ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺪﻗﺎﻟﭽ

زﻧﺪﮔ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت

١

دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ در ۱۲۸۹ش در ﺗﻬﺮان )ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺴﮕﺮ آﺑﺎد( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻨﻮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳ ﺼﺪ ﺳﺎل ﭘ ﺶ ﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﺪﻩای از اﻓﺮاد اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﺪان از ﺰرﮔﺎن دا ﺶ و ﻓﻀﻞ و ادب ﺑﻮدﻩاﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﻣﺼﺎﺣﺐ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻩﻋﺒﺎس دوم ﺻﻔﻮی
ّ
ﻣﯽز ﺴﺖ و ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻨﺎم ﺑﻮد .ﺟﺪ ﭘﺪر او ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻼﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ از
ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺒﺮﻩاش در ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻد اﺻﻔﻬﺎن زﯾﺎرﺗﮕﺎﻩ اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺧﻮشﻧﻮ ﺲ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ

»ﻣﺴ ﻄﺎب« ﮐﻪ در ﺧﻮش ﻧﻮ ﺴﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮد
و آﺛﺎر ،اﺷﻌﺎر و ﻗﺼﺎﯾﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ

اﻟﻔﯿﮥ او اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﯿﮥ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ﻋﺮﺑﯽ را در ﻫﺰار

ﺑ ﺖ آوردﻩ اﺳﺖ .اﺳ ﻌﺪاد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ

ﺮﺑ ﺖ ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آﺗﯽ او
ّ
ﮔﺬاﺷﺖ .او در ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ  ۱۳۰۶در ﺳﻦ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﮥ اول

در ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .در ﺟﺸ ﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻃﺮف وزارت ﻣﻌﺎرف وﻗﺖ ﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ا ﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺸﺎن از اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ او داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﻧﯿﺰ

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وز ﺮ ﻣﻌﺎرف وﻗﺖ او را ﺷﺎﮔﺮد اول و دا ﺶآﻣﻮز
ﻧﻤﻮﻧﮥ ا ﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻣﺪال درﺟﮥ اول ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ از ﺳﺎل  ۱۳۰۶ﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺖ وزارت ﻣﻌﺎرف درآﻣﺪ و در ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺋ ﺲﮐﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ،ﻣﺪ ﺮﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ

اﻧﺠﺎموﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮد .در اواﯾﻞ اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳ ﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪای ﺸﺎن ﻣﯽداد و ﻣﺪﺗﯽ
 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿ ﺖ ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮارزﻣﯽ ،دا ﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ،

a_medghalchi@khu.ac.ir
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روزﻧﺎﻣﻪای ﺳ ﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺮق ﻣﻨ ﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻋﻼﻗﮥ واﻓﺮ او ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﺑﻪزود ی او را در اﯾﻦ ﻣﺴ ﺮ ﻗﺮار داد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼ ﺶ در ﻓﺮا ﺴﻪ ﺧﻮد را ﺮای اﺣﺮاز
ﺷﻐﻞ دﺑﯿﺮی دا ﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎدﻩ و اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را در  ۱۳۱۴اﺣﺮاز ﮐﺮد ،و دوﺑﺎرﻩ ﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۲۰

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺮداﺧﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد را ﺮای اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷ ﮥ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۲۷از دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺷﺪ .رﺳﺎﻟﮥ
او در ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ در ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪ .اﺳ ﺎد راﻫﻨﻤﺎی او در اﯾﻦ

دورﻩ ﺮﻓﺴﻮر ﺴ ﮑﻮﯾﭻ ١ﺑﻮد .ﻣﺼﺎﺣﺐ در اﯾﻦ دورﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﻓﺴﻮر ﮐﺴﻠﺰ ٢در ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﺮﻓﺴﻮر
ﻣﻮردل ٣ﮐﻪ ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﯿﺘﻠﻮود ٤رﯾﺎﺿﯽدان ﻣﻌﺮوف

دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﺎ او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸ ﻖﮔﯿﺮی و

رﻓﺘﺎر دو ﮋاوی ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی دوﻣﺘﻐﯿﺮﻩ در ﻣﺠﻠﮥ ﮔﺰارشﻧﺎﻣﮥ دا ﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.٥

اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮ ﻧﺎرﻧﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺤﺘﻮای آن ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺳﺎﻟﮥ

دﮐﺘﺮی ﻣﺼﺎﺣﺐ را ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻗﺮار اﻃﻼع در رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴ ﻠﻪای ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪود ﺑ ﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﻞ ﺸﺪﻩ ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴ ﻠﮥ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ« در ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ ﮐﺮد.

