
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ٢٢

تهران اه دانش در ریاضیات تحول به نگاه
١٣۶٣ تا ١٣٣٨ از

∗ لّله کاظم دکتر

سال های از یادهایی عنوان به م توان نوشته این به یده: چ
تهران اه دانش در به ویژه ایران در نگارنده ‐پژوهش آموزش کار
دوران این تاریخ جنبه ی دادن نشان بیشتر آن هدف نگریست.
روشن است. تهران اه دانش و معاصر ایران در ریاضیات تحول در
مسئولیت و است دوران این از نگارنده برداشت نوشته این که است
امید این به است. نگارنده شخص عهده بر مطالب نادرست یا درست
هم من سال های و سن هم ر دی که شود انگیزه ای نوشته این که

تاریخ دید از تا بنویسند دارند یاد به دوران این از را آنچه زنده اند تا
و است شخص یادهایی نوشته این شوند. بهره مند آن از آیندگان
دانست، ایران معاصر ریاضیات از دوران از تاریخچه ای را آن نباید
نگارنده دید از دارد. گسترده تر مطالعه ای به نیاز تاریخچه ای چنین
خود که است واقعیت ها از یادهایی سویی از آمده مختصر این در آنچه
اشاره ر دی سویی از و داشته، نقش درآن یا و بوده آن شاهد نزدی از
آموخته خودش دانشجویان به یا و آموخته استادانش از خود آنچه به
ریاضیات تحول چرایی به بتواند دیدی چنین که است این امیدم است.
از باید تاریخ واقعیت های بیان در کند. یاری انقالب از بعد ایران در

سهم همان تنها کس هر برای و ماند دور بین بزرگ خود و تعارف
این به است. داشته خودش زمان در را آن شایستگ که شد قائل را

باشد. نشده دور برخوردی چنین از نوشته این در نگارنده که امید

فتار: ١ ‐پیش
نگارنده: با آشنایی . ١ . ١

که شود گفته است بایسته زمان ها، و تاریخ ها شدن روشن برای
در ١٣۴١ ‐ ۴٢ تحصیل سال تا ١٣٣٨ ‐ ٣٩ تحصیل سال از نگارنده
زمانِ آن ریاض اساتید محضر از تهران عال دانشسرای ریاض رشته
سال ی و ریاض لیسانس اخذ از پس و شده برخوردار تهران اه دانش
بورس (با ریاض دکترای گرفتن برای دبیرستان، در ریاض دبیری
در دکترا اخذ از پس است. شده اعزام فرانسه به ( اول رتبه تحصیل
همان زمستان در ،١٣۴٨ در پاریس اه دانش از محض ریاض رشته

هیأت عضو ١٣۶٢ پاییز تا ١٣۴٩ تابستان از و گشته باز ایران به سال
علوم ده دانش کامپیوتر علوم و ریاض رشته در تهران اه دانش علم
کامپیوتر‐پردیس علوم و آمار ، ریاض ده »دانش کنون نام با زمان آن
در همزمان است. بوده مشغول ریاض پژوهش و آموزش به علوم«

ریاض انجمن اجرایی شورای عضو و مسئولین و فعالین از سال ها این
داشته عهده به را انجمن این دبیری هم دوره ی و بوده نیز ایران
فرانسه به سیاس نه و خانوادگ دالیل به ١٣۶٢ پاییز در و است
زمینه در مهاجرت از پیش پژوهش ام کار است.١ کرده مهاجرت
و بود دیفرانسیل هندسه و توپولوژی در برد کار با کاتگوری ها نظریه
نظری کامپیوتر در کاتگوری ها نظریه کاربرد سوی به مهاجرت از پس

شد. کشانده داده ها مدل های در به ویژه

: تاریخ نکته چند به اشاره . ١ . ٢

تهران اه دانش کنون کامپیوتر و احتمال و آمار ، ریاض ده دانش
علوم ده دانش کامپیوتر و ریاض «گروه انقالب از بعد سال چند تا
نام همین با نوشته این دنباله در و م شد نامیده تهران» اه دانش
خواهد یاد آن از « ریاض «رشته آن پیشتر نام یا و ریاض گروه

عال دارالمعلمین در شمس هجری ١٣٠٣ سال در ریاض رشته شد.
واگذار عال دانشسرای به ١٣٠٧ در آن اداره بود، کرده کار به شروع
١٣١٣ سال در تهران اه دانش یعن ایران اه دانش نخستین گردید.
مهندس تربیت برای تخصص مدارس آن از پیش البته شد. تأسیس
اه دانش و داشت وجود غیره و معادن مهندس راه، مهندس کشاورزی،
خود مدارس این آمد. بوجود مدارس این پیوستن بهم از ابتدا تهران
هم عال دانشسرای بود. دارالفنون در شده تأسیس مدارس بازمانده
رشته و شد ادغام آن در اه دانش تأسیس از پس که بود مدارس از ی
دانشسرای گردید. واگذار اه دانش این علوم ده دانش به آن ریاض
اساتید ول یافت باز را خود استقالل دوباره ١٣٣۴ سال در عال
دانشجویی زمان در بودند. تهران اه دانش اساتید همان ریاض اش
که بود مصاحب غالمحسین دکتر تنها ، عال دانشسرای در نگارنده
بیست برای که این بدون داد پایان خدمتم به سال این در اه دانش خدمت، در حضور عدم به ول بودم تهران اه دانش علم هیات عضو حقوق بدون مرخص با ١٣۶٣ سال ١تا

بود. انصاف از دور ول نیست گله ای شود. قائل حق بازنشستگ ام پرداخت سال
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٢٣ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

م کرد. تدریس ریاض منطق و نبود تهران اه دانش ریاض استاد

ا: آمری متحده ایاالت و اروپا در ریاض شدن دگرگون به اشاره . ١ . ٣

که شد منتشر ٢ نوین جبر عنوان تحت برلین در کتابی ١٩٣٠ سال در
«R.L. van der Waerden» نام به ساله ٢٩ جوان ی آن نویسنده
محتوا این تشریح روش نظر از هم و محتوا نظر از هم کتاب این بود.

حت و بیان روش ریاضیات، کل حت و جبر داشت. زیادی انعکاس
در کتاب است. شخص این مرهون اندازه ای تا را بعدی اش پیشرفت
به ویژه آلمان جبر تب م شده شناخته کم مفاهیم از بسیاری حقیقت
جم بندی را «E. Noether» و «E. Artin» کنفرانس های و دروس
موضوعه ای اصل و مجرد صوری، صورت به را آن ها ول بود کرده
م نمود. تأکید خصوصیت سه این بر کتاب طول در و م کرد عرضه
فرانسه بنام ریاضیدانان از ی بعدها که ، ٣ دیودونه ژان سال آن در
که او م گذراند. برلین در را خود دکترای تز گردید، بیستم قرن در
ریاض دان سمینار و ۴ فرانس دو کلّژ درس های در آن از پیش خود
به بود کرده شرکت «Jacques Hadamard» فرانسه زمان آن مشهور
وجود با بود. فرانسه زمان آن ریاض پژوهش های جریان در خوبی
بر مطالب ارائه روش از به ویژه شد زده فت ش کتاب این خواندن از این
زمان آن در بودن. ای موضوعه اصل و بودن مجرد بون، صوری پایه
آن در که بود توابع نظریه فرانسه ریاضیدانان عالقه مورد موضوع
ریاضیدانان که کرد برداشت چنین او بودند. رسیده ارزنده نتایج به
این از رسید خواهند بست بن به توابع نظریه بر تنها تکیه ی با فرانسوی

