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 کتاب نقد و معرفی

کتاب بر نقدی

در ریاضیات تاریخ «مستندسازی
ریاضیات جشنوارۀ اولین معاصر: ایران

اول)» (جلد
منوچهریان∗ بهزاد و قاسملو فرید

نظری∗∗ عل محمد

است شتافته باق دیار به قربان ابوالقاسم شاد روان که زمان از
تاریخ به «نگاه کتاب به جز ایران ریاضیات تاریخ دربارۀ کتاب هایی
طبع عرصه به شهریاری پرویز زنده یاد نوشتۀ ایران» در ریاضیات
٣٠٠ یا ٢٠٠ در ریاضیات تاریخ مورد در وقت است. نیامده نشر و
صحبت کاشان جمشید غیاث الدین از بعد وییم ب بهتر یا اخیر، سال
این که م گردد ته قلندر از ریاض علم میدان آن قدر م کنیم

نم ماند. چیزی دل از آه جز را برهوت
شیخ و خورشیدی) ٨٠٨ سال به (متوف غیاث الدین از بعد
ملقب غفاری نظام الدین و خورشیدی) ١٠٠٠ سال به (متوف بهایی
(دانش آموختۀ مظفر و ناصری عهد ریاض دان مهندس الممال به
و داشت، آن را آرزوی گالوا که جایی همان پاریس، پل تکنی مدرسۀ
ری، دی برجسته ریاض دان ایران) در جبرخط مقالۀ اولین نویسندۀ
نگذاشته بوم و مرز این عرصۀ به پا معاصر، دوران اخیرِ دهۀ سه از خارج
۴٠٠ و به تنهایی سال ٢۵٠ که دانش و علم فروزان چراغ آن و است

خاموش به بود درآورده اهتزاز به را علم پرچم اروپائیان با مشترک سال
هیچ بهایی شیخ نوشتۀ «خالصةالحساب» ارزندۀ کتاب به جز و گرایید

است. نشده نوشته ری دی ریاض کتاب
کتاب همین مدت ها دارالفنون تاسیس از بعد که وییم ب اگر
بیراه پر است، م شده تدریس آنجا در بهایی شیخ خالصةالحساب

دکتر زنده یاد توسط ریاضیات موسسۀ راه اندازی از بعد نگفته ایم.
ایران نوین ریاضیات پدر باید به حق را او که مصاحب، غالمحسین
رگ در تازه ای خون ریاض برجستۀ استاد ٧۵ تربیت با نهاد، نام
ایران ریاض انجمن تأسیس با و شد دمیده بوم و مرز این ریاضیات
باره ی به بود شده سپرده فراموش به که ریاضیات ،١٣۵٠ سال در
مریم یاد زنده فیلدز جایزه های گرفت؛ سر از را زندگ ققنوس چون
از نشان ٢٠١٨ سال در درخشان فریدون و ٢٠١۴ سال در میرزاخان
و مرز این ریاضیاتِ درخت و است زنده ایران در ریاضیات که دارد آن

است. گشته تنومند بوم

زینت به را ایران معاصر ریاض دانان زندگ که شاخص کتاب
تربیت شدۀ استاد ٧۵ این از و است نشده نوشته هنوز گرداند آراسته طبع
تعداد و کشیده اند خاک مغاک در روی تعدادی ریاضیات، موسسۀ
هم که هستیم آن نیازمند و م گذرانند را کهنسال دوران زیادی
این ریاض تاریخ برای آنان خاطرات هم و شود نوشته آنان زندگ
«مستندسازی کتاب نقیصه این رف برای گردد. ضبط و ثبت ت ممل
فرید تالیف ریاضیات» جشنواره اولین معاصر: ایران در ریاضیات تاریخ
١۴٠٠ سال در آرنگ سبز نشر طرف از منوچهریان بهزاد و قاسملو
ریاض دانان خاطرات ضبط و ثبت هدفش و است رسیده چاپ به
است. تهران) اه دانش در جشنواره ای در شده (بازگو معاصر دوران
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توب م را جشنواره ای روز و حال تا نموده اند تالش کتاب نویسندگان
علم تاثیرگذار افراد و ریاض دانان خاطرات از بخش که نمایند

م دهد. نشان را ایران نوین ریاضیات
صفحۀ تا اول، جلد در است: رسیده چاپ به جلد دو در کتاب این
اردیبهشت در که است ریاض جشنوارۀ ی برگزاری از گزارش ،۵٠
محمدرضا دکتر سخنران که گردید برگزار تهران اه دانش در ١٣٧۵
سال در را ایشان دغدغه های و تهران اه دانش ریاض گروه از درفشه
دغدغه های از تعدادی هنوز م دهد. نشان ریاض رشته مورد در ٧۵
سال ٢۵ گذشت از بعد و است ریاض رشتۀ روز مسائل جزء ایشان
مقاری، عل دکتر سخنران صفحه ای چند است. نگردیده مرتف
وقت، پایۀ علوم دۀ دانش رئیس و تهران اه دانش فیزی شیم استاد
وقت رئیس عارف، محمدرضا دکتر سخنران به صفحه چندین و
باید که م گویند هم است. شده داده اختصاص تهران، اه دانش
پاشنه همان روی در و م گوییم ساله هر و داد ارزش پایه علوم به

چرخیده! م که م چرخد
خالصۀ کنم، عرض چه که زندگ نامه، مطالب، این از پس
علوم دۀ دانش ریاض دانان از نفر ٨ زندگ نامه از ناقص بسیار
محسن دکتر از عبارت اند نفر ٨ این است. شده آورده تهران اه دانش
عباس دکتر بهفروز، احمد دکتر ، فاطم تق پروفسور هشترودی،
دکتر ، قین محمدعل دکتر ، آق اول محمو دکتر ، کرمان ریاض

زندگ به جز . طرخوران رجبی محمد دکتر و ردی ده هادیان عبداله
این از بعض زندگ است صفحه سه به نزدی که هشترودی دکتر
است درآمده تحریر رشتۀ به صفحه ی یا و صفحه نیم حد در برزگان

ی برای البته و است تاریخ کتاب ی بزرگ ضعف های از که
اشاره نویسندگان نماید. کفایت نیز حد این در چه بسا گزارش کتابِ
بزرگان این تالیف کتاب های و تحصیل محل تولد، محل تاریخ، به
مرز این ریاض تاریخ در بزرگان این نوشته های تاثیر به و پرداخته  اند
از خالصه ای صدر محمد ادامه، در است. نشده اشاره تقریباً بوم و

زندگ از مفصل تر که نموده نگارش را آل بویه اسداله دکتر زندگ
نوشته آل بویه دکتر سخنران های از ی و است ریاض دانان سایر
م دهد. نشان ایشان زندگ از را ارزنده ای و ظریف نکات که شده
کرم زاده امیدعل دکتر زیبای قلم به صفحه ای ٢۴ مقالۀ ی ادامه در
از که است شده آورده تهران» اه دانش از من «خاطرات عنوان با
زیبای بسیار فرازهای از است. کتاب خواندن و جالب بخش های
آن در کرمزاده دکتر توسط کل حالت در پریش ها مسئله حل آن
مورد که هندسه و ترکیبیات مسائل از ر دی تعدادی  سال هاست.
آموزش در بعداً که شده آورده آنان حل با نیز است کرم زاده دکتر عالقۀ

است. گرفته قرار استفاده مورد المپیادی دانشجویان
گزارش است، شده آورده صفحه ٢٠ حدود در که بعدی مطلب
اعتالی عنوان با جشنوراه این روز اولین در که است میزگردی
دکتر جمله از ریاض بزرگان سخنران و شده آورده ایران در ریاضیات
امیدعل کرمزاده دکتر رجبعل پور، مهدی دکتر ، خسروشاه برادران
باز که است ده آباد شفیع احمد دکتر ، شهشهان دکترسیاوش و
و آب این ریاضیات مورد در بزرگان این دغدغۀ اصل اش بحث
عنوان با کتاب ادامۀ نیست. لطف از خال آن خواندن و است خاک
و است جشنواره دوم روز گزارش تهران، اه دانش در ریاضیات اعتالی
نکات که شده ارائه خسروشاه برادران غالمرضا دکتر توسط مقاله ای
سرپرست شهشهان سیاوش دکتر آن از بعد و دارد بسیار خواندن
برنامۀ روند مورد در برنامه ریزی عال شورای ریاض تخصص کمیتۀ
را جالبی ده صفحه ای گزارش تکمیل تحصیالت دوره های درس

م دهد. ارائه
شاهزادۀ زندگ دربارۀ زارع نهندی رشید دکتر کوتاه مقالۀ
زیرا است، آمده مطالب ادامۀ در گاوس، فردریش کارل ریاضیات،
تولد همسای ی در بود جشنواره برگزاری زمان که اردیبهشت ماه
فلسفه، مردِ سخنران گزارش سپس و است بزرگ ریاض دان این
با که است الریجان اردشیر محمدجواد دکتر سیاست، و فیزی
که است شده ارائه منطق مالحظات برخ مجازی، حقیقت عنوان
سایر از جالبی مثال های و دارد تحقیقات کردن کاربردی به نظر بیشتر

م آورد. کشورها
در شده ارائه مقاالت مبسوط گزارش آخر، تا کتاب ١۴٠ صفحۀ از
رده بندی بر مروری عنوان با درفشه دکتر سخنران است. جشنواره
ضرورت عنوان با گویا زهرا دکتر خانم ، متناه سادۀ گروه های
نکات (که جشنواره سوم روز در درس کتاب های محتوای تغییر
ریاضیات در شهود نقش دارد)، ریاض آموزش در فراوان ارزنده
نوع در (که ریاض دبیر سیدموسوی حسین سید نوشته دبیرستان
سپس هستند. بخش این مطالب از است) جالب و خواندن خودش
احمد دکتر توسط حلقه ها) (نظریۀ ریاض رشته های برخ معرف
مقالۀ است. شده آورده اصفهان صنعت اه دانش استاد حقان
مسئله چندین که است خسروشاه برادران دکتر از ترکیبیات بعدی،
شاخه های آن از بعد م کند. مطرح را ترکیبیات جالب و کاربردی
روند ی که است شده آورده شهشهان سیاوش دکتر از هندسه
و م کند مطرح را معاصر زمان تا دکارت زمان از را هندسه از تاریخ
به خوبی را هندسه شاخه های تاریخ نظر از اما است، کوتاه اینکه با

صنعت اه دانش استاد ، رجال عل دکتر سپس م نماید. تشریح
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در آمار علم کاربرد از و م دهد ارائه را احتمال نام با مطلبی اصفهان،
سخنران در تاریخ مطالب ترکیب با و م آورد به میان صحبت جامعه

م نماید خوش آن کاربردهای و احتمال علم با را خواننده مذاق خود
جهان سال یعن ،٢٠٠٠ سال آماده را اذهان خود سخنران بین در و

با شادمان ارسالن دکتر سخنران آن از بعد م نماید. ریاضیات،
آن در را ریاض آنالیز مختلف شاخه های و است ریاض آنالیز عنوان
آنالیز کتاب های از خوبی نسبتاً تعداد همچنین م نماید. تشریح زمان
آخرین م نماید. معرف را را شاخه این بزرگان نوشته های از ریاض
برادران دکتر توسط که است جشنواره جم بندی اول جلد مطلب
از پرخاطره عکس تعدادی ادامه در و م گیرد صورت خسروشاه
دنیای این حاال و بوده جم شم موق آن که بزرگان و است ایام آن
هست ما برای خاطره شان و یاد اما گفته اند، ترک همیشه برای را فان

