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ریاض جامعۀ همبندیِ دیدگاه ها: و صداها
∗ مل حسن

یده چ
صدا اینکه نه نم رسد. جایی به خیل دردهایش و ریاضیات صدای
م شود. گم ر دی صداهای هیاهوی در اما هست، نباشد، پیام و
ویم. ب بیشتر صداها این دربارۀ که کرد خواهم تالش نوشته این در
شود، آشنا بیشتر خود، فعال و توانا چهره های با ریاض جامعۀ چه هر

داشت. خواهد بلندتری و رساتر صدای

مهم سؤال دو طرح مقدمه:
و ریاض اساتید ، ریاض انجمن اخیر، سال های این همۀ در
و ریاض وضعیت از مدام ، ریاض جامعۀ دلسوز سوتان پیش

ط ایران، ریاض انجمن نوشته اند. و گفته اند چالش هایش
موضوعات سخنران ها، و سمینارها در بارها و بارها متمادی، سالیان
اخبار قسمت به م توانید ) است. کرده بررس را مختلف
و فعالیت ها این جریان در تا بزنید سری ایران ریاض انجمن اه وب
قرار است دست به گریبان آن با کشور ریاض که الت مش جزئیات
متن در که جهت آن از کشور ریاض معلمان و اساتید گیرید.)
و م کنند نرم دست وپنجه ریاض وضعیت با به خوبی و هستند حادثه
است، رخ دادن حال در اتفاق چه مدارس و اه ها دانش در م بینند
و فن رشته های آیندۀ همچنین و ریاض رشتۀ آیندۀ به نسبت

رجال عل دکتر از [١] مقالۀ (به م دهند. هشدار مدام ، مهندس
با مصاحبه ،[۶] همچنین و اصفهان صنعت اه دانش برجستۀ استاد
اه دانش ریاضیات سوت پیش استاد و ایران ریاض ماندگار چهرۀ
با مصاحبه [٣] و کرم زاده امیدعل دکتر اهواز، چمران شهید
شهید اه دانش ریاض آموزش برجستۀ استاد گویا، زهرا دکتر خانم

نگاه کشور» در ریاضیات آرام «افول عنوان با [٢] مقالۀ و بهشت
رسالت اساس بر ریاض بزرگ اساتید و ماندگار چهره های بیندازید.)
پای از اصیل، و جذاب ریاض محتوای ارائۀ و معرف جهت در خود
از نام بردن بر قرار اگر برداشتند. قدم ، چشم داشت هیچ بی  و ننشستند
خود نوع در که دید تدارک باید بلند باالیی فهرست باشد، چهره ها این
بود انش ام و شد فراهم شرایط اگر دارد. خوشحال و افتخار جای
فعالیت هایشان و چهره ها این به دست، این از بعدی نوشته های در
را فعالیت ها این همۀ تأثیر بخواهم آنکه بدون اما پرداخت. خواهم
دارم قصد نباشم، آنها قدرشناس نکرده، خدای یا دهم جلوه کوچ
اول» «سؤال ذارید ب کنم. جلب ری دی موضوع به را خواننده نگاه
جامعه که م شود چه شود: روشن تر کم موضوع تا کنم مطرح را
موجود صداهای همۀ بین در شاید، و باید که آنچنان مسئولین، و
آن ها با و نم شنوند را آن ران کنش و ریاضیات صدای جامعه، در
سؤال این به زیادی و متنوع جواب های نم شوند؟ همدل و همراه
شاید اما بود. خواهند توجه خور در و جالب بی تردید که داد م توان
و بهتر را خود توانسته اند ر»، دی «صداهای که باشد این جواب ی
ریاضیات اما برسانند، بشنوند، باید که مسؤلین و جامعه گوش به بیشتر
که ا ست ران کنش همۀ قبل، جملۀ در ر» «دی از منظور نتوانسته.
خود پیام انتشار حال در رسانه ها طریق از و مختلف زمینۀ های در
از الت مش بیان و ارسال در ضعف و کوتاه اینکه نه هستند.
هر آنچه ریاض جامعۀ خیر، باشد. آن ران کنش و ریاض جامعۀ سمت
کشور ریاضیات پیشروی چالش های بیان راه در است داشته توان در
انگار اما است، داده به خرج ریاضیات ترویج و آموزش همچنین و [۴]
تأثیر و رسانه قدرت از صحبت ندارد. را اثرگذار طنین آن صدایش
علوم ر دی شاخه های حت و ریاض متأسفانه که است جامعه بر آن
روزنامه ها صفحات به نگاه است کاف محرومند. آن داشتن از نیز
رسانه های ر دی و صداوسیما برنامه های مجازی، فضای نشریه ها، و
حاضر صداهای ر دی میان در را ریاض حضور میزان تا بیندازیم کشور
وضعیت و ریاض با مرتبط موضوعات و چالش ها آوریم. دست به
برسند، عموم افکار گوش به که م شود به سامان زمان آن پیچیدۀ

