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د آمده اندابتکارهـای فـراوانی ده سالی است در فرانسـه  ا درک بهـتری ازپدـي . از اين رو، دسـت آيدبهۀ مـا  نقش رياضـيات در جامعـ ـت
هـاابتکاررياضيدانان بيش از پيش دريافته اند که ميبايست ويژگيها و سودمندي هـاي رشـتۀ خـود را بهـتر بشناسـانند. يکی از نخسـتين 

پخش و به چنـدين زبـان برگردانـده شـد. اکنـون اينطور گسترده ای بود. آن مجموعه به  2002در سال  انفجار رياضيات کتابانتشار 
اب، شـاهد تحـولی فاصـله بـا  ده سـالکم وبيش. دسترسی است   قابل)web(روي تارنما که کتاب ناياب است هرچند  چـاپ نخسـت کـت

دارد! برگزاري سريع در همۀ شاخه هاي رياضيات و توسعۀ روز افزون آنها در زمينه هاي گوناگون جامعه بوده است: انفجار ادامه
 واشتواقعی د موفقيــتی ،بــود رياضــيات در حــال رشد گــواهی بــر جايگــاه ،  کــه هــدفش20092رو در ســال کنگــرة رياضــيات پيش 

نشـرکتاببـاز  توانسـتيم بـه   که به اين مناسبت گردآوري شد، ایهدر اين پيروزی مشارکت نمودند. با سرماي هم بسياريصنعتگران  
روز رسـانده از جـزوۀ . از اينرو بر آن شديم که جزوبپردازيم  پيشـين و بيسـت ويـک متن نـوۀديگري منتشر کنيم که شامل سه مقالۀ ـب

.بگيردنظر را در  رياضيات کاربردهايه تحول هاي تازه و گوناگونی روزافزون  تراکنشها و باشد ک

. در واقــع امــروز هم هنــوز دردر زمينــه و جايگــاه  خــود قــرار دهيم بــپرازد، اين مجلــد را  مکاشــفۀ متنهاپيش از آن کــه خواننــده به
 رانقّــاد زندگی ميکنيم. رياضيات ابزاري بی جايگزين براي پرورش دقّت و استدالل است؛ شهود، تخيّل و روحيــۀ یتناقضموضعيت 

، با تراُکنشـهايی کـه بـارياضيات. عالوه بر اين، ی استتوانمند عنصر فرهنگی  جهانی ویگسترش می دهد؛ هم چنين رياضيات زبان
ورياساير علوم دارد، با توان وظرفيّتش در توصيف و تشريح پديده هاي پيچيده اي کـه در طـبيعت آشـکار می شـوند يـا در دنيـاي فنـ

واقعيت را نمی داننـد  يـا دسـت کمما، غالب اوقات اين د.  اکثر همشهريان دار ما روزمّرۀدر زندگی زافزون ُرخ می دهند، نقشی  رو
يا، بلکــه دربرنامــه نمی يابدتکامــل ديگــر و  اســت آن را کم ارزش می شــمارند. بــراي اين اکــثريّت، رياضــيات موضــوعی مجــّرد

.ه استشدندارد، زندانی   دنياي واقعی ا بارتباط چندانی که ،آموزشی

1    
(a)- Maria J. Esteban, Présidente de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles  2009-2012.
(b)- Bernard Helffer, Président de la Société Mathématique de France 2010-2012. 
(c)- Jean-Michel Poggi, Président de la Société Française de Statistique 2011-2013. 

2      Le Congrès Maths à Venir, 1-2 Décembre 2009.



البته می توان اين تناقض را با داليلی برخاسته از ويژگی هاي رشتۀ رياضيات توضيح داد.  رياضيات رشته اي است که به کمک
می شود: نظريه هاي  بارور از خود نيزهمان اندازه پيوندهايش با ساير علوم، با جامعه و با دنياي صنعتی تغذيه می شود، اما به 

جديد رياضی نظريه هاي قبلی را نابود نميکنند بلکه آنها را به کار می گيرند، بهبود می بخشند و يا از آنها پيشی می گيرند. از سوي
مقابل، هرچند شمار فراوانی از پژوهشگران رياضی پيش ازهر چيز مجذوب جنبه هاي روشنفکري وشايد هم زيبا شناختی رشتۀ

،ترتيبرياضيات هستند، تعداد زيادي هم درگير جهتهايی از پژوهش هستند که به کاربردهاي حقيقی اين رشته مربوط اند.  بدين 
 کنند. اين تعادل ظريف بين عواملراهبري، اما نمی توانند به تنهايی آن را کنندمی  را غنی هرچند کاربردها  پژوهش رياضی

پژوهش در رياضيات را  با کاربردهايفعّاليت يا   بخواهند  کرد. اگر  مطلقاً حفظدرونی و بيرونی در گسترش رياضيات را بايد
ویس . درکنندرا  ناپديد بخواهند  فعّاليتها و پژوهشهای رياضی  ، مانند آن است که کنند آن تعريف يا ارزشيابی ۀ موجود يا بالقو

مانند آنچه  رياضيات فرانسه رياضيات، ِ ِدرونی ِ   مطالعۀ  ساختارها و پويايی، يعنی3 اصل موضوعی سازي  ممتاز کردِن مقابل،
 را  درکاربردي رياضياِت به اصطالح ۀتوسع  انجام داد،  هرچند با موفقيتهای چشمگير همراه بود، 1970 تا1940در سالهاي 

. عامل هاي  پيشرفت جريان داشت  آمريکا و اتحاد شورويۀ اياالت متحد  بر خالف آنچه  در همان زمان  در ،فرانسه عقب انداخت
ی قوی قرار دارند. امروز، رياضيات با بخشهاي متعددي از اقتصاد و ساير علوم  روابط تۀ  رياضیشرغالب اوقات در مرزها ي 

ده است:ش است. مرز بين رياضيات محض و رياضيات کاربردي  نفوذپذير برقرار و ايجاد کرده را ازسر گرفته  و در مواردي هم 
روز افزون بکار می روند و در عين حال،  مسائل نظري های  با دشوارياقعیبنيادي ترين بخشهاي رياضی در حل مسائل  و

.خيزند از پرسشهاي کاربردي بر می جديدی

در حل مسائل اجتماعی وش   رياضيات، به ويژه کار آمدي چشمگيرۀهدف اين کتاب آن است که همۀ جذابيت ها و برگهاي برند
.ن دهد نشااجتماعی ، فرهنگی و فناورانه علمی، نندام متنوع  رياضی را  چهره هایمی خواهداين کتاب . کشف شود ی، ورافن

عالوه بر  فيزيک، شيمی، مکانيک، انفورماتيک،  اقتصاد وکه   بپردازد  ی رشته ايشمول تنوع و در عين حال جهان به  می خواهد
.   بدونهست. رياضيات همه جا  مختلف  فناوري ارتباط داردجنبه هاي و همچنين  با علوم انسانی و اجتماعیزيست شناسی، 

خودرو برای سازندگان ، نه  تلفن همراه، نه کارگاههاي طراحیطالع رسانی اسامانۀرياضيات نه رايانه اي وجود می داشت، نه 
 ماهواره، نه پردازش سيگنال، نه رمز گشايی ژنوم، نه پيش بينی هوا، نه رمز نگاري، نهباوهواپيما، نه سيستم موقعيت سنجی 

.انبوه هاي  پردازش دادهموتور هاي جستجوگر و نه   نه،کارتهاي هوشمند، نه روبات ها

.است حاضر همه جا ی به عنوان علم آکادميک و آموزش پايه در مدارس،  رياضيات در جامعه ي امروزخود نقش فراتر از
م ازهوري زمان ما حرکت می کند. اين توسعه ها ا توسعه هاي علمی و فن ِ گاه همراه  و گاهی هم پيشاپيش، گاه به دنبال،رياضيات

،  نياز به. سر انجاماسته  انباشته شد در گذشته  ی که کشفيات هم ازند، وياری ميگير معاصر یجديدترين نتايج پژوهشهاي بنياد
روز که با سيستم هايی با پيچيدگی هنگامیاست. و افزايش در حال رشد فناوری،  هاي آفرينشو رياضيات، با شتابگيری جهشها 

نياز به رياضی را نمی توانالزم داريم،  را آنهاو بهينه سازی  تجزيه و تحليل  و ط بر چنين سيستمهاافزون مواجه هستيم، و تسلّ
(بنياد ملی علوم- که سازمانی کشوري  NSF آمريکا اين موضوع را به خوبی درك کرده است،  زيرا  ۀ اياالت متحدناديده گرفت. 

2000 از سال ) در آمريکاي شمالی است و وظيفه اش اختصاص و توزيع اعتبار مالی براي پژوهشهاي دانشگاهی است« فدرال » 
  مانند چين هم اخيراً  کشورهاييحمايت از رياضيات و بودجۀ اختصاصی اين رشته را به شکل قابل مالحظه اي افزوده است.

 سرمايه گذاري وسيعی در اين زمينه کرده اند.سربرآورده  و

 ، ارزشمند يافتيم. عمومی سازي رياضياتی در اشاعه و ابزار  را، به عنوان ،   تکميل و به روز رسانی اين کتاباساسين ابر 
يم.مند را آرزوبرانگيزاننده اکتشافاتی زيبا و ، براي خواننده

3  axiomatisation


