حکیم علی بن محمد حجازي شاگرد معروفی تربیت نکرده است. گرچه عالمه ده

هجري  526تا  508قانی و عالمه شهید عبدالدین میانجی را از جمله شاگردان خیام نامیده است. وفات خیام را بین سالهاي 
زد که وفات خیام سال توان حدس می ولی از روایت چهار مقاله عروضی اندرا ذکر کرده 517و غالبا سال  اندقمري آورده

 هجري قمري بوده است. 526
 

 اوضاع سیاسی ایران در قرن پنجم هجري قمري و احوال خیام– 1
وارد بغداد شد. ترکان سلجوقی  447هجري قمري در نیشابور خود را سلطان نامید و در سال  429طغرل سلجوقی سال 

را تسخیر کردند. طغرل اصفهان را پایتخت خود نمود و تا خراسان و تمام سرزمین شرقی ایران  431تا  429بین سالهاي 
سلطنت کرد و در این مدت به جنگ و خون ریزي مشغول بود. بعد از او برادر زاده او الب ارسالن در تمام دوران  455سال 

 22ر سن که توسط یکی از ترکان به قتل رسید، مشغول جنگ با مسیحیان بود. خیام د 465تا  455سلطنت خود، از سال 
شد. در آنجا مورد حمایت ابو طاهر می سالگی به سمرقند در ازبکستان رفت که در آن زمان توسط فاطمیون مصر اداره

قاضی القضات سمرقند قرار گرفت و کتاب معروف جبر و مقابله خود را در این شرایط بنام ابو طاهر نوشت. خیام در مقدمه 
قتل  هرده است. عمیدالملک کندري وزیر الب ارسالن به تحریک خواجه نظام الملک بکتاب مذکور از ابوطاهر به نیکی نام ب
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به سعی و اهتمام خواجه نظام  465مقام او را به خواجه داد. بعد از الب ارسالن پسر او ملکشاه در سال  ،رسید و سلطان
الملک براي خیام به سمرقند فرستاده از طرف او و وزیرش خواجه نظام اي الملک در اصفهان به سلطنت رسید و دعوتنامه

سال سرپرستی این تیم را  18عهده داشته باشد. خیام ه شد تا به اصفهان برود و سرپرستی تیم منجمین در رصد خانه را ب
دست آورد و تقویم جاللی را در ه عهده داشت و در یک مقطع تاریخی که صلح و آرامش برقرار بود نتایج نجومی مهمی به ب

سمرقند را از فاطمیون مصر گرفت و  471هجري قمري تنظیم کرد. ملکشاه در سال  471سالگی در سال  31د سن حدو
دست فرقه اسماعیلیه، پیروان حسن صباح، بدرود حیات گفت. در ه ، همزمان با ترور خواجه نظام الملک ب485در سال 

ن زمان مذهب اشاعره تقریبا هر نوع آزادي فکري را از و اشعریها تعصب و اختالف خونین بود. در آها نیشابور بین رافضی
 گذراند.می بین برده بود. خیام تحت فشار این شرایط حکومت نظامی و تعصبات شدید و فرقه گرایی روزگار

سالگی چندین کتاب و رساله در مسائل حساب، موسیقی و جبر نگارش  25علیرغم اوضاع نامساعد زمان، خیام قبل از سن 
ت. پس از مرگ ملکشاه همسر دوم او سنوشته شده ا 426ت که معروفترین آن جبر و مقابله است که در سال کرده اس

دست ه ترکان خاتون که با نظام الملک و حامیان او را از جمله خیام مخالف بود حکومت را به طرفداري محمود پسرش ب
که برکیارق فرزند بزرگ ملکشاه  487تا  485ز سال گرفت و بودجه رصدخانه را قطع کرد و در مدت دو سال حکومت او ا

از طرفداران نظام الملک به سلطنت رسید، اوضاع ساسی کشور آشفته شد. خیام در این زمان توسط مذهبیون متعصب نیز 
به خاطر تحقیق در نجوم و نظراتی که داشت به کفر محکوم شد. با وجود تعطیلی رصد خانه از طرف سلجوقیان و حمله 

صبین، خیام از پاي نیفتاد و چون امکان کارهاي علمی نبود، تالش کرد که اذهان عمومی را به علم و طرفداري از عالمان متع
برخی از فرمانروایان گذشته ایران که هاي داب و رسوم و جشنآبنام نوروزنامه نوشت که در آن از اي متوجه نماید و رساله
سال در حوالی  43خوبی یاد شده است. خیام حدود هب ،دانش و دانشمندان بودند نهادند و حامیمی به کارهاي مردم ارج

حکمرانی کرد و پس از آن  511سلطان محمد برادر برکیارق تا سال  498اصفهان بوده است. پس از فوت برکیارق در سال 
قیان شد و مرو را پایتخت خود برادرش سنجر پسر سوم ملکشاه که از جوانی والی خراسان بود فرمانروایی امپراتور سلجو

 مرو در ترکمنستان رفت وبه کی بعد اصفهان را ترك کرد و اند کرد و مرکز تحقیقاتی اسالمی در مرو تأسیس نمود. خیام
 72یعنی در سن  513متعدد دیگري در ریاضیات نوشت و از سال هاي سالگی به بعد رساله 70در آنجا بود که خیام از سن 

 رباعیات خود را سرود.سالگی به بعد 
ــد      هرگــــز دل مــــن ز علــــم محــــروم نشــــد ــوم نشـ ــه معلـ ــرار کـ ــد ز اسـ ــم مانـ  کـ
ــد     هفتــاد و دو ســال فکــر کــردم شــب و روز     ــوم نشـ ــیچ معلـ ــه هـ ــد کـ ــومم شـ  معلـ
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 شهرت خیام -2
 74 خیام در مشرق زمین به واسطه تبحر در نجوم و ریاضیات شهرت داشته است ولی در مغرب به سبب ترجمه انگلیسی

انگلیسی شهرت یافت. شهرت عمده این ریاضیدان  الدي توسط ادوارد فیتز جرالد شاعرمی 1859رباعی منسوب به او در سال 
، شتر زبانهاي دنیا از جمله انگلیسی، فرانسوي، ایتالیائی، روسیمنتسب به اوست که به بیهاي رباعیخاطر ه در جهان بیشتر ب

ه چاپ رسیده و در سراسر جهان منتشر شده است. قدیمی ترین کتابی که از عمر خیام ب ،عربی، ترکی و ارمنی ترجمه شده
. نظام عروضی سمرقندي با آنکه به خیام ارادت باشدمیذکري نموده است چهار مقاله عروضی سمرقندي، معاصر عمر خیام 

که اگر خیام را رباعی گوید در حالینمی یداشته و از او به احترام و تقدم در علوم ریاضی یاد کرده است، از شاعري او سخن
هائی آنچنان مشهور در آن زمان بود و یا به شاعري شهرت فراوان داشت و یا شهرت شاعري او افزون بر ریاضیدانی او بود 

 کرد.می طور حتم باید نظامی به این موضوع اشارهه ب
کردند می قی خیام را همچون دوستان و خویشان خود تلقیآوازه علمی خیام به دربار سلجوقیان راه یافت. اکثر امراي سلجو

بی  از علم پزشکی نیز ه علوم ریاضی اشتغال داشته وعو با او گفت و شنود دوستانه داشتند. خیام غالبا به حکمت و مطال
ی ز علوم هواشناسسلطان سنجر را که به بیماري آبله دچار شده بود درمان کرده است. این ریاضیدان نابغه ا يو اطالع نبود.

