ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ
ﺳﺎل  ،٣۶ﺷﻤﺎرۀ ) ۶١ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  (١٣٩۶ﺻﺺ ١١٧ .ﺗﺎ ١٢۴

ﯾﺎدی از ﮐﺘﺎب »ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ«

∗

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﯽ
اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ در دﻫﮥ  ١٣۵٠رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎی آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ
در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻗﺮار داده و در اﯾﻦ راه اﻫﺘﻤﺎم و ﮐﻮﺷﺶ واﻓﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ،١٣٨٠ﺷﻮرای
اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدِ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺰاد ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻬﯿﮥ آن را ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺰاد و زﻧﮕﻨﻪ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
واﮔﺬار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ واﮔﺬار ﺷﺪ.
در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺪﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ و روﻧﺪ ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب
را ﺷﺮح دادهاﯾﻢ .ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ از ﮔﺮدآوری ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت در دورهای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ورود ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر در
دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﻫﮕﺸﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻄﻌﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزان ،ﭼﺮاﻏﯽ ﻓﺮاروی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداریِ درﺳﺖ
از آﯾﻨﺪه اﺳﺖ» .اﻣﺮوزه داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﻗﻮل اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻘّﺢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ١«.ﺑﺮای
درک ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
و ﺗﺄﺛﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺛﺮﮔﺬاری آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد» .ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮوع و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﻗﺎﯾﻊ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
راه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﮑﺮی و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد زاﯾﯿﺪه و ﭘﺮوردۀ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﻤﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ اﺳﺖ« ٢ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
∗ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان.١٣٨٢ ،
١ﺟﺮج ﺳﺎرﺗﻦ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮﺷﮏ ،وﯾﺮاﺳﺖ دوم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان ،١٣٧۶ ،ص.٣۴ .
٢ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ص.٣٨ .
© ) ١٣٩۶اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان(

١١٧

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﯽ

١١٨

ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮان آورد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ارﻧﺴﺖ ﻣﺎخ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان
ﻣﺸﻬﻮر ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺟﺎﻟﺐ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻋﻠﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،درﺳﺖﺗﺮ و آزاداﻧﻪﺗﺮ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﻓﻘﻂ وﺿﻌﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ
ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ١«.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ارزش واﻗﻌﯽ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻃﻼع ﻣﺎ از داﻧﺶ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮور ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺤﻮل رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیِ آﯾﻨﺪۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر ،رﺷﺘﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و
ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم را روﺷﻦ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی آﺗﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ،رﺻﺪ اوﺿﺎع ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل زﻣﺎن داﻧﺴﺖ و ﺑﻪﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﻓﺘﺎدن در ورﻃﮥ اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻂ راﯾﺞ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر را درﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت دروﻧﯽ ،در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ
و ﯾﺎدﮔﺎری ﺧﻮب ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ،اﻫﺪاف ﺗﺪوﯾﻦ را در ﺷﺶ ﺑﻨﺪ آوردهاﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ﮐﻠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﺪ و از اﯾﻦرو ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ
در آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای ﭼﺎپ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ در زﻣﺮۀ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
آﻣﻮزﺷﮕﺮاﻧﯽ زﺑﺮدﺳﺖ .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن
ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﺶ و در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎی داده ﺷﺪ .ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ اﻋﻢ از ﺷﺎﮔﺮدﭘﺮوری و ﻧﮕﺎرش و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ .ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ اراﺋﮥ
ﮔﺰارش از رﺧﺪادﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮑﺘﮥ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﮥ درﺑﺎرۀ دو روﯾﺪاد ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی در ﻫﺮ دوره ﭼﻘﺪر ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ» .ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ،ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را
وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .ﭼﻮن در ﻗﻔﺎی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ
١ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ص.۵٣ .

ﯾﺎدی از ﮐﺘﺎب »ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ«
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را ﮐﺎری ﺑﯿﻬﻮده و ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﮐﺎر را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ از آن
روی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ روی ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و اﮔﺮ آن ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪ ١«.ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ »ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده اﺳﺖ ،آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﮥ زﺣﻤﺎت ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر دراز اﺳﺖ» ٢«.ﮔﺎهﺑﻪﮔﺎه ﻫﻮﺷﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ
را ﮐﻪ از ﻫﺰاران ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽﻫﺪف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺘﯽ
دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن اﻣﺘﺪاد آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ٣«.ورود ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺑﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ آن ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ زﻧﺠﯿﺮ ،از آﻏﺎز ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺪاوم
داﻧﺶﭘﯿﺸﮕﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آن در ادوار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ را ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺒﻬﻢ آﯾﻨﺪه ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ و ﺷﺮح ﺣﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ درج
ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﺪﺧﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻪاﺟﻤﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯽ ،ردهﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﺮان ،ﮔﺬری
ﺑﺮ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ .در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﺧﻠﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ،
زﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰهای اﺳﺖ ﺑﺮای ورود ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻧﺨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ژرف در آن ﺗﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﺮﮐﺖ آن در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی درﺳﺖ ،ﻋﻤﯿﻖ
و ﭘﺮﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﯾﯿﻨﮥ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی ﺗﺤﻮل داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖِ
ﮐﻮﺷﺶ ،ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖِ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻫﻤﮥ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻬﯿﮥ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آﻓﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن دوام
١ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ص.١۵٢ .
٢ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ص.١۵٣ .
٣ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ،ص.١۵۶ .
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و ﻗﻮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺠﻠﮥ »رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ« ﺑﻮد
ﮐﻪ زﻧﺪهﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ،آن را در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٠٩ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
وﺟﻬﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ و درج دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از آن در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽاش ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ادﯾﺐ ﻧﺎمآور ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻓﺎﺧﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری ،آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺖ و ﻓﺎﺧﺮﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف
ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖِ دﻗﺖ و وﺳﻮاس ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت« در دﻫﮥ  ١٣۴٠و
ﺗﺮﺑﯿﺖ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و آﻣﻮزﺷﮕﺮان رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاریِ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ در آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯿﺎت،
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،اﻫﺪاف ،ﺳﺒﮏ ،وﺿﻌﯿﺖ ،ﺗﯿﺮاژ و ﺳﺎلﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﻮارد در اﯾﻦ ﮔﺮدآوری ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن آﺛﺎری ﻓﺎﺧﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
و ارﺗﻘﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
»ﺑﻨﯿﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ« اﺛﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﺘﺮودی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ ﻣﺠﻠﮥ ﯾﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه  ١٣۴۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﮔﺮوه ،ﺣﻠﻘﻪ ،ﻣﯿﺪان و
ﻫﻨﺪﺳﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد و ﺗﺤﻮل اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪاﺟﻤﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺳﯿﺮی در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺤﯿﻄﯿﻪ« اﺛﺮ ﻣﻮرخ ﻧﺎﻣﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ  ٢٩ﻣﺠﻠﮥ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٣۶٣ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﺷﺎﻧﯽﻧﺎﻣﻪ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن آن ﮐﺘﺎب ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﻠﻂﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻧﯿﺰ در آن
رخ داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ آن رﺳﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ» .رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺤﯿﻄﯿﮥ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ  ...آن را ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻓﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ]ﺟﻤﺸﯿﺪ[
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ آن را در اواﺳﻂ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ] ٨٢٧ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی[ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ و
ﻧﺴﺨﮥ ﮔﺮاﻧﻘﺪر آن ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮدِ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ... .رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺤﯿﻄﯿﻪ
را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﺎورﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﺎول ﻟﻮﮐﯽ ،از روی ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ٧۵۶ﻣﻮزۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺷﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪای درﺑﺎرۀ آن ﻧﻮﺷﺖ... .
ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻟﻮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش
آﺛﺎر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﻘﯿﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

ﯾﺎدی از ﮐﺘﺎب »ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ«
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در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ »از اﺻﻞ ﻻﻧﮥ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ رﻣﺰی :دﻋﻮﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ« اﺛﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﻬﺮﯾﺎری
ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ  ۶۶ﻣﺠﻠﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ١٣٧٠ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎدی و ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ  ...رﯾﺸﻪ در ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻏﯿﺮرﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی در دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮوز دارﻧﺪ .از
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮۀ ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﺨﺖاﻓﺰار
و ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎری زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد «.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﺻﻞ ﻻﻧﮥ ﮐﺒﻮﺗﺮی ،ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت ،ﮔﺮاف و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﻀﯿﮥ رﻣﺰی ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﮐﻮردﻫﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺘﺎی ﻧﻮع اول« را ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮرﺿﺎ ارﻗﺎﻣﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮیاش ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،در ﺷﻤﺎرۀ دوم ﺳﺎل اول ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻣﺎری ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٧۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻨﻈﻮر از رﮐﻮرد ﺑﺮای دﻧﺒﺎﻟﻪای از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ
در ﯾﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﮐﻮردﻫﺎی
ﺑﺎﻻ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﮐﻮردﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ
رﮐﻮردﻫﺎ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺮﻃﯽ و ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﮐﻮردﻫﺎ
و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮزﯾﻊ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ رﮐﻮردﻫﺎ از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ رﮐﻮردﻫﺎی
دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ... .ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﯿﺮ رﮐﻮردی و ﺳﺎدﮔﯽ و ﻏﯿﺮﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮدنِ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن داﻧﺴﺖ«.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ» ،اﻋﺪاد ﻫﻤﻨﻬﺸﺖ« اﺛﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﺷﻬﯿﺪی در ﺷﻤﺎرۀ
دوم از ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﮥ ﭘﯿﮏ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۶٩اﺳﺖ» .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﺷﻬﯿﺪی اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮدو در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣۶٩در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﯾﺮاد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از آن،
آﺷﻨﺎ ﮐﺮدنِ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺷﻨﯽ« اﺛﺮ ﻓﺮﯾﺪون رﺿﺎﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻨﻮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺗﻬﯿﻪ و در ﺷﻤﺎرۀ دوم ﺳﺎل دﻫﻢ ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه
 ١٣٧٨ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺷﻨﯽ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ» :رﯾﺰش
ﺑﻬﻤﻦ وﻗﺘﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮف اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪه روی ﮐﻮه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﯽ
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ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺒﻮﻫﮥ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺮف ﺑﻪ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪۀ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﮥ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ رﯾﺰش ﺑﻬﻤﻦ و
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪۀ رﯾﺰش ﺑﻬﻤﻦ ،ﺷﺎﯾﺎن ﺗ ﺄﮐﯿﺪﻧﺪ -١ :وﺟﻮد ﺷﯿﺐﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ،
 -٢ﻓﻘﺪان ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺎﺑﺖ :رﯾﺰش ﺑﻬﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮه ﺷﺮوع ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽﺷﺪه
ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﻮه ﺑﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ -٣ ،رﺧﺪاد ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻓﺎﺣﺶ و ﮔﺴﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪلﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای رﯾﺰش ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﺳﺎدهﺗﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪۀ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺷﻨﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ) (١و )(٢ی ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ) (٣اﺳﺖ«.
ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ» ،در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﮥ زﯾﺮﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎ« اﺛﺮ
ﺣﯿﺪر رﺟﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﺎرۀ  ١و  ٢ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدادﻣﺎه ١٣٧٠
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﯿﺪر رﺟﻮی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺣﯿﺪر رﺟﻮی ﺑﺎ زﯾﺮﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ» .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ  Xﯾﮏ
ﻓﻀﺎی ﺑﺮداری و  Tاُﭘﺮاﺗﻮری ﺧﻄﯽ از  Xﺑﻪ  Xاﺳﺖ .اﮔﺮ  Yﯾﮏ زﯾﺮﻓﻀﺎی ﺑﺮداری  Xﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯿﻢ Y
ﺗﺤﺖ  Tﭘﺎﯾﺎ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،T (Y ) ⊆ Yﯾﻌﻨﯽ از  x ∈ Yراﺑﻄﮥ  T (x ) ∈ Yﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو زﯾﺮﻓﻀﺎی } {٠و  Xﺗﺤﺖ ﻫﺮ اُﭘﺮاﺗﻮری ﭘﺎﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ از
ﺟﻤﻠﮥ ’اُﭘﺮاﺗﻮر  Tدارای زﯾﺮﻓﻀﺎی ﭘﺎﯾﺎ اﺳﺖ‘ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ دو وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ اُﭘﺮاﺗﻮر ﺧﻄﯽ  Tﭘﺎﯾﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺳﻮاﺑﻖ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ زﯾﺮﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﻞﻧﺸﺪه و ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی
ﺣﻞﺷﺪۀ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ«.
ﻫﺮﻗﺪر ﻧﺎم ﺣﯿﺪر رﺟﻮی ﺑﺎ زﯾﺮﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﻧﺎم ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺰاد ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮافﻫﺎ
ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪای دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿﯽ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ
»ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮافﻫﺎ« اﺛﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺰاد در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ﺳﺎل اول ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آذرﻣﺎه
 ،١٣۶٧اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮافﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ رﺑﻊ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻧﺰد
اﮐﺜﺮ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺬاب و ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،روز ﺑﻪ روز اذﻫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را از
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ از آن ﺑﻪدﺳﺖ دﻫﯿﻢ .ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﺮح ﭼﻨﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪوار وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .ﺟﺰ در ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮردِ ﺳﺎده ،ﮐﻼ از آوردن
اﺛﺒﺎت ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻬﻮدی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