٦

ﻣﺼﺎﺣﺐ از ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺗﺎ  ۱۳۲۷ﺮای اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی در اﻧﮕﻠﺴ ﺎن ﻣﯽز ﺴﺖ .او ﺲ از

ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻧﮕﻠﺴ ﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﺴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ را در وزارت ﻣﻌﺎرف اﺣﺮاز ﮐﺮد و ﮔﻮﯾﺎ در ﺳﺎل

 ۱۳۲۲ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺪ ﮐﺮج ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺑﻪو ﮋﻩ ﻣﺤﻘﻘﺎن
و اﺳ ﺎدان ﺮﻣﯽآﯾﺪ ،او اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻧﻤﯽدا ﺴﺖ .دﮐﺘﺮ ﻧﺎرﻧﺠﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد از ﻗﻮل
ﻣﺼﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :روزی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪ ﺮﮐﻞ ﺸﺪﻩ ﺑﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ﺮای ﺧﻮدم ﮐﺎرﻩای
ﺑﻮدم« .ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺣﺘﯽ در اﯾﺎم اﺷ ﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر اداری ﻫﻢ ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد.

آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ
 .١ﻋﻠﻮم ﺗﻔﺮﯾﺤ  ،١٣٠٨ ،ﺗﻬﺮان
 .٢ﻣﺠﻠﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ

از ﺳﺎل  ۱۳۰۹ﺗﺎ  .۱۳۱۴ﻣﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺸﺮﯾﻪ را در ﺳﺎل  ۱۳۰۹ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺶ از ﺑ ﺴﺖ ﺳﺎل
ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .او در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ» :اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و ﻣﺤﺼﻼت ﺑﻪ

)1. Besicovitch (Besikovitch
2. Casseles
3. Mordell
4. Lettlwood
5. “On Differentiation Denjoy-Behaviour of Functions of Two Variables,” Proceedings of Cambrige
Philosophical Society, 46 (1950) 28-45.
6. “On the Problem of the Set of Distances,” Journal of London Math. Soc., 22 (1952), pp. 252-256.

وﺳﺎﺋﻠﯽ ﺮای ﻣﺸﻖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ورزش ﻓﮑﺮی« ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺳ ﺲ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ص .(۲دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از

»رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﮥ ﺗﺌﻮری آ ﺴﺎﻣﺒﻞ )ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ(« ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻧﻮﺷ ﻪ و در ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺳﺎل دوم ،آذر

 ۱۳۱۴ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درک و اﺳ ﻌﺪاد ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺼﺎﺣﺐ را در ﺳ ﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
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 .٣ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳ

ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ ا ﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﺪﻩای در

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ را در ﮐﺘﺎب »ﮔﺰﯾﺪﻩای از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ« آوردﻩاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۱۰ﺗﺎ  ۱۳۱۷ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻣﻨ ﺸﺮ

ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :راﻫﻨﻤﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،

ﻓﯿﺰﯾﮏ در دو ﺟﻠﺪ ،ﻣﺜﻠﺜﺎت ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،دورۀ ﺟﺒﺮ و

ﻣﺜﻠﺜﺎت و ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﺳﻢ ﻓﻨﯽ در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ.
 .۴ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺧﯿﺎم ،١٣١٧ ،ﺗﻬﺮان

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ

ﺧﯿﺎم در ﺟﺒﺮ ،و ﺗﺎرﯾﺦ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﯿﺎم اﺳﺖ

و در  ۲۹۰ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺮای ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺎر
ﺧﯿﺎم رﯾﺎﺿﯽدان را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷ ﺎﺳﺎﻧﺪ.

 .۵ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮرت

اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ را ﻣﺼﺎﺣﺐ در  ۴۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﮔﻮاﻩ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺳ ﺘﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺎﻃﮥ ﮐﺎﻣﻞ داﺷ ﻪ اﺳﺖ .اﺳ ﻔﺎدۀ او از

اﺳ ﺎداﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻮﻧﯽ در ا ﺮان و ﺮ ﺮاﻧﺪ راﺳﻞ در اﻧﮕﻠﺴ ﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺆ ﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ا ﺮ

ﮔﺮانﺳ ﮓ داﺷ ﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ و ز ﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺮای اﺷﺎﻋﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ در دا ﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻩ اﺳﺖ.

اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮﻣﺤﺘﻮا و دﻗﯿﻖ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ را در  ۷۰۰ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﻣﻨ ﺸﺮ

ﮐﺮد و ﺳ ﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶اﻧ ﺸﺎرات ﺣﮑﻤﺖ آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮد.

 .١ﺗﺼﻮ ﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪای از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ را در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ – .ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

١٧۵

 .۶ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
١٧۶

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ از ادﯾﺒﺎن و ﻓﺎﺿﻼن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﺎﺣﺐ از ﺣﺪود ﺳﺎل

 ۱۳۳۵ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺪﻩای از ﻓﺎﺿﻼن در ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺿﻊ ﻟﻐﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﺎ واژﻩﮔﺰﯾﻨﯽ در ﺮا ﺮ واژﻩﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﻧ ﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﻪ ﻃﻨﺰ
»ﺿﺮابﺧﺎﻧﻪ« و اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ را »ﻣﻀﺮوﺑﺎت« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
 .٧ﺣ ﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﯿﺎم را ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ا ﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ را ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺳﺎل ۱۳۷۹

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺖ ﻧﻬﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل وﻓﺎت ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻧ ﺸﺎﺑﻮری ﮐﻪ در ﻧ ﺸﺎﺑﻮر ﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و
ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .اﺳ ﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺸﺮ ﻋﻠﻢ در ﮐﺸﻮر ،آن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای زﯾﺒﺎ و ﻣﻔﯿﺪ آراﺳ ﻪ اﺳﺖ.
 .٨ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿ

در دﻫﮥ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدی ﺗﺤﻮﻟﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﻬﺎن رخ داد و ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
اﺻﻠﯽ ﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در ﻫﻤﮥ درسﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در ﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪای

درآﻣﺪ ،ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻌﺮوف ﻫﯿﻠﺒﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺑﻬﺸ ﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘﻮر

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ( ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ« .اﻟﺒﺘﻪ دﻗﯿﻖ ﺳﺎزی آﻧﺎﻟﯿﺰ و اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﺷ ﻮﻩﻫﺎی درﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ

دﻫﮥ ﺷﺼﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚﻫﺎ )ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاﻃﯽ( وارد ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪای ﻫﻢ ﺷﺪ .از
اﯾﻦ رو ،ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺰو ﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب ،ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ )ﻗﺎﺑﻞ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺮای دا ﺸﺠﻮﯾﺎن دورۀ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ( ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد و

ﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﺄﺳ ﺲ دﺳ ﮕﺎﻩ اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ روش اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﺮ اﯾﻦ

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

از زﻣﺎن ﮐﻮﺷﯽ آﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺧﺪﻣﺖ ﺰرگ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ را ﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻢ اﺳ ﻮار ﮐﺮد و
ّ
آن را ﺑﻪﺷﺪت دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .او ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺣﺪ و ﭘﯿﻮﺳ ﮕﯽ آراﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل از

ﭘﺎﯾﻪ ﭘ ﺶ ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧ ﯿﺠﮥ ﺗﻼش و ﺗﺪر ﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﮥ او در دا ﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ

ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺗﺪر ﺲ ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ را از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۴۰-۴۱در دا ﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .در واﻗﻊ،

ﻃﺮح اوﻟﯿﮥ ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﺰوﻩﻫﺎی ﭘ ﺸ ﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۴۷-۴۸ﺗﺪر ﺲ

ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺎپ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﮐﺘﺎب را اﻧ ﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و در

 ۹۳۰ﺻﻔﺤﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درسﻫﺎی ﻣﺒﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ ،دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﺮیﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .از و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺷﺮح ﺣﺎل رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﻣﺎت ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺮﺋﺖ

رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ِ

ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺲ از دﻩ ﻣﺎﻩ ﻧﺎﯾﺎب و در اواﺧﺮ  ۱۳۵۰ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭼﺎپ دوم ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﺳ ﻘﺒﺎل ﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺮ دارد ز ﺮا ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد از
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دا ﺶﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺳﺨﺖ ﺸ ﮥ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﺴ ﻨﺪ.

.٩ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ اﻋﺪاد

ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در دو ﻗﺴﻤﺖ و در  ۱۳۹۵ﺻﻔﺤﻪ و ﺟﻠﺪ دوم را در ﺳـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ و در ۱۸۰۳

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ اﻧ ﺸﺎرات دﻫﺨـﺪا در  ۱۳۵۵و اﻧ ﺸـﺎرات ﺳـﺮوش در  ۱۳۵۸ﻣﻨ ﺸـﺮ ﮐﺮدﻩاﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ،ﺷﺎﻫﮑﺎر و ﻧﺎﻣﺪار ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺐ » :دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ در ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد«.

در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﻨﯽ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،او اﻫﺪاف و آﻣﺎل ﺧﻮد را از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻋﻈﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺪا ﺶ
ﮐﺘﺎب« از ﻗﻮل ﻫﺎردی ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اوﻟﯿﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪان اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ؛
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ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎی اﺳ ﺪﻻل ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺳﺎدﻩ ،ﮐﻠﯽ ،و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ؛ و از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻃﺒﯿﻌﯽ آدﻣﯽ در ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد .ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻓﻬﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺗﺌﻮری اﻋﺪاد دو ﺑﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺮ ،و ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ ﺑﺎر ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪﻩ از ﻫﻤﺎن ﻣﺪت
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎن ) ﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻦ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

در ﺑﺨﺶ  IIIاز ﻗﻮل ﻫﯿﻠﺒﺮت ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ» :در ﺗﺌﻮری اﻋﺪاد ﮐﻬﻨﻪ ﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی

اﺻﯿﻞ اﯾﺎم ﮔﺬﺷ ﻪ ،اﻏﻠﺐ اﻣﺮوز ﺗﺎزﻩ اﺳﺖ«.
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ﮐﺘﺎب دا ﺸ ﺎﻣﻪﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳ ﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ،
در اﯾﻦ
ِ
ﺑﺨﺶﭘﺬ ﺮی ،ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳ ﺎﻟﻪ ،ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻓﺮﻣﺎ ،ﻫﻤﻨﻬﺸ ﯽﻫﺎ ،و ﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﺪاد وال ،ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺮﺧﯽ از اﻋﺪاد ﻣﺸﻬﻮر و ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﺴﻞ ،ﻣﺎﻧﺪﻩﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮی و ﺳﺮیﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ا ﺮ دارای و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ﻓﺎﺧﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:

اﻟﻒ( در ﺟﻠﺪ دوم ،ﻗﺴﻤﺖ اول ،در ﻣﻘﺎﻟﻪای اﻟﺤﺎﻗﯽ ﯾﮏ دورۀ ﻓﺸﺮدﻩ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﮥ

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ب( ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺴ ﺎر ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺮ و ﮐﺎر ﺮدی ﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﻫﺎردی ﯾﺎ

ﻫﯿﻠﺒﺮت آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻋﺪاد و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﺒﺮی اﻋﺪاد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ

ﮐﺎر ﺮدﻫﺎﯾﯽ وﺳ ﻊ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻩاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﺸﺄ ﮔﺴ ﺮش زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪﻩاﻧﺪ و در ﺳﺎ ﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺪﮔﺰاری ،ﮐﺪﮔﺸﺎﯾﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ رﻣﺰ  ...ﮐﺎر ﺮد

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

اﻋﺪاد آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮﻧﺎﻣﮥ درس ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪا دورۀ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ را ﺣﺘﯽ در ﺮﻧﺎﻣﮥ ﻓﻌﻠﯽ دورۀ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد ﮔﺬاﺷ ﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎرۀ ﻣﺨﺘﺼﺮ ز ﺮ

ﺸﺎن از وﺳﻌﺖ دا ﺶ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ او ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴ ﻨﺪ
ً
دارد .در ﻣﻮرد ﻧ ﯿﺠﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺮای اﻋﺪاد اول ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای
ً
اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻣﺜ ﺖ آن ﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪدﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﺪدﻫﺎی اول ﻫﺴ ﻨﺪ .ﻣﺴ ﻠﮥ

دﻫﻢ ﻫﯿﻠﺒﺮت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ روش ﮐﻠﯽ )اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮥ

دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﯽ ﺟﻮاب دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﺻﻔﺤﮥ  ۵۸۵ﺟﻠﺪ دوم ،ﻗﺴﻤﺖ اول اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۷۰م ،ﯾﻮری ﻣﺎﺗﯿﺎﺳﻮﯾﭻ

رﯾﺎﺿﯽدان روس ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮋوﻫﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﯾﮑﯽ از ﻧ ﯿﺠﻪﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﻣﺎﺗﯿﺎﺳﻮﯾﭻ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺑﺎ  ۲۳ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻣﺜ ﺖ آن
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻋﺪدﻫﺎی اولاﻧﺪ .در ﺳﺎل ۱۹۷۶م ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﺳﺎدﻩای ﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۰۵ﺟﻠﺪ دوم ،ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺎب ﻗﻀﯿﮥ

ﻓﺮﻣﺎ«  ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ و ﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﺣﺪس ﻓﺮﻣﺎ )ﻣﻌﺎدﻟﮥ  x 2 + y2 = z2ﺑﻪازای n > 2

در اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻮاب ﻧﺪارد( ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ز ﺮ آوردﻩاﯾﻢ.

 ...از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺑﺎﻷﺧﺺ در ﺗﺌﻮری اﻋﺪاد و ﺟﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ،ﺑﺪان
ﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺪانﻫﺎ ،ﺑﻪﺣﻖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑ ﺶ از
ارزش ﺧﻮد ﺣﺪس ﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ. ...

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻀﯿﮥ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﺴ ﺎر

ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ؛ و ﻫﯿﭻ ﻗﻀﯿﻪای در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺮاﻫﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻃﺮف
ً
ﻣﺘﻔﻨﻦﻫﺎ و اﺣﯿﺎﻧﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪانﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای )ازﺟﻤﻠﻪ ،ﭘ ﺘﺮ ﺑﺎرﻟﻮ( در ﺑﺎب آن اﻧ ﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻀﯿﮥ ﻓﺮﻣﺎ را آﻧﺪرﻩ واﯾﻠﺰ از دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﯾ ﺴ ﻮن در ﺳﺎل ۱۹۹۳م ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺴ ﺎر
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ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ و اﺳ ﻔﺎدۀ زﯾﺎد از »ﺧﻢﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی« اﺛﺒﺎت ﮐﺮد.

ﻏﺮض از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﮥ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ،ﺑﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺮ اﺳﺎس وﺳﻌﺖ دا ﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮد ،در ﻻﺑﻪﻻی اﯾﻦ دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ

اﻋﺪاد ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و روﻧﺪ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺣﺪسﻫﺎی ﻣﻌﺮوف داﺷ ﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ

درواﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارزش و ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.

پ( اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻼوﻩ ﺮ ارزش ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮور ﮐﺎر دا ﺸﻤﻨﺪان ا ﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ

اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺮح ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ

)ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮی( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ا ﺮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﺎم ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ

ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺷ ﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ آوردﻩ اﺳﺖ.

ت( ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد او در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ» :زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺎﺣﺶ دارﻧﺪ :در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ،در
ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ
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ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺰرگ ،ﺧﻮد درﺳﯽ ﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ درﺳﯽ ﺧﺎﺻﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن

ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪۀ »ﺷﺎﮔﺮدان اﻗﻠﯿﺪس« رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ

ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺼﺎف داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻨﮑﻪ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ از ﮐﺴﯽ ﻃﻠﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺣﻘﯽ ﻫﻢ
ﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد ،درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدن ﺸﻮﯾﻖ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳ ﺎو ﺰی ﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺴﺎﻫﻞ

در راﻩ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ؛ و درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺗﻨﮕﺪﺳ ﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸ ﺎﻗﺎﻧﻪ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﻮﺷ ﺪ و

ﺻﺮف رﻓﺎﻩ ﻣﺎدی ﮐﺴﯽ را ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﺳﺎزد«.

و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘ ﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﻨﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد،

ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﻠﻮب و ﻏﻠﻂ و اﺷ ﺒﺎﻩ ﻧﺪاﺷ ﻦ ،اﯾﻦ ا ﺮ ﻓﺎﺧﺮ را ﺟﺎوداﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ
در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﺪاد را ﻧﻮﺷ ﻪ ﺑﻮد ،دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ا ﺮان ادا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.

اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﻪو ﮋﻩ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،ﺮﺟﻤﻪ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
 .١٠داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳ

ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف )ا-س( را اﻧ ﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ در ۱۳۴۵ش در ﭘﻨﺞ ﻫـﺰار ﺴـﺨﻪ ﻣﻨ ﺸـﺮ

ﮐﺮد .ﻣﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ دﯾﺒﺎﭼﮥ ﻣ ﺴﻮﻃﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺴ ﺎر ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑـﺎرۀ ﺑـﻪ ﮐـﺎر

ﺮدن ﺣﺮوف ،ﻋﻼﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎری ،ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ ،ﺿﺒﻂ اﻋـﻼم و ﺳـﺎ ﺮ ﮐﻠﻤـﺎت ،ﺿـﺒﻂ ﮐﻠﻤـﺎت ﺧـﺎرﺟﯽ،

ارﺟﺎﻋﺎت ،اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻟﻐﺎت ﻧﻮ ،رﺳﻢاﻟﺨﻂ و ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻓﮑـﺮ ﻣ ﺴـﺠﻢ و

ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ،و ﻣﺪ ﺮﯾﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺮ ﺗﺪوﯾﻦ دا ﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ً
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی دا ﺸ ﺎﻣﻪﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻠﻨﺪ ،ﮐﺎش اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﯾـﮏ

ﺟﺎﻣﻊ ﺮ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۰اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤـﯽ و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ رﯾﺎﺿﯽدان ﺮﺟﺴـ ﻪ و ﺑ ﯿﺎنﮔـﺬار دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻧﻮ ﺴـﯽ در
ا ﺮان ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺲ از ﭘ ﺸﮕﻔﺘﺎر ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :ﺗﺪاوم ﺗﻼﺷﯽ ـﺰرگ

ﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ« ﺑﺎ ﺮﺧﯽ از ﻓﺎﺿﻼن و ادﯾﺒﺎن در ﺳﺎل ۱۳۵۸ش ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷـﺖ دﮐﺘـﺮ ﻣﺼـﺎﺣﺐ

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ داﺋﻤﯽ ﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﯽﺷـﺪ .ﺧﻮاﺳـ ﺎران اﻃﻼﻋـﺎت

اﻧﺠﺎم دادﻩ ،ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ آﺛـﺎر ﻣﺼـﺎﺣﺐ و رﻓﺘـﺎر ﺷـ ﻮۀ ﻣـﺪ ﺮﯾﺘﯽ ،اﻧﻀـﺒﺎط،

ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ،دﻗﺖ و وﺳﻮاس او ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾـﻦ ﺰرﮔـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت

ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ او از ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ،ﺴﻠﻂ او
ﺑــﻪ زﺑﺎنﻫــﺎی ﻓﺎرﺳــﯽ ،ﻋﺮﺑــﯽ ،ﻓﺮا ﺴــﻮی و
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻩ و ﺳـ ﻮدﻩاﻧﺪ .در اﯾـﻦ

ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺮاﻧـﮥ ﻣﺼـﺎﺣﺐ و ﮋﮔﯽﻫـﺎی
رﻓﺘﺎری و دﻗـﺖ و ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی او را در
ﺮﺑ ﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﺴ ﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ارزﻧﺪﻩای در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺼﺎﺣﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺰارش
ﮐﻨﮕﺮۀ ﺰرﮔﺪاﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﮐﺎر ﺮد آن در ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۷۷ش

از ﻃﺮف دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ )دا ﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮارزﻣﯽ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ .ﻧﻮ ﺴـ ﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ

دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪﺑﻪﻟﺤﻈﮥ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در ﻣﺆﺳﺴـﻪ و رﻓﺘـﺎر و ﻧﻘـﺶ

ﻣﺼﺎﺣﺐ در ذﻫﻦ آﻧﺎن ﺿﺒﻂ و ﺛ ﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 .١١ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ

اﻟﻘﻨﺎع ﯾﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺮای دا ﺶآﻣﻮزان ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮐﺸﻒ ِ
اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺜﻠﺜﺎت«.١

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت
در دﻓﺘﺮﭼﮥ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖﺧﻂ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﮥ آﻣﻮزش و ﺮورش ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۴ﺳﺎل  ،۱۳۲۳ص  ۲۳۶-۲۳۳ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۱در
ً
ﮐﺘﺎب اﺳ ﺎد ﺸﺮ ،ﺸﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ص  ۳۶۲-۳۵۹ﻣﺠﺪدا ﭼﺎپ ﺷﺪ.
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ورودی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ﺳ ﺐ ﺗﺄﺳ ﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳ ﺎنﻫﺎ و ﺳﺎ ﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ روزاﻓﺰون در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﻬﺖ
ﺗﺪر ﺲ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺳﻄﺢ ﻟ ﺴﺎ ﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺴ ﺎری از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺑﯿﺮان
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷ ﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ از ﺟﻬﺖ ﻣﺪرس
ً
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺨﺖ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺪر ﺲ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣ ﺴﻮخ ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺮای ﺮﺑ ﺖ ﻣﺪرﺳﺎن رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﺎل ۱۳۴۴
ﺗﺄﺳ ﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ دورۀ ﻣﺪرﺳﯽ در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  ۱۳۴۵دا ﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت از آﻏﺎز دو ﻫﺪف را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد :ﯾﮑﯽ ﺮﺑ ﺖ ﻣﺪرﺳﺎن ﮐﺎرآزﻣﻮدﻩ و ﻣﺠﻬﺰ

ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻘﯽ ﮐﺎﻓﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪر ﺲ در دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳ ﺎنﻫﺎ و دا ﺸﮕﺎﻩ

ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﺎ ﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،و دﯾﮕﺮی ،ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ دور ﺮ ﺑﻮد ،اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﻬﺰ

ﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺴﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در رﺷ ﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ .ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ـ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ در
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اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ـ ﺑﻠﮑﻪ در ﺮورش ﻗﻮای ذﻫﻨﯽ و اﻧﻀﺒﺎط ﻓﮑﺮی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ آب و ﺧﺎک ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ وﻗﻮف و اﯾﻤﺎن

داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،در رﺳ ﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﺧﻮد از ﻫﯿﭻ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮد.

ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎ دو ﻫﺪف ﻋﻤﺪۀ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑ ﯿﺎن ﻧﻬﺎد .ﺷ ﻮﻩﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و

ﻣﺪ ﺮﯾﺘﯽ او ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ ﮐﻪ در دورۀ ﻫﺸ ﻢ ) (۱۳۵۴-۱۳۵۲اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﻩ

ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮋﻩ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺜ ﺖ ﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن در اداﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ داﺷﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن

را اﻓﺮادی ﻣﺴ ﻮﻟﯿﺖﭘﺬ ﺮ ﺑﺎرآورد .ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺮای ﭘﺬ ﺮش دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﺑﺘﺪا در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ

اﻣﺘﺤﺎن ورودی ﮐﺘﺒﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از درسﻫﺎی دورۀ ﻟ ﺴﺎ ﺲ )ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ( )ﺑﻪو ﮋﻩ آﻧﺎﻟﯿﺰ( ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ

ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺆالﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺮﺳ ﺪ .ﺲ از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻋﺪﻩای

را ﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﺎ ﺴ ﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺬ ﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ در ﺗﺎ ﺴ ﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺮای

ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ اول ﮐﺘﺎب آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ او ﺗﺪر ﺲ

ﻣﯽﺷﺪ )در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد( .ﻫﺪف از ﺗﺪر ﺲ اﯾﻦ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺮﮐﺮدن ﺧﻸﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دورۀ ﻟ ﺴﺎ ﺲ )ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ( و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ

ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،روش اﺳ ﺪﻻل ﮐﺮدن ،اﯾﺠﺎد ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺮای ﺮﻫﯿﺰ از اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﻏﻠﻂ ،ﻣﻐﻠﻮط و
ﻣﻐﺸﻮش ،ارﺗﻘﺎی دﻗﺖ رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻣﺎدﻩﺳﺎزی ﺮای ورود ﺑﻪ دورۀ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد .او ﻣﺠﺪدا

در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎﻩ آزﻣﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺮای دورۀ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﭘﺬ ﺮﻓﺖ.

ً

ﺗﺤﺼﯿﻞ در دورۀ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑ ﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد و ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﮐﺎر
ﻣﺆﺳﺴﻪ از اول ﺗﺄﺳ ﺲ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ«.

ً

ﯾﮑﯽ از و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺮداﺧ ﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺰﯾﻨﮥ
ً
زﻧﺪﮔﯽ دا ﺸﺠﻮﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽداد )ﻣﺜﻼ در دورۀ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰا ﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد(.

ﺮﺧﻼف ﺷ ﻮﻩﻫﺎی راﯾﺞ در دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول دا ﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد آﮔﺎﻩ ﻧﻤﯽﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻋﺪﻩای اﺟﺎزﻩ ورود ﺑﻪ ﺳﺎل دوم ﻣﯽداد و ﻋﺪﻩای را از

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

ﻧﺒﻮد ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ او در  ۱۳۵۵ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ» :ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﮐﻼسﻫﺎی

اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮐﺮد.

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻣﺸ ﻤﻞ ﺮ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ آن

زﻣﺎن در ﻫﻤﮥ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﺸ ﺮک ﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻮد.

ﺑﻪﻋﻼوﻩ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ رﯾﺎﺿﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﺪ.

در ﺳﺎل اول در ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ،ﺟﺒﺮ ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ،و

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺑﻮد ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺪر ﺲ درسﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد را ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ

داﺷﺖ .ﻫﺪف او از ﺗﺪر ﺲ آﻧﺎﻟﯿﺰ ،راﻧﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﻠﻂ از ذﻫﻦ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳ ﺪﻻل رﯾﺎﺿﯽ،

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻬﻮد رﯾﺎﺿﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺟﺘﻨﺎب از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﺳ ﺪﻻل ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻬﻮد ،ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ای ﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل دوم ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن و اﺳ ﺪﻻل ،ﺷ ﺎﺳﺎﻧﺪن

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ،اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴ ﻠﻪ ،و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑ ﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴ ﻠﻪ ﺑﻮد .دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ

ﺑﺎﯾﺪ اوﺿﺎع را درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺸ ﮑﺎر ﺷ ﺎﻧﻪروزی ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﮥ ﮐﺎر ﺮای آﻧﺎن

ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد .در ﺳﺎل دوم درسﻫﺎﯾﯽ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻌﯽ ،ﺟﺒﺮ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی

ﺟﺒﺮی ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﻄﻖ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺪر ﺲ
ً
اﯾﻦ درسﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺮﺟﺴ ﮥ ﻣﺪﻋﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷ ﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ اﺳ ﺎد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻬﺪﻩدار ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ درسﻫﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻀﻮر دا ﺸﺠﻮﯾﺎن در

ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎموﻗﺖ و از ﺳﺎﻋﺖ  ۶/۵ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۸ﺷﺐ ﺑﻮد .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺮ دا ﺸﺠﻮ

)ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺼﺎﺣﺐ( در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد .ﮐﻼس ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد و
ﺲ .اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﺮزﻩ ﺮ اﻧﺪام ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺧﻮب و دﻗﯿﻖ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و

ﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﻧﻮﺷ ﻨﺪ واﻻ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺼﺎﺣﺐ »ﻓﻼ« .اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻫﻔﺖﺧﻮان ﻣﯽﺷﺪ در

ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ) ﺲ از  ۲۷ﻣﺎﻩ( ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و در ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺳ ﺎدﯾﺎری در

دا ﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ )دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت از ﺳﺎل

 ۱۳۴۵ﺗﺎ  ۱۳۵۸ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و در ﺳ ﺰدﻩ دورﻩ  ۷۴ﻧﻔﺮ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﻮد.

١٨٣

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪاﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ،دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را از ﯾﮑﯽ از دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد از

ﺳﺮدﻣﺪاران آﻣﻮزش و ﮋوﻫﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ،ﭼﻮن ﺮﻓﺴﻮر ﻓﺮﯾﺪون ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،از

رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن ﺮﺟﺴ ﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ .ﺧﻮاﺳ ﺎران اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ

دﮐﺘﺮ ﭘﺎﺷﺎ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر در ﺟﺎﯾﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ ﻮﻩﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺪ ﺮﯾﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و

ﻣﺘﮑﯽ ﺮ ﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷ ﻮﻩﻫﺎی آﻣﻮزش دا ﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺣﻮزوی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺮ آن اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺖ.

ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺮای ﺮﺑ ﺖ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن دورﻩ ﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺮ

»روشﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﯽ« اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪوﻣﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ ﺳﺎ ﺮ

ﮋوﻫﺶﻫﺎ اﺳﺖ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .آن زﻣﺎن ،اﺟﺮای روشﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ او ﺮای ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد،

اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ زﻣﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن ﺑﻪ روشﻫﺎی او در ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﮋوﻫﺸﯽ راﺳﺦ ﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﺪون اﻏﺮاق ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن روش ﺗﻨﻬﺎ روش ﻣﺆ ﺮ ﺮای ﺮﺑ ﺖ دا ﺸﺠﻮﯾﺎن در دورﻩﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪو ﮋﻩ دﮐﺘﺮی اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻢ ﺮای ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﺎم ﺮدارﻧﺪ،

از اﺟﺮای ﺮوژﻩﻫﺎی ﮐﻢ ارزش ﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻓﺪای ﻧﺎن ،و رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻓﺪای اﯾﻦ دو

١٨۴

ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺮوژﻩﻫﺎی دورﻩ ﻫﺎی دﮐﺘﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷ ﻮﻩﻫﺎی

ﺗﺪﻟ ﺲ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺮم.

آ( در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ  ۱۳۵۲ﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ورودی دورۀ ﻫﺸ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ دو ﻧﻔﺮ از

ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﺒﺮ ﺰ ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎن ﺮم ﯾﮑﯽ از
اﺳ ﺎدان رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ا ﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷ ﯿﻢ و اﺟﺎزﻩ ﺧﻮاﺳ ﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن

ﻣﺎ را زود ﺮ ﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﻨﻔﯽ

ﺧﻮد را ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت از زﻣﺎن
ً
ﺗﺄﺳ ﺲ ﺧﻮد دا ﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ زﺑﺪﻩ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ دادﻩ و اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺰرگ در آﻣﻮزش
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺮﺧﯽ از دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺮ ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ

و درﺳﯽ ﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزﻩ داد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎﻩﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪﻫﺎی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪﻩ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺰرﮔﺎن راﻩ اﻣﯿﺪ و ﭘ ﺸﺮﻓﺖ را ﺮای
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

ب( ورود و ﺧﺮوج دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﺤﺼﻼن اﺳﺖ.

در ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
او روزﻫﺎی زوج ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ۶/۵ﺗﺎ  ۷ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﭘ ﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ِ
ً
ً
ﻇﺎﻫﺮی ﮐﺎﻣﻼ آراﺳ ﻪ و ﻣﺮﺗﺐ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴ ﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

ً
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .او ﺲ از آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻀﻮر دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ
دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮارﻩ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﻩ در ﮐﻼس درس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻤﯿﻨﺎر

ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻋﺮﺿﮥ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎن ،ﻧﻮﺷ ﻦ ،اﺳ ﺪﻻل ،اﺳ ﻔﺎدۀ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ،
ً
و ﺣﺘﯽ اﺳ ﻔﺎدۀ ﻣﻄﻠﻮب از ﺗﺨﺘﻪﺳ ﺎﻩ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻣﯽﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺼﺎﺣﺐ
ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.

پ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﺷﺖ ،ﺣﺴﺎﺳ ﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺴ ﺖ

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﱰ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ

ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺑﺎ روﭘﻮش ﺳﻔﯿﺪ وارد ﮐﻼس ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺪر ﺲ او ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دوازدﻩ اداﻣﻪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
ً
ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ رﺳ ﺪ و ﺳﺨﺖ ﺮآﺷﻔﺖ .ﻋﻠﺖ

آﺷﻔﺘﮕﯽ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﺘﺎب را در ﭘﺎﮐﺖ ﭘﻼﺳ ﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﻧﺪادﻩام و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران آﺳ ﺒﯽ وﻟﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ آن ﺮﺳﺎﻧﺪ.

ت( ﮔﺮﭼﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺴ ﺎر ﺟﺪی ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ﺴ ﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪو ﮋﻩ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳ ﺖ زﯾﺎدی داﺷﺖ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗ ﺒﻠﯽ را

ﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روﺣﯿﮥ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﻮیای ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ در دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻞ در

ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺮادر ﺟﻮان ﺧﻮد را ﺮ ا ﺮ ﺳﺮﻃﺎن از دﺳﺖ دادم و ﭼﻨﺪ روزی ﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎزم
ﺷﻬﺮﺳ ﺎن ﺷﺪم .او ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﻣﺘﺄ ﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ و دﻟﺪاری داد ﮐﻪ

ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪﻩ در ﮐﺎﻫﺶ آﻻم و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻦ داﺷﺖ .ﻟﻄﺎﻓﺖ روﺣﯽ او از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪا ﺶ

ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﮋوﻫﺸﯽ و ﺮﺑ ﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴ ﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ

دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﺴ ﺎر ارزﻧﺪﻩ از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺮﻣﺤﺘﻮای ا ﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪا ﺸﺎن اﺳﺖ.

ث( ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ،دا ﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺸﺎن آﮔﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻋﻬﺪۀ درسﻫﺎ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺮآﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

و ﺑﻘﯿﻪ از درﯾﺎﻓﺖ دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﮋوﻫﺸﯽ
دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﺑ ﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮدم ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ

ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﻘﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑ ﻪ ﺷ ﻮۀ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ اﯾﻤﺎن داﺷ ﻢ و ﻣﯽدا ﺴ ﻢ او

ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ ﮐﺴﯽ را اﺧﺮاج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن او آﺳ ﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻣﺮ

آﻣﻮزش در دا ﺸﮕﺎﻩ وارد ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﻓﺮد
ﮐﺮدم .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ ،دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ر ﺰﻩﮐﺎری ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ادارۀ

آﻣﻮزش ارﺳﺎل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﯾﮏ از آﺛﺎر ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴ ﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺮای رﺳ ﺪن
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ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮋوﻫﺸﯽ و ﺷ ﻮﻩﻫﺎی رﻓﺘﺎریاﻧﺪ.

وی ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  ۱۳۵۸در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺘﺎب
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