و سلطان قدر این حکیم  وضع هوا شد ییهجري قمري از طرف سلطان محمد مأمور پیشگو 508نیز اطالع داشته و در سال 
کرد. معلوم نیست که چه می دانست و از او قدر دانیمی را به حکم قدرتی که در پیش بینی رویدادهاي جوي داشت نیک

 که در قدیم نیز شهرت او نه بهعنوان شاعر شهرت جهانی کسب کند در صورتیه قط بباعث شده است که خیام فاي انگیزه
خاطر تبحر در علوم ریاضی زمان خویش و ه کارهاي علمی او بوده است. حق این بود که خیام ب واسطه فن شاعري بلکه به

 ع مثلث اعداد منتسب به پاسکالابدا ،بلهرساله ممتاز جبر و مقا ، و به خاطر تألیفعنوان نظریه پرداز معادالت درجه سومه ب
هاي حل هندسی معادالت درجه دوم و سوم قبل از کاردان و دکارت و نوآوري ،بیان دو جمله منتسب به نیوتون ،در حساب

 شد.می دیگر در ریاضات و فیزیک مشهور
) در 1884 – 1957( میالدي است جرج سارتن استاد تاریخ علم در دانشگاه هاروارد که یکی از مورخان علوم قرن بیستم

 کند:می راجع به خیام چنین اظهار نظر» مدخل تاریخ علم« یکی از تألیفات خود بنام
... عمر خیام یکی از بزرگترین ریاضیدانان قرون وسطی است. کتاب جبر و مقابله او حاوي حل هندسی و جبري معادالت «

و طبقه بندي قابل تحسین معادالت و تحقیق منظم در حل تمام و ناتمام  گانه معادالت درجه اول و دوم و سوم) 25(انواع 
 .»اغلب آنها است
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خیام  ست کها ... از خصوصیت بارز این کتاب آن« گوید:می فرانسوا وپکه ریاضیدان فرانسوي درباره رساله جبرو مقابله
 .»داندمی ددي آن الزم ودر حکم قانونالحاق حل هندسی هر یک از معادالت را که مورد مطالعه قرار داده به حل ع

منجمان معروف آن زمان  ازاي عنوان سرپرست عدهه خیام را ب، طور که قبال اشاره شدهجري همان 476ملکشاه در سال 
از جمله ابوالمظفر اسفزاري، میمون بن نجیب واسطی و خواجه عبدالرحمن خازنی مأمور اصالح سال و ماه ایرانی و تأسیس 

 ینامند. تقویم جاللی تقویممی »تاریخ جاللی« انجام شد 471قیق نجومی کرد. نتیجه این اصالح را که در سال مرکز تح
 471که مبدأ آن روز جمعه نهم رمضان سال  ،است، شمسی (که گاهشمار خورشیدي فعلی ایران بر همان اساس است)

هجري شمسی بر حسب تقویم کنونی ایران  458ال میالدي و اول فروردین ماه س 1079مارس  15هجري قمري مطابق با 
 است.

لزوم اصالح تقویم از آنجا ناشی شد که در دوره سلجوقیان و به خصوص در عهد ملکشاه محاسبات نجومی کبیسه و غیره 
جا ثابت  یکدر، شد و در نتیجه نوروز ایرانی که آغاز سال ایرانیان و اول فصل بهار بودنمی در تقویم یزدگردي فارسیان انجام

چنانچه در عهد ملکشاه نوروز به اواسط برج دلو شهریور ماه رسیده بود. سال  کرد،نمی نمانده بود و با سال طبیعی مطابقت
روز) به  6کبیسه هاي شود و مرکب از دوازده ماه سی روزي و پنج روز اضافی (در سالمی آغاز جاللی از اول بهار (نوروز)
بار  سال یک 29و یا  33در هر سال  شود(کبیسه رباعی) ولیمی کبیسه هر چهار سال یکبار اجرا دنبال ماه دوازدهم است.

(کبیسه خماسی). روز اول سال جاللی روزي است که خورشید بین ظهر روز قبل و ظهر آن  گرددمی پس از پنج سال اجرا
تقویم پولیایی و بعد تقویم گرگوري) که در هر ( روز وارد برج حمل شود و با این قرارداد سال جاللی برخالف سال مسیحی

وان تمی کند، همیشه با سال خورشیدي مطابقت دارد و آن رامی ده هزار سال نزدیک سه روز با سال خورشیدي اختالف پیدا
 قول مرحوم مصاحب دقیقترین تقویم جهان دانست.ه ب

ي که از آثار چندین رساله تألیف کرده است. ،مان و نیازنداشته است ولی به جبر زاي خیام به رساله نویسی چندان عالقه
 ، به شرح زیر است:اندآنچه مورخان به ایشان نسبت داده عمر خیام باقی و مشهوراست و

که جالبترین و مهمترین تألیف خیام در ریاضیات است. دراین رساله اساس نظریه معادالت درجه  رساله جبر و مقابله:– 1
اشاره شده این رساله به افتخار قاضی  1طور که در فصل ه حلهاي هندسی جالبی ارائه شده است. همانسوم بیان شده و را

میالدي توسط فرانسوا وپکه  1851و مقابله خیام در سال  جبر القضات سمرقندي، امام سید ابوطاهر، تدوین گردیده است.
چاپ رسیده است. شادروان دکتر غالمحسین مصاحب ه به زبان فرانسوي ترجمه و تفسیر شده و همراه با متن عربی آن ب

آن را به فارسی ترجمه کرده و همراه با ترجمه رساله هائی دیگر از خیام در کتاب حکیم عمر خیام، به عنوان عالم جبر به 
 چاپ رسیده است. یک مسأله را بعدا شرح خواهیم داد.
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ر کتابخانه لیدن در هلند محفوظ است. در این رساله این کتاب د رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس:-2
توان آن را شروع بحث نظریه هندسه نااقلیدسی در نظر می گیرد ومی مبانی اصول هندسه اقلیدسی مورد بررسی و نقد قرار

هجري شمسی در کتاب  1341گرفت. این رساله توسط جالل الدین همائی به فارسی ترجمه و تفسیر شده و در سال 
 چاپ رسیده است.ه امی نامه در تهران بخی

رساله مختصري است مبتنی بر تحقیقاتی که پیش از خیام درباره حل معادالت  رساله در تحلیل یک مسأله جبري:-3
فارسی در کتاب حکیم عمر خیام ه درجه سوم شده است. مرحوم دکتر مصاحب متن رساله را همراه با ترجمه و تفسیرآن ب

 رآورده است.به عنوان عالم جب
 که خیام یکی ازمؤلفان آن بوده است و در رابطه با تقویم جاللی است. زیج ملکشاهی:-4
 مختصري در طبیعیات.-5
نام مؤیدالملک پسرخواجه نظام الملک تألیف نموده است، ه را ب که به زبان پارسی است و آن در کلیات وجود:اي رساله-6

 آن و مؤیدالملک در آغاز پادشاهی برکیارق وزارت او را داشت و سپس از موجود استاین رساله در موزه بریتانیا در لندن 
 مقام عزل شد.