یعن ۵ رن رودخانه دوطرف بین که را علم ای دیوار گرفت تصمیم رو
فرانسه، به بازگشت از پس و ند بش بود شده کشیده آلمان و فرانسه
جمله از فرانسوی، جوان ریاضیدانان از تن چند همراه به ١٩٣۵ در
«André Weil, Jean Delsarte, Claude Chevalley و Charles Ehresmann»

آن و بزنند متون نگارش به دست که شدند برآن ،
«Nicolas Bourbaki» بورباک ال نی مستعار نام تحت را
موضوعه ای اصل و مجرد روش متون این کنند. منتشر
در تنها نه را آن و کرد تکمیل تر را « R.L. van der Waerden »

زبان پایه و کرد وارد هم فرانسه ریاض شاخه های سایر در ه بل جبر
قصد نگارنده ریخت. م بریم کار به امروزه که را ریاض ای روش و
سویی از که چرا ندارد را بورباک تب م پیدایش تاریخچه نگارش
به آشنا نا خوانندگان ر دی سوی از و آشنایند آن با ریاضیدانان همه
تنها کنند. مراجعه اینترنت به زمینه این در منابع به م توانند آن
مدت ها تا بیستم قرن دوم نیمه از که م شود اشاره نکته این به
هم ر دی پیشرفته کشورهای از بسیاری در ه بل فرانسه در تنها نه

به ١٩۴٠ سال های از بوده اند. بورباک تب م تأثیر تحت ریاضیدانان
راه فرانسه ریاض آموزش باالی سطوح به تب م این تدریج به بعد
فرانسه عال آموزش ریاض دروس بعد به ١٣۵٢ سال های از و یافت
تب م این اثر ١٩۶۴ ‐ ١٩٧٠ دهه طول در و شد پایه گذاری آن بر
اغراق آمیز تجرید از بعد به ١٩٧٠ سال های از ول رسید خود اوج به
در که کنم اذعان باید شد. کاسته درس کتاب های در بورباک روش
اساتید از تأثیر با (١٩۶۴ ‐ ١٩٧٠ ) پاریس در ریاض ام دکترا ی دوره ی

نکرد. رهایم مدت ها تا که شدم تب م این عاشق راهنمایم،

: راست به چپ از عکس در فرانسه. در دِیولف شهر در ١٩٣٨ بورباک کنگره
دیودنه ژان (پنهان)، وی آندره پیزو، شارل وی، آندره وخواهر همراه وی سیمون

ِدلسارت) ژان و پیراهن) (با اِرسمن شَارل ، شابوت کلود (نشسته)،
Simone Weil, Charles Pisot, André Weil, Jean Dieudonné, Claude

Chabauty, Charles Ehresmann, Jean Delsarte

تهران: اه دانش ریاض اساتید اول ٢ ‐نسل
را ١٣۴۵ سال های تا تأسیس بدو از تهران اه دانش ریاض اساتید
نخستین در دانست. اه دانش این اول نسل ریاض اساتید م توان
از بسیاری آن، از بعد ها سال و تهران اه دانش تأسیس سال های
بین فاصله در خودرا اه دانش تحصیالت تهران اه دانش استادان
فرانسه در (١٣٢٠ تا ١٢٩٧ سال های حدود یعن ) جهان جنگ دو

حت و ایران عال تحصیالت سیستم رو این از و بودند گذرانده
بنیان دوجنگ بین فرانسوی سیستم روش به درس برنامه های
باید این وجود با بود. همین هم ریاضیات در و بود شده گذاشته
آموزش مرکز باسابقه ترین تهران اه دانش ریاض رشته که شود تأکید
تربیت در را سهم بیشترین و است دوران این در ایران ریاضیات عال
2«Modern Algebra» 3Jean Dieudonné 4 Collège de France 5Rhin
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داشته ریاض دبیر تربیت همچنین و ریاض علوم مختلف متخصصان
است.

پایه بر ١٣۴۵ سال های تا تهران اه دانش ریاض برنامه های
بود شده بنا آن از پیش و جهان جنگ دو بین فرانسه برنامه های
بود مسیر همین در آمد بوجود آن در هم مختصری تغییرات اگر و
بر تکیه زمان ها، آن در فرانسه اه دانش ریاضیات برنامه طبق و
معادالت انتگرال، و دیفرااسیل حساب ، انی م هندسه، دروس روی
از برخ دروس و نام زیر در مثال عنوان به بود. نجوم و دیفرانسیل
اسدالله دکتر است: آمده تهران اه دانش در اول نسل ریاض اساتید
دکتر دیفرانسیل، هندسه بهفروز احمد دکتر رویه ها، هندسه بویه آل
، تحلیل هندسه وحدت علینق دکتر اعداد، نظریه هشترودی محسن

انی م وزیری احمد دکتر ، استدالل انی م فاطم تق پروفسور
و آمار پور افضل عل دکتر ، حقیق آنالیز وصال منوچهر دکتر سیاالت،
ار کام دکتر نجوم، کرمان ریاض دکتر مختلط، آنالیز بعدها و احتمال

انتگرال. و دیفرانسیل عموم آنالیز پارس
پل م کردند عرضه که درس زمینه در اساتید این از بسیاری

را کپی پل یا کتاب همین بازنشستگ تا و بودند نوشته کتابی یا کپی
درس محتوای و تدریس روش در تحول هیچ گونه و کردند تدریس

اساتید این تعداد که بود این نشدن متحول عمده دلیل نداشتند. بر خود
استان های اه های دانش یا تهران اه دانش در همواره بود، کم بسیار
با رابطه در بودند، مشغول تدریس به م شد تأسیس تدریج به که ر دی
هیچ گونه تهران اه دانش و ایران کتابخانه های در نبودند، اروپا و ا آمری
نتیجه در و نداشت وجود بین الملل سط در ریاض و علم مجله
این بر بنا نداشتند. پژوهش و مطالعه برای ان ام و قت و اساتید این
١٣٣٠ سال های بین به ویژه جهان دوم جنگ از بعد که دگرگون هایی
اتفاق ا آمری متحده ایاالت و غربی کشورهای در ریاضیات در ١٣۴٠ تا
نو در اساتید این سهم این وجود با بود. نرسیده ایران به بود افتاده
شایان اهمیت از جنگ دو بین دبیرستان ها ریاضیات برنامه ی کردن
اساتید بودن کم دلیل گرفت. نادیده را آن نم توان و است برخوردار

سط به نو خون مدت ها تا جهان دوم جنگ از پس که بود این هم
توسط ایران اشغال زیرا بود نشده دمیده ریاض زمینه در کشور علم
بسیار را ایران اقتصادی وضعیت آن از بعد حت و جنگ این در متفقین

