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اه دانش کتاب های و ایران ریاض انجمن
∗ ممقان جلوداری محمد

کرده بررس اجتماع زندگ در را درس کتاب های نقش یده. چ
پیشبرد در خود توان حد تا ایران ریاض انجمن که داده ایم نشان و
در یری چشم تاریخ موفقیت و کرده عمل کشور ریاض فرهنگ
به توصیه است: آورده دست به ریاض درس متون تولید جهت

. ریاض متون نگارش روش و واژگان انتخاب در رویه وحدت

مرکزنشر واژه نامه، ایران، ریاض انجمن ، درس کتاب کلیدی: واژگان
. اه دانش

تاریخ سرتاسر در آموزش ابزارهای مهم ترین از ی کتابت مقدمه.
، درس کتاب به موسوم کتاب نوع هست. و بوده بشری تمدن
و نحوه مورد در پرارزش اطالعات حامل مدرن، دوران به متعلق
جامعه، در علوم کل سط آموزش، تاریخ چاپ، فن آموزش، اهمیت
فرزندان آموزش به دولت نگرش نحوه آموزش، به مردم نگاه ونگ چ
بعدی، نسل های به فعل نسل های از دانش انتقال ونگ چ کشور،
جامعه، در موجود تخصص های سط آموزش، در مران ح نحوۀ
کشور آموزش یدۀ چ و چهره درس کتاب بنابراین است. غیره و
گسترش ابزارهای از ی درس کتاب ایران در به عالوه است.
رو این از است. علم زبان گسترش برای ابزاری نیز و فارس زبان
م توان کشور اه های دانش و مدارس درس کتاب های بررس با
و تخصص ‐ علم انجمن های مردم، حاکمیت، رفتارهای مورد در

نسل به نسل از علم انتقال و آموزش به نسبت آموزش مؤسسات
و بزرگ بس است کاری اما، کار، این کرد. صادر قطع نسبتاً م ح
وارد رو این از گسترده. بس مطالعات و طوالن زمان صرف مستلزم
تقریباً که دوره ای ،١٣۴۵ – ١٣٩٨ دورۀ فقط و نم شویم مقوله این

پاس برای را قراردارد آن در ایران ریاض انجمن عمر سال های تمام
م گیریم. نظر در زیر پرسش به

رابطه در ایران ریاض انجمن مدت این در که است این پرسش
چه فارس زبان به اه دانش ریاض کتاب های مهم بسیار مقوله با

است؟ کرده ایفا نقش
و قبل دورۀ دو به را مدت این پرسش، این به دادن پاس برای
و انات، ام روش ها، کل به طور زیرا م کنیم، تقسیم انقالب از بعد
عمده ای تفاوت های درس کتاب به نسبت دوره دو این در دیدگاه ها

دارند.

انقالب از قبل دورۀ الف.
فارس زبان به ریاض درس کتاب خوانندۀ اول، دوره، این در

دانشجو ریاض رشتۀ در که اه هایی دانش تعداد نبود. زیاد چندان
اصفهان، تبریز، آریامهر، تهران، اه های دانش بود: اندک م پذیرفتند
از برخ ر. دی چندتای شاید و اهواز شاپور جندی شیراز، مشهد،
بین و افست را انگلیس زبان به درس کتاب های اه ها دانش این
مشتری فارس درس کتاب بنابراین م کردند. توزیع دانشجویان
کتاب نویسندۀ بنابراین و ریاض استادان تعداد دوم، داشت. کم

اه دانش باالی مراتب به ارتقا در درس کتاب نبود. زیاد هم درس
متن تولید سوم، نداشت. امتیازی عبارت به نم کرد، ایفا نقش
انجام سربی حروف با و دست ، حروفچین نبود: آسان کار چندان
م شد نوشته ( موم استنسیل(کاغذ کاغذ بر درس متون یا و م شد
چاپخانۀ که داد باید انصاف م شد. تهیه درسنامه ای پل کپی آنها از و
خود توان حد در بود، شده تأسیس ١٣٢۵ سال در که تهران اه دانش
مهیا درس متون پدیدآورندگان برای را فن کمبودهای از بسیاری

م کرد.
تأسیس پیوست. وقوع به هم ری دی اتفاق دوره این در
چاپ ویرایش، تدوین، با را خود فعالیت که ایران(سابق)، آزاد اه دانش
با متناسب آموزش فیلم تهیه سپس و خودآموز درس کتاب های
تهیه هم آموزش فیلم و کتاب تعدادی و کرد آغاز ۵٢ سال در آن
همراه تصویر و صدا نوین تکنولوژی های بار نخستین برای کرد.