 رساله الکون و التکلیف. -7
 رساله لوازم االمکنه. -8
این رساله در حقیقت توضیح طریقه ارشمیدس  رساله فی االحتیال لمعرفه الذهب و الفضه فی جسم مرکب منهما: -9

ازه وزن مایع هم اندرون مایع بهاندکند: وزن هر جسم جامد درمی وف این دانشمند است که بیانو مبتنی بر اصل معر
شمشی که از این دو فلز ترکیب شده است اظهار  شود. خیام در این رساله درباره تعیین عیار طال و نقره ومی حجمش کم

 نماید.می نظر
 ختالف هواي بالد و اقلیم.در فصول و علت ا رساله مسمی به لوازم االمکنه:-10
 به زبان پارسی است در پیدایش جشن نوروز و واضح آن و آداب شاهان ایران در این جشن. نوروزنامه:-11
باعث شهرت او شده تاکنون نسخه جامع و کامل و موثقی در دست  همه از رباعیات خیام که آن رباعیات عمر خیام:-12

و چهار رباعی منتسب به خیام توسط ادوارد فیتز جرالد شاعر انگلیسی در  اد هفتادطور که قبال اشاره شد تعدنیست. همان
هاي بعدي افزایش یافت. تعداد زبان انگلیسی ترجمه و منتشر گردید و این تعداد در چاپه میالدي در لندن ب 1859سال 

رسد. از قرن نهم و دهم هجري نمی رباعیات منسوب به خیام در مجموع مأخذهاي نسبتا قدیم به بیش از سیصد رباعی
مختلف رو به فزونی نهاده است و هر رباعی بی نامی را که ترکیبش با بعضی از سخنان هاي قمري تعداد این رباعیها در نسخه
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که تعداد رباعیات منتسب به خیام رفته رفته از هزار به طوري اندخیام مناسبت و یا هماهنگی داشته است به او نسبت داده
 تجاوز کرده است!نیز 
 
 نوآوریهاي خیام -3

اي و بررسی هر قسمتی از کارهاي او خود مقالههستند طور که اشاره شد، متنوع و جالب کارهاي علمی خیام، همان
کند. از میان کارهاي زیباي خیام، در نجوم، گاهشماري، هندسه نا اقلیدسی، اعداد می جداگانه و سخنرانی دراز مدت ایجاب

مرسوم به  و مثلث حسابی، موسیقی، فیزیک، نسبیت، امتناع معادلهاي شناسی، بسط دو جملهاصم، هوا
طور خالصه فقط به بررسی ه مسأله فرما و نظریه حل هندسی معادالت درجه سوم وعده جوابهاي مثبت آن، در این فصل ب

. الزم هستنداعداد مثبت   و  که در آنپردازیم می  راه حل یکی از حاالت معادالت درجه سوم به صورت
عد از بها باشد و ریاضیدانان دیگر از قبیل کاردان و دکارت قرنمی به تذکراست که خیام نظریه پرداز معادالت درجه سوم

سوم و محاسبه عده جوابهاي معادالت درجه  خیام و با استفاده از روش هندسی خیام موفق به ارائه فرمول جبري براي حل
مثبت شدند. از توجه دقیق به توضیحاتی که خیام در مقاله جالب، اصیل و بدیع خود جبر و مقابله بیان کرده است چنین 

دالت درجه سوم کامال کاربردي و به روش هندسی بوده است. اگرچه مرحوم شود که دیدگاه خیام در حل معامی استنباط
خاطر تبحر در علم هندسه و تسلط کامل به اصول و قضایاي ه عالم جبر نامیده است اما خیام را ب مصاحب او را به عنوان

 صورتد عالم هندسه نامید. دیدگاه کاربردي خیام در مورد مسأله فوق را بدینکارهاي هندسه دانان زمان خود بای هندسی و
خواهیم این ظرف را به دو ظرف، می مفروض است. شکل مکعب یا مستطیل به حجم ه توان توجیه کرد که ظرفی بمی

مساحت  بوده و این دو ظرف جدید یکی طوري تقسیم کنیم که ارتفاعه یکی به شکل مکعب و دیگري مکعب مستطیل ب
 در معادله درجه سوم باشد. پس مطلوب است محاسبه   قاعده یکی از این ظروف

 ) حجم مکعب با ارتفاع(+  ) +حت قاعدهو مسا حجم مکعب مستطیل به ارتفاع( 
 طور که معادالت درجه دوم را نیزمی توان با دیدگاه هندسی و کاربرد مساحت مورد بررسی قرار داد همان
 صورته محمد خوارزمی بنیانگذار جبر در جهان به این کار مشهور است. خیام براي حل معادله فوق آن را ب

جواب   نوشت و معادله  صورته توان بمی زیرا هر عدد مثبت را گیرد.می در نظر  
باشد و مکعب مستطیلی که مساحت  که مساحت آن   توان ساخت به ضلعمی دارد. در حقیقت مربعی  مثبت

 ).1(شکل  توانند به شکل زیر باشندمی نظرباشد. بنابراین ظروف مورد  آن مقدار
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ب  1و سهمی به رأس ب و ضلع قائم به قطر ب ج برابر مقداراي دایرهخیام جواب این ساختار مهندسی را از تقاطع نیم
است  ان مقدار مجهول دست آورد و ثابت کرد که طول نقطه محل تالقی همه ) ب2مطابق شکل زیر (شکل  برابر مقدار 

 را ساخت.ها که باید به آن ارتفاع، مکعب
اب  
ب ج  

 ب  جواب معادله:
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نقاطی است که از یک نقطه ثابت به نام کانون و یک خط ثابت به نام هادي دانید سهمی، مکان هندسی می طور که مانه
 دهند. دو برابر پارامتر یعنی می نمایش را به  به یک فاصله باشند. فاصله کانون از هادي را ممیز یا پارامتر گویند و آن

شود یک نقطه سهمی است و رأس سهمی می را خیام ضلع قائم نامیده است. نقطه وسط عمودي که از کانون بر هادي رسم
آورد: فرض کنید می صورت زیر برهانه جواب معادله است ب 2که طول ب در شکل  شود. خیام براي اثبات اینمی نامیده

بنا به خاصیت سهمی  آید.می نقطه ز، پاي عمودي است که از نقطه د محل تالقی دایره و سهمی بر محور سهمی فرود
ب ز = د ك، زیرا مثال از نقطه د به نقطه ك کانون سهمی وصل کنید و از خاصیت سهمی که اب . اب دز= ب ز داریم:

و تساوي اب + زك= ب ز، استفاده کنید و ، و از قضیه فیثاغورث در مثلث قائم الزاویه دزك یعنی معادله زك = دز = د ك
روي دایره و نقطه ه پاي عمود از نقطه د بر قطر دایره دست آورید. همچنین در دایره با قطر ب ج، و نقطه د ه مقداردز را ب
 ب ه د و مثلث قائم الزاویه هستند و بنابراین:. ب ج دهاي ب ه = ه د زیرا مثلثداریم ه ج 

 + ب ه + ه ج 2ب ه (ب ه + ه ج) = ه ج 
 دج + ب د= ب ج=

 (ه د+ ه ج) +( ه ب + ب ه)=
 + ه ج + ب ه = 2ه د 

اب=دز و اینکه ب ه = دز، خیام گوید، پس ب ه = ه د، و ب ز با توجه به دو تساوي ه ج . ه ببنابراین ه د = ه ج 
 با توجه به نسبت و تناسب داریم: یجهترندو ه د= اب و ، ب ه = ا ب

 د ه = ب ه = ا ب
 بنابراین:

 ب ه]اباب = ب ه ه داب+ ب ه ا ب= ب ه اب+ه ج اب= ب ه[ب ج 
ب ه) را به هر دو اضافه ه ج) با مکعب (ب ه) معادل است و اگر مکعب مستطیل (اب  اب( مکعب مستطیل درنتیجه

 آید.می دسته کنیم تساوي مورد نظر ب
اي شود خیام جواب این معادله درجه سوم را طول نقطه برخورد یک سهمی با دایرهمی طور که در برهان مالحظههمان
این مطلب رسیده است باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرد زیرا دستیابی به داند. این موضوع که چگونه خیام به می معین
ها و ی مهمتر و جدید باشد. به روش امروز و با قرار دادن کانون سهمی روي محوریتواند راهنماي انجام کارهاها میانگیزه

