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ایران؛ در ریاض رشتۀ اجتماع و محتوایی تحوالت از مختصری
ند؟∗ ب باید چه ریاضیات حاضر، حال در

ذاکر∗∗ منوچهر

مقاله کل طرح و مقدمه

استقبال میزان یعن ریاض رشتۀ اجتماع ابعاد از منظور مقاله، این در
و شور اه، دانش و دبیرستان در ریاض رشته از دانشجویان و جامعه
ظرفیت و آن اجتماع اعتبار و مقبولیت ، ریاض محصلین اشتیاق
محتوایی، ابعاد از منظور همچنین جامعه. در ریاض رشتۀ شغل
جهت گیری و سیاست گذاری ، ریاض اندیشه و مواد سن و نوع یعن
٢٠٢٢ سال اه ها. دانش در به ویژه ریاض رشتۀ پژوهش و آموزش
«اهداف راستای در پایه علوم بین الملل سال و یونس طرف از میالدی
ترویج به تشویق کشورها همه و شده نام گذاری باثبات١» توسعۀ
این در را نکات ابتدا به این دلیل، شده اند. ریاضیات و پایه علوم
محتوایی و اجتماع تحوالت از تحلیل سپس م دهیم، شرح زمینه
در م شود. ارائه گذشته دهۀ چند ایرانِ در ریاض اه دانش رشتۀ
م شود. داده ریاض اجتماع جنبه های از مختصری تحلیل ادامه،
ایران اه های دانش در ریاضیات علم/ جامعه شناس جای نماند ناگفته
سال های در ریاض رشتۀ از اجتماع استقبال و حمایت است. خال
ورود با مخالفت م پردازیم. آن به که است کرده افت به شدت اخیر
باب در اخالق مالحظات ، عمل و کاربردی مقاصد به ریاض دانان
که هستند مهم موضوعات ایران بورباکیسم و ریاض پژوهش های
برای محتوایی برنامه ای خاتمه، در م گیرد. قرار بحث مورد مقاله در
ایران در ریاض اه دانش رشتۀ پژوهش و آموزش جهت گیری
م دهد، ارائه که پیشنهادهایی لحاظ از حاضر مقالۀ م کنیم. مطرح
ریاضیات پوست اندازی برای «پیشنهادهایی عنوان با مقاله ای ادامۀ
ایران ریاض انجمن خبرنامۀ ١۵۶ پیاپی شماره در که است ایران» در

.[١] است شده منتشر
و یونس طرف از میالدی، ٢٠٢٢ سال شد، اشاره همان طورکه
ترویج به تشویق کشورها و شده نام گذاری پایه علوم بین الملل سال
دلیل شده اند٢ باثبات توسعۀ اهداف راستای در ریاضیات و پایه علوم
و آموزش طریق از باثبات توسعۀ اهداف پیشبرد نام گذاری، این
توسعۀ اهداف و مفاد کشورهاست. همه سط در علوم کاربست
اغلب که شده داده شرح و یونس ٢٠٣٠ مشهور سند در باثبات
از رسماً باثبات توسعۀ برنامه های کرده اند. استقبال آن از کشورها

است. شده گذاشته اجرا به کشورها از بسیاری در میالدی ٢٠١۶
ایجاد فقر، فقدان از: عبارتند باثبات توسعۀ اهداف عمده ترین از
رشد نابرابری، کاهش باکیفیت، ان هم آموزش و بهزیست ، سالمت
و صل همه جانبۀ استقرار پایدار. مصرف و تولید وی ال و اقتصادی
نیز و انسان از بهره کش و خشونت انواع با مقابله ، جوام در عدالت
اطالعات فنّاوری انات ام و اطالعات منابع به شهروندان دسترس
تاکنون که نکته ای هستند. و یونس سند در موارد مهم ترین جمله از
به عنوان م تواند باثبات توسعۀ اهداف که است این نشده، توجه
کاربردیِ و عمل پژوهش هایِ برای مشروعیت بخش محدوده ای
در پژوهش دستاوردهای که معن این به شود. تلق ریاضیات و علوم
باثبات توسعۀ صل آمیز و انسان مالک های با مغایر ریاضیات، و علوم
معیارهای میزان سؤال، اولین باثبات، توسعۀ اهداف ارزیابی در نباشند.
آموزش م شود پیشنهاد راستا، این در است. ایران در اشاره شده
قرار ایران رسانه ای و رسم آموزش در خشونت آسیب شناس و صل
«توسعۀ به Sustainable Development اصطالح ترجمۀ شود. داده
را اشتباه این «پایه» لفظ اشتراک و پایه علوم اصطالح کنار در پایدار»
دارد. وجود مقوله این دو بین مستقیم ارتباط که است به وجود آورده
پایه علوم رشته های باثبات، توسعۀ اصل گام های ط از بعد ، واق در
محیط اطالعات، فنّاوری مانند توسعه، این الزمۀ زیرساخت های برای
م گیرند. قرار استفاده مورد غیره و آب مدیریت پاک، انرژی زیست،

ریاضیات وفایی ش از فرازهایی
تحصیالت مان که داشتیم را شانس این من هم دوره ای های همه و من

