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چکیده
اساس بر را رشته�ای» میان «مطالعات که می�کنیم تالش ابتدا نوشتار این در
رشته�ای» میان «تحقیقات موضوع سپس و کنیم تبیین موجود تحقیقات و مراجع
تاریخی تحول اجمالی بررسی از پس منظور بدین می�دهیم. قرار توجه مورد را
میان تحقیقات و مطالعات خصوص در نکات برخی به رابطه، این در ریاضیات

پرداخت. خواهیم نیز ایران در ریاضیات رشته با مرتبط رشته�ای

مقدمه ١
پژوهش و آموزش چشم�انداز سمینار «نخستین در مؤلف سخنرانی مبنای بر نوشتار این
علوم فرهنگستان ریاضی شاخه همت به ١٣٨٩ مهرماه پانزدهم در که کشور» ریاضی
نمود خواهیم تالش اول بخش در است. شده تنظیم شد، ارائه ایران اسالمی جمهوری
کنیم تبیین را رشته�ای» میان «مطالعات تعریف موجود منابع و ادبیات مبنای بر که
بخش در می�پردازیم. رشته�ای» میان «تحقیقات تعریف به بعدی بخش در سپس و
بررسی به سپس و می�نماییم مطرح را رشته�ای» میان «مطالعات ارزیابی موضوع سوم،
بخش در نهایت در پرداخت. خواهیم ریاضیات در رشتگی میان وضعیت از کوتاهی
ریاضیات در رشته�ای میان مطالعات با رابطه در موارد برخی که کرد خواهیم تالش آخر

دهیم. قرار توجه مورد را ایران
امیدواریم و شده ارائه بحث این بر مقدمه�ای بهانه به صرفاً محتوا این که است بدیهی
داده بسط موضوع این در متخصص پژوهشگران و عالقه��مند همکاران توسط مسیر این
گسترش جهانی و الزم استانداردهای با ایران ریاضیات جامعه در مقوله این و شده

یابد.
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چیست؟ رشته�ای میان مطالعات ٢
١ رشته�ای» میان «مطالعات از دقیق نسبتاً تعریفی که کرد خواهیم تالش بخش این در
میان «مطالعات تعریف مبحث واقع در دهیم. ارائه موجود مراجع و ادبیات اساس بر
متخصصین بین در که است زمانی دیر و بوده برانگیز چالش موضوعی خود رشته�ای»
تعابیر به بیستم قرن اواخر تا حتی عبارت این که چرا دارد، قرار نقد و بحث مورد
و دقیق تعریف یک فاقد کاربرد وسعت دلیل به و گرفته قرار استفاده مورد مختلفی

است. بوده مناسب
محققینی از خود که مورن٢ بپردازیم. «رشته» تعریف به است الزم چیز هر از قبل
[٣٠ ،١٧] خود کتاب در پرداخته، مفهوم این دقیق تعریف ارائه برای تالش به که است
ارائه آن امروزی و دانشگاهی مفهوم به «رشته�ها» پیدایش و چگونگی از جالبی بحث
مسائلی از دانشگاهی» «رشته�های تعریف و پیدایش چگونگی مسئله چند هر می�دهد،
گسترده ادبیات به می�تواند عالقه�مند خواننده و گرفته قرار بحث مورد بسیار که است
کنید). مراجعه آن�ها منابع و [٣٠ ،١٧ ،١٠] به مثال (برای نماید مراجعه موضوع

«رشته�ها» صورت به دانش بخشیدن شکل اندیشه که دارد اشاره مطلب این به مورن
موضوعات ارسطو مثال کرد. ردیابی یونانی فلسفه پیشینه دورترین در می�توان را
رتبه�ای صورت به هستند، تولیدی یا عملی نظری، آیا اینکه حسب بر را گوناگون
اهمیت�شان، نزولی ترتیب به و دانش شکل برترین نظری موضوعات داد. سازمان
را سیاست و اخالق عملی، موضوعات بودند. فیزیک و ریاضیات الهیات، بر مشتمل
می�شدند. شامل را مهندسی و شعر زیبا، هنرهای تولیدی موضوعات و می�گرفتند بر در
کلی به نهادها دگرگونی و بازار قدرت اثر بر سرانجام دانشگاهی رشته�های تعریف
توسعه دارد. ادامه نیز اکنون هم فرآیند این که می�رسد نظر به و شدند تغییر دستخوش
جوامع پیچیدگی به هم و دانشگاه�ها رشد به هم اساساً جدید عصر در رشته�ها تحکم و
سالرنو، چون شهرهایی دانشگاه�های که میانه، اعصار اواخر تا می�شد. مربوط اروپایی
عمومی مکاتب یا وسطی قرون مدارس جایگزین کمبریج و کسفورد آ پاریس، بولونیا،
درک دلیل به الهیات و حقوق طب، چون حرفه�هایی برای را «رشته» اصطالح شدند،
می�بردند کار به مذهبی و سیاسی اقتصادی، خاص اهداف با آموزشی ارتباط به نیاز

