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پیشگفتار
ًَر خَرشید برای حفاظت از جسن
ٍ خرد برای حفاظت از رٍح
«افالطَى»
ریاضیات در دٍراى باستاى از ًیازّای هربَط بِ زًدگی بشر بِ
ٍجَد آهد ٍ بِ تدریج بِ دستگاّی از داًشّا بازتابی از قاًَى
ّای طبیعت است ٍ .پر از اسرار ٍ رهَز است کِ ًتَاى آىّا را بِ
حساب آٍرد .بلکِ ّر یک از ذرات ٍ اتنّای آى دارای حقیقتی
است کِ از دیدُ پٌْاى هیباشد .بشر بِ عٌَاى یکی از هَجَدات
ایي عالن با قَُ پٌْاًی درًٍی خَد یا اًدیشِ خَد دارای حس
کٌجکاٍی زیادی است کِ ّوَارُ هایل است بر حقایق ٍ اسرار
جْاى ٍ رهَز پٌْاى آى آگاّی حاصل ًواید .از جولِ در زهیٌِ
علن کَاًتَم ٍ فیسیک اتوی ٍ کیْاىشٌاسی.
هؤلف سعی بر ایي دارد ریاضیاتی کِ هربَط بِ کَاًتَم ٍ
ًسبیت هیباشد بِ ًحَی قابل درک بِ خَاًٌدگاى هحترم ارائِ
دّد .ضوٌاً از زحوات ٍ الطاف آقای احود عالهِ فلسفی کوال
تشکر را دارمّ .وچٌیي از آقای اخَاى ٍ ّوسرشاى بِ پاس
زحوات در زهیٌِ تایپ ٍ ترسین شکلْا سپاسگسارم ٍ هَفقیتشاى را از
خداًٍد هتعال خَاستارم.
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