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اولیه طرح ایران: در ریاضیات اندازی پوست برای پیشنهادهایی
ذاکر∗ منوچهر

ریاضیات رشته برای بحران نوع دو بروز اخیر، سال های در یده: چ
کشور در اهمیت، میزان حیث از و پژوهش و آموزش زمینه های در
پژوهش است. سیستم درون بحران ها از ی است. مشهود
تبعیت م مح و دفاع قابل معیارهای از کشور ریاض جامعه در
اعتبار کم نشریات در یا ریاض مقاالت از زیادی حجم ند. نمی
علوم و کاربردی های حوزه برای اهمیت حائز یا و شوند م منتشر
ارائه و مطالب محتوای حیث از ریاض آموزش بعالوه، نیستند. ر دی
مقاله تولید و پژوهش اهداف مقهور محصلین، به اشتیاق و انگیزه
رشته یعن است. سیستم برون ر، دی بحران است. گرفته قرار
و دانش آموز جذب کمبود دچار اه دانش تا گرفته دبیرستان از ریاض
ارشد کارشناس ، کارشناس فارغ التحصیالن استخدام دانشجوست.
به منجر که است ضعیف بسیار ریاض رشته در دکتری حت و
تحصیل برای شوق و شور رفتن بین از و دانشجویان شدید ناامیدی
ایران، در شده تولید ریاضیات است. شده ریاضیات در پژوهش و
م توان جمعاً و دارد کم سودمندی جامعه و صنعت های حوزه در

حمایت نظام های و جامعه طرف از توجه کاهش دچار ریاضیات گفت
سال های تحوالت کشوری، درون مسائل براین عالوه است. شده
به ریاضیات منشاء و ماهیت از را ما دانش ، شناخت علوم در اخیر
جدید دانش و فوق الذکر بحران های است. کرده دگرگون شدت

بزرگ تحول و تغییر م کند ایجاب شدیداً ریاضیات، ماهیت از ما
آموزش که سیاست هایی و آن محتوای حیث از کشور ریاضیات در
عبارت به آید. به وجود م دهند، جهت را ریاض پژوهش های و
تا است عیان کشور ریاضیات در پوست اندازی و تحول لزوم دقیق تر،
کسب جامعه طرف از استقبال و حمایت برای انگیزه بتواند ریاضیات
مقاله این در نکند. تراوش آن از اعتبار کم پژوهش های و کرده
این به م کنیم. مطرح ریاضیات پوست اندازی برای پیشنهادهایی
را ریاضیات ماهیت باب در شناخت علوم کشفیات نخست، که ترتیب
محتوای ده جهت در تبعات حاصله، دانش م دهیم. شرح مختصراً
در رایج پژوهش های آسیب شناس به سپس م کند. ایجاد ریاضیات

ریاض پژوهش های از حمایت انگیزه و شرایط م پردازیم. کشور
و داده شرح ا، آمری کشور و سوسیالیست شوروی منطقه دو در را
در م کنیم. تحلیل را ایران در ریاضیات وضعیت آنها با مقایسه در

دفاع قابل ریاض گرایش  های ده جهت برای پیشنهادهایی نهایت
م دهیم. ارائه ثمربخش پژوهش فرهنگ های و

مقدمه
و آموزش مورد در «نکته هایی مقاله ادامه م توان را نوشته این

اه دانش نظام در پاداش آکادم بر نقدی ایران: در ریاض پژوهش
به ١۵١ شماره ریاض انجمن خبرنامه در که آورد شمار به ایران»
بنابر است. گرفته قرار مخاطبین توجه مورد خوشبختانه و رسیده چاپ

علم نهاد هر (Reward Academy) پاداش آکادم از منظور تعریف،
پژوهش و علم انگیزه های که است اه دانش قبیل از پژوهش و

پاداش ها انواع به وابستگ حس ارضاء سوی و سمت به اساساً را افراد
پاداش آکادم م دهد. سوق رسانه ای) و استخدام ، روان (مادی،

ژورنالیست امتیازهای در را کیفیت و مقاله انتشار در را پژوهش معیار
یعن اه دانش حقیق گفتمان ویژگ های م کند. محدود و تعیین

است. شده داده شرح فوق مقاله در پاداش، آکادم مقابل نقطه
در را پژوهش حوزه افسار پاداش آکادم معیارهای حاضر، حال در
مقاله در نم دهد. را اصالح تغییرات و نقد اجازه و گرفته اختیار

اه دانش نظام حوزه در که آسیب هایی جزئیات شرح از بعد مزبور
دارد، وجود خاص به طور ایران در ریاض پژوهش فضای و عام به طور
پوست اندازی ایران ریاضیات که است شده پیشنهاد و گرفته نتیجه

پژوهش و آموزش تحوالت برای اولیه ای طرح حاضر مقاله در کند.
م شود. ارائه کنیم، م یاد پوست اندازی اصطالح با آن از که

اهداف و معیار مالک، چه اینست: شود بررس بایست که پرسش
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تعیین را ایران کاربردی و محض ریاضیات در پژوهش خطوط
از انبوه آکادمی و پژوهش ، آموزش فعالیت از صحبت م کنند؟
و وقت انرژی، از صحبت و دانشجویان و استادان از اعم اهیان دانش
هوشمندانه و دفاع قابل اهداف و معیارها نباید آیا است. کالن بودجه
مطالبی ابتدا نوشته این در کرد؟ جستجو پژوهش جهت ده برای
رایج باور و شناخت علوم دیدگاه از ریاضیات منشأ و ماهیت مورد در
موجود آسیب های و ضعف نقاط سپس م کنیم. مطرح ریاضیدانان
م دهیم. قرار تحلیل مورد را پژوهش هنجارهای و فرهنگ ها در

آسیب شناس و حاصله دانش مبنای بر مقاله، انتهایی بخش های در
تم های و پژوهش خطوط خصوص در پیشنهادهایی آمده، عمل به
حال شرایط مختص بیشتر پیشنهادها این که م کنیم مطرح ریاض
دانش کل برای پیشنهادهایی منظور، و است ایران در ریاضیات حاضر
منشأ و ماهیت باب در بحث با را نوشته نیست. ریاض معرفت و

م کنیم. آغاز ریاضیات

ریاضیات ماهیت مورد در ریاضیدانان رایج باور
به را متفکرین ذهن همواره ریاضیات باب در بنیادین پرسش های
از آیا زیرند. قرار به پرسش ها این از برخ است. کرده جلب خود

موجودیت ریاض مفاهیم و اشیاء ، (ontology) هست شناس حیث
ضرورت آیا دارند؟ م اندیشد، را آنها که ذهن از و طبیعت از مستقل
آیا هستند؟ قرارداد حاصل یا دارند؟ متافیزی پشتوانه ریاض ام اح
را جهان منطق ساختار یا و طبیعت قوانین ، ریاض مباحث و نتایج
نقش بیشترین کدامی ریاض اشفه م و تفکر در سازند؟ م ار آش
یافتن برای تالش تخیل؟ و شهود یا زبان قابلیت و پردازش دارند، را

جهت ده در مؤثری بسیار نقش پرسش ها این به مناسب پاس های
است. داشته ریاض تحوالت تاریخ طول در ریاضیات ل گیری ش و

فلسف مسائل روی کنکاش درگیر لزوماً حاضر حال ریاضیدانانِ اگرچه
اغلب ول نم پردازند، پرسش ها این تحلیل به عموماً و نم شوند
ریاضیات مورد در مقدمات باورهایی و نیمه و نصف پاس هایی آنان
در را باوری و افکار زمینه، ی در حداقل و دارند خود ذهن در
که باورند براین دانان ریاض غالب م دهند. سروسامان خود ذهن
نبوده ذهن پرداخته و ساخته صرفاً آنان، پژوهش نتایج و دستآوردها
جهان منطق ساختار و طبیعت قوانین مورد در را ازل حقایق ه بل

افالطون باور به ندانسته یا آگاهانه ر، دی عبارت به م سازند. ار آش
ی (Platonism) افالطون گرایی هستند. قائل ریاضیات باب در

و اشیاء دارد باور که است ریاضیات مورد در فکری نحله های از

اندیشنده ذهن و تجربی جهان از مستقل موجودیت ریاض مفاهیم
ضرورت واجد ریاض قضیه های افالطون گرایی، زعم به دارند.