یعن شد، انجام ریاض رشتۀ اجتماع استقبال و وفایی ش اوج در
دبیری دانشجویان . شمس ٨٠ دهۀ اواخر تا ۶٠ دهۀ اواخر از تقریباً
جذب معموال که م شدند پایه علوم رشته های وارد شدن دبیر امید به
خدمات بانک ها، شرکت ها، در شغل یافتن برای بسیاری م شدند. هم
م کردند. انتخاب را ریاض رشتۀ اداری، حوزه های سایر و کامپیوتری
وارد ارشد کارشناس دورۀ به ورود امید به ریاض به عالقه مندان

کارشناس و کارشناس دروس کالس های م شدند. رشته این
بودند. پرجمعیت دکتری و ارشد کارشناس کنکور و ریاض ارشد
رتبه های از زیادی تعداد و المپیادی دانش آموزان ،٧٠ دهۀ اوایل از
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دکتری دورۀ تأسیس م کردند. انتخاب را ریاض رشتۀ کنکور، خوب
داد. افزایش را استقبال این ریاض

کُتب ترجمۀ نهضت ،١٣۶٢ سال در اه ها دانش بازگشایی از بعد
تدریس شد. شروع مدرن، حّت المقدور و موثق اه دانش و علم
محصلین و متحول را ایران در اه دانش آموزش کتاب ها این
نصفه نیمه، جزوات به جای ، درس مراج کرد. ارضاء را عالقه مند
محتویات از استانداردی شد. استوار پرمحتوا و معتبر کتاب های روی
این اهمیت گرفت. ل ش کشور کل در ریاض مختلف شاخه های
برای شد، روشن نیز دانش آموزی المپیاد آموزش دوره های در کتاب ها
رودین٣ والتر تألیف ریاض آنالیز اصول کتاب حسابان، به جای آن ها
از اجتماع یر چشم استقبال شاهد هفتاد دهۀ م شد. تدریس
اصالحات دورۀ با مقارن دوره این بود. پایه علوم و ریاض رشته های
استقبال گذاشت. تأثیر هم علوم روی که بود کشور در امیدوار جامعۀ و
درون گرای جامعۀ محصول همچنین ریاضیات، و علم از اجتماع
کشور در مصرف گرایی و فرصت طلبی ارزش های قلّت و شصت دهۀ
دختر دانش آموزان بر مشتمل دانش آموز، انِ نخب از نسل ظهور بود.
زمینۀ و فردی استعداد عوامل بر عالوه میرزاخان مریم پدیدۀ و
دهه های تعال نگر حدی تا و درون گرا جامعۀ محصول ، خانوادگ
زنده یاد و ١٣٧٣ سال از خاطره ای زیر تصویر بود. هفتاد و شصت

م دهد. نشان را میرزاخان مریم

اعضای و شریف اه دانش دانشجویان از تعدادی علم اردوی خالل در گردش
از چهارم (نفر ذاکر منوچهر چپ)، از دوم (نفر میرزاخان مریم اکو: ریاض المپیاد
(نفر رامین راد مازیار هفتم)، (نفر مواسات حسین ششم)، (نفر تکلو رامین چپ)،

در ١٣٧٣ شهریور مورخ آخر). (نفر پورنادر روزبه و دهم) (نفر بحرین علیرضا نهم)،
عبادالله سید دکتر سرپرست به میانه، شهرستان قیزکورپوس تاریخ محوطه

محمودیان

ریاض رشته اجتماع اعتبار و وفایی ش افت
مشارکت های به جامعه نیاز و افراد عالقۀ ، شمس هفتاد دهۀ اواسط در
مقولۀ که نیست بی دلیل گرفت. شدت مدن نهادهای و اجتماع
و اصالحات جنبش شعارهای جمله از « مدن «جامعۀ حیات بسیار
زیرساخت های گسترش متأسفانه بود. هفتاد دهۀ در فکری ان نخب
، تدریج به طور مقابل در و شد روبه رو بسیاری موان با مدن جامعۀ
فرصت طلبی، فردی، منفعت جامعه، افراد اجتماع گسست با
یا مستقیم زحمت، حداقل با شهرت و ثروت کسب و تجمل گرایی
مزبور زندگ سب و اهداف و شد داده رواج جامعه در غیرمستقیم
رشتۀ وفایی ش کردند. اتخاذ جامعه افراد و خانواده ها از بسیاری را
گرفت. نزول روند اینکه تا بود مشهود هشتاد دهۀ اواخر تا ریاض
شغل ها شد. نامتناسب استخدام میزان با مقایسه در دانشجو جذب
ه بل شدند، تخصص مهارت های و تحصیالت بر متک کمتر نه تنها
به وجود دالل و آزاد ، خدمات ، دست مشاغل نوع از بسیاری شغل های
هیئت جذب نمودار به نسبت دکتری دانشجوی پذیرش نمودار آمدند.
واجدین برای حت شغل یافتن مجموع در رفت. باالتر خیل علم
سناریوی و یافت کاهش دولت درآمد شد. معضل عالیه تحصیالت
ریاضیات، افالطون و متافیزی اعتبار و علوم مادر ، ریاض نانوشتۀ