آگاه شوند، آشنا آن ها با آموزش حوزۀ دست  اندرکاران و مردم عموم
بتوانند متخصصین و کند پیدا رشد ریاض اه جای و نقش دربارۀ عموم
چندی برسانند. ان هم گوش به بهتر و رساتر را خود ارهای راه
رابطه، این در ریاض دغدغه مند و خوش ذوق اساتید از ی پیش
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پانزده روزی تنها صداوسیما که بود کرده مطرح جالبی درخواست
ریاض مورد در که دهد فرصت ریاض انجمن به تلویزیون در دقیقه

جالب توجه م تواند که زیبایی ابتکاری پیشنهاد کند. پخش برنامه
، ریاض درست آموزش به نسبت والدین که زمان باشد. تأمل و
سوی از نادرست آموزش هر بار زیر باشند، داشته مناسبی آگاه
روش های و درست آموزش مقابل در و رفت نخواهند کنکور کاسبان
ه بل نم کنند، مخالفت و مقاومت تنها نه ، ریاض آموزش جدید
بحث نتیجۀ م کنند. هم حمایت آن ها از و شده همراه آن ها با
صدای باید دارند رسانه که آنان کشور، رسانه ای فضای در اینکه،
نابه سامان وضعیت بهبود برای قدم هایی بتوان تا باشند ریاضیات
کشور رسانه ای فضای روزی که کرد آرزو م توان برداشت. ریاض
مورد در تا دهد قرار ریاض جامعۀ اختیار در مناسبی فرصت های
کند. درست برنامه است، مؤثر و نیاز م کند فکر که آن گونه ریاض
داشت. امید آن تحقق به نم توان خیل حاضر، حال در که آرزویی
به نگاه با کرد؟ ار چ باید پس م شود: مطرح دوم سؤال حال
گذشته ی دو سال همین در آن ران کنش و کشور ریاض فضای
گروه های و چهره ها م توان بود، کرونا همه گیری تاثیر تحت که
برنامه یشان (آنالین)، برخط برگزاری لطف به که کرد پیدا مختلف
ایران ریاض انجمن کانال به سری است کاف شد. دیده بیشتر

که ببینید را گذشته سال دو برنامه های از بسیاری پوسترهای و بزنید
اجرا شده است. کشور جای جای در متنوع گروه های سوی از

ران کنش بین «همبندی» چه قدر هر « «توپولوژی نگاه از
خواهد قوی تر آن ها صدای شود، بیشتر کشور ریاضیات حوزۀ مختلف
را آن ها بیشتری جمعیت و داشت خواهند بیشتری مخاطب که چرا شد،

هم از دور و جدا جزیره های مانند صورت، این غیر در دید. خواهند
شاید رسید. نخواهد جایی به آن ها ساکنان صدای که بود خواهند
نباید توان همۀ با باشد: این توپولوژی نگاه همان با دوم سؤال جواب

ی در شود. ناهمبند» «کال کشور، ریاض ران کنش فضای ذاریم ب
مجموعه های همبندی، مؤلفه های ناهمبند، کال ِ توپولوژی فضایِ
ارتباطات همبندی مؤلفه های بین بتوان اگر هستند. عضوی تک
در و شد، خواهند بزرگتر و بزرگ مؤلفه ها این آورد، به وجود مؤثری
بیشتر روز به روز کشور در ریاض صدای که بود امیدوار م توان نهایت
و آموزش حوزۀ در سلیقه ها و دیدگاه ها تفاوت شود. شنیده قوی تر و
مهم آنچه است، پذیرش و درک قابل و بدیه امری ریاضیات ترویج
قدم در است. مشترک اهداف اساس بر همراه و مشارکت است
و همدل ی به نیاز خود، اعتالی و رشد برای ریاض جامعۀ اول،
فعالیت ها، و ارتباطات دامنۀ تا است خود اعضای بین درون همراه

شود. وسیع تر و گسترده تر
برم گردم: نوشته این اصل هدف به ، طوالن نسبتاً مقدمۀ این با
تا گرفته آموزش از ریاضیات، حوزۀ در جانانه که ران کنش معرف
کاری اوضاع بهبود برای بی دریغ و گرفته اند دست در چراغ ترویج،
شود، شنیده بهتر و بیشتر آن ها صدای آن، از پس که امیدوارم م کنند،
و بحث ها ادامه، در و اثرگذار و مختلف چهره های بین مؤثری ارتباطات
دامنۀ و یرد ب ل ش وسیع تری حوزۀ در ریاض پیرامون گفت گوهایی
این با م آید به نظر نهایت ، در شود. بزرگتر ریاض جامعۀ همبندی
حل و کند پیدا بیشتری نفوذ و توان جامعه، در ریاضیات صدای روند،
، معرف این است ذکر به الزم شود. ان پذیر ام بیشتر و بهتر چالش ها
و است ریاضیات ترویج و آموزش عرصۀ در ری کنش منظر از صرفاً
نیست. نگارنده تأیید مورد الزاماً ر، دی موضوعات در افراد دیدگاه های

ابتدایی دورۀ ریاضیات از شنیدن پژواک های
و کودک عالقۀ ل گیری ش در آن از پیش حت و ابتدایی دورۀ
در اگر گفت بتوان شاید دارد. به سزایی نقش ریاض به دانش آموز
بتواند او و شود روبرو کیفیت با و جذاب ریاضیات با کودک دوره، این

ریاض فعالیت های انجام با و کند زدن قدم به شروع ریاض جهان در
به او عالقۀ بچشد، را علم آموزی لذت مفاهیم، کشف و مسائل حل و
تحصیل دورۀ تمام برای آن یادگیری راه در تالش انگیزۀ و ریاض
فن اساتید که است حدی به دوره این اهمیت شد. خواهد تضمین او،
این در آموزش ضعف از که متمادی است سال های ، ریاض بزرگ و

ریاض آموزش در آن استراتژی و حیات اه جای به بی توجه و دوره
با م کنند. انتقاد آموزش دست اندرکاران و سیاست گذاران نظر در
گروه های در یا به تنهایی که پر فروغ ستاره های هستند همه، این
راهنمای م تواند آن ها نور و م درخشند آموزش راه در چند نفره،
پویا و زنده جریان و چهره چند با ادامه در باشد. دانش راه جویندگان
خوانندۀ دقت و توجه ، معرف از قبل م شویم. آشنا آموزش زمینۀ در

م کنم: جلب زیر موارد به را گرام
عموم دورۀ یا ابتدایی دورۀ درس برنامۀ در ریاض از وقت •

را آن باید همه که است ریاضیات منظور م کنیم، صحبت
درس برنامۀ منظر، این از کودکان». «همۀ یعن یرند: ب یاد

خودش ویژگ دوره، این در ریاض معلم حت و ابتدایی دورۀ
م کند. پیدا را

از نه که است روبه رو بچه هایی با ابتدایی دورۀ در ریاض معلم •
اینکه خاطر به نه و دارند ریاض در ویژه ای استعداد اینکه سر
سن به که جهت آن از ه بل دارند، ریاض به ویژه ای عالقۀ
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بخوانند. ریاض است قرار و شده  مدرسه وارد رسیده اند، مدرسه
آشفتگ باعث حت و م کند سخت را معلم کار موضوع این