.[١٧ ،۶]
فشرده�ای خواندن به دانشگاه�ها دانشجویان میالدی هجدهم سده پایان تا کم دست
و بالغت) و زبان دستور (منطق، گانه سه دروس به که مقدماتی، علوم درسی مواد از

١Interdisciplinary studies
٢Joe Moran
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سپس می�گراییدند. می�شد، تقسیم موسیقی) و نجوم هندسه، (حساب، چهارگانه دروس
به تقریباً می�پرداختند، الهیات یا حقوق پزشکی، دانشکده�های در تخصص گرفتن به
«دانشگاه» اصطالح می�گیرند. تخصص مبحثی در دانشجویان امروزه که صورتی همان

است. شده گرفته «فراگیر» معنی به ورستایس» «اونی التین واژه از اصل در نیز
اندیشه دو بر بود شکل�گیری حال در هفدهم و شانزدهم سده�های از که علمی انقالب
روش پیدایش دوم و منتظم ماشینی مثابه به طبیعت به نگرش اول بود. استوار جدید
و استدالل استنتاج، جدید روش�های پایه بر مسائل به پرداختن آن هدف که تجربی
و میکروسکوپ دماسنج، چون تجربی، دقیق ابزار از بهره�گیری با فرضیه�ها آزمودن
است باریک و مشخص چارچوب این در «رشته» هر هدف بنابراین بود. تلسکوپ
محدود دهد، توضیح خود زمینه در را طبیعی پدیده�های که قوانینی کردن وضع به و

می�شود.
بیان برای تالش از نمونه�هایی المعارف�ها دایره پیدایش تحوالت، این پس در
به می�رسد. نظر به الزم آن به توجه که بودند دانش متقابل وابستگی و یکپارچگی
١٧۵١ سال در «آنسیکلوپدی» کتاب نخست جلد بر داالمبر ژان پیشگفتار مثال، طور
وی آنکه ضمن می�پردازد، علوم گوناگون شاخص�های پروازانه بلند بسیار بررسی به
را منسجم و جامع ساختار یک از جزئی شاخه�ها این چگونه که دهد نشان می�خواست
ماهیت بیرونی، تأثیرات کنار در میالدی، بیستم و نوزدهم قرون در می�دهند. تشکیل
چند هر کرد، کمک «رشته�ها» تحکیم به بسته نسبتاً نهاد یک مثابه به «دانشگاه»
بستگی نیز درونی عوامل به اندازه�ای تا همواره دانشگاهی مبحث یا درس هر پیدایش
از جداگانه قبایل می�شود، درک «رشته» مفهوم از امروزه آنچه حال هر به داشت.

که، علوم�اند

مشترک دیگر رشته�های با می�تواند (که دارند را مطالعه برای خود خاص اشیاء •
باشد)

دیگر رشته�های با ًمعموال (که دارند را خود تخصصی دانش از انباشته�ای و مخزن •
نیست). مشترک

دارند. را خود خاص تحقیق و مطالعه روش�های •

دارند. را خود خاص و تخصصی ادبیات •

در آن تعلیم با معموال که دارند خود برای شده�ای طبقه�بندی درسی محتوی •

منجر مختلف سطوح در «رشته» آن در متخصص نیروهای تولید به دانشگاه�ها
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می�شود.

زمان به وابسته مفهوم یک «رشته» مفهوم نگرش، این با که می�کنیم کید تأ لذا،
تضعیف یا تقویت ایجاد، داخلی یا خارجی عوامل به بنا آن طول در می�تواند که است
«مطالعات عبارت در «مطالعات» کلمه بحث، قابل دیگر مقوله برود. بین از یا شود
جهانی جنگ اواخر به آن تاریخی پیشینه و است تأمل قابل که است رشته�ای» میان
جغرافیایی بندی�های تقسیم به معموال و کنید)، مراجعه [٣٠ ،١٧] (به برمی�گردد دوم
فرهنگ حیطه به کلمه این گذشته دهه�های در چند هر است، داشته اشاره تاریخی یا
بر داللت معموال و می�رود کار به نیز دانشگاهی محیط�های در و شده وارد نیز ادب و
به مطلب این بر کید تأ با مفهوم این دارد. یادگیری قابل مطالب از مجموعه�ای وجود
مطالب یا دروس بسته چند از اجتماعی یا حلقه بحث مورد موضوع در که می�رود کار
و هستند برخوردار متفاوتی تخصصی مباحث یا پیشینه از که می�شوند جمع تخصصی
به «مطالعات» کلمه لذا، است. الزامی نظر مورد موضوع به تسلط در آن�ها فراگیری
«رشته» یک قالب در که است مطالب از اجتماعی یا چندگانگی وجود بر دال نوعی
بین خاص موقعیت به وضوح به «میان» کلمه نمی�گنجد. شد، ذکر که مشخصاتی با
مفهومی به پیش�وند این التین ادبیات به توجه با چند هر دارد، داللت رشته چند یا دو

می�کند. اشاره نیز رشته» چند یا دو از «مستخرج مشابه
میان «مطالعات از دقیقی تعریف ارائه راستای در زیادی تالش اخیر سال�های در
را تالش این حداقل و است پذیرفته صورت فن اهل و متخصصان توسط رشته�ای»
(و اول نگرش دانست. مرتبط رابطه این در کلی نگرش نوع دو حصول به می�توان
مطالعات می�شود، پیگیری ریچاردز۴ و التوچا٣ مورن، نظیر افرادی توسط که قدیمی�تر)
(و می�داند مرتبط مختلف رشته�های بین در مباحثه نوع یک به صرفاً را رشته�ای میان
دوم نگرش و می�رود)، کار به اجتماعی و انسانی علوم رشته�های با ارتباط در معموال
رشته�ها ائتالف۵ مبنای بر مفهوم این از دقیقی تعریف ارائه برای تالشی که جدیدتر) (و
برخورد این سردمداران بین در (و دارد شناختی علوم جاافتاده و علمی نظریه�های و
مطالعات نگرش این در .([٢٢ ،٢١] کرد اشاره رپکو٨ و نیوویل٧ کالین۶، به می�توان
از و گرفته شکل مختلف دیسیپلین و تفکر چند یا دو ائتالف مبنای بر رشته�ای میان
موفق دیگران و رپکو اخیراً است. برخوردار خود مشخص چارچوب و خاص ماهیت

٣Lisa Lattuca
۴Donald G. Richards
۵Integration
۶Julie T. Klein
٧William H. Newell
٨Allen Repko
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تعریف شناختی، علوم از ، [٢] ٩ کالرک مشترک» «محمل نظریه اساس بر که شده�اند
مختلف جنبه�های و ویژگی�ها که نمایند، ارائه رشتگی» «میان از دقیقی و جالب بسیار
میان مطالعات نگرش این در می�کند. تبیین و توصیف مناسبی نوع به را مفهوم این

: [٢٢] از است عبارت رشته�ای

وسیع آنقدر که موضوع یک به توجه یا مسئله یک حل سوال، به پاسخگویی «فرآیند
آن در و پرداخت آن به خاص علمی رشته یک توسط نمی�توان که است پیچیده یا
درک و شناخت و کرده ائتالف آن�ها روش�های و رشته چندین مختلف نگرش�های

می�آورند.» فراهم را بحث مورد موضوع از دقیق�تری و عمیق�تر

تحول تاریخچه و جزئیات از بیشتر اطالع جهت می�تواند موضوع به عالقه�مند خواننده
آن�ها در مندرج مراجع همچنین و [٢٢ ،٢١] جمله از بسیاری، مراجع به برخورد این
بحث از دیگری جنبه به که باشد مناسب مقطع این در شاید چند هر نماید. مراجعه
این در نیست؟ چه رشته�ای» میان «مطالعات که است سوال این آن و کنیم توجه نیز

می�رسد: نظر به ضروری موضوع چند بر کید تأ رابطه

متفاوت کامال گروهی١٠ کار مفهوم با رشته�ای میان مطالعات تعریف، اساس بر •
است.

به است. متفاوت ١١ رشته�ای» چند «مطالعات با رشته�ای» میان «مطالعات •
شناخت و فهم تنیدگی درهم و ائتالف رشتگی» «میان مفهوم در دیگر عبارت
دقیق�تر و عمیق�تر شناخت یا فهم یک به منجر که مختلف مرجع چند یا دو از
بهره�گیری صرفاً هدف رشته�ای» چند «مطالعات در اما است، شاخص می�شود
معموال) حل جهت به هم کنار مختلف رشته چند در موجود فهم و روش�ها از
افکار تنیدگی هم در آن در (که است خاص موضوع یا مسئله یک مختلف) ابعاد
به را دو این بین تفاوت که است مرسوم ندارد). نمودی شناخت و روش�ها و

.[٢١] می�نمایند تشبیه میوه» «ساالد و میوه» «میکس بین تفاوت

است. متفاوت نیز ١٢ فرارشته�ای» «مطالعات با رشته�ای» میان «مطالعات •
همان (به رشته یک روش�های و نتایج کاربرد به صرفاً فرا�رشته�ای مطالعات در

٩Herbert H. Clark
١٠Teamwork
١١Multidisciplinary studies
١٢Transdisciplinary studies
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می�شود پرداخته دیگر رشته در مفاهیم مطالعه یا مسائل حل در هست) که صورت
شناخت و نمی�پذیرد صورت عمل این در افکار مقابله یا تبادل نوع هیچ اساساً و
بدون (حتی نظر مورد حکم یا نتیجه بلکه نمی�آید، حاصل موضوع از نیز عمیق�تری
«بسته�ای» صورت به شود) توجه نیز آن شناخت روش یا مدل چگونگی به آنکه

می�شود. گرفته کار به دیگر رشته در

و مرتبط موضوعات با بیشتر آشنایی جهت به را عالقه�مند خواننده جا این در
دلیل به و می�دهیم ارجاع موجود منابع به رابطه این در دیگر تقسیم�بندی�های همچنین

می�کنیم. خودداری بحث این ادامه از محدودیت

رشته�ای میان تحقیقات ٣
فهم یا شناخت ارتقاء رشته�ای» میان «تحقیقات از هدف اول، بخش تعریف اساس بر
و نتایج روش�ها، افکار، ائتالف طریق از که است، خاص مسئله�ای از میان�رشته�ای
راستا، این در می�شود. حاصل نظر مورد مسئله با مرتبط مختلف رشته�های نگرش
تحقیق فرآیند ،[٢٢] رپکو همچنین و [٢١ ،٩] نیوول و کالین کارهای اساس بر و
آموزشی روش�شناسی، شناختی، مختلف دیدگاه�های از و شده تبیین کامال میان�رشته�ای

است. گرفته قرار بحث مورد پرورشی و
،١٣NAS توسط میان�رشته�ای تحقیقات از زیر تعریف دستاوردها آخرین اساس بر

.[٢۵] است رسیده توافق به آمریکا در ١۵IM و ١۴NAE
داده�ها، اطالعات، ائتالف آن در که است گروه�ها یا افراد توسط تحقیق از «روشی
علم تخصصی بدنه یا رشته چند یا دو از نظریه�ها یا و مفاهیم نگرش�ها، ابزار، روش�ها،
یک حیطه از خارج آن�ها حل که می�شود منجر مسائل، حل یا فهم بنیادی ارتقاء به

است.» مشخص تحقیق روش یک یا خاص رشته
و بحث جزئیات و بیشتر اطالع برای می�توانند موضوع به عالقه�مند خوانندگان
همچنین و است شده ارائه مانسیال١٧ توسط که میان�رشته�ای»١۶ «فهم تعریف باالخص

نمایند. مراجعه آن در مندرج مراجع و [٢٢] به مشترک»١٨ «محمل نظریه
١٣National Academy of Sciences
١۴National Academy of Engineering
١۵Institute of Medicine
١۶Interdisciplinary understanding
١٧Boix Mansilla
١٨Common ground
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رشتگی میان ارزیابی ۴
به موجود ادبیات در برانگیز چالش و پیچیده مفاهیم از خود رشتگی» «میان ارزیابی
این ذکر راستا این در کنید). مراجعه آن منابع و [٢٠] به مثال (برای می�رود شمار
بوده بحث قابل مختلفی جنبه�های از رشتگی میان ارزیابی بحث که است الزامی نکته
گیرد. قرار استفاده مورد مناسب و متفاوت صورت به باید نظر مورد هدف به بسته و

کرد. اشاره رابطه این در زیر موارد به می�توان مثال طور به

علمی)، گزارش یا مقاله (نظیر تحقیقاتی» «کار یک در رشتگی» «میان ارزیابی •

«محقق»، یک رشتگی» «میان ارزیابی •

تحقیقاتی»، «تیم یک رشتگی» «میان ارزیابی •

علمی». «مجله یک رشتگی» «میان ارزیابی •

مؤثر بسیار تصمیم�گیری در نیز نتیجه با برخورد چگونگی که داشت توجه باید همچنین
مصنوعی را آن عمداً (و می�کنیم اکتفا مثال یک به راستا این در است. تأمل قابل و

کرده�ایم!). انتخاب
از و باشد توسعه حال در «آشپزی» در «مکانیک» علم کاربرد موضوع کنید فرض
افکار تبادل جهت مناسب محمل�های ایجاد و هدایت رسالت علمی جامعه که آنجا
کیفی و کمی نظر از مناسب سطحی به تعامل این بلوغ با دارد، عهده به را نتایج و
و تشکیل موضوع این با ارتباط در رسانی اطالع و مربوطه نتایج ارائه جهت مجالتی

می�شوند. کار به مشغول
دستاوردهای آخرین مورد در اطالع�رسانی و انتشار مجالت این رسالت که کنید توجه
آشپزی رشته�های با مرتبط موضوعات ٌاحتماال و متقابل کاربردهای به مربوط موجود
که است مقاله�ای نظر مورد «مجله» دیدگاه از مناسب مقاله یک لذا است. مکانیک و

باشد. گرفته قرار بحث مورد خصوص این در ارتباطی آن در
مطالب این اثبات معنی به لزوماً نیز آن انتشار و مجله این تشکیل که کنید توجه
به یا دارد وجود «مکانیک-آشپزی» عنوان با رشته�ای» میان «مطالعاتی که نیست
که چرا کرد. تلقی رشته�ای» «میان موضوع یک را آن لزوماً باید و است آمده وجود
رشته�ای» «میان و است پویا فرآیند یک رشته�ها پیدایش شد ذکر ابتدا در که همانطور
آیا اینکه و رشته دو تلفیق سطح مورد در کنکاش با فقط بحث مورد موضوع بودن
«میان آن�ها ائتالف مبنای بر را آن بتوان که است رسیده قوام از درجه�ای به تلفیق این

٧



چاپ برای محملی می�تواند خاص مجله این لذا، می�شود. مشخص نامید، رشته�ای»
نیز موضوع با مرتبط «فرارشته�ای» و رشته�ای» «چند تحقیقات یا مختلف مقاالت

باشد.
محقق چند توسط مجله این در مقاله�ای چاپ موجود، تعاریف و نظریه�ها اساس بر
یک افراد این که باشد آن معنی به نمی�تواند لزوماً نیز آشپزی و مکانیک رشته�های در
رشته�ای» میان «محقق یک یک، هر اینکه یا و داده�اند انجام میان�رشته�ای» «تحقیق
مفاهیم ائتالف لحاظ از نظر مورد مقاله بررسی با فقط نیز مهم این قطعاً و هستند
با فقط نیز افراد مورد در و شده مشخص آنها تلفیق سطح و حاصله نتایج و مرتبط
بوده مسلط رشته دو این در اندازه چه فرد هر اینکه و آنها تحقیقاتی فعالیت�های بررسی

می�گردد. تعیین گیرد، بهره خود تحقیقاتی کارهای در رشته دو هر از می�تواند و
چه برساند، چاپ به مجله این در مقاله�ای مکانیک رشته در محققی اگر حال
بررسی با فقط نیز موضوع این مسلماً گرفت؟ می�توان محقق آن مورد در نتیجه�گیری
بررسی، این از پس حتی می�شود. مشخص محقق فرد این دیگر تحقیقاتی نتایج
است ممکن مثال عنوان به نیست. یکسان لزوماً نیز امر نتیجه از بهره�گیری چگونگی
توانائی از او) تحقیقاتی کارهای مابقی به توجه (با مربوطه محقق اینکه مورد در امر این
است برخوردار خود رشته از خارج مسائل حل در خود دانش از گیری بهره در باالیی
به مینو!) مثال) خاصی کارخانه برای را صنعتی تحقیقات تیم یک هدایت می�تواند و
دانشگاه در محقق این علمی ارتقاء موضوع چنانچه ولی شود، تلقی مثبت بگیرد، عهده
است، مطرح مکانیک رشته دقیق جزئیات به وی تسلط و مهارت آن در که باشد، وی
محتوای به توجه (با مقاله�ای چنین چاپ وی فعالیت�های مابقی به توجه با است ممکن

نیاورد. ارمغان به وی برای باالئی امتیاز آن) دوگانه
با برخورد چگونگی نیز پژوهش» «مدیریت پیچیده بسیار موضوع در حتی لذا،
مهمترین از یکی حاضر حال در و بوده توجه مورد بسیار میان�رشته�ای» «تحقیقات
مجموعه�های توسط فقط که است، پژوهش» صحیح «ارزیابی مورد این در نکات
این در می�شود. میسر می�شوند، تعیین ارزیابی» «هدف گرفتن نظر در با که خبره�ای
روش�های منفی و مثبت نکات که دارد وجود حاضر ادبیات در زیادی گزارش�های راستا
ارزیابی بدون مالی منابع تخصیص مخرب اثرات به بعضاً و نموده بررسی را مختلف

. [٢٩ ،٢٧ ،٢۶] دارد اشاره صحیح
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ریاضیات در رشتگی» «میان ۵
این به و می�پردازیم ریاضیات در رشتگی» «میان بر سریع مروری به بخش این در
چنانچه داشت. خواهیم ریاضیات تاریخ از بخش�هائی به اجمالی و کوتاه نگاهی دلیل
زبان میالدی نوزدهم و هجدهم قرون در دهیم، قرار نظر مد را مدرن ریاضیات دوره
شاخه�های مابین شفاف افکار تبادل امکان ابهام این و بود مبهم و نادقیق ریاضیات
قوی�ترین دوران این در نمی�آورد. فراهم خوبی به را علوم دیگر و ریاضیات مختلف

می�رفت. شمار به فیزیک ریاضیات، خارجی محرک
عمدتاً که آورد روی خاصی گرائی درون به ریاضیات میالدی بیستم قرن اوایل در
بود رسیده بلوغ از درجه�ای به ریاضیات گویا بود. صورت�گرایی١٩ نهضت از ناشی
خارج جهان با مجدداً و بخشد نظام را خود مشوش بعضاً دانش و داخلی مفاهیم که

نماید. برقرار مؤثر ارتباطی
فاصله�ای ایجاد ضمن و شد میسر دوم جهانی جنگ از بعد سالهای در فرآیند این
و گرفته شکل محض» «ریاضیات مفهوم «فیزیک»، باالخص خارج، جهان با بیشتر
این در یافت. فاصله بود خارج جهان با مرتبط که ریاضیات دیگر بخش از رفته رفته
به لزوماً آن�ها حل برای که شدند عالقه�مند بنیادی مسائل به نیز فیزیک�دانان زمان
در فیزیک عمیق نقش از تصوری ریاضیدانان برهه این در نبود. نیاز مدرن ریاضیات
در را مدرن ریاضیات از مهمی کاربردهای نیز فیزیکدانان و نداشتند مدرن ریاضیات

نمی�کردند[١۶]. جستجو فیزیک
گرائی درون سال�های را میالدی هشتاد دهه اوایل تا ١٩٣٠ سال�های بتوان شاید
آرتین٢٠ توسط جبر کردن موضوعی اصل و مجردسازی با دوران این نامید. ریاضیات
آنالیز نظیر ریاضیات دیگر بخش�های به تدریج به فرآیند این و شد شروع نوتر٢١ و
فعالیت�های یا بورباکی٢٢ گروه تولیدات نظیر خود اوج به نیز مراحلی در و یافت تسری
ریاضیات جمله یک در رسید. گروتندیک٢٣ رهبری به جبری هندسه فرانسوی مدرسه
فاصله موجب درون�گرائی فرآیند این و شد پیچیده و ساختارمند متنوع، بیستم قرن در

گردید. خارج جهان و ریاضیات از عمده�ای بخش�های گرفتن
کالسیک موضوعات به جدیدی نگرش بعد) به ١٩٧٠) میالدی هشتاد دهه از پس
به گذشته سال�های در شده تولید شفاف و یکنواخت زبان و نظام و گرفت شکل

١٩Formalism
٢٠E. Artin
٢١E. Noether
٢٢Bourbaki
٢٣A. Grothendieck
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دوباره بازگشت مدرنیته، این دستاوردهای از یکی کرد. شایانی کمک همگرائی این
نیز زمان) آن (در فیزیک�دانان اخیر نتایج با که بود مدرن فیزیک در کاربردهائی به
، کن٢۵ ، یاو٢۴ کارهای به می�توان قطعاً مثال، عنوان به و میان، این در می�شد. تقویت
به همچنین کرد. اشاره ائتالف این اوج از نمونه�هائی عنوان به ویتن٢٧ و دونالدسون٢۶
یانگ- معادالت به می�توان همکاری) این (در قبلی فطرت دوره برای شاهدی عنوان
به فقط و بود شده معرفی ١٩۵۴ در قبال فیزیک�دان دو این توسط که کرد اشاره میلز٢٨
گرفت. قرار توجه مورد فیزیک�دانان) (و ریاضی�دانان توسط سال�ها این در جدی طور
نظیر خاصی عوامل بیست�ویکم قرن اوایل و میالدی بیستم قرن آخر دهه�های در
علوم، انفجاری رشد همچنین و کامپیوتر و مخابرات تکنولوژی شگفت�انگیز پیشرفت
بسیار کاربردهای دوران این در آورد. فراهم مدرن ریاضیات برای را جدیدی فضای
و شده مطرح می�شد تلقی محض بسیار بیستم قرن اوایل در که ریاضیاتی از عمیقی
رنگ کم آن�ها کاربرد و ریاضیات مختلف شاخه�های مابین منطقی فاصله�های اساساًً
ماهیت بود کرده کسب بیستم قرن اوایل در که انسجامی سایه در ریاضی علوم و شده

. [١٨ ،١٢ ،۵ ،٣] یافت فردی منحصربه
«ریاضی- ریاضیات، با مرتبط رشته�ای میان مطالعات از یکی کماکان قطعاً
و فیزیک از مختلفی بخش�های و داده ادامه خود پیشرفت به که است فیزیک»
کامپیوتر علوم جدید دوران در چند هر می�دهد. قرار خود تأثیر تحت را ریاضیات
طی و داده شکل را دیگر رشته�ای میان مطالعات از یکی نیز آن) خاص معنی (به
از بهره�گیری امکان و فراوان کاربردهای دلیل به می�گذرد آن عمر از که کوتاهی دوران
را ریاضیات از عمده�ای بخش و کرده پیشرفت شدت به موجود پیشرفته ریاضیات

.[١٨ ،١٣ ،١٢ ،٣] است ساخته متاثر
مواد، علم زیست�شناسی، رشته�های در باالخص تکنولوژی، شگرف پیشرفت�های
میان�رشته�ای مطالعات و داشته�اند ریاضیات بر شدیدی تأثیرات اقتصاد و مخابرات
ریاضیات و زیستی ریاضیات امنیتسیستم�ها، و اطالعات مدرن نظریه نظیر را جدیدی
تحقیقاتی مراکز برخی در که است کرده پیشرفت حدی تا مهم این آورده�اند. وجود به مالی
وجود عرصه به پا نیز پیچیده» «سیستم�های عنوان تحت رشته�ای میان مطالعاتی مدرن
«ریاضیاتمحض» عنوان تحت سنتی بطور قبال آنچه اساساً و ،[٢٩ ،٢٨] است گذارده

٢۴S. T. Yau
٢۵A. Connes
٢۶S. Donaldson
٢٧E. Witten
٢٨Yang-Mills
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است. داده دست از را خود مفهومی ماهیت عمال می�شد طرح کاربردی» «ریاضیات و

ایران ریاضیات در رشته�ای میان مطالعات ۶
امکان�پذیر موجود شرایط تحلیل و شناسی آسیب امکان وجه هیچ به مختصر این در
وضعیت خصوص در موارد برخی به می�کنیم تالش ادامه در حال هر به ولی نیست،

کنیم. اشاره ایران در رشته�ای میان مطالعات فعلی
هم در و ائتالف آن در که رشته�ای میان مطالعات دقیق تعریف به توجه عدم
برخوردار اصالت از عمیق، و جدید فهم یک به حصول و موضوع چند یا دو تنیدگی
علمی فعالیت�های و دیگر٢٩ علوم در ریاضیات رشته کاربردهای مقابل در است،
میان مطالعات موضوع در شفافیت عدم و آشفتگی نوعی موجب رشته�ای٣٠ چند
ایجاد نویسنده نظر از لذا . است شده ریاضیات رشته با رابطه در باالخص رشته�ای،
این در کافی مقبولیت و سالمت از که مستقیم غیر ممیزی مکانیزم و سازماندهی یک
نظر به اجتناب�ناپذیر مدت کوتاه و ضروری امر یک عنوان به باشد برخوردار خصوص
برخط٣١ و دقیق شفاف، دو�ساالنه یا سالیانه گزارشات که می�شود پیشنهاد می�رسد.
نیز بین�المللی عرف در آنچه (مشابه کشور ریاضیات جامعه در مقبول مراجع توسط
اختیار در عمومی و علنی صورت به و تهیه ببنید))، را [٢٩ ،٢٧ ،٢۶]) است متداول

گیرد. قرار ایران ریاضیات جامعه
که است الزم

چکیده�ای می�نمایند، فعالیت رشته�ای میان زمینه�های در که نهاد�هائی یا مراکز •
هنگام در یا مطرح مناسب نحو به را خود تحقیقاتی انداز چشم و نما دور از
مفاهیم ائتالف سطح تا نمایند ارائه مناسب ممیزی با نظر مورد بودجه�های جذب
شود مشخص ریاضی علوم حیطه در فعالیت اهمیت و مشخص نتایج عمق و

ببینید). را [٢٨ ،٢۴])

دقت به مختلف موارد در ممیزی�ها این کاربرد و �رشته�ای میان تحقیقات ممیزی •
نظیر ممیزی مورد موضوع با مرتبط غیر مستندات از استفاده از و شود بررسی
پرهیز کلیشه�ای صورت به بین�المللی» مجالت در مقاالت تعداد شمارش «صرف
بین این در شود. نتیجه�گیری و گرفته صورت دقیق بررسی مورد هر در و گردد

٢٩Transdisciplinary
٣٠Multidisciplinary
٣١Online
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و رشته�ای چند عناوین با مجالتی در شده چاپ مقاله وضعیت در دقت عدم
می�رسد. نظر به مهم کادمیک آ امور در بررسی�ها این از نتیجه�گیری چگونگی

اهمیت از جامعه�ای هر در ریاضی علوم ارتقاء و پیشرفت در ریاضی آموزش نقش
بسیار رشته�ای میان تحقیقات با ارتباط در نیز موضوع این و است برخوردار خاصی

. [۴ ،١] است بحث مورد کماکان و گرفته قرار توجه مورد
تمرکز جهت الزم انعطاف�پذیری که آموزشی مناسب فضای آوردن فراهم است بدیهی
تنها نه باشد، داشته را رشته�ای میان ریاضیات اشاعه همچنین و حرفه�ای ریاضیات بر
از آن، منزلت و شأن و جامعه در علم این جایگاه تعیین در بلکه ریاضی آموزش در

است. برخوردار ویژه�ای اهمیت
ریاضیات رشته با ارتباط در رشته�ای میان مطالعات ایران، در که می�رسد نظر به
این اصلی دالیل از یکی شاید و است نرفته پیش به جهانی تحوالت و زمانه با هم�گام
انعطاف�پذیری عدم از ناشی خود که زمینه، این در الزم کارهای و ساز وجود عدم امر
گذشته(١٣٨٨) سال تا نمونه عنوان به باشد. هستند، مربوطه آموزشی درسی برنامه�های
کمابیش که بود (١٣٧٢) سال به مربوط ریاضی کارشناسی مقطع مصوب برنامه آخرین
آن اجرای به موظف کشور دانشگاه�های کلیه مقررات، مطابق و مانده باقی تغییر بدون
همگام جهت الزم انعطاف�پذیری� و قابلیت از آن ساختار به توجه با برنامه این بودند.
به همچنین نیست٣٢. برخوردار المللی بین جامعه با ایران ریاضیات جامعه نمودن
مستعد دانشجویان نگرش و جامعه در ریاضی علوم رشته�های جایگاه که می�رسد نظر
مجدداً راستا این در و باشد بررسی قابل نیز زمینه این در عمومی اقبال و عالقه�مند و
خواهند کننده تعیین مربوطه آموزشی برنامه�های و مرتبط میان�رشته�ای مطالعات نقش

.[٣٣ ،٣١] بود
ریاضی علوم برنامه�ریزی کمیته همت به که ریاضی علوم کارشناسی دوره جدید برنامه
نظرخواهی با و بررسی سال دو از بیشتر طی عالی آموزش برنامه�ریزی و گسترش دفتر
با بلکه آموزشی٣٣ اختیارات دادن قرار با تنها نه است، شده تهیه مجری گروه�های از
ساخته فراهم را امر این امکان مجری، گروه�های به زیادی برنامه�ریزی تفویضاختیارات
ورودی دانشجویان طیف و امکانات نیازها، به توجه با بتوانند گروه�ها این که است
ریاضیات کیفی و کمی ارتقاء به متمادی سالهای طی در که مجربی اساتید زحمات که است ذکر به ٣٢الزم
به�روز عدم بحث این اصلی نکته که داشت توجه باید و نیست پوشیده کس هیچ بر ورزیده�اند اهتمام ایران
عدم دلیل به عمدتاً نویسنده نظر از که است درسی برنامه�های خصوص در الزم تغییرات اعمال و رسانی

است. داده رخ کشور ریاضی جامعه در نسبی انفعال و مناسب کارهای و ساز وجود
عالی شورای ٧٩/٢/١٠ مصوب دانشگاه�ها، به درسی برنامه�ريزی اختيارات واگذاری نامه آئين ٣٣مطابق

آن. ضمیمه و برنامه�ريزی

١٢



.[٣٢] نمایند اجرا سپس و مصوب دانشگاه در را مربوطه مناسب برنامه�های خود
چگونگی لحاظ از مناسب اطالع�رسانی نظر، مورد اهداف حصول در است بدیهی
مدت کوتاه صورت به عملکرد ممیزی و ارزیابی همچنین و الزم سیاست�گزاری�های
نهادهای نقش راستا این در و بود خواهد برخوردار ویژه�ای اهمیت از دوساالنه)، مثال)
فن�آوری و تحقیقات علوم وزارت ایران، آمار انجمن ایران، ریاضی انجمن نظیر ذیربط

است. کننده تعیین بسیار ایران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان و
مبحث خود نیز تکمیلی تحصیالت مقاطع و رشته�ای میان مطالعات ارتباط موضوع
است، خارج مختصر این حوصله از آن بحث که می�دهد شکل را گسترده�ای تحقیقاتی
پژوهشی حمایتهای به مربوط مسائل و استاندارد�ها آموزشی، برنامه�های به توجه هرچند
تعیین جهان و ایران ریاضیات جامعه تعالی در دوره�ها این صحیح راهبرد باالخص و

می�کنند. طلب را خاصی توجه و کننده�اند
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