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سال ها، این در می گذرد. ریاضی» اندیشۀ و «فرهنگ مجلۀ شمارۀ نخستین انتشار از سال چهار و سی
چنین اما است، داده رخ کشور ریاضیات در اندیشه حوزۀ در هم و فرهنگ بخش در هم گوناگونی پیشامدهای
هدف است. شده کاسته آن اهمیت از یا شده سپرده فراموشی به ریاضیات، در اندیشیدن فرهنگِ که می نماید
شاخه های در شبه پژوهشی یا پژوهشی مقاله های چاپ نه ریاضی»، اندیشۀ و «فرهنگ بنیانگذاران کلی
می نامیم، فنی مقاله های دانشجو»، ریاضی «جنگ مجلۀ گردانندگان از پیروی به را آنها که ریاضی خاص
معنای به ریاضیات در اندیشیدن و ریاضی نویسی ریاضی خوانی، فرهنگِ گسترش و رشد برای کوشش بلکه
از خوانندگان از گسترده ای طیف که است بوده کلی نگرانه شیوۀ به توصیفی مقاله های انتشار مسیر از عام،
شوند آشنا ریاضیات گوناگون بخش های با آنها، مطالعۀ با دانشگاه ها ریاضی استادان تا گرفته دانشجویان
و «فرهنگ در چارچوب این در خوبی مقاله های تاکنون گرچه ببخشند. بیشتری ژرفای خود دانش به یا و
فضای این از را خود می خواهند که دلسوزی دوستان از برخی برای گویا است، شده چاپ ریاضی» اندیشۀ
مقاله های ترجمۀ یا نوشتن با و کنند دور آنها! امتیاز گرفتن و پژوهشی مقاله های چاپ و نوشتن پرهیاهوی
که نیست روشن هنوز رسانند، یاری هدفش به رسیدن در را ریاضی» اندیشۀ و «فرهنگ مروری، و ترویجی
چیست. توصیفی مقالۀ از منظور به ویژه و می شود چاپ ریاضی» اندیشۀ و «فرهنگ در مقاله هایی نوع چه
دربارۀ فنی مقالۀ است. دو آن هدف و نگارش سبکِ محتوا، در فنی مقالۀ با توصیفی مقالۀ تفاوت
نویسندۀ که حالی در می شود، نگاشته ریاضی خاص شاخۀ یک از ویژه بسیار موضوع یک از) (گوشه ای
از جدید) یا (کالسیک بزرگ بخشی یا کلی موضوع یک در اندیشه تحول و رشد سیر توصیفی، مقالۀ
بیانِ یک از پس فنی، مقالۀ در می دهد. شرح شخصیت شناسی و فلسفی تاریخی، به لحاظ را ریاضیات
«تعریف-قضیه-برهان» شیوۀ به محتوا داده اند، انجام پیشین پژوهشگران که کارهایی دربارۀ کوتاه تاریخی
است خودکفا و هیجان انگیز زنده، سبکی به مطلب ارائۀ بر بنا توصیفی مقالۀ در که حالی در می شود، ارائه
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مطالعۀ مقاله) موضوع به مربوط دانش از سطح کمترین با (حتی خوانندگان از بسیاری شمار که به طوری
گذشته است. شده افزوده موضوع آن دربارۀ دانش شان بر کنند احساس و دنبال عالقه با پایان تا را مقاله
مقاله درونمایۀ که است ریاضیات از ویژه ای بخش در متخصص معموال فنی، مقالۀ یک خوانندۀ این ها، از
است ممکن مطلب، آسانی یا دشواری سطح برحسب توصیفی، مقالۀ خوانندۀ اما دارد. پیوند بخش آن با
بنابراین باشد. هم دبیرستان دانش آموز حتی یا ریاضی معلم یا ریاضی رشتۀ در دانشگاه اول سال دانشجوی
دکتری پایان نامۀ از گوشه ای یا ارشد کارشناسی پایان نامه های خالصۀ را آنها می توان که مقاله هایی از بسیاری
قضیه چند اثبات و بیان با که هم مقاله هایی آن نیستند. توصیفی دستۀ از دانست، ریاضی رشتۀ دانشجویان
بر می کنند، زیست متخصصان ذهن خلوتگاه در تنها که را خاص موجوداتی ویژگی های از برخی می خواهند

نمی گیرند. جای توصیفی مقاله های چارچوب در به روشنی سازند، آشکار خواننده
ارائه توصیفی مقالۀ از فراگیر تعریفی بکوشیم اندازه هر بخوانیم! باید نخست بنویسیم، اینکه برای
بر افزون می آید. به دست واقعی توصیفی مقالۀ یک خواندنِ از که نیست گونه آن خواننده در تأثیرش کنیم،
دانشگاه دانشجو»ی ریاضی «جنگ و دانشگاهی نشر مرکز «ریاضی «نشر ریاضی»، اندیشۀ و «فرهنگ
در ماندنی یاد به نقشی آنها انتشار و می شدند منتشر دور نه چندان گذشته های در که بودند مجله هایی تهران،
ریاضی رشتۀ دانشجویان آگاهی های رشد و ریاضی توصیفی مقاله های نوشتن و خواندن فرهنگِ گسترش
داشته ریاضی گوناگون موضوع های پیدایش انگیزۀ و می خواندند که درس هایی محتوای مورد در دوران آن
به صورت ریاضی» اندیشۀ و «فرهنگ پیشین شماره های از بسیاری چاپی فایل های خوشبختانه است.
مقالۀ با آشنایی به عالقه مند خوانندۀ و دارد قرار مجله این اینترنتی سامانۀ اصلی صفحۀ روی رایگان
ریاضی» اندیشۀ و «فرهنگ در و نگاشته دسته این در تاکنون که مقاله هایی خواندن از می تواند توصیفی،
کند پیدا دسترسی نیز بردیم نام که دیگری مجلۀ دو شماره های به شود موفق اگر و ببرد بهره شده اند، چاپ
چاپ آنجا در کشور ریاضی جامعۀ باتجربۀ پیشکسوتان و بزرگان از که را زیبایی ترجمه ای و تألیفی آثار و
مقاله ها گونه این از یکی نمونه، برای است. پیموده درست را آشنایی این مسیر بی تردید بخواند، است، شده
اندیشۀ و «فرهنگ اول شمارۀ در که شهشهانی سیاوش دکتر نوشتۀ ریاضیات فلسفۀ تاریخی سیر نام با را
گذشته خاطرۀ هم تا می کنیم بازنشر شماره این در جدید ویرایش با است، شده چاپ ١٣۶١ سال در ریاضی»
آشنا توصیفی مقالۀ نگارش شیوۀ با هم و بگیریم درس آن دوبارۀ خواندن از هم کند، زنده ذهنمان در را

شویم.
از کوچک بخشی در حتی خوب، توصیفی مقالۀ یک نوشتن برای توصیفی، مقاله های خواندن سوایِ
دوره های کیفیتِ بدون گسترش با اخیر سالهای در متأسفانه بخوانیم! ریاضیات بیشتر هرچه باید ریاضیات،
آموزشی بخش در واحدها تعداد شدنِ کم و دکتری دورۀ طول از شدن کاسته دانشگاه ها، در ریاضی دکتری
دانش آموختگان و دانشجویان از بسیاری مقاله، چاپ و نوشتن زمانی آهنگ افزایش به گرایش و دوره این
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ریاضی فرهنگ گسترش دهندۀ و آموزشگر دانشگاه، علمی هیأت عضو جایگاه در آینده در باید که دکتری
موجودات پیدایش فلسفۀ و انگیزه ها تاریخ، با نه تنها و می یابند پرورش جزئی نگر و تک بعدی باشند،
ریاضی گوناگون شاخه های میان پیوندهای به ندارند، آشنایی خودشان) تخصصی حوزۀ در (حتی ریاضی
اخیر سال های در که ریاضیدانانی نام های فهرست به نگاهی با که است حالی در این نیستند. آگاه هم
مدال این اعطای شایستۀ پژوهشی کارهای آن که درمی یابیم به روشنی شده اند، فیلدز مدال گرفتن به موفق
بیان از مقصود رانده اند. پیش به را ریاضیات از شاخه چند یا دو میانۀ در پژوهشی موضوعی که بوده اند
مدال دریافت سوی به یک باره مقاله چاپ از را پژوهشی مان کارهای جهت گیریِ که نیست این مطلب این
بیستم قرن اول نیمۀ ریاضیات وایل، هرمان مانند بتوانیم که باشیم بلد ریاضیات آنقدر یا بگردانیم! فیلدز
انجام قرن آن دوم نیمۀ برای مشابه کاری که نشد پیدا کسی هم بیستم قرن پایان در چراکه کنیم توصیف را
میان پیوندهای و ریاضیات پهناورِ گسترۀ از ژرف دریافتی آوردنِ به دست برای که بگوییم می خواهیم دهد.
علوم و ریاضیات جای همه از است الزم آن، دربارۀ توصیفی مقالۀ نوشتن سپس و آن گوناگون شاخه های

بخوانیم. مطلب اندیشمندانه فیزیک، به ویژه هستند، ریاضی مسئله های انگیزه بخش که دیگری
را مناسبی توصیفی مقاله های می تواند است، ترجمه به عالقه مند ولی نیست نوشتن توان را کسی اگر
«فرهنگ تحریریۀ هیأت به معرفی از پس و انتخاب می شوند، چاپ خارجی١ معتبر نشریه های برخی در که
موضوع بر اینکه فرض با کنیم، ترجمه خوب اینکه برای کند. ترجمه تأییدیه، گرفتن و ریاضی» اندیشۀ و
است شده نوشته آن با مقاله که زبانی نگارش اصول و دستور بر هم باید نخست گام در داریم، آگاهی مقاله
مشکل کار ظرافت های و روش ها با دوم، گام در و فارسی زبان نگارش و دستور بر هم و باشیم مسلط
می آید، به شمار ترجمه فرآیند اصلی مؤلفه های از که ترجمه در امانت حفظ به ویژه باشیم. آشنا نیز ترجمه
هماهنگی و نویسنده نگارش سبک به پایبندی ضمن باید مترجم بلکه نیست، کلمه به کلمه ترجمۀ معنای به
وظیفۀ نویسنده، مقصود و مقاله محتوای از را خواننده درستِ فهم برای تالش اصلی، متن با ترجمه شده متن
خوب ترجمه های باید نیست. کافی به تنهایی ابزارها داشتن دست در کردن، ترجمه خوب برای بداند. خود

گفتیم. پیش بند در که است همان نیز مورد این در عالقه مندان راهنمای و خواند هم را
و خواندن فرهنگِ با ریاضی»، اندیشۀ و «فرهنگ در چاپ برای مناسب مقاله های از دیگر دسته ای
اثر ضعف نقاط یادآوریِ و قوت نقاط بیان و جانبه همه بررسی نقد، از مقصود البته دارد. پیوند کتاب نقد
کنیم نقد نمی خواهیم اگر حتی ترجمه، چه باشد تألیف چه را، یکدیگر کتاب های آن. به حمله و نفی نه است
یا نویسنده به را آنها کاستی های و اشکاالت و بخوانیم که است خوب نمی دانیم، مناسب تدریس برای یا
نگارشی، به لحاظ و علمی دیدگاه از هم کتاب بعدی، ویرایش های در آنها اصالح با تا شویم یادآور مترجم
مقاله قالب در نه دینی علوم حوزه های در پژوهش ها نتایج است قرن ها شود. ماندگار رفته رفته و یابد بهبود
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دست به و می شود منتشر کتاب قالب در بلکه دست)، این از دیگری غیرعلمی رده بندی های یا ISI (های
و می نویسند حاشیه و نقد آن بر می دهند، درس می خوانند، را کتاب دیگر پژوهشگرانِ می رسد. دیگران
چه می شود. شناخته کتابش نام با بلکه خودش، نام با نه اثر صاحب که می رسد جایی به کار مدتی، از پس
علمی، نگاه از که را دیرینه سنّت این پژوهشی، کارهای نتایج نشر کنونی روش های کنار در است خوب
دهیم. گسترش را آن فرهنگ و بریم به کار نیز دانشگاهی علوم مجموعۀ در و بگیریم یاد است، آزمون شده

رشد چگونگی و تاریخ با آشنایی که است شده آشکار علم، در آموزش پژوهشگران بر است سال ها
و زندگی نامه از آگاهی به ویژه دارد. آن درست شناخت و آموزش در ژرف تأثیری علم، از شاخه یک نمو و
کسب برای که می آموزد ما به نه تنها علمی، شاخۀ آن برجستۀ چهره های اندیشیدنِ شیوۀ و علمی کوشش های
در پژوهش دوستداران برای رهنمودی بلکه کنیم، برنامه ریزی چگونه را خویش زندگی علمی، پیروزی های
بی گمان دارند، ریاضیات در پژوهش و تدریس مطالعه، در طوالنی سابقه ای که آنهایی هست. نیز حوزه آن
آشنایی خود، تخصص محدودۀ در دست کم بزرگ، ریاضیدانان پژوهشی فعالیت های و زندگی نامه نام، با
که است روشن البته بپیمایند. را مسیر این نیز ریاضی دانش آموختگان و دانشجویان است الزم اما دارند.
از و نیست ایرانی دستاوردی نگارشی، و فلسفی محتوایی، جنبه های از کنونی، ریاضیات از بزرگی بخش
می آید. به شمار غرب علم تاریخ از بخشی سو، این به میالدی هفدهم قرن از به ویژه علم، این تاریخ این رو
دوران ایرانی ریاضیدانان علمی کارهای و زندگی از است کنجکاو ریاضی دوستدارِ ایرانی هر این، وجود با
ابوالقاسم مرحوم همچون افرادی گرچه شود. آگاه است، بوم و مرز این فرهنگ از بخشی که کنونی و گذشته
که آنان پژوهشی کارهای در کاوش و ایرانی-اسالمی ریاضیدانان شناساندنِ راه در را خود عمر قربانی،
گذاشتند، جای بر خود از ماندنی به یاد آثاری و کردند صرف می خواهد، بسیار حوصلۀ و دقت وقت، واقعاً
که است آن بر ریاضی» اندیشۀ و «فرهنگ بنابراین شود. انجام زمینه این در بسیاری کارهای باید هنوز
شاخه های در تأثیرگذار و برجسته ریاضیدانان برگزیدۀ پژوهش های شرح و زندگی نامه موضوع با مقاله هایی

کند. چاپ ایرانی، غیر یا باشند ایرانی نیز، را ریاضی گوناگون
داده آموزش دیگر گونه ای به کالسیک درسی مطلب یک آن، در که دارد وجود هم کوتاه مقالۀ نوعی
طرح زیبا مسئله ای یا می شود؛ ارائه ساده تر یا زیباتر کوتاه تر، اثباتی شده، شناخته قضیه ای برای یا می شود؛
در ریاضی استادان هم و ببرند لذت و بخوانند را مقاله آن می توانند دانشجویان هم چنان که می شود حل و
ریاضی موضوع یک نوآورانۀ تدریس در را خود تجربۀ نویسنده یا گیرند؛ بهره آن از درسشان کالس های
بیازمایند. خود درس کالس در را روش آن هم آنها تا می دهد شرح خوانندگان برای دانشجویان، به دانشگاهی

می شود. استقبال ترجمه، چه باشند تألیف چه نیز، مقاله ها دست این از ریاضی» اندیشۀ و «فرهنگ در
آغاز ١٣٩۵ سال پاییز از را خود کار که ریاضی» اندیشۀ و «فرهنگ جدید دورۀ تحریریۀ هیأت
از صفاپور احمد دکتر آقایان به ویژه قبل دورۀ تحریریۀ هیأت زحمات از می داند الزم خود بر است، کرده
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دانشگاه از نهندی زارع رشید دکتر یاسوج، دانشگاه از ممتحن احسان دکتر رفسنجان، ولی عصر دانشگاه
از پاشا عین اله دکتر شیراز، دانشگاه از عبداللهی عبدالعزیز دکتر زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت
و تشکر کردند، ترک را ما جمع که شریف صنعتی دانشگاه از زمانی شیوا دکتر خانم و خوارزمی دانشگاه
سختِ کار فراوان حوصلۀ و صبر با که را صمدیان فریده خانم بی دریغ زحمات همچنین نماید. قدردانی
دورۀ تحریریۀ هیأت که اهدافی از یکی ضمناً می نهیم. ارج دارند، و داشته عهده بر را مجله فنی آماده سازی
آن پیامد که بود ریاضیات در زنده و به روز موضوع های با ویژه نامه هایی انتشار قرارداد، خود روی پیش قبل
با کشور، ریاضی بزرگ معلم شهریاری، پرویز زنده یاد درگذشت به مناسبت ریاضی آموزش ویژه نامۀ انتشار
١٣٩۵ سال نخست نیمۀ در بهشتی، شهید دانشگاه از گویا زهرا دکتر خانم تحسین برانگیز تالش و همکاری
بتوانیم کشور ریاضی جامعۀ همکاری با امیدواریم و شد خواهد دنبال هدف این نیز کنونی دورۀ در بود.

کنیم. منتشر باال کیفیت با دیگری ویژه نامه های

ریاضی علوم دانشکدۀ - کاشان دانشگاه جهانی پور: روح اله
jahanipu@kashanu.ac.ir رایانامه:




