


برگزاری زمان برگزاری محل انجمن همایش های عنوان
١۴٠١ بهمن ماه ۶ و ۵ تهران امیرکبیر، صنعت اه دانش هوشمند خودروی و مصنوع هوش بین الملل کنفرانس
١۴٠١ بهمن ماه ۶ و ۵ یزد یزد، اه دانش بهینه سازی و کنترل مل سمینار پنجمین

١۴٠١ بهمن ماه ٢١ تا ١٩ بابلسر مازندران، اه دانش زیست ریاضیات مل همایش چهارمین و بین الملل همایش دومین
١۴٠١ بهمن ماه ٢١ و ٢٠ تهران امیرکبیر، صنعت اه دانش ایران گروه های نظریۀ بین الملل کنفرانس پانزدهمین

١۴٠١ بهمن ماه خرم آباد لرستان، اه دانش آن كاربردهای و ریاض آنالیز سمینار پنجمین و بیست
١۴٠١ اسفندماه ١١ و ١٠ قزوین (ره)، امام خمین بین الملل اه دانش آن کاربردهای و تابع آنالیز سمینار هفتمین
١۴٠١ اسفندماه ١٩ و ١٨ بجنورد بجنورد، اه دانش آن کاربردهای و هارمونی آنالیز سمینار دهمین

١۴٠٢ بهمن ماه سنندج کردستان، اه دانش آن کاربردهای و هارمونی آنالیز سمینار یازدهمین
١۴٠٢ تبریز سهند، صنعت اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنۀ سمینار دوازدهمین
١۴٠٢ زنجان زنجان، اه دانش ایران ریاض کنفرانس چهارمین و پنجاه

١۴٠٣ تیر ماه تبریز تبریز، اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار دهمین
١۴٠٣ مشهد مشهد، فردوس اه دانش ایران ریاض کنفرانس پنجمین و پنجاه
١۴٠۴ رفسنجان رفسنجان، ( ول عصر(ع اه دانش ایران ریاض کنفرانس ششمین و پنجاه

ایران ریاض انجمن حامیان
این از ایران ریاض انجمن اجرایی شورای كرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از خود پشتیبان های و كم ها با زیر نهادهای و مؤسسات

است. زار سپاس صمیمانه ارزشمند حمایت های
است. داده تخصیص ایران ریاض انجمن دبیرخانه به را تهران ورشو پارک در واق ساختمان شهرداری، این تهران: ۶ منطقه شهرداری •

انجمن به را مؤثری كم های پروژه ها اجرای و ممیزی هزینه های تأمین در معاونت این جمهوری: ریاست فناوری و علم محترم معاونت •

است. ر تش و تقدیر قابل كه نموده
انجمن های از هركدام به بالعوض كم به عنوان را مبلغ ساله هر كمیسیون این فناوری: و تحقیقات علوم، وزارت علم انجمن های كمیسیون •

م دهد. تخصیص خود پوشش تحت علم
، حقوق عضویت حق پرداخت با شده ذكر دورۀ در زیر پژوهش و آموزش ، فرهنگ مراكز و عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش : حقوق اعضای •

م شود. قدردان مؤسسه ها این در انجمن نمایندگان و مسئوالن رؤسا، از كرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از

١۴٠٠ مهرماه تا ١٣٩٩ مهرماه دوره حقوق اعضای
رفسنجان. ( ول عصر(ع کردستان، طوس ، نصیرالدین خواجه صنعت بیرجند ، صنعت شیراز ، (س) ، خوارزم ، الزهراء اصفهان، اه های: دانش

١۴٠١ مهرماه تا ١۴٠٠ مهرماه دوره حقوق اعضای
هرمزگان. و رفسنجان ( ول عصر(ع (ویژه)، گیالن مشهد(ویژه)، فردوس (ویژه)، طوس نصیرالدین خواجه صنعت زنجان(ویژه)، اه های: دانش
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١٧٢ شماره ،١۴٠١ تابستان ،٢ شماره ،۴٣ سال

شورای نظر زیر که است ایران ریاض انجمن خبری نشریۀ خبرنامه،
ذکر با مطالب نقل م شود. منتشر فصل هر پایان در انجمن اجرایی
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این است. آن نویسندگان دیدگاه بازتاب خبرنامه مقاله های محتوای
انجمن تأیید مورد لزوماً اجرایی، شورای مــصوبات به جز مـطالب

نیست. ایران ریاض
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ٢

 سرمقاله

م برد؟ کجا به ره مدرسه ای ریاض درس ساعات کاهش
صال مصلحیان∗ محمد

از زیادی تغییرات دچار ایران در مدرسه ای ریاضیات درس برنامۀ
در پیشرفت ها تابع آن از بخش که است شده کیف و کم نظر
به آن از ری دی بخش و است آن آموزش شیوه های و ریاضیات

برم گردد. کشور آموزش سیاست گذاری های
سال ۶ و ابتدایی سال ۶ یعن ۶ ‐ ۶ آموزش نظام ١٣۴۶ سال از
سال سه ابتدایی، سال پن یعن ۵ ‐ ٣ ‐ ۴ آموزش نظام به دبیرستان
مدت به آموزش نظام این شد. تبدیل متوسطه سال چهار و راهنمایی
دهه های در شد. اجرا کشور مدارس در ١٣٧٠ اوایل تا سال ٢۵ حدود
«همه که سیاست و نگرش این از متأثر آموزش نظام ١٣٨٠ و ١٣٧٠
تغییرات دچار ندارند» عال آموزش تحصیالت به نیاز دانش آموزان

آموزش نظام ١٣٩٠ دهۀ در نهایتاً و گردید ساختار و محتوا در اساس
شد. اجرا ٣ ‐ ٣ ‐ ٣ ‐ ٣

به جدیدی موضوعات جهان در ریاضیات و علوم گسترش با
هم ریاضیات آموزش شیوه های و شد افزوده مدرسه ای ریاضیات
تغییر دانش آموز محور و فعال شیوه های به موضوع اصل روش از

هفتگ ریاض ساعات از نه تنها که بود ضروری بنابراین کردند.
همراه کتاب ها، مفهوم و عمیق آموزش به جهت ه بل نشود، کم

اندیشۀ تکوین نیز و مفاهیم، ل گیری ش در معلم با دانش آموزان
ناموزون کاهش اما شود. افزوده نیز ریاض درس ساعات به ریاض
و دروس سایر به نسبت ( ریاض (به ویژه علم دروس ساعات
در ساعت ١٢ از متوسطه آخر سال در مثال آن کاهش به خصوص
را عدیده ای الت مش حاضر، حال در ساعت ٧ به ١٣۵٠ دهۀ اول نیمۀ
تدریس برای کالس در کاف وقت معلمان به طوری که آورد، به وجود

سنت شیوۀ همان به گردیدند مجبور و نکردند پیدا نوین به شیوه
نمایند. عمل معلم محور

کنار در تست زن آموزش و سراسری کنکور ل مش ر، دی طرف از
از را ان ام این کنکور، در فرزندشان موفقیت برای خانواده ها فشار
گرفته ریاضیات مفهوم تدریس برای دغدغه مند و عالقه مند دبیران
صحیح آموزش سیستم کنکور، عظیم مؤسسه های به عالوه، است.
شرکت ان ام همچنین است. کرده منحرف و فل را کشور ریاض
کنکور، آزمایش گروه هر در متوسطه رشته های همۀ دانش آموزان

ریاض فیزی مانند پرزحمت رشته های در تحصیل از را محصلین
آن ها خانواده های و دانش آموزان درک به همراه که، است کرده دور
کشور، در پایه علوم دانش آموختگان اجتماع و شغل وضعیت از
شده کشور سراسر در رشته این در دانش آموزان تعداد کاهش موجب
رشته دانش آموز ی حت شهرستان ها بعض در به طوری که است،

نم شود. پیدا نیز ریاض فیزی
برای سودی هیچ که دارد وجود مطالبی مدرسه ای کتاب های در
طوط وار را آن ها صرفاً دانش آموزان و ندارد هیچ کس آینده یا حال
مدرسه ای آموزش  از و شناسایی باید موارد این م کنند. حفظ
دروس کردن کاربردی بر مبتن سطح نگرش اما شود. حذف
محتوای «حذف و دروس» ال چ «کاهش بر تکیه با ، ریاض
تربیت و مدرسه ها در ریاض به ویژه و پایه علوم آموزش بر سنگین»
گذاشته منف تأثیر باشند، داشته مسئله حل قدرت که دانش آموزان
ریاضیات استدالل محتوای کاهش شاهد به تدریج به طوری که است،
و محاسبات محتوای افزایش آن به جای و دبیرستان دروس در
برای بزرگ مانع این ها همۀ م رسد، به نظر هستیم. ریاض سب
است. شده توانمند دانش آموزان تربیت و ریاض تفکر ل گیری ش
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣ ١٧٢ پیاپی شماره

 نوشته ها

فیلدز∗ تا مزارع از
بیرکار† کوچر

بناب‡ رمضان فرزانه مترجم:

به عنوان شناخته شدن به سوی من سفر داستان کوتاه، متن این
حت نیست. کامل زندگ نامۀ ی این است. ریاض دان ی

خواهد قرار بحث مورد خالصه به طور نیز من ریاض تحقیقات
ذکر اینجا در نامشان که دوستان از بسیاری از پیشاپیش گرفت.
به هر زندگ ام در که هرکس از م کنم. عذرخواه است، نشده
تا مزارع «از عنوان م کنم. ر تش است، کرده کم من به نحوی
اه دانش توسط منتشر شده مقالۀ از مشابه ای کوتاه شدۀ عنوان فیلدز»
اول، دلیل کردم. انتخاب دلیل چند به را عنوان این است. ناتینگهام
کار کشاورزی مزارع در خانواده ام با که بر م گردد کودک ام دوران به
دوم، م کردیم. ان م نقل ر دی مزرعۀ به مزرعه ی از و م کردیم
سوم، م گردد. باز فیلدز مدال دریافت به کشاورزی مزارع از سفرم به
نوین ریاضیات شاخه های از بسیاری در که دارد میدان مفهوم به اشاره
میدان ی حوزه، آن در و دارد موضوعیت جبری هندسۀ به خصوص
اغلب که جالبی خواص م تواند میدان تغییر و م شود انتخاب ابتدا در

دهد. به دست دارند، حسابی ماهیت

خانوادگ سابقۀ
کردستان مریوان، شهر نزدی ، ن روستای در ١٩٧٨ تابستان در من
سومین آمدم. دنیا به عراق و ایران بین مرز شرق سمت در ایران،
بعد، سال های در بودم. بزرگتر خواهر ی و برادر ی از بعد فرزند
کردم. زندگ ن در سال ١٨ تا آمدند. دنیا به کوچ ترم برادر سه

شدم. عاشقش و گرفتم یاد ریاض که بود جایی ن
این با بودند. منطقه این در زمین صاحب و خان زاده من، اجداد
توسط کشاورزی زمین های سهمیه بندی تولدم از قبل مدت حال،
دست از را بودند، برخوردار آن از اجدادم که امتیازات شد باعث دولت
زمین قطعه ر، دی خانواده های از بسیاری مانند مادرم و پدر بدهیم.
اما بود، کرده تحصیل ابتدایی مدرسۀ در مجید، پدرم داشتند. کوچ
نظام در او بود، نوشتن و خواندن به قادر پدربزرگم خیر. ینه، س مادرم،
خوانده درس بیاید، روستا به جدید مدارس اینکه از قبل سنت آموزش

بودند. خوانده درس مدرسه در من از قبل مدت ها عموهایم بود.

انواع مردم بود. کشاورزی روستاها مردم درآمد اصل منبع
و ذرت، جو، گندم، تا مختلف سبزیجات و میوه ها شامل محصوالت
بنابراین بود، خانگ مصارف برای آن ها از بسیاری م کاشتند. غیره
پس نم آوردند. به دست محصوالت مازاد فروش از زیادی پول مردم
حد تا زیرا نبودند، فقیر داشتند، کم پول اینکه با مردم گفت م توان

بودند. خودکفا زیادی
معموال کشاورزی، زمین کوچ قطعۀ چند خانواده ها ، از بسیاری
یا حیوان بر سوار یا پیاده صبح هر روز آن ها داشتند. ر دی ی از دور
کار آنجا در بعدازظهر از پاس تا رفته زمین ها این از ی به تراکتور

م گشتند. باز روستا در خود خانه های به آن از پس م کردند.
کودکان که بود معن این به بودن، کشاورز جامعۀ ی از عضوی
با تدریج به و سب کارهای انجام در کم با ابتدا کودک سنین از
امر این از هم من م کردند. مزرعه در کار به  شروع سنگین تر کار
از بعد پاییز اوایل تا بهار اوایل از برادرم و خواهر من، نبودم. مستثن
در بهار، اواخر در نهایی امتحانات طول در گاه حت مدرسه، ساعت

م کردیم. کار مزرعه

. ١٩٨۴ سال حدود خانواده، کنار در ، ن روستای

فعالیت ما بنابراین بود، انیزه م جزئ حدِ تا فقط کشاورزی
شاد روان نظر از مردم خوشبختانه، داشتیم. خسته کننده ای فیزی
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کارهای از بسیاری بر خالفِ را آن ها ، فعالیت چنین انجام زیرا بودند،
نم داد. قرار روان فشار تحت مدرن، دنیای در ر دی

من بودم. غرق ریاضیات دنیای در بودم، دبیرستان که زمان
تعدادی وقت م کردم. فکر ریاض مسائل به کشاورزی حین اغلب
یادداشت حمل قابل کوچ دفترچه ی در را آن ها داشتم، ایده
هندسه در قضیه ی تعمیم برای تالش مثال، برای م کردم.
مسیر در تراکتور بر سوار که حال در باالتر بعد به سه بعدی، تصویری

دارم. به خاطر را بودم مزرعه
روستایی ساکنین، اکثریتِ نم کردند. کشاورزی روستا در همه

نزدی ر دی روستاهای یا شهر از مهاجران ، اصل ساکنان ه بل نبودند
شهری، ساکنان بودند. عراق و ایران جنگ پناه جویان و مرز به
خود کوچ اه های فروش یا عموم ادارات در دولت کارمند به عنوان
از بعد همچنان ر، دی روستاهای مهاجرانِ از بسیاری م کردند. کار

ماندند. روستا در نیز جنگ

جنگ
از بعد چند ماه نداشت. پایداری وضعیت ایران متولد شدنم، از قبل
ایران جنگ بعد، سال دو شد. سرنگون انقالب توسط ومت ح تولدم،
در که ما برای به خصوص را زندگ این ها، همه شد. شروع عراق و
تا سال هشت جنگ، م کرد. دشوار م کردیم، زندگ مرز نزدی
زیادی تعداد کشید. طول بودم، ابتدایی پنجم کالس در که زمان
بمباران جمله از هوایی چندبارۀ بمباران به دلیل ما منطقۀ در مردم از
آبی آسمان در که بمب هایی از ردیف هایی جان باختند. شیمیایی،
بالفاصله ما دارم. به یاد  را فرو م ریختند شهر بر و م درخشیدند
پناه روستا اطراف کوه های سمت به هواپیماها، غرش شنیدن از پس
م دویدم. بود، کوه کنار در که پدربزرگم خانه سمت به من م بردیم.
و شهر از امن تر محافظ، کوه های به دلیل به طور کل ما روستای
مردم به همین خاطر بود. مرز به نزدی تر رِ دی روستاهای از بسیاری
حدوداً که بودند کرده مهاجرت ما روستای به زندگ برای زیادی
روستا از جنگ، از پس آن ها، از برخ بود. شده سه برابر جمعیت
ما روستای گاه با این حال، ماندند. باق همچنان بسیاری اما رفتند،
روستاهای سایر به بودیم مجبور بنابراین نبود، ایمن کاف به اندازۀ نیز

کنیم. مهاجرت دور
نیز جنگ به مربوط اثرات از ری دی خطرات بمباران، به غیراز
آن ها با گاه بچه ها، ما بودند. فراوان منفجره مواد مثال داشت. وجود
م انداختیم. آتش در را آن ها ، سرگرم برای حت م کردیم. بازی
اما ندیدند، آسیبی بازی ها این در دوستانم از هیچ ی که است جالب

بعد، سال ها داشت. وجود بچه ها از کشته شدگان گروه ها، سایر در
فوراً که کردند پیدا را جنگ دوران از منفجرنشده بمب ی کودک سه
هنگام قبل، سال چند عمویم اتفاقاً کشت. را آن ها درجا و شد منفجر
نشده منفجر بمبِ ی با بیلش ناگهان برخورد و مزرعه ی در کار

شد. کشته
من و م کند مختل را پرورش و آموزش از جمله همه چیز جنگ
در زارم. سپاس دادند، آموزش ما به حوصله و صبر با که معلم هایی از
ساکن عراق کردهای نیز من شهرِ مرز طرفِ آن سخت، سال های آن
باهم خانوادگ روابط و زبان ی مشترک، فرهنگ ی ما بودند.

داشتیم.

دبستان
موقت به طور که بودم پن ساله چشیدم، را مدرسه طعم که اولین باری
پدرم م کردیم. زندگ روستایمان از دورتر شخا‐کوره، روستای در
مدرسه به تا م نشست کالس در من با و م برد مدرسه به مرا
سال شش از کمتر چون نبودم، رسم دانش آموز من کنم. عادت
آموزش زمان آن در زیرا بود، مفید بسیار تجربۀ ی برایم این داشتم.

برخ لذا و نداشت وجود روستاها در حداقل منطقه در پیش دبستان
ترس بسیار م شدند، وارد مدرسه به اولین بار برای که دانش آموزان
١٩٨۴ پاییز در برگشتیم. خود روستای به چند ماه بعد از  داشتند.

کردم. شروع را رسم ام تحصیالت
ما کالس بود. اتاق سه با معمول قدیم خانۀ ی مدرسۀ ما
برای گاز اجاق و تخته سیاه ی میز، ت، نیم که بود ساده بسیار
کالس های در همین طور و سال آن در ما معلم داشتیم. گرم کردن
کالس از اما بودند، مختلط پسر و دختر بود. خانم ی سوم و دوم

م شدند. جدا هم  از چهارم
در حیدر، بزرگ ترم برادر و من تحصیل، بر پدرم تأکید باتوجه به
دوم کالس در معلم روز ی بودیم. خوب دانش آموزان از مدرسه
در بااین حال شده ام. اول شاگرد کالس در من که کرد اعالم ابتدایی
نتایج اعالم منتظر ما داد. رخ خنده دار اتفاق ی ابتدایی، سوم کالس
الس ام هم که اقوام از ی دختر که بود شده شایعه بودیم. امتحان
مادرش به مدرسه از بعد است. شده مردود ریاضیات درس در بود
شد معلوم بعد روز چند  ول است، شده مردود ریاضیات در او که گفتم

شده ام. مردود من اما گذرانده، را درس او که
فیزی تنبیه زمان، آن در آموزش رایج بدِ واقعاً شیوه های از ی

تنبیه علت معمول، به طور بود. سیم یا چوب ی با دانش آموزان
یا دهند جواب نم توانستند سؤاالت به برخ دانش آموزان که بود آن
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سهمم از بیشتر احتماال من م رسیدند. دیر یا و م کردند بدرفتاری
داشت. ادامه راهنمایی تحصیالت دورۀ پایان تا امر این م شدم. تنبیه
مسائل به دالیل را دانش آموزان بودند. بی رحم تر حت معلم ها از برخ
در که بود زمان تجربه ام، بدترین م کردند. تنبیه خودشان شخص
ما که بود دوردست شهر ی از مردی ما، معلم بودم. چهارم کالس

کم خاطرات سال آن از م کرد. تنبیه بد بسیار سیم، دسته ی با را
مجبور را دانش آموزان هم، معلمان از برخ دارم. یاد به تنبیه به غیر از
چوب با را آن ها سپس تا نگه دارند برف در را خود دستان که م کردند

کنند. تنبیه
واقعاً معلم ، کناپوش رحمان ما معلم پنجم، کالس در خوشبختانه
که بود معلمان سایر از بهتر اما نداشت، دیپلم حت او بود. خوبی
تنبیه با او تدریس روش و بود مهربان و آرام مردی او داشتند. مدرک
مثال م کرد. استفاده جدید روش های از آموزش برای او نبود. همراه
م کرد. نقل خوب داستانِ ی ما برای مدرسه، ترک از قبل هر روز
به مدرسه نزدی زیبای طبیعت در و م برد بیرون را ما بهار، فصل در
مجاور روستاهای مدارس بین مسابقات همچنین م داد. آموزش ما
به تخته سیاه حمل برای م داد. ترتیب روستاها مسیر بین محل در

م نمود. استفاده االغ ی از مسابقه محل
در دارم. ارتباط ریاضیات با کردم احساس که بود سال همان
زیادی وقت هر چند گرفتم، خوبی نتایج سال، اوایل ریاض امتحاناتِ
و کسرایی کامران دوستم، سال آن نکردم. صرف شدن آماده برای
اما کشید، طول سال ها ما رقابت بودیم. کالس برتر شاگردان از من

صمیم دوست هم با تاکنون زمان آن از و دادیم ادامه را رفاقت مان
هستیم.

شش که حیدر، برادرم، توسط من آموزش روند در تأثیر بیشترین
ی به عنوان کنارم در او بودن گرفت. صورت بود من از بزرگ تر سال

دلپذیر آرام، بسیار بود، منحصر به فرد فردی واقعاً او بود. نعمت و ال
ساله پن وقت بود. ساختن و اختراع مشغول همیشه او خالق. و
کودکان به را آن ها از برخ حت و م ساخت کاغذی چترهای بودم،
بود زمان داد، قرار تاثیر تحت را من که چیزهایی از ی م فروخت.
بچه های به را کوتاه انیمیشن فیلم ی و ساخت پروژکتور ی او که
الفبا حروف ح کردن با او داد. نشان تاری اتاق ی در همسایه
ماشین ی به شبیه را متون م توانست پالستی ورق ی روی
هالتر و دمبل جمله از خودش، بدن سازی تجهیزات کند. چاپ تایپ

ساخت. بتن و آهن میله های از استفاده با را
برادر و من برای را خودش ساختگ افسانه های همچنین او
برای را داستان ها همان بعد ، دهه چند م کرد. تعریف کوچ ترم

در ما با اينکه بود. عال هم خوشنویس در م کردم. تعریف پسرم
ی در مطالعه یا بازی حال در بیشتر م کردیم، زندگ ان م ی

درگیری او با که دارم به یاد را مورد ی فقط بودیم، مشترک اتاق
رشته در تحصیل برای سرانجام او بود. من تقصیر واق در که داشتم،
شروع ، دانش آموختگ از پس و شد اه دانش وارد ترونی ال مهندس

کرد. هنرستان در تدریس به

راهنمایی مدرسه
دورۀ کردم. تحصیل روستا در را راهنمایی و ابتدایی مقط هر دو من
از فراتر را فیزی و ریاضیات حیدر، بود. سال سه شامل راهنمایی
عنوان به م کرد. تدریس برایم دبیرستان، حد در و راهنمایی دورۀ
آموزش را انتگرال و مشتق مانند حسابان، اولیه اصول من به او مثال،
م آموخت، من به هیجان و زیبایی دلیل به را مطالبی چنین او داد.

مدرسه. در خوب نتایج گرفتن برای نه
را روزها و ساعت ها شد. وفا ش من خالقیت راهنمایی، دوران در
به عنوانِ م کردم، خاص چیزهای اختراع یا ساخت فکرکردنِ صرف
تا ایده هایم اکثر بااينکه مزرعه. در کار به کم برای ماشین مثال،
نبودند. موفقیت آمیز الزم اولیۀ مواد به دسترس عدم به دلیل حدودی
سال های در که بود جاه طلبی ام و تمرکز عامل، مهم ترین معتقدم اما

است. مفید بسیار شد، ثابت بعد
برای کردیم. ایجاد تئاتر گروه ی دوستان، از چند نفر به همراه
آوردیم، به دست آن از کم پول م کردیم. ایفا نقش روستا بچه های
استفاده با کامران، دوستم به همراه م بردیم. لذت کامال کمدی از اما

ی باالی در را آن  کردیم. درست بادبادک ی ، پالستی و چوب از
دهیم. پرواز را آن بتوانیم که بودیم امیدوار بردیم. نزدی نسبتاً کوه
نکرد کار بودیم، کرده استفاده که موادی وزن به دلیل حدی تا متأسفانه
جاه طلب تر اما نشدیم. متوجه را مسئله آیرودینامی حدودی تا و
پرواز آن با تا کردم هواپیما ی ساختن صرف را زیادی مدت شدم،

نشد. محقق هرگز که کنم
شد باعث این بود. خود اوج در سال ها آن در کامران با رقابت
هرچند باشیم. بهترین مدرسه در و کنیم کار سخت ما هر دوی
ریاضیات به وضوح اما یرم، ب خوبی نمرۀ درس هر در کردم سع

م دادم. ترجیح را طبیع علوم به طورکل و

دبیرستان
وجود دبیرستان ما روستای در بود. سال چهار شامل دبیرستان
با کیلومتر چند تنها که مریوان شهر تا شدم مجبور بنابراین نداشت،
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عمه ام خانۀ در که سه ماه به جز کنم، رفت و آمد داشت، فاصله روستا
برایم زمستان سردِ ماه های در به خصوص رفت وآمد گذراندم، شهر در
را پولم تا م رفتم پیاده را مسیر این بهار، در گاه بود. سخت
دقیقه ۴٠ حدود پیاده روی ام ببرم. لذت طبیعت از یا کنم پس انداز

م کشید. طول
زیرا بود، سخت برایم ابتدا نیز شهر در تحصیل رفت و آمد، به غیر از
ممتاز دانش آموزان با م تواند ونه چ روستایی ی که نم دانستم
که شوم مطمئن تا کردم، کار به سخت اول سال کند. رقابت شهر
که آنقدرها شهری دانش آموزان که فهمیدم به تدریج نمانده ام. عقب
بیشتر اعتماد به نفسم بنابراین نبودند، ترسناک م رسید، به نظر ابتدا در

شد.
و من از ل متش تیم دوم، سال در رفتم. عالیقم دنبال بیشتر
شهر مدارس تمام بین در علم مسابقه برندۀ رم دی الس هم دو
منتخب مدارس کلیه بین رقابت برای بعدی مرحلۀ وارد سپس شد.
همانند کردیم. کسب را نخست مقام ناباورانه و شدیم کردستان استان
که بود دوم سال در داشتم. فیزی و ریاضیات به خاص عالقۀ قبل،
دلیل ریاضیات که شدم مطمئن و شد تشدید ریاضیات به من اشتیاق

است. فیزی به من عالقۀ
دورۀ در مدرسه چهارچوبِ از خارج مطالعۀ تجربۀ با توجه به
شهر کتابخانۀ کتاب های از بسیاری مطالعۀ به را خودم راهنمایی،
خوبی بسیار ریاض کتاب های کتابخانه، این اگرچه م کردم. مشغول
عالقه ای آن ها به جز من هیچ کس یا معدودی تعداد ن لی داشت،
فکرکردن برای زیادی زمان اختصاص و کتاب ها آن خواندن نداشتند.
را ریاضیات م کنم فکر نبود. خوب نمرات کسب برای ریاضیات به
جاودانه، دقیق، زیبا، م کردم فکر داشتم. دوست مختلف به دالیل
طبع با ریاضیات به سادگ است. مفید و شادی بخش چالش برانگیز،

ط در را زیادی موضوعات کردم سع اگرچه بود. هماهنگ من
از ی بود. برجسته نوع به هندسه اما یرم، ب یاد دبیرستان

ی م توان مثال بود. تصویری هندسه داشتم، دوست که موضوعات
که کرد تصویر ری دی مثلث هر روی بر را االضالع متساوی مثلث
استفاده مثلث ها مورد در زیادی نتایج اثبات برای م توان نکته این از
بسیاری حل برای را واحد ایدۀ ی م توان که واقعیت این از من کرد.

م آمد. خوشم برد، به کار مختلف مسائل از
اشاره به اختصار باال در که باالتری ابعاد به را این کردم سع
بردم، لذت آن از واقعاً که کتاب هایی از ی دهم. تعمیم کردم،
زندگ نامۀ شامل که بود بل٢ . ت ای. اثر ریاضیات١» «مردان کتاب

زندگ از واقعاً من بود. بیستم قرن اوایل تا باستان دنیای ریاض دانان

بودم. هیجان زده آن ها اکتشافات و افراد این
و کورانت۴ آر. اثر « چیست؟٣ «ریاضیات کتاب ر دی عال کتاب
توپولوژی، جبر، جمله از ریاض مختلف حوزه های که بود رابینز۵ اچ.
بود، مفید واقعاً این م کرد. معرف را غیره و اعداد، نظریۀ هندسه،
حالت هنوز که حال در است، دبیرستان کتاب از فراتر کتابی که چرا
خوب، کتاب های از ر دی ی کرده اند. حفظ نسبتاً را آن ابتدایی

بود. آپوستل٧ م. . ت «۶ ریاض «آنالیز کتاب
در را زادگاهم شهر دوبار تنها کنم تمام را دبیرستان زمان که تا
شرکت برای سفر اولین کردم. ترک سنندج شهر استان، مرکز به سفر
کامران دوستم، دوم، سفر در شد. ذکر باال در که بود ریاض مسابقه در

داد. هدیه من به و خرید را آپوستل ریاض آنالیز کتاب
ریاضیات یادگیری کردم احساس ، قبل تجربیات تأثیر تحت
ساختن در نهایی لذت که م کردم فکر نیست. کاف به تنهایی
اثبات چیزی من کنم. تحقیق گرفتم تصمیم است. جدید ریاضیات
برایم بعد سال های در پژوهش انجام برای تالش تجربۀ اما نکردم،

ی گرفتم تصمیم که بود زمان همین در تقریباً بود. ارزشمند
بودم. ساله ١۵ ‐ ١۶ حدوداً شوم. حرفه ای ریاض دان

که نبود آنجا کس اما م بردم، لذت خیل ریاضیات از بااینکه
طرف ی از کامل انزوای این کند. هدایت و راهنمایی را من بتواند
سخت ر دی طرف از اما شوم، مستقل تر بتوانم اینکه برای بود موهبت
زمان هرچیز برای کنم، صحبت ران دی با نم توانستم اینکه از بود.
نفر چند کردم سع بود. سخت برایم که م کردم صرف زیادی
جدی به طور را ری دی علم هر یا ریاض تا کنم پیدا را دوستانم از
دانش آموزان آن ها، از تعدادی بود. بی نتیجه متأسفانه ول کنند، دنبال
در مناسب مدرک ی به دست آوردن آن ها هدف اما بودند، خوبی واقعاً

بود. خوبی شغل آن از بعد و پزش یا مهندس
کنم، ترک را معمول مدرسۀ گرفتم تصمیم دبیرستان آخرِ سال در
فقط و نداشت درس و کالس که متفاوت سیستم در عوض در

بزرگساالن برای عمدتاً مدارس این کردم. ثبت نام داشت، امتحان
داشتند. تمام وقت شغل که بود

آزمون در و م کردیم تمام را دبیرستان باید اه، دانش به ورود برای
باشد، خوب چقدر دبیرستان نتایج نبود مهم م شدیم. قبول سراسری
کمتر توسعه یافته مناطق در که بود افرادی برای مزیت ی این که
از خارج بود، نظام مند و سراسری آزمون، چون م کردند. زندگ
فرد که نم کرد فرق بود. افراد ذهن پیش زمینه های و تعصبات
خوب امتحان این در نفر ی که زمان تا کند، تحصیل مدرسه کدام
را استفاده نهایت آزمون، این از هم من خیل ها، مثل م کرد. عمل
1Men of Mathematics 2E. T. Bell 3What is Mathematics 4R. Courant 5H. Robbins 6Mathematical Analysis 7T. M. Apostol
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کردم. انتخاب اه دانش چند در را محض ریاض رشتۀ فقط و کردم
پذیرفته تهران اه دانش در رشته، انتخاب لیست در دومم انتخاب برای

صنعت اه دانش از بعد کشور برتر اه دانش دومین به طورکل شدم.
م شد. گرفته نظر در شریف

روز م شد، منتشر روزنامه ها در اه دانش ورودی نتایج که روزی
بود. دانش آموزان برای بزرگ

بازگشت راه در شده ام؟ قبول آیا که م پرسیدند مردم روز، آن در
بخوانم، محض ریاض است قرار که گفتم آشنایان به وقت خانه، به
ریاضیات، به غیر از باد». «شرمت گفتند من به آن ها از نفر دو حداقل
م گفتم. شعر مثال م کردم. دنبال دبیرستان در را ری دی عالیق
کامران، و من داشتم. عالقه ترونی ال به حیدر، تأثیر تحت نیز من
بسازیم. کوتاه برد با FM رادیویی پخش کنندۀ ی کردیم تالش ماه ها

یعن مدار، قطعات پیداکردن ل، مش ول داشتیم را مدار نقشۀ ما
برای مغازه ای شهر، در بود. غیره و خازن مقاومت، ترانزیستور،
به شدیم مجبور در عوض نداشت. وجود نامستعمل قطعاتِ خرید
دنبال م گفتند به ما بزنیم. سر آنجا در ترونی ال تعمیرگاه های
وسایل سایر و سته ش رادیوهای از انبوه میان در قطعات این
قطعات تا کشید طول زیادی زمان به همین دلیل ردیم. ب ترونی ال
ابتدا اما دادیم قرار هم کنار مدار، نقشۀ طبق را آن ها کنیم. پیدا را
ما و کرد کار کردیم، امتحان را آن لحظه ی در سپس نکرد. کار
او به بود. همسایه مان خاله هایم از ی اتفاقاً شدیم. خوشحال بسیار
دارد وجود مهم بسیار اخبار زیرا کند، روشن را خود رادیو که گفتیم
م کردیم صحبت FM موج در مخفیانه ما بیفتد. اتفاق است قرار که
همه م رسد، پایان به ر دی روز دو تا دنیا که گفتیم م داد. گوش او و
مرگ حد تا تقریباً و گرفت جدی را آن بیچاره خالۀ شوند. آماده باید

بود. شوخ ی فقط این که گفتیم او به سپس بود. ترسیده
سرگرم های آن ها با که داشتم صمیم دوستان سری ی من
نتیجه، در نم خواندند. درس سخت زیاد آن ها اما داشتم، زیادی

ریاض مطالب و بمانم بیدار بودم مجبور ریاض امتحان شبِ هر تقریباً
دهم. آموزش آن ها به را نگرفته اند یاد ماه ها که

کارشناس
ریاض رشته در تحصیل برای تهران اه دانش وارد ١٩٩۶ پاییز در

نیز کاربردی ریاض دانشجویان شامل که ما کالس شدم. محض
به که زمان مانند بودند. دختر آن ها از نیم که داشت دانشجو ۴٠ بود،
که دانشجویان همۀ با نتوانم که بودم نگران بودم، شده وارد دبیرستان
هماهنگ م آیند، کشور اطراف از توسعه یافته تر و غن تر شهرهای از

امتحانات در قبول و کالس ها برای اول سال در بنابراین شوم.
کردم. کار به سخت

به م خواندم، که کتاب هایی بیشتر اه، دانش به ورود از قبل
تدریس مدرسه در کُردی زبان بود. شده) ترجمه (یا نوشته فارس
بزرگ تر افراد از و خانه در را آن دوستانم و من بنابراین نم شد،
فقط اما م شد، تدریس مدرسه در انگلیس زبان گرفتیم. یاد فامیل
باشند قادر که م گرفتند یاد کاف اندازه به دانش آموزان از کم تعداد

بخوانند. زبان این به کتاب هایی
زبان به را ریاضیات گرفتم تصمیم کارشناس دوره ابتدای از
زبان به بسیار پیشرفته تری ریاض کتاب های زیرا بخوانم، انگلیس
همانند داشت. عال کتابخانۀ ی ده دانش داشت. وجود انگلیس
به مربوط که کتاب هایی دادم، ادامه کتاب خواندن به دبیرستان دوران
دبیرستان در توپولوژی مبان دربارۀ که اطالعات با نبود. اول سال
مباحث و کردم انتخاب توپولوژی جبری درخصوص کتابی داشتم،
گرفتم. یاد را همولوژی گروه های و بنیادی گروه های مانند پیشرفته تر

بودم. هندس فضاهای طبقه بندی در جبر کاربرد شیفتۀ من
سال آن شدم. عالقه مند جبرجابجایی به ویژه جبر به دوم، سال در
حال در که سزیده، رضا شدم، آشنا ری دی ریاض کُرد دانشجویِ با
جبر جابجایی اطالعات از او بود. کارشناس ارشد دوره در تحصیل
او تخصص گرایش نام موضوع، این زیرا بود، متعجب کامال من
گروه های بررس با را مقدمات تحقیقات برخ کردم سع بود.
قبل از همه اینها ظاهراً اما دهم. انجام مدول ها بین همومورفیسم

بودند. شده شناخته
به ریاض منطق کردم، دنبال دوم سال در که ری دی موضوع
که بود این دوران این در آرزویم بود. مدول نظریۀ و جبر جهان ویژه
به طوری که بنویسم رسم به صورت نحوی به را ریاض موضوع دو
و کرد «ترجمه» را آن کرد، استفاده ی در قضیه ی از بتوان
به دلیل آورد. به دست ر دی موضوع در غیربدیه نتیجه ای به راحت
سوم، سال در نرسید. به جایی پروژه ام جاه طلبی، و تجربه نبودن کاف
کتاب، ی کپی خواندن صرف را مدت او شدم. هم اتاق رضا با اتفاقاً
جبری هندسۀ  کتاب، این م کرد. ناامیدی با گاه و هیجان با گاه
درس اولین تدریس برای اغلب که بود شفرویچ٩ آر. آی. تألیف پایۀ٨
کتاب این به م شود. استفاده تکمیل تحصیالت هندسه جبری دورۀ
بسیار برایم کردم. آن مطالعۀ به شروع و شدم عالقه مند به تدریج
یاد جبرجابجایی در که مطالبی از خیل م دیدم که بود هیجان انگیز

دارد. هندس معنای واق در گرفته ام،
از قوی تر بسیار که دیدم هندسه و جبر بین لغت فرهنگ  ی
8Basic Algebraic Geometry 9I. R. Shafarevich
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کردم. مشاهده جبری توپولوژی یادگیری حین در که بود ارتباط
م خواهم که است موضوع این شدم متقاعد که نکشید طول
ادامه را جبری هندسۀ مطالعۀ چهارم، سال در کنم. دنبال عمیق تر
کردم شرکت هندسه جبری دکتری دورۀ درس ی در دادم.
آر. تألیف جبری١٠» «هندسه کتاب مطالبِ از بخش هایی ادامۀ که

مبتن و بود مجردتر قبل کتاب به نسبت کتاب، این بود. هارتشورن١١
بزرگ منبع ، گروتندی بود. جبری هندسۀ به ١٢ گروتندی رد روی بر
داستان همچنین و فت انگیزش ش و عمیق ریاضیات به دلیل من الهام
هندسۀ جبری کتاب های مطالعۀ در چالش ی شد. زندگ اش
به وضوح نم توان که است این مقدمات دوره های در شرکت و پایه
م گیری، یاد را ابزار و ایده کل م رود. به کجا موضوع کرد مشخص
کتاب در چیست. دربارۀ اینها همه که فهمید م توان به سخت اما
وجود چیست؟» جبری «هندسۀ عنوان با فرع بخش ی هارتشورن،
جهت یابی حس به دست آوردن برای فقط چندین بار آن را من دارد.
توصیف را جبری واریته های دسته بندی نظریۀ اساساً کتاب، خواندم.
خاتمه مدول نظریۀ به و م شود شروع هندسۀ دوجانبه با م کند.
هندسۀ در نهایت در من که نباشد عجیب خیل شاید حال، م یابد.
تالش که چیزی از واضح تصور شخص آن در که کردم کار دوجانبه
در اخیر سال های در من کارهای از برخ دارد. دهد، انجام م کند

م باشد. مدول فضاهای ساخت راستای
شرکت کالس ها از بسیاری در چهارم، و سوم سال های در
از پس استادان م خواندم. درس راحت تر خودم چون نم کردم،
برقراری با این حال کردند. عادت موضوع این به ایت، ش چندبار
مثال، عنوان به بود، خوب برایم کالس از بعد اساتید از برخ با ارتباط

. یاسم س. و شهابی ش. شادمان، ا. آبادی، ده ا.ش. با
فضای بررس با مقدمات توپولوژی در تحقيقات چهارم، سال در
توپولوژی، نوع تعریف با توپولوژی فضاهای بین تصاویر پیوستۀ
شادمان ا. با گفت وگو و بحث از پس نوشتم. مقاله ای و دادم انجام
توپولوژی ری دی نوع از استفاده با قبال مرتبط، مطالعات که فهمیدم

فشرده‐باز. توپولوژی یعن است، شده انجام
مسابقات طرفدار داشتم، ریاضیات به که دیدگاه به توجه با
عالقه رقابت مسائل جای به تحقیقات مسائل به نبودم. ریاض
شرکت کشوری ریاض مسابقه های در هرسال ما، دۀ دانش داشتم.
این با کنم. شرکت مسابقات این در نم خواستم من اما م کرد،
دانشجوی دوستانِ از ی با که روز ی چهارم، سال در حال
شرکتم عدم دلیل م کردم، صحبت مسابقه مورد در کارشناس ارشد
تجدیدنظر تصمیمم در است الزم که گفت من به او گفتم. او به را

کم کننده بسیار م تواند مسابقات چنین در جایزه گرفتن زیرا کنم،
کشور. از خارج اه های دانش از پذیرش اخذ برای مثال برای باشد.
طال مدال نهایت، در درآمدم. مسابقه تیم عضویت به او توصیۀ به
در شرکت برای ما تیم از این رو گرفتم. را کشوری مسابقات در
بود. لندن در مسابقه سال آن شد. انتخاب مسابقه بین الملل مرحلۀ
یا اه دانش در ما وقت تمام بود. سخت کارشناس مقط در زندگ
معموال که م کردیم زندگ اتاق هایی در م گذشت. اه ها درخواب
بود جوک هایی ، اصل سرگرم بودند. ر دی دانشجوی نفر دو‐سه

م دادند. انجام که احمقانه ای کارهای یا م گفتند دانشجویان که

١٩٩٩ سال اصفهان، به مسافرت ی در
چهار این طول در داشتیم. کم خیل پول دوستانم، بیشتر و من
از خارج در قهوه خانه ی به که م آورم به خاطر بار ی فقط سال،
پرداخت را چای پول دوستان از ی حت و رفتم اه دانش محوطۀ

نداشتم. را آن خرید توان من چون کرد،

مهاجرت
جوالی در دانشجویان، ریاضیات بین الملل مسابقۀ در شرکت برای
را سوم مقام نداشتم، خوبی آمادگ چون کردم. سفر لندن به ٢٠٠٠
در مسابقه از بعد ، مختلف به دالیل برنز). مدال (مشابۀ آوردم به دست
کشید طول سال ی حدود دادم. پناهندگ درخواست و ماندم لندن
یرد. ب تصمیم من به مال کم و پرونده مورد در بریتانیا دولت تا
ر دی پناهندۀ چند با خانه ای در جایی که ناتینگهام، در من اقامت گاه

شد. تعیین م کردم، زندگ
مانند جبری، هندسۀ در عمدتاً ریاضیات مطالعۀ به سال، آن در
ناتینگهام در ریاض دۀ دانش با که بود طبیع دادم. ادامه گذشته

فتح کامبیز دوستِ ُکردِ جدید، ی کم با این که باشم ارتباط در
دۀ دانش ساختمان همان در واق اخترفیزی دکتری دانشجوی که

شد. انجام بود، ریاض
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کردم. صحبت کرمونا١۴ جان و فسنکو١٣ ایوان با جلسه، اولین در
م کنند، کار جبری هندسۀ با مرتبط اعداد نظریۀ در که آن ها دوی هر
سیلورمن از کتابی که دادند پیشنهاد بودند. کم کردن مشتاق
را کتاب من بیضوی. منحن های در گویا نقاط کنم، مطالعه را
خوشحالند. م رسید، به نظر کردم، مالقات را آن ها مجدداً و مطالعه
دکترا دانشجوی به عنوان من پذیرش برای ایشان اشتیاق عل رغم
نم توانم اقامتم، وضعیت به دلیل که شد معلوم به زودی ده، دانش در

کنم. دریافت تحصیل بورس
بث١٧ و ،١۶ واروی کمبریج١۵، جمله از ر، دی اه های دانش با من
یرم. ب پذیرش نتوانستم دلیل به همان اما کردم، برقرار ارتباط نیز
که پناهندگ تصمیم برای انتظار واقعاً بود. سخت سال آن در زندگ

ی بود. استرس زا برایم کرد، خواهد تعیین را من زندگ آن نتیجۀ
به صورت انگلیس پوند ١٠ ما به هفته هر بود. فاجعه آمیز منف تصمیم
مایحتاج سایر و غذایی مواد خرید کوپن پوند ٣٠ از کمتر و نقد
سوپرمارکت ها مانند ، خاص اه های فروش در کوپن ها م شد. داده

اطالع مورد این در صندوق داران از برخ م شدند. پذیرفته
که هنگام تا م داشتیم نگه منتظر را صف باید بنابراین نداشتند،

کنند. صحبت مورد این در اه فروش از مسئول با بتوانند
کشور در اقامت اجازۀ من به سال، ی حدود از بعد خوشبختانه
را نامم که بود این دادم انجام که کارهایی اولین از ی شد. داده
به عنوان من بیانگر اسمم، داشتم تمایل دادم. تغییر بیرکار کوچر به

شخص معن به «کوچر» باشد. کُرد ی و ریاض دانشجوی ی
معن به «بیرکار» و م کند مهاجرت ر دی جای به جایی از که است

ریاضیات» دنیای در ر «کاوش به عنوان هم با کلمه هردو ریاض دان.
هستند. تفسیر قابل مهاجر» «ریاض دان یا

دکتری

برای EPSRC تحصیل بورسیۀ اقامت، موضوع حل از پس بالفاصله
او گرفتم. فسنکو ایوان راهنمایی تحت ناتینگهام در دکترا شروع
حمایت من از آن از پس و دکتری دوران طول در بسیاری موارد در
روسیه، سن پترزبورگ در که بود روس ریاض دان ی ایوان، کرد.
جبری هندسۀ مورد در زیادی اطالعات بنابراین بود. خوانده درس
غیر استاندارد آنالیز و جبری هندسۀ با رابطه در را پروژه ای او داشت.
اعمال اول در دوم روش های که بود این ایده کرد. پیشنهاد
نوشتم. مقاله ای و کردم فکر ماه چند برای مورد، این در شود.

٢٠٠٣ حدود ناتینگهام، فسنکو، ایوان با

اعداد، نظریۀ جای به باید بود شده معلوم که این به توجه با
دربارۀ ی  ماهه کالس در کرد پیشنهاد ایوان بخوانم، هندسۀ جبری
به مربوط این کنم. شرکت ١٩ واری اه دانش در دوجانبه١٨ هندسۀ
پن ماهه ای برنامۀ در که داد پیشنهاد ایوان همچنین بود. ٢٠٠٢ اوایل
و هندسۀ دوجانبه دربارۀ کمبریج اه دانش در نیوتن موسسۀ در که
ان پذیر ام کار این ظاهراً کنم. شرکت م شد، برگزار ر دی مباحث
آن در کردند، موافقت دوره برگزارکنندگان ایوان، اصرار با اما نبود،

کار. اتاق اختصاص یا مال حمایت بدون ول کنم شرکت
که کردم شرکت دوره ای در و شدم وارد کمبریج در کالس به
ویاچسالو از جدیدی مقالۀ درک برمبنای و بود هندسۀ دوجانبه ویژۀ
بود. شده متمرکز چهاربعدی فلیپ های وجود دربارۀ شوکوروف٢٠
کار، این حاصل کردم. تالش سخت شوکوروف، مقالۀ مطالعۀ برای

بود. دوجانبه هندسۀ دقیق تر تکنی های متنابه تعداد آموختن

٢٠٠٣ حدود ناتینگهام،
ترتیب این به و آمد کمبریج به نیز شوکوروف برنامه، پایان در
15Cambridge 16Warwick 17Bath 18birational geometry 19Warwick University 20Vyacheslav V. Shokurov 21Johns Hopkins
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در را وی م توانم آیا پرسیدم او از کردم. مالقات او با اولین بار برای
او ٢٠٠٣ بهار در بعد، ی سال کنم؟ مالقات ینز٢١ جانز هاپ اه دانش
من دوم راهنمای استاد که پذیرفت مهرورزی با او و کردم مالقات را

باشد.
درباره فکرکردن صرف را زمان دکتری ام، دوره اول سال دو در
نتوانستم خصوص این در کردم. فلیپ ها٢٢ پایان یافتن حدس
هنوز حت و است ل مش خیل حدس، این نم. ب زیادی پیشرفت
حالت های برخ هم اکنون هرچند است، باز چهار بعد برای هم
پاییز در سوم، سال در است. شده معلوم بعدی هر برای آن دشوار
و ماندم بالتیمور در ماه پن برای و مالقات را شوکوروف ٢٠٠٣
مل ها م نظریۀ دربارۀ خود دکتری  رسالۀ بیشتر قسمت آن جا در

اصل نتيجۀ واق در رساندم. انجام به را فانو٢٣ چندگوناهای روی
روی ϵ − log متعارف مل های م كرانداری از اثبات به دست آمده
اثبات به ويژه نتيجه اين است. بوده پايه يك بر فانو نسبتاً سطوح
متعارف فانوی رویه های كرانداری مورد در سیف٢۴ ال م ح از جديدی

م دهد. به دست ϵ‐log

٢٠٠٣ حدود بالتیمور، شوکوروف، وی. ویاچسالو با
حدس هایی دربارۀ شوکوروف از برنامه ای کل رئوس رساله،
حدس مل ها، م کرانداربودن همچون دوسوگویا٢۵، هندسۀ در
کران دار بودن به مربوط که سیف‐بوریسوف٢۶ بوریسوف‐ال
تفاوت های برای ٢٧ACC بود، ϵ‐log متعارف فانوی چندگوناهای
آموختن م داد. به دست را غیره، و فلیپ ها، خاتمه یافتن مینیمال، log
بعد سالیان که کارهایی برای مفهوم این که داد نشان مل ها م نظریۀ

بودند. ارزشمند دادم، انجام
متعارف آستانه های بین ارتباط خود، دکتری  دورۀ اتمام با مقارن
در را نتیجه این کردم. پیدا log فلیپ های خاتمه یافتن و ٢٨log
بیشتری تحقیق ارتباط، این دربارۀ م خواستم زیرا نگنجاندم، رساله ام
شد. [٧] شده ام چاپ مقاله اولین که نمودم منتشر را آن بعدها کنم.
دفاع متأسفانه، رساندم. اتمام به را خود دکتری  دوره ٢٠٠۴ پاییز در

ریاض محتوایِ با مرتبط نه چندان مناف تعارض به دلیل رساله ام، از
نرفت. پیش هموار چندان باید، که آن چنان رساله ام،

ریاض موسسۀ در را شوکوروف دوماه، مدت برای ،٢٠٠۴ بهار در
ساختمان در من دوماه، این در کردم. مالقات و مس در استکلوف٢٩
آنجا از بعد سال ی مجدداً ماندم. و مس دولت اه دانش اصل
خوبی روند کنفرانس ها در شرکت و ان ها م از بازدید داشتم. دیداری

بود. خوب دوستان یافتن و افراد با مالقات برای
گذاشته اختیارم در که مشترک کار اتاق در خود، دکتری  دوره در
به جای آن باشم. داشته  کاف تمرکز کارم روی نم توانستم بود، شده
به کنم. کار غیره و عموم اتاق های کتابخانه، در داشتم عادت

برخ در توانستم دیامانتیس٣٠ ال نی رم، دی دوست و ایوان کم
کنم. کار کوتاه مدت برای حداقل کارها، اتاق

دکتری از پس

به پژوهش پسادکتری دورۀ ی برای دکتری، دورۀ اتمام از پس
هندسۀ جبری دانان برخ و رید٣٢ مایلز رفتم. ٣١ واری اه دانش
،٢٠٠۶ آوریل در ماه، چند و سال ی از پس بودند. آن جا هم جوان تر
رفتم. کمبریج به توتارو٣٣ بورات کم با و پژوهش بورس همان با
مدل حدس خاتمه یافتن٣۴، حدس روی بر کار پسادکتری، دورۀ در
شده مصمم به خصوص دادم. ادامه را وابسته مسائل و مینیمال،
بپردازم. خاتمه یافتن و آستانه ها ارتباط به عمیق تری طور به بودم
حدس خاص حالت چند و مینیمال مدل حدس به فقط اگر که فهمیدم

واق در بپردازم بودند، کاف مقاصد از بسیاری برای که خاتمه یافتن
از پژوهش هایم، در کرد. پرهیز log متعارف آستانه های از م شود
کریستوفر و ،٣۶ کاسین پائولو وی، که شنیدم م کرنان٣۵، جیمز
مسئله این روی آن ها م کنند. کار مشابه مسائل روی هاکون٣٧،
داشتند، من به که لطف روی از ول بودند، کرده بیشتری پیشرفت
و ذاریم ب اشتراک به ر دی ی با را تالش هایمان تا کردند موافقت
شناخته [٨] BCHM به که مشترک مقاله ای در را کارهایمان نهایتاً
مینیمال مدل های وجود اثبات شامل مقاله کنیم. منتشر م شود،
به همراه متعارف حلقه های برای متناه مولد و عام چندگوناهای برای
و هاکون٣٨ قبل کار بر مقاله این بود. ر دی مرتبط نتیجه چندین
بر هم در نهایت که بود استوار pl فلیپ های وجود دربارۀ م کرنان٣٩

بود. متک فلیپ ها وجود دربارۀ شوکوروف ایده های
کمبریج اه دانش استخدام به مدرس به عنوان ،٢٠٠٧ پاییز در
در دائم استادی روند به شبیه کم وبیش شدن، «مدرس» درآمدم.
تحصیالت درس چند پسادکتری دورۀ در من است. متحده ایاالت
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کنار در تدریس به عادت کردن ترتیب این به و دادم ارائه تکمیل
بود. آسان نسبتاً برایم تحقیق،

آن ها ن لی دارد، وجود تحصیل ترم سه هرسال در کمبریج، در
م توانستم زیرا بود مفید کامال این، دوماه. حدود هری کوتاهند،
مسئله چند برروی تحقیقات کار بروم. سفر به ترم غیر ایام در آزادانه
برت با من دادم. ادامه را جبری هندسۀ  در هندسۀ دوسوگویا در
گفتگو ریاضیات عموم سازی درباره هم و ریاضیات دربارۀ هم توتارو
همچنین کرد. ترک را کمبریج او بعد، سال چند اینکه تا م کردم،
جان به خصوص ر دی اران هم با گفت وگو از بود مقدور که زمان هر

م بردم. لذت ُکوت۴٠،
ریاضیات بنیاد مال حمایت با را ٢٠١١ ‐ ٢٠١٠ تحصیل سال
درک برای کارهایی آنجا در که ژوسیو۴٢، ریاض موسسۀ در پاریس۴١،

.[۵] گذراندم دادم، انجام مرتبط مباحث و تکینگ ها
ایتاکا۴٣ حدس مینیمال، مدل های دربارۀ تحقیقات چندکار در

ی با که کردم برخورد چندگوناهایی من غیره، و تاربندی ها۴۴ برای
ی روی نف مقسوم علیه ی .[۶] شده اند قطبی نف۴۵ مقسوم علیه

چندگونا روی خم هر که است مقسوم علیه ای تصویری، چندگونای
گونه ای را مقسوم علیه این م توان م کند. قط نامنف طور به را

کرد. تصور وسیع مقسوم علیه از ضعیف
من به ژانگ۴۶، دی‐ک سنگاپور، از بازدید ی در ،٢٠١۴ در
متعارف چندگانه دستگاه های مؤثر بودن دربارۀ مسئله ای که شد یادآور

مدت از بعد دارد. وجود نامنف کُدایرای۴٧ بعد با چندگوناها روی
که قطبی شده چندگوناهای که شد روشن برایم مسئله، روی بر کار
تعمیم با بودند. مسئله این حل کلید بودم، کرده فکر آن ها دربارۀ قبال
قادر تعمیم یافته، قطبی شدۀ چندگونای به قطبی شده چندگونای مفهوم
تقلیل صفر کُودایرای بعد با حالت به اساس به طور را مسئله شدیم

دهیم.
تعمیم یافته قطبی شدۀ چندگوناهای جدید نظریۀ کردم احساس
حدس به خصوص، فانو، چندگوناهای دربارۀ مسائل برای م تواند
داده نشان واق در شود. گرفته به کار نیز مل ها م کرانداربودن
حدس این به حمله در مهم سازندۀ جزء م تواند نظریه این شد
به حدس این حل برای که شد مشخص حال، این با باشد.
ایده های بیشتر توسعۀ با من بنابراین است. نیاز بیشتری چیزهای
ری دی تکنی های به کارهایشان، در شو۴٩ و هاکون۴٨ م کرنان،
بر چندگانه پادمتعارف سیستم های مؤثر دوسوگویا بودن اثبات برای
بر غلبه با آوردم. روی ϵ‐log فانوی متعارف چندگونای روی
مل م حدس محدودیت اثبات ٢٠١۵ تابستان در متعدد، الت مش