م شود. او
از ریاض معلم ی است خوب که سؤاالت اولین از ی •
یرند؟!» ب یاد ریاض باید همه «چرا است: این بپرسد خودش
به ریاض دارد: وجود خواندن ریاض برای زیادی دالیل •

بعض انتخاب برای ریاض روزمره، زندگ در آن کاربرد خاطر
ریاض فناوری، توسعۀ برای ریاض مشاغل، و رشته ها از

انتقال قابل مهارت های به خاطر ریاض بشری، میراث به عنوان
استدالل. و منطق تفکر مانند ر دی موضوعات به آن

انگیزۀ م تواند و است توجیه کننده معلم خود برای دالیل این •
بدهد. او به را ریاض یادده فرایند به شدن وارد برای کاف
«بچه ها» ابتدایی دورۀ معلم مخاطب چطور؟ کودک برای اما
برای را خواندن ریاض لزوم م تواند اهداف این آیا هستند.
کودک برای کاف اندازۀ به دالیل این آیا کند؟ توجیه آن ها

م کند؟ انگیزه ایجاد
موضوعات از بعض نیست! کاربردی ، ریاض از زیادی قسمت •
تقسیم مانند نیستند، کاربردی خیل دبستان ریاضیات در حت

بعض ندارد. روزمره زندگ در مملوس کاربرد کسرها،
کاربردی اصال که هستند ریاضیات تاریخ در هم موضوعات
بوده جلوتر زمان در کاربردهایش از ریاضیات معموال ندارند.
کاربردی هنوز که م کردند کار ریاضیات روی افراد و است

است. نداشته وجود آن برای
روزمره زندگ در کاربردش برای را «ریاض که جمله این •
کودک اینکه برای نیست. کننده قان بچه ها برای م خوانیم»
بهتری هدف به دنبال باید کنیم، ریاض یادگیری فرایند وارد را

شود. بیشتری ریاضیات شامل که ردیم ب
او و است انگیزاننده کودک برای کاف اندازۀ به که هدف •
لذت برای «ریاض م کند، ریاض یادگیری فرایند وارد را

است. بردن»
را کیفیت با ریاضیات به دسترس ان ام اگر بچه ها همۀ •
یرند، ب قرار ارزشمند فعالیت های معرض در اگر باشند، داشته
و درک لذت از سرشار که کنند تجربه را لحظات م توانند
شد.» ... «آها، لحظۀ آن به که چیزی است. فهمیدن

م گوییم.

پیش نیاز ریاض اینکه به عنوان ریاض به دسترس اگر •
به دسترس پیش نیاز را، است شغل ها و رشته ها از خیل
را ریاضیات به بچه ها همۀ دسترس یعن بدانیم، عدالت
شغل و اه دانش تحصیالت به برابر دسترس پیش نیاز
عدالت خودِ از قسمت بردن» لذت برای «ریاض بدانیم،
و ریاض زیبایی از آگاه یعن عدالت. پیش نیاز نه است،
بچه ها همۀ برای فرصت م تواند ریاض ورزی لذت چشیدن
و م کنند زندگ آن در که محیط از مستقل که کند ایجاد
انجام ذهن بازی های دارند، واقع دنیای که محدودیت هایی

ببرند. لذت و دهند
صفحۀ تا باید بچه ها، «همۀ اینکه از معلم مسؤلیت نگاه، این با •
اینکه سمت به م رود باشند»، کرده حل را درس کتاب آخر
لذت آن از و شوند معنادار ریاضیات درگیر باید بچه ها همۀ
قابل پیوستۀ به هم کل ی ریاضیات اینکه از بشوند آگاه ببرند،
با م توانند آن ها و است انجام قابل و ارزشمند مفید، درک،

شوند. موفق ریاض انجام و یادگیری در تالش
شده گرفته دوات» «پادکست مصاحبه های از ی از فوق موارد
است پادکست تربیت» و آموزش دورنمای «دوات: پادکست است.
مصاحبه  ای آموزش عرصۀ ران کنش از ی با آن، قسمت هر در که
این مؤثر و شناخته شده چهره های از برنامه، مهمانان م گیرد. صورت
پادکست این داشته اند. خود کار در مؤفق تجربه های که هستند حوزه
است. پرداخته ریاضیات» «آموزش به بیستم تا هفدهم اپیزودهای در
صورت به حتماً را در خورتوجه و جالب ایپزودهای این م کنم پیشنهاد
«حسین با برنامه مجری هفدهم، قسمت در دهید. گوش کامل
و استرالیا در ریاض معلمان آموزش دکترای دانشجوی غفاری»،
عضو و بهشت شهید اه دانش از ریاض آموزش ارشد کارشناس
به « ریاض «آموزش پیرامون برهان، ریاض مجلۀ تحریریه هیئت
سراغ به نوزدهم، قسمت در پادکست این است. نشسته گفت وگو
کمیتۀ عضو اعتصام فرد»، «مهدی با و است رفته هندسه» «آموزش
ایران هندسۀ المپیاد مؤسسین عضو و ایران ریاض المپیاد مل
نقشینه «امید دکتر نیز، بیستم قسمت در است. کرده گفت وگو
احتماالت و «آمار دربارۀ امیرکبیر اه دانش علم هیئت عضو ارجمند»،
از قسمت باال، موارد اما است. کرده صحبت المپیاد» هم کم و
خانم برنامه، مهمان زبان از که است دوات پادکست هیجدهم ایپزود
کتب مؤلف ، ریاض معلم پندی، زهره م شود. گفته «زهره پندی»
سال های که است برهان مجلۀ تحریریۀ هئیت عضو و ریاض درس
زمان مدت اینکه با است. بوده فعال ریاض آموزش حوزۀ در متمادی
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متمرکز به صورت اما است، ریاضیات تدریس مشغول که است زیادی
ابتدایی مقط در به ویژه ریاض معلمان پشتیبان که است سال ده
اه وب گردانندۀ و مؤسس «پندی» خانم موارد، این همۀ کنار در است.
خود، نوع در اه وب این .[٧] است نیز کن!» فکر «ریاض موثر و جالب

ریاض آموزش زمینۀ در معلمان برای بی نظیر و حرفه ای اه وب ی
این معرف قسمت در م آید. حساب به دبستان و دبستان از پیش

ریاض فارس زبان معلمان همۀ به کم ایدۀ با ما » آمده است: اه وب
م کنیم. تالش آن نگه داری برای و طراح را اه وب این دبستان،
کالس های غن ترکردن برای ایده هایی م کنیم سع اه وب این در

کنیم.» ارائه دبستان دورۀ پایه های و پیش دبستان ریاض

از برآمده که است این کن!» فکر «ریاض اه وب بارز مشخصۀ
هم آن است، دانش آموزان با نزدی برخورد و درس کالس های دل
در عاشقانه و دارند را ریاض بهتر آموزش دغدغۀ که معلمان توسط
بازی های و فعالیت ها کاربرگ ها، شامل اه وب برم دارند. گام راه این
پایه های تمام برای مختلف موضوعات در که است متنوع ریاض
برنامۀ با ارتباط در محتوایی تولید چنین این است. شده تهیه ابتدایی
به صورت هم آن معلمان از گروه ی توسط ابتدایی، دورۀ درس
سریع جستجوی است. کم نظیر اما بی نظیر نگوییم اگر خودجوش
هر و موضوع هر در پایه، هر برای را محتوا جستجوی ان ام اه، وب
و تنظیم تولید، در اه وب این گردانندگان است. کرده فراهم قالب
، آموزش نگاه با که کرده اند توجه مختلف جنبه های به محتوا انتخاب

باشد: ارزشمندی نکات حاوی م تواند

هندسه، جبر، عملیات، و اعداد یعن موضوعات تمام در •
به معطوف نگاه مان منطق، و احتمال و آمار اندازه گیری،

است. ارزشمند ریاضیات با مرتبط ایده های

اثبات، و استدالل مسئله، حل یعن ریاض فرآیندهای به •
گفتمان با آشنایی برای ریاض وار، ارتباط اتصال، برقراری

