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» گذاشته شده كه خود اين واژه در اصل از واژه�ىMathematike» (رياضيات) به جاى واژه�ى يونانى «Mathematicsواژه�ى «
»Mathema.به معناى «دانش» و «دانايى» گرفته شده است «

در زبان فارسى، بسيارى از كارشناسان واژه�ى رياضيات را مشتق از واژه�ى «رياضت» مى�دانند. اما رياضـت فـقـط بـه مـعـنـاى
«پرهيزكارى بدنى» يا فعاليت�هاى سخت و طاقت�فرسا نيست و به معانى «در خود فرو رفتن»، «فهميدن» و «رسيدن بـه رازهـا» نـيـز
به�كار رفته است. البته اگر واژه�ى رياضيات را برگرفته از رياضت، و رياضت را به�معنى «سختى كشيدن و در انزوا فرو رفتن بدانيم،

تا اندازه�اى براى مخاطبين ممكن است بار منفى داشته باشد.
اين مشابه برداشتى است كه گاهى اوقات از واژه�ى «جبر» به�معنى «زور» يا «فشار» مى�شود. البته چنين برداشتى از واژه�ى جبـر

، واژه�ى جبر را به معناى «جبران كردن» به كار برده است؛ زيرا او بيشتر با معادالت و حل معادالتخوارزمىصحيح نيست. خود 
سروكار داشت و مى�دانيم كه بردن عدد منفى از يك طرف معادله به طرف ديگر، آن را مثبت مى�كند و در واقع جبران مـى�شـود. در

 به معناى جبران كردن به�كار رفته است.ًمصراع «كه جبر خاطر مسكين بال بگرداند»، واژه�ى جبر دقيقا
* * *

تـى وّرياضيات، دانشى است كه توسط آن مى�تـوان، بـسـتـگـى�هـاى كـمـيرياضيات چيست و چه رابـطـه�اى بـا ديـگـر عـلـوم دارد؟ 
ىّشكل�هاى مسطح و فضايى دنياى واقع را مورد بررسى، تجزيه و تحلـيـل و نـقـد قـرار داد و روابـط مـوجـود بـيـن اشـيـا را بـه لـحـاظ كـم

و حتى كـيـفـى، تـبـيـيـن كـرد.
رياضيات را ملكه يا مادر علوم مى�دانند. ارتباط علوم ديگر به�خصوص علوم پايه با رياضيات، و نياز علـوم بـراى پـيـشـرفـت و
كاربرد به رياضيات، بسيار زياد و انكارناپذير است. در واقع به�كار بردن رياضيات و به�خصوص روش�هاى رياضى در علوم ديگر،

هيچ مرزى نمى�شناسد و هر روز به اين كاربردها افزوده مى�شود.
 رياضى�دان مشهور و معاصر كه «نظريه�ى اعداد» تخصص اصلى او بوده است، اعالم كرد: «هيچ بخشى از رياضياتهاردىزمانى 

بدون كاربردتر از نظريه�ى اعداد نيست و در نظريه�ى اعداد، بخشى بالاستفاده�تر از اعداد اول وجود ندارد.» در حالى كه االن در دنيا،
در بسيارى از علوم به�خصوص علوم رايانه، از نظريه�ى اعداد استفاده�هاى فراوان مى�شود و در «نظريه�ى رمزنگارى و رمزگشايى»،
حرف اصلى را نظريه�ى اعداد و به�خصوص اعداد اول مى�زنند. در نظريه�ى رمزنگارى، از هم�نهشتى�ها استفاده�ى فراوان مى�شود و

بيشتر مى�كوشند، پيمانه�هاى هم�نهشتى�ها را اعداد اول در نظر بگيرند تا امكان تجزيه�ى آن�ها وجود نداشته باشد!
 به رياضيات و روش�هاى ريـاضـىًاره�ها، كـامـالّعلومى هم�چون مكانيك آسمانى، به�خصوص بخـش مـربـوط بـه حـركـت سـي

 رياضى و ساده دارد. ولى حل مسائل مربوط به حركت ماده يا يك جسم تـحـتًوابسته�اند. قانون جاذبه�ى عمومى ساختارى كامـال
تأثير نيروى جاذبه، حتى در حالت�هاى دو بعدى و سه�بعدى، به مراحل پيچيده و دشوارى مى�انجامد. هم�چـنـيـن، در بـسـيـارى از

نظريه�هاى فيزيك مى�توان به توانايى�ها و قابليت�هاى روش�هاى رياضى و تأثير آن�ها در تكامل و پيشرفت اين نظريه�ها پى برد.
) چيزى از آن�ها باقىً (شايد تحقيقاًاغراق نيست اگر بگوييم: «در صورتى كه رياضيات را از فيزيك و مكانيك حذف كنيم، تقريبا

نمى�ماند.» ما از ابتدايى�ترين معادالت در مكانيك (از معادله�ى حركت به بعد)، از مشتق بى�نياز نيستيم و اين يعنى كاربرد رياضيات
در مكانيك. و يا براى محاسبه�ى شار�مغناطيسى در فيزيك، از انتگرال روى ميدان مغناطيسى استفاده مى�شود. از علم احتمال نيز،
گذشته از كاربردهايش در علومى چون ژنتيك و آمار، در نظريه�ى پراكندگى مواد به صورتى بسيار دقيق استفاده مى�شود. نظـريـه�ى

ه�ها تحت تأثير مولكول�هاى ماده�ى حالل تكيه دارد. قانون دقـيـق ايـنّپراكندگى به بررسى جابه�جايى تصادفى و ميكروسـكـوپـى ذر
 معينى به دست آوريم و آن تعيينِجابه�جايى براى ما معلوم نيست، اما نظريه�ى احتمال اين امكان را به ما مى�دهد تا نتيجه�ى كمـيـتـى

 احتمالى براى جابه�جايى ذره�ها در فواصل زمانى بزرگ است.ِقانون
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