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 کتاب نقد و معرفی

کتاب به نگاه

آن ماهیت و ریاض آنالیز
کوشش∗ محمدرضا

فراگیری در ریاض دانشجویان چالش های مهم ترین از ی
برای کاف شهود به رسیدن دارند مجرد ماهیت که درس هایی
کتاب است. نظریه هایی چنین فراگیری و مطالعه ضرورت درک
بر تأکید که است شده نوشته باور این با آن١ ماهیت و ریاض آنالیز
را آن که م کند کم دانشجویان به ریاض مبحث ی چیست
م دارد اذعان دانشجو با سخن بخش در نویسنده یرند. فراب بهتر
قدم مانند آن ماهیت دانستن بدون ریاض مبحث ی مطالعۀ که

بی انتهاست. بیابان ی در هدف بی زدن
بخش دو در را کتاب محتوای نویسنده دیدگاه، این اساس بر

ریاض آنالیز چیست بر تقسیم بندی این است. کرده ارائه عمده
، واق در است. استوار انتگرال و دیفرانسیل حساب با آن ارتباط و

کارشناس دورۀ ریاض آنالیز رایج تعبیر نقد کتاب اهداف از ی
توضیح نویسنده کتاب این در است. تعمیم یافته٢ حسابان عنوان به
کامل طور به را ریاض آنالیز زوایای تعبیر این چرا که م دهد
نوشتن ایدۀ که م رسد نظر به چنین نم نمایاند. دانشجویان به
ارائه مفاهیم برخ که است رسیده نویسنده ذهن به آن جا از کتاب
استفاده مورد مفاهیم تعمیم جای به کارشناس دورۀ آنالیز در شده

ریاض علم از حیطه این نظری پایه های تکمیل به حسابان در
بازسازی بخش دو به را کتاب نویسنده لذا یافته اند. اختصاص

است. نموده تقسیم تعمیم و مجردسازی و حسابان ساختمان
قسمت تکمیل ی هر که است فصل پن شامل اول بخش

که اول، فصل دارد. عهده به را انتگرال و دیفرانسیل حساب از
آموخته های تکمیل به دارد، نام حقیق اعداد دستگاه بازنگری
م پردازد. آن ها خاصیت های و حقیق اعداد مورد در دانشجویان
م شوند، ارائه موضوع اصل روش به حقیق اعداد فصل این در
اعداد نام به ریاض ای اشیاء م شود فرض نخست که معن بدین
موضوعه اصول عنوان به گزاره تعدادی سپس و موجودند حقیق
سه به که اصول، این م کنند. بیان را آن ها پایه ای خواص
تقسیم (کمال) تمامیت اصل و ترتیبی اصول جبری، اصول دستۀ

اعداد آشنای خواص تمام گرفتن نتیجه برای ادامه در م شوند،
م شوند. استفاده حقیق

سری ها و دنباله ها مبحث نظری پایه های تکمیل به دوم فصل
مطالعۀ ضرورت مورد در بحث با فصل این است. یافته اختصاص
واگرایی و رایی هم موضوع به ادامه در و م گردد آغاز دنباله ها
مورد را حقیق دنباله های بودن واگرا دالیل و پرداخته دنباله ها
حساب مفاهیم تکمیل جلوه های از ی م دهد. قرار بررس
است شده تأکید آن بر فصل این در که آنالیز در انتگرال و دیفرانسیل
مهم مفهوم است. حقیق دنباله های پایین و باالیی حدود بحث
دنبالۀ مفهوم م کند کم دنباله ها نظریۀ تکمیل به که ری دی
به کوش دنباله های تعریف برای که ، کوش شرط است. کوش
م کند ارائه حقیق دنباله های رایی هم برای مح م رود، کار
مقدار تصریح به نیازی و بوده وابسته دنباله جمالت به تنها که
بر عالوه عددی سری های به مربوط بخش های در ندارد. حد
بحث های به رایی هم آزمون چندین به کارگیری و اثبات بیان،
است. شده توجه نیز توان سری های و سری ها آرایش تجدید مهم
صورت های ارائۀ آنالیز توسط حسابان نظری تکمیل از ری دی مثال

است. ریشه و نسبت آزمون های تقویت شده ی
1Mathematical Analysis and Its Inherent Nature 2Generalized calculus
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حقیق توابع پیوستگ و حد مورد در بحث به سوم فصل
کتاب اول بخش در فصل مهم ترین واق در فصل این م پردازد.
، متری فضاهای نظریۀ پایه ای مفاهیم از بسیاری که چرا است،
حد مفهوم با ارتباط در و فصل این در حدی، نقطۀ مفهوم مانند
در م شوند. معرف حقیق اعداد مجموعۀ زیرمجموعه های برای
دانشجویان درک م توان ونه چ که م دهد نشان مؤلف فصل این

نمود. تکمیل را است، حسابان از حاصل که ، پیوستگ و حد از
عالوه فصل این در م پردازد. مشتق مفهوم به چهارم فصل
مانند حسابان، در مشتق بحث پرکاربرد و مهم قضیه  های اثبات بر
سری های مبحث به مربوط که تیلور قضیۀ میانگین، مقدار قضیۀ
م شوند. گذارده بحث به تیلور سری های و شده اثبات است توان
به است، کتاب اول بخش در فصل آخرین که پنجم، فصل
در که ریمان انتگرال تعریف دارد. اختصاص ریمان انتگرال مطالعۀ
مفاهیم از استفاده با و است داربو به منسوب م شود ارائه فصل این
م گردد. بیان شده اند معرف اول فصل در که اینفیموم و سوپریموم
یافتن بحث از شروع با انتگرال دقیق تعریف این برای انگیزه ایجاد
این در م شود. انجام بسته منحن های توسط محصور مساحت

اساس قضیۀ جمله از انتگرال، به مربوط مهم قضایای تمام فصل
تشریح کامل به طور و رسیده اثبات به انتگرال، و دیفرانسیل حساب

م شوند.
م پردازد آنالیز از قسمت هایی تشریح به کتاب دوم بخش
م دهند. تعمیم کل تر چارچوب های به را حسابان از بخش که

هستند. ذیل شرح به بخش این فصل های
بررس مورد متری فضاهای مقدمات نظریۀ ششم فصل در

که م دهند نشان فصل این صفحات نخستین م گیرد. قرار
کالسی فضاهای در فاصله رایج مفاهیم بررس از م توان ونه چ

مفاهیم رسید. متری فضای مجرد مفهوم تعریف به R٢ و R

ویژه ای اهمیت از تعریف این برای انگیزه ایجاد در کتاب سوم فصل
بسیار نمونۀ عنوان به متری فضای تعریف از مؤلف برخوردارند.

مفاهیم ششم فصل ادامۀ در م کند. یاد مجردسازی از خوبی
در سوم فصل در که مرزی نقطۀ و درون نقطۀ حدی، نقطۀ چون
فضای چارچوب در و حقیق توابع پیوستگ و حد مفاهیم با ارتباط
نظریۀ به بودند شده تعریف اقلیدس متر به شده مجهز R متری

م یابند. راه متری فضاهای مجرد
اختصاص متری فضاهای در دنباله ها مطالعۀ به هفتم فصل
دوم بخش فصل های آموزنده ترین از ی فصل این است. یافته
و مفاهیم از بسیاری که م شوند متوجه دانشجویان که چرا است،

بودند طرح قابل حقیق دنباله های برای که کتاب دوم فصل نتایج
بسیار مفهوم نیستند. گسترش قابل متری فضاهای کل حالت به
فضاهای نظریه ی مفاهیم مهم ترین از ی که ، فشردگ مهم
تعریف دنباله ای به صورت نخست فصل این در است، متری
معادل تعریف چندین ارائۀ با و مفصل تر به طور ادامه در و م گردد

م شود. مطالعه
تعریف توابع به پیوستگ و حد مفاهیم توسیع به هشتم فصل
فصل این نتایج مهم ترین م پردازد. متری فضاهای بین شده
هستند. مربوط همبندی و فشردگ با پیوستگ ارتباط تبیین به
به میان مقدار قضیۀ تعمیم برای و فصل این در همبندی مفهوم

م شود. معرف متری فضاهای
بررس توابع سری های و دنباله ها نهم، فصل در نهایت، در
ی بر شده تعریف توابع دنبالۀ تعریف با فصل این م شوند.

نقطه ای رایی های هم سپس، م گردد. آغاز X دلخواه مجموعۀ
Xکه حالت به ادامه در م شوند. معرف دنباله ها این نواخت ی و
جمالت بودن پیوسته ارتباط و پرداخته است متری فضای ی
که وقت م شود. مطالعه حدی تابع پیوستگ با توابع دنبالۀ ی
انتگرال پذیری با مشابه مسئلۀ است حقیق اعداد مجموعۀ X

داده پاس و شده طرح پیوستگ جای به ریمان مفهوم به
توابع سری های از مطالعه ای و استون‐وایراشتراس قضیۀ م شود.

هستند. کتاب کل و فصل این مطالب پایان بخش

کتاب ویژگ های

دوره ی ی متغیرۀ آنالیز مفاهیم که است آن کتاب ویژگ نخستین
پیش تر که همان طور است. کرده تقسیم بخش دو به را کارشناس
مطرح مطالب ماهیت اساس بر که تقسیم بندی این شد، اشاره
است، شده انجام حسابان در مشابه مفاهیم با آن ها ارتباط و شده
مجرد فضاهای به کالسی حالت از گذر ان ام دانشجویان به
با مطالب ارائۀ بر زیاد تأکید کتاب ویژگ دومین م دهد. را
بخش پن گانۀ فصل های از ی هر ، واق در است. کاف انگیزۀ
از دانشجویان معلومات هم که م شود آغاز سؤاالت با کتاب اول
قسمت مطالعۀ برای را آنان هم و م سنجند را مربوطه موضوع
بخش فصل های در البته م نمایند. ترغیب فصل اصل های
این در مؤلف، گفتۀ به که چرا ندارند، وجود سؤاالت چنین دوم
آشنا مفاهیم با قبل از دانشجویان که کرد فرض نم توان فصل ها
با دوم بخش چهارگانۀ فصل های در انگیزه ایجاد لذا، هستند.
انجام شده اند مطرح اول بخش در که کالسی بحث های از شروع
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م پذیرد.

برخ ارائۀ نحوۀ در تفاوت کتاب ویژگ آخرین و سومین
هر است، ریاض آنالیز کتب سایر در رایج رد روی با مهم مفاهیم
خود رد روی بودن جدید بر ادعایی که م کند تأکید خود مؤلف چند
مجموعه های که آنالیز کتب اغلب خالف بر مثال، عنوان به ندارد.
تعریف حدی و درون نقاط از استفاده با ترتیب، به را، بسته و باز
مرزی نقطۀ مفهوم با را مجموعه نوع دو هر کتاب این م کنند،
تعاریف با تعاریف این بودن معادل بر سپس و م کند معرف

فشردگ همچنین، م نماید. تأکید حدی و درون نقاط به مربوط
و اکسترمم مقدار قضیه های تعمیم برای ترتیب، به همبندی، و

به صورت نخست فشردگ عالوه، به م شوند. معرف میان مقدار
تعریف با تعریف این بودن معادل سپس و شده تعریف دنباله ای
اثبات به ر، دی معادل تعریف چند و باز، پوشش های از حاصل

م رسد.
توصیه عالقمندان به کتاب مطالعه فوق ویژگ های به توجه با

ی از کتاب نخستین کتاب این م گردد نشان خاطر م شود.
ریاض انجمن توسط که است ایران) (ساکن ایران ریاضیدان

نگارش شاهد آینده در که است امید م شود. منتشر ا آمری
باشیم. ایران  نویسندگان توسط دست این از بیشتری کتاب های

اصفهان صنعت  اه دانش ∗

آن ماهیت و ریاض آنالیز
Mathematical Analysis and Its Inherent Nature

* هاناس مارک
Reviewed by Mark Hunacek

فضاهای با کارشناس دورۀ ی متغیرۀ آنالیز مورد در کتابی این
شده استفاده عنوان در که Inherent Nature عبارت است. متری
از برم گردد. م نامد موضوع «ماهیت» مؤلف آن چه به است
، حقیق (اعداد حسابان نظری پایه های کتاب نخست نیمۀ این رو،
ارائه ای با را انتگرال گیری) و مشتق گیری ، پیوستگ و حد دنباله ها،
بر در را پیشرفته تری موضوعات دوم نیمۀ و م دهد، پوشش دقیق

ول هستند، متری فضاهای به مربوط مطالب این بیشتر م گیرد:
شامل که دارد وجود نیز توابع سری های و دنباله ها مورد در فصل

است. وایراشتراس تقریب قضیۀ و نواخت ی رایی هم

به نیستند. کم یرند ب بر در را موضوعات چنین که کتاب هایی
توصیف برای را تیلور١ آنالیز مبان کتاب از من مرور مثال، عنوان

چندین شامل که ببینید، مشابه موضوع با کتاب های از ( جام (غیر
ا آمری ریاض انجمن کتاب های از سری همین در ر دی کتاب
به باید ریاض آنالیز موضوع با جدید کتاب ی بنابراین، است.
این من اعتقاد به سازد. متمایز رقیب کتاب های از را خود طریق

است. داده نشان را خود تمایز خاص زمینۀ دو در کتاب

آن چه از بیشتر جزئیات با را متری فضاهای کتاب این نخست،
تعریف متری فضاهای تنها نه م گذارد. بحث به است معمول
چون موضوعات که است، گردیده ارائه آن ها از مثال تعدادی و شده
نگاشت قضیۀ شده اند. بررس نیز فشردگ و همبندی بودن، کامل
دیفرانسیل٢ معادالت حل در کاربردهایی و شده اثبات انقباض
کتاب این دوم بخش در که فصل سه حقیقت، در شده اند. ارائه

جزئیات چنان با را کار این م پردازند متری فضاهای بحث به
فضای توپولوژی در خوبی کوتاه دورۀ تقریباً که م دهند انجام
فضاهای کامل: طور به نه (البته م سازند. فراهم متری
است، شده تعریف همبندی اگرچه و نشده اند مطرح حاصلضربی
عنوان به که ری دی مورد است.) نشده تعریف مسیری همبندی
گرفتن نظر در با کرد: خطور ذهنم به رفته دست از فرصت ی
که بود بهتر مؤلف، توسط متری فضاهای نظریۀ گسترش میزان
این م توان ونه چ که شود داده توضیح صفحه چند افزودن با
چیز همه حال، این با داد. تعمیم توپولوژی فضاهای به را ایده ها
“ توپولوژی ”فضای عبارت به حداقل مؤلف و داشت، نم توان را

مترجم. است. صحیح انتگرال ٢معادالت

*https://www.maa.org/press/maa-reviews/mathematical-analysis-and-its-inherent-nature 1Joseph L. Taylor’s Foundations of
Analysis

اب
دکت

ونق
عرف

م



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ۵۶

م دهد. ارجاع مانکرز کتاب به و کرده اشاره
زیادی بسیار تأکید توضیح و انگیزه ایجاد بر کتاب این در دوم،
کتاب سراسر در آموزش ابزار چندین راستا، این در است. شده
برای بخش با فصل هر مثال، عنوان به شده اند. گرفته کار به
ترغیب برای جالب سؤال چندین که م شود شروع انگیزه ایجاد
عالوه م نماید. مطرح م آید ادامه در آن چه مطالعۀ به دانشجویان
یا م گوید؟» چه Xقضیۀ» مانند عناوین با متن جعبه های این، بر
ظاهر متن سراسر در دفعات به چنان» و چنین مورد در «یادداشت
شبیه بسیار که هستند جالبی مختصر توضیحات این ها م شوند.

م باشند. کالس در خوب مدرس ی توضیحات
که ، فراوان تمرین های و زیاد شده ی حل مثال های عالوه، به
نه تمرین ها موجودند. متن در هستند، دشوار کامال آن ها از برخ
وادار را او که برساند اثبات به را چیزی تا م خواهند دانشجو از تنها
مسائل حل راه م کنند. مهم و جالب مثال های با زدن کله و سر به

است. نشده گنجانده کتاب این در
م شوند دیده کتاب ها برخ در که موضوعات از کم تعداد
موارد این حذف که م کنم فکر اما نشده اند، مطرح کتاب این در
اعداد از حقیق اعداد ساختن موضوعات این از ی است. معقول
است. ( کوش دنباله های با چه و ددکیند برش های با (چه گویا

خواص و دارند وجود حقیق اعداد که است شده فرض عوض، در
تمامیت) خاصیت و ترتیبی خواص میدان، (خواص آن ها مقدمات
کار این که م کنم گمان شده اند. گذارده بحث به و شده ارائه
به مرحله این در دانشجویان از بسیاری که چرا هوشمندانه ایست،
مثال، عنوان به نم کنند. نیاز احساس حقیق اعداد دقیق توسعۀ
برش های با رودین ریاض آنالیز اصول معروف کتاب اول ویرایش
منتقل ضمیمه به بحث این سوم ویرایش در اما گردید، آغاز ددکیند

آموزش لحاظ به او پیشین رد روی که داشت اذعان خود مؤلف و شد
است. بوده نادرست

اما است، لب انتگرال بر مقدمه ای ر دی افتادۀ قلم از موضوع
(مانند آنالیز کتب برخ در موضوع این چه اگر من، تجربۀ اساس بر
به ندرت اغلب است، شده مطرح شد) اشاره بدان که رودین کتاب
در که باورم این بر و م گردد، ارائه ریاض آنالیز درس نخستین در

گردد. ارائه نباید واق
کس هر توسط بررس شایستگ قطعاً جذاب کتاب این نتیجه:

دارد. را بیابد کارشناس دورۀ آنالیز برای کتابی م خواهد که
در ریاضیات مدرس (Mark Hunacek) هوناس مارک

است. آیووا ایالت اه دانش

با مصاحبه
گیو حسین حسین دکتر

هیروناکا* و اری
(Eriko Hironaka)

و سیستان اه دانش ریاض استادیار گیو حسین حسین
فروش سایت توصیف است. ایران زاهدان، شهر در بلوچستان
و ریاض «آنالیز یعن او، کتاب از ا آمری ریاض انجمن کتاب
اغلب ریاض آنالیز «از م گردد. آغاز صورت این به آن»، ماهیت

از فراتر چیزی آنالیز اما م شود. یاد تعمیم یافته حسابان عنوان با
تأکید که است شده نوشته باور این با کتاب این است. توصیف این
به تا م کند کم دانشجویان به ریاضیات از حیطه ی ماهیت بر
کتاب ی زمینه ساز دیدگاه این یابند.» دست آن از بهتری درک
*https://blogs.ams.org/bookends/2017/01/11/author-interview-hossein-giv
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دانشجویان استقبال با تردید بدون که است جذاب و روان درس
خواهد مواجه ی متغیره حسابان به مربوط ریاضیات به عالقه مند

شد.
بود؟ چه کتاب تألیف برای شما انگیزۀ سؤال.

نوشتن و است، من عالقۀ مورد ریاض فعالیت تدریس . پاس
دلیل امر این م گیرم. نظر در تدریس نوع عنوان به نیز را کتاب
محدودی تعداد با م دهید درس کالس در وقت دارد: ساده ای
فرصت این م نویسید کتاب ی وقت اما م کنید، کار دانشجو
که افرادی دهید، تعلیم را دانشجو زیادی بسیار تعداد تا دارید را

نم بینند. را شما هیچ گاه آن ها از بسیاری
آنالیز مبان درس که خواستند من از بار نخستین برای وقت
محتوای م توانم ونه چ که اندیشیدم این به کنم تدریس را ریاض

ی ریاض آنالیز نمایم. فهم قابل دانشجویانم برای را درس
دانشجویان آن در که است کارشناس دورۀ درس های اولین از
بسیار بنابراین و م شوند، مواجه جدی به طور انتزاع ایده های با
درک برای الزم شهود تا شود کم دانشجویان به که است مهم
فکر درس انتزاع قسمت های به وقت آورند. به دست را مطالب
نداشته مجرد ماهیت درس بخش های بعض که دریافتم م کردم
لحاظ به حسابان از حاصل دانش کردن تکمیل برای عوض در و
ماهیت مورد در پیش تر که چیزی با این شده اند. مطرح نظری
نبود. سازگار بودم شنیده تعمیم یافته حسابان عنوان به ریاض آنالیز
که هر آنچه ماهیت مورد در تا کردم تالش نخست دلیل، این به
چندین را روش این که این از بعد ویم. ب سخن م کردم تدریس
گرفتم تصمیم گرفتم، کار به درسم کالس های در موفقیت با بار
نوشتن در ببخشم. عمومیت آن به کتاب ی در روش ارائۀ با که
را مطالب که کردم سع م توانستم که وجه بهترین به کتاب
ارائه تعریف‐مثال‐قضیه، یعن ، ریاض کتاب های رایج سب به
صحبت و نتایج تعبیر برای بیشتر زمان صرف با را کار این نکنم.

دادم. انجام شده مطرح موضوعات ماهیت مورد در
گرفتید؟ تصمیم کتاب سب و قالب مورد در ونه چ سؤال.

دورۀ ریاض آنالیز ماهیت به توجه با کتاب سب و قالب . پاس
انجام حسابان از حاصل معلومات با م تواند آن چه یعن ، کارشناس
حسابان جنبه های برخ آنالیز چون حقیقت، در شد. مشخص دهد،
لحاظ به را ر دی برخ و داده تعمیم گسترده تری چارچوب های به را
دو در را کتاب محتوای که گرفتم تصمیم م نماید،  تکمیل نظری
مجرد  و تکمیل بر ترتیب، به که، بخش ها این کنم. ارائه بخش

اجازه دانشجویان به هستند متمرکز حسابان از حاصل دانش ساختن
به برسند. انتزاع بحث های به ملموس بحث های از که م دهند
فضاهای نظریۀ مهم جنبه های برخ کتاب ٣ فصل مثال، عنوان
شده مجهز اقلیدس متر با که R کالسی فضای در را متری
بخش در بعداً فصل این نتایج و مفاهیم بیشتر م کند. ارائه است
م شوند. داده تعمیم متری فضاهای مجرد چارچوب به کتاب دوم
دانشجویان به که بود آن روش این برگزیدن برای دلیل ی
قابل مجرد زمینۀ به نتایج و مفاهیم کدام که بفهمند تا کنم کم

کم دانشجویان به رد روی این نیستند. کدام ها و هستند توسیع
نمایند. درک را مجرد نظریه های گسترش روش که م کند

داشتید؟ تمرکز چیزهایی چه بر بیشتر کتاب نوشتن هنگام سؤال.
شد؟ انجام آسان به چیز چه بود؟ چه کار جنبۀ چالش برانگیزترین

است. بوده توضیحات بودن روشن بر من اصل تمرکز . پاس
در دقیق ایده های پرورش کار این جنبۀ چالش برانگیزترین
و تعابیر با کاف مطالب ارائۀ ر دی چالش بود. توصیف چارچوبی
در آن چه علیرغم البته بود. معقول حجم با کتابی در کاف توجیهات
برای نوشتن خود که کنم اذعان باید گفتم، موجود چالش های مورد
درگیر همواره اگرچه دقیق تر، بیان به بود. آسان بسیار کاری من
این ل مش هرگز بودم، آن ها حجم به اندیشیدن و مطالب انتخاب
بهترین نوشتن م کنم فکر نداشته ام. بنویسم ونه چ را چیزی که

م برم. لذت توصیف کتاب های نوشتن از و است من توانایی
بود؟ ونه چ نوشتن فرآیند سؤال.

سال های تابستان تعطیالت در را کتاب از نیم از بیش . پاس
در تفریح و نوشتن برای کاف زمان که وقت نوشتم، ٢٠١۵ و ٢٠١۴
مشغول که نوشتم زمان را کتاب باقیماندۀ بخش های بود. اختیارم
آخر که م شدم مجبور گاه بنابراین و بودم، درسم کالس های

بنویسم. نیز هفته ها
که باورم این بر م نویسم. بتوانم که موق هر ، کل حالت در
شخص زمان تنها و است، موسیق ساز ی نواختن مانند نوشتن
در فیزی و ذهن نظر از که بنویسد تأثیر گذار متن ی م تواند

مشخص روزانۀ برنامۀ هیچ گاه دلیل همین به باشد. خوبی وضعیت
م نویسم. نیمه شب ها در حت اوقات گاه نداشته ام. نوشتن برای
وجود مزاحم اندیشه های و صداها نیمه شب ها در که است این دلیل
فصل نوشتن تا م کنم متوقف را فصل ی نوشتن گاه ندارند.
م افتد اتفاق زمان این دهم. ادامه را آن یا کرده شروع را ری دی
ر دی موضوع به نسبت موضوع ی روی کردن کار م کنم فکر که
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همزمان به طور هیچ گاه البته، است. آسان تر خاص موقعیت ی در
متمرکز این که برای همچنین، نم کنم. کار فصل دو از بیش روی
متوقف هفته ی از بیش برای را نوشتن وقت هیچ بمانم باانگیزه و

نم کنم.
در چیزی آیا بودند؟ چه شما تجربۀ منف و مثبت جنبه های سؤال.

کرد؟ فت زده ش را شما آن مورد
هیچ نم تواند AMS برای کتاب نوشتن که باورم این بر . پاس
که است عال فرصت ی این باشد. داشته منف ای جنبه ی
کتاب چاپ مورد در مثبت نکتۀ ی دارد. زیادی مثبت جنبه های
م کنید. کار ریاضیدانان از انجمن ی با که است این AMS با
را شما کتاب ایدۀ م توانند آن ها که چرا است، بزرگ کم این
بی اندازۀ حمایت از مؤلفین عالوه، به نمایند. ارزیابی سرعت به
با کار به کارکنان این همۀ م شوند. بهره مند AMS کارکنان
فهمیدم که زمان هستند. متعهد آن ها به مؤثر کم و مؤلفین
AMS TEXT سری تحریریه ی هیأت رئیس فولند جرالد پروفسور
مؤلف ی عنوان به را ایشان همیشه شدم. فت زده ش بسیار است
از را هارمونی آنالیز و اندازه نظریۀ و کرده ام تحسین برجسته
چندین را اندازه نظریۀ درس فراگرفته ام. ایشان عال کتاب های

کرده ام. تدریس ایشان کتاب از بار
باشید داشته تمایل آن در نوشتن به که خاص جای آیا سؤال.

م ماندید؟ باانگیزه و متمرکز ونه چ داشت؟ وجود
کل، در م نویسم. کارم محل در هم و منزل در هم من . پاس

کاف تعداد و خودکار به دسترس که ساکت محل هر در م توانم
مناسب کتاب های به دسترس گاه البته، بنویسم. دارم کاغذ برگۀ
با وقت است. ضروری بنویسم که این برای اینترنت اتصال و
و انگیزه م کنید امضا قرارداد AMS چون برجسته ای انتشارات

م آیند! شما یاری به خودبه خود تمرکز
شما نوشتن به مسئولیت ها سایر یا زمان محدودیت آیا سؤال.

دادند؟ آزار را شما یا کردند کم
انجام در ما به کارها انجام برای شده تعیین مهلت های . پاس
مهلت پروژه هایم برای همیشه من م کنند. کم آن ها کارآمدتر
نخواسته من از را چیزی چنین کس اگر حت م گیرم، نظر در
بهترین به خودم، چه و باشد کرده تعیین کس را مهلت چه باشد.
به آن از پیش یا مقرر تاریخ در را کارم م کنم سع ن مم وجه

برسانم. اتمام
دارید؟ تازه کار نویسندگان به توصیه ای چه سؤال.

م تواند فرد آن در که است جالبی تجربۀ کتاب نوشتن . پاس
سراسر دانشجویان برای ریاضیات از بخش هایی ساختن روشن با
ارزنده  فرصت ی این همچنین، کند. کم آن ها به دنیا
درس های طرح و تدریس روش   م خواهند که است کسان برای
فکر اگر بنابراین، ذارند. ب اشتراک به ر دی مدرسین با را خود
جدیت با لطفاً دارید، کتاب نوشتن برای خوبی ایده های که م کنید
کتاب های نوشتن با را ریاض جامعۀ و کرده کار ایده هایتان روی

دهید. یاری تأثیر گذار
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