ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﺪرﯾ

وﯾﻼﻧ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٩۴
ﺳﺪرﯾ وﯾﻼﻧ ) ،(Cédric Villaniاﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﻟﯿﻮن و رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره ) (IHPدر ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ .او ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪﺳﺒﺐ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻓﯿﻠﺪز ) (٢٠١٠اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن دﯾ ﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﻋﻠﻤ او ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰۀ
ﻫﺮﺑﺮاﻧﺪ ) ،(٢٠٠٧ﺟﺎﯾﺰۀ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ اروﭘﺎ ) ،(٢٠٠٨ﺟﺎﯾﺰۀ ﻓﺮﻣﺎ ) (٢٠٠٩و ﺟﺎﯾﺰۀ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره ) (٢٠٠٩اﺷﺎره ﮐﺮد .اﺛﺒﺎت ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻻﻧﺪاو در
ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﺧﻄ  ،ﻫﻤ ﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺑﻮﻟﺘﺰﻣﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ﻫﻨﺪﺳﻪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﺧ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
رﯾﺎﺿ وﯾﻼﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از  ١٩ﺗﺎ  ٢٧اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٩۴وﯾﻼﻧ ﻣﻬﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺸ ﺎه داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ،او درﺳ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
»ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻧﺘﺰاﻋ اﻧﺤﻨﺎی رﯾﭽ ؛ وﻗﺘ ﻣﻮﻧﮋ رﯾﻤﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﻣ ﮐﻨﺪ« در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﭘﮋوﻫﺸ ﺎه اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺳﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻋﻤﻮﻣ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ و ﺗﻬﺮان و ﺷﻌﺒﮥ  IPMدر اﺻﻔﻬﺎن اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘ دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺘﺨﺎری :ﺑﺎﺳﻼم و ﺗﺸ ﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در  ،IPMاﯾﺮاد
ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﺗﺎن و اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ .اﮔﺮ اﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﻢ را در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان در
ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ رﯾﺎﺿ ﺑﺎ آن
دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑ ﺬارﯾﺪ از ﮔﺰﯾﻨﮥ اول ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ
داﻧﺸ ﺎه ﺗﺎ دورۀ دﮐﺘﺮی و ﺑﻌﺪ دورهﻫﺎی ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی ،ﻫﺮ
ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ رﯾﺎﺿ ﻣﺪام ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ روﺑﻪرو اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی
درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ او در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ،ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ رﯾﺎﺿ دان
ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧ ﻧﮑﺎت اﺻﻠ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮۀ
اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ازﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰو ﺿﺮورﯾﺎت
در ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺣﻮزۀ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ ﺧﯿﻠ وﺳﯿﻊ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
وارد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﺼ ﺷﺪن
وﯾﻼﻧ  :اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑ ﺮدد .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ راه
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﺑﺴﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ را آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدم .وﻗﺘ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ،روی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻ
و رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را در ﺟﻮاﻧ درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺑﻮﻟﺘﺰﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدم و ﺑﻌﻀ از ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
آﻣﻮﺧﺖ؛ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻫﯿﭻﮔﺎه آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدم را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدهام .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ درﺑﺎرۀ
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ ،ﻣﻌﻨﺎ و ﭼ ﻮﻧﮕ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠ ﮐﻨﺠ ﺎو ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﻓﺮدی ﺑﺎ
ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮد ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص را ﻋﻼﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤ ﮐﻨﻢ در
ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻮع رﯾﺎﺿ ورزﯾﺪن ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ از ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻘ از
ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺷﺮوع ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
وﻗﺘ دورۀ دﮐﺘﺮی آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد ،داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﺎرﯾ ﻣﻄﻠﻘ ﻗﺮار دارد؛
دﯾ ﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﺮد.
ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ و ﺣﺘ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﺪ ﺳﺆاﻟ ﮐﻪ از او
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد .ﻣﻌﺠﺰۀ دورۀ دﮐﺘﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ زود ﯾﺎد
از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﺳﺎل ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺆال را ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑ ﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺆاﻻت را ﺧﻮدش ﺑﭙﺮﺳﺪ .ﺳﺆاﻻت را
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ،ﺳﺆال را ﺑﻪ ﺳﺆال درﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻠ ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮدش ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮود .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺳﺘﺎدراﻫﻨﻤﺎ
در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﺎع از ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﮐﺲ
دﯾ ﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪ! ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ
دو ﻧﻘﻄﻪ ،دورۀ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و
ﺣﯿﺎﺗ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮد ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ در ﺗﺎرﯾ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد؛ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾ ﮐﺎرآﮔﺎه ،اﻃﻼﻋﺎت
را از اﯾﻦﺳﻮ و آنﺳﻮ ﺟﻤﻊآوری ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮد ﮐﻪ ﯾ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺎﺷﺪ و روی ﯾ زﻣﯿﻨﮥ ﺧﺎص ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ،درﺧﺼﻮص
دﯾ ﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﯾﺎﺿ ﮐﻨﺠ ﺎو ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻼﯾﻖ اﻓﺮاد در
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

١

ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دورۀ دﮐﺘﺮی ﺧﻮدم ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ٨٠درﺻﺪ ﺗﺰ ﻣﻦ
درﺑﺎرۀ ﺳﺆاﻻﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎدم آنﻫﺎ را ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ را ﺧﻮدم
اﯾﻦﺳﻮ و آنﺳﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﯽﺷ اﺳﺘﺎدراﻫﻨﻤﺎ در ﺗﺰم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾ ﺮان ،ﺣﺘ از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺎدراﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎد و راﻫﻨﻤﺎ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮﯾ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺰرﮔ
ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﮐﺴ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮو و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ
آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدم و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ از آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻣﺤﺼﻮل آن دوره ،ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﺰ دﮐﺘﺮی اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻦ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دورۀ دﮐﺘﺮی از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻦ در
ﻓﻀﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻫﯿﭻ ﻣﺸ ﻠ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻦ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾ ﺮ ،دورۀ دﮐﺘﺮی ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﺑﻮد .دورۀ دﺷﻮار ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﺷﺮوع دورۀ دﮐﺘﺮی ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ورود ﭼﻨﺪاﻧ
ﺑﻪ ﺗﺰ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل
زﯾﺎدی داد ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم ،اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ
روش را در ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮدم ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدم و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاﻇﺐ آنﻫﺎ ﺑﻮدم
و اﺟﺎزه دادم ﻋﺮق ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و از ﺑﻪﻧﺘﯿﺠﻪﻧﺮﺳﯿﺪن ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺘ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دورۀ دﮐﺘﺮی آنﻫﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻠ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻤ را ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﯾ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ارﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﯾ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﻫﻤ ﺎر او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤ ﺑﺎ
رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﻃﺮاز اول ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
وﯾﻼﻧ  :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ از اﺑﺘﺪای دورۀ دﮐﺘﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎن
دﯾ ﺮی ﻏﯿﺮ از اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺆالﻫﺎﯾﺸﺎن را
از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﯾ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺻﺪاﻫﺎ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ و ﻧﮑﺘﮥ دﯾ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾ ﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺷﺮح
دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮحدادن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺆال
را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای دﯾ ﺮان ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،درﻣ ﯾﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ ﻓﻬﻢ درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻠ از ﺳﺆال ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫﺪ ﺑﺮای دﯾ ﺮان ،ﺑﺮای ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ زود در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی آﻏﺎز ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺮﭼﻪزودﺗﺮ ﺗﺪرﯾﺲ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨ آﻏﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻓﺘﺨﺎری :ﺷﻤﺎ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ در آن ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در
ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ؟
درآورﻧﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ درﺳﺖ از اﻫﻤﯿﺖ و ارزش واﻗﻌ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻤ ﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
وﯾﻼﻧ  :ﻣﻌﻤﻮﻻ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ دراﯾﻦﺧﺼﻮص ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻣﺜﻼَ ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﻤ داﻧﻢ ﻋﺎدتﻫﺎی ﮐﺎری در اﯾﺮان ﭼ ﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ در ﻣﺤﯿﻂ
ﺷﺮوع ،ﻣﻨﺎﺑﻌ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ در اداﻣﻪ ،اﯾﻦ ﻋﻠﻤ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻟﯿﻮن ﺑﺰرگ ﺷﺪهام و ﺑﺮﺧ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی
ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﺆاﻻت داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺴﺘﮕ دارد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ داﻧﺸﺠﻮ زﻧﺪﮔ رﯾﺎﺿ ام را در  ENSﻟﯿﻮن ﮔﺬراﻧﺪهام .در ﻟﯿﻮن ﻧﺴﺒﺘﺎً ارﺷﺪ ﺑﻮدم و
ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮد ،ﺑﻪ او ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﯿﺎر و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدم .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﺎدیام اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮدم و ﮔﺎﻫ ﻫﻢ در
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻦ واﻗﻌﺎً اﻋﺠﺎبآور ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾ از آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻬﺎر ﺳﻤﯿﻨﺎر .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮدم و
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓ در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺮوک و وردان ﺧﻮب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎری آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎری اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮﮐﺖ
آن داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ از ﺻﻔﺤﮥ اول ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣ ﮐﺮدم .ﮔﺎﻫ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻤﻮﻣ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﺪ و ﭘﻨﺞ ﺳﻤﯿﻨﺎر در ﯾ ﻫﻔﺘﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ .ﻧﻤ داﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺲ دﯾ ﺮی ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮدم .ﺑﻌﻀ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮدم ﺳﻤﯿﻨﺎر اراﺋﻪ ﻣ ﮐﺮدم .در اﯾﻦ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ! ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﯿﻠ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮد ارﺷﺪ در ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددادن و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﮐﺮدن ﺧﻮب آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮدم ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ،ﺳﺨﻨﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ
اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟ ﻣﻌﻨﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺮ ﺳﺆاﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣ آﻣﺪ ،ﺣﺘ ﺳﺆاﻻت اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺮﺳﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺷﺨﺺ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺮار ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهام ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن اﺣﻤﻘﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺆاﻻت وﻇﯿﻔﮥ ﻓﺮد ارﺷﺪی اﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺆال
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﺪ؛ ﺑﻠ ﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮاد ارﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ازدﺳﺖدادن ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ
ﻣ ﭘﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﺘﺪا داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤ داﻧﺪ ﭼﻪ ﺳﺆاﻟ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﻟﺬا ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮد ارﺷﺪ ﭼﯿﺰی را ﺧﻮب ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﺆال ازﺳﻮی اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻘﯿﮥ اﻓﺮادی ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮدش را ﺑﭙﺮﺳﺪ و آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ENS .در ﻟﯿﻮن ،ﺳﻨﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮان را داﺷﺖ
اﻓﺘﺨﺎری :ﺳﺆال دﯾ ﺮ ﻣﻦ درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼ

و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﺎی ﺳﺨﺘ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﮐﺮدن ﺑﻮد و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺳﺒ روﺳ
در ﺣﻮزۀ داﺷﺖ .ﻣﻦ دوﺑﺎر در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺻﻠ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮان
٢

درﺑﺎرۀ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾ ﺴﺎن ﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻣﻮف و ﺳﺎﻟﯿﻮان
در  IHESﻧﺒﻮد .آنﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آنﻗﺪر ﺳﺨﻨﺮان را ﺳﺆالﭘﯿﭻ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺨﻨﺮاﻧ را ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺪ زﯾﺎدهروی ﻧﻤ ﮐﺮدﯾﻢ؛
اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﮐﺮدن در  ENSﻟﯿﻮن واﻗﻌﺎً دﺷﻮار ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺆاﻻت ﺳﺨﺘ از ﺳﺨﻨﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ ام ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی از
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی  ENSﻟﯿﻮن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ .وﻗﺘ ﭘﯿﺶ روی ﮔﺮوﻣﻮف ﺳﻤﯿﻨﺎر دادم
و ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت و ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﮔﺮوﻣﻮف ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ،ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﺑﻮدم و
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﻣ ﮐﺮد ،ﺑﺪون درﻧﮓ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺑﻨﺪهای را ﮐﻪ آﻣﺎده
داﺷﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣ ﮐﺮدم .ﺗﺠﺮﺑﮥ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﻣﺎﻣ راد :ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﻮزۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺆال ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﺎوت دارد .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺷﻤﺎ داﺋﻤﺎً درﺣﺎل دﻧﺒﺎلﮐﺮدن دﻗﯿﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﮐ و در ﮐﺠﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ
ﻣﻄﻠﺐ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺳﺆاﻟ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد.
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارد؟
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﻓﻬﻤﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ
ﻫﻤ ﺎران ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﯿﺮد.
وﯾﻼﻧ  :اوﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژۀ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮب اﺳﺖ! ﻣﻄﻤﺌﻦ
اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﻣ ﺗﻮان آن را ﺳﺮ ﻧﻬﺎر ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧ اﻓﺘﺘﺎح ﻣ ﺷﻮد .وﻗﺘ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺻﺮف ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه اداﻣﻪ داد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﻤ ﺎران اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١٨اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد .وﻗﺘ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺑﻮدﺟﮥ ﻻزم
دارد .در ﻣﻘﻄﻌ  ،ﻣﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻬﺎر ﻫﻤﺮاه ﻫﻤ ﺎران را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدم؛ ﭼﻮن ﺑﺮای آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺮای  ٢٠١٩ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻤ در وﻗﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﻣﻌﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮده ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زﻣﺎﻧ اش ٢٠٢٠
ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪۀ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﺗﺨﻤﯿﻦ زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻋﻘﺐﺗﺮ از
ﮐﻨﻢ .ﻟﺬا دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻬﺎر را ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮﻗﺮار اﯾﻦ ﻧﺮود.
ﻣ ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻗﺪام ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪاﯾﻦدﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻣ ﺎنﻫﺎ
ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد در ﺟﺎی دﯾ ﺮی ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﮐﺮده ﺑﻮد
و ﺳﺨﻨﺮاﻧ او ﺑﺴﯿﺎر اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧ و ﺗﺮک
ﺳﺎﻟﻦ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮم ﯾ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺴﺘﮕ
دارد .وﻗﺘ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺰرﮔ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ
ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .ﻧﺴﺨﮥ ﮐﻠ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﻤﻪ ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.

ﻧﮑﺘﮥ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در  ENSﻟﯿﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮥ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻮد.
در آن زﻣﺎن ،ﻣﻦ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ رﺳﻤ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ در
آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ اﻓﺮاد ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد :ﮔﺮوه اﺣﺘﻤﺎل ،ﮔﺮوه ﻣﻌﺎدﻻت
دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﭘﺎرهای و . ...در ﻟﯿﻮن وﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﻣﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪﮐﺎر ﺑﻮد و دﯾ ﺮی اﺣﺘﻤﺎلﮐﺎر ﺑﻮد و
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻫﻨﺪﺳﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل و ﺑﺎز ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋ ﮐﻪ ﯾ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ورودم ﺑﻪ ﻟﯿﻮن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮضﺷﺪن اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤ ﺎران ﻋﻠﻤ
ﻣﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻟﯿﻮن ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ در ﻟﯿﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدم،
ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻧﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺷ ﻞ داد .ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺼﺺ اﺻﻠ ﻣﻦ در آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘ زﻧﺪﮔ رﯾﺎﺿ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸ ﻞ ﺑﺘﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﻣﻮزۀ
درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺮای رﺷﺪ آﯾﻨﺪۀ اﻓﺮاد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد.
از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﻮزۀ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻌﺮوف وﺟﻮد دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﯾ
درﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﻃﺮاز اول ﻫﻢ ﻧﮕﺎه رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻗﺮار دارد .ﺑﻌﻀ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ آنﻫﺎ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ دوﮔﺎﻧﻪای دارم .رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ در آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ :ﻣﺜﻼ ﻣﻮزهای ﮐﻪ در ﮔﯿﺴﻦ ) (Giessenﻗﺮار دارد؛
ﺧﯿﻠ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘ ﻣﻮزهای ﮐﻪ در درﺳﺘﻦ ) (Dresdenﻗﺮار دارد و ﻣﻮارد دﯾ ﺮ .ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪ درﺑﺎرۀ ﭼﻪﭼﯿﺰی ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮزهﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﺑﺎزیﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
و ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ درﺣﺎﻟ از اﺗﺎﻗﺸﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای رﯾﺎﺿ ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزیﻫﺎی
اﻓﺴﺮده و ﻣﺄﯾﻮس ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﺎدم ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ PDEﮐﺎران وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻣ ﺎﻧﯿ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾ ﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ .اﯾﺪه اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣ داد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﯾﺎﺿ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻟﻤﺲ
ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰی از ﺻﺤﺒﺖ او ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣ ﻌﺐ روﺑﯿ ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟ رﯾﺎﺿﯿﺎت
اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﻓﯿﻠﻢ و ...ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻤ در آن
ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﯿﺮد ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد .ﻣﺜﻼ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی
ﭘﻮاﻧﮑﺎره ،ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣ ﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎﻧ
از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در آن ﮔﺮدﻫﻢ ﻣ آﯾﻨﺪ .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﯾﻌﻨ از ﺳﺎل ١٩٢٨
ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت از اﯾﻦ ﻧﻮع ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﮕﺮش ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾ ﺮ
دﻧﯿﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﮐﻠ اﺳﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾ ﺮ ﻫﻢ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
درﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸ ﮐﻪ ﻣﻮزهﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن و ﻧﻤﺎﯾﺶدادن رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ رﯾﺎﺿ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد.

