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 شوید آشنابا ریاضیدان چهاربعدی 
 

 
 

 نویسندۀ مقاله: اسماعیل اصالن� دیرانلو
 

آموزش ریاضی یک چالش جدی در تمام دنیا است. حتی در 
که آموزش و آلمان مانند فرانسه های اروپایی کشوربعضی 

و کمیتی مثال زدنی برخوردار است،  از کیفیت هاریاضی در آن
 . های خاص خود را داردچالشآموزش ریاضی 

های دیدگاه خودم را در مورد اینکه ریاضیداندر این مقاله 
امیدوارم مطلب ام. مختلف چه نقشی در جامعه دارند نوشته

 برای شما مفید و جالب باشد. 

 آیا ریاضیات بدون آموزش وجود دارد؟ 
ها فکر کنند که اصل ریاضیات پژوهش مکن است خیلیم

 است. و آموزش فرع بر آن است. اما این طور نیست. آموزش



diranlou.xyz ٢ 

 

ناپذیر از ریاضیات است. حتی ریاضیدانانی که به یجزئی جدای
آیند و تنها فرانسه در میدر  CNRSاستخدام مؤسساتی مانند 

باشد و موظف به تدریس در دانشگاه ها پژوهش میوظیفۀ آن
نیستند هم قسمتی از وقت خود را به آموزش ریاضیات 

دهند. چگونه؟ این طور که وقتی فردی اختصاص می
دستاوردهای خود را در یک جلسه در حضور دیگر دانشمندان 

دهد، فقط یک سخنرانی انجام نداده است، که در بطن ارائه می
 ماجرا کار آموزشی هم انجام داده است. 

 دهنده نباشد. بنابراین ریاضیدانی نداریم که آموزش

هد و چقدر در آن دچقدر به آموزش بها می اما اینکه هر فردی
 کند موضوع دیگری است. ل میخوب عم

 کنم: دستۀ تقسیم می ٤از این منظر من ریاضیدانان را به 

 بعدیاضیدان یکری .١
 بعدیریاضیدان دو .٢
 بعدیریاضیدان سه .٣
 بعدیریاضیدان چهار  .٤

 

 ریاضیدان، آموزش، پژوهش، انسان، جامعه
 بعدییک ریاضیدان .۱

کند اگر به و متخصص یک شاخه از ریاضیات است و فکر میا
های ریاضیات یا علوم نزدیک به حوزۀ کاری خود دیگر شاخه

 نزدیک شود در واقع وقتش را تلف کرده است. 
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های دیگر ریاضیدانان مطرح و کار او ناخنک زدن به پژوهش
آید، چرا که پیشرو است. اما خود از عهدۀ کارهای بزرگ برنمی

 ای شده است. ماهیت ریاضیات چند بعدی و چندشاخه

بعدی در آموزش صرفاً یک تکرارکنندۀ ریاضیدان یک
شناسد که های چندین ساله است. همان منابعی را میکلیشه

هایش را گذرانده است. همان ها درسخود از روی آن
گویند. همان روش تدریس و زند که بقیه میهایی را میحرف

 ها. ها و سرفصلفصل همان ترتیب

آموخت. او بیشتر یک چیزی شود نمیبعدی از ریاضیدان یک
ها است. او کمک خوبی است کارمند تولید مقاله برای ژورنال

یابد هایی که به نام یک دانشگاه یا مؤسسه نشر میتا تعداد مقاله
 افزایش یابد. 

 دوبعدی ریاضیدان .۲
ت و آموزش بعدی در شاخۀ خود متخصص اسیاضیدان دور

دهد و خوب هم پژوهش برای او مهم است. خوب آموزش می
موزش کند و آر حیطۀ کاری خود پژوهش میکند. اما باز هم دمی

هستند. » نرمال«هد برای مخاطبانی است که خوبی که انجام می
های رنگ به افرادی که آمادگی روحی و ذهنی دارند و دغدغه

 رنگی بیرون از دانشگاه ندارند. 

خواهد که موضوعات تواند و نه میبعدی نه میریاضیدان دو
حی ای را مطرح و حل کند. همچنین توانایی طرابین رشته

 موزشی را ندارد. های جدید یا طراحی سیستم آدرس

او داخل سیستم از پیش تعریف شده کارآمدی خیلی خوبی 
کند و دهد. خوب پژوهش میدارد. خوب آموزش می
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گاه قابلیت کند. اما هیچرای خوبی را تربیت میدانشجویان دکت
 جا کردن مرزهای جاافتاده در علم و آموزش را ندارد. هجاب

 بعدیسه ریاضیدان .۳
هم خیلی خوب بعدی ریاضیدانی است که یاضیدان سهر

کند. تنها فرق او خیلی خوب پژوهش میدهد و هم آموزش می
با ریاضیدان دو بعدی در این است که یک بعد دیگر به 

های شود آن هم این که به دیگر شاخهکارهایش اضافه می
ریاضی و دیگر علوم و فنونی که با ریاضیات در ارتباط هستند 

 . آشنایی دارد

در نتیجه ای کار کند. رشتهای و میانشاخهاو تمایل دارد میان
همکاران او ممکن است فیزیکدان یا مهندس باشند. ممکن 

پیوتر کار کند یا ممکن است با است با متخصصین کام
 های ریاضی هم کار کند. ریاضیدانان دیگر شاخه

العاده را به ما معرفی بعدی ابتکارهای خارقریاضیدان سه
برد و شهرۀ های خاصی دارد. جوایز زیادی را میکشفکند. می

 عام و خاص است. 

اما یک نکتۀ دیگر هست که فقط در ریاضیدان چهاربعدی 
 موجود است. 

 چهاربعدی ریاضیدان .۴
تفاوت زیادی با سه نوع ریاضیدان دیگر  بعدییاضیدان چهارر

. خواهد منشاء الهام برای جامعه باشداو می و آن هم اینکهدارد. 
رود و آموزان میترین دانشجویان و دانشاو سراغ غیرنرمال

 کند. ها را شکوفا میاستعداهای آن
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های بسیار عمیقی دارد، اما برای او طراحی سیستمی او پژوهش
ن استعدادهای خود را در فراد بیشتر و بیشتری بتوانند در آکه ا

او تر است. های مختلف علم و فرهنگ شکوفا کنند مهمشاخه
ها را دارد. او جرأت عوض کردن جرأت زیر سؤال بردن کلیشه

 های درسی را دارد. ها و تغییر دادن سرفصلتعریف

داند او شناخت خوبی به محیط بیرون از کالس دارد. او می
 ریاضیات را آموزش بدهد و مخاطب او کیست.چرا باید 

 داند که چگونه منشاء الهام او باشد. بنابراین می

چهاربعدی ممکن است خیلی از جوایز و مسابقات  ضیدانریا
های او بعد از ریاضی را زیر سؤال ببرد و ممکن است حرف

هایی که هایش و هم شیوهمدتی فراموش شود ولی هم پژوهش
های زیادی را تحت تأثیر کند نسلمی اتوارد آموزش ریاضی

 قرار دهد. 

است در  گراست و معتقدچهاربعدی یک انسانریاضیدان 
نهایت ریاضیات و بلکه هر دانشی در خدمت انسان است و 

های بهتر و همچنین بهتر کردن باید از آن برای تربیت انسان
 زندگی بهره جست. 

اش مهم یا میزان ارجاع به هر مقاله هابرای او تعداد مقاله
های سال است حل رود که سالنیست. او سراغ مسائلی می

 د. اننشده باقی مانده

 او برای آموزش ریاضیات به همۀ اقشار جامعه طرح دارد. 

 آموزان خود است. دانشاو منشاء الهام دانشجویان و 
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برای او ریاضیات با موسیقی و هنر، ریاضیات با ادبیات و 
فلسفه، ریاضیات با مهندسی، فیزیک و شیمی و ... هیچ فرقی 

داند و هرگز می ها را برای فرد و جامعه مهمندارد. او همۀ این
شنوید که احساس برتری نسبت به کسی ندارد. لذا از او می

هم ای در فیزیک راجع به یک اثر هنری، یا اثر ادبی یا مسأله
اهد که ادبیات و هنر و دیگر اظهار نظر کند. از شما هم بخو

 های علمی را مد نظر داشته باشید. شاخه

 نتیجه
د نیاز است، نه رتبۀ یک کنکور نچه امروزه روز در ایران ما مورآ

ان چهاربعدی است دو طالی المپیاد و چه و چه است که ریاضی
که جامعۀ خود را دوست داشته باشد و آن را بشناسند و برای 

 تربیت فرزندان این کشور در اقصی نقاط ایران تالش کند. 
 

 مرتبط با همین مقاله
 پرویز شهریاری نگاهی دوباره به زندگی و آثار او

 نگاهی به زندگی پرفسور محسن هشترودی
 

همچنین  موزشی وآهای ها، فیلماز جدیدترین مقالهاطالع برای 
 نام کنید: کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت

 نام در خبرنامهثبت

 های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید: دانلود فیلمبرای 

 های آموزشیفیلمدانلود 
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