
 

 1میکن سیچگونه تدر میریبگ ادی

 میبهتر است بگو  ایادامه دارد،    سیاست که در سراسر دوران تدر  یندیفرا  ،سیتدر  یریادگی

 سیبه تدر  منگاه  رییکه باعث تغوجود داشته    یمن، لحظات فراوان  یادامه داشته باشد. برا  دیبا

 .را ذکر کنم هاآن از فرصت استفاده و چهار مورد  نیاز اهستم  لیشده است و اکنون ما

 

با   یتداخل زمان  لیکه به دل  انیاز دانشجو  یکیاتفاق افتاد.    مسیدوران تدر  لیآن در اوا  نیاول

آن را تحت عنوان   رد،یبگ گرانیتوانست درس جبر مجرد را با دینم گرشید یهادرس

 کیکالس یهالهئو مس دانیم یهینظر"کتاب  یمستقل با من گرفت. من به تازگ یمطالعه

کش رسم با خط کیکالس یلهئروش کتاب بودم. کتاب با سه مس اشقرا خوانده و ع  "آن

کرد و با استفاده از ی( شروع مهیزاو ثیمکعب و تثل فیتضع ره،یدا عیپرگار )تربنامدرج و 

خواستم که  می. از دانشجومسئله یو چهار فصل داشت و هر فصل تعداد کم ستی. کتاب بدیبخشیم یها معنحلقه  یهیها به نظرآن 

ترم، قبل از هر جلسه، خودم  لیاحل کند. اوها را آن فصل یهامسئلهها را بخواند و از فصل یضبع

  بگذارم.وقت  برای این کار  باعث شد که کمتر    گرمید  یکارها  جیبه تدر  یکردم. ولیها را حل ممسئله 

من هم سخت بود. آخر  یتوانست حل کند، براینم میکه دانشجو ییهامسئله معموالً ن،یعالوه بر ا

کردم. او  یخواهها را آماده نکرده بودم معذرتمسئلهاغلب اوقات راه حل  که نیبه خاطر ا اوترم، از 

شما  مکردمیمشاهده کالس بودند چرا که  یهاجلسه نیها بهترآن جلسه در پاسخ گفت، نه، اتفاقاً

که  نیبود: ا یجرقه آگاه نیاول نیا .دیکنیم رفک ،دیدانیکه راه حل آنها را نم ییهامسئله چگونه به 

 انیکمک کردن به دانشجو  یدرباره  شتریبلکه ب  ات،یاضیر  یشسته و رفته  یه ئارا  ینه درباره  س،یتدر

 مواجه شوند.  زیبرانگچالش یهامسئلهچگونه با  رندیبگ ادیاست تا 

 انیکه دانشجو  ییهاه یو قض  فیکلنجار رفتن با تعار  یبود. بعد از کل  یقیحق  زیکننده در آنال  دیناام  یدرس  یدر انتها  یجرقه آگاه  نیدوم

 یهایاوج درس، سر  یها استفاده کنند، به نقطهتوانستند از آنیم  یهم به سخت  یمصنوع   یهامسئله در    یکردند و حتیفقط حفظ م

 ن یتا به ا رندیگیدر کنار هم قرار م م،یدادم که چگونه هر چه ما تاکنون مطالعه کرده بود حیتوض جانی. من با همیدیرس هیفور

 ادیبه  یکه به سخت یکالس، از استفاده من از آن مطالب انی. اما دانشجویمببخش یرفتار نامتعارف معن نیبا ا ینامتناه یهای سر
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کرده بودم. در  هئدر جهت برعکس ارا قاً یشکست فکر کردم متوجه شدم که درس را دق نیبه ا یوقت

در  یاضیر زیآنالدن به بخشیاول ظاهر شدند و ساختار  هیفور یهایمربوط به سر یهاالؤس خ،یتار

فکرها بودم  نیها. در اال ؤپاسخ به آن س یبود برا یتالش ا،یقضادر و هم  فیتعاردر قرن نوزدهم، هم 

 یکتاب در مورد »اثبات« کوش  وستیپ   نیرا خواندم. اولالکاتوش،    مرهیااز  ها  ها و ابطالاثبات  بکه کتا

بعد که درس  یاست. دفعه وستهیپ  وسته،یاز توابع پ  یاست که هر مجموع نامتناه ه«ی»قض نیاز ا

به  لیبددرس قرار دادم و آن را ت یبنارا در سنگ یکوش 2»اشتباه« نیکردم ا هئرا ارا یقیحق زیآنال

آشنا شوند. عالوه   دیجد  اتیاضیدر مواجه با ر  هادانیاضیر  یهایبا سخت  مانیکردم که دانشجو  یفرصت

 .کنم قیدق فیها را متوجه نقش تعاراز آن استفاده کردم تا آن ن،یبر ا

اعتراض کرد که اگر  انمیاز دانشجو یکیکردم  هئارا گونه نیرا ا یقیحق زیبار که درس آنال نیاول

 یهاآنچه در کالس میباش نئمطم میتوانیچطور ما متوانسته است اشتباه کرده باشد، یم یکوش

است  یاساس یالؤس نیمتوجه شدم که ا جیبه تدر شود درست است؟یبه ما آموزش داده م یاضیر

به شکل اعتراض، بلکه به عنوان   را، نه لزوماً یالؤس نیچن انم،یدانشجو یهمهکه  لمیاالن ما و

بپرسند. آن درس ساختار کتاب من در  اتیاضیدر ر یریادگی یاز معن یخودآگاه یبرا یشروع 

 .یقیحق زینامتعارف در آموزش آنال یرا شکل داد: روش یقیحق زیآنال

 یالتیدر دانشگاه ا سمیسال تدر نیشانس بودم که در آخر خوش

 یپروژه  یهاسندهینواز    یکی  دیویهم آنجا بود. د  ثیاسم  دیویپن، د

و  لیفرانسیحساب د سیتدر یدر آن سال، از منابع او برابود.  شگاه«یآزما کی»حسابان همچون 

شنبه و  و سه میساعت کالس داشت کیاستفاده کردم. دوشنبه، چهارشنبه و جمعه،  شرفتهیانتگرال پ 

 دیمفهوم جد کیبود که  گونه نی درس به طور ثابت ا روش. 3ساعت کارگاه با مث کد کیپنجشنبه، 

 ق یمورد تجربه و تحق یکیو گراف یبه طور عدد وتریشد و بعد در کارگاه کامپیم یدر کالس معرف

 ،به خصوص ؛شدیبحث م میو تجربه کرده بود دهیدر مورد آنچه د یگرفت و در کالس بعدیقرار م

 .ستیچ میکه در حال شکل دادن آن بود یتریکل ریآن در تصو گاهیشد که جایتوجه م نیبه ا

شدند یمورد استفاده آشنا م ی با تکنولوژهم  دیبا هاآنترم اول که  لیانبودند. به خصوص در او یروش راض نیاز ادانشجویان  یبعض

و با  یترم از کالس انصراف دادند. اما در ترم دوم، کالس به خوب نیب التیدر تعط ی. چند نفریورزیاضیاز ر یدیو هم با نوع جد

م به من گفت که در انیاز دانشجو یکی. من شد یآگاه یجرقه نیکه سوم افتاد یااتفاق ساده در اواسط آن ترمرفت.  شیسرعت پ 

 
  کنواخت ی ییاست که ما امروزه به آن همگرا یزیآن چ ییاز همگرا یشود گفت که منظور کوشیاگر بتوان آن را اشتباه محسوب کرد. م 2

 . خواهند کرد  جادیمبهم ا  فیکه تعار  یاست از مشکالت  ی. در هر صورت، مثال خوبمییگویم
بردم. ابزار مورد استفاده در مث کد ساده    یمث کد پ  1993سال    ینسخه   یبه خوب  ،و آر استفاده کردم   کای مث کد از مثمت  یبه جا   یها وقتبعد 3

  ی مانند که کارهایم  اهیس  یهامثل جعبه  انی دانشجو  یاسبات مختلف دارند و برا مح  یر و آماده برا ض حا  یو آر ابزارها   کایکه مثمت  یبود و در حال

 من با مث کد نشد.   یتجربه  یگذار ریبه تاث  وقت  چیه  نیفهمند چگونه. اآنها ب  که  نیدهند بدون ایرا انجام م



 گرفته  ادیچه در درس حسابان   توانسته بود آن را با استفاده از آن ، اماها را فراموش کرده بوداز فرمول  یکی یمهندس یاضیامتحان ر

 .کنمیم آرزو مانیدانشجو یهمه یاست که من برا یزیچ ،دانش قالانت ییو توانا یسطح از آگاه این. اوردیدست ببه ،بود

 وقت  چیام. اگر چه هاستفاده کرده  میشان از مفاهیدرک شخص  یبه توسعه  انیواداشتن دانشجو  یها برااز پروژه  شهیآن به بعد، هم  از

م حداقل انیدانشجو  ،یام در هر درستالش کرده  شهیهم  ینبودند، ول  دهیدر پروژه تن  میهاپن، درس  یالتیهمچون آن سال در دانشگاه ا

 .شان داشته باشنددانش یریگکارو به وسعهت یسه پروژه برا

زده   یقیحق  زیدرس آنال  کیام در  نوشت انتخاب کرده  یکیو  نیا  یکه برا  یآگاه  یجرقه   نیچهارم

 یکتاب روش یقبل، وقت یشود. مدت هئدانشگاه مک الستر ارادرس قرار بود در ترم دوم در شد. 

و تبلور ها خاستگاهانتگرال لبگ،  یهینظر نوشتم با کتابیرا م ی قیحق زینامتعارف در آموزش آنال

است   یاضیر خیاو در تار یدکتر ینامهانیآشنا شده بودم. کتاب بر اساس پا نز،یتوماس هاکاز  آن

موانع  فیچنان در توص نوشته شده که با انتگرال لبگ آشنا است. اما کتاب آن یاخواننده یو برا

منبع  ماست که با خودم فکر کرد یدر هنگام جهش به انتگرال لبگ غن هادانیضایو مشکالت ر

 .در ترم دوم خواهد بود یق یحق زیدرس آنال یبرا یرینظیب

 ی هیاول به طور فشرده مقدمات نظر  یکالس ثبت نام کرده بودند. در سه هفته   یدانشجو برا  ازدهی

واگذار کردم و قرار شد   انی. سپس کالس را به دانشجومیمرور کردبارتل،  از    لبگ  یانتگرال و اندازه  یمباناندازه را با استفاده از کتاب  

 .دهد هئرا ارا نزیهاکدو بخش از کتاب  ای کیدر هر جلسه دو دانشجو، 

قبل از هر  ساعت مین و کی ای کیکه آنها  یکرد به طور جادیچالش ا مانیدانشجو یکردم برایه فکر مچاز آن شتریب یلیخ درس

گفت که چگونه از   انیاز دانشجو  یکیبفهمند. در آخر آن ترم    ،بدهند ناریسم  قرار بودگذاشتند تا آنچه را که  یبا هم جلسه م  ناریسم

دهد که در ی م حیرا توض یوردادر هر بخش دست نزیگرفته است. هاک ادی ،کردهیکتاب به طور مداوم او را از تعادل خارج م نکهیا

 . ناقص از موضوع یدرک ایبست بوده است بن ای دیشویبخش بعد متوجه م

بر  یامقدمه یئه انتگرال لبگ را نوشتم. هدف من عالوه بر ارا یهینظرنامتعارف در آموزش  یتجربه کتاب روش نیبر اساس ا بعدها

ها و بستاز بن نیهم یدر اواخر قرن نوزدهم بود. برا زیاز جستجو و کشف آنال یااندازه و انتگرال لبگ، انتقال حس و تجربه هینظر

 .دوست دارم شتریکتاب را ب نیام، انوشته  حالبه که تا  ییکتاب ها یهمه  انی. از ممناقص نوشت یهادرک

بدهم و با  حیتوانم توضیکه م ینحو نیرا به بهتر اتیاضیاست که ر نیمن ا یفهیکردم وظیکردم فکر م سیشروع به تدر یوقت

ها کنم تا آنیآنها فراهم م یاست که برا ییهاچالش تیاهم ادگرفتمی جیم هموار کنم. آنچه به تدرانیدانشجو یراه را برا حاتمیتوض

تعادل  یبرقرار یبا موضوعات ناآشنا گسترش دهند. نحوه ییارویرو یخود را برا ییکه مجبور شوند توانا ابندیب یتیخود را در موقع

 شود. یم  دهینام  سیاست که تدر  یزی اساس آن چ  نیام که اادگرفته ی  یکند، ولیفرق م  دیگر  به کالس  یاز کالس  ،تیچالش و حما  نیب
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