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غرب نترسند،  اراده کنند در مقابل غرب ،   قىام کنند و نترسند...
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پىشگفتار
در سال هاى اخىر به دلىل پىشرفت علوم و تکنولوژى به وىژه علوم کامپىوتر، نه تنها به درس هاىى 
چون حسابان )حساب دىفرانسىل و انتگرال( که در حىطٔه رىاضىات پىوسته قرار دارد توجه مى شود، 
بلکه درس ها و کتاب هاى بسىارى تحت عناوىنى چون »رىاضىات گسسته«، »ترکىبىات« و »رىاضىات 
متناهى« ارائه شده اند نىز مورد توجه قرار دارند. اغلب اىن درس ها و کتاب ها که با مجموعه هاى متناهى 
وگاه با مجموعه هاى شما  را سر  وکار دارند، گراف ها، روش هاى شمارشى، ساختارهاى ترکىبىاتى، 
مباحثى از نظرىٔه اعداد و احتمال وکاربردهاىى چون کدگذارى و رمزنگارى را شامل اند. وجه اشتراک 
تقرىباً همٔه اىن زمىنه ها گسسته بودن طبىعت مباحث تحت بررسى است که در آنها مفاهىمى چون حد و 
پىوستگى معمولى کمتر مطرح اند، ولى به ابزارهاى کارآمد و فوق العاده زىباى دىگرى مجهزند. پوىاىى 
به طورکلى اىن  و وجود مسائل فراواِن حل نشده و ظاهرًا ساده از مشخصات دىگر اىن شاخه اند. 
شاخه امروزه سهم بزرگى در انجام برخى از پژوهش هاى علمى دارد و با توجه به گستردگى زمىنه هاى 
کاربردى آن مورد توجه بسىارى از دانش پژوهان است. به اىن دالىل و به دلىل زىباىى و قدرتى که 
رىاضىات گسسته در پرورش تفّکر رىاضى افراد دارد مدتى است که آموزش مبانى آن در برنامه هاى 
درسى دورٔه متوسطه بسىارى از کشورها آغاز شده است و محققاً در اىران نىز تدرىس آن در دورٔه 

پىش دانشگاهى الزم است.
در اىن کتاب مؤلفان مطالبى را که جنبٔه پاىه اى و عمومى داشته و صرفاً طبىعتى گسسته دارند 
مطرح کرده و با ارائه مثال هاى فراوان به روشن شدن مفاهىم افزوده اند. برخى از اطالعات اضافى نىز 

که جزء برنامٔه درسى نىستند به صورت مجلٔه رىاضى آمده اند.
توجه دبىران محترم را به اىن نکته جلب مى کند که چون دانش آموز دورٔه پىش دانشگاهى باىد 
خود با مطالعٔه شخصى به حل تمرىن ها و درک مطالب فرعى بپردازد و نىز به دلىل کمى وقت تدرىس، 

نباىد انتظار داشت که همٔه تمرىن ها در کالس مطرح شوند؛ حل ىک مسأله از هر نوع کافى است.
در پاىان متذکر مى شوىم که مؤلفان پىشنهادها و نظرهاى مفىد را با تشکر پذىرا هستند و از همٔه 
استادان، دبىران و دانشجوىان به وىژه شرکت کنندگان در دوره هاى آموزشى اىن درس که در تکمىل 

پىش نوىس کتاب راهنماى ما بوده اند صمىمانه قدردانى مى کنند.


