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روحاﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﭘﻮر
ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺠﻠﮥ »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« ﻣﯽﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ،
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻢ در ﺣﻮزۀ اﻧﺪﯾﺸﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر رخ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓِ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ از اﻫﻤﯿﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف
ﮐﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« ،ﻧﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﻪﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﺧﺎص رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﮥ »ﺟﻨﮓ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﺠﻮ« ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓِ رﯾﺎﺿﯽﺧﻮاﻧﯽ ،رﯾﺎﺿﯽﻧﻮﯾﺴﯽ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻋﺎم ،از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﮐﻠﯽﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎدان رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﯾﺎﺿﯿﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ
و ﯾﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد ژرﻓﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب در »ﻓﺮﻫﻨﮓ و
اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن دﻟﺴﻮزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی
ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮی ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز آﻧﻬﺎ! دور ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﻣﺮوری» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ در »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭼﯿﺴﺖ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﻨﯽ در ﻣﺤﺘﻮا ،ﺳﺒﮏِ ﻧﮕﺎرش و ﻫﺪف آن دو اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﻨﯽ درﺑﺎرۀ
)ﮔﻮﺷﻪای از( ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه از ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺎص رﯾﺎﺿﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﺳﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرگ )ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪ( از
رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﻨﯽ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﯿﺎنِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎرۀ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ »ﺗﻌﺮﯾﻒ-ﻗﻀﯿﻪ-ﺑﺮﻫﺎن«
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اراﺋﮥ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ زﻧﺪه ،ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و ﺧﻮدﮐﻔﺎ اﺳﺖ
∗ ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ.
© ) ١٣٩۵اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان(
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ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن )ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ دﻧﺒﺎل و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ داﻧﺶﺷﺎن درﺑﺎرۀ آن ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ
از اﯾﻦﻫﺎ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﻨﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﺨﺶ وﯾﮋهای از رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ دروﻧﻤﺎﯾﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ آن ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاری ﯾﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺧﻼﺻﮥ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪای از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺴﺖ ،از دﺳﺘﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن و اﺛﺒﺎت ﭼﻨﺪ ﻗﻀﯿﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺧﺎص را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه ذﻫﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ! ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺄﺛﯿﺮش در ﺧﻮاﻧﻨﺪه آن ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮاﻧﺪنِ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ
»ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ«» ،ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿﯽ «ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و »ﺟﻨﮓ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﺠﻮ«ی داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺠﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻪﭼﻨﺪان دور ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ در
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ رﯾﺎﺿﯽ و رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ
آن دوران در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« ﺑﻪﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن روی ﺻﻔﺤﮥ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺮار دارد و ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و در »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ«
ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد و اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی دو ﻣﺠﻠﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
و آﺛﺎر ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر در آﻧﺠﺎ ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ را درﺳﺖ ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻮﺷﺘﮥ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ اول »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ
رﯾﺎﺿﯽ« در ﺳﺎل  ١٣۶١ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ
را در ذﻫﻨﻤﺎن زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ از ﺧﻮاﻧﺪن دوﺑﺎرۀ آن درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﻮایِ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺧﻮب ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ از
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ! ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪون ﮐﯿﻔﯿﺖِ دورهﻫﺎی
دﮐﺘﺮی رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻃﻮل دورۀ دﮐﺘﺮی و ﮐﻢ ﺷﺪنِ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ
اﯾﻦ دوره و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻫﻨﮓ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
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دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،آﻣﻮزﺷﮕﺮ و ﮔﺴﺘﺮشدﻫﻨﺪۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﮏﺑﻌﺪی و ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدات
رﯾﺎﺿﯽ )ﺣﺘﯽ در ﺣﻮزۀ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن( آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﯾﺎﺿﯽ
ﻫﻢ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎمﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آن ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻣﺪال
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ از رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیِ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽﻣﺎن را از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال
ﻓﯿﻠﺪز ﺑﮕﺮداﻧﯿﻢ! ﯾﺎ آﻧﻘﺪر رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﻣﺎن واﯾﻞ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻤﮥ دوم آن ﻗﺮن اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردنِ درﯾﺎﻓﺘﯽ ژرف از ﮔﺴﺘﺮۀ ﭘﻬﻨﺎورِ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ درﺑﺎرۀ آن ،ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﯿﺰﯾﮏ ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ١ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ »ﻓﺮﻫﻨﮓ
و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻘﺎﻟﻪ آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ دﺳﺘﻮر و اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﺮ دﺳﺘﻮر و ﻧﮕﺎرش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و در ﮔﺎم دوم ،ﺑﺎ روشﻫﺎ و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﻠﻤﻪﺑﻪﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﻬﻢ درﺳﺖِ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،وﻇﯿﻔﮥ
ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن ،در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮب
را ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ.
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﺎپ در »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« ،ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻘﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﯾﺎدآوریِ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﺛﺮ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ،ﭼﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و اﺷﮑﺎﻻت و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ در وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﮐﺘﺎب ﻫﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺎرﺷﯽ،
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد .ﻗﺮنﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ
١ﻣﺜﻼ American Mathematical Monthly ﯾﺎ  Mathematics Magazineﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻧﺘﺸﺎرات  MAAﻫﺴﺘﻨﺪ.
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)ﻫﺎی  ISIﯾﺎ ردهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ( ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ
دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانِ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،درس ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ آن ﻧﻘﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮدش ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ
ﺧﻮب اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻨّﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ را ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ،
آزﻣﻮنﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ.
ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻣﻮزش در ﻋﻠﻢ ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ
و ﻧﻤﻮ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ از ﻋﻠﻢ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ژرف در آﻣﻮزش و ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ آن دارد .ﺑﻪوﯾﮋه آﮔﺎﻫﯽ از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﯿﻮۀ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪنِ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن ﺷﺎﺧﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻫﻨﻤﻮدی ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ﭘﮋوﻫﺶ در
آن ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺪرﯾﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دارﻧﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن
ﺑﺎ ﻧﺎم ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺰرگ ،دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ،آﺷﻨﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ،از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﮕﺎرﺷﯽ ،دﺳﺘﺎوردی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از
اﯾﻦرو ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻏﺮب ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دوﺳﺘﺪارِ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو اﺳﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دوران
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ ،آﮔﺎه ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در راه ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪنِ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎوش در ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ
واﻗﻌﺎً وﻗﺖ ،دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و آﺛﺎری ﺑﻪﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،
ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺮح ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﯾﺎﺿﯽ را ﻧﯿﺰ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ،ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش داده
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﻀﯿﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای زﯾﺒﺎ ﻃﺮح
و ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻢ اﺳﺘﺎدان رﯾﺎﺿﯽ در
ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﺸﺎن از آن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮد را در ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻮآوراﻧﮥ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺎﺿﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ آن روش را در ﮐﻼس درس ﺧﻮد ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ.
در »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ« ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ١٣٩۵آﻏﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ از زﺣﻤﺎت ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ دورۀ ﻗﺒﻞ ﺑﻪوﯾﮋه آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎﭘﻮر از
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داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽﻋﺼﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎن ،دﮐﺘﺮ اﺣﺴﺎن ﻣﻤﺘﺤﻦ از داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج ،دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ زارع ﻧﻬﻨﺪی از داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮥ زﻧﺠﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦاﻟﻪ ﭘﺎﺷﺎ از
داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﻮا زﻣﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﺣﻤﺎت ﺑﯽدرﯾﻎ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺪه ﺻﻤﺪﯾﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻓﺮاوان ﮐﺎر ﺳﺨﺖِ
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﻨﯽ ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ،ارج ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ .ﺿﻤﻨﺎً ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ دورۀ
ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻗﺮارداد ،اﻧﺘﺸﺎر وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺑﻪروز و زﻧﺪه در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن
اﻧﺘﺸﺎر وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪهﯾﺎد ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺰرگ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻼش ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا ﮔﻮﯾﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ١٣٩۵
ﺑﻮد .در دورۀ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻫﺪف دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
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