بود. کرده متزلزل
به شمس ١٣٣٠ سال های از به خصوص دوم جهان جنگ از بعد

نظریه پایه بر و شده دگرگون کل به اروپا در به ویژه ریاضیات بعد،
دروس بود. شده بنا ریاض «structure» ساختارهای و مجموعه ها
جبری هندسه جبری، توپولژی عموی، توپولژی ، جبرخط به ویژه جبر
و بود گرفته را هندسه ها از برخ جای و برخوردار اهمیت از امثالهم و
نظریه پایه بر مختلط آنالیز و حقیق آنالیز دیفرانسیل، هندسه دروس
١٣۴٢ سال های تا ول بود. گرفته خود به ر دی اهمیت مجموعه ها
در مصاحب دکتر درس تنها شاید نبود. خبری ایران در ریاض این از
در درس خودش مبحث در عال دانشسرای در هیلبرت منطق باره
بعد ایران دانشجویان ر دی همانند نگارنده البته بود. بین الملل سط
زمینه ها از برخ در که بردیم پی حقیقت این به فرانسه به رسیدن از
دارد وجود فرانسه در ریاض و ایران در ریاض بین زیادی تفاوت چه
شدیم مجبور بودیم عالقمند محض ریاضیات به که ما از دسته آن و
دروس در حضور با را خأل این آن با همزمان یا و دکترا تز آغاز از پیش

.۶ کنیم پر گوناگون سمینار های و

تهران: اه دانش ریاض اساتید دوم ٣ ‐نسل
: ریاض در تحول آغاز . ٣ . ١

را آموزش اش سیستم که بود اه دانش نخستین شیراز اه دانش
پنسیلوانیای اه دانش با منظور این به و کرد ایی آمری سب به
برای پنسیلوانیا اه دانش از اساتیدی داشت. نزدی اری هم ا آمری
متخصص «Peter Freid» مثال عنوان به م شدند. دعوت تدریس
این در دوسال به نزدی پنسیلوانیا اه دانش از کاتگوری ها نظریه

مطالعت فرصت برای نگارنده که ١٩٩۶ (در کرد تدریس اه دانش
اه دانش این با اریش هم از «Peter Freid» بود پنسیلوانیا اه دانش در
این تأثیر تحت شیراز اه دانش م کرد). تعریف خوشش خاطره های و
و ریاض رشته در کرده تحصیل جوان های همت به و خارج اساتید
متناسب ریاض جدید دروس که بود اه دانش ا آمری از برگشته تازه
قدری و همزمان گنجاند. برنامه ها در داشت که اساتیدی تخصص با
شده عرضه مل اه دانش در ریاض از جدیدی درس های آن از پیش

بود.
تهران اه دانش ریاض در چندان اثر دگرگون ها این وجوداین، با
و بود گرفته بلژی از دکترا که قین محمدعل دکتر تنها نگذاشت.

محمدقل دکتر م کرد، تدریس جدیدتر روش به احتمال بود جوان تر
: باشد مفید شخص خاطره این به اشاره شاید تاریخ واقعیت این از آگاه برای ۶

به تحصیل ادامه برای که هنگام اینرو از ، بود اول رتبه کشوری یا استان ، محل آزمون هر در اه دانش تحصیالت پایان تا ابتدایی از ایران در تحصیلش دوران تمام در نگارنده
ایران در آنچه با ریاض این زیرا است عاجز هم محض ریاض لیسانس پایه دروس محتوای درک از که شد متوجه زودی به ول است ای رجل» «َانَا م کرد گمان رسید فرانسه
توپولوژی کتاب های که کرد توصیه من به دریافت خوبی به مرا درد که راهنمایم استاد ول بود. مأیوس کننده بسیار برایم امر این بود. متفاوت ل بال زبان و روش نظر از بود آموخته
را آن ها امتحانات و کرده ثبت نا م فرانسه ریاض لیسانس دوره مهم درس چند در دکترا، دوره سمینارهای و دروس در کنارحضور در و کنم مطالعه را بورباک خط جبر و جبر و

کردم. چنین و ذرانم ب
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برنامه در تغییرات بود بلژی فارغ التحصیل نیز که خویی جوانشیر
دروسش در هشترودی محسن دکتر بود. آورده بوجود نجوم تدریس

ریاض تحوالت به مدون، درس تا داشت سخنران جنبه بیشتر که
ی در مدون درس نیامد بر صدد در هیچوقت ول م کرد اشاره ای

از بیش بسیاری که وجودی با کند قرار بر روز ریاض شاخه های از
دکتر حقیق آنالیز بود. آشنا غرب جهان در ریاض تحول با ران دی

خاص دقت از و بود شده بنا روز ریاض ظرافت بر اندازه ای تا وصال
بود. خوردار بر

: تهران اه دانش در ریاض دگرگون . ٣ . ٢

تغییرات قصد تهران اه دانش وقت رییس بعد به ١٣۴۶ سال های از
قدیم اساتید اکثر داشت. اه دانش این آموزش سیستم در بنیادی

م گرفتند. را آنها جای تدریج به جوانترها و شدند بازنشسته ریاض
گرفت تصمیم و بود شده منصوب ریاض گروه ریاست به قین دکتر
دوره که جوان هایی به را آن ها تدریس و ریاض برنامه های تدوین
بودند گشته باز ایران به تازه و گذرانده فرانسه در ریاض دکترای
زند علینق دکتر شادروان وبه ویژه گودرزی محمد دکتر کند. واگذار
ابتدای در و شدند تغییرات این دار پرچم ١٣۴٨ ‐ ١٣۴٩ سال طول در
پیوست. ها آن به سطور این نگارنده ١٣۴٩ – ١٣۵٠ تحصیل سال
کتاب های از که را ٧ سمیه دی ژک عموم ریاضیات کتاب نفر سه این
سال ریاض دروس پایه بود زمان آن در پاریس اه دانش پایه درس
و جبر قسمت سه شامل کتاب این دادند. قرار لیسانس دوم و اول
و زند علینق ، للّه کاظم توسط ترتیب به که بود هندسه و آنالیز
دستنویس کپی پل به صورت و شد تدریس و ترجمه گودرزی محمد
شد. منتشر کتاب به صورت ها بعد و گرفت قرار دانشجویان اختیار در
توسط ٢ و ١ آنالیز دروس ، للّه دکتر توسط ٢ و ١ خط جبر دروس
از شد. م عرضه گودرزی دکتر توسط هندسه درس و زند دکتر
و ١ عموم توپولژی عنوان با درس دو بار نخستین برای بعد سال
اه دانش ریاض رشته سوم و دوم سال های در ٢ عموم توپولژی
صاحب ناصر دکتر بعد سال شد. تدریس للّه دکتر توسط تهران
دکترا که شادمان ارسالن دکتر سپس و کامبوزیا مهری دکتر ، جهرم
کتابی صاحب دکتر پیوستند. جم این به داشتند پاریس اه دانش از
دکتر و گرداند بر فارس به فرانسه از را « فیزی برای «آنالیز نام با
در هم کتاب این کرد. م عرضه کتاب این برپایه را درسش اول آق
و صاحب دکتر بود. فیزی رشته در ریاض برای پایه کتب از فرانسه
دمیدند ریاض رشته احتمال و آمار دروس به تازه روح کامبوزیا دکتر
دادند. قرار زمینه این در خود درس پایه و ترجمه را فرانسوی کتابی و