بود. خواهد و
برگزاری زمان در میزگرد دو گزارش کامل به طور کتاب دوم جلد
ماندن برای که است شده تاکید جلد این مقدمۀ در و است جشنواره
اقدام جشنواره این فعالیت های مستندکردن به نویسندگان تاریخ در
و خالصه میزگرد دو هر مبسوط گزارش آوردن از قبل نمودند.
در محورها این نموده اند. ارائه را میزگرد در بحث مورد محورهای
، اه پیش دانش و اه دانش ریاض آموزش از عبارت اند اول میزگرد
الت مش المپیاد، کنکور، ریاض دان و ریاض ، ریاض در پژوهش
اه ها)، دانش در چه و مدارس در ریاض آموزش در (چه راه حل ها و
عناوین در و آن اهمیت و ریاضیات تاریخ اقتصاد، و معیشت اوضاع
آفت های و ماهیت پژوهش، اجتماع، و ریاضیات : دوم میزگرد

آموزش ارزیابی انواع و کنکور آن، آفت های و ماهیت آموزش، آن،
در آن نقش و اقتصاد آن، مسائل و ریاض دکتری دورۀ ، ریاض
۴٨ سال از یعن ) گذشته سال ٢٧ ط جامعه اهداف ریاضیات،
از بودند عبارت میزگرد دو در کننده شرکت افراد که (٧۵ لغایت
دکتر نهندی، زارع دکتر ، رجال عل دکتر ، شهشهان سیاوش دکتر
دو خوشبختانه که هستند قاسملو دکتر کرم زاده، دکتر منوچهریان،
میزگرد در کننده شرکت اصحاب جم در کتاب این نویسندگان از نفر

بودند.
ریاض دانان زندگ که است الزم که کنم م تاکید ر دی بار
نوشتن در فرصت که گردد آراسته طبع زینت به بوم و مرز این بزرگ
حیات قید در که آنان از برود. دست از است ن مم آنان زندگ نامه
انجمن یا و بنویسند را خود خاطرات و زندگ شود خواسته هستند

کسان از بردارد. را خیر قدم این و ذارد ب پیش پا ایران ریاض
ده های دانش یا ریاض گروه های تمام در دارند نوشتن در دست که
نوشتن به دست گروه یا ده دانش هر کنم م درخواست کشور ریاض
خودشان دۀ دانش یا گروه از صاحب نام افراد خاطرات یا زندگ نامه
در مرور به و شده نگهداری ایران رياض انجمن در جایی و بنماید

گیرد. قرار عالقه مندان اختیار
این تهیۀ با م توانند ایران معاصر ریاضیات تاریخ به عالقه مندان
برگزار پیش سال ٢۶ حدوداً که جشنواره این گزارش از کتاب، جلد دو

گردند. بهره مند شد،

اراک اه دانش ∗∗
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کتاب
عددی» جبرخط در درس «نخستین

حجاریان∗∗ مسعود

مورد در جام کتاب ی عددی جبرخط در درس نخستین کتاب
آن، در شده مطرح مباحث به با توجه که است عددی جبرخط
قابل دکتری و ارشد کارشناس ، کارشناس مقاط دانشجویان برای

جبرخط اساس و پایه ای مطالب کتاب، این در است. استفاده
مسئله ، خط معادالت دستگاه  ، ماتریس تجزیه های همچون عددی

جزئیات بیان با و کامل به صورت ویژه مقدار مسئله و مربعات کمترین
است. شده داده شرح آن ها با مرتبط مطالب و

تهران: عددی، جبرخط در درس نخستین حجاریان، مسعود
. ١٣٩۴ ، بهشت شهید اه دانش انتشارات

بهشت شهید اه دانش ∗

کتاب
عددی» جبرخط در درس «دومین

حجاریان∗∗ مسعود

کاربردی زمینه های بر تأکید با عددی جبرخط در درس دومین کتاب
قابل تکمیل تحصیالت دانشجویان برای عددی جبرخط نوین و
زمینه های در عددی جبرخط کاربرد به توجه با است. استفاده
پیشرفت اند، حال در بسیار شتاب با اخیر سال های در که جدیدی
نامتقارن، دستگاه های حل برای تکراری روش های کتاب این در

محاسبات ، خط مل م مسئله ، ماتریس معادالت دستگاه های
شده اند. داده شرح وارون ویژۀ مقادیر مسئله و تانسوری

تهران: عددی، جبرخط در درس دومین حجاریان، مسعود
. ١٣٩٩ ، بهشت شهید اه دانش انتشارات

بهشت شهید اه دانش ∗


