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هم به خیل کاربردی ریاضیات و مال اقتصاد رشته چون اروپا در
و حسابداری سنت از بیش تر فاینانس که ا آمری خالف (بر بودند تنیده
کم تر و است شده کشیده اقتصاد سمت به بعد و م آید مال مدیریت
ده های دانش با زیادی کار و سر دارد) تعامل ریاض ده های دانش با
درصد رو این از داشتیم. مختلف کشورهای ریاضیدان های و ریاض
دکتری دورۀ دانشجوی عنوان به من که کسان از توجه قابل
کارگاه های شان م نشستم و سمینارها پای یا داشتم درس آن ها با
ریاضیات دکترای م کردیم شرکت آموزش دوره های در هم با یا
حسابان آمار، کنترل، نظریه ، تصادف فرآیندهای مثل شاخه  هایی (در

حت که است جالب داشتند. جزیی) مشتقات با معادالت و تصادف
جبر مانند ریاضیات محض خیل شاخه   های در گذشته در آنها از برخ
کاربردی تری حوزه  های سمت به بعد و م کردند فعالیت توپولوژی یا

بودند. شده کشیده
فرانسوی نمونه و دارد قدیم سنت اروپا در کاربردی ریاضیات
سال دو ی پایه بر را اقتصاد و مهندس عموم آموزش (که آن
شاید م دهد) قرار احتماالت مانند حوزه هایی در سنگین آموزش
(سوییس، آلمان زبان ها سنت در هم است. شده شناخته دنیا در بیشتر
در ریاض رشته از مهم بخش فرانسه در هم و اتریش) و آلمان
یا « صنعت «ریاضیات یا ریاضیات» «مهندس مثل عناوین قالب
که م دانند ریاضیات دانشجویان نتیجه در و م شود ارائه آن مانند
دنیای نه و شوند تربیت واقع دنیای مسائل حل برای است قرار
است. مشهور محض ریاضیات در که نحوی به محض و نظری
ترکیب هم با ر دی رشته ی و ریاض معموال هدف چنین برای
به م کنند: تحصیل ترکیبی رشته ی در دانشجویان و م شوند

«زیست شناس ریاضیات»، و «بیمه ریاضیات»، و «اقتصاد مثال طور
ترکیب این البته آن. مانند و ریاضیات» و «مدیریت ریاضیات»، و
خاطرم به من که زمان تا هم ایران در وگرنه نیست، اسم فقط ها

ریاض مثل رشته هایی شریف اه دانش تأسیس ابتدای از حت و هست
وجود « «فیزی و رایانه» «علوم عملیات»، در «تحقیق در کاربردی
بود. خال اغلب اشتغال و تجربه عمل، صحنه های واقع ول داشت
بنیه چون م آیند بیرون دوره هایی چنین از که کسان اروپا در

نسبت به قوی تری مسأله حل قدرت و انتزاع تفکر و مدل سازی
هستند، مجهز متنوع و قوی ابزار جعبه به و دارند دانشجویان سایر
در و سرعت به م توانند م شوند کاربردی حوزه  های وارد وقت
برج و انتزاع روحیه که شرط به (البته کنند فعالیت مختلف زمینه های
خارج مباحث برخ یادگیری زحمت و کنند دور خود از را عاج نشین
شخصیت هایی چنین اعالی مثال  بدهند). خود به هم را ریاضیات از
مثال شخص  شان صفحه  که است ریاضیدان هایی اه ها، دانش در
حال عین در و است احتماالت نظریه متخصص شخص این م گوید

مهندس بیمه، ، مال نظام «محیط زیست، زمینه در مهم کارهای
دارد. نقل» و حمل و پزش

چنین و دارد پیچیده ای و بزرگ بسیار بیمه صنعت چون سوئیس
(هم ریاض پیچیده ابزارهای به نیاز ریس مدیریت برای صنعت
مثال شاید دارد، ( مفهوم و مجرد نوع از هم و محاسبات نوع از
و اه دانش ریاضیدان چهره های از بسیاری دیدن برای مناسبی
شاید م رسد ذهنم به فورا که مثال هایی عنوان به باشد. کاربردی
وین، اه دانش در شاخرمایر٢ والتر یا EPFL در فیلیپویچ١ دامیر به
بشود پاریس تکنی پل در ارتوزی۴ نیز و پرینستون در کارمونا٣ رنه
امپریال (در کنت۵ راما احتماال ایران نمونه مشهورترین کرد. اشاره

ی برد. اسم م توان را ۶ آسا هیربد جوان تر نسل از و است ( کال
که مثال هایی همانند که است این ایران مورد در من آرزوهای از
فرد ایران برجسته ریاضیدان و استاد ی که ببینیم روزی گفتم
نظری، جدی پژوهش های بر عالوه که است ثروتمندی و قدرتمند
تیراژ در که م نویسد کتاب  هایی م کند، ارائه هم کاربردی دروس
انرژی تا گرفته بیمه از مختلف صنایع م شود، خوانده صنعت در باال
مثال و م گیرند باال رده تخصص مشورت های او از کشاورزی و
بیمه ها و بانک ها بر نظارت مل کمیته های مثل مهم نهادهای عضو
تجزیه به ما صنعت که م کند ظهور زمان ریاضیدان چنین است.
کردن» «بهینه برای وها» «ال و «اعداد» بر تکیه و کم تحلیل و

باشد. داشته جدی نیاز رفتارش
ما جوان تر و هم نسل ریاضیدان دوستان از عده ای که م دانم
اری های هم و کرده اند حرکت سمت این به که است سال ده از بیش

نویسنده. هماهنگ و اطالع با البته است، شده نقل است اقتصادی تحلیل های آن بحث های محور که داغ» چای لیوان «ی نام با نویسنده رام تل کانال از نوشته این *
1Damir Filipovic 2(walter schachermayer) 3(René Carmona) 4(nizar touzi) 5(Rama Cont) 6(Hirbod Assa)



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

اطالعات فناوری و بیمه و نفت مثل صنایع با را موفق مختلف
این داخل ریاضیدانان از برخ که شنیده ام حت کرده اند. برقرار
طور به و کرده ترک را اه دانش که بوده اند موفق کارشان در قدر
که است این تصورم ول شده اند. مشغول صنعت حوزۀ در وقت تمام
وی ال کاف تعداد به هنوز رشته انتخاب موق جوان دانش   آموز ی
بین در م تواند مثال  که نوع آن (از شخصیت هایی چنین از موفق
در را ببیند) ژنتی یا اقتصاد حقوق، رایانه، عمران، مشهور استادان
علوم ده های دانش در وها ال این وقت نم بیند. ریاضیات رشته
و شغل موفقیت راه های همه که م دانند جوان ها شوند، زیاد پایه

نم گذرد رانت خواری و کاسب کاری و شارالتان بازی مسیر از ثروت
پایه ای رشته   های در تحصیل مسیر از که هست هم ری دی راه های و
دان فیزی و ریاضیدان وشدن ال و ظهور م گذرد. عمیق و سخت و
را ثروت» یا است بهتر «علم قدیم دوگانه که است نقطه ای ثروتمند
کارگیری به مسیر از م تواند «ثروت که م آموزد جامعه به و ند م ش

شود. خلق هم علوم» انتزاع ترین
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