ﯾﺎدی از ﮐﺘﺎب »ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ«
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از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﯿﻮا ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرِ »ﺧﻢﻫﺎی ﺟﺒﺮی« اﺛﺮ
ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ دوم ﺳﺎل اول ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٣۶٧ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روی ﺧﻢﻫﺎی ﺟﺒﺮی از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻓﮑﻨﺸﯽ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ردهﺑﻨﺪی ﺧﻢﻫﺎی ﺟﺒﺮی درﺟﮥ اول و دوم در ﺻﻔﺤﮥ اﻓﮑﻨﺸﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ارزﻧﺪه و ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
در ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ وﺟﻬﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮔﻔﺘﺎری در ﺑﺎب ﻣﻨﺸﺄ
و ﻣﺒﺪأ رﯾﺎﺿﯿﺎت« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ و »ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺪاﯾﺔاﻟﺠﺒﺮ« اﺛﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺻﺎل؛ ﯾﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل
ﺑﺰرﮔﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﺘﺮودی ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺻﺎل ،ﺗﻘﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ،
در ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﺘﺮودی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ در ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﻮﻟﺘﻦ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺴﺘﺎن  ١٣۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ» :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﺘﺮودی در  ٢٢دیﻣﺎه
 ١٢٨۶در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻬﺮان ﮔﺬراﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻃﺐ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺖ .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ،وی ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ و از داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺠﺪداً ﻋﺎزم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺎرﯾﺲ درﺟﮥ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺳﭙﺲ درﺟﮥ دﮐﺘﺮی دوﻟﺘﯽ در ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ١٣١۵ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﺑﺎ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﯿﺎری وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٢٠ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدی ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ «.دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺻﺎل
در ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ دوم ﺳﺎل ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ١٣٧۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ﺑﻌﺪ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﯾﮏ ﺳﺎل در رﺷﺘﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻮد و اﺳﺘﺎدان رﯾﺎﺿﯽ و ﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ... .در
ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ آﺧﺮی دورۀ اﻋﺰام ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج در ﺳﺎل  ١٣١٢ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﺮق ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺘﻢ ... .اﻣﺎ در اواﯾﻞ ﺳﺎل دوم ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪم و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻮد،
روی آوردم .ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮﺑﻦ رﻓﺘﻢ و در ﺳﺎل  ١٣١۶از اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺮای
اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ژﻧﻮ ﺳﻮﺋﯿﺲ رﻓﺘﻢ «.ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی
اول و دوم ﻣﺠﻠﮥ ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﺎر  ١٣٧٨ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻬﻨﺎز ﺳﺎﻻرﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ
ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﺳﺎل  ١٢٨٣ه.ش .در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺆﻣﻦ و ﭘﺪرش
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر در ادارات ﻓﺮﻫﻨﮓ و اوﻗﺎف ﺑﻮد ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ... .در ﺳﺎل  ١٣٠۵ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ
و داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﺰام ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .اﺳﺘﺎد ﻣﺪت  ۶ﺳﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮد  ...و در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درﺟﮥ آﮔﺮژه ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﻓﺴﻮر آﮔﺮژه اﺳﺖ ،ﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٣١٢

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﯽ

١٢۴

ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻈﺎم ،در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮِ
ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ«.
ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪهای اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮی ﺧﻼق«» ،آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟«» ،ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﺎرۀ
ﺗﺪرﯾﺲ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دارد؟«» ،ﻫﻨﺪﺳﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز«» ،داﺳﺘﺎن ﺣﺪس ﭘﻮاﻧﮑﺎره در اﺑﻌﺎد
ﺑﺎﻻﺗﺮ« .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﯿﻖ رﯾﺎﺿﯽ
و آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻬﺎﯾﺖِ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه در ﺗﻮﺳﻌﮥ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش آن در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دارﻧﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن داوری درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎب »ﮔﺰﯾﺪهای
از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ« ،آﯾﯿﻨﻪای از ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺻﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮﺟﻊ ،از ارزش ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺳﻮایِ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ
در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد.
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