متحده ایاالت در دکترا که خسروشاه برادران غالمرضا دکتر بعدها
فرانسوی تحصیالت که راد امام حسن دکتر همچنین و بود گرفته
مشتقات با معادالت درس آمدند. در ریاض گروه عضویت به داشت
عددی آنالیز و دیفرانسیل معادالت ، خسروشاه دکتر توسط جزیی
شادمان دکتر شد. م تدریس روز سط در امام راد دکتر توسط
بعدها و مختلط آنالیز درس دادند اجازه او به قدیم ها که آنجا تا هم

تق دکتر کرد. دروس وارد روز سب به را مختلط متغیره چند توابع
به ١٣۵۴ در گمانم که نشود) اشتباه فاطم تق پروفسور (با فاطم
جبری هندسه تخصص با فرانسه در را دکترایش شد ملحق گروه این
تعداد که کرد عرضه نام همین به اختیاری درس او بود. گذرانده
که کنم ادعا م توانم اینجا در کردند. اختیار را درس دانشجو اندک
چهار عرض در که بود چنان آن تغییرات لیسانس سط در کم دست
محتوا نظر از م کردند تدریس جوان ها این که دروس سط سال
م شد. تدریس زمان آن در پاریس اه دانش در که بود همان تقریباً
هنوز که قدیم اساتید از برخ مخالفت با ابتدا در بنیادی تغییرات این
محتوا از رفته رویهم دانشجویان ول شد روبرو بودند نشده نشسته باز
پل کپی دروس این در بودند. راض جدید، دروس تدریس روش و
سال هر و م شد داده دانشجویان به فارس زبان به تمرین و درس
زمان آن تا که امری م شد، تجدیدنظر کپی ها پل این محتوای در
انتشارات توسط کتاب به صورت انجام سر پل کپی ها این نبود. رایج
١٣۵۵ سال های در گمانم شد. منتشر ناشرین سایر یا تهران اه دانش
ایران برون از لیسانس فوق تحصیل مدرک که جوان چند که بود
مطالب سرشار عالقه ای با و شدند استخدام ریاض گروه در داشتند
را تزش که تهران عامل هرمز مرحوم کردند. م عرضه جدیدی
بود. برگشته ایران به خانوادگ دالیل وبه گذاشته ناتمام فرانسه در
لیسانس فوق زاهدی ابوالفضل و رأس حسین ، مصباح جعفر آقایان
تازه روح پشتکار با و داشتند متحده ایاالت اه های دانش از کامپیوتر
کامپیوتر زمینه در درس ها از وبسیاری دادند گروه کامپیوتر بخش به
به ویژه میان این در کردند. نهادینه تهران اه دانش در جوان سه این را

سمانتی و ٩ پذیری محاسبه ، ٨ کمپایلر زمینه در مصباح جعفر دروس
اذعان باید این وجود با بود. عمیق و تازه کل به زمان آن برای ١٠

به ویژه ایران، در کامپیوتر علوم توسعه پرچم سال ها آن در که کرد
تهران آریامهر صنعت اه دانش دست در ، بعد به ١٣۵۴ سال های از
متخصصین و انات ام از زیرا بود ( کنون شریف صنعت اه (دانش

همبستگ تحوالت این بود. برخوردار زمینه این در بهتری و بیشتر
که بود آورده بوجود تهران اه دانش ریاض گروه اعضای بین زیادی
آق دکتر جوانشیر، دکتر بود. اه دانش و ده دانش در هم زبانزد

7«Jacques Dixmier» 8«compiler» 9 «computability» 10 «semantic»
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خواسته هاشان و بودند جوان ها این پشتیبان قین دکتر به ویژه و اول
در حقوق مثال م کردند. منتقل اه دانش و ده دانش مقامات به را
حقوق چهارم ی و پایین بسیار تهران اه دانش و دولت اه های دانش
خواسته و بود تأسیس تازه عال مدارس و آریامهر صنعت اه دانش در
و بود دولت اه دانش تهران اه دانش چون بود. حقوق افزایش ما
مسئولین نبود، دولت اهیان دانش همه ی به باال حقوق دادن ان ام
ما به بمانیم تهران اه دانش ریاض گروه در ما که این برای اه دانش
حاضر اه دانش دهیم استعفا رسم مان پست از اگر که کردند پیشنهاد

پیمان صورت به مارا بالفاصله دولت غیر اه های دانش همانند است
این عده ای کند. استخدام آریامهر صنعت اه دانش معادل حقوق با و
همین با مان پیمان استخدام بعد دوسال گمانم و پذیرفتیم را پیشنهاد

شد. تبدیل رسم به دوباره باال حقوق

آینده: نسل تربیت . ٣ . ٣

دکتر پشتکار و جوانشیر محمدقل دکتر و قین دکتر پشتیبان با
توانست تهران اه دانش ریاض گروه خسروشاه برادران غالمرضا

سط در ریاض تخصص با کتابخانه ای نفت شرکت مال کم با
مجله چند و کند خریداری سط این در کتاب هایی و تأسیس پژوهش
کاظم دکتر همت به ١٣۵۴ سال در شود. آبونه نیز را بین الملل ریاض
شادمان ارسالن دکتر و خسروشاه برادران غالمرضا دکتر و لله
از مرکب تحریریه ای هیأت با ریاض گروه توسط ریاض مجله ی
م شد منتشر خارج مقیم ایران یا و فرانسوی ایی، امری ریاضیدانان

پشتیبان ادامه عدم علت به ول کرد پیدا ادامه سال سه مدت که
انتشار از ١٣۵٧ انقالب از پیش اندک علوم ده دانش طرف از مال
،( (کارشناس لیسانس سط در تحوالت این با همزمان ایستاد. باز
شد. دگرگون هم ریاض ارشد) (کارشناس لیسانس فوق دوره دروس
پتانسیل نظریه و مختلط توابع زند)، (دکتر همولولژی جبر دروس
،( للّه (دکتر جبری توپولژی و کاتگوری ها نظریه شادمان)، (دکتر
معیار با که بود دروس جمله از ( جهرم صاحب (دکتر احتمال و منطق
دکتر و للّه کاظم دکتر همت به م شد. تدریس بین الملل پیشرفته
که شد ایجاد گروه در ریاض تحقیقات سمینار ی شادمان ارسالن
ایران مختلف اه های دانش از متخصصین یا و گروه اران هم آن در
این مجموع در م شدند. سخنران به دعوت بار ی روز پانزده هر

ریاض برجسته دانشجویان وکشاندن کردن عالقمند سبب تغییرات
با دانشجویان این که پایان نامه هایی و شد لیسانس فوق سمت به
بود برخوردار شایسته ای نسبتا سط از نوشتند اساتید این راهنمایی
در پژوهش و آموزش سوی به اینده در را دانشجویان این همه و