طبیع شد. اه دانش آموزش حیطۀ وارد خودآموز کتاب های با
چون کلمات و آورد همراه به را خود واژگان رویه این که است
نویسندگان ذهن در غیره و ویراستار ویرایش، درس، تهیه گروه
یاری به که شد، افکن طنین اه دانش ریاض درس کتاب های
اه دانش به فرانکلین انتشارات موسسۀ از ران دی و بهزاد محمود دکتر
این اول سال چهار در ایران ریاض انجمن بودند. شده سرازیر نوپا
نهادسازی، تأسیس، حال در آن بقیۀ در و نداشت خارج وجود دوره
و اه ها دانش در خود موقعیت تثبیت و نهادها سازمانده گسترش،
مسابقات ایران، ریاض کنفرانس تأثیرگذار نهادهای بود. علوم وزارت
تالش های حاصل ایران ریاض انجمن بولتن و دانشجویی ریاض
کنفرانس ها برگزاری فرهنگ سازی دوره اند. این در انجمن نهادسازانه
دل مشغول های از نیز کشور معدود اه های دانش توسط مسابقات و
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بود. او همیش
و انتشارات مهم امر به دوره این در انجمن که وییم ب اگر بنابراین

ریاض انجمن بولتن نکرده ایم. اغراق نپرداخت، درس کتاب ویژه به
که بود انجمن انتشارات فعالیت تنها «بولتن» واقع معنای به ایران
ورق را شماره این شد. منتشر ١٣۵٢ سال در آن شمارۀ نخستین
نصف و انجمن خبرهای به آن صفحه های نصف تقریباً م زنم.
خبرنامه، از (ترکیبی است یافته اختصاص علم مقاالت به ر دی
۵٢ سال همین در است، جالب .( فعل بولتن و اندیشۀ و فرهنگ
نگارش» و واژه «کمیتۀ به موسوم کمیته ای ایران ریاض انجمن
همان با ، واژه گزین زمینۀ در را آن تالش های حاصل و داده یل تش
بولتن اول شمارۀ برای ضمیمه ای صورت به بولتن، شمایل و ل ش
(جبر)» ریاض اصطالح های و «واژه ها عنوان با است کرده منتشر
، آق اول محمود از: عبارتند کمیته این اعضای و بولتن اصل از وزین تر
محمد صدر، محمدتق زند، علینق بهزاد، مهدی انواری، مرتض
فرشید ، حقیق منتظر اکبر عل کمیته)، (مسئول لله کاظم گودرزی،
و تولید تألیف، کمابیش درس کتاب اما، انجمن، از خارج مینباشیان.

درس کتاب های نخستین تا میزنم سری کتابخانه ام به م شد. توزیع
کنم: پیدا را فارس زبان به ریاض

،١٣۴۶ دوم، چاپ ، ریاض آنالیز وصال، منوچهر •
،١٣۴٨ ، ریاض آنالیز مصاحب، غالمحسین •

،١٣۴٩ اعداد، نظریه هشترودی، محسن •
،١٣۵۴ مجموعه ها، و منطق بر درآمدی ، لله کاظم •

تاکنون انقالب از بعد دورۀ ب.
ریاض انجمن در تحول نشانه های نخستین دنبال به انقالب از بعد

از را خبرنامه، اجرایی، شورای م رسم. انجمن آرشیو به م گردم.
بولتن دارد، نشریه دو انجمن و است ۵٨ آبان است. کرده جدا بولتن،
خبر . ریاض رویدادهای اخبار برای خبرنامه و علم مقاالت برای
برگزاری خبر و است پیمان و پر خبرنامه شمارۀ نخستین است. خوش
اعضای بین مسئولیت ها توزیع و اجرایی شورای جلسۀ دهمین و صد ی

است: آن در مندرج اخبار از ی شورا
امضا دوم نفر همدان زاده، جواد خزانه دار جعفریان، اکبر عل دبیر:
همدان زاده، جواد بولتن: مسئول ایزددوستدار، نوروز : چ کنندۀ
: فصل سمینارهای مسئول ، حسن اکبر : ریاض مسابقۀ مسئول

معماری. حقداد تهران: سخنران های مسئول ، زعفران جعفر
درس کتاب نخستین و م زنم، کتابخانه ام به سری مجدداً

جلد پشت در ( سریال(١ شماره با ، اه دانش نشر مرکز چاپ ریاض
که کتاب

علیرضا ترجمۀ انتگرال، و دیفرانسیل حساب آپوستول، م. تام

مرکز فیروزان، فرخ و عالمزاده، اکبر عل ، دلف رضائ مهدی ، ذکائ
١٣۶٠ ، اه دانش نشر

ی در سطر س فشرده، و مرتب حروفچین م کنم. پیدا را است
و نی بغایت قربی و ارج هم ۶٠ سال در کاغذ که م دهد نشان صفحه،
کردم آرزو شده است، ویرایش مترجمان از ی وسیلۀ به کتاب داشت.

بود. مترجم به جز کس ویراستار کاش ای
م کند. نظر جلب که دوم کتاب

هندسه و انتگرال و دیفرانسیل حساب توماس، ب. جورج
. ١٣۶٢ ، میامئ ابوالقاسم و جعفریان عل اکبر ترجمۀ ، تحلیل

هیچ و ، سریال شمارۀ بی هیچ است، اه دانش نشر مرکز انتشارات از
انتشارش برای که دارد عجله ای از نشان که ، ویرایش و ویراستار
شدن بسته آتش خاکستر از سر که اه دانش نشر مرکز داشتند.
عالقمند اهیان دانش تجم محل بود، آورده در ۵٩ سال در اه ها دانش
پرچم دار و اه دانش درس کتاب های تألیف و ویرایش ترجمه، به

شد. درس کتاب های ترجمۀ نهضت
گروه گردانندگان جملۀ از ایران ریاض انجمن اعضای برخ

آسان به کتاب دو این فهرست های مقایسۀ از بودند. مرکز ریاض
رشته، و برد(سری پی آنها بین واژگان تشتت از نشانه هایی به م توان
هستند). کتاب دو این در مترادف واژگان از نمونه هایی شناسه، و آوند
و واژگان تشتت از جلوگیری برای ریاضیات اهال زودی به بنابراین

ریاض متون آوردن پدید در رویه وحدت باید احتمال سوء تفاهم های
مختلف جنبه های البته کار این م دادند. قرار خود کار دستور در را

رسم الخط ، ریاض متن نگارش در سان ی شیوۀ سان، ی واژگان دارد.
است. رویه وحدت ازاین بخش سان ی

زبان مشترک مبنای ریاض سان ی واژگان که این به اعتقاد با
کاری که آمار و ریاض واژه نامه گرانقدر کتاب است، ریاض متون
با بود، ایران ریاض انجمن و اه دانش نشر مرکز بین مشترک
انجمن در آن از پیش که کوچ تخصص واژه نامه های از استفاده
درج خود کتاب انتهای در نویسندگان یا بود، شده تهیه ایران ریاض
در آن اول چاپ و تدوین ،(... ، مصاحب و ، آق اول (آلبویه، بودند کرده
تهیه دست در کتاب این از جدیدی ویراست شد. منتشر ١٣٧٠ سال
کتاب نخستین این شد. خواهد عالقمندان تقدیم به زودی که است
آن تدوین و تألیف در مستقیماً ایران ریاض انجمن که است عموم

تأسیس. از پس سال بیست م کرد، شرکت
نخستین به م رسم م زنم، گشت ایران ریاض انجمن آرشیو در
بار این بولتن، دل از ر دی تولدی ، ریاض اندیشۀ و فرهنگ شماره
در ی هر نشستن و توصیف مقاالت از تحقیق مقاالت شدن جدا
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توصیف مقاالت مخاطب اینکه به توجه با خود. به مخصوص اه جای
بیش است، کشور دانش آموختگان و اهیان دانش اکثریت مجله این
ایران اه دانش ریاضیات تاریخ از بخش که م شود باورم پیش از
است. نگارش حال در و یافته نگارش ایران ریاض انجمن وسیله به

صنعت اه دانش در تابش دکتر و رجال دکتر پایمردی به شماره این
بشناسید: را شماره این ایران نویسندگان است. شده چاپ اصفهان
ابوالقاسم معین، همایون ، شهشهان سیاوش (مرحوم)، کاظم حمید
اسداله فرشیدی، جمشید محمدی، عل اکبر ، زعفران جعفر الله،

محمدزاده. ابراهیم نام، نی
وقفه های با ایران ریاض انجمن چند هر واژه نامه انتشار از پس
ادامۀ ضمن انجمن اما، شد، مواجه ریاض کتاب های انتشار در طوالن
بی سابقه وجه به را خود نشریات کیفیت خود، دایم فعالیت های

ی شد و رساند ریاض دانان بین الملل اتحادیۀ به را خود داد. ارتقا
ی در عقب ماندگ نم توان حال این با آن. مرتبۀ بلند اعضای از

در توسعه یافتگ کرد، توجیه ر دی زمینه ای در پیشرفت با را زمینه
دقیق تعریف است این ر، دی جایی در توسعه نیافتگ با همراه جایی
نسخۀ تحویل با جبران ناپذیر، چند هر عقب ماندگ این نامتوازن. رشد

بی نظیر کتاب تایپی
کشور دانشجویی ریاض مسابقات مسأله های ، یاحق بامدادرضا

،١٣٨٨ اه دانش نشر مرکز ،(١٣۵٢ ‐ ١٣٨۵)
شد. جبران حدودی تا اه دانش نشر مرکز در آن چاپ و انجمن به

کرد: منتشر کشور از خارج در نیز را کتاب انگلیس نسخه بامداد،
Bamdad R. Yahaghi, Iranian University Students Mathemat-

ics Competitions, 1973-2007, Hindustan Book Agency 2010.

سه در مسابقه که م یابم در تفریق و جم با میزنم. ورق را کتاب
است. نشده برگزار ٧٧ سال نیز و ۶٢ و ۶١، ۶٠ اه ها دانش تعطیل سال

علم محتوی از حیرتم در مسابقات. جان بر اه دانش تعطیل آتش
سرگذشت تا ایرانیان ریاض آرزوهای و آمال از کتاب. تاریخ و
دید. کتاب ورق های البالی در م توان را معاصر ایران در ریاضیات

ریاض مسابقات در اه ها دانش ورودی ویژه ، تست سنجش پای جای
افکنده پنجه مسابقات صورت به چهارجوابی تست م شود. دیده نیز
ریاضیات از زمینه هایی مسابقات مسأله های ٢٢ام). (مسابقه است
مشخص بارز نحوی به نم پردازند و نپرداخته آنها به ایرانیان که را
زمینه ها این جملۀ از گراف و مختلط آنالیز هندسه ها، انواع م کند.
سال های دوره در درس برنامه های که م گیرم نتیجه هستند.
کتاب است. نداده نشان خور در اهمیت زمینه ها این به مسابقه
وجه مسأله هاست کتاب کتاب، که این دارد، نیز ری دی جنبه های

ریاضیات محرک موتور مسأله حل و مسأله که چرا است، آن اصل
مسابقات خواندن تاریخچۀ است. ریاض قضیه های الیزال منشا و
قلم به برنده دانشجویان و برگزارکنندگان اسام و دانشجویی ریاض
از کندن دل است. کتاب ارزنده جنبه های ر دی از زارع نهندی رشید
کتابخانه به بروم باید اما، نیست، آسان چند هر بامداد ارزش با کتاب
انتشارات از ر دی کتابی زدن ورق برای سرم پشت جا همین م، کوچ

ریاضیات. انفجار ایران، ریاض انجمن
ریاض انجمن ترجمه ریاضیات، انفجار (فرانسوی)، مؤلفان هیئت

انجمن اری هم با فاطم انتشارات شادمان، ارسالن کوشش به ایران
. ١٣٨٩ ایران، ریاض

انجمن و فرانسه ریاض انجمن انتشارات از اصال که کتاب این
کاربردهای که است آلبوم است، فرانسه صنعت و کاربردی ریاضیات
انسان اجتماع و فردی زندگ مختلف عرصه های در را ریاضیات

ریاضیات است. بین رشته ای ریاضیات مروج م نماید. معرف معاصر
همراه، تلفن پیشرفته مهندس با همراه گذشته سال ۵٠ از کمتر در که
تصویر، پردازش کدگذاری، ، هواشناس ،( پزش (و سرطان مطالعات

انسان جامعه تقدیم را اینترنت و قرضه اوراق ، ترافی ، مال بازارهای
ببرید. لذت و بخوانید است. کرده

مشارکت نیز آن انتشار در ایران ریاض انجمن که کتابی آخرین
کتاب داشته است

اری هم با بهار کتاب ، فارس نگارش شیوه نامۀ ، کاظم سیام
١٣٩٨ ایران، ریاض انجمن

این از است آمار و ریاض واژه نامۀ ادامه کوچ کتاب این است.
متن های به ویژه و علم متن های نگارش برای م کوشد که لحاظ

ریاض کتاب های نویسندگان کند. پیشنهاد رویه ای وحدت ریاض
نشانه ها، نمادها، از استفاده با دبیرستان و اه دانش از اعم درس
بی نظیری متن وحدت کتاب این پیشنهادی روش های و عالمت ها
از بنابراین گذاشت. خواهند برجا و ابداع فارس ریاض فرهنگ در

کم خواننده و نویسنده بین متقابل درک بر و کاسته تفاهم ها نبود
متن های تولید در کتاب این از استفاده عالوه به کرد. خواهند شایان
فراهم نیز را آنها خوش خوان و دست ی موجبات م تواند ریاض

کند.
زاری سپاس

زارع نهندی رحیم و کاظم سیام مشورت های از متن این تنظیم در
انجمن آرشیو و تهران اه دانش ریاض دۀ دانش کتابخانه از نیز و
زارم. سپاس راهنمایی هایشان و تحمل از برده ام. سود ایران ریاض

طباطبائ عالمه اه دانش ∗