که  به شعاع اي گردانید). معادله دایرهرا بر 2(شکل  باشدمی معادله سهمی، با مختصات مثبت و ضلع قائم 
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محل هاي باشد و طولمی  صورته گذرد بمی ها در جهت مثبت و از مبدأ مختصاتمرکز آن روي محور 
 تالقی این دو منحنی در معادله درجه چهارم 

 
 کنند.می صدق

 باشد، بنابراین جواب دیگر در معادله درجه سوم می  ،اچون یکی از جوابه
 

 یعنی معادله 
 

شود و با توجه به دیدگاه می کند و این معادله یک جواب دارد. چون این روش منجربه معادله درجه چهارممی صدق
رسد که استاد روش فوق را براي حل معادله درجه سوم انتخاب کرده می بعید به نظرصفر،  نهندسی خیام و توجیه نمود

که گویی او فقط دو منحنی مربوط را قطع داده و با استفاده از یک  اندباشد. برخی مؤلفان برهان خیام را چنان توضیح داده
ابت کرده است که تالقی امکان دارد و از باشند ثمی متعامد روي یک دایرههاي قضیه که محل تالقی دو سهمی با محور

. نگارنده امیدوار است در فرصتی مناسب و در اندصحبتی به میان نیاوردهها انگیزه و دیدگاه هندسی خیام و تقسیم مکعب
حث، مورد ب هايدیگر به بررسی انگیزه خیام در دستیابی به این دو منحنی سهمی و دایره، با توجه به تقسیم مکعباي مقاله

بپردازد و بتواند جنبه مهندسی خیام را تقویت نموده و ثابت کند که دیدگاه خیام در حل معادله درجه سوم فقط فضاي 
 سه بعدي و گنجاندن دو ظرف در یک ظرف بوده است.

خیام هندسی هاي این نکته را نباید از نظر دور داشت که فرمولهاي جبري حل معادالت درجه سوم با استفاده از برهان
 دست آمده است. هقرنها بعد از خیام توسط دانشمندانی چون کاردان ب

 
 دیدگاه خیام– 4

منتقد بزرگ ایرانی هم  ،شناخته است و با ابوحامد غزالی شکاكمی و حکیم شکاك عرب را خیام، ابوالعالي معري شاعر
و ها بین رافضی ده است. در نیشابوردوره بوده است. خیام تحت فشار اوضاع سیاسی و تعقیبات شدید و فرقه گرایی بو

نیز دائم در نزاع بودند. در آن زمان مذهب اشاعره تقریبا هر ها و شافعیها تعصب و اختالف خونین بوده و حنفیها اشعري
نوع آزادي فکري را از بین برده بود. خالصه بیداد زمان خود را به همه چیز تحمیل کرده و رذیلت جاي فضیلت را گرفته 

نقابدار خلیفه و هاي ساالري چهره دروغین پیدا کرده بود. شاید تصور آن همه فریب و ریا که در وراي چهرهو شایسته بود
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داشت می سلطان و وزیر و قاضی و زاهد وجود داشت خاطر خیام را که از نوع دیگر و از جهان دیگر بود در اواخر عمر رنجه
 برد.می لعمل ظاهري پناهو ظاهرا به اشعاري عرفانی و یا به عکس ا

 از ملتهــــــا عشــــــق تــــــو دارم در کــــــیش  هفتــــاد و دو ملتنــــد در دیــــن کــــم و بــــیش
ــاه    ــه گن ــت چ ــه طاع ــالم، چ ــه اس ــر و چ ــه کف  مقصـــــود تـــــوئی بهانـــــه بـــــرداز از پـــــیش  چ

 

ــرد    ــرت ببـ ــت و کثـ ــه ز دل قلـ ــور کـ ــی خـ ــرد  اندو  مـ ــت ببــــ ــاد و دو ملــــ ــه هفتــــ  یشــــ
ــه از او  ــائی کــــ ــن ز کیمیــــ ــز نکــــ  جرعــــه خــــوري هــــزار علــــت ببــــرد  یــــک  پرهیــــ

 

ــه اســـت مـــی یـــک جرعـــه ــت      ز ملـــک کـــاوس بـ ــه اسـ ــوس بـ ــند طـ ــاد و مسـ ــت قبـ  از تخـ
ــد   ــحرگاه کنــ ــه ســ ــه عاشــــق بــ ــر آه کــ ــت    هــ ــه اســـ ــالوس بـــ ــدان ســـ ــه زاهـــ  از نالـــ
دهد عصر خویش می گانه معادالت جبري را مورد بررسی قرار 25خیام در مقدمه رساله جبر و مقابله هنگامی که اصناف 

 کند:می را چنین توصیف
 ... و من همواره سخت به تحقیق استداللی این اصناف و جدا کردن حاالت ممکن و ممتنع هر صنف داشتم، چون«
دانستم که این امر در حل مسائل دشوار شدیدا مورد احتیاج است. لکن تصاریف زمان همواره با پیشامدهائی همراه بود می

گذاشت که صرف تدوین این مطلب کنم و فکر نمی انداخت، و براي من فراعتیمی هده تعویقعه که پرداخت به این امر را ب
به هزاران رنج و محنت،  خود را برآن متمرکز سازم. زیرا ما گرفتار روزگاري هستیم که از اهل علم فقط عده کمی، مبتال

به تحقیق در علم و استوار کردن آن بپردازند و  یشه آنند که غفلتهاي زمان را فرصت جسته واندباقی مانده، که پیوسته در
چه نهند. و آننمی ی فراتریی و تظاهر به دانایپوشند و گامی از حد خودنمامی بیشتر عالم نمایان زمان ما حق را جامعه باطل

ی را ن راستبرند، و اگر ببینند که کسی جستن حقیقت و برگزیدنمی دانند جز در راه اغراض مادي پست به کارمی را هم
 شمرند و تمسخرمی ی و مکر و حیله جهد و سعی دارد، او را خواریوجهه همت خود ساخته، و در ترك دروغ و خودنما

 »کنند. در هر حال خدا یاري دهنده و پناه همه است.می
 کند:می یام را بیانگونه دیدگاه خ خیام اینهاي صادق هدایت در کتاب ترانه

در ظاهر کوچک ولی پر مغز تمام مهم هاي ت تازگی خود را از دست نخواهد داد. چون این ترانه... فلسفه خیام هیچوق«
و تاریک فلسفی که در ادوار مختلف، انسان را سر گردان کرده و افکاري که جبرا به او تحمیل شده و اسراري که برایش 

ها، اضطرابها، ترسها، فریادهاي او انعکاس درد روحی شده،هاي کند. خیام ترجمان این شکنجهمی الینحل مانده را مطرح
ویش خهاي کند در ترانهمی امیدها و یأسهاي میلیونها نسل بشر است که پی در پی فکر آنها را عذاب داده است. خیام سعی



 
115 

خفته شده، کند.... خیام نماینده ذوق پرده حل با زبان و سبک غریبی همه این مشکالت، معماها، مجهوالت را آشکارا و بی
 روح شکنجه دیده و ترجمان ناله و شورش یک ایران بزرگ، با شکوه وآباد قدیم است.