کردم. تکمیل را ها
شده متقاعد بودم، مل ها م کراندار بودن اثبات مشغول که درحال
سیف‐ بوریسف‐ال به موسوم حدس سمت به م توانم که بودم
به  جز آن، مراحل تمام روی شوم. نزدی نیز (BAB) بوریسف۵٠
بود، پادمتعارف مقسوم علیه های تکینگ های درباره که مرحله ی
آخرین برای بود، ساده م کردم فکر که را، آن انجام و کردم کار
هیچ وجه به مرحله این که فهمیدم انتها در اما بودم. گذاشته مرحله
به همین دارند. نیاز جدیدتری تکنی های م آمد به نظر و نیست ساده
در اما نکردم. منتشر ٢٠١۵ در را مل ها م کرانداربودن اثبات دلیل،
.[۴] دادم قرار آرکایو۵١ در را آن اثبات ،٢٠١۶ در بعد، ماه چند نهایت
مرحلۀ آخرین روی بر کار با را BAB حدس اثبات بعد، ماه شش حدود
کامل داشت، نیاز گوناگون تکنی های به درواق که باال، در مذکور

.[٣] دادم قرار آرکایو در نیز آن را و کرده
پیشرفت ی مرکز در فانو چندگوناهای که نبود باری اولین این
توسعه در چندگوناها این م گرفت. قرار جبری هندسۀ در بزرگ
باالتر، ابعاد به ٢ بعد از هندسۀ ایتالیایی تب م هندسۀ دوسوگویا
شده شروع بیستم قرن اوایل در ران دی و فانو کارهای با که
مرکز در چندگوناها این همچنین، کردند. ایفا کلیدی نقش بود،
کارهای در به خصوص، ،١٩٧٠ دهۀ در گسترده ای و شدید فعالیت های

داشتند. قرار موری۵٣ البته و شوکوروف، و یخ۵٢ وس ایس
اندازۀ به من نتایجم، ر دی و شد، ذکر باال در که نتایج برای
٢٠١٨ در ریاض دانان بین الملل کنگرۀ در که بودم خوش شانس کاف
ارج گذاری نشان، این همچنین کردم. دریافت فیلدز نشان برزیل در
حوزۀ در گذشته دهۀ چند در ارانم هم توسط شده انجام کارهای به

بود. من پژوهش
آن اهدای از بعد بالفاصله مدال م دانند، همه که همان طور
را آن بعد، روز چند مهربانانه، خیل ریاض دانان اتحادیۀ اما شد، دزدیده
منعکس جهان اطراف در گسترده ای به طور واقعه، این کرد. زین جای
گسترده ای توجه چنین که دارد تأسف جای نکرد. متعجب مرا که شد
هم هنوز که حال در گرفت، صورت کوچ این به حادثۀ ی به
مطالب ، تحقیقات نتایج به مربوط اساس تر موضوعات دربارۀ رسانه ها

کرده اند. منتشر کمتری
مسائل با آن ها، اثبات های و فانو چندگوناهای درباره باال نتایج
خودریخت های گروه های تکینگ ها، مانند جبری، هندسۀ در بسیاری
فضاهای فانو، چندگوناهای K‐پایداری چندگوناها، از دوسوگویا
این به من چندسال اخیر، در هستند. ارتباط در غیره، و مدول
بزرگتری و بلندپروازانه برنامه ی از بخش آن ها که رسیده ام واقعیت
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برخ از اطالع برای هستند؛ log کاالبی‐یائوی۵۴ تاربندهای درباره
،log کاالبی‐یائوی تاربندی ی ببینید. را [٢] آن، جنبه های
هستند. کاالبی‐یائو پایۀ ی روی نسبی به طور که است زوج
مثل متفاوت منظرهای از م توان که هستند ساختارهایی اینها

ی مثال، برای نگریست. آن ها به فیزی و حساب هندسه،
کاالبی‐ log‐ نیمه زوج های کراندار بودن من کارهای آخرین از
زوج های مدول نظریۀ با وقت که م کند ارائه را قطبی شده یائوی
درشت بافت مدول فضاهای وجود اثبات به منجر شود، ترکیب پایدار

م شود. قطبی شده کاالبی‐یائوی و فانو زوج های تصویری
خود به را برجسته ای ریاض دانان که م کنم کار حوزه ای در من
جمله از است، شده بنا آن ها کار پایۀ بر من کار و است کرده جذب
میااُکا۵٩ موری، کرِنان، م کوالر۵٨، کاواماتا۵٧، هاکُن۵۶، ،۵۵ کاسین
ر دی بسیاری و هیروناکا۶٠ فانو، یخ، وس ایس ایتاکا، تر قدیم ایام از و

نیست. ن مم اینجا در آن ها نام فهرست کردن که

ریاض دان ی به عنوان زندگ
تحقیقات، در فعال اه های دانش در ریاض دان ی به عنوان کار
کار از بزرگ بخش تحقیق، م شود. شامل را مختلف وظایف
م کند. طلب ریاض دان ی از زیادی انرژی و زمان که است
تدریس که درس به توجه با است. کار از ری دی بخش تدریس،
دوره های من مثال یرد. ب را زیادی زمان م تواند هم این م شود،
حدس های دوسوگویا، هندسۀ  جبری، هندسۀ  ، تکمیل تحصیالت
نظریه حسابی، هندسۀ مرتبط، موضوعات و هیلبرت طرح های ویل۶١،
در درگیرشدن کمبریج، در کرده ام. تدریس را غیره و مدول ها،
خدمات و سرویس ده است. زمان بر هم کارشناس دورۀ امتحانات
کمیته ی در خدمت ل ش به معموال این است. کار از ر دی بخش
کنفرانس ها، و سمینارها سازمان ده شامل خدمات، ر دی انواع است.
و مقاالت ویرایش ، مال حمایت طرح های بررس و مقاالت داوری
با صحبت کردن و سفر به نیاز ریاض دان، ی به روز ماندن برای غیره

م برد. زیادی انرژی و زمان نیز این که است ریاض دانان سایر
برای آسیا. شرق به به ویژه کرده ام، سفر خودم سهم به من
تایپه از منظم به طور چن۶٢ آ. ای جونگ با مالقات جهت چندسال
تونگ شینگ با دیدار برای ن پ از اخیر سال های در م کردم. دیدن

کرده ام. بازدید یاو۶٣
بنیادی مسائل در تفکر آزادی ، آکادمی شغل مورد در مهم نکتۀ

زندگ و طبیعت اسرار کشف لذت و زیبایی انسان وقت است. علم
است. شغل ی از بیشتر خیل ریاضیات است. عال م کند، حس را

کنیم سع اگر حت کنیم، خارج سرمان از را ایده است سخت گاه
کنیم. متوقف را کار

که است این حقیقت باشید، آکادمی کار طرفدار که هم هرچقدر
که م دهیم انجام زیادی کارهای باشد. پر استرس شغل م تواند
ویرایش و داوری برای ما مثال، برای ندارد. وجود برایشان اُجرت
نم کنیم. دریافت چیزی است) این گونه ریاض در (حداقل مجالت
م کنیم، افتخار جامعه به خدمت برای فعالیت چنین انجام به اگرچه
که نیست غیر معمول هستند. وقت گیر آن ها که است این نکته اما
خود کارهای از بخش انجام برای را هفته آخر یا عصرها اساتید،
خود به رسیدگ برای کمتری زمان این صورت در  که دهند، اختصاص
زیاد احتمال به و صدها من خودم، مورد در دارند. خانواده هایشان و
عادت های مورد در کرده ام. کارم صرف را آزادم وقت از ساعت هزاران
صبح در ساعت چند یا سه که است این من برای کار بهترین کاری،
تحقیق بیشتر یا ساعت سه بعد و کنم استراحت سپس کنم، تحقیق
به دلیل اما نم شود). ر دی کار شامل و است تحقیق فقط (این کنم

کرد. کار ایده آل گرانه چنین نم توان همواره تعهدات، سایر

است). شده گرفته کاستا بابلو توسط (تصویر ICM در ٢٠١٨ سال

تغییر جهت چند از من زندگ فیلدز، مدال دریافت از پس
در من رشتۀ در پیشرفت و کار که بودم خوشحال من اول، کرد.
برای فرصت دوم، شد. شناخته گسترده تری به طور ریاض جامعۀ
آوردم به دست متفاوت کاری زمینۀ با زیادی جالب افراد با مالقات
این که، سوم نم آمد. پیش برایم مهم این صورت این غیر در که
من برای علوم و ریاضیات عموم سازی مورد در کارکردن هم اکنون
م دهم. انجام است سال چندین من که کاری است، راحت تر کم
مثال، به عنوان کُردها. میان در آموزش پیشرفت و بهبود به خصوص،
از ی ‐ اجتماع رسانه های از استفاده یا عموم سخنران های با
مجموعه ی ساخت م کنم، کار آن روی که پروژه هایی جدیدترین
55Cascini 56Hacon 57Kawamata 58Kollár 59Miyaoka 60Hironaka 61Weil 62Jungkai A. Chen 63Shing-Tung Yau
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از بسیاری که است ریاضیات» «دنیای عنوان با کُردی ویدیویی
را طبیعت و زندگ با ارتباط به طورکل و ریاض علوم جنبه های

م کند. بررس

خانواده
ناتینگهام در دکترا مقط در تحصیل حین در تارن۶۴، همسرم، با من
بعد سال چند و کردیم ازدواج ما م خواند. اقتصاد او شدم. آشنا
حد تا که م دانم دلیل را این من شدیم. زانکو۶۵ پسرمان صاحب
در پیش برنده نقش و ذرانم ب خانواده ام، با را بیشتری زمان ان ام
که است طبیعت مشتاق او باشم. داشته زانکو آموزش و پیشرفت
زمان به نسبت او عالیق دارد. همخوان من عالیق با به خوبی
ما انسان. آناتوم تا حیوانات زندگ تا گرفته نجوم از م کند، تغییر
شامل اغلب که بازی هایی م دهیم. انجام مختلف جالب بازی های

م شوند. علم آزمایشات یا واقعیت ها برخ
زانکو برای است. قصه گویی روزانه، فعالیت های از ر دی ی
داستان هایی م کنم. تعریف هستند، خانگ اکثراً که داستان هایی
ن مم مثال، باشند. آموزش در عین حال و سرگرم کننده است قرار که
کردن باز برای فرد آن در که باشد داشته وجود قصه در سناریویی است
شود، مواجه پرسش ی به پاس گویی به ساختمان یا غار ی درب
به اغلب همچنین است؟ چند هفت و هشت مجموع مثال به عنوان
کند. مشارکت داستان از بخش هایی ابداع در م دهم اجازه زانکو

هستیم. خودمان قصه ها این اکثر اصل شخصیت معموال

عالقمندی ها سایر
یا اوی کنج برای عمدتاً ری دی عالیق ریاضیات، به غیر از من
نمونه چند مورد در اینجا در کرده ام. دنبال را زندگ در سرگرم

م کنم. بحث آن ها همۀ نه اما

: روان شناس
من در دبیرستان دوران از عالقه این دارم، دوست را روان شناس من

خیل ران دی و خودم افکار فرایند دربارۀ همیشه من دارد. وجود
وقت خیل م کنند؟ فکر خاص به روش مردم چرا بوده ام. او کنج

منطق تفکر بر مبتن صرفاً مردم تصمیمات که شدم متقاعد پیش
اغلب اما باشند، داشته باور را چیزی است ن مم که چرا نیست،
شوند، تلق بدیه است ن مم که ری دی عوامل تأثیر تحت به شدت
رسانه ها مثال م گیرند. قرار زیست یا فرهنگ ، اجتماع جمله از
دارند، خاص موضوع ی خصوص در مردم تفکر نحوۀ بر زیادی تأثیر

نه تنها روان شناس خیر. یا دارد بررس ارزش موضوع، آیا اینکه حت
مثال دارد. اهمیت نیز جامعه سط در ه بل است، مهم شخص نظر از

روان شناخت حالت ی که اعتماد به نفس داشتن عدم م کنم فکر
جوام از بسیاری در پیشرفت عدم علت های مهم ترین از ی است،

است. فنّاوری و اقتصادی نظر از دنیا سراسر توسعه نیافتۀ

: موسیق

همان طور و دبیرستان در من است. موسیق عالیقم از ر دی ی
نداشتم، موسیق ساز هیچ من م دادم. گوش زیاد موسیق به بعدها
ان ام بی نهایت مجذوب نگرفتم. یاد مدت ها تا را نواختن بنابراین
ساختن برای را آن ها م توان که بودم صداهایی متفاوت و مختلف
ساختارهای و ایده ها به شبیه نوع به این کرد. ترکیب موسیق
و م نوازم فلوت و درام به تنهایی روزها این است. ریاض بی پایان

بنوازم. موسیق کامپیوتر ی یا ُارگ کم به م کنم سع گاه
ژانرهای و جهان موسیق کُردی، موسیق به معمول طور به
(غزل) شعر که دارم دوست را زمان به خصوص م دهم. گوش ر دی
فکر من که است این دلیلش نم شوم! متوجه که باشد زبان به
با زیرا م کنند، خراب را آهنگ ی به سادگ اشعار اغلب م کنم
م تواند انسان نامفهوم، غزل با نم شوند. هماهنگ خوب موسیق

کند. تمرکز واقع آواز و موسیق زیبایی بر

تکامل:

جذابند. برایم زنده موجودات درون رد عمل و زیست شناس در تکامل

است. فت انگیز ش سازگاری، و بی شمار بقای راه های ، زندگ تنوع
صدای یرید. ب نظر در را انسان شنوایی رد عمل نحوۀ مثال، برای

خارج گوش توسط شده جم آوری هوا ارتعاشات طریق از شده ایجاد
پرده م لرزد. و م رسد گوش پردۀ به گوش هوای کانال طریق از و
را صدا که م آورد در لرزه به را کوچ استخوان سه خود به نوبه گوش
حلزونِ درم آورد. لرزه به را داخل مایع خود نوبه به و م کند تقویت
نال های سی آن ها، ارتعاش که است دسته موهایی حاوی گوش داخل
سپس و م کند ایجاد مغز به گوش متصل کننده اعصاب در تری ال
ذکر کوچ استخوان های م شوند. تعبیر صدا به عنوان نال ها سی
سیستم در مجدداً و تکامل یافته متفاوت کامال هدف برای شده،

بیولوژی سیستم های درک م گیرند. قرار استفاده مورد شنوایی
و ریاضیات ، فیزی ، شیم شامل ه بل زیست شناس شامل نه تنها

م شود. نیز غیره

64Tarn 65Zanko



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ١۴

ادبیات:
ل های ش در متفاوت شعر های شامل بیشتر کُردی کالسی ادبیات
مثال به عنوان هستند. جهان کالس در آن ها از برخ است. مختلف
شناخته جهان برای مختلف به دالیل که نوزدهم قرن شاعر ، نال اشعار
هستند. عالقه مند شعر به زیادی افراد هنوز روزها، این است. نشده
آثار خواندن صرفاً نه شدم، عالقه مند هم شعر سرودن به دبیرستان در
مانند تقریباً متأسفانه که نوشتم دفتری در شعر تعدادی . کالسی
به بیشتر روزها این رفت. دست از دوره آن از ری دی چیزهای سایر
عبارات و کلمات ترکیب با چندگانه زبان از که عالقه مندم نوشته هایی

م کنند. استفاده موسیق ساختن مانند
شدن: جهان و جامعه

جامعه مختلف جنبه های سریع تغییرات شاهد خود زندگ طول در
رخ جهان سراسر در جوام از بسیاری در مشابه تغییرات بوده ام. کُرد
ه بل نیست، کُرد جامعه مخصوص موضوع ی این بنابراین م دهد.
جنبه های از بسیاری در را تغییرات م توان است. جهان موضوع ی
، اجتماع ارتباطات تا مردم شخص اعتقادات و ارزش ها از زندگ
و مثبت تغییرات برخ دید. غیره و غذا، ن، مس پوشیدن، لباس
جهان شدن و امروزی زندگ هستند. غیرضروری یا منف برخ
آموزش به دسترس مثال به عنوان بخشید، بهبود را جنبه هایی اگرچه

م برد. بین از نیز را ری دی جنبه های غالباً اما ، پزش و
۴٠ با مقایسه در من تولد محل روستای تغییرات برخ روی بیایید
دسترس تر قابل پزش و پرورش و آموزش کنیم. تمرکز پیش سال
بهتر معلول افراد با حاضر حال در است. بیشتر بسیار فنّاوری است،
زبان ر، دی طرف از اما هستند. مثبت همه که غیره و م شود رفتار
کلمات کم کم مردم زیرا است، گرفته قرار تأثیر تحت شدیداً کُردی
معماری م کنند. جای گزین زبان ها سایر با را زیادی عبارت های و
در به سرعت است، بوده نظر مورد اطراف در سال هزاران که کُردی
اتفاقاً که است قبل از کمتر بسیار اعتماد به نفس، است. نابودی حال
افراد هرچه به این دلیل که است. بیشتر تحصیالت به دلیل حدی تا
خودشان به کمتر م شوند، آشنا قدرتمند و پیشرفته جوام با بیشتر

است. منف تغییرات همه اینها م کنند. فکر
پیشرفت که است این کنم اشاره آن به م خواهم که نکته ای
را کُردی معماری به عنوان مثال، است. ان پذیر ام تخریب بدون
سب ها، سایر با آن کامل جای گزین به جای یرید. ب در نظر

سنت ویژگ های از برخ که حال در دهیم، تغییر را آن م توانیم
ی ما به این ترتیب ببریم. ری دی سط به را آن م کنیم، حفظ را

کل نف به طوالن زمان مدت در که نگه م داریم زنده را هنری ایدۀ

است، مهم انسان بقای برای فرهنگ تنوع معتقدم من است. جهان
مهم اکوسیستم ها و گونه ها بقای برای زیست تنوع که همان طور
ن مم اگرچه برد، نخواهد سودی فرهنگ ها نابودی از بشریت است.

باشد. سودمند کوتاه مدت در غالب فرهنگ های است
برخ بابت محترم داوران و حقیق حسن دکتر آقای از مترجم ر: تش

دارد. را ر تش کمال تخصص بخش ترجمه به خصوص و اصالحات
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کاظم سیام استاد با گفتگویی ریاضیات: ویراستاری و ترجمه عمر ی
مقصودی∗ سعید

یده چ
حاصل نتایج از دستگاه ر م نیست چیزی ”ریاضیات که ادعا «این
لحاظ سایر از و باشند سازگار باید فقط که موضوع اصول و تعریفها از
برای جدی تهدیدی متضمن م شوند“ خلق ریاضیدان ارادۀ و میل به
هیچ نم توانست ریاضیات م بود درست توصیف این اگر است. علم
با بازی جز نبود چیزی و کند، جلب خود به سوی را باهوش انسان
که تصور این . هدف یا انگیزه هیچ بدون قیاسها، و قاعده ها، تعریفها،
کند، خلق آزادنه را معنادار موضوع اصل دستگاههای م تواند ذهن
احساس با تنها است. گمراه کننده و دارد بر در را حقیقت از نیم فقط
آن درون ضروریات راهنمایی به و ریاضیات کل به نسبت مسئولیت
داشته علم ارزش که آورد دست به نتایج م تواند ذهن که است
متن این خواندن با و باش ذوق کم صاحب است ن غیرمم باشند.»
را فارس زبان خوانندۀ خود روان قلم با که نگویی آفرین آن مترجم به
است. کرده ریاضیات دربارۀ رابینز و کورانت کالسی اثر از بهره مند
و قلم از بزرگ تر و گیرا تر بسیار شخصیتش که کاظم سیام استاد

ریاض متون ویرایش و ترجمه طریق از سال س از بیش است آثارش
اولین بار است. کرده بزرگ خدمت ریاض جامعۀ به واژه گزین و
سالهاست را او گویی که بود چنان و م شدم هم صحبت او با که بود

است. هم صحبت این از ١ بخش م آید پی در آنچه م شناسم.

(٨٠ دهۀ ، اه دانش نشر (مرکز کار دفتر در

خانوادگ زمینۀ و تحصیل سوابق
شهری چه و سال چه متولد بفرمایید. خود حال شرح از

خانوادگ زمینۀ از مختصری تمایل صورت در هستید؟
اینکه و هستید خانواده چندم (فرزند بفرمایید نیز خود
دنبال به و داشتند را شما استعداد خانواده ر دی اعضای

متفاوت مسیر یا رفتند جناب عال مثل فرهنگ کار
از خودتان تحصیالت دربارۀ مختصری کردند؟). ط
اههایی دانش و مدارس چه در بفرمایید. عال تا ابتدایی

کرده اید؟ تحصیل

سه خانواده. اول فرزند هستم. سبزوار در ١٣٣٣ تیرماه متولد من ‐
فرهنگ دوستدار هرچند برادر) ی و خواهر (دو خانواده ر دی فرزند

قلم کارهای به آلوده خوشبختانه، یا متأسفانه هستند، مطالعه اهل و
چهار و سبزوار جعفری رضا دبستان در را ابتدایی دورۀ نشده اند.
و اسرار دبیرستانهای در به ترتیب را متوسطه پنجم سال و اول سال
هنر و دانش دبیرستان در را ششم سال و شهر همان در علوم مل
زبان و ریاضیات دبیرستان، در عالقه ام مورد درسهای گذراندم. مشهد
اکتفا درس کتاب و کالس به آنها مورد در و بود ادبیات و انگلیس

نم کردم.
اه دانش در کامپیوتر علوم و ریاض رشتۀ وارد ١٣۵١ سال در
از ی دانشجویی دورۀ شدم. ( فعل (شریفِ آریامهر صنعت

جوان نشاط و شور است؛ من زندگ در پرخاطره و پربار دوره های
در اه دانش سط در علم با آشنایی نو: دنیایی به ورود با همراه
اغتشاشات و رر م اعتصابات (عل رغم جدّی و سخت گیر محیط
با حشرونشر و م انجامید) ترم کامل انحالل به گاه که سیاس
در شایسته، اکثراً استادان و باهوش و مستعد اغلب دانشجویان
شیراز، پهلوی و آریامهر صنعت اههای (دانش «مدرن» علم جو
اههای دانش از مدرن تر جهات از ریاضیات، زمینۀ در به خصوص
به علم پیرامونِ و علم متنهای مطالعۀ جدّی شروع بودند.) سنت
و ترجمه اولین و در آمد عادت به  صورت به تدریج که انگلیس زبان

درس جزوۀ ویرایش (مثال ویرایش کار در من سیاه مشق های اولین
دوره این به مربوط دانشجویان) برای آن تکثیر از قبل استاد ی
که بود استادان اعتصاب از ناش ما دورۀ در ترم انحالل آخرین است.

است. شده منتشر (١۴٠١ بهار ،٧٧ شمارۀ مترجم( فصلنامۀ در م شود مربوط واژه گزین و ویرایش، ترجمه، ظرایف به که مفصل گفتگوی این از ری دی بخش ١



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ١۶

در صنعت اه دانش یالت (تش شوند منتقل اصفهان به نم خواستند
ساخت وساز اتمام از پس و باشد موقت کمپ ی بود قرار اول از تهران
این بار، ول شود.) منتقل آنجا به یالت تش کل اصفهان، در اه دانش
تعطیل ها از خیل که من مثل دانشجویان از ترم، انحالل عل رغم
اضطراری به طور داشتند، باقیمانده واحد ٢٠ از کمتر و دیده آسیب

گرفتند. امتحان ۵٧ مهرماه در روال) از (خارج
کتابهایی چه بودید؟ مطالعه اهل تحصیل دوران در آیا

م کردید؟ مطالعه
م رسید دستم به کتابی هر دبیرستان دورۀ همان از زیاد. بله، ‐

تاریخ کتابهای تا ادبی متون و کوتاه داستان و رمان از م خواندم،
رمانهای ترجمۀ و هدایت صادق آثار از ، علم و مذهبی و اجتماع و
نظم کالسی متنهای و داستایوس و تولستوی آثار قبیل از مشهور

بعض تا م شد!) هم زاکان عبید کلیات شامل مثال (که فارس نثر و
جرج کتابهای ترجمۀ و بیهق تاریخ مانند تاریخ کهن متون از

رمانهای وکم کم، غیره و دورانت ویل تمدن تاریخ از جلوه هایی و زیدان
شماره های بعض و فردوس و نگین ادبی مجله های . انگلیس
از بعض و ان ی مجلۀ خوانندۀ ریاضیات، در م خواندم. هم را سخن
متفرقۀ مطالعات بودم. قربان و صفاری و شهریاری پرویز کتابهای
دورۀ از یافت. گسترش و ادامه هم آن از بعد و اه دانش در من فارس
و ریاضیات درباره  انگلیس زبان به مقاله و کتاب مطالعۀ اه، دانش
که متون به علم) و ریاض فلسفۀ و (تاریخ آنها حواش و مرتبط علوم
زمینه هایی از ی مطالعه به عادت همین شاید شد. اضافه م خواندم

کشاند. ویرایش و ترجمه وادیِ به مرا کار که بود
آشنایی گوناگون شاخه های با و بودید مطالعه اهل شما
در شما خواهران و برادر م دانم همچنین و داشتید
شما شد چطور مشغول  اند. پزش و فن رشته های
نکردید قصد وقت هیچ آیا شدید؟ وارد ریاض رشتۀ به

بدهید؟ ادامه را باالتر مقاط در تحصیل
مانند فن و عمل مباحث به و هستم و بوده نظر» «اهل بیشتر من ‐
ریاضیات به دبیرستان از نداشتم. زیادی گرایش مهندس و پزش

تصادف رخدادهای من، زندگ مسیر بعدی مراحل در و داشتم عالقه
تصمیم ١٣۵٨ سال اواسط در مثال آنها: از ی است. بوده مؤثر بسیار
اقوام از ی کم به بروم. خارج به تحصیل ادامۀ برای گرفتم

ول گرفتم. فرانسوی اه دانش ی از پذیرش بود فرانسه مقیم که
آموزش صرف باید سال ی دو چون نیست مناسب گفتند دوستان
توانستم بعد است. بهتر آنجا از ا آمری هم کال و کن فرانسه زبان

که زمان یرم. ب پذیرش بهاره ترم برای ایی آمری اه دانش ی از
شد، معین ویزا گرفتن منظور به ا آمری سفارت به من مراجعۀ برای
ضمناً شد. بسته و اشغال ا آمری سفارت آبان ١٣ روز و بود آبان اواخر
خارج به رفتن به زیادی اشتیاق انقالب، اولیۀ سالهای حال و هوای در
خود تحصیالت خارج مقیم دانشجویان از بعض حت و نداشت وجود
موضوع این صرافت از به کل بعداً برم گشتند. گذاشته نیمه کاره را
‐ نیمه حرفه ای به صورت دانشجویی دورۀ اواخر از که را کاری و افتادم
کردم، دنبال حرفه ای به طور بودم کرده شروع ‐ سرگرم برای تقریباً  و
سرنوشت کردم حس و دارد؛ قرار زبان و ریاضیات مرز در که کاری

است. بوده همین من

(١٣۵١) دانشجویی اول سال در

اه دانش نشر مرکز ریاض گروه در خدمت سال س
به صورت را خودتان جدی کار «سیاه مشق ها» آن از بعد

کردید؟ شروع چطور و کجا از نیمه موظّف یا موظّف
ویرایش سازمان در دانشجویی، دورۀ آخر سال ،١٣۵۶ سال در من ‐
پاره وقت به طور انقالب) از قبل آزاد اه دانش به (وابسته فن تولید و
مؤسسۀ باقیات از سازمان این شدم. کار مشغول ویراستار به عنوان
بود شده یل تش مؤسسه آن انحالل از پس که بود فرانکلین انتشارات
آن روش م داد. انجام را آزاد اه دانش تألیف متون ویرایش کارِ و
شده تأسیس انگلیس Open University از وبرداری ال با که اه دانش

کم حجم خودآموز کتابهای منظور این به و بود دور راه از آموزش بود،
ریاض گروه رئیس م کردیم. ویرایش را آنها باید ما که م نوشتند

گروه رئیس و جالل احمد مهندس ، فن تولید و ویرایش سازمان در
و بعدی) معصوم (دکتر همدان معصوم حسین مهندس ، فیزی
دانشجویان از چند تن بود. مرندی حسن دکتر سازمان، کل رئیس

ریاض گروه با ، مدت به ی هر هم، صنعت اه دانش بااستعداد بسیار
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محسن م برم: نام الفبایی به ترتیب را آنها که داشتند اری هم
بعد . مال فرید و گل آرا، حسن ، کاظم حمید شادروان بلورساز،

تعطیل زمان در مدرسان و استادان شد قرار فرهنگ انقالب از
بپردازند کتاب ترجمۀ و تألیف به حقوق دریافت ازای در اهها دانش
تألیف «کمیتۀ نام به کمیته ای ، فرهنگ انقالب ستاد تصمیم به بنا و
کتابها آماده سازی و ویرایش و امر این بر نظارت برای ترجمه» و
پورجوادی نصرالله دکتر برعهدۀ آن ریاست که شد یل تش چاپ برای
گروه مدیر به دعوت من بود. ( اه دانش نشر مرکز بعدی (رئیس
ویرایش سازمان طرف از جعفریان، عل اکبر دکتر کمیته، آن ریاض
جعفریان، دکتر مرحوم عالوه بر شدم. آنجا در کار مأمور فن تولید و
دکتر و ابراهیمیان، اکبرآقا آقای شفیعیها، محمدهادی دکتر مرحوم
عناوین داشتند. اری هم کمیته ریاض گروه با هم عالم زاده عل اکبر
باید که بودند خارج کتابهای آنها قریب به اتفاق اکثر (که کتابها
به ریاض ده های دانش یا بخشها در باید ابتدا م شدند) ترجمه
از پرهیز برای ترجمه و تألیف کمیتۀ در سپس و  تصویب م رسید
در ترجمه ها نمونۀ ارزیابی درجریان م شد. بازبین دوباره کاری،
ویرایش قابل آنها از تا پنجاه شصت حدود فقط کمیته، ریاض گروه
نشر مرکز در بعداً آنها کامل پردازش و ویرایش که شد داده تشخیص

ی به عنوان « اه دانش نشر «مرکز ١٣۶٠ سال در گرفت. صورت
به طرز را ترجمه و تألیف کمیتۀ کار تا شد تأسیس انتشارات سازمان
و آمار و ریاض گروه به هم من دهد. ادامه گسترده بسیار و اسلوبمند
سال س از بیش و شدم منتقل سازمان تازه تأسیس این در کامپیوتر

ماندم! آنجا در
مدتها که اه دانش نشر مرکز به بپردازیم پس
درباره لطفاً بود. ایران در اه دانش ناشر فعال ترین
ناشران با تفاوتهایش و آن رد عمل و تأسیس فلسفۀ
چه نظرتان به دهید. توضیح انقالب از قبل اه دانش
داشته کشور در اه دانش کتابهای نشر در کل تأثیر

است؟
و انقالب از پس خاص شرایط معلولِ اه دانش نشر مرکز تأسیس ‐
توانست، مؤسسه این ول بود اهها دانش تعطیل و فرهنگ انقالب
انتشارات زمینۀ در شایان خدمات خود، عمر اول دهۀ دو در حداقل
دقیق نسبتاً ویرایش با زیادی درس کتابهای و دهد انجام اه دانش
معروف کتابهای ترجمۀ آنها اکثر که کند عرضه اه دانش جامعۀ به
رشته های در نشر، مرکز در که است گفتن بودند. خارج پرتیراژ و
زیرا م شد برخورد احتیاط با «تألیف» موضوع با قدری دقیق، علوم

فارس علم زبان پایه ریزی که ارزشمند تألیف تعدادی از صرف نظر

یافته انتشار تألیف آثار از بسیاری آنهاست، مرهون زیادی حدود تا
معتبر) اههای دانش انتشارات مراکز توسط (حت انقالب از قبل در
منطبق یا بودند خارج متنهای از نامنسجم و ناقص ترجمۀ درواق
م خواست نشر مرکز نبودند. مشخص درس ی جدید درس مواد بر

درس برنامۀ با مطابق کمابیش و جهان مقیاس در پرطرفدار کتابهای
دانشجو و استاد اختیار در فارس زبان به به  طور کامل را درس هر
‐ را منسجم و کامل درس کتاب از استفاده فرهنگ و دهد قرار
و تدریس در پیشین ـ نامنسجم تألیفات یا درس جزوه های جای به
بیشتر تکاپوی به را استاد و دانشجو کتابی چنین دهد. رواج آموزش
را او ذهن و پیش م آورد دانشجو برای بیشتری سؤاالت وام دارد،
که است زیادی تمرینهای و مسئله ها شامل معموال و م کند، فعال تر

باشد. او تفکر و ممارست برای خوبی ابزار م تواند
متون ناشر عمده ترین دهه دو ط تقریباً اه دانش نشر مرکز

تأس آن به اغلب هم خصوص ناشران حت و بود اه دانش درس
و متعدد کتابهای طریق از که نفوذی با توانست از این  رو، م جستند.
کند کم فارس در علم زبان استانداردسازی به داشت، پرتیراژش
اهد. ب اصطالحات، زمینۀ در به خصوص ناهماهنگ ها، از الاقل یا
و هماهنگ سازی، (تدقیق، علم مفاهیم برای واژه گزین اصوال
مستمر فعالیت های از ی موجود) اصطالحات مجموعۀ گسترش
گروه اری هم و بود نشر مرکز شیم و ، فیزی ، ریاض گروههای
و ریاض واژه نامۀ تدوین برای ایران ریاض انجمن با مرکز ریاض
انجام فعالیت این ادامۀ در واژه نامه این دوم ویراست بعدها و آمار
زبان فرهنگستان واژه گزین گروههای در اخیر، سال بیست در یافت.
واژه گزینان همان از افرادی هم علم رشته های در فارس ادب و

داشته اند. حضور نشر مرکز
انتشارات در قبال که ویرایش امر به سیستماتی و جدّی توجه
مانند معدود استثناهایی (با نبود مستمر یا معمول چندان اهها دانش
کار امتیازات و ویژگیها از (۵٠ دهۀ در صنعت اه دانش انتشارات
و اهها دانش علم کادر از زیادی عدۀ بر عالوه بود. نشر مرکز

مقاط در که گوناگون رشته های در علم نوشتار دست اندرکاران
مرکز با واژه گزین گروه عضو یا مترجم، ویراستار، به عنوان مختلف
و سابق ویراستاران از افرادی اری هم از نهاد این داشتند، اری هم
سازمان در فرانکلین از بعد (که نیز فرانکلین انتشارات مؤسسۀ مجرب
چون استادان بود: برخوردار م کردند) کار فن تولید و ویرایش
حسین دکتر مرندی، حسن دکتر ، سمیع احمد ، نجف ابوالحسن
در مقاالت نوشتن با که سعادت، اسماعیل و ، همدان معصوم
ویرایش شورای در حضور ویرایش، و ترجمه دربارۀ مرکز ادبی نشریات



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ١٨

زبان متعدد همایشهای در سخنران مرکز، خط دستور تدوین مرکز،
دربارۀ مشورت ارائۀ و م کرد، برگزار اولیه سالهای در مرکز که علم
ویرایش کیفیتِ ارتقای به ، علم گروههای ویراستاران به زبان نکات

دوست و آشنایی که م کنم اشاره م کردند. کم نشر مرکز در
تولید و ویرایش سازمان از که بزرگان، این از تن دو با من طوالن
مرندی حسن دکتر است: من مباهات مایۀ بود، شده شروع فن
در (صاحب نظر همدان معصوم حسین دکتر و قلم) اهل (روانپزش
و ویرایش امر هدایتگران و مروجان از دو هر که علم) فلسفۀ و تاریخ
تبحر و ذوق معصوم آقای م روند. شمار به ایران در منقّ انتشارات

است. داده نشان ادبی آثار ترجمۀ در نیز را ادبیات در خود کم نظیر
بود، رسیده ارث به ترجمه و تألیف کمیتۀ از که کتابهایی از غیر
معدودی، موارد در (و ترجمه برای اهیان دانش معموال را کتابها بقیۀ
مرکز در مربوط گروه در تصویب از پس و م کردند پیشنهاد تألیف)
قرار کار دستور در مرکز ویرایش شورای در نهایی تصویب و نشر
گستردۀ ارتباطات عل رغم اه دانش نشر مرکز ول م گرفت.
این برای مزیت این و بود اهها دانش از مستقل اهیان، دانش با کاری
جامعۀ واقع نیاز به توجه با و کل نگر دیدی با م توانست که بود نهاد
یا بپذیرد را پیشنهاد آن، ویرایش پذیری و ترجمه کیفیت نیز و علم
روال ول م رفت پیش این طور دقیقاً امور همۀ نم گویم نپذیرد.

بود. چنین کل
، ریاض گروه در سال س از بیش گفتید چنانکه شما
دربارۀ لطفاً کرده اید. کار نشر مرکز کامپیوتر و آمار،
کار و آن، ویرایش کادر در فعال اعضای گروه، کار روال

دهید. توضیح آنجا در خودتان
کامپیوتر بعضاً و آمار و ریاض کتابهای ویرایش گروه، اصل کار ‐
فعالیت م گرفتند. قرار کار دستور در گفتم که به ترتیبی که بود
مشارکت بود. گروه مشغولیات از سال چند ط نیز واژه گزین فشردۀ
مثالً م شد. انجام هم انتشارات پروژه های و ترجمه ها بعض در
ریاضیات زمینۀ در کتاب جلد س حدود ویرایش و ترجمه آنها از ی
بود. کرده منتشر (MAA) ا آمری ریاض جامعۀ که بود اه پیشدانش

بعض ترجمۀ و شد اجرا بهزاد مهدی دکتر مدیریت زمان در طرح این
قرار گروه ویراستاران برعهدۀ آنها مجموعۀ ویرایش و کتابها این از
به مربوط امور که بود ریاض نشر مجلۀ انتشار ر، دی فعالیت داشت.
توضیح درباره اش بعداً و بود گروه معمول کارهای از جدا تاحدی آن

م دهم.
شادروان کامپیوتر، علوم و آمار، ، ریاض گروه مدیر اولین
دکتر ، زمان به ترتیب او، از پس و بود جعفریان عل اکبر دکتر

شادروان وصال، منوچهر دکتر شادروان اصل، وحیدی محمدقاسم
درعین حال اینها اغلب وحیدی. دکتر باز و شفیعیها، محمدهادی دکتر
هم عمیدی عل دکتر زنده یاد بودند. گروه فعال ویراستاران جزو
سانحۀ دچار آنکه تا بود آماری متون ویراستار سال بیست حدود
مسلط و دقیق ویراستار معین، همایون آقای شد. تصادف تراژی
مدت به ، فارس و انگلیس زبانهای و ریاض متون ظرایف به
بر عالوه داشت. اشتغال گروه در ویرایش کار به سال بیست و چند
سال) دو سه تا چندماه (از مدت به هری که داشتیم اران هم اینها،
نام الفبا حروف به ترتیب را آنها و بودند گروه ویرایش کادر جزو
تاریخ دکترای دارای (بعداً، باقری محمد آقاابراهیمیان، اکبر م برم:
(بعداً، خلخال مسعود خضرایی، عفت زمینه)، این در متخصص علم،
دکترای دارای (بعداً، راکع عل کانادا)، تورنتوی در ریاضیات استاد

ریاض ان نخب (از کاظم حمید شادروان ا)، آمری مقیم ، فیزی
کارشناس مدرک دارای و کارشناس مقط در صنعت اه دانش

مدغم مهدی ا)، آمری برکل اه دانش از علم روش شناس در ارشد
معروف)، ریاض نویسان و دبیران از دو (هر مصحف عبدالحسین و
بدو از هم من ا). آمری مقیم ، ریاض دکترای دارای (بعداً، وطن فرخ

بودم. گروه ثابت ویراستار ١٣٩٠ سال اواخر تا نشر مرکز تأسیس

شفیعیها محمد هادی دکتر و ، کاظم سیام معین، همایون راست، از
(٧٠ دهۀ اواخر نشر، (مرکز

است. ریاض نشر مجلۀ درباره صحبت نوبت حاال
دارد. زیادی سابقۀ ایران در ریاض مجله های انتشار بله. ‐
ماه در شماره دو در ١٣٠٩ سال در که هشترودی ریاضیات مجلۀ
قران ۶ محصلین برای آن ششماهۀ دورۀ بهای (و م شده منتشر
دانش آموزان از بسیاری ما نسل در که ان ی معروف مجلۀ بوده!)،
پرویز ریاضیاتِ با آشت مجلۀ بودند، آن خوانندۀ ریاضیات به عالقه مند
جنگ ،( صنعت اه دانش ریاض دۀ (دانش وریتم ال مجلۀ شهریاری،
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اصفهان) صنعت اه (دانش ریاض پی و تهران)، اه (دانش ریاض
جمله اند. آن از ریاض انجمن مجله های و

متکامل تر نوع که بود این ریاض نشر مجلۀ انتشار از هدف
و ، کارشناس دانشجویان دسترس در مجالت آن از مدرن تری و
آن در معلومات با عالقه مندان همۀ و ریاضیات ارشد کارشناس
و ویرایش حرفه ایِ انات ام از برخوردار مجله ای گیرد، قرار سطوح
برای مطالبی انتشار به دقیق حت المقدور و ویراسته زبان با که فن
نیز و ریاض علوم تازۀ شاخه های و جدید پیشرفت های شناساندن
اقدام این بپردازد. ریاضیات فلسف و ، تاریخ کاربردی، جنبه های
در فارس ریاض نویس زبان سط ارتقای برای بود گام همچنین

. توصیف مقاله های تألیف و ترجمه زمینۀ
هیئت و مسئول مدیر از بود ل متش ریاض نشر ساختار

خط مش تعیین وظیفۀ که (editorial boardمعادل (تقریباً ویراستاران
هم مسئول مدیر و داشت برعهده را مقاالت رد یا قبول و بررس و
و م شد برگزار بار ی دو هفته هر هیئت این جلسۀ بود. آن عضو
سرشناس، افراد از اعضایش که جلسه ها این از خوبی خاطرات من
مدیر اولین دارم. بودند ریاض جامعۀ خوش فکر و صاحب نظر، ، مطل

ریاض گروه وقت مدیر (١٣۶١٣ ‐ ٨۶٧) بهزاد مهدی آقای مسئول،
دعوت با را ویراستاران هیئت نخستین و ، سازمانده را مجله که بودند
پس نوشته ای در ایشان دادند. یل تش صاحب نام ریاضیدان چند از
جوان «سه پیشنهاد پذیرش را مجله تأسیس انگیزۀ کناره گیری، از
ذکر [ کاظم سیام و وطن، فرخ تابش، یحیی [منظورشان، پرشور»
‐ ١٣٧٠) شهشهان سیاوش آقایان بعدی، مسئول مدیران کردند.
اینجا [در بودند. (١٣٨ ‐ ١٣٩٠۵) وحیدی اصل محمدقاسم و ،(١٣٨۴ 
نشود معذب ریاض نشر روح تا کرده ام صرف نظر «دکتر» عنوان از
نم رفت.] به کار مجله آن در «دکتر» مانند عناوین و القاب چون
هماهنگ سازی های و مقاله ها اغلب نهایی بازبین یا متن ویرایش
بر عهدۀ مجله انتشار مدت تمام در فن قسمت با ارتباط نیز و الزم
اعضای بودم. ویراستاران هیئت و نشر مرکز ثابت عضو که بود من
تحوالت بعض به  خاطر مختلف، دوره های در هیئت این اه دانش
آقای آنها، میان (در بودند متغیر فترت، دوره های و افراد مشغلۀ و
ویراستاران هیئت در عضویت سال ١۶ حدود با شهشهان سیاوش

ریاض نشر در فعالیت مدت بیشترین مسئول مدیر سال ١۴ و
کنم ذکر دوره تفکی به را همه نام بخواهم اگر و داشتند.) را
دوره های در که را کسان همۀ نام ازاین رو م شود. مفصل خیل
به بودند ریاض نشر ویراستاران هیئت در ، مدت به هری مختلف،
، خسروشاه برادران غالمرضا اردشیر، محمد م آورم: الفبایی  ترتیب

، جلوداری ممقان محمد تقاء، عطاءالله تابش، یحیی بهزاد، مهدی
ده آباد، شفیع احمد رجبعل پور، مهدی ، حقیق حسن ، جمال علیرضا
کرمزاده، امیدعل ، کاظم سیام صفری، پدرام ، شهشهان سیاوش
وحیدی اصل. محمدقاسم ، همدان معصوم حسین الجوردی، کاوه

وسیع نسبتاً طیف ریاض نشر مطالب مترجمان و نویسندگان
این ول بودند، علم ترویج به عالقه مند و قلم اهل اهیانِ دانش از
نداشت توصیف مقالۀ تألیف به استادان ترغیب در زیادی توفیق مجله
دالیلش از ی شاید بودند.) ترجمه ای مقاله ها درصد ٨٠ از (بیش
، اه دانش نشر مرکز مجالت سایر مانند ، ریاض نشر که بود این
‐ «علم امتیاز کسب برای علوم وزارت بوروکراتی مقررات بارِ زیر
صاحب نظران و ریاضیدانان میان از ، مشاوران نم رفت. « ترویج
مجله کیفیت ارتقای به خود نظرهای ارائۀ با اه گه هم ، علم جامعۀ

م کردند. کم
از عده ای اری هم جلب ریاض نشر مثبت اقدامات از ی
هدف این با بود، مقاله تألیف گاه و ترجمه برای مستعد دانشجویان
اهل جوانانِ نوشتاریِ استعدادهای پرورش و بروز برای ان ام که

شود. فراهم ریاضیات
طوالن عمر ایران علم نشریات سایر مانند هم مجله این

در و شد منتشر ١٣۶٧ فروردین در آن شمارۀ اولین نداشت.
نشر تأثیر و موفقیت میزان دربارۀ شد. تعطیل عمال ١٣٩٠ زمستان
که اجتماع در به طورکل بدهد. نظر ریاض جامعۀ باید ریاض
انتظار نباید ندارد، دانشجویان میان در رواج چندان مجله خوان
به هر حال ول داشت. خاص مجلۀ ی از فوق العاده ای تأثیرگذاری
تا به کارم بردند را خود تالش تمام ریاض نشر دست اندرکاران

دهند. قرار عالقه مندان دسترس در خوش کیفیت و مفید مجله ای
اگر کردید. اشاره ریاض نشر مجلۀ در خودتان کارِ به

س آن در فعالیتهایتان از کل تصویری است، ن مم
ارائه نشر مرکز خارج و داخل در و آن از پس و سال

کنید.
بعض ترجمۀ در مشارکت یا ترجمه و کتاب ویرایش نشر، مرکز در ‐

در ریاض نشر مقاالت اغلب ویرایش و مرکز پیشنهادیِ کتابهای از
برای نخست ، واژه گزین فعالیت های در شرکت و آن انتشار مدت تمام
سپس و اه دانش نشر مرکز و ریاض انجمن مشترک واژه نامۀ تدوین

بخش و مرکز در حضورم زمان در (بخش آن دوم ویراست برای
واژه گزین گروه در عضویت طریق از نیز و ،( بازنشستگ از پس
هماهنگ شورای و ١٣٧٩ سال از فارس زبان فرهنگستان ریاض

به تا که فرهنگستان آن واژه گزین عموم شوراهای و پایه علوم
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یا ترجمه مرکز، در موظف کار محدودۀ از خارج در دارد. ادامه امروز
حدود مجموع، در م کنم گمان مقاله. یا کتاب بیشتری تعداد ویرایش
ترجمه دانشنامه ای مدخل و مقاله عنوان صدها و کتاب عنوان ٢٠
انتشارات ، اه دانش نشر مرکز مختلف: ناشران را کتابها کرده ام.
معاصر، فرهنگ ، ن نشر ، فاطم انتشارات شریف، صنعت اه دانش
نشر دفتر ، اسالم انقالب انتشارات بنیادی، دانش های اه پژوهش
و کودکان فکری پرورش کانون و دانشیار، نشر ، اسالم فرهنگ

علم مجموعه های و مجله ها در مقاله ها کرده اند. منتشر نوجوانان
اخبار مجلۀ دانش گستر، دانشنامۀ ، ریاض نشر در عمدتاً گوناگون،
رشدِ ، ریاض دانشنامۀ در ر دی بعض و بنیادی، دانش های اه پژوهش
کتاب هم پیش سال دو شده اند. چاپ و یونس پیام و ، ریاض آموزش
انتشارات که کردم تدوین ریاض نگارش شیوه نامۀ نام به کوچ

کرد. منتشر را آن بهار کتاب

(١۴٠١ بهار آی پی ام، ) خسروشاه غالمرضا دکتر کنار در

اه دانش نشر مرکز از ٩٠ سال انتهای در که گفتید
کارهایی چه به تاکنون زمان آن از شده اید، بازنشسته

داشته اید؟ اشتغال

دورکاری به صورت نشر، مرکز در اشتغال دوران همان از من ‐
(IPM) بنیادی دانش های اه پژوهش با اداری، ساعات از خارج و

قط مشغله کثرت به  علت اه گه که اری هم این داشتم. اری هم
شامل کال و یافته ادامه جدی تری به صورت بازنشستگ از پس م شد
اخبار مجلۀ شدۀ منتشر شمارۀ صد از شماره هفتاد حدود ویرایش
۴۵ ( حدود آن ترجمه ای مقاله های از بسیاری ترجمۀ و اه پژوهش
بوده آی پی ام اطالع رسان مرکز متفرقۀ ویرایش کارهای و مقاله)
از ، خسرو شاه غالمرضا دکتر آغاز از را مرکز این ریاست است.
رئیس نیز سال چند که داشته اند عهده به اه، پژوهش سوتان پیش

س در اخبار شمارۀ اولین همان از ایشان بودند. ریاضیات دۀ پژوهش

اه، پژوهش کار بر عالوه کردند. دعوت اری هم به مرا پیش سال
( کارگروه های فرهنگستان واژه گزین جلسات در روز دو سه هفته ای
( واژه گزین شورای دو و پایه علوم هماهنگ شورای و آمار و ریاضیات
دچار کرونا اوج گیری از پس جلسه ها این برگزاری م کنم. شرکت
دورۀ در البته است. افتاده راه کم کم گذشته سال از ول شد فترت
در گاه و بعد از ظهر ها بیشتر جلسه ها، این از تعدادی در هم نشر مرکز

بازنشستگ از بعد ول م کردم شرکت مرکز، مجوز با اداری ساعات
است. شده بیشتر فرهنگستان با ارتباطم

آن رسم و راه و ریاض متون ترجمۀ دربارۀ
چیست؟، ریاضیات مثل کالسی اثر چند ترجمۀ با
زبان غنای به اثبات کتاب و ریاضیدان، ی دفاعیۀ
طول مدت چه بفرمایید افزوده اید. ریاض فرهنگ و
شما خود انتخاب آیا کنید؟ ترجمه را هری تا کشید
آثار این ترجمۀ دربارۀ نکته ای بودند؟ سفارش یا بودند
هم با اثر سه این لحن کنید؟ بیان بخواهید که دارید
دربارۀ رسیدید؟ مناسب لحن به ونه چ است متفاوت
پراکنده چرا ویید. ب باشم ریاضیدان م خواهم کتاب

م شود؟ ترجمه

رابینز و کورانت معروف اثر چیست؟ ریاضیات کتاب قبل ‐ویراست
داشتند عقیده شهشهان سیاوش دکتر ول بود شده ترجمه قبل خیل
به نیاز و دارد هم االت اش و است قدیم خیل ترجمه آن نثر که
(شامل کتاب جدید ویراست ترجمۀ به تشویق مرا و دارد، مجدد ترجمۀ
ترجمه این کردند. بود) افزوده آن به استیوارت یان که جدیدی فصل
به ن نشر توسط (٢٠٠٠ (سال ریاضیات جهان سال کتابهای جزو
ریاضیدان ی دفاعیۀ عنوان با هاردی کتاب گزیدۀ رسید. چاپ
بودم. کرده ترجمه ریاض نشر مجلۀ برای صفحه چند در قبال را
تمام ترجمۀ برای من مشوق تابش یحیی آقای م کنم گمان بعداً
آقای زمان آن در که ، اسالم انقالب انتشارات توسط تا شدند کتاب
آن مدیریت صنعت اه دانش ریاض فارغ التحصیالن از صحابه بهروز
آشنایی قبل از اثبات کتاب با اما شود. منتشر داشت، عهده به را
اه پژوهش در آن انتشار ترتیب دهندۀ و ترجمه، به من مشوق و نداشتم
ترجمۀ ماجرای بودند. خسروشاه غالمرضا دکتر بنیادی، دانش های
قرار این از هم باشم ریاضیدان دارم دوست عنوان با هالموس کتاب

معصوم حسین آقای را آن چندصفحه ایِ گزیدۀ ی نخست که است
مجله آن برای ریاض نشر ویراستاران هیئت پیشنهاد به همدان
آن مسئول مدیر وحیدی قاسم دکتر که زمان بودند. کرده ترجمه
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ترجمه مشترکاً را کتاب تمام که کردند پیشنهاد من به شدند مجله
مجله خود بعداً ول شد چاپ ریاض نشر در آن قسمت چند کنیم.
انجمن خبرنامۀ در انتشار برای را ترجمه کار بعد، سالها شد. تعطیل
اندیشۀ و فرهنگ مجلۀ به است مدت حاال و دادیم، ادامه ریاض
پایان از قبل کتاب این ترجمۀ امیدوارم است. شده منتقل ریاض

برسد! پایان به ما عمر
به عنوان ریاضیات توجیه در او دیدگاه حاوی هاردی کتاب
زندگینامۀ هالموس کتاب و است آن، کاربردهای از صرف نظر هنر،

آکادمی و ریاض محیط از جالبی اطالعات که اوست خودنوشت
متون جزو کتاب دو این م دهد. دست به دهه چند ط ا آمری

درس متنهای از دشوارتر معموال آنها ترجمۀ که ریاضیات»اند «دربارۀ
و طبیع زبان با بیشتری آمیختگ چون است ریاض شبه درس و
زبان به هاردی کتاب با این حال، دارند. اجتماع و فرهنگ مسائل
کتاب ول ندارد. پیچیده ای سب و شده نوشته صریح و روشن
است فرهنگ نکات و لفظ بازیهای به آمیخته مواردی در هالموس
متن ی اثبات کتاب کنند. نرم دست و پنجه آنها با باید مترجمان که
همان طور تقریباً هم چیست؟ ریاضیات کتاب است: ریاض متعارف

توصیف تر. زبان با است،
مهندس ریاضیات کتاب دو و توماس ترجمۀ درباره
سفارش کشید، طول مدت چه بفرمایید: نیز پیشرفته

شما؟ انتخاب یا بود
و ، مقط آن در الیت هولد) (یا لیتهلد و توماس ولس کل ‐کتابهای

عموم ریاضیات کتابهای معروف ترین جزو آن، از بعد و قبل سالها
معروف عموم کتابهای ردیف در آنها انتشار و بود ایران و ا آمری در
دستور در آغاز همان از ( فیزی در هالیدی (مانند ر دی رشته های
آن مورد در که توماس، کتاب داشت. قرار اه دانش نشر مرکز کار
شده منتشر انقالب از پیش قبل ا ش ویراستهای از ی پرسیده اید،
بهزاد مهدی دکتر ر، دی نفر (دو بودم سه نفری گروه جزو من بود.
آن در کتاب ویراست جدیدترین ترجمۀ کار که ( کاف عل مهندس و
من وظیفۀ گرفتیم. برعهده نشر مرکز برای را هفتم) (ویراست زمان
متن هماهنگ سازی و ویرایش کتاب، از خودم سهم ترجمۀ بر عالوه
جزو را ویرایش و م دادم انجام خانه در را ترجمه کار بود. نیز ترجمه
برای شده صرف زمان از دقیق برآورد اداری. ساعات در موظف کار
و دیفرانسیل حساب کتاب دوازدهم ویراست بعدها من ندارم. این کار

صنعت اه دانش انتشارات که کردم ترجمه به تنهایی را توماس انتگرال
ولس کل مورد در کردند. منتشر را آن فاطم انتشارات و شریف
، ناظم اسالم بهزاد، مهدی آقایان اتفاق (به مشترک پروژۀ هم لیتهلد

بهزاد دکتر و من بعدها و کردیم اجرا نشر مرکز برای ( رزاق محسن و
از ی کردیم. ترجمه فاطم انتشارات برای را آن هفتم ویراست
بود قرار ابتدا را کرویت سی پیشرفتۀ مهندس ریاضیات ویراستهای
این کردند پیشنهاد من به ایشان ول کنند ترجمه فرمان حسین دکتر
که را وایل مهندس ریاضیات قبال من دهیم. انجام مشترکاً را کار
اه دانش انتشارات برای بود قوی تر آن ریاض جنبۀ عده ای نظر به