دانشجویان این از بسیاری کشاند. ا امری و اروپا یا ایران اه های دانش
اه ها دانش سایر یا و تهران اه دانش ریاض گروه در مربی عنوان به
هزینه با یا و دولت تحصیل بورس از برخورداری با و شدند استخدام
دکترا از پس و رفتند اروپا یا ا آمری به دکترا گرفتن برای شخص
در آموزش و پژوهش به کشورها همان در یا و برگشتند ایران به یا
سال های برجسته دانشجویان این گونه جمله از پرداختند. اه ها دانش
رحیم دکتر به م توان تهران اه دانش ریاض رشته ١٣۵٧ تا ١٣۴٩
اه (دانش ده آبادی شفیع احمد دکتر تهران)، اه (دانش زارع نهندی
میثاقیان منوچهر دکتر تهران)، اه (دانش صباغان مسعود دکتر تهران)،
اه (دانش درفشه محمدرضا دکتر تکزاس)، اه های دانش از (ی
فرخ دکتر ا)، امری تاون جرج اه (دانش برزگر حمزه دکتر تهران)،
شریف)، صنعت اه (دانش هزاوه ی محمدمهدوی دکتر ا)، (امری وطن
بعد دکترا با تهران اه (دانش اهرابیان هایده دکتر خانم شادروان
رجبی محمد دکتر روان شاد ، رسولیان عمید دکتر ایران)، در ازنقالب
انقالب از بعد دکترا با تهران اه دانش در مربی زمان آن (در طرخوران
از بعد دکترا با کبیر امیر اه (دانش بروجردیان ناصر دکتر ایران)، در
فشرد پا نکته این بر باید برد. نام ر دی بسیاری و ایران) در انقالب
بسیار کشور سط در دکترا درجه با ریاضیدانان تعداد زمان آن در که
این از نداشت وجود دونفربیشتر یا ی تخصص هر در و بود پایین
یا و کنیم اندازی راه تخصص کاری گروه ی نم توانستیم مثال رو
بحث ریاض انجمن در ١٣۵۵ از کنیم. دایر ریاض ی دکترا دوره
کمبود دلیل به بسیاری که آمد پیش ریاض دکترای دوره اندازی راه

کل سیاست نداشتیم. آن با موافق چندان نظر استاد، و انات ام
بودجه بنیادی دانش برای و داشت کاربردی علوم بر تکیه ت ممل
با بود. بهره بی نظر این از ریاض کم دست یا و نبود برنامه ای و
و بود گرفته خود به تند روندی عال آموزش گسترش این، وجود
این از بود. مشهود ریاض در به ویژه سطوح همه در استاد کمبود
دست بودند، آینده نسل تربیت فکر به اه ها دانش در دلسوزان روی
از و داشتیم. دغدغه ای چنین تهران اه دانش ریاض گروه در ما کم
گرفتن برای خارج به برترمان دانشجویان فرستادن برای فرصت هر
باال سط آموزش بر خودرا هم رو این از و م کردیم استفاده دکترا
به «یا شخص پژوهش بر را آینده نسل تربیت بسیاری و گذاشتیم

دانستیم. برتر « نویس مقاله عبارت

: ساالنه کنفرانس و ریاض انجمن نقش . ۴ . ٣

همچنین و ریاض ساالنه کنفرانس پایه های که شود گفته باید
ریختند. شیراز اه دانش جوان های را ایران ریاض انجمن تأسیس
11 Jean Dieudonné
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شیراز اه دانش در ١٣۴٨ تحصیل سال در ریاض کنفرانس نخستین
در شد. برگزار تهران آریامهر صنعت اه دانش در بعد سال در دومین و
از ١١ ِدیودونه ژان جهان برجسته دان ریاض دو دوم کنفرانس این
همچنین و شوروی روسیه علوم آکادم از ١٢ سوبولف وسرگئ فرانسه
برنامه زبان واض و کامپیوتر علوم برجسته متخصص ١٣ کارت م
در بودند. مدعوین جزو ا آمری متحده ایاالت از LISP تابع نویس
تصویب به و نوشته ریاض انجمن اساسنامه که بود کنفرانس این
مهدی دکتر که کرد اذعان باید شد. تأسیس ریاض انجمن و رسید
انجمن تأسیس و ریاض ساالنه کنفرانس اوردن بوجود در بهزاد
بود ریاض انجمن دبیر نخستین و داشته بسیاری سهم ایران ریاض
نهادند. بنا انواری مرتض دکتر و او را ایران ریاض انجمن پایه های و
که بود علم ای انجمن نخستین ایران ریاض انجمن که افزود باید

آمد. بوجود ایران در
هیأت خاص ریاض انجمن عضویت ١٣۵٧ انقالب از پیش تا
کشور در ریاض توسعه و پبشبرد در انجمن و بود اه ها دانش علم
از ، ریاض ساالنه کنفرانس برگزاری بر عالوه داشت. بسزایی سهم
کمیته ی یل تش ، علم بولتن ی انتشار انجمن ابتکارات جمله
یل تش نوین، ریاض برای فارس ریاض واژه های تدوین برای
هر از ریاض برجسته دانشجویان بین ساالنه ریاض مسابقات
علوم وزارت اری هم با اه ها دانش ریاض برنامه های تدوین اه، دانش
اینکه به منظور برنامه ها این برای پایه درس مرج کتب تعیین و
دوره ای در باشد. نواخت ی دروس سط تقریباً اه ها دانش همه در
علوم وزارت اری هم با داشت عهده بر را انجمن دبیری نگارنده که
و شد ریخته بین الملل سط در کشوری ریاض اه پژوهش ی طرح

مرتض دکتر طرح این تهیه در گردید. تدوین آن برای اساسنامه ای
ریاض انجمن طرف از للّه کاظم دکتر علوم، وزارت طرف از انواری

بسیار بهزاد مهدی دکتر و خسروشاه برادران غالمرضا دکتر و ایران
همین شاید گذاشت. ناتمام را طرح این ١٣۵٧ انقالب ول بودند فعال

فیزی تحقیقات «مرکز تأسیس پایه انقالب از بعد سال ها که بود طرح
وتربیت ریاضیات پیشبرد در مرکز این شد. IPM» یا ریاض و نظری

است. داشته بسزایی سهم انقالب از بعد ایران در جدید نسل

فارس به اه دانش ریاض . ۵ . ٣

ریاض تدریس شیراز اه دانش در شد گفته پیش در که گونه همان
تهران آریامهر صنعت اه دانش در و شد م انجام انگلیس زبان به
به که دروس بود.در انگلیس به ریاض دروس از بسیاری هم
درس پایه را زبان این به کتابی اساتید م شد تدریس انگلیس زبان

اختیار در «افست» فتوکپی صورت به را کتاب آن و م دادند قرار
کشیدن موج سال ها آن در کل طور به م گذاشتند. دانشجویان
بود. جریان در ایی امری سیستم سمت به ایران اه دانش سیستم
مدارس هرسال و بود توسعه حال در اه دانش آموزش مراکز تأسیس
شد. م تأسیس « عال مدارس » نام به جدیدی دولت یا خصوص

انگلیس زبان به دروس همه گاه و برخ هم مدارس این در
ا آمری اه های دانش از ی با مدارس این از بسیاری و م شد تدریس
در مد نوع صورت به انگلیس زبان به تدریس داشتند. اری هم
تهران اه دانش این وجود با بود. برتری نشان ی حت و بود آمده
تأکید فارس زبان به تدریس و فارس نویس بر تأسیسش بدو از
توسط فارس به اه دانش ریاض کتاب های نخستین و است داشته
تهران اه دانش انتشارات توسط و نوشته اه دانش این نخست اساتید
دوجنگ بین ریاض فارس واژه های وض در اساتید این شد. چاپ
و حساب واژه های از بسیاری و داشته اند انکارناپذیری سهم جهان
کرده اند. وض آنها است معمول امروزه که هم را دبیرستان هندسه
های سال از را ریاض برنامه های تغییر و تحول که هم جوان هایی
سنت این به بودند گرفته به د  ست تهران اه دانش در بعد به ١٣۵٠
خود هم تمام ، ریاض تدریس کنار در و ماندند وفادار فارس نویس

ریاض جدید دروس و مطالب برای فارس واژه های یافتن در را
جبر مجموعه ها، نظریه فارس واژه های نخستین م بردند. ار ب
هندسه و آفین هندسه جبری، توپولژی توپولژی، ، خط جبر جدید،

برخ که خود کپی های پل در و پیشنهاد ها جوان این را دیفرانسیل
که کتاب هایی جمله از کردند. معمول آمد، در کتاب صورت به بعدها

ریاض واژه های و شد ترجمه یا نوشته فارس زبان به ها سال این در
: برد نام را زیر کتاب های توان م کرد معمول را جدید دروس

محمد دکتر زند، دکترعلینق ترجمه سمیه دی ژک تالیف آنالیز کتاب
چاپی) امور (برای شمس بیژن اری هم با ، للّه کاظم دکتر گودرزی،
جبرتالیف ‐ ١٣۴٩ اول چاپ ، ( خوان باز (برای فیاض تق محمد و
دکتر گودرزی، محمد دکتر زند، دکترعلینق ترجمه سمیه دی ژک
اول چاپ چاپی)، امور (برای شمس بیژن اری هم با ، للّه کاظم

للّه کاظم دکتر تالیف مجموعه ها و منطق بر امدی در ‐ ١٣۵٢
آفتاب نشر دوم چاپ و اتبه ای م ده دانش انتشارات ١٣۵۴ اول چاپ
اه دانش انتشارات ، للّه کاظم دکتر تالیف عموم توپولژی ‐ ١٣۶٢

عموم توپولژی درس از بخش کتاب (این ١٣۵٨ شریف صنعت
صورت به و تدریس تهران اه دانش در نگارنده ١٣۵١ سال از که بود
دوسال از بیش م گذاشت، دانشجویان اختیار در دستنویس پل کپی
انداخت، تعویق به را آن نشر انقالب هم سال ی و بود چاپ زیر
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ٢٨

حل المسایل ‐ ماند) باق کپی پل سط در آن دوم جلد متأسفانه
(این پایه علوم انتشارات ١٣٧٠ للّه کاظم سید دکتر تالیف خط حبر
اه دانش در نگارنده و٢ ١ خط جبر دروس تمرین های از بخش کتاب
شده چاپ بعدها صباغان دکتر آقای لطف و همت با که است تهران
در داشت اری هم من با که گروه مربی عامل هرمز مرحوم است.

نام متاسفانه که داشته بسزایی سهم محتوا اصالح و تایپ و تنظیم
مهری ترجمه ١۴ فورژو فوکس تألیف ‐آمار است) نیامده ایشان از
تهران. اه دانش انتشارات ١٣۵٣ جهرم صاحب ناصر و کامبوزیا
آن ها موضوع که شد اشاره کتاب هایی از برخ به تنها اینجا در
در وگرنه بود نوین ریاضیات نام به زمان آن بین الملل و روز ریاضیات

ریاض گروه آموزش هیأت توسط هم ری دی کتاب های زمان همان
رسید. چاپ به و ترجمه یا تدوین تهران اه دانش

للّه کاظم دکتر و خویی جوانشیر دکتر همت به سال١٣۵٢ در
را جدید واژه های این و گرفت ل ش ریاض انجمن واژه های کمیته
منتشر و اصالح زبان فرهنگستان اری هم و قدیم اساتید کم با
مصاحب غالمحسین دکتر همزمان ساخت. معمول را آنها و کرد
و سابق عال (دانشسرای بود کرده ایجاد که مدرس تربیت مرکز در
ریاضیات ( کنون خوارزم اه دانش گویا و بعدی معلم تربیت اه دانش
زبان به قطور جلد دو در را اعداد نظریه کتاب و م کرد تدریس نوین
چاپی های معیار با را کتاب ها این بار نخستین برای و نوشت فارس
مردی تنها نه که او رساند. چاپ به فرانکلین مؤسسه توسط بین الملل
به را صوری منطق کتاب هم آن از پیش و بود ریاضیات در فاضل

فارس و عربی زبان های به بود کرده تدریس و نوشته فارس زبان
ریشه ی با فارس های واژه آوردن بوجود در و داشت کامل احاطه ای

ریاض نویس فارس فرهنگ در عمده ای نقش عربی یا و فارس
انگلستان در اغلب بعدها که متعددش شاگردان دارد. ایران در معاصر
مختلف اه های دانش در گذراندند را ریاض دکترای دوره ایران در یا
به ریاض متون ترجمه به یا و پرداختند فارس به تدریس به ایران

کردند. معمول را او واژه های و زدند دست فارس
فارس زبان به کتابی که کس نخستین که داشت توجه باید ول

را یش دکترا که بود آوانسیان وازگن دکتر نوشت نوین ریاضیات در
به ١٣۴١ سال در و بود گرفته فرانسه از مختلط آنالیز تخصص در
بار نخستین برای او بود. مل اه دانش استخدام در و برگشته ایران
برجسته وکتابی کرد تدریس اه دانش این در بین الملل معیار با ریاض
(جبر‐ نوین آنالیز بر مقدمه ریاض «آنالیز عنوان تحت زمان آن برای

ول شد. چاپ اه دانش این انتشارات توسط که نوشت توپولوژی)»
باز ایران به هرگز ر دی و برگشت فرانسه به بعد سال آوانسیان دکتر

دکتر تألیف « نو جبر اصل «مفهوم های اه دانش همین در نگشت.
رسید. چاپ به مل اه دانش انتشارات توسط ١٣۵٧ در باقری میر احمد

انقالب: از بعد نخست سال های در ریاض ‐ ۴
:١٣۶٢ تا ١٣۵٧ از اه دانش ریاض . ١ . ۴

شورای ی توسط تهران اه دانش علوم ده دانش ١٣۵٧ انقالب از بعد
علم گروه پن از ی برگزیده نفر هر که م شد اداره نفره پن

گروه از برگزیده شورا این عضو سطور این نگارنده بود. ده دانش
با جلسات شورا این شد تعطیل اه ها دانش که هنگام بود. ریاض
انجمن های از نمایندگان حضور با و ده دانش علم هیأت شرکت
که مدت در که بود این اصل بحث و داد یل تش دانشجویی
در کرد. استفاده اساتید از م توان ونه چ است بسته اه ها دانش
این شورا اعضای ر دی و نگارنده پیشنهاد با جلسات این از ی

علم هیأت های اعضای از ی هر چون که آمد میان به بحث
دریافت برای خوبست آشنایند خارجه زبان ی به دستکم اه ها دانش
در باشند موظف بود خواهد بسته اه ها دانش که مدت در حقوقشان
ان با که زبان از اه دانش پایه کتاب های خود تخصص زمینه
حضور با جلسات در پیشنهاد این برگردانند. فارس زبان به اشنایند
شد گذاشته بحث به دانشجویان انجمن و علوم ده دانش اساتید همه
شورا های به دانشجویان توسط و گرفت قرار ان هم توجه مورد و
بحث از پس شوراها ان در شد. منتقل علوم وزارت تأسیس تازه
منجر « اه دانش نشر «مرکز پیدایش به پیشنهاد این ، اصالح و

ریاض تنها نه و مختلف علم زمینه های در بسیاری کتاب های شد.
ویراستاری، مرکز این و شد ترجمه مختلف اه های دانش اساتید توسط
این گرفت. عهده به را ها کتاب این چاپ و واژه ها کردن نواخت ی
بازشدن از بعد که مرکز این کار و شد اه ها دانش در درس متون کتب
از بعد ریاض به ویژه و علوم پیشبرد در کرد پیدا ادامه هم اه ها دانش
سرسخت طرفداران از که نگارنده است. انکارناپذیر ایران در انقالب
مرکزی چنین تأسیس از بود اه ها دانش در فارس به ریاض تدریس

اران هم از بسیاری انقالبی، جو که آن به ویژه بود شادمان بسیار
به انگلیس متون فقط یا و م کردند تدرس انگلیس به قبال که را
باد به را ما دادن درس فارس به حت و م دادند خود دانشجویان
فعال مترجم یا ویراستار عنوان به مرکز این در م گرفتند تمسخر
معتقد زیرا نکرد اری هم مرکز این با نگارنده خود این وجود با شدند.
را خود هم و برد هم تر پایین سطوح به را نوین ریاضیات باید که بود

است. شده بیان زیر در نکات که چنان برد ار ب راه این در
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٩ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

:١٣۶٣ تا ١٣۵٨ از دبستان ریاضیات در تحول . ٢ . ۴

پیش ریاضیات در باال معنای به چندان تحول ١٣۵٨ انقالب از پیش تا
هندسه انواع روی بر تأکید دبیرستان ها در بود. نشده انجام اه دانش از

رقوم هندسه مخروطات، تصویری، هندسه جمله از بود حساب و
ریاض از نشان هیچ و امثالهم و استدالل حساب فضایی، هندسه
درس کتاب های انحصار نبود. باال معنای به الملل بین سط در
خوارزم فرهنگ گروه دو دست در غیرمستقیم یا مستقیم دبیرستان

برنامه ها در راستا همین در جز به تغییرات سال ها که بود هدف و
آموزش وزارت انحصار در دبستان کتاب های بودند. نیاورده به وجود
پرورش و آموزش وزارت درس کتاب های سازمان و بود پرورش و
تکیه دبستان ریاض کتب در بود. آنها انتشار و بازبین تهیه، مسئول
بود هندسه مقدمات و حساب مقدمات عملیات یادگیری و شمارش بر
ریاضیات بین اینرو از نبود. روز ریاض اصل مفاهیم از اثری هیچ و
قرار بر پیوستگ ای اه دانش از پیش ریاض و زمان آن اه دانش
برنامه ریزی و تحقیقات دفتر » انقالب از پیش سال دو ی نبود.

درس کتاب های در نظر تجدید به تصمیم پرورش» و آموزش وزارت
اقای بود. داه یل تش منظور این برای شوراهایی و بود گرفته ریاض
روش در تخصص با ا آمری از ریاض دکترای که کریم پور رحیم دکتر
کتاب ی پیش نویس انقالب از پیش کم داشت ریاض تدریس
گرفته الهام آموزش ای سب با که را دبستان اول سال برای ریاض
به بود شده نوشته ایی آمری به ویژه و زبان انگلیس های کتاب از
و انقالب از بعد بود. نشده پذیرفته ول بود کرده پیشنهاد دفتر این
شادروان با کریم پور دکتر آقای طریق از نگارنده اه ها دانش شدن بسته
کرد) یافت در دکترا درجه انقالب از بعد سال چند (که نائین سیدکاظم

جلیل میرزا شادروان ارانشان هم و دفتر این ریاض گروه مسئول
جلساتشان در آنها دعوت به و شد آشنا حسام الدین محسن آقای و
تحول ی برای که رسیدیم نتیجه این به هامان بحث در کرد. شرکت
و دبستان درس کتاب های همه باید اه دانش پیش ریاضیات در
باید راه این در و نوشت نو از ریاض جدید سب با را دبیرستان
بهترین حاکم انقالبی جو و گرفت کم نیز دبیران و آموزگاران از
این برای گیرد. قرار آن ها پذیرش مورد جدید کتب که است موقعیت
کرد پیدا توسعه برنامه ریزی» و تحقیقات دفتر ریاض «شورای منظور
این نگارنده ، حسام الدین و جلیل آقایان شورا مسئولین بر عالوه و
مسعود دکتر شادروان همچنین و کریم پور رحیم دکتر آقای و سطور
از نفر چند و بابلیان اسماعیل دکتر ، حسن اکبر دکتر شادروان فرزان،
شورا این مرکزی هسته رستم محمدهاشم جمله از آزموده کار دبیران
که این برای داشت. عضو این از بیش شورا ول دادیم. یل تش را

آموزگاران از نفر چند از شوند ترغیب کارها گونه این به هم آموزگاران
جلسات در گاه آنها از برخ که کنند شرکت شورا در شد دعوت هم
ناش که نکردن باور هیجان وبا عجیب پشتکاری با کردند. شرکت

تا چهار هرکدام که ، هفتگ جلسه ده ها شورا این بود انقالبی جو از
تنها نه هدف جلسات این در کرد. برگزار م کشید، طول ساعت پن
مطالب ارائه روش ه بل بود اه دانش پیش ریاض برنامه رئوس ارائه
هم کتاب های از برنامه ریزی این در م گرفت. قرار بحث مورد نیز
پژوهش های و ا آمری ایالت های برخ و اروپایی کشورهای در طراز
الهام ر دی کشورهای در کودکان برای ریاض تدریس متخصصین
بر تکیه باید مطالب بیان در که بود این بر تأکید ول م شد گرفته
که کرد کاری باید که بود این بر ما نظر باشد. ‐اسالم ایران فرهنگ
عالقمندان تا برود بین از اه دانش پیش سطوح در ریاضیات از ترس
برنامه رئوس که آن از پس بروند. باالتر سطوح به بیشتری ریاض
برای شد تقسیم بندی و ریخته دبستان پنجم تا اول سال های ریاض
شدیم. برنامه ها این پایه بر درس کتاب تهیه داوطلب عده ای سال هر
نوشتن برای را خود برنامه ریزی ابتدای از پور کریم آقای و نگارنده
کتاب این نوشتن داوطلب رو این از م کردیم آماده دبستان اول کتاب
با پیوست. ما به هم ریاض دبیر رستم هاشم محمد آقای و شدیم
ه بل آموز دانش کتاب تنها نه سال ی عرض در روزی شبانه پشتکار
تدریس اول سال در بود قرار بعد سال که آموزگاران برای هم کتابی
در ١٣۶٢ تابستان در و رساندیم شورا تصویب به را آنها و نوشتیم کنند
آموزگاران برای کالس هایی تهران و شیراز رشت، ، مشهد شهرهای
شود گفته باید کنیم. آشنا کتاب تدریس روش با را آنها تا گذاشتیم
ژان تب م تأثیر تحت نگارنده کتاب این نوشتن و برنامه نویس در که
افکار و بود کودک ریاض متخصص و سویس روانشناس ١۵ پیاژه
کودک تب، م این بر بنا پذیراند. ارانش هم به را متخصص این
«اُردینال». نه و م کند درک «کاردینال» صورت به را عدد مفهوم
بین دوسویی بی ی تناظر با را دو مفهوم مثال کودک که معنا این به

مفهوم عنوان به نه کند م درک اشیاء از عضوی دو مجموعه های
که بود کرده ثابت و بود معتقد پیاژه اینرو از است. ی مفهوم از بعد که
کاردینال مفهوم پایه بر را آنها بردن ار ب و اعداد یادگیری مفهوم باید
سنین در کودک خواسته های از باید آموزش چنین برای و داد آموزش
از و کرد را استفاده اکثر حد است بازی و آمیزی رنگ و نقاش که پایین
اساس هم ما جست. دوری کودک ذهن از دور و مجرد مفهوم هرگونه
این نهادیم. بنا آموزش روش همین بر را دبستان اول کتاب تألیف
نوشته سب این با انقالب از بعد که بود ابتدایی کتاب نخستین کتاب
و آموزگاران استقبال مورد کتاب شد. درس رسم کتاب ١٣۶٣ از و
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کتاب نظر تجدید بدون سال ٢١ مدت و گرفت قرار دانش آموزان اولیاء
در که نقاش و رنگ آمیزی با ریاض آموزش بود. ابتدایی اول رسم
راه هم دبستان دروس سایر به بعد سال های در شد عرضه کتاب این
کتابی چنین نوشتن شاید م رسد. بنظر عادی امر ی امروزه و یافت
که سهم به نگارنده ول نباشد افتخاری چندان اه دانش ی برای
بودن تعطیل سال های در کتاب این نوشتن در به ویژه و برنامه ریزی در
پیشبرد به راه ازاین که است معتقد و است مفتخر داشته، اه ها دانش
اری هم از مرا مهاجرت است. کرده شایان کم ایران در ریاضیات

کرد. محروم بعدی ریزی های برنامه برای

پایان سخن
به نزدی سال های نوشته های در باید را کنون ریاضیات ریشه های

«ام و ١۶ آرتین» «امیل نوشته های در به ویژه دوم جهان جنگ آغاز
ساختاری ریاضیات عنوان تحت فرانسه در آنها حامیان و ١٧ « نوتر
از ی علوم، فیلسوف فرانسوی، ١٩ کاوایس ژان کرد. جستجو ١٨

های «پایه عنوان تحت تمامش نا آثار از ی در او بود. حامیان این
دانان ریاض با او نزدی اری هم میوه ی که ٢٠ ریاضیات» های
ریاضیات تحول م گوید« چنین بود نوتر» «ام با به ویژه معاصرش
بر و م شود نو وقفه بدون که است ( (دینامی بالقوه نیرویی چون
اصول،« این ذات حدود و م زاید، خود که موضوعه ای اصول پایه
ریاضیات و م آفریند را موضوعه ای نظریه ی اصل هر بودن» ناکامل
م سازد. رها تجربه» از شده جدا شناخت » گونه هر از را بنیادی
از او طریق این به شد». پارادوکس ها بحران به منجر که جدایی ای
عین در م گیرد فاصله کم بورباک گروه در دوستانش از فکری نظر
پژوهش سنت مرکز دو در ریاض دادن جهت در بسزایی سهم حال
است. داشته ٢٢ دوفرانس کلّژ و ٢١ عال دانشسرای یعن فرانسه در
ریاضیدان یا فیلسوف دوستان توسط جنگ از بعد اش نشده منتشر آثار
«G. Canguilhem» و ارِسمن» «شارل و شواله» «کلود به ویژه اش
او نوشته های با جوان در نگارنده . ٢٣ است شده منتشر ران دی و

عنوان تحت آلمان از ترجمه ای که نوشته ها این از ی از شد. آشنا
م توان چنین است، تشریح با همراه کانتور» و ددکیند اتبات «م
که م بینیم کنیم برس که را ریاض از تحول هر که کرد استنباط

طبیع به طور رسید پختگ از حدی سر به که هنگام مفهوم هر
ران پژوهش دست در همزمان نوآوری کلید و م شود نوزایی دار بار

آن نه شود م ثبت نامش به نوآوری ی که آن و م افتد بسیاری
به را یافته ران دی از زودتر که است آن ه بل بوده برترین که است
را س هیچ نگارنده دید از اینرو از است. رسانده ارانش هم آگاه
گمنامان زیرا دانست علم هر یا ریاض از مفهوم ی پدر نم توان
مفهوم این بارآوری و آن از پیش پختگ های در هم بسیاری ر دی
دانستن ها از شاخه ای هر در تنها نه پدیده ای چنین داشته اند. سهم
اجتماع ی در علم رشد به را آن م توان ه بل است پذیر تعمیم
جوان ها کردن آگاه که هدفم به نوشته این با امیدوارم داد. تعمیم هم
شدن دگرگون و ١٣۵٠ سال های نخستین در ایران ریاض وض به
در که دانست باید باشم. رسیده اندازه ای تا بود آن دشوار و تدریج
تایپ را ریاض متن آن با بتوان که تحریری ماشین حت سال ها آن

ریاض مجله ای ما اه دانش کتابخانه های در نداشت، وجود کرد
اتبه م طریق از تنها بین الملل علم تماس های نبود، بین الملل و

سادگ به ریاض پژوهش و آموزش کار نتیجه در داشت. ان ام کتبی
ایران در ریاضیات کنم درک م توانم دور راه از که آنجا تا نبود. کنون
که داشت دور نظر از نباید ل و است خوردار بر خوبی سط از کنون
دور خیل درگذشته های کرده آغاز را دادن میوه امروز که درخت این
پیوند را آن ری دی کسان تر نزدی گذشته ای در و کاشته را آن کسان
دارند برعهده را آن مواظبت کسان هم اکنون و داده اند پرورش و زده
از را آن که است آیندگان بر کند. عرضه برتر میوه ی و شود بارورتر تا

دارند. امان در حوادث آسیب
میالدی ٢٠٢١/٠۶/٢٧ ، شمس هجری ١۴٠٠/٠۴/٠۶ پاریس

ارزنده ران پژوهش با سربلند و آباد ایران آرزوی با

فرانسه عال آموزش بازنشسته ∗

بار چند از پس بود. هم نهضت این سری و فعال عضو سوربن اه دانش در تدریس با همزمان و بود نازی آلمان علیه فرانسه مل مقاومت نهضت گذاران بنیان از کاوایس ٢٣ژان
شد. منتشر مرگش از بعد نشده اش منتشر نوشته های از برخ و شد باران تیر و محاکمه دستگیر، دوباره نازی ها توسط سرانجام فرار و نجه ش و زندان بازداشت،
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