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 مطالب یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشته و در صورت امکان تایپ شود.
 شکل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها و تصاویر، پیوست و در حاشیة مطلب نیز مشخص شود.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت شود.
 برای ترجمة مقاله، نخست اصل مقاله و منبع دقیق آن، به همراه ترجمة یک بند از آن، به دفتر مجله ارسال شود تا مورد بررسی 

     هیئت تحریریه قرار گیرد و پس از تصویب مقاله و ترجمة ارایه شده، سفارش ترجمه به فرستندة مقاله داده خواهد شد. 
     در غیر این صورت، مجله می تواند سفارش ترجمة مقاله را به مترجم دیگری بدهد.

 در متن های ارسالی تا حد امکان از معادل های فارسی واژه ها و اصطالحات استفاده شود.
 پی نوشت ها و منابع، کامل و شامل نام اثر، نام نویسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و شمارة صفحة مورد استفاده باشد.

 چکیده ای از اثر و مقالة ارسال شده در حداکثر 250 کلمه، همراه مطلب ارسال شود.
 در مقاله های تحقیقی یا توصیفی، واژه های کلیدی در انتهای چکیده، ذکر شود.

    هم چنین:
 مجله در پذیرش، رد، ویرایش یا تلخیص مقاله های رسیده مجاز است.

 مطالب مندرج در مجله، الزاماً مبین نظر دفتر انتشارات کمک آموزشی نیست و مسئولیت پاسخ گویی به پرسش های خوانندگان،
    با خود نویسنده یا  مترجم است.

 مقاله های دریافتی در صورت پذیرش یا رد، بازگشت داده نمی شود.
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مجلة رشد آموزش ریاضی، نوشته ها و گزارش تحقیقات پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت، به ویژه معلمان دوره های تحصیلی مختلف را در 
صورتی که در نشریات عمومی درج نشده و مرتبط با موضوع مجله باشد، می پذیرد. الزم است در مطالب ارسالی موارد زیر رعایت شود:
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22 اردیبهشت 1391 براي جامعة آموزش ریاضی 
ایران، روزی فراموش نشدنی است و یاد آن باید چون 
اگرچه شهریاِر  داشته شود.  نگه  زنده  فروزانی  مشعل 
شهریاران آموزش ریاضی پر کشید و جسم خاکی اش 
از بین ما رفت، اما مسئولیت بزرگی را بر دوش های ما 
گذاشت؛ اینک ماییم و این میراث گران بها که وظیفه 
گیریم.  به دوش  باید  را  آن  اشاعة  و  نگهداری  حفظ، 
شهریاری یک نظریه پرداز اهل تجربه بود و ما می توانیم 
از دل تجربه های غنی او که با سخاوت و سخت کوشی 
در اختیارمان گذاشت، نظریه های آموزشی قابل دفاعی 
تبیین کنیم و همان طور که در گذشته، بخشی از تاریخ 
ریاضی جهان را رقم زدیم، در آینده نیز نقش قابل توجه 

در آموزش ریاضی جهانی را ایفا کنیم. 
این طبیعی است که انسان های اثرگذار، عمرشان 
هر چقدر هم طوالنی باشد، باز ناکافی است و همیشه 

کارهای عظیم شان تمام نشده، از دست می روند؛ 
گداخت جان که شود کارِ دل تمام و نشد 

بسوختیم در این آرزوی خام و نشد 
شهریاری نیز از آن جمله بود؛ بدین سبب، ضروري 
است که کار ناتمام »دل« را پویندگان راهش ادامه دهند؛ 
راهی که هموار نیست و فراز و فرودهای بسیار دارد، زیرا 
با انساِن در حال تطور و تحول و دگرگونی سروکار دارد. 
درواقع، می توان ادعا کرد که با وجود اشتراکات زیاد، یکی 
از نقاط افتراق »علم ریاضی« با »آموزش ریاضی« همین 
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تفاوت اساسی است که ریاضی بدون مخاطب واقعی هم، 
با اشیای مجرد قابل ساخته شدن و کشف شدن است. 
اما آموزش ریاضی بدون شناخت واقعی انسان، بقایش در 
خطر است و اصوالً، وجودش هم چندان معنادار نیست. 
شهریاری در آموزش ریاضی ایران نقش بزرگی داشت، 
و خوشبختانه در ایفای این نقش، آثار زیادی تولید کرد که 
همه موجودند؛ پس با رفتن او، تنها یاد و خاطره اش نیست 
که باقی می ماند، بلکه آن قدر منبع در اختیارمان نهاده 
است که جا دارد بدون ماندن در غم از دست دادنش، نامش 

را با انجام کارهای اصیل، بلندتر و بلندتر کنیم. 
شهریاری،  پرویز  کم نظیر  ویژگی های  از  یکی 
چندبُعدی بودن و روحیه مشارکت پذیری وی بود. او در 
این کار، تنها به انسانیت مخاطبش توجه می کرد نه به 
تبار و جنس و طبقه و تعلقات او و یا هر چیز دیگری؛ 
بدین  ادعاست.  این  بر  نیز گواه صادقی  فعالیت هایش 
سبب انسان های واالیی از اقشار مختلف عالقه مند به 

ابراز قدرشناسی خویش نسبت به وی هستند. 
در همین راستا بود که ما تصمیم گرفتیم ویژه نامه ای 
برای استاد شهریاری تهیه کنیم. متأسفانه در فرصت 
اندک چند روزه ای که داشتیم، با توجه به اینکه زمان 
فراخوان  نتوانستیم  است،  طوالنی  مجله،  فنی  تولید 
عمومی برای این کار منتشر کنیم و به کلیة اعضای جامعة 
ریاضی و آموزش ریاضی کشور اطالع رسانی کنیم تا همة 
عالقه مندان به مشارکت در این کار، بتوانند سهمی در 
محتوای ویژه نامه داشته باشند. در هر صورت، به این باور 
رسیدیم که بهتر است زمان را از دست ندهیم، از این 
رو در چهارمین هفته از اردی بهشت 1391، با حمایت 
بی دریغ مدیرمسئول محترم دفتر تکنولوژی و انتشارات 
کمک آموزشی و همراهی و همکاری ده ها نفر از دوستان 
و همکاران، این ویژه نامه را آماده کردیم. ما این را فقط 
یک شروع می دانیم و امیدواریم بنا به توصیه آقای دکتر 
سالمی، استاد ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان، برای 
تولیدات بعدی فراخوان های به موقع و متعدد بدهیم تا به 
یاری حق، در سالگرد استاد شهریاری، آثار به یاد ماندنی 
بیشتری را، راجع به وجوه مختلف شخصیت علمی این 

»معلم بزرگ ریاضی« تقدیم عالقه مندان نماییم. 
البته این را هم نمی توان فراموش کرد که به قول 
قدیمی ها، خبر سبک است؛ و پرواز می کند و پخش 
می شود؛ به ویژه که در عصر تکنولوژی هستیم و سبکباری 
و انتشار خبر سرعت عجیبی یافته است. در هر صورت، 
بی هیچ ادعا، این اولین کار ما است، ولی از درون می دانم 
که یکی از ماندگارترینشان! زیرا تار و پودش عشق و عالقه 
و خاطرات عمیق و اثرگذار افرادی است که بی هیچ نظم 

و دسته بندی و دعوت رسمی، دوست داشتند و سریع 
هم اقدام کردند. 

اگرچه شهریاری، به دلیل انسان دوستِی بی شائبه ای 
که داشت، به گروه های متعددی از مردم تعلق دارد اما 
برای ما پدر آموزش ریاضی ایران بود. این معلم و استاد 
از  نور  یافتن  امید  به  می دید،  روزنه ای  جا  هر  بزرگ، 
آن، به سویش می رفت. این همه امید و خوشبینی و 
تالش مداوم به همراه منابع عظیمی که برایمان باقی 
گذاشته، وی را ویژه کرده است و زندگی علمی وی، 
معنای  کردن  تفسیر  و  تعبیر  برای  بی بدیلی  مثال 
»مردمی کردن« ریاضی، تربیت انسان های چندبعدی و 
هشیار بودن و هشدار دادن نسبت به سونامی »آدم واره« 
کردن و تک بعدی کردن دانش آموزان به جای پرورش 

انسان های چندبعدی است. 
در اینجا من یک پیشنهاد مشخص دارم و آن که 
تمام آثار شهریاری را تبدیل به موزه کنیم و با نعمت 
تکنولوژی، فضایی بسازیم- هر چند ساده و معمولی- تا 
دانش آموزان و دانشجویان و معلمان ریاضی بتوانند از 
جنبه های مختلف، از آثار مکتوب و غیرمکتوب شهریاری 
در  که  سخنرانی هایی  فیلم های  از  کنند؛  استفاده 
دورافتاده ترین نقاط ایران ایراد کرده است تا همایش های 
ملی که در آنها شرکت کرده، از کتاب هایش، از جوایزش 
فضایی.  چنین  در  وی  با  بودن  نزدیک  احساس  از  و 
چنین موزه ای می تواند برای معلمان، یک امکان آموزش 
ضمن خدمت مستمر ایجاد کند و برای دانش آموزان و 
دانشجویان فرصت آشنایی عمیق با یک الگوی آموزشی 
اثرگذار فراهم کند. شهریاری مصداق این بیت خواجه 

شیراز در تمام زندگیش بود که: 
عشق می ورزم و امید که این فن شریف 
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود 

حرمان  است  ناب  عشق  تاروپودش  که  کاری 
عشق  محصول  که  را  مجموعه  این  ندارد،  همراه  به 
تقدیمتان می کنیم.  انسان هاست،  عاشق  این  به  افراد 
کاستی هایش بیشتر ناشی از محدودیت زمان است اما 
از شهریاری آموخته ایم که »هیچ زمانی« را از دست 
ندهیم زیرا فرصت ها اندک اند و »هیچ وقت« برای تولید 

»بهترین ها«، کار را به تعویق نیندازیم. 
با  که  کسانی  تک تک  از  می دانم  الزم  پایان  در 
ممکن ساختند،  را  ویژه نامه  این  همکاری خود چاپ 
سپاسگزاری کنیم و تشکر ویژة خود را تقدیم سرکار 
خانم پری حاجی خانی کنم که بدون لطف و زحمات 

بی دریغ او، این کار تقریباً شدنی نبود. 
زهرا گویا
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هر ورق از تاریخ کشور ما، نام و یادی از عالمان 
داده  جای  خود  در  را  هنرمندانی  یا  دانشمندان  و 
است که آثار وجودی آنها، مایة افتخار ُملک و ملّت 
و خیر و برکت عالم انسانی است؛ کسانی که کتاب 
و  اندیشه  روشنی بخش  آنان  چامة  و  خامه  و  قلم  و 
و  آموختن  مشتاق  انسان های  دل  آرامش بخش 
فهمیدن برای بهتر زیستن است. به ویژه اگر آن عالم 
یا هنرمند معلمی در خدمت تربیت، آموزش و تألیف 

و ترجمه بوده باشد. 

استاد گرانمایه، پرویز شهریاری معلم پیش کسوت 
و پیشرو در آموزش ریاضی برای فرزندان این مرز و بوم 
و چهرة ماندگار این رشته، مردی که چندین نسل از 
دانش آموزان و دانش آموختگان این کشور با کتاب های 
او، ریاضی خوان و ریاضی دان شده اند، شخصیتی بود 
که علی رغم چهره در نقاب خاک کشیدن، هم چون 
و  دانشجویان  یاد  و  ذهن  و  جان  و  دل  در  آفتاب 

پژوهشگران عرصه دانش ریاضیات خواهد ماند. 
فقدان این استاد دانشمند، که با سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی در برنامه ریزی و تألیف و تدوین 
کتاب های درسی به ویژه مجالت رشد همکاری پایا و 

مانایی داشت، موجب تألم و تأثر گردید. 
و  غمناک  ضایعة  این  تسلیت  عرض  ضمن 
تأسف برانگیز به شاگردان و بهره مندان محضر علمی 
ایشان،  محترم  خاندان  ویژه  به  فرزانه،  استاد  آن 
در  غفران  و  آرامش  و  مرتبه  و  درجه  علّو  آرزومند 
جوار رحمت حق تعالی برای روح آن استاد و صبر و 

شکیبایی برای بازماندگان هستیم. 
امید آن که با دوام تالش های علمی و آموزشی 
تربیت یافتگان  و  شاگردان  سوی  از  پژوهشی  و 
در  ایران  اسالمی  ایشان، شاهد سربلندی جمهوری 
عرصه های علم و فرهنگ که از آرزوهای همیشگی 

استاد بوده است، باشیم. 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند 
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خانوادة مجالت رشد 

خانوادة  با  شهریاری  پرویز  استاد  زنده یاد  ارتباط 
مجالت رشد، بیش از هر چیز به رابطة پدری مهربان با 
فرزندانش شبیه بود. پدری که در بهار سال 89 در مراسم 
نکوداشت انتشار صدمین شمارة مجله رشد آموزش 
ریاضی برای بیان تبریک و تقدیر از فرزندان برومند و 
دانشمند خود از جمله دکتر زهرا گویا - سردبیر بزرگوار 
مجله - با رویی گشاده به مراسم می آید و از ابتدا تا 
انتهای مجلس، با سکوتی عمیق و زیبا، که هزاران معنا 
در آن نهفته است، 27 سال تالش بی وقفة فرزندانش را 
پاس می دارد و با لبخندهای پرمحبتش شادمانی و عالقة 

خود را به آنان ابراز می کند. 
رابطة استاد پرویز شهریاری با مجلة رشد برهان - 
که برای دانش آموزان دورة متوسطه منتشر می شود - نیز 
چنین بود. جلسات شورای تحریریة مجلة رشد برهان 
بیش از بیست سال در منزل او تشکیل می شد و پدر، 

چراغ فروزان این محفل آموزشی و علمی بود. 
در بهار سال 90 که به بهانة بیستمین سال انتشار 
مجلة رشد برهان، در حقیقت مراسم تجلیل از »پرویز 
مراسم  کل  شد،  برگزار  سازمان  سالن  در  شهریاری« 
قرار  کشور  ریاضی  پدر  گرامی داشِت  تحت الشعاع 
گرفت. گویا همة دوستان می خواستند به بهانة برگزاری 
چنین جشنی تنها مراتب ارادت و اخالص خود را به 

استاد و پدر عزیزشان اعالم کنند. 
در آن مراسم که همة نگاه ها با احترام و شوق به 
استاد دوخته شده بود و در مجلسی که 120 دقیقه طول 

کشید، سردبیر عزیز مجله، حمیدرضا امیری، با سماجت 
شیرین خود تنها توانست کمتر از یک دقیقه استاد را به 
سخن گفتن وا دارد و در آن یک دقیقه هم استاد تنها 
عشق ورزیدن به ایران عزیز و ارزش و هنر معلم بودن را 
به حاضران گوشزد کرد. به راستی که او در زمرة معلمان 
بزرگ و ماندگار ایران است و به سبب همین مقام شامخ، 
روی جلد اولین شمارة مجلة معلم سال 90 مزین است 
به تصویری از استاد، که لبخندی شیرین نیز بر لب دارد. 
این مجله در ده ها هزار نسخه در سراسر کشور به دست 
معلمان رسید تا مهر را با مهربانی و لبخند شروع کنند. 
در همان شماره در مقاله ای خواندنی و تأثیرگذار نیز 

قطره هایی از دریای وجود استاد توصیف شده است. 
اما اگر در بهار سال 89 و 90 حضور گرم و صمیمی 
»پدر ریاضی کشور« شور و نشاطی وصف ناپذیر را به 
خانوادة مجالت رشد آورد، بهار سال 91 بهاری غم انگیز 
بود. بهاری که نه تنها خزان عمر یک استاد و معلم بزرگ 
و نامدار بلکه فصل هجرت ابدی پدری مهربان را از 
جمع خانواده و عزیزانش رقم زد. آری، ارتباط زنده یاد 
استاد پرویز شهریاری با خانوادة مجالت رشد، بیش از 
هر چیز به رابطة پدری مهربان و فرزندانش شبیه بود... 

 و

محمد ناصری
مدیرمسئول مجالت رشد
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کالس یازده و یا دوازده بودیم. درس مثلثات و یا 
جبر و آنالیز بود. مدرسه اندیشه و معلم مان پدرم پرویز 
تازه اي  وقتي که مي خواست درس  او،  بود.  شهریاری 
بدهد، معموالً یکي از بچه ها را پاي تخته مي برد و با 
تمریني از درس جدید شروع مي کرد. دانش آموز البته 
درس جدید را نمي دانست و معموالً بالفاصله از عهده 
حل تمرین داده شده برنمي آمد. شهریاري با پرسیدن 
سؤال هاي ساده تر و با روش سقراطي کم کم دانش آموز 
را به حل تمرین نزدیک مي کرد. اگر پرسشي را درست 
و  تأیید مي کرد  را  جواب مي دادي، شهریاري جوابت 
سؤال بعدي ـ و معموالً مشکل ترـ را مي پرسید. ولي 
اگر جوابت اشتباه بود، شهریاري نمي گفت که اشتباه 
کرده اي، و در عوض باز سؤال جدیدي ـ ولي این بار 

ساده ترـ  مي پرسید.
پاي تخته رفتن در چنین شرایطي کار راحتي نبود، 
چرا که اغلب، جواب پرسش ها را نمي دانستي. بسیاري 
اوقات طنز گزنده شهریاري هم مزید بر علت مي شد. 
مثالً خیلي وقت ها پاي تخته، بعد از سؤالي از شهریاري، 
متوجه مي شدي که پاسخ قبلي ات اشتباه بوده و براي 
تصحیح آن مي گفتي »آقا منظورم این بود که ...«. در 
جواب، شهریاري مي گفت: »لطفاً همیشه منظورتان را 

بگویید.«
آنها که پاي تخته نبودند، یا سعي در رساندن به 
دوست شان مي کردند و یا کوشش به حل مسئله هاي 
زمین  را  مداد  بود که  این  نظر شهریاري  طرح شده. 

بگذاریم، هم گوش کنیم و هم فعاالنه فکر کنیم.

روش تدریس شهریاري همیشه این گونه نبوده است. 
را در جلوي تخته سیاه دبیرستان  او  عکس مشهوري 
اندیشه و در حال تدریس نشان مي دهد. مطلب با دقت 
و پاکیزگي عجیبي روي تخته نوشته شده. حتي یک 
»واو« هم جانیفتاده و، همین امروز و از روي عکس، 
مي توانید به راحتي معادله و رسم بیضي را یاد بگیرید. 
شهریاري سخنران بي نظیري بود و به راحتي مي توانست 
دانش آموزان را محو سخنان خود کند. ولي او همیشه 
به شرکت فعاالنه دانش آموزان در درس و اهمیت بحث 
و گفت وگوي جمعي در فهم ریاضیات تأکید داشت و 
دنبال روش هاي جدیدي براي تشویق دانش آموزان به  
درگیر شدن با مطلب و کار گروهي بود. در سال 1350، 
به ناگاه، به بیماري چشم مبتال شد و دیدن تخته از 
نزدیک برایش دشوار شد. سخن راني در حین نوشتن 
روي تخته به نحو گذشته دیگر سخت بود. نتیجه،  روش 
جدید درس دادن شهریاريـ  یعني فرستادن ما به پاي 

تختهـ  بود.
قرباني  انتخاب  نوبت  وقتي  برگردیم،  داستانم  به 
در  شهریاري،  مي شد،  رفتن  تخته  پاي  براي  بعدي 
بین  در  آرام آرام  مي کرد،  بازي  تسبیح اش  با  حالي که 
دانش آموزي  کنار  در  مي زد.  قدم  نیمکت  ردیف هاي 
مي ایستاد و در گوشش زمزمه مي کرد: »شما بفرمائید«. 
معموالً و تا جایي که حافظه اش یاري مي کرد، مي کوشید 
که تک تک دانش آموزان را به نوبت پاي تخته ببرد. مهم 
نبود که مطلب جدید سخت است و یا آسان. پیام محوري 
کالس شهریاري این بود که، با حوصله و پشتکار، همه 

شهریار  شهریاري
استاد ریاضی کالج پومونا، کالیفرنیا

او، وقتي که مي خواست 
درس تازه اي بدهد، معموالً 
یکي از بچه ها را پاي تخته 
مي برد و با تمریني از درس 
جدید شروع مي کرد. 
دانش آموز البته درس جدید 
را نمي دانست و معموالً 
بالفاصله از عهده حل تمرین 
داده شده برنمي آمد

در کنار دانش آموزي 
مي ایستاد و در گوشش 
زمزمه مي کرد: »شما 
بفرمائید«. معموالً و تا جایي 
که حافظه اش یاري مي کرد، 
مي کوشید که تک تک 
دانش آموزان را به نوبت پاي 
تخته ببرد
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مي توانند ریاضي وار فکر کنند،  مسئله ریاضي حل کنند، 
و خالق ایده هاي جدید باشند. پس چه شاگرد تنبل و چه 

شاگرد اول منتظر نوبتش پاي تخته بود.
دو تا از هم شاگردي هاي ما، پیتر و فرهاد، بسیار 
بازي گوش بودند. روزي، در کالس درس شهریاري، به 
ریاضي،  درس  در  فعاالنه  و شرکت  گوش کردن  جاي 
سربه سر هم گذاشته و همدیگر را اذیت مي کردند. این 
البته چیز تازه اي نبود، ولي معموالً حسرت بقیه ما به آن 
دو به خاطر مهارتشان درگیر نیفتادن بود. این بار ولي 
کم شانس بودند. درست وقتي که شهریاري به دنبال 
انتخاب دانش آموز بعدي براي رفتن به پاي تخته بود، 
پیتر و فرهاد هر دو یکدیگر را به زیر میز هل داده بودند! 
سال ها بعد، پیتر به من مي گفت که چشمش از زیر میز 
توي چشم آقاي شهریاري افتاده، انگار فلج شده و قادر 

به حرکت نبود.
مکثي  از  بعد  هیچ!  بود؟  چه  شهریاري  واکنش 
از میز آنها گذشت و دانش آموز بعدي را به  او  کوتاه، 
تخته فراخواند. نه تنها آن روز بلکه از آن به بعد تا آخر 
سال، پیتر و فرهاد از رفتن به پاي تخته محروم شدند. 
وقتي نوبت به میزشان مي رسید، شهریاري، بدون گفتن 
کلمه اي، از کنار آنها مي گذشت و به میز بعدي مي رفت. 
حتي 15 سال بعد، پیتر هنوز این را بدترین تنبیه ممکن 
درس  در  و  کند  گوش  نمي خواهد  او  اگر  مي دانست. 

ریاضي شرکت کند، دیگر عضو کالس نیست.
عمیقاً  آنها  شعور  و  دانش آموزانش  به  شهریاري 
سخت ترین  عهده  از  مي تواني  تو  مي گذاشت.  احترام 

مفاهیم و مسائل ریاضي بر بیایي. ولي باید بخواهي، صبر 
و پشتکار داشته باشي، و به خودت، به همراهانت و به 

محیط آموزشي احترام بگذاري.
پرویز  نگراني  از  جنبه هایي  خاطره،  این  شاید 
شهریاري از تأثیر مخرب کنکور در ریاضیات کشور را 
روشن کند. البته گذاشتن تمام هم و غم بر تست زدن، 
کردن  فکر  و  ریاضي  در  خالقیت  براي  کمي  جاي 
مي گذارد. یاد مي گیري که چگونه بعضي پرسش ها را 
با مسئله هاي  پاسخ دهي، ولي تجربه اي در رویارویي 
جدید نمي یابي. یاد مي گیري که مسئله ریاضی باید 
سریع حل شود و حوصله پرداختن ساعت ها و روزها 
روی یک مسئله را نخواهي داشت. اگر معلم، به ناچار، 
باید از نوع همه تمرین هایي را که ممکن است در تست 
بیاید برایتان حل کند، دیگر وقتي براي نوآوري آموزشي 
با  رابطه ریاضي  تاریخ ریاضي و  براي  نمي ماند، وقتي 
سایر رشته ها نمي ماند و شما هم، به جاي فکر کردن، 

مي کوشید که راه حل ها را به خاطر بسپارید.
ولي ضرر بیش از این است. اگر کنکور مي تواند به 
واقع همه دانش آموزان را رده بندي کند و شاگرد اول 
تا شاگرد آخر معین کند، پس شاید ریاضي براي همه 
بعضي  و  بگیرند  یاد  ریاضي  مي توانند  بعضي  نیست. 
نمي توانند. شهریاري با این نظر عمیقاً مخالف بود. وظیفه 
معلم ریاضي نه جدا کردن شاگرد خوب از شاگرد بد، بلکه 
به وجود آوردن محیطي است که در آن، همه بتوانند به 
کمک یکدیگر، به مفاهیم ریاضي فکر کنند، با مسئله هاي 

مشکل دست و پنجه نرم کنند، و از ریاضي لذت ببرند.

وظیفه معلم ریاضي نه جدا 
کردن شاگرد خوب از شاگرد بد، 

بلکه به وجود آوردن محیطي 
است که در آن، همه بتوانند 
به کمک یکدیگر، به مفاهیم 

ریاضي فکر کنند، با مسئله هاي 
مشکل دست و پنجه نرم کنند، 

و از ریاضي لذت ببرند
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امیدعلي شهني کرمزاده
عضو هیئت علمی دانشکده ریاضي 
و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز

اشاره 
که  کرمزاده  دکتر  سخنرانی  از  بخش هایی 
در همایش آموزش ریاضي و بزرگ داشت استاد 
پرویز شهریاري و مراسم اعطاي دکتراي افتخاري 
اردي بهشت 1381  و 18  او که در 17  به  ریاضي 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، ایراد 
شده است. این انتخاب با توصیه ایشان برای این 

ویژه نامه انجام شده است.

قبل از هر چیز، از اینکه امروز در همایشي حضور 
دارم که به پاس خدمات چندین ساله پرویز شهریاري 
به جامعه ریاضي برگزار شده است، خوشحال هستم. به 
دانشگاهیان کرمان براي این کار خوب و با ارزششان 
ایراد  براي  که  است  بار  اولین  این  مي گویم.  تبریک 
سخنراني در همایشي دعوت شده ام و بدون هیچ گونه 
مکثي آن را قبول کرده ام. شهریاري را چهل سال است 
که مي شناسم، بدون اینکه هیچ مالقاتي با او داشته 
باشم. شاید من یکي از افراد خوشبخت این مملکت 
باشم که از سنین دبیرستان، با آثار شهریاري آشنا شدم. 

بگذارید بدون تعارف صحبت کنیم! 
من اطمینان دارم کاري که شهریاري به تنهایي در 
این مملکت انجام داده است، فقط از عهده یک دولت 
یا یک انجمن علمي یا یک تشکیالت وسیع برمي آمده 
نظیر  فردي  غربي،  کشورهاي  تمام  در  حتي  است. 

شهریاري پیدا نمي شود. نظیر کار او در این کشورها، 
است.  گرفته  صورت  اخیراً  هم  آن  انجمن ها،  توسط 
اهمیتي که کار شهریاري داشته، این است که معموالً 
در کشورهایي نظیر ما، اگر افرادي مبادرت به ترجمه یا 
نوشتن کتابي در ریاضي بکنند، سعي مي کنند کتابي 
درسي یا حل المسایل باشد، تا فروش داشته باشد. امروزه 
وقتي کتاب هایي نظیر حل المسایل کتاب آنالیز رودین یا 
مسایل جبر خطي یا کتاب هاي دیگر را مي بینم، وحشت 
مي کنم. اما شهریاري از همان ابتدا، گویا تصمیم گرفته 
بود که وظیفه اي اساسي را به عهده گیرد و با صرف تمام 

عمر خود، آن را به سرانجام برساند. 
در اینجا از فرصت استفاده مي کنم و به شهریاري 
تبریکات صمیمانه خود را اعالم مي کنم و مي گویم کمتر 
کسي مي تواند نظیر شهریاري در مملکت ما در کاري 
پیوسته و بیش از چهل سال تألیف و ترجمه و خدمت به 
جامعه علمي، صددرصد موفق باشد. شهریاري اکثراً سراغ 
کتاب هاي ریاضي دانان خیلي بزرگ مي رفت و با توجه به 
اینکه بیشتر زبان این کتاب ها هم روسي بود، ما توسط 
شهریاري، به مجموعه اي بي نظیر از کتاب هاي ریاضي دنیا 
دسترسي یافتیم. مثالً کتاب آنالیز ریاضي که ترجمة 
آن توسط شهریاري، از فرانسه براي بار دوم در  1343 در 
116 صفحه به چاپ رسید، حاوي مطالب بسیار بااهمیتي 
است. در این کتاب، عالوه بر آشنایي با مفاهیم آنالیز، 
سیر تکامل این رشته از ریاضیات را مشاهده مي کنیم و 
نقش ریاضي دانان بزرگ در این تکامل را مي بینیم. در این 
کتاب مشاهده مي کنیم که چگونه اعداد ترانسفیني وارد 
کار مي شوند، و براي اولین بار در سنین دبیرستاني، خمي 
را مشاهده مي کنیم که پیوسته است، ولي مماس ندارد. 

در این کتاب کوچک، با بورباکي آشنا مي شویم.
مسئلۀ   250 نظیر  دیگر  کتاب هاي   ترجمة  از 
حساب از سرپنسکي و نظریۀ مجموعه ها از همین 

من اطمینان دارم کاري 
که شهریاري به تنهایي 
در این مملکت انجام داده 
است، فقط از عهده یک 
دولت یا یک انجمن علمي 
یا یک تشکیالت وسیع 
برمي آمده است
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مؤلف، چیزهاي زیادي در حساب و مجموعه ها مي توان 
آموخت. مثالً از وجود مجموعه نقاطي در صفحه آگاه 
نقطه قطع  را در دو  آن  مي شویم که هر خط، دقیقاً 
مي کند که این موضوع، امروزه خود یک زمینة تحقیقاتي 
است )سرپنسکي، ریاضي داني لهستاني بود که در زمینة 
مجموعه ها و توپولوژي و نظریة اعداد، کم نظیر بود(. یا 
کتاب هاي تاریخ حساب یا هندسه هاي نااقلیدسي 
و  روش  محتوي،  ریاضیات،  کتاب هاي  مجموعه  یا 
انتظار داشته  از ریاضیات  اهمیت آن، که هر چیزي 
باشید در این کتاب ها یافت مي شود، یا کتاب مسایل 
ریاضي آسان ولي ...، که واقعاً حاوي مسایل جالبي 
است )جالب تر از خود کتاب، یادداشت مترجم است که 
حاوي نکات مهمي در امر آموزش ریاضي است( یا کتاب 
خالقیت ریاضي نوشتة پولیا )در دنیا نظیر پولیا فقط 
خودش بود( یا انتشار مجموعة آشتي با ریاضیات که 
هر سال، شش شماره از آن منتشر مي شد و )کامالً به 
همت شهریاري بود(، مي توان دنیایي از ریاضي و سایر 
علوم را در هر شمارة آن مشاهده کرد. مثالً، در یکي 
از شماره هاي آن )مهر و آبان 1357( یعني 24 سال 
پیش ترجمة کاملي از نوزدهمین المپیاد جهاني ریاضي 
را مي بینید که توسط خوِد شهریاري انجام شده است. در 
این گزارش، کامالً با کار المپیاد جهاني، از طرح مسئله 
گرفته تا جلسات داوران و هر امر دیگر مربوط به المپیاد، 
با جزییات کامل باخبر مي شوید. همان طور که مي دانید 
حدود 14 تا 15 سال است که ما در المپیاد جهاني 
ریاضي شرکت مي کنیم ولي شهریاري جامعة ریاضي 
ایران را 24 سال پیش در جریان آن قرار داده است. در 
صدها کتاب که او ترجمه کرده است، ضمن این که تمام 
قسمت هاي ریاضي مورد بحث قرار گرفته است، منطق، 
فلسفه، تاریخ و حتي ارتباط ریاضي با ایدئولوژي و انقالب 
و تحقیق در ریاضي مورد بحث جدي قرار گرفته است. 
هم چنین، به سرگرمي هاي ریاضي نیز پرداخته است و 
هیچ قسمتي از ریاضي، رها نشده است. جالب است که 
مسایل بعضي از کتاب ها را خود حل کرده، ولي هرگز نام 
تألیف بر این کارها نگذاشته است. مي توانست خیلي از 
این کارها را با عنوان تألیف ارایه کند. ولي او به اهمیت 
کار توجه داشت. مهم نبود اسمش ترجمه باشد یا تألیف. 
از یکي دو نسل قبل از من تاکنون، همه ریاضي کاران 
این مملکت به شهریاري مدیون هستند. کتاب هاي او 
به دورترین نقاط این مملکت، مانند مسجد سلیمان که 
من در آن زندگي مي کردم، تا شهرهاي بزرگ مي رفت و 

همه جوانان و عالقه مندان، از آنها بهره  مي بردند.
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اسمعیل بابلیان
عضو هیئت علمی دانشکدة علوم ریاضی
 و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

در سال 1340 وارد دبیرستان ادب، یکی از بهترین 
کتاب های  زمان،  آن  در  اصفهان شدم.  دبیرستان های 
ریاضی که قابل استفاده باشند بسیار کم بود. کتاب هایی 
که توسط آقای پرویز شهریاری ترجمه یا نگارش شده 
بود از جمله کتاب هایی بود که دست به دست می گشت 
تمام  آرزوی  می  گرفت.  قرار  بحث  مورد  آن  مسائل  و 
دانش آموزان دبیرستان در رشته ریاضی، دیدن چهرة 

شهریاری و حضور در کالس درس او بود.
عالی،  دانشسرای  کنکور  در   ،1344 سال  در 
دانشگاه تربیت معلم تا سال قبل و دانشگاه خوارزمی 
فعلی، پذیرفته شدم و در دورة کمک دبیر، دوره ای دو 
ساله که مهندس ریاضی )رئیس مجلس شورای ملی 
آن زمان( طراحی کرده بود، مشغول به تحصیل شدم. 
یکی از استادان که تدریس ریاضیات گسسته را عهده دار 
قراگزلو و  آقایان  بود که  بود،  شادروان دکتر شفیعیها 
اداره  را  درس  این  مسئله  حل  کالس های  شهریاری، 
می  کردند. من و حدود 120 نفر از بهترین دبیرهای ایران 
که هم اکنون اکثر آنها بازنشسته شده اند، افتخار شاگردی 
استاد شهریاری را داشتیم. دکتر شهریاری معلمی توانا، 
خوش بیان، خالق و مهربان بود و نحوة اداره کالس او، به 

دانشجویان انگیزه تالش، مطالعه و تحقیق می داد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد



در   ،1391 ماه  اردی بهشت  دوم  و  بیست  »روز 
آستانه روز ریاضیات جامعه ریاضی ایران معلمی بزرگ، 
نویسنده ای توانمند و محققی وارسته را از دست داد! 
اگر چه کوچکتر از آن هستم که در مورد این شخصیت 

علمی بنویسم، ولی به دلیل دعوت مجله رشد آموزش 
ریاضي و عالقه ام به استاد پرویز شهریاری، تالش کردم 
نکاتی را با استفاده از این فرصت دردناک، جمع آوری و 

به معلمان ریاضی ایران تقدیم نمایم.«

خنده اش: جذاب، احترام انگیز و شوق آور
رفتارش: همیشه سر به زیر، متفکر، مانند این 
که همیشه دنبال طرح مسئله یا پیدا کردن 

پاسخ متصور است.
کردارش: مهرانگیز و صمیمی

گفتارش: راست و صریح و به دور از دروغ 
و فریب ]1[

استاد پرویز شهریاری را از البه الی 
کتاب هایش می شناختم، تنها کتاب هایی 
که در دوران دانش آموزی به جز کتاب های درسی در 
خدمتش  به  هرگز  می کردم.  مطالعه  ریاضیات  زمینه 
نرسیده بودم، مگر در جریان برگزاری نخستین کنفرانس 
آموزش ریاضی ایران ]2[. در تهران به خدمتش رفتم تا 
از او راهنمایی بگیرم که چگونه کنفرانس آموزش ریاضی 
در ایران برنامه ریزی شود و سپس او را به عنوان استادی 
پیشکسوت در جلسه افتتاحیه کنفرانس در کنار استادان 
بیرشک، عسجدی، نوربخش، سپهری و مصحفی دعوت 

نمودیم.
به جز معلمان عزیزی که ما را به ریاضی عالقه مند 
ساختند و به شغل معلمی، برای تقلید از آنها مشتاقمان 

علي رجالي
عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان

 و عضو مؤسس خانه ریاضیات اصفهان
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نمودند، استاد مصحفی از طریق نشریه یکان و استاد 
شهریاری )که هر دو به دانشگاه های ایران افتخار دادند 
که لقب دکتری را دریافت نمایند(، در تشویق ما جوانان 
عمده  نقش  بعدی هایمان،  و  قبلی ها  و   50 سال های 

داشتند.
)از آن مجموعه بزرگان عاشق ریاضی، فقط استاد 
مصحفی را در گوشه یزد داریم که خداوند تنش را سالم 

و افکارش را گسترش دهد.(
شاید جمله اولی که آقای پورحسینی ]1[ در وصف 
خنده های استاد پرویز شهریاری نوشته است، به این 
معلم ریاضی جرأت داد که به استاد شهریاری نزدیک 
شود و از سال 1375 تا پایان عمر گران بهای استاد، بارها 
شاگردانه به خدمتش شرفیاب و از محضر او بهره گیری 
نماید. این اوج خوشبختی نویسنده بود که شهریاری ها، 
بیرشک ها و مصحفی ها به او اجازه می دادند خدمتشان 
برسد، از آنها بیاموزد و در کارهای ترویج علمی با آنها 
مشورت نماید. )اگر چه تاریخ نشان می دهد که او شاگرد 
خوبی نبوده است و افسوس که نتوانسته است از محضر 

این بزرگان و سایر معلمان خوب آموزش ببیند!(
که  کرمانی  فقیر  دانش آموز  یک  داستان  مطالعه 
و  مادر زحمت کش  علی رغم همت  پدر،  فوت  از  پس 
دلسوزش در حین تحصیل، کارگری ساختمان کرد و 
عصرها وقتی که سایر همکالسی هایش در کوچه ها بازی 
و تفریح می کردند، کوزه گری می کرد ]1[ را خواندم و به 
عنوان یک معلم به فکر فرو رفتم، که وجود دانشسرا در 
آن زمان چه نعمتی بود. شهریاری ها و سایر عالقمندان 
و دانش آموزان با استعداد را به معلمی وامی داشت. اگر 
دانشسرا وجود نداشت، معلوم نبود جوان مستعدی که 
نه تنها در درس خواندن موفق بود، بلکه با سؤال های 
معترف  ذوقش  و  هوش  به  را  همه  کنجکاوانه اش 
می ساخت، چه سرانجامی می داشت! استعداد ریاضی این 
دانش آموز جوان و توان او در تدریس توسط معلم ریاضی 
او شناسایی شد. )این مسئله حتی در دوره های تحصیل 
نویسنده هم وجود داشت، وقتی که آموزگاران دبستان 
به  تشخیص می دادند که کدام دانش آموزی عالقمند 
ریاضی و یا عاشق معلمی است. به همین دلیل به او این 
فرصت را می دادند که صبح ها قبل از برنامه صبحگاهی 

مدرسه، به سایر همکالسی ها آموزش دهد.(
استعداد  مدارس  »در  که  فرصت  دو  این  آیا 
دانش آموزان توسط معلمان خوب و عالقمندشان کشف 
دلیل  به  مستعد،  دانش آموزان  از  »بسیاري  و  شود« 
امتیازات دانشسراها، جذب شغل معلمی شوند«، هنوز 
در مدارس و در نظام آموزشی ما جاری است؟ زمانی 
طرح شهاب در بنیاد نخبگان  مطرح شد، نویسنده با 

ذوق و شوق از آن استقبال و اعالم آمادگی کرد که در 
خانه ریاضیات اصفهان این طرح را در مورد شناسایی 
استعداد ریاضی دانش آموزان توسط معلمان )که بهترین 
گفتند  متأسفانه  ولی  کند.  پیاده  است(  راه شناسایی 
که این طرح باید در سراسر کشور و در تمام رشته ها 
جاری شود! و معلوم نیست سرنوشت این طرح، همانند 

طرح های دیگر به کجا کشیده شده است!
در اینجا شاید بهتر باشد به جای بدبینی، از اخالق 
خوب استاد شهریاری تأسی شود و از جمالت امیدوار 

کننده او بهره گرفته شود:
استاد در جواب این سؤال که:

در  سستي  و  رخوت  نوع  یک  فردي،  حوزه  »در 
مي شود.  دیده  ریاضي  یادگیري  براي  دانش آموزان 
به طوري که گویا از ریاضی هراسانند و خود را در این 
زمینه بي استعداد مي بینند. چرا این اتفاق افتاده است؟« 
ریاضي  رشته  داوطلبان  شمار  »اتفاقاً  دادند:  جواب 
در کنکور نشان مي دهد که دانش آموزان به ریاضیات 
عالقه مندند. منتهي موانع برسرراهشان وجود دارد. یکي 
از این موانع بینش نادرست والدین و معلمان است. معلم 
با سایر  احتماالً  برود،  ریاضي  اینکه سرکالس  از  قبل 
همکاران شوخ طبعي مي کند. ولي وقتي مي خواهد به 
کالس ریاضي برود اخم هایش را درهم مي کشد و اولین 
جمله اي که مي گوید این است که مواظب باشید! ریاضي 
نور مي توان  یادگیري مبحث  بدون  فیزیک  داریم. در 
بخش الکتریسیته را یادگرفت اما در ریاضیات این طور 
نیست. ریاضیات مثل حلقه هاي زنجیر مي ماند که اگر 
یک حلقه شناخته نشود، نمي توان مطالب سطوح بعدي 
را یادگرفت. خوب احتمال دارد دانش آموز مریض شود 
و یک هفته یا ده روز مدرسه نرود. این شاگرد قطعاً 
بقیه درس را نمي فهمد. درچنین شرایطي، دانش آموز 
ایرادکار را در کم استعدادي خود مي بیند اما من دراین 
مورد تجربه دارم و مطمئنم که هر دانش آموز حتي با 
استعداد معمولي هم مي تواند ریاضیات یاد بگیرد. به یاد 
دارم درجواني یک سال هندسه درس مي دادم. قبل از 
حضور در کالس، مدیر مدرسه به من گفت: درکالس 
مواظب فالن شاگرد باش. گفتم چطور مگر؟ گفت: آدم 
بي تربیتي است و ممکن است به شما توهین کند. من 
به محض ورود به کالس براي شناختن آن فرد، حاضر 
و غایب کردم و وقتي که اسم او را گفتم، بلند شد و 
مثل بقیه گفت حاضر و بعد نشست. هیچ ناراحتي اي 
پیش نیامد. شیوه تدریس من این است که در تدریس 
یک  کمک  به  و  مي کنم  مطرح  مسئله  یک  هندسه 
او دچار  تا  مي برم  پیش  تخته  پاي  را  مطلب  شاگرد، 
مشکل شود. بعد اگر شاگرد دیگري عالقه مند بود او ادامه 

که  فرصت  دو  این  آیا 
استعداد  مدارس  »در 
دانش آموزان توسط معلمان 
عالقمندشان  و  خوب 
»بسیاري  و  شود«  کشف 
به  مستعد،  دانش آموزان  از 
دانشسراها،  امتیازات  دلیل 
جذب شغل معلمی شوند«، 
نظام  هنوز در مدارس و در 

آموزشی ما جاری است؟
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مي دهد. درآن کالس رسیدیم به جایي که سؤالي به 
ذهنم رسید که ازهرکس مي پرسیدم جواب مي داد. من 
هم آن شاگرد تنبل را براي پاسخگویي انتخاب کردم. 
به طورطبیعي جواب داد. چون جلسه اول بود شاگردها 
گوش مي کردند. من هم تشویقش کردم و گفتم تو مثل 
اینکه بهتر از بقیه هندسه را بلدهستي. او یک مقدار 
به اطرافش نگاه کرد. چون باور نمي کرد به او چنین 
جمله اي را بگویند. همه به او مي گفتند: بي شعور و حاال 
یک کسي مي گوید تو هندسه بلدي. من قیافه ام خیلي 
جدي بود و باز دنباله تشویق را گرفتم. بعد گفتم بنشین. 
جلسه بعدي که مي خواستم سرآن کالس حاضر شوم، 
همان شاگرد را دیدم که دنبال یک شاگرد دیگر مي دود 
و مي گوید: ترا خدا به من بگو امروز چه قضیه اي داریم. 
من فقط پیش یک معلم آبرو دارم. کمک کن آبرویم 
نرود. من هم نگذاشتم که آبروي او برود. هرجلسه از 
او مي پرسیدم. منتها سؤالي که مطمئن بودم مي تواند 
جواب دهد را مي پرسیدم. اوایل اسفندماه آن سال بود 
که پدر آن شاگرد به مدرسه آمد و سراغ من را گرفت. او 
افسر عالي رتبه ارتش بود. کنار من نشست و گفت: من 
فقط آمدم از شما بپرسم با پسر من چه کار کرده اید؟ او 
هنوز همان بي شعوري که بوده هست، درس نمي خواند 
اما هندسه را با جان و دل مي خواند. حتي سرمیز ناهار 
یک کاغذ به همراه دارد و درمورد مسئله هندسه فکر 
مي کند. من به پدرش گفتم: »من به او فهماندم که همه 
و ازجمله شما که به او مي گویید تو بي شعوري دروغ 
است.« البته آن مرد از حرف من خیلي ناراحت شد و مرا 
ترک کرد. اما همان شاگرد درآن سال نمره هندسه اش 
باالي 15 بود که البته ردشد! چون درس هاي دیگر را 
هیچ نخوانده بود. نه ریاضي آسان تر از بقیه درس ها است 
و نه هندسه آسان تر از بخش هاي دیگر ریاضي است. 
وقتي کسي بتواند هندسه را یاد بگیرد، یعني مي تواند 
ریاضي را فراگیرد. همین تجربه به من نشان داد که اگر 
از اول با دانش آموز درست رفتار شود، خواهد توانست 

همه چیز را در ریاضي یاد بگیرد.
رفتارکنند.  من  مثل  باید  همه  نمي گویم  من 
هرمعلمي یک شیوه اي دارد. معموالً مي گویند به تعداد 
معلمان خوب روش هاي خوب وجود دارد که با هم فرق 
مي کنند. من توانستم یک شاگرد ضعیف را در هندسه 
موفق کنم. بنابراین من فکرمي کنم هرکسي مي تواند 
و  آنکه درخانه  به شرط  بگیرد،  یاد  را درست  ریاضي 

مدرسه او را از این درس نترسانند. 
جهانی  سال  ملی  ستاد  برنامه های  جریان  در 
ریاضیات، شکل گیری خانه ریاضیات اصفهان، برگزاری 
ورودی  آزمون های  مسایل  و  روش ها  بررسی  سمینار 

این معلم ریاضی قصد  دانشگاه ها و سایر مواردی که 
برنامه ریزی داشت، ایجاد انگیزه توسط افرادی همانند 
استاد پرویز شهریاری و تشویق و ترغیب به دلیل کردار 

مهرانگیز و صمیمی این استاد همواره مطرح بود.
بارها از ایشان دعوت شد که به اصفهان یا به جاهای 
دیگر، در جمع معلمان حاضر شوند و سخنرانی کنند. 
هیچ وقت یاد ندارم درخواست ما را رد کنند و البته این 
صمیمیت فقط شامل این معلم کوچک ریاضی نبود، 
بلکه همه از وجودشان بهره می گرفتند و دعوت همه 
را می پذیرفتند. خانه  ایشان پر از کتاب بود و همیشه 
میهمان  وقتی  ولی  می کردند،  مطالعه  یا  می نوشتند 
داشتند )حتی وقتی شخصی مثل من که می دانستند 
با  می رفت(،  خانه اش  به  ندارد،  یادگیری  استعداد 
نیمه تمام  را  تواضع خاص خود، متفکرانه کار مطالعه 
می گذاشتند و به سؤاالت پاسخ می گفتند. من ابتدا از 
این برخورد متواضعانه، مغرور شده بودم، ولی در یک 
سخنرانی در خانه ریاضیات اصفهان اشاره کردند که 
هیچکس نیست که نتواند ریاضی بخواند و دلیل اینکه 
برخی از دانش آموزان از ریاضی متنفرند، برخورد معلمان 
که  بود  آنجا  است!  معلمان  توسط  آنها  عدم جذب  و 
فهمیدم ایشان با همه، رفتاری مشابه با رفتاري که با من 
داشتند دارند، چون حتی فکر می کنند من هم می توانم 

یاد بگیرم!
استاد شهریاری بارها راجع به مضرات کنکور سخن 
گفته اند و یاد دارم وقتی که قصد خانه ریاضیات اصفهان 
را برای برنامه ریزی برگزاری سمینار بررسی روش ها و 
مسایل آزمون های ورودی دانشگاه ها با ایشان در میان 
گذاشتم، بسیار استقبال نمودند و به جمع پژوهشگران 
در رابطه با مسایل آزمون های ورودی دانشگاه ها پیوستند. 
)حیف که آن تالش هم در هنگام تصویب نهایی، منحرف 
و نه تنها کنکور و مضراتش به دوره های دانشگاهی نفوذ 
کرد، بلکه برای آماده سازی دانش آموزان جهت پذیرش 

در مدارس تیزهوشان به دبستان هم کشیده شد ]3[.(
سمینار  در  شهریاری  پرویز  استاد  کوتاه  صحبت 

مذکور ]4[:
امیدوارم کسی فکر  »من صحبتم مفصل نیست. 
نکند که قصدم گله از اوست. ولی من معتقدم معلمی 
این  از  باالتر  خیلی  شرافتش  و  دارد  شرافت  خیلی 
حرف هاست که تدریس خصوصی نماید. من معتقدم دو 
مسئله دانش آموز ما را چنان بار می آورد که او در آینده 
به تعاون اجتماعی و کار گروهی هیچ اعتقادی نداشته 
باشد. یکی از آن موارد تقسیم دانش آموزان به تیزهوش 
و کندهوش است. شاگردانی که در مدارس تیزهوشان 
درس می خوانند، که من نمی دانم این تیزهوش چطور 

من نمي گویم همه باید 
مثل من رفتارکنند. 
هرمعلمي یک شیوه اي 
دارد. معموالً مي گویند 
به تعداد معلمان خوب 
روش هاي خوب وجود 
دارد که با هم فرق 
مي کنند 
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  پرویز شهریاری



شناخته می شود، این شاگردان وقتی خود را در برابر 
دیگران می بینند خود را برتر احساس می کنند. از نظر 
تربیتی این کار اصالً صحیح نیست و دانش آموز باید در 
مدرسه ای باشد که چند شاگرد از او قوی تر و چند شاگرد 
از او ضعیف تر در آن باشند، تا او از قوی ترها یاد بگیرد و 
به ضعیف ترها آموزش دهد و دائماً باید افراد در تعاون با 

یکدیگر باشند.
یکی دیگر از مسایلي که فرد را از تعاون باز می دارد، 
کنکور است. کنکور بستگی به نکته دارد و طبیعی است 
زمانی که فرد نکته ای را می داند، حاضر نیست به دیگران 
آموزش دهد و پیش خود نگه می دارد. کنکور افراد را  از 
هر گونه همکاری باز می دارد و تقسیم مدارس به ملی 
و غیرملی، تیزهوش و کندهوش نیز افراد را از تعاون باز 
می دارد. ما در قانون اساسی داریم که معین کرده است، 
هر شاگردی از اول دبستان تا پایان دانشگاه باید مجانی 
تحصیل نماید و با هم باشند و این خالف قانون اساسی 

است و روحیه افراد را هم خراب می کند.
برای اینکه شما خسته نشوید، به همین نکته اکتفا 
می کنم و امیدوارم مرا ببخشید اگر مطلبی گفتم که 

باعث رنجش عده ای شد.«
را  مشکالت  شهریاری  پرویز  استاد  زیبا  چقدر 
پیش بینی می کردند که نتیجه پژوهش های بعدی، این 

مسئله را تأیید کرد ]3[.
نمی دانم تا اینجا طبق معمول نویسندگان، به جای 
به  خود  کردن  نزدیک  با  شهریاری،  استاد  از  تمجید 
ایشان، قصد باال بردن خود را داشته ام، همانند آنچه که 
به یاد دکتر بهبودیان و یا دکتر کیامنش در سال هاي 
1379 و 1389  نوشته ام و یا فقط درد دلی علمی در 
مورد ناتوانی هایم و مشکالت آموزشی جامعه را عرضه 
کرده ام. امیدوارم حداقل دومی بر اولی از دید خوانندگان 

بیشتر محسوس باشد!
از اینجا برای بیان احساس درونیم از استاد پرویز 
شهریاری، متن سخنرانی خانم شریفه رضاقلی که در 
مراسم اهداي مدرک دکترای افتخاری به استاد شهریاری 
در هیجدهم اردی بهشت ماه 1381 در دانشگاه کرمان 
ایراد شده بود، )با این تفاوت که من هیچ گاه فرصت 
آزار کشیدن از ریاضیات را نداشتم و هرگز از ریاضی 
بدم نمی آمد( تکرار می کنم: "کوچک تر که بودم وقتی از 
یکنواختی و خسته کنندگی درس هایم فراری می شدم؛ 
وقتی از ریاضی بدم می آمد و دیدن کتاب های ریاضی و 
خواندن و فکر کردن به مسایل آنها آزارم می داد، خیلی 
وقت ها بی آنکه تردید کنم، به کتاب های آقای شهریاری 
رو می آوردم. ساعت ها می گذشت که سرگرم خواندن آنها 
بودم، بی آنکه گذشت زمان را حس کنم. آنها هم ریاضی 

بود اما با ریاضی های معمولی خیلی فرق داشت، نه آدم 
خسته می شد و نه از خواندنشان بدش می آمد. این گونه 
بود که به ریاضی از دیدگاه دیگری نگاه کردم و آن را 
خیلی وسیع تر، شیرین تر و جذاب تر از آنچه در کتاب های 
درسی ام بود، یافتم. این گونه شد که او را شناختم. او باید 
آدم مهربانی باشد و باید معلمی وظیفه شناس و دلسوز 
باشد. با آدم های معمولی کمی فرق دارد. چون نگاهش 
به ریاضی با نگاه خیلی ها فرق دارد. او همه چیز را ساده 
هم  را  ساده  که خیلی ها چیزهای  حالی  در  می بیند. 
پیچیده و مبهم می بینند. او را یکی دو بار بیشتر ندیده ام 
اما انگار سال ها در کالسش نشسته ام و از درس هایش 
لذت برده ام. او را از کتاب هایش شناختم و با خواندن 
آنها از بهترین معلم هایم یافتمش. امروز هم وقتی نام او 
را روی جلد کتابی می بینم، مشتاقانه آن را باز می کنم و 
ورق می زنم و به یاد می آورم که چگونه، مرا که ریاضیات 

را دوست نداشتم، غرق در ریاضیات کرد.« ]5[
استاد شهریاری می گویند: ]6[

»ریاضیات به معني علمي است که با ریاضت به آن 
به معناي  مي رسند، در حالي که خود ریاضیات اصالً 
ریاضت کشیدن نیست، اگر با دانش آموز درست رفتار 
معلم  و  توجه شود  کار گروهي  به  به خصوص  و  شود 
سعي کند همه چیز را از زبان خود دانش آموزان بیرون 
بکشد. ریاضیات علمي پیوسته است و اگر دانش آموزي 
بقیه مباحث را  یک مفهوم را متوجه نشد، نمي تواند 
بفهمد. معلم ها باید از همان ابتدا به صورت اصولي و 
پایه اي ریاضیات را آموزش دهند اما من فکر مي کنم 
یکي از موانع اصلي تفکر و اندیشه در زمان ما همین 
مسئله کنکور است؛ زیرا دانش آموزان از وقتي که پشت 
احتیاج  فقط  مي نشینند،  راهنمایي  کالس هاي  میز 
دارند با تست کار کنند و اگر هم تصادفاً وارد دانشگاه 
شوند، مي بینند که اصالً وضع آن طور که فکر مي کردند 
نیست و در نتیجه در تمام دوره دانش آموزي، نه کتابي 
مي خوانند و نه به مفاهیم توجهي دارند و هیچ چیزي را 

عمقي یاد نمي گیرند.«
استاد شهریاری در جواب سؤال »کتاب های ریاضي 
دبیرستان دچار چه تغییر و تحوالتي شده است و در مورد 
کتب کنوني ریاضي چه نقد و نظري دارید؟«، گفته اند: 
کتابي  مي خواست  هرکس   1317 سال  از  قبل  »تا 
منتشر مي کرد و در صورتي که کتاب مورد استفاده و 
استقبال قرارنمي گرفت، از رده خارج مي شد. در سال 
1317 بخشنامه اي صادر شد که براساس آن، کتاب ها 
استادان  از  عده اي  و  مي شد  وزارتي  و  یکنواخت  باید 
این کتاب ها  تألیف  دانشگاه و دبیران دبیرستان ها در 
نقش داشتند.کتاب ها روي هم رفته خوب تهیه شده بود. 

من صحبتم مفصل 
نیست. امیدوارم کسی 

فکر نکند که قصدم 
گله از اوست. ولی 

من معتقدم معلمی 
خیلی شرافت دارد و 

شرافتش خیلی باالتر 
از این حرف هاست 

که تدریس خصوصی 
نماید
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این وضع تا سال 1323 ادامه داشت. از سال 1323 به 
بعد کتاب ها در اختیار مؤلفان مختلف قرارگرفت. پنج 
یا شش گروه تشکیل شد و هر گروه براي دبیرستان 
کتاب هایي نوشتند. از مشهورترین کساني که در تألیف 
و  آذرنوش  گروه  بیرشک،  گروه  داشتند  کتب دخالت 
گروه بهرامي بودند. این کتاب ها منتشر شد. شاگرد و 
معلم حق داشت نیمي از این کتاب ها را انتخاب کند. در 
عین حال اختالف زیادي هم بین مؤلفان وجود داشت. 
در همان موقع یعني سال 1326، یکي از کتابفروشي ها 
که به آن رفت و آمد داشتم پیشنهاد کرد تا یک دوره 
کتاب براي دوره اول دبیرستان بنویسم و او از منافع خود 
بگذرد و من نیز حق تألیف دریافت نکنم، تا این کتاب ها 
ارزان تر از سایر کتاب ها در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. 
آن موقع کتب درسي بین پنج تا هفت تومان قیمت 
داشت. او کتاب هاي من را شامل دو جلد جبر، دو جلد 
حساب و سه جلد هندسه منتشر کرد و قیمت آنها را یک 
تومان در نظرگرفت، که یک ششم قیمت دیگر کتاب ها 
بود. کتاب هاي من به خاطر ارزاني و به دلیل مضمونشان 
مورد استقبال قرارگرفت. در این کتاب ها، عالوه بر این که 
تمرین های زیادي وجود داشت به تاریخ و کاربرد ریاضي 
و  این دوره، آموزش  از  بعد  اما  بود  پرداخته شده  هم 
پرورش تصمیم گرفت کتاب ها را یک دست کند و تا 
امروز هم همین رویه ادامه داشته است. اشکاالتي که به 
تألیف کتاب هاي کنوني وارد است این است که عده اي 
در اتاق هاي دربسته، برنامه آموزش و پرورش را معین 
مي کنند و در همان جا، مؤلفین را تعیین مي کنند و غالباً 
مؤلفیني به کار مشغولند که احتماالً خیلي کم تجربه 
هستند. نتیجه این نوع تصمیم گیري ها به اینجا منتهي 
شد که یک سال کتاب هندسه را حذف کردند به خاطر 

اینکه آن را غیرقابل تدریس مي دانستند.«
و در جواب سؤالي که »به نظر شما، یک کتاب خوب 
ریاضي چه خصوصیاتي باید داشته باشد که در حال 
حاضر در تهیه آنها مورد توجه قرارنمي گیرد؟« فرموده اند:
»به نظر من، مهم ترین نکته اي که در کتاب هاي 
به آن  باید رعایت شود و من همیشه نسبت  ریاضي 
حساسیت داشته ام، پرداختن به تاریخ ریاضي، فلسفه 
ریاضي و کاربردهاي آن است، که متأسفانه امروز جاي 
آنها خالي است. همه اینها را مي شود به زبان ساده و 
به نحوي که براي دانش آموز قابل فهم باشد، ارایه کرد. 
از جمله عواملي که مانع از پرداختن به فلسفه ریاضي 
در کتب درسي مي شود، مسئله کنکور است. در کنکور 
معیار تست است و در تست نمي توان تاریخ ریاضي را 
مورد پرسش قرارداد. بگذریم از اینکه بعضي از مؤسسات 

هستند که مفاهیم اصلي ریاضیات را هم بدون توضیح 
واقعیت و به صورت سهل انگارانه ارایه مي دهند. مثالً اینکه 
مشتق از کجا آمده است و چه حوادثي باعث شده است 
که مورد استفاده قرارگیرد، مورد توجه نیست. عالوه برآن 
مي گویند براي تست، هیچ الزم نیست استدالل کنید و 
فقط کافي است که ردیف عملیات را بدانید. هم اکنون 
حدود دومیلیون داوطلب شرکت در کنکور وجود دارد 
که از این تعداد، کمتر از 10درصد پذیرفته مي شوند. 
کنکور مسابقه وحشتناکي است و من تعجب مي کنم 
تصمیمي  هیچ  کنکور  درباره  مسئوالن  برخي  چطور 
نگرفته اند. باید یک سمینار با حضور جمعي از معلمان 
ریاضي، اساتید دانشگاه، روان شناسان و جامعه شناسان  
تشکیل شود و این افراد در مورد کنکور بحث و گفت وگو 
کنند. اگر بعد از مدتي به این نتیجه رسیدند که راه حلي 
براي کنکور نیست، خوب ما تسلیم مي شویم. ولي من 
معلم ریاضي ام و مطمئنم هر مسئله اي جواب دارد و این 
مسئله هم بدون پاسخ نخواهد ماند. ولي متأسفانه عده 
زیادي نفعشان در این است که کنکور به این شکل بماند. 
در نتیجه ما گرفتار پیچیدگي هاي آن هستیم. کتاب هاي 
از  استفاده  و عدم  این مسئله  تأثیر  تحت  درسي هم 

متخصصان، به وضعیتي افتاده که امروز مي بینید.«
این جمالت یکی از انگیزه های برنامه ریزی برگزاری 
سمینار بررسی روش ها و آزمون های ورودی دانشگاه ها 

بود ]4[.
تبلور مطالعه شانزدهم کنگره بین المللی آموزش 
ریاضی را می توان در سخنان استاد به شرح زیر پیدا 

کرد ]7[:
البته  و  است  مهم  کالس ها  همه  در  »ریاضیات 
دبستان مهم تر؛ چون دبستان است که بچه ها را مي سازد 
و باید توجه بیشتري به آن داشت اما مجموعاً از پایه 
اول تا آخر که اآلن به آن پیش دانشگاهي مي گویند، به 
جز با توجه به مفاهیم نمي توان بچه ها را آماده کرد و 
چیز آموخت؛ چیزي که در زمان ما اصالً به آن توجهي 
مي خواهد  معلمي  کالس  سر  کنید  فرض  نمي شود. 
استدالل کند که چرا مشتق سینوسx  برابر کسینوس 
x است اما عده زیادي از دانش آموزان اعتراض مي کنند 
که اصالً نیازي نیست، ما اینها را بدانیم و فقط با ما تست 
کار کنید. این معلم چگونه مي تواند به این دانش آموزان 
چیزي یاد بدهد؟ من االن 8-7 سال است که تدریس 
نمي کنم و یکي از دالیل عمده اش همین مسئله تست 
و کنکور بوده است.« آیا به طور مثال کتاب ریاضیات و 
هنر استاد ]8[ بخشی از نظرات این مطالعه ]7[ نیست؟

یا در جای دیگر می گویند: »من معموالً کالس هایم 

 مهم ترین نکته اي که 
در کتاب هاي ریاضي 
باید رعایت شود و 
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به آن حساسیت 
داشته ام، پرداختن به 
تاریخ ریاضي، فلسفه 
ریاضي و کاربردهاي 
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را با طرح یک پرسش از شاگردها شروع مي کردم. یادم 
هست در سال 1356، سر کالس هشتم بودم و مسئله اي 
دادم و شاگردها را 3 نفر 3 نفر شریک کردم و گفتم 
با کمک هم حلش کنید. آخر کالس 3 نفر بازیگوشي 
مي کردند. گفتم چرا مسئله حل نمي کنید، گفتند عقلمان 
نمي رسد. گفتم عقلتان را روي هم بریزید. گفتند: عقلمان 
گرد است و روی هم جا نمي گیرد اما بقیه با هم کار کردند 
و پیشنهاد مي دادند و باالخره مسئله را خود بچه ها حل 
کردند. تقریباً همیشه با کمک خود بچه ها مسئله و حتي 
قضیه هاي هندسه و یا جبر را درس مي دادم و معتقدم این 
بهترین راه است براي جلب توجه شاگردها. کالس هاي 
من اصالً خشک نبودند و هیچ وقت هم الزم نمي شد به 
شاگردي اخطار دهم که چرا صحبت مي کني. حتي وقتي 
هم که صداي زنگ تفریح مي آمد، باز هم بحث ما ادامه 
داشت و تمام طول زنگ تفریح طول مي کشید تا اینکه 
معلم بعدي وارد کالس مي شد.« آیا این صحبت ها منطبق 

با استانداردهای آموزش ]9[ نیست؟
جمالت استاد شهریاری »اصوالً دانش آموز به بازي 
عالقه مند است. به خصوص اگر بازي کششي داشته باشد 
و این که چیزي را باید پیداکرد و راهي براي حل مسئله 
داشتیم،  درکشورمان چیستان  این  از  پیش  ما  یافت. 
یعني چیزهایي که به نظم یا نثر بود و معنایش روشن 
نبود. بعد از فرد مي خواستیم این مسئله را حل کند. این 
مدتي طرف را سرگرم مي کرد، ولي درعین حال ذهن 
او را خالق تر مي کرد. هدف من از ترجمه سرگرمي هاي 
ریاضي تقویت خالقیت دانش آموزان بود اما متأسفانه 
امروزه به جاي این گونه سرگرمي ها، بازي هاي رایانه اي 
خیلي رواج پیداکرده است که بسیاري از آنها زیانبار و 
مضر است.«، این جمالت استاد شهریاري خانه ریاضیات 

را برای ایجاد اتاق بازی ریاضی تشویق کرد ]10[.
استاد شهریاری در جواب سؤال »کشورهاي دیگر 
طي  را  مسیري  چه  ریاضي  علوم  پیشرفت  درزمینه 

کرده اند؟« گفته اند:
به  که  کشورهایي  موفقیت  راز  من  نظر  »به 
و  توجه  یافته اند  دست  تکنولوژیک  پیشرفت هاي 
از  بعد  است.  پرورش  و  آموزش  در  سرمایه گذاري 
جنگ جهاني دوم آمریکا به آلمان کمک مالي کرد و 
رئیس جمهوري وقت آلمان گفت من یک ِسنت از این 
پول را خرج رفاه مردم نمي کنم و آن را در آموزش و 
یا  ده  را  نتیجه اش  وقت  آن  مي کنم  هزینه  پرورش 
سایه  در  آلمان  امروز  دید.  خواهیم  دیگر  سال  پانزده 
آن برنامه ریزي به کشوري قدرتمند و صنعتي درجهان 
مبدل شده است. موضوع دیگر، رفاه نسبي معلمان است. 

یک معلم باید بتواند زندگي خود را اداره کند و درمواقع 
بیکاري کتاب بخواند تا سطح سواد و معلوماتش باالرود 
نه اینکه درمواقع بیکاري مسافرکشي کند. درکشورهاي 
پیشرفته زندگي معلم را طوري تأمین مي کنند که او 
بتواند بخشي از وقت خود را صرف مطالعه و تحقیق 
نماید.« که اینها تأیید نظر نویسنده است که »برای اینکه 
افراد مستعد معلم شوند و حیثیت حرفه معلمی به جامعه 
برگردد و شهریاری ها معلم شوند، راهکار اصلی تبدیل 
آموزش از رده خدمات به رده تولید« است ]11[. تا در 
یک کشور معلوم نشود که آموزش چه نقش عمده ای 
در تولید مهمترین تولید ملی، یعنی نیروی انسانی دارد، 
وضعیت روزبه روز بدتر خواهد شد و نه تنها امیدی به 
آینده آموزش نیست، بلکه با افت کیفیت آموزش، جامعه، 

صنعت و سایر تولیدات نیز وابسته می شوند ]12[.(  
یادش گرامی باد.
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مهدی بهزاد 
عضو هیئت مؤسس انجمن ریاضی ایران
 و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ورای بوستان دل یکی صحراست بی  پایان 
به پای جان توان رفتن در آن صحرای حیرانی 

ترا چون از تو بستاند، نمانی، جمله او ماند 
تو آن گه خواه انالحق گوی و خواهی گوی، سبحانی 
          فخرالدین عراقی 

فرهیخته نیک پندار، پرویز شهریاری را بیش از چهل 
سال است که مالقات کرده ام و با دستاوردها و توانایی های 
گوناگونش آشنایی دارم: معلمی شایسته، مدیری مدبر، 

توسعه فرهنگ ریاضی 

رحیم زارع نهندی
عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران

نام پرویز شهریاری را اولین بار مهرماه 1342 روی 
دبیرستان  ریاضی  هندسه سال چهارم  کتاب  جلد 
دیدم. دبیر هندسة ما این کتاب را برای تدریس انتخاب 
کرده بود. مطالب و مسائل آن از نظر آموزشی، آنچنان  
جالب بود که سال ها آن کتاب را به عنوان مرجعی برای 
مسائل زیبایی هندسه مسطحه نگهداری می کردم. آن 
سال ها پرویز شهریاری با شرکت در تألیف کتاب های 
درسی مختلف ریاضی دبیرستانی، یکی از اثرگذارترین 
معلمان ریاضی کشور بود و در شکوفایی استعدادهای 

ریاضی دانش آموزان ایران نقش مهمی داشت. 

آقای  حضور  به  کاری،  فرصتی  در   1353 سال 
شهریاری رسیدم و از آن تاریخ به بعد، در موقعیت   های 
برای  بارها  ارتباط داشتم. شهریاری  ایشان  با  مختلف 
سخنرانی به دانشگاه تهران دعوت می شد که همواره 
شهریاری  آقای  می پذیرفت.  را  خود  همکاران  دعوت 
نیز  دیگر  دانش های  در  و  جامع  االطراف  بود  فردی 
مانند ادبیات، تاریخ و هنر بهره زیادی داشت. به جرأت 
می توان گفت حجم  آثار و ترجمه های آقای شهریاری در 
عرصه های مختلف ریاضی از هر مؤلف و مترجم ریاضی 
در کشور بیشتر بوده است. او در زمینه معرفی ریاضیات 
و توسعه فرهنگ ریاضی برای عموم و عمومی کردن 

ریاضیات در کشور، جایگاه واالی نمونه ای دارد.
یادش گرامی باد

  

توانا و مترجمی  نویسنده ای بس  مورخی چیره دست، 
پرکار و پربار که در آستانه نودسالگی هم از تماشای رقص 
قلم خسته نمی شد و هم چنان، افتخار می آفرید. بخت با 
ایران و ایرانی یار بود که به دنبال اخذ مدرک دکتری 
نرفت و به جای آن آثاری متنوع تولید کرد که کّم و 

کیفشان را بزرگان، به تفصیل خواهند نوشت. 
در دو سفر داخلی همراهش بودم و در چند نشست 

علمی از وجودش کسب فیض کردم. 
افتخار می کنم که نقشی به موقع و مؤثر ایفا کردم تا 
به شایستگی، دکترای افتخاری کسب کند و عنوان چهره 
بی شک  نصیبش شود.  ریاضیات مدرسه ای  در  ماندگار 
بسیاری از آثارش بارها و بارها تجدید چاپ خواهند شد 
و منبع فیض خواهند بود اما چون علم و ریاضیات را 
کم اهمیت تر از شعر و ادبیات نمی دانم، به جّد از ارادتمندان 
و شاگردان مستقیم و غیرمستقیم میلیونی استاد می خواهم، 
به عنوان زیارتگه علم و معرفت، احداث بنای یادبودی به 
عظمت بارگاه شهریار در تبریز را به افتخار شهریاری در 
کرمان مّدنظر قرار دهند و نیز به دو انجمن ریاضی ایران و 
ترویج علم ایران پیشنهاد می کنم جایزه ای مشترک به نام 
پرویز شهریاری تأسیس کنند تا همه ساله، طبق آیین نامه ای 

خاص به مرّوجان برتر ریاضیات در کشور اهدا شود. 
یادش جاودان و راهش پر رهرو. 
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وقتی برای اولین بار او را دیدم، برای سخنرانی به 
دبیرستانمان دعوت شده بود و خوب به خاطر دارم که 
با اشتیاق به همکالسی هایم گفتم این همان کسی است 
که فالن کتاب را ترجمه کرده است. حرف هایش به حدی 
مفید و کاربردی بود که هنوز به خاطر دارم. از خاطرات 
به کار برده بود  برای آموزش  تدریس و شیوه هایی که 
چه ها گفت. بعد از آن در سال های دانشگاه، هر بار او 
را از نزدیک دیدم یا سخنراني اش را از تلویزیون شنیدم، 

آنقدرها سرحال و تندتند نمی توانست صحبت کند...
گاهی فکر می کردم ما که تحصیالتمان زیاد می شود، 
از معلم هایمان جلو می زنیم اما او مثال نقضی بر این 
ادعاست. و گمان نکنم هیچ یک از شاگردانش بتواند ادعا 
کند که از او جلوزده است. معلمی که نه تنها شاگردان 
مستقیمش بلکه نسلی که در مملکت ما ریاضیات خوانده 

و آموخته، از او بسیار فراگرفته اند و به او مدیونند.
وقتی خبر فوت استاد پرویز شهریاری را شنیدم، بی درنگ به یاد  
مراسمی افتادم که در اردی بهشت 1381 در دانشگاه شهید باهنر کرمان 
به افتخار ایشان برگزار شد و در آن مراسم، به ایشان مدرک دکتری 
افتخاری ریاضیات را اهدا کردند. در آن زمان، من دانشجوی کارشناسی 
ریاضی بودم و در آن مراسم، متنی را که در تقدیر از ایشان نوشته بودم به 
نمایندگی از دانشجویان ریاضی قرائت کردم و استاد در تمام مدت قرائت 

این متن، به نشانه احترام ایستادند.
آنچه در ادامه می خوانید، آن متن است که در آن سال نیز در مجله 

»دانش و مردم« به چاپ رسید.
»کوچک تر که بودم، وقتی از یکنواختی و خسته کنندگی درس هایم 
فراری می شدم، وقتی از ریاضی خواندن بدم می آمد و دیدن کتاب های 
ریاضی و خواندن و فکر کردن به مسائل آنها آزارم می داد، خیلی وقت ها 
بی آنکه تردید کنم، به کتاب های او پناه می بردم. گاهی اوقات به خودم 
که می آمدم، ساعت ها بود که سرگرم خواندن آنها بودم بی آنکه گذشت 
زمان را حس کنم. آنها هم ریاضی بودند اما با ریاضی های معمولی فرق 
داشتند. نه آدم خسته می شد و نه از خواندنشان بدش می آمد. این گونه 
بود که به ریاضیات از دیدگاه دیگری نگاه کردم و آن را خیلی وسیع تر و 

شیرین تر وجذاب تر از آنچه در کتاب های درسی ام بود، یافتم.
این گونه شد که او را شناختم! او باید آدم مهربانی باشد، باید معلمی 
وظیفه شناس و دلسوز باشد، با آدم های معمولی کمی فرق دارد، چون 
نگاهش به ریاضی، با نگاه خیلی ها خیلی فرق دارد. او را یکی دوبار بیشتر 
ندیده ام اما انگار سال ها سر کالسش نشسته ام و از درس هایش لذت 
برده ام. او را با کتاب هایش شناختم و با خواندن آنها، از بهترین معلم هایم 

یافتمش.
امروز وقتی نام او را روی جلد کتابی می بینم، مشتاقانه آن را باز 
می کنم و ورق می زنم و به یاد می آورم که چگونه زندگِي مرا که ریاضیات 

را دوست نداشتم، غرق در ریاضی کرد.«

شریفه رضاقلی
عضو هیئت علمي گروه ریاضي، دانشگاه پیام نور، استان کرمان
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چکیده
استاد شهریاري انساني چندبعدي بود که در هر یک از 
آنها، منشاء اثرات بي بدیلي در جامعة  معاصر ایران بود. آنچه 
در این مقاله بدان پرداخته مي شود، توجه به نقش وي در 
مردمي کردن1 ریاضي و تأثیر عمیقش بر شاخه اي از ریاضي 
است که بعدها در دنیاي مدرن، به نام »آموزش ریاضي« 
معروف گشت. شهریاري به حق، یکي از نظریه پردازان 
معاصر این رشته است و جادارد که دانش آموختگان و 
دانشجویان این رشته، به مطالعه عمیق تر آثار وي بپردازند. 
از ایده هاي، شهریاري دیدگاه هاي نظري تکوین شده و 
مي شود که در ایران، به »نظریه هاي برخاسته از زمینه«2 
معروف شده است و در واقع، در حوزه آموزش ریاضي و 

به خصوص آموزش معلمان، خود مولد نظریه 3 بوده است.

کلیدواژه ها: مردمي کردن ریاضي، آموزش ریاضي، 
نظریه برخاسته از زمینه، مولد نظریه.

1.مقدمه
برایم سخن گفتن در مورد استاد شهریاري سخت 
است؛ زیرا آشنایي و کار با این استاد بي بدیل، آن چنان 
تأثیري بر معلمي ام گذاشته است، که مي ترسم در عالم 
خیالم، آنچه را که دلم مي خواهد بنویسم نه آنچه را که 
هست! اما تالش کرده ام که نسبت به این خطر، هوشیارانه 
عمل کنم و به قول ایشان، »روي مرزها« حرکت کنم و 
تصور و خیال را با واقعیت و مستندات، درهم نیامیزم. در 
نتیجه، چاره اي جز تأسي از سنت هاي علميـ  آکادمیک 
در نوشتن این مقاله ندارم و طبیعي است که چنین سنتي، 

جاي زیادي براي بیان احساس باقي نمي گذارد.
شاید در جاي دیگري، بتوان به ابراز آن پرداخت.

2. نقش شهریاري در مردمي کردن ریاضي
در بررسي نقش استاد شهریاري در مردمي کردن 

ریاضي، به بخش هاي زیر، به اجمال مي پردازم.

2-1. شناخت ضرورت: مسئله یابي
زمانه خویش،  در شناخت ضرورت هاي  شهریاري 
داراي حسي قوي بود. به خصوص آنکه در جامعه اي نشو و 
نما یافته بود که بسیاري از بحث هاي کالسیک حوزه هاي 
علوم انساني از جمله انسان شناسي و جامعه شناسي را »به 
مکتب نرفته« و »خط ننوشته«، در کوچه هاي غبارآلود، 
زمستان«  سوخت  براي  خار  »بته هاي  چیدن  هنگام 
و دست و پنجه نرم کردن با فقر آزاردهنده آن زمان و 
تالش کردن براي رسیدن به خواسته هاي واالي انساني 
با پشتوانه شعور، توانایي و آرمان خواهي خویش با تمام 
وجود درک کرده بود. شهریاري دریافته بود که براي تغییر 
موقعیت زندگي خود و خانواده اش و مردم و جامعه اي 
که متعلق به آن بود، بایستي از زوال خویش جلوگیري 
کند و بعد، با شناخت مسئله و ریشه هاي آن، سعي در 
ایجاد تغییرات ریشه اي، تدریجي و پایدار در زندگي خود 
و پیرامونش داشته باشد. بدین سبب شهریاري، به افزایش 
آگاهي خویش از طریق ارتقاي تحصیلي و افزایش آگاهي 
دیگران از طریق معلمي پرداخت. او به خوبي درک کرده 
بود که فقر فلج کننده اي که در پیرامونش هست، حتي 
امکان فکر کردن یا طرح »خواسته هاي منطقي« را به آنها 

 در مردمي کردن ریاضي

زهرا گویا
عضو هیئت علمی
 دانشگاه شهید بهشتي
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نمي دهد. پس دست به کار شد و در هر دو زمینه تالش 
نمود. از پانزده سالگي معلمي کرد و آگاهي بخشید و تا 
آخر عمر پر برکتش، معتقد بود که »معلمي، معشوق« 
وي است. این حس قوي در وي روزبه روز توسعه یافت و 
در تعیین اولویت هاي کاري اش، او را تنها نگذاشت. براي 
جامعه ریاضي و آموزشي، این شعور نسبت به شناخت 
و سپس طرح  پیش رو  مسایل  ابتدا حل  و  ضرورت ها 
مسایل اساسي، وي را در جامعة آموزش ریاضي ایران ویژه 
کرد و انتظار مي رود که »آموزش ریاضي« به عنوان یک 
حوزه دیسیپلیني، با مطالعه عمیق دیدگاه هاي آموزشي 
وي، افتخار و توانایي شناساندنش را به جهان پیدا کند. 
تني  دو آمبروسیو  فرودنتال،  پولیا،  که سنت  همچنان 
چند از بنیانگذاران آموزش ریاضي در جهان بودند. البته 
این کار، به دور از هیاهوي احساسي و هیجاني، نیازمند 
مطالعات عمیق و تبیین هاي نظري از آرا و اندیشه هاي 
وي است اما آرزومند روزي هستم که عالقه مندان به 
آموزش ریاضي و محققان جوان آن در جهان، به استناد 
نظریه هاي تولید شده مبتني بر افکار شهریاري، به انجام 
پژوهش هاي اصیل بپردازند و مطمئنم که آن روز، دیر یا 

زود فرا مي رسد.

2-2. جسارت انتخاب هاي بدیع
شهریاري در انتخاب هایش ـ چه براي ترجمه چه 
براي تألیف در حوزه ریاضي، هوشمندي منحصر به فردي 
داشت. او به راستي مصداق کالم نیوتن است که »اگر آینده 
را بهتر از دیگران مي بینم، به این دلیل است که بر شانه هاي 
غول ها ایستاده ام!« شهریاري با حوصله، تواضع و جسارت 
علمي، منابعي را براي ترجمه انتخاب کرد که هر یک در 
بخش هاي مربوط به خود، حرکت بخش بود و به توسعه 
جامعه ریاضي، کمک هاي فراوان کرد. ترجمه هاي وي 
در چند حوزه شاخص است که به طور خاص، مي توان به 
ریاضیات موضوعي به خصوص »ریاضیات روسِي« نخبه گرا 
شامل انواع مسایل المپیادي آن زمان، ریاضیات مدرسه اي 
براي تمام دانش آموزان، تاریخ ریاضیات و آموزش ریاضي 
اشاره کرد  که در هر بخش، بدون تعارف شاهکارآفرید. 
به طور مثال، ترجمه کتاب »خالقیت ریاضي« را در زماني 
انجام داد که صحبت کردن راجع به »آموزش ریاضي« به 
عنوان یک حوزه مستقل علمي، در جامعه آن روز ایران، 
حتي زمینه طرح نداشت. یا ترجمه بي نظیر سه جلد 
ویرایش  با  ریاضیات«  روش  و  کارآیي  »جوهره،  کتاب 
تحسین برانگیز فرزند ارشدش »شهریار شهریاري«، بر 

تارک منابع تاریخ ریاضیات در ایران همیشه مي درخشد.
کتاب هاي  انواع  ظریف  انتخاب  حال،  همین  در 

موضوعي ریاضي توسط ایشان، با تنوعي بي نظیر، چندین 
نسل دانش آموزي را در ایران سیراب کرد و از فقر نداشتن 
معلم و کتاب و امکانات، نجات داد. در واقع، شهریاري 
مي گشت و مي گشت و با شناخت ضرورت ها، کتابي را 
براي ترجمه انتخاب مي کرد و در این مهم، به »گیشه« 

توجهي نداشت، بلکه نیاز را درمي یابید.

2-3. تعیین اولویت هاي آموزشي
شهریاري در تعیین اولویت ها براي انجام کارهایش، 
از تیزهوشي ویژه اي برخوردار بود. وي، زماني که دریافت 
که تعداد زیادي از فرزندان با استعداد این مرز و بوم، به 
خاطر فقر و عدم دسترسي به امکانات آموزشي، در خطر از 
دست دادن انگیزه، رها کردن تحصیل و پذیرش درماندگي 

خویش4 هستند، به یاریشان شتافت.
زیادي  تعداد  تألیف  و  ترجمه  طریق  از  شهریاري 
»حل المسایل« در حوزه هاي مختلف موضوعي ریاضي، 
به دانش آموزان بسیاري کمک کرد که با »خودآموزي«، 
از سر راه خویش  از سنگالخ ها عبور کنند و موانع را 
متعدد  کالس هاي  کردن  دایر  به  همچنین،  بردارند. 
»کنکور« پرداخت و به عالقه مندان بي پناه سرگردان، 
امید موفقیت در رقابتي را داد که بدون یاري وي، نابرابر 

در زماني که تقریباً، 
تنها راه تغییر پایدار در 
زندگي اقشار وسیعي از 

مردم، تحصیل و ورود 
به دانشگاه بود، دست 

آنها را گرفت و کمکشان 
کرد تا از کوره راه ها، با 
»حل المسایل«هایش 

و »کالس هاي آمادگي 
کنکور«ش، عبور کنند 
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بود. در حقیقت، شهریاري در کار ریاضي و آموزش آن، 
واقع نگر بود و لجبازي و خشک مغزي نداشت. در زماني 
که تقریباً، تنها راه تغییر پایدار در زندگي اقشار وسیعي از 
مردم، تحصیل و ورود به دانشگاه بود، دست آنها را گرفت 
و کمکشان کرد تا از کوره راه ها، با »حل المسایل«هایش 
طعم  کنند،  عبور  کنکور«ش،  آمادگي  »کالس هاي  و 
شیرین موفقیت را بچشند و با اعتماد به نفس، راه هاي 
جدید بیابند و استعدادهاي خود را شکوفا کنند. یکي از 
صفت هاي بارز شهریاري این بود که در تعیین اولویت ها، 
اصل را بر انتخاب به موقع واصلح مي گذاشت و به »خوش 
آمدن« و »خوش نیامدن«هاي تصنعي توجهي نداشت 
اما همین شهریاري، در زماني که از مرزهاي کمیت عبور 
کردیم و »کنکور« دیگر تنها رمز موفقیت نبود و مي رفت 
به مسیري که حاشیه هاي آن، تبدیل به صنعتي عظیم 
و سودآور و آسیب رسان شود، فریاد برآورد که »کنکور، 
دانش آن مملکت را ویران مي کند«. این جسارت، یکي 
از ابعاد بي نظیر شهریاري بود که حرف را در جغرافیاي 
زمان و مکان تعبیر و تفسیر مي کرد و یک »آرمان گراي 
پراگماتیسم« از وي ساخته بود. مثالً، وي »کنکور« را 
پدیده اي مطلق نمي دید؛ اگر با تقویتش مسیري را باز 
مي کرد، این کار را با پذیرش تمام سختي هایش انجام 
داد و زماني که احساس خطر از همان ناحیه کرد، در 
سخنراني ها و همایش ها و کنفرانس هاي متعدد، هشدار 
جاده  از  که  مسیري  تغییر  براي  و  کرد  فریاد  را  خود 
اصلي خود خارج شده است، تالش کرد و تالش کرد. 
خوشبختانه منابع باقي مانده از وي آنقدر زیاد است که 
این شبهه را نمي تواند ایجاد کند که »عزیز شدن به مردن 
است« یا آنکه »چرا در زمان حیاتش از وي تقدیر نشد؟!«. 
قدر شهریاري را جامعه آموزش ریاضي ما با تمام وجود 

شناخت و شهریاري خود به این شعور مردم، آگاه بود.

2-4. استفاده از فرصت ها و موقعیت ها 
یکي دیگر از صفات بارز شهریاري، استفاده مناسب 
و بي پیرایه از فرصت ها و موقعیت هایي بود که در زندگي 
همه اندک اند. به طور مثال، شهریاري به همان راحتي که 
مي پذیرفت تا سخنران عمومي یک کنفرانس 1000 نفري 
باشد، با همان تواضع هم به دور افتاده ترین مناطق این 
مرز و بوم مي رفت و ساعت ها و ساعت ها با محروم ترین 
بخش هاي آموزشي به صحبت مي نشست تا شاید بتواند 
در زدودن فقر آموزشِي گریبان گیر آنها، سهیم باشد. بدین 
سبب، ارزش »فرصت« و »موقعیت« را مي شناخت و براي 
خود »سهمي« یا »درجه اي« تعریف نمي کرد که نتواند 
از آن »پایین تر« بیاید. هر رسانه اي که به وي، امکان نشو 

و نماي افکار اصیل و اثرگذار آموزشي اش را مي داد، مورد 
استقبالش قرار مي گرفت. به سختي درخواست کمکي 
را رد مي کرد و در همان حال، هیچ گاه از مواضع انساني 
ـ آموزشي خویش کوتاه نیامد. شهریاري به دفعات، در 
سخنراني هاي خود بیان مي کرد که »هر دانش آموزي که 
داراي این توانایي و بهره هوشي باشد که اگر کالس درسش 
در طبقه دوم مدرسه است، بفهمد که در زنگ تفریح، به 
جاي آنکه از پنجره به حیات مدرسه خود را بیاندازد، از 
پله ها پائین بیاید، وي توان یادگیري ریاضي مدرسه اي 
را دارد«. بدین سبب، ناکامي دانش آموزان را در مدرسه، 
هیچ وقت به حساب آنها نگذاشت و همیشه، روش ها و 
منابع آموزشي را مستحق نقد مي دانست نه دانش آموزان 
را. او به عقل سلیم دانش آموزان احترام مي گذاشت و آن را، 
شروع حرکت آموزشي خود مي دانست. این در حالي است 
که خدمات وي در جهت »ریاضیات نخبه گرا« بي بدیل و 
بي نظیر است، این هاست که وي را »فرزند زمان خویش« 
ساخت و کمک کرد که از هیچ فرصتي، براي آموزش 

طیف وسیعي از دانش آموزان، فرو نگذارد.

2-5. کارهاي تأسیسي
شهریاري با این تفکر، ریاضي را در سطوح مختلف 
مي دید؛ آن را »حق« همگان مي دانست و بدین سبب، 
اعتقاد  ریاضي  »عمومي کردن«  یا  »مردمي کردن«  به 
داشت، زیرا دانستن آن را براي هر انسان معمولي، ضروري 
مي دانست. براي این کار، نشریه منتشر کرد، کتاب ترجمه 
کرد، کارهاي تألیفي انجام داد، گروه فرهنگي خوارزمي و 
مرجان را تأسیس نمود و هر دري که بسته مي شد، دري 
دیگر را باز مي کرد. برداشت وي از »مردمي کردن«، مشخصاً 
تعبیري بود که در جهان غرب، اولین بار توسط »فرودنتال« 
با این واژه معرفي شد. سپس توسط دوآمبروسیو، بیشاب و 
دیگران، تعبیرهاي جدیدتر »ریاضیات قومي« و »ریاضیات 

فرهنگي« به آن اضافه شد.
کارهایش  استناد  به  نظریه پردازي  که  اینجاست 
وظیفه اي بر دوش آیندگان است. براي »مردمي کردن 
ریاضي«، شهریاري به شیواترین و عمیق ترین شکل، از 
ریاضیات ایراني و تاریخ  غني آن بهره مي جست و تالش 
مي کرد تا فرزندان ایران زمین، تاریخ ریاضي درخشان خود 
را بشناسند، آن را ارج نهند، به آن بسنده نکنند و با الگو 
گرفتن از آن، به تولیدات جدید برسند. وي همچنین، در 
مسیر مردمي کردن ریاضي، انساني را تعریف مي کرد که 
»انسان« است و »آدم واره« نیست، فقط ریاضي نمي داند 
ـ زیرا ریاضي بخشي از زندگي اوست. ادبیات و هنر و 
فرهنگ را با ریاضي عجین مي کند تا ارزش »مردمي« 

آرزومند روزي هستم 
که عالقه مندان به 
آموزش ریاضي و 
محققان جوان آن 
در جهان، به استناد 
نظریه هاي تولید 
شده مبتني بر افکار 
شهریاري، به انجام 
پژوهش هاي اصیل 
بپردازند و مطمئنم که 
آن روز، دیر یا زود فرا 
مي رسد
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بودن ریاضي را نشان دهد.
با  و  ابتدا  همان  از  ریاضي شهریاري،  در حقیقت، 
وجودي که به ترتیب نخبگان در هر حوزه اي باور داشت، 
از »برج عاج« خویش، به پایین آمده بود و در دسترس 
»همگان« قرار گرفته بود. با این نگاه، شهریاري در هر دو 

جنبه ریاضي کارهاي ماندگار کرد.

3. نظریه هاي آموزشي شهریاري
شهریاري واقع بین و آرمان گرا بود! آرماني فکر مي کرد 
و زمیني عمل مي نمود. توانایي ها و محدودیت هاي خود 
و زمانه و پیرامونش را مي شناخت. درخواسته هاي علمي 
بلندپرواز و در انجام کارها فروتن و قانع بود. دیدگاه هاي 
نیازمند مطالعه عمیق است و  معلمي ریاضي به جد، 
شهریاري طبق نظریه5هاي دیگران، معلمي نکرد بلکه خود 
نظریه پرداز شد6 و نظریه هایش نیازمند تبیین و تدوین اند. 
شهریاري در چندین و چند مصاحبه، بیان نمود که در 
مجموع، از آنچه که کرده است راضي است و »رضایت 
دروني« از خودش دارد. این در حالي است که همیشه و تا 
آخرین لحظه حیات پربارش، خود را بي نیاز از دانستن نکرد.

4. سخن پایاني
این نوشته، تنها مي تواند فتح بابي باشد براي دعوت از 
پژوهشگران حوزه آموزش ریاضي تا باور کنند که نظریه هاي 
مدرن، یک سویه و از غرب به شرق نمي آیند. بلکه بزرگاني 
چون شهریاري، ظرفیت هاي عظیمي بوده و هستند که با 
همت اعضاي جامعه آموزش ریاضي، مي توانند به جهانیان 

معرفي شوند تا آنها نیز از دستاوردهاي آنان بهره برند.
همگي  همت  نیازمند  تنها  نیست،  دور  زمان  آن 
ماست، حیف است که گوهرهاي نابي چون شهریاري، 
در محدوده هاي تنگ سرزمیني باقي بمانند. به گفته 

خواجه شیراز،
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض

ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود 
شــهریاري گوهر پاکي است که حفاظتش، صیقل 
یافتنش و باال بــردن قابلیت فیضش توســط دیگران، 
مسئولیت ماست. همدیگر را یاري رسانیم تا عصر طالیي 

دیگري از تاریخ ریاضیات ایراني را به وجود آوریم.

پي نوشت
1. Popularization
2. Grounded Theory
3. Theory Generated
4. Learned Helplessness Attribution Theory
5. Theory Driven
6. Theory Generating

مهرداد شهشهاني
دکتراي ریاضي از دانشگاه برکلي و
 استاد مدعو دانشگاه صنعتي شریف

گمان می کنم کلمات من فقط احساس شخصی 
خودم نباشد، بلکه گویای احساس همه دانش آموزان سابق 
دبیرستان اندیشه باشد که از سال 1339، وقتی شهریاری 
در آن دبیرستان آغاز به تدریس کرد، در کالس های او 
حاضر بودند. شهریاری فرهنگ و دیدگاه تازه ای را به 

کالس های درس ما وارد کرد.
الزم نیست که من درباره سهم شهریاری در رواج 
ریاضیات در ایران صحبتی بکنم. شهریاری با مکتب ریاضِی 
بسیار موفق روسیه آشنا بود و عناصر مثبتی از آن را وارد 
فرهنگ آموزش حل مسئله و کاربردهای ریاضی در ایران 
کرد. عشق و کنجکاوی طبیعی او نسبت به کند و کاو 
علمی، سطح کالس های ما را به گونه ای ارتقا می داد که با 
کالس های متداول ریاضی آن زمان بسیار متفاوت بود و 

روح تجسس علمی را در دانش آموز تحریک می کرد.
با  شهریاری  خدمات  که  است  خوشوقتی  جای 
جوایزی مانند »چهره ماندگار« شناخته شده است، ولی 
هیچ جایزه ای نمی تواند عمق اثر شخصی او را بر افرادی 
مانند من و بسیاری دیگر از هم مدرسه ای هایم بازگو کند. 
برای شخص من، اینکه تصمیم گرفتم ریاضیات را به عنوان 
پیشه آینده خود انتخاب کنم، بی شک مرهون شهریاری 

است.
اما اگر تأثیر شهریاری فقط در آموزش ریاضی بود، 
شاهد این گونه ابراز خودجوش تحسین از اقشار گوناگون 
تحصیل کرده نبودیم. برای ما دانش آموزان دبیرستان 
اندیشه، بارزترین مشخصه شهریاری انسان دوستی، احترام 
راستین به دیگران و صمیمیت خالصانه او بود که فراتر 
از هر گونه آموزش رسمی، ما را تحت تأثیر قرار می داد. 
کمتر معلمی است که خاطره و تأثیرش، این گونه در ذهن 

دانش آموزان سابق زنده و پایدار باشد.
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بیژن ظهوری زنگنه
عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده
پرویز  استاد  نقش  و  ریاضیات  در همگانی کردن 
شهریاری بحثی نیست و همگان به آن اعتراف دارند. 
ایشان عقیده داشتند که همه قادرند ریاضی بیاموزند؛ 
ریاضیاتی که متناسب با توان آنهاست. این به این معنی 
بگیرند.  یاد  ریاضی  نوع  بایستی یک  نیست که همه 
ریاضی برای کسی که عاشق آن است و عالقه مند است 
که ریاضیدان شود، با کسی که به ریاضی به عنوان سواد 
به  مقاله،  این  در  است.  متفاوت  دارد،  نیاز  شهروندی 
نقش استاد پرویز شهریاری در ریاضیات نخبه گرا که به 

ریاضیدان شدن افراد می انجامد می پردازم.

کلیدواژه ها: پرویز شهریاری، ریاضیات نخبه گرا، 
ریاضیات  انگلیسی،  ریاضیات  ریاضی،  کردن  همگانی 
فرانسوی، ریاضیات روسی، ریاضیات محض و کاربردی.

ماهیت ریاضی نه فقط برای ریاضی کارهای حرفه ای، 
بلکه برای بسیاری از مردم عادی، متکی بر جنبه های 

زیبایی شناسانه و چالش های روشن فکرانه آن است.
مانند  دیگر  کسانی  برای  که  است  حالی  در  این 
و  مهندسان  اقتصاددان ها،  فیزیک دان ها،  از  بسیاری 
دیگر کاربران ریاضی، ارزش اصلی ریاضی به چگونگی 
)پروژه  است  خودشان  کارهای  برای  آن  به کارگیری 

2061، نقل به مضمون(.
معروف ترین  از  که   )1931( هاردی  نظر  از  مثالً 
به  متکی  ریاضی،  اساس  است  جهان  ریاضی دانان 
روشن فکرانه  چالش های  و  زیبایی شناسانه  جنبه های 

آن است. به گفته وی، ریاضی دان، مانند نقاش یا شاعر، 
نقش پرداز است. ولی نقش های او ماندگارترند، چون از 

ایده ساخته می شوند.
برای  محک،  نخستین  که  می کند  اعالم  هاردی 
سنجش ریاضی، زیبایی آن است. زیرا ریاضیات زشت 
در این جهان ماندگار نیست. آنگاه، از ترس آن که مبادا 
ریاضیاتش در خدمت جنگ جهانی دوم قرار گیرد و به 
کسی آسیب برساند، فریاد برمی آورد و با صدای بلند 

اعالم می کند که:
خالق  هنر  یک  به عنوان  فقط  را  ریاضیات  »من 
دوست می دارم« )ص. 84( و بنابراین، ریاضی کاربردی 

یعنی »ریاضی بد« یا »ریاضی زشت«!
تأسیس  به  بود،  که  هاردی هرچه  دیدگاه  منشاء 
گروه های ریاضی محض در انگلستان کمک زیادی کرد.

به  وضع  بورباکی  مکتب  سلطه  با  نیز  فرانسه  در 
همین شکل بود؛ گروهی از فارغ التحصیالن دانشسرای 
عالی پاریس که در رشته آنالیز کار کرده بودند، تصمیم 
گرفتند که یک سری کتاب بنویسند که تمام مطالب 
ریاضی را پوشش دهد و نام مستعار بورباکی را برای 
گروه خود انتخاب کردند. نام نویسندگان کتاب های این 
سری، بعد از مرگشان فاش می شد که به طور مثال، بعد 
از مرگ ژان دیودونه و هانری کارتان، معلوم شد که هر 

دو عضوهای این گروه بودند.
این جریان ها در انگلستان و فرانسه به شکاف بین 
ریاضیات محض و کاربردی منجر شد و خسارت های 
زیادی به ریاضی وارد آورد. در حالی  که در حال حاضر، 
به دلیل پیچیدگی های جامعه جدید، مرز بین ریاضیات 
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محض و کاربردی بیش از پیش از بین رفته و تلفیق های 
بدیع تری از آنها ایجاد شده است. مثالً در بخش های 
مدل سازی  شروع؛  نقطه  معموالً  صنعت،  مختلف 
پدیده های واقعی و طبیعی است و سپس، با استفاده از 
مبانی نظری و مجرد، مدِل ساخته شده قوی و قوی تر 
می شود. تاریخ توسعه ریاضیات و سایر علومی که متکی 
به ریاضی هستند نیز نشان می دهد که مدل هایی که 
براساس پدیده های واقعی ساخته شده و با مبانی نظری 
تقویت می شوند، نسبت به مدل هایی که به طور مصنوعی 
تبیین می شوند، از قدرت پایداری باالتری برخوردارند. 

مثال زیر برای روشن تر شدن این بحث مفید است.
به گفته اکساندل )2003(، شاید بعد از برنامه ریزی 
خطی، فیلتری کردن و به خصوص نوع پیشرفته آن یعنی 
روش فیلتر کالمن- بیوسی را بتوان یکی از شاخص ترین 
انواع ریاضیاتی دانست که در عمل به کار می رود. به طور 
نمونه، برخاستن و فرود آمدن هواپیما و دنبال کردن 
رادار،  سیگنال های  بازسازی  و  آسمان  در  آنها  مسیر 
نمونه هایی از کاربردهای متعدد فیلتری کردن هستند 
که برای نخستین بار در جنگ جهانی دوم و هم زمان 
با هم، مستقالً توسط وینر در  آمریکا و کلموگراف در 

شوروی سابق مطرح شد.
اکساندل )2003( معتقد است که فیلتری کردن 
کالمن- بیوسی مثال نقضی برای ادعاهایی از این قبیل 

بود که ریاضی کاربردی ریاضی بد است!
یا اینکه

تنها ریاضی واقعاً مفید، ریاضی مقدماتی است.
زیرا در فیلتر کالمن- بیوسی، ریاضیات پیشرفته به 
شیوه ای جالب، زیبا و ناب، و با قدرت تمام به کار می رود.

بعد از آن، شکل نهایی فیلتری کردن ابتدا در سال 
1960 به وسیله کالمن و سپس در سال 1961 به وسیله 
کالمن- بیوسی، برای معادالت دیفرانسیل تصادفی ثابت 
شد و مورد استقبال زیاد ریاضی دانان محض و کاربردی 

و مهندسان قرار گرفت.
مثال دیگر، رشته جدید و رو به رشد ریاضیات مالی 
است که سرشار از کاربردهای ملموس و مربوط به زندگی 
پیشرفته ای  بسیار  محض  ریاضیات  از  و  است  واقعی 
استفاده می کند. این نوع ریاضی نیز از مثال های نقضی 

است که اکساندل پیش تر بیان نموده بود.
مثاِل ریاضیات مالی، نمونه عینی ریاضیاتی است که 
نشان می دهد چگونه بعضی از قسمت های ریاضی که 
زمانی تصور می شد کاربردی ندارد، برایشان کاربردهای 

جالب و متنوعی پیدا شد. 

جمع بندی  این بحث: داستان پل مالیوان
هایپوبیضوی-  مسئله   حل  برای  مالیوان،  پل 
هولماندر، از ابزارهای تصادفی استفاده کرد و یک جواب 
برای این مسئله ریاضی محض پیدا کرد. وی برای حل 
این مسئله، فضایی تعریف کرد که به فضای وینر معروف 
شد و برگردان بینهایت بعدی فضای سابولف بود. آنالیزی 
هم که برای این کار پدید آمد، به حسابان مالیوان مشهور 

شد که آنالیزی بسیار پیشرفته و تا اندازه ای مجرد بود.
با رشد رشته ریاضیات مالی و حل عددی ضعیف 
کاربردهای  دارای  که  تصادفی  دیفرانسیل  معادالت 
ریاضی دان ها  است،  گوناگون  رشته های  در  وسیعی 
مالیوان  از حسابان  استفاده  برای  انگیزه های قوی تری 
نظریه، قشر  این  ترتیب، مخاطبان  بدین  پیدا کردند. 
وسیعی از ریاضی دان ها و حتی غیر ریاضی دانان از جمله 
اقتصاددان ها و مهندسان مالی را دربر گرفت. وسعت 
مخاطبان، ضرورت بیان این مطلب را به زبان عمومی تر 

ایجاد کرد.
اما ریاضیات روسی، دارای ماهیتی متفاوت نسبت به 
ریاضیات انگلیسی و فرانسوی بود که در بحث بعدی، به 

اختصار به آن اشاره می شود.

ریاضیات روسی
در ریاضیات روسی، مرزی بین ریاضیات محض و 
کاربردی وجود ندارد. همیشه ریاضیات کاربرد دارد و 
نظریه های عمیق و سطح باال به طور وسیع در آن به کار 
انگلستان و فرانسه  که در  بنابراین، برعکس  می رود. 
سنت ریاضی آنها، مرزی بین ریاضیات محض و کاربردی 
بود. اگرچه در حال حاضر این مرز برداشته شده است، 
ریاضیات روسی از صد سال پیش، همین طور بوده است. 
به طور مثال، نظریة احتمال که در مکتب کلموگروف 

رشد کرد، هم مجرد بود و هم کاربرد داشت.
کلموگروف در تک نگاشت مشهور خود، به معرفی 
نظریة احتمال و قضیة توسیع کلموگروف پرداخت. در 
این تک نگاشت، بدون اطالع از کار لبگ، خود نظریه 
اندازه را به عنوان پیش نیاز نظریه احتمال به طور مستقل 

معرفی نمود.
این  ریاضی دانان  سابق،  شوروی  فروپاشی  از  بعد 
غربی،  کشورهای  به  خود  مهاجرت  ضمن  کشور 
فرهنگ ریاضیات روسی که شامل تمام اروپای شرقی و 
جمهوری های شوروی سابق نیز بود را درجهان به طور 
وسیع تری منتشر کردند. بدین سبب می توان حدس زد 
که شاید نگاه امروزی در کشورهای غربی مانند فرانسه به 

ریاضیات روسی اگرچه 
بین ریاضی محض و 

کاربردی تفکیک قایل 
نشده است، ولی دارای 

یک ویژگی اساسی 
است که جهت گیری آن، 

تربیت نخبگان است و 
در نتیجه، تا اندازه ای 

مشکل است و فهمیدن 
آن برای همگان آسان 

نبوده و نیست
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ریاضی، به غیر از آن که تحت تأثیر تحوالت درونی کشور 
ریاضی دان های  آشنایی  از  متأثر  نیز  اندازه ای  تا  بوده، 

فرانسوی با ریاضیات روسی بوده است.
ریاضیات روسی اگرچه بین ریاضی محض و کاربردی 
تفکیک قایل نشده است، ولی دارای یک ویژگی اساسی 
است که جهت گیری آن، تربیت نخبگان است و در نتیجه، 
تا اندازه ای مشکل است و فهمیدن آن برای همگان آسان 
روسی«،  »ریاضیات  مکتب  واقع،  در  نیست.  و  نبوده 
ریاضیاتی واقعی و امروزی است البته ریاضیات اروپایی نیز 
تا حدودی ماهیت نخبه گرایی دارد که مثال مشخص آن، 

ریاضیات متأثر از گروه بورباکی در فرانسه است. 

تأثیر ریاضیات نخبه گرا بر آموزش 
مدرسه ای در ایران

این تأثیر را با مثالی از زمان دانش آموزی خودم که 
مربوط به دهة 1340 می شود، بیان می کنم.

در زمانی که دانش آموز سیکل دوم دبیرستان بودم 
)42 تا 46(، از کتاب های مکمل کتاب های درسی استفاده 
مثلثات  مسئله   2500 مانند  کتاب ها  این  می  کردیم. 
)شیخان(، لگاریتم، حساب استداللی )حریرچی(، هندسه 
و مسائل هندسه )صفاری- قربانی( و روش های جبر )پرویز 
شهریاری( بود که همگی به نحوی، نخبه گرا بودند، یعنی 
دانش آموزان با حل مسائل عمیق تر و پیچیده تر و فراتر از 
کتاب های درسی، آشنا می شدند. این کتاب ها از کشورهای 
اروپایی )به خصوص فرانسه( به ایران آمده بود. در حالی که 
کتاب های روش های جبر و مسائل جبر پرویز شهریاری، 

متأثر از ریاضیات نخبه گرای روسیه بود.
در آن زمان، امتحان ورودی دانشگاه ها براساس این 
نوع مسائل طراحی می شد؛ یعنی دانش  آموزان در کنکور 
بایستی تعدادی مسئله در ریاضیات، فیزیک و شیمی 
حل می کردند و این نوع ارزشیابی، جهت گیری یادگیری 
ریاضی دانش آموزان را به نوعی تعیین می کرد و آنها 
سعی می کردند که توانایی های خود را در جهت حل 
مسئله های تا اندازه ای مشکل، باال ببرند.در این میان، 
روان شاد پرویز شهریاری شارح ریاضیات روسی در ایران 
بود و در حقیقت در آن دوره، ما در دبیرستان، مسائل 
هندسه )صفاری- قربانی(، حساب استداللی، لگاریتم و 
مثلثات را با طعم فرانسوی و جبر را با طعم روسی، از 
پرویز شهریاری یاد گرفتیم و چنین بود که در دبیرستان، 
با پرویز شهریاری آشنا شدم. در تابستان سال 1346 
برای شرکت در کنکور دانشگاه ها به تهران آمدم و مدتی 
در کالس کنکور خوارزمی شرکت کردم و برای اولین بار 

از نزدیک، پرویز شهریاری را مالقات کردم. او استاد و 
معلم جبر ما در این کالس کنکور بود و دارای چهره  ای 
آرام، شاد و خندان بود. حضور من در این کالس کنکور 
شریف  صنعتی  دانشگاه  کنکور  نتیجه  اعالم  به دلیل 
چندان طول نکشید و از شاگردِی این استاد و دیگر 
استادان آن کالس کنکور مانند حسین غیور در درس 

هندسه، محروم شدم.
اما این روند زیاد طول نکشید و سال بعد )1347(، 
کنکور دانشگاه ها به صورت تستی درآمد. در ابتدا یادگیری 
و  توانایی حل مسئله شد  و  مفاهیم جایگزین قدرت 
بعدها، این نوع آزمون کنکور، به صورت معمولی درآمد 
و تقریباً کار کالس های کنکور، آموزش »تست زنی« شد؛ 
تکنیک هایی که با اهداف اولیه کنکور تستی )مفاهیم(، 

به سرعت فاصله گرفت.
در سال 1350 نیز موج »ریاضیات جدید« که از 
کشورهای غربی شروع شده بود، به ایران رسید و برنامه 
درسی مدرسه ای را در ایران، به طور بنیادی تغییر داد و 
باعث شد که فاصلة بین ریاضیات نخبه گرای روسی و 

»ریاضیات جدید« در ایران، بسیار زیاد شود.
البته ظهور و توسعه مسابقه های ریاضی و المپیاد 
ریاضی که بعد از انقالب در ایران شروع شد، باعث توجه 
مجدد و این بار شدیدتر به ریاضیات نخبه گرای روسی 
شد. در واقع در ایران، دو نوع ریاضیات به طور موازی 
با هم وجود داشت؛ یکی ریاضیاتی که به طور رسمی 
از )1350 تا 1371( در مدرسه های معمولی تدریس 

می شد و دیگری ریاضیات مسابقه ای.
مسابقه های  کتاب های  طریق  از  روسی  ریاضیات 

ریاضی و غیره، به حیات خود ادامه داد.
اتفاق جالبی که رخ داد این بود که با تغییر نظام 
برنامه درسی آن در سال 1371،  آموزش متوسطه و 
استاد پرویز شهریاری کار بدیعی کرد و به سبب نیاز 
آن زمان و با تسلط عمیقی که بر تاریخ ریاضی در ایران 
کتاب هایی  تألیف  به  ترجمه،  از  بیشتر  این بار  داشت، 
جذاب و مفید در حوزه ریاضیات محاسباتی پرداخت 
که نزدیک تر به ریاضیات روسی بود و پیوند شیرینی  با 

ریاضیات ایرانی داشت.

ریاضیات مکتب شهریاری
باوجودی که استاد شهریاری شارح ریاضیات روسی 
و نخبه گرا در ایران بود، اما به دلیل روحیه انسان دوستی و 
واقع بینانه ای که نسبت به مردم داشت، یکی از فعال ترین 
دانشمندان ایرانی در عمومی کردن ریاضی در ایران بود. 

در ریاضیات روسی، 
مرزی بین ریاضیات 
محض و کاربردی وجود 
ندارد. همیشه ریاضیات 
کاربرد دارد و نظریه های 
عمیق و سطح باال به طور 
وسیع در آن به کار 
می رود
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به اعتقاد وی، همه می توانند ریاضی را در سطح مدرسه ای 
بیاموزند و بدین سبب، با وجودی که منابع وسیع و بسیار 
مفیدی در رابطه با ریاضیات نخبه گرا شامل ترجمه و تألیف 
تولید نمود، اما در طول دوره معلمی خود، در مدارسی 
»نخبگی«  برچسب  آن،  دانش آموزان  که  داد  درس 
نداشتند، ایشان با سعه صدر و عشق وافر به یاددهی 
ریاضی به دانش آموزان معمولی پرداخت و با تشخیص 

مخاطبان خود، به آنها ریاضیاتی متفاوت آموزش می داد.

سخن پایانی
بعد از دوران دانش آموزی، همراه با استاد شهریاری 
در میزگرد تلویزیونی به همراه دکتر زهرا گویا و دکتر 
یاسی پور )مسئول میزگرد( شرکت کردم. بعداً هم در 

ریاضی،  شکوفه های  ریاضی،  آموزش  کنفرانس های 
دکترای  اعطای  مراسم  و  بابل  در  ایشان  بزرگداشت 
افتخاری به وی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، افتخار 
هم صحبتی با ایشان را داشتم و همیشه از فیض وجودش 
بهره ها بردم. در این مقاله هم سعی کردم که اشاره ای به 
نقش  بی بدیل ایشان در تربیت نخبگان ریاضی در ایران- 
به طور غیررسمی - داشته باشم.              روحش شاد.

به معلمان خود
بیژن احمدی کاکاوندی 

عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه شهیدبهشتی

اگر ارزش انسان ها را در گستردگی و عمق تأثیر 
بهبود  و  پیشرفت  به  کمک  مآالً  و  دیگران  بر  آنان 
از  استاد پرویز شهریاری  جامعه تعریف کنیم، قطعاً 
پر ارزش ترین انسان های روزگار ما بود و مصداق آن 

بیت مشهور که
از شمار دو چشم یک تن کم

و ز شمار خرد هزاران بیش
عالقه مند  و  شناساندن  در  گرانقدر  استاد  این 
کردن چندین نسل از ایرانیان- از جمله نسل من- 
جهت،  این  از  و  داشت  مهمی  نقش  ریاضیات  به 
اغلِب ما ریاضی خوانان و ریاضی کاران به او مدیونیم. 
و  عمومی  مراسم  دو  در  هم  آن  و  بار  دو  جز  من 
این   با  نداشته ام.  را  ایشان  دیدار  افتخار  رسمی، 
ترجمه ها،  برخی  بسیاری - خواننده  حال، همچون 
نشریات  در  ایشان  ارزشمند  نوشته های  و  تألیفات 
بوده ام و بهره های فراوان برده ام. راستش نمی توانم 
می خواهم  و  کنم  غلبه  گستاخانه  وسوسه ای  بر 
در  دست کم  او  سبک  و  روش  من،  به نظر  بگویم 
روسی(  )سبک  وی  از  مانده  بجا  کتاب های  برخی 
البته  و  نباشد  امروز  نسل  پاسخگوی  دیگر  شاید 

هم  باز  قضاوت،  این  درستی  صورت  در  حتی 
نیم  از  بیش  برای  او  چراکه  نیست،  وی  بر  َحَرجی 
برعهدة  این  و  بوده  تأثیرگذار  و  یگانه  معلمی  قرن، 
ایشان  که  را  چراغی  نگذاریم  که  امروزی هاست  ما 
مناسِب  با روشی  آن  از  و  برافروخته، خاموش شود 
عصر و زمانه خود پاسداری کنیم. فراموش نکنیم که 
گفته اند شاگردی که از معلم خود فراتر نرود به وی 
ظلم کرده است و با این حساب، چه بسا ظلم نکردن 
به استاد شهریاری برای ما شاگردان، ناممکن باشد!

کمتر  ولی  ماندگار  جمله ای  با  را  مختصر  این 
پایان می برم که  به  استاد فقید  این  از  شنیده شده 
شاید از جهاتی، بیانگر نوع نگاه فرهنگی او نیز باشد:
»پس از حملة اسکندر... و مغول به ایران، هنوز 
چیزی از فرهنگ ما باقی مانده که کنکور هم مشغول 

از میان بردن تتمة آن است.«
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

  

ظلم نکنیم!
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میرزا جلیلی 
پیشکسوت ریاضی و
 عضو هیئت تحریریه مجله رشد آموزش ریاضی

منظور از انتشار مجله رشد آموزش ریاضی، آشنا 
ساختن معلمان کشور با مفاهیم ریاضی و شیوه های 
به  جهانی  جدید  یافته های  طبق  آنها،  ارایه  صحیح 
دانش آموزان است. لذا، هر بحث یا مطلبی به هر شکل 
و صورت که در مجله منعکس می شود، باید در همین 
راستا باشد اما سؤال این است: چرا باید از پیشکسوتان 

تجلیل کرد؟ 
درس  نام،  صاحب  درگذشتگان  تجلیِل  از  هدف 
آموختن به جوانان دست اندرکار امروز است تا بدانند 
و آگاه باشند که اگر آنان نیز در انجام وظیفه خویش 
کوشا، ایثارگر، با وجدان، دقیق و منظم باشند، مسلماً 
جامعه به زحمات آنها در زمان حیاتشان ارج و قدر 
می گذارد و بعد از حیات نیز، از نامشان به نیکی یاد 

می کند. 
مسلماً روح استاد شهریاری شاد می شود اگر که 
معلمان امروز، به توصیه ها و سفارش های او در تدریس 
عمل نمایند. او باره ها می گفت یا می نوشت که الزم 
است دبیران محترم به اندرز های متخصصان آموزش 
ریاضی توّجه مبذول داشته تدریس خود را بر اصول و 
روش های صحیح بین المللی قرار بدهند. او معتقد بود 

و توصیه می کرد که: 
به عنوان یک ایرانی متعّصب و یک معلم دلسوز، 

باید در حفظ مبانی ریاضی در کشور کوشید. 
ارث  به  ما  به  امروز  را  آنچه  تا  داشت  وی سعی 

رسید، شکوفا و پربار ساخته و به نسل آینده، یعنی 
نوجوانان، تحویل دهیم تا روند انتقال دانش ریاضی 
به طور صحیح و منطقی از یک نسل به نسل بعد ادامه 
پیدا  کند و غرور و ملیت ما حفظ شود استاد معتقد 
بود که نوجوانان ایرانی با هوش اند و لیاقت دریافت یک 
ریاضی در سطح باال و در ردیف کشورهای پیشرفته 
جهان را دارند. اگر ما امروز گچ به دست، به عنوان 
درس  ایستاده  تخته،  پای  موفق  ریاضی  معلم  یک 
می دهیم یا در پشت میز تحریر، قلم به دست برنامه و 
کتاب می نویسیم، مسلماً از تجربیات گرانبهای همین 

پیشکسوتان برخورداریم. 

آشنایی دورادور با استاد شهریاری 
سری  چند   ،1335  -1345 بین  سال های  در 
مؤلفین  وسیله  به  دبیرستانی  ریاضی  کتب  متفاوت 
برای تدریس  آنها مجاز  تألیف شد که همه  مختلف 

در مدارس بودند. 
اینجانب به دلیل اینکه مؤلفان این سری کتاب ها 
از جوان ترین های آن زمان بودند، آنها را برای تدریس 
در کالس های خود انتخاب کردم. یکی دو سال بعد 
مشاهده کردم که اسم بنده و عده زیادی از دبیران 
دیگر که از این سری کتاب ها استفاده می کردند، به 
عنوان همکاران مؤلفان، در صفحه دوم جلد درج شده 
است و بدین ترتیب، ما دورادور با هم آشنا شدیم. در 
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این کتاب ها، به نکات زیر توجه شده بود: 
 بها دادن به درس ریاضی؛  
 تأکید بر ریاضی استداللی؛ 

 توجه به بهترین شیوه های ارایه ریاضی؛ 
 ایجاد حس اعتماد به نفس در دانش آموزان از 

طریق شرکت دادن آنها در تدریس ریاضی؛ 
 برانگیختن حس خالقیت دانش آموزان از طریق 

حل مسئله؛ 
از  ارزشیابی  مراحل  و  شیوه ها  به  توجه   

دانش آموزان؛ 
 توجه به محیط آموزش. 

عالوه بر اینها، استاد شهریاری در فعالیت های زیر 
مشارکت داشتند: 

استاد شهریاری از جمله شرکاء و همکاران گروه 
با بعضی  بعدها  بود که  فرهنگی »دکتر هشترودی« 
پیدا کرد و خود گروه  نظر و سلیقه  اختالف  آنها  از 
از  قبل  تا  که  گذاشت  بنیان  »مرجان1«را  فرهنگی 

انقالب دایر بود. 
آن مرحوم در مدرسه عالی اراک )در اوایل تأسیس( 
و چند دبیرستان از جمله دبیرستان زرتشتیان تهران 

تدریس داشتند. 
ایشان در بیشتر سمینارهای ریاضی کشور  از   -
دعوت به عمل می آمد تا با سخنرانی، شرکت کنندگان 

را از تجربیات گذشته خویش بهره مند سازند. 
کتب  سری  یک  سال های 1375- 1374  در   -

ریاضی جنبی دبیرستانی تحت عنوان: 
آموزش  جدید  نظام  در  محاسبه ای«  »ریاضیات 

تألیف کردند. 
- در همین زمان ها، آن مرحوم همکاری خود را 
با مجله برهان آغاز کردند که این همکاری، تا آخرین 

لحظه حیاتشان ادامه داشت. 

عالوه بر این فعالیت ها 
1. ریاضی را با مسائل روزمره چنان عجین می کرد 
برای  که  کند  توجه  ناخودآگاه  به طور  دانش آموز  که 

زندگی در جامعه، نیاز به یادگیری ریاضی دارد؛ 
2. استاد از ساده ترین راه برای آموزش یک مفهوم 
یا یک قضیه استفاده می کرد طوری که معلم در ارایه 
مطلب احساس آرامش کند و دانش آموز هم به راحتی 

مطلب را یاد بگیرد. 

3. در کالس از روش های تجسمی و عینی استفاده 
می کرد تا دانش آموز در ساعت ریاضی، احساس ترس 

و نگرانی نداشته باشد. 
4. کتاب هایش طوری تنظیم شده بود که معلم 
را تشویق می کرد در تدریس خویش، دانش آموزان را 
نیز در درس شرکت بدهد و بدین ترتیب، شاگرد را در 

کالس بیدار و هوشیار نگه دارد. 
5. مطالب ارایه شده در کتاب هایش روح تحقیق، 
و  می داد  پرورش  دانش آموز  در  را  انتقاد  و  کشف 
دانش آموز را در شرایطی قرار می داد که ریاضی را از بر 

نکند و بالفاصله فراموش ننماید. 
6. در تألیفاتش به مراحل یادگیری ریاضی؛ یعنی 
مفهوم، درک، محاسبه، مهارت و سرعت و در آخر، 

کاربرد توجه داشت. 
7. خالصه آنکه روش تدریس و تألیف استاد این 
بود که یادگیری ریاضی را آسان و تشویق نماید و آن 

را از صورت یک »تابو« بیرون آورد. 

خدمات مهم استاد 
پرویز شهریاری در سال 1345، پس از تأسیس 
آقای  همکاری   با  ایران  درسی  کتاب های  سازمان 
جهانگیر شمس آوری2 کتاب های ریاضی دوره 8 ساله 
عمومی نظام جدید آن زمان را )5 سال ابتدایی 3 سال 
راهنمایی که تازه طرح شده بود( با الهام از یک سری 
کتب آمریکایی به نام »ریاضیات روز3«، تألیف کردند 

که تا سال 1360 در مدارس تدریس می شد. 
این کتاب ها سنت گذشته تألیف کتب دبستانی 
ارایه  را به هم ریخته، تحول و انقالبی در آموزش و 
ایجاد نمود و نحوه آموزش  مطالب مقدماتی ریاضی 
البته در  روز کرد،  به  و  ایران دگرگون  را در  ریاضی 
اوایل، دبیران با این کتاب ها آشنایی نداشتند و بعضی 
مدارس همان روش های سنتی را به کار می بردند، بعد 
از تألیف این سری کتاب ها، استاد در سال 1350 جزو 
اعضای شورای برنامه ریزی دبیرستان قرار گرفت و به 
تألیف کتب مثلثات 1 و 2 دبیرستان و حساب و جبر 
سال سوم دبیرستان مشغول شد که البته کتاب های 
مثلثات را با همکاری آقای احمد فیروزنیا انجام دادند. 
وسیعی  توجه  استاد  نیز  کتاب ها  سری  این  در 

داشت که: 
آماده  فردا  دنیای  برای  باید  امروز  دانش آموزان 

هدف از تجلیِل 
درگذشتگان صاحب نام، 
درس آموختن به جوانان 
دست اندرکار امروز است 

تا بدانند و آگاه باشند 
که اگر آنان نیز در انجام 

وظیفه خویش کوشا، 
ایثارگر، با وجدان، دقیق 

و منظم باشند، مسلمًا 
جامعه به زحمات آنها در 

زمان حیاتشان ارج و قدر 
می گذارد و بعد از حیات 

نیز، از نامشان به نیکی یاد 
می کند 
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پیشرفته،  تکنولوژی  تأثیر  تحت  که  دنیایی  با  شوند 
است.  اقتصاد جهانی  و  رسانه های گروهی  کامپیوتر، 
اتخاذ  خود  تألیف  در  را  تازه ای  و  نو  ایده های  لذا، 
کرده بودند. چه او خوب می دانست که ریاضی زبان 
تکنولوژی روز است و پیشرفت آن در یک کشور، بدون 

توجه به کیفیت آموزش ریاضی مقدور نیست. 

بیرشک،  احمد  قربانی،  صفاری،  آرام،  احمد  آقایان 
پرویز شهریاری و عبدالحسین مصحفی قبل از اینکه 
و شما  بودند  زبردستی  مترجمان  باشند،  ریاضی دان 
کمتر کتب دبیرستانی یا اجتماعی را می بینید که اسم 

آنها در پشت جلدشان نباشد. 

غیور،  حسین  مجذوب،  حسین  زنده یادان: 
حسین هودفر، غالمرضا عسجدی نیز در راه اعتالی 
ریاضی کشور کوشیدند و امروز ما از زحمات و کوشش 

آنان بهره می گیریم. 
روح همگی شاد باد 

پی نوشت

1. به یاد نام دختر مرحوم شده اش. 
فرد  و در سال 1350  بهزاد  ریاست دکتر محمود  زمان  2. در 

شمس آوری رییس سازمان شد. 
3. Today Mathematics 

سپیده چمن آرا
سردبیر مجله رشد برهان ریاضی راهنمایی 
دانشجوی دکتری آموزش ریاضی و معلم ریاضی

تا آخرین  »نوشتن« دربارة  مرد بزرگی که 
لحظه های عمرش از »نوشتن« دست نکشید و 
با تألیف و ترجمة  کتاب های بسیار، در هر برهه از 
زمان، تأثیری ماندگار در تاریخ آموزش ریاضی این 

کشور داشت، بسیار دشوار است...
ابتدا قصد داشتم تنها به نقل جمله ای از او 
بسنده کنم که جایی از قول او خواندم: »دغدغة  
من زندگی آدم ها بوده و هست، و هر کاری که 
می کنم حول و حوش آن می چرخد.« ولیکن وقتی 
از دو دوست بسیار قدیمی، دو خاطرة  نسبتاً مشابه 
شنیدم، نتوانستم به این بسنده کنم و حس کردم 
با مرور اجمالی این دو خاطره، می توانم نشان دهم 
که حتی اگر این نقل قول، مستند نباشد؛ ولی 

شهریاری در عمل واقعاً به آن پای بند بوده است.
بچه  وقتی  که  کرد  می  تعریف  دوستان  از  یکی 
مدرسه ای بوده، معادله ای به صورِت -0 =+0 نوشته بود؛ 
بعد یک را بر طرفین تقسیم کرده و به ∞- = ∞+ رسیده  
و از آن نتیجه گرفته بود که محورهای مختصات دایره 
هستند، نه خط. او این کشف خود را نزد شهریاری برده 
بود و شهریاری او را بسیار تشویق کرده و برای او آیندة  

خوبی پیش بینی کرده بود.
که  زمانی  که  بود  نوشته  جایی  دیگری  دوست 
دانش آموز دوم دبیرستان بوده، به زعم خود در یکی از 
کتاب های تألیفی شهریاری اشکالی یافته و آن را برای 
ناشر آن کتاب فرستاده بود ـ البته با نامه ـ . یکی دو 
ماه بعد، خود شهریاری به او نامه  ای نوشته و ابتدا از او 
پوزش خواسته بود که جواب او را با تأخیر می دهد و بعد با 

حوصله به او توضیح داده بود اشکال او وارد نیست.
به راستی اگر دغدغة  شهریاری »زندگی آدم ها« نبود، 

چنین خاطراتی از گوشه و کنار از او می شنیدیم؟....

این کتاب ها سنت 
گذشته تألیف کتب 
دبستانی را به هم 
ریخته، تحول و 
انقالبی در آموزش 
و ارایه مطالب 
مقدماتی ریاضی 
ایجاد نمود و نحوه 
آموزش ریاضی را 
در ایران دگرگون و 
به روز کرد
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در آن سال ها، پیوسته نام او برای بچه های رشته 
ریاضی تکرار می شد. آن وقت ها، معلمان درس ریاضی 
کمتر از امروز بودند و وسایل آموزشی و کمک آموزشی 
هم در دسترس نبود اما بازار کتابخوانی رونق بیشتری 
داشت و دانش آموزان پیوسته به دنبال آثار جدیدی در 

این رشته بودند.
چند نام شناخته شده وجود داشت؛ یکی نشریه 
گرانقدر یکان بود که در همان کاغذهای کاهی چاپ 
عبدالحسین  استاد  مسئولیت  و  مدیریت  با  می شد، 
مصحفی، دیگری مجموعه آثار استاد پرویز شهریاری و 

همچنین آثار صفاری و قربانی و... .
آن  در  و  می شناخت  را  زمان  واقعیت  شهریاری، 
راهیابی  برای  فرصتی  دانشگاه  و  کنکور  که  سال ها 
فرودستان به حوزه علم و اجتماع بود، فروتنانه به تألیف 
کتاب های کمک درسی و حل المسائل می پرداخت. در 
آن ایام، معلمان خوب ریاضی بیشتر در تهران و چند 
شهر بزرگ یافت می شدند و در سایر شهرها و حتی 
بسیاری از مناطق شهرهای بزرگ، دسترسی به علم 
و آموزش ریاضی آسان نبود، این گونه آثار می توانست 
این  دبیرستان های  دانش آموزان  برای  به ویژه،  کمکی 
مناطق باشد. کاری که بعدها، کم و بیش تحریف شد و 

طبعاً شهریاری از آن فاصله گرفت.
آثار شهریاری از تألیف و ترجمه در حوزه ریاضیات 
بود و از زمینه های تخصصی تا حوزه های عمومی و حتی 
ذوقی و سرگرمی و چیستان و دانستنی های ریاضی را 
هم در برمی گرفت اما بخش اساسی تر تالش او، همین 
وجه عمومی و فراگیر ساختِن نگاه و نگرش ریاضی در 

جامعه بود.
پرویز شهریاری، مانند دیگر شخصیت برجسته 
ریاضی و بنیانگذار دانشنامه نویســی جدید اســتاد 
غالمحسین مصاحب، به یاری ادبیات هم شتافت و در 
حوزه ادبیات، داستان و اطالعات عمومی، آثاری منتشر 

ساخت که برخی از آنها، نسبتی با ریاضیات هم دارد. 

او نشریاتی مانند چیستا با گرایش ادبی و دانش و 
مردم  در حوزه اطالعات عمومی و... را منتشر ساخت. 
پیش از آن، سخن علمی  را منتشر ساخته بود که 
نشریه ای متفاوت بود و در سال های قبل از انقالب با 
مدیریت او، آغاز به کار کرد و تا زمانی که با مانع حکومتی 
برخورد نکرده بود، انتشار می یافت. این مجله را، استثنایی 
در حوزه مطبوعات علمی ایران می دانند، زیرا توانست 
افزون بر نخبگان، عموم جامعه را نیز با مفاهیم علمی 
آشنا سازد. حّس و جنس معلمی، وجه غالب آثار پرویز 
با کمک  و  نکرد  این بسنده  به  او  اما  شهریاری است. 
همکارانش، مدارسی را پایه گذاری کرد که به ظرفیت 
جمله  از  خوارزمی  فرهنگی  گروه  افزود.  کشور  علمی 

آنهاست و مدارس دخترانه مرجان.
مرجان نام دختر هشت ساله او بود که در سنین 
کودکی درگذشت و پدر، به یاد او چنین مدرسه ای را 
به راه انداخت. باری زنده یاد پرویز شهریاری، شخصیتی 
چندوجهی بود که در حوزه های مختلف علوم و فنون 
ماندگاری  آثار  فرهنگ،  و  ادبیات  و  تربیت  و  تعلیم  و 
بجا گذاشت. او معلمی آراسته و پرکار بود که تار و پود 
زندگی اش در عشق به ایران خالصه می شد و دانش آموزان 
این سرزمین را فرزندان خود می دانست و توانست به 

عمومی کردن دانش ریاضیات، کمکی شایان بنماید.
زمین گر گشاده کند راز خویش 

نمایَد سرانجام و آغازِ خویش
ُکنارش پر از تاجداران بود

بََرش پُر ز خون سواران بَُود
پر از مرد دانا بَُود دامنش

پر از خوب رخ ِجیب پیراهنش
نامش بلند باد

احمد مسجدجامعی
عضو شورای شهر تهران
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اشاره
نقش  اهمیت  دلیل  به 
آموزش  برنامه های  معلم، 
ویژه ای  اهمیت  از  معلمان 
برخوردار است. مجلۀ رشد 
آموزش ریاضی در نظر دارد 
که این مهم را به عنوان یکی 
خویش  اصلی  وظایف  از 
منظور،  به همین  بداند. 
عنوان  با  مجله  در  ستونی 
ریاضی  معلمان  روایت های 
باز شده است تا از طریق آن، 
بتوانیم رابطۀ نزدیک تری با 
معلمان ریاضی برقرار کنیم. 
این روایت ها برای محققان 
فرصت  محقق  معلمان  و 
می آورد  به وجود  ارزنده ای 
نظریه های  تبیین  به  تا 
از  که  تدریس  و  آموزشی 
عمل  و  درس  کالس  دل 
بپردازند.  می جوشد،  معلم 
عمل  به  نظریه ها  آن گاه 
درمی آیند و مجدداً عمل به 
نظریه کشانده می شود و این 
فرآیند هم چنان ادامه پیدا 

می کند.
گرامی  همکاران  از 
انتظار می رود که روایت های 
خود را برای ما بفرستند. علم 
زمانی ارزشمند است که در 
اختیار عموم قرار گیرد، زیرا 
که زکات علم نشر آن است. 
معلمان عزیز باید به اهمیت 
تجربه های خود واقف شوند 
و با پویایی به غنی تر کردن 

آن ها بپردازند.
رشد آموزش ریاضی

ماني رضائي
دکتراي آموزش ریاضي
و مدیر خانه ریاضیات تهران

مقدمه
درست نمی دانم از چه زمانی دغدغة من بازی های 
فکری شد اما می دانم با یک باور عمومی به کار معلمی 
پرداختم، باوری که شاید از کلمات آغازین مقدمه کتاب 
»اندیشه ریاضی«، ترجمه پرویز شهریاری، شکل گرفته 
است: »آدمی، در فعالیت های خالقة خود، هنگامی که 
به  بازی می کند،  یا  و  یاد می گیرد  کار می کند، چیز 
تیزهوشی، حاضر جوابی، قدرت حدس زدن و استدالل 
کردن یعنی به طور خالصه، به اندیشه نیاز دارد. اندیشه 
را می توان، با تمرین تدریجی و منظم، تربیت کرد و 
تکامل داد. بهترین راهی که برای این تمرین وجود دارد، 
عبارتست از حل مسئله های ریاضی، چه مسئله هایی 
که در دورة دبیرستانی به آنها برخورد می کنیم و چه 
مسئله هایی که از عمل و ضمن مشاهدة اشیا و پدیده هایی 
که جهان دور و بر ما را فراگرفته است، پیدا می شود«. 
انگیزه در  ایجاد  برای  این کتاب، دستمایه اصلی من 
دانش آموزان و دانشجویانم بود. شهریاری، با کتاب های 
متنوعی که انتخاب و ترجمه می کرد، تنها مترجم نبود، 
بلکه صاحب سبک خاص خود بود که صبورانه آن را 
ترویج می کرد. ترویج این فرهنگ پس از گذشت بیش 
از 60 سال معلمی، به جریان مهمی در آموزش ریاضی 
کشور بدل شده است. وی با انتخاب کتاب هایی شوق آور 
و مفید، فرصتی برای والدینی فراهم می کرد که دلواپس 
و نگران پیشرفت ذهنی کودکانشان بودند تا بتوانند در 
ساعت های فراغت، هم بچه ها را سرگرم کنند و هم 
به تقویت نیروی اندیشة آنها یاری دهند. کودکان در 
رویارویی با مسئله های سرگرم کننده، بازی های ریاضی، 
شوخی ها و معماها به کار فکری نیاز دارند که این تفکر و 
اندیشه را تقویت می کند و استدالل منطقی را استحکام 

می بخشد. ترجمه کتاب »اندیشه ریاضی« در کنار ترجمة 
سه کتاب دیگر، »سرگرمی های ریاضی«، »سرگرمی های 
جبر« و »سرگرمی های هندسه« گنجینه ای است که 
شهریاری به جامعه ریاضی هدیه کرده است.  گنجینه ای 
که برای معلمان نیز فرصت مناسبی فراهم کرد تا شور 
و اشتیاق را به کالس خود بیاورند. این کتاب ها  »کتابی 
نیست که مثل کتاب های داستانی، یکباره و از ابتدا تا 
انتهای آن »مطالعه« شود؛ از این کتاب]ها[ می توان در 
سال های متوالی و با پیشرفت درک ریاضی خواننده، به 
عنوان ورزشی برای فکر و اندیشة ریاضی، استفاده کرد« 
استفاده ای که تا به امروز به عنوان معلم در مسیر تدریس 
از آن بهره می برم. هر یک از مسئله های کتاب، می تواند 
پیش از ورود به یک مبحث، یا برای ضرورت پرداختن به 

موضوعی خاص مورد استفاده قرار گیرد. 

شروعی مناسب برای ورود 
در کتاب »اندیشه ریاضی«، در بخش هفتم با عنوان 
»خاصیت های عدد 9« پس از مقدمه ای کوتاه، چند مسئله 
مرتبط به هم آمده است. براساس این فصل، فعالیتی طراحی 
کردم که سال ها در پایه های تحصیلی مختلف از آن بهره 
برده ام. جالب است اشاره کنم با اضافه و کم کردن بعضی 
شگردهای معلمی، و غنا بخشیدن به محتوای آن، برای 
دانش آموزان دبستان، راهنمایی، دبیرستان و کالس های 
دانشگاهی به تناسب، از این فعالیت استفاده کردم که هر بار 
موجب شگفتی شده است! بدون آنکه شرحی اضافه کنم، 
نخست منتخبی مبسوط از این بخش کتاب را می آورم، 
سپس به روایتی کوتاه از چگونگی استفاده از آن در یکی از 

کالس هایم می پردازم. 
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بخش هفتم: خاصیت های عدد 9
بعضــی از ویژگی هــای عمل های حســاب دربارة 
عددهای درســت، به عدد 9 بستگی دارد. هر خاصیتی 
از عدد 9، که برای شما، آشنا باشد، می تواند دستاویزی 
برای سرگرمی های ریاضی گوناگونی باشد. مثالً خاصیت 
بخش پذیری بــر 9 را می دانید: عددی بر 9 بخش پذیر 
اســت که مجموع رقم های آن بر 9 بخش پذیر باشد. از 
اینجا نتیجه می شود که مجموع رقم های حاصل ضرب 
هــر عدد دلخواه در 9، مضربی اســت از 9 )یعنی بر 9 
بخش پذیر است(. مثالً داریم: 3186=9×354 و در این 

صورت 6+8+1+3، یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است. 
چند خاصیت دیگر مربوط به 9 را که برای مسأله های 

بعد مفیدند، در اینجا می آوریم: 
1. همیشه بر 9 بخش پذیر است: 

a. تفاضل بین هر عدد و مجموع رقم های آن؛ 
b. تفاضل بین هر عددی که رقم هایشان یکی 
است، ولی به ردیف های مختلف قرار گرفته اند؛ 
c. تفاضل بین دو عددی که مجموع رقم های یکی 

با مجموع رقم های دیگری برابر است. 
2. اگر از چند رقم، عددهایی درست کنیم که تنها 
از  باشند،  داشته  فرق  هم  با  رقم ها  ردیف  در 
تقسیم جداگانة آنها بر 9، باقی مانده های مساوی 
با  است  برابر  باقی مانده  این  می آید.  دست  به 
باقی ماندة تقسیم مجموع رقم های یکی از این 

عددها بر 9.
3. اگر باقی مانده تقسیم مجموع رقمهای عدد را بر 9، 

مانده بنامیم، در این صورت:
a. ماندة مجموع )یا تفاضل( دو عدد برابر است با 

مجموع )یا تفاضل( مانده های آن دو عدد. 
b. ماندة حاصل ضرب دو عدد برابر است با ماندة 

حاصل ضرب مانده های دو عدد مفروض.
نمونه های  روی  را  خاصیت ها  این  می توانید  شما 
عددی آزمایش کنید و اگر از جبر اطالع داشته باشید، 
رابطة  تمرین،  عنوان  به  کنید.  ثابت  را  آنها  می توانید 
مشابهی برای مانده خارج قسمت دو عدد پیدا کنید. 
حاال مسئله های زیر را حل کنید، از آنها می توانید به 

عنوان شیرین کاری هم استفاده کنید. 

کدام رقم حذف شده است؟ 
شما،  از  پنهان  دوستتان،  کنید  فرض  مسئلۀ1. 
عددی با سه رقم یا بیشتر، بنویسد و باقی ماندة تقسیم 
آن را بر 9 به شما بگوید. آن وقت به او پیشنهاد کنید، 

یکی از رقم های عددی را که در نظر گرفته است، حذف 
تقسیم  باقی مانده  و  که می خواهد(  را  کدام  )هر  کند 
عددی را که می ماند بر 9 پیدا کند و دوباره به شما 
بگوید. شما به ترتیب زیر می توانید بالفاصله، رقمی را که 

او حذف کرده است نام ببرید: 
a( اگر باقی ماندة دوم کمتر از باقی ماندة اول باشد، 
تفاضل دو باقی مانده، رقم حذف شده را به شما می دهد؛ 
b( اگر باقی ماندة دوم بیشتر از باقی ماندة اول باشد، 
9 واحد به باقی ماندة اول اضافه کنید، تفاضل باقی مانده 

دوم از آن، همان رقم حذف شده است. 
c( اگر دو باقی مانده مساوی باشند، رقم حذف شده 

یا صفر است یا 9. چرا چنین است؟ 
یادآوری: در حالتی که یک تقسیم بدون باقی مانده 
باشد )یعنی عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر، بخش پذیر 

باشد(، باقی ماندة تقسیم را صفر به حساب می آوریم. 
مسئله2. به دوستتان پیشنهاد کنید، دو عدد در 
نظر بگیرد که رقم هایشان یکی باشد، ولی به ردیف های 
از عدد  را  و عدد کوچکتر  باشند  گرفته  قرار  متفاوت 
بزرگتر کم کند. او، دو عدد اصلی و تفاضل آنها را به 
شما نمی گوید، ولی یکی از رقمهای تفاضل را )به جز 
رقمی که احتماالً صفر باشد(، حذف می کند و مجموع 
بقیة رقم های این تفاضل را اعالم می کند. شما، برای 
پیدا کردن رقم حذف شده کافی است، این مجموع را از 

نزدیکترین عدد مضرب 9، کم کنید. 
 72105 – 25071 = 47034 مثال:  

رقم ها،  بقیة  مجموع  می کنیم.  حذف  را   3 رقم 
مساوی 15)=4+7+4( می شود. تفاضل این عدد 15، از 
نزدیکترین عدد مضرب 9 به آن )یعنی عدد 18(، برابر 
است با 3، و این همان رقمی است که حذف شده است. 

چرا چنین است؟ 

یادآوری: این مسئله را به طریقه های دیگری هم 
از یک عدد دلخواه،  می توان  می توان طرح کرد. مثالً 
مجموع رقم های آن را کم کرد و سپس یکی از رقم های 
مجموع  اگر  کرد.  یا 9( حذف  )به جز صفر  را  تفاضل 
بقیة رقم های تفاضل به شما داده شود، با همان روش 

می توانید رقم حذف شده را پیدا کنید. 
مسئله3. عدد دلخواهی، مثل 7146 می نویسیم. 
یکی از رقم های آن و مثالً 4، را حذف می کنیم. از عددی 
که به دست می آید )و یک رقم از عدد اصلی کمتر دارد(. 
مجموع رقم های عدد اولیه )یعنی 18( را کم می کنیم. 

در مثال ما به دست می آید: 698= 18 – 716. 
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 اندیشه را می توان، با 
تمرین تدریجی و منظم، 
تربیت کرد و تکامل 
داد. بهترین راهی که 
برای این تمرین وجود 
دارد، عبارتست از حل 
مسئله های ریاضی، 
چه مسئله هایی که در 
دورة دبیرستانی به آنها 
برخورد می کنیم و چه 
مسئله هایی که از عمل 
و ضمن مشاهدة اشیا 
و پدیده هایی که جهان 
دور و بر ما را فراگرفته 
است، پیدا می شود

با اطالع بر این تفاضل، چگونه می توان رقم حذف 
شده را پیدا کرد؟ 

در کالس درس 
تا به بحث و  پایه اول دبیرستان، فرصتی بود  در 
بررسی استدالل بپردازیم. کالس با طرح مسئله2 )از 
مجموعه باال( آغاز شد. برای همه دانش آموزان کالس 
این مسئله بیان شد و قرار شد همراه با توضیح معلم این 
کار انجام شود: دانش آموزان عددی را انتخاب کردند، 
به  آن، عدد دیگری  رقم های  با جابه جا کردن  سپس 
دست آوردند و با تفریق آنها و کنار گذاشتن یک رقم 
مخالف صفر، مجموع رقم های باقی مانده را اعالم کردند. 
هر دانش آموز، مجموع رقم های مربوط به اعداد انتخاب 
شده خود را می گفت و من، رقم حذف شده را بیان 
می کردم! کم کم دانش آموزان کنجکاو شده و چگونگی 
»حدس زدن« پاسخ را جویا شدند اما به جای بیان روش 
کار خود، هر پرسش را با پرسشی دیگر پاسخ می دادم 
و موضوع را به بحث می گذاشتم و با کمک این روش 
دانش آموزان را هدایت کردم تا الگو را بیابند. شباهت 

پاسخ ها باعث شد تا الگویی پیدا شود. 

معلم )با اشاره به یکی از دانش آموزان(: مجموع؟ 
دانش آموز: مجموع من شد ... 12

معلم: عدد انتخابی تو ... 6 هست! )بالفاصله با اشاره 
به دیگری( مجموع؟ 

دانش آموز: 23     
معلم: 4! )و با اشاره به دیگری مجموع را می پرسیدم(

دانش آموز: 15     معلم: 3! 
دانش آموز: 11     معلم: 7! 
دانش آموز: 17     معلم: 1! 

و به همین ترتیب، همه دانش آموزان پاسخ را دریافت 
کردند. در خالل این پرسش و پاسخ ها، بعضی ها حاصل 
مجموع رقم هایشان تکراری بود و پاسخ من تکرار می شد. 
چند نفری هم پاسخ را نمی پذیرفتند که با اطمینان 
می خواستم که دوباره محاسبه های خودشان را کنترل 
کنند »چون من مطمئن هستم که جایی اشتباهی رخ 
دانش آموزان  حدس  تا  شد  موجب  بحث  این  داده!«. 
پایان بحث، سعی می کردم به  از  دقیق تر شود. پیش 
جمع بندی موضوع بپردازم. بسیاری حدس هایی در مورد 
جواب می زدند که چندان ربطی به موضوع نداشت اما 
یکی دو نفر رابطه هایی یافته بودند، با این وجود به آن 
اطمینان نداشتند. با این پرسش، موضوع را تمام کردم: 

»جمع عدد شما و من چیه؟« از آنجا که این حاصل جمع 
در بیشتر موارد 18 بود، حدس های خاصی مطرح شد 
و از همه خواستم که توجه بیشتری به سرعت من در 
پاسخ دادن به آنها داشته باشند. در نهایت، عددهای 
9، 18، 27 و 36 مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت 
اما حدسی در مورد ویژگی های مضرب 9 نداشتند. با 
آشکار شدن این موضوع، از آنها خواستم تا »ثابت کنند« 
همواره مجموع مضرب 9 است! نتیجه ای شگفت انگیز 
و غیرمنتظره برای آنها، تا جایی که چند مثال خاص 

می زدند تا آن را نقض کنند. 
موضوع این مسئله ها، دستمایه ای برای فعالیت های 
کالس است. چیزی که موجب تحرک و انگیزه یادگیری 
در بین دانش آموزان می شود و توجه آنان را بیش از پیش 
جلب می کند تا با جزییات بیشتر به موضوع بپردازند. 
نمونه های دیگری از این مسئله ها در روزهای بعد مطرح 
می شد و با گذشت زمان، و افزایش توانایی دانش آموزان 
در استفاده از نمادهای جبری، ارایه استدالل برای هر 
یک از این ویژگی ها ساده تر می شد. شور و شوقی که این 
بازی های ساده در کالس ایجاد می کردند، موجب می شد 
تا مدت طوالنی، دانش آموزان برای یافتن پاسخ این معما، 
زیر و بم درس را دنبال کنند و برای تسلط بر محتوای آن، 

جزییات استدالل ها را مورد توجه قرار دهند. 

باید آموخت
روش هایی که پرویز شهریاری به جامعه آموزشی 
موشکافانه تری  بررسی  نیازمند  است،  داده  پیشنهاد 
از  متفاوت  تجربه ای  برای  را  راه  شهریاری  است. 
کرد.  فراهم  دانش آموزان  برای  ریاضیات  یادگیری 
امنی  محیط  معلم،  بردباری  همراه  به  که  تجربه ای 
پرویز  استاد  فراهم می کند.  یادگیری شاگردان  برای 
شهریاری، با تأکید بر سیر پیدایش هر یک از مفاهیم 
عرصه های  در  ریاضیات  کاربرد  دادن  نشان  ریاضی، 
بازی های  و  سرگرمی  زمینه های  ایجاد  و  مختلف، 
ریاضی، انگیزه ای قوی برای ریاضی ورزی در چندین 
نسل از دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرد. یادش 
همیشه زنده است و نامش به نیکی در عرصه آموزش 

ریاضی جاودانه خواهد ماند. 

منبع
ب. آ. کوردمسکی )؟؟؟(. اندیشه ریاضی. ترجمه پرویز شهریاری 
)1355(. کتاب های سیمرغ وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر. 
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آزاد از بند شهرت 

محمد باقري 

 دکتراي تاریخ ریاضي

 و عضو دائرة المعارف بزرگ اسالمي

شهریاری در هر بندی که بوده، در بند شهرت 

پرکن  دهان  علمی  عنوان های  افزودن  به  و  نبوده 

که  عنوان هایی  است.  نداده  بهایی  خود  نام  جلوی 

زیادی  تا حد  ما،  امروز  علمی  محیط  در  متأسفانه 

بی اعتبار شده اند. بنابراین، اعطای دکترای افتخاری 

به او، بیش از هر چیز برای این عنوان، اعتبار کسب 
کرد.

نه به منصب بَُود بلندی مرد

بلکه منصب شود به مرد بلند

طلیعه  پیدایش  از  حاکی  شایسته،  اقدام  این 

خردورزی و موجب اعتبار و احترام بانیان آن است.

مدتی است چهره هولناک مرگ در نگاهم رنگ باخته... نه این که از احساس تهی شده ام یا جغد ناامیدی 
در اندیشه ام النه ساخته است، نه! ... شاید به یقین رسیده ام که مرگ را توان آن نیست که میان من و ما فاصله 
اندازد چه رسد میان ما و او که شهریار اندیشه هایمان بود. او که شب های بی پناه امتحان، دستمان را می گرفت و 
از میان سطربه سطر کتاب هایش، ما را پا به پای خود، تا بی کران تفکر رهنمون بود. او که به وجدمان می آورد تا 
در تاریخ ریاضیات غوطه ور شویم و همراهش به سرزمین حقایق بی بدیل سفر کنیم، به یکباره، تَرکمان نخواهد 
کرد. شهریاری همیشه هست. تا من و ما، کتاب هایش را ورق می زنیم و از البه الی نوشته هایش نادانسته هایمان را 

می کاویم، شهریاری، زنده و جاوید است.   
به رسم شاگردی و پیروی از او، پایان کالم، گفتاری از خیام :

ور علم بدی به کارها در گردون
کی خاطر اهل علم آزرده بدی

مونا نبیعي
عضو هیئت علمي گروه ریاضي دانشگاه شهید بهشتي

ور علم بُدی به كارها 

جاری شدن كردار نیک 
رسول رمضانیان
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
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پرویز شهریاری  بودم که کتاب های   دبیرستان 
شیفته  آنقدر  کرد.  وارد  ریاضیات  دنیای  به  مرا 
داشتم  دوست  همیشه  که  بودم  شده  او  کتاب های 
او را از نزدیک ببینم اما این امر هیچگاه میسر نشد. 
من او را معلم اول خود خواندم، معلمی که آن چنان 
خوب می نوشت که دانش آموز بدون نیاز به حضور 

او، تنها با خواندن کتاب هایش راه را می یافت.
او با فروتنی کردار نیک خود را برای همیشه در 

جامعه ریاضی ایران جاری کرده است.



سهیال غالم آزاد
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

جورج پولیا، ریاضی دان برجسته مجارستانی به واسطه 
آثار گرانقدری که در زمینه حل مسئله تولید کرده است، 
در بین عالقه مندان به ریاضی و دست اندرکاران آموزش 
ریاضی در سراسر جهان شهرت بسیار دارد. آشنایی جامعه 
ریاضی ایران با آثار آموزشی این ریاضی دان بزرگ، برای 
اولین بار در سال 1364 از طریق ترجمه کتاب خالقیت 
ریاضی1 که به همت پرویز شهریاری انجام شده بود 
صورت گرفت. استاد شهریاری ترجمه این کتاب را از روی 
نسخه روسی آن انجام داده بود و بنابه اظهار ایشان، در 
میان آثاری که وی تا آن زمان ترجمه کرد بود )بیش 
از 200 اثر(، کتاب خالقیت ریاضی، بیشتر از همه مورد 

استقبال واقع شد. )شهریاری، 1381، ص. 11(.
پولیا این کتاب را بعد از کتاب های »چگونه مسئله 
را حل کنیم؟2« )که آن نیز به قلم شادروان احمد آرام 
ترجمه شد؛ انتشارات کیهان( و »ریاضیات و استدالل های 
است  نقل شده  است.  رسانده  چاپ  به  شبه حقیقی3« 
)مدقالچی، 1367( که پولیا، بیش از هر ریاضی دانی تحت 
تأثیر کارهای اویلر بوده است. او دلیل این امر را چنین 
بیان می کند که »  او )اویلر( کارهایی انجام داده است که 
هیچ یک از ریاضی دانان هم طراز او انجام نداده اند. اویلر 
تشریح می کند که چگونه نتایج خود را به دست آورده 
است و من عمیقاً به این موضوع عالقه مند هستم« )ص. 
12(. شاید همین عالقه مندی باعث شده است که پولیا در 
کتاب خالقیت ریاضی به زمینه های عملی و عینی مربوط 
به »دانِش کشف« بپردازد؛ چنان که در مقدمه کتاب 

می گوید »مایلم پژوهشی را که در این کتاب آغاز شده 
است، »دانش کشف« بنامم، زیرا این پژوهش به امکان ها 

و روش های حل مسئله مربوط می شود« )ص.14(. 
پولیا معتقد است که »روش« کشف کردن را می توان 
از طریق آموزش مدرسه ای به جوانان آموخت. به اعتقاد 
او، حل مسئله چیزی جز کشف نیست )و برعکس، کشف 
چیزی جز حل مسئله نیست(، ولی به شرط آن که هم در 
انتخاب نوع مسئله ها و هم در شیوه کار با آنها راه و رسمی 

درست در پیش گرفته شود. 
 شهریاری در مقدمه مترجم، ضمن بیان این مطالب، 
تأکید می کند که پولیا این راه و رسم درست را در کتاب 

خالقیت ریاضی نشان می دهد.
کتاب خالقیت ریاضی در دو بخش و پانزده فصل 
تنظیم شده است. به عقیده یاگلوم )مترجم روسی کتاب(، 
پولیا با واژه های »کشف ریاضی«، در واقع، ویژگِی یافتن 
هر نتیجه گیری ریاضی را بیان می کند و از این دیدگاه، 
فصل هفتم را که به تجزیه و تحلیل روند حل مسئله )روند 
کشف ریاضی( اختصاص دارد، می توان هسته مرکزی و 
محور اصلی کتاب دانست. نکته قابل توجه دیگر آنکه 
برخالف کتاب های قبلی وی، در این اثر، پولیا سهم بزرگ 
و قابل مالحظه ای به »معلم ریاضی« و »معلم معلمان« 
داده است، به خصوص در سه فصل آخر کتاب، او روند 
حل مسئله را در ارتباطی نا گسستنی با روند آموزش 
حل مسئله می بیند، به نحوی که دو پرسش اصلی در 
این زمینه را دقیقاً به هم مربوط می داند: »چگونه حل 
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می شود؟« و »چگونه این حل کردن را یاد می دهند؟«. بر 
این اساس، یاگلوم این کتاب را یک کتاب آموزشی بالینی 
برای معلمان دبیرستان و مربیان مدرسه های تربیت معلم 
در نظر می گیرد. پولیا نیز تأکید می کند که »این کتاب، 
دو هدف را با هم دنبال کرده است: یکی هدف نظری– 
آموزشی دانش کشف و دیگری هدف مشخص عملی و 

ضمناً، بهبود فوری آمادگی معلمان دبیرستان.«
پولیا در مقدمه اذعان می کند که آمادگی معلمان 
ریاضیات دبیرستانی رضایت بخش نیست4، و برای بر طرف 
کردن این کمبود، پیشنهاد می کند که برنامه آماده سازی 
معلم را باید چنان تنظیم کرد که فضای بازی به روی 
معلم آینده بگشاید و به او پروبال بدهد تا بتواند در سطح 
وظیفه خود، خالقیت داشته باشد و به نوآفرینی خو بگیرد. 
او محتوای کتاب را در این راستا تهیه کرده و با ارایه 
توصیه هایی به معلمان و معلماِن معلمان، تالش نموده 
است تا کمکی در جهت بهبود کار تربیت معلم ریاضی 

کرده باشد.
و  »شاگردی  عنوان  با  کتاب  چهاردهم  فصل  در 
معلمی«، پولیا ضمن بحث درخصوص »هدف آموزش«، 
معلمی دانش  به خوبی می پروراند که  را  این مطلب 
حاصل  فصل،  این  ادامه  در  او  است.  هنر  نیست، 
درس های خود را به معلمان، در قالب »ده دستورالعمل، 
برای معلمان« ارایه می کند و به تفسیر آنها می پردازد. این 

ده دستورالعمل ها عبارت  است از:
1. به موضوع درس خود عالقه مند باشید.

2. بر ماده درسی خود، مسلط باشید.
3. بدانید از چه راهی می توانید آنچه را در نظر دارید، 

یاد بدهید بهترین روش یاد دادن را خودتان پیدا کنید.
متوجه  تا  کنید  نگاه  خود  شاگردان  چهره  به   .4
انتظارهای آنها بشوید. دشواری های آنها را کشف کنید. 
باید توانایی این را داشته باشید که بتوانید خودتان را 

به جای آنان بگذارید.
نکنید.  قناعت  عریان  و  آگاهی های خشک  به   .5
بکوشید مهارت را – که الزمه عقل و اندیشه است – 
و عادت به کار منظم را، در دانش آموزان تقویت کنید و 

تکامل بخشید.
6. بکوشید تا حدس زدن و پیش بینی کردن را به 

آنان بیاموزید. 
7. سعی کنید، اثبات کردن را به دانش آموزان یاد 

دهید.
را  چیزی  است،  شده  طرح  که  مسئله ای  در   .8
جست وجو کنید که برای حل مسئله های دیگر، مفید 
است. از موقعیتی که مسئله مشخص مفروض دارد، روش 

کلی را کشف کنید.

9. راز خود را، بالفاصله، فاش نکنید. اجازه بدهید 
دانش آموزان – تا آن جا که می توانند – تالش خود را برای 
حل یا حدس راه حل، به کار برند؛ به دانش آموزان امکان 

بدهید، هر چه بیشتر، خودشان کشف کنند.
10. با اشاره های خود، دانش آموزان را راهنمایی کنید، 

ولی عقیده خود را به زور؛ به آنها تحمیل نکنید. 
استاد شهریاری نیز مانند پولیا با دغدغه دایمِی بهبود 
کیفیت آموزش ریاضی زیست. ترجمه کتاب خالقیت 
ریاضی را می توان پاسخی به این دغدغه دانست و مصداق 

آن را در سخن استاد شهریاری دید: 
خود،  سهم  به  بتواند،  کتاب  این  می کنم  »آرزو 
انگیزه ای باشد برای همه معلمان و دانش آموزان، تا راه 
درست تحصیل دانش را بیاموزند و موجب شود تا در 
آینده، سرزمین ما هم، نام آورانی در شاخه های مختلف 

دانش، به جهان انسانی تقدیم کند« )ص.6(.
با  را  نوشته  این  که  می بینم  شایسته  دراینجا 
استاد شهریاری  بزرگداشت  از دکتر گویا در  سخنی 
ببرم: »اگر تمام فعالیت های  به آخر  در سال 1381 
علمی– آموزشی– فرهنگی شهریاری فقط منحصر به 
ترجمه خالقیت ریاضی می شد، باز هم نام او چون 
نگین بر تارک جامعه ریاضی و آموزش ریاضی ایران تا 

همیشه می درخشید« )ص.3(.

یاد شهریاری تا همیشه زنده و منش معلمی اش پر رهرو باد

پی نوشت
1. Mathematical Discovery
2. How to Solve It?
3. Mathematics and Plausible 
Reasoning

4. این ادعا مربوط می شود به زمان تألیف 
کتاب.

منابع 
1. پولیا، جورج. )1964(. خالقیت ریاضی. 
 .)1364( شهریاری  پرویز  ترجمه: 

انتشارات فاطمی. ایران.
بزرگداشت   .)1381( پرویز.  شهریاری،   .2
آموزش  رشد  مجله  شهریاری.  استاد 

ریاضی. شماره 68.
3. گویا، زهرا. )1381(. یادداشت سردبیر. 

مجله رشد آموزش ریاضی. شماره 68.
4. مدقالچی، علیرضا. )مترجم( ) 1367(. 
ریاضی دان  پولیا  جورج  زندگینامه 
آموزش  رشد  مجله  معاصر.  برجسته 

ریاضی. شماره 17.
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خاطرات دوران نوجوانی
علیرضا مختار

عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي شیراز 

کوتاه است خبر اما طول می کشد پذیرفتنش: شهریاری هم رفت! در میان هیاهوی این روزها دشوار 
قرین خاطرات  و  یادگار گذاشته  آنچه  با  را  اینک دلتنگی ام  است بدوش کشیدن غم رفتن شهریاران! 
دوران نوجوانی ام است تقسیم می کنم. پای گنجه می نشینم و پس از سال ها ورق می زنم؛ جبر و حساب و 
مثلثات دبیرستان و مجله های آشتی با ریاضیات و برهان که به یادگار نگه داشته ام، غبار از نام آشنایش 

در صفحه نخست این یادگارها پاک می کنم. چه کم شمار می شوند لحظه لحظه، شهریاران این دیار... 

شهِریاران بود و خاک مهربانان این دیار               مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد
 )حافظ(
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از میان 
شن هاي داغ كویر

درگذشت استاد بزرگوار مرحوم دکتر پرویز شهریاری 
پدر علم ریاضی ایران و جهان را به تمامی دانش آموزان 
و  ایران  ریاضی  دوستداران  خصوصاً  و  دانشجویان  و 
جهان تسلیت می گویم. من معلمی از نقطه کویری در 
شهرستان محروم و کویری خور و بیابانک هستم و بسیار 
خوشحالم که اولین بار در چهارمین کنفرانس آموزشی 
ریاضی کشور در تهران توسط دبیر همایش خانم دکتر 
گویا با دکتر شهریاری آشنا شدم. تواضع و فروتنی ایشان 
و نامحدود بودن علم ریاضی در بیانشان، مشهود بود.وی 
معتقد بود که سه اصل فلسفه، تاریخ و کاربرد ریاضی در 
آموزش ریاضی کشور گمشده است. همچنین، اعتقاد 
داشت دانش آموزان خوب ریاضی ایران، کنکور بده های 
خوبی نیستند اما مسئله حل کن های خوبی هستند. من 
از شهری در میان شن های داغ و نخل های سرسبز و 
قالی های خوشرنگ و آسمانی پرستاره، این ضایعه علمی 
را به تمام جامعه علمی ایران و جهان تسلیت می گویم و 

امیدوارم رهرو راه ایشان باشیم.

احمد زرگر
دبیر بازنشسته ریاضي خور و بیابانک

امیدی  هیچ معنایی نداشتدر نگاهش نا
محمد جلوداری ممقانی 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

و مردم را منتشــر کرد. ناامیــدی در قاموس آقای دچار شــد. آقای شــهریاری بالفاصله مجلة دانش تعطیل شدن دانشــگاه ها  به سرنوشت مجله قبلی آشنایی با دانش را آغاز کرد. این مجله نیز در جریان اینکه مجله تعطیل شــد. وی بالفاصله انتشار مجله ایشــان بود. ایشان کار انتشــار مجله را ادامه داد تا به عمل آورد. این اولین دیدار و آغاز آشــنایی ما با برای کمک به انتشار مجلة آشتی با ریاضیات دعوت ریاضی دانشــگاه آزاد ایران آمــد و از اعضای گروه در ســال های 55 و 56 آقای شهریاری به گروه 
شهریاری معنایی نداشت.



سیدحسن علم الهدایي
عضو هیئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

استاد  از  خاطره  دو  یادآور  یادداشتم،  که  مایلم 
به  خاطره  نخستین  باشد.  شهریاری  پرویز  بزرگوار 
و  نوجوانی ام یعنی سال های 51  و  دوران دبیرستان 
52 برمی گردد و دیگری مربوط به اوایل تابستان 84 
است که برای نخستین بار، افتخار دیدار با ایشان را در 
یک جمع خصوصی پیدا نمودم. باید اعتراف کنم که 
آشنایی ام با استاد، عمدتاً از کتاب مشهور روش های 
جبر ایشان شروع شد. در واقع، به اقتضای عالیقم به 
ریاضیات، در جست وجوی منابع غنی تر ریاضی بودم 
تا کمبودهای کتاب هاي درسی دبیرستانی را جبران 
نمایم و در این جست وجو، به کتاب روش های جبر 
ایشان رسیدم و چاپ دوم آن را که مربوط به سال 
کردم.  بود، خریداری  تومان  قیمت 25  به  و   1348
کتابی که به گفته استاد در دیدار سال 84، بیش از 
20 بار تا آن زمان چاپ شده بود و از جمله معدود 
کتاب های ریاضی ای بود که بالفاصله پس از انتشار، 
گفتم،  که  طوری  همان  اما  می شد!  نایاب  آن  چاپ 
برای اولین بار استاد شهریاری را در سال 84 و در 
یک جمع خصوصی از معلمان ریاضی مشهد مالقات 
ریاضی دان  آن  عمر  از  بهار   79 که  زمانی  نمودم، 
برجسته و عمیق می گذشت. استاد با وجود بیماری و 
کهولت سن، رنج سفر را پذیرا شده بودند و در جمع 
ما حاضر شدند و با گشاده رویی و حوصله، دیدگاه های 
 خود را درخصوص برخی مسائل مرتبط با ریاضیات 

ـ به ویژه در آن زمانـ  مطرح نمودند. درست به خاطر 
و کم عمقی  ریاضی  تفکر  از ضعف  ایشان  دارم که 
آموزش  شدن  تستی  و  دانش آموزان  ریاضی  دانش 
آنان به شدت گله داشتند و بر خالقیت در ریاضیات 
تأکید می کردند. استاد بر کنکور تستی و شیوه رایج 
گزینش دانشجو در کشور ایراد جدی داشتند و آن را 
به نوعی، تعطیل شدن تفکر و خالقیت در ریاضیات 
می دانستند. ایشان می گفتند که من معلم ریاضی ام 
ما  است.  جوابی  دارای  مسئله ای  هر  که  می دانم  و 
تنها کشوری در دنیا هستیم که این نوع کنکور را 
برگزار می کنیم و باید شیوه ورود به آموزش عالی را 
تغییر دهیم. ژاپن با جمعیت بیشترش مشکل ورود 
به دانشگاه را حل کرده است چرا ما نتوانیم آن را حل 
کنیم. ایشان به شدت ناراحت بودند که کتاب های 
تست جای هر نوع کتابی را در خانه ها گرفته است! 
اعتقاد  و  دلبستگی  از  استاد  همان جلسه  در  اتفاقاً 
زیاد خود به کتاب )روش های جبر( سخن گفتند و 
تأکید داشتند که کتاب مذکور بر روی خوانندگان 
که  هر چند  است،  داشته  فوق العاده ای  تأثیر  من  و 
دیگر  مردم  چون  ندارد،  خواننده  اصاًل  سال ها  این 
آموزنده ای  نکته  بگیرند.  یاد  را  ریاضی  نمی خواهند 
که از استاد در همان جلسه به خاطر دارم این است 
که )من معلمم و به معلمی ام افتخار می کنم(.                                                                           
روحش شاد، یادش جاودان و راهش پر رهرو 
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محمدرضا فدائی  
عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و کامپیوتر 
دانشگاه شهیدباهنر کرمان

این که بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان )مطابق با 
بندهای ماده 4 آیین  نامه نحوه اعطای دکترای افتخاری که 
در تاریخ 1371/4/21 به تصویب شورای مرکزی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی رسیده و مورد تأیید وزیر وقت 
فرهنگ آموزش عالی قرار گرفته بود( می توانست نسبت به 
اهداي دکترای افتخاری به شخصیت  های برجسته علمی- 
دکترای  درجه  اعطای  پیشنهاد  نماید،  اقدام  آموزشی 
افتخاری به استاد مطرح گردید. پس از طی تشریفات 
قانونی و تأیید نهایی توسط کمیسیون ذي ربط در وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی، در روزهای 17 و 18 اردیبهشت 
1381 در خالل برگزاری اولین همایش آموزش ریاضی، 
از خدمات این استاد فرزانه تجلیل به عمل آمد و اولین 
دکترای افتخاری دانشگاه شهید باهنر کرمان در شاخه 

ریاضیات به ایشان اهدا گردید. 
به هر حال، با کمال تأسف با شنیدن خبر درگذشت 
استاد دکتر پرویز شهریاری، چهره ماندگار ریاضیات کشور 
از  سال  ده  گذشت  از  )پس  جاری  ماه  اردیبهشت  در 
مراسم تجلیل ایشان در کرمان(، در تاریخ 1391/2/24 
با تنی چند از همکاران بخش ریاضی در کرمان به سوگ 
نشستیم و از خدمات ارزنده  اش به جامعه ریاضیات کشور 
سخن گفتیم، و به روان پاکش درود فرستادیم. یکی دو 
روز بعد، سردبیر محترم مجله رشد آموزش ریاضی، سرکار 
خانم دکتر زهرا گویا موضوع انتشار ویژه  نامه استاد را مطرح 
کردند و پیشنهاد نمودند که اعضای هیئت تحریریه چند 
سطری در ارتباط با استاد جهت چاپ در ویژه  نامه مجله 
ارسال نمایند. بنده هم که افتخار همکاری با ایشان را دارم 

کم کم در دفتر خاطرات ثبت می  شود که سال 2000 
میالدی )که از سوی سازمان ملل متحد، سال جهانی 
ریاضیات نامیده شد(، نقطه عطفی در تاریخ ریاضیات 
بود. در محافل ریاضی کشورهای مختلف از جمله کشور 
سال  این  بزرگداشت  برای  برنامه  هایی  ایران،  عزیزمان 
تدارک دیده شد و به اجرا درآمد. یکی از مواردی که مورد 
نظر شورای بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار 
گرفت، تجلیل از پیشکسوتان و مروجان ریاضی کشور 
افتخار  که  اوایل دهه 1380)هجری شمسی(  در  بود. 
این  اینجانب گردید،  ریاضی نصیب  سرپرستی بخش 
مهم در دستور کار شورای بخش ریاضی قرار گرفت و 
به طور جدی پیگیری شد. پس از رایزنی  ها و نظر خواهی 
از همکاران ارجمندم، بنا به پیشنهاد اساتید گرانقدر و 
پیشکسوتمان، آقایان دکتر مهدی رجبعلی  پور و دکتر 
مهدی بهزاد، تجلیل از خدمات ارزشمند و تالش  های 
مستمر و ارزنده استاد پرویز شهریاری، آموزشگر برجسته 
ریاضی که از مفاخرکرمان است، در شورای بخش ریاضی 
مطرح گردید و مورد توافق همگان قرار گرفت. با عنایت 
به این که از ابتدای دهه 80 ، به همت و پیگیری دیگر 
استاد فرهیخته کشورمان سرکار خانم دکتر زهرا گویا و 
تنی چند از همکارانشان، دوره کارشناسی ارشد آموزش 
ریاضی تأسیس شده بود، پیشنهاد کردم که تجلیل از 
استاد شهریاری در خالل برگزاری همایشی تخصصی 
در حوزه آموزش ریاضی انجام شود، و مسئولیت کمیته 
اجرایی و علمی همایش را پذیرفتم. پس از بررسی پیشینه 
علمی و سوابق آموزشی و پژوهشی استاد و با عنایت به 

در روزهای 17 و 18 
اردیبهشت 1381 در 
خالل برگزاری اولین 
همایش آموزش 
ریاضی، از خدمات 
این استاد فرزانه 
تجلیل به عمل آمد 
و اولین دکترای 
افتخاری دانشگاه 
شهید باهنر کرمان 
در شاخه ریاضیات 
به ایشان اهدا گردید
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بر آن شدم که  
اوالً؛ شرح زندگانی و توضیح در مورد خدمات علمی- 
از منابع مورد  ایشان )که  آثار منتشر شده  آموزشی و 
استفاده دانشجویان و آموزشگران ریاضی است( را با ارجاع 
به نوشته هایی که در این مورد دیده یا مطالعه کرده ام، 
واگذار نمایم. لذا جهت مطالعه خوانندگان ارجمند فهرست 

آن ها را ذکر می  کنم: 
1. پورحسینی، ابوالقاسم )1380(. پس از چهل سال: 
مهاجر،  نشر  اول،  چاپ  پرویز شهریاری.  استاد  زندگانی 

کرمان.
2. رجبی، پرویز؛ باقرزاده، محسن )1380(. ارج نامه 
استاد  فرهنگی  خدمات  سال  پنجاه  پاس  )به  شهریاری 

شهریاری(. چاپ اول. انتشارت توس، تهران. 
3. فدائی، محمدرضا و رجبعلی  پور، مهدي )1381(. 

شهریاری نامه، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
4. ویژه نامه استاد پرویز شهریاری، مجله رشد آموزش 
انتشارات کمک  نوزدهم.دفتر  ریاضی. شماره 68. سال 
آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي وزارت 

آموزش و پرورش. 
5. نیک بخت، حسن )1381(. بزرگداشت استاد پرویز 
شهریاری و همایش آموزش ریاضی. کتاب فروردین، دفتر 

اول، چاپ اول. نشر اشاره، تهران.
6. بهتویی، محمد )1381(. گزارشی از مراسم تجلیل 
از استاد پرویز شهریاری در همایش آموزش ریاضی در 
دانشگاه کرمان. 17و 18 اردیبهشت 81، چیستا. سال 
نوزدهم، شماره 8 و 9، اردیبهشت و خرداد 1381، تهران.

7. نیک بخت، حسن )1381(. تجلیل از استاد پرویز 
شهریاری، بایا )ماهنامه ادبی، هنری، فرهنگی، اجتماعی(، 

دوره دوم، شماره 13 و 14، تهران.
8. بهزادي، رقیه و جمعی از نویسندگان )1382(. 
انتشارات  اول،  چاپ  شهریاری.  پرویز  استاد  جشن نامه 

فردوسی، تهران. 
ثانیاً؛ استاد فرزانه و گرانقدرمان جناب آقای دکتر 
مهدی رجبعلی  پور به دالیلی )معالجه همسر بزرگوارشان 
که خداوند شفا عنایت فرماید( در خارج از کشور بسر 
می  برند و مي  دانم اگر در موقعیتی غیر از وضعیت فعلی 
بودند، در این ارتباط مفصالً مطالبی را به رشته تحریر در 
می  آوردند. لذا ضمن اعالم تسلیت و هم دردی ایشان به 
بازماندگان آن مرحوم و جامعه ریاضی کشور، براي این 
که گوشه  ای از جایگاه شخصیت استاد شهریاری در ذهن 
ایشان را مطرح کرده باشیم، قسمت اول پیشگفتارشان را 

در شهریاری نامه، عیناً نقل می  کنم: 
»سقراط به عنوان یک آموزگار و راهنما همیشه سعی 
داشت باورهای خود را بر دیگران تحمیل نکند. وی خود را 
قابله ای می  دانست که انسان ها را در گذر از زندان نادانی به 
جهان دانایی یاری می  داد. قابله چیزی به نوزاد نمی  آموزد 
بلکه فقط چشمانش را به دنیای جدید باز می  کند. وی 
توانایی یادگیری را امری ذاتی می  دانست و وظیفه آموزگار 
را در هدایت این استعداد می  دید. این اعتقاد در روش و 
منش استاد پرویز شهریاری به وضوح دیده می  شود. ایشان 

به مفهوم واقعی، روش سقراطی دارند. «
ثالثاً؛ با درود به روان پاک آن عالم فرهیخته و عرض 
تسلیت به جامعه ریاضی کشور، بازماندگان، همکاران و 
شاگردان آن مرحوم، رحمت الهی را برای ایشان مسئلت 

می  نمایم. 

زل زده به     

آذر کرمیان
کارشناس ارشد آموزش ریاضی 
و دبیر ریاضی استان قم

خبر کوتاه است و تلخ... با خاطراتی که همیشه در 
ذهن جاری اند... برای مرد بزرگی که حرف های زیادی 
برایش می شود نوشت. اما من مدام خاطره یک روز در 
سال 1382 در ذهنم می نشیند که زل زده به ذره بین 
پشت آن میز بزرگ پر از کتاب هنوز هم می آموخت 
و چیزی جز آن روز، حاال در ذهنم مرور نمی شود. او 
سال ها حرف اول و آخر ریاضی ایران بود. از شنیدن خبر 
درگذشتش دلم گرفت ودعا کردم برای آرامش روحش 

که باران رحمت خدا بر او ببارد. 
بیست و دوم اردی بهشت همیشه یادم میمونه و 

یادش که همیشه یادمه.

ذره بین
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نرگس مرتاضي مهرباني
دانشجوي دکتراي آموزش ریاضي و دبیر ریاضي

با دکتر شهریاری در اواخر دهه شصت، در حوزه ای 
خارج از ریاضی آشنا شدم؛ زمانی که سردبیر ماهنامه 
چیستا بودند و من، نوجوانی تشنه دانستن. خوب یادم 
هست که هر ماه، چه بی صبرانه منتظر آمدن این مجله 
به خانه مان بودم تا چون پنجره ای بازش کنم و از اشاره1 
آن آغاز و به دنیای هنر، سینما، ادبیات، فرهنگ و تمدن 
فارسی پرواز کنم. خوب یادم هست که همان اشاره های 
کوتاه استاد شهریاری، چه غوغایی در درونم برپا می کرد:

دانش و هنر، مرز کجاست؟ تا کجا باهم اند و در 
کجا از هم جدا می شوند؟ پاسخ به این پرسش چندان 
ساده نیست. نخست باید تعریفی را برای »دانش« و 
تعریفی را برای »هنر« بپذیریم، تا بتوانیم با تکیه بر آنها، 
نزدیکی یا دوری آنها را از یکدیگر، بازشناسیم. شاید 
بتوان گفت که »دانش، یعنی آگاهی های قابل تجربه 
و قابل انتقال به دیگران؛ و هنر یعنی استعداد و قابلیت 

آفرینش های تازه.«
اگر چنین باشد، باید گفت که »هنر تا جایی دانش، 
به بعد هنر است«. یعني »قابلیت  از جایی  و دانش 
نوآوری« نمی تواند از صفر آغاز شود و نیاز به آموزش 
دارد. این آموزش، چه در کالس های درس باشد، چه 
انتقال  به معنای  خودآموزی و چه در صحنه جامعه، 
آگاهی ها و تجربه های دیگران به »  نوآموز هنر« است 
و بنابراین، قابل یادگرفتن و یاددادن است و این، همان 
نامید و  را »دانش هنر«  باید آن  سنجشی است که 
»هنر«، به مفهوم خاص خود، از آنجا آغاز می شود که 
نه بتوان آن را یاد داد و نه بتوان یاد گرفت، آنجا که به 
»نوآوری« و »آفرینش ها« نیازدارد و اگرچه »هنرمند«، 
بدون فراگیری »دانش هنر«، بدون آگاهی از کارهای 
شناخت  بدون  و  جهان بینی  داشتن  بدون  دیگران، 
جامعه، نمی تواند هنرمند باشد، در عین حال و تنها با 

تکیه بر این مقدمات هم »هنرمند« نمی شود، چرا که 
در این مرحله، به »آنی« نیاز دارد که در هرکسی نیست.
و گمان می کنم که »دانش« هم چنین باشد.تا آنجا 
که با کارهای دیگران آشنا می شویم و بر آنها تسلط 
می یابیم، با آگاهی های قابل انتقال سروکار داریم. ولی 
اگر بخواهیم »دانشمند« باشیم، دیگر نمی توانیم خود 
را به آن چه دیگران آورده اند، سرگرم کنیم. از این جا 
به بعد، به »نوآوری« و آفرینش محتاجیم، یعنی همان 
به  بود. شاید  برای »هنرمند« شدن الزم  »آنی« که 
همین دلیل باشد که از »هنر معلمی«، »هنر کشف 
و اختراع« و »هنر پدیدآوردن نظریه های تازه« صحبت 

می کنیم.2
خب آن زمان، به اقتضای سن و تجربه ام قادر به درک 
بسیاری از این اشاره ها و گفته ها نبودم. اما وقتی دقیق تر 
نگاه می کنم. درمی یابم که این اشاره ها در انتخاب مسیر 

زندگی و  تصمیم گیری هایم چه خوب رهنمونم شده اند.
سال ها بعد، زمانی که رشته ریاضی را انتخاب کردم، 
بار دیگر با استاد شهریاری آشنا شدمـ  اما این بار در قبای 
ریاضی. ابتدا، فکر می کردم تشابه اسمی است. با خود 
می گفتم چگونه ممکن است شخصی در مجله ای هنری 
و ادبی، بدان شیوایی بنگارد و در عین حال، در عرصه 

ریاضی نیز بدین گونه توانا باشد. 
زمانی که رشته آموزش ریاضی را انتخاب کردم، با 
گروهی از دانشجویان و اساتید این رشته به منزل ایشان 
نزدیک  از  استاد شهریاری  با  رفتیم و سعادت آشنایی 
نصیبم شد. شهریاری با موهایی سفید که گرچه عصایش 
از کهولت سنش خبر می داد اما شیوایی و فروتنی نهفته در 
کالمش و نگاه نافذ و مطمئنش، گواهی روشن بود بر پرویز3 
بودنش؛ همان پرویز شهریاری که دوشادوش چندین نسل 

در برابر »تندر« ایستاد، خانه را روشن کرد و مرد.
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غافلان 
همسازند،
تنها توفان

             کودکان ناهمگون مي زاید.
همساز 

سایه سانانند،
محتاط 

در مرزهاي آفتاب
در هیئت زندگان، 

                    مردگانند.
 

وینان دل به دریا افکنانند،
به پاي دارنده آتش ها

زندگاني، 
           دوشادوش مرگ

                                پیشاپیش مرگ
هماره زنده از آن سپس که با مرگ

و همواره بدان نام
                       که زیسته بودند،

که تباهي 
از درگاه بلند خاطره شان

                         شرمسار و سرافکنده مي گذرد.
 

کاشفان چشمه
کاشفان فروتن شوکران

جویندگان شادي
                      در مجري آتشفشان ها

شعبده بازان لبخند
                      در شبکاله درد

با جاپایي ژرف تر از شادي
در گذرگاه پرندگان.

 
در برابر تندر مي ایستند
خانه را روشن مي کنند،

و مي میرند.4
روحش شاد و یادش گرامی

پي نوشت
1. در مجله چیستا، یادداشت سردبیر با عنوان اشاره آورده می شود.

2. چیستا، تیر و مرداد 1368، شماره 59 و 60
3. فاتح، پیروز

4. سروده احمد شاملو
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خیلی سخت و دشوار است که بخواهم در مورد 
شخصیتی بنویسم که 21 سال در کنار هم بودیم واکنون 
در جمع ما حضور ندارد و برای همیشه در کنار او بودن و 

فیض وجودش را از دست داده ایم.
استاد شهریاری عزیز! شما برایم همیشه زنده اید و 
افکار، توصیه ها و راهبردهای شما همواره با من و در 

ذهن و جان من جاری و ساری است.
استاد عزیز! هیچگاه لذت لحظاتی را که با شما سپری 
کردم  از یاد و خاطرم نخواهد رفت. روزها و ساعت هایی 
که در جمع هیئت تحریریه یا مکان های مختلف  بنا بر 
مناسبت های گوناگون، در محضر شما بودم و از لحظه 
لحظه آن درس می گرفتم و شاگردی می کردم و شما 
هم چون پدری مهربان، برایم راهنما و سرمشق بودید، 

جزو بهترین ساعت های عمرم محسوب می شوند.
هرگز روزهایی را که در دبیرستان فیروز بهرام با 
هم تدریس داشتیم را فراموش نمی کنم، به خصوص 
زنگ های تفریح که شما از کالس جبر سوم و بنده از 
کالس ریاضیات جدید می آمدیم و آن دقایقی که در 
خدمت شما بودم، همواره با شوخی های لطیف خود، 

روحیه ای مضاعف به من می بخشیدید.
استاد عزیزم،  از سال  1369تا کنون هنوز طنین 
اولین صحبت تلفنی  با شما در گوشم هست که وقتی 
خودم را معرفی کرده وتوضیح دادم که مجله ای مشابه 
مجله یکان را می خواهم راه اندازی نمایم و نیاز به کمک 
شما دارم، فرمودید »کار خیلی خوبی است و با این کار 
موافقم. آدرس شما کجاست تا اولین جلسه را شروع 

کنیم«. 
به همین  بزرگ،  استاد شهریاری  نمی شد  باورم 
راحتی ولی  با نهایت بزرگواری دعوت مرا پذیرفته باشند 
و از آن پس، همواره با چهره متین، آرامش بخش و در 

عین حال فکور، هر سه یا چهار هفته یک بار نیم ساعت 
قبل از شروع جلسه هیئت تحریریه در دفتر انتشارات 

حضور می یافتید و تا پایان ما را همراهی می نمودید.
تاریخ  آن  از  سال  چندین  عزیز!  شهریاری  استاد 
می گذشت که یک بار از شما سؤال کردم »چرا پیشنهاد 
دانشگاهي در ونکوور را مبنی بر تدریس تاریخ ریاضیات 
با آن شرایط ایده آل ودر کنار خانواده نپذیرفتید« و شما 
با عبارتی کوتاه  اما معنی دار که تا زنده ام آن را فراموش 
نخواهم کرد فرمودید، »اگر قبول می کردم االن در جمع 

شما عزیزان مجله برهان نبودم«. 
را  معلمی  ویژگی های شغل  روزی  بزرگوار،  استاد 
برایم بیان کردید و فرمودید، »معلم یک پرونده زنده 
نتیجه  می تواند  و  می کند  حرکت  جامعه  در  و  است 
کار خود را تا زنده است مشاهده کند و این که معلم 
همیشه در دو نسل زندگی می کند؛ یکی نسل خودش و 
دیگری نسل بچه هایی که با آنها سروکار دارد« و این که  
از من سؤال کردید »شما چند ساعت در روز تدریس 
می کنید؟«، عرض کردم حدود 8 ساعت. فرمودید »پس 
8 ساعت دروغ نمی گویید واین ویژگی این شغل شریف 
است که تا مادامی که درس می دهید، حتی امکان دروغ 

گفتن را در حضور دانش آموزان ندارید.« 
استاد عزیز! من از شما درس ها وتجربیات بسیاری 
امیرمؤمنان  گهربار  کالم  مصداق  به  و  آموخته ام  را 
َصیََّرنی  َفَقد  َعلَّمنی حرفاً  علی)ع( که فرمودند »من 
َعبداً«، بار سنگینی را بر دوش خود احساس کرده  و 
بتوانم حق شاگردی را بجا آورم و  این که  می کنم و 
یاد و خاطره شما را زنده نگه داشته و همه تجربیات 
و آموزه های خودم را که شما در طبق اخالص و در 
کمال بزرگواری در اختیارم قرار دادید، به نسل های 

بعدی منتقل نمایم.
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حمید رضا امیري
 سردبیر مجله رشد برهان ریاضي متوسطه و دبیر ریاضي 



 تواضع استاد 
در مالقات با دو تازه كار
حسین غفاري، دبیر ریاضي و کارشناس ارشد آموزش ریاضي

سال 1376، دانشجوی سال اول دانشگاه بودم و تازه 
دبیرستان را تمام کرده بودم. با یکی از دوستان تصمیم 
گرفتیم کتابی را ترجمه و چاپ کنیم. در آن زمان در 
زمینه  المپیاد، کتاب های زیادی وجود نداشت واین کتاب 
منبع خوبی برای دانش آموزانی بود که می خواستند برای 
شوند.  آماده  ریاضی  المپیادهای  مسابقات  در  شرکت 
بردیم  انتشاراتي  چند  نزد  آن را  ترجمه کتاب،  از  پس 
و درخواست چاپ آن را کردیم. روال کار اغلب ناشران 
چنین بود که کتاب و ترجمه  آن  را از ما می گرفتند ـ 
گاهی بدون ارایه  رسیدـ  و به کارشناس انتشارات نشان 
می دادند و نتیجه  آن را به ما اطالع می دادند که این کتاب 
را چاپ می کنند یا خیر. البته چگونگی برخورد مسئوالن 
و کارشناسان با دو جوان تازه کار، نکات جالب و گاهی تلخ 

داشت که مجالی دیگر برای شرح آن الزم است.
پرویز  استاد  انتشاراتي ها،  این  از  یکی  کارشناس 
شهریاری بودند که خود ایشان چند سال قبل در این 
انتشارات، چند کتاب در زمینه  المپیاد به چاپ رسانیده 
بودند. مسئوالن انتشارات گفتند که کتاب و ترجمه  آن 
 را نزد ایشان ببرید و در صورت تأییدشان، درباره  چاپ 
آن صحبت مي کنیم. به دفتر استاد شهریاري رفتیم و 
در آنجا برای اولین بار بود که از نزدیک با ایشان مالقات 
داشتیم. خوشحال بودیم که استاد را می بینیم و مهم 
بود که بدانیم نظرشان درباره  ترجمه ما از کتاب، چه 
خواهد بود. ایشان به گرمی پذیرای ما شدند و با دقت 
به مطالعه  بخش هایی از کتاب و ترجمه  آن پرداختند. 
)برای مطالعه از یک ذره بین چشمی استفاده کردند که 
تا آن موقع، فقط در ساعت سازی ها دیده بودم(. سپس 
شروع به صحبت کرده و نکاتی را درباره  کتاب و ترجمه 

بیان کردند. 
در ابتدا، بسیار ابراز خوشحالی کردند که با سن کم، 
مبادرت به انجام این کار کرده بودیم و بسیار تشویق کردند 
که با وجود تمام سختی هایش این کار را ادامه دهیم.  در 
ادامه گفتند که ترجمه  بسیار خوبی انجام داده اید و ابراز 

رضایت کردند. این امر برای ما بسیار مسرت بخش بود 
چرا که انتظار نداشتیم شخصی با چنان پشتوانه ای در امر 
ترجمه و تألیف، از ترجمه خام دو جوان تازه کار تعریف 
و تمجید کند. البته درباره  ترجمه انجام شده، نکاتی را 
نیزگوشزد کردند. چند نمونه از اشتباه های دستوری را 
که مرتکب شده بودیم نشان دادند و در مجموع گفتند 
که »سعی کنید ازکلمات فارسی بیشتری استفاده کنید«. 
به طور مثال، در جایی از ترجمه کلمه  »دوایر« را استفاده 
کرده بودیم که ایشان گفتند »دور« فارسی است و عرب 
زبان ها از روی آن »دایره« را ساخته اند و بهتراست که از 

کلمة »دایره ها« استفاده شود. 
سپس کمی هم درباره خود کتاب صحبت کردند و 
گفتند که از نظر ایشان کتاب، آموزنده است و ساختار 
جامعه   در  کمی  طرفداران  کتاب  این  اما  دارد.  خوبی 
دانش آموزی دارد و به احتمال زیاد، فروش چندانی نخواهد 
داشت و انتشارات انتظار دارد که در این باره هم نظرم را 
بگویم. گفتند که کتاب و ترجمه  آن  را تأیید می کنم اما 
فروش آن  را تضمین نمی کنم. این صحبت ها نشان از آن 
داشت که کتاب در این انتشارات چاپ نخواهد شد و شاید 
کمی باعث ناراحتی ما شد. در آخر، درباره  وضعیت نشر 
در کشور صحبت هایی کردند و سعی داشتند کاری کنند 

که انگیزه   خود برای ادامه  راه را از دست ندهیم.
آن کتاب را سرانجام در یک انتشاراتي دیگر چاپ 
کردیم و در مجموع، تجربه  خوبی برای ما محسوب نشد. 
چرا که مشکالتی را دیدیم که قبل از آن فکر نمی کردیم 
وجود داشته باشند و شاید این بخش ماجرا که بازگو شدـ 
دیدار با استاد شهریاری ـ از معدود خاطره های خوشی 
باشد.  مانده  باقی  برایمان  آن کتاب  از چاپ  باشد که 
تواضعی که ایشان در برخورد با دو جوان تازه کار از خود 
نشان دادند و هم چنین، اشتیاقی که برای کار داشتند، 

هرگز از یادمان نخواهد رفت. یادش گرامی باد.
کاش می شد گاه، با خدا در آفرینش هم عنانی کرد،

ناب نوشین لحظه ها را جاودانی کرد 
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بهناز نیک ورز 
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان و معاون اجرایی خانه ریاضیات کرمان 

در همایش جشن روز ریاضیات و بزرگداشت خیام، 
مراسم یادبودی برای استاد شهریاری توسط خانه ریاضیات 
کرمان در سی ام اردی بهشت 1391 برگزار شد. در این 
مراسم، پس از شرح فعالیت های چندین ساله خانه ریاضیات 
کرمان، دکتر رفیع پور به عنوان مدیر خانه ریاضیات کرمان، 
پیرامون اساس نامه این خانه و فعالیت های سال 1390 و 
برنامه های سال 1391 صحبت کردند و توضیحات زیر را ارایه 

کردند. 
انجمن های کشور، توسط شورای  رتبه نخست   کسب 
از میان 265  ریاضیات کشور در سال 1390   خانه های 

انجمن علمی کشور؛
 برگزاری همایش روز ریاضی؛ 
 کارگاه های آموزشی تابستان؛ 

 برگزاری چهارمین جشنواره خانه ریاضیات کرمان؛  
 لیگ بازی و اندیشه؛ 

 مسابقات تورنمنت ویژه دانش آموزان دبیرستانی )3 مرحله(

در ادامه این همایش، دکتر محمدرضا فدائی، رییس 
دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر، پیرامون  
چگونگی اعطای دکترای افتخاری به استاد پرویز شهریاری 
از طرف دانشگاه شهید باهنر کرمان، سخنرانی داشتند. در 
این سخنرانی عنوان شد که دکتر مهدي رجبعلی پور، آغازگر 
بحث اعطای دکترای افتخاری به استاد شهریاری بودند. بحث 
اعطای دکترای افتخاری به استاد شهریاری در بخش ریاضی 
دانشگاه شهید باهنر مطرح شد و با اکثریت قریب به اتفاق 
آرا تصویب شد. در مراسم اعطای دکترای افتخاری به استاد 
شهریاری، همه رؤسای دانشگاه شهید باهنر کرمان از ابتدا 
تا آن زمان حضور داشتند. هم چنین، آیت اهلل حقیقی نیز 
حاضر بودند. دلیل حضور ایشان این بود که در واقع، معلم 

استاد شهریاری در مدرسه بودند. 
در ادامه مراسم، مجری جلسه با خواندن مطالبی پیرامون 
شخصیت و فعالیت های استاد شهریاری، از حضار خواستند 
تا به پاس احترام به استاد شهریاری یک دقیقه سکوت کنند. 
سپس یک کلیپ 8 دقیقه ای از حضور استاد شهریاری در 
خانه ریاضیات کرمان، پخش شد. در این کلیپ، بخش هایی 
از سخنرانی استاد شهریاری وجود داشت و چنین به نظر 
می رسید که استاد هم اکنون در جلسه حاضرند و حضار را 

مخاطب خود قرار داده اند. 
از اتفاقات دیگر این همایش، برگزاری میزگرد "نشست 
صمیمانه اساتید دانشکده ریاضی دانشگاه شهید باهنر به 
منظور همگانی سازی ریاضی" بود. در این میزگرد که دکتر  
و دکتر محمود محسنی مقدم، دکتر یوسف  تاتا  ماه بانو 
بهرام پور، دکتر اسد اهلل رضوی، دکتر اسفندیار اسالمی و 
دکتر عباس سالمی شرکت داشتند، درباره تجربه تدریس 
و نحوه ارزشیابی بحث شد. بیشتر از همه، به اهمیت ترویج 
کار گروهی، و چگونگی باال بردن کیفیت فرایند یاددهی-

یادگیری ریاضی پرداخته شد. 
این مراسم با سخنرانی دکتر محسنی مقدم، شاگرد استاد 
شهریاری، در مورد ایشان و خواندن  اشعاری از خیام توسط 

آقای افضلی )شاعر و دبیر بازنشسته ریاضی( به پایان رسید.

کار گروهی می تواند معجزه کند. هر کسی با هر  استعدادی می تواند ریاضی را یاد بگیرد.
استاد پرویز شهریاري
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یادنامه استاد
محمود محسني مقدم

عضو هیئت علمي بخش ریاضي دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد بزرگ ریاضي، چهره ماندگار کشور، معلم بزرگ 
و  چیره دست  مترجم  و  نویسنده  جوانمردي،  و  اخالق 
خوش سلیقه و دارنده اولین دکتراي افتخاري ریاضي کشور 
از دانشگاه کرمان استاد دکتر پرویز شهریاري در سال 3664 
زرتشتیان مقارن با سال 1305 خورشیدي در محله اي 
فقیرنشین در شهر کرمان و در خانواده اي با فرهنگ پا به 

عرصه وجود گذاشت.
استاد پس از فراغت از تحصیل، در دانشسراي مقدماتي 
عطش  نمودن  سیراب  و  تحصیل  ادامه  جهت  کرمان، 
فراگیري علم، راهي تهران شد و سرانجام در سال 1332 
دررشته ریاضي و در دوره لیسانس، از دانشسراي عالي آن 
زمان دانشگاه تربیت معلم فارغ التحصیل شده و مشغول به 
تدریس در دبیرستان هاي مختلف، دانشکده علوم دانشگاه 

تهران و دانشسراي عالي شدند.
استاد در طول حیات پر برکت خود و با توجه به روحیه 
بلند و خصلت آزادي طلبي و دفاع از حقوق حقه نوع بشر، 
مدتي از عمر خود را در زندان هاي سیاسي آن زمان سپري 
نمودند. البته زندان سیاسي هم جایي نبود که بتواند استاد 
را در یادگیري علم از حرکت باز دارد. زیر بنا به گفته خود 
ایشان، تسلط و یادگیري زبان فرانسه و روسي را استاد در 

گذران همین حبس هاي سیاسي بود که آموختند.
استاد پس از اخذ درجه لیسانس، مشغول به تدریس 
ولي  شدند،  مختلف  سطوح  در  ریاضي  مختلف  دروس 
همیشه شلعه هاي عشق به یادگیري و آموختن و آموزش 
دادن و خدمت به جامعه علمي کشور در دلشان فروزان بوده 
و این شعله ها تا واپسین لحظه هاي زندگي این بزرگ مرد 
همواره گرمي بخش زندگي سرشار از علم و خدمت ایشان 

بوده است.
عالوه بر علم ریاضي، تسلط ایشان به زبان هاي فرانسه، 
انگلیسي و روسي و ذوق خارق العاده استاد در تدوین و تألیف 

کتب علمي، زبانزد خاص و عام است.
آثار گرانبهاي ایشان به تعبیر خودشان در دهه هفتاد، 

از مرز 99 گذشت و به عددي سه رقمي تبدیل شد. البته 
این عدد هم اکنون ازمرز 140 اثر گرانبها نیز گذشته است.

در سال  را  استاد شهریاري  افتخار شاگردي  خداوند 
تحصیلي 46-1345 به اینجانب عطا فرمود. دروس مختلفي 
را در این سال ها در محضر استاد بودم. بدون اغراق اذعان 
می  کنم که استاد پرویز شهریاري شخصي خوش برخورد، 
خوش بیان، خوش لحن و متین و باوقار بود به خوبي به خاطر 
دارم که در بین دانشجویان آن زمان، همیشه صحبت این بود 
که استاد شهریاري استادي به تمام معني و با شخصیت هاي 
تمام  ایشان،  درس  کالس هاي  در  است.  انساني  واالي 
دانشجویان سراپا گوش بودند و از بعضي از شیطنت هایي که 
در سایر کالس های درس توسط دانشجویان انجام می  شد، 
خبري نبود. زیرا علم و آگاهي و از همه باالتر شخصیت استاد 
شهریاري بود که همه را وادار به سکوت و گوش دادن به 
سخنان استاد می  نمود. استاد شهریاري همیشه به موقع و در 
ساعت معین در کالس درس حاضر می  شدند. جالب اینکه 
همیشه با لباني خندان وارد کالس شده و با لحني متین، آرام 
و دلچسب، به نوعي عرض سالم و احوالپرسي نموده و سپس 

درس خود را شروع می  کردند.
خدایا تو را سپاس می  گویم، که افتخار شاگردي این 
استاد عزیز و ارجمند و واالمقام را به من ارزاني داشتي و از 
صمیم قلب می  گویم اي کاش می  بود و بار دیگر بر دستان 

مبارکش بوسه می  زدم که گویند
ز بوسیدني های این روزگار
یکي هم بود دست آموزگار
تواني مکرر گرفتن تو سود

اگر نام او هم بَُود شهریار
استاد پرویز شهریاري در بامداد روز دي وین اردي بهشت 
دوم  و  بیست  روز  با  مقارن  زرتشتیان   3750 سال  مه 
اردي بهشت 1391 خورشیدي، در بیمارستان جم تهران 

دیده از جهان فاني فروبست.
یادش گرامي، روحش شاد و راهش پر رهرو
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مرتضي ایوبیان
کارشناس ارشد ریاضي و مدرس مراکز تربیت معلم سنندج

که  نامه هایی  یاد  به  چرا  نمی دونم  بنویسم،  مطلبی  استاد  برای  خواستم  که  امروز 
بچه های کالس اول برای همسرم که معلمشان است افتادم. شاید به خاطر اینه که پر از 
احساس های لطیف و خالص اند. ما همیشه از خواندن تک تک اون نامه ها لذت مي بریم. 
امروز منم می خوام یه نامه به قد همون نامه های بچه ها بنویسم، اما یه کم سخته! دوست 
دارم همون طور ساده، شیرین و پر ازقدردانی باشه. امروز، »خدا نگهداِر« پایین اون نامه ها 
هم، برام معنی و رنگ دیگری دارن. پس نمونه هایی از اون نامه ها رو اینجا آوردم تا شاید 
بتونه قدردانی قشنگی از اون همه تالش هایی که استاد پرویز شهریاري کردند باشه. قدر 
دانی از کار پشت میز تحریر بزرگشان که روش پر از کتاب هایی برای خواندن و ترجمه 
بود و هیچ وقت تصویر آن از ذهنم خارج نمی شه. قدردانی از  یه معلم که با وجود سن 

باال، هنوز می خواست بیشتر و بیشتر برای معلمان بنویسه. یادش گرامی. 
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اشاره
آموزش  رشد  مجله 
خود  معنادار  تداوم  ریاضی، 
را مدیون تعامل و تبادل نظر 
اصلی  مخاطبان  با  دایمی 
و  ریاضی  معلمان  که  خود 
آموزش  دست اندرکاران 
هستند،  ریاضی  معلمان 
دلیل،  همین  به  می داند. 
اعضای  تالش  بیش ترین 
مجله،  تحریریه  هیئت 
برای پیدا کردن  جست وجو 
راه های مختلف ایجاد چنین 
بوده  تبادل نظری  و  تعامل 
سال  از  خوشبختانه  است. 
1381 که به همت مسئوالن 
انتشارات  دفتر  محترم 
تولید  آموزشی،  وتکنولوژی 
و توزیع مجله، نظم بیشتری 
نیز  آن  شمارگان  و  یافته 
معلمان  است.  رفته  باالتر 
بیش تری  ارتباط  محترم 
برقرار  خودشان  مجله  با 
کرده اند و بیش تر از گذشته، 
برای  را  خود  دیدگاه های 
به  کرده اند.  ارسال  چاپ، 
دیرینه  آرزوی  دلیل،  همین 
انتشارات و تکنولوژی  دفتر 
تحریریه  هیئت  و  آموزشی 
ریاضی  آموزش  رشد  مجله 
در  یابد.  تحقق  تا  می رود 
نتیجه، با نظر هیئت تحریریه 
مجله، قرار شد تا دیدگاه های 
ارسالی عیناً و بدون ویرایش 
از  ضمن،  در  شوند.  چاپ 
استدعا  محترم  خوانندگان 
منتقد  و  پاسخ گو  که  داریم 
و  تعامل  و  باشند  دیدگاه ها 
تبادل نظر را از طریق بازتاب 
بر آنها، معنادارتر و کارآمدتر 

کنند.
رشد آموزش ریاضی

مریم گویا
دبیر بازنشسته ریاضي

در تابستان سال 1369، پس از آن که پسرم در 
سال اول دبیرستان نفر اول شده بود، به عنوان هدیه 
کتاب هاي خالقیت ریاضي و سرگرمي هاي جبر 
را برایش خریدم و در یادداشتی بر کتاب ها، برایش 
آرزو کردم که با مطالعة آنها؛ روش صحیح یادگیري 
آن  باشد.  موفق  زندگي  و  تحصیل  در  و  بفهمد  را 
ایام  در  که  زندگي مي کردیم  در شهري  ما،  روزها، 
و  موشک باران ها  علت  به  ماه  چند  سالي  جنگ؛ 
بمباران ها مدارس تعطیل مي شد و ما هم به همراه 

دیگران، آوارة دشت و صحرا مي شدیم.
پسرم یاد گرفت که چگونه درس بخواند و یاد 
بگیرد. کتاب هاي درسي اش را با دقت مي خواند و در 
همساالن  دیگر  از  تا  مي داد  درس  به خودش  واقع 
نماند  عقب  دیگر  شهرهاي  در  هم کالسي هایش  و 
از  یکي  شاید  نکند.  پیدا  کنکور  براي  مشکلي  و 
موفق  کنکور  در  تا  کرد  کمک  وي  به  که  دالیلي 
ممتازي  دانشجوي  همیشه  هم  دانشگاه  در  و  شود 
و  درسي  کتاب هاي کمک  از  تأثیرپذیري اش  باشد؛ 

حل  المسئله هاي استاد شهریاري بود.
ارشد  کارشناسي  و  کارشناسي  دورة  در  اگرچه 
رشته مهندسي را انتخاب کرده بود؛ اما در ادامه به 
یک  اکنون  و  شد  عالقه مند  تدریس  و  تحقیق  کار 

معلم و محقق است.
را  شهریاري  استاد  درگذشت  خبر  که  زماني 
دوران  یادگار  »او  بود:  این  واکنشش  اولین  شنید، 

مدرسه و راهنماي یادگیري ام بود.«
طریق  از  و  مجازي  صورت  به  شهریاري  استاد 
تأثیر  چالش برانگیزش  و  روان  و  جذاب  کتاب هاي 

آموزش  به ویژه  ایران  آموزشي  جامعة  در  شگرفي 
زندگي  در  ایشان  و منش  کرد. روش  ایجاد  ریاضي 
از معلمان و  و آموزش و تدریس، سرمشق بسیاري 
دانش آموزان و دانشجویان بود. کافي بود براي رفع 
از  یکي  به  ریاضي  دروس  از  مبحثي  هر  در  اشکال 
کتاب هاي ایشان در رابطه با آن مبحث مراجعه کني 
بر دانش آموزان، بسیاري  بفهمي. عالوه  را  تا مطلب 
حل المسئله هاي  و  کتاب ها  طریق  از  نیز  معلم ها  از 
واقع رجوع  تواناتر مي شدند و در  استاد در تدریس 
به کتاب هاي استاد در زمینه هاي مختلف؛ از جمله 
بهترین دوره هاي ضمن خدمت معلمان مي توانست 

به حساب آید.
استاد شهریاري معلمي عالم و آگاه و وارسته بود 
در الیه هاي مختلف جامعه  عمیقي  بسیار  تأثیر  که 
آموزشي ایران گذاشت. مطالب ایشان همیشه بکر و 

تازه و بدیع بود.
که  بود  کلیدي  مي کرد،  انتخاب  که  واژه اي  هر 
درهاي بستة بسیاري را مي گشود. آثار این معلِم توانا 
با  گیالني  گلچین  از  است  شعري  یادآور  مهربان  و 

این مضمون: 
.... تازگي ربطي ندارد با زمان
تازه آن باشد که مانَد جاودان

کهنة دیروز اگر زیبا بَُود،
تازه، هم امروز و هم فردا بود
تازة امروز گر بي معني است،

کهنه است و آني است و فاني است.
تازه آن باشد که از دل سر زند

با دو بال ویژة خود پر زند 
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کتاب هاي استاد که با درایت و دقت نظر، دانشي 
در خور و با عشق و امید به آیندة سرزمین محبوبش 
به رشتة تحریر درآمده، آن چنان بر مخاطبش تأثیر 
درس  کالس  در  مي کني  احساس  که  مي گذارد 
ایشان حاضري و از گرماي وجود پرمهرش بهره مند 
مي شوي. حس مي کني آن صالبت و آرامش، تواضع 
را  جانت  و  مي کند  سرایت  وجودت  به  مهرباني  و 
ماالمال از عطشی مي کند که مي خواهي هرچه بیشتر 
از چشمة جوشان علم و اخالق و اخالصش بنوشي 
را  ندانستن ها  و  بي مهري ها  لهیب  از  تشنه  جاِن  تا 

سیراب کني.
او همواره فکر کرد و نوشت و نوشت تا شاید بتواند 
ریاضي  آموزش  و  آموزشي  جامعة  موجود  مشکالت 
به  را قدمي  برطرف کند و جامعه  توانش  را در حّد 

تنه کاري کرد کارستان.  الحق که یک  و  ببرد  جلو 
نوشته هاي او که از عمق وجودش برمي خاست و با 
بود که  قلمي  با  توأم مي شد،  چاشني عشق و عقل 
آنها دانش و  جوهر آن شیرة جانش بود و محتواي 
بر  برمي آمد،  دل  از  چون  و  بي مانندش  تجربه هاي 
دل ها مي نشست و جاوداني مي شد. کتاب هاي استاد 
سعدي  اجل  شیخ  »گلستان«  و  »بوستان«  تمثیل 
زمستان  و  برودت خزان  آنها،  در  که  است  شیرازي 
راهي ندارد و هیچگاه پژمرده نمي شود و همیشه تازه 

و شاداب باقي خواهد ماند.
او پر کشید و در پي او اشک حسرتي

از دیدگان عشق به تلخي چکید و رفت

روحش شاد، روانش ورجاوند و راهش پر رهرو باد.

شیوا زماني
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 

شاگرد پرویز شهریاری نبودم، او را از نزدیک ندیده بودم، از کتاب هایش هم غیر از دو کتاب مسایل جبر و در 
پی فیثاغورث کتابی را مطالعه نکرده بودم، اما مطالعه همین دو کتاب هم برای من که در سال های نوجوانی شیفته 
ریاضیات و تشنه حل مسایل آن بودم، دریچة ورود به دنیایی بسیار بزرگتر از دنیایی بود که با کتاب های درسی می شد 
شناخت. دنیایی که از اعداد متحابه می گفت، از اعداد چندضلعی، از اعداد تام، از مربع های وقفی و از بسیاری دیگر 
از موجودات شگفت انگیز ریاضی که تا به حال نامی از آنها نشنیده بودم. نام پرویز شهریاری برای من، همیشه یادآور 
این دنیا بود، دنیایی بسیار فراتر از آنچه در چارچوب دروس ریاضی تدریس می شد، دنیایی خیال انگیز که من تنها در 
آستانه آن قدم گذاشته بودم و مطالب جادویی کتاب های پرویز شهریاری این نوید را به من می داد که می توانم عمری 

را بدون خستگی یا دل زدگی در آن سپری کنم.
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تاریخ ریاضیات 
معلمی و 

آموزش ریاضی
حسن ملکی
دانشجوی دکتری ریاضی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان

در همین مدت کوتاه بعد از درگذشت استاد پرویز 
شهریاری، بسیاری از بزرگان علم و فرهنگ و بسیاری 
از اساتید کشور، درباره ایشان مطالب فروانی گفته اند 
و نوشته اند تا بیش از پیش، نقش این استاد بزرگ در 
عرصه علم و فرهنگ ایران شناخته شود. این مقاله در 

نظر دارد با استفاده از کتاب ها، نوشته ها و مصاحبه های 
استاد شهریاری، نگاهی گذرا با آرا و اندیشه های آن مرد 
خستگی ناپذیر  در زمینه آموزش ریاضی و تاریخ ریاضیات 
داشته باشد. در واقع، تمام مطالب این نوشته از شهریاری 
است که در منابع مختلف ثبت و ضبط شده اند، قبل 
از شروع، به معرفی کوتاهی از استاد شهریاری از زبان 

فرج اهلل صبا می  پردازیم:
سرزمین گرامی ما ایران، گویی قلمرو تک سوارانی 
یگانه و یکه تاز است، هر چند گاه یک بار بزرگ مردانی چون 
دهخدا، دکتر معین، دکتر مصاحب، دکتر هشترودی و 
نظایر اینان از راه می رسند و در آوردگاه دانش و فرهنگ 
یک تنه، کار ژرف و جانکاه یک سپاه را برعهده می گیرند. 
اینان فروتنانی هستند که از رِگ اندیشه خون می چکانند 
تا خوِن زندگی بخِش دانش و  آگاهی، در رگ های ملت 
هماره جاری باشد. از اینان یکی پرویز شهریاری ست، 
پژوهنده مردی که در زندگی پربار خود راه ژرف و درازی 
را پیموده است. نویسنده و مترجم خستگی ناپذیری که 
تعداد کتاب هایش1 در زمینه دانش ریاضی از تألیف و 
ترجمه، عددی سه رقمی ست و بی گمان، هرکس در 
از آثار پرویز شهریاری  ایران دوستدار ریاضیات باشد، 

بی نیاز نیست )فرج اهلل صبا، 1371(.

ریاضیات،  تاریخ  شهریاری،  استاد  کلیدواژه ها: 
آموزش ریاضی.
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پرده نخست: تاریخ ریاضیات
تکامل  در  ایرانیان  سهم  و  ریاضیات  تاریخ  درباره 
اعتقاد من  اشاره می کنیم:  نکته  به یک  تنها  ریاضی، 
تجزیه  به درستی  ریاضیات،  تاریخ  هنوز  که  است  این 
تاریخ  و تحلیل نشده است. کتاب هایی که در زمینه 
ریاضیات نوشته شده است یا تنها شامل زندگی نامه و 
سیاهه نوشته های ریاضیدانان اند یا در آنها، منطق تکامل 
بررسی شده  نادرست  و گاه  به صورت مبهم  ریاضیات 

است. )شهریاری، 1371(.
و  یونان  ریاضی  مکتب های  ریختن  فرو  از  بعد 
اسکندریه، دوباره دوره ریاضیات کاربردی، منتهی در 
سطحی باالتر و کاراتر، فرا می رسد که در واقع، دوره 
ریاضیات  دوم  دوره  است.  ایران  در  ریاضیات  اعتالی 
کاربردی که از پایان سده 8 و آغاز سده 9 میالدی شروع 
می شود و با سده 15 میالدی پایان می یابد، به جز در 
اندک موردهایی به طور کامل در سرزمین ایران جاری 
بوده است. با بنوموسا و خوارزمی شروع می شود، سپس 
به فارابی و ابن سینا و بیرونی و کرجی و ابوالوفا می رسد، 
نام های بزرگی هم چون خیام و خواجه نصیر الدین طوسی 
را دربرمی گیرد و سرانجام با درخشش فروغ غیاث الدین 
دوره،  این  در  می رسد.  خود  اوج  به  کاشانی  جمشید 
نه تنها از ریاضیات نظرِی یونان و اسکندریه و ریاضیاِت 
نیمه نظرِی نیمه کاربردِی هند به طور کامل استفاده شده 
است بلکه به خاطر حل مسئله های عملی، خود ریاضیاِت 
الگوریتم های بسیاری  نظری هم غنی تر شده است و 
شکل گرفته است، همین واژه الگوریتم که به معنای 
یافتن روش کلی حل است، از نام الخوارزمی گرفته شده 
است. واژه جبر که امروزه در تمامی جهان و به همین 
صورت به شاخه ای از ریاضیات گفته می شود از کتاب 
الجبر و المقابله خوارزمی برداشته شده است. عددنویسی 
ایرانیان  به وسیله  شد،  کشف  هند  در  اگرچه  امروزی 
تکامل یافت و از طریق ترجمه کتاب های ریاضیدانان 
ایرانی به اروپا رفت. بیشتر اصطالح های مثلثات مثل 
سینوس و کسینوس و تانژانت دقیقاً ترجمه واژه هایی 
است که در نوشته های ریاضیدانان ایرانی و به خصوص 
کتاب کشف الغنای خواجه نصیرالدین طوسی به کار 

رفته است )شهریاری، 1371(.
برای  را  خود  المقابله«  و  »الجبر  کتاب  خوارزمی 
رفع دشواری های مربوط به تقسیم ارث و عمل کردن 
به وصیت ها نوشته است. البته جنبه نظری مطلب را 
تقسیم بندی  به  اول کتاب  نکرده، بخش  فراموش  هم 

معادله های درجه اول و دوم و حل آنها اختصاص دارد 
و بخش دوم کتاب به حل مسئله های مربوط به عمل، 
ابوریحان بیرونی، ابوالوفای بوزجانی، ابونصر عراقی )که 
به دست محمود غزنوی کشته شد( و کوشیار گیالنی 
پایه های مثلثات را گذاشتند و رابطه های مربوط به آن 
را چه در مثلثات روی صفحه و چه در مثلثات روی کره، 
به طور کامل به دست آورند. این کار به خاطر نیازی بود 
که در اخترشناسی داشتند و در واقع، مثلثات را از قید 
هندسه خارج کردند و جمشید کاشانی، محاسبه عدد 
پی را انجام داد که تا 17 رقم اعشار به دقت محاسبه 
شده است، همچنین کشف عددنویسی اعشاری را می 
توان به وی منسوب کرد. )که امروز در تاریخ ریاضیات به 
نام »سته ون« است، کسی که 150 سال بعد از کاشانی 
زندگی می کرده است( وی سینوس یک درجه را، باز هم 
به خاطر نیازی که در اخترشناسی داشتند، به طریق 
زیبایی محاسبه کرده است. سینوس سه درجه معلوم بود 
و برای اینکه به کمک آن، سینوس یک درجه را محاسبه 
کنند، الزم بود یک معادله درجه سوم حل شود و کاشانی 
راه حل جبری حل این مسئله را، البته به تقریب، می دهد. 
وقتی می گوییم به تقریب، یعنی با هر دقت الزم و تا 
هرچند رقم بعد از ممیز، می توان به روش کاشانی مسئله 
را حل کرد. بسیار به جاست وقتی در دبیرستان ها از 
معادله درجه سوم، صحبت می شود، روش کاشانی برای 
حل آن آورده شود. این روش عملی تر و ساده تر از روش 
کاردان است )که در واقع متعلق به همشهری کاردان 
]فرانسوی[، تارتاگلیا است( زیرا رابطه ای که به نام کاردان 
مشهور است، مستلزم آگاهی و عمل با عددهای مختلط 
و بسیار دشوار است و تنها می تواند جنبه نظری داشته 
باشد. در حالی که روش کاشانی عملی و ساده است و تا 
هر درجه دقت هم می شود جواب های آن را به دست آورد. 
ریاضیات ایرانی، یعنی ریاضیاتی که از سده سوم تا سده 
نهم هجری جریان داشت و گرانیگاه آن در ایران بود، 
ریاضیاتی کاربردی بوده است. )نام دو کتابی که ابوالوفا 
نوشته است: »آنچه از هندسه برای صنعت کاران الزم 
است« و »آنچه از حساب برای حساب داران الزم است«، 
خود گواه بر کاربردی بودن ریاضیات است( و بیش از حد 
به ریاضیات محاسبه ای پرداخته اند. ریاضیات محاسبه ای 

را باید »ریاضیات ایرانی« نامید )شهریاری، 1386(.
باید تاریِخ خود را خوب بخوانیم، باید بدانیم ایرانیان 
پیش از سده هفتم میالدی و یا بعد از آن، وقتی توانستند 
خود را باز یابند و دوران جنگ ها و قتل عام ها را پشت سر 
بگذارند، چگونه رشد کردند و دانش  آن روز را در دست 

معلمی بیش از آنکه 
به دانش ارتباط داشته 

باشد، به هنر مربوط 
است. معلمی، شکلی 
از هنر است. معلمی 

ریاضیات، یعنی 
داشتن ذوق، عالقه، 

مهارت، دقت، حوصله 
و نیز آمادگی علمی در 

ریاضیات
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بر  اروپا سیاهی سده های میانه  گرفتند، وقتی که در 
همه جا حاکم بود و برای مثال »قدیس اون«،  نوشته های 
بی دین  شاعران  کودکانه  آواهای  را  ویرژیل  و  هومر 
می دانست، دانشمندان ایرانی در همه زمینه های دانش 
بشری توانستند خود را در قله قرار دهند. باید اندکی به 
خود اعتماد کنیم و با همه کمبودها و نارسایی ها، همت 

کنیم و برخیزیم )شهریاری، 1386(. 

پرده دوم: معلم
و اگر کسی از من بپرسد چه کاره ای و در زندگی خود 
چه کرده ای؟ پاسخ می دهم معلم بوده ام و معلمی کرده ام. 
می گویم  دهد،  نشان  خود  از  بیشتری  کنجکاوی  اگر 
عدالت خواهی.  و ریاضیات را دوست دارم و به هر دوی 
آنها عشق می ورزم )نقل شده در حاجی صادقی،1382(.

نقش اصلی و بنیانی در همه جا، به عهده معلم است. 
اوست که باید کالس را زنده نگه دارد و سازمان دهی 
اصلی تمامی رفتار کالس و دانش آموز باشد. معلمی بیش 
از آنکه به دانش ارتباط داشته باشد، به هنر مربوط است. 
یعنی  ریاضیات،  است. معلمی  از هنر  معلمی، شکلی 
داشتن ذوق، عالقه، مهارت، دقت، حوصله و نیز آمادگی 
علمی در ریاضیات. )نقل شده درحاجی صادقی، 1382(.

باید تنها معلم باشد. به  از لحاظ حرفه ای،  معلم، 
معلمی نمی توان به شکل حرفه ای فرعی و در درجه 
سوم نگاه کرد و هر کس را، در هر جا و اداره ای، در 
»ساعت های« بی کاری به کار معلمی- و از جمله معلمی 
انجام  به درستی  اگر  معلمی،  کار  واداشت.  ریاضیات- 
شود، کاری بسیار سنگین است. به همین علت، باید 
ساعت های تدریس زیاد نداشته باشد، تا در عین حال، 
بتواند به کارهای جاری مربوط به درس دانش آموزان 
برسد، فرصت مطالعه مداوم داشته باشد، از دیدگاه های 
جلسه  های  در  شود،  مطلع  جدید  آموزشی  و  ریاضی 
مشورتی مداوم با معلمان دیگر، و هم با دانش آموزان، 
شرکت کند، نوشته های دانش آموزان و تکلیف های منزل 
آنها را بررسی کند و با حوصله مورد نقادی قرار دهد... و 
این همه به شرطی ممکن است که زندگی او، به صورتی 
معقول، تأمین باشد و ارج و مقام واقعی خود را در جامعه 

باز یابد )نقل شده در حاجی صادقی، 1382(.
در  که  دانش آموز  و  معلم  بین  عاطفی  رابطه  آن 
ابتدا از آن سخن گفتم، تنها وقتی به وجود می آید که 
دانش آموز، خود را به معلم نزدیک بداند و مطمئن باشد 
که معلم احساس او را درک می کند؛ به دشواری های 
کار او می اندیشد؛ به جای آن که نصیحت کند، به درد 

دل های او گوش می کند و هرجا الزم باشد، حق را به 
او می دهد. اگر معلم همیشه در »برج عاِج« نصیحت 
نشسته باشد و امکان هرگونه اعتراض را از شاگرد خود 
بگیرد، اگر معلم تنها از افتخارهای خود صحبت کند، اگر 
دانش آموزان را »بی خبر از همه جا« بپندارد و همیشه از 
خصلت عالی انسانی سخن بگوید، نمی تواند انتظار داشته 
باشد به یک رابطه معقول عاطفی، بین خود و دانش آموز 

برسد )شهریاری، 1384(.
ولی با کمال تأسف در روزگار ما و در همه جهان، 
معلمان که به قول یک فیلسوف آلمانی زحمتکش ترین 
آنان  توجه اند، زندگی  قشر روشنفکرانند، کمتر طرف 
دست شان  به دوش اند،  خانه  اغلب  نمی گذرد،  خوب 
از نعمت های زندگی دور و روح و ذهن شان آشفته و 
ناآرام است و طبیعی است که داوطلب شغل معلمی زیاد 
نباشد. معلم باید آرامش خیال داشته باشد، دانش آموزان 
خود را بشناسد، محرم راز آنان باشد و اینها، تنها زمانی 
ممکن است که دست کم او و خانواده اش تأمین باشد. در 
شرایط امروزی، معلماِن خوب، عاشقانی هستند که روح 
و جان و زندگی خود را فدای عشق خود می کنند )نقل 

شده در صبا، 1371(.

پرده آخر: آموزش ریاضی
واقعیت این است که جوانان زیادی در جامعه ما 
وجود دارند که مثالً از تحصیل باز می مانند، از هر کاری 
قرار  بزرگ ترها  اجحاف  و  مورد ظلم  یا  کنار می روند، 
می گیرند یا ناچار می شوند از سال های اولیه دبستان، 
مدرسه را ترک کنند و ما هیچ اطالعی نداریم که آیا 
در بین آنها نابغه  ای هست یا نه؟ معلوم نیست چه خبر 
است، برای اینکه ]اگر[ فرض کنیم در هر جامعه  از هر 
یک میلیون نفر یا از هر صدهزار نفر، یکی نابغه است در 
جامعه ما حکم این گونه باشد. به هر حال این نوابغ را باید 
جمع کنیم. تعدادشان بسیار می شود. اینها کجا هستند؟ 
چرا شناخته نمی شوند و رشد نمی کنند؟ )نقل شده در 

حاجی صادقی، 1382(.
درست از زمانی که این کنکور سراسری شروع شده، 
دیگر از کتاب خانه های منازل خبری نیست و من هرجا 
برخوردم،  به کتاب خانه  به ندرت  مراجعه کردم خیلی 
آن هم در خانواده هایی که هم پدر و هم مادر باسواد 
بودند. دانش آموز فقط کتاب هایی را می  گیرد که تست 
داشته باشد و او را برای کنکور یاری دهد. کتابخوانی ها 
دچار زحمت شده است... کتاب به وسیله دانش آموزان 
میان مردم می رود و اگر دانش آموزان کتاب نخوانند، 

هنوز تاریخ ریاضیات، 
به درستی تجزیه و 
تحلیل نشده است. 
کتاب هایی که در زمینه 
تاریخ ریاضیات نوشته 
شده است یا تنها شامل 
زندگی نامه و سیاهه 
نوشته های ریاضیدانان اند 
یا در آنها، منطق تکامل 
ریاضیات به صورت مبهم 
و گاه نادرست بررسی 
شده است
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یعنی تقریباً هیچ کس کتاب نمی خواند. )نقل شده در 
حاجی صادقی، 1382(.

در شرایط فعلی، همواره حتی در تلویزیون فریاد 
زده ام که کنکور دانش مملکت را ویران می کند. دانش آموز 
دبیرستانی در سر کالس به مسائل جدی ریاضی توجه 
ندارد. فقط می خواهد تست بزند. خب بعضی مباحث، 
مانند تاریخ ریاضیات در تست نمی گنجد. من با تست 
دشمنم و معتقدم که تست به هیچ وجه نمی تواند معیار 
انتخاب بهترین ها باشد. سرچشمه تست از آمریکاست 
حاال خود آنها رها کرده اند و غیر از مراکز معدودی این 
کار را کنار گذاشته اند. اینجا نه تنها در دبیرستان بلکه 
در دانشگاه های ما حتی برای فوق لیسانس و دکتری با 
تست امتحان می گیرند. این به هیچ وجه سواد را مشخص 

نمی کند )نقل شده در حاجی صادقی، 1382(.
دانش آموز می تواند در تدارک درس به معلم کمک 
کند و حتی گاهی به    جای او درس بدهد. به ویژه مطلب 
اخیر می تواند به دانش  آموز شخصیت بدهد، نیروهای 
خفته ذهنی او را بیدار کند، او را وا دارد که به کتاب های 
مختلف مراجعه کند، در ریزه کاری های درس دقیق شود 
و به طور خالصه راه خودآموزی و برون رفت از دشواری ها 
باید  مسئله،  هر  یا  نظری،  بحث  هر  ضمن  بیابد...  را 
دانش آموزان به بحث کشیده شوند. آیا شرایط قضیه یا 
مسئله کافی است؟ آیا شرط اضافی وجود ندارد؟ اگر 
فالن فرض را حذف کنیم، چه می شود؟ چگونه می توان 
قضیه یا مسئله را تعمیم داد؟ آیا استدالل یا راه حلی 
که ارایه شده است، زیباست، یعنی کوتاه ترین راه حل 
و قابل فهم ترین آنهاست؟ دانش آموز و هم معلم باید 
عادت کرده باشند درباره سیر تاریخی مطلب، تا جایی 
که می توانند تحقیق کنند، درباره کاربردهای علمی آن 
و یا کاربردهایی در قضیه ها و مسئله های دیگر بیندیشند 
و همه اینها را ضمن درس مطرح کنند. این شیوه، به جز 
همه سودمندی علمی خود، می تواند موجب شوق بسیار 
انجام  کارهای  و کنترل  دانش آموز شود... تصحیح  در 
شده، باید به یاری معلم و دانش آموز، با هم انجام گیرد و 
در همین رابطه، کمک به دانش آموز ضعیف و تازه وارد، 
باید با راهنمایی و توجه مداوم معلم، ولی به وسیله خود 
دانش آموزان سازمان داده شود... گاه به گاه الزم است 
که یک متن ریاضی )غیردرسی( که می  تواند به تاریخ یا 
فلسفه ریاضیات و یا کاربردهای آن هم مربوط باشد در 
کالس خوانده شود. ولی، هیچ عجله ای برای تمام کردن 
سریع آن نباید داشت و در همه بخش های آن، از بحث و 

نظر دانش آموزان استفاده کرد )شهریاری، 1384(.

ممکن  که  جایی  تا  که  است  این  من  سفارش 
است، از کار انفرادی پرهیز کنیم و دانش اندوزی را به 
رابطه  گروهی،  کار  درآوریم...  گروهی  کار  یک  صورت 
انسانی بین دانش آموز را تقویت می کند، از رقابت های 
ناسالم آنها می کاهد و محیطی به وجود می آ ورد که هر 
کسی، خودش را مسئول سرنوشت دیگری هم می داند 

)شهریاری، 1385(.
اگر من ناچار باشم تنها یک جلسه با کالسی کار 
کنم، همان رفتاری را خواهم داشت که در یک کالس 
عادی دارم. یعنی به درس ریاضی می پردازم و در ضمن، 
آنها را با نقطه های ضعف و قوت خود آشنا می کنم. به 
آنها یاد می دهم که چه در تحصیل و چه در زندگی، 
باید منطقی باشند، درباره آنچه می بینند، می شوند یا 
می خوانند، تأمل کنند؛  ندانسته چیزی نگویند، نفهمیده 
خود را »صاحب دانش« ندانند. به طور غیرمستقیم، به 
آنها یاد می دهم که اگر بخواهند در زندگی خود موفق 
باشند، باید خود را به تفکر علمی برسانند؛ درباره جزءجزء 
هر اندیشه و هر اعتقادی بیندیشند و هیچ مطلبی را، 
بدون اینکه قانع شده باشند، نپذیرند )شهریاری، 1384(.

پی نوشت
1. فهرستی از کتاب های استاد شهریاری در نشانی وبگاه زیر موجود 
www.fa.wikipedia.org/wiki/است:            پرویز شهریاری

منابع
و  خاطرات  زندگی:  یک   .)1382( امیر.  صادقی،  حاجی   .1

دیدگاه های دکتر پرویز شهریاری. نشر کوچک.
2. شهریاری، پرویز. )؟(. در حال مسئله های ریاضی اشتباه نکنیم.

3. شهریاری، پرویز. )1384(. آموزش ریاضی. نشر مهاجر.
4. شهریاری، پرویز. )1385(. مجله دانش و مردم. شماره 3 و 4.
5. شهریاری، پرویز. )1386(. مجله دانش و مردم. شماره 7 و 8.

6. صبا، فرج اهلل. )1371(.  در مصاحبه با استاد شهریاری.

کنکور دانش مملکت 
را ویران می کند. 

دانش آموز دبیرستانی 
در سر کالس به 

مسائل جدی ریاضی 
توجه ندارد. فقط 
می خواهد تست 

بزند ... معتقدم که 
تست به هیچ وجه 

نمی تواند معیار 
انتخاب بهترین ها 
باشد ... نه تنها در 
دبیرستان بلکه در 

دانشگاه های ما حتی 
برای فوق لیسانس 
و دکتری با تست 

امتحان می گیرند. این 
به هیچ وجه سواد را 

مشخص نمی کند
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هر وقت در بن بست مانده ام، برگشته ام و 
کوچه دیگري را امتحان کرده ام!

علي روزدار
کارشناس ارشد آموزش ریاضي 
و مدرس تربیت معلم لُردگان

با نام پرویز شهریاري، از سال سوم دوره تحصیلي 
راهنمایي )1366( با کتاب جبر که مجموعه سؤاالت در 
حیطه عبارت هاي جبري بود آشنا شدم. این کتاب، به 
ظاهر براي دانش آموزان متوسطه نوشته شده بود و من 
توانایي حل تعداد کمي از آنها را داشتم، ولي همین تعداد 
کافي بود تا گرایش من به درس و رشته ریاضي بیشتر 
نوشته هاي  و دست  مقاالت  دبیرستان،  دوره  در  شود. 
ایشان، به ویژه در مجله برهان و کتاب هاي کوچک 
ریاضي، از مهم ترین منابع براي پیشرفت در ریاضیات 
بود. تا چند سال پیش، هر شماره از این مجله و کتاب ها را 
که منتشر مي شد تهیه و استفاده مي کردم. دوست داشتم 
سایر دانش آموزان هم از این منابع استفاده کنند. بنابر این، 
همه این مجالت و کتاب ها را ، هر چند دل کندن از 
آنها برایم سخت بود، به دبیرستاِن محل کارم، اهدا کردم. 
کتاب هاي ارزشمندي که استاد انتخاب و ترجمه نموده اند، 
براي معلمان نیز، منابع آموزشي گرانقدري هستند. به 
ویژه کتاب خالقیت ریاضي جورج پولیا ، که به خوبي، به 
جامعه آموزشي ایران شناسانده شد. نام و مشخصات آثار 

ارزشمند استاد، مسلماً در این مقوله نمي گنجد! 
استاد شهریاري، به جرأت از بزرگان و مفاخر ریاضي 
ایران است و خوشبختانه در چند سال اخیر، تجلیل هاي 
شایسته اي از سوي مجامع علمي- آموزشي، اشخاص و 

نهادهاي گوناگون از ایشان به عمل آمده و در حد مقبولي 
دل گرمي  مایه  امر،  این  کرده اند.  قدرداني  وجودش  از 
دانش پژوهان است؛ چرا که نشان مي دهد که با وجود همه 
نارسایي ها و مشکالت آموزشي، هنوز هم بسیاري قدردان 
دانش و دانشمندان هستند. در یکي از این همایش ها که 
در اردیبهشت 1382 در بابل برگزار شد، از نزدیک با این 
اندیشمند بزرگ بیشتر آشنا شدم. ذوق ، تالش و تکاپوي 
دانش آموزان و معلمان براي برگزاري همایش در تجلیل 
از استاد، خود ستودني بود. جدیت استاد در نشر دانش 
ریاضي و اخالق در این همایش ها و در دیگر مراحل زندگي 
پر برکتشان، نتیجه بخش آثار ارزشمندي شد. آثاري که 
مي توانند هم دانش آموزان و هم آموزشگران را در مسیر 
آموزشي خود به خوبي یاري دهند. در دیداري با ایشان، 
که به همراه تعدادي از اساتید و دانشجویان و در منزل 
شخصي شان صورت گرفت، کامالً دریافتم که در سال هاي 
پایاني عمر گرانمایه شان نیز، دست از نوشتن و نشر دانش 
بر نداشتند. در آن جلسه، استاد بر تاریخ ریاضیات و 
شناختن و معرفي مفاخر ریاضي ایران زمین تأکید داشتند 

و خواستار پژوهش بیشتر در این زمینه شدند.
چهره ماندگار آموزش ایران زمین رخ در نقاب خاک 
را به  سرگذشت ریاضیات1  بود که  او کسي  کشید. 
خوبي تصویر کرد. خالقیت ریاضي را شکوفا کرد. بسي 
رنج برد تا به ما بیاموزد که چگونه مسائل ریاضي را 
حل کنیم. او تالش مي کرد تا به دانش آموزان بقبوالند 
که شما هم مي توانید در درس ریاضي خود موفق 
باشید و مهم تر این که فلسفه ، اخالق و ریاضیات را 
به هم آمیخت تا به کمک این سه علم، پندار نیک، گفتار 
نیک و کردار نیک! را سرلوحه زندگي مان قرار دهیم. 
هم او مي گوید که »همیشه در شاهراه نبوده ام، غالباً به 
بن بست رسیده ام، برگشته ام و کوچه دیگري را امتحان 
کرده ام. زندگي را جز همین تالش و پیگیري نمي دانم! «2 

پی نوشت 
1. عناوین پررنگ شده )Bold( نام های کتاب هایی از استاد است.

2. مجله رشد معلم، شماره 259؛ مهر 1390
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ویژه نامۀ زنده یاد

  پرویز شهریاری



اعظم کریمیان زاده 
کارشناس ارشد آموزش ریاضي و دبیر ریاضي کرمان

سال های آخر دبیرستان من برمی گردد به حدود 
رقابت  روزهای  اوج  زمان  آن  بعد.  به   79  – سال78 
در عرصه کنکور بود. کتاب های رنگارنگ کمک درسي 
ُمد شده بود و کتابخانه مدرسه پر بود از آنها و البته 
کتابخانه  در  روز  هر  بودند.  پر طرفدار  هم  عجیب 
کتاب  چه  ببینیم  تا  می  کردیم  جست وجو  مدرسه 
بازار آمده است. یک بار در  نکته و تست جدیدی به 
پی این جست وجوها، نگاهی به سایر کتاب های قفسة 
ریاضیات انداختم. بینشان کتاب هایی کهنه با چاپ هایی 
قدیمی بود که در آن آشفته بازار کنکور، طرفداری هم 
نداشت. اتفاقی یکی را باز کردم. نوشته های آن کتاب با 
هندسه ای که در مدرسه می خواندیم خیلی فرق داشت. 
همان چند لحظه از ورق زدنش لذت بردم. کتاب نوشته 
مارتین گاردنر و ترجمه پرویز شهریاری بود. آن زمان 
نویسنده را نمی شناختم ولی اسم مترجم را شنیده بودم. 
مترجم  از  دیگری  کتاب های  دوران،  همان  در  بعدها 
را دیدم. هر وقت کتاب هایش را می خواندم، از دنیای 
تست و کنکور جدا می  شدم. کتاب های او، مرا با دنیای 
جدیدی از ریاضیات آشنا کرد. کم کم حس کردم که 
کتاب های این انسان، با بقیه کتاب های ریاضی که دیده 
نویسنده  می  کردم  دارد. حس  اساسی  فرق  یک  بودم 
اینکه  به  و  است  ریاضی  عاشق  کتاب ها، خودش  این 
من هم ریاضی یاد بگیرم عشق می  ورزد. این احساس، 
بعدها خیلی خیلی قوی تر شد طوری که هنگام خواندن 
بعضی از کتاب هایش، احساس می  کردم شاگرد کالس 
معلمی عاشق و دلسوز هستم. در دانشگاه رشته ریاضی 
را انتخاب کردم. سال دوم دانشگاه بودم که شنیدم قرار 
پرویز شهریاری  به  باهنر کرمان  است دانشگاه شهید 
دکترای افتخاری بدهد. دیدن پرویز شهریاری به عنوان 

معلمی که در پرتوی مطالبش چگونه فکر کردن را از 
او یاد گرفته بودم، برایم هیجان عجیبی داشت. در آن 
جلسه، خیلی ها در مورد پرویز شهریاری گفتند و من 
بیشتر با او و خدماتش آشنا شدم. آن جلسه نقطه عطف 
زندگی ام در آموزش ریاضی بود. بعد از آن جلسه، یک 
دوره از کتاب هایش را به انجمن ریاضی هدیه کرد. در 
سال 86 که طرح اولین جشنواره خانه ریاضیات نوشته 
سرگرمی های  فیثاغورث،  پی  در  کتاب های  شد، 
ریاضی،  سرگرمی های  آسان،  معماهای  هندسه، 
و  ریاضی  خالقیت  توپولوژی،  سرگرمی های 
بسیاري دیگر را که غنی ترین منبع ها، برای ساخت 
وسایل غرفه ها بودند در جشنواره ارایه شد. با کتاب های 
او، عموم مردم طعم شیرین ریاضیات را چشیدند. در 
اختتامیه نخستین جشنواره ریاضیات، پرویز شهریاری 
مهمانِ خانه ریاضیات کرمان بود. با وجود کهولت سن، 
حدود یک ساعت ایستاده سخنرانی کرد و از ریاضیات 
و ریاضیدانان ایرانی سخن گفت. با او جلسه ای صمیمانه 
در منزل دکتر مهدي رجبعلی پور و خانم بتول باقري 
داشتیم. بسیار متین و کم حرف، در عین حال صمیمی و 
مهربان بود. از همان ابتدای آشنایی با پرویز شهریاری، از 
البه الی کتاب هایش فن معلمی را نیز آموختم. خاطرات 
تدریسش که در گوشه و کنار بعضی کتاب های او به 
چشم می  خورد، برایم آموزنده ترین روش تدریس ریاضی 
است. امروز که معلم هستم. هنگام ِشکوه دانش آموزانم 
در درس ریاضی، کتاب شما هم می  توانید در درس 
ریاضی موفق باشید را به آنها معرفی می  کنم. تا کنون 
چندین جلد از این کتاب را به دانش آموزانم و کتابخانه 
مدرسه هدیه داده ام و قسمت هایی از آن را در کالس 
درسم خوانده ام. من امیدوارم که دانش آموزان و معلمان 
حضور  شاهد  مدارس،  کتابخانه های  در  بتوانند  عزیز 
با  آنها،  از طریق  و  باشند  این معلم عاشق  کتاب های 

دنیایی متفاوت از ریاضی مدرسه ای آشنا شوند.
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سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز 
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند 

توسط  که  بود   1391 اردی بهشت   22 جمعه 
از دوستان خود مطلع شدم که  پیامک های چند تن 
ابتدا،  در  باقی شتافت.  دیار  به  پرویز شهریاری  استاد 
متأسف شدم از اینکه چنین گوهر گرانبهایی از جمع 
ما رفته است. در همان روز به این فکر افتادم تا در مورد 
استادشهریاری مطالبی را بنویسم. این مطالب بر اساس 
تجارب شخصی و مطالبی است که نگارنده از استاد در 

مقاطع مختلف زمانی آموخته است. 
را  ایشان  پرویز شهریاری،  استاد  مالقات  از  پیش 
از طریق کتاب هایشان می شناختم. از جمله کتاب های 
اثر  خالقیت ریاضی  کتاب  ترجمه  شهریاری،  استاد 

جورج پولیا، بیشتر از همه مورد توجه من بود. 
در دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی تحصیل 
می کردم که برای شرکت و ارایه سخنرانی در ششمین 
کنفرانس آموزش ریاضی ایران به شیراز رفتم. در آنجا، 
استاد شهریاری سخنران مدعو بودند و در مورد کنکور 
حرف زدند. ایشان با اشاره به یک تجربه تلخ که مربوطه 
به  منجر  و  بود،  کنکور  در  ناموفق  دانش آموز  یک  به 
خودکشی آن دانش آموز شده بود، از همه حاضران در 

جلسه خواستند تا راه حلی را برای مشکل کنکور ارایه 
نمایند. او درخواست خود را این گونه مطرح کرد که 
»ما همه معلم ریاضی هستیم. مسایل مختلف ریاضی را 
حل می کنیم، پس می توانیم مسئله کنکور را حل کنیم 
تا شاهد اتفاقات غم انگیز بیشتری نباشیم«. انگار همین 
چند لحظه پیش بود که پرویز شهریاری این خواسته را 
مطرح کرده است. چنان از ته قلب این مطلب را گفت که 
بر دل حضار نشست. نگارنده به عنوان یکی از آرزوهای 
حرفه ای خود، مایل است معضل کنکور به شکل فعلی 
از نظام آموزشی ایران ریشه کن شود. البته الزم به ذکر 
است که کشورهای مختلف برای انتخاب دانش آموزان 
مستعد و جذب آنها در دانشگاه ها، روش های کم و بیش 
متنوعی دارند. ولی کمتر جایی است که از روش کنکور 
مشابه آنچه که در ایران اتفاق می افتد، استفاده نماید. 
استادشهریاری بارها گفته بود و من به شخصه بارها از 
ایشان شنیده بودم که »کنکور دارد دانش مملکت ما 
را نابود می کند«. درواقع، این اثر موج وار کنکور باعث 
می شود در دوره های تحصیلی پایین تر و حتی در دوره 
ابتدایی، آموزش ها سمت و سوی خاصی داشته باشند و 

ابوالفضل رفیع پور
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

و مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی - مدیر خانه ریاضیات کرمان 
Email:drafiepour@gmail.com
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این، یک روش نامطلوب در زمینه یاددهی 
و یادگیری ریاضی است. 

مالقات بعدی من با استاد شهریاری، 
در منزل شخصی ایشان، به همراه جمعی 
آموزش  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از 
زهرا  دیدار که دکتر  این  در  بود.  ریاضی 
گویا و دکتر مهرداد شهشهانی نیز حضور 
داشتند، گروهی از برنامه سازان صداوسیما 
کارهای  و  استاد  از  فیلم  تهیه  مشغول 
اثر سکته  در  زمان،  آن  در  بودند.  ایشان 
شهریاری  استاد  بدن  از  نیمی  مغزی، 
کارکرد طبیعی نداشت )فلج بود( و همواره 
باید به کمک عصا یا کمک دستیارشان 
راه می رفتند. ولی در این وضعیت، با یک 
عینک و یک ذره بین همواره مشغول مطالعه 
کتاب بودند. به گونه ای که در گوشه ای از 
منزل شان، یک میز مطالعه کتاب خانه ای 
و کتاب های متعددی بر روی آن مشاهده 
می شد. واقعاً از این همه همت و پشتکار 
را  استاد  انگار هر وقت  بردم.  استاد لذت 
می دیدم، باید از ایشان مطلبی را به یادگار 
می آموختم. استاد شهریاری می گفت که 
همیشه دوست داشته فرد پولداری شود، و 
خدا را شکر، شده است، ولی از راه درست 
به این اهداف رسیده است، یعنی، از راه 

حق التحقیق کتاب هایش! 
برخورد سوم من با استاد شهریاری در 
یک برنامه ویژه بزرگداشت پرویز شهریاری 
اردی بهشت  در  بابل  ریاضیات  خانه  در 
1382 بود. در این برنامه، نگارنده به همراه 
جمعی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 
بهشتی،  شهید  دانشگاه  ریاضی  آموزش 
اجرای یک کارگاه  را در  دکتر زهرا گویا 
حل مسئله ریاضی که ویژه دبیران ریاضی 
استان مازندران بود، یاری می کرد. در این 
جلسه، در مورد ویژگی های استاد شهریاری 
مسایل  ایشان  که  شد  صحبت  این گونه 
ریاضی و مسایل اجتماعی را چنان به زبان 
ساده بیان می کردند که شاگردانشان، وی 

را به همین خاطر دوست می داشتند.  
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آخرین گفت وگوی انجام شده با استاد شهریاری  

مانی رضائی 
عضو هیئت تحریریه مجله رشد آموزش ریاضی 

اشاره
»بررسی سیر تطور کتاب های درسی ریاضی دوره 
در  متوسطه  رسمی  آموزش  شروع  زمان  از  متوسطه 
ایران«، عنوان مطالعه ای است که توسط مصاحبه گر در 
حال اجراست. در جریان جمع آوری اطالعات برای این 
مطالعه، مصاحبه هایی با مؤلفان کتاب های درسی انجام 
شد. متن زیر، بخشی از مصاحبه انجام شده با استاد 

شهریاری به عنوان یکی از برجسته ترین مؤلفان در تاریخ 
کتاب های درسی در ایران است که در تابستان 1389 در 
منزل ایشان انجام شد. در جریان مصاحبه، رضا حیدری 

قزلجه و علی جعفرآبادی حضور داشتند. 

  اولین کتاب درسی را از چه زمانی منتشر کردید؟  
من اولین کتاب درسی ام را در سال 1328 نوشتم. 
کار کتاب های درسی را که شروع کردم، درواقع تنها بودم 
و با کسی شریک نبودم. اولین کتابی که نوشتم، جبر سال 
دوم بود و بعد کتاب های دیگر هم به دنبالش تهیه کردم. 
حدود سال های 29 و 30 بود که دیگر کتاب ها را تمام 
کردم و آموزش و پرورش هم تأیید کرد که در مدارس 
پخش شوند اما تا چندماهی، درواقع کتاب های من مورد 
استفاده قرار نمی گرفت. تا اینکه بسیاری از دانش آموزان 
دوره متوسطه، از آنها استفاده کردند. این وضع بود تا سال 
35 یا 36 که کتاب های دیگری نوشتم. یکی از آنها کتابی 
بود درباره ریاضیات دانشگاهی که به موقعش چاپ شد و 
فروش رفت. االن خیلی از این کتاب ها را نمی توان پیدا 

کرد البته بعضی هایشان را خودم دارم. 

  آن دوره به صورت موازی، گروه های مختلف کتاب 
چاپ می کردند. شما در ابتدا تنها کار می کردید اما برخی 
هم به صورت گروهی کار می کردند، مانند گروه بیرشک، 
گروه مجتهدی، آذرنوش و فاطمی. فضای کار چگونه 

بود؟ 
و  می نوشت  را  کتابی  می خواست  دلش  کس  هر 
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انتخاب می کردند.  و  را می دیدند  معلمان هم کتاب ها 
فضا آزاد بود. هر کس می خواست کتاب چاپ می کرد و 
بسته به اینکه فروش داشت یا خیر، انتشار کتاب دوام پیدا 
می کرد. کتاب های من خیلی مورد استقبال قرار می گرفت. 
یعنی در سال های اولی که کتاب چاپ می کردم، تقریباً 
همه دانش آموزان، اگر هم معلمشان نمی گفت، باز هم این 

کتاب ها را می گرفتند که از مطالب آن استفاده کنند. 

  اجازه بدهید کمی عقب تر برویم. قبل از سال 28 
که شما اولین کتابتان را نوشتید. وضع چگونه بود؟ دو 
مصوبه در سال های 1317 و پس از آن در 1334 یا 1335 
پایه های  برای  برنامه  ارایه  محتوایش  که  منتشر شد 

مختلف بود. آیا شما به آنها هم نگاه می کردید؟ 
بله. برنامه را نگاه می کردیم و با توجه به آنها و از روی 
آنها کتاب ها را می نوشتیم اما برنامه کالً در اختیارم نبود، 
منتها سر کالس ها که بودم، می شنیدم و در بعضی موارد 
برنامه در اختیارم بود، با آقای جهانگیر شمس آوری در 
آموزش و پرورش رابطه داشتم و می رفتم آنجا و با کتاب ها 

و برنامه ها آشنا می شدم. 

  کتاب ها را چگونه توزیع می کردید؟ 
من کتاب هایی که می نوشتم اول کسی را نداشتم. 
می نوشتم و چاپ می کردم و بعد پخش می کردم. خودم 
هم در کتابفروشی ها پخش می کردم. شاگردها عالقه مند 
می شدند و می آمدند. بعضی کتاب ها به چاپ دوم و سوم 

رسید. به این ترتیب، کارم را انجام می دادم. 

  شما در این دوره ها، با کسی برای تألیف همکاری 
داشتید؟ 

چرا. در دوره ای با آقای بهنیا و آقای ازگمی یکی دو 
کتاب دوره متوسطه نوشتیم که البته االن اسم کتاب ها 

یادم نیست. 

  آیا در تألیف کتاب های درسی در سال های بعدی هم 
شرکت داشتید؟ دوره ای که بعد از 41 یا 42 بود و مقرر 

شده بود تألیف کتاب های درسی متمرکز باشد. 
در آن دوره هم، از بین کتاب های موجود انتخاب 
کردند. از کتاب های من هم چهار یا پنج کتاب انتخاب 
شد. کتاب ها را آموزش و پرورش چاپ می کرد و دیگر 

دست ما نبود. 

  یعنی امتیازش را آموزش و پرورش از شما گرفت؟ 
خیر. این چهار یا پنج کتاب ما را گرفت و چاپ می کرد. 
یکی دو جا مراجعه کردیم که سهم ما چه می شود؟ گفتند 
می دهند اما هیچ ندادند! فقط چاپ می کردند و اسم ما را 

هم می زدند. 

باز هم  از این دوره، در تألیف های بعدی  اما پس    
همکاری کردید؟ 

یک  گاهی  می کردند.  چاپ  خودشان  دیگر  خیر! 
به ما اطالع  اینکه اصالً  را برمی داشتند، بدون  تکه اش 

بدهند. 

  پس درواقع، بعد از اینکه در کتاب های اولیه که 
می داد  تشکیل  را  درسی  کتاب های  اصلی  چارچوب 
دوره  که  بعد  دوره  در  شد،  استفاده  کتاب هایتان  از 

کتاب های چند تألیفی بود، همکاری نداشتید؟ 
خیر. 

  و نام شما به دلیل انتخاب آن مسیر اولیه بود که 
می آمد؟ 
بله. 

 محتوا را چگونه انتخاب می کردید؟ مثالً یک موقعی 
لگاریتم در کتاب جبر نبود اما از یک جایی به بعد، در 
کتاب جبر آمد. اینکه چه محتوایی باشد یا نباشد و کجا 

باشد، چگونه تصمیم گیری می کردید؟ 
تقسیم  می نوشتیم،  دیگران  با  که  را  کتاب هایی 
کار می کردیم. مثالً من می گفتم جبر یا هندسه را من 
می نویسم و بعد می دادیم آنها می خواندند و می دادیم 

چاپخانه. 

  اینکه چه چیزی باشد یا نباشد را از کجا می آوردید؟ 
مثالً در جبر سوم یادم هست که بعضي چیزها را 
معلم ها ایراد داشتند که در برنامه نیست، تو چرا نوشته اي؟ 

من مي گفتم براي اینکه شاگردها بهتر و بیشتر بفهمند.

  یعني آنچه خارج برنامه بود اما به نظرتان الزم بود 
باشد را مي آوردید؟

بله.

 آیا از کتاب هاي درسي کشورهاي دیگر هم استفاده 
مي کردید؟

فقط در یک برهه که مي رفتم مرکز آموزش وپرورش 
و با آقاي شمس آوري صحبت مي کردم، ایشان خیلي به 
من محبت داشت و اگر آنجا کتابي بود، استفاده مي کردیم 
و البته خیلي کم بود. مثالً مجموعه کتاب هاي ژاپني بود 
که ما اصالً نمي توانستیم استفاده کنیم. اگر کتاب هایي به 
روسي یا فرانسه بود ما استفاده مي کردیم. من روسي هم 

خوانده ام، مي رفتیم نگاه مي کردیم و استفاده مي کردیم.

  خط سیر کلي کار تألیف را از تجربه خودتان و کالس 
درس مي گرفتید؟

بله.

هر کس دلش 
می خواست کتابی را 

می نوشت و معلمان هم 
کتاب ها را می دیدند 
و انتخاب می کردند. 

فضا آزاد بود. هر کس 
می خواست کتاب چاپ 

می کرد و بسته به اینکه 
فروش داشت یا خیر، 

انتشار کتاب دوام پیدا 
می کرد
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  مطالعه اضافه براي گسترش محتوا هم داشتید؟
کتاب هاي فرانسوي و روسي را اگر در همان مرکز 

آموزش وپرورش بود، مي خواندم.

سبک  که  مي بینم  دوره،  آن  کتاب هاي  مرور  با    
برخي کتاب ها چشمگیرند. سبک و سیاق کار را از کجا 

مي آوردید؟
از همان مرکز آموزش وپرورش و از آقاي شمس آوري 
کتاب هایي را مي گرفتم و استفاده مي کردم. البته کمتر این 
اتفاق مي افتاد و بیشتر خودم مي نشستم و فهرست مطالبي 
را که الزم بود گفته شود، مي نوشتم و براساس آن، کتاب 

مي نوشتم.

برنامه ریز درسي هم  به عنوان  این سال ها  آیا در   
فعالیت  مي کردید؟

در  آذرنوش  آقاي  یا  بیرشک  آقاي  شاید  خیر. 
برنامه ریزي فعالیت مي کردند. بیرشک خودش کارمند 

آموزش وپرورش بود اما از ما برنامه نخواستند.

کتاب هایتان  در  مطلبي  شما  اینکه  از  پس  آیا   
مي آوردید، به برنامه اضافه مي شد؟

از موقعي که کار کتاب ها را آموزش وپرورش به دست 
گرفتـ  شاید سال 42 بودـ  کتاب هایي که ما نوشته بودیم 
و در بازار بود، دیگران گاهي از کارهاي ما و بدون رعایت 

حق مؤلف، رونویسي مي کردند.

 آیا کتابي براي راهنمایي معلمان هم تألیف کرده اید؟
نه. الزم نمي دیدم. کسي براي آن کار مراجعه نمي کرد 
و کتاب معلم هم اگر آموزش وپرورش کمک نمي کرد و 
چاپ نمي شد، آدم مجبور بود خودش چاپ کند و کسي 

نمي خرید.

  در کتاب هاي قبل از سال هاي دهه 30، حجم تمرین ها 
خیلي کم بود. روالش این بود که مجموعه اي از مفاهیم 
ارایه مي شد و چندتایي تمرین و پرسش اما بعد روال 
عوض شد و تعداد تمرین ها بیشتر شدند. شما هم بعداً 

مسئله هاي کتاب هایتان را بیشتر کردید.
ما کتابي را تهیه مي کردیم و بعداً، اگر همکاران ما 

مسئله مناسبي مي دیدند، به کتاب اضافه مي کردیم.

  تأثیر مؤلفان از هم چقدر بود؟
خوب وقتي کتاب جدیدي درمي آمد، تهیه مي کردیم 
و مطالعه مي کردیم و مقایسه مي کردیم. اگر جایي به 
نظرمان مي آمد که مطلبي باید ذکر مي شد و ما ذکر 
نکرده ایم، در چاپ بعدي انجام مي دادیم اما خود ما مؤلفان 

با هم ارتباطي نداشتیم.

مشارکت  بعدي  تألیفات  در  شما  ترتیب،  بدین   
نداشتید. پس ارتباط شما با آموزش وپرورش چگونه بود؟

اصالً ارتباط ما به کلي قطع بود. از ما اصالً سؤالي 
استفاده  و  بودند  گرفته  را  ما  کتاب هاي  نمي کردند. 

مي کردند.

  برگردیم به قدیم، اولین تألیفتان 1328 بود. آخرینش 
کي بود؟

اما من دیگر کاري نمي کردم. تألیف جدید نداشتم.

  اما در سال 1335 کتابي به نام شما به عنوان چاپ 
اول منتشر شده!

خود چاپ کننده گذاشته چاپ اول وگرنه چاپ چهارم 
و پنجم بوده است.

 این کتاب را "چاپ و نشر کتب درسي" منتشر کرده. 
پس نوبت هاي چاپ قابل اعتماد نیست!

خیر.

  یعني آن سال ها اوضاع چاپ آشفته بود؟
بله. االن هم همین است.

  ظاهراً در سال های 1333 تا 1337 و 1338، به علت 
اوضاع اقتصادی هر کس هرچه که می خواست چاپ 

می کرد و با کمی تغییرات، دوباره هم چاپ می کرد.
چاپ  »علمی«  انتشارات  معموالًٌ  را  ما  کتاب های 
می کرد و من یادم نمی آید کتاب هایم را برای چاپ، جای 

دیگری داده باشم.

  بنابراین، عمده  کار در کتاب های درسی از 1328 
تا 1334 است. بعداً، بیشتر کتاب ها تجدید چاپ شده 
هستند. در نظام جدید هم  بدون اینکه شما همکاری 
کنید، از کتاب هایتان استفاده شده ولی نام شما آمده 

است!
بله.

از  متأثر  ایران  آموزشی  و  تألیف  فضای  چقدر    
جریان های بین المللی بود؟ آیا فراز و فرودهای جریانات 

بین  المللی مؤثر بود؟
در ایران هم تأثیرش بود. من از کتاب های روسی و 
فرانسه استفاده می کردم اما دیگران از کتاب های انگلیسی 
استفاده می کردند. یک بار من را دعوت کرده بودند با 
جمعی به ژاپن بروم. من دیدم همان روزی که قرار بود 
بروم، آقای شمس آوری رفت. بعد که آمد، ازش پرسیدم 
چطور شد؟ گفت با تو موافق نبودند و من آنجا بودم و 
گفتند کی برود؟ گفتم من می روم و از همانجا بود که یک 
دوره کتاب های ژاپن را برای من آورد و البته االن آنها را 

خیلی چیزها را بچه ها 
باید بدانند که اصاًل یاد 
نمی دهند و فقط 
عنوان هایش هست. مثاًل 
در یک موضوع جبر که 
فقط اسمش آمده و صرفًا 
توضیح داده ولی اصالً این 
جوری نمی شود فهمید. 
مطلبی که 5 صفحه 
توضیح الزم دارد، در 
یکی دو سطر گفته و رد 
شده اند
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نمی دانم چه کارشان کردم.

  در دوره ای که نظام آموزش عوض شد و راهنمایی 
اسم شما  دبیرستان  کتاب های  برخی  در  اضافه شد، 
هست مانند حساب و جبر. آن زمان محتوا را چگونه 

انتخاب می کردید؟
محتوا را که آموزش و پرورش انتخاب می کرد.

  و شما در تألیفات بعدی دیگر شرکت نداشتید. پس 
ارتباط شما با آموزش و پرورش چگونه بود؟

اصالً ارتباط ما به کلی قطع بود. از ما اصالً سؤالی 
استفاده  و  بودند  گرفته  را  ما  کتاب های  نمی کردند. 

می کردند.

  برخورد معلم ها در قبال تغییر نظام چی بود؟
فقط  چون  نداشتند  عکس العملی  هیچ   معلم ها 
چندتایی بودند که با آنها مشورت می شد مثل بیرشک 
که خودش آموزش و پرورشی بود یا آقای آذرنوش که از 
نظر آنها مشهور بود و با او مشورت می کردند اما با ما خیر.

  اما این کتاب ها می رفت به مدرسه و معلم ها باید درس 
می دادند. عکس العمل معلم ها نسبت به این کتاب ها چه 

بود؟ چون به هر حال از نظر محتوا عوض شده بودند.
کتاب  فالن  مثالًٌ  که  می کردند  توصیه  معلم ها  به 
که  می دیدم  را  زیادی  من شاگردهای  ولی  بخوانید  را 
خودشان کتاب های من را می خواندند. راهنمایی اصوالً 
هیچ اثری نداشت و شاگردهای همان دوره، کتاب هایشان 
را می خواندند و می رفتند باال. اصالً راهنمایی ای در کار نبود 

و حاال هم نیست.

  به هر حال دوره ای هست که دارند می خوانند و 
معادل دوره اول دبیرستان بود، ولی دوره اول قوی تر 
بود و دبیرستان یک دفعه خیلی سطحش باال می رفت. 

معلم ها چه می کردند؟
بچه ها  که  را  چیزی  می کردند  سعی  فقط  هیچ 

نمی دانند بگویند و بفهمانند.

  اشاره کردید که چیزی تحت عنوان راهنمای معلم 
آموزش  عنوان  تحت  دوره هایی  آیا  نکردید.  تألیف 
معلمان بود؟ به هر حال در تغییر نظام مطالبی بود مثل 
منطق که چه بسا خود معلم ها هم مسلط نبودند، بر این 

مشکالت چگونه فائق می آمدند؟
من موقعی که در این کارها شرکت کردم در مشهد 
جایی بود برای همین کارها ولی هیچی یاد نمی دادند و 
هر کسی می آمد و حرف خودش را می زد و من هم پس 
از چند روز از دوره )حدود بیست روزه( برگشتم و کسی 
هم چیزی نگفت و من هم توضیحی ندادم. شاید حدود 

سال 1350 بود.

  شخصاً بیشتر به چه موضوعاتی عالقه و گرایش 
بیشتری داشتید؟ و چرا؟

در تدریس که معموالً جبر و هندسه و نظایر آنها 
را می گفتم. خودمان که مدرسه دار شدیم، در مدرسه 
خودمان درس می دادیم. بعد که کنکور آمد، بیشتر بچه ها 
متوجه کنکور بودند و من البته پنجم دبیرستان درس 

می دادم.

  بیاییم به دوره جدید. آیا کتاب های جدید را مطالعه 
کرده اید؟ 

من کتاب های جدید را گرفته ام و دیده ام. خیلی دقیق 
نگاه  نکردم ولی به نظرم می رسد خیلی افت کرده اند.

  افت به چه معنا؟
اصاًل یاد  که  بدانند  باید  بچه ها  را  چیزها  خیلی 
نمی دهند و فقط عنوان هایش هست. مثالً در یک موضوع 
جبر که فقط اسمش آمده و صرفاً توضیح داده ولی اصاًل 
این جوری نمی شود فهمید. مطلبی که 5 صفحه توضیح 

الزم دارد، در یکی دو سطر گفته و رد شده اند.

  از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید متشکرم. و 
امیدوارم در فرصت دیگر به جزییات بیشتر بپردازیم. 

)فرصتی که دیگر به دست نیامد تا از نظرات ایشان 
بیشتر بهره ببریم.(

از موقعي که کار کتاب ها 
را آموزش وپرورش به 

دست گرفت ـ شاید سال 
42 بود ـ کتاب هایي که 

ما نوشته بودیم و در بازار 
بود، دیگران گاهي از 

کارهاي ما و بدون رعایت 
حق مؤلف، رونویسي 

مي کردند
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یونس کریمي فردین پور
مدرس ریاضي و دانشجوي دکتري آموزش ریاضي

بهار 1382، دانشجوی نیم سال دوم کارشناسی ارشد 
آموزش ریاضی بودم. موضوع بحث کالس، کتاب های 
کمک درسی و تأثیر آنها بر نظام آموزش ریاضی ایران 
بود. بعد از کالس، من به همراه آقای عبداهلل حسام و 
آقای یعقوب نعمتی، ادامه بحث را داشتیم تا به پرویز 
شهریاری و کتاب های با ارزش وي رسیدیم. تصمیم 
گرفتیم پیش استادمان خانم دکتر گویا برویم و نظر 

ایشان را جویا شویم. 
صحبت را با پیشنهاد قرار مالقات با استاد پرویز 
شهریاری شروع کردم و از این پیشنهاد استقبال شد. 
وقتی را هماهنگ کردند و به اتفاق تمام دانشجویان 
آموزش ریاضی که آن موقع تعدادشان از تعداد انگشتان 

دو دست بیشتر نبود، به خانه استاد شهریاری رفتیم.
خانه ظاهراً آرام و مرتب بود اما میز ناهارخوری به 
قدری با کتاب ها، مجالت و کاغذهای مختلف که روی 
هم چیده شده بودند، شلوغ بود که آرام و مرتب بودن 

خانه را تحت الشعاع قرار می داد. 
بعد از اینکه همه نشستند، دکتر گویا ما را به عنوان 
ایران  در  ریاضی  آموزش  دوره های  اولین  دانشجویان 
اگر سؤالی داریم  از ما خواستند که  و  معرفی کردند 
مطرح کنیم. اولین سؤال را من با این مضمون مطرح 
کردم که اگر استاد شهریاری بخواهد تجربه چندین 
دهه معلم ریاضی بودن را برای ما جوانان بیان کند، چه 

خواهد گفت؟
صحبت  شمرده  شمرده،  و  تأمل  با  که  ایشان 

می کردند، در سه قسمت به سؤال پاسخ دادند.
که  بگیرند. همین  یاد  ریاضی  می توانند  1. همه 
یکی به عقلش می رسد وقتی در خانه اش را می زنند، 
بلند مي شود و پله ها را یکی، یکی پایین مي رود و در را 

باز مي کند و از پنجره به داخل حیاط نمی پرد، می تواند 
ریاضی یاد بگیرد.

ریاضی،  یادگیری  برای  که  بود  این  استاد  منظور 
نیست و همین که کسی  هوش خارق العاده ای الزم 
متوجه باشد که برای انجام کاری باید ترتیب درست 
مراحل انجام کار رعایت شود، کافی است تا در یادگیری 

ریاضی موفق باشد.
2. یک معلم باید موقعیت شناس باشد. اگر معلم 
ریاضی الزم دانست باید بعضی مواقع تلنگری هم به 
دانش آموز بزند تا او را ترغیب به یادگیری ریاضی کند. 
همیشه تشویق کارساز نیست. بعضی مواقع یک جمله 

طعنه آمیِز محترمانه! نیز، می تواند مفید باشد.
در این هنگام اشاره ای به دکتر مهرداد شهشهانی 
کردند که آنجا حضور داشتند. ایشان دانش آموز دکتر 
شهریاری بودند و از اساتید مطرح ریاضی در حال حاضر 

می باشند.
3. یک معلم ریاضی باید انتقاد پذیر باشد. در این 
عادت  قبل  سال ها  که  آوردند  مثال  خودشان  از  باره، 
بدون  و  باشد1  دستشان  تسبیح  کالس  سر  داشتند 
مدام  را  تسبیح  این  باشند،  متوجه  خودشان  که  این 
در دستشان می چرخاندند و از به هم خوردن دانه های 
تسبیح، صدا تولید می شد. روزی یکی از دانش آموزان 
معترض می شود که این صدا حواس او را پرت می کند 
و همین گوشزد کافی بود تا ایشان، این انتقاد بجا را 

بپذیرد.
درود یزدان بر پدر آموزش ریاضی ایران و روحش 

قرین آرامش باد. 
پی نوشت 

1. برای کشیدن دایره 
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دریافت  با  ریاضي  آموزش  رشد  مجله 
و  نقد  دیدگاه ها،  معلمان،  روایت  مقاله ها، 
گرامي،  خوانندگان  سوي  از  کتاب  بررسي 
 ،1391 خرداد  پایان  تا  شد.  خواهد  پربارتر 
ما  به دست  زیر،  دوستان  مطالب  و  نامه ها 
از همگي آن ها،  رسیده است. ضمن تشکر 

منتظر دریافت نامه هاي شما هستیم.
بهاره باسردویی، از اهواز؛ 

اعظم لطفی، از تهران؛ 
فاطمه فیضی خواه، از تهران؛ 

رسول کردی، از باغ ملک )خوزستان(؛ 
مسعود سلیمی، از تهران؛ 

احمد هدایت پناه، از رشت؛ 
پروانه طباطبایی، از نور )مازندران(؛ 

مجتبی سلیمی، از قروه )کردستان(؛ 
اعظم زارع، از قم؛ 

حسین شهبازی، از اهواز؛ 
حسین خلیفه، از بوشهر؛ 

جهانگیر علیزاده، از گچساران؛ 
محمدکریم نائل، از آبادان؛ 

سیده فاطمه میرسلیمانی، از اقلید )فارس(؛ 
فاطمه محبتی، از تهران؛ 

عباس علی مددی، از خمین؛
سحر محرابی پری، از تهران؛

رضیه امیرجان، از تهران؛
بهاره باسردویی، از اهواز؛

سارا جامی، از تایباد )خراسان رضوی(؛
زهره محمدی، از شهرکرد.

 نامه هاي
رسیده  
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 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ) به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ( :

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

 )به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

مجلههايرشدتوسطدفترانتشاراتوتکنولوژیآموزشی
به وابسته آموزشي برنامهريزي پژوهشو سازمان 
ميشوند: منتشر و تهیه پرورش آموزشو وزارت

رشدتکنولوژي رشدآموزشراهنمـاييتحصیلي وزشابتــدايي رشدآـم
رشدمعلم رشدمديريتمدرسه رشدمدرسهفردا آموزشي

رشــدبرهانراهنمايي)مجلهرياضيبرايدانشآموزاندورةراهنماييتحصیلي(
رشدآموزشقرآن رشدبرهانمتوسطه)مجلهرياضيبرايدانشآموزاندورةمتوسطه(
 رشدآموزشهنر رشدآموزشزبانوادبفارسي رشدآموزشمعارفاسالمي
رشدآموزشعلوماجتماعي رشدآموزشتربیتبدني رشدآموزشمشاورمدرسه
رشدآموزش رشدآموزشزبان رشــدآموزشجغرافیا رشدآموزشتاريخ
 رشدآموزشزيستشناسي رشدآموزششیمي رشدآموزشفیزيك رياضي
رشدآموزشپیشدبستاني رشدآموزشفنيوحرفهاي رشدآموزشزمینشناسي

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

)برايدانشآموزانآمادگيوپايةاولدورةدبستان(

)برايدانشآموزانپايههايدوموسومدورةدبستان(

)برايدانشآموزانپايههايچهارم،پنجموششمدورةدبستان(

)برايدانشآموزاندورةراهنماييتحصیلي(

)برايدانشآموزاندورةمتوسطهوپیشدانشگاهي(



مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي
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