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افسانۀ پادشاه و ریاضیدان

مولف :دكتر مهدي بهزاد
نشر ديبا

اين کتاب سه مؤلفۀ مهم و اساسی را دربردارد .هنر نمایش ،فرهنگ سنتی و بومی  ،علم ریاضی .تنیدن علم ریاضی در تار و پود یک اثر ادبی گام
مهمي در راستاي عمومی کردن علم به حساب مي آيد  .خواننده اين نمايشنامه قدم به قدم پا برجاي نويسنده ميگذارد و با داشتن معلومات در
حد پیش دبيرستاني ،موفق ميشود كه درك متناسبي از طرح و حل مسئله بيابد .مبحث مجموعههاي كمينه پوچ ساز به ازاي هر عدد طبيعي به
گونهای لطيف و با منطقي در صفحههای پیاپی و در البالي گفتگوهاي بين بحرالعلوم و شاگردان مطرح ميشود و به شکلی کامال بدیهی از سوی
خواننده پذیرفته ميشود .در انتهاي نمايشنامه اهميت ترويج رياضيات و وجود رياضيدانان بر همگان مسجل مي گردد.
در اين كتاب اس��تاد دکتر مهدی بهزاد در ترویج علم ریاضیات و همه فهم کردن آن در میان جوانان ،اثری بدیع عرضه کرده اس��ت .باش��د كه به
زودي اصول فيزيك و ترمودنياميك و يا حتي جادوي پيوندهاي مولكولها را در تركيب شيميايي و آلي را بتوانيم در البهالي نمايشنامههاي شيرين
ديگري بيابيم .چنين آثار علمي -هنري ميتوانند مشوق و بهوجود آورنده عالقههاي بيشتر در بين جوانان كشور ما به ریاضیات و در راه توسعه
و ترقي دانشهای بنیادی در ایران باشد.
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چاپ اول
انسان دو سده گذشته بدون توجه به محيط زيست به توسعه نا انديشيده صنعتي و اقتصادي پرداخته و سالمت كره زمين را به مخاطره انداخته است.
براي جبران مافات الزم است در فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي اش بر مبناي توسعه پايدار تجديد نظر كند.
گرمايش كره زمين و تغيير اقليم مشكالت فراواني در پي خواهد داشت .گرمايش زمين واكنش هاي جديد شيميايي و بيولوژيكي و تركيبات غير
طبيعي به وجود خواهد آورد و ممكن است موجب بيماري هاي نوظهور براي انسان ،حيوان و گياه شود .بنابراين گرمايش جهاني كره زمين و تغيير
اقليم موضوع مهمي است كه همه كشورها وظيفه دارند براي كاهش آثار ناخواسته و سازگاري با محيط زيست سرمايه گذاري كنند ،برنامه ريزي
داشته باشند و به موقع اقدام الزم را بعمل آورند.
كتاب گران سنگ «زمين گرم ،ارمغان سده بيست و يكم» ،نوشته استاد دكتر يوسف ثبوتي ،حاصل مطالعات وسيع آثار و كتب و مقاالت منتشره شده
در سطح بين المللي است.
كتاب ،راهنماي مفيد و بسيار خوبي براي دانش پژوهان ،برنامه ريزان و مسئوالن كشوراست كه به معضل جهان گرم توجه نمايند و در تصميم
گيري هاي ملي و تعامالت بين المللي توصيه هاي آن را بكار بندند.
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