بودم. کرده ترجمه صنعت
شما ترجمۀ اولین کردید؟ آغاز ونه چ و ک را ترجمه

بود؟ چ
بود. دانشجویی دورۀ در ریاض فلسفۀ در مقاله ای ترجمه ام اولین ‐
که بود ضیائ حسین شادروان صنعت اه دانش در ریاض فلسفۀ استاد
دانشجویان از هری به را زمینه این در مقاله ای ترجمۀ ترم، اوایل در

ول کردم ترجمه را مقاله من دهند. انجام ترم آخر تا که کرد محول
و دادم پس ر دی درسهای با تداخل به علت را درس آن بعد هفتۀ چند

قدیم کاغذهای البالی ترجمه متن شد. قط کالس آن با ارتباطم
شد! گم اسباب کش در که پیش سال چند تا بود مانده

این در کتابهایی چه گرفتید؟ یاد را خارج زبان ونه چ
دارید؟ آشنایی ری دی زبان با بودند؟ مفید شما برای کار

نم کردم اکتفا دبیرستان درسهای به انگلیس زبان یادگیری در ‐
در آن، وسیلۀ اولین بودم. خودآموزی به متک زیادی حدود تا و
سفری از بازگشت در مادرم که بود «لینگافون» ، یازده‐دوازده سال
صفحات از مجموعه ای لینگافون بود. آورده سوغات برایم تهران به
و المه م درس، هر دنبال به که درسهایی و کتاب ی با بود گرامافون
روش . فارس ترجمۀ هیچ بدون م آمد، درس آن دربارۀ پرسشهایی
بود زبان» طبیع محیط در «قرارگرفتن شبیه سازیِ بر مبتن آن
دریافتن و ، انگلیس بوم گویشور زبان از لغات تلفظ یادگیری یعن
از که زبان، کالسهای اغلب روش (دربرابر متن داخل از آنها معان
گرامر تدریس و لغت‐ معن نوشتن و ابتدایی جمله های و کلمه ها

ول م رفتم هم زبان کالسهای به اه گه بعداً م کردند.) شروع
م پرداختم. انگلیس داستانهای به خصوص و کتابها مطالعۀ به بیشتر
شده برگردانده ساده زبان به مبتدیان برای که را انگلیس رمانهای ابتدا
م کردم سع و م خواندم ، اصل صورت همان به به تدریج و بود،
اه گه بفهم. متن داخل از و فرهنگ به کمتر مراجعۀ با را لغات معن
مطالعۀ ول م رسید، دستم به هم دبیرستان یا عموم علم کتاب
در را انگلیس زبان به علم، حوش حول و در و ، علم متنهای جدّی
شروع از قبل صنعت اه دانش در زمان آن در کردم. شروع اه دانش
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ببینند تا م گرفتند امتحان تازه وارد دانشجوی از تحصیل سال اولین
گذراندن از من امتحان، آن نتیجۀ در دارد. نیاز زبان آموزش به چقدر

گذراندم. آلمان درس دو بعداً شدم. معاف انگلیس درس دو
جمله ترجمه واحد است: ونه چ ترجمه در شما شیوۀ
یا است مهم تر شما برای ترجمه روان کلمه؟ یا است

متن؟ به وفاداری
پیش و پس به توجه با م گیرم، نظر در جمله را ترجمه واحد من ‐
منتقل به درست باید جمله مضمون متن؛ کل مضمون حت و جمله
و دارند دقیق معنای که قید) و صفت، اسم، از (اعم کلمه هایی و شود
نظر از هم جمله ساخت شوند. ترجمه به دقت نیستند نثر زینت صرفاً
را امانتداری) (یا وفاداری و روان موضوع باشد. درست باید فارس

م دهم: توضیح بند دو در
از عبارات و جمله ها شامل ریاض متعارف متن هر از بخشهایی الف)
و فرمولها و نمادها تداخل علت به که نثری است، ریاض خالص نثر
ن مم که دارد ویژه ای بیان فرمهای خاص، کلیشه های و قراردادها
متون در (مثالً طبیع زبان در رایج نثر اندازۀ به مواردی در است
کمابیش هم اروپایی زبانهای در نکند. جلوه «روان» ادبی)، یا تاریخ
زبان در if and only if کلیشه اِی عبارت مثالً است. همین طور
منطق و ریاض زبان در بیشتر دارم، اطالع من که جایی تا ، انگلیس
در فعل م شود فرض اینکه یا ، معمول زبان در تا م رود کار به
«. . . آنگاه d ∦ d′ «اگر م نویسیم هم (ما است مستتر رابطه نماد
که اینها نظایر و («. . . آنگاه نباشد، d′ موازی d «اگر م خوانیم و
نثر، نوع این ترجمۀ م رسد. به نظر عجیب قدری طبیع زبان در
حدودی تا به ناگزیر ایجازها و دقتها آن و ضوابط آن رعایت برای
ترجمه که شود سع باید هم موارد این در هرچند است، تحت اللفظ
اهد، ب خواننده برای مطلب فهم بارِ از تا باشد خوش خوان ان ام حد تا

نیفزاید. آن بر دست کم یا
زبان به و دور خاص زبان این از قدری که متن از جاهایی در ب)
در بیشتر «امانتداری» یا « «روان راهۀ دو م شود، نزدی طبیع
متن به بسته امانتداری موضوع م شود. نمایان مترجم چشم انداز
صاحب نظران بین کامل اتفاق نظر آن مرز و حدّ دربارۀ و م کند فرق
در که معروف مقالۀ در نجف ابوالحسن مرحوم مثالً ندارد. وجود
«و آیۀ مورد در نوشت، ترجمه در امانت درباره دانش نشر مجلۀ
امام ترجمۀ را ترجمه بهترین کریم، قران در « لواق الّریاح ارسلنا
به را بادها ما و م داند: هجری پنجم‐ششم قرن در غزال محمد
کامال را آیه محتوای که ترجمه ای فرستادیم، درختان و گلها دامادی
است. نزدی قرآن لحن به هم آن شاعرانۀ لحن و کرده منتقل

«دامادی» کلمات از هیچ ی هرچند است «امین» ترجمه ای بنابراین،
احتماال م گوید استاد است. نیامده آیه اصل در «درختان» و «گلها» و
را بادها ما «و م کند: ترجمه صورت این به را آن امروزی مترجم
اما نم پسندد. را ترجمه این ایشان و فرستادیم»، گشن گیری به
معموال مترجم و است ر دی به گونه ای علم متون ترجمۀ مقتضیات

عبارت چنین با اگر مثال کند. حرکت اصل متن به چسبیده تر باید
ترجیح را «گشن گیری» همان احتماال شد، مواجه علم متن ی در

روشن کمابیش مرزهای اصطالحات و الفاظ آنجا در زیرا م دهد
و مفهوم ی به راهیابی برای راهنما چراغ م ح در هری و دارند
زیاد توسل یا آنها کردن خلط با نباید و است علم تعبیر یا مبحث
متن به چسبیدگ این کاست. متن دقت از شاعرانگ و استعاره به
نیست. بی قواره عبارتهای و ثقیل جمله های نوشتن به معنای اصل
باید اصل متن جملۀ هر مورد در مترجم ول شود فدا نباید «مفهوم»
است. چقدر جمله در آنها بین روابط و واژه ها دقت» «سط ببیند
زینت بخش فقط بعض یا هستند دقیق مفاهیم نمایندۀ آنها همۀ آیا
درم آید آب از ثقیل آن لفظ به لفظ ترجمۀ که عبارت برای و نثرند،
به دست ، تحت اللفظ نه و آزاد نه ، بینابین ترجمه ای م توان ونه چ
جملۀ حال و هوای همان در عین حال، و باشد روان حت المقدور که  داد
سالست حفظ یعن جهت، این در مترجم تالش کند. القا را اصل متن
مترجم و است، ترجمه کار دشوار جنبه های از ی امانتداری، با همراه
به آشناتر و فارس زبان ظرایف و تعابیر و واژگان به مسلط تر هرچه

م آید. بر کار از جنبه این عهدۀ از بهتر باشد، خارج زبان

ذهنتان به که را ترجمه اولین آیا ترجمه، هنگام در
بعد را ی گزینه ها بین از یا م کنید انتخاب م رسد

م کنید؟ انتخاب کردن سنگین و سب از

از پس حت است ن مم گاه دارد. عبارت و جمله به بستگ ‐
را ذهنم مدت و نباشم راض ترجمه از هم کردن سنگین و سب
و برسد نظرم به تازه ای چیز کردن فکر یا جستجو با بعداً و بدهد آزار
که گزینه ای اولین هم موارد از بسیاری در بدهم. تغییر را اول ترجمۀ

ندارد. ال اش خودم نظر به رسیده، ذهنم به

ریاض متون در کلیشه ای و رایج اصطالحات تعدادی
م دهیم» «قرار یا و م دهیم» «نشان مثل دارد وجود
درست و رسا نظر به هم برخ که اینها، نظایر و
حین در و چیست اینها درباره شما نظر نیستند.
مورد ی م کنید؟ چه اصطالحات این با ترجمه
discrete مانند ترکیبی اصطالحات ترجمۀ به هم
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بعض اینجا در که م شود مربوط Fourier transform
فوریۀ «تبدیل بعض و فوریه» گسستۀ «تبدیل گفته اند

است؟ درست ی کدام گسسته».

و امر صیغۀ به ( خواه فعل ی آوردن ، به  طور کل شما، منظور اگر ‐
ی از قبل و آن از پس کلمه ای بدون ( جم شخص اول به  صورت یا

انگلیس ریاضیات در بیان فرم این فرمولهاست، از رشته ای یا فرمول
ندارد ایرادی نظرم به و است رایج فارس ریاضیات در آن، تبع به و،
و «م بینیم» و م آوریم» دست «به و «داریم» مانند (کلیشه هایی
به  طور خاص، اگر ول م روند). کار به فرم این در هم ر دی بسیاری
نم دانید، مناسب معنایی لحاظ از را دادن» «قرار و دادن» «نشان

انگلیس to let (معموال) و to show معادل به ترتیب، ترجمه، در اینها
انگلیس ریاضیات در to show فعل معان از ی م روند. کار به

غیررسم تر جزاینکه ندارد to prove با فاحش فرق موارد بسیاری در
یا لم ی اثبات مانند جزئ تر موارد برای الزاما) (نه معموال و است
مسئله ی حل از مرحله ای در یا کل اثبات ی داخل در نکته ای
سلیقۀ به آن کاربرد البته م رود. کار به رابطه ی صحت بررس یا
در اگر نیست. استاندارد و دارد بستگ هم انگلیس زبان نویسندۀ
نم کنم گمان ببریم کار به to show برای را دادن» «نشان ترجمه،
منظور، که م  داند متن به توجه با خواننده چون باشد داشته ایرادی
در و دارد فرق قدری to assume با to let اما است. اثبات نوع
طریق از «تعریف کردن» یا «معرف کردن» معن به موارد، بسیاری
مناسب متن به توجه با که را لغت م تواند مترجم است. جانشان
« قرار مبهم عبارت موارد، این در به هر حال ول برد کار به م  بیند
دادن قرار چیزی جای به یا چیزی مساوی را چیزی معنای هم دادن»

نیست. زیبا هرچند م رساند،
اصطالحات مبحث به فوریه، تبدیل به مربوط سوم، نمونۀ اما

انگلیس سه جزئ اصطالحات آن از نمونه ای و دارد تعلق ریاض
بیان را اصطالح عام تر مفهوم چپ)، (از سوم و دوم اجزای که است
را عام مفهوم آن که است انتسابی یا صفت اول، جزء و م کنند
نوع analytic صفت و داریم number theory مثالً م کند. محدود
analytic تحت اللفظ ترجمۀ اما م کند. مشخص آن را از خاص
این است ن مم « تحلیل اعداد «نظریۀ به صورت number theory
«نظریه». نه و است «اعداد» صفت « «تحلیل که آورد پیش را ابهام
بیشتر سه جزئ ها گونه این ترجمۀ در فارس سیاق و سب به طور کل
وییم: ب مورد این در مثالً و بیاوریم وسط را صفت که است آن موافق

گاه ول است مفید موارد اکثر در قاعده این اعداد». تحلیل «نظریۀ
general- اگر مثالً کنیم. ترجمه انگلیس به همان ترتیب است بهتر

ریمان»، تعمیم یافته «فرضیۀ وییم ب را ized Riemann hypothesis
ری دی و تعمیم یافته ی فرضیه، دو ریمان خود که دارد را ابهام این
ریمان که حال در است. اول به اشاره این و کرده مطرح تعمیم نیافته،
تعمیم را آن بعدها و کرده مطرح را Riemann hypothesis همان
یا تعمیم یافته» ریمان «فرضیۀ وییم ب است بهتر بنابراین داده اند.
وییم ب است بهتر هم را شما نظر مورد مثال ریمان». فرضیۀ «تعمیم
تبدیل گسستۀ روایت م کنم گمان چون گسسته» فوریۀ «تبدیل
که باشیم نگران نباید و باشد؛ فوریه زمان از متأخرتر خیل فوریه

است! گسسته فوریه، خود کند فکر خواننده
فرهنگستان و ریاض انجمن در واژه گزین

کل تری چارچوب در را اصطالحات موضوع است بهتر
جوانب دربارۀ را شما نظر م خواهم کنیم. بررس
دربارۀ را شما توضیحات و بدانم، موضوع این کل
نشر مرکز و ریاض انجمن واژه گزین مشترک تجربۀ

بشنوم. زمینه این در خودتان فعالیتهای و
لغات یا اصطالحات مجموعۀ علم، زبان اصل ارکان از ی ‐
نظر مورد علم مفاهیم نامیدن برای که است «تعریف دار»ی و فن
که «واژه» کلمۀ اخیر، دهۀ چند در فارس زبان (در به کار م رود
( انگلیس در word (معادل معمول زبان در لغت کل معنای به
معنای به واژه گزین و واژه سازی، واژه نامه، مانند ترکیبات در است
معموال البته م رود، کار به ( انگلیس در term (معادل فنّ اصطالح
مانند م کند، مشخص را نظر مورد علم شاخۀ که کلمه ای ذکر با
را اصطالح ی که نیز کلمه هایی به تسامحاً و ، ریاض واژه نامۀ
که ایران، به جدید علوم ورود زمان از م شود.) اطالق م سازند
گرفت، نظر در دارالفنون مدرسۀ تأسیس م شود تقریباً را آن مبدأ
احساس کم کم علوم این مفاهیم برای اصطالحات گزینش به نیاز
بین زبان اختالف و بودند اروپایی اکثراً دارالفنون اولیۀ مدرسان شد.
بود مدرسه شاگردان به مطالب تفهیم در ل مش محصالن و آنها
به تدریج م کردند. کم ل مش این رف به شفاه مترجمان که
فرانسه زبان از کتابهایی ران، دی و دارالفنون درس آموختگان از بعض
از بسیاری البته کردند. تألیف فرانسوی متون از اقتباس با یا ترجمه،
کلمه های یا فرنگ لغات همان یا اولیه کتابهای آن در اصطالحات
زبان تا بود الزم زمان مدتها بودند. تراشیده ای نه چندان عربی‐فارس
صیقل و کند رشد ، فرهنگ و اجتماع تحوالت از متأثر ، فارس علم
و واژه گزین نهضت کند. پیدا خوش تراش تری واژه های و بخورد
سپس و نوین مدارس تأسیس با ١٣٠٠ اول دهۀ دو در واژه سازی
فرهنگستان تأسیس نیز و علم متون به بیشتر نیاز و تهران اه دانش
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ترجمه و تألیف گسترده تر رواج با بعداً و شد تازه ای مرحلۀ وارد اول
فعال هم ریاض جامعۀ میدان، این در گرفت. شتاب علم کتابهای
و کتابها در کوشیده اند متعددی ریاض نویسان زمان آن از و بود
یا وض فرنگ اصطالحات برابر در برابرنهاده هایی خود مقاله های
مصاحب غالمحسین شادروان مانند آنها از بعض و کنند انتخاب
علّت به هرچند داشته اند، واژه گزین امر به بیشتری اهتمام و توجه
شده کار وارد هم متفاوت سلیقه های ر، دی ی از افراد این استقالل

ریاض واژگان از غن نسبتاً ره ای پی انفرادی تالشهای این است.
همین ول است، بوده بعدی تالشهای برای زمینه ای که آورد فراهم
اصطالحات مجموعۀ در الت مش و ناهماهنگیها بودن»، «انفرادی
توسط واژه گزین لزوم به تدریج آنها به توجه که بود به بارآورده ریاض
انجمن مانند ، ریاض جامعۀ قبول مورد نهاد ی منتخبانِ از گروه
مجموعۀ به کل نگر دیدِ با که گروه کرد، مطرح را ایران، ریاض
حت المقدور و بنگرد ریاض متون در رفته کار به ریاض اصطالحات
و تدقیق، تصحیح، ، بررس به عام سلیقۀ و گرایش گرفتن نظر در با

بپردازد. مجموعه آن گسترش
در که م شود ناش اینجا از کردم یاد آن از که االت اش
برای خود سلیقۀ به معموال مترجم یا مؤلف انفرادی، واژه گزین
برم گزیند برابرنهاده ای است بحث مورد کتابش در که اصطالح
آثار در اصطالح آن برای ران دی که برابرنهاده هایی به است ن مم و
برابرنهاده هایی و اصطالح آن معنایی حوزۀ به و کاربرده اند به خود
از اشتقاقات به و برگزیده اند حوزه آن اعضای برای ران دی که
باشد. نداشته کاری نیستند مطرح کتابش در که خود برابرنهادۀ
فقط خود مقالۀ یا کتاب در است ن مم منفرد ریاض نویس مثالً،
مانند لغت این خویشاوندان و باشد داشته سروکار invariant لغت با
و stationary و steady مانند لغات و contravariant و covariant

کل معنای همان به ،invariant مانند ، زبان لحاظ از که stable

برای را «پابرجا» لغت و نشود وارد او بحث در بی تغییر»ند «ثابت،
را اصطالحات مجموعۀ که کل نگر گروه اما بپسندد. invariant
م کند، بررس «حوزه ای» به طور را واژه ها معموال و دارد نظر در
«وردش» مصدر از مشتق «ناوردا»، برابرنهادۀ که م بیند مناسب تر
و «هموردا» معادلهای بتوان تا رود کار به آن برای (variation)
سلیقه های برد. کار به contravariant و covariant برای را «پادوردا»
در اصرار عربی گرایی، یا (فارس گرایی واژه گزین در اشخاص کل

فرنگ اصطالحات حفظ به عالقه یا فارس برابرنهاده های گزینش
گرایش با گاه و م افزاید ناهماهنگیها دامنۀ بر طبیعتاً ان) ام حد تا
از ی مصاحب شادروان آنکه با مثالً م گیرد. قرار تضاد در عموم

معلومات وسعت کار، دامنۀ لحاظ از ) ریاض واژه گزینان برجسته ترین
مصدرهای مانند واژه سازی جدید وهای ال کاربرد در تهور و دید، افق و
مانند واژه هایی از استفاده در ایشان سلیقه های از بعض است، ( جعل
در سلسله و مجموعک و متباعد و متقارب و متّصله و منفصل و متصل
و نگرفته قرار اقبال مورد چندان او خود نسل در حت و بعدی نسل های
زیرمجموعه و واگرا و را هم و پیوستار و گسسته و پیوسته آنها جای به
باید، و م تواند، «نهادی» واژه گزین گروه اما م رود. کار به دنباله و
دوران رایج گرایش به نزدی و خود اعضای شخص سلیقۀ از مستقل

کند. حرکت
ریاض انجمن مشترک گروه در واژه گزین مالکهای دربارۀ بحث

آن کاربرد در اه گه که تعارضات و اه دانش نشر مرکز و ایران
این ادامۀ در فعال ول م طلبد٢ ری دی مجال م آمد، پیش مالک ها
تأسیس بدو از ریاض انجمن که م کنم نشان خاطر تاریخ بحث
واژه نامه ای و داشته اهتمام و توجه واژه گزین امر به ١٣۵٠ سال در
سال در آنالیز در واژه نامه ای و انقالب از قبل سالهای در جبر در
بسیط اصطالحات شامل کل تر، واژه نامه ای و کرده منتشر ١٣۵٨
تدوین فعالیت ها، این اوج نقطۀ بود. کرده تدوین ١٣۶٠ سال در

فارس برابرنهاده های و اصطالح ٨٠٠٠ از بیش از فهرست ارائۀ و
مرکز اختیار در چاپ و ویرایش برای که بود ١٣۶۵ سال در آنها
گرفت قرار زمان، آن در اه دانش ناشر عمده ترین ، اه دانش نشر
دست اندرکاران نام و واژه گزین در ریاض انجمن فعالیتهای (تفصیل
آمار و ریاض واژه نامۀ اول ویراست بر انجمن مقدمۀ در آنها متعدد
مرکب گروه به ارائه شده فهرست ویرایش و بازبین کار است). آمده
شد سپرده نشر مرکز از نماینده سه و ریاض انجمن از نماینده سه از
عل اکبر دکتر بهزاد، مهدی دکتر از: بودند عبارت الفبا به ترتیب که

عل دکتر شفیعیها، محمدهادی دکتر ،(۶٧ سال اواسط (تا جعفریان
و ، کاظم سیام ،(۶٧ سال اواسط (از قاسم طاهر دکتر عمیدی،
همۀ در حاضران پن ششم که است این واقعیت وصال. منوچهر دکتر
مستقر ویراستاران از جلسات از بسیاری در حاضران همۀ و جلسات
جلسه های م توانستند علت این به و بودند اه دانش نشر مرکز در
دهند یل تش ساعت، ۴ تا ٣/۵ مدت به جلسه هر هفته، در متعدد
مربوط مسائل حول وحوش انفرادی مطالعۀ صرف نیز را ساعات و
که گروه این ببرند. پیش فشرده به طور را کار و کنند واژه نامه به
مقدمه اش در ریاض انجمن قول به شد، نامیده ویراستاران هیئت
برای واژه ها تک تک گذاشت». ویرایش از فراتر را «پا واژه نامه، بر
اصل تعریف با برابرنهاده هر معنایی همخوان از اطمینان حصول

سط آن در واژه هر حضور مناسبت ، خارج معتبر منابع در اصطالح
.(١۴٠١ بهار ،٧٧ (شمارۀ مترجم فصلنامۀ در این جانب مصاحبه متن به کنید نگاه ٢
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معیارهای لحاظ از بودن مناسب و رواج، میزان ، واژگان محدودۀ و
و کاست بررس ها، این حاصل شدند. وارس واژه گزین مختلف
م کنم گمان کرد. ایجاب اولیه فهرست در را زیادی نسبتاً فزوده های
حذف مختلف دالئل به را انجمن اولیۀ فهرست از واژه ٢٠٠٠ حدود
واژه نامۀ افزودیم، فهرست آن به که لغات وجود با چون باشیم کرده
از بیش اولیه فهرست آنکه حال است واژه ۶۴٠٠ حدود شامل حاصل
یل تش با را خود کار ویراستاران هیئت به هر حال، داشت. واژه ٨٠٠٠
ویراست اولین و به پایان رساند سه سال ط جلسه دویست از بیش

یافت. انتشار ١٣٧٠ سال در آمار و ریاض واژه نامۀ
مقط در عال آموزش توسعۀ با سال، بیست حدود از پس

روزافزون انتشار و رساله و پایان نامه نگارش رواج و تکمیل تحصیالت
بر آن اشتمال و ریاض واژه نامۀ گسترش به نیاز مقاله، و کتاب
واژه نامه اول ویراست در نظرهایی تجدید و تغییرات و نو واژه های
قراردادی انعقاد با ١٣٨۶ سال در هم این بار  شد. مطرح جدی به طور
انتشار و تدوین برای اه دانش نشر مرکز و ایران ریاض انجمن بین
، جمال علیرضا دکتر از مرکب جدیدی ویراستاران هیئت دوم، ویراست
دکتر و معین، همایون ، کاظم سیام ، ممقان جلوداری محمد دکتر
جلسه، صد ی حدود برگزاری با و شد یل تش وحیدی اصل محمدقاسم
اغلب تدوین، مدت بیشتر در این بار ول رساند. پایان به را خود کار
درمیان هفته ی جلسه ها و نبودند مستقر نشر مرکز در هیئت اعضای
جدید واژۀ ١٨٠٠ شامل دوم ویراست این به هر حال، م شد. برگزار
نمونه هایی که است اول ویراست واژه های در نظرهایی تجدید و
دوم ویراست کرده ایم. ذکر واژه نامه فتار پیش در را تغییرات آن از
مرکز در چاپ نوبت در که است سال دوسه آمار و ریاض واژه نامۀ

م خورد! خاک اه دانش نشر
آیا چیست؟ فرهنگستان در ریاض واژه گزین جریان
دارد؟ ریاض انجمن واژه گزین فعالیت های با ارتباط

ریاض واژه گزین کارگروه هم فارس ادب و زبان فرهنگستان در ‐
ریاض کارگروه دو به بعد سال چند که شده یل تش ١٣٧٩ سال از
تخصص کارگروه های در واژه گزین ضوابط شد. تجزیه آمار و

کارگروه هفتاد حدود شامل که مختلف، رشته های در فرهنگستان
و ریاض واژه نامۀ تدوین در که است مالکهایی همان مشابه است،

هماهنگ روی بیشتری تأکید که تفاوت این با م کردیم رعایت آمار
سه چهار م شود. مشترک اصطالحات مورد در مختلف رشته های

هماهنگ «شورای ماست به مربوط آنکه که دارند هماهنگ شورای
پس ، تخصص گروههای در تصویب شده واژه های است. پایه» علوم
برود « واژه گزین «شورای به باید نهایی تصویب برای ، هماهنگ از

و ادیب و زبان شناس از مختلف، رشته های در افرادی از ل متش که
علم رشته های از افرادی تا باستان زبانهای متخصص و نویسنده
درست لحاظ از تخصص گروه واژۀ هر شورا آن در است. فن و

و اصطالح التین ریشۀ به توجه با آن بودن مناسب و فارس ساخت
کارگروه توجیهات و اصطالح آن برای فارس زبان در موجود واژه های
م شود. بررس واژه ها سایر بر خود برابرنهادۀ ترجیح برای تخصص
از لزوم، صورت در و م آید معموال واژه هر کاربرگۀ در اطالعات این
مراجعه اینترنت منابع و فرهنگستان مفصل گنجواژۀ به رایانه طریق
سختگیری چندان ریاضیات، مانند رشته هایی مورد در م شود.
به تخصص کارگروه پیشنهادهای اتفاق به قریب اکثریت و نم شود
طریق از مرکز و انجمن واژه گزین تجارب م رسد. نهایی تصویب
یا اول ویراستاران هیئت در که فرهنگستان کارگروه اعضای بعض
م شود. و شده منتقل فرهنگستان به داشته اند عضویت واژه نامه دوم
و بهزاد دکتر اولیه، سالهای در فرهنگستان کارگروه اعضای از مثالً
وحیدی دکتر و اول ویراستاران هیئت اعضای از عمیدی دکتر شادروان
خارج گروه از مدت از پس (ایشان بودند واژه نامه دوم هیئت اعضای از
عضو به عنوان ، ریاض گروه تجزیۀ از پس اخیر، سالهای در و شدند
جامعۀ فعاالن از هم رجبعل پور دکتر همین طور برگشته اند). آمار گروه

ریاض کارگروه جدیدتر دوره های در بودند. واژه گزین در ریاض
و اول ویراستاران هیئت اعضای از قاسم طاهر دکتر فرهنگستان،
در دوم هیئت اعضای از ممقان محمد دکتر و جمال علیرضا دکتر
«نخود واژه گزین فعالیتهای در که هم بنده دارند. حضور کارگروه
تاکنون آغاز از کارگروه این در و هیئت دو هر در هستم « آش هر
دو هر عضو و پایه علوم هماهنگ شورای عضو همچنین بوده ام.

هستم. فرهنگستان واژه گزین شورای
ریاض انجمن توسط واژه گزین ادامۀ از شما پیش بین

چیست؟
نگرشهای و نو اصطالحات و نو مباحث شدن مطرح جریان چون ‐
گسترش و پاالیش لزوم دارد، ادامه پیوسته اصطالحات به تازه
اینکه ر (م داشت خواهد وجود همواره هم ریاض واژگان مجموعۀ
زحمت به نیازی و بشود انگلیس کال اه دانش ریاضیات زبان ، زمان
مجازی فضای با ان هم که امروزی شرایط در نباشد!). واژه گزینان
در هم فضا این انات ام از استفاده با م تواند انجمن دارند، سروکار
به را واژه نامه هم و کند عمل موفق تر خود واژه های تثبیت و ترویج
اه وب در باید واژه نامه من نظر به کند. روزآمد کوتاه تری فواصل
به که کس هر تا گیرد قرار ان هم دسترس در ان رای به انجمن
که دانشجویی مثال و مقاله و کتاب مترجم و مؤلف از دارد، نیاز آن
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متن تهیۀ زحمت اینکه جای به بنویسد رساله یا پایان نامه م خواهد
کردن، کلی بار دوسه با بتواند شود متحمل را واژه نامه کاغذی کامل
مراجعه این ترتیب، به کند. پیدا آنجا در را خود نیاز مورد واژۀ چند
انجمن و یافت خواهد گسترده تری دامنۀ ریاض انجمن واژه نامۀ به
زبان استانداردسازی به کم که ، واژه گزین فعالیت از خود هدف به
همۀ و صاحب نظران همچنین شد. خواهد نزدی تر است، ریاض
درخواست یا واژه ها از بعض دربارۀ پیشنهادی یا نظر که کسان
مطلب م توانند دارند اصطالحات از بعض برای برابرنهاده تعیین
انجمن، منتخبِ واژه گزین گروه کنند. مطرح اه وب آن در را خود
باشد) مجازی م تواند حاال (که جلسه هایی ، قبل هیئت های مانند
داد خواهد یل تش بازخوردها مالحظۀ و واژه ها بررس و بحث برای
با را واژه نامه ساله، ی مثال دورۀ ی پایان در است بهتر من نظر به و
کرده اعمال آن در سال طول در که فزودهایی و کاست و اصالحات
به واژه نامه به این ترتیب، ذارد. ب وِب روی جدید ویراست به عنوان
و کاربران دید معرض در و م شود روزآمد کوتاه تری زمان فواصل
الت مش با مواجهه به نیازی اینکه بدون م گیرد قرار صاحب نظران
با مغایرت موضوع این البته باشد. ناشران تأخیر و چاپ و کاغذ
اشخاص و کتابخانه ها برای بار، ی چند سال هر واژه نامه، کاغذی چاپ

ندارد. کاغذی کتابِ به عالقه مند
و انجمن واژه گزین گروه بین تجربه ها و اطالعات تبادل
بسیار م تواند هم فرهنگستان آمار و ریاض واژه گزین کارگروه های
و گرفته صورت طبیع به طور تاحدودی تبادل این باشد. سودمند

واژه گزین مختلفِ دوره های در گفتم که همان طور چون م گیرد
ویراستاران هیئت اعضای از بعض فرهنگستان در آمار و ریاض
که اندیشید تدبیری بتوان شاید ول داشته اند حضور انجمن واژه نامۀ

شود. انجام نظام مندتری صورت به فکری هم افزایی این

ویرایش دربارۀ هم کم
اندازه چه تا م کنید؟ چه خط دستور همه این با
پیروی خط دستور زمینۀ در فرهنگستان مصوبات از

م کنید؟

قدیم ها قول به (یا خط دستور در زیادی تشتّت متأسفانه ‐
طبیعت از ناش الت مش از بخش دارد. وجود فارس «رسم الخط»)
ین تم و شخص سلیقه های اعمال از ناش ر دی بخش و فارس خط
فقط ناهماهنگ ها انبوه میان از است. واحد خط دستور ی به نکردن
اجزای جدانویس یا نویس سرِهم م کنم: اشاره عمده مورد ی به
و مل ضمایر و پیشوندها اتصال نحوۀ (ازجمله، مرکب کلمه های

عادت او از قبل نسلهای و مصاحب مرحوم نسل .( اصل بن به مفعول
جدانویس به گرایش جدیدتر نسلهای و داشتند پیوسته نویس به
ریاض اصطالحات آن مورد در ما نشر، مرکز ریاض گروه در دارند.

پیروی پیوسته نویس شیوۀ از اغلب مرکب اند، کلمۀ صورت به که
نگاه آمار و ریاض واژه نامۀ اول ویراست به اگر مثال و م کردیم
«جهتناپذیر»، «مثلثبندی»، «تحویلناپذیر»، مانند واژه هایی به کنید،
را آنها چاپ] [زیر جدید ویراست در که برم خورید «اپتیممسازی» و

نوشته ایم. . . . و «مثلث بندی»، «تحویل ناپذیر»، صورت به
سال در آن تدوین که فارس ادب و زبان فرهنگستان خط دستور
و قدیم سلیقه های بین میانه روانه ای دیدگاه با رسید، انجام به ١٣٨٠
مواردی و شده تهیه  جاری گرایشهای و ادیبانه وسواسهای بین و جدید
سلیقۀ به نداشته خاص قاعدۀ ی «تجویز» به ضرورت که هم را
بین مفصل بحثهای از پس دستور این است. کرده واگذار اشخاص

فارس زبان فرهنگستان که مرجعیت با و شده تدوین صاحب نظران
فارس خط استانداردسازی به م تواند خط دستور این از تبعیت دارد،

کند. کم
م کنید: استفاده نگارش دستور برای کتابهایی چه از
گذشتگان شیوۀ به آیا ر؟ دی چیز یا و اگو شی راهنمای

دارید؟ توجه هم مصاحب مرحوم مثل
نشر و آماده سازی کل زمینۀ در راهنما کتابهای از متعددی انواع ‐
آنهاست. مندرجات جزو هم ویرایش نکات که دارد وجود کتاب
که (The Chicago Manual of Style) اگو شی راهنمای کتاب
نشر شیوه نامه های معتبرترین و معروف ترین از ی بردید نام شما
جدیدی چاپهای و ویراستها مرتباً که است انگلیس زبان دنیای در
بیستم ی از کمتر کتاب، این از بخش م شود. منتشر آن از
صوری قواعد (عمدتاً ریاض وار متنهای نگارش نحوۀ به آن، حجم
تألیف کتاب ساختن آماده راهنمای کتاب دارد. اختصاص نگارش)
انتشار شصت دهۀ در آن اول ویراست که ادیب سلطان شمس الدین
است. فارس زبان به اگو شی راهنمای مشابه مضمون، لحاظ از یافت،
غلط و درست بیان فرمهای و فارس ویرایش و نگارش زمینۀ در
نگارش ، نجف ابوالحسن اثر ننویسیم غلط کتابهای زبان، این در
صلحجو عل اثر ویرایش نکته های و ، سمیع احمد اثر ویرایش و
معروف تر و قدیم تر همه از اول کتاب هستند. مفیدی کتابهای
«تجویز»هایش از بعض عمر اواخر در نجف مرحوم آنکه با و است
نکات مورد در است. سودمند مجموع در گرفت، پس را کتاب این در
یا مقاله تألیف قبیل (از ریاض تألیف متون ویرایش و تألیف به مربوط
نوشتن نحوۀ متن، سازمانده نظر، مورد مخاطب نیاز براساس کتاب
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م توان اینها) نظایر و ارجاعات پانوشتها، مثال، اثبات، قضیه، تعریف،
گرفت الهام انگلیس در Mathematical Writing متعدد کتابهای از
مشترک انگلیس و فارس بین آنها در مندرج مطالب از بسیاری چون

است.
بیشتر قبل تر، نسلهای و ما نسل در ریاض ویرایش و نگارش اما
و اطالعات بر متکّ یعن راهنما، کتابهای تا بود تجربه مبتن بر
و فارس و خارج زبان به ریاض متون مطالعۀ از که شهودی و شم
در هرچند بود، آمده به دست اران هم با بحث و نوشتار در ممارست
(مثال م کردیم رجوع هم مرج کتابهای بعض به خاص مواردی
و ،Webster زندگینامه ای فرهنگ و Duden به اعالم، ضبط برای

.( سلطان ادیب کتاب
مصاحب) مرحوم (ازجمله پیشینیان آثار نشر، مرکز در کار زمان در
حوزۀ در تجاربی و سوابق هم ویراستاران بیشتر بود. دسترس در
ترجمه هم رمان چند جوان در حت شفیعیها (مرحوم داشتند قلم
نکات هم کتابها توانای مترجمان بعض با بحث درنتیجۀ بود). کرده
بین نظر تبادل و گفتگو طبعاً م گرفت. قرار تأکید و توجه مورد تازه ای
برای فقط بود. جریان در همواره کار الت مش رف برای ویراستاران
٣/۵ جلسۀ ٢٠٠ حدود آمار و ریاض واژه نامۀ اول ویراست تدوین
ِ فیزی گروه ویراستاران شد. برگزار نشر مرکز ریاض گروه در ساعته
بحثهایی داشتند سروکار ریاض وار متنهای با کمابیش که هم مرکز

به  طور کل م دادند. انجام ریاض گروه با مشورتهایی و خود بین
پاالیش برای فعال «کارگاه» ی خودش نشر مرکز که گفت م توان

بود. فارس علم زبان تقویت و
عمل ونه چ به طور کل اعالم و خاص اسام مورد در

م کنید؟
نزدی ترین به باید قاعدتاً را خارج خاص نامهای و اَعالم تلفظ ‐
که جایی تا البته کرد، منتقل فارس خط به اصل تلفظ به صورت
Hermite مثال م دهد. اجازه فارس خط و آوایی دستگاه مقتضیات
که را Euler و بوده اند فرانسوی ریاضیدانان که را Hadamard و
نوشت «اویلر» و «آدامار» و «ارمیت» به ترتیب، باید بوده آلمان زبان
دانشمندی کوچ اسم اگر یا «اولر»؛ و «هادامارد» و «هرمیت» نه
«استفن» یا «اشتفن» به صورت باید او ملیت برحسب است، Stephen
یا شروع Stein جزء با که نامهایی در یا و شود؛ ضبط «استیون» یا
باشد مرکزی اروپای اهل اسم صاحب اگر م شوند ختم جزء این به
انگلیس زبان دنیای اهل اگر و کرد ضبط «ش» صورت به باید را S
زبان در شخص نام تلفظ باید خالصه .. . . و «س» صورت به باشد
به ل ش نزدی ترین به ان ام حد تا و گرفته نظر در اصل ملیت و

زیرا نیست آسان گاه موضوع این تشخیص اما شود. منتقل فارس
مهاجرت ر دی جای به جایی از اجدادشان، یا دانشمندان، از بسیاری
بیشتر نظر مورد شخص که کرد بررس مورد هر در باید و کرده اند
نام مثال . دوم یا م آید حساب به اول کشور و فرهنگ به متعلق
از اجدادش اینکه اعتبار به را مشهور، ریاضیدان ،Michael Atiyah

اعتبار به یا بنویسیم عطیه» «میشل به  صورت بوده اند لبنان مسیحیان
رئیس و آکسفورد و کمبریج استاد سالها و لندن متولد خودش اینکه
را «سر» لقب و بوده انگلیس] علوم [آکادم لندن سلطنت انجمن

انگلیس تلفظ به که بنویسیم اتیا» ل «مای به  صورت گرفته، ه مل از
است؟ نزدی تر

خارج اعالم ضبط در محدودیتهایی هم فارس آوایی نظام
فارس از بیشتر انگلیس زبان مصوت های تعداد مثال پیش م آورد.

آنها از ی نیست. فارس خط در انعکاس قابل آنها همۀ و است
tحرف از بعد مثال که است انگلیس در Schwa پرکاربرد بسیار مصوت
با معموال فارس در و م گیرد قرار Stanford در fحرف Newtonیا در
زبانهای صامتهای انتقال در هم الت مش م شود. زده تقریب ضمه
آغاز در که بی حرکت صامتِ مثال دارد، وجود فارس خط به اروپایی
است فراوان اروپایی زبانهای در ساکن) به (ابتدا باشد آمده هجا یا کلمه
حرف نمونه، عنوان به است. دشوار فارس زبانها برای آن تلفظ ول
انگلیس زبانها مانند م توانند سخت به را Steiner یا Storm در S

«استاینر» و «استورم» به صورت از این  رو و کنند تلفظ ساکن به صورت
م آورند کلمه آغاز در کسره مصوت با همزه ی یعن م کنند تلفظ
منتقل فارس به خط هم صورت به همین باید من نظر به که
دایرةالمعارف (در نیست انگلیس اصل با مطابق دقیقاً هرچند شود
است تلفظ قابل فارس در ساکن به ابتدا اینکه فرض با مصاحب،
بیاید خارج اصل مطابق کلمات و اسمها مورد، این در شده سع
را «استالین» مثال کس و نگرفته قرار اقبال مورد روش این ول
است فرانسوی زبان در R حرف ر، دی مثال نم نویسد). «ستالین»
به خصوص و «ر» تا است نزدی تر عربی (غ) به آن اصل تلفظ که
است. دشوار فارس زبانان برای آن تلفظ آوایی، ترکیبات بعض در
به را فیلدز، مدال برندۀ فرانسوی ریاضیدان ،Laforgue نام اگر مثال
فرانسوی اصل به تا بنویسیم «الفوغگ» به  صورت «الفورگ» جای
ه بل نیست راحت فارس زبانان برای آن تلفظ نه تنها باشد، نزدی تر
پل «ژان خانوادگ نام اگر و ندارد؛ هم چشم نوازی نوشتاری ل ش
« «سغت یا « «ساغت به صورت فرانسوی، معروف فیلسوف سارتر»،

است! فجیع تر هم آن از شود، نوشته
زبان مقتضیات به توجه با باید «اصل گرایی» آن اینکه، خالصه
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بسیار جغرافیایی اسام به خصوص شود، تعدیل قدری فارس خط و
داد. تغییر نباید نباشد اصل مطابق هرچند را فارس در رایج و معروف
انجمن مشترک محصول ، آمار و ریاض واژه نامۀ اول ویراست در
با کمابیش ریاضیدانان نامهای ، اه دانش نشر مرکز و ایران ریاض
چاپ زیر که دوم ویراست در است. شده ضبط باال نکات مالحظۀ
«نیوتون» (مثال شده دانسته مرج آنها از بعض رایج تر ضبط است،
نام نامه در اما شده) داده ترجیح «کلیفرد» بر «کلیفورد» و «نیوتن» بر

است. آمده ضبط دو هر
نامهای صحیح تلفظ به بردن پی برای ما نسل ریاض ویراستاران
Duden آلمان کتاب مانند خارج توب م منابع به متک اروپایی

بعض در که بودند رهنمودهایی و Webster زندگینامه ای فرهنگ و
کتاب در داده اند. اروپایی مختلف زبانهای در را حروف تلفظ فرهنگها
هم سلطان ادیب الدین شمس تألیف کتاب ساختن آماده  راهنمای
داده فارس به التین مختلف حروف ضبط نحوۀ برای جدولهایی
اولین شاید و است جدید نسبتاً مجیدی فریبرز کتاب است. شده
تدوین دقیق اصول برمبنای که باشد فارس زبان در تفصیل نام نامه
که دارد وجود صوت متعدد منابع اینترنت، یمن به امروز است. شده
باید البته «شنید». آنها از را انها م و اشخاص نام اصل تلفظ م توان
دارد، تعلق زبان محدودۀ کدام به نظر مورد نام اینکه و منبع اعتبار از

شد. مطمئن
کرد؟ باید چه مجله ها نام ترجمۀ مورد در

اسم مانند خاص، اسام جزو باید را ادواری نشریه های و مجله ها نام ‐
ذکر فارس به آوانگاری با و گرفت نظر در جغرافیایی، انهای م و آدمها
ن امری ، آنالن متمتیشه ریویوز، ال متمتی س، متمتی آو آنالز کرد:
نیچر، ، اینتلیجنسر ال متمتی ،( مانتل به اختصار، (یا مانتل ال متمتی

ی در مجله ی نام که اولین باری لزوم، صورت در غیره. و ساینس،
پرانتز داخل در را التین الفبای با آن اصل صورت م شود، مطرح متن
به آوانگاری با فقط تکرار، صورت در بعداً و م آوریم، پانوشت در یا
اختصاری به صورت مجله ها از بعض نام م کنیم. ذکر فارس خط
تکرار صورت در م توان و آشناست ایران در ریاضیات اهل برای هم

گازت. و ، اینتلیجنسر زین، م ، مانتل مانند کاربرد، به زیاد
کرد؟ باید چه کتاب عنوان دربارۀ

فارس به باید ‐ غیرانگلیس یا ‐انگلیس کتابها عنوان من نظر به ‐
پانوشت در یا پرانتز داخل در خارج زبان به اصل عنوان و شود ترجمه
، قدیم کالسی کتاب ی مثال که استثنایی موارد در ر م بیاید،

فارس در خارج اش عنوان همان با دیوفانتوس، اثر ا آریثمتی مانند

کتاب عنوان مثال دارد. وجود ری دی خاص دالیل یا است معروف
که ندارد دلیل را هیلبرت اثر Grundlagen der Geometrie معروف
Principia Mathematica کتاب ول نکنیم ترجمه هندسه مبان به
چون وییم ب ا متمتی پرینکیپیا همین است بهتر را وایتهد و راسل اثر
راسل، ر دی کتاب عنوان با کنیم ترجمه ریاض اصول به را آن اگر

م کند. ایجاد ابهام و م شود ی
گرفتند را جایزه که افرادی و شفیعیها جایزۀ درباره
شما زین جای که جوان ویراستاران اصوال بفرمایید.
دارید؟ نزدی آشنایی تعداد چه با شده اند؟ تربیت بشوند

م پسندید؟ را کدام کار
شفیعیها محمدهادی دکتر درگذشت از پس شفیعیها» «جایزۀ ‐
و شد برقرار ایران ریاض انجمن اری هم با و ایشان خانوادۀ به همت
انجمن را جایزه کنندۀ انتخاب هیئت م شود. اهدا بار ی دوسال هر

ول بودم هیئت این عضو اخیر دورۀ تا من م کند. انتخاب ریاض
حفظ برای نفر ی (بجز برویم کنار هم گرفتیم تصمیم اخیراً
منصوب را جدیدی افراد هم انجمن و بیاید، جدید نسل و سوابق)

ریاض جامعۀ در قلم اهل برجستۀ افراد از شفیعیها زنده یاد استادِ کرد.
بودند اه دانش نشر مرکز ریاض گروه ویراستار سال بیست و چند و

ریاض ویراستاران به ایشان یاد به بود قرار نخست هم جایزه این و
‐ ریاض ویراستاریِ بساط که شدیم متوجه به زودی اما شود اهدا
این است. شده کم رونق نیمه حرفه ای‐ یا حرفه ای کار ی به  صورت
دادیم. تعمیم هم ریاض متون توانای مترجمان به را جایزه که بود
نسل ویراستاران از جهان پور روح الله و آرین نژاد مسعود آقایان البته

شده اند. جایزه این برندۀ نیز ما از بعد
افرادی به محدود بعد نسل ویراستاران از من شخص شناخت اما
خارج تک و توک و ریاض نشر مجلۀ و نشر مرکز حول و حوش در
که الجوردی کاوه آقای بر عالوه است. هفتاد دهۀ در حلقه آن از
سلیقه و دانش از و بود ریاض نشر ویراستاران هیئت عضو سالها
و جوان فرهیختگان از عده ای م شدیم، بهره مند سختگیری اش و
م رساندند. یاری مجله به مقاله تألیف گاه و ترجمه با نیز با ذوق
داشتند عالئق و توانایی چنین دوره آن در که جوانان از بعض
میان آن از که دادند ادامه صورتهایی به را قلم کارهای نیز بعدها
حسام بردیا و جهان پور روح الله آقایان از کاوه، بر عالوه م توانم
نام ( ریاض نشر حلقۀ از ( خارج حمیدی ارش و ذاکری سعید و
در فلسف منطق و ریاض تحصیالت از پس الجوردی آقای ببرم.
و ترجمه به اخیر سال چند در و گرفت فلسفه دکترای کانادا از ایران،
متون آن از مجموعه هایی سرویراستاری و فلسف کتابهای ویرایش
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است کاشان اه دانش در ریاضیات استاد جهان پور آقای دارد. اشتغال
سردبیری و ویرایش با را نوشتاری فعالیتهای به عالقه اش ادامۀ ول

ارش و حسام بردیا آقایان است. داده نشان ریاض انجمن نشریات
متنهای ویرایش و ترجمه زمینۀ در اخیر سال بیست س در هم حمیدی
در ریاضیات استاد که هم ذاکری سعید آقای بوده اند. فعال ریاض
اه دانش انتشارات که نوشته مختلط آنالیز در کتابی اخیراً است آمری
فعالیت اهل یعن ( ارش از اطالع ( طبق کرده منتشر آن را پرینستون

است. انگلیس زبان به قلم

آثار فهرست
تألیف) (ترجمه، کتابها

ویراست ، ت ح ل ی ل  هندس ۀ  و انتگرال و دیفرانسیل حساب  (١
(با . ١٣۶۵ ، اه دانش نشر مرکز ل ی ت ه ل د ، لوئیس  چهارم،

( ناظم اسالم و ، رزاق محسن بهزاد، مهدی اری  هم
. ١٣۶٧ ، اه دانش نشر مرکز دیفرانسیل، حساب (٢

. ١٣۶٨ ، اه دانش نشر مرکز ، اریتم ل (٣
، اه دانش نشر مرکز هانسبرگر، راس ریاضیات، در ابتکارهایی (۴

. ١٣٧١
مؤسسۀ ، وایل ری کالرنس پیشرفته، مهندس ریاضیات (۵

. ١٣٧٢ شریف، صنعت اه دانش علم انتشارات
ویراست ، ت ح ل ی ل  هندس ۀ  و انتگرال  و دیفرانسیل حساب  (۶
، اه دانش نشر مرکز فین ، راس و توماس  جورج هفتم،

( کاف عل و بهزاد مهدی اری  هم (با . ١٣٧٢
سازمان هاردی، هرولد گادفری ریاضیدان، ی دفاعیۀ (٧

. ١٣٧٣ ، اسالم انقالب آموزش و انتشارات
، اسالم فرهنگ نشر دفتر سالوی، دیلیپ صفر، داستان (٨

. ١٣٧۶
، اسالم فرهنگ نشر دفتر رید، استرون ، بازرگان و ابداعات (٩

. ١٣٧۶
فکری پرورش کانون تیمز، هاوارد محاسبه، و اندازه گیری (١٠

. ١٣٧٨ نوجوانان، و کودکان
نشر کورانت، رابرت و رابینز الیس هربرت چیست؟ ریاضیات (١١

. ١٣٧٩ ، ن

اه پژوهش لر، تسی گونتر نر، ای مارتین ، اثبات کتاب (١٢
. ١٣٨٠ بنیادی، دانش های

(با . ١٣٨٠ ، ن نشر ، آکسفورد نوجوانان و کودکان دانشنامۀ (١٣
مترجمان) گروه اری هم

. ١٣٨۴ ایران، فن انتشارات بوزاک، سوزان علم، جستجوی در (١۴
مترجمان) گروه اری هم (با

مؤلفین، هیئت م گروهیل، ریاضیات تشریح فرهنگ (١۵
. ١٣٨۵ دانشیار،

نشر مرکز ، کرویت سی اروین پیشرفته، مهندس ریاضیات ( ١۶
فرمان) حسین اری (باهم . ١٣٨۵ ، اه دانش

. ١٣٨٧ معاصر، فرهنگ کالرن، جان ریاضیات، فرهنگ (١٧
لیتهلد، لوئیس هفتم، ویراست ، انتگرال و دیفرانسیل حساب (١٨

بهزاد) مهدی اری هم (با . ١٣٨٨ ، فاطم انتشارات
جورج دوازدهم، ویراست ، انتگرال و دیفرانسیل حساب (١٩
و شریف صنعت اه دانش علم انتشارات مؤسسۀ توماس،

. ١٣٩٢ ، فاطم انتشارات
(تألیف) . ١٣٩٨ بهار، انتشارات ، ریاض نگارش شیوه نامۀ (٢٠

(ترجمه) مقاله ها
اخبار مجلۀ و ریاض نشر در عمدتاً مقاله دهها ترجمۀ (١

ریاض آموزش رشد در تعدادی و بنیادی دانش های اه پژوهش
منبع چند از گزیده ای ترجمۀ اینها از بعض و. یونس پیام و

بوده اند.
در تعدادی و دانش گستر دانشنامۀ در مدخل ٢٠٠ حدود ترجمۀ (٢

. ریاض دانشنامۀ

ویرایش
تمام در ریاض نشر مجلۀ مقاله های اغلب و متعدد کتابهای ویرایش
دانش های اه پژوهش اخبار مجلۀ از شماره ٧٠ و آن انتشار مدت
و و یونس پیام و دانشجو ریاض جنگ در مقاله تعدادی و بنیادی
اول (ویراست آمار و ریاض واژه نامۀ (تدوین) ویرایش در مشارکت
(جلد کارا فرهنگ‐دانشنامۀ در ریاض واژه های گزینش و دوم) و

.( تخصص واژگان پنجم،

زنجان اه ∗دانش
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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

http://ims.ir
http://mct.iranjournals.ir/article_277_c8957d5f1557fc39856100875df21e90.pdf
https://www.isna.ir/news/1401021006364/ریاضیات-ایران-در-فاجعه-است-آن-ها-که-می-گویند-ریاضی-سخت-است
https://www.isna.ir/news/1401022517021/پیام-پنهان-سیاست-گذاری-ها-ریاضی-درسی-مردانه-است-صنعت-آموزش
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-828132
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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

https://mathink.ir/
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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

. ٣۵ ‐ ١٣ ،١٣٩٨ ،۶۵ شماره ،٣٨

[2] https://www.isna.ir/news/1401021006364.

[3] https://www.isna.ir/news/1401022517021.

[4] https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/

news-828132.

[5] https://isf.mathhouse.org/?p=31552.

[6] https://mathink.ir.
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مشتق* مفهوم و طوس شرف الدین
نهندی∗ زارع رحیم

یده چ

توسط سه درجۀ معادالت حل مورد در طوس شرف الدین تحقیقات
مستند و تحلیل تفصیل به ریاضیات، تاریخ برجستۀ مورخ راشد، رشدی
چندجمله ای مشتق معرف مورد در راشد نتیجه گیری است. شده
عده ای تردید مورد شرف الدین، توسط آن بیشینۀ یافتن برای سه درجۀ
م کنند استدالل که است گرفته قرار ریاضیات تاریخ محققان از
با مشتق، مفهوم از استفاده بدون را، خود نتیجه  م توانست طوس
ری دی تحلیل هوخندای یان آورد. به دست ری دی روش های
را خود نتایج احتماال طوس که م گیرد نتیجه و م کند پیشنهاد
اقلیدس دوم کتاب اساس بر مستطیل ها و مربع ها روش ارتقای با

تاریخ نکات برخ بیان از پس نوشته، این در است. آورده به دست
برای شرف الدین کار از هوخندای تحلیل ، طوس شرف الدین زمان
مثبت صحیح اعداد b و aآن در که ،ax٢+bx = x٣ تابع بیشینه  یافتن
اگر حت که م گیریم نتیجه م دهیم. قرار بحث مورد را هستند
بیشینۀ محاسبۀ برای شرف الدین شیوۀ بپذیریم، را هوخندای تحلیل
مطرح مستطیل های و مربع ها روش توسیع با سه، درجۀ چندجمله ای
برخوردار تحسین قابل نوآوری و خالقیت از اقلیدس، کتاب در شده

است.

تاریخ گذاری
١١٣۵) شمس هجری ۵١۴ حدود طوس محمد بن مظفر شرف الدین
فرا طوس در را اولیه دانش های م شود. متولد طوس در میالدی)
تدریس ریاضیات آنجا در و م رود دمشق به سال س در و م گیرد
شهر زمان آن در م کند. زندگ حلب شهر در نیز سال سه م کند،
صلیبیون مقابل در مقاومت در و بوده یهودیان و مسلمانان موطن حلب
از ی او م رود. موصل به سپس شرف الدین است. داشته شهرت
م کند. تربیت موصل در را یونس بن کمال الدین خود مهم شاگردان

طوس نصیرالدین خواجه معروف دانشمند استاد یونس بن کمال الدین
است. بوده

ایوبی، صالح الدین ظهور با طوس شرف الدین زندگ از بخش
صالح که زمان و است بوده همزمان صلیبی جنگ های معروف سردار

طوس شرف الدین م کند، تصرف را دمشق میالدی ١١٧۴ در الدین

در عمر آخر تا او تاریخ نویسان، بعض نوشتۀ بنابر و برم گردد بغداد به
المعادالت یعن جبر در خود معروف کتاب های از ی و م ماند بغداد

.[٢] م نویسد بغداد در را
م کردند خالفت بغداد در عباس خلفای هنوز سال ها آن در
بامراللّه المستض وقت، خلیفۀ بودند. سلجوقیان فرمان تحت ول
به همراه که بغداد نظامیۀ زمان آن در هرچند .(١١٧٠ ‐ ١١٨٠) بود
سلجوقیان مدبر وزیر ، نظام المل خواجه توسط ر دی نظامیه های
اعتقاد نظامیه ها در فعالیت شرط ول بود، فعال بسیار و شده تأسیس
با که بود اسماعیل مذهب شرف الدین ول بود، شافع مذهب به
شرف الدین نوشته هایی، بنابر حت داشتند، عمیق دشمن شافع ها
شرف الدین که است بعید بنابراین .[٣] است بوده اسماعیلیه دعات از
شرف الدین وفات سال باشد. شده تدریس مشغول بغداد نظامیۀ در

م دانند. شمس هجری ۵٩٢ را طوس
چهار تنها وی نبوده، خیام عمر شاگرد مستقیماً شرف الدین چند هر
متولد افتاده، اتفاق میالدی ١١٣١ سال در که خیام وفات از پس سال

واق در و است بوده خیام علم آموزه های تأثیر تحت و است شده
است. کرده دنبال را خیام ریاض دستاوردهای

شرف الدین به معاصر ریاض دانان همۀ» «تقریباً علم شجره نامۀ
نسل [۴] ١ ریاض شجره نامه سامانۀ طبق واق در م رسد! طوس
(از م رسد طوس شرف الدین به معاصر ریاض دان ١٩۶٣٨۴ علم
اما (١۴٠١ شهریور ٢٢ سامانه، در شده ثبت دانش آموختۀ ٢٨١۵۴٠
، طوس شرف الدین از بعد است. ناشناخته طوس شرف الدین استاد
شمس الدین و طوس نصیرالدین خواجه یونس، بن کمال الدین
دارند. علم خلف ١٩۶٣٨١ و ١٩۶٣٨٢ ،١٩۶٣٨٣ به ترتیب البخاری
شاگرد بیزانس عهد یونان دانشمند و منجم کیونیادیس گرگوری
در ایلخان تب خانۀ م در ایشان نظر تحت که است بوده البخاری
مراجعت از پس وی است. گرفته فرا را فیزی اختر و نجوم تبریز،
تأسیس ( فعل (طرابوزان تربیزوند٢ شهر در را نجوم آکادم وطن، به
حرکت ها اولین از شاید که م پردازد دانش پژوهان به   تربیت و م کند
‐ ایران ریاضیات و اخترفیزی و نجوم دانش انتقال راستای در

بیاید. به شمار غرب به اسالم
پژوهش های که تبار، فرانسوی‐ مصری دانشمند راشد رشدی
است، داده انجام مسلمانان ریاضیات تاریخ زمینۀ در ارزشمندی بسیار

است. شده ارائه زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش در خیام، عمر تولد سالروز بزرگداشت در ١۴٠١ اردیبهشت ٢٧ روز ، تغییرات با نوشته این *
1Mathematical Genealogy 2Trebizond
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طوس شرف الدین به را سوم درجۀ چندجمله ای مشتق و تابع ایدۀ
آن بیشینۀ سه، درجۀ چندجمله ای مشتق کم به که م دهد نسبت
کتابخانه خط نس بخش گزارش (طبق [١] است آورده به دست را
کتابخانه در شرف الدین کتاب از نسخه ای تهران، اه دانش مرکزی

.(!! [٧] است موجود ایرلند دوبلین شهر بیت چستر
٣ هوخندای یان مانند ریاضیات تاریخ متخصصین از ر دی برخ
شرف الدین معرف به جهت راشد رشدی از قدردان ضمن هلند از
با را سه درجۀ چندجمله ای بیشینۀ طوس است معتقد ، طوس
اقلیدس دوم کتاب اساس بر مستطیل ها و مربع ها روش به کارگیری
کارهای برای مسلمان ریاض دانان درواق .[۵] است آورده به دست
و بوده اند قائل زیادی اهمیت باستان یونان ریاض دانان و فالسفه
فارابی ابونصر و است بوده ارسطو مختص فقط اول» «معلم لقب
شده اند. قلمداد ثالث و ثان معلم ترتیب به میرداماد برهان الدین و
افالطون و اقلیدس کتاب های دمشق در مدت طوس شرف الدین
اقلیدس روش های از استفاده بنابراین است. م کرده تدریس را
درجۀ چندجمله ای بیشینۀ محاسبۀ در طوس شرف الدین توسط
اهمیت از و است هوشمندانه بسیار دید، خواهیم همان طورکه سه،
چندجمله ای مشتق عبارت درهرصورت نم کاهد. شرف الدین کار
است. آمده شرف الدین کتاب در آن، به نام گذاری بدون سه، درجۀ
حدود ، یعن میالدی هفدهم سدۀ در مشتق دقیق مفهوم درحال که

معرف الیب نیتز و نیوتن توسط طوس شرف الدین از بعد سال ۵٠٠
است. شده

طوس شرف الدین به مشتق مفهوم انتساب مناقشۀ
بود شده شناخته بابلیان برای دوم درجۀ معادله های از برخ حل
برای امروزی دستور همان تقریباً که میالد) از پیش سال ٢٠٠٠)

ریاض نمادهای بردن کار به (بدون بود دوم درجه  معادلۀ مثبت جواب
جبری دیدگاه با را دوم درجۀ معادله های خوارزم ابوموس امروزی).
م دانیم پرداخت. آن ها حل به هندس به روش و کرد رده بندی
میالدی پانزده و چهارده سده های از ریاض نوین نمادگذاری که
جمله به صورت را آن معادله، ی بیان برای پیشینیان و گرفت پا
به «مال به صورت x٢ + ٧x = ١٨ معادلۀ مثال، م کردند. توصیف
توصیف است» کدام شیئ آن است، هیجده مساوی شیئ هفت اضافه
تعریف مجرد صورت به هنوز نیز منف اعداد زمان آن در م شد.
x٢ + b = ax و x٢ + ax = b معادلۀ دو بنابراین بودند. نشده
م گرفتند. قرار بررس مورد جداگانه هستند، مثبت اعداد b و a که
ضرایب با دسته ٢۵ به را سه درجۀ معادله های خیام مالحظه، این با
آن ها، از دسته ٢٠ مثبت ریشۀ معین کردن برای و م کند تقسیم مثبت

روش در مثال م کند. ارائه مخروط خم دو ترسیم با هندس روش
تالق محل از ،b, c > ٠ که x٣ + c = bx معادلۀ حل برای خیام

سه درجه معادلۀ پن .[۶] م شود استفاده هذلول ی و سهم ی
از: عبارتند که م ماند باق

x٣ + c = ax٢,

x٣ + c = bx,

x٣ + ax٢ + c = bx,

x٣ + bx+ c = ax٢,

x٣ + c = ax٢ + bx,

قسمت در طوس شرف الدین مثبت اند. اعدادی c و b و a که
حسب بر را معادله ٢۵ ابتدا خیام، کار ادامۀ در خود، جبر کتاب اول
معادلۀ ٢٠ ترسیم حل به و م کند مرتب مثبت جواب های تعداد
شرف الدین م پردازد. نظام مندتر به صورت ول خیام، مشابۀ اول،
f(x) = c به صورت را باال فهرست معادلۀ پن از ی هر طوس
بدون مورد، پن هر در f(x) مشتق عبارت نوشتن با و درنظر م گیرد
آن ازای به که مثبتmرا عدد ذارد، ب مشتق عبارت برای نام که آن
م نامد) العدد االعظم آن را (و م آورد به دست م شود، بیشینه f(x)
معادلۀ مثبت ریشه های تعداد و وجود به نسبت c و f(m) مقایسۀ با و
آنگاه ،f(m) > c اگر که م گیرد نتیجه و م کند بحث f(x) = c

معادلۀ آنگاه ،f(m) = c اگر مثبت، ریشۀ دو دارای f(x) = c معادلۀ
ریشۀ معادله آنگاه ،f(m) < c اگر و m برابر مثبت ریشۀ تنها دارای

ندارد. مثبت

سه درجۀ خم :١ ل ش

با نقطه  دو در را y = c خط y = f(x) سه درجۀ خم ١ ل ش در
3Jan Hogendijk
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معادله  مثبت ریشه های x٢ و x١ کرده: قط x٢ و x١ مثبت طول های
هستند. f(x) = c سه درجۀ

عربی زبان از را طوس شرف الدین جبر کتاب که راشد رشدی
دستاوردهای و طوس شرف الدین و کرده ترجمه فرانسوی زبان به
رِ دی جای در شرف الدین که دارد تأکید کرده، معرف را او ریاض
کرده استفاده مشتق از نیز معادله ها عددی حل مبحث در خود، کتاب

است. یافته دست مشتق مفهوم به شرف الدین م گیرد نتیجه و
از استفاده با م توان ونه چ که شده داده توضیح ،[۶] مقالۀ در
شناخته شرف الدین زمان در احتماال که مقدمات جبری روش های
پیدا را م شود، بیشینه f(x) آن به ازای که m مثبت عدد بود، شده
دستور با طوس شرف الدین نتایج ارتباط همچنین مقاله آن در کرد.
درمورد واحدی سادۀ روش و سه درجۀ معادلۀ ریشه های برای کاردان
توضیح مبسوط به طور سه درجه معادالت همۀ برای خیام ترسیم حل

است. شده داده

BC = a <
√
b = BA :٢ ل ش

که m مثبت عدد محاسبۀ مورد در هوخندای یان تحلیل به حال
f(x) = ax٢ + یعن باال، فهرست از پنجم معادلۀ در متناظر f(x)
، هوخندای روایت به م پردازیم. م کند، بیشینه را bx − x٣

طوس شرف الدین م کند: محاسبه را m زیر شیوۀ به شرف الدین
جداگانه را a < b و a > b ،a = b حالت سه ،f(x) ضرایب حسب بر
در معادله این تحلیل به را خود کتاب از صفحه ۵٨ و م کند بررس

م دهیم. توضیح را a < b حالت م دهد. اختصاص حالت سه این
با است. a < b حالت مشابۀ ر دی حالت و است ساده تر اول حالت
با خط پاره سه راست خط ی روی ،٢ ل مطابقش ،a < b فرض

م شود. انتخاب BA = b و BE = x ،BC = a طول های
م شود نوشته زیر ل ش به f(x) = c تساوی انتخاب این با

c = f(BE) = BC ×BE٢ +BE × (BA٢ −BE٢).

تلق BEϵK و BEαH مساحت اندازۀ را BE٢ و BA٢ طوس
مساحت عربی) زبان به (الم نومان۴ به عنوان BA٢−BE٢را م کند.

مربع ماندۀ مساحت آنرا ادامه در که م گیرد AαHKϵE قطعۀ
متفاوت مباحث در اقلیدس دوم کتاب در ال اش چنین م نامیم.
و [Bα] با را BEϵK و BAαH مربع مساحت است. رفته به کار
دهید. نمایش [ϵα] با را AαHKϵE مربعات ماندۀ مساحت و [Bϵ]

درم آید زیر به صورت f(BE) آنگاه

f(BE) = BC × [Bϵ] +BE × [ϵα].

نمادگذاری ٢ ل ش طبق و باشد C و E بین متغیر نقطه ای D اگر
داریم تساوی آخرین مشابۀ کنیم،

f(BD) = BC × [Bδ] +BD × [αδ].

بسیار تجزیۀ کم به را f(BD) − f(BE) تفاضل طوس
در شده ظاهر مربعات ماندۀ چندین و مربع ها پیچیدۀ و هوشمندانه

م رسد زیر تساوی به تفاضل، این
(٢ . ١)

f(BD)− f(BE) = DE × (CD × (BE +BD)− [ϵα]).

نمادگذاری ٢ ل ش طبق و باشد D و C بین متغیر نقطه ای F اگر
،(٢ . ١) تساوی در D با E نقش و F با D نقش تعویض با کنیم،

داریم
(٢ . ٢)

f(BF )− f(BD) = FD × (CF × (BF +BD)− [δα]).

طبق شود. بیشینه f(BD) که کنید انتخاب طوری را D نقطۀ حال
بین E نقطۀ هر برای که باشد طوری باید D نقطۀ ،(٢ . ٢) و (٢ . ١)

باشیم داشته A و D
CD × (BE +BD) > [ϵα],

4Gnomon
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باشیم داشته C و D بین F نقطۀ هر برای و
CF × (BF +BD) < [δα]

م گیرد نتیجه طوس اخیر، نامساوی دو روی بیشتر دستکاری با
برقرار زیر تساوی است کاف شود، بیشینه f(BD) برای آن که که

شود

٢CD.BD = [δα]. (٢ . ٣)

جای گذاری با

BD = m,

CD = BDBC = ma,

[δα] = BA٢ −BD٢ = b−m٢,

داشت خواهیم (٢ . ٣) تساوی در

٢am+ b− ٣m٢ = ٠

با را m عدد طوس شرف الدین است. f ′(m) = ٠ تساوی دقیقاً که
م آورد. به دست اخیر دو درجۀ معادلۀ حل

طوس شرف الدین م گیرد نتیجه هوخندای توضیحات این با
آورده به دست باال روش با م شود، بیشینه آن ازای به f که را m عدد
به دست f مشتق دادن قرار صفر با مستقیم به طور را f(x) و است
شده ظاهر m محاسبه در نهایت در f مشتق چند هر است، نیاورده
، طوس شرف الدین توسط باال هندس محاسبات حال، این با باشد.
این ریاض نبوغ از حاک که است هوشمندانه و مبتکرانه آنچنان
طبق مشتق، نقش به وی احتمال کم توجه و است بزرگ دانشمند

به هرحال نم کاهد. او خالقانۀ  کار اهمیت از ، هوخندای تحلیل
شرف الدین کتاب در ضمن به طور سه درجۀ چندجمله ای مشتق

است. اهمیت حائز خود این و است آمده طوس

فلسفه و تاریخ ، امین حسن اری هم با همدان معصوم حسین [١]
تهران هرمس، انتشارات او، درباره و راشد رشدی از مقاالت علم،

. ١٣٩٧
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∗٢٠٢٢ فیلدز مدال برندگان

ارشمیدس نیم رخ تصویر به منقش فیلدز مدال

ابتکار به ی بار چهارسال هر که است جایزه ای فیلدز١ مدال
اتحادیۀ کنگرۀ جریان در فیلدز٢، چارلز جان کانادایی ریاض دان
کمتر جوان ریاض دانان چهار حداکثر به (ICM) ریاض دانان جهان
اهدا باشند، داده انجام ریاض در ارزنده ای تحقیقات که سال چهل از

م شود.
این شد. آغاز ١٩۵۴ سال از رسم به طور فیلدز مدال اهدای
عمده تفاوت چندین اگرچه م خوانند، نیز ریاضیات» «نوبل را جایزه
جایزه، اهدای دفعات تعداد جمله از دارد. وجود جایزه دو این بین
این جایزه. معیارهای و پول ارزش ، سن محدودیت های جوایز، تعداد
اهدایی مدال است. کانادا دالر پانزده هزار به همراه مدال ی جایزه
ارشمیدس نیم رخ تصویر آن روی که است شده ساخته طال از فیلدز

شده است. اک ح

آلفُرس الرس و  راست) (سمت داگالس جس فیلدز: مدال برندگان اولین

اهدا داگالس۴ جس و آلُفرس٣ الرس به بار اولین برای مدال این
(اولین میرزاخان مریم زنده یاد ، ایران ریاض دان دو تاکنون شد.
در به ترتیب بیرکار، کوچر و جایزه) این برندۀ ایران اولین و زن برندۀ
شدند. ارزشمند جایزۀ این دریافت به موفق ٢٠١٨ و ٢٠١۴ سال های

میرزاخان مریم زنده یاد و بیرکار کوچر فیلدز: جایزۀ برندۀ ایران دو

شود، برگزار روسیه سن پترزبورگِ در ٢٠٢٢ سال کنگرۀ بود قرار
گرفتند تصمیم برگزاری مسئوالن اوکراین، و روسیه جنگ به دلیل اما
در جوایز اهدای مراسم کنند. برگزار مجازی به صورت را آن که
هم زمان و (١۴٠١ تیر ١۴) ٢٠٢٢ جون ۵ در فنالند هلسینک
سه ریاض دان، چهار به جایزه این شد. برگزار مجازی به صورت
طول در زن ریاض دان (دومین زن ریاض دان ی و مرد ریاض دان
دومینیل‐ هوگو از: عبارتند ریاض دان چهار این گرفت. تعلق تاریخ)
گزارش، این در ا٨. ویازوفس مارینا و مینارد٧ جیمز هو۶، جون کوپن۵،

م کنیم. معرف کوتاه به طور را ریاض دان چهار این
است ژنو اه دانش استاد و ساله ٣۶ فرانسه، اهل دومینیل‐کوپن
در فاز انتقال احتمال نظریۀ در برجسته اش تحقیقات به دلیل که
کرد. دریافت را جایزه این چهار، و سه ابعاد در به ویژه آماری، فیزی

دومینیل‐کوپن هوگو

را جایزه این و است پرینستون اه دانش استاد و ساله ٣٩ هو،
داولینگ‐ حدس اثبات ترکیبیات، در هاج٩ نظریۀ ایده های ارائه برای
هرون‐روتا‐ حدس اثبات ، هندس ه های شب برای ویلسون١٠
لورنتزی١٢، چندجمله ای های نظریۀ توسعۀ متروئیدها، برای ولش١١

کرد. دریافت میسون١٣، حدس اثبات و
1Fields Medal 2 John Charles Fields 3Lars Ahlfors 4Jesse Douglas 5Hugo Duminil-Copin 6June Huh 7James Maynard 8Maryna Viazovska
9Hodge 10Dowling–Wilson 11Heron–Rota–Welsh 12Lorentzian polynomials 13Mason
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هو جون

است. آکسفورد اه دانش استاد و انگلستان اهل ساله، ٣۴ مینارد،
به منجر که تحلیل اعداد نظریۀ در تحقیقاتش برای را جایزه این او
دیوفانتین١۴ تقریب و اول اعداد ساختار درک در اساس پیشرفت های

کرد. دریافت است، شده

مینارد جیمز

فدرال فناوری مؤسسۀ استاد و اوکراین اهل ساله، ٣٧ ا، ویازوفس
E٨ ۀ شب این که اثبات برای را جایزه این او است. سوئیس ِ زوریخ
و م کند فراهم بعد ٨ در را سان ی کره های بسته بندی متراکم ترین
آنالیز در درون یابی مسائل و مربوط اکسترمال مسائل در تحقیقاتش

کرد. دریافت فوریه،

ا ویازوفس مارینا

این از هرکدام دربارۀ مقاالت زین١۵ م کوانتا نشریۀ اخیراً
در است. الهام بخش و خواندن بسیار که است نوشته ریاض دانان
دو خبرنامه بعدی شمارۀ در و مقاله دو ترجمۀ ادامه، در و شماره این
ترجمۀ زحمت که عزیزی مترجمان همۀ از آمد. خواهد ر دی مقالۀ

م کنم. زاری سپاس کشیدند، را مقاالت این

∗سردبیر

14Diophantine 15Quanta Magazine
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م جوید∗ ریاضیات در را جادو ، اوکراین ی ، صل و قحط جنگ، کشاکش در
کالریچ* ای. و لین . ت

‡ مل حسن و معین مینا مترجم:

مسئلۀ حل کنندۀ و اعداد نظریۀ  پرداز ، ا١» ویازوفس «مارینا
بود، جنگ گرفتار مادری اش سرزمین که حال در کره ها٢، بسته بندی
نشان اهدای سالۀ شش و هشتاد تاریخ در که باشد زن دومین توانست

م کند. دریافت را جایزه این فیلدز،

سوئیس لوزان فدرال فناوری موسسۀ در ا ویازوفس

متوجه ا ویازوفس مارینا اینکه از پس هفته چند تنها فوریه، اواخر در
را فیلدز نشان یعن ریاض دان، ی برای جایزه باالترین که شد
را خود حمله روسیه، جنگ هواپیماهای و تانک ها است، به دست آورده
کردند. آغاز زادگاهش کیف، شهر و مادری اش سرزمین اوکراین، به

خانوادۀ بااين حال نم کرد، زندگ اوکراین در ر دی ا، ویازوفس
برادرزاده ی و نه ساله خواهرزاده ی خواهر، دو بودند. آنجا او
آنجا در اکنون ا ویازوفس جایی که شدند، سوئیس راه هشت ساله اش

قط ترافی تا م کردند صبر روز دو باید ابتدا آن ها م کند. زندگ
دلهره آوری به طرز غرب سمت به حرکت زمان، آن در حت شود.
و غریبه ی خانۀ در اقامت روز چند از پس نفر، چهار این بود. کُند
توانستند ، جنگ پناه جویان به عنوان مرز از عبور برای انتظارکشیدن

کم با آن از بعد و كرده عبور اسلواک به سمت اوکراین مرز از شبانه
به و شوند ژنو پرواز سوار آنجا در و بروند بوداپست به سرخ صلیب
رسیدند، سوئیس لوزان به آن ها مارس، چهارم در بیایند. سوئیس
ساله اش ٢ دختر و ساله ١٣ پسر شوهرش، به ا، ویازوفس که جایی
در ا ویازوفس خانوادۀ اعضای سایر و مادربزرگ والدین، پیوست.
والدینش، خانۀ به روس تانک های نزدی شدن با ماندند. کیف شهر
آنجا باید که کند متقاعد را آن ها تا م کرد تالش روز هر ا ویازوفس
و جنگ کودک دوران در که او سالۀ ٨۵ مادربزرگ اما کنند. ترک را

او والدینش و نپذیرفت بود، کرده تجربه دوم جهان جنگ در را اشغال
کند تصور نم توانست او «مادربزرگ گفت ا ویازوفس نکردند. رها را
گذرانده آنجا در را خود زندگ همۀ او زیرا نم میرد، اوکراین در که

بود.»
هواپیماسازی کارخانۀ روسیه، هوایی حملۀ در مارس، ماه در
در شوروی جماهیر دوران رو به زوال سال های در پدرش که آنتونوف

نزدی همان در ا ویازوفس شد. سان ی خاک با م کرد، کار آن
اواخر در را خود جنگ حمالت تمرکز روسیه بود. رفته مهدکودک به
برای این کرد. معطوف اوکراین شرق در دونباس٣ منطقۀ به ماه همان
بود، خوشایندی اتفاق کیف، شهر ساکنان سایر و ا ویازوفس خانوادۀ

دوستان از او برای ا ویازوفس خواهران است. نشده تمام جنگ اما
برخ که دوستان از شده اند. جنگیدن به مجبور که م کردند صحبت

شده اند. كشته آن ها از
بخش های ریاضیات و جنگ «اگرچه گفت: م ماه در ا ویازوفس
نتوانسته اخیر ماه های در اما است، كرده درگير را او ذهن متفاوت

کس با «وقت گفت: او دهد.» انجام زیادی ریاض تحقیقات
کار نم توانم است، جریان در ل مش عاطف نظر از یا دارم درگیری

کنم.»
ریاض دانان جهان کنگرۀ در را خود فیلدز مدال ا ویازوفس امروز
اتحادیۀ توسط کنگره این م کند. دریافت فنالند هلسینک شهر در
نشان برندگان اعالم با هم زمان ی بار چهارسال هر ریاضیات جهان
حقوق وضعیت مورد در نگران  ها همۀ وجود با م شود. برگزار فیلدز
رياض دان ۴٠٠ توسط بیانه ای صدور به منجر که روسيه در بشر
شهر در امسال کنگرۀ بود قرار بود، شده امسال کنگرۀ تحریم و
ماه در روسیه که زمان اما شود. برگزار روسیه سن پترزبورگ

جهان کنگرۀ ریاضیات، جهان اتحادیۀ کرد، حمله اوکراین به فوریه
مراسم بااین حال، کرد. برنامه ریزی مجازی به صورت را ریاض دانان
مراسم در م شود. برگزار فنالند در حضوری به صورت جوایز اهدای

ریاض دستاوردهای از بسیاری به ریاضیات جهان اتحادیۀ امروز،
نام به آرایش مبن بر اینکه او اثبات به ویژه کرد، اشاره ا ویازوفس

است. هشتم بعد در گوی ها جاسازی متراکم ترین E٨ ۀ مشب
هشتادوشش سالۀ تاریخ در که است زن دومین ا، ویازوفس مارینا

میرزاخان مریم است. دست یافته افتخار این به فیلدز، نشان اهدای
*T. Lin and E. Klarreich 1Maryna Viazovska 2The sphere-packing 3Donbas
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را نشان این توانست ٢٠١۴ سال در که بود ریاض دان زن اولین
تا شد خواسته او از که ریاض دان کوهن،۴ هنری کند. دریافت
«مانند گفت: دهد، ارائه را ریاض دانان جهان کنگرۀ رسم سخنران
انجام به موفق ا ویازوفس مارینا فیلدز، ِنشان ر دی برندگان همۀ
که کارهایی هستند، غیربدیه ، کل به صورت که م شود کارهایی
خوردند». ست ش ول کردند تالش آن ها انجام برای بسیاری افراد
با را کار این است توانسته ا ویازوفس ران، دی «برخالف گفت: او
چیزهایی دهد، انجام عمیق و طبیع ساده، بسیار ساختارهای کشف
آن ها کشف به قادر ری دی شخص و نداشته را انتظارش هیچ کس که

است.» نبوده

لوزان فدرال فناوری موسسۀ در اتاقش در ا ویازوفس

دوم مشتق
فدرال فناوری «موسسۀ دقیق ان م مه، ماه باران عصر ی در
مشخص کامال ،EPFL مترو ایستگاه از بیرون در سوئیس۵» لوزان
در پیشرو تحقیقات اه دانش ی به عنوان اه دانش این نیست.
از هم، اوقات بعض م آید. به حساب مهندس و فیزی ریاضیات،
مسیر ی انتهای در م شود. یاد اروپا MIT عنوان با اه دانش این

ی زیر تا و شده مشخص پیاده عابران و دوچرخه سواران برای که
اه دانش محیط در زیست از نشانه هایی دارد، ادامه کوچ بزرگراه
دوچرخه، از مملو دوطبقه ر غول پی قفسه های م شود: نمایان
و شهری ‐تخیل علم منظرۀ ی با متناسب مدوالر۶ معماری
پوسترهای و غذاخوری ها درس، کالس های از مملو مرکزی میدان
مرکز و مدرن کتابخانۀ ی میدان، آن طرفِ انگیزه بخش. دانشجویی
دانشجویان به که دارد قرار سه بعدی مارپیچ راه پله ی با دانشجویی

از شوند. رد ر، دی ی روی از خروج و ورود برای تا م دهد اجازه
نگاه از که مجتم سقف ل ش دایره ای دریچه های از آسمان پایین،
دیدن قابل کرده، سوراخ سوراخ سوئیس پنیر شبیه را آن توپولوژی
مدوالر، ساختارهای آن از ی داخل در آن طرف تر، کم است.
به منته رنگ نارنج درهای ، امنیت دسترس کارت با استادی
پرتره های کنار از درست م کند. باز را ریاض بخش داخل قسمت
هیلبرت، و کووالفس پوانکاره، له، دیری کالین، گاوس، نوتر، ام
است: خورده آن روی ساده برچسب ی که دارد قرار رنگ سبز درِ

.« ریاض کرس استاد ا، ویازوفس «مارینا
همراه کتاب، و کاغذ سیاه، تخته ر، چاپ رایانه، تنها دفتر، داخل در
افتاده اتفاق آن در جادو که ان م دارد. وجود شخص وسایل كم با
باالتر ابعاد از مجرد جهان که فضا‐زمان در فیزی ان م نه است،

م رسد. به نظر ا ویازوفس ذهن در
حل کنندۀ و اعداد برجستۀ نظریه پرداز دفترش، کوچ میز پشت
شیوۀ به داستانش روایت به شروع گوی ها، جاسازی معروف مسئلۀ
م خندد، و م شود آب یخش رفته رفته، م کند. خود خاص
را گذشته خاطرات که حال در و م شود بلند م درخشد، چشمانش

م زند. قدم م کند، بازگو برایمان
که زمان است، مادربزرگش با پیاده روی خاطرۀ آن ها، اولین
در خانوادگ شان دلچسب آپارتمان از نبود، بیشتر سه ساله کودک
والدیمیر بزرگ، شیم زمین شناس یادبود بنای به سمت پهن بلوار ی
هوا به و م گیرد بغل را او مادربزرگش که م زدند قدم ،٧ ورنادس

م کند. پرت
١٩٨٠ دهۀ «اواخر م گوید: است، ساله ٣٧ اکنون که ا ویازوفس
م آید. به حساب  شوروی جماهیر اتحاد در دشواری و سخت دورۀ
م ایستادند.» صف در باید ساعت ها ، اساس اجناس خرید برای مردم
اینکه برای مادرش و بود کم گوشت یا کره مانند اجناس مغازه  ها در
بود نگران و م کشید عذاب بخرد، كاال بیشتر فرزندش سه برای بتواند
شوند. عصبان او دست از هستند، طوالن صف های در که مردم
وجود داشتن برای زیادی چیز کال زیرا نداشتند، زیادی چیز او خانوادۀ
گرسنه هرگز خواهرانش، و او که بودند مصمم والدینش اما نداشت،

گاه اما نداشت، خوبی لباس اه فروش هیچ نمانند. سرما در یا
ساخت شی کفش جفت ی برنده شدن برای فرصت کارگران به
م شد. داده خوب، کار انجام برای انگیزه ای به عنوان سلواک چ
نباشد، تو پای اندازۀ کفش بود ن مم که بود داده توضیح او به مادرش

كن تعويض کس با را آن م توان شوی، برنده کفش ی اگر اما
است. برده تو اندازۀ كفش که

4Henry Cohn 5École polytechnique fédérale de Lausanne 6modular architecture 7Vladimir Vernadsky

https://cohn.mit.edu/


ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٣ ١٧٢ پیاپی شماره

من که زمان شوروی جماهیر «اتحاد م گوید: ا ویازوفس
آزاد اوکراین در زندگ برای او خانواده پاشید.» هم از بودم شش ساله
را آن ها اقتصادی وضعیت شدید تورم اما بودند، هیجان زده مستقل، و
برای کاالیی اما داشت، وجود پول شوروی جماهیر اتحاد در کرد. بدتر
اوکراین، استقالل اولیۀ سال های در نداشت. وجود آن کردن خرج
مادرش نداشت. وجود آن ها خرید برای کاف پول اما داشت وجود کاال
ِکار، آخر سالِ همان در و م کرد کار مهندس عنوان به ١٩٩۵ سال تا
را مترو بلیت هزینۀ کفاف حت او ماهیانۀ حقوق که گفت دخترش به

نم دهد.

کیف شهر در خانه شان در خواهرش دو و پدر کنار در راست) (سمت ا ویازوفس

م کند، توصیف سابق» شیم دان «ی را پدرش ا ویازوفس
به یاد بعد و کارآفرین»، «روحیۀ دارای و انرژی» پر «فوق العاده
کارهای و کسب راه اندازی با و کرد رها را خود کار او ونه چ که  م آورد
که گفت او پذیرفت. را جدید واقعیت  ری، دی از پس ی کوچ ،
روز، «ی بود. آشفتگ و پیش بین بودن غیرقابل جدید، واقعیت این
شما و م آيد به وجود ری دی فرصت آن از بعد و نداری زیادی چیز تو

دارید.» زیادی چیزهای
٨، افچوشینس دانیل همسرش، هم و ا ویازوفس هم حال، این با
نشاط و شور سوئیس، لوزان فدرال فناوری موسسۀ فیزی د  ان
احساس اقتصادی رشد چشم انداز از اوکراین ها که امیدوارکننده ای
نرخ اهمیت به اشاره با افچوشینس دارند. به خاطر را م کردند،
مهم آنچه اقتصاد، «در م گوید: جاری دارایی های به نسبت رشد
در قدرمطلق این با توجه به اینکه قدرمطلق.» نه و است مشتق است

«و م دهد: پاس خنده با ا ویازوفس بود، پایین چقدر مواق بعض
دوم.» مشتق شاید

بی نهایت تقریباً

که شد متوجه بود اول کالس دانش آموز ا ویازوفس كه هنگام
خیل من خواندن، «در دارد: دوست زبان هنرهای از بیشتر را ریاض
خیل ریاضیات، در اما بودم. نامرتب حد از بیش نوشتن، در بودم. کُند

از او که نبود آن گونه همه، این با م دادم.» انجام را محاسبات سریع
کتاب های و ورن ژول دوما، ساندر ال او نم آمد. خوشش خواندن
بود. خوانده را بودند، داده او به والدینش که را مختلف ماجراجویی
ژانر این عاشق و کرد کشف را ‐تخیل علم داستان های او بعدها
آلجرنون» برای «گل ها نام به کوتاه داستان م گوید او شد.
داستان، است. بوده خاطره انگیز برایش شد، هوگو جایزه برندۀ كه
است اه آزمایش موش ی و ذهن ناتوان دارای مردِ ی دربارۀ
او م گیرند. قرار آزمایش ی تحت خود هوش تقویت برای که
، انسان شرايط به م شود، مربوط ما به داستان این «در واق م گوید:

تخیل علم داستان های همچنین ا ویازوفس «. خیال فناوری نه
فراوان اشتياق با را استروگاتس بوریس و آرکادی روس برادران
به نسبت آن ها اولیۀ کارهای که حال در م گوید او بود. خوانده
نوشته های بعدها بود، ساده لوحانه و خوش بینانه حد از بیش کمونیسم
شد. عمیق تر» و هوشمندانه تر «بسیار و تیره فزاینده ای به طور آن ها

١٢ حدود در ا ویازوفس با اولین بار که است یادش افچوشینس
کرده مالقات مدرسه از بعد فیزی سمينار ی حاشیۀ در سال

ریاض مسائل به خودش روش به ا ویازوفس زمان، آن در حت  است.
فیزی سیستم ی شامل كه مسئله ی او است. م كرده نگاه

هفت، که زد حدس «مارینا م آورد: به یاد را بود عنصر هفت با
فوق العاده تقریب که م گوید افچوشینس است.» بی نهایت تقریباً
کس «هیچ کرد. ساده به شدت را مسئله و کرد کار خوب بسیار او

کند.» پیشنهاد را راه حل چنين توانست نم ری دی
او که به یاد م آورند تتیانا، و ناتال ا، ویازوفس تر کوچ خواهران

«وقت م گوید: ناتال بود. متعهد و استعداد با چه قدر کودک در حت
چند و برم داشت را خود یادداشت دفترچۀ او م رفتند، خواب به همه
خواهر مثل نم خواست دلش ناتال م نوشت.» آن درون فرمول
معلم او، ریاض «معلم م گوید: ناتال شود. رياض معلم بزرگترش
نخبه دانش آموز ی مارینا که شنیدم او از بارها من و شد من ریاض

است.»
دبیرستان شبیه (چیزی تخصص دبیرستان ی وارد ا ویازوفس
8Daniil Evtushinsky
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پیشرفته فیزی و ریاض کالس های که جایی شد، متحده) ایاالت در
آموزش برای مشتاقانه که داشت بی نظیری معلمان و م شد برگزار
روی تسلط و کار به را دانش آموزان و م کردند تالش دشوار، مفاهیم

رقابت دنیای وارد عمیق تر او آنجا، در م داشتند. وا مفاهیم این
بود. آن عاشق سال ها که شد ریاض المپیادهای

شما به این ندارم. دوست را گذشته همۀ م گوید:« ا ویازوفس
من، مورد در شوید. برنده ونه چ و ببازید ونه چ که م آموزد
در خود تحصیل سال آخرین در نبودم. موفق داشتم آرزو که آن قدر

بین الملل المپیاد در اوکراین نمایندۀ که بود این من رویای دبيرستان،
برتر شرکت کننده دوازده تنها کشوری مسابقات در باشم.» ریاض
آن ها میان از در نهایت که م شدند دعوت آماده سازی اردوی ی به
م گوید: او شد. سیزدهم ا ویازوفس م شد. انتخاب مل پوش شش

نبود.» سخت به اندازه کاف انگار اما بودم، کرده تالش «سخت
استاد و اوکراین ریاض المپیاد برنامۀ رئیس رابلیوف،٩ بوهدن
به یاد سال آن در را ا ویازوفس با مالقات کیف، اه دانش در ریاض
برجسته  ای ریاض دان چنین به را ارا ويازوفس تبدیل شدن او م آورد.
بسیار بابت این از كه م گوید اما م داند، بزرگ» فت «ش ی را
در مارینا است. خوبی بسیار انسان ا ویازوفس که چرا است، خوشحال
گفتۀ به و شد برنده اه دانش ریاض مسابقات از بسیاری در ادامه،
کیف در المپیاد مسابقات درجه بندی به داوران هیئت در او رابلیوف،
در جنگ به دلیل المپیاد تیم اکنون که م گوید رابلیوف کرد. کم
به است موظف قانون نظر از او که حال در م کند، تمرین لهستان

بماند. اوکراین در ساله ۵٨ ذخیرۀ نیروی ی عنوان

ریاض المپیاد در بوهدن رابیلوف و ا ویازوفس عکس با لیوان
٢٠١٩ سال در اروپا دختران

اوکراین ریاض جامعۀ بر جبران ناپدیری ضربۀ جنگ، مارس، ماه در
اوکراین سالۀ ٢١ ریاض دان ایا١٠ زدانافس یولیا که زمان کرد، وارد

پیش، سال پن شد. کشته خارکف در روسیه هوایی حمله در
به دست آورد، را اروپا دختران ریاض المپیاد نقرۀ مدال ایا زدانافس
را او «من گفت: او كرد. کم آن سازمانده به روبلیوف که
افراد چنین که است ما کشور برای فاجعه ای این شناختم. م خوب
هفته چند مه، ماه در هستند.» جان دادن حال در استعدادی با و جوان
مانند اوکراین ی که بود متعقد روبلیوف فیلدز، مدال اعالم از قبل
در روسیه نفوذ به توجه با را ریاض برتر جایزه نم تواند ا ویازوفس
افسوس «جای بود: گفته برهه آن در او کند. کسب جهان صحنه

است.» آن شایسته او زیرا نشد، داده او به فیلدز نشان که دارد

بی نقص و درست کار

ی به عنوان ا ویازوفس برای شادی آفرين و بزرگ لحظۀ اولین
نتیجۀ اولین در او که زمان خورد، رقم ٢٠٠۵ سال در ریاض دان
کیف اه دانش در کارشناس ارشد ی به عنوان خود اصل تحقیقات
نبود، حل نشده بزرگ مسئلۀ ی مسئله، که حال در داشت. مشارکت
شادی «احساس م گوید: او کند. حل را آن م تواند که فهمید او
اتفاق، اين م دهد.» نتیجه و م شود جم موضوع ی که آن جاست

کرد. تقویت را او نفس به اعتماد
اه دانش در ریاض استاد ١١، شفچ ور ای توسط ا ویازوفس
که بود اه دانش ریاض مسابقات برگزاری مسئول که کیف
آن روی تا شد تشویق بود، کرده شرکت آن ها در قبال ا ویازوفس
با را مسئله این شفچ که م گوید ا ویازوفس کند. کار مسئله
نام به ر دی ارشد کارشناس دانشجوی ی و او جمله از نفر چند
هم با بوندارنکو و او که مقاله ای در میان گذاشت. بوندارنکو١٢ آندری
بعدها، شد. دو این بین اری هم از پربار دوره ای سرآغاز نوشتند،
دانشجوی با م کرد، تدریس کیف اه دانش در بوندارنکو که زمان
سه کرد. اری هم به شروع رادچنکو١٣ دانیلو نام به ری دی نخبۀ
يل تش مثال زدن و قوی تيم ی هم با اوکراین جوان ریاض دان

دادند.
مقاله ای رادچنکو و بوندارنکو همراه به ا ویازوفس ،٢٠١١ سال در
«آنالز»١۴ همان یا ریاضیات سالنامۀ مجلۀ به کروی طرح های دربارۀ
شاید مجله، این ریاض دانان از بسیاری باور در کردند. ارسال
آن در که زایر،١۵ دون گفتۀ به باشد. ریاضیات در مجله معتبرترین
آنالز، «مجلۀ بود رادچنکو و ا ویازوفس دکترای راهنمای استاد زمان
ارسال بر مبن تصمیم شان دربارۀ رادچنکو که زمان قله هاست.» قلۀ
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کرد: فکر این گونه خودش با زایر کرد، صحبت زایر با «آنالز» به مقاله
کمال [در مقاله این اما هستید.» راه اول شما ... کنید «رویاپردازی
را کامل کنفرانس های ریاض دانان، زود خیل و شد پذیرفته ناباوری]
روسافت مای تحقیقات از کوهن دادند. ترتیب آن مورد در بحث برای
چه «وای، م گوید: آن خواندن از پس ماساچوست فناوری موسسۀ و

فوق العاده ای.» مقالۀ

لوزان فدرال فناوری موسسۀ در پیشرو آموزش ساختمان در ا ویازوفس

آن مقادیر بررس با را تابع ی رفتار کالسی مسئلۀ مقاله، این
تيم که حالت در م کند. تحلیل و تجزیه نقاط از برخ در
شبیه چیزی مثال چندجمله ای ی تابع، پرداختند، آن به سه نفره شان
برای ورودی مقدار هر م توانیم ما و است ۴xy٢z۵ + ٣x۴ به
بعد که یریم ب درنظر فضایی در نقطه ای به عنوان را چندجمله ای
هر باال، چند جمله ای برای بنابراین متغیرهاست. تعداد با برابر آن
خواهد z و y ، x محورهای با سه بعدی فضای در نقطه ی ورودی
به ما کردند، مطالعه ارانش هم و ا ویازوفس که مسئله ای در بود.
این م توانیم عالقه مندیم. کره ی روی چندجمله ای مقدارمیانگین
مقادیر میانگین گیری و کره روی نقطه چندین انتخاب با را میانگین
و باشیم خوش شانس واقعاً اگر و بزنیم تقریب نقاط، آن در چندجمله ای
تقریب، جای به است ن مم حت کنیم، انتخاب دقت با را نقاط اگر یا

کنیم. دریافت را دقیق پاس
چندجمله ای، هر برای که م دانند مدت هاست ریاض دانان
دقیق پاس که کرد انتخاب را نقاط از متناه مجموعه ای م توان
را نقاط از تا ي مجموعه ای م توانید عالوه براین، م دهد. را
خاص درجۀ ی تا چندجمله ای ها همۀ برای که کنید انتخاب طوری
جواب جمله ای) چند عبارات از ی هر در توان ها مجموع (باالترین
م توانید م کنید، کار سه بعدی فضای در اگر مثال، عنوان به دهد.

آن گوشه دوازده از و کنید جاسازی کره در را وجه دوازده ی
مطمئن و کنید استفاده خود میانگین گیری برای نمونه  نقاط به عنوان
درجۀ تا چندجمله ای ها همه برای دقیق پاس م توانید که باشید
«طرح ی نقطه ١٢ این مانند ای مجموعه آورید. به دست را پن

م شود. نامیده کروی»١۶
زمان بودند: سؤال این جواب به دنبال ریاض دانان ،١٩٧٠ دهۀ از
ی در نقاط تعداد برویم، باالتر درجات از چندجمله ای های سراغ که

ا، ویازوفس که است سوال این م یابد؟ افزایش ونه چ کروی طرح
اتفاق «این م گوید: کوهن دادند. پاس آن به رادچنکو و بوندارنکو
آن به طوالن زمان برای ریاض دانان از بسیاری که است چیزی
این سروکله مفید، نه چندان ساخت و سازهای از بعد و کرده اند، فکر
این به را کار چرا عزیزم! «خب م گوید: او م شود.» پیدا مقاله
به دست را است QED که درست كران دقیقاً تا نم ده انجام ل ش
میان از هدف، به رسیدن برای نفر سه این که نیست این گونه بیاوری؟
و درست را کار فقط آن ها ه بل باشند، پریده پرپیچ وخم، حلقه های

داده اند.» انجام بی نقص

جادویی تابع های

دوگانه» «زندگ را آن كه دوره ای را، کارشناس دورۀ ا، ویازوفس
(تعمیم آناليز و جبر متفاوت ظاهر در شاخه دو مطالعۀ به م نامد،

مقط در تحصیل برای سپس اما داد. اختصاص دیفرانسیل) حساب
کرد، مدوالر١٧ فرم های مطالعۀ به شروع و رفت آلمان بن به دکترا
ل ش دایره ای کاش کاری های در که خاص، تقارن های با توابع
فرم های م شوند. ظاهر اشر١٨ . س ام. بزرگ، معمار و هنرمند
نیز را جبر آن ها تقارن اما است، زیادی آناليزی مباحث شامل مدوالر
اینجا، که شدم متوجه «من م گوید: ا ویازوفس م کند. داستان وارد

م رسند.» به هم من عالقۀ دو که است جایی
پرسش این بررس به شروع رادچنکو و بوندارنکو به همراه او
پیش قرن ها که را مسئله ای م توانند مدوالر فرم های آیا که کردند
کنند، حل را آن کردند سع مدت برای سه این و بود شده مطرح
م توان را کره ها ونه چ بود: اين پرسش آن و برساند؟ جواب به
ریاض دانان دهیم؟ قرار هم کنار در ن مم ل ش متراکم ترین به
در گوی ها بسته بندی برای راه متراکم ترین که م دانستند قبال
برای راه متراکم ترین و است زنبورعسل النه وی ال دو بعدی، صفحۀ
است ل ش هرم انباشته های سه بعدی، فضای در کره ها بسته بندی
را سؤال این اما م بینید. فروش ميوه در پرتقال پشته های در که
در مهم کاربردهای که جایی کرد، مطرح نیز باالتر ابعاد در م توان
16spherical design 17modular forms 18M. C. Eshcer
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دارد. کد خطای تصحیح
ابعادی در کره بسته بندی های متراکم ترین نم دانست هیچ کس
داشتند. زیادی خواهان ٢۴ و ٨ خاص بعد دو اما چيست. سه از باالتر
ترتیب به که دارد وجود متقارن فوق العاده آرایش  دو بعد، دو این در
بسته بندی بعد، دو اين در م شوند. نامیده لیچ١٩ ۀ مشب و E٨ ۀ مشب
كه است ری دي آرايش هر از متراکم تر و فشرده تر بسيار كره ها

كنند. پيدا توانسته اند تاكنون رياض دانان

راهنمایش استاد زایر، دون که کتاب هایی روی از را مدوالر فرم های ا ویازوفس
م کند. تدریس نوشته،

که کردند ابداع را روش هاروارد اه دانش از یز،٢٠ ال نوام و کوهن
تراکم میزان برای باالیی كرا ن های محاسبۀ برای خاص توابع از
باال، کران های این ،٢۴ و ٨ ابعاد در م کند. استفاده کره ها بسته بندی
ریاض دانان داشتند. کامل مطابقت لیچ ۀ مشب و E٨ تراکم با تقریباً
«جادویی» تابع ی باید بعد، دو این از هری در که بودند مطمئن
مطابقت لیچ ۀ مشب یا E٨ با کامال آن کران که باشد داشته وجود
متراکم ترین آن ها که کرد ثابت م توان آن ها به واسطۀ که باشد داشته
توابع این که نداشتند ایده ای هیچ محققان اما هستند. بسته بندی

کنند. پیدا کجا از را جادویی
جادویی تابع ی ساختن برای رادچنکو و ا ویازوفس بوندارنکو،

کم پیشرفت طوالن مدت برای اما بودند، مدوالر فرم های به دنبال
مسائل به را خود توجه رادچنکو و بوندارنکو نهایت، در داشتند.
در فکرکردن از نم توانست ا، ویازوفس اما کردند معطوف ری دی
گفت کوانتا مجلۀ به بعدها او بردارد. دست کره ها بسته بندی مورد

اوست. به متعلق تنها مسئله این م کرد احساس که
٢٠١۶ سال در مسئله، اين با رفتن کلنجار سال چندین از پس او
فهميد او کند. مشخص هشت بعد برای را جادویی تابع شد موفق

مشخص «شبه مدوالر» يك ل ش به ه بل مدوالر، ل نه به ش پاس که
از سارناک٢١ پیتر دارد. خطاهایی تقارن هایش در که چیزی است،
مبهوت کننده» «کامال مقاله ای او که گفت پیشرفته، مطالعات مؤسسه
را آن شما که است مقاله هايی دست آن از مقاله «این کرد. منتشر

نم کنید.» رهایش نخوانید، کامل آن را که زمان تا و برم دارید
همه جا ار ویازوفس کار خبر مقاله، انتشار از پس ساعت چند
مؤسسه ریاض دان ونکاتش،٢٢ آکش شب، آن بود. شده پخش
بود، ٢٠١٨ سال در فیلدز نشان برندۀ خود که پیشرفته، مطالعات
قسمت در که کرد ارسال کوهن برای ایمیل در را مقاله از نسخه ای
بلعید. را مقاله اثبات کوهن !Wow بود: شده نوشته ایمیل موضوع
نظر به چیه؟! مقاله این من، خدای بود، این من اولیه «واکنش
انجام توابع این ساخت برای تالش هیچ کس تاكنون كه م رسد
همیشه استفاده کرده، ا ویازوفس که شبه مدوالری ل ش است. نداده
این اما م رسید. به نظر مدوالر فرم های از معیوب نسخۀ ی تنها
بود.» شده پنهان سط زیر در كه بود درخورتوجه غن نظریۀ يك
نیز ٢۴ بعد در باید ا ویازوفس رد روی بود شده متقاعد که کوهن
طرف آن از دهد. اری هم پیشنهاد تا زد ایمیل او به آید، به کار
اما بود. استراحت مدت م خواست كه چيزی تنها ا ویازوفس اما
در و شود ٢۴ بعد در مسئله حل آمادۀ که کرد موافقت در نهایت
دو و رادچنکو با همراه کوهن، او، نفس گیر، و سخت هفتۀ ی طول
متراکم ترین لیچ ۀ مشب که کنند ثابت شدند موفق ر، دی ریاض دان
م گوید: رادچنکو است. بعدی ٢۴ فضای در کره ها بسته بندی

بود.» هفته ی همان من، زندگ هفتۀ دیوانه کننده ترین «احتماال

جسورانه حدس ی

پیدا بيشتری جاه طلبی کار این از بعد ارانش هم و ا ویازوفس
ۀ مشب و E٨ ۀ مشب که م کردند گمان مدت ها ریاض دانان کردند.
هستند. کره ها» بسته بندی برای راه «بهترین از فراتر چیزی لیچ
« جهان «بهینۀ به نوع ه مشب دو این که داشتند باور ریاض دانان
اساس بر را بسته بندی و آرایش بهترین آن ها که به این معن هستند،
با روش کردن پیدا برای مثال، به عنوان  دارند، زیادی معیارهای
فضا در متقابل دف کننده ترون های ال دادن قرار برای انرژی کمترین
استفاده آرایش این از محلول ی در خورده پیچ پلیمرهای ل ش یا

م شد.
در را انرژی مصرف لیچ ۀ مشب و E٨ ۀ مشب اینکه اثبات برای
جادویی توابع باید گروه م رسانند، حداقل به مختلف زمینه های تمام
بی نهایت تعداد یعن م کرد، ارائه انرژی از مختلف مفهوم هر برای را
19Leech lattic 20Noam Elkies 21Peter Sarnak 22Akshay Venkatesh
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چنین رفتار مورد در ناچیزی اطالعات فقط آن ها اما جادویی. تابع
مقدار آن ها . توابع چنین وجود صورت در البته داشتند، جادویی توابع
فوریه تبدیل مقدار ر دی نقاط در و م دانستند نقاط از برخ در را تابع
اندازه گیری را تابع طبیع فرکانس های هم، آن که م دانستند را آن
چه با آن فوریۀ تبدیل و تابع که م دانستند همچنین آن ها م کند.
این آیا بود: این سؤال م کند. تغییر خاص نقاط در ونه چ و سرعت

است؟ کاف توابع اين ساخت برای اطالعات
اختیار در گروه که اطالعات زد: جسورانه ای حدس ا ویازوفس
هرچه بود. كاف و مناسب جادويی تابع ساخت برای دقیقاً داشت
چه هر و م شود پیدا کار مناسب بیشتری توابع کمتر، اطالعات

ش کوهن دارد. وجود کمتری به درد بخور توابع بیشتر، اطالعات
بود اساس و ساده آن قدر بود كرده پیشنهاد ا ویازوفس آنچه داشت.

به قط باشد، درست حدس این «اگر م کرد: فکر زمان آن در او که
که م دانست او طرف از م دانست.» را آن قبال باید کس یقین و
شاید م کردم فکر موق «آن نم زند: بیهوده حدس های ا ویازوفس

باشد.» زده را او خانۀ درِ شانس
شدند مؤفق ابتدا رادچنکو و ا ویازوفس
به اطالعات آن در که کنند، اثبات را حدس ساده شده حالت ی
تغییر سرعت نه به م شد، محدود آن فوریه تبدیل و تابع مقادیر
حدس اثبات ونگ چ گروه، اران هم ر دی با همراه سپس، آن ها.
ۀ مشب بهینه بودن نشان دادن برای آنچه دقیقاً کردند، کشف را کامل
«به م گوید: کوهن بود. نیاز مورد کل حالت در لیچ ۀ مشب و E٨
مارینا ه ها، مشب این درک برای تالش فرایند در که م رسد نظر
بوده فوریه آناليز در روش ها پیشرفته ترین خلق حال در همچنین

است.»
که نیویورک م گوید اه دانش از ٢٣ سرفت سیلویا
برابری نوزدهم قرن پیشرفت های بزرگ ترین با به دست آمده مقالۀ
که را مسائل از بسیاری شدند موفق ریاض دانان زمان که م کند،
آن در او کنند. حل بود، کرده گیج را قبل ریاض دانان قرن ها برای
علم در عال پیشرفت ی به راست مقاله «این گفت: کوانتا به زمان
چیزی چنین اثبات توانایی انسان مغز اینکه دانستن م آید. به حساب

است.» خارق العاده واقعیت ی من برای دارد، را

صل و جنگ

در ریاض ورزی هنگام ا ویازوفس که م رسد به نظر زمان هایی اگر
نوجوانش پسر که همان طور م کند، غور متفاوت ابعاد یا ر دي جهان
ل مای است. خودش دنیای در او زیاد احتمال به وید، می ل مای

چیزی به دادن گوش حال در مادرم که هست «زمان هایی م گوید:
زمان او نم دهد.» نشان واکنش م کنید صحبت او با وقت و ا ست

ار ویازوفس م کردند، زندگ برلین در خانواده اش که به یاد م آورد را
در که بود بچه ای آخرین او نتیجه در و بود E٨ اثبات روی کار حال در

ریاض جوایز مادرش که م دانست او م آمدند. دنبالش مهدکودک
برده، را فیلدز نشان مادرش شنید که زمان اما است، برده زیادی
سخت این قدر او چرا که م کنم درک «حاال گفت: و شد متعجب

م کرد.» کار
از تا م کشد طول دقیقه بیست پیاده پای لوزان، در مه ماه اوایل
اتاق در اضاف تخت ی . برس مارینا آپارتمان به EPFL پردیس
پسر و ساندرا اول تتیانا، دختر و تتیانا و ناتال تا شده اضافه نشیمن

ده سال تولد ساندرا اول امسال، بهار دهد. جای خود در را ماکسیم
در مارینا عمه اش خانه در که کیف، شهر در خانه شان در نه را خود

گرفت. جشن لوزان

ل. مای سالهاش، ١٣ پسر و سوف ساله اش، ٢ دختر با خانه در ا ویازوفس

ژنو دریاچه پس زمینۀ با مارینا از بزرگ نقاش دیوارها، از ی روی بر
عالقه مورد کودک دوران از هنر ریاضیات، از جدای است. آویزان
که طرح مانند او، عالقه مورد نقاش های از برخ است. بوده او

ریاض از مضامین کشیده، اشر ماه وی ال با کالین بطری ی از
ریاض مطالعۀ که داد توضیح او است. داده جای در خود را علوم و
گاه او است. دشوار اشر کارهای و کالین بطری  به عالقه بدون

م کشد، نقاش کارش در هندس ایده های تجسم به کم برای
دو تجسم داریم، کار و سر باالتر ابعاد با وقت که است آگاه کامال اما

است. گمراه کننده اغلب بعدی سه و بعدی
هم و ورزش كردن برای هم م رود، کار محل به پیاده ا ویازوفس
است واقعیت این نم کنند. رانندگ شوهرش نه و او نه اینکه به دلیل

افچوشینس م گذارند. ر دی ی سر به سر بامحبت شوهر و زن که
دنیای در اما دارد، رانندگ گواه نامۀ «مارینا م گوید: شوخ به
صدای با ا ویازوفس است.» دشوار بسیار او برای رانندگ ما، سه بعدی
حال در ونه چ که داد توضیح افچوشینس وقت م خندد. بلند
23Sylvia Serfaty
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به سخت که زمان بر و مالل آور کاری را آن است، گواه نامه گرفتن
تنها ما «احتماال م گوید: افچوشینس کرد. توصیف م رود، پیش
ماشین داشتن ما برای چرا نم دانم نداریم. ماشین که هستیم والدین

است.» سخت این قدر
برگشت، اوکراین در درگیری به به ناچار گفت و گو آن جایی که از
خانه به که دوستان میان در که کرد بیان را تلخ جملۀ ا ویازوفس
خوب دوران «آن است: شده تبدیل غم آلود عبارت ی به برگشته اند،
قصد هنوز که ا، ویازوفس مادربزرگ دارید؟» به خاطر را کرونا قدیم
فرتوت و پیر اینکه وجود با که است گفته او به ندارد، را اوکراین ترک
پایان از قبل نم خواهد است، فرا رسیده او مرگ زمان تقریباً و شده
درست همه چیز که ببینم و ببینم را صل م خواهم «من بمیرد: جنگ

است.» شده
وحشتناک احساس اما م کند، افتخار کشورش به ا ویازوفس

هوایی، حمله آژیرهای با را خود شده اند مجبور هموطنانش که دارد
تحمل از پس ماکسیم، برادرزاده اش، کنند. سازگار جنگ و گلوله باران
م کرد. خواب در رفتن راه به شروع شب ها تهاجم، اول روزهای
استرس از حجم این و نیست هزینه بدون «جنگ م گوید: ا ویازوفس
جملۀ و داشت.» خواهد به دنبال عواقبی آینده در ترس همه این و
یرند. ب را ما ریاض خواندن جلوی نم توانند ران «ستم او: پایان
ما از آن را نم توانند آن ها و دارد وجود كه است چیزی حداقل ریاض

یرند.» ب
∗T. Lin and E. Klarreich, In Times of Scarcity, War and

Peace, a Ukrainian Finds the Magic in Math, Quanta maga-

zine, July 5, 2022.
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است∗ فیلدز مدال دارندۀ اکنون شود، شاعر که کرد رها را درس او
کپِلویز* ژُردانا

∗∗ علیخان سعید و عبداله سیده مرضیه ترجمه:

یده چ
با کال ششم سال در اینکه تا نداشت ریاضیات به عالقه ای هو١ جون
و ترکیبیات او عمیق بینش اکنون شد. روبه رو تصادف مالقات ی
شده منجر ریاض افتخار باالترین به و کرده مرتبط به هم را هندسه

است.