برخی معتقدند که دو خیام وجود داشته است یکی خیام ریاضیدان و دیگري خیام شاعر. اما برخالف این تصور و به استناد 
 الدیند تاریخ الحکماء شهرزوري، مرصادالعباد نجمخیام ذکري رفته است ماننهاي رباعی از ترین مأخذها که در آنقدیمی

رازي، جهانگشاي جوینی و تاریخ گزیده و مونس االحرار، ما معتقدیم که یک خیام ریاضیدان شاعر وجود داشته است که 
وانین قزبان ریاضی، تأثیر منطق ریاضی بر احوال و افکار او چنان بوده که چکیده ه عالوه بر سرودن احکام زیباي هندسی ب

رزهاي حکیمانه را هر کدام در شرایط خاص خود در یک چهاربیتی زیبا و جذاب که بی شباهت به اندطبیعت و پند و
را  تاج حکمی از احکام سه گانه دیگرسرود که گوئی استاد چگونگی استنمی ریاضی نیست چنان با زبان عامیانهاي قضیه
چنین مختصر و مفید تصور کند. است تأثیرات و آالم جانسوز آدمی را اینکند. کمتر شاعري در جهان توانسته می عنوان

 »شاید اشعار حقیقی خیام را بتوان با دید منطق یک ریاضیدان از سایر اشعار منتسب به او تمیز داد.
ــه نامـــه جـــوانی طـــی شـــد  ــدگی دي شــــد     افســـوس کـ ــازه بهــــار زنــ  و آن تــ
 م کــه کــی آمــد کــی شــد    فریــاد نــدان   آن مــرغ طــرب کــه نــام او بــود شــباب     

 

ــداد مکـــن   از دي کــه گذشــت هــیچ از اویــاد مکــن     ــده اســـت بیـ ــه نیامـ ــردا کـ  فـ
ــاد مکـــــن  ــته بنیـــ ــده و گذشـــ ــن     برنامـــ ــاده مک ــر برب ــاش و عم ــوش ب ــالی خ  ح

 

ــس اســت   ــک نف ــن ی ــه دی ــزل کفرتاب ــالم شــک تا  از من ــه یقــین یــک نفــس اســت وزع  ب
ــوش    ــز را خ ــس عزی ــک نف ــن ی ــی ای ــون  دارم ــلچ ــاهمینعمرحاص ــکم ــت ی ــس اس  نف

 

ــو دانـــی و نـــه مـــن  ــرار ازل را نـــه تـ ــن      اسـ ــه م ــوانی و ن ــه خ ــا ن ــرف معم ــن ح  وی
ــو   ــن و ت ــوي م ــرده گفتگ ــس پ ــه مــن   هســت از پ ــو مــانی ون ــه ت ــرده برافکندن  چــون پ

 

ــت      و جــام گرفــت در قصــر کــه جمشــید   آن ــیر آرام گرفـ ــرد و شـ ــه کـ ــو بچـ  آهـ
 چگونــه گــور بهــرام گرفــت    دیــدي کــه   بهـــرام کـــه گـــور میگرفتـــی همـــه عمـــر
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ظهیرالدین ابوالحسن علی بن محمد بیهقی معروف به ابن فندق، نویسنده تاریخ بیهق از دانشمندان نامی و بزرگ ایران 
هجري در بیهق متولد شد و در آنجا و برخی دیگر از بالد خراسان، از  499در قرن ششم هجري قمري است؛ وي در سال 

 مچون حکیم عمر خیام کسب دانش کرد.محضردانشمندان آن عصر، ه
اریخ تابوالحسن بیهقی در فنون ادب و علوم شرح و حکمت و ریاضی داراي معلومات بوده و کتابهاي بسیار تألیف کرده و 

در ردیف مهمترین آنهاست. تتمه صوان الحکمه ذیلی است برصوان الحکمه تألیف ابوسلیمان  تتمه صوان الحکمهو  بیهق
آثار علوم ریاضی ابوالحسن بیهقی  ز(سیستانی) شامل شرح احوال جمعی از عالمان و حکیمان معتبر، ا یمنطقی سجستان

آوري شده کتابی است به عنوان جوامع احکام النجوم که به گفته خود او مطالب آن از دویست و پنجاه و هفت کتاب جمع
از امام محمد بغدادي داماد عمر خیام  ه صوان الحکمهتتمهجري قمري اتفاق افتاد. بیهقی در  565است. وفات وي در سال

کرد. چون به فصل واحد و کثیر رسید خاللی میان می ... حکیم عمرخیام، الهیات شفا را مطالعه«کند: می این مطلب را نقل
یزي گر چکتاب گذاشت و گفت: جماعت را بخوان تا وصیت کنم، چون اصحاب گرد آمدند، وصیت کرد و به نماز برخاست. دی

ناختم، ا شرقدر امکان خود تو ه نخورد و نیاشامید تا نماز خفتن بگذاشت و به سجده رفت و در سجده چنین گفت: خداوندا ب
 »مرا بیامرز، چه معرفت من تنها را من بود به سوي تو.

 
 موضوعات قابل تحقیق در مورد خیام -5

 شوند:می ات زیر پیشنهادبه دانشجویان و عالقمندان به تحقیق در مورد خیام، موضوع
 ها.تنظیم زندگینامه خیام که به حقیقت نزدیکتر باشد و حذف افسانه 
و با توجه به منطق ریاضی و فلسفه خیام کدام رباعیات  اندی و تحت چه شرایطی سروده شدهیرباعیات خیام در چه سالها 
 توان به او نسبت داد.می را
 در پیشرفت ریاضیات در مغرب زمین.منشأ فلسفه هندسی خیام و تأثیر آن  
 بررسی علت توقف نسبی تحقیقات بعد از خیام و اوج صوفیگري و عرفان. 
 خواجه حافظ شیرازي و نقش فلسفه نو افالطونی بعد از خیام.هاي رباعیات خیام نیشابوري با غزل مقایسه 
 نقش فلسفه هندسی خیام در حل آخرین قضیه فرما 

 
 آخرین قضیه فرما را ثابت کرد. 1994ریاضیدان معروف که در سال رو وایلز اند و انگیزه به کارگیري توابع هذلولوي توسط
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 هندسی در برهان ریاضیهاي میزان اعتماد به شکل
 

 خالصه
. کنیمیم فالسفه یونانی و ریاضیدانان قدیم ایرانی را به اختصار بررسیهاي هندسی در کارهاي چند مورد استفاده از شکل

 هندسی ممکن استهاي عدم رسم صحیح شکلاز نتایج نادرست که به علت عدم اطالع کامل از قضایاي هندسه یا اي نمونه
، همچون فضاي هیلبرت، توپولوژيهایی با نظریهها کنیم و مزایاي جایگزینی هندسه ترسیمی در برهانمی واقع شوند بیان

 .دهیممی هندسه جبري و توپولوژي جبري را شرح
ت مهمی سواالاتنگی باهم داشتند. آنها با تنگ در یونان قدیم (مثل همه جاي دیگر دنیا) مبحث فکریات و فلسفه ارتباط

 شود که حکمران خوبیمی از این قبیل سرو کار داشتند که: نیکی چیست؟ رفتار صحیح اخالقی چیست؟ چه چیز باعث
 (جنگجویان دهد، براي تربیت مردان جهان رده حمکتمی شد؟ فلسفه که دستور فکر کردن درباره چنین پرسشهایی را

شده است. بنابراین بازاري براي فلسفه وجود داشت و براي فیلسوفان امکان تاسیس می ب تشخیص دادهوزرا و غیره) مناس
به نام آکادمی در باغی که اي سال قبل از تاریخ میالدي مدرسه 380مدارس بود. یکی از این فیلسوفان افالطون بود. او 

 الطون بر سر آکادمی خود نوشته بود: رد. افکمنتسب به الهه آکادموس بود، براي تدریس فلسفه تاسیس 
 "داند داخل نشودنمی کسی که هندسه"

باشد. به عقیده افالطون و پیروانش مطالعه می این جمله مبین اهمیت هندسه در فلسفه افالطون و روش تدریس وي
دي یرمادي، افکار اباست، واقعیت حقیقی دنیاي غ ایقحقو ت اریاضیات مجرد بهترین ممارست براي نزدیک شدن به واقعی

طبیعی که به حرکت و تغییر شکل هاي عالی چون خوب بودن و انسانیت را مورد نظر دارد و پدیدههاي و صورها و ایده
هاي هندسی نیز در فهم افالطون از جهان اهمیت داشتند. چند وجهیهاي ياهگیرد. شکلنمی در نظر را شوندمی مربوط

صورت عنصر آتش،  ،که طبق نظر افالطون خداوند از آنها جهان را آفریده است. چهار وجهی منتظم با عناصري مرتبط بودند
صورت عنصر خاك بود. درباره جسم پنجم یعنی  ،صورت عنصر آب و مکعب ،صورت عنصر هوا، بیست وجهی ،هشت وجهی

ل سماوات به کاربرده است. کهاي ن کهکشانده است که خداوند آن را براي چیددوازده وجهی، افالطون فقط اشاره کر
ا اند و این عنصر متناظر بمتفکرین بعدي یونانی عنصر پنجمی به نام اتر فرض کردن که از آن اجرام آسمانی ساخته شده

دوازده وجهی است. نظریه ریاضی در سیزدهمین و آخرین قسمت کتاب اصول اقلیدس تشریح شده است. این کتاب در 
میالدي)  410-485دي نوشته شده است. بعضی از دانشمندان و فالسفه از جمله پروکلوس (سال قبل از تاریخ میال 300
براي فهم اجسام افالطونی اي که در کتاب اقلیدس بیان شده است، مقدمههایی ر را داشتند که تمام اصول و نظریهظاین ن
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ید ر به سزایی در پیشرفت علم داشته است. باداند، تاثیمی بوده است. فلسفه و افالطونی که ریاضیات را مدخل صور حقیقی
ان شت و دستورات آن در ایران باستتعالیم زرجستجوي واقعیت حقیقی است، منشا ت متذکر شد که فلسفه افالطون که در

 شوند. بسیاري، فلسفه و هندسه و مبدا آنها را به یونان نسبتمی پندار نیک بیان و کردار نیک ،که برپایه گفتار نیک است
 و آثار باستانی کهها دهند ولی فلسفه در هر زمان و در بین هر قومی رواج داشته است و هندسه نیز به استناد کتیبهمی

کشف شده است ریشه در معلومات ایرانیان باستان، بابلیان، مصریان و هندیان داشته است. اگر چه آثار یونانیان به خاطر 
بیشتر به جامانده و همه جا  اندو باالخص ایرانی در قرون وسطی به عمل آوردهترجمه و تفسیري که دانشمندان اسالمی 

منتشر شده است و به دست غربیان رسیده است. پیشرفت علمی غربیان مدیون انتقال و تکمیل معلومات قدیم توسط 
یار بسهاي استدالل یت تجرد و در عین حال محسوس بودن و به کارگیريدایرانیان بوده است. هندسه به علت داشتن فر

اشکال هندسی از قرن هاقبل از میالد  ورش فکر باشد. به کارگیريمناسب براي پراي هتواند وسیلمی همیشه زیبا و جذاب
 )1(شکل توان در معلومات ایرانیان و مصریان قدیم دانست.می در مصر و ایران باستان رواج داشته است و منشا هندسه را

اشکال ي کنیم تقریبا همهمی سال قبل از میالد بوده نگاه 3000شوش در هاي ه روي سفالهنگامی که به تصاویري ک
ها موسیقی اما در حقیقت منظور هیچکدام از این اشکال نبوده و اینهاي دایره و حتی نت، وجود دارد. مثلث قائم الزاویه

 شده است.می کار گرفتهه ب مان اشکال هندسیزنجومی بوده است. بنابراین در آن هاي یک سري عالمت
طور که در شکل ت، چغازنبیل وجود داشته است، هماناسال قبل از میالد در خوزستان ساختمان زیگور 2000همچنین 

دهد که چقدر مهندسین آن زمان باید پیشرفته بوده و با هندسه می شود شکل ساختمان و معماري آن نشانمی مشاهده 2
 نجومی بوده است. هاي باشد محل انجام کارمی آن در حوزه پاریسي ماکت باز سازي شدهآشنا باشند، این ساختمان که 
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 1شکل

 پیش از تاریخ ایران به دست آمده از تل باکون، شوش،مومیان، سیلک هاي روي سفالینههایی نگاره
  توان آنها را از نمادهاي نجومی دانستمی که
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،An illustration of ZiguratChaqazanbil (Khoozestan-Iran)2000 Years B C 

 

 ماکت بازسازي شده زیگورات چغازنبیل در موزه لوور 2شکل
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 هندسی را مقدسهاي طور که اشاره شد مکتب افالطون به هندسه اعتماد خاصی داشت و شکلبه هر حال همان
صوف و افالطونی، مذهب، تي ی از طرفداران آن بود ترکیبی از فلسفهشمرده است. فلسفه نو افالطونی که پروکولوس یکمی

م براي تعلی هترینبپیروان این مکتب هندسه ي عرفان مبتنی بر استدالل و اصول واضح و بسیار دقیق است. به عقیده
وم در زمان لنزدیکی به صور حقیقی است. فکر پروکولوس و به طور کلی حکمت افالطونی تاثیر به سزایی در پیشرفت ع

اي دوره تجدید حیات علمی و ادبی در قرن هفدهم میالدي داشت. در آن دوران سه نگرش مرسوم بود که هر کدام به گونه
 کرد و سعیمی نگرش ماشینی بود که دنیا را اصوال به عنوان یک ماشین مجسمها در انقالب علمی کمک کرد. یک از آن
یا امی بود که دناندداشت. دومی نگرشاي خیلی پیچیدههاي شده از کنش و واکنشدر فهم گردش طبیعت به عنوان متاثر 

هر کدام اهداف پنداشت که می ام مجزااند گرفت و طبیعت را متشکل از تعداد زیاديمی ام بزرگ درنظراندرا به عنوان یک
 بر طبقدید که یک کار هنري میعنوان دنیا را بهسوم، نگرش سحرآمیز بود که و اعمال مربوط به خود داشتند. نگرش 

اضیات ری نابراین از دید این نگرشو ب آمیز و زیبایی آفریده شده است. این قوانین، ریاضیات بودندقوانین هماهنگ اسرار
خوبی در این افالطونی با تأکیدي که وي بر هندسه داشت به. فلسفه ]3[شد نظر گرفته می عنوان کلید درك جهان دربه

گنجید، کارهاي بزرگی که طرفداران فلسفه نو افالطونی از ریاضیات انتظار داشتند نه تنها منجر به عالقمندي مینگرش 
هماهنگی و نسبتها در هاي شدید به موضوعاتی چون عرفان عددي، رقم شناسی و رمزنگاري شد بلکه به مطالعه نظریه

از ریاضیدانان تحت تاثیر چنین افکاري قرار گرفتند. این موضوع به خصوص در کار کپلر  موسیقی و نجوم انجامید. خیلی
) نمایان است. ریاضیات او تا حد زیادي الهام گرفته از جستجو براي هماهنگی است، هماهنگی در ریاضیات 1631-1571(

 که فیثاغورثیان نیز به دنبال آن بودند. (مثل اجسام افالطونی)، هماهنگی در موسیقی و هماهنگی در ساختمان جهان، کاري
گر شده از خورشید به خوبی نمایانها عالقه کپلر به حکمت نو افالطونی با بیان فرضیه معروفش درباره فواصل نسبی سیاره

ز ااي است. کپلر با متقاعد شدن به اینکه هماهنگی نهایی و اسرار آمیزي در این فواصل به ظاهر اتفاقی وجود دارد النه
 )3(شکل  متوالیاً بر اجسام افالطونی محاط و محیط شدند.ها و اجسام افالطونی درنظر گرفت که کرهاي سیارههاي کره

زده دوا –کره زمین  –بیست وجهی منتظم  –کره زهره  –هشت وجهی منتظم  -با انتخاب ترتیبی به صورت : کره عطارد
که هایی زحل. وي تقریب خوبی براي نسبت –مکعب  –ره مشتري ک –چهار وجهی منتظم  –کره مریخ  –وجهی منتظم 

 [4]. قبالً معلوم بود به دست آورد
بر پیشرفت ریاضیات داشته است. بنابراین کارهاي بزرگی اي حکمت نو افالطونی و نگرش سحر آمیز، تاثیر قابل مالحظه

شنهاد کرد و به موضوع ریاضیات اعتبار بیشتري جدیدي براي تحقیق پیهاي از ریاضیات توقع داشتند و این نگرش شاخه
 داد.
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 کروي کپلرهاي النه 3 شکل

ریاضیدانان دیگري از جمله ریاضیدانان ایرانی تحت تاثیر اینگونه افکار هندسی قرار گرفتند و فلسفه را با ریاضیات 
زکریاي رازي که ابوریحان را فضول  العمل ابوریحان بیرونی در مقابلدرآمیختند و به بحث در مورد آن پرداختند. عکس 

ی دانستمی کردي ومی ... و اگر تو در ماهیت هندسه تحقیق"هندسه نامیده در مقدمه کتاب استخراج اال و تار چنین است:
 آن به شناختن هر چه پیمودنی و سنجیدنی است که میان مرکز جهان و دورترین نقاط محسوس است که بااي که وسیله

مجرد از ماده امکان پذیر است هاي دانستی که به وسیله هندسه تعقل صورتمی شود ومی سترسی حاصلآن واقع است د
ازه الزم باشد با اندبندد و کسی که با هندسه سر و کار دارد هرمی و در نتیجه ممارست آن حقیقت برهان در ذهن نقش

دانستی که با تمرین در هندسه از می افتد ونمی هرود و مانند بسیاري از محصالن منطق به بیراهمی مناعت خود پیش
و ها شود که به علت پیچیدگی معانی و دشواري اصول و باریکی راهمی الهی ارتقا حاصلهاي طبیعت به نمودارهاي نمودار

ممکن  روشن برهان عدول کندهاي عظمت و دوري تصور آن از ذهن، راه یافتن به آن و دریافتن آن براي کسی که از راه
 "کردي.نمی نیست، مرا به این کار مالمت
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مر عهجري قمري همزمان با تولد حکیم  440و وفات وي حدود سال  اندهجري قمري آورده 362تولد ابوریحان را سال 
ولی در اصل تخصص وي در هندسه بوده است. او در کتاب جبر و مقابله که در  باشد. خیام را عالم به جبر گویندمی خیام
ي هاکسی که به کتاب«گوید می زمان شاهکاري بوده است، زیرا در آنجا نظریه معادالت درجه سوم را بیان کرده است، آن

 وي معادالت درجه سوم را با استفاده از ابزار هندسه حل». تواند وارد بحث شودنمی اقلیدس تسلط کامل نداشته باشد اصالً
اي ندسه اعتماد نداشته است. ابوریحان بیرونی، خوارزمی، خیام و ... وقتی در مسالهکرده است ولی با این حال باز هم به همی

آوردند. خورازمی را پدر جبر کردند که یک راه حل جبري نیز براي آن به دست می دادند سعیمی راه حل هندسی ارائه
 که دربارههایی تین حتی در مورد کتابالهاي در میان کتاب جهان گویند. وي معادالت درجه دوم را پایه گذاري کرده است.

توان پیدا کرد که در آن صحبتی ازخوارزمی نباشد. حتی نمی التین نوشته شده است هیچ کتابی راهاي ریاضیدان
غربی هاي نداریم زیرا که کارهاي خوارزمی مالك کار تمام ریاضیداناي ما چاره« :گویندمی مختلف در مقدمههاي نویسنده
قرار گرفته کتاب جبر و مقابله خوارزمی است. یکی از ها اولین کتابی که در دسترس غربی ،. در مورد جبر»رفته استقرار گ

معادله درجه دوم بوده است. او براي حل معادله درجه دوم مثال زیر را آورده  دست آوردن روش حله کارهاي خوارزمی ب
 است:

 
 

    =         + 

 

که مساحت آن  و  10است و همچنین مستطیلی با اضالع  داریم که مساحتش  به اضالع  او با فرض اینکه مربعی
مربع و مستطیل برابر مساحت مربع هاي داریم که مجموع مساحت 369باشد و مربع یا مستطیلی به مساحت می نیز 

 باشد، مسئله را به صورت زیر حل کرده است:می )39یا مستطیل (
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 هندسی خوارزمی:                                                         حل
 

= 

 

 

فوق مستطیل را به چهار قسمت مساوي تقسیم کرده و در چهار طرف اضالع مربع هر قطعه را ي وي براي حل معادله
. براي حل این مشکل به صورت زیر قرار داده است. ولی شکلی که به دست آورد هیچ کدام از وجوه اشکال افالطونی نبود

عمل کرد. او براي اینکه شکل بدست آمده را به یکی از وجوه اشکال افالطونی تبدیل کند به چهار گوشه شکل بدست آمده 
 نیز به طرف دیگر تساوي اضافه خواهد شد. اضافه کرد و در نتیجه عدد  2,5به اضالع هایی مربع

 

 

                                                  = 

 

 

 
ایرانی فلسفه هاي به این ترتیب با استفاده از هندسه حل معادله درجه دوم را ارائه داد. به طور کلی فلسفه ریاضدان

ی را براي حل معدالت درجه دوم سبک هندسی بوده است. خوارزمی جدول اندبردهمی هندسی بوده و سبکی که به کار
 کرده است.می مختلف تنظیم کرده است. خیام نیز در حل معادله درجه سوم مانند خوارزمی عمل

خواهیم این ظرف را به دو ظرف، یکی به شکل مکعب و دیگري می مفروض است. مکعب یا مکعب مستطیلی به حجم 
باشد.  ین ظروف ا یکی ازي ظرف جدید یکی بوده و مساحت قاعدهمکعب مستطیل طوري تقسیم کنیم که ارتفاع این دو 

 در معادله درجه سوم: ي پس مطلوب است محاسبه
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bx=a  حجم مکعب مستطیل به ارتفاع)x  و مساحت قاعدهa + (3x  حجم مکعب با ارتفاع)x( 
صورت توان بهمی گیرد زیرا هر عدد مثبت رامی ردر نظ خیام براي حل معادله فوق آن را به صورت 

و  که مساحت آن  توان ساخت به ضلع می دارد. در حقیقت مربعی جواب مثبت  و معادله  نوشت 
باشد. بنابراین ظروف  مقدار  و حجم آن و ارتفاع  توان ساخت که یک وجه آن مربعی به مساحت می مکعب مستطیلی

 توانند به شکل زیر باشند: می مورد نظر
 

 

      =   + 

 

و سهمی به راس ب و ضلع قائم اب  به قطر ب ج برابر مقدار اي خیام جواب این ساختار مهندسی را از تقاطع نیمدایره
است که باید به  حل تالقی همان مقدار مجهول برابر مقدار مطابق شکل زیر به دست آورد و ثابت کرد که طول نقطه م

 را ساخت.ها آن ارتفاع، مکعب
اب  
ب ج  

 ب
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دانید سهمی مکان هندسی نقاطی است که از یک نقطه ثابت به نام کانون و یک خط ثابت به نام هادي می طور کههمان
 به یک فاصله باشند. فاصله کانون از هادي را ممیز یا پارامتر گویند.

ت دسه توجه نداشته است در بعضی مسایل که چندین جواب وجود داشته فقط یک جواب را بها به شکلخیام چون زیاد 
 آورده است. (البته شاید هم منظورش فقط همان یک جواب بوده باشد.)

فضاهاي هیلبرت و هندسه هاي اعتمادي بوده که نظریهخاطر همین بیه توان اعتماد کرد. بنمی هندسیهاي به شکل
تباه از اشاي توپولوژي جبري و هندسه جبري ارائه گردید و به صورت کامالً مجرد مورد مطالعه قرار گرفت نمونه اقلیدسی و
 کنیم:می هندسی را به صورت زیر بیانهاي در برهان
 دهد.) مثلث زیر را درنظرمی الساقین است و بر خالف آنچه که شکل ظاهري آن نشانکنیم هر مثلثی متساويمی ثابت

 و  به اضالع  کنیم و از نقطه می را نیز رسم کنیم. عمود منصف ضلع می را رسم گیریم. نیمساز زاویه یم
 گیریم: می را درنظر و  عمود کرده حال دو مثلث 

 
به  و  ر هر دومثلث مشترك است. پس دو مثلث قائم الزاویه نیز د همچنین ضلع  دانیم: می

 .و حالت وتر و یک زاویه با هم برابرند پس 
به یک  دانیم هر نقطه روي عمود منصف یک پاره خط از دوسر آنمی گیریم.:می را نظر و  ال دو مثلث ح

به حالت وتر و یک  و  بنابراین دو مثلث قائم الزاویه  از طرفی  فاصله است. پس 
پس مثلث  .با یکدیگر برابرند و  دو ضلع  ،. بنا به مطالب گفته شده در باالضلع قائمه با هم برابرند پس 

شرط الزم و کافی براي آنکه مثلثی متساوي الساقین باشد آن است که نیمساز و عمود  دانیمیم .الساقین استمتساوي 
 شود اگر در شکل فوق نیمساز به درستی رسم شودمی منصف همدیگر را در داخل مثلث قطع کنند. به طوري که مشاهده

توان ادعا کرد که مثلث متساوي الساقین بوده است. نمی پس دیگر .کردعمود منصف را در خارج از مثلث قطع خواهد 
ریق اثبات طبه بنابراین در بررسی قضایاي ریاضی تکیه بر اشکال هندسی باید فقط براي حدس زدن به منظور دستیابی 
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ي هاو اضالع اعتماد کرد. میزان اعتماد هر فرد به شکل و محل قرار گرفتن نقاطها توان به رسم شکلنمی قضیه باشد و
دانشمندان نامدار و  .ازه معلوماتی باشد که آن شخص از هندسه و اصول و قواعد و قضایاي آن دارداند هندسی دقیقاً باید به

ن راه خواهند شد. بنابرایگمها نابغه نیز اگر این موضوع را مد نظر نداشته باشند یقیناً در پیمودن راه برهانهاي ریاضیدان
مجرد ریاضی چون توپولوژي، هندسه تحلیلی، هندسه جبري هاي براي میزان اعتماد باید مسایل هندسی را از طریق نظریه

 و توپولوژِي جبري مورد مطالعه قرار داد.
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 IBC2و مؤسس» سالالمللی بینمرد «داستان 
 

علوم از طرف هاي در رشته» سالالمللی بینمرد «در پی بخش اخباري در مورد اعالم نامزدي افرادي براي عناوینی مانند 
ین دکتر اسداهللا نیکنام را مأمور بررسی اعتبارعلمی ا ،1376شوراي اجرایی انجمن ریاضی ایران در زمستان  ،IBCمؤسسه 

 .مؤسسه و نحوه اعطاي این عناوین کرد. مطلب زیر حاصل این بررسی است
به دهها هایی هر سال نامه International Biographical Center خصوصی در شهر کمبریج انگلستان با ناماي مؤسسه

مرد « راي عناوینی مانندخواهد که موافقت خود را با نامزدي بمی کند و از مخاطبانمی هزار نفر در سراسرجهان ارسال
 کند که از بین افرادي که نامزد این عناوینمی و ... اعالم کنند. این مؤسسه ادعا» قرنالمللی بینمرد « ،»سالالمللی بین
 به میان هشوند، عده محدودي را انتخاب و اعالم خواهد کرد ولی ذکري از نحوه بررسی و یا مشخصات افراد بررسی کنندمی
کنند مبنی بر اینکه نامزدي آنان پذیرفته شده می دریافتاي کنند نامهمی افرادي که خود را نامزد عناوین فوق آورد.نمی

شود. مثال قیمت می است. دراین نامه قیمت انواع مدالها، لوحهاي افتخار و سایر جوایز که براي همه قابل خرید است اعالم
ل که روي آن نام و رشته کاري فردي حک شده باشد همراه با روبان ابریشمی، ساالمللی بینمرد اي یک مدال افتخار نقره

 دالر امریکا است! 195، معادل 1998براي سال 
. شودمی جمع آوري زندگی نامه افراد است که البته سرگذشت افراد ناشناس را نیز شامل  IBCکار اصلی مؤسسه انتفاعی

رسد. همچنین این مؤسسه با فروش القاب ابتکاري خود به می به فروش شود ومی این شرح حالها به صورت کتاب چاپ
 افرادي که عموما از کشورهاي جهان سوم هستند، سود سرشاري به دست میآورد. این افراد عموما فریب نام کمبریج را

اه به دانشگکشد. مؤسسه فقط در شهر کمبریج واقع است و وابستگی علمی می خورند که این مؤسسه با خود یدكمی
 کمبریج ندارد.

گروهی راجع به اعالم نامزدي افرادي از ایران با عنوان هاي وسایر رسانهها چند سالی است که در کشور ما نیز روزنامه
کنند. اعالم می منتشراي اخبار گمراه کننده IBCپزشکی، شیمی، ریاضی و ... توسط هاي سال در رشتهالمللی بینمردان 

فاقد هر گونه  IBC سال و قرن و ... و حتی ارسال مدال و لوح افتخار از طرف مؤسسهالمللی بینن نامزد مرد فردي به عنوا
ارزش علمی است و در هیج جاي دنیا اعتبار ندارد. بزرگ جلوه دادن و پخش اخبارمربوط به آن در کشورمان مایه تأسف 

رود که این مؤسسه قصد سنجش می آن است. بیمخبري ي هااست و نشانه فقدان اطالعات علمی کافی مسؤوالن رسانه
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افکار عمومی و اطالع رسانی در کشورهاي جهان سوم را داشته باشد و پخش این نوع خبرها به حیثیت جامعه علمی کشور 
 خدشه وارد سازد.المللی بیندر انظار 

هایی ور از جمله خود اینجانب به دفعات نامهبا توجه به اینکه اکثر ریاضیدانان، فیزیکدانان، شیمیدانان و پزشکان کش
علمی و روابط عمومی دانشگاهها هاي کثیراالنتشار و انجمنهاي ست موضوع به اطالع کلیه روزنامها، الزم انددریافت داشته

باشیم. نرسانده شود تا ماهیت اصلی مؤسساتی از این قبیل براي همیشه در کشور عزیز ما معلوم گردد و مدیون نسل آینده 
به معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعتراض خود را اي در این راستا چند ماه پیش اینجانب با ارسال نامه

خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، اي نسبت به پخش این گونه خبرها اعالم کردم. معاون محترم پژوهشی وزارت در نامه
متذکر شده و درخواست کرد که به منظور حفظ ارزشهاي علمی دانشمندان و  را IBCاعتباري علمی مؤسساتی نظیر بی

 و با منابع معتبر مشورت و هماهنگی شود. محققان کشور، در پخش این نوع اخبار دقت زیادي مبذول
 

 