داریم. توجه بازنمایی و ریاض

مفهوم درک پایۀ بر محاسبات، بر تسلط و رویه ای روان •
است. اهدافمان جزء دانش آموزان

برای آموزش گوناگون سازی هدف هایمان از ی •
تمرین هایی و بازی ها بنابراین است. مختلف دانش آموزان
الیه دار ایده ها، از برخ همچنین داریم؛ مختلف سطوح در
در م توانند مختلف سطوح در دانش آموزان یعن هستند،
پیرامون گفت وگوهای در و فعالیت آن مختلف الیه های
همۀ برای فعالیت ها این از الیه هایی کنند. شرکت آن
هم عمیق تری الیه های اما هستند دسترس در دانش آموزان
و دارد وجود پیشرو، دانش آموزان کشیدن چالش به برای
کالس ی در بتواند تا م کند فراهم معلم برای را ان ام

کند. پشتیبان دانش آموزان همۀ از متنوع،
گرچه داریم. مدنظر را درس برنامۀ به ایده ها نزدی بودن •
آمده پایه ی در تنها ، درس برنامۀ در که را ایده ای گاه
یادآوری به عنوان و قبل پایه های در زیرساخت به عنوان است،

داده ایم. پیشنهاد نیز بعد پایه های در
است فعالیت ها انتخاب محورهای از ر دی ی محتوا جذابیت •
درگیر را بیشتری دانش آموزان تا م کند کم معلم به که

کند. فعالیت
هدف های اصل ترین از ی معلمان ضمن آموزش •
به کارگیری امیدواریم است. مجموعه این ل گیری ش
فرصت های دارند، توجه ارزشمند ریاضیات به که ایده هایی
بتواند معلم و کند فراهم دانش آموزان برای ریاض ورزی متنوع
او خود برای و کند مشاهده بهتر را دانش آموزان رد عمل

شود. ایجاد درس کالس در یادگیری برای فرصت
تازگ که امید این با م کنیم. توجه هم ایده ها تازگ به •

بیاندیشد موضوع به ر دی بار ی تا کند کم معلم به ایده ها
یرد. ب یاد جدید چیزهای و کند نگاه آن مختلف جنبه های به و
است. بوده توجه مورد نیز متنوع یادگیری ، یادده روش های •
انواع و فردی و گروه ، کالس فعالیت های م کنیم سع
میان در را معنادار یادگیری با متناسب تدریس سب های

نجانیم. ب مجموعه این در ارائه شده ایده های

نتیجه گیری
در حت و گفت وگو و بحث محل باال نظرات و ایده ها است ن مم
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ارزش حال، این با باشند، هم بازنگری و انتقاد خور در موارد بعض
که روندی یافت، خواهد نمود پیش از بیش ایام گذر در کاری چنین
، ریاض به عالقه مندان و معلمان گروه مشارکت با صورت هر در
از غرض کرد. خواهد شایان کم ریاض آموزش اعتالی و رشد به
و آموزش حوزۀ درخشان ستاره های تک با آشنایی صرفاً نوشته، این
همۀ امیدبخش و خستگ ناپذیر تالش امیدوارم بود. ریاضیات ترویج
برم دارند قدم بوم و مرز این فرزندان اعتالی و رشد راه در که کسان
پیش از بیش پرمهرشان صدای شنیدن پژواک و دیده پیش از بیش
اثرگذار و فعال مهره های و چهره ها همۀ امیدوارم نیز و شود. شنیده
بتوانند دیدگاه ها، تفاوت و اختالفات همۀ پذیرش با ریاضیات، حوزۀ
راستای در همیش و م مح ارتباطات یرند، ب قرار ر دی ی کنار در
منسجم کل ی قامت در ریاض جامعۀ و شود برقرار ریاض آموزش
کشور علم ساحت در بتواند هم از دور و پراکنده نقاط نه و قوی و

باشد. داشته حضور

و ایران ریاض جامعۀ به هشدار پروانه، آزاده سیده ، رجال عل [١]
دوره ، ریاض اندیشه و فرهنگ کشور، پایدار توسعۀ به مندان عالقه
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