وقت رئیس لُواس السلو ، شمس ١٣٨۶ سال هستند. متافیزی
کنفرانس ی در شرکت جهت (IMU) ریاضیدانان بین الملل اتحادیه
در که شد انجام ایشان با مصاحبه ای سفر خالل در کرد. سفر ایران به
در نگارنده رسید. چاپ به ١١۶ شماره ایران ریاض انجمن خبرنامه
ایشان و م پرسد افالطون گرایی به ایشان باور مورد در مصاحبه آن
نیاز شما کردن کار ریاض برای م کنم فکر «من م دهد: پاس
قلبش ته در ریاضیدان هر باشید. افالطون گرا ی نوع به که دارید

ریاض اشیاء کنیم فکر داریم دوست ما یقیناً ... افالطون گراست ی
هستند ما ذهن مخلوق آنها کنیم فکر چنین اگر دارند. وجود واقعاً

م شد.» خسته کننده ریاض
نکند صدق حرفه ای ریاضیدانان صددرصد برای اگر لُواس سخن
م کنیم نقل را ری دی مورد است. صادق آنان اکثریت برای
است کرده اعالم صراحت به که تائو ترنس اعجوبه ریاضیدان از
ریاضیات وی عقیده به . صورت گراست١ و دارد افالطون باور
طبیعت در کاربردش که است کاربردی ریاضیات نوع ی محض
حاضر حال در کرد ادعا م توان جرئت به م شود. پیدا تأخیر با
فعالیت که باور این یا و افالطون باور ریاضیدانان، از بسیاری برای
را طبیعت قوانین و هست جهان منطق ساختار از حقایق ، ریاض
( ریاض باب در گرایی واق یا عینیت گرایی (یعن م سازند شوف م
است. آنان ریاض پژوهش های و تفکرات پشتوانه و اصل انگیزه
،( قبل دسته از جدا لزوماً (نه ریاضیدانان از ری دی دسته برای
برای آنان اصل انگیزه است. ورزش حوزه های مشابه ریاضیات
دسته ای باید اینها به هستند. رکوردزن و رقابت ، ریاض پژوهش
و اه دانش وظیفه دلیل به صرفاً که بیافزاییم نیز را ریاضیدانان از
م مانند باق اندک دسته فقط م دهند. انجام پژوهش استخدام
بسیار انگیزه نظریه سازی، و زیبایی ، ذهن درون محرک های که
در م آید. حساب به آنان پژوهش و ریاض کار برای مؤثری

درجات و ریاضیات باب در عینیت گرایی به ریاضیدانان عموم مجموع،
شناخت علوم اگر وضعیت چنین در حال دارند. باور افالطون عقاید از

آشفته بسیار اوضاع کند خل ریاض ام اح و مفاهیم از را عینیت
بحث مجدداً شویم، وارد شناخت علوم به اینکه از قبل م گردد.
به که اینست واقعیت م گیریم. پی را ریاضیدانان افالطون باور
چنین همواره ریاضیات، در واق گرایی و افالطون باورهای پشتوانه
ساخته بشر ذهن در که ریاض دستآوردهای که است شده پنداشته
را فرابشری و مسلم ، ازَل ریاضیات از حقایق م شوند پرداخته و

. ۶ صفحه ،٣٠ شماره ،١٣٨۶ ریاض نشر ،٢٠٠۶ فیلدز برندگان از تن سه با مصاحبه پرسون، اولف مونیوس، ١ویسنته
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و هستند ویژه مقام و اهمیت واجد ف نفسه که م سازند شوف م
همین داشت. خواهند کاربرد فیزی ملموس دنیای در زود یا دیر
در را ریاض انتزاع پژوهش های مشروعیتِ ، افالطون پشتوانه
ریاض دانان قلب قوت و الهام بخش و کرده تضمین تاریخ طول
«هیچ م گوید: لوباچفس الی نی از مشهوری سخن است. بوده
باشد». نداشته کاربرد طبیعت در روزی که نیست ریاضیات از شاخه ای
علل تبیین در زود یا دیر ریاض مباحث همه لوباچفس باور به
مهم ریاض مباحث همه نتیجه در م شوند. برده به کار طبیع
عطیه ل مای مشهور نقل قول حال است. ضروری وجودشان و بوده
قرار نظر مد را شده منتشر ١٩٨۴ سال اینتلیجنسر نشریه در که
غیر کاوهای و کند ریاضیات در بسیاری پژوهش های «امروزه دهید.
تقریباً سرشناس ریاضیدان دو از سخن دو این هستند». ضروری

پاس م توان م شود؟ حل ونه چ تناقض این هستند. ر همدی ناف
به م کرد مشاهده را دنیا حاضر حال ریاضیات لباچفس اگر داد

لباچفس عصر در م کرد. ابراز عطیه نظر شبیه نظری زیاد احتمال
کسب یا و مقاالت تعداد افزایش استخدام، انگیزه های با ریاضیدانان
آن ریاضیات و نم زدند ریاضیات تولید به دست ISI عنوان فالن
این وجود با بود. امان در افرادی و معیارها چنین گزند از عصر

لباچفس تفکر در عینیت گرایی و افالطون باورهای مهم، نکات
سیطره در لباچفس زمان در دانش و علم رسالت است. مشهود
انتظار برجسته اذهان از حت و داشته قرار روشنگری عصر معیارهای
حاضر، عصر در روند. باالتر خودشان عصر دید افق از فراتر نمیرود
مقابل در که نپذیرند نم توانند نیز مشرب افالطون ریاضیدانان حت
نیز افتاده پا پیش و کم مایه ریاضیات انواع پرمایه، و ارزشمند ریاضیات
مناسب ریاضیات انتخاب در م کند ایجاب موضوع این دارد. وجود

دهیم. خرج به دقت

پرتو در ریاضیات منشاء و ماهیت باب در نوین دانش
شناخت علوم

گرفته صورت ریاضیات ماهیت و منشاء زمینه در که تحوالت بررس
طرف در م کند. هدایت ریاضیات باب در دیدگاه تغییر به را ما است
دارد وجود ریاضیات به شناخت علوم رهیافت ، افالطون باور مقابل
(در بشر ریاض پردازش های بین ارتباط مطالعه به کل زبان به که
زیست نحوه در تحول و ذهن شناخت پردازش های و طرف) ی
وسیع بسیار شناخت علوم نتایج م پردازد. ر) دی طرف (در بشر
پژوهش های م پردازیم. آنها از برخ لب به ما است، گسترده و
از انسان ذهن که اینست از حاک شناخت علوم در ل الش مختلف