نکرد. ریاض رشتۀ حال به کم

( مازلو (هرم نیازها مراتب سلسله هرم :١ ل ش

اجتماع مسائل تحلیل در مازلو نیازهای هرم به موسوم نظریه ای
هرم، سط پائین ترین در است. مفید بسیار اجتماع روانشناس و
به نیاز باالتر سط در دارند. قرار معیشت و فیزیولوژی نیازهای
تعلقیت دارند. قرار مال و شغل ، خانوادگ ، شخص امنیت سالمت،
به نیاز ، عاطف و دوست ارتباط خانواده، مانند اجتماع و گروه
باالتر سط در هستند. میان سط در اجتماع پذیرش و اعتماد
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به نیاز و نفس عزت ، اجتماع متقابل احترام و فردی حرمت به نیاز
رساندن فعلیت به و وفایی خودش به نیاز باالخره، دارند. قرار موفقیت
دانش شغل، مانند زمینه ها همۀ در انسان توانایی های و استعدادها
آبراهام نظریۀ در اصل سخن هستند. سط باالترین در معنویت و
نیازهای از منت انسان ها دغدغه های و انگیزش ها که است این  مازلو۴
شده داده نشان ١ ل ش در مازلو هرم از ساده ای صورت است. آنان

است.
چالش در آن ها درون ذهن توفیق نیازمندِ ، ریاض دانش آموزان
وفا ش به انسان درون انگیزۀ هستند. ریاض مسائل و نظریات با
است. نیاز مورد بسیار ریاض کارزار در خود شخص توانایی کردن

دست متداول مهارت های به متک مشاغل در انگیزش و نیاز این گونه
و ریاضیات از اجتماع استقبال است. احتیاج مورد کمتر ، زبان یا
نظام عبور مستلزم آن ها، سمت به اشتیاق و وفایی ش و علوم سایر
در برعکس، است. مازلو هرم فوقان و میان مراحل به اجتماع
جامعه اکثریت انگیزش های و نیازها که هستیم شاهد اخیر سال های
ر، دی طرف از م یابد. تنزل هرم پائین تر سطوح به بیشتر هرچه
به وجود استقبال نباشد، رشته ای هر و ریاضیات از دولت حمایت اگر
، ریاض برای صرفاً ریاض دکترین برای دولت هیچ آمد. نخواهد
ریاضیات، از حمایت برای ادلّه موجه ترین نم کند. مال حمایت
۵STEM ( (ارگانی اندام وار چرخۀ در ریاض کارساز و مؤثر حضور
علوم، که چرخه این در است. مقاله این پیشنهادهای مبنای که است
ر دی ی با اندام وار یا ُارگانی ارتباط ریاضیات و مهندس فنّاوری،
شناخت جبهۀ در انسان و تجربی نظری، از اعم علوم و ریاضیات دارند،
دارند. قرار کنترل و مهار جبهۀ در فنّاوری با توأم مهندس علوم و

/پژوهش آموزش رشتۀ و دانش مقاله، این پیشنهادی طرح در چون
و درک به نیاز م شود، مرتبط فنّاوری با علوم سایر به واسطه ریاض

م دهیم. توضیح بعدی بخش در که است عمیق تری بصیرت
فن آوری و کاربرد عرصۀ به ریاضیات ورود مخالفِ گرایش های
غربی کشورهای برخ در فکری گرایش های پیش، دهۀ چند ط در
به عنوان بودند. کاربردی ریاضیات مخالف مختلف طرق به که بوده اند
صراحت به که داشتیم را بورباک تأثیرگذار تب م فرانسه، در مثال
ریاضیات تب، م این عقیده به بود. ریاضیات شدن کاربردپذیر مخالف
ریاض دانان که نظریات و آثار است. اصیل تر باشد، انتزاع تر هرچه

ریاضیات تفکر صرفاً ‐ عمیق بسیار گرچه – دادند ارائه بورباک پیرو
کاربردپذیر ریاض روش و زبان از و داده گسترش را تک ساحت
کردن کاربردی با مخالفت دالیل از ر دی ی بودند. روی گردان
اول جهان جنگ جنایات و تخریبات مشاهدۀ بیستم، قرن در ریاضیات

این در ریاض دانش مشارکت عدم به انسان وجدان تمایل و دوم و
گادفری کمبریج، اه دانش برجستۀ ریاض دان بود. خانمان سوزی ها
خرابی های در ریاضیات م کرد، اعالم صراحت به هاردی۶ هارلد
کاربرد فاقد ، ریاض نظریه های زیرا ندارد، نقش اول جهان جنگ

ریاض فعالیت های بود، جنگ مخالف ذاتاً که راسل برتراند هستند.
داشت. نگه کاربرد ورای را خود

ریاض دانان و شد متفاوت کامال اوضاع اما دوم، جهان جنگ در
رمزهای ستن ش از جنگ به مربوط پژوهش های در بسیاری
فعال مشارکت اتم بمب های ساخت و طراح تا گرفته مخابرات