پرینستون اه دانش در کارش دفتر در هو جون

طوالن پیاده روی ی بعد از ظهر، هر روز او م شود، گم غالباً هو، جون 
است، ریاضیات گروه استاد که جایی پرینستون، اه دانش اطراف در
در میان را خودش راه او ، م ماه اواسط در روز ی م دهد. انجام

ط نزدی همان در پیشرفته مطالعات مؤسسه اطراف جنگل های
«صرفاً م گوید: م کند، فکر روبه رو دوراه به درحال که م کند.
وقت هر چند او هستیم». کجا دانم نم ویم، ب باید شما اطالع جهت
برگ ها زیر در که وحش حیات ظریف حرکات به و م کند ث م ی بار
او که حیوانات میان در م کند. اشاره شده اند، پنهان درختان پشت یا

ی قورباغه، جفت ی بود، کرده کشف سرگردان ساعت دو در ط
روباه ی و انگشت ی اندازه به الک پشت ی قرمز، کاکُل پرنده

داشت. را خودش لذت کدام هر تماشای که م شد، دیده تیزپا
از ی این و م کنم پیدا خوب خیل را اشیاء «من گوید: م او

است.» من ویژۀ توانایی های
در افتخار باالترین فیلدز، مدال برندۀ اکنون ساله، ٣٩ هو جون
در پرسه زدن در توانایی اش به دلیل را جایزه این او است. ریاضیات،
(چیزهایی است شده برنده درست، چیزهای یافتن و ریاض سرزمین
ترکیبیات و هندسه متفاوت به ظاهر زمینه های فهمیدن برای او، که

آن ها تعامل برای هیجان انگیز و نوین روش هایی تا م کر د، استفاده
مسئلۀ چندین او ، تکمیل تحصیالت دورۀ شروع با بیابد). ر دی ی با
طریق از را غیرمستقیم مسیر ی و نمود، حل را ترکیبیات در اصل
کرد. ایجاد اثبات هر ماهیت به رسیدن برای ریاضیات ر دی شاخه های

کوچ معجزۀ ی به شبیه مسیر آن پیداکردن بار «هر گفت: هو
بود.»

گفت را همین بتوان نیز، ریاضیات در مسیرش مورد در شاید
کوچ معجز ات از دنباله ای و زیاد سرگردان به وسیله مسیر این که:

ریاضیات به تمایل هیچ بود، جوان تر او که زمان است. شده مشخص
شود. شاعر تا کرد رها را دبیرستان بود، بی عالقه به آن نسبت و نداشت
او برای مهیج، و تصادف مالقات ی اهش دانش سال های ط در
همیشه او که دارد، را چیزی همان ریاضیات که بفهمد تا بود الزم
شاعرانه، مسیر آن بعد، به زمان آن از است. بوده آن جستجوی در
گفتۀ به کرد. محقق او برای را ریاضیات در چشم گیری پیشرفت های
در درست روابط و چیزها پیداکردن در او هنری استعداد ارانش: هم
م دهد انجام که هر کاری در او است. مشهود کامال کارش مرکز
آردیال‐مانتیال٢، و فدری است. عمیق تر مفهوم ی کشف به دنبال
هو اران هم از ی و و، سان فرانسیس اه ایالت دانش ریاض دان
ما چون هستند، هنرمندان به شبیه بسیار «ریاض دان ها م گوید:
این م کنم فکر او، مورد در اما هستیم. زیبایی جستجوی در واقعاً
او دارم، دوست واقعاً را سلیقه اش من و است محرز کامال موضوع

م سازد.» زیبایی چیزهای
ریاضیات به شاعری از پس او فهمیدم که زمان افزود: آردیال

کرد. ایجاد من در خوبی حس و آمد خوشم است، آورده روی
در او م کند. تصور هم موازات به را هنرمند و ریاض دان  هو
چیزی خلق به جای که م رسد به نظر :«این طور م گوید دو هر مورد
م آورید.» به دست را دارد وجود قبل از که چیزهایی خودتان، ذهن در

تحصیل ترک
انجام متمرکز کار ساعت سه حدود هو مشخص، به طور روز هر
برای یا کند، فکر ریاض مسائل مورد در است ن مم او م دهد.
برای دکتر مالقات قرارهای یا و شود آماده دانشجویان تدریس
*Jordana Cepelewicz 1Jun-Huh 2Federico Ardila-Mantilla
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انجام شده ام. خسته «من گفت: او کند. زمان بندی را پسرانش
مشخصاً که کاری یا است خالقانه و معنادار ارزشمند، که کارهایی
و وقت مالقات ها، همین زمان بندی مثل ، ده انجام نم خواه

م گیرد.» شما از زیادی انرژی
چیزی روی کنترل معموال او که درم یابم سخنانش، به توجه با
کاری تنها ندارد. کند، تمرکز ساعت سه این در م گیرد تصمیم که
عالقه او بود. مطالعه فقط داد، انجام ٢٠١٩ سال بهار از چند ماه در که

بازخوان را بود شده مواجه آن ها با جوان در که کتاب هایی داشت
و روم، امپراطور اورلیوس۴ مارکوس اثر تأمالت٣ کتاب جمله از کند،
داد. انجام را کار این و هسه۵، هرمان ، آلمان نویسندۀ از رمان چندین
نداده ام، انجام کاری هیچ من مدت این در حقیقت در » گفت: هو
با زمان، آن از او حال، این (با بود.» ل مش ی خودش این بنابراین
م کردم سع قبال «من م گوید: او بود. آمده کنار محدودیت این
دست کار این از گرفتم یاد سرانجام اما کنم، مقاومت و پافشاری

زمان محدودیت های نادیده گرفتن در روز به روز من نتیجه در بردارم،
شدم.») بهتر و بهتر

تعریف یا کاری انجام برای خودش مجبورکردن که شد متوجه او
کارساز هرگز م برد، لذت که چیزهایی برای حت خاص، هدف
ر دی چیز به چیزی از را تمرکزش که است دشوار او برای نیست.
اراده، نیروی و تصمیم به م کنم فکر «من م گوید: او کند. منتقل
چیزی به آن ها با به ندرت شما است. شده داده اهمیت حد از بیش

م یابید.» دست

اخیر سخنران ی از هو جون یادداشت های

در ١٩٨٣ سال در او است. بوده این طور ، جوان دوران از او
تحصیالت اتمام حال در والدینش که جایی آمد، به دنیا کالیفرنیا

داشت، سال دو حدوداً او زمان که آن، از پس  بودند. خود تکمیل
پدرش آنجا در کردند. ان م نقل جنوبی، کره سئول، به خانواده اش

م کرد. تدریس روس زبان مادرش و آمار
اما بود، یادگیری عاشق او بود. طاقت فرسا برایش مدرسه

موضوع روی بر یا تحلیل را موضوع کالس محیط در نم توانست
دوران در کند. مطالعه به تنهایی داد ترجیح او عوض، در کند. تمرکز
را زنده موجودات مورد در دایرةالمعارف ی جلدِ ١٠ تمام دبستان،
به سرعت و کرد کاوش را خانه شان نزدی کوه و خواند مشتاقانه
در ی بار حت م شد، گم همیشه او اما شد، آشنا آن از گوشه هر با
بود. شده محصور مین، وجود احتمال به دلیل که گرفت قرار منطقه ای
کند. اجتناب ریاض از ان حد ام تا م کرد را خود تالش تمام او
هو جون اما دهد، آموزش او به کار کتاب با کرد سع پدرش ی بار
م کرد. کپی کتاب پشتِ از را جواب ها مسئله، حل در سع به جای

ی به هو اما کرد. پاره را صفحات آن شد، متوجه پدرش که زمان
گفت: هو کرد. یادداشت آنجا از را پاس ها و رفت محل کتاب فروش

شد.» تسلیم لحظه آن در «پدرم
(دورۀ دبیرستان اول سال اواسط در و ساله ١۶ او که زمان
تصمیم بود، م انجامد) به طول سال سه جنوبی کره در دبیرستان
هو بود. رمانتی او کند. تحصیل ترک شعر، نوشتن برای گرفت
شنیدن از بعد م توانستم، کلمه واقع معنای به «من م گوید:
خودش تجربیات و طبیعت مورد در او کنم.» گریه خوب، موسیق
اه دانش به ورود از قبل سال دو را خود ار شاه داشت قصد و م نوشت

نیفتاد.» اتفاق «این گفت: و خندید او کند. تکمیل
متمرکز خودش روی بسیار نوشتن فرایند در که شد، متوجه او
بود. افسرده کننده و دردناک اغلب او، برای تمرکز این و م شود
«من گفت: و شد متوجه بعدها او که همان طور عالوه بر این،
نم خواستم من م نویسد، عال شعرهای که باشم کس م خواستم
کامال که م بیند، را خودش از نسخه ای او اکنون بنویسم.» عال شعر

است. غریبه
احساس شد، سئول مل اه دانش وارد ٢٠٠٢ سال در زمان که
خوش علم نویسندگ ایدۀ با کوتاه مدت برای او کرد. سرگردان
او اما کند. تحصیل فیزی و نجوم رشتۀ در گرفت تصمیم و بود،
را درس چندین شد، مجبور حت و م کرد، ترک را کالس اغلب
نم دانستم بودم، شده سر در گم «به طور کل گفت: او ذراند. ب مجدد

هستم.» خوب کاری چه در و دهم انجام م خواهم چه کاری
کامال که چیزی است، بوده خوب ریاضیات در او که شد معلوم

برد. پی  به آن تصادف
3Meditations 4Marcus Aurelius 5Hermann Hesse
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حقیق زیبایی
در ششم، سال در شود. دانش آموخته هو تا کشید طول سال شش
هیسوکه ، ژاپن مشهور ریاض دان توسط که کرد، نام ثبت کالس
هیروناکا م شد. تدریس ،١٩٧٠ سال فیلدزِ مدال برندۀ هیروناکا۶،
شد، متمایل او عقیده های به به سرعت هو، داشت. جذاب شخصیت
کالس، اولِ روز همان در را او که نبود استادش جذابیت تنها این، اما
درس، این ظاهراً بود. هم ریاض خود جذابیت ه بل کرد، جذب
ویژگ های و جبری معادالت مطالعۀ جبری، هندسۀ بر مقدمه ای
نام به زمینه ای در را خود کار هیروناکا آن، به جای بود. آن هندس
کرد. تدریس دارد، تمرکز فضاها از خاص انواع بر که تکینگ نظریۀ
فکر آن مورد در دیروز که چیزهایی مورد در اصل، «در گفت: هو
که شواهدی و خاص بسیار مسئلۀ ی کرد.» تدریس است، کرده
شروع دانشجو ٢٠٠ با کالس، ی با که چیزی نبودند. درست لزوماً
ماندند باق دانشجو ۵ تنها بعد هفته چند و رفت تحلیل سرعت به شد،

بود. آن ها میان در هو که
درلحظه ، ریاض تحقیقات ارشدن آش شاهد بار، اولین برای او
همه که لیسانس، دورۀ درس های سایر مانند هیروناکا تدریس بود.
همین عاشق هو نبود. بودند، مشخص قبل از پاس ها و بود ساده چیز
نم دانست واقعاً هیچ کس که، کاری انجام برای تالش بود، هیجان
و م آمد ندانستن این با که، رهایی حس و م شود انجام ونه چ

کال در که کل «اصول گفت: هو م شود. ن مم که فت هایی ش
مشاهدات با آن ها شده است، اصالح قرن ها ط در م شوند تدریس
است.» متفاوت بسیار شماست، چشمان مقابل در که خاص ریاضیاتِ

پرینستون اه دانش محوطۀ در

بدهد به او را چیزی م تواند ریاضیات نوع این که شد متوجه هو
از خارج در زیبایی جستجوی توانایی نیست. آن به قادر شعر که

که مسیری در ، واقع و عین ، بیرون چیزی فهم برای تالش خودش،
کوچ خودِ به «شما گفت: او م کند. باز نوشتن از بیشتر را ذهنش

دریافت او ندارد.» وجود منیت برای جایی و نم کنید فکر خود،
و شناسایی قابل هدفش و انگیزه بود، شاعر ی که زمان برخالف

بخواند. ریاض م خواهد فقط او نیست. تشخیص
را هو جون بال و پر زیر موضوع، این فهمیدن با هیروناکا شاید
ارشد کارشناس دورۀ شروع و دانش آموختگ از پس هو، گرفت.
فعل اش همسر کیم٧، نایونگ با او که جایی سئول، مل اه دانش در
به دنبال فراغت، اوقات در گذراند. هیروناکا با را زیادی زمان شد، آشنا
را کیف هایش م ماند، کیوتو و توکیو در او با و برگشت ژاپن به استاد
به البته، و م کرد تقسیم او با را خود غذایی وعده های و م کرد حمل

م داد. ادامه ریاضیات مورد در  بحث

غیرمنتظره کشف ی
داد، درخواست متحده ایاالت در دکتری، موقعیت ١٢ حدود برای هو
رد ی به جز آن ها، همۀ  از کارشناس مقط در بدش سابقۀ به دلیل اما
کرد آغاز اه ایلینویز٨، دانش در را خود تحصیالت ٢٠٠٩ سال در شد.
ان میشی اه دانش به خود دکترای دورۀ تکمیل برای ٢٠١١ سال در و

شد. منتقل
کیم همسرش از دوری جدید، کشور در زندگ چالش ها، عل رغم
در خود تجارب او ماند)، سئول اه دانش در ریاضیات دکترای برای (او
ریاضیات وقف تماماً را خود توانست و داشت دوست را کارشناس ارشد
کشانده سمت به این را او اول وهلۀ در که کاوش رهایی حس از و کند،

م برد. لذت بود،
دانشجوی ی به عنوان او شد. برجسته کوتاه مدت در هو،
که کرد، اثبات گراف نظریه در را حدس ایلینویز، در ارشد کارشناس
به که مسئله ای ل، ش ساده ترین در بود. حل نشده سال ۴٠ برای

ی است. چند جمله ای به مربوط است، شده شناخته رید٩ حدس
گراف ها به وابسته که n۴ + ۵n٣ + ۶n٢ + ٣n + ١ مثل چندجمله
است. شده اند) متصل به هم یال ها توسط که رأس ها از مجموعه ای )
کنید، رنگ آمیزی را گراف رئوس م خواهید کنید فرض به طور خاص،
تعداد با توجه به نباشند. همرنگ مجاور رأس دو هیچ به طوری که
گراف رنگ آمیزی برای زیادی راه های دارید، اختیار در که رنگ معین
را، حاالت کل تعداد محاسبۀ  م توان که م رسد به نظر دارد. وجود
مورد رنگ های تعداد بر حسب که ١٠ رنگ چند جمله ای از استفاده با
ضرایب که بردند پی ریاض دانان داد. انجام م شود، نوشته استفاده

خاص وی ال از همواره گراف، به توجه بدون ، رنگ چند جمله ای
6 Heisuke Hironaka 7Nayoung Kim 8University of Illinois 9Read’s conjecture 10Chromatic polynomial 11Unimodal
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افزایش ابتدا یعن هستند، تک مدول١١ آن ها اوال م کنند. تبعیت
یرید. ب نظر در را قبل مثال چند جمله ای م یابند. کاهش سپس و
تک مدول دنبالۀ ی ١ ،٣ ،۶ ،۵ ،١ یعن چندجمله ای این ضرایب
است ١٢ اريتم‐مقعر ل دنبالۀ ی عالوه بر این، م دهند. یل تش را
اندازه به حداقل وسط، عدد مجذور دنباله، در متوال عدد سه هر (برای
باال چند جمله ای در مثال است. آن طرف دو عبارت های حاصل ضرب

.( ٣ × ۵ ≤ ۶٢ داریم

و کردند تالش ویژگ ها این اثبات برای ریاض دانان با این حال،
آمد. هو ری، دی دنیای از ظاهراً سپس،

نظریۀ و جبری هندسۀ کارشناس ارشد، دانشجوی به عنوان
زمینه ای او، مطالعۀ اصل موضوعات آموخت. هیروناکا نزد را تکینگ

نظر در ال اَش عنوان به را آن ها م توان که بود جبری واریته نام به
به طرز جالبی، م شوند. تعریف خاص معادالت به وسیله که گرفت
انواع به وابسته م شوند، شناخته اريتم‐مقعر ل عنوان به که اعدادی
مسیری به دلیل فقط هو که چیزی هستند، جبری واریته های از خاص
او، کل ایدۀ م دانست. بود، داده سوق آن به سمت را او مطالعاتش که
اعداد به طوری که بود، جبری واریتۀ ی ساختن برای راه پیداکردن

بودند. اصل سؤال گراف رنگ چند جمله ای ضرایب دقیقاً وابسته،
که بود برهه آن در کرد. متحیر را ریاض جامعۀ او، راه حل
برای را او بود) کرده رد را او اولیۀ درخواست (که ان میشی اه دانش

کرد. استخدام تکمیل تحصیالت
«حدس که به این دلیل نه تنها بود، مؤثر و یر چشم او دستاوردهای
به نظر غیرقابل حل کامال طوالن مدت در حال که در را رید»
درون ، هندس و عمیق موضوع داد نشان او ه بل کرد، حل م رسید،

است. نهفته گراف ترکیبیات ویژگ های
در او سخنان گرفتند. قرار او رفتار تاثیر تحت نیز ریاض دانان
او که بود واض او، با صحبت در بود. واقع و ملموس کنفرانس ها
م کند. فکر دارد، سر و کار آن ها با که مفاهیم به گسترده و عمیق
به طرز «او م گوید: جورجیا، فناوری مؤسسۀ ریاض دان ر١٣، بی متیو
کامل و بال ارشد، کارشناس دانشجوی ی به عنوان غیر معقول
«این گفت: کرد مالقات او با اولین بار برای ر بی بعد از اینکه بود.»

کیست؟!!» ر دی پسر
ان، میشی اه دانش در او مشاور استاد ماستاتا١۴، مرسیا گفتۀ به
دانشجویان اکثر برخالف نداشت. ناظری و راهنما هیچ به نیاز هو
همچنین و داشت ذهن در برنامه ای قبل از ، تكميل تحصيالت
شبیه بیشتر «او گفت: ماستاتا آن. یری پی ونگ چ برای ایده هایی
چیز ها به کردن نگاه برای را خودش خاص روش و بود ار هم ی به

داشت.»
و متواض بسیار او که کردند خاطرنشان او اران هم از بسیاری
شدم، فیلدز مدال برندۀ شدم متوجه «وقت گفت: هو است. سر به زیر
در اما م شوید، خوشحال شما که البته نداشتم. خوبی احساس واقعاً
شما که بفهمند در نهایت آن ها که هستید نگران کم وجودتان اعماق
واقعاً آیا اما هستم، خوبی ریاض دان من نیستید! خوب آن قدر هم واقعاً

هستم؟» فیلدز مدال شایستۀ

فضا١۶ از رهایی
به کل تری ساختار م توانند که هستند ء ش نوع درواق گراف ها

ی در را نقاط مثال، به عنوان کنند. تعریف را متروئیدها١٧، نام
12log concave 13Matthew Baker 14Mircea Mustaţă 16Escape From Space 17matroids
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خط ی روی نقطه، دو از بیش اگر یرید. ب نظر در دو بعدی صفحۀ
به هم نقاط این که  گفت م توان باشند، داشته قرار صفحه این در
مانند مفاهیم که هستند انتزاع اشیایی متروئیدها هستند. وابسته
فضاهای تا گراف، از مختلف زمینه های در را استقالل و وابستگ

م کشند. به تصویر جبری میدان های و برداری

معادالت هستند، رنگ چند جمله ای دارای گراف ها که همان طور
این دارند. وجود نیز متروئید به وابسته مشخصۀ چندجمله ای نام به
دارای باید نیز کل تر اشیاء برای چند جمله ای ها که دارد وجود حدس

برای هو که شیوه ای اما، باشد. ‐مقعر اريتم ل ویژگ با ضرایب
برای ‐مقعر اريتم ل نشان دادن برای فقط برد، به کار رید حدس اثبات
روی از که متروئیدهایی مانند متروئیدها، از محدود خیل کالس ی

م کند. کار م آیند، به وجود گراف
متروئیدها کالس کاتز١٨، اری نام به  رياض دان کم با هو
آن ها شود. اعمال آن روی اثبات چنین به طوری که داد، گسترش را
موضوع با که بود این آن ها شیوۀ کردند. دنبال را شیوه ی قبل مانند
ساختن برای آن از و شود شروع متروئید) این جا (در مورد عالقه
حلقۀ به نام مفهوم توانستند آن ها شود. استفاده جبری واریتۀ ی
اثبات برای آن ویژگ های از برخ از و کنند ایجاد را کوهومولوژی

کنند. استفاده ‐مقعر اریتم ل
اساس نوع هیچ متروئیدها بیشتر داشت. وجود ل مش ی فقط
وابسته جبری واریتۀ هیچ واق در که به این معن ندارند، هندس
آدیپراسیتو١٩، کریم و کاتز هو، آن، جای به ندارد. وجود آن ها به
به طور و متروئیدها از مستقیماً کوهومولوژی، حلقه نوشتن برای روش
از مجموعه ای از استفاده با سپس کردند. پیدا ابتدا، از اساس
گویی که م کند رفتار طوری آن، که دادند نشان جدید روش های
است. نبوده چنین که حال در است آمده جبری واریتۀ ی از واقعاً
اثبات متروئیدها همۀ برای را ‐مقعر اریتم ل آن ها کار، این  انجام با
و ی بار را، بود شده شناخته روتا٢٠ حدس به که مسئله ای و کردند،
آن که زیباست، فوق العاده «این گفت: ر بی کردند. حل همیشه برای

م کند.» کار
به نیازی هندسه، با کار برای که داد نشان کار «این گفت: هو
تجدید هندسه مورد در به طور اساس که شد باعث این و ندارید فضا
کرد، هدایت بسیاری مسائل به سمت را او موضوع، این و کنم.» نظر
از گسترده تری طیف خود، بعدی ایدۀ پیشبرد برای او به طوری که

کرد. پیدا را روش ها
کوهومولوژیِ حلقۀ ساختن بود، نیاز که ویژگ هایی تمام وجود با
فضایی در آزمودن و گمان، و حدس پایۀ بر زیادی کار به درست،
م برد. لذت آن از هو که بود کار از جنبه این داشت. نیاز ناشناخته
مشخص هدف هیچ ندارد، وجود راهنمایی و اصل «هیچ گفت: او
تصمیم، فقدانِ این بزنید.» حدس باید فقط شما و نیست واضح و
بود. او خود روزمرۀ زندگ از او رد عمل نحوۀ منعکس کنندۀ دقیقاً
او شخصیت با کامال که بود کرده کشف را ریاض مسئله ی گویی
وقایع که شده ام متوجه ر دی بار «ی گفت: هو داشت. مطابقت

م افتند.» اتفاق به خودی خود

18Eric Katz 19Karim Adiprasito
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گاه انتزاع ساختارهای این است. متروئیدها خواص بررس شامل هو کار
شوند. ناش هندس اجسام از م توانند

اشیاء٢٢ قلب
با دقت را کلماتش و م کند ث م اغلب م گوید، سخن به آرام او
و نگهدار آمیز، مسالمت و آرام شیوه ای به و م کند انتخاب
اه دانش ریاض دان وانگ٢٣، بوتونگ است. خودش سخنان مراقب
کرده اری هم هو با اخیر مهم نتایج از تعدادی در که انسین٢۴، ویس

نم شود.» هیجان زده سادگ به «او م گوید: است،
کار ریاضیات با که وقت حساب شده ای، به طور را روال این او
دید، را او اولین بار برای که زمان وانگ، م گیرد. پیش م کند،
به عنوان که دارم، را ریاض مسابقه تجربۀ «من گفت: او شد. شوکه
بود. برعکس هو جون اما باشیم، سریع و باهوش باید ریاض دان ی
انتگرال و دیفرانسیل حساب مسئلۀ ی مورد در دقیقه پن او با اگر
قبول ورودی آزمون در شخص که این م کنید گمان کنید، صحبت
در وانگ که بود کُند آن قدر واق در است.» کُند خیل او نم شود.
قبل از که آسان مسائل برای را زیادی زمان که م کرد، فکر ابتدا
مفاهیم هو که شد، متوجه بعد اما کرد. خواهد تلف بودند فهمیده
که روش به دقیقاً فرا م گیرد، عمیق بسیار با روش را ساده بسیار

م شود. واق مفید بعداً
از ی و انتاریو٢۶ در وسترن اه دانش ریاض دان دنهام٢۵، گراهام
انجام درست به طور را کارها دارد دوست «جون گفت: هو، اران هم

دهد.» 
در صفحه ای ۵٠ اثباتِ ی هو و آردیال دنهام، به عنوان مثال،
هو که بودند، کرده تکمیل را روتا حدس به نزدی مسئله ای مورد
جذاب تر و کوتاه تر ردی روی یافتن برای بیشتری زمان باید آن ها گفت
بهتر اینکه و دارد وجود بهتری توضیح که بود باور این بر هو ذارند. ب
م گفتیم، و فدری و «من گفت: دنهام نکنند. عجله کار این در است
سال دو کنیم؟!» نقض را مسئله این باید االن ما آیا خوب!! بسیار اوه

است «خوب گفت: آردیال دهند. ارائه بهتری استدالل تا کشید طول
و آردیال نهایت در حال این با هستیم.» رسم استخدام ما همه که
آردیال داشت. را ارزشش اضاف کار که رسیدند باور به این دنهام
درون به و بود وعمیق تر متفاوت کامال آن ها نهایی «نتیجه گفت:

رسیدند.» چیز همه

صاف سطوح با هندس اشیاء م دارد، نگه را پل ُتپ ها از کوچ مجموعه هو

نبود. م کرد، کار ریاض با هو که مواقع برای تنها رد، روی این
ی عنوان به یرد. ب یاد آشپزی که گرفت تصمیم ،٢٠١٣ سال در او

را روغن٢٧، در ساده پاستای سان، ی غذای ی روز هر او مبتدی،
مدت برای شود. عیار تمام و نقص و بی عیب تا زمان که م پخت،
به تا کیم گفتۀ به م داد. انجام او که بود کاری تمام این ماه ، شش

بپزد. ونه چ م داند او که است غذایی تنها این  امروز،
گفت: او است. شده ساخته تکرار مبنای بر هو، زندگ کل
برای باالیی بسیار تحمل من و است سان ی من روزهای تمام «تقریباً
از صبح ٣ ساعت معموال و دارد ل مش خوابیدن در هو دارم.» تکرار
پسرانش و همسر با سپس و م رود اه باش به م شود، بیدار خواب

به تازگ ری دی و هشت ساله پسرانش از ی م خورند. صبحانه
فرزند پرینستون، در دفترش به رفتن از قبل است. شده ی ساله

م برد. مدرسه به را بزرگش
22The Heart of Things 23Botong Wang 24University of Wisconsin 25Graham Denham 26Western University in Ontario 27a simple pasta in oil
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پرینستون لوئیس علم کتابخانۀ در

میز ی آن، در است. خال عمال و است زاپاس به صورت دفترش
نیمروزی چرت معموال هو دارد. وجود خواب برای کاناپه ی و بزرگ
«فقط گفت: او است، شده پهن زمین روی یوگا تش ی م زند.
انجام یوگا چه طور نم داند حت او در واق و است دراز کشیدن برای

ی روی مرتب، به طور کاغذ، دسته چند فقط کتاب، بدون دهد.»
است. جاروبرق ی گوشه ای در است. شده چیده دیوار کنار قفسه
ندارند، فکر کردن به نیاز که فعالیت هایی و تکراری فعالیت های هو
مطالبی رونویس مانند فیزی عمل و ظروف، شستن نظافت، مانند

دارد. دوست را یادداشتش دفتر در م خواند که
بسیار که جایی ، عموم کتابخانۀ ی کودکِ بخش در اغلب
را ساکت ان های م «من گفت: او م کند. کار است، پر سر و صدا

خیل مورد در را این م شود.» من خواب آلودگ باعث و ندارم دوست
م گوید. هم ر دی چیزهای

سپس م رود. طوالن پیاده روی ی به ناهار، از بعد هر روز او
بیشتری کارهای تا م گردد، باز خود دفتر به خانه به رفتن از قبل
کرده تکمیل را خود ساعته سه سهمیۀ قبال آنکه ر (م دهد انجام
ساعت حدود آن ها همه و م گذراند خانواده اش با را روز بقیۀ باشد).

م خوابند. بزرگ تخت ی در با هم شب نُه
زمان در بی رمق احساس و روزمرگ هایش به او ارجحیت دادن

به اوقات گاه م کرد، منحرف روزمرگ هایش از را او چیزی که
حال در که هنگام مثال، به عنوان م شود. ظاهر مفرط شیوۀ
همۀ «تقریباً گفت: هو بود، ان میشی در خود دکتری دورۀ تکمیل
آن به اولین بار برای او که زمان بودم.» کرده قط را ر دی چیزهای
فاقد بی رحمانه ای به طرز زمستان برای را خود کرد، ان م نقل آربر٢٨
داشت، نیاز پتو ی به داشت. کم بسیار وسایل او یافت، تجهیزات
متوجه بود، محل خرید مرکز به رسیدن ونگ چ به دنبال وقت اما
تحمل از فراتر «این گفت: او است. دشوار او برای مسافت نظر از شد

ونه چ بفهمم اینکه برای را ذهن ام انرژی نم خواستم من و بود من
همان در داروخانه ی به آن، جای به دهم.» هدر بروم آنجا به اینجا از
را مربع ها و خرید بزرگ منگنه ی و پارچه ای مربع ١٠ و رفت حوال

بسازد. پتو ی تا چسباند هم به
با نم خواست زیرا م کرد، زندگ یخ زده پیتزاهای با ماه ها او
م خواست فقط باشد. داشته سر و کار آشپزی و مواد غذایی تهیه
توصیف رهبان تقریباً را خود زندگ از دوره آن هو بخواند. ریاض
استاد با فقط هفته در ی بار تنها زمان آن در واق در م کند.

م کرد. صحبت مشاورش
و م آورد یاد به را بود دیده ایلینویز در را هو که زمان کیم
کردم. نظر تجدید روابط مان مورد در واقعاً من آن، از «بعد م گوید:

واقع و ابتدایی مهارت های نم تواند چون کنم؟!» ازدواج باید آیا
کند. مدیریت را زندگ

جایی پرینستون، به آن ها کرد. ازدواج هو با ٢٠١۴ سال در اما
نقل بودند، کرده به کار شروع پیشرفته مطالعات مؤسسۀ در دو هر که

زندگ متحده ایاالت در کیم، که بود باری اولین این کردند. ان م
ناراحت احساس انگلیس زبان به کارهایش برخ انجام از او م کرد.

باشد. وابسته هو به کارها از برخ انجام برای بود مجبور او م کرد،
بود.» شده نااُمید من از او ویم، ب که دهید «اجازه گفت: هو

زمان در کیم آورد. به دنیا را دن، پسرشان، اولین کیم سال، همان
یافت. ریاض ورزی حال در را هو هم، زایمان

جنبه های زندگ است. من از متعادل تر بسیار «همسرم گفت: هو
آن از کوچ خیل ، خیل خیل ، بخش ریاض و دارد زیادی بسیار
متفکر ی او و هستم واقع کارگر ی «من گفت: کیم است.»

است.»
شده بهتر محسوس به طور و به شدت هو زمان، آن از افزود، کیم
من م کردند، بزرگ را دن که زوج به عنوان گفت: هو است.
دورۀ ی این و باشم داشته متعادل تری زندگ ونه چ گرفتم یاد

نقاش او برای م گذراند، دن با را زیادی زمان او بود. دگرگون کننده
روبه رو خود پیچیدۀ ریاض کارهای کتاب در دن که مسائل م کشد،

محل ان های م سایر و کتاب فروش به را او م کند، حل را م شود
انجام را م خواهد او از کیم که لُجستی کارهای حت و م برد
دوست را کارها این هنوز «من گفت: او اکراه!! با البته م دهد،

زندگ کرده منگنه پتوهای با فقط نم توانیم که دارم اعتقاد اما ندارم،
کنیم.»

که هنگام یرد. ب فاصله ریاضیات از است قادر حت هو، اکنون
باز مسئله ها روی به کار کردن ر دی ذهنش است، فراغت اوقات در او
28Ann Arbor
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دارد، نیاز او به ری دی چیز وقت که دارد را توانایی این و نم گردد،
کند. کوتاه استراحت

است.» شده متفاوت کامال فرد ی «هو گفت: کیم

سر سنگین٣٠
م تواند فقط هم، هنوز هو است. نکرده تغییر چیزها برخ به هر حال
فراهم را روز در ساعت چند برای کار کردن برای کاف انرژی
دقیقه پن و م کنند کار ساعت ی ران «دی م گوید: کیم کند.
انجام را ر دی کاری ساعت ی که، است این مثل هو اما استراحت،

م کند.» تمرکز نظر مورد کار روی دقیقه ١٠ یا ۵ فقط و م دهد
سؤاالت به اغلب او است. نکرده تغییر زیبایی برای او جستجوی

کشف برای راه به عنوان مشابه، مفاهیم یا ‐مقعر اریتم ل مورد در
م کند. رجوع زیبایی

مسئلۀ ی به تازگ ارانش هم سایر و هو مثال، به عنوان
حدس نام به را صفحات و خطوط نقاط، ربندی پی مورد در ، اساس
از متناه مجموعۀ کردند. اثبات داولینگ‐ویلسون٣١ «سر سنگین»
به وسیله نقاط از زوج هر جایی که یرید. ب در نظر را صفحه در نقاط
الس نی و اردوش٣٢ پال ریاض دانان شده اند. متصل به هم خط ی

یا بزرگتر همواره خطوط تعداد که دادند نشان بروژن٣٣ دی گورت
قرار خط ی روی نقاط همۀ اینکه ر (م است نقاط تعداد مساوی
گوشه های در که یرید ب در نظر را نقطه چهار مثال، برای یرند). ب
مخالف گوشه های و کنید رسم را مربع خطوط شده اند، چیده مربع ی

م رسید. خط شش به مجموع در کنید. وصل به هم را
صفحه، ی به جای م دهد. تعمیم را ایده این سر سنگین حدس
م شود. داده شما به باالتر ابعاد با فضایی در نقاط از مجموعه ی
که صفحات و م کنند متصل به هم را نقاط این که  خطوط همۀ
با که سه بعدی فضاهای و شده اند ایجاد سه نقطه ای مجموعه های با
دنباله ای به حاال یرید. ب نظر در را غیره و شده اند ساخته نقطه چهار
خطوط، تعداد نقاط، تعداد شده اند: ساخته اعداد این از که کنید فکر
کنید. مقایسه هم با متقارن موقعیت های در را اعداد صفحات. تعداد
به مربوط عدد غیره). و ماقبل آخر و دوم اعداد آخر، و اول (اعداد

یعن بود، خواهد بزرگ اندازه به همان حداقل باالتر، ابعاد فضای
نیز دنباله که این است زده شده (حدس است. سنگین‐باال دنبالۀ
نشان وانگ و هو است. نشده اثبات هنوز اما هست، ‐مقعر اریتم ل

است.) تک مدول دنباله این اول نیمۀ که دادند

اقتباس روتا حدس روی بر هو کار از را، ایده هایی وانگ و هو
حل را بیشتری مسائل شدند مجبور کار این انجام برای اما کردند،
حلقه های و جبری واریته های متروئیدها، با دوباره آن ها کنند.
باید آن ها که جبری واریته های این بار اما کردند. کار کوهومولوژی
بزرگ نمایی را آن وقت که ان هایی م بود، هم تا ی م کردند پیدا
امر، این م رسد. به نظر متفاوت ر دی نقاط به نسبت فضا کنید،
کوهومولوژی حلقۀ خاص ویژگ های اثبات و مناسب فضاهای ساخت
آن بودند، مجبور مورد این حل برای حت و کرد، پیچیده تر بسیار را
مستقیماً کند، راهنمایی را آن ها که جبری واریته های بدون را حلقه ها

بسازند. متروئیدها روی از
30Heavy on Top 31Dowling-Wilson top-heavy conjecture 32Paul Erdős 33Nicolaas Govert de Bruijn
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هو کردند، مسئله این حل صرف آن ها که سال پن ط در
کرد. پیدا هندسه اف ش تکمیل برای راه بررس به شروع همچنین
ساختن طاقت فرسای کار شامل زمان، آن تا او کارهای از بسیاری
داشت. نیاز آن به مسئله ی که بود، دقیق کوهومولوژی حلقه های
ریاض دانان شد، پیدا هم کوهومولوژی ی که زمان عالوه بر این
همین که م کند، برآورده را خاص ویژگ های که کنند ثابت باید

شد. ب طول سال ها است ن مم امر
توانست داد، توسعه براندن٣۴ پیتر با همراه او که جدیدی نظریۀ
که داد اجازه آن ها به نظریه این بزند. دور به طور کامل را روش ها این
در سؤاالت (که کنند حل را میسون٣۵ قوی حدس نام به مسئله ای

م پرسد). متروئید در مستقل مجموعه های تعداد مورد
روش به روتا حدس مجدد اثبات برای آن از ری دی ریاض دانان

یافتن برای که است دری آن، از مهم تر اما کردند. استفاده ساده تر
همۀ چرا اینکه برای عمیق تری توضیحات و م کند باز جدید مسائل
در مسائل با و م کند، ارائه هستند، درست ‐مقعر اريتم ل گزاره های

بررس حال در به تازگ که جذابی روش های با نظری کامپیوتر علوم
م کند. تالق است

ارتباط٣٧ کردن کلی
ناخودآگاه، به صورت تقریباً چیزی او برای م کند، کار هو که زمان
و ونه چ که پی ببرد نم تواند معموال او واق در است. جریان در

ناگهان فهمیدن جرقه های او م آیند. سراغش به ایده ها چه زمان
که، م شوید متوجه شما لحظه، ی «در م گوید: او عوض، در ندارد،
بود، نشده متوجه را چیزی گذشته هفتۀ شاید م دانم.» را این من اوه!،
شوند، متوجه اینکه بدون قطعات اضافه، ورودی هیچ بدون اکنون اما
شما ذهن که م کند تشبیه به روش را آن م گیرند. قرار خود جای در
هستید، دیدن رؤیا حال در که زمان و کند غافل گیر را شما م تواند
است فت انگیز ش «این گفت: هو کند. ایجاد غیر منتظره  ارتباطات
اعتراف که است خوب این و دارد، توانایی هایی چه انسان ذهن که

است.» رخ دادن حال در اتفاق چه نم دانیم کنیم،
است امیدوار او م کند. صحبت خود درون هنرمندِ با هو شاید
ادامه ریاض مختلف حوزه های بین غیر منتظرۀ ارتباطات کشف به که

دهد.
به عنوان قبال که اصل ، برنامۀ چشم انداز فقط «هو گفت: ر بی
جالب بسیار م کند. دنبال را بوده است تکمیل تحصیالت دانشجوی

چیست.» حدود ها و حد ببینیم، که بود خواهد
مطمئن ریاض دانان و است، نرسیده هدف آن به به حال تا هو

داد. خواهد ادامه زیبا چیزهای ساختن به او که هستند
را هنری اش حرفه قبل همانند آیا پرسیدند، او از که زمان
انداخت باال شانه او بنویسد، شعر که م کند سع دوباره و م پذیرد،
دارم. عالقه ر دی چیزهای خیل به من نم دانم.» «شاید، گفت: و
∗Jordana Cepelewicz, He Dropped Out to Become a Poet.

NowHe’sWon a FieldsMedal,QuantaMagazine, July 2022.
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انجمن اخبار
ایران ریاض انجمن ساالنۀ فعالیت گزارش

(١۴٠١ شهریور تا ١۴٠٠ (مهر
صال مصلحیان∗ محمد

اجرایی شورای اعضای مساع تشری با ایران ریاض انجمن
اجرای و تدوین به کشور ریاضیات ارتقای به عالقه مندان اری هم و
است پرداخته ١۴٠١ شهریور تا ١۴٠٠ مهر از فعالیت هایی و برنامه ها
م دانم الزم اینجا در م شود. عالقه مندان تقدیم آن خالصۀ که
شوراهای اعضای و رؤسا از اجرایی شورای در ارانم هم طرف از که
سخاوتمندانه که کشور ریاض جامعۀ آحاد کلیۀ و پیشین اجرایی
انفرادی به طور یا آن کارگروه های در خود رسالت انجام در را انجمن
است، نشده درج مختصر گزارش این در آن ها نام و رسانده اند یاری

نمایم. ر تش صمیمانه

کشور اه دانش و مدرسه ای آموزش . ١
کارگروه مسئول به عنوان میرزاوزیری مجید دکتر آقای انتخاب •
به عنوان عبدالله فرشید دکتر آقای و مدرسه ای ریاضیات

. اه دانش ریاضیات کارگروه مسئول
ریاض آموزش در ایران ریاض انجمن اول بیانیۀ انتشار •

دبستان». در ریاض «آموزش مدرسه ای
ریاض آموزش در ایران ریاض انجمن دوم بیانیۀ انتشار •

.« سطح آموزش های و کنکور «چالش مدرسه ای
ریاض آموزش در ایران ریاض انجمن سوم بیانیۀ انتشار •

خدمت». ضمن آموزش های «ضرورت مدرسه ای
کنکور. مورد در کشور سنجش سازمان رئیس به نامه •

با ایران ریاض انجمن اعضای از جمع نشست برگزاری •

برای جمهوری ریاست استراتژی بررس های مرکز رئیس
پیشرفت برای عمل راهبردهای و پایه علوم وضعیت بررس

آن. ارتقای و پایدار
سازمان ریاض گروه رئیس و ایران ریاض انجمن رئیس دیدار •

به مربوط چالش های مورد در آموزش برنامه ریزی و پژوهش
. درس کتب و ریاض آموزش

در ارتباطات و اطالعات فناوری «نقش پژوهش طرح تصویب •

نسبت دانشجویان و متوسطه دورۀ دانش آموزان نگرش بهبود
وزارت. به ارسال برای ریاضیات» به

ریاض درس برنامۀ استانداردهای «تدوین طرح اجرای •
توسط ران پژوهش از حمایت صندوق با ایران» در مدرسه ای

رفیع پور. ابوالفضل دکتر آقای

عرفانیان، احمد دکتر حضور با مجازی نشست برگزاری •

برنامۀ معرف برای ریاض علوم تخصص مدیرکارگروه
کاربردها. و ریاضیات کارشناس جدید بازنگری شدۀ

با ریاض آموزش در نوپدید چالش های میزگرد برگزاری •

یزد. اه دانش در علیخان سعید دکتر آقای اری هم

ریاضیات عموم کردن . ٢
ریاضیات. عموم کردن برای ویژه نشست های برگزاری •

. ١۴٠٠ اسفندماه در پی عدد جهان روز برگزاری •

در ١۴٠٠ آبان ماه در ریاضیات دهۀ برگزاری از حمایت •

کشور. اقص نقاط

اجرایی. شورای اعضای توسط عموم سخنران های ایراد •

اجتماع ه های شب در میرزاوزیری مجید دکتر آقای تالش  •

ریاضیات. عموم کردن برای

انجمن بانوان کمیتۀ . ٣
کمیتۀ رئیس به عنوان دانشخواه اشرف دکتر خانم انتخاب •

بانوان.

فعالیت های اطالع رسان و بانوان کمیتۀ رابطین با منظم ارتباط •
.١CWM بین الملل

1Committee for Women in Mathematics
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و سیستان اه دانش در دبیران برای کارگاه سه برگزاری •

. ١۴٠٠ مهرماه در بلوچستان

. ١۴٠٠ اسفند ٢٣ در ریاضیات جهان روز مراسم برگزاری •

. ١۴٠٠ ماه آبان ۵ در ریاضیات دهۀ برگزاری در مشارکت •

ریاضیات» در زنان روز گرامیداشت چهارمین » برگزاری •

٢٢ در میرزاخان مریم پروفسور زنده یاد زادروز با همزمان
. ١۴٠١ اردیبهشت

اردیبهشت ٢٨ در خیام عمر یم ح و ریاضیات مل روز برگزاری •

. ١۴٠١

ایران ریاض انجمن بولتن . ۴
تأثیر ضریب (با Q۴ چارک از ریاض انجمن بولتن ارتقای •
٠/٧٧۶ تأثیر ضریب (با Q٣ چارک به (٢٠٢٠ سال در ٠/۶۴۴
Web of Science اه پای اطالعات اساس بر (٢٠٢١ سال در

مجالت٢. تأثیر ضریب مورد در

باالی درصد ٢۵ جزء ایران ریاض انجمن بولتن قرارگرفتن •

اساس بر تحریریه هیئت رد عمل کیفیت در اشپرینگر نشریات
نویسندگان. از نظرسنج

کمیسیون توسط برتر نشریات از ی به عنوان بولتن از تقدیر •

علوم. وزارت نشریات

تصویب و تحریریه هیئت به پیشنهاد بولتن آیین نامه بازبین •

نشریه، اخیر پیشرفت های درنظرگرفتن با و اجرایی شورای
نشریات جدید جهت گیری های به توجه و آن آت نیازهای

. بین الملل

تحریریه هیئت و دامنه سلیمان دکتر آقای از تقدیر ضمن •

دکتر آقای انتخاب بولتن، موفقیت های به خاطر بولتن پیشین
انجمن. بولتن جدید سردبیر به عنوان گازر مجید

CAP مدل اجرای برای اشپرینگر اری هم با تمهیدات ایجاد •
ماه ی ظرف صفحه بندی و پذیرش از بعد مقاله هر آن در که
مقاالت برای چاپ انتظار (حذف م شود چاپ جاری شمارۀ در

بولتن). در شده پذیرفته

ریاض اندیشه و فرهنگ نشریۀ . ۵
و جهان پور روح اللّه دکتر آقای تالش های از تقدیر ضمن •

و فرهنگ مقاالت کیف ارتقای برای پیشین تحریریه هیئت
به عنوان مقصودی سعید دکتر آقای انتخاب ، ریاض اندیشه

. ریاض اندیشۀ و فرهنگ جدید سردبیر
به پیشنهاد ریاض اندیشۀ و فرهنگ آیین نامه در بازنگری •

آیین نامه به توجه با و اجرایی شورای تصویب و تحریریه هیئت
عموم سازی در نشریه این مأموریت وزارت، علم نشریات

. مل سط در مشابه نشریات تجربۀ نیز و ریاض
دریافت مقاالت داوری دورۀ طول کم کردن برای تالش •

اندیشۀ و فرهنگ در شده پذیرفته مقاالت سریع تر چاپ و
. ریاض

خبرنامه . ۶
و صفاپور احمد دکتر آقای تالش های به ارج نهادن ضمن •

داود دکتر آقای انتخاب خبرنامه، پیشین تحریریۀ هیئت
انجمن خبرنامۀ جدید سردبیر به عنوان ویه سال خجسته

ایران. ریاض
خبرنامه. برای برخط ارسال سامانۀ ایجاد •

مل سط در مهم و جالب، تازه، اخبار سریع تر و بیشتر پوشش •

خبرنامه. توسط بین الملل و

ایران ریاض انجمن نشریۀ . ٧
نشریۀ سردبیر ، عبدالله علیرضا دکتر آقای مؤثر تالش های •

باکیفیت. پژوهش مقاالت چاپ برای ایران، ریاض انجمن
ارسال برای کشور از خارج و داخل خوب ریاض دانان از دعوت •

نوپا. نشریۀ این به مقاله

صنعت با ارتباط و اشتغال . ٨
کارگروه مسئول به عنوان توتونیان فائزه دکتر استاد انتخاب •

دانش آموختگان. اشتغال و صنعت با انجمن ارتباط
اشتغال معضل رف به ایران ریاض انجمن کم و تالش •

ریاض علوم رشته های برای مل سط در دانش آموختگان
مختلف. راه کارهای ارائۀ با
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صنعت «پسادکتری مورد در ایران ریاض انجمن بیانیۀ انتشار •
جامعه». و صنعت در مطالعات فرصت و

انجمن بین الملل فعالیت های . ٩
کمیتۀ مسئول به عنوان ایرانمنش دکترعل آقای انتخاب •

انجمن. بین الملل
بده از بخش پرداخت برای ایرانمنش عل دکتر آقای تالش •

اتحادیۀ ۴ گروه در ایران عضویت حق به مربوط کشور پن سالۀ
علوم. وزارت مال حمایت با (IMU) ریاضیات بین الملل

معرض در دانشمندان از «حمایت تبعید در علم اعالمیۀ امضای •
انجمن توسط اقدام» برای فراخوان پناهنده: و آواره، خطر،

ایران. ریاض
ايران) در CWM (سفير مستقيم زهره دكتر خانم برگزیده شدن •

و آسيا در زنان رياض انجمن اجرايی شورای «عضو به عنوان
اقيانوسيه».

ا امری ریاض انجمن رئیس ،٣ چارن روث بیانیۀ انتشار •

ایران. ریاض انجمن رئیس به دعوت
انجمن نمایندۀ به عنوان نهندی زارع رشید دکتر آقای انتخاب •
و آسیا در CIMPA مدرسه های برگزاری راهبردی کمیتۀ در

اروپا.
ایرانمنش عل دکتر آقای و دانشخواه اشرف دکتر خانم شرکت •

ریاض دانان بین الملل کنگرۀ و IMU عموم مجم در
.ICM٢٠٢٢

پایه علوم جهان سال . ١٠
انجمن رئیس و ممقان جلوداری محمد دکتر آقای حضور •

سال این مل اجرایی ستاد در ریاض انجمن نمایندۀ به عنوان
فناوری و علم توسعۀ در پایه علوم اهمیت نشان دادن برای

کشور.
در انجمن نمایندۀ به عنوان ایرانمنش عل دکتر آقای انتخاب •
مرکز به پایه علوم حوزۀ در توسعه هفتم برنامۀ پیشنهاد کارگروه

جمهوری. ریاست استراتژی بررس های
انجمن رئیس به عنوان مشرق جواد دکتر آقای پیام دریافت •

پیشرفت و پایه علوم بین الملل سال به مناسبت کانادا ریاض

ایران). ریاض انجمن رئیس (به دعوت پایدار
برنامۀ پیشنهاد کارگروه برای ایرانمنش عل دکتر آقای معرف •

برای نهندی زارع رشید دکتر آقای و پایه علوم حوزۀ در هفتم
و برنامه ها ارزیابی، و نظارت (دانش آموختگان، رصد کارگروه

پایه. علوم جهان سال اجرایی ستاد به اداری) مطالبات

انجمن سمینارهای و کنفرانس ها . ١١
کارگروه مسئول به عنوان عبدالله فرشید دکتر آقای انتخاب •

انجمن. همایش های
برای انجمن همایش های ثبت نام حق از بخش تخصیص •

انجمن. هزینه های پوشش
نموده درخواست برگزارکنندگان کلیۀ از انجمن اجرائ شورای •

در را همایش ها حضوری برگزاری پساکرونا دورۀ در که است
دهند. قرار اولویت

رجائ عل دکتر آقای نظر زیر انجمن ماهانه همایش های •

آشنایی هدف با بین الملل سرشناس ریاض دانان از دعوت با
مختلف شاخه های در دستاوردها آخرین با کشور علم جامعۀ

م شود. برگزار ریاض
سمینارهای سایر و کشور ریاض ساالنۀ کنفرانس برگزاری •

جمله: از مجازی. به طور و مقرر موعد در انجمن تخصص
های سیستم و دیفرانسیل معادالت سمینار شانزدهمین •

، دینامی
بهینه سازی، و غیرخط آنالیز سمینار پنجمین •

آن، کاربردهای و هارمونی آنالیز سمینار دهمین •

جبر، سمینار بیست و هفتمین •

کاربردها، و هارمونی آنالیز سمینار نهمین •

آن، کاربردهای و جبرخط سمینار یازدهمین •

پیام نور، اه دانش ریاض همایش دهمین •

آن، کاربردهای و تابع آنالیز سمینار هفتمین •

آن، کاربردهای و ریاض آنالیز سمینار بیست وپنجمین •

آن، کابردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین •

، انسان علوم و ریاضیات همایش هفتمین •
3Ruth Charney
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سازی، بهینه و کنترل مل سمینار چهارمین •

و علوم برای ترونی ال محتوای تولید مل همایش اولین •
دبستان، ریاضیات

ایران، هوشمند و فازی سیستم های مشترک کنگرۀ دهمین •

، صنعت و کاربردی ریاضیات سمینار اولین •

آن، کاربردهای و ناجابجایی جبر بین الملل کنفرانس •

پایه، علوم در کاربردی پژوهش های مل همایش اولین •

. هندس نظریه های و دینامی سیستم های سمینار سومین •

کشور ریاض پیش کسوتان نکوداشت . ١٢

برجستۀ ریاض دانان نکوداشت مراسم برگزاری از انجمن حمایت
نمونه، عنوان به شایسته. بسیار فرهنگ فعالیت به عنوان کشور
توتونیان فائزه دکتر استاد نکوداشت مراسم برگزاری از معنوی حمایت

مشهد. فردوس اه دانش در ١۴٠٠ دی ماه در

انجمن از تهران شهرداری حمایت . ١٣

، زاکان علیرضا دکتر آقای طرف از تومان میلیون ۵٠ تخصیص •

ایران. ریاض انجمن به تهران، محترم شهردار

محترم شهردار رنجبریان، مسعود مهندس آقای موافقت •

ایران ریاض انجمن فعالیت ادامۀ با تهران، ۶ منطقه
ورشو. پارک درساختمان

ریاض انجمن حامیان صندوق . ١۴

مدیریت با ایران» ریاض انجمن حامیان «صندوق تأسیس •

فرشته دکتر خانم اری هم و کرم زاده امیدعل دکتر استاد
تک تک حمایت برای مشخص مسیری مهیا کردن برای مل
از ریاضیات دوست داران و ایران ریاض دانان خانوادۀ اعضای

انجمن .