به قادر که معن این به است ریاضیات حدی تا نوزادی، سن همان
این است. کوچ اعداد با حساب و شمارش ، کوچ اعداد تشخیص
مغز تصویری/فضایی زیرساخت از که کوچ اعداد با فکری توانایی
تقریبی سیستم به دارد، تقریبی جنبه و بوده زبان غیر و یافته یل تش
پردازش های در که اینست مهم نکته است. موسوم ANS یا عددی
انجام نمادین و محاوره ای زبان به توسل با که اعداد با ریاض
نشان ر دی یافته های دارد. مشارکت و فعالیت نیز ANS م شود،
بدون و مقدمات ریاض آموزش به توسل بدون انسان ذهن م دهند
وجود محاوره زبان های در که هندس مفاهیم ساده ترین به کارگیری
مفاهیم قبیل از اقلیدس هندسه وهای ال تشخیص توانایی دارند،
و وها ال بین ارتباط همچنین و ساده توپولوژی و متری ، هندس
و هندسه» پایه «دانش عناوین با ذهن توانایی این از دارند. را مفاهیم
پیشرفته تر، ریاض پردازش های م شود. برده نام شهودی» «هندسه

فیزی دنیای با ذهن شناخت تعامل و زبان قابلیت های بر اتکاء با
تفکر پارادایم شناخت علوم دستآوردهای م شود. حاصل پیرامون
پارادایم در م کنند. عوض را ریاضیات منشاء و ماهیت باب در
جستجو انسان ذهن تکامل در متافیزی بجای ریاضیات منشاء جدید
تکامل حاصل ریاضیات که م شود منجر باور این به و م گردد
و خود پیرامون تجربی و فیزی جهان با تعامل در ذهن درازمدت
ذهن است. اجتماع زندگ و طبیعت در انسان زیست نحوه نیز
و فیزی جهان با انسان مستقیم و شناخت تعامل است توانسته انسان
از سازد. بدل خود مخیله در شناخت پروسه های به را ملموس تجربی
به بشری اذهان است، صادق بشر نوع عموم برای موضوع این که آنجا
م شوند. نایل فضا شهودی ویژگ های و عدد مفهوم از سان ی درک

ریاض مفاهیم بنیادی ترین از سان ی دانش کسبِ قابلیت، این پایه بر
م گردد. میسر افراد عامه در
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وجود ریاضیات از خارج معیارهایی مسلم، به طور کنیم اضافه باید
مؤثر بسیار ریاضیات به دادن سروسامان و ل ده ش در که دارند
به برم گردد. باستان یونان عهد به موضوع این پیشینه هستند.
اسلوب ی هیئت در زیبایی و حقیقت ارتباط یونان باور مثال عنوان
اساساً باور این دقیق تر عبارت به است. شده وارد ریاضیات به فکری

آسمان فرابشری، مسلّم، خالص، ناب، دانش ریاضیات که یونان
مسلم، خالص، ناب، دانش به صورت را ریاضیات است، ایده آل و
و سر بشر توب م فرهنگ و ذهن در ایده آل و آسمان فرابشری،
اصل و ریاضیات تدقیق شهودزدایی، پروسه های به عالوه، داد. سامان

فرهنگ معیارهای ر دی از ریاضیات کل فرمالیست کردنِ موضوع
دانش هیئت در ریاضیات ل ده ش در که هستند ریاضیات از خارج
اینست کالم خالصه بوده اند. تأثیرگذار دارد وجود اآلن که مدون
نیز را ری دی ل های ش و دارد وجود ریاضیات از گوناگون انواع که
زبان نمادین/صوریِ تکنی های با صرفاً و تصنع به طور م توان
و موجود ریاضیات مجموعه مابین کرد. پرداخته و ساخته ریاض
تجربی و طبیع جهان قوانین با ساختاری و منطق ارتباط لزوماً ، آت

ریاض برای که قبل مشروعیت ریاضیات هر نتیجه در ندارد. وجود
و دقت بایست ریاضیات دانش ی انتخاب در و ندارد را داشت وجود

کرد. تأمل

ایران بورباکیسم
نام بورباکیسم ریاضیات مورد در مطرح ایدئولوژی های از ر دی ی
قرن اواسط در فرانسوی ریاضیدانان از محفل محصول که دارد
م توان را بورباکیسم است. بورباک مستعار اسم با میالدی بیستم
دارد اعتقاد که آورد شمار به گرایی صورت و افالطونگرایی تلفیق
خارج، جهان با فکری تعامل به نیازی ریاضیات کل و ورزیدن ریاض
پیشرفت و مبان ندارد. کاربردی و عمل انگیزه های و طبیعت
نوشتند بورباک که کتاب هایی اینهاست. از مستقل ماهیتاً ریاضیات

فیزی درک هرگونه به توسل بدون را ریاض مباحث و مفاهیم
ارائه موضوع اصل و نمادین زبان به توسل با فقط و تجربی و
کامال توپولوژی و هندسه مانند شهودی مباحث نتیجه در دادند.
از مفرط استفاده به الجرم ردی روی چنین کردند. پیدا صوری جنبه
ایدئولوژی جور ی م توان را بورباکیسم م شود. منجر صورتگرایی
تأثیر تحت زیر دالیل به ایران ریاضیات کرد. تلق ریاضیات برای
آن از ما که است گرفته قرار بورباکیست ریاض سب و افکار

درس کتاب های کنیم. م یاد ایران بورباکیسم اصطالح تحت
ردی روی اه دانش در محض ریاضیات تا گرفته دبیرستان از ریاض

ریاض تدریس متعاقباً اند. داشته انتزاع و نمادین/صوری کامال
درس، کالسهای در ریاض مباحث است. داشته خصلت چنین نیز
جنبه و شده مطالعه و مطرح موضوع اصل و صوری زبان به عمدتاً
قرار غفلت مورد تقریباً آنها تجربی و تصویری/فضایی ، مفهوم های

سخت به دانشجویان و دانش آموزان کرد اذعان باید است. گرفته
میدان و حلقه گروه، موضوعه اصول مطالعه به باید چرا شدند متوجه
با قدم به قدم را م نماید بدیه صدقشان که ام اح و بپردازند
فرمالیسم واق در کنند. ثابت جبری ساختارهای این موضوعه اصول
ایران ریاضیات بر منطق و فلسف بینش ارائه فقدان با نمادگریانه
گرایش های استیالی بود. انداخته سایه درس کتاب های از اعم

کارشناس دوره در محض فرمالیست شیوه های به آنهم آنالیز و جبر
کارشناس کنکور متمادی سال های برای است. مشهود کامال ایران

را کارشناس دوره در ریاض آموزش کامال که محض ریاض ارشد
آنالیز و جبر مبحث دو از ل متش عمدتاً بود، داده قرار شعاع تحت
مسائل به دانشجویان توجه عمده بود شده باعث موضوع این بود.
در مباحث و مسائل دامنه شود. معطوف آنالیز و جبر مباحث و
محدودی تکنی های و زبان ایران، ریاض درس متون و آموزش
که مسائل و مباحث بوده این بر رسم تاکنون است. کرده دنبال را
شده اند. نامیده ابتکاری مباحث نگنجند هندسه و آنالیز جبر، کادر در
و گراف نظریه احتمال، نظریه وسیع بسیار دامنه ابتکاری مباحث
که مسائل تقریبی، روش های ، وریتم ال تفکر ، شمارش ریاضیات
غیره و شهودی ریاض تکنی های هستند، فیزی تفکر متضمن
تفکرات فن ترین مباحث، این م کنیم مالحظه م شود. شامل را
«مباحث به توجه کم اثر در و م پرورانند را ریاض قابلیت های و
دهه های در است. مانده مغفول مهم این ایران ریاضیات در ابتکاری»
فاقد عموماً ایران ریاضیدانان اینکه از ریاضیدانان از معدودی گذشته
م کردند. انتقاد هستند ریاض ِ فیزی زمینه های در کاف دانش

ایران دانان فیزی مدیون عمدتاً ریاض فیزی با ایران آشنایی
و کاربردی مباحث تحلیل توانایی ایران، در ریاض رایج دانش است.
است. نداشته را مصنوع و طبیع جهان گوناگون حوزه های تجربی
قدرت به کمتر ایران در کاربردی ریاض گفت م توان جرئت به
با حل تکنی های به بیشتر و عین مسائل تحلیل و مدلسازی
کاربردی موضوعات عددی روش های و آماده نرم افزارهای از استفاده
به کشور کاربردی ریاضیات برای بزرگ نقص نکته این م پرداخت.

م آید. شمار
ریاضیات مختلف اقسام از ریاضیدانان نقد

کارِ نحوه از ریاضیدان ی که آمده پیش بسیار ریاضیات تاریخ در
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آن و گرفته ایراد ریاض مبحث ی محتوای از یا و ر دی ریاضیدان
فرما حدس گاوس که است مشهور مثال، عنوان به است. کرده نقد را
من که است گفته مضمون این به جمله ای و نم دانست اهمیت با را
سال ها تا که کنم مطرح صورت این به سؤال زیادی تعدادی م توانم
خود توسط ریاض مباحث و دستآوردها ممیزی بنابراین نشوند. حل
آنجا از ن ولی نیست. تعجب آور و داشته درازمدت سابقه ریاضیدانان
راستای در که آن از خاص قسمت به ما است، گسترده ماجرا این که
در که مقاله ای در وایل هرمان م کنیم. توجه است نوشته این اهداف
عصر ریاض کارهای از برخ کیفیت از شد نوشته میالدی س دهه
با «تعمیم را کار نحوه و کم مایه ریاضیات را آنها و کرده انتقاد خود
نوشته ای در تائو ترنس اخیر، سال های در است. نامیده رقیق سازی»
خوب ریاض کار از ویژگ هایی « چیست؟٢ خوب «ریاضیات عنوان با
مایه» «کم از را «خوب» ریاضیات تا است کرده بیان وار فهرست را
را خوب ریاض مبحث ی نم توان م گیرد نتیجه تائو دهد. تمیز
تائو اینکه وجود با دانست. معادل ویژگ ها این از تعدادی یا ی به
این به ول است گرفته نظر در را ریاض مباحث مختلف جنبه های
در پژوهش هنجارهای و فرهنگ ها که است نکرده توجه موضوع
است. تأثیرگذار بسیار «کم مایه» ریاضیات و «خوب» ریاضیات تولید
افتاده پا پیش و خوب غیر از خوب ریاضیات تفکی کنیم توجه باید

موضوع ه بل نیست انپذیر ام ریاض مباحث و موضوعات طریق از
در ما رد روی دلیل همین به است. پژوهش فرهنگ های به منوط

پژوهش فرهنگ های اصالح و نقد پایه بر بیشتر پوست اندازی بحث
آموزش خطوط برخ پیشنهاد بحث عزیمت نقطه و بوده ایران در
سن آن یا این که نیست مقام در مقاله این است. پژوهش و
بعض ول دهد قرار انتقاد مورد را ایران در شده انجام ریاضیات از
برخ کرده اند، تأمل ریاض کارهای کیفیت در که متخصصین از

نمونه ی به صرفاً که داده اند قرار نقد مورد را پژوهش مباحث از
اختصاراً م توان که پژوهش هایی پیش سال چند از م کنیم. اشاره
جبری» ساختارهای گوناگون انواع به ترکیبیات گراف «اختصاص
پژوهش ها قسم این به زودی یافت. رواج به وفور ایران در کرد، قلمداد
نگارنده اعتقاد به گرفت. قرار اهیان دانش از عده ای انتقاد مورد
فرض است. چنین کرد وارد م توان پژوهش ها این بر که ایرادی
تعریف G مانند ترکیبیات گراف ی S جبری ساختار ی به کنید
را G مورد در گراف نظریه پرسش های سپس و داده اختصاص و
حاصل که گراف نظریه معلومات اگر دهیم. بررس و مطالعه مورد
به منجر و دهیم انتقال S ساختار به و جبری زبان به را م شود

خالقانه ای و ر ب روش مسلماً شود ساختار از ما جبری دانش افزایش
چنین فوق الذکر پژوهش های غالب در ول است. شده برده به کار
باب در گراف سؤاالت مطالعه به صرفاً و نم شود کامل پروسه ای
نه و جبر برای نه حاصله نتایج طبیعتاً م شود. خالصه S ساختار
که گزارش به م توان راستا همین در نیستند. مفید گراف نظریه
اشاره کرده اند، تهیه اصفهان صنعت اه دانش از بهبودی دکتر آقای
جبری ترکیبیات کنفرانس در خود سخنران در ابتدا ایشان . کرد٣
در سپس و ١٣٩۴ سال به قزوین بین الملل اه دانش گراف نظریه و

ال ٢٠٠٠ سال از که کردند اشاره مستندات پایه بر آن، از بعد مقاله
قبیل از جبری ساختارهای به گراف نوع ٢٠٠ بر بال میالدی ٢٠١۵
بسیار پژوهش های و شده تعریف غیره و نیم گروه گروه، آل، ایده حلقه،
این روی دکتری دانشجویان و استادان از اعم ایران ها توسط زیادی
سال آن از گراف ها گونه این تعداد حت است. آمده عمل به موضوع
حال در ایران در روز به روز مبحث این و است یافته افزایش تاکنون
برای حاصله نتایج که اینست از حاک ایشان تحلیل است. گسترش
استفاده با موارد برخ در حت و است نبوده مفید چندان جبر دانش
که همانطور م آیند. به دست نیز مستقل به طور جبری، روش های از

نم کند. بهر ه مند نیز را گراف نظریه پژوهش  ها اینگونه شد گفته

جهت ده به منطق و شناخت معرفت معیارهای ورود
محض ریاضیات پژوهش های

ادوار در محض ریاضیات تکامل ط در خصوصاً بسیاری پژوهش های
ریاضیات منطق مسائل و ریاض فلسفه انگیزه های دلیل به گذشته،

٣ ‐ ٢٨۴ صفحه ،٢ شماره ١۶ سال ،١٣٨۶، ریاض نشر چیست؟ خوب ریاضیات تائو، ترنس ٢
١٣٩۴ تک نگاشت، کشور، پژوهش و دانش عرصه در موضوع اصالت فاقد مقاالت و بحث برانگیز پژوهش های برخ علم نقد و بررس بهبودی، محمود ٣
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سازگاری و تمامیت نظیر پرسش هایی مثال به عنوان است. شده انجام
طرف ی در شهودی روش های و شهود مناقشه ، ریاض نظریه های
مسائل ایجاد در غیره، و ر دی طرف در صوری روش های و دقت و
در البته است. بوده اثرگذار بسیار محض ریاضیات برای پژوهش
حد تا منطق و فلسف مسائل از ریاضیات پژوهش های حاضر حال
فکری، سرن های و برنامه ها اهداف، چه اینکه شده اند. فارغ زیادی

بغرن پرسش م کنند جهت ده و تعیین را ریاض پژوهش های
تعمیم (الف) قبیل از کرد بیان را کل مورد چند م توان البته است.
و صوری و نمادین تلخیص (ب) تکنی ها و ام اح مفاهیم، از اعم
با م دهند. قرار هدف مورد را مسائل حل صرفاً که پژوهش هایی (پ)
است اسلوب مند زیادی حد تا ریاض تفکر اینکه به توجه با وجود، این
مقوالت به توسل با ریاض روش های تحلیل و مانیتورینگ ان ام
به م توان را ریاض کارهای مثال عنوان به دارد. وجود منطق

موضوع اصل دستگاه های یافتن برای تالش (الف) کالن رده دو
صوری / نمادین ریاض ام اح استخراج و ریاض مدل های و مفاهیم
مدل های یافتن برای تالش (ب) و موضوع اصل دستگاه های درون
از منظور کرد. تقسیم ، موضوع اصل دستگاه های برای مفهوم
عبارت نوین) شناخت علوم متن در ویژه (به مفهوم مدل ی
عناصر از که ریاض مفاهیم ذهن ربندی پی یا ساختمان هر از است
آنها تلفیق یا و ( انتزاع و عددی از (اعم نمادین تصویری/فضایی،
کارلو – جیان مانند ریاضیات تحلیل گران از برخ است. یافته یل تش
تعامل به موقوف بایست ریاض آثار اعظم قسمت هستند معتقد رتا
آشنایی برای شود. موضوع اصل دستگاه های و مفهوم مدل های
که پژوهش برنامه . کنید۴ مراجعه ایشان کتاب به رتا نظریات با

است: زیر شرح به م آید به دست

برای موضوع اصل غن و متعدد دستگاه های یافتن . ١
عمده ای مثال . ریاض نظریه های و مباحث ذهن مدل های
خط است. حقیق خط مفهوم مدل م کند مطرح رتا که
م شود. موضوع اصل صوری شیوه شش به حداقل حقیق

ارشمیدس مرتب میدان ، حقیق پیوستار شیوه های به یعن
و دودویی اعشاری های دستگاه ، حقیق بسته میدان کامل،
مدل ی موضوع سازی اصل مختلف شیوه های غیره.
مفهوم آن از ذهن ریاضیات درک م شود باعث واحد مفهوم
اصل مختلف شیوه های و گروه مفهوم ر دی مثال گردد. بیشتر
یا ی کرد تأکید باید مجموع در است. گروه موضوع سازی
مدل خواص و جوانب همه لزوماً ، موضوع اصل دستگاه چند
بیشتر تالش های مستلزم و نم سازند ار آش را مزبور مفهوم

است.
مابین گرامری» ارزی «هم برای مح ی یافتن . ٢

مفهوم نظریه ی با متناظر موضوع اصل دستگاه های
واحد.

ی انتخاب از مستقل نظریه، مفهوم مدل های «طبقه بندی» . ٣
نظریه. برای خاص موضوع اصل دستگاه

(موسوم را مدل در صدق مفهوم که ملیت» م «قضیه ی . ۴
گرامری صدق مفهوم به (semantic truth یا معنایی صدق به
مرتبط موضوع، اصول از حاصل اثبات یعن (syntactic truth)

کند.

در پژوهش فرهنگ های و پاداش آکادم معیارهای
کشور ریاضیات

کم مایه یا نادرست پژوهش فرهنگ های که م کنیم آغاز گزاره این از
دفاع قابل غیر و غیرضروری اهمیت، کم ریاض تولیدات به منجر
زرگری زبان لفاظ های بارز مصداق پژوهش ها اینگونه م گردد.
زیر در شده اند. مطرح پاداش» «آکادم مقاله در که است ریاض
داده، شرح لیست وار را پژوهش فرهنگ های و انگیزه ها این از برخ
این از هدف م دهیم. توضیح نیز را کدام هر منف عارضه و کاست

آگاه افزایش و نقادانه بینش ارائه آنها، مورد در توضیحات و لیست
است. کشور ریاض جامعه خاص بطور و ایران در پژوهش شرایط از
مقاله تولید و نتایج رسیدن نتیجه به زود هدف با که پژوهش هایی . ١
تفکر و تأمل برای کاف فرصت شرایط چنین تحت م شوند: انجام
عمق، بر کار اتمام در تسریع و رساندن نتیجه به لذا و ندارد وجود عمیق

م کند. غلبه اثر هوشمندی و کیفیت
مقاالت در شده مطرح مسائل دنبال صرفاً که پژوهش هایی . ٢
حاصل کن حل مسئله فرهنگ از پژوهش فرهنگ این هستند:
خالقانه و عمیق راه حل های و ارزشمند آثار م تواند اگرچه م شود.
نقد و ممیزی ، علم جام بینش نوآوری، ابتکار، فاقد ول کند تولید

بود. خواهد پژوهش
رزومه، کردن حجیم هدف و قصد با صرفاً که پژوهش هایی . ٣
فرهنگ این م شوند: انجام ارجاعات و مقاالت تعداد افزایش

برخ احتماال و کم مایه ریاض آثار تولید به منجر معموال پژوهش
م گردد. پژوهش های سوءاستفاده و ک روی ها

هرگونه یا و اه دانش ارتقاء و ترفیع هدف با که پژوهش هایی . ۴
4Gian-Carlo Rota, Indiscrete Thoughts, Birkhauser (1998)

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۵٢

م شوند: انجام نمایش و شهرت مانند اجتماع و مادی پاداش کسب
قبیل از مواردی ، اه دانش پاداش های و عموم انظار اینکه دلیل به
که پژوهش فرهنگ م دهند، قرار معیار را ارجاعات و مقاالت تعداد
که م شود منجر عوارض به م دهد قرار اولویت در را پاداش کسب
و مقاالت تعداد افزایش رزومه، کردن حجیم فرهنگ عوارض مشابه

.(٣ (بند است ارجاعات
انجام خاص ژورنال آن یا این در چاپ هدف با که پژوهش هایی . ۵

پژوهش بینش کسب مان خاص ژورنال دادن قرار مالک م شوند:
ر پژوهش از را عمل ابتکار و استقالل م گردد. پژوهش حوزه در نقد و
بعالوه، م گردد. وی بینش و فکر محدودیت باعث و کرده سلب
با چند هر ژورنالِ آن یا این در مقاله انتشار به معطوف پژوهش هدف

نم کند. ایجاد موجه علم زیرساخت کیفیت،
اشیاء جهان صرفاً موجه، ضرورت وجود بدون که پژوهش هایی . ۶
انتزاع و تعمیم یا و داده گسترش را ریاضیات از خاص حوزه ی
مبحث چند وحدت به اینکه بدون م دهند قرار هدف مورد را مباحث
اینگونه شوند: منجر فرمالیست چارچوب و فکری مدل حیث از
برگ های صرفاً و هستند ریاض زبان لفاظ های مصداق پژوهش ها
م افزایند. خاص علم فایده بدون ریاض تکنی زبان به بیشتری
برای علم فضایل تربیت و اشتیاق و شوق و شور فضای نبود . ٧
دادیم. قبال توضیحات مورد این در دانشجویان: و دانش آموزان
تحت شدت به را آموزش حوزه مقاله تولید هدف با پژوهش اهداف
و دانشجویان و دانش آموزان کرد دقت بایست است. داده قرار تأثیر
یا مقاالت شمارش و مقاله چاپ با اه دانش استادان از بسیاری البته
شوق و شور باید آکادمی فضای نم کنند. انگیزه کسب ارجاعات
و فشار آورد. فراهم علم جام دانش یادگیری برای الزم اشتیاق و
شده باعث علم هیئت اعضای مقاالت تعداد افزایش برای تمایالت
آینده به توجه و برنامه ریزی بدون دکتری، دانشجوی کثیری تعداد
افزایش و گسترش میزان شود. پذیرفته اه ها دانش در آنان شغل

علم هیئت استخدام میزان از بیشتر خیل دکتری دانشجویان تعداد
است. شده التحصیالن فارغ از معدودی اری بی به منجر که است
استادان مقاالت افزایش و ارتقاء برای ابزاری دکتری دانشجویان

نیستند.
فنون و علوم و پایه علوم دستآوردهای بین ارگانی رابطه فقدان . ٨
در نواقص عمده ترین از موضوع این ایران: در کاربردی و سودمند
و غربی کشورهای سیاست های به مربوط بخش در است. ایران
از حمایت برای دلیل اندازه چه که کرد خواهیم اشاره سوسیالیست

چرخش و ارگانی رابطه بر متک پایه علوم پژوهش های و رشته ها
معضل این رف برای است. کاربردپذیر علوم و پایه علوم مابین

عین ریاضیات به مربوط بخش در پیشنهادهایی بزرگ، فقدان و
داد. خواهیم

این پژوهش: برای مل شده برنامه ریزی و کالن رسالت فقدان . ٩
نبود در است. کشور پژوهش نظام در نقص عمده ترین موضوع
انرژی، وقت، پژوهش، برای کالن اهداف مجموعه و رسالت ی
نم گردد مصرف بهینه نحو به اه دانش آحاد بودجه و فکری سرمایه
سال های در م رود. هدر به افراد جمع و فردی تالش های و
برنامه ریاض پژوهش های و گسترش برای کشورها از برخ گذشته
لهستان کشور در مثال عنوان به شدند. نیز موفق و داده ارائه متمرکز
که کردند سرمایه گذاری مجموعه ها نظریه و توپولوژی حوزه دو روی

ریاض مباحث این در لهستان ریاضیدانان درخشان سهم کار حاصل
منجر ایران در سیاست چنین انجام و اتخاذ نگارنده زعم به است.
که معن بدین شد. خواهد فراوان نظرات اختالف و الت مش به
ترغیب را ان هم و انتخاب را ریاضیات در مبحث تعدادی نم توان
این رف راستای در وجود، این با کرد. مباحث آن روی پژوهش به
از البته که م کنیم مطرح مواردی پشنهادات قسمت در بزرگ نقص

است. فارغ نیز ریاض مبحث آن یا این انتخاب
دفاع قابل و قاعده با پژوهش اهداف و رسالت با پژوهش نظام
و مقاالت آمار افزایش هدفش که نظام از است موجه تر بسیار
فوق الذکر پژوهش فرهنگ های اگرچه است. مربوطه شاخص های

عال شورای و وزارتخانه آئین نامه های و سیاست ها بوسیله عمدتاً
گوناگون ارزیابی های و مقاله تولید برای فشار نوع از فرهنگ انقالب
وجود حوزه هایی هنوز ول م گردد ایجاد مقاله، تعداد حسب بر فقط
و علم هیئت اعضای دست اصالحات و عمل ابتکار که دارند
تصحیح کرد: اشاره زیر موارد به م توان که اه هاست دانش مسئولین

ریاض گرایش های و شاخه ها گسترش ، درس مباحث و متون تغییر و
تم های مجموعه میان از مطلوب ریاض تم های انتخاب هدفدار،

آسیب شناس راستای در و مقدمه این با حال ریاضیات. در موجود
و تحول مان که سیستم درون عوامل از برخ م توان فوق،

داد. توضیح را شده اند کشور ریاضیات در بازنگری

سازمان ، اجتماع مادی، از (اعم پاداش انگیزه که استادان الف)
م کند، غلبه آنها آکادمی و علم جنبه های بر رسانه ای) و
پژوهش وی، س کردن حجیم کرده اند: دنبال را زیر اهداف
به رسیدن ارجاعات، تعداد و مقاالت تعداد افزودن هدف با
و نمونه استاد استادی، و دانشیاری به ارتقاء ، رسم استخدام
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موقعیت دلیل به دانشجویان کرد توجه بایست قبیل. این از
قبیل از مقوالت و بازی» «مقاله از استادان از بسیار و سن شان
کسب چنین نم کنند. انگیزه کسب ارجاعات و مقاالت تعداد
برایشان که افرادیست و پاداش جویان مختص عمدتاً انگیزه ای
هدف با مسابقه میدان جز چیزی پژوهش فعالیت و ریاضیات
کسب و ریاض ورزی برای دانشجویان نیست. زن رکورد
ده های دانش هستند. اشتیاق و شوق و شور نیازمند انگیزه
برای اشتیاق از آکنده اه دانش فضای هستند مؤظف ریاض

آورد. فراهم و کرده ایجاد استادان حت و دانشجویان
در سال ها – کار سهولت برای – که استادان پژوهش اینرس ب)
آثار تولید به منجر و م کنند کار محدود و ثابت موضوع ی

م شود. معلومات و سواد همان با دانشجویان و پژوهش
در پوست اندازی ما تعبیر به و تحول لزوم روشن به فوق مطالب
مطرح را پیشنهادها اینکه از قبل م دهد. نشان را کشور ریاضیات
دو در پایه علوم از حمایت شرایط به م اندازیم مختصری نگاه کنیم،

. سوسیالیست و غربی مدل

و غربی کشورهای مدل در پایه علوم از حمایت
سوسیالیست

خطوط و اه ها دانش فضای در که شدیدی محدودیت های وجود با
پیشرفت های بروز داشت، وجود سوسیالیست شوروی در پژوهش
حیرت دوره آن در کاربردی و محض ریاضیات یر چشم بسیار
آنان آثار و روس ریاضیدانان بررس با است. برانگیخته را ان هم
در کاربردی و محض به ریاضیات تفکی م یابیم در سادگ به
کل نگاه ریاضیات به و نداشته اه جای آنان فرهنگ و آموزش

کرده تأکید صراحت به آرنولد والدیمیر که همانطور داشته اند. نگرانه
و کالین سب از ریاضیات ، سوسیالیست شوروی ریاضیات است
که اینست واقعیت . بورباک و هیلبرت سب نه و است بوده پوانکاره
موضوع این علت است. بوده امان در بورباکیسم از شوروی ریاضیات
یا سلیقه از ناش م تواند ن ولی است نشده بررس تحلیل بطور
دلیل ما ول باشد. شوروی در ریاضیات مؤثرین و پیشتازان باور
معیارهای در عمده ای دکترین پشتوانه به م کنیم. مطرح ری دی

جوام در دانش و معرفت ، (praxis)پراکسیس به موسوم مارکسیست
معطوف همواره است، آن بارز مصداق سابق شوروی که سوسیالیست
نظریه و عمل اینهمان پراکسیس از منظور است. بوده تولید و عمل به

اجتماع تغییر به معطوف نظری عالقه هرگونه م گردد باعث و است
از سوسیالیست جوام دکترین، این مبنای بر شود. تولید طریق از
استقبال چندان عمل و کاربردی دانش از عاری محض ریاضیات
توأم همواره ریاض دپارتمان های که نیست دلیل بدون نم کنند.
و ریاض ده های دانش مثال عنوان به مهندس دپارتمان های با
ریاضیات رشته مختاری خود به اینکه بدون شده اند تأسیس انی م
موجب شوروی غیربورژوازی موازین و وضعیت شود. وارد خلل
بر عالوه یرد. ب ل ش جاه طلبانه ای غیر اه دانش فرهنگ بود شده
ویژگ های حیث از حت روس ریاضیدانان م رسد نظر به چنین این،
و داده اهمیت پرستیژ و شهرت به کمتر ، روانشناس و شخصیت
اهتمام ریاضیات کردن اجتماع و ریاض ورزی در خالقیت به بیشتر
تعلق کمترین که روس ریاضیدان ترین ال رادی جمله از ورزیده اند.
م توان است داشته اه دانش امتیازات و پاداش معیارهای به خاطر
معیارهای و اه دانش فرهنگ کرد. اشاره پرلمان گرگوری به
پاداش» «آکادم از دوری فاصله شوروی دوره در موجود پژوهش

است. داشته

پایه این بر غربی کشورهای در پایه علوم از حمایت مشروعیت
ی کشورها این در صنعت و کاربردی و پایه علوم که است استوار

ره پی این بواسطه م دهند. یل تش واحدی حلقوی ارگانی نظام
قبیل از آن مختلف اجزاء حال شامل نظام، این کل از حمایت واحد،
دهه دو ی در البته است. شده نیز محض ریاضیات پژوهش های
از حمایت کسب جهت است. کرده فرق حدی تا وضعیت اخیر
سال های در دیوید گزارش به موسوم گزارش دو ریاض پژوهش های
شده تسلیم علوم مل بنیاد و ا آمری دولت به میالدی ١٩٩٠ و ١٩٨۴
این در پژوهش) و علوم در سفید کاخ وقت (مشاور دیوید است.
عرصه های در ریاضیات موفقیت های و دستآوردها ذکر با گزارش ها
را ریاض پژوهش های از حمایت لزوم تکنولوژی، و علوم مختلف
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ریاضیات شاخه های که اینست مهم نکته است. کرده توصیه و تأکید
آورده ریاضیات صنعت و کاربردی مباحث معیت در و همراه محض
کاربردپذیری چتر زیر محض ریاضیات ر دی عبارت به است. شده
و توجه مورد مهندس و تجربی علوم در ریاضیات کاربردی مباحث

است. گرفته قرار حمایت

فضیلت ی عنوان به ریاض باف از پرهیز اول: پیشنهاد
آکادمی منش و

مطرح ریاضیدانان کردیم اشاره قبل بخش های در همانطورکه
اصطالحات تحت ریاضیات انواع از برخ کیفیت از بسیاری،
«کند جام تر اصطالح و پاافتاده» «پیش «کم مایه»، «رقیق سازی»،
آثار ذاری ارزش در و عمل در البته کرده اند. انتقاد غیرضروری» کاو و
ضروری، غیر از ضروری پژوهش دقیق تفکی و مرزبندی ، ریاض
و سلیقه از متأثر درجات تا و بوده بغرن و حساس به غایت کاری
پژوهش های از پرهیز دلیل همین به است. شخص داوری های
لفاظ های (و ریاض باف از پرهیز حاضر مقاله تعبیر به و غیرضروری
مطرح پژوهش – علم فضیلت ی به عنوان را ( ریاض زرگری زبان
همچنین دهند. قرار نظر مطم را آن ریاض ران پژوهش تا م کنیم
اینگونه تولید در شد داده توضیح « پژوهش «فرهنگ های بخش در
اصالح بنابراین دارند، را اصل نقش پژوهش هنجارهای ، ریاض آثار
نباید شود. آغاز و اقدام هنجاری فرهنگ های همین از باید اصل

ی ارجاعات تعداد یا خاص ژورنال فالن در انتشار که پنداشت چنین
در م کند. تضمین را مربوطه پژوهش بودن موجه و ضروری مقاله،
مسئله ایران در مخصوصاً مقاله، ی ارجاعات موضوع موارد از برخ
امری کیفیت، با ژورنال های در مقاله انتشار البته است. نقد قابل و دار
پژوهش مالک و معیار نم توان ول است افتخارآمیز و پسندیده بسیار
جستجو ژورنالیست آمار و ژورنال ویژگ های در را ضروری و معتبر
نتایج قوت میزان با ارز هم لزوماً ریاض کار ی کیفیت میزان کرد.
داشته بر در ضعیف نتایج ریاض دستآورد ی بسا چه نیست. کار آن
دفاع قابل و معتبر پژوهش رسالت و هدف ی جهت در ول باشد
گسترش را ریاض مبحث ی اشیاء جهان صرفاً که ریاض آثار باشد.
غیر ریاضیات م دهند، انجام ضروری غیر و موجه غیر کاو و کند داده،
ژورنال کیفیت شد گفته که همانطور هستند. کیفیت کم و دفاع قابل
انتشار محتویات بودن دفاع قابل لزوماً متداول) فاکتورهای (برحسب

واق در نم کند. تضمین را پژوهش مشروعیت اول طریق به و یافته
بار مشقت و سخت دشواری، حیث از م تواند ضروری غیر ریاضیات

ژورنال هر در زیرا یابد، انتشار نیز معتبر ژورنال ی در حت و باشد
هستند. کننده تعیین داور و ادیتور تعدادی تمایالت و سلیقه

عین مسائل و پدیده ها ریاضیات دوم: پیشنهاد
(الف) طریق از جامعه و طبیعت در موجود پدیده های ریاضیات درک
و توضیح (ب) و پدیده مفهوم و صوری بیان و ریاض مدل سازی
عمل به پدیده، در مندرج ویژگ های و وها ال علت برای ریاض تبیین
پدیده های مشابه اقتصادی و اجتماع پدیده های از برخ م آید.
موضوع این م دهند. نشان خود از معنادار و نواخت ی قوانین ، طبیع

اجتماع پدیده های مدل سازی روی پژوهش ضرورت عجیب، بسیار
که ریاضیات در مسائل و مباحث به م دهد. نشان را اقتصادی و
اطالق « عین مسائل و «مباحث م دهند، انجام را (ب) و (الف)
از (اعم متداول ریاضیات با عین ریاضیات بارز تفاوتهای م کنیم.
ریاضیات اینکه نخست است. نهفته زیر موارد در کاربردی) و محض
در موجود های پدیده با نزدی تعامل و مدل سازی به معطوف عین
از استفاده بر عالوه عین ریاضیات بعالوه، است. اجتماع و طبیعت
تجربی و مفهوم مدلهای به ، ریاض موضوع اصل متعارف زبان
این های قابلیت از عمدتاً و شده قائل خاص اهمیت ریاض مباحث
حوزه های عین ریاضیات زمینه های حاضر حال در برد. م بهره زبان
، زیست شناس ، انی م شاخه های نجوم، آماری، فیزی گسترده
را غیره و اجتماع ه های شب اقتصاد، ، پزش فیزیولوژی، ، شیم
AMS ریاض موضوعات رده بندی فهرست به نگاه م شود. شامل
و موضوعات میالدی ٢٠١٠ ال ٢٠٠٠ سال های ط م دهد نشان
شده اضافه مزبور فهرست به تجربی علوم از گوناگون شاخه های

ول م شد تصور ریاضیات از منفک دیروز تا که شاخه هایی است،
عمل و کاربردی استفاده های بر عالوه است. آن ذیل در اکنون

نیز ری دی مهم نکته در ما پیشنهاد علت ، عین مباحث ریاضیاتِ
مستقل رویدادهایی پدیده ها این طرف ی اینکه دلیل به است. نهفته
صرفاً که ریاضیات با راستا این در شده انجام ریاضیات است، ذهن از
ریاضیات اگر دارد. ماهوی تفاوت است ذهن محض کاوش حاصل
امان در باف ریاض و لفاظ گزند از شود انجام صحیح طرز به عین
گفته اینجا در مهم نکته نیست لطف از خال ول ماند. خواهد

بخش انتزاع و تعمیم جهت در ریاضیات در مباحث از بسیاری شود.
مفاهیم تعمیم ها این از بسیاری در هستند. « عین مسائل و «مباحث
نتیجه، در م شود. عوض بسیار بحث زمینه ول م مانند ثابت اصل
آن برای چندان اهمیت م آیند دست به ل ش این به که نتایج
صرفِ انتزاع سازیِ و تعمیم دقیق تر عبارت به ندارند. عین مسائل

ریاض به تبدیل بحث، اصل زمینه به اتصال بدون عین مسائل
و مدل سازی بر مشتمل بایست کاربردی ریاضیات م گردد. باف
عبارت به باشد. جامعه و تجربی دنیای در عین پدیده های تحلیل
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عین ریاضیات به را خود بیشتر چه هر باید کاربردی ریاضیات ر دی
بیشتر کشور در موجود کاربردی ریاضیات حاضر حال در کند. نزدی
م شود خالصه روش ها برخ کاربست و محاسبات ریاضیات در
تر نزدی برای نم سازد. برقرار پدیده ها خود با چندان ارتباط و
مطرح شدن روش چند ، عین ریاضیات به کاربردی ریاضیات شدن

م کنیم.
متخصصین مابین مشترک کارگاه های و سمینارها برگزاری . ١
. مهندس و علوم مختلف شاخه های متخصصین و ریاض
و صنایع مهندس مشارکت با کارگاه مثال عنوان به
مشارکت با کارگاه همچنین گراف. نظریه و بهینه سازی

. مال ریاضیات و اقتصاد
سیالبس های و محتویات اصالح برای کمیته  هایی یل تش . ٢

مهندس و علوم رشته های از متخصصین حضور با درس
شاخه های از بیشتری مطالب گنجاندن هدف با ریاضیات و
تا کارشناس از درس برنامه در مهندس و علوم مختلف

کاربردی. ریاضیات دکتری
ریاضیدانان مابین مشترک پژوهش پروژه های و اری هم . ٣

. مهندس و علوم شاخه های متخصصین و کاربردی
محض پژوهش های باب در مختصری مطلب بخش این انتهای در

ریاض پژوهش های متضمن عین مباحث ریاضیات م افزائیم.
تعمیق و تحلیل به م توان خالصه به طور که هست نیز محض
کرد. اشاره عین مسائل با مرتبط حل روش های و مفهوم مدل های

اصل منبع و هدف از که است ریاضیات محض، ریاضیات قسم این
و اشیاء جهان صرفاً که محض ریاضیات با و نم شود دور مباحث

دارد. بسیار تفاوت م دهد گسترش را ریاض محض زبان
و ملموس (ریاضیات تجربی ریاضیات سوم: پیشنهاد

تجسم) قابل
روش های نیازمند کردیم مطرح قبل پیشنهاد در که عین ریاضیات

وریتم ال ریاضیات و عددی راه حل های یافتن برای محاسبات
و پدیده ها از اول وهله در آنچه موارد بیشتر در به عالوه است.
غیرساختارمند داده های از انبوه م رسد ریاضیات به عین مسائل

بین ما روابط کشف ضروری شرط داده ها تحلیل و انتظام است.
و خالقیت تعامل تجربی ریاضیات است. ساختارمند قواعد و پدیده ها
نیز و عددی و صوری محاسبات شیوه های کامل ترین با ریاض شهود
کامپیوتری گرافی به توسل با ریاض نتایج و مفاهیم مجسم سازی
تجسم قابل ن مم حد تا و ملموس ریاضیات تجربی، ریاضیات است.
محاسبه پذیر کمیت های با که است گرافی نرم افزارهای بوسیله
تجربی ریاض خدمت در محاسبات ابزارهای اگرچه دارد. سروکار

ذهن قدرت نیازمند تجربی ریاضیات در کارآمد پژوهش ول هستند
تجربی ریاضیات در اثبات مفهوم است. باالیی ریاض خالقیت و
ریاضیدانان عقیده به دارد. تفاوت آن قیاس و منطق مفهوم با
تا مثال n پارامتر خصوص در حدسیه ی درست تحقیق تجربی
سهل الوصول تر و قان کننده اعشار رقم ١٠٠٠٠٠ تا یا و n = ١٠٩

فلسفه ای آنست. صفحه ای سیصد اثبات ی دقیق بررس از
جامعه درک است قائل که دارد وجود ریاضیات از تجربی تم پشتوانه
دستخوش ریاضیات از بهره برداری نوین شیوه های و ریاضیات از

سنت مفهوم به موضوع این شد نگران نباید است. بسیاری تغییرات
تجربی ریاضیات میزند. لطمه است ریاض معرفت شالوده که اثبات
که است ریاضیات جهان با ذهن ریاضیات تعامل از خاص نحوه
محسوس تعامل مقابل، در و رنگ کم نقش قیاس تفکر آن در

محاسبات ، استقرائ تفکر به واسطه ریاضیات از تجسم قابل و
نشریه است. پررنگ گرافی تجسم سازی های و عددی) و (صوری
ر دی نشریه تعدادی و مشخص Experimentalبه طور Mathematics

روش ها، با بیشتر آشنایی برای دارد. اختصاص تجربی ریاضیات به
توجه جالب مقاله به را خوانندگان تجربی، ریاضیات تبعات و مثال ها

. ۵ م دهیم ارجاع یافته انتشار ا آمری ریاض انجمن نوتیسز در که
به حداقل – ریاضیات از سن این م شود پیش بین قویاً که آنجا از
باشد، داشته ریاضیات آینده در مهم بسیار نقش – آن سودمندی دلیل

محاسبات – فن ، آموزش زیرساخت های تأمین هدف با برنامه ریزی
برنامه ریزی اولویت های در م تواند تجربی ریاضیات پژوهش و

باشد. کشور ریاضیات در کالن

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗

5https://www.ams.org/notices/200505/fea-borwein.pdf
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