اجتماع جنبش نیز ا آمری در برم گردیم. موضوع این به که داشتند
تمایالت ایجاد در میلیتاریسم ضد و ویتنام با جنگ ضد سلطه، ضد
را کاربردی ریاض زیرا داشت، تأثیر کاربردی ریاضیات با مخالفت
مصادیق اتفاقاً که م دانستند هسته ای تسلیحات ابزارهای از ی
منهتن٧ پروژۀ در ریاض دانان مشهورترین از برخ داشت. هم بارزی
مثال، به عنوان داشتند. مؤثر مشارکت اتم بمب ساخت جهت
بخش های برخ طراح و ریاض محاسبات در نویمان٨ فون جان
شهرهای انتخاب در حت و داشت کلیدی نقش اتم بمب فیزی
از استفاده شاید گرفت. قرار مشورت مورد اتم بمباران جهت ژاپن
متحدین پیروزی خطر از ممانعت برای جنگ اهداف در ریاض دانان
در استفاده ها قسم این که است این  موضوع ول کند، جلوه موجه
حاضر زمان تا حت و ستارگان جنگ هسته ای، تسلیحات گسترش
نویسنده میالدی، هشتاد دهه در است. مانده باق خود به قوت نیز
«ریاضیات مقالۀ هالموس٩ پال ، ریاض نظریه های برجستۀ شارح و
آفرید. زیادی سروصدای که نوشت را است» ریاضیات بد کاربردی،

تز همچون ریاضیات، از استفاده باب در اخالق مالحظات
فنّاوری و مهندس با ریاضیات ارگانی ارتباط حاضر، مقاله پیشنهادی
جنگ مقاصد در خدمت گذاری به ریاض دانان ورود طرف از و بوده
برای مطالبی است. نگران کننده ، اخالق وجدانِ لحاظ به سلطه و
تخصص یا و ریاض دانش اینکه م کنیم. بیان موضوع این ایضاح
شود، گرفته خدمت به سرمایه ساالری یا جنگ اهداف در ریاض دان
برای م آزارد. را صل دوست و باوجدان ریاض دان هر ذهن قطعاً
ری دی علم هر مانند که کنیم توجه باید اخالق مسئلۀ این حل

آبادان و انسان صل آمیز، مقاصد در هم ریاض دانش کاربردهای
و رسیده ظهور منصه به قدرت اعمال و نظام اهداف در هم و
پاالیش یا و محدود چنان را ریاض پژوهش های نم توان م رسد.
لحاظ به کال و صل آمیز مفید، مصارف در فقط کاربردهایش که کرد
با شده اشاره اخالق مسئلۀ حل شوند. واق ایراد فاقد اخالق
4Abraham Maslow 5Science, Technology, Engineering, and Mathematics 6Godfrey Harold Hardy 7Manhattan Project 8John von Neumann 9Paul
Halmos
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زیرا نیست. ان پذیر ام نیز ریاض کاربردپذیر تفکرِ هرگونه اندن خش
جامعه کل نیز و مهندس پایه، علوم مبرم نیاز ریاضیات، کاربست
سمت به فقط آن هدایت و ریاض اندن خش با به عالوه، است.

باق ریاضیات در دفاع قابل محتوای اندازه چه ، انتزاع به غایت زبان
ریاضیات متافیزی زیبایی و ضرورت پشتوانه که کنید توجه م ماند؟
ریاض دانان، برای کماکان ریاضیات البته است١٠، ریخته فرو تقریباً
صرفاً ریاضیات از آموزش و مال حمایت ول است فت انگیز ش و زیبا
قان کننده کاف اندازه به ریاض دانان، استشعاف یا و زیبایی خاطر به

نم باشد.
م شود حاصل فوق اخالق نگران برای که پاسخ درنتیجه،
اخالق آگاه تقویت با علم متخصصین و ریاض دانان که است این
بیاندیشند خود پژوهش های عواقب به بایست خود، وجدان در علم
به عنوان هستند. مقاصدی و اهداف چه خدمتِ در باشند هوشیار و
شد، داده شرح قبال که باثبات توسعۀ اهداف مشخص، چهارچوب ی
پژوهش هایِ جهت گیری برای مشروعیت بخش محدوده ای م تواند
علوم پژوهش های ماحصل یعن شود. تلق ریاضیات و علوم عمل
باثبات توسعۀ انسان و صل آمیز مالک های با مغایر ریاضیات، و
نویمان فون جان مانند ریاض دانان طیف، طرفِ ی در اگر نباشند.

هیدروژن و اتم بمب ساخت در که داریم را اوالم١١ استانسالو و
دارند و داشته وجود ریاض دانان مقابل، طیف در داشتند، مؤثر نقش
اسمیل١٢ استیون هستند. استعمار و جنگ اهداف صریح مخالف که
مخالف ویتنام، در جنگ مخالف رهبران از ١٩۶۶ فیلدز مدال برندۀ
در بیان آزادی مدافعین از و مجارستان به شوروی نظام تهاجم
کار در محدودیت هایی فعالیت ها، این بابت اسمیل است. بوده ا آمری
فیلدز مدال برندۀ ١٣ گروتندی ساندر ال شد. متحمل خود اه دانش
در ا آمری جنگ ال رادی مخالفین از و صل پرصالبت مداف ١٩۶۶
ریاض اش، سخنران های در و بود شوروی نظام توسعۀ و ویتنام
به م توان نیز اخیر وقایع از م پرداخت. صل سیاست تبلیغ به
به اعتراض در پوتین والدیمیر به روسیه فدراسیون ریاض دانان نامۀ
اغلب در اکنون اینکه وجود با کرد١۴. اشاره اوکراین به نظام حمله
تمام وقت، متخصصین استخدام با نظام و دفاع مراکز کشورها
خطر همیشه م کنند، تأمین خودشان را پژوهش و علم نیازهای
دارد؛ وجود نظام اهداف راستای در علم پژوهش های سوق دادن
که م کند تهدید را ریاض پژوهش نیز ری دی بزرگ خطر ول

مناف تسهیل به خدمت سمت به ریاضیات هدایت از است عبارت

و نوین شیوه های و بازاریابی گسترش مانند نئولیبرالیست اقتصاد
ثروت. و پول تولید سایبریِ

استفاده با که است شده پیدا مراکزی سروکلۀ اخیر سال های در
بازار گسترش به دیجیتال انات ام و ریاض نظریات برخ از
دیجیتال ارزهای هستند. مشغول تجارت و ثروت سوداگری و

ان هم کلید با رمزنگاری سیستم بر مبتن که بیت کوین مانندِ
رد ش ، مال تراکنش های و معامالت تسهیل لحاظ از اگرچه است
طریق از صرفاً ثروت تصاحب ول م آیند، به حساب درخشان
حیث از سایبری ارزِ این فروش و خرید نیز و بیت کوین استخراج
متخصص یا ریاض دان ی البته م کند. جلوه نامشروع اقتصادی،
کند. مشارکت تجاری و مال مقاصد در است مختار یادگیری ماشین،
سوق دادن یا و ریاض کاران هدایت کنندۀ سیاست هرگونه اعمال ول
یا شدن کاالیی سمت به مستقیماً ریاضیات محتوای از بخش هر
رسالت با مغایر و نادرست سوداگری، و بازار ثروت، تولید به خدمت 
و علوم از استراتژی استفاده های اگر ، واق در است. علم تاریخ
و صل آمیز خصلت باشد، باثبات توسعۀ اهداف به معطوف ریاضیات،
تضمین آینده نگر اقتصادِ پایداری و جامعه آبادی در آن ها سازندۀ نقش
بسیار نظام اهداف در ریاضیات از استفاده تاکنون اگر م شود.
در مختلف طُرق به ریاضیات از نباید و نم توان آیا بوده، متداول
تالش هایی آیا که ندارد اطالع نگارنده کرد؟ استفاده صل اهداف
اما خیر؟ یا است داشته سابقه صل پیشبرد در ریاضیات کاربست برای
کانون در صل محوریت با باثبات توسعۀ موضوع که میالدی ٢٠١۶ از
از استفاده برای توجه قابل بین الملل پروژه های گرفته، قرار توجه
علوم سال که امسال است١۵. نشسته ثمر به صل خدمت در ریاضیات
نیز ایران ریاض دانان که است خوب چه است، باثبات توسعۀ و پایه

باشند. داشته صل توسعۀ در سهم

ارجاعات و مقاالت شمارش سیاست و ایران بورباکیسم

کاربردی ریاضیات ، شمس هفتاد و شصت دهه های در و ایران در
داشت. قرار دوم اولویت و اهمیت در محض ریاض با مقایسه در
محض ریاض اکثراً، ریاضیات، به عالقه مند و خوب دانشجویان
باالی رتبه های و المپیادی دانشجویان مانند م کردند، انتخاب را
مابین سازنده ای پژوهش و فکری تعامل دهه، دو ط در کنکور.
از بخش دو این و نداشت وجود کاربردی و محض ریاض کاران
با https://arxiv.org/abs/1910.00003 در نویسنده مقالۀ به همچنین و ایران» در ریاضیات پوست اندازی برای «پیشنهادهایی مقالۀ به ادعا این توضیح ١٠برای

کنید. مراجعه مغز حافظه و شناخت کارکردهای و ریاض ذهن پردازش های بین ارتباط موضوع
است: شده منتشر زیر صفحۀ در اروپا ریاض انجمن توسط روسیه فدراسیون ریاض دانان نامۀ انگلیس ترجمۀ ١۴

https://euromathsoc.org/news/open-letter-from-russian-mathematicians-against-the-war-in-ukraine-58
است. توجه جالب [٣] مقاله زمینه این در متعدد پژوهش های بین از ١۵

11Stanislaw Ulam 12Stephen Smale 13Alexander Grothendieck

https://arxiv.org/abs/1910.00003
https://euromathsoc.org/news/open-letter-from-russian-mathematicians-against-the-war-in-ukraine-58
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بهار١۴٠١ ٢٠

حد تا ایران ریاضیات ، واق در بودند. منفک ر دی ی از ریاضیات
موضوع این دلیل داشت. قرار « ایران «بورباکیسم تسلط تحت زیادی
ایران، در تب ساز م و اولیه ریاض دانان بیشتر که باشد این شاید
بودند. فرانسه انتزاع اندیش و محض ریاض اتب م دانش آموختۀ
مدل های مجردسازی و قیاس / اثبات تک ساحت زبان روی تأکید
این تبعات از بود. آن ویژگ ، موضوع اصل دستگاه های و مفهوم
عمدۀ دروس آنالیز، و جبر که بود این ریاضیات ماهیت به رد روی
کارشناس ارشد کنکور در نیز و کارشناس ارشد و کارشناس دوره های
، محاسبات تقریبی، ریاضیات شدند. ریاض مسابقات در حت و
زبان اتفاقاً گرفتند. قرار حاشیه در ترکیبیات و احتماالت ، وریتم ال
مقولۀ نگارنده، حوزه هاست. همین در ریاض کاربردی محتوای و
است داده شرح ریاضیات» «پوست اندازی مقالۀ در را ایران بورباکیسم

م دهیم. ارجاع آن به را عالقه مند خوانندۀ که

جهت گیری در که م پردازیم سیاست هایی مرور به اکنون
پژوهش محتوای در درنتیجه و علم هیئت اعضای پژوهش
سیاست های برخ که است این واقعیت دارند. عمده نقش تولید شده
پژوهش شدند باعث بودند، تبعیت به موظف اه ها دانش که آئین نامه ای
یرد. ب تصمیم خردمندانه و مستقل نتواند ایران در ریاض و پایه
ارزش گذاری و مقاالت سریع انتشار به الزام و استخدام شرایط
اساتید مخصوصاً اساتید، عمل دامنۀ ، پژوهش فعالیت های محدود
محدود و مقید ، اه دانش عاملیت نتیجه، در داد. کاهش را جوان
داده دست از را خود درون تحول و درون نگری توان علوم، و گشته
کشور، اه دانش نظام مقبولیت و اه دانش هر موفقیت معیار است.
و اه دانش آن اعضای مقاالت و ارجاعات کل جم برمبنای عمدتاً

پژوهش تولیدات شد باعث مقاالت، انتشار در ایران رتبۀ کل در
آگاهانۀ و کالن رسالت «بدون و دوراندیش تأمل، بدون ناموجه

علم (فعالیت علم سنج به اسم ماجرایی کند. رشد « پژوهش
پژوهش و شمارش) پایۀ بر برتری جویی و ورزش میدان به مثابۀ
تصمیم و چاره جویی مان ارجاعات، و مقاالت شمارش معیار با
است. شده پژوهش به ویژه اه دانش اوضاع اصالح و بهبودی برای
حوزۀ به قابل توجه لطمات مقاله محور، پژوهش به اولویت بخش

برخ است. زده نیز تکمیل تحصیالت دورۀ در مخصوصاً آموزش
دکتری دوره های آموزش برنامه های ده ها، دانش و ریاض اساتید از

مقاله نویس اهداف مقهورِ و مختصر چنان را کارشناس ارشد حت و
شده وارد مقاله نویس مرحلۀ به زودتر هرچه دانشجو تا م کنند تدوین
ر دی رشته های برای طبیعتاً موضوع این شود. تسریع مقاله انتشار و

م کند. صدق نیز

ریاض رشته اجتماع افت
و اجتماع استقبال شدید کاهش با حاضر حال در ریاض رشتۀ

ریاض رشتۀ صندل های از بسیاری است. شده مواجه دولت حمایت
ناچیز بسیار ریاض رشتۀ طریق از شغل یافتن به امید مانده اند. خال
رد روی الت، مش این رف برای پیشین سال های در است. شده
و نشده مؤثر چندان ول شد اعمال کاربردی گرایش های گسترش
محصلین ریاض سواد گزارش ها، طبق یافت. تنزل روزبه روز استقبال
المپیاد در ایران رتبۀ است١۶. یافته کاهش بسیار اه دانش و مدرسه
تنزل هشتاد و هفتاد دهۀ سال های به نسبت نیز بین الملل ریاض

سنت گرایش های در به ویژه فارغ التحصیالن استخدام است. کرده
رشتۀ به اعتبار و وفایی ش عودت است. یافته کاهش بسیار ریاض
در و است دشواری بسیار امر و خارج اه ها دانش و افراد عهدۀ از ریاض
حرکت یعن کشور، در شغل و اقتصادی شرایط زیربنایی بهبودِ گرو
بنیادی تغییر و اجتماع گشایش مازلو، هرم باالتر سطوح به جامعه

اه هاست. دانش و عال آموزش نهاد به حاکمه نظام نگاه
انجام م توان مثمرثمری کار چه دشواری شرایط چنین در حال
و کاربردی سمت به را ریاضیات کل مثال به عنوان بتوان شاید داد؟
دنیای عین مسائل با فقط طوری که داد، سوق شدن صنعت حت
مستقیماً ریاض رشتۀ اینکه ول باشد، داشته سروکار فنّاوری و واقع
و است شدن نه کند، کاالیی را خود تفکرات یا و کرده ثروت تولید
م شود ارائه که پیشنهادهایی باشد. که اسم هر با حال موجه، نه
توسل با موجود سخت شرایط از گریز نه و دانشجو کاهش به دلیل نه
زیر به دالیل ه بل است، ریاضیات کردن صنعت یا کاربردی به شدن

است:

آن ( (ارگانی اندام وار ارتباط ریاضیات، کارکرد موجه ترین . ١
در آن مؤثر حضور نیز و مهندس و نظری علوم سایر با
مناسب تغییرات نیازمند حضور، این است. STEM چرخه

است. ایران اه های دانش پژوهش و درس محتویات در

متافیزی پشتوانۀ ، شناخت علوم در کشفیات به واسطۀ . ٢
سنّت به واسطه همچنین است. ریخته فرو ریاضیات افالطون
در است. شده دگرگون اثبات سنت مفهوم تجربی، ریاضیات
ریاضیات» «پوست اندازی مقاله به را خواننده خصوص این

م دهیم. ارجاع
ریاض ناخوش حال گزارش نیز و https://tn.ai/2448881 تیمز آزمون نمرات اساس بر مسائل» «درک از ایران دانش آموزان ناتوان گزارش به کنید مراجعه ١۶

https://www.isna.ir/news/99121208532
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در ، /قیاس اثبات فکری شیوۀ به متک تک ساحت ریاضیات . ٣
به عالوه، است. محدود ریاض تفکرات وسیع طیف با مقایسه
خواهد کاربرد زمان ی ریاض ام اح و نظریات که باور این
دلخواهانه گسترش به جای نیست. قان کننده ر دی داشت،
و درک ما آینده، در ریاض یافتن کاربرد باورِ پایۀ بر ریاض

پژوهش تفکرات دادن سوق در ریاض کاران ١٧ پیشین شامه
توان یا و ریاضیات زبان قابلیت افزایش سمت وسوی به

م کنیم. پیشنهاد را آن مدل سازی
همۀ فنّاوری و اداری/مدیریت ، اجتماع نظام ساختار امروزه . ۴
بهینه سازی و امنیت سرعت، بر متک روزافزون به طور کشورها
برای کارآمد دانش ریاضیات م رود انتظار است. امورات همۀ

کند. تولید را اهداف این تأمین
با نخبه گرایانه آموزش سیاست به جای ما، پیشنهادی طرح . ۵
پرورش روی کشور، در نخبه ریاض دانان از اقلّ تربیت هدف
تفکر گستردۀ قابلیت های با ریاض محصلین از کثیری تعداد
تأکید کشور ریاض اجتماع سرمایۀ افزایش هدف با ، ریاض

م کند.

مشخص پیشنهاد چند
شغل کاهش و ریاضیات اجتماع اُفت از مستقل اکنون

جهت گیری و آموزش محتوای برای طرح فارغ التحصیالن،
محتوایی استانداردهای که نحوی به م دهیم ارائه ریاض پژوهش
بسیاری شود. رعایت نیز ریاضیات پژوهش و آموزش اخالق و
– اثبات تک ساحت زبان کشور، در محض ریاض پژوهش های از
مبحث ی اشیای جهان بسیاری، مقاالت م برند. به کار قیاس
لفاظ های به بیشتری برگ های صرفاً و م دهند توسعه را ریاض
محدود نظریه، درون در محض مباحث قبال م افزایند. خود فن زبان
معموال و کند پیدا برایشان کاربردی کس اینکه تا م ماندند مجرد و
از استفاده راستا این در مثال مشهورترین م شود. پیدا م شد، ادعا
١٨ RSA به موسوم ان هم کلید با رمزهای ساختن در اعداد نظریۀ
دانش حد در رمزنگاری این در شده استفاده اعداد نظریۀ ول است
دلخواهانه گسترش رویۀ اکنون روی، هر به  است. هفدهم قرن
به جای نیست. صرفه به مقرون و موجه ، ریاض ام اح و اشیاء جهان

ریاض مباحث یافتن کاربرد باور برمبنای ریاض دلخواهانه گسترش
ریاض کاران پیشین شامۀ و درک کردیم اشاره همان طورکه آینده، در
قابلیت افزایش سمت وسوی به پژوهش تفکرات دادن سوق (الف) در
محض، ریاض مباحث مدل سازی توان ارتقای (ب) ریاضیات، زبان

روش های و ابزارها تحت ریاض مجرد ام اح و مفاهیم بررس (پ) و
ساختن و ترکیبیات ، احتماالت ، وریتم ال قبیل از مختلف فکری

نم توان بیافزائیم؛ مهم نکتۀ بایست ول م کنیم. پیشنهاد را
کاربردناپذیرند. و سترون ذاتاً ، ریاض مجرد مفاهیم یا اشیاء کرد ادعا
میدان های روی چندجمله ای ها از جالبی کاربردهای مثال، به عنوان
کاربرد ان ام درنتیجه، دارد. وجود محاسبات مباحث در متناه
مدل سازی و محاسبات مباحث در ریاض مجرد گزینه های یافتن
م تواند که است ریاضیات تفکر خاص سلیقۀ و شیوه این دارد. وجود
جملۀ از استفاده کند. بدون و منزوی مصال و مواد به بدل را آن ها

است. بیشتر انتزاع هدف با انتزاع سازی شیوه ها، این
انضمام ، (اثبات ریاض متکثر زبان بایست محض ریاض دانان

مفاد رقیق سازی با تعمیم ببرند. به کار و فراگرفته ( وریتم ال و
ثمربخش چندان و بوده پژوهش مقاالت در رایج شیوۀ ، ریاض
قابلیت های با محتویات به محض پژوهش های بایست نیست.
این در شوند. داده سوق مباحث ر دی در کاربردپذیر یا و چندجانبه
مطالب البالی و سرفصل به که است این مشخص پیشنهاد راستا
پدیده های از مباحث و مسائل امثال، محض، ریاض درس های

ریاض امتحانات شود. اضافه علوم سایر و فیزی ، طبیع حوزه های
غیرخالق و تنبل را دانشجویان شده، حل قبال مسائل و قضایا بر متک
کثیری که م دهد نشان نویسنده، طوالن مدت تجربۀ م آورد. بار
از خارج ، تکمیل تحصیالت در حت محض ریاض دانشجویان از
مهم بسیار نکته .[٣] دارند ضعف بسیار ، اصل موضوع اثبات محدودۀ
تفکر شیوۀ محض، ریاضیات کردن متکثر سیطرۀ در که است این 
راستا، این در م شود. ورزیده تر حت و مانده باق خود به قوت اثبات
سریع بسیار وریتم های ال یافتن م کنیم. بسنده مثال ی ذکر به
کاربردی مقاصد در ماتریس ها یا و چندجمله ای ها اعداد، ضرب برای
ماتریس های یا اعداد با طوالن کامپیوتری برنامه های گرو در که
پائین کران ی اثبات با ول است. اهمیت حائز بسیار هستند، کالن
چندجمله ای دو یا رقم n عدد دو ضرب برای O(n log n) به صورت
م شود. متوقف پائین تر حدی از وریتم ال یافتن برای تالش ،n درجه
نوع از چه و زدیم مثال که مواردی نوع از چه پائین کران اثبات های
حاصل NP-hard مسائل وریتم ال سخت میزان در که مواردی
مبتکرانه ای و دشوار اثبات روش های به نیازمند معموال م شوند،

هستند.
به را خود بایست کاربردی ریاض پژوهش و آموزش رشتۀ
مستقیماً و داده سوق مدل سازی و محاسبات تجربی، ، عین ریاضیات
برای ریاض مناسب مدل های یافتن شود. مواجه عین مسائل با
17a priori insight 18Rivest–Shamir–Adleman
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ریاض رشتۀ وظایف از مجازی جهان و طبیع دنیای پدیده های
مقاالتِ کاهش به امر این که شود گفته است ن مم است. کاربردی
ری دی گوشۀ موضوع این م شود. منجر کاربردی ریاض دانان
راه سر مقاالت شمارش و علم سنج سیاست های شدن مان از
حال در کنیم. عبور آن از بایست و است پژوهش صحیح معیار
م دهند، انجام محض کار کاربردی، ریاض دانان از بسیاری حاضر،
در کاربردی و محض ریاضیات م دهند. تعمیم مثال، به عنوان
ریاض دانان مقاالت از چقدر ندارند. چندان تفاوت عمال ایران
سایر یا و فیزی ، مهندس تخصص نشریات در ایران در کاربردی
باالتری و بهتر درک ، وریتم ال دانش م شوند؟ داده ارجاع علوم
به باید کاربردی ریاض دانان م دهد. ارائه محاسبات مباحث از
نظری ارائۀ بر عالوه را درس مفاد و شده مسلط وریتم ها ال مبان
سمینارهای بایست دهند. آموزش نیز محاسبات نرم افزارهای با
کاربردی ریاض دانان مابین مشترک پژوهش محور، یا و موضوع محور
باعث سمینارهایی چنین شود. برگزار مهندس و علوم رشته های و
طریق این از و شده میان رشته ای پژوهش های برای بستری ایجاد
و کاربردی ریاض پژوهش های به واقع دنیای مسائل ورودِ راه
مشخص نمونه دو به ذکر خاتمه، در م شود. باز درس مباحث نیز
متمرکز کنفرانس برگزاری از است عبارت اول مثال م کنیم. بسنده
ریاض دانان حضور با سریع موج و فوریه تبدیل مبحث روی
این از که مهندس ران پژوهش و وریتم ال متخصصین کاربردی،
مثال نال. سی پردازش و مخابرات مانند م کنند، استفاده مباحث

و احتماالت مهارت افزایش هدف با کارگاه هایی برگزاری ر، دی
روی م تواند که است کشور ریاض کاران و محصلین برای آماری

احتماالت وریتم های ال ، تصادف دیفرانسیل معادالت زمینه های
این اهمیت و گستردگ به دلیل ‐ تصادف ه/گراف های شب و

شود. متمرکز ‐ موضوعات
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