به کم برای کشور ریاضیات به عالقه مندان همۀ از دعوت •

صندوق. این

کشور علم نهادهای و انجمن ها سایر با اری هم . ١۵
از انجمن رئیس و کرم زاده امیدعل دکتر استاد عضویت •

اعضای و رؤسا از بسیاری به همراه اجرایی شورای جدید دورۀ
ریاض شاخۀ در انجمن اجرایی شورای پیشین دوره های

بیشتر اری های هم برای الزم تمهیدات ایجاد و فرهنگستان
فرهنگستان. و انجمن

فیزی انجمن و ایران ریاض انجمن مشترک بیانیۀ انتشار •
دورۀ در انتگرال مبحث آموزش ضرورت مورد در ایران

دوم. متوسطۀ

ایران. علم انجمن های کمیسیون با اری هم •

ایران. علم انجمن های شورای با اری هم •

کتاب انتشار . ١۶
انتشار برای خصوص ناشر ی با انجمن قرارداد نمونۀ تصویب •

انجمن. آرم با و انجمن نظر مورد ریاض کتاب های

فناوری، و علم در ریاضیات نقش به مربوط کتاب های انتشار •
دارد». ادامه انفجار «ریاضیات، مانند

دانشجويی ریاض مسابقۀ . ١٧
مسابقات ناظر به عنوان کرم زاده امیدعل دکتر استاد انتخاب •

. ریاض

علم هیئت عضو کاکاوندی، احمدی بیژن دکتر آقای انتصاب •
مسابقات علم کمیتۀ رئیس به عنوان ، بهشت شهید اه دانش

کشور. دانشجویی ریاض

١٩ روزهای در کشور ریاض مسابقۀ چهل و چهارمین برگزاری •

چندین در غیرمتمرکز جدید به شیوه ١۴٠١ اردیبهشت و٢٠
کرونا. شیوع از ناش وقفۀ از پس کشور سط در حوزه

خانم اری هم با الزهرا اه دانش در اختتامیه مراسم برگزاری •

مال حمایت با و اران، هم گروه و سلطانخواه نسرین دکتر
ان. نخب مل بنیاد

١۴٠٠ یا ١٣٩٩ سال در که افرادی استعداد شناسائ به کم •

جداگانه شرکت ان ام ایجاد طریق از شده اند دانش آموخته
دوره. این مسابقۀ در آن ها
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ریاض مسابقات کتاب دوم جلد تدوین مسئولیت واگذاری •

مجتبی دکتر آقای به پاس ها) و (سؤاالت کشور دانشجویی
. قیراط

انجمن ریاض دوماهانه مسائل . ١٨
نظر زیر دوماهانه به طور حل برای ریاض سواالت مجموعۀ انتشار
انجمن مسابقات تیم اری هم با کاکاوندی احمدی بیژن دکتر آقای

. ١۴٠١ بهار از انجمن سایت در

ایران ریاضیات شفاه تاریخ . ١٩
آقای توسط کشور ریاضیات شفاه تاریخ تدوین طرح اجرای •
و آرین نژاد مسعود دکتر آقای ، ممقان محمدجلوداری دکتر

همراه. گروه

در تأثیرگذار ایرانیان و مل مفاخر کتابچۀ تدوین برای تالش •

جهان. ریاضیات

ریاضیات. تاریخ کمیتۀ یل تش •

ریاض انجمن واژه نامۀ . ٢٠
مسئول به عنوان ممقان محمدجلوداری دکتر آقای انتخاب •

آرین نژاد. دکتر آقای اری هم با ریاض واژه نامۀ کارگروه

انتشار برای آمار و ریاض واژه نامۀ دوم ویراست آماده سازی •

ریاض نویسان. استفاده جهت اه دانش نشر مرکز توسط

انجمن. واژه نامۀ ترونی کردن ال •

دکتر آقای توسط ریاض نویس و واژه گزین نشست برگزاری •

. ممقان جلوداری محمد

انجمن جوایز . ٢١
«مسئول عنوان به پاریزی سالم عباس دکتر آقای انتصاب •
پایان تا ١۴٠٠ مهر ابتدای از ایران» ریاض انجمن جوایز

. ١۴٠٣ شهریور
انجمن. جوایز کل آیین نامه تصویب و تدوین •

و ایران» ریاض انجمن «جایزۀ به بهزاد» دکتر «جایزۀ تغییر •

آن. آئین نامه تصویب
دکتر رجبعل پور، دکتر ایران: ریاض انجمن جوایز اهدای •
دکتر و ، فاطم دکتر ، کرمان ریاض عباس دکتر هشترودی،

شفیعیها.

ایران ریاض انجمن دفتر . ٢٢
انجمن های بین در ایران ریاض انجمن +Aتوسط رتبه کسب •

علم انجمن های شورای همایش در انجمن از تقدیر و علم
انجمن، رئیس دلسوزانه و زیاد تالش های حاصل که کشور
انجمن پیشین اجرائ شورای اعضای و واعظ پور، دکتر آقای

بود.
صمیمانه و مؤثر تالش با انجمن مال و اداری امور به رسیدگ •

زهرا بیات، مولود انجمن)، دفتر (رئیس صادق اکرم خانم ها
انجمن. رئیس و خزانه دار نظر زیر بختیاری سمانه و بختیاری،
نظر زیر انجمن حقوق و حقیق اعضای امور یری پی و جذب •

. مل فرشته دکتر خانم
از انجمن نمایندگان با ارتباط و واتس اپ گروه فعال ترشدن •

. اجتماع ه های شب طریق

ایران یاض انجمن ∗رئیس
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 ي اجنبه   چ يبدان معنا است كه ه  ني است. ا   راتييها و تغ ساختارها، فضاها، مدل  ها، ت يكم   ةدانش مطالع  اتياضير 

ها حدس   يبندها، و فرمول دنبال الگوها، طرح به   ي اضيباشد. دانش ر  ازين يب  اتياضيكه از ر   ستين  يبشر  ت ياز فعال 

آن  اثبات  رو  علم  است.  همنه   ياضيها  مادر  ا  ة تنها  ابزار  ست، علوم  بس  ياساس  ي بلكه  و    ياريدر  كاربردها  از 

  ي هااز شاخه  گريد   ياريو بس  ، ياقتصاد، علوم انسان  ، يمهندس  ، يپزشك  وتر، يعلوم كامپ  ، يعلوم تجرب  يهاپژوهش 

  است.  يعلم و فناور 

فرهنگ    يارتقا  ها، ي علوم و فناور  ريدر سا  ياضيكمك به حل مسائل ر  ، يكاربرد  داناني اضير  يهااز رسالت   يكي

فن  ةتوسع   ، ينوآور ن  ، يدانش  فناور  زيو  گسترش  به  ن  هاي كمك  سطح  شركت  يصنعتمهيدر  در  انبوه  و و  ها 

پا  هاييؤسسه م بر  كه  فعال  ةياست  عمل  و  خوشبختانه  ندينمايم  تي علم  ر  يتعداد.  علوم  پژوهشگران   ياضياز 

راستا، در   ني در ا  و   را فراهم سازند  انيبندانش  يهادر پروژه   ياضياند بستر الزم جهت استفاده از علوم ر توانسته 

منظور حل  و به  يو خصوص يدولت يها با سازمان يارتباط ةو گسترش شبك يارشته انيم  يهاپژوهش   ةجهت توسع

  ي را برا  يمناسب   گاه ياند جاتوانسته   ار يبس  يهابا تالش   ، عالوه اند. بهبرداشته   يثر ؤم  يهامسائل صنعت و جامعه، قدم

قطع  يكاربرد  يهاپژوهش  ة در حوز  ياضيعلوم ر با كاهش عدم  افزاتي(از جمله  از    نانياطم  بيضرا  شيها،   ... و 

و    ق يطر خدمات و   ة در حوز  يسازي ار قابل تج   يهاي فناور  ةمنظور توسعتر) به قي دق  يهايسازمدل   ايمحاسبات 

  . ندي نما تيتقو  اي جاديا ، يالمللني در تراز ب يو حت   رانيدر ا انيمحصوالت دانش بن

 يپژوهش   يها در طرح  ياضيتوسعه و گسترش علم ر 

به  يكاربرد اعتالو  حل   ، يعلم  تي موقع  يمنظور 

 يساز يقابل تجار  يهاي مسائل جامعه، و بسط فناور

ا اهم   رانيدر  به   يادي ز   تياز  است.  برخوردار 

پ  ارانياستاد هم   شوديم  شنهاديجوان  با كه  زمان 

اص  ديتول حوز  ليعلم  جهت   يتخصص   ة در  خود، 

نحو  يياآشن ر  ج يترو  ة با  علم  كاربست  در   ياضيو 

در   يمطالعات  فرصت  ، يو كاربرد  يقات ي تحق  يهات يفعال

ران ی ا   ی اض ی انجمن ر   ۀ ی ان ی ب   

و فرصت    ی صنعت   ی پسادکتر « 
در صنعت و جامعه»   ی مطالعات   

  

  د يزمان با تولكه هم   شودي م  شنهاديجوان پ  ارانيبه استاد
  ة با نحو   يي خود، جهت آشنا  يتخصص   ةدر حوز   ليعلم اص

و    يقاتي تحق يهات يدر فعال  ياضيو كاربست علم ر  جيترو
در صنعت و جامعه كه منجر    يمطالعات  فرصت   ، يكاربرد
  ، ياصل  ةنمونه و نمون شيدر سطح پ  ي دانش فن  د يبه تول

مسائل   توسع  تقاضاحل  و  قابل    يهاي فناور  ة محور 
  بگذرانند. ز يشود ني م يسازي تجار
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  ة محور و توسع حل مسائل تقاضا  ، ينمونه و نمونه اصلشيدر سطح پ  يدانش فن  ديصنعت و جامعه كه منجر به تول 

    بگذرانند.  زيشود ن  يم يسازي قابل تجار يهاي فناور

انجام    ، يو خصوص   ياعم از دولت   ، يوخدمات  يالزم را با مراكز صنعت  يهايزنيها رادانشگاه   شودي م  شنهاديعالوه، پبه 

محققان   يشود و كشور از دانش علم   لي در داخل كشور تسه  يصنعت   يگذراندن پسادكتر  انيمتقاض  رشيدهند تا پذ

  مند گردد.بهره  ، يو آت يارزشمند خود، در جهت رفع مشكالت فعل

و ارتباط با صنعت و جامعه دارند،   يفناور   ي كارها  ةكه تجرب  ييهاو دانشگاه   ي است مراكز علم  ستهيسرانجام، شا

ا   يبرا تدو  نيگسترش  به  اقدام  تصو  ني فرهنگ،  (از جمله   قيجهت تشو   ييهانامهوه ي ش  بي و  خود  پژوهشگران 

ا  ايدر صنعت (داخل    يانجام فرصت مطالعات  ي) برايق يتشو   ةيپا  كي   ياعطا   ي هاتا با طرح  ندي) نمارانيخارج از 

ازآنجاكه ارتباط    ن، ي . همچنندينما  يثرتر ؤم  يهاها كمك آن  يآشنا شوند و در اجرا   ياو توسعه  يكاربرد  يپژوهش 

دشوار  داني اض ير  كي مؤثر   با  با صنعت  په روب  ييهاي جوان  است،  قالب    يو   شوديم  شنهاد يرو   پژوهش   كي در 

  شود.   يكاربرد  يهابا صنعت و جامعه دارند، وارد امور پژوهش  يكاف  ييكه آشنا  يت علمئي ه  يهمراه اعضابه   يگروه
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 0110/00/0811شماره:                                                

 51/8/0811تاریخ:                                                  

 بسمه تعالی

 

 یاضيعلوم ر یهاانجمن هياتحاد هريمد ئتیمحترم ه استير

 دکتر محسن محمد زاده یآقا جناب

 

علوم  یهاانجمن هیبا اتحاد  0580-0811دوره  رانیا یاضیانجمن ر ییاجرا یمذاکرات و مكاتبات شورا رويپ سالم، یاهدا با   

الزم  یهایبررس نيو همچن هیو عملكرد اتحاد یشود( در مورد اساسنامه، برنامه راهبردیم دهينام هینامه اتحاد نی)که در ا یاضیر

 ه،یموسسان اتحاد تي، و ضمن ارج نهادن به حسن ن0811ماه و آذر ماه  آبان ییاجرا یو مباحث مطرح شده در دو جلسه شورا

ماه به حالت  5مدت  یرا برا هیخود در اتحاد تیعضوخود و به اتفاق تمام آرا،  0811آذرماه  00انجمن در جلسه  یاجرائ یشورا

 00حداکثر تا  هیو عملكرد اتحاد یراهبرد امهدر اساسنامه، برن ریز راتييخود را منوط به تغ تیآورد و ادامه عضویدر م قيتعل

 .دینمایم 0811ماه اسفند

خود به  یبا سعه صدر و بلندنظر شانیاست ا دواريام ه،یدر اتحاد یهمكاران گرام یهااز تالش ریضمن تقد یاجرائ یشورا     

 خاص مبذول دارند: تیعنا لیموارد ذکر شده ذ

 یعلم یهاانجمن ییو هم افزا یهماهنگ جادیا ه،یاتحاد سيو روح تأس یبه عمل آمده، هدف اصل یها یبر اساس بررس .0

 كیبه  یابيبرنامه در دست كی یاجرا یانجمن متول كیاز  شيبوده است که ب یاساسنامه( در موارد 5ماده  0عضو )بند 

بماند و  یدهنده باق شنهاديسازمان پ كیفقط در حد  هیاست که اتحاد دهکه قرار بو نیاند و مهمتر اهدف مشترک بوده

 ییهابرنامه یبه طور بالفعل به اجرا هیحال، اتحاد نینشود. با ا لیتبد یینهاد اجرا كیبه  زيبه صورت بالقوه ن یحت

 آنها است. یاجرا یمتول رانیا یاضیمانند انجمن ر یپرداخته است که اساساً انجمن بزرگ

و  حیصر فهيداند که وظیم ییهاتمام اهداف و برنامه یاجرا یآن را متول هیاتحاد یاساسنامه و برنامه راهبرد ن،يهمچن

 رانیا یاضیاست. انجمن ر دهیگرد یناسالم در عرصه مل ینوع تداخل موجب رقابت نیاست و ا رانیا یاضیانجمن ر یذات

خارج شده و  ینهاد اجرائ كی تيخود، از وضع یو برنامه راهبرد ساسنامهمحترم ضمن اصالح ا هیانتظار دارد که آن اتحاد

 عمل نكند. رانیا یاضیجامعه ر ندهیبه عنوان نما ژه،ی. به ودینما فایتنها نقش هماهنگ کننده را ا

 نیبوده و با ا اتياضیر یالملل نيب هیمانند اتحاد یالتيتشك جادیهمانا ا ه،یاتحاد سياز تأس هيرسد هدف اولیبه نظر م .5

با توجه  اتياضیر یالملل نيب هیهر عضو در اتحاد ینموده است. تعداد را یهمراه هیاتحاد نیبا ا یاضیچشم انداز، انجمن ر

شده است. اما در  فیتعر یو توان علم یرگذاريتأث زانيبر اساس م یعنیبه آن است،  تعلقکه آن عضو م یبه مرتبه گروه

  نیرا در ا رانیا یاضیخود موجبات کم رنگ شدن نقش انجمن ر نیو ا ست،ين نيچن یاضیعلوم ر یهاانجمن هیاتحاد
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با بهره  هیجامعه انتظار دارد که اتحادخود در  یعلم یرگذاريبا اتكا به تأث رانیا یاضیبه دنبال داشته است. انجمن ر هیاتحاد

از اعضا و از جمله  كیهر  یبرا یدرنظر گرفتن وزن یالزم برا یقانون داتيتمه ات،ياضیر یالمللنيب هیاتحاد یاز الگو یريگ

 ها به عمل آورد. یريگ ميآن، در آرا و تصم تيمتناسب با شأن و اهم رانیا یاضیانجمن ر

انجمن  نيدهد که جانشیاجازه را به آن م نیا یحیبه طور تلو هیپنج ساله اتحاد یراهبردها در برنامه راهبرد 8بند    .5

نقش انجمن  یفایکشور شده و در واقع به ا ییو اجرا یريگ ميتصم ،یاستگذاريحضور موثر در مراکز س یبرا رانیا یاضیر

قسمت و موارد مشابه از برنامه  نیبا سابقه درخشان خود انتظار دارد که ا انریا یاضیامور بپردازد. انجمن ر نیدر ا

در تمام شئون و سطوح  رانیا یاضیانجمن ر ینقش برا نیآن، همانند گذشته، ا یحذف شده و به جا هیاتحاد یراهبرد

 بماند. یباق

 نيچن جادیا یوجود دارد که هدف اصل ییايافمنطقه جغر كی یهادانشگاه هیمانند اتحاد یمختلف یهاهیاتحاد معموالً   .8

آن  یاعضا یکند، درخواست جمعیم انيب هیرا اتحاد یاگر سخن نكهیآن است و ا یهارمجموعهیز تیتقو ،ییهاهیاتحاد

به نفع اعضا است که  یاهیاتحاد نيبرد. در چن شيآن را در جامعه پ توانیم یشتريشود و با قدرت بیم یتلق  هیاتحاد

 هیعضو، اهداف اتحاد یهادانشگاه هيبق یاريو هم یرا به دست گرفته و با همفكر تیاست سكان هدا شرويکه پ یدانشگاه

  کند.یعضو دخالت نم یهادانشگاه یدر امور داخل چگاهيهم ه هیببرد. اتحاد شيرا پ

انتظار  رانیا یاضیگونه باشد. انجمن پرسابقه رنيکه به هم است نیهم انتظار ا یاضیعلوم ر یهاانجمن هیمورد اتحاد در

کرده و  تیمربوط، به نحو مطلوب از آنها حما یهاانجمن یباشد تا بدون دخالت در امور داخل یاضیامور ر یدارد متول

 ببرد. شيپ شانیا یكرو همف یاريکشور را با هم یاضیاهداف کالن ر

در کشور موثر  هیاتحاد یواقع گاهیجا یو ارتقا فیاست موارد باال بتواند در بازتعر دواريام رانیا یاضیانجمن ر ییاجرا یشورا    

 واقع شود.

 گردد. یم یسپاسگزار هیدست اندرکاران اتحاد ریو سا یاز حسن نظر جنابعال شيشاپيپ    
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كرمان رياض عباس جايزۀ دورۀ بيست وششمين برندۀ
جایزه) امنای هیئت (مسئول ∗ ويش ابراهيم حميدرضا

بنیان گذار تأثیرگذار و ارزنده خدمات به پاس ایران ریاض انجمن
و کرمان ریاض عباس دکتر ریاض دان و دانشمند ایران، نجوم
ریاض دانان از تقدیر و فقید استاد آن شام مقام از تجلیل به منظور
به هرساله که است گرفته نظر در ایشان به نام جایزه ای پوینده،
اهدا ایران ریاض کنفرانس در انتخابی مقالۀ بهترین نویسندۀ

م شود.
از استفاده با ایران رياض ساالنۀ كنفرانس علم كميتۀ
سوی از تعيين شده فرم های و امتيازبندی ها معيارها، دستورالعمل ها،

بررس مورد را كنفرانس در ارائه شده آثار بهترين جايزه، امنای هيئت
نامزد سه كنفرانس علم كميتۀ دبير سوی از نامه ای ط و داده قرار
هيئت آن، به دنبال م نمايد. معرف جايزه امنای هيئت به برگزيده
را برتر اثر پيشنهادی، نامزد شدۀ آثار همه جانبۀ بررس با جايزه امنای
م نمايد ارسال رياض انجمن رئيس به صورت جلسه ای ط و تعيين
جايزه و لوح تهيه مقدمات و رسيده انجمن اجرايی شورای تصويب به تا

گردد. فراهم بعدی كنفرانس افتتاحيۀ جلسۀ در اهدا برای

ایران ریاض انجمن اهدايي لوح و فتوح دکتر

، فتوح مرتض دکتر آقای جایزه این دورۀ بیست وششمین برندۀ
به شریف، صنعت اه دانش ریاض علوم دۀ دانش علم هیئت عضو

مقالۀ ارائۀ واسطۀ
“The epiperimetric inequality approach for the regularity

of a free boundary problem”

،١۴٠٠ شهريور ١١ ‐ ٨) ایران رياض كنفرانس پنجاه ودومين در
و لوح اهدای مراسم كه گرديد تعيين كرمان) باهنر شهيد اه دانش
پنجاه وسومين افتتاحيۀ جلسۀ در ايران رياض انجمن توسط جايزه
و علم اه دانش ،١۴٠١ شهريور ١۴ ‐ ١٧) ایران رياض كنفرانس

گرديد. برگزار مازندران) فناوری
اه دانش رياض علوم دۀ دانش دانشيار هم ا كنون فتوح دكتر
تحت خود دكتری رسالۀ از ١٣٨٣ سال در كه م باشد شريف صنعت
و دفاع مذكور اه دانش در موج» پراكندگ وارون «مسائل عنوان

گردید. دانش آموخته
شده ارائه مقاله اهداف و موضوع از مختصري بيان به اينك
نظم بررس هیلبرت، نوزده مسئله طرح به دنبال م پردازيم:

بهینه سازی مسئله حل از که دیفرانسیل معادلۀ جواب های

min
u

∫
Ω

H(∇u, u, x) dx

گرفتند. قرار زیادی توجه مورد م آمدند به دست
در (H بودن تحلیل فرض با تحلیل (جواب اولیه مسئلۀ هرچند
اما شد، حل کامل به طور ٢ دی جورج و نش١ جان توسط ١٩۵٧ سال
الگرانژین تابع برای ضعیف تر شرایط با مسئله این ر دی صورت های
نظم بررس خاص، به صورت است. مطالعه و بررس مورد هنوز H

F تابع که H = |∇u|٢ + F (x, u) انرژی تابع برای مینیمم سازها
با دیفرانسیل معادالت شاخۀ در مهم موضوع ی دارد پایین نظم
صدق زیر شبه خط معادلۀ در مینیمم سازها این است. جزئ مشتقات

م کنند

∆u = f(x, u) (٣ . ١)

خاص  حالت ی است. u به نسبت F تابع مشتق f آن در که
مسئلۀ در .∆u = χ{u>٠} است، ٣ مان مسئلۀ (٣ . ١) مسئلۀ برای
تابع ی F (u) = ٢max(u, ٠) صورت به الگرانژین تابع مان
دوم مشتق که داد نشان فرسه۴ ١٩٧٢ سال در است. لیپ شیتس
که است نظم بهترین این و هستند کران دار مان مسئلۀ جواب های

ی معادله، راست سمت زیرا داشت؛ انتظار م توان جواب ها برای
داریم. ناپیوسته تابع

سط به خصوص معادله این جواب های تراز سطوح نظم آنالیز اما
جواب های که چرا است، ظریف تر و پیچیده تر بسیار {u = ٠} تراز
باشند. صفر برابر دامنه از توجه قابل قسمت در م توانند مسئله این
به صورت که آزاد مرز بررس به م شود تبدیل نظم مسئلۀ بنابراین،
1John Nash 2De Giorgi 3Abstacle problem 4Frehse 5Caffarelli
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برای باارزش دستاوردهای از ی در م شود. تعریف ∂{u > ٠}
دو به را آزاد مرزهای ١٩٧٧ سال در ۵ کافارل آزاد مرزهای آنالیز
منظم نقاط که داد نشان او کرد. تقسیم تکین و منظم نقاط دسته
رویۀ ی است، مثبت آنجا در {u = ٠} مجموعه ال چ که (نقاط

ال چ {u = ٠} آنجا در که (نقاط تکین نقاط اما است. تحلیل
کانتور مجموعه های مثل پیچیده تری ساختارهای م توانند دارد) صفر
در کافارل توسط نقاط این آنالیز برای دستاورد اولین باشند. داشته
C١ رویه ای روی نقاط این داد نشان وی شد. انجام ١٩٩٨ سال
در ۶ اپی پریمتری نامساوی از استفاده با نتیجه این م گیرند. قرار
آنالیز ابزارهای از نامساوی این کرد. پیدا بهبود C١,α نظم به دو بعد
(١٩٩٩ سال (در وایس٧ توسط اولین بار برای که بود مینیمال رویه های

اریتم ل نسخه ی ٢٠١٨ سال در برده شد. به کار مان مسئلۀ در

باالتر ابعاد در که دادند نشان آن به کم و شد ارائه نامساوی این از
م گیرند. قرار C١,log خمینۀ ی روی تکین نقاط

توجه مورد نیز (٣ . ١) ر دی نسخه های مان مسئلۀ کنار در
سمت در اگر مثال، به عنوان است. گرفته قرار بسیاری ریاض دانان
نظم انتظار یریم، ب نظر در را f(x, u) = uq هولدر تابع (٣ . ١) راست
با جواب نظم بررس کنار در مقاله، این در داریم. جواب ها از بهتری
نظم دارای آزاد مرز م دهیم نشان اپی پریمتری نامساوی از تعمیم

است. C١,α حداقل
كرمان رياض عباس جايزۀ امنای هيئت و ايران رياض انجمن

روزافزون توفيقات ، فتوح دكتر آقای به موفقيت اين تبری ضمن
م نماید. مسئلت متعال خداوند درگاه از را ايشان

مشهد فردوس اه ∗دانش

«١۴٠١ هشترودی «جایزۀ گزارش
جایزه) امنای هیئت (عضو کوشش∗ محمدرضا

هشترودی جایزۀ برندگان ، شوق احمد دکتر و گازر مجید دکتر

در ایران ریاض کنفرانس پنجاه وسومین افتتاحیۀ مراسم در
ریاض انجمن ویژۀ جایزۀ (بهشهر)، مازندران فناوری و علم اه دانش

گازر، مجید دکتر به هشترودی) (جایزۀ توپولوژی و هندسه در ایران
دکتر و اصفهان صنعت اه دانش ریاض دۀ دانش علم هیئت عضو

شد. اهدا ده، دانش آن پسادکترای ر پژوهش ، شوق احمد

اونتاریوی وسترن اه دانش دانش آموختۀ گازر دکتر برندگان: دربارۀ
سردبیر و اصفهان صنعت اه دانش دانشیار حاضر حال در و کانادا

ریاض انجمن بولتن هستند. ایران ریاض انجمن بولتن نشریۀ

ایران ریاض جامعۀ ریاض نشریۀ معتبرترین و قدیم ترین ایران
پیوستۀ انتشار سابقۀ تاکنون ١٣۵٣ سال از که م شود محسوب
موفق گازر دکتر این، از پیش دارد. انگلیس زبان به ریاض مقاالت
شده  اند. ایران ریاض انجمن از کرمان ریاض جایزۀ دریافت به
از و اصفهان صنعت اه دانش دکترای دانش آموختۀ شوق احمد دکتر
این در ذکرشده مقاالت است. اه دانش این پسادکتری ران پژوهش
ایشان پسادکترای پژوهش های و دکترا رسالۀ از مستخرج گزارش،

است. گازر دکتر راهنمایی تحت

دکتر و گازر دکتر مشترک تحقیقات برندگان: تحقیقات دربارۀ
در مدعو سخنران به عنوان که ، موسیق در توپولوژی دربارۀ شوق
مدل سازی با است، شده ارائه توپولوژی و هندسه سمینار یازدهمین
دیفرانسیل معادالت دستگاه های طریق از موسیقیایی صداهای

کیف تغییرات انشعابات١، از منظم مجموعه ای با همراه منفرد
حقیقت در موضوع این  م کند. توصیف را موسیق نواخت های
راستای در مؤثر کاربردی ارائه کنندۀ و ر ب پتانسیل ی بیانگر
مدل سازی مانند صدا پردازش و آکوستی نظریۀ در جدید مطالعات
برای و ال تشخیص شیوه های و صدا کیف طبقه بندی های اصوات،

است. موسیق صداهای و گفتار مانند صوت نال های سی
6epiperimetric 7Weiss 1Bifurcations 2Singular 3Classification

https://fa.ims.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c/
https://fa.ims.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/ 
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دلخواه n برای بعد ٢n با منفرد٢ دستگاه های رده بندی نخستین
چنین رده بندی٣ نتایج درحال که است، شده انجام [١] مقالۀ در
بعدهای به تاکنون سال، ٣٠ از بیش فعالِ تاریخچۀ با دستگاه هایی
تحلیل و محاسبه فرایند مقاله، در است. بوده محدود ٣ حداکثر تا
این در م شود. تسهیل ، کاهش رد ش چند اعمال با نرمال فرم های
م شود تجزیه مجزا و زوج ابعاد با سلول هایی به حالت فضای فرایند،
پایین تر ابعاد با منیفلدهایی به نیز سلول ها این از هرکدام به طوری که
با اویلری برداری میدان شار تحت برگ ها این م شود. برگ بندی
روی دینامی دستگاه کاهش با لذا است. پایا چندگانه هاپف تکینگ
خواهد پذیر ان ام نرمال های فرم محاسبه و تحلیل منیفلدها، این
کنترل و توصیف در فوق رده بندی استفادۀ و کاربرد ونگ چ شد.
عل رغم است. شده بیان [١] مقاله این در نیز روبات ها کیف رفتار
نخستین بار برای انشعاب، نظریۀ قرن ی از بیش فعال تاریخچۀ
طنین۴ مدل سازی در نظریه این ، شوق دکتر و گازر دکتر توسط
به کار ۵ موسیق آکوردهای دینامی آنالیز و موسیقیایی صداهای
٢n‐بعدی منفرد دستگاه های توسط مدل سازی این است. شده برده
رده بندی [١] مقالۀ در که م پیوندد واقعیت به بزرگ بسیار n برای
انشعاب۶ کنترل به موسیق ُنت های توصیف بنابراین شده اند.
رهیافت با صدا رنگ طبقه بندی م شود. وابسته دیفرانسیل معادالت
طریق از صوت نال های سی هندس طیف توصیف با انشعاب، کنترل
انجام ٧ هارمونی حدی مجموعه های و هارمونی طنین، منیفلدهای
منیفلدهای هندس و توپولوژی پیچیدگ مطالعۀ به که م گیرد

دینامی در موجود انشعابات روش، این با م شود. مرتبط معرف شده
شناسایی م توان را مختلف سازهای توسط نواخته شده صداهای

توپولوژی پیچیدگ مطالعۀ به منظور .[٣ ،٢] نمود طبقه بندی و
معرف انشعابی، پایای منیفلدهای ، هارمون موسیق  ی مجانبی

توصیف جبری توپولوژی از ٨CW مجتم های ساختارهای توسط و
کاهش یافته سیستم های ٩ جهان افت ش مطالعۀ ، واق در شده اند.
و تجزیه درحال که م گیرد، انجام انفراد١٠ نظریۀ ابزارهای توسط
شار‐ پارامتری منیفلدهای انشعابات به منجر دستگاه انشعابات تحلیل
نیازمند پارامترها فضای توصیف آن، در که م شود چنبره گونه١١ و پایا
مقالۀ به عنوان هم اکنون نتایج این است. CW مجتم های ابزار به

.[۴] است داوری حال در چهارم

سمینار در ارائه شده شوق دکتر و گازر دکتر مشترک تحقیقات
از که شده است منجر مقاله ۴ نگارش به ، [۵] توپولوژی و هندسه
١ مقاالت، این از شده اند. چاپ و پذیرش مقاله ٣ تاکنون تعداد این
و  Communications in Mathematical Physics نشریۀ در [١] مقاله
چاپ Journal of Differential Equations نشریۀ در [٣ ،٢] مقاله ٢
از بیش (با ریاضیات قدیم نشریات از که نشریات، این است. شده 
م شوند محسوب اول تراز نشریات م آیند، به شمار سابقه) نیم قرن
(بدون است شده منتشر آن ها در ایران از کم مقاالت تاکنون که
نشریۀ در ایران از مقاله ٧ تنها تاکنون گازر، دکتر مقاالت احتساب

است). رسیده چاپ به دوم نشریۀ در ایران از مقاله ١۶ و اول
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ٧٠

« فاطم تق پروفسور جایزۀ برندۀ سومین «انتخاب گزارش
جایزه) امنای هیئت (رئیس گویا∗ زهرا

فاطم جایزۀ برندۀ ، عباس عل آقای و (چپ) فاطم تق پروفسور

انجمن اجرایی شورای تأیید و فاطم جایزۀ امنای هیئت پیشنهاد با
ریاض کنفرانس پنجاه وسومین افتتاحیۀ مراسم در ایران، ریاض

آقای شد، برگزار (بهشهر) مازندران فناوری و علم اه دانش در که ایران
برندۀ سومین به عنوان مازندران استان ریاض معلمان از عباس عل

شد. معرف فاطم جایزۀ
که روال طبق ،١۴٠١ سال فاطم جایزۀ برندۀ انتخاب مراحل
کنفرانس در و شد شروع شیراز اه دانش در پنجاهم کنفرانس از
برای شد. انجام آمد، قوام کرمان باهنر شهید اه دانش در پنجاه ودوم
دبیرخانۀ یری پی با و گرفت صورت الزم نامه نگاری های کار، این
انتخاب معیارهای به همراه بازبین شده آیین نامۀ ایران، ریاض انجمن
کنفرانس دبیر محمدزاده حمید دکتر آقای برای جایزه، نامزدهای
کنفرانس پنجاه وسومین علم کمیتۀ دبیر طهماسبی دکتر آقای و
، شفاه تماس های و اتبات م این در شد. ارسال ایران، ریاض

استان در ریاض معلمان با مرتبط نهادهای حضور که شد داده توضیح
است. ضروری جایزه نامزد سه اعالم برای مازندران

خرداد دوم نیمۀ محمدزاده، دکتر آقای کنفرانس محترم دبیر
حقیق اران هم از نفر ١٢ امضای به که را نهایی صورت جلسۀ ،١۴٠١

هیئت برای را جایزه نامزد چهار رزومۀ به همراه بود، رسیده حقوق و
برای نفر چهار این رزومۀ نمودند. ارسال ایران، ریاض انجمن و امنا
تیر ١۵ چهارشنبه مجازی جلسۀ در و شد فرستاده امنا هیئت اعضای
خانم توتونیان، دکتر خانم از ل متش امنا هیئت اعضای حضور با که
مهرداد دکتر آقای و رفیع پور، ابوالفضل دکتر آقای غالم آزاد، دکتر
از که رسیدند تصمیم این به قاط اکثریت شد، یل تش نامداری،

معرف نفر سه جایزه، شیوه نامۀ طبق تا شود درخواست کنفرانس دبیر
که رسیدند اجماع به اعضا رزومه ها، مجدد بررس در ول شوند.
است اه دانش آموزش در نامزدها از ی ارزندۀ فعالیت های تمرکز
نامزدها تعداد بدین ترتیب، و نم گیرد قرار جایزۀ این چهارچوب در و
درنظرگرفتن با پس ازآن، نشد. یری پی موضوع، این و شد نفر سه
استان ریاض برتر معلم به عنوان عباس عل آقای جایزه، معیارهای
با همچنین شدند. انتخاب ایران ریاض انجمن طرف از مازندران
طرف از شد قرار شد، انجام کنفرانس محترم دبیر با که رایزن هایی
آید. به عمل قدردان نیز ر دی نامزد دو از مازندران، استان مسئوالن

بهشت شهید اه ∗دانش

ایران ریاض انجمن ساالنۀ برنامۀ
(١۴٠٢ شهریور تا ١۴٠١ (مهر

ارتقای راستای در کشور آموزش نهادهای با بیشتر تعامل •

. اه دانش و مدرسه ای ریاضیات سط
ارتقای راستای در کشور پژوهش نهادهای با بیشتر تعامل •

. ریاض پژوهش های کیف سط
با ریاض تحقیقات پیش از بیش ارتباط برای بیشتر تالش •

صنعت. و جامعه  نیازهای

و علوم وزارت درس برنامه ریزی کمیته های با اری هم •

پرورش. و آموزش
در برجسته انجمن های و سازمان ها با اری هم برای تالش •

. بین الملل سط
. ریاض جهان اتحادیۀ پن گروه در حق عضویت تأمین •

اه ها. دانش ریاض گروه های با م مستح و مستمر ارتباط •

https://fa.ims.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c/ 
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اه ها. دانش در ایران ریاض انجمن نمایندگان با بیشتر تعامل •

و اه ها دانش حقوق و حقیق اعضای افزایش برای تالش •

کشور. از خارج و داخل مراکز
انجمن. حامیان صندوق برای مردم کم های جذب •

انجمن. هزینه های تأمین •

کشور. دانشجویی ریاض مسابقات برگزاری •

ایران. ریاض انجمن سمینارهای و کنفرانس ها تقویت •

انجمن. ماهانۀ همایش های کیفیت بهبود و منظم برگزاری •

ایران. ریاض انجمن جوایز آئین نامه های به روزرسان •

ایران. ریاض انجمن بولتن اه جای ارتقای برای تالش •

ریاض انجمن نشریۀ مقاالت کیفیت ارتقای برای تالش •

ایران.
. ریاض اندیشۀ و فرهنگ مقاالت کیفیت ارتقای برای تالش •

ایران. ریاض انجمن خبرنامۀ مقاالت و اخبار کیف بهبود •

ایران. ریاضیات تاریخ به مربوط طرح های یری پی •

. ریاض واژه نامۀ ترونی کردن ال •
ایران. ریاض انجمن سایت ارتقای •

مجم در ١۴٠١ ‐ ١۴٠٢ سال برای ایران ریاض انجمن ساالنۀ برنامۀ
تصویب به ١۴٠١ شهریور ١۵ تاریخ در ایران ریاض انجمن عموم

رسید. جلسه در حاضرانِ

انجمن بانوان کمیتۀ عضو انتخاب
اقيانوسيه و آسيا در زنان رياض انجمن اجرايی شورای در

يك به فيلدز مدال نخستین بار برای ٢٠١۴ سال در اينكه از پس
بانوان كميتۀ گرفت، تعلق ( ميرزاخان مريم (زنده ياد ریاض دان بانوی
اهداف از ي شد. يل تش ٢٠١٥ سال در رياض بين الملل اتحاديۀ

پژوهش ، آموزش فعاليت های به جهان رياض دان بانوان تشويق آن
برای استعداد با دختران از حمايت و ترغيب و بيشتر اجتماع و
ل های تش راستا اين در است. بوده رياضيات در تحقيق و تحصيل
قاره های در زنان رياض انجمن های یافتند. گسترش بانوان ریاض

انجمن چنين اقيانوسيه و آسيا اما شدند، يل تش آفريقا و اروپا ا، آمري

رياض ل های تش قاره، دو اين كشورهای اکثر در گرچه نداشتند،
بين الملل اتحاديۀ بانوان كميتۀ بنابراین، بود. آمده به وجود زنان

يل تش نيز اقيانوسيه و آسيا در را انجمن اين گرفت تصميم رياض
گرفت تماس ناحيه اين در ریاض نهادهای و خود سفيران با لذا دهد.
را خود مجم اولين ،٢٠٢٢ اوت اول تاريخ در فراخوان با سرانجام و
خود اجرایی شورای اولين همچنین، داد. يل تش مجازی به صورت
بسيار فعاليت های به دليل و رساند به تصويب آن اعضای پيشنهاد با را
مستقيم زهره دكتر خانم ايران، رياض انجمن بانوان كميتۀ شاخص
ايران رياض انجمن بانوان كميتۀ عضو و ايران در ١CWM سفير كه
و آسيا در زنان رياض انجمن اجرايی شورای عضو به عنوان را هستند
پيام های مذكور همايش در كه است به ذكر الزم برگزیدند. اقيانوسيه
ارائه نيز ایران، جمله از عضو، كشورهای رياض انجمن های رؤسای

گردید.
و انجمن بانوان کمیتۀ به را مؤفقیت این ایران ریاض انجمن
و علم اه دانش علم هیئت عضو مستقیم، زهره دکتر خانم به ویژه

نماید. م عرض تبری ایران، صنعت

1Committee for Women in Mathematics
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یادداشت ها و اخبار

است کس مهری بهمن پرثمر: زندگ ی گزارش
نیست∗ هیچ کس مثل که

اصل∗ ندایی خدیجه

سابق دانشجویان و اران هم از جمع به همت ١۴٠٠ سال زمستان در
برگزار برخط به صورت ایشان برای نکوداشت مهری، بهمن دکتر
رشتۀ به را نکوداشت این مراسم از بخش هایی نوشتار، این در شد.
مشاطیان، شایان آقای و مستغن بهشته خانم درآورده ایم. تحریر
برعهده را جلسه مدیریت شریف، صنعت اه دانش دانش آموختگان

داشتند.١
از و بنیان گذاران از پرتوی فیروز دکتر برنامه، سخنران اولین

(صنعت آریامهر اه دانش فیزی دۀ دانش علم هیئت اعضای اولین
زیر کلمات با را مهری دکتر پرثمر زندگ ایشان بودند. ( فعل شریف
است، تدریس عاشق و نمونه معلم ی مهری «دکتر کردند: توصیف
از نمونه ای اوست. طبیعت جزء و جاری او رگ های در آموزش هنر
خارج و ایران در که هستند فُضالیی و مهندسین همین کارش ثمره 

تحقیقات کارهای کیفیت و حجم تدریس، موازات به م درخشند.
اولین این البته است. فت انگیز ش واقعاً هم فعالیت هایش سایر و
شده برگزار هم قبال و نیست مهری دکتر بزرگداشت در گردهمایی
شد. شناخته ایران ریاضیات ماندگار چهرۀ ١٣٨١ سال در او بود.

صنعت اه دانش ریاض علوم دۀ دانش در او نام به تاالری نام گذاری
قدردان هاست.» این از پایا و گویا نمونه ای شریف،

اه دانش سابق رؤسای از ضرغام مهدی دکتر دوم، سخنران
ایران در استادی مقام به که است افرادی اولین از و شریف صنعت
«دکتر م کنند: وصف این گونه را مهری دکتر ایشان رسیده اند.
در ریاض اشاعۀ وقف را خویش عمر از سال پنجاه از بیش مهری
در را خود هم تمام که ایران خدمتگزاران به چنین من کرد. کشور
مهری، دکتر م کنم. تعظیم داشته اند، مصروف کشور جوانان تربیت
اری هم افتخار خود زندگ در که است افرادی شریف ترین از ی

صنعت اه دانش استخدام به ،۴٧ سال اوایل در من داشته ام. را او با
شدم. مشغول ریاض دۀ دانش در و درآمدم آریامهر

بود. شده استخدام من از قبل سال ی حداقل مهری دکتر
دوست ی به تبدیل و شده آغاز ابتدا همان از ایشان با من آشنایی

باید ما م گفتند که بود این ایشان تدریس و کار فلسفۀ شد. عمیق
تدریس و تعلیم در شوند. بهتر ما از ما، دانشجویانِ که کنیم کاری
دفترش به اول سال روزهای از ی در که دارم به خاطر بود. نوآور
از او داد. نشان من به را تکثیر شده مقاالت از بزرگ دسته  رفتم،
تحقیق ریاض آنالیز مختلف فصل های در بود خواسته دانشجویان
اختیار در و کرده تکثیر را مقاله ها این سپس و کنند تهیه مقاله و کرده

بود. داده قرار دانشجویان همۀ
نوشتن و مختلف منابع مطالعۀ و پژوهش حس ایجاد همین
سابقۀ که دانشجویان برای خصوصاً انگیزه، ایجاد موجب یده، چ
از قبل ابتدا، همان او م شد. نداشتند، را مفاهیم این با آشنایی
تدوین آموزش کادر برای را استخدام آیین نامۀ امین، دکتر اینکه
خود وافر عالقۀ بود، ارتقا شرایط از ی مقاله چاپ آن در که کند
تابستانِ همان در بود. داده نشان مقاله چاپ و تهیه پژوهش، به را
در که شدیم مقاله سه تهیۀ به موفق من و مهری دکتر اول، سال
شد. چاپ هندی و انگلیس نشریات در (میالدی) ٧١ و ٧٠ سال های

علم مقاالت اولین که را مقاالت این گفت من به بعدها امین، دکتر
توجه مورد و داده نشان شاه به بود خارج مجالت در به چاپ رسیده
بود. زیاد خیل مقاله چاپ به ایشان عالقۀ بود. گفته قرار ایشان

است. شده بارگذاری یوتیوب در که است نکوداشت کامل گزارش از بخش هایی نوشتار ١این

https://www.youtube.com/watch?v=FHFGjUGKwf4 


ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٣ ١٧٢ پیاپی شماره

ریاض مجالت در مقاله صد ی از بیش در وی پژوهش های نتیجۀ
اشاعۀ در خدماتش بر عالوه مهری دکتر رسید. به چاپ جهان ممال
بی نهایت شریف، است مردی ما، علم فرهنگ و ایران در ریاض

عزیز. دوست من، برای و صل جو و مهربان

ابن سینا ساختمان روبه روی چهارم)، نفر راست، از جلو، (ردیف مهری دکتر
شریف صنعت اه دانش در

نم دانم دقیقاً است. ماندگار چهره های از ی مهری دکتر
که است این م دانم آنچه چیست. ماندگار چهره  ی احراز شرایط
ماندگار چهره های از ی باشد، حسابی هر به مهری بهمن دکتر
خداوند انشاء اللّه ماست. کشور ریاض در خصوصاً ، عال آموزش
اعطا عزیز انسان و دوست این به عال قدر، استاد این به کامل سالمت
و اران هم دوستان، عزیزش، فرزندان همسر، سر بر او سایۀ و فرماید

باشد.» مستدام سابقش شاگردان
اساتید از شهشهان سیاوش دکتر جلسه، این سوم سخنران
بود. ایران اینترنت بنیان گذار و شریف صنعت اه دانش پیش کسوت
دوران به مربوط که م کنند تعریف مهری دکتر از خاطره ای ایشان
است. ١٣٣۵ سال حدود در اندیشه دبیرستان در خود دانش آموزی  

دالیل به بنا ریاض شان دبیر سال، آن در م گوید شهشهان دکتر
(مرحوم) مهری جمشید نام به دبیران شان از ی شدند. غائب
تدریس در م تواند و است ریاض دانشجوی که دارند برادری گفتند
نبودند) دکتر موق (آن مهری بهمن سپس کند. کم درس این

معلم حق مهری، دکتر بنابراین شد. معلم مان کوتاه مدت برای
به من ،١٩٧١ سال در بعداز آن، پانزده سال دارد. من گردن بر
میهمان مناسبت این به و درآمدم انسین٢ ویس اه دانش استخدام
که گفت ده دانش رئیس ، میهمان این در شدم. ده دانش رئیس
داشتند. مهری بهمن نام به ایران دانشجوی ی پیش سال چند
در ایشان هرچند بود، مهری دکتر با من برخورد دومین به نوع این
اه دانش استخدام به من سال، سه از بعد نداشتند. حضور میهمان
میهمان این بار و ده دانش رئیس میهمان ودوباره درآمدم، آریامهر
آریامهر، اه دانش به ورودم از پس سال ی شدم. مهری بهمن دکتر

شرایط بنابه مقطع در بود، ده دانش رئیس درحال که مهری دکتر
بود درحال این و یرند ب به عهده را درس ۵ تدریس شدند مجبور
وییم ب که نداشت وجود حق التدریس نام به چیزی زمان آن در که
کردند. قبول را تدریس از حجم این پاداش این دریافت به دلیل شاید
این کارها، پیشبرد برای ده، دانش ریاست سمت داشتن با مهری دکتر
آن در که بود کس تنها مهری دکتر کردند. قبول را تدریس از حجم
دو بار، دو داشتند که زیادی فعالیت های به خاطر شدند موفق سال ها

یرند. ب پايه
استاد ایشان بودند. سهراب پور سعید دکتر چهارم، سخنران
بودند. شریف صنعت اه دانش رئیس دوره، سه در و انی م دۀ دانش
بهمن «دکتر م کنند: توصیف این گونه را استاد سهراب پور، دکتر
شریف صنعت اه دانش ریاض علوم دۀ دانش بازنشستۀ استاد مهری
بسیاری و کرده تدریس اه دانش این در سال پنجاه به نزدی و است
و ایران ر دی اه های دانش و شریف صنعت اه دانش فعل استادان از
معادالت ایشان تحقیقات زمینۀ بودند. مهری دکتر شاگردان دنیا،

تکمیل تحصیالت مرکز در ایشان است. پاره ای و عادی دیفرانسیل
اه دانش و و پورتوری اه دانش آلمان، هامبورگ اه دانش زنجان،
مؤسسۀ در ۴۵ تا ۴٠ سال های بین است. پرداخته تدریس به نیویورک
نیز عالقه ای بود. مشغول پژوهش به ا آمری در دیتا کنترل کامپیوتر
این فوق لیسانس مدرک و داده نشان تربیت علوم و روانشناس به

است. کرده دریافت تهران عال دانشسرای را رشته

تدریس حال در مهری دکتر
مهری دکتر همه چرا شما نظر به م پرسند: سهراب پور دکتر
. دوست داشتن و مهربان است فردی اینکه به خاطرِ دارند؟ دوست را

صنعت اه دانش مسئولیت که شد آغاز زمان مهری دکتر با من آشنایی
اه دانش در ۶٨ تا ۵٠ سال از من چون شد. واگذار من به شریف
مرکز در که مهربان شان همسر و ایشان با ٧٧ سال از بودم. شیراز
2Wisconsin
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و شمرده مغتنم را فرصت شدم. آشنا م کردند، تدریس اه دانش زبان
برخ به همراه مهری دکتر م کنم. عرض سالم هم ایشان خدمت
کاشان جمشید غیاث الدین اه دانش شریف، صنعت اه دانش اساتید از

هیئت عضو سابق، علوم وزیر طرف از هم حقیر این کردند. تأسیس را
خوبی فرصت امنا هیئت جلسات بنابراین بودم. اه دانش این امنای

بود. ایشان دیدار برای
ارشد کارشناس دورۀ دانش آموختگان از وهاب زاده فریما خانم
مهری دکتر حرفه ای زندگ دربارۀ نماهنگ شریف، صنعت اه دانش
«پدر نماهنگ: این به روایت مهری دکتر زندگ بودند. کرده تهیه
رشت مدارس ریاض معلم مهری، محمد عل میزرا مهری، بهمن
نهضت فعاالن از و برم گرداند فارس به را روس کتاب های و بوده
و شد تبعید اصفهان به نهضت، این ست ش از بعد که بود جنگل
از بعد ایشان آمد. به دنیا اصفهان در ١٣١۴ سال در مهری بهمن
لیسانس تهران، و رشت در متوسطه و ابتدایی تحصیالت گذراندن

تربیت علوم لیسانس و تهران اه دانش علوم دۀ دانش از را خود ریاض
و رفته ا آمری به ١٣٣٨ سال در و کرد دریافت عال دانشسرای از را
١٣۴۵ سال در و کاربردی ریاض فوق لیسانس مینه سوتا اه دانش از
از پس نمود. اخذ را خود ریاضیات دکتری انسین ویس اه دانش از
دکتر به دعوت و بازگشت ایران به نیویورک اه دانش در تدریس مدت
مشغول شریف صنعت اه دانش علم هیئت عضو به عنوان مجتهدی،
کارهای مهم نتیجۀ پرداخت. تألیف و تحقیق تدریس، به و شد به کار
و خارج و داخل مجالت در علم مقاله هفتاد از بیش مهری دکتر

است.» کتاب عنوان ٩ از بیش تألیف یا ترجمه
و مهری دکتر شاگرد قمصری، منوچهر دکتر بعدی، سخنران

ریاض لیسانس فوق بود. شریف صنعت اه دانش در ایشان ار هم
دریافت ان میشی اه دانش از ریاض دکتری و استنفورد اه دانش از
آنالیز درس به مربوط مهری دکتر با ایشان خاطرۀ اولین کرده اند.
مهری دکتر با ما آشنایی که م گوید قمصری دکتر است. حقیق
استنفورد از وقت که هست یادم رفت. اه دانش و درس از فراتر
را مهری دکتر به سرزدن همیشه مادرم برم گشتم، ان میشی یا
مربوط دارم مهری دکتر از که ری دی خاطرۀ م کردند. یادآوری
اتاقش درب مهری دکتر بود. دانشجویان با ایشان زیبای ارتباط به
سخت دوران آن در اینکه و ایشان زیبای روحیۀ بود. باز همیشه
به سرزمین، این به عالقه اش و عشق بود. امیدوار همچنان
مثل کاش م گویم نشد. کم وقت هیچ تدریس به و دانشجویان

بودم. مهری دکتر
اه دانش بازنشسته اساتید از آسرایی اسداللّه دکتر بعدی، سخنران

م کند: توصیف این گونه را مهری دکتر ایشان بودند. گیالن
را ریاض سخت مفاهیم همیشه که بود این خصوصیت بزرگترین
ایشان بعدی جالب خصوصیت م کرد. تفهیم دانشجویان برای
برای کار این انجام که بود دانشجویان حضور در اوراق تصحیح

بود. بزرگ واقعاً چالش نفری ٣٠٠ کالس های

نفر کشور. ریاض مسابقات در اول مقام کسب به دلیل قهرمان سعید آقای از تقدیر
مهری دکتر وسط، نفر و اه) دانش (نایب التولیه نصر سیدحسین دکتر چپ سمت

( ریاض علوم دۀ دانش (رئیس

، بیات ندر اس اصغر عل مهندس آقای توسط بعدی سخنران
اداری‐مال معاون و ایشان ار هم و مهری دکتر سابق دانشجوی

این گونه را مهری دکتر ایشان شد. انجام شریف صنعت اه دانش
اه دانش به که هستد اساتیدی اولین از مهری دکتر م کند: توصیف
از قدردان بر عالوه مراسم هایی چنین برگزاری آمدند. شریف صنعت

کم جوان نسل به کرده اند، خدمت کشور و اه دانش به که افرادی
است. ارزشمند بسیار این و کنند پیدا بهتر را خود مسیر تا م کند
دانشجویان برگه های و داشتند دانشجویان با صمیم روابط ایشان
حس ایجاد باعث کار این م کردند. تصحیح خودشان حضور در را
اساتیدی اری هم با عالوه بر این، م شد. دانشجویان به احترام

اه دانش رشته های برای به روز برنامه های مهری، دکتر مانند
و شد برگزار اه دانش این در ایران ریاض کنفرانس دومین داشتیم.
بنیان گذار (که ۵ م کارت و دیودونه۴ سوبولف٣، چون ریاض دانان
آمده رزاده عل عس لطف دکتر مرحوم و هست) مصنوع هوش
ایران ریاض انجمن اساس نامۀ و بود آموزش برای تحول این بودند.
ایشان م کرد. کار به روز ریاض دۀ دانش شد. تصویب زمان آن در
تعداد غالباً درس، حجم نظر از و بودند فعال بسیار هم پژوهش بحث در
مرحلۀ در نفر چهار تعداد زمان، آن در م دادند. ارائه را درس زیادی
3Sobolev 4Dieudonné 5McCarthy
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سال های از ایشان بود. ایشان آن ها از ی که رسیدند استادی به اول
تعداد و بودند شریف صنعت اه دانش در بازنشستگ زمان تا ۴۶ یا ۴۵
کردند. استفاده ایشان محضر از مختلف مقاط دانشجویانِ از زیادی
رشتۀ اولین بودند، آمده عبدالسالم پروفسور مرحوم که ١٣۶٧ سال در
تأسیس سال چهلمین در شد. بنیان گذاری ریاض و فیزی دکتری
شریف صنعت اه دانش در تاثیرگذار فرد ۴٠ از ی ایشان اه، دانش
را کشوری نمونۀ استاد عنوانِ ١٣٧٧ سال در و شد داده تشخیص

کردند. دریافت

دانشجویان از تعدادی جم در مهری دکتر

و مهری دکتر سابق دانشجوی تابش، یحیی دکتر بعدی سخنران
جمشید غیاث الدین اه دانش و شریف صنعت اه دانش در ایشان ار هم
مهری «دکتر گفتند: مهری دکتر خصوص در ایشان بودند. کاشان
یا بدهند انجام پژوهش کار که م کردند تشویق یا کم همه به
و کنم کار ایشان با که داشتم را افتخار این من کنند. منتشر مقاله
اردوش عدد که همان طور م کنم پیشنهاد من کنم. منتشر مقاله
با مشترک مقاله  که هرکس و داریم مجارستان ریاض دان نام به
تعریف هم را مهری عدد دارد، ی اردوش عدد باشد، داشته ایشان
دکتر با بسیار حضرهای و سفر در که داشتم را این افتخار کنیم.
از هم مت ح ، ریاض صحبت های بر عالوه که باشم دم خور مهری

م گرفتم.» ایشان حرف های
نفر نکوداشت، این برگزاری بان زنگنه، ظهوری بیژن دکتر آقای
گفت: ایشان کردند. صحبت مهری دکتر خصوص در که بود بعدی
هم االن تا آشنایی این و شدم آشنا مهری دکتر با ١٣۴۶ سال از من
از من نم آید. مجال این در آن کل دربارۀ صحبت که دارد ادامه

صنعت اه دانش در ۵٢ سال تا و مهری دکتر دانشجوی ۴٩ تا ۴۶ سال
صنعت اه دانش در ایشان ار هم نیز ٨۵ تا ٧١ سال از بودم. آریامهر

ترکیه بلغارستان، ایران، در را زیادی کنفرانس های ما بودم. شریف
زیبایی داستان هر کدام که کردیم شرکت مهری دکتر به همراه ... و
بودم. ایشان دانشجوی که م پردازم زمان آن به بیشتر من اما دارد.

که زمان از بماند! عشق آن داستان و بودم ریاض عاشق دبیرستان در
رشته مصلحت اندیشانه، به دالیل شدم آریامهر صنعت اه دانش وارد
داشتیم ریاض درس ۴ اول، سال در کردم. انتخاب را شیم مهندش
که مدرن ریاض ی بود تاثیرگذار واقعاً ریاض اش درس دو که
مهری دکتر که آنالیز درس و م شد ارائه فرانسون الیزابت خانم توسط
از صمیمت و صفا و درس به عشق ، اصل منابع از استفاده م داد. ارائه

قدیم عشق آن کالس، این در بود. درس این در ایشان ویژگ های
مولوی: قول به شد. روشن دوباره

رود دل از کجا اول پيشۀ
شود بيرون زدل ک اول مهر

مقاله از صحبت که بود این مهری دکتر تشویق کارهای از ی
به بنویسند. مقاله دانشجویان م کرد تشویق مهری دکتر م کرد.
شعر این که گفتند در آخر بنویس. پی عدد درباره مقاله ای گفتند من

کنید: اضافه آن به هم را
نبیند خدا به جز که جایی به آدم رسد

آدمیت ان م است حد چه تا که بنگر
مقالۀ چه م گفتند: دیدند، م را من که بار هر مقاله، نوشتن از بعد
زیباشناسانۀ نگاه این .... ، گذاشت زیبایی شعر چه ، نوشت خوبی
مصلحت اندیشانه فکری بنیان آن که بود ریاض چالش های به ایشان

بدهم. رشته تغییر ١٣۴٧ سال در شد باعث و داد تغییر را بنده در
کردند، اشاره آن به هم شهشهان دکتر که جالبی موارد از ی
اندازه نظریۀ شدند عالقه مند ایشان ١٣۴٨ تابستان در که است این
از تهران سوزان گرمای در بدهند. درس کولموگروف کتاب از را
هر مجتهدی. ساختمان همان در برویم، کالس به خواست ما
به عنوان ما بدهند، درس جدیدی چیز م خواستند مهری دکتر وقت
لذت ایشان عالقۀ و عشق از و داشتیم حضور همیشه مجان گوش
دکتر همه! از متفاوت انه، ی است شخصیت مهری دکتر م بردیم.
مهری دکتر مهری، دکتر نیست. هیچ کس مثل که است کس مهری

است.
ریاض انجمن نمایندۀ ممقان جلوداری محمد دکتر ادامه، در

خودشان دکترای و ارشد کارشناس ایشان کردند. صحبت ایران
اه دانش بازنشستۀ استاد و گرفته اند شریف صنعت اه دانش از را
به صورت را خود سخنران ممقان دکتر هستند. طباطبایی عالمه
شدم، ریاض دۀ دانش وارد که ١٣۵٢ سال «مهر م کنند: شروع زیر
آشنایی این و شدم آشنا بود، ده دانش رئیس که مهربان بسیار مردی با
است. شده مجهز م مستح پیوندهای به و دارد ادامه هم ازآن به بعد
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همه، برای تندرست آرزوی و نکوداشت این برگزارگنندگان از ر تش با
ایران ریاض انجمن شفاه تاریخ کمیتۀ که م رساند اطالع به
سرزمین این اخیر سال ۵٠ ریاضیاتِ شفاه تاریخ تدوین صدد در
ریاض دانان مورد در کار انجام نحوۀ در خصوص اولیه مطالعات است.
نتیجه این به کمیته و است گرفته صورت ایران داخل مقیم سوت پیش
این برگزارکنندگان از خارج مقیم ریاض دانان برای که است رسیده

کند.» یاری درخواست حاضر دوستان و مراسم

بیژن راست: از . ١٣٧۶ شهریور کرمانشاه، ایران، ریاض آموزش کنفرانس دومین
موناش اه دانش ریاض آموزش (استاد بیشاپ الن گویا، زهرا زنگنه، ظهوری

سید بهبودیان، جواد زنده یاد اصفهان)، اه دانش علم (هیئت دانایی عل استرالیا)،
محمود مهری، دکتر امیرکبیر)، اه دانش علم (هیئت لواسان محمدتق

پور. رجبعل مهدی  محسن مقدم،

در پرداختند. سخنران ایراد به مهری دکتر شاگردان ادامه در
مهری دکتر با را ارشدشان پایان نامۀ که طاهری شهناز دکتر خانم ابتدا
(س) الزهرا اه دانش علم هیئت عضو حاضر حال در و دادند انجام

ریاض آنالیز درس اولین م گویند: ایشان کردند. صحبت هستند،
داشتند که خاص ویژگ و گذارندم مهری دکتر با چهار ترم در را
خصوصیات از م کردند. تصحیح دانشجو جلوی را برگه که بود این
تدریس هنگام در ایشان متانت و آرامش درس، کالس در ایشان ر دی
هم االن و بودند معلم بیایيم، به دنیا ما اینکه از قبل ایشان بود.
بود صمیمیت رشان، دی خصوصیات از هستند. زندگ مان معلم
به همراه کوه برنامۀ هفته آخر و م کردند ایجاد دانشجویان برای که
ر دی مورد م کردند. دعوت هم دانشجویان از که داشتند اران هم
جملۀ آن و بود دانشجو استاد‐ رابطۀ در راحت ایجاد ایشان، دربارۀ
دانشجو پرسش گری به کم که بپرس!» سوال من از «بیا معروف
آیندۀ سال س  ؟» کن کار معادالت داری «دوست جمله  م کرد.

آن از بعد گفتند. بنده به ارشد سوم یا دوم ترم در که ساخت را بنده
دیفرانسیل معادالت زمینۀ در سپس و شدند بنده ارشد راهنمای استاد

کردم. کار جزئ
کرامت منصور دکتر کردند، صحبت که ایشان شاگردان ر دی از
اه دانش از برق مهندس رشتۀ در ١٣۶٣ سال ورودی ایشان بودند.
ایشان هستند. اپل شرکت مدیران از حاضر حال در و بودند شریف
صفا با و گرم دل هایی م کنند، کار عالقه و عشق با که آنان گفتند:
سه، تاالر در م کنند. رشد و برده لذت آن ها کنار در ران دی که دارند
در عددی. محاسبات درس کالس در و بودیم ابن سینا ساختمان کنار
پای که کس و بود زاویه ی سینوس تخمین دربارۀ درس روز، آن
به نگاه ایشان بود. درآورده ١/١۵ را جواب بود، حل حال در تابلو
باالتر ریاض دانشجوی برای گناه هیچ گفتند و کردند سیاه تخته

آورد! به دست  ١ از بزرگ تر را زاویه ی سینوس که نیست این از
درس این جزوۀ که کردم پیشنهاد ایشان به درس این اتمام از بعد
از بعد و کردم به کار شروع بنده و کردند موافقت ایشان و بنویسم را
ایشان و بدهم تحویل را جزوه رفتم روز ی و شد تمام ماه شش
من کردند. نوشتن به شروع که بنویسیم آن بر هم مقدمه ای گفتند،
ر تش ی ایشان داشتم انتظار و بودم کم سن و سال دانشجوی ی
نوشتند آن پایان در که دیدم تعجب کمال در اما نند. ب خش وخال
به همراه شد باعث کار این بعدها کرامت». منصور و مهری «بهمن

بنویسم. هم را ر دی جزوات برق دۀ دانش در استادان مان

علوم دۀ دانش ،١٣٩۵ سال ریاضیات، مل روز در مهری دکتر از تقدیر
گیالن اه دانش ریاض

١٣۶٣ ورودی ایشان بودند. کمال جلیل دکتر بعدی سخنران
مشغول و ۶ دیسِپل سامسونگ شرکت ازمدیران و برق دۀ دانش
خاطرۀ ی ایشان هستند. خوزه٧ سن ایالت اه دانش در تدریس
مهری دکتر با عددی محاسبات درس در نوزده و نیم نمرۀ دربارۀ شیرین

کردند. تعریف
6Samsung Display 7San José State University
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طلوع برنامۀ در مهری دکتر صحبت های از گزیده ای ادامه در
خصوص در سؤال برنامه، مجری ارجمند، داریوش آقای شد. پخش
م گویند جواب در مهری دکتر که م پرسند ریاضیات و هنر ارتباط

است». هنر ی اعداد شناختن است. هنر ی خودش «ریاضیات

جهان بخت. آقای و مهری دکتر تابش، یحیی

شیم هشتم دورۀ دانش آموخته های از آریا، فریبا دکتر خانم
ریاض درس ایشان بودند. بعدی سخنران شریف، صنعت اه دانش

وی شدند. اه دانش وارد ١٣۵٢ سال و گذرانده  مهری دکتر با را ٢ ١و
دیده شدن از بعد دادند: توضیح نکوداشت این ل گیری ش نحوۀ دربارۀ
آقای ، اجتماع ه های شب در زنگنه دکتر و مهری دکتر از عکس
نکوداشت برنامۀ ی دادند پیشنهاد و گرفتند تماس علوم محمد
همه این شدیم. روبه رو مهر از بهمن با راستا این در باشیم. داشته

ایشان. به هست عالقه و عشق
آریا، فریبا خانم ها دادند: ل ش را نکوداشت برنامۀ این که افرادی
بیژن دکتر آقایان و ذعیم میترا وهاب زاده، فریما ، مستغن بهشته
مشاطیان، شایان ، علوم محمد تابش، یحیی دکتر زنگنه، ظهوری
و عشق با و کشیدند زحمت که ایران فرد سعید و رستم آبادی فرشاد

دیدند. تدارک را برنامه این عالقه
در و بودند کرده شرکت نفر سیصد از بیش کم نظير برنامه این در
بین از کنند. بیان دارند، خاطره  ای اگر که شد خواسته حاضرین از پایان
زارع رشید دکتر آن ها، از ی که کردند صحبت نفر چهار حاضرین
ایشان بودند. زنجان پایۀ علوم تکمیل تحصیالت اه دانش از نهندی

بهمن دکتر با و بودند شریف اه دانش ریاض رشتۀ ١٣۶۵ سال ورودی
این گونه را ایشان نهندی زارع  دکتر گذرانده اند. درس چندین مهری
دارند. بنده گردن به بزرگ حق مهری بهمن دکتر م کنند: توصیف
زنجان بیایند که بود شده تقاضا مهری دکتر آقای از ١٣٧٢ سال در
کنند. مدیریت را پایه علوم تکمیل تحصیالت تازه تأسیس اه دانش و
پروفسور آقای و کردند برگزار جبری هندسۀ در دوره ای ٧٣ تابستان
این در هم من و کردند تدریس جبری هندسۀ و آمدند هند از سیمها
اه دانش بورسیۀ که گفتند من به مهری دکتر کردم. شرکت مدرسه
این در درخواست و کردم قبول هم بنده شوم، تکمیل تحصیالت
شد. رد لیسانس، معدل پایین بودن به دلیل که کردم ارسال خصوص
در تغییر باعث و حل موضوع این مهری، دکتر یری پی با ادامه، در
که هست سال ٢٣ مدت به االن و زنجان به آمدم شد. بنده سرنوشت

مشغولم. این جا در
شوق اش که حال در مهری دکتر مراسم، این پایانِ در

«کوچ اصطالح بار چندین و کردند ر تش حاضرین از م ریختند
او افتادگ از نشان و ایشان تکیه کالم های از ی که هستم!» شما
شهین خانم مهری، دکتر آقای همسر همچنین بردند. به کار را است
در کنندگانِ شرکت از نیز مهری دکتر آقای گرام خواهر و ، مجلس

کردند. قدردان و ر تش مراسم این
و کش و  قوس هزاران این از بعد ایران است شده سبب آنچه

زنان و مردان وجود در که است عشق بماند، پابرجا زمانه طول در
حیات و م بخشد زندگ م کند، پیدا تجل مهری بهمن همچون
بمان! فرزندانت برای ایران، ای م کند. ادامه دار را سرزمین این
پرورانده ای، خود دامان در که مهری بهمن چون گوهرهایی برای

بمان!

قدردان و ر تش
به خاطر آریا فریبا دکتر خانم و زنگنه ظهوری بیژن دکتر آقای از
خبرنامه محترم سردبیر از و گزارش، این تهیۀ طول در همراه شان
م کنم. زاری سپاس گزارش، این تهیۀ برای پیشنهادشان به خاطر

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗
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شد∗ آسمان شیدفر عبداله دکتر
نظری∗ عل محمد

باز ذهن در را خود جای به مرور خاطراتش م رود دنیا از کس وقت
غروب از خبر وقت که شنيده ام بسیار را جمله این اصال م کند.
برای و بود الهیجان اهل اصالتاً کرد. طلوع یادش آوردند، وجودش

فرق البرز طرف آن م کنیم زندگ البرز جنوبی قسمت در که ما
ندارد وجود صومعه سرا و فومن لنگرود، ، انزل الهیجان، رشت، بین
لهجه که بود مردی م دانستند. رشت اهل را شیدفر دکتر همه و
درس اول جلسۀ چند تا من و بود نشده فراموش اصال رشت اش
م کردم احساس و نم شدم کلماتش از خیل متوجه مختلط توابع
به یواش یواش م زند. حرف و م گذارد هم روی را دندان هایش
که بود مهربان خوبش صفات از کردم. عادت ایشان لهجه و تدریس
هستید من بچه های همه شما م گفت وقت و بود گونه این واقعا
م گوید. سخن دارد دل ته از که رسیدم م باور این به به یقین
مؤسسۀ بان مصاحب، غالمحسین دکتر زنده یاد شاگردان همه مثل
هیچ کس از را تمرین حل عدم و تنبل و بود سخت گیر ایران ریاضیات
اگر م کرد. کنترل گاه دفترها در را تمرینات حت نم پذیرفت.
تخته پای در م رفت. در کوره از بدجور بود نکرده حل تمرین کس

م انداخت. راه سؤال بیست
بودی؟ مریض

‐نه
نکردی؟ حل تمرین چرا پس

بوده؟ مریض مادرت
‐نه

نکردی؟ حل تمرین چرا پس
بوده؟ مریض پدرت

‐نه
نخواندی؟ درس چرا پس

شده؟ تنگ شهرستان در خانواده برای دلت
‐نه

نکردی؟ حل تمرین چرا پس
و م شد بلند صدایش تُن به مرور م شد تدریس در غرق ...وقت
این که م زند فریاد وجود تمام با دارد که م کردم احساس گاه
به توان تمام با را دستانش حت م کند، صدق معادله این در تابع
پایین و باال هم کم ی و م برد تخته روی شده نوشته تابع سمت
م آمد بیرون خویش درس اتاق از مال نژاد دکتر گاه م پرید.
که بیاورد پایین را صدایش تن که م داد تذکری شیدفر دکتر به و

است. شده پر او صدای از ریاض گروه ساختمان
علم به ایران ریاض کنفرانس نهمین و چهل  در شرکت برای
به شاگردی نبود. که نبود کردم جستجو هرچه رفتم صنعت و
دکتر از اینکه تا قفل! و قفل اتاقش و بود رفته استادی دست بوس
امیدوار نم آيد. اه دانش به و کرده پیدا کسالت که شنیدم هادیان
مبارزه توان بدن م رود باال که سن اما بازیابد را سالمت بتواند بودم
دکتر و است شده تسلیم بدن که م بین گاه و م دهد دست از را
به را تن آخر جاوید، همیشه لبخند آن با باال صدای تُن آن با شیدفر

نمود. آغاز وت مل به را روح پرواز و کرد تسلیم خاک
او دکتری دورۀ تخصص که را جزئ دیفرانسیل معادالت درس
چون و م گفت دبناس٢ و مینت‐یو١ نشدۀ ترجمۀ کتاب روی از بود

یابد. زیادی بهبود همۀ زبان شد باعث م خواست، را تمرینات حل
و شد راه اندازی ١٣۴۴ سال در مصاحب دکتر ریاضیات موسسۀ
عبداله دکتر پذیرفت. را خود دانشجویان از گروه اولین ١٣۴۵ سال در
میرکمال همراه به و بود ریاضیات مؤسسۀ دوم دورۀ دانشجوی شیدفر
غالمرضا زنده یادان و هنری بهمن هنری، قاسم طاهر میرنیا،
آن ها مصاحب دکتر که بودند نفری شش ، حسن اکبر و جهانشاهلو
تویسرکان، شهر از حسن اکبر زنده یاد پذیرفت. دوم دورۀ برای را
توابع از نده هری اهل میرنیا میرکمال اراک، از جهانشاهلو غالمرضا
خراسان کاشمر از هنری بهمن مشهد، از هنری قاسم طاهر بابل،
فشردۀ و سخت دورۀ که بودند کسان الهیجان از شیدفر عبداله و
1Myint-U 2Debnath
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رساندند. اتمام به ریاضیات مؤسسۀ در را ریاضیات

از مدعو ویتاکر(استاد پرفسور هنری، بهمن جهانشاهلو، غالمرضا چپ: از ایستاده
سوئد)، از مدعو استاد سلبرگ( پرفسور مصاحب، غالمحسین دکتر انگلستان)،

فرزان مسعود و نژاددهقان یداله بهفروز، احمد رضوی، اسداله
عبداله میرنیا، میرکمال پورعبداله نژاد، محمدعل ، حسن اکبر چپ: از نشسته

بخش نشوادیان باقر هنری، قاسم طاهر شیدفر،

رودین خود با را ریاض آنالیز که م گفت حسن دکتر م آید یادم
بوده لندن از پروازی استاد رودین و است گذرانده ریاضیات مؤسسۀ در
ایران فرزندان آموزش برای را چندهزارکیلومتری راه این هفته هر و

است. م کرده ط زمین
کمبریج در را دکترایش او اینکه حسب بر مصاحب دکتر شاگردان
در نیز شیدفر دکتر و شدند انگلستان کشور راه بیشتر بود، گرفته

سیت اه دانش در را خویش دکتری دورۀ او و نبود مستثن بین این
علم اه دانش علم هیئت عضو ١٣۵٨ سال از و رساند اتمام به لندن
دهۀ ریاض گروه علم هیئت کرس های اکثر بود. ایران صنعت و
دو و بودند کرده اشغال مصاحب شاگردان را صنعت و علم اه دانش ۶٠
دکتر و حسن اکبر دکتر یعن ریاضیات مؤسسۀ دوم دورۀ الس هم

شدند. نیز ار هم بعدها و بودند الس هم شیدفر
نهاد نام کتب ترجمۀ دورۀ را آن باید که فرهنگ انقالب دورۀ در
علم اه دانش فیزی بخش استاد فرمان، حسین به همراه شیدفر عبداله
٣ کریزی اروین پیشرفته مهندس ریاض ارزشمند کتاب صنعت، و
بعد که نمود آن چاپ به اقدام اه دانش نشر مرکز و نمودند ترجمه را
استقبال مورد و شد چاپ تجدید بار چندین اه ها دانش بازگشایی از

گرفت. قرار دانشجویان و اساتید گستردۀ
ابتدا م پرسیدم شیدفر دکتر از سوال امتحان جلسه در اگر
اصرار که چند بار اما است، امتحان م گفت و م کرد مقاومت کم
یر ب را این بیا کشت مرا که تو م گفت مهربان فرط از م کردی،

به جزئ مشتقات با معادالت امتحان از بعد .... و b یر ب را این و a
١٧ نمره با وقت اما م شوم، بیست که بودم امیدوارم و رفتم اتاقش
سه گفت، ایشان کرده ام. حل را همه که کردم اعتراض شدم، مواجه

بودم. کرده راهنمایی خودم را نمره

نکرده حل تمرین که بار ی مختلط توابع کالس همین در
صنعت و علم اه دانش ریاض دۀ دانش ساختمان درب جلوی در بودم
و نم شود یل تش امروز شیدفر دکتر کالس که نوشتم اطالعیه ای
ظهر از بعد نیم و ی ساعت در ورودی درب جلوی شیشۀ پشت به
کالس به آمدن برای داشت احتماال و بود داخل خودش او و چسباندم
و برگشتند رسیدند راه از که هری بچه ها و م شد آماده ١۴ ساعت
را تمرینات بعد جلسۀ برای که داد دست فرصت و نشد یل تش کالس
کرده ام پیدا را گناه این به اعتراف جرأت است رفته که حاال کنم. حل
اطالعیه که نوشتند و کردند درست مهر گروه برای آن از بعد که
و نداشتم چاره ای و بود زشت کارم . ال و ندارد اعتبار مهر بدون
شیطنت های جزء دارم. بخشش طلب کرده سفر روح آن از حاال
از ی بار بودم، ارشد دانشجوی که زمان است. دانشجویی دوران
شوشتری کوچ بهناز خانم زنده یاد از تا بودم آمده تهران به کرمان
نبود ایشان یرم. ب جزوه ای بود صنعت و علم اه دانش دانشجوی که
3Erwin Kreyszig
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کالس در جلوی از و بود سرکالس شیدفر دکتر رفتم، گروه به داخل و
است، آمده دوستانم از ی گفت دانشجویان به و دید مرا شدم رد که

بوس دیده و گرفت آغوش در مرا و آمد بیرون به کرد، رها را کالس
را. مهربان همه این نم شد باورم . کارشناس سابق دانشجوی از
او دیفرانسیل معادالت و مهندس ریاض ، عموم ریاض کتاب های
شد. چاپ  تجدید بارها آزاد اه های دانش و صنعت و علم اه دانش در

دارم. دوست را کریزی پیشرفتۀ مهندس ریاض ترجمۀ هنوز
رفتم نشوادیان بخش دکتر دیدار به کاری انجام برای امروز عصر
شیدفر دکتر آسمان شدن از صحبت ، احوال پرس و سالم از بعد و
مؤسسۀ دوم دورۀ دانشجویان از او که گفت نشوادیان بخش دکتر شد.
بودیم. سوم دورۀ از پورعبداله نژاد دکتر زنده یاد و من و بود مصاحب

با پورعبداله نژاد دکتر و خود نزدی ارتباط از نشوادیان بخش دکتر
اینجا در که داد من به را خاطره انگیز عکس دو و گفت شیدفر دکتر
شتافته مصاحب دکتر استادش دیدار به او حاال گذاشتم. اشتراک به
عضو شوشتری، کوچ بهناز دکتر شاگردش دیدار به نیز و است
دکتر ارانش هم دیدار به و اهواز چمران شهید اه دانش علم هیئت
دکتر و حسن دکتر الس هایش هم و جذبی بتول دکتر و اسرافیلیان

جهانشاهلو.
و فرزندان صنعت، و علم اه دانش اساتید و ایران ریاض جامعۀ به

م گویم. تسلیت گرام شان همسر

اراک اه دانش ∗

عالم زاده∗ عل اکبر دکتر مرحوم یاد به
نظری∗ عل محمد

آمد. به دنیا مشهد شهر در ١٣٢٢ سال در عالم زاده عل اکبر دکتر
اه دانش از را خود ریاض کارشناس مدرک ١٣۴۴ سال در ایشان
راه اندازی با بعد سال ی کرد. دریافت اول رتبۀ با و مشهد فردوس
غالمحسین دکتر توسط اول، ورودی به عنوان ریاضیات، مؤسسۀ

کارشناس دورۀ ١٣۴٧ سال در شد. وارد مؤسسه این به مصاحب
موفقیت با ریاضیات مؤسسۀ از را ریاضیات) (مدرس ریاض ارشد
ریاضیات مؤسسۀ در داشت که همت و هوش با باز و رساند به پایان
غالمحسین دکتر ریاضیات، موسسۀ سخت گیر استاد اولِ شاگرد نیز

شد. مصاحب،
م گويد ریاضیات مؤسسۀ سوم دورۀ دانشجوی نشوادیان، دکتر
اعتقاد و نم گرفت بیشتر دانشجو شش سال ریاضیات مؤسسۀ که

داشته دانشجو شش از بیش نباید هردوره که بود این بر مصاحب دکتر
دکتر وقت، علوم وزیر که ی بار هنری قاسم دکتر به قول باشد.
کرد تقاضا مصاحب دکتر از انتقاد به بود آمده مؤسسه بازدید به راهنما،
پذیرفته مؤسسه در هر ساله بیشتری دانشجوی تعداد م شود اگر که
اما است، انات ام از سرشار هم این جا و دارد نیاز ت ممل که شوند
مصاحب دکتر آن قدر و آقا! نه خیر بود، این فقط مصاحب دکتر جواب
نداشته جرأت رهنما دکتر چون وزیری که داشت اقتدار و کالم نفوذ

کند. اضافه کلمه ای باشد

دکتر الس های هم از ، ارمن هموطنان از ی آغوب زاده آقای
بودند جدی بسیار آدم ایشان بود. مؤسسه اول دورۀ در عالم زاده
منصوب مؤسسه کتابخانۀ مسئولیت سمت به را او مصاحب دکتر و
به و تالش، و کار و م خواست درس خواندن فقط مصاحب بود. کرده
ریاضیات، مؤسسه دوم دورۀ دانشجوی جهانشاهلو، دکتر زنده یاد قول
م کرد محبوس کتابخانه در را ما صبح مصاحب، که م شد گاه
این از بعد تازه و م گذشت مطالعه و تحقیق به باید غروب تا و
کنار م گفت م کرد، رانندگ وقت و نم شد راض فشار همه
فاجعه ای االن شماهاست! درس خواندن مثل من رانندگ بروید،
برای مصاحب به همین خاطر مضمون). به (قریب است اتفاق در حال
جدی فردی به تمرین، و درس خواندن به دانشجویانش وادار کردن
دکتر هم کالس های ر دی از داشت. نیاز آغوب زاده آقای مثل
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اقدام تحصیل ادامۀ برای ظاهراً که بود، کمپان مریم خانم عالم زاده،
عضو اصفهان، نجف آبادِ اهل اسرافیلیان ابراهیم دکتر ری دی و نکرد
برای مصاحب همانند که بود ایران صنعت و علم اه دانش علم هیئت
ایشان، گرفت. را خود دکترای آن جا و رفت انگلستان به تحصیل ادامۀ
٢٣ در و بود اسالم شورای مجلس در تهران مردم دوم دورۀ نمایندۀ
بهنام ابراهیم دکتر ر، دی الس هم شتافت. حق دیدار به ١٣٩۵ آذر
به میرنیا، میرکمال دکتر گفتۀ به و بود مشهدی اصالتاً که بود ردی ده
ر دی نفر بود . هندوستان در ایران سفیر مدت ها و رفت خارجه وزارت
بود.  یزد اهل و زرتشت هموطنان از قاسم آبادی فرودی رستم دکتر
وی ١٣۶٣ سال تا ایشان سفارش به و مصاحب دکتر درگذشت از بعد
١٣٩٩ اردیبهشت ماه ١۵ در و بود ریاضیات مؤسسۀ ریاست عهده دار

کشید. خاک مغاک در روی

ادب و اخالق مرد عالم زاده، عل اکبر ، جم این گران بهای گوهر
ی به حق باید را او نبود. سخت گیر این قدر مصاحب برخالف و بود

این در هرکس و دانست ریاض کتاب های مترجمان مؤفق ترین از
باید دست کم باشد، شده ریاض رشتۀ خواندن به موفق آب و خاک،
هنوز باشد. کرده نرم دست وپنجه او ترجمۀ کتاب هفت یا شش با
م گویند که کتابی است. رودین ریاض آنالیز کتاب او ترجمۀ بهترین
رشتۀ سال کتاب که نبوده بیخود و ندارد اضافه حرف کلمه ی
تارک بر گران قدر یادگار این هنوز و است بوده ۶٢ سال در ریاض
فارغ التحصیل شدن از بعد عالم زاده کند. م نورافشان ایران ریاض
رفت سابق) معلم (تربیت خوارزم اه دانش به ریاضیات، مؤسسۀ از
۵٣ سال و عال دانشسرای بابلیان اسماعیل دکتر قول به زمان آن که
دورۀ که کسان قانون، طبق گردید. تبدیل معلم تربیت اه دانش به
به کار مشغول اه دانش در و م رساندند اتمام به را ریاضیات مدرس
در نیز عالم زاده دکتر و م گرفتند استادیاری م ح آن موق م شدند،
به ایشان آن هنگام از شدند. عال دانشسرای استادیار استخدام، بدو
١٣۵٠ سال در آن که تا پرداختند عال دانشسرای در ریاضیات تدریس
١٣۵٣ سال در وی شد. اعزام انگلستان به تحصیالت اتمام برای
ایران به سپس و شد ساوتهمپتون اه دانش از دکترا درجۀ اخذ به مؤفق
تربیت به تازه آن موق که خوارزم اه دانش در ر دی بار و بازگشت
دورۀ برای مجدداً ایشان پرداختند. تدریس به بود، داده نام تغییر معلم
ایران به سپس و رفت انگلستان لیدز اه دانش به پسادکتری ی سالۀ
کتب ترجمۀ و اه دانش در تدریس به تاکنون آن زمان از و نمود مراجعت
بابلیان دکتر که است این مهم نکات از است. ورزیده  مبادرت ریاض
ارتقا برای و بودند پرداخته تدریس به خمین شهر در را ی سال که
آقای شاگرد بودند، آمده عال دانشسرای به لیسانس به فوق دیپلم از

آمدم، دانشسرا به من زمان که م گوید ایشان بودند. عالم زاده دکتر
م دهند ادامه ایشان بودند. دانشسرا ریاض گروه مدیر عالم زاده دکتر
در و بودند صحبت خوش و گرم خوش خط، بسیار عالم زاده دکتر که
سمت گوشه از و م کردند استفاده تخته فضای تمام از تدریس زمان
خوانا و خوش خط و زیبا را مطالب و کرده شروع تخته باالی راست
گرفتم، یاد معلم از چیزی من اگر م دادند. توضیح و م نوشتند
نگارنده و است گذاشته عالم زاده دکتر را بنیانش که گفت م توان
را بابلیان دکتر آقای معلم نیز من که کند اضافه را مطلب این نیز
خاطرات بهترین ما هم نسل های برای بی اغراق و م پسندم بسیار
است بابلیان دکتر سمینارهای به گوش دادن و نشستن کنفرانس ها،
خالصه های اما م آید، مطلب خالصه معموال سمینار در بااین که و

بودند. بعدی مقاالت الهام بخش و کامل همواره ایشان
به خاطر عالم زاده دکتر روحیات از بابلیان دکتر که نکات از ی
تخصص م پرسیدم ایشان از وقت بود. ایشان طبع شوخ م آورند،
شورای در است». ترجمه من «تخصص : م گفت چیست، شما
داشتند، اجرایی مسئولیت که اران هم از بعض ده، دانش آموزش
که بود پرسیده اران هم از طنز به ایشان و م آمدند جلسه به دیر
مدیر بود، گفته مشهدی لهجه آن با و چه! یعن مدیر م دانند، آیا
بود این ایشان ویژگ های از ی میام! دیر مو یعن مو‐دیر، یعن
ایشان با و داده قرار خویش هم صحبت را رشته ای هر متخصص که
کتاب و م نمودند ار هم آن تخصص در کتابی ترجمۀ به مبادرت
درخواست و نکته همین محصول بوردن عددی آنالیز صفحه ای ٨٠٠
رسید. عالقمندان به دست امیدوار دکتر آقای همراه به که بود ایشان
در کتاب جلد ۵٠ از بیش تاکنون ، خوارزم اه دانش استاد این از
کتاب، ترجمۀ تعداد نظر از شده است. ترجمه فارس به ریاضیات حوزۀ
ایشان از بیش شهریاری پرویز زنده یاد شدۀ ترجمه کتاب تعداد شاید

دبیرستان کتب زمینۀ در بیشتر شهریاری زنده یاد کتاب های اما باشد،
، اه دانش ریاض کتب زمینۀ در و بود کشور نیاز مورد واقعاً که بودند
کتاب بر عالوه است. بوده بهترین ها از ی عالم زاده دکتر قطعاً
کتاب عنوان به ١٣۶٢ سال در وی ترجمۀ با که ریاض آنالیز اصول
«جبر رش دی کتاب بود، گردیده انتخاب ایران اسالم جمهوری سال
شد. انتخاب سال برگزیدۀ کتاب به عنوان ١٣٧۶ سال در نیز مجرد»

شاگرد که است نگذشته شیدفر عبداله دکتر درگذشت از چیزی
استادان این اما شد. آسمان نیز عالم زاده دکتر مصاحب، دکتر رِ دی
ما قلب های در یادشان و نام و زنده اند، همچنان کتاب هايشان با
شاد. ایران ریاض جامعه رفتگان همه روح ماند. خواهند جاوید

اراک اه دانش ∗
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∗٢٠٢٢ ریاضیات بین الملل اتحادیۀ چرتکۀ مدال برندۀ براورمن، مارک
ویه∗ سال خجسته داود

مدال (راست) روی و (چپ) IMU،پشت چرتکۀ مدال

که فنالندی بزرگ ریاض دان نوانلینا١، رولف افتخار به نوانلینا، جایزۀ
(IMU) ریاضیات بین الملل اتحادیۀ ریاست ١٩۶٢ تا ١٩۵٩ سال از
در ریاض دانان بین الملل کنگرۀ سازمان دهندۀ و داشت عهده بر را
اه دانش توسط جایزه این شد. نام گذاری بود، استکهلم در ١٩۶٢ سال
نوانلینا جایزۀ م شود. تأمین بود، آن رئیس نوانلینا که هلسینک
١٠٠٠٠ مبل به مال جایزۀ ی و دیپلم، ی طال، مدال ی شامل

است. یورو
چهار هر را جایزه این ریاضیات بین الملل اتحادیۀ ،١٩٨٢ سال از
برجسته تحقیقات برای ریاض دانان، بین الملل کنگرۀ در ی بار سال

جمله: از اطالعات، علوم ریاض زمینه های در

نظریۀ جمله از کامپیوتر علوم ریاض زمینه های تمام . ١
تحلیل و تجزیه ، برنامه نویس زبان های منطق ، پیچیدگ
،٣ وشناس ال کامپیوتر٢، بینایی رمزنگاری، وریتم ها، ال

هوش۴. مدل سازی و اطالعات پردازش
محاسبات زمینه های عددی، آنالیز و علم محاسبات . ٢

م شود. اهدا کامپیوتری، جبر و کنترل، نظریۀ و بهینه سازی

شده گرفته نظر در جوان  دانشمندان برای IMU چرتکه جایزۀ
۴٠ از کمتر جایزه، اهدای سالِ ژانویۀ اول در که کسان تنها و است،
IMU جوایز سایر با همراه جایزه این شوند. نامزد م توانند دارند، سال
همتراز را مدال این افراد از بسیاری م شود. اعطا فیلدز مدال جمله از
و است بوده فیلدز مدال سایۀ زیر همیشه اما م دانند، فیلدز مدال با
مدال، این ظاهری لحاظ از دارند. آشنایی جایزه این با کم افراد
۵/۶٣ قطر و گرم، ١۶٩ وزن با عیار ١۴ طالی از فیلدز، مدال همانند

است. شده  ساخته میل متر
ریاضیات جهان اتحادیۀ اجرایی کمیتۀ ،٢٠١٩ مارس ماه در
نام، تغییر دلیل داد. تغییر «۵IMU چرتکۀ «مدال به را جایزه نام
و بود نازی ها مشتاق هوادار ی نوانلینا که بود این به طور خالصه،
استخدام کمیتۀ رئیس به عنوان که بود به گونه ای عالقه این میزان
اگر که دارند اعتقاد اجرایی کمیتۀ اعضای کرد. خدمت فنالند SS
که شویم متقاعد باید م کنیم، نام گذاری شخص نام به را جایزه ای
جوایز نام بردن از باید دارد. نقص و بی عیب شهرت شخص آن
سازمان های احترام به هم مرتبط، زمینه های در موجود بین الملل
نام های همچنین، کنیم. اجتناب سوء تفاهم، از فرار برای هم و ر دی
IMU «جایزۀ یا محاسبات» ریاضیات در IMU «جایزۀ مانند عموم
اما گرفت، قرار بحث مورد اطالعات» علوم ریاض زمینه های در
مدال نام نگرفتند. قرار موافقت مورد بودند طوالن اینکه به  علت
برای که است چرتکه به نام باستان وسیله ی به مربوط IMU چرتکۀ
ریاضیات در محاسبات اهمیت بر و م شد، استفاده عددی محاسبات
و است ناشناخته چرتکه پیدایش دقیق زمان و ان م دارد. تأکید اولیه
ریاضیات با که گرفت نظر در جهان واقعاً مصنوع ی را آن م توان

است. مرتبط محاسبات و

براورمن مارک

کنگرۀ در جدید) نام با (درحقیقت IMU چرتکۀ مدال اولین
در فنالند هلسینک در که ٢٠٢٢ سال در ریاض دانان بین الملل
اهدا براورمن۶ مارک به شد، برگزار (١۴٠١ تیر ١۴) ٢٠٢٢ جون ۵
پرینستون اه دانش استاد حاضر حال در و دارد سال ٣٨ او شد.
نظریۀ توسعۀ در شایش راه تحقیقات برای را مدال این مارک است.
اطالعات نظریۀ از استفاده جهت چهارچوبی و اطالعات٧ پیچیدگ
1Rolf Nevanlinna 2computer vision 3pattern recognition 4modelling of intelligence 5IMU Abacus Medal 6Mark Braverman 7information complexity
8communication protocols
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کرد. دریافت داد، انجام ٨ ارتباط پروتکل های مورد در استدالل برای
پایین کران های که است شده مستقیم جم قضایای به منجر او کار

مبتکرانه، پروتکل فشرده سازی روش های منقض شده٩، ارتباطات از
م دهند. ارائه نویز برابر در مقاوم جدید تعامل ارتباط پروتکل های و

که دلیل این به است، محاسبات درک کل اش هدف که گفت او

اعداد یا سیاهچاله ها مطالعۀ مانند درست است، اساس فکری کار ی
جاری ما روزمرۀ زندگ در اکنون محاسبات که دلیل به این  هم و اول،
از بخش که هستند ارزان آن قدر اکنون ارتباطات و کامپیوترها است.
است! کامپیوتر ی نیز توستر ی حت هستند، دستگاه ها از بسیاری

گیالن اه دانش ∗

جهان المپیاد شصت وسومین در ایران آموزان دانش موفقیت
شصت و سومین در ایران اسالم جمهوری ریاض المپیاد مل تیم
کسب با شد، برگزار نروژ کشور در امسال تیرماه که جهان المپیاد
هشتم اه جای در کشور ١٠۴ بین در نقره مدال ٣ و طال مدال ٣
طالیی مهران آقایان مسابفات از دوره این در گرفت. قرار جهان
موفق شیرازی محمودخان پوریا و الدین عزیز سینا روشنایی، خواجه
پرنیان دانیال ماسوله، بندری امیرمحمد و شدند طال مدال کسب به
ایران ریاض انجمن کردند. دریافت نقره مدال رضوی سیدمبین و
و افزون روز توفیق آرزوی برایشان عزیزان، این به تبری ضمن

نماید. م بهروزی

9amortized communication
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برگزارشده گردهمایی هاي

جهان ریاض بین الملل اتحادیۀ عموم مجم نوزدهمین در شرکت کنندگان از جمع

عموم مجم جلسۀ «نوزدهمین گزارش
جهان» ریاض بین الملل اتحادیۀ

ایرانمنش∗ عل
روزهای در ریاض بین الملل اتحادیۀ عموم مجم جلسۀ نوزدهمین
١ هلسینک شهر در ١۴٠١ تیرماه سیزدهم و دوازهم دوشنبه و شنبه ی
یل تش عضو کشورِ نود حدود نمایندگان حضور با فنالند کشور در

گردید.
از بعد و دسته جمع عکس گرفتن از پس اول، روز صبح در
از اتحادیه، دبیر ، عموم مجم افتتاحیۀ در اتحادیه رئیس سخنران
کمیته ها این از گزارش که نمود درخواست زیر کمیته های مسئولین

دهند: ارائه
مصوبات کمیتۀ و انتخابات کمیتۀ ، مال کمیتۀ اعتبارنامه، کمیتۀ

.( قبل عموم (مجم های
اجرایی شورای چهار سالۀ رد عمل از گزارش اتحادیه، دبیر سپس

مجم به مربوط قطعنامه های از حاصل اقدامات از گزارش و اتحادیه
حاصل مال پیامدهای ایشان، نمود. ارائه را ٢٠١٨ سال عموم

بعد نمود. بیان را ریاض دانان٢ جهان کنگرۀ مجازی برگزاری از
که تغییرات اول، روز صبح برنامۀ ادامۀ در کوتاه، استراحت ی از
تصویب به نیاز اتحادیه اساسنامۀ در اجرایی شورای تشخیص به
رسید. عموم مجم تصویب به بود)، جزئ مورد دو البته (که داشت
شورای توصیه های تنوع»٣، «کمیتۀ عنوان با کمیته ای همچنین
موارد ، مجم اعضای نقطه نظرات شنیدن از بعد و مطرح را اجرایی
اول، روز صبح جلسۀ بخش آخرین در و کرد تصویب را پیشنهادی
ارائه عموم مجم به را خود رد عمل از گزارش اتحادیه، دبیرخانۀ
گزارش، این مورد در را خود نظرات ، مجم اعضای از تعدادی و داد

کردند. بیان

برگزاری نحوۀ از مفصل گزارش اول، روز ظهر از بعد جلسۀ در
که کمیته ای سپس گردید. ارائه ریاض دانان جهان کنگرۀ مجازی
سال در جهان ریاض دانان کنگره برگزاری محل بررس مسئول
بررس های به توجه با و نمود ارائه مبسوط گزارش بود، ۴ ٢٠٢۶

مجم اعضای از اتحادیه، اجرایی شورای توصیۀ و صورت پذیرفته
کشور در ،٢٠٢۶ سال کنگرۀ برگزاری با که نمودند تقاضا عموم
در عموم مجم اعضای نظرات ادامه، در نمایند. موافقت ا، آمری
1Helsinki 2ICM 2022 3Committee on Diversity 4ICM 2026
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اعضای از کوتاه، استراحت ی از پس شد. ارائه نیز گزارش این مورد
ریاض دانان کنگرۀ برگزاری محل به راج اتحادیه، عموم مجم
به آرا، اکثریت با که به عمل آمد رأی گیری ٢٠٢۶ سال در جهان
٢۶ تا ٢٢ ریاض دانان، جهان کنگرۀ برگزاری زمان رسید. تصویب
کشور در پنسیلوانیا ایالت فیالدلفیای شهر در ٢٠٢۶ سال جوالی

بود. خواهد ا آمری
اتحادیه عموم مجم جلسۀ بیستمین برگزاری پیشنهاد ادامه، در
مطرح نیز نیویورک شهر در ٢٠٢۶ سال جوالی ٢٠ و ١٩ تاریخ های در

رسید. عموم مجم به تصویب و

هلسینک ، عموم مجم اجالس برگزاری محل

کمیتۀ رئیس توسط که مجم جلسۀ بخش های مهم ترین از ی
توسط معرف شده نامزدهای انتخاب نحوۀ ارائۀ شد، انجام انتخابات

بود زیر عناوین در عموم مجم اعضای
اتحادیه، اجرایی شورای جدید اعضای الف)

در حال توسعه، کشورهای کمیتۀ جدید اعضای ب)
کمیتۀ در عضویت جهت عموم مجم منتخب عضو دو انتخاب ج)

ریاضیات. تاریخ بین الملل
هر انتخابات، کمیتۀ توسط تأیید شده کاندیداهای جلسه، ادامۀ در
بعدازظهر جلسۀ و نمودند دفاع خود برنامه های از دقیقه پن حدود کدام
توسط ترونی ال رأی گیری دوم، روز صبح جلسۀ در تا رسید پایان به

گیرد. صورت عموم مجم اعضای
روز صبح ٩:٣٠ ساعت از ، عموم مجم جلسۀ روز دومین
اعضای انتخاب جلسه، دستور طبق و شد آغاز تیرماه، سیزدهم دوشنبه
از پس که بود اول کارِ دستور در اتحادیه اجرایی شورای جدید
پایان تا ٢٠٢٣ سال شروع (از سال ۴ مدت به زیر افراد رأی گیری،
رئیس به عنوان ژاپن از ناکاجیما۵ هیراکا شدند: انتخاب (٢٠٢۶ سال
دبیر به عنوان فرانسه از سورجر۶ کریستوف ، ریاض بین الملل اتحادیۀ
به عنوان ا آمری از تورو٨ تاتیانا و انگلستان از تیلمان٧ اولری اتحادیه،

اعضای به عنوان دنیا قارۀ پن از ر دی نفر ۶ و اتحادیه، نائب رئیسان
شدند. انتخاب اتحادیه اجرایی شورای

انتخاب زیر به شرح نیز در حال توسعه کشورهای کمیتۀ اعضای
بالماسدا خوزه کمیته، رئیس به عنوان آرژانتین از سولوتار٩ آدره ا شدند:
کمیته. دبیران به عنوان فرانسه از ریفورد١١ لودوی و فیلیپین، از ١٠

و آسیا از ویتنام آفریقا، از بنین کشورهای از عضو نفر سه همچنین
شدند. انتخاب عموم مجم اعضای توسط جنوبی، ای آمری از شیل
خود، اساسنامۀ با مطابق ریاضیات، تاریخ بین الملل کمیسیون

بین الملل اتحادیۀ توسط آن ها، از نفر دو که است اعضایی دارای
بین از عموم مجم جلسۀ در که م شوند معرف ریاض
ایزوبل و اسپانیا از کوربرا١٢ گیلرمو شده، معرف کاندیداداهای
شدند. انتخاب ، مجم اعضاء آرای بیشترین با انگلستان از ونر١٣ فال
گزارش ی اتحادیه، خرانه دار دوم، روز صبح جلسۀ ادامۀ در
شنیدن از پس و نمود ارائه ٢٠٢٢ ‐ ٢٠١٩ سالۀ چهار رد عمل از مال
به تصویب مال گزارش این ، مجم اعضای از بعض صحبت های
مطرح اتحادیه، ساالنه عضویت حق سپس رسید. عموم مجم
دورۀ در حق عضویت درصدی ٢/٢ افزایش خزانه دار، پیشنهاد که شد

مجم اعضای تصویب به که بود قبل دورۀ به نسبت ٢٠٢ ‐ ٢٠٢٣۶
که ایران ساالنه حق عضویت مصوبه، این اساس بر رسید. عموم
مقدار این قبل دورۀ در که است یورو ١١۶٨٠ م باشد، چهار گروه در

است. بوده یورو ١١۴۴٠

دانشخواه، اشرف دکتر ترتیب به ، عموم مجم جلسه در حاضر ایران نمایندگان
ایرانمنش عل دکتر و علوی سید حسن دکتر

به وابسته زیرکمیته های از تعدادی کوتاه، استراحت ی از پس
کردند ارائه ٢٠٢٢ ‐ ٢٠١٨ دورۀ در را خود رد عمل گزارش اتحادیه،
تا بود در حال توسعه کشورهای کمیتۀ کمیته ها، این مهمترین از که
را آن ها میزان و کشورها این به اختصاص یافته گرنت های جزئیات
این رد عمل از گزارش اتحادیه، بانوانِ کمیتۀ همچنین کند. ارائه
5Hiraku Nakajima 6Christoph Sorger 7Ulrike Tillmann 8Tatiana Toro 9Andrea Solotar 10Jose Balmaceda 11Ludovic Rifford 12Guillermo Curbera
13Isobel Falconer
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کمیتۀ پیشنهاد به مستحضرید که همان گونه و داد ارائه را کمیته
در ٢٠١٨ (سال قبل عموم مجم در ایران ریاض انجمن بانوان
ریاضیات در زن روز به عنوان میرزاخان مریم مرحوم تولد روز برزیل)
از گزارش اتحادیه، بانوان کمیته های اساس بر همین و شد نام گذاری
مهم نکته نمود. ارائه مختلف کشورهای در زن روز مراسم برگزاری
ایران از خانم ریاض دانِ هیچ متاسفانه کمیته، این در که است این

ندارد. حضور
رد عمل از گزارش نیز ریاضیات جهان روز به مربوط زیرکمیتۀ
مصادف هرسال مارس ١۴ روز که است ذکر به الزم نمود. ارائه خود

است. شده نام گذاری ریاضیات جهان روز به عنوان اسفند ماه ٢٣ با
ارائه را خود گزارش «IMU «دوستان عنوان با ری دی زیرکمیتۀ
از مال حمایت های عمدتاً و است مستقر ا آمری در کمیته این کرد.
اتحادیه به ا آمری در واق مؤسسات از بعض مال کم های طریق
هشتصد حدود گذشته، سال چهار طول در که است پذیرفته صورت

است. کرده کم اتحادیه به دالر هزار
برگزار دوم روز بعدازظهر که عموم مجم جلسۀ آخرین در
برگزاری محل وضعیت از مفصل گزارش ا، آمری نمایندۀ گردید،
سپس و نمود ارائه ٢٠٢۶ سال در جهان ریاض دانان بعدی کنگره
تغییرات اتحادیه، اعضای فعل وضعیت از گزارش اتحادیه، دبیر
توانسته اند، که کشورهایی و اتحادیه گروه بندی در صورت گرفته
قصد که جدیدی کشورهای تقاضای همچنین یرند، ب گروه ارتقای
رأی گیری به توجه با و نمود ارائه دارند، را اتحادیه در عضویت

شد. تصویب فوق تغییرات ، عموم مجم اعضای از صورت گرفته
کشور انتخاب را، بحث مورد موضوعات از ر دی ی اتحادیه، دبیر
میالدی ٢٠٣٠ سال در ریاض دانان جهان کنگرۀ برگزاری محل
تقاضای که نمود اعالم عموم مجم اعضای تمام به و کرد اعالم
کمیته ای تا نمایند ارسال اتحادیه دبیرخانه به میزبان برای را خود
نتیجه و کند شروع را خود کار است میزبان کشور انتخاب مسئول که
تصمیم گیری جهت ا، آمری در بعدی عموم مجم در را بررس ها
مربوط قطعنامه بندهای از ی نمایند. اعالم ، مجم اعضای نهایی
که است کشورهایی به دادن فرصت ، عموم مجم دورۀ این به

به مدت را خود ساالنه حق عضویت ،٢٠٢٢ سال پایان تا نتوانسته اند
جزو نیز (ایران کشورها این به که نمایند، پرداخت سال چهار
خود حق عضویت ٢٠٢٣ سال پایان تا شده داده فرصت آن هاست)
اساسنامه مفاد با مطابق عمال تاریخ، این از بعد و نمایند پرداخت را

شد. خواهد اخراج اتحادیه از کشور آن اتحادیه،

ایرانمنش دکتر ، عموم مجم جلسۀ در ایران نمایندگان توسط نقطه نظرات بیان
چپ). (سمت علوی دکتر و راست) (سمت

علوم، وزارت پژوهش محترم معاونت از م دانم الزم این جا در
٢٠١٧ سال  عضویت حق از بخش پرداخت بابت فناوری و تحقیقات
پنجاه و چهارصد مبل به  (مجموعاً ٢٠١٨ سال حق عضویت کل و
ایران اخراج از شد باعث که نمایم قدردان و ر تش تومان) میلیون
حق که داریم فرصت ٢٠٢٣ سال پایان تا فعال و شود جلوگیری
م باشد، یورو هزار ۴۵ حدود که را ٢٠٢٢ تا ٢٠١٩ سال های عضویت

نماییم. پرداخت
اعضای از اتحادیه، رئیس ، عموم مجم جلسۀ بخش آخرین در
نمایند بیان را دارند نقطه نظرات و پیشنهادات اگر که خواست مجم
جمله از کردند، صحبت عضو، کشورهای نمایندگان از تعدادی که
تامین الت مش با رابطه در را مواردی علوی دکتر آقای و اینجانب
الت مش ، ریاض بین الملل اتحادیۀ در ایران حق عضویت مال
اه پای ارتباط قط شدن ا، آمری تحریم های اثر در آمده به وجود
نمودیم مطرح کشور، اه های دانش در جاری سال در MathSciNet

مدرس تربیت اه دانش ∗
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در آن کاربردهای و بقا تحلیل «کارگاه گزارش
دانش» مختلف حوزه های

شمس∗ مهدی
در دانش مختلف حوزه های در آن کاربردهای و ١ بقا تحلیل کارگاه

فردوس اه دانش ریاض دۀ دانش در ١۴٠١ تیر ١۴ تا ١٢ روزهای
، اسماعیل حبیب اللّه دکتر کارگاه، روز اولین در شد. یل تش مشهد
تحت سخنران ی مشهد، فردوس اه دانش پزش علوم گروه مدیر
ارائه تولد» بدو در زندگ به امید محاسبه و عمر طول «جدول عنوان

کردند.

قمصری راهب محمود دکتر

قمصری راهب محمود دکتر چهاردهم، و سیزدهم روزهای در
هیئت عضو و کالیفرنیا لومالیندای اه دانش زیست آمار بازنشسته استاد
کردند. برپا بقا تحلیل مورد در ارزنده ای کارگاه کاشان، اه دانش علم

کارگاه در شرکت کنندگان و اجرایی کمیتۀ اعضای از جمع

اعضای و تکمیل تحصیالت دانشجویان بر عالوه کارگاه، این در
و کاشان اه دانش دانشجویان مشهد، فردوس اه دانش علم هیئت
کاشان اه دانش ریاض و آمار گروه علم هیئت اعضای از تن چند

ریاض دۀ دانش در جلسه ای پانزدهم روز صبح کردند. شرکت نیز
و شده انجام پژوهش های گزارش مورد در مشهد فردوس اه دانش

شد. یل تش م شود، دنبال آینده در که پژوهش اهداف
محترم ریاست جهان پور، روح اللّه دکتر زحمات از پایان در
مدیر ، عفت سهراب دکتر کاشان، اه دانش ریاض علوم دۀ دانش
قمصری، راهب محمود دکتر مشهد، فردوس اه دانش ریاض گروه
امین دکتر ، حافظ غیاث سمیه دکتر ، اسماعیل اللّه حبیب دکتر
در عزیزان بقیۀ و احمدی وظیفه دوست تکتم مهندس منصوری،
کارگاه این برپایی برای زیادی زحمات که مشهد فردوس اه دانش

م شود. قدردان شدند، متحمل

کاشان اه دانش ∗

1Survival Analysis
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کنفرانس «هجدهمین گزارش
ایران» ریاض آموزش

کنفرانس) علم (دبیر مت کالیی∗ صالحیان بهزاد

جهان سال «در شعار با ایران، ریاض آموزش کنفرانس هجدهمین
در « ریاض آموزش در مبنا به عنوان ابتدائ دوره آموزش پایه، علوم
مجازی به صورت دامغان اه دانش در ١۴٠١ شهریور ١١ ال ٩ روزهای
عنوان به نفر ٣٣۴ ، ریاض آموزش کنفرانس از دوره این در شد. برگزار
کنفرانس این به مقاله ٣١۵ ارائۀ برای نویسنده ار هم یا نویسنده
٨٣ ارشد، کارشناس مدرک با نفر ١۴١ آن ها بین در که داشتند، شرکت
دانشجوی نفر ۵۶ دکتری، مدرک با نفر ٨٠ ، کارشناس مدرک با نفر
دانشجوی نفر ۶ و ارشد کارشناس دورۀ دانشجوی نفر ٣۴ ، دکتری
کنفرانس، دبیرخانۀ به ارسال شده مقاله ٣١۵ این از بودند. کارشناس
به صورت مقاله ٨٣ و دقیقه ای ٢٠ سخنران های قالب در مقاله ١٠٠

شد. پذیرفته پوستر
بهینه استفادۀ برای شد. برگزار کارگاه هشت کنفرانس این در

رسم شروع از پیش روز ی کارگاه ها تمام کارگاه ها، جلسات از
شامل کارگاه ها شدند. برگزار شهریور هشتم تاریخ در کنفرانس
ادامه در که بودند ریاض آموزش خصوص در متنوع موضوعات

م آیند: آن برگزارکنندگان به همراه کارگاه ها فهرست
کوئیزنر جعبه معرف کارگاه: عنوان یزدانمهر، زهرا خانم . ١
مختلف موضوعات تدریس در کوئیزنر عب های م کاربرد و

؛ ابتدائ پایۀ شش ریاض آموزش
و پیرانفر، رحیم محسن دستجردی، تق شراره بابادی، احمد . ٢
چرا یا جمعیت؛ مدل سازی کارگاه: عنوان ، میرهاشم مهشید

نیست؛ خرگوش ی اتاق این در

تقسیم کارگاه: عنوان ، وکیل نگار ، شعبان سمیه پندی، زهره . ٣
محاسبه؛ در روان تا رابطه ای درک از

در معلم نقش کارگاه: عنوان حسن پور، احمد سید دکتر . ۴
مسئله؛ حل مهارت باالبردن

کارگاه: عنوان ، دورک محمدی هاجر ریزی، سلیمیان فاطمه . ۵
ریاضیات در آمیخته تکوین سنجش تکنی های بررس

؛ ابتدائ
از استفاده با ریاض آموزش کارگاه: عنوان ، لطف طاهر دکتر . ۶

رایپ؛ اس ویدئو
با آشنایی کارگاه: عنوان مهری، کیمیا آزاد و بهزادی پروانه . ٧
؛ ریاض تدریس در AR از استفاده و جئوجبر١ در افزوده واقعیت
تق دستجردی، شراره زهره پندی، اصغری، امیر حسین دکتر . ٨

. دبستان جبر کارگاه: عنوان نادری، فهیمه و ، خان لیال
شرح به ی ساعته عموم سخنران هشت کنفرانس این در همچنین

شد: ارائه زیر
: سخنران عنوان اگو، شی اه دانش ،٢ یوزینس زلمان دکتر . ١

حساب؛ عملیات و ریاض مدل سازی
در کاربرد و مدل سازی : سخنران عنوان رفیع پور، ابوالفضل . ٢

مدرسه ای؛ ریاض درس برنامۀ استانداردهای تدوین طرح
در اثربخش عوامل : سخنران عنوان میرزاوزیری، مجید دکتر . ٣

؛ ریاض آموزش
ریاض وار آموزش : سخنران عنوان اصغری، امیر حسین دکتر . ۴

؛ ریاض
به ی سویه نگاه های : سخنران عنوان برهمند، عل دکتر . ۵

؛ ریاض آموزش
در تقارن اه جای سخنران: عنوان ، قربان مجتبی دکتر . ۶

مدرسه ای؛ ریاضیات
معکوس، کالس : سخنران عنوان ، عبداله فرشید دکتر . ٧

کرونا؛ دوران از گران قدر دستاوردی
در تکلیف، طراح : سخنران عنوان رادمهر، دکترفرزاد . ٨

رد. روی و اصول ریاض آموزش
با میزگرد اولین گردید: برگزار میزگرد دو کنفرانس این در
و برنامه ها سیاست ها، ابتدایی: دورۀ در ریاض «آموزش عنوان
گویا، زهرا دکتر ، سرکارآران محمدرضا دکتر حضور با چشم اندازها»،
عنوان با میزگرد دومین و شهریور نهم تاریخ در رجال عل دکتر و
1GeoGebra 2Zalman Usiskin
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با مدرسه ای»، ریاضیات آموزش در موجود های ظرفیت «بررس
درس کتب تألیف دفتر گروه مدیر ، سید صالح سعید دکتر حضور

دکتر و ایزدی، دکتر حیدری، دکتر ، ریحان دکتر اران شان هم و
احمد سید دکتر ، بابلیان اسماعیل دکتر و تألیف دفتر از بهرام
از ترحم هما خانم سرکار و انتظاری رضا محمد آقای ، پور حسن
مورد که شد، برگزار شهریور یازدهم روز در معلمان اتحادیۀ طرف

اولین کنفرانس ، این گرفت. قرار شرکت کنندگان فراوان استقبال
توسط و مجازی به صورت کامال که است ریاض آموزش کنفرانس
بدون و استان ی مرکز از خارج مستقل، به صورت اه دانش ی
م شود. برگزار استان پرورش و آموزش کل ادارۀ مادی حمایت های

دامغان اه دانش ∗

کمیتۀ ساالنۀ گردهمایی «ششمین گزارش
ایران» ریاض انجمن بانوان

ایران) ریاض انجمن بانوان کمیتۀ (عضو مستقیم∗ زهره

در ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ ساالنۀ گردهمایی ششمین
و علم اه دانش در ایران ریاض کنفرانس  پنجاه و سومین حاشیۀ
از ١۴٠١ شهریور ١۴ دوشنبه تاریخ در (بهشهر) مازندران فناوری

شد. برگزار برخط به صورت و ١٩ ال ١٧ ساعت
به خیرمقدم ضمن رضاقل شریفه دکتر خانم ابتدا در
اشرف دکتر خانم از برنامه، اعالم و مراسم در شرکت کنندگانِ
دعوت ایران، ریاض انجمن بانوان کمیتۀ محترم دبیر دانشخواه،
دانشخواه دکتر خانم نمایند. شروع را خود سخنان که کردند
ایران ریاض کنفرانس پنجاه و سومین برگزارکنندگان از ر تش ضمن
کنفرانس، محترم دبیر محمدزاده، حمید دکتر آقای به ویژه و
در انجمن رؤسای و ایران ریاض انجمن اجرایی شورای اعضای
رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر آقای به خصوص و قبل سال های
برای محترم سخنرانان همچنین و ایران، ریاض انجمن فعل

بهتر شروع از قبل داشتند: اظهار بانوان کمیتۀ دعوت پذیرش
مریم پروفسور ریاضیات، جهان بزرگ بانوی از کنیم یادی است
به ریاضیات در ممتاز بودن داد نشان جهانیان به که ، میرزاخان
در سپس ایشان ندارد. بستگ جغرافیایی موقعیت به و جنسیت
ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ یل تش ونگ چ به گزارش
بانوان کمیتۀ یل تش ایدۀ پرداختند. کمیته این فعالیت های و
پس البته بود. توجه مورد قبل سال های از ایران ریاض انجمن
جدی به طور میرزاخان مریم پروفسور به فیلدز مدال اعطای از
گستردۀ مشارکت جهت مناسب زمینه های شناسایی شد. یری پی
و کشور ریاض دانش ارتقای راستای در ایران ریاض دان بانوان
از آن ها توانمند ی های به کارگیری و ریاض دان بانوان فعال تر کردن
البته بود. ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ یل تش انگیزه های
هم قبل از جهان در ریاض دان بانوان انجمن های یل تش سابقۀ
بانوان ،١(AWM)ریاضیات در بانوان انجمن است. بوده توجه مورد
،٣(IWM)ریاضیات و هندی بانوان ،٢(EWM)ریاضیات در اروپایی
افریقایی بانوان انجمن ،۴(KWMS) ریاض علوم در کره ای بانوان

بین الملل اتحادیۀ در بانوان کمیتۀ ،۵(AWMA)ریاضیات در
،٢٠٠۵ ،١٩٨۶ ،١٩٧١ سال های در به ترتیب ،۶(CWM)ریاضیات
٢٠٢٢ سال در شدند. یل تش میالدی ٢٠١۵ و ،٢٠١٣ ،٢٠٠٩
،٧(AOWM)ریاضیات در اقیانوسیه و آسیا بانوان انجمن نیز میالدی
اولین اعضای از ی به عنوان مستقیم زهره دکتر خانم و شد یل تش

شدند. انتخاب انجمن این اجرایی شورای دورۀ
با ١٣٩۵ سال در ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ یل تش روند
برای کشور، سراسر اه های دانش از محمودی مژگان دکتر خانم دعوت
شرکت جهت ریاض ده/گروه دانش در فعال بانوان از نفر ی معرف
سال همان آبان ماه در که ایران ریاض انجمن نمایندگان همایش در
همایش این در شد. آغاز بود، شده یل تش بهشت شهید اه دانش در
دکتر محمودی، مژگان دکتر خانم ها از ل متش نفره ۵ کمیتۀ ی
و ، صنعت علیزاده محبوبه دکتر ، مل فرشته دکتر دانشخواه، اشرف
1Association forWomen inMathematics 2EuropeanWomen inMathematics 3IndianWomen andMathematics 4KoreanWomen inMathematical Sciences
5African Women in Mathematics Association 6Committee for Women in Mathematics 7Asian and Oceanian Women in Mathematics
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انجمن بانوان شاخه یل تش اساسنامۀ تدوین برای جعفری راحله دکتر
از پس کمیته این شدند. انتخاب شرکت کنندگان توسط ایران ریاض
تقدیم را پیشنهادی اساسنامۀ ١٣٩۶ فروردین در جلسه چندین یل تش
بنا ریاض انجمن اجرایی شورای کرد. ریاض انجمن اجرایی شورای
بانوان شاخۀ به جای ریاض انجمن بانوان کمیتۀ یل تش با دالیل به

کرد. تصویب را اساسنامه و موافقت انجمن

مراسم در شرکت کنندگانِ از جمع

و قابلیت ها از بهینه استفاده به م توان بانوان کمیتۀ اهداف از
فراهم آوردن ، ایران ریاض دان بانوان بالفعل و بالقوه توانایی های
ر دی با و ر دی ی با ریاض دان بانوان بیشتر مشارکت برای شرایط
ریاض دان بانوان توانایی های و استعداد ها نمود و ظهور ریاض دانان،
و فعالیت ها در بانوان حضور تقویت ، بین الملل و مل سط در ایران
فرهنگ و دانش ارتقای جمله از ایران ریاض انجمن اهداف پیشبرد
علوم رشته های در پژوهش و آموزش فعالیت های بهبود و ریاض
علوم در تحصیل به ایران دختران تشویق همچنین و کشور، ریاض
بانوان کمیتۀ سازمان ساختار به ادامه در ایشان کرد. اشاره ریاض
پیشنهاد بانوان کمیتۀ دستاورد مهمترین کردند. اشاره ریاض انجمن
زنان روز به عنوان ، میرزاخان مریم زنده یاد تولد سالروز اردیبهشت، ٢٢
تصویب و ریاضیات بین الملل اتحادیۀ بانوان کمیتۀ به ریاضیات در
بانوان کمیتۀ فعالیت های ر دی از است. میالدی ٢٠١٨ سال در آن
و میرزاخان جایزۀ ایجاد بر مبن بانوان کمیتۀ پیشنهاد به م توان
کرد. اشاره ایران ریاض انجمن اجرایی شورای توسط آن تصویب

است. شده معرف جایزه این برندۀ دوره، ی تاکنون
روز گرامیداشت مراسم بار چهار برگزاری به دانشخواه دکتر خانم
در که بانوان کمیتۀ توسط تا کنون، ١٣٩٨ سال از ریاضیات در زنان
داشتند اظهار و کردند اشاره است، شده جهان ثبت May١٢ تارنمای
May١٢ ل تش یل دهندۀ تش سازمان شش از ی بانوان کمیتۀ
روز به مناسبت جهان سط در که مراسم به همچنین ایشان است.
دانشخواه دکتر خانم کردند. اشاره م شود، برگزار ریاضیات در زنان

ریاض کنفرانس حاشیۀ در بانوان کمیتۀ ساالنۀ گردهمایی برگزاری
به ادامه، در ایشان دانستند. بانوان کمیتۀ فعالیت های ر دی از را
به مناسبت های مراسم برگزاری در بانوان کمیتۀ فعالیت های ر دی
و ریاضیات مل روز ریاضیات، دهۀ ریاضیات، جهان روز ازجمله خاص
دبیران ویژۀ آموزش کارگاه های برگزاری همچنین و خیام، عمر یم ح

کردند. اشاره برخط و حضوری به صورت ریاض
سپس شد. پخش بانوان کمیتۀ فعالیت های نماهنگ ادامه، در
صفاپور، احمد دکتر آقای معرف ضمن رضاقل شریفه دکتر خانم
که کردند دعوت ایشان از ، ریاض انجمن اجرایی شورای محترم عضو
کنند. ارائه « علم جامعۀ مدیریت و «زنان عنوان با را خود سخنران
پنجاه وسومین برگزارکنندگان از ر تش ضمن ابتدا صفاپور دکتر آقای
بانوان کمیتۀ از مراسم، در شرکت کنندگانِ و ایران ریاض کنفرانس

سخنران در ایشان کردند. ر تش ایشان از دعوت برای ریاض انجمن
فیزی انجمن ایران، ریاض انجمن جمله از علم انجمن ١٠ خود

مدیریت نقش و گرفتند نظر در را ... و ایران روانشناس انجمن ایران،
پایان در ایشان دادند. قرار بررس مورد را انجمن ها دراین بانوان
این مدیریت ساختار در بانوان کم رنگ نقش به توجه با سخنران
ساختار در بانوان مشارکت ضعف دالیل بررس خواستار انجمن ها

شدند. علم جوام مدیریت

ترکیه بوغازیچ اه دانش از تنبی بتول دکتر خانم سخنران

ریاضیات عرصۀ در نامدار زنان نماهنگ برنامه ها، ادامۀ در
ضمن دانشخواه اشرف دکتر خانم سپس شد. پخش سوم)، (قسمت
ایشان از ترکیه، ٩ بوغازیچ اه دانش از تنبی٨ بتول دکتر خانم معرف
سخنان در ایشان فرمایند. ایراد را خود سخنران که کردند دعوت
و بررس مورد را ٢٠٢٢ سال در ریاضیات جهان سال شعار خود
عکس ی شرکت کنندگان مراسم، پایان در دادند. قرار تحلیل
رسید. به پایان ١٩ ساعت در مراسم و گرفتند به یادگار دسته جمع

ایران صنعت و علم اه دانش ∗
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کنفرانس «پنجاه وسومین گزارش
ایران» ریاض

کنفرانس) (دبیر محمدزاده∗ حمید

شهریور ١٧ ال ١۴ روزهای در ایران ریاض کنفرانس پنجاه و سومین
ویروس همه گیری به دلیل و مازندران فناوری و علم اه دانش در ١۴٠١
گردید. برگزار کانکت ادوبی فضای در و مجازی به صورت ١٩ کوید
علم محترم دبیر و ایران ریاض انجمن نمایندگان اری هم با
علم هیئت عضو ۵٠ از بیش طهماسبی، عل دکتر آقای کنفرانس،

مختلف گرایش های با و کشور از خارج و داخل مطرح اه دانش ٢۵ از
به همراه کمیته این شدند. انتخاب کنفرانس علم کمیتۀ به عنوان
برای جلسه  چندین ایران، ریاض انجمن توسط معرف شده نمایندگان
و داخل مدعو و عموم سخنرانان انتخاب جمله از اموری تعیین
میزگردها، موضوعات آن ها، مسئولین و کنفرانس محورهای ، خارج

نمودند. برگزار غیره و تخصص کارگاه های عناوین
٢٧٧ تعداد، این از که شد ارسال کنفرانس این به مقاله ۵٠٠ بر بال
پذیرفته پوستر ارائۀ به صورت مقاله ٨٠ و شفاه ارائۀ به صورت مقاله
جهان استنادی اه پای نمایۀ بر عالوه مقاالت نمایه سازی برای شدند.

بین الملل معتبر انجمن با الزم قرارداد و هماهنگ ،(ISC) اسالم
گرفت. صورت IEEE

دکتر آقای ایران، ریاض انجمن محترم رئیس افتتاحیه مراسم در
نمودند. ارائه انجمن فعالیت های از گزارش صال مصلحیان محمد
جهت ربان دکتر آقای مازندران فناوری و علم اه دانش محترم ریاست
پرداختند. سخنران به دقایق شرکت کنندگان، به خوش آمدگویی

علم دبیر طهماسبی دکتر سپس و کنفرانس دبیر محمدزاده دکتر

ارائه ... و مقاالت آمار کنفرانس، وضعیت از گزارش کنفرانس،
شرح به ایران ریاض انجمن جوایز افتتاحیه، مراسم پایان در نمودند.

شد: اهدا برگزیدگان به ذیل
از فتوح مرتض دکتر آقای به کرمان ریاض ساالنۀ جایزۀ . ١

شد؛ اهدا شریف صنعت اه دانش
هیئت عضو گازر، مجید دکتر آقایان به هشترودی ساالنۀ جایزۀ . ٢
ر پژوهش شوق احمد دکتر و اصفهان صنعت اه دانش علم

شد؛ اهدا اه دانش این پسا دکترای
بازنشستۀ دبیر ، عباس عل آقای به فاطم ساالنۀ جایزۀ . ٣

شد. اهدا مازندران)، (استان بهشهر شهرستان از ریاض
دکتر زنده یادان کشور ریاض برجستۀ استاد دو خاطرۀ و یاد همچنین

گرام نماهنگ هایی، پخش با عالم زاده عل اکبر دکتر و شیدفر عبداله
شد. داشته

سخنران های ذیل شرح به برجسته سخنران سه کنفرانس این در
نمودند: ارائه عموم

موضوع لیورپول، موریس جان اه دانش اصغری، امیر دکتر . ١
»؛ بررس شایستۀ تاریخ ، ریاض «مجله های : سخنران

صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش زاهدی، محمدمهدی دکتر . ٢
تحقیقات و آموزش کمیسیون عضو پیشرفته، فناوری و
علم «تحوالت : سخنران موضوع ، اسالم شورای مجلس

فناوری»؛ و
رئیس ، بهشت شهید اه دانش قیداری، نصیری سعداللّه دکتر . ٣
برای پایه علوم بین الملل سال مل ستاد دبیر و اه دانش
پایه علوم جهان «سال : سخنران موضوع پایدار، پیشرفت

مرتبط». برنامه های و انجام شده اقدامات و
داخل و خارج مطرح ( (تخصص مدعو سخنران یازده بعالوه

کردند: ارائه سخنران زیر به شرح ریاض مختلف گرایش های در
بوداپست اقتصاد و صنعت اه دانش ، کاتونا١ اچ. ا. گیوال دکتر . ١

: سخنران موضوع مجارستان،
“Extremely graph theory with some new results at the

end”;

موضوع انگلستان، بیرمنگام اه دانش کورتیس٢، راب دکتر . ٢
: سخنران

“The Thompson chain”;
1Gyula O. H. Katona 2Rob Curtis
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الوال اه دانش کانادا، ریاض انجمن رئیس ، مشرق جواد دکتر . ٣
: سخنران موضوع کانادا،

“Harsh boundary behavior of analytic functions”;

موضوع ا، آمري واشنگتن اه دانش ، شجاع عل دکتر . ۴
: سخنران

“Causal discovery in high dimensions: The intersec-

tion of statistics, machine learning and optimization”;

موضوع فنالند، اولو۴، اه دانش ،٣ فیالل محمود دکتر . ۵
: سخنران

“Harmonic and functional analysis”;

موضوع ، بلژی آنتورب۵، اه دانش آهوخوش، مسعود دکتر . ۶
: سخنران

“High-order methods beyond the classical complexity

bounds”;

: سخنران موضوع تهران، اه دانش درفشه، محمدرضا دکتر . ٧
“Research in representation theory”;

: سخنران موضوع یزد، اه دانش ، علیخان سعید دکتر . ٨
“Graph pebbling”;

: سخنران موضوع سمنان، اه دانش ، اسحاق مجید دکتر . ٩
گراف»؛ ی توسط تولیدشده «ابرگراف های

: سخنران موضوع شهرکرد، اه دانش ، غالم محمد دکتر . ١٠
“Pliable fractional repetition codes for distributed stor-

age systems”.

کنفرانس مدعو سخنرانان
به ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ ساالنۀ گردهمایی ششمین
برگزار زیر تخصص سخنرانان با دانشخواه دکتر خانم سرکار همت

گردید:

موضوع تركيه، ٧ بوغازیچ اه دانش از تنبی۶ بتول دکتر . ١
: سخنران

“Can mathematics unite?”;

موضوع رفسنجان، عصر ول اه دانش صفاپور، احمد دکتر . ٢
.« علم ی جامعه مدیریت و «زنان : سخنران

کنفرانس دبیرخانه عضو دانشجویان از جمع
مورد مختلف زمینه های در تخصص کارگاه ٩ کنفرانس این در
دبیران و تکمیل تحصیالت دانشجویان و علم هیئت اعضای نیاز

گردید: برگزار ذیل به شرح پرورش و آموزش
نظریۀ بر «مقدمه ای کارگاه: عنوان ، غالم محمد دکتر . ١

کدگذاری»؛ و اطالعات
با آموزش محتوی «تولید کارگاه: عنوان ، لطف طاهر دکتر . ٢

رایب»؛ ویدئواس افزار نرم
کارگاه: عنوان حسین زاده، حسین دکتر و شیرزادی احمد دکتر . ٣

دیجیتال»؛ تصویر پردازش در ریاض «روش های
رمزنگاری با «آشنایی کارگاه: عنوان ، چراغ عباس دکتر . ۴

بصری»٨؛
ساخت و «طراح کارگاه: عنوان و، پیش امیر دکتر . ۵
آسان شبیه سازی های نرم افزار از استفاده با مجازی اه آزمایش

ریپت»٩؛ جاوا/جاوااس
کارگاه: عنوان اختری، بهاره دکتر . ۶

“Introduction to G-Brownian motion calculus and

Nonlinear expectations”;

در بازیها نظریه «کاربرد کارگاه: عنوان ، اسحاق مجید دکتر . ٧
خانواده»؛

و LaTeX با «آشنایی کارگاه: عنوان مس فروش، عل دکتر . ٨
»؛ XePersian

3Mahmoud Filali 4Oulu 5Antwerp 6Betül Tanbay 7Boğaziçi University 8Visual Cryptograph 9Easy Java Simulations (EJS)
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بالکچین». با «آشنایی کارگاه: عنوان تندپور، زهرا دکتر . ٩

جایزه اهدای مراسم
از بهره مندی ارهای راه عنوان تحت میزگردی همچنین
اساتید حضور با کشور از خارج مقیم ایران دانش آموختگان ظرفیت

گردید. برگزار کنفرانس این در کشور اه های دانش
آقایان اه دانش فناوری بخش اران هم تالش با خوشبختانه
منظم و برخط پاس گویی لحاظ (از جعفری و پورابراهیم مهندس
از داشته ایم. مطلوبی بازخورد سخنرانان)، و شرکت کنندگان به
و کنفرانس اجرایی محترم دبیر نوبری، دکتر خانم سرکار تالش های
و سخنرانان با ارتباط مسئولیت که دانشجو ٢٠ از ل متش اجرایی تیم
سخنران ها مطلوب و به موق منظم، برگزاری برای را شرکت کنندگان

های تالش از همچنین م آید. به عمل تقدیر داشتند، به عهده
ریاض انجمن علم امور در راد افشاری ماریا دکتر خانم صادقانه
قدردان محترم نویسندگان با ارتباط و مقاالت داوری یری پی از اعم

م گردد.

کنفرانس اختتامیه مراسم از عکس

جمله از ایران ریاض کنفرانس پنجاه وسومین اطالعات تمام
تمام شدۀ ضبط فیلم های و انگلیس و فارس مقاالت مجموعۀ
آدرس با کنفرانس تارنمای در مدعو و عموم سخنران های

https://aimc53.mazust.ac.ir

دارد. قرار عالقه مندان دسترس در

(بهشهر) مازندران فناوری و علم اه دانش ∗

فارس زبان علم گونۀ وب نشست های
∗ ممقان جلوداری محمد

زبان زمینۀ در ،١۴٠١ تابستان مهم فرهنگ رویدادهای از ی

«نگاه عنوان تحت مجازی جلسات برگزاری ، فارس علم
اری هم با که بود، « فارس زبان علم گونۀ پیشرفت های به
برگزار هفته ١٢ ط اه دانش نشر مرکز و فارس زبان فرهنگستان
و شد برگزار تیر ٢٨ سه شنبه روز اه شام افتتاحیه، نشست شد.
به مدت ١٨ ساعت هفته هر چهارشنبه روزهای برخط سخنران های

رسید. به پایان مهر ۶ در و آغاز تیر ٢٩ از ساعت دو
علم زبان ضعف و قوت نقاط بررس نشست ها این کل هدف

و کشور در پژوهش و آموزش مورد مختلف علوم با رابطه در فارس
میان از نشست ها سخنرانان بنابراین بود. زبان این به علم انتشارات
هم واژه و زبان دست اندرکار که علم رشته های مختلف متخصصین

شده بودند. دعوت و انتخاب هستند
و زبان شناسان، اه، دانش اساتید از نفر ٢۵ از بیش مدت این ط
مسائل و پیشرفت ها فارس زبان علم گونۀ به عالقه مند فرهیختگان
مانند مواردی در خود تخصص زمینه های در را زبان این به مربوط

https://aimc53.mazust.ac.ir 


ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ٩۴

بررس و بحث مورد ، سره نویس واژه نامه، واژه سازی، ، واژه گزین
روز و بودم جلسات این سخنرانان از ی نیز این جانب قراردادند.
متون و آمار، و ریاض واژه نامۀ واژه ، مورد در مرداد ٢۶ چهارشنبه
و دور شنوندگان با هم صحبت شدن افتخار ساعت دو به مدت ریاض
وب نشست این در من سخنران یدۀ چ و عنوان داشتم. را نزدی

از بود عبارت

نویس ریاض و واژه گزین
یده: چ

آن، گسترش و علم زبان اصل محور های از ی اینکه به توجه با
ریاض زمینۀ در مقوله دو این به سخنران این در است، متن و واژه

اصول و ریاضیات در واژه گزین تحوالت سیر نخست م پردازیم.
مورد آمار و ریاض واژه نامۀ دوم و اول ویراست های در را آن بر حاکم
پس و پیش دوره های در ریاض نویس به سپس م دهیم. قرار توجه
ضروری امری به عنوان ویراستاری و ویرایش هنر و فن پذیرش از
ادبیات بر آن تأثیر بیان و غلط کم ریاض متون انتشار و تولید برای
هست، و بود آن پیشتاز پشتیبانان از اه دانش نشر مرکز که ریاض
زبان به ریاض کتاب های در واژگان وحدت سرانجام م پردازیم.
و ریاض واژه نامۀ نشر، مرکز ریاض کتاب های مرجعیت به را فارس
م دهیم. قرار توجه مورد را ، نشرریاض آن، ریاض مجلۀ تنها و آمار،

طباطبائ عالمه اه دانش ∗

و کنترل مل سمینار «چهارمین گزارش
بهینه سازی»

سمینار) برزآبادی∗(دبیر هاشم اکبر

و کنترل مل سمینار دائم دبیرخانه امنای هیأت پیشنهاد با
درروزهای سازی بهینه و کنترل مل سمینار چهارمین بهینه سازی،
فناوری و علم اه دانش میزبان به ١۴٠٠ سال بهمن ماه ٢٨ و ٢٧
این استادان و کارمندان دانشجویان، همت با (بهشهر) مازندران
در مل سمینار اولین موفق برگزاری از پس گردید. برگزار اه دانش
سمینار دائم دبیرخانه میزبان اکنون که مشهد فردوس اه دانش
و همت به مل سمینار سومین و دومین همچنین و باشد م نیز

رد روی سبزوار، سبزواری یم ح و شاهرود صنعت اه های دانش تالش
موضوع حیطه این تا گردید اتخاذ سمینار این محورهای در جدیدی

کنترل رشته و ریاضیات در سازی بهینه از منبعث که ای رشته بین و
و علم های عرصه در را خود اعتالی مسیر بتواند است مهندس در
کرونا ویروس همه گیری شرایط به توجه با بپیماید. درست به عمل

گردید. برگزار برخط صورت به سمینار

مصوبه به بنا و برگزار بهمن ماه ٢٧ام روز صبح در سمینار افتتاحیه
و آموزش سوتان پیش از تجلیل بر مبن دائم دبیرخانه امنای هیات
این افتتاحیه در سمینار، هر افتتاحیه در و سمینار موضوع در پژوهش
استادگرانقدر، تالش های از تجلیل منظور به نکوداشت مراسم سمینار
گردید. برگزار یزد، اه دانش بازنشسته استاد ، کرباس مهدی پروفسور
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پذیرفته مقاله ۵۶ تعداد سمینار برای ارسال مقاله ٧۴ تعداد از
موازی صورت به اتاق چهار در سخنرانان توسط مقاالت این و شد
این در گردید. ارائه زدن مثال ترتیب و نظم با برگزاری روزهای در
و عموم سخنران پن تخصص های سخنران بر عالوه سمینار
که گردید ارائه داخل و خارج افتخاری سخنرانان توسط کلیدی

گرفت. قرار سمینار در شرکت کنندگان استقبال مورد بسیار
ف. ادوارد شهیر پروفسور توسط سمینار ویژه سخنران . ١

: سخنران موضوع اسپانیا، سویل، اه دانش کاماچو١،
“On the control of solar thermal plants”;

انسین‐ ویس اه دانش ، عازم اسد پروفسور توسط سخنران . ٢
: سخنران موضوع متحده، ایاالت پالتویل،

“Can Innovativeness be Measured?”;

هلند، آمستردام اه دانش مظلوم، مسعود دکتر توسط سخنران . ٣
: سخنران موضوع

“Becoming a Data Head: solving business problems

through the lens of data and statistics”;

موضوع یزد، اه دانش ، خلف دالور عل دکتر توسط سخنران . ۴
: سخنران

“On the multi server queue with impatient customers

via stochastic control systems”;

صنعت اه دانش ، الف علیرضا دکترعل توسط سخنران . ۵
: سخنران موضوع شاهرود،

“ Stability analysis in swarm intelligence algorithms”;

اختتامیه

تجاری نوآوری، زمینه های در عال بسیار کارگاه دو برگزاری
توسط بهینه سازی و کنترل زمینه های با مرتبط کارآفرین و سازی
اه دانش علم هیأت عضو یاراحمدی، دکتر آقای ارجمند ار هم
موضوع بار اولین برای که بود سمینار ارزشمند بسیار اقدامات از لرستان
های رشته آموختگان دانش در به ویژه اشتغالزایی بحث برای تالش
از پیروی به بود. داده قرار هدف را بهینه سازی و کنترل با مرتبط
علوی ابوالفضل دکتر مرحوم خانواده پیشنهاد به و سمینار سومین
اه دانش گرانقدر استاد این یادبود به بنا و نام به جایزه دوره دومین
سمینار این برگزیده مقاله چهار به دوره این در و برقرار سبزواری یم ح
اختتامیه مراسم در جایزه برندگان گردید. اهدا علم کمیته انتخاب به

شدند. معرف

حضور با دائم دبیرخانه عموم مجم از پس سمینار اختتامیه
گردید یل تش ١۴٠٠ ماه بهمن ٢٨ روز بعدازظهر در دبیرخانه اعضای
امنای هیأت رئیس فراه محمدهادی دکتر آقای مراسم این در و

علم کمیته اعضای اه، دانش مدیریت زحمات از دائم دبیرخانه
و کمندی احمد دکتر کیانپور، محمد دکتر آقایان به ویژه اجرایی و

نمودند. تقدیر فوتم محمدجعفری مهندس

(بهشهر) مازندران فناوری و علم اه دانش ∗

1Eduardo F. Camacho
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دانشگاه ها اخبار
گیالن اه دانش اخبار

سال اول شش ماهۀ در گیالن اه دانش ریاض علوم دۀ دانش اخبار
:١۴٠١

و علم هیئت محترم عضو حق گزار، صمیم حسین دکتر . ١
خدمت سال ها از پس ، ریاض علوم دۀ دانش سابق رئیس
نائل بازنشستگ افتخار به مدیریت و علم عرصۀ در صادقانه

آمدند.
گروه علم هیئت عضو کیانپور، محمد دکتر علم مرتبۀ . ٢

یافت. ارتقا استادی به کاربردی، ریاض
از م ح ط و ریاض علوم دۀ دانش رئیس پیشنهاد به بنا . ٣
سمت به کیانپور محمد دکتر گیالن، اه دانش سرپرست سوی
علوم دۀ دانش تکمیل تحصیالت و آموزش معاونت سرپرست
محمد دکتر این از پیش است ذکر شایان شد. منصوب ریاض

بود. مسئولیت این عهده دار توتکابن اکبری
از م ح ط و ریاض علوم دۀ دانش رئیس پیشنهاد به بنا . ۴
سمت به زارع رضا دکتر گیالن، اه دانش سرپرست سوی
منصوب ریاض علوم دۀ دانش پژوهش معاونت سرپرست

هاشم منصور دکتر این از پیش است ذکر شایان شد.
بود. مسئولیت این عهده دار براگوری

، طبیع پدیده های مدل بندی در ریاضیات «نقش کارگاه اولین . ۵
حضور با ١۴٠١ شهریور ١۶ تا ١٢ از آن» کاربردهای و اقتصاد
مجازی به صورت کشور از خارج و داخل برجستۀ استاد چهار

شد. برگزار
در فرهنگیان اه دانش و پرورش و آموزش با ارتباط کارگروه . ۶
برنامه هایی کارگروه این در شد. یل تش ریاض علوم دۀ دانش
عالقه مندی برای دوم و اول متوسطۀ دورۀ آموزان دانش برای
رشته های و عموم آموزش دورۀ در فیزی ریاض رشتۀ به

م شود. تدوین عال آموزش در ریاض علوم
علوم دۀ دانش در حرفه آموزی برنامه های طراح کارگروه . ٧
برای برنامه هایی تدوین به کارگروه این شد. یل تش ریاض
م پردازد. ریاض علوم دانشجویان حرفه ای توانمندی ارتقای
اه دانش و پرورش و آموزش با «ارتباط کارگروه اعضای دیدار . ٨
و ریاست با گیالن اه دانش ریاض علوم دۀ دانش فرهنگیان»
برگزار اه دانش این محل در استان فرهنگیان اه دانش معاونین
در اه دانش دو ارتباط اهمیت بر تأکید ضمن طرفین شد.
ارتباط های ایجاد برای کشور و استان ریاضیات کیف ارتقای

کردند. برنامه ریزی آینده مؤثر

یوسف شمس مرضیه
گیالن اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ریال ٧/٠٠٠/٠٠٠ آن ارسال هزینه با پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از
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 کتاب نقد و معرفی

جهان نتایج و ایران ریاض «المپیادهای
«١۴٠٠ تا آغاز از

محمودیان∗ عباداللّه مؤلف:
آذربایجان درسا و نادعل سنا اری هم با

شباهنگ انتشارات ناشر:

کشور به ابتکار میالدی ١٩۵٩ سال در ریاض جهان المپیاد مسابقات
، رومان یعن سابق، شرق بلوک کشورهای شرکت با و رومان

شرق آلمان شوروی، جماهیر اتحاد لهستان، ، سلواک چ مجارستان،
ادامه روش همین به ١٩۶٢ سال تا برنامه این شد. آغاز بلغارستان و
مغولستان، ١٩۶۴ سال در یوگسالوی، ١٩۶٣ سال در اینکه تا یافت،
آن از پیوستند. المپیاد به کشورها ر دی به تدریج بعد سال های در و

است. شده برگزار ١٩٨٠ سال از غیر هرساله، مسابقات این  تاریخ
در ، جهان ریاض المپیاد صحنۀ در ایران تیم حضور اولین
کوبا در میالدی) ١٩٨٧) ١٣۶۶ سال در که بود المپیاد بیست وهشتمین
و آموزش وزارت ریاض گروه کارشناسان ،١٣۶۵ سال در شد. برگزار
، ریاض آموزش جهان کنفرانس س وهشتمین در شرکت با پرورش
المپیاد این در شرکت برای را ایران اسالم جمهوری دعوت مقدمات
نتیجۀ به المپیاد این در کشورمان تیم خوشبختانه ساختند. فراهم
برای فعالیت تا شد انگیزه ای همین و یافت دست قابل توجه نسبتاً
باشد. همراه عمیق تری تحوالت با بعد سال های مسابقه های برگزاری
المپیاد های در کشورمان دانش آموزی تیم های شرکت با هم زمان
در جهان علم المپیادهای در شرکت برای مناسب زمینۀ ریاض
در تیم ها این همه سالۀ موفقیت های و شد فراهم نیز ر دی رشته        های

است. بوده دانش دوستان افتخار باعث جهان مسابقات
ی اغلب اول سال های در ریاض جهان المپیاد در ایران رتبه

ول یافتیم. دست نخست رتبۀ به نیز بار ی حت است، بوده رقم
آخرین در و است کرده زیادی افت ما رتبۀ اخیر سال های در متأسفانه

کرده ایم. کسب تاریخ در را رتبه بدترین ، ریاض جهان المپیاد

شرکت تاریخچۀ ضبط کتاب ها این انتشار از ما هدف های از ی
باشد، عمل آن ها از تحلیل بررس هرگونه تا است، مسابقات این در
بوده دشواری کار موثق منابع به آسان دسترس عدم به خاطر زیرا
سؤال که بس همان کتاب این اول قسمت تاریخ اهمیت از است.
روزی) شبانه چندین (گاه بسیار تالش های حاصل شده، طرح های
و شوق با دهه چهار  ط که است المپیاد کمیتۀ اعضای طراحان

داده اند. انجام فراوان پشتکار
نام با داخل موجود نتایج همۀ کتاب دوم قسمت ابتدای در
تک تک در که است شده آورده آن ها شهر و مدارس و دانش آموزان
مدال ها ترتیب به و ابتدا، در سال آن نفره ۶ تیم اعضای نام جدول ها
برای جدول ها این شده  اند. آورده شده، کسب جهان امتیازهای و
مطالعات برای انتخاب شده افراد ترکیب و مسابقه ها این روند مطالعۀ
تقاضا خوانندگان همۀ از همین جا در ما است. مهم بسیار بعدی
این در احتمال اشتباه های تصحیح یا و تکمیل دربارۀ اگر داریم
طریق از و گذاشته منت ما بر دارند سراغ موثق منابع جدول ها
اطالع ری دی طریق هر از یا و (emahmood@sharif.edu) ایمیل
اسنادِ به بنا ما جدول های شود. تصحیح آینده نسخه های در تا بدهند،
اران هم و دوستان لطف با و داریم دست در که موجود (بنچاق های)
بوده اند مختلف دوره های در مسابقه ها این اجرایی امور درگیر که ‐
رتبۀ از اطالعات زیبای پوستر ی حاوی کتاب شده است. تهیه ‐
که المپیاد ی اولین از که است جهان کشور های همۀ توسط کسب شده

آورده اند. تاکنون کرده ند شرکت

شریف صنعت اه دانش ∗

https://www.shabahangbook.com/product/المپیادهای-ریاضی-ایران-و-نتایج-جهانی-ا/
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« علم محاسبات و عددی «آنالیز
امیری∗ مهدوی نظام الدین مؤلف:

ناشر:
صنعت شریف اه دانش انتشارات

براى پایهاى روش هاى و بنیادى مفاهیم ارائۀ کتاب، این در هدف
مسائل این است. پیوسته ریاض عمدۀ مسائل از برخ عددى حل
رشته هاى و پایه) و ریاض علوم (شامل علوم در متنوع کاربردهاى
براى هم که است شده طراح بهگونهاى کتاب این دارند. مهندس

«مبان درس کالسهاى در تدریس براى هم و شخص مطالعۀ
علوم در کارشناس سط در عددی» «محاسبات و عددی» آنالیز
كتاب، نام باشد. مفید مهندس و علوم در ر دی رشتههاى و ریاض
مدنظر محتوای بیانگر روشن به ، علم محاسبات و عددی آنالیز
تحلیل و توسعه طرح، به مربوط اولیۀ عنوان عددی» «آنالیز است.
« علم «محاسبات و پیوسته، ریاض مسائل حل برای وریتمها ال
( ریاض (نرمافزار وریتمها ال مؤثر پیادهسازی با مرتبط تكمیل عنوان
شده تالش ترتیب، بدین است. شده ایجاد علم مالحظات با همراه
وریتمها ال ارایۀ در بهخوبی علم زمینۀ این تكامل سیر تا است

توصیف به صورت عمدتاً وریتم ها ال یابد. تجل مربوط نتایج و
این شوند. ایجاد آن ها درک برای الزم انگیزه های تا م شوند استنتاج
اولیۀ پژوهش های انجام است: چندوجه تأثیرات از ناش رد روی
و كانادا در واترلو و ا آمری در ینز هاپ جانز اههای دانش در نویسنده
استاد نظر زیر اه ها دانش این در مرتبط دروس تدریس در دستیاری
نظر زیر بارتلز ریچارد دستیاری و پژوهش بارتلز١، ریچارد راهنمایش،
و ا، آمری در استانفورد اه دانش در گوالب٢، جین راهنمایش، استاد
عددی، محاسبات پیشرفته، عددی آنالیز عددی، آنالیز دروس تدریس

طراح و مدل سازی پیشرفته، ریاض نرم افزار ، ماتریس محاسبات
سال در۴٠ نویسنده توسط غیرخط و خط بهینه سازی و ، هندس

كشور. از خارج و داخل اه های دانش در اخیر

شریف صنعت اه دانش ∗

و انتگرال گیری اندازه، نظریۀ ، حقیق «آنالیز
هیلبرت» فضاهای

† رچ ش رام و استین* ام الیاس تألیف: مؤلف:
خزاع طاهره و ∗∗ یوسف شمس مرضیه ترجمه:

گیالن اه دانش انتشارات ناشر:

هیلبرت فضاهای و یری انتگرال اندازه، نظریۀ ، حقیق آنالیز کتاب
رچ ش رام و استین ام الیاس ارزشمند چهارگانۀ از ی ترجمۀ

با کتاب این است. شده منتشر پرینستون انتشارات توسط که است

و اندازه نظریۀ به مربوط مباحث طرح به جذاب و متفاوت دیدگاه
در را آن ها وسیع کاربرد و هیلبرت فضاهای م پردازد. یری انتگرال
در و م کند مطرح ارگودی نظریۀ و مختلط آنالیز فوریه، تبدیالت
1Richard Bartels 2Gene Golub *Elias M. Stein †Rami Shakarchi

https://book.sharif.ir/user/getDocInfo/454
https://research.guilan.ac.ir/pub/
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٩٩ ١٧٢ پیاپی شماره

حجم آنجایی که از م برد. فرکتال جذاب دنیای به را خواننده پایان
م کند، تأکید متناه بعد با فضاهای روی کتاب مطالب از وسیع
طیف برای مثال ها و برهان ها در موجود جذاب شهود و ردها ش

مهندس و ریاض رشتۀ دانشجویان از اعم خوانندگان، از وسیع
مسائل و تمرین ها از زیادی تعداد با فصل هر است. لذت بخش
است. کمیاب خود سط در گنجینه ای چنین که است شده تکمیل
کند، مواجه ل مش با را خواننده است ن مم که االت اش از ی

حت و است موارد از برخ در اثبات ها جزئیات به پرداختن عدم

و کوشا دانشجویان برای اما است. نشده ارائه هم برهان گاه
نسخۀ در است. مباحث بهتر درک برای چالش خود امر این عالقه مند
غیرقابل االت اش از برخ کرده اند سع مترجمین کتاب، برگردان
مباحث گستردگ به توجه با نمایند. تصحیح را اصل کتاب  اغماض
دوره های دانشجویان به را کتاب این احترام با مترجمین کتاب، این

م کنند. تقدیم ارشد کارشناس و کارشناس

گیالن اه دانش ∗∗

نشریۀ
«Journal of Mahani

Mathematical Research (JMMR)»

نشریه) مسئول (مدیر ∗ پورصلوات شجره نصرت اله

مركز تحت عنوان ١٣۶٩ سال در ، ماهان رياض پژوهش مركز
افتتاح كرمان باهنر شهيد اه دانش در خوارزم رياض پژوهش

محمد بن عيس بزرگداشت به مناسبت مركز نام ١٣٧٠ سال در گرديد.
دكتر آقای پيشنهاد به و نهم، قرن كرمان رياض دانان ، ماهان
فعاليت های يافت. تغيير ماهان رياض پژوهش مركز به رجبعل پور

رياض ، رياض آموزش آمار، شامل: رياض علوم زمينه های در مركز
، هفتگ سخنران های است. كامپيوتر علوم و کاربردی و محض
و داخل متخصصين بين مشترک پروژه های و كارگاه ها سمينارها،
مراكز محققين همچنين است. مركز فعاليت های جمله از كشور خارج
این در را خود مطالعات فرصت های م توانند ر دي اه های دانش و

ذرانند. ب مرکز
انگلیس عنوان با ، ماهان رياض پژوهش مركز نشریۀ
Journal of Mahani Mathematical Research (JMMR)

مركز اهداف راستای در و دوفصلنامه به صورت ،١٣٩٠ سال از
اين اساس نامه است. پرداخته فعاليت به ماهان رياض پژوهش

شهید اه دانش پژوهش شورای تصويب به ١٣٨٧ سال در نشریه
پژوهش مركز نظر زیر نشریه فعالیت های است. رسيده کرمان باهنر
سع نشریه، اين انتشار مدتِ تمام در م شود. انجام ماهان رياض

داوری، كيفيت باالترين با و مقاالت بهترين كه است بوده اين بر
شماره ٢٢ تاكنون ،١٣٩٠ سال از وقفه بدون نشریه اين شوند. چاپ

است. نموده چاپ دوفصلنامه به صورت
ارزیابی در نشریه این م رساند به اطالع افتخار و مسرت کمال با
رتبه با پژوهش علم مجوز کسب به موفق علوم وزارت اخیر
معتبر اه پای چندین در ISC بر عالوه نشریه این است. شده (ب)
اه وب به م توانید بیشتر اطالعات جهت م شود. نمایه نیز جهان
نمایید. مراجعه https://jmmrc.uk.ac.ir آدرس به نشریه،
در نشریه این که کرد خواهند تالش نشریه این دست اندرکاران

شود. نمایه نیز ISI و وپوس اس چون معتبری اه های پای

کرمان باهنر شهید اه دانش ∗

 https://jmmrc.uk.ac.ir 
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١۴٠١ تابستان ١٠٠

اجرایی شوراي  مصوبات
١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دورۀ نشست دهمین تصمیمات و مصوبات اهم

١۴٠١ ۵تیرماه

وابسته دبیران برای گازر دکتر آقای دوم پیشنهادی فهرست •
شورا اعضای اطالع به پیش تر که خارج (Associate Editors)

گرفت. قرار موافقت مورد آرا اتفاق به بود، رسیده
خصوص در ایران ریاض کنفرانس پنجاه وسومین دبیر نامۀ •
کرونا) جدید سویۀ شیوع به توجه (با کنفرانس این مجازی برگزاری

گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح
خصوص در کرمان ریاض جایزۀ امنای هیئت صورتجلسۀ •
شریف صنعت اه دانش از فتوح مرتض دکتر آقای پیشنهاد
قرار موافقت مورد آرا به اتفاق و مطرح جایزه این برندۀ به عنوان

گرفت.
عل آقای پیشنهاد خصوص در فاطم جایزۀ امنای هیئت نامۀ •

اتفاق به و مطرح مازندران) استان برتر (معلم برنده به عنوان عباس
گرفت. قرار موافقت مورد آرا

و بررس و بحث ١۴٠١ سال برای عضویت حق مبل خصوص در •
شد مصوب زیر به شرح عضویت ها حق
تومان، ٢۵٠هزار : حقیق عضویت حق
تومان، میلیون ۵ : حقوق عضویت حق

تومان، میلیون ٨ حداقل ویژه: حقوق عضویت حق
تومان. هزار ٢۵٠ و میلیون ١ مؤسسات: و کتابخانه ها اشتراک حق
اتاق با اری هم خصوص در علم انجمن های کمیسیون نامۀ •
به خصوص این در اعضا پیشنهادات شد قرار و گردید مطرح فکر

شود. ارسال دبیرخانه
رسید. تصویب به ایران ریاض انجمن جوایز کل اساسنامۀ متن •

آقایان توسط که ایران ریاضیات تاریخ پروژۀ در انجمن مشارکت •

با و مطرح، است شده ارائه فرهنگستان به منوچهریان و قاسملو
کرم زاده دکتر آقای که شد مقرر انجمن شفاه تاریخ پروژۀ به توجه
طرح (مجری ممقان محمد دکتر آقای کارگروه)، علم (ناظر
دکتر آقای کارگروه)، هماهنگ مسئول و انجمن شفاه تاریخ
پروژه این در اری هم جهت حقیق حسن دکتر آقای باقری، محمد

شوند. معرف فرهنگستان به
Fourth Caucasian Mathematics Confer- برگزاری پیشنهاد •
اه هایی دانش عبدالله دکتر آقای شد مقرر و مطرح ایران در ence
رئیس به هستند آن (حضوری‐مجازی) برگزاری به مایل که را

نمایند. معرف انجمن
طریق از ١۴٠٠ سال که ١٣٩٩ سال در انجمن رد عمل کارنامۀ •

رسید. اران هم استحضار به شد ارسال و تکمیل سامانه،
IMU جلسۀ مورد در دانشخواه دکتر خانم و ایرانمنش دکتر آقای •
مختصری گزارش فنالند در ریاض دانان بین الملل کنگرۀ و

رساندند. شورا اعضای به استحضار
استحضار به ایران ریاض انجمن جایزۀ آیین نامه پیش نویس •

گرفت. قرار موافقت مورد و رسید شورا اعضای
ریاض انجمن به تهران شهرداری از مال کم درخواست گزارش •

شورا استحضار به تومان، میلیون ۵٠ تخصیص با موافقت و ایران
رسید.

کم محل از صفاپور دکتر آقای و صادق خانم شد مقرر •
انجمن برای جدیدی سایت و اعضا سامانۀ تهیۀ به نسبت شهرداری
باشد، داشته را احتیاجات سایر نیز و واژه نامه از پشتیبان قابلیت که

نمایند. اقدام



ایران ریاض انجمن جوایز

جایزۀ
رجبعل پور: مهدی

و جبرخط زمینه در مقاله برترین به
آن. کاربردهای

جایزۀ
خدمات برای ایران ریاض انجمن
بهزاد: مهدی بنیانگذار ‐ برجسته

در ماندگاری و عمیق تأثیرگذاری به
کشور ریاضیات اعتالی

جایزۀ
: فاطم تق

ریاض مدرس برترین به

جایزۀ
شفیعیها: محمدهادی

. ریاض ویراستار برترین به

جایزۀ
: کرمان ریاض عباس

در شده ارائه مقاالت برترین به
ایران. ریاض کنفرانس های

جایزۀ
: میرزاخان مریم

ارزنده پژوهش کارهای به
کشور ریاض دان بانوان

جایزۀ
مصاحب: غالمحسین

برجسته آثار نویسندگان به
فارس به ریاض

جایزۀ
: قربان ابوالقاسم

تاریخ زمینۀ در برتر مقاالت به
ریاضیات

جایزۀ
هشترودی: محسن

سمینارهای در شده ارائه برتر مقاالت به
توپولوژی و هندسه دوساالنۀ

جایزۀ
وصال: منوچهر

در شده ارائه برتر مقاالت به
ریاض آنالیز ساالنۀ سمینارهای

جایزۀ
: نجوم محمدحسن

در شده ارائه برتر مقاالت به
مال ریاض سمینار

ادواری نشریات و کتب
سال)، در شماره ٢ (دوفصل نامه، ریاض اندیشه و فرهنگ سال)، در شماره ۴ (فصل نامه، خبرنامه سال)، در شماره ۶ ، انگلیس زبان (به بولتن

سال). در شماره ٢ ، انگلیس زبان (به ژورنال

ادواری غیر نشریات و کتب
از گزیده ای ،( انگلیس ،٢ (جلد ماهانه همایش گزارش آمار، و ریاض واژه نامه ،( فارس ،١ (جلد ماهانه همایش گزارش (دوره ای)، اعضا راهنمای

. ١٣٨۵ ‐ ١٣۵٢ کشور دانشجویی ریاض مسابقات مسأله های ،(web site و CD : ترونی ال (انتشار ریاضیات انفجار ، ریاض مقاالت

ایران ریاض انجمن در عضویت مزایای
م شوید. سهیم کشور ریاضیات عموم سازی و پیشرفت در •

داشت. خواهید مشارکت ایران ریاض انجمن مل نقش و ارکان تقویت در •
شد. خواهید برخوردار انجمن پوشش تحت همایش های تمام در ثبت نام تخفیف از •

م آورید. دست به را ریاضیات با مرتبط انجمن های و بین الملل انجمن های از برخ در عضویت تخفیف ان ام •
م یابید. حضور کشور ریاضیات جامعه بزرگ گسترۀ همراه های و هم فکری در •

م یابید. پیوند جهان و ایران ریاضیات مهم تحوالت و رویدادها با •
م کنید. دریافت را انجمن ادواری نشریات •



ایران ریاض انجمن محترم اعضای
اینترنت نشان به ایران ریاض انجمن در حقیق عضویت تمدید یا نام ثبت برای م شود دعوت عالقمندان از بدین وسیله

فرمایند. مراجعه http://imsmembers.ir

ایران ریاض انجمن حساب های شماره از ی طریق از زیر جدول شرح به ١۴٠٢ مهر ‐ ١۴٠١ مهر دوره عضویت های حق است خواهشمند ضمناً
نمایید. پرداخت به اقدام

٠٠٣٧ کد غربی زند کریم خان شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره •
(IR 060180000000000296252824 شبا: (کد •

تجارت بانک ۵٨۵٩٨٣٧٠٠٠٠۵۶٨۴٢ کارت شماره •
م باشد. راستا این در محترم اعضای پیشنهادات پذیرای ایران ریاض انجمن دبیرخانه

١۴٠٢ ١۴٠١ ‐مهر مهر دوره برای عضویت حق

توضیحات ساله پن ساله چهار ساله سه ساله دو ساله ی عضویت ها
١٢/٠٠٠/٠٠٠ ٩/۵٠٠/٠٠٠ ٧/٢٠٠/٠٠٠ ۴/٨٠٠/٠٠٠ ٢/۵٠٠/٠٠٠ پیوسته

اعضای برای قیمت حداقل
تخفیف با ساله ی وابسته
ریال ١/٠٠٠/٠٠٠ برابر

م باشد.

٢/۵٠٠/٠٠٠ ١/٢۵٠/٠٠٠ وابسته

پس سال ی تا حداکثر فارغ  التحصیل اعالم با دکتری دانشجویان
انجمن عضو ان رای طور به نماینده تأیید با دکتری دوره اتمام از

بود. خواهند

دکتری فارغ التحصیالن

در تحقیق ایران انجمن ایران، ریاض معلمان و علم انجمن های اتحادیه فرانسه، ریاض انجمن ا، آمری ریاض انجمن ایران، آمار انجمن اعضای •
مختلف سطوح معلمین و دانش آموزان دانشجویان، فازی، سیستم های انجمن ایران، رمز انجمن ایران، ریاضیات خانه های شورای انجمن عملیات،
و آموزش کارت و تاریخ) (با معتبر دانش آموزی یا دانشجویی کارت انجمن ها)، اعضای (برای عضویت کارت کپی ضمیمه با م توانند پرورش و آموزش

م گیرد. تعلق دوساله و ی ساله عضویت های به تخفیف که است ذکر به الزم شوند. برخوردار تخفیف از پرورش
ریال ٢/٠٠٠/٠٠٠ دوسال برای و ریال ١/٠٠٠/٠٠٠ سال ی برای تخفیف؛ با خبرنامه دریافت قبال در وابسته عضویت برای عضویت حق حداقل توجه: •

م باشد.
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ایران ریاض انجمن در حقوق عضویت

١٣۵٠/٩/٢۵ تاریخ در و شده یل تش ایران در ریاض دانش توسعه و بسط هدف با كه است علم صرفاً انجمن ایران ریاض انجمن
فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته علم انجمن های كمیسیون نظر زیر انجمن این است. رسیده ثبت به ١٢۵٨ شماره تحت
در كه ایران ریاض انجمن م دهد. گزارش وزارتخانه این پژوهش معاونت به جزئیات با را خود ساالنه خرج و دخل و م كند فعالیت

علم ارگان های و سازمان ها اه ها، دانش وزارتخانه ها، بین از شادمان با است بوده فراوان خدمات مصدر خود فعالیت قرن نیم حدود
فرم تكمیل م شود آغاز ١۴٠١ مهرماه اول از كه ساله ی دوره عضویت شرط م پذیرد. حقوق عضویت به را تعدادی فرهنگ و
ویژه) حقوق (عضویت ریال میلیون هشتاد یا عادی) حقوق (عضویت ریال میلیون پنجاه مبل حقوق عضویت حداقل واریز و زیر
(IR 060180000000000296252824 شبا: (کد ٠٠٣٧ کد غربی زند کریم خان شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره به
فرهنگ خبرنامه، ادواری: نشریه سه جمله از را، خود نشریات كلیه انجمن لطف، این قبال در است. ایران ریاض انجمن نام به
یا موسسه آن آرم و نام مربوط دوره در و م فرستد حقوق اعضای آدرس به را ایران ریاض انجمن ژورنال و ریاض اندیشه و

م كند. ذكر سایت و خبرنامه در ایران ریاض انجمن حامیان زمره در تقدیر با را اه دانش

ایران ریاض درانجمن حقوق عضویت فرم

...................................................................................... اه/مؤسسه: دانش نام
.......................................................................... نشریات: ارسال جهت پست نشان
............................. : پست كد ................................................................
..................................... آن: كد و دورنگار ..................................... آن: كد و تلفن

................................ : ترونی ال پست
□ شود ارسال پیوست فهرست در مذکور کتابخانه  نشان به □ شود ارسال فوق نشان به نشریات از نسخه ی

مبل به ایران ریاض انجمن نام به ............................................. جاری حساب به پرداخت فیش ضمناً
است. پیوست ریال ................................

................................ سمت: ................................ مسئول: خانوادگ نام و نام
...................................... همراه: تلفن

.......................... تاریخ:
مسئول امضای
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ایران ریاض انجمن ادواری نشریات اشتراک فرم

هر كه است ایران ریاض انجمن ـ پژوهش علم و ترویج ـ علم نشریه دو ژورنال و ریاض اندیشه و فرهنگ
م    شوند. ارسال انجمن حقوق و حقیق اعضای به و منتشر شماره چهار و دو در ترتیب به سال

و كتابخانه ها برای سال) در شماره ۴) خبرنامه با همراه نشریه دو این ١۴٠٢ ١۴٠١مهر مهر از ساله ی اشتراک حق
است. ریال ١٢/۵٠٠/٠٠٠ جمعاً مؤسسات

کد غربی زند کریم خان شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره به را مبل این م توانند ک اشتر به عالقه مندان
نشان به را آن فیش و كنند واریز ایران ریاض انجمن نام به (IR 060180000000000296252824 شبا: (کد ٠٠٣٧

بفرستند. انجمن

...................................................................................... اه/مؤسسه: دانش نام
........................................................................................... : پست نشان
..................................... آن: كد و دورنگار ..................................... آن: كد و تلفن

مبل به ایران ریاض انجمن نام به ................................ جاری حساب به پرداخت فیش
است. پیوست ریال ................................

.................................. همراه: تلفن .................................. مسئول: خانوادگ نام و نام
................................ سمت:
................................ تاریخ:

امضاء: محل
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