٣

آن را ﻧﻤ داﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ذﻫﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻋﻤﻠ ﺮدﻫﺎی درﺳﺖ و ﻧﻮﻋ
اﺳﺘﺪﻻل آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد.

دادﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮب و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای از ﻣﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن دﯾ ﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و آن ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺼﻪ اﺳﺖ .اراﺋﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫ ﻋﻮض ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ
درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻓﻬﻢ ﻣﺎ از ﻫﻨﺪﺳﮥ دﻧﯿﺎی اﻃﺮاﻓﻤﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و اراﺋﻪﻫﺎﯾﯽ درﺧﺼﻮص ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدۀ اﻃﻼﻋﺎت و
اﯾﻨﮑﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ در اﺛﺮ آن ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼ ﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد .ﯾﺎ اراﺋﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﻧﺎﻣ  .ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
درﺧﺼﻮص ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره ﯾﺎ اوارﯾﺴﺖ ﮔﺎﻟﻮا ﯾﺎ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻻﮔﺮاﻧﮋ اﻧﺠﺎم
دادهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔ ﻓﺮد ،داﺳﺘﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت و داﺳﺘﺎن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤ ﺗﻠﻔﯿﻖ و اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد.

اﻓﺘﺨﺎری :ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ ﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻢ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺳﺆاﻟ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ .داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸ
از ﻣ ﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺷ ﻞﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎﻣﻼت رﯾﺎﺿ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دراﯾﻦﻣﯿﺎن
داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ روﺷﻨ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارﻧﺪ در
ﮐﻨﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪای ﭘﮋوﻫﺸ  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻗﺮار دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻪ ﮐﺴ ﺳﺆال ﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﭘﮋوﻫﺸ دﻧﯿﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ
و ﺑﺮﺧ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت
درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را از ﮐﺸﻮری ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾ ﻣﺆﺳﺴﮥ
ﭘﮋوﻫﺸ ﭘﯿﺸﺮو در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻬﻢﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ،ﺑﻌﻀ از ﻫﻤ ﺎران و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺪ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬ از رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ:
ﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﭼﻪ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی داده،
ﭼﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺴﯿﺎری زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾ ﺮ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل،
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻣﺮوز در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻫﻤ ﺎران و ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻣﺴﺘﻌﺪی وارد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﻮﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺺ واﻟﺪﯾﻦ درﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻣ ﭘﺮدازد ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد .آنﻫﺎ
ﻣ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻓﺮزﻧﺪ آنﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد .ازﺳﻮی دﯾ ﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و
آن ﺷﺮﮐﺖ ،ﺿﻤﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ از روی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛
اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﺗﻮﺳﻌﮥ داﻧﺶ دارﻧﺪ.

وﯾﻼﻧ  :اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ درﺳﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره ﻣﺆﺳﺴﻪای
ﭘﮋوﻫﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤ از داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺧﻮب ﻗﺮار دارد.
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﯾ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤ
داﻧﺸ ﺎﻫ ﻗﺮار دارد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد.
اوﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗ
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ
ﻋﺎدتﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﭼ ﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺷ ﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ
ﻣﺜﺎل  IASرا درﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت داﻧﺸ ﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﻗﺮار دارد.
 IASﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ دارد .اﻣﺎ ﯾ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ  ،ﻣﺜﻼ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾ ﺳﺎل ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ،دﻏﺪﻏﮥ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﺶ
ﻣﺎه را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪم و اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در زﻧﺪﮔ ﻋﻠﻤ ﻣﻦ
داﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ اﻣ ﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣ دﻫﻨﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻫﻢ راﺿ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌ در وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﮥ
ﭘﮋوﻫﺸ دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣ ﺎﻧﺎت اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﺧﻮب در ﻣﻘﻄﻌ اﻣ ﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣ ﺎﻧﺎت
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه و اﯾﻦ ﻣ ﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻠﻔﯿﻘ از ﺑﺎزیﻫﺎی رﯾﺎﺿ ،
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿ  ،ﻗﺼﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿ و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس،
ﯾﻌﻨ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﻣﺠﺎورت ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﻣﻬﯿﺎﮐﺮدن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای ﺑﺎزی و ﻓﺮوش ﻫﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ
در ﻋﺮﺿﮥ ﺧﻮب رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ
درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻪ در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره ،اﻫﺪاف آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد و اﻓﺮاد آن اﺳﺖ .ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻫﻢ در آن ﻗﺮار

ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﮋوﻫﺶ در  IASﻧﺒﻮد ،اﻣ ﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻻﻧﺪاو را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻓﯿﻠﺪز
ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻢ
و اﮐﯿﺪاً ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را از ﮐﺴ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮم
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ درس دادهام .ﺣﺘ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدهام ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ درس دادهام.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌ از زﻧﺪﮔ ﻋﻠﻤ ام ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﻠﻖ روی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪام.
۴

دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻠﻤ
ﺧﻮب ،در اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸ ﻣ رود ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﮐﻮﭼ  ،ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در آﻧﺠﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾ ﺮی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮوم ،ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ  IMPAرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌ
اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺧﻮب ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﺮزﯾﻞ ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺼ
را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮی ﺑﻪ  IMPAﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً در آﻧﺠﺎ رﯾﺎﺿ داﻧﺎﻧ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺴ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮود و ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ،ﺳﺮاغ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره
ﻣ رود؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣ داﻧﺪ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﻫﺮ زﻣﺎن در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ روﻧﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادی داﻧﺸ ﺎه ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﭘﮋوﻫﺸ ﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه اول ﺑﺮود
ﯾﺎ ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه دوم ﯾﺎ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی دﯾ ﺮ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻨﺪروزی را
ﺑ ﺬراﻧﺪ .ﭼ ﺎلﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان در ﯾ ﻣﺤﯿﻂ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ:
ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺷﺪن .ﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در اﯾﺠﺎد
ﺗﻌﺎﻣﻼت رﯾﺎﺿ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮب ،رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺧﻮب و ﻃﺮاز اول
از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ را در آن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ
اﺟﺮا درآورد و ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪای ﻣﺜﻞ  IHPﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺪل  IMPAﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ  IMPAﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﭼ آﻏﺎز ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دارد .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
اﻓﺘﺨﺎری :ﻧﮑﺘﮥ دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ درﺑﺎرۀ آن ﺳﺆال ﮐﻨﻢ ،وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ
رﯾﺎﺿ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾ ﺎﺳﺖ .ﯾ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺗﻠﻘ
ﺑﯿﺮوﻧ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را اﯾﻦﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮک ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﮐﻨﺠ ﺎوی و در آﻣﺮﯾ ﺎ ،ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا دوﺳﺖ
دارم ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺪاﻧﻢ.
وﯾﻼﻧ  :ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺎﺿ آﻣﺮﯾ ﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
آن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی آﻣﺎﺗﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮﯾ از دو
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﺧﻮد را دارد .اوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول
دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤ را رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی اداره ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾ ﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ آن ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اداره ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺎﺿ داﻧﺎﻧ
ﮐﻪ در آﻣﺮﯾ ﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻣﺎﻧ ﺑﻪ آﻣﺮﯾ ﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰۀ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،راﺑﻄﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺸ ﺎه ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎن
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری دﯾ ﺮ را داراﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ﻓﺸﺎر ﻣ آورد.
اﻣﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،راﺑﻄﮥ اﻓﺮاد ﺑﺎ داﻧﺸ ﺎه ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔ و اﺣﺴﺎﺳ
ﻗﻮیﺗﺮی دارد .ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾ ﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارﯾﻢ ﯾﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای آن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺠ ﺎوی اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم
ﻋﺸﻖ را ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ دﻋﻮاﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ در
ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .در آﻣﺮﯾ ﺎ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ دﻋﻮاﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔ وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﻣﺘﻔﺎوت .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ دﻋﻮاﻫﺎ ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺘ در داﻧﺸ ﺪهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ ﺳﺮ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ و در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ دورهﻫﺎی ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی
را ﻣ ﮔﺬراﻧﺪم ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره ﺑﻪوﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدم .اﻟﺒﺘﻪ درسﻫﺎی ﻋﺎدی در داﻧﺸ ﺎه اراﺋﻪ ﻣ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮازﭼﻨﺪﮔﺎﻫ
ﯾ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ درس وﯾﮋهای را ﻣﺜﻼ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾ ﻫﻔﺘﻪ در
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره اراﺋﻪ ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻤ ﻦ ﺑﻮد ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻧﻔﻬﻤﻢ ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در
ﻏﻨﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ رﯾﺎﺿ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .ﭼﻮن در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در داﻧﺸ ﺎه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﮥ دﯾ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد آﻣﻮزﺷ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ در آن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺸ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻠ از ﺗﺪرﯾﺲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﻏﯿﺮ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎر دﯾ ﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮد .ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ در زﻧﺪﮔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ دارﻧﺪ .ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای
اﻓﺮاد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ آن را ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ دﯾ ﺮ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﺻ
اﻓﺘﺨﺎری :ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻠ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﯿﻠ وﻗﺖﻫﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرس در ﭘﮋوﻫﺸ ﺎه و ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره از ﺧﻮد ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی او ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﮐﺪامﯾ از اﻟ ﻮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﮑﺘﮥ آﺧﺮ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻟ ﻮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻣﺮﯾ ﺎ را اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﺮای ﺟﺬب
ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ  IMPAﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ،رﻗﺎﺑﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸ درﺧﺸﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان از آن اﻟ ﻮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪل  IHPﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﻣﻮﻓﻖ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻣ ﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻗﺎﺑﻞرﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
۵

آﻣﺮﯾ ﺎ اﺳﺖ .آنﻃﻮرﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺣﺘ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﺑﺴﯿﺎر در ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠ ﻪ در دﯾﺮ اﻗﺪامﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪاش ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧ در ﺟﺬب رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﻏﯿﺮﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی اﻟ ﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﯾﺪۀ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ؟
اﻓﺘﺨﺎری :ﯾﻌﻨ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام دﯾ ﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
وﯾﻼﻧ  :ﺑﻠﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ده ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ورﺷ ﺴﺘﮕ دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ داﻧﺸ ﺎه اورﺳ ﮐﻪ ﯾ از داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺰرگ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺶ را ﻟﻐﻮ
ﮐﺮد .ﻧﻤ داﻧﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای داﻧﺸ ﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺪﻋ
ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸ ﺎه در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺷﺮمآور
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸ ﻼﺗ ﺑﺎﻻﺧﺮه رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛
اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎنﮔﺮﻓﺘﻦ اوﺿﺎع زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﯾﻼﻧ  :ﺧﻮب ﻣﻦ اﻟ ﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ دارم و اﮔﺮ ﮐﺴ
ﺑ ﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ آن را در ﺟﺎی دﯾ ﺮی ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد .اﻣ ﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ
از اﻣ ﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺎﺿ آﻣﺮﯾ ﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﺣﻘﻮق ﯾ
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺧﻮب ﺑﺎ وﺟﻬﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾ ﺳﻮم ﺣﻘﻮﻗ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾ ﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾ ﺑﺎر داﻧﺸ ﺎﻫ در آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﻘﻮق ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل را داد .داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﻪراﺣﺘ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰی را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺿﻊ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺻﻮرت اﺳﺖ .ﻓﻀﺎی
داﻧﺸ ﺎﻫ وﺳﯿﻊ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و . ...ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ از داﻧﺸ ﺎه اﯾﺎﻟﺘ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ آﻣﺮﯾ ﺎ
و در اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﺗﺎزﮔ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل داﻧﺸ ﺎه را ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻮل آن از
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤ ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﺰان
ﺣﻤﺎﯾﺘ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ ،واﻗﻌﺎً
ﺷ ﻔﺖآور اﺳﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺣﺘ ﻧﺰدﯾ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮان
ﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت و دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ وﺳﯿﻊ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ در
داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮاﯾﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮق و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و وﺿﻌﯿﺖ ﯾ ﺴﺎﻧ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه اﻓﺮاد ،داﻧﺸ ﺎﻫﺸﺎن را واﻗﻌﺎً دوﺳﺖ
دارﻧﺪ .ﺑﻠ ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻓﺘﺨﺎری :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام درﺳﺘ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
وﯾﻼﻧ  :ﺑﻠﻪ .ﻣﻦ ﻗﻮﯾﺎً ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻻزﻣ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺒﻌﺎت
ﻣﻨﻔ آن در ﻃﻮل زﻣﺎن رﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺧﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻣﻬﻤ ﺑﻮده اﺳﺖ و داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺘﺨﺎری :ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﻢ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻠﻤ و رﯾﺎﺿ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
ﺑﺎزﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ روح ﺟﺎری در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ؛ اﻣﺎ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ را ﻻزم ﻣ داﻧﯿﺪ؟
وﯾﻼﻧ  :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ
ﺻﻮرت ﻣ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻗﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ
ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣ ﺷﺪ ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮون داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺪی از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
درﺧﺼﻮص اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮات داﻧﺸ ﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮد ،ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺤﺮاﻧ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ در داﻧﺸ ﺎه ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات دارد ،ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ
و ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻞ از ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ آن ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﮐﺮدن ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺟﻬﺎت ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داﻧﺸ ﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻣﺎنﺑﺮ
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ زود دﺳﺖﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی دارﯾﻢ .در ﺑﺮﻫﻪای از
زﻣﺎن ،اﺣﺪاث داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،داﻧﺸ ﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺒﺎب آﺑﺮوی ﺳﯿﺎﺳ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺤﻠ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ .اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ،اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد
داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﯾﺎد ﻧﺸﻮد ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ اﺳﺒﺎب دردﺳﺮﻫﺎی
ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸ ﻞﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ

اﻣﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔ  :در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﮔﺮ ﺑﺤﺜ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺗ
ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﻧﺸ ﺎﻫ ﺧﻮد
اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﯿﺪ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻫﻤ ﺎران ﻗﺒﻠ ﺗﺎن
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺷﻤﺎ را ﻧﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎﺳ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ
ﻫﻨﻮز اﻧﮕﯿﺰۀ ﻻزم را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ دوﻟﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺘ آنﻫﺎ را اداره ﻣ ﮐﻨﺪ و
درﺑﺎرۀ ﺣﻘﻮق و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﻮل
از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺘ ﺑﺮﺳﺪ و ﺣﻘﻮقﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دوﻟﺖ راﺳﺖﮔﺮای ﺳﺎرﮐﻮزی
ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
دوﻟﺘ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؛
اﻣﺎ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و
اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام آﺷﻔﺘﮕ وﺣﺸﺘﻨﺎک در
ادارۀ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾ ﺮ ،اﯾﺮاد
۶

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ ﻓﻌﻠ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸ ﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اورﺳ ﯾﺎ ﭘﺎرﯾﺲ۶
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬ داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻮﭼ ﺗﺮ واﻗﻌﺎً دﭼﺎر ﻣﺸ ﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸ ﻞ اﺳﺖ .ازﺳﻮی دﯾ ﺮ ،ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻫﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷ آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﻓﺮاد زﯾﺎدی در اﺳﺘﺨﺪام آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری داﻧﺸ ﺎه
ﻣﺘﮑ اﺳﺖ .اﻟﺤﺎق داﻧﺸ ﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ ﻫﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ
و ﻣﺸ ﻼت ﺧﻮدش را دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد.
اﻓﺘﺨﺎری :اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺳﺎل ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ؟
اﻓﺮاد ذیﻧﻔﻊ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻫﻢ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ دﺷﻮار و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
وﯾﻼﻧ  :ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن  ENSدر ﻟﯿﻮن ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد.
ﻏﯿﺮﻣﻤ ﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﯾ ﯾﺎ دو ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺪت
ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ،ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﻮﻻﻧ ﻋﻤﻠ ﺮد ﺑﺮای ﯾ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠ ﺮد
ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻮﭼ  ،ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ ﻣﺘﻌﺎدﻟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﻣﺴﺎل در ﺣﻮزهای از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﺮدی را ﺟﺬب
زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤ ﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺮد ،ﺳﺎل دﯾ ﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾ ﺮی از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮود .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣ ﺗﻮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ داﻧﺸ ﺎه ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺳﺘﺨﺪام اﻣ ﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮود و
ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﯾ ﺿﺮورت ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در آن داﻧﺸ ﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﻣ ﺎن ،در ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻤﯿﺘﮥ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤ  ،ﻣﺸ ﻞ ﺑﺰرگ ﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺪام ،ﺑﺮای رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ ﯾ ﺑﺎر ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﯿﻢ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ روﯾﮥ ﯾ ﺴﺎﻧ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .ﻓﺮدی را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ و او ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻤﺎﯾﻞ
اﯾﺪهآل ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ از داﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ در آن ﺳﺎلِ ﺑﻪﺧﺼﻮص ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠ در رﺷﺘﮥ
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﮐﺎراﯾﯽ او در ﻟﯿﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻗﻮل دادﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾ ﺳﺎل ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺪارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ...ﺗﻔﺎوت ﺳﺎل آﯾﻨﺪه او را اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎرﯾﺲ را
دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ در  ENSﻣﺴﺎﺋﻠ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺖ،
ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در رﯾﺎﺿ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣ ﻣﻤ ﻦ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠ ﻣﻤ ﻦ ﺑﻮد و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﯾ ﺷ ﻞ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺷﯿﻤ و ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤ ﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸ ﯿﻞ
ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ آن ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾ داﻧﺎن ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ روﺷ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد،
را ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ .ﻋﺎدتﻫﺎ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺣﺘ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺪﻧﻈﺮ،
ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾ ﺴﺎﻧ ﺑﺮای اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد و ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠ ﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ﯾ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺛﺎﺑﺘ داﺷﺖ و ﻣﻦ در دو دوره رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺳﺘﺨﺪام در  ENSﺑﻮدم؛ ﯾﻌﻨ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ ﺑﻮدم.

ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﻣ ﺷﻮد و درﺑﺎرۀ آﯾﻨﺪهاش ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ
رﺷﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ را ﺑﺎ ﯾ رﯾﺎﺿ دان ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﺎﻟﯿﺰﮐﺎرﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام رﺷﺘﮥ آﻧﺎﻟﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎﻧﻊﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﻨﺪﺳﻪﮐﺎرﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام رﺷﺘﮥ ﻫﻨﺪﺳﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ
ﻧﮑﺘﮥ دﯾ ﺮی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم درﺧﺼﻮص آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻌﺎدل
ﻓﺮﻫﻨﮕ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ آن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑ ﺬارد .ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻔ اﺳﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﺑﻮدﺟﮥ ﺗﺨﺼﯿﺼ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم را رﺋﯿﺲ داﻧﺸ ﺎه اﺟﺎزه دارد ﺑﺎر ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ
ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﯾ ﺴﺎﻧ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد و ﺗﺨﺼﯿﺺ داد .ﺑﻠ ﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ داﻧﺸ ﺎه از ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﺮورتﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ
در ﻣﺤﯿﻂ ﯾ داﻧﺸ ﺪه ،ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﯾﺎ در ﯾ آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﯿﭻﮔﺎه اﺟﺮا ﻧﻤ ﺷﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﺮدن ﻋﺪمﻣﺴﺎوات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸ ﻞ اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻏﺎز ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و درواﻗﻊ ﻋﺪمﻣﺴﺎوات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣ ﻧﺪارد.
اوﻟﯿﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب درسﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾ ﺮ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ دو ﺑﺮاﺑﺮ دﯾ ﺮان ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟ ﻫﻤﺎن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪﺗﺎزﮔ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﺣﻘﻮق را درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﺑﺰرگ و ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ .در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،روش
ﻧﮑﺘﮥ دﯾ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠ ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ﮐﭙﯽﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺎر ﺗﺪرﯾﺲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨ دارﻧﺪ و  CNRSﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘ ﻣ ﺷﻮد! اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و را اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘ ﺑﻌﻀ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻣ ﭘﺮدازد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺸ ﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠ از دورۀ دﮐﺘﺮی ﯾﺎ ﯾ دو ﺳﺎل دورۀ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی ،از ﭼﻨﯿﻦ
٧

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮرسﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ اﻋﻄﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧ ﻧﺪارد .ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﻘﻮق در ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺗﺪرﯾﺲ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺪارﻧﺪ،
اﻗﺒﺎل زﯾﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺟﻮاﻧ ﮐﻪ ﺳﻮدای ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرگ در ﺳﺮ دارﻧﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮرسﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺬاب و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺶازﺣﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ ارﺷﺪ ،اﯾﻦ دورۀ زﻣﺎﻧ ده ﺳﺎل اﺳﺖ و
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ
رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در
ﯾ دورۀ زﻣﺎﻧ دهﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در اﯾﻦ ﻣﺪت
دهﺳﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻣ ﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺘﺨﺎری :اﯾﻦ اﻣ ﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻪ درﺻﺪی از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد؟
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻧﻤ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﻣ ﺎﻧ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار داد؛ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

اﻓﺘﺨﺎری :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮرسﻫﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؟
وﯾﻼﻧ  :ﺣﺪود  ١٠ﯾﺎ  ١٢ﻧﻔﺮ.

وﯾﻼﻧ  :ﺑﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﮥ ﺗﻌﺎدل ﺑﻬﯿﻨﻪای ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻫﻤﮥ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺧﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﻄﻌ از اﻣ ﺎن ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺟﻮان
وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣ ﺎن دهﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای
رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ارﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ،ﯾﻌﻨ
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻤ ﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﺗﺎزﮔ از ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺑﻮرسﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﺣﺘ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ اﻣ ﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺗﻨﻬﺎ دو ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم از اﯾﻦ اﻣ ﺎن دهﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﻮد و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎرﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ اﺳﺖ
و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺸ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

اﻓﺘﺨﺎری :ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ.
وﯾﻼﻧ  :ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺸﺎن ﻓﯿﻠﺪز ،در
ﻣﻘﻄﻌ از دوران ﮐﺎری ﺧﻮد از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮرسﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻦ
و اﯾﻦ ﻫﻢ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را دارد .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﯾ ﻣﻌﻠﻢ
ﻣ داﻧﻢ .ﺑﻪﻧﻈﺮم ﺑﺮای ﺟﻮانﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮرسﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺴﺨﮥ
ارﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮرسﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺮف ،ﺑﺪون ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺑﺮای رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ارﺷﺪ اﺻﻼ اﯾﺪۀ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺪاﻗﻠ از ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺘﺨﺎری :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان اﯾﺪهآل ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای ﯾ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﺑﻪﻫﺮﺻﻮرت ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ :اوﻻ
ﻋﻨﻮان داﻧﺸ ﺎﻫ ﻓﺮد ﺣﻔﻆ ﻣ ﺷﻮد و ﻋﻨﻮان ﺧﺎص و ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺜﻞ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ
ﺻﺮف ﺑﻪ او اﻃﻼق ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻓﺮد در وﻫﻠﮥ اول ،اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻤ ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ از
ﭘﮋوﻫﺸ ﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .ﮐﻢ درسدادن ﺑﻬﺘﺮ از اﺻﻼ
درسﻧﺪادن اﺳﺖ .زﯾﺎد درسدادن ﻣﺸ ﻼت زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺻﻼ
درسﻧﺪادن ﻫﻢ ﻣﺸ ﻼت ﺧﺎص ﺧﻮدش را ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،در داﻧﺸ ﺎه ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دﯾ ﺮ ﯾﺎ ﺟﺎی ﺑﺨﺼﻮﺻ ﺑﺮوﻧﺪ.

رﯾﺎﺿﯿﺪان ارﺷﺪ

وﯾﻼﻧ  :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﺪهآل ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در »ﻣﺆﺳﺴﮥ
داﻧﺸ ﺎﻫ ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﯾﺎ  IUFﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .در  IUFاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧ ﻣﺸﺨﺼ از ﻣﻘﺪار ﺗﺪرﯾﺲ اﺟﺒﺎری آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﯾ ﺳﻮم
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺟﻮان و ارﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ اﻣ ﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻮان ﯾﺎ ارﺷﺪﺑﻮدن
ﺑﺴﺘﮕ دارد .ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﻮان ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل از اﯾﻦ اﻣ ﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره ﺷﺪم.
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾ ﺳﺎل دﯾ ﺮ اﻣ ﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای ﻣﻦ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻌﺪاً از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟ ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن
ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ،در  ENSﻟﯿﻮن ﺑﻮدم .در آﻧﺠﺎ زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﯾ ﺻﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﺪرﯾﺲ واﻗﻌ
ﮐﻤ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻔﯿﺪ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﺬا در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣ ﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮدم ،ﺣﺪود ﺳ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
درس ﻣ دادم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾ درس ﺟﺪی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﮐﺮدم و
اﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾ ﯾﺎ دو درس ،در آنِ واﺣﺪ،
ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﯿﺶازاﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﻣ زﻧﺪ و ﻟﺬا

اﻓﺘﺨﺎری :در ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﮑﺘﮥ دﯾ ﺮی
ﻫﻢ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ :در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟ ﮐﻪ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺧﺮوﺟ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ دارد؟
وﯾﻼﻧ  :اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﺧﻮدش را دارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾ ﺎ.
اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﮐﺸﻮر ﺑﺰرﮔ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ،زﺑﺎن واﺣﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﺷﻮد و ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﯾ ﺴﺎﻧ
ﺣ ﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﻬﺎﺟﺮ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
در اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗ ﻣﺜﻼ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در
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ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﺤﺮک ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
وﻗﺘ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺤﺚﻫﺎی داﺧﻠ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد و در ﺟﻮاب
ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎن ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﻓﺮﻫﻨﮕ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در آن ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم
ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد را وادار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﻞ ﻣ ﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﻻزم اﺳﺖ .در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﮥ دﮐﺘﺮی ،ﻓﺮد ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ
ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣ ﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾ داﻧﺸ ﺪۀ رﯾﺎﺿ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺧﻮد
را اﺳﺘﺨﺪام داﺋﻢ ﮐﻨﺪ.

اﻓﺘﺨﺎری :درﺑﺎرۀ رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﻮاﯾﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀ از ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﻧﭙﺮداﺧﺘﯿﻢ .رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﻧﮕﯿﺰه
اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮋوﻫﺸ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ازﺳﻮی دﯾ ﺮ ،ﻫﺮاس
ﻧﺎﺷ از ﻧﺎاﻣﻨ ﺷﻐﻠ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮقدادن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮋوﻫﺸ
ﮐﻢﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﻧﻘﻄﮥ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﭼﯿﺴﺖ؟

وﯾﻼﻧ  :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﯾ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻧﺪﮔ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن
ﺗﻌﺎدل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻤ ﻦ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾ ﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶازﺣﺪی
روی رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﺟﻮان وﺟﻮد دارد و در درﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺸﺎر ﮐﺎﻓ
اﻓﺘﺨﺎری :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤ ﺎران آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ ﻣﻦ وﻗﺘ زﻣﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪﺷﺎن
ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ،ﺑﺴﯿﺎرﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺘﻦ
وﯾﻼﻧ  :ﺑﻠﻪ .ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﺎﻣﻼ .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و واﻗﻌﺎً ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ درﺟﮥ دﮐﺘﺮی ،اﻓﺮاد ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه دﯾ ﺮی ﺑﺮوﻧﺪ
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠ واﻗﻌﺎً ﺑﺮای ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﻌﻤﻖ،
و ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻦ ﯾ از ﻣﺤﺎﺳﻦ
ﺑﺮای ﻋﺪم اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ  CNRSﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘ اﻓﺮاد
ﻣﻤ ﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﺑﻮرس  CNRSﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣ ﺘﻮب
ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﯽ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷ ﺴﺖﺧﻮردن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻖ در ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺟﺪﯾﺪ وﻗﺖ ﺑ ﺬارﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ درﺧﺸﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داده اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮرسﻫﺎ را ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ٩۵درﺻﺪ ﻣﻮارد ،در اداﻣﻪ
او را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾ ﺮی ﺑﺮود .در ﻏﯿﺮ ﺑﻪﺳﺨﺘ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻼش آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦﺻﻮرت ،داﻧﺸ ﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﯾ در ﺑﻌﻀ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﻣﻨﻔ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻮرسﻫﺎ ﺷﻮد؛
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ.

در ﻗﺪم ﺑﻌﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ارﺗﻘﺎی اﻓﺮاد از اﺳﺘﺎدﯾﺎری ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی ﯾﺎ
داﻧﺸﯿﺎری ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﺧﺸ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻞ ﻫﻢ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮب دﯾ ﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﯾ ﺑﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ داﻧﺸ ﺎه ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ
ﺧﻮد ﻣﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت و اوﻟﯿﻦ ﺷﻐﻠﻢ را ﻗﺒﻞ از داﻧﺸﯿﺎرﺷﺪن ،در ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺠﺎم
دادم ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دوره را از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ  ENSﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺑﻮد .ﭘﺲازآن ،ﻧﻪ ﺳﺎل در  ENSﻟﯿﻮن ﺑﻮدم؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﯿﺎر و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎد.
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻫﺎﻧﺮی ﭘﻮاﻧﮑﺎره در ﭘﺎرﯾﺲ ،داﻧﺸ ﺎﻫ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارم ﻫﻢ از  ENSﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ﻟﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸ از آن
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺎرهای اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ ﺑﻮد .آن دوره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳ  ،دورهای
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﻄﻊﺷﺪن ﺑﻮرس ﻧﺪارﻧﺪ؛
ﺑﻠ ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰهای ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﺑﻮرسﻫﺎی  CNRSاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻓﺸﺎری روی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .درﺧﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺪاد و ارﻗﺎم
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﺘﯿﺠﮥ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔ ﻣ ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت را ﻣ ﺷﻤﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﻘﺎﻻت را ﻣ ﺷﻤﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﻀ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ) (IFرا ﻫﻢ وارد ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ازﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺰﺧﺮف و ﺑﯽﻣﻌﻨ اﺳﺖ .اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤ ﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑ ﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻓﻘﻂ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ دارد؛ وﻟ اﯾﻦ
دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﯿﻠ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪای ﻗﻮی ﻫﻢ از ﻓﻼن رﯾﺎﺿ دان
ﺧﺎرﺟ ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرۀ
اﯾﻦ ﻓﺮد اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﻓﺎرغ از آن اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪاﺷﺪن از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻗﺒﻠ
ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘ ﺑﻮد .ﺑﻪﺧﺼﻮص وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﮔﺮوه ﻧﺨﺒﮥ ﮐﻮﭼ ﻣﺜﻞ
 ENSﻟﯿﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﻓﺮادی ﺷﻤﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از
اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻻزمﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ در ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻻزم ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ؛ اﻣﺎ در ﯾ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺘﻮان آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد .اﻣﺎ روح ﺣﺮف ﻣﻦ ﺿﺮورت و ﻟﺰوم
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

اﻓﺘﺨﺎری :ﻧﮑﺘﮥ دﯾ ﺮی ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻐﻠ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان
ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﮥ واﻓﺮی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧ
از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ
را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠ ﺑﺮای
ﺗﺪرﯾﺲ ـ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ـ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد
٩

دارد .ﺷﻤﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﺗﺪرﯾﺲ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺪون
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
وﯾﻼﻧ  :ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .ﻧﻪ ،ﻧﻪ! اﺻﻼ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪﻧﻈﺮم ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ داﻧﺸ ﺎه و ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد .در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻪای از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و داﻧﺶآﻣﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ را ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮد و از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،داﻧﺸ ﺎه
ﺳﯿﺴﺘﻤ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺴﺎﻧ درس ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی آن را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺗﺤﻮل اﯾﺪهﻫﺎ را دﻧﺒﺎل
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﭘﮋوﻫﺶ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﻪﺧﺼﻮﺻ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠ ﻪ روح ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را و اﯾﻨﮑﻪ در آن دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻣ ﮔﺬرد ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣ دﻫﻨﺪ.
ازاﯾﻦﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸ ﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ آﺷﻮﺑﻨﺎکﺗﺮ اﺳﺖ
و ﺧﯿﻠ وﻗﺖﻫﺎ اﻓﺮادی در آن درس ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﻗﺎﺑﻞ و ﻋﻤﯿﻘ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ در اﻧﺘﻘﺎلدادن ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸ ﺎه اﺳﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ،ﭘﺲازﻣﺪﺗ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،
ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺨﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪﺳﺮﺑﺮ و دردﻧﺎک ﻣ ﺷﻮد؛ ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﻠ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧ  ،اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸ ﺎه ﺑﺎﯾﺪ درﻫﺮﺻﻮرت ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻃﻮﻻﻧ ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﮥ ﭘﮋوﻫﺶ واﻗﻌ  .اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﺧﻮد از ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤ
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺴ
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤ ﮐﺮد ،ﺑﺘﻮان
ﺑﺎ او ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزۀ ﭘﮋوﻫﺶ دارﯾﺪ .ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را
اﺧﺮاج ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﻘﻮﻗﺘﺎن را ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ درﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﻪ ﺗﺎ درس ،ﭼﻬﺎرﺗﺎ درس اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻤ ﻫﻢ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﮔﺮ
ﮐﺴ در اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺑ ﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧ
داﺷﺘﻪاﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﮥ ﻗﻮی ﻫﻢ درزﻣﯿﻨﮥ آﯾﻨﺪۀ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
دارد .ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ در داﻧﺸ ﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻤ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣ ﺎنﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺸ ﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺻﻼ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺑﺎ روح داﻧﺸ ﺎه ﺗﻀﺎد دارد.
اﻓﺘﺨﺎری :اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻤ ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺑﻌﻀ
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﭘﮋوﻫﺸ ﺎه داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﭙﺮدازم و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را
درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮم .وﻗﺘ ﯾ داﻧﺸ ﺪه ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﯿﺮد،
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻌﺪادی ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد
ﺧﻮب رﻓﺖ و ﮔﺮد آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ،آن ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﯾﺎ داﻧﺸ ﺪه در ﺗﻌﺪادی زﻣﯿﻨﮥ ﺧﺎص ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ ﮐﻮﭼ ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی

ﻣﺤﺪودی از رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﭘﻮﺷﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رو ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﯾﺪ
ﯾ از آنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﯾ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪۀ ﻧﺨﺒﻪ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ رﻓﺖ ﮐﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻧﻘﺶ اﻟ ﻮ را ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ در اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﺎﺻ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظﮐﺮدن
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ در IAS
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ .روﯾ ﺮد دﯾ ﺮ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ داﻧﺸ ﺪه ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪهای ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺿ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣ دﻫﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد و اﮔﺮ رﺷﺘﻪای از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﻮﺷﺶ
داده ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادی در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺎ ،در اﻓﻘ
ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪهای ٢٠ﺗﺎ٢۵ﻧﻔﺮه ﯾﺎ
ﭘﮋوﻫﺸ ﺪهای ۴٠ﺗﺎ۶٠ﻧﻔﺮه اﺳﺖ .دراﯾﻦﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﯿﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی  IPMﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد.
دوﺳﺖ دارم ﺑﺪاﻧﻢ ﺷﻤﺎ دراﯾﻦﺑﺎره ﭼ ﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
وﯾﻼﻧ  :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ در آﻏﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را
از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠ در آن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﺎل ﺧﻮب
دراﯾﻦﺑﺎره IMPA ،در ﺑﺮزﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در
ﺑﺨﺸ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮﺧ ﺗﮑﻨﯿ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ در ﺑﺮرﺳ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ ﺑﻮد و ﺑﺮای
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در  IMPAﭘﯿ ﯿﺮی ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای،
اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮﺗ در اﯾﻦ ﺣﻮزۀ ﺧﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ آن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در ﺣﻮزۀ ﺧﺎﺻ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﺑﻠ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺰرگﺷﺪن و ﺗﻮﺳﻌﻪ
را از آن ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﯾ ﺣﻮزه ﺳﺘﺎره ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﮥ
ﺣﻮزهﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮﻟ در ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ در ﯾ ﺳﺘﺎره داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺟﺬب ﺳﺘﺎرهﻫﺎی دﯾ ﺮ ،ﺣﺘ اﮔﺮ زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺎری آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﻠ آﺳﺎنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در  ENSﻟﯿﻮن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣ ﮐﺮدم ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﻃﻮﻻﻧ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﻣﺤﺾ و ﮐﺎرﺑﺮدی را
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌ آن ﻫﻨﺪﺳﻪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﻮد .در ﺑﺮﻫﻪای ،ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮی
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ  ENSﻟﯿﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺨﺸ در ﺟﺒﺮ
ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺟﺒﺮ ﯾ ﺳﺘﺎره ﺟﺬب ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎوﺟﻮدآﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ را در
ﺟﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾ ﺳﺘﺎره ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
دﯾ ﺮ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﺑﻮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺨﺒﻪ ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ
ﻧﺨﺒﻪ و ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
و اﻋﻼی اﯾﻦ ﻫﻤ ﺎری ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  IASو داﻧﺸ ﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن
وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ در ﺳﻄﺤ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤ ﺎری را ﺑﯿﻦ  ENSﻟﯿﻮن
و داﻧﺸ ﺎه ﻟﯿﻮن ﻫﻢ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدهام .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤ ﺎری ﺑﯿﻦ
 ENSﭘﺎرﯾﺲ و داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺎرﯾﺲ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎ
در ﯾ ﺳﻮ ﻧﻬﺎدی ﻧﺨﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم
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رﯾﺎﺿ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤ دﻫﺪ و در ﺳﻮی دﯾ ﺮ ،داﻧﺸ ﺎه ﺑﺰرﮔ را دارﯾﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﮥ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣ دﻫﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را
در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣ دﻫﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻزم اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻤ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب و رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺘ
ﺑﯿﻦ داﻧﺸ ﺎه ﺑﺰرگ و ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺨﺒﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻫﺮازﭼﻨﺪﮔﺎﻫ
ﯾ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸ ﺎه ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و اﻣ ﺎن اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ده ﺳﺎل را در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺨﺒﻪ ﺑ ﺬارﻧﺪ .در  ENSاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺟﺮا ﻣ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﺐ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾ اﺳﺘﺎد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل در  ENSﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ در ENS
ﻟﯿﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻزم
اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺻﻮرت ،داﻧﺸ ﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤ ﺎری
ﻣﻨﺎﻓﻌ دارد و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸ ﺎه ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ
را در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺨﺒﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣ ﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻃﺮاز اول داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت،
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ دﻋﻮای دو ﻃﺮف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺨﺒﻪ و داﻧﺸ ﺎه ﺑﺰرگ ﻣﻤ ﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠ ﻣﻤ ﻦ ﻧﺸﺪ ،ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮم ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﺗﺨﺎذ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺆﺳﺴﻪای ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ را اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای را در اﺳﺘﺨﺪام رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺪون ﺗﻨﺰل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣ روﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ در  ENSﻟﯿﻮن
وﻗﺘ ﯾ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠ آ ﮔﻬ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ رﺷﺘﮥ ﺧﺎﺻ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد .آنزﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎد در  ENSﻟﯿﻮن
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ در ﺟﺒﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ
ﺑﺴﯿﺎری ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮد ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺣﺘ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺷﻐﻠ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮدی ﻧﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ داﻧﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺎﻟ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد و ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ او و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن اﺻﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺨﺒﻪ و
ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای ﺑﺰرگﺷﺪن اﻧﺪازۀ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اداﻣﮥ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪۀ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای از رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﭘﻮﺷﺶ ﻣ دﻫﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺑﺮای  IMPAدر ﺑﺮزﯾﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﮐﻨﻮن ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻧﺨﺒﻪ و ﮐﻮﭼ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﯿﺪ و اﯾﺮادی ﻫﻢ ﻧﺪارد؛ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻠ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﻣﻬﻤﺎن
و ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻓﺘﺨﺎری :ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾ ﺮی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪهﻫﺎی  IPMﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ،ﻟﺰوم ﯾﺎ ﻋﺪمﻟﺰوم ورود ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی اﺳﺖ .از
ﻣﻨﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﻧﺤﻮۀ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی در
داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی دارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻓﻌﺎل رﯾﺎﺿ ﻧﯿﺴﺖ .درسﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﺧﯿﻠ وﻗﺖﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در دروس دﮐﺘﺮی ﭘﻮﺷﺶ
داده ﻧﻤ ﺷﻮد .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ،
و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾ ﺮ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ ورود ﻣﺆﺳﺴﻪای ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﻻزم اﺳﺖ
و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی آن اﺳﺖ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪۀ ﻓﯿﺰﯾ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪۀ رﯾﺎﺿ ﺟﺰ در
ﻣﻮارد ﺧﺎص ،وارد ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﯾﻼﻧ  :ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪهای از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻨﻮز در ﺑﺮﺧ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻫﻨﺪﺳﻪ و
ﺟﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در
ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﭘﯿ ﯿﺮی ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾ واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد.
ﯾ راه ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای آن در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎد ـ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن دﯾﺪه ﺷﻮد ـ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﯿﺴﺖ .راه دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﻣ رﺳﺪ ،راهﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ :ﯾ ﻢ
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪمﺗﻌﺎدل در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﺟﻬﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دوم ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدن
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻌﺎل رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ  ،ارﺷﺪ
و دﮐﺘﺮی(.
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐﺎری اﯾﺪۀ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣ ﺗﻮان در ﺳﻄﺢ داﻧﺸ ﺪه ﯾﺎ
ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی
ﺗﺼﺎدﻓ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺣﺘﻤﺎل ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﻋﻤﻠ ﺮﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ دﯾ ﺮی از رﯾﺎﺿ ﺑﺎﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ
دارﻧﺪ .داﻧﺸ ﺪه ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻤﯿﻨﺎری ﮐﺎری ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﯾ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ،ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ
و آن را ﺑﺮای دﯾ ﺮان ﺷﺮح ﻣ دﻫﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ
ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ راﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،زﻣﯿﻨﮥ
ﻣﻬﻢ و ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ دورۀ دﮐﺘﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .درﺑﺎرۀ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣ ﺗﻮان در داﻧﺸ ﺪه ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ از
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﯾﺎﺿ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش اﻓﺮاد ﻣ رﺳﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮد .در
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻼت ﻃﺮاز اول ﻣﺜﻞ
 Annals of Mathﯾﺎ  Inventionesﯾﺎ  Actaﭼﺎپ ﻣ ﺷﻮد و ﺣﻮزهﻫﺎی
داغ رﯾﺎﺿ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐﺎری را در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .اﯾﻦ راﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ .ﻣﻦ ﺑﺨﺸ از ﻋﻤﺮم را
در ﺑﺮﮔﺰاری و ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐﺎری ﮔﺬراﻧﺪهام و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
ﺗﺮﺑﯿﺖ رﯾﺎﺿ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐﺎری
ﮐﻪ در  Paris Dauphineﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﺪ ،در زﻣﺎن دورۀ دﮐﺘﺮیام ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ اداره و ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﺪ .از
اواﺳﻂ دورۀ دﮐﺘﺮی ﻫﻢ ﺧﻮدم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎری ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻧﺠﺎم دادم .ﺑﻌﺪاً ﻫﻢ ﮔﺎﻫ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اداﻣﻪ دادم .ﺑﻪﻧﻈﺮم ،اﯾﻦ راه ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ،ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪای اﺳﺖ
ﺑﺮای آﻣﻮزش؛ ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی
را ﻋﺮﺿﻪ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰی را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آن را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ
ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻣﻦ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺪهام ﻫﻢ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎری را از ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐﺎری ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام.
اﻓﺘﺨﺎری] :ﺑﺮﺧ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﻼت ﺧﻮب ﺑﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺿ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﺳﺪرﯾ وﯾﻼﻧ ﻧﺸﺎن دادم [.اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﮑﺎﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﯾﮥ،K
ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺟﺒﺮی ﯾﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی روی ﺧﻤﯿﻨﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﻼت ﺧﻮب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺮﺧ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﻼت ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وﯾﻼﻧ  :اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﺟﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ﻗﺒﻠ ﻣﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧ دارد .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﮐﻠ و ﻣﺠﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان
در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾ واﻗﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ.
وﻗﺘ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﺣﻮزهای از رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﻧﺰوا ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻤﺖ
ﻣﺠﺮدﺳﺎزی و ﺑﺮﯾﺪهﺷﺪن از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﯿﺮون ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘ ﮐﺎرﺑﺮدی
در ﺑﯿﺮون و ﺑﻘﯿﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻮﺿﻮع از ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ
دور ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺠﻠﮥ  Journal of Functional Analysisﮐﻪ ﻣﻦ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر اﺻﻠ آن ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻔﺎﺿﻠ ،
ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﮐﺴﺮی ،ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺎﺑﻌ ﻣﺠﺮد و ...درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺘ آنﻫﺎ را ﻧﮕﺎه ﻫﻢ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻘﺎﻻﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً رد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺼﺮ ﮔﺮوﻫ از رﯾﺎﺿ داﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻣﺠﺮد و ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ
در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺘ ﻧﻤ دﻫﺪ.
اﻓﺘﺨﺎری] :ﻧﻤﻮدارﻫﺎی دﯾ ﺮی را درﺑﺎرۀ ﺳﻬﻢ ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﻼﻧ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ [.اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮋوﻫﺸ ﮐﻪ

از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣ رﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ .درﻣﺠﻤﻮع ،در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ رﺷﺪ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻢﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
وﯾﻼﻧ  :اﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
ﭼﯿﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﻣﻘﻄﻌ  ،ﻧﺤﻮۀ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﭼﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﮐﺮد
و ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎرﮔﻮﻧﮥ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮋوﻫﺸ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﺪ
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﮥ وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﻣﺠﻼت در
دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻣ رﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﮔﻮﯾﻢ» :وای! دوﺑﺎره ﯾ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﯿﻨ ﮐﻪ آنﻗﺪر
ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را رد ﮐﻨﻢ!« ﻣﺸ ﻞ دﯾ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻫﻤ ﺎری ﻋﻠﻤ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺧﻮد ،ﻣﺸ ﻞ ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ دﭼﺎر ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸ ﻼت ﺷﻤﺎ ،ﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯽروﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﺮوک در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﻋﺪمﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺎﻓ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارم .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺰم
ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم
داد؟
اﻓﺘﺨﺎری :ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺰم ﭼﯿﺴﺖ؟
وﯾﻼﻧ  :در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮاﻃ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﮥ ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﻮاﻓﻘ ﺑﯿﻦ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﻫﯿﭻﮐﺲ
در ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻔﺎﺿﻠ ﯾﺎ ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ،
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺸﻮد .واﻗﻌﺎً ﻫﯿﭻﮐﺲ! اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ اﺟﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدن ﺑﻌﻀ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﻓﺘﺎرﻫﺎی
اﻓﺮاﻃ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ زﯾﺎدی ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و
دﻋﻮاﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﻼ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آ ﮔﺎﻫﻢ
ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺪتﻫﺎ
راﮐﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،وﻟ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ دوﺑﺎره ﺑﻪ اوج ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ
رﮐﻮد ﺟﻠﻮی ﭘﮋوﻫﺶ در آنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ
وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﯿﭽ را در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾ ﺮ
ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺎﺻ از رﯾﺎﺿﯿﺎت را
ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺸ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل،
ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐﺎری ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی داغ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻃﺮف دﯾ ﺮ اﯾﻦ
ﻃﯿﻒ ،اﺟﺒﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺎص در دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دورۀ دﮐﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﮥ

١٢

ﺑﻬﯿﻨﻪای را ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘ ﺗﺮوﯾﺠ ﻧﻮع اول و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺒﺮی ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪمﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺘ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد.
ﻧﻮع دوم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل وﺿﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﯾﺪ،
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی دارد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ
وﯾﻼﻧ  :درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺷﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻣ ﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤ ﺧﻮب ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ را ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﺮﮐﻠ درﺣﺎلﻧﺰول و اﺳﺘﻨﻔﻮرد درﺣﺎلﺻﻌﻮد ﺑﻮده
ﻧﺪارﻧﺪ و اﻣ ﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧ ٣ﺗﺎ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺤﺪودی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧ ٢٠ﺗﺎ٣٠ﺳﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﻬﺮت
درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،دﺷﻮار و زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺴﺒﯽ دارد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ اﻓﺮاد ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان
دﻏﺪﻏﮥ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ را دارﻧﺪ ،ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ و
اﻓﺘﺨﺎری :ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻣﻦ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ
از رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ارﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﻼش دارﻧﺪ ،ﺑﺨﺸ از ﻋﻤﻠ ﺮد اﻓﺮاد ارﺷﺪ ،از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺖ و ﺧﯿﻠ وﻗﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد
دارم ﮐﻪ وزﯾﺮ آﻣﻮزشﻋﺎﻟ ﯾ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﺑﺎﻟ ﺎن ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ را ﺑﺮای
وﯾﻼﻧ  :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی زﻣﺎﻧ در ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دورۀ دﮐﺘﺮی
ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪآﻫﺴﺘﮕ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،در رﯾﺎﺿ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .از داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ راﺑﺮت داﯾ ﺮف ،رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ  ،IASاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ادﻋﺎ ﮐﺮدم و اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .آن وزﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام
او ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺆﺳﺴﻪای ﻧﻈﯿﺮ  IASاﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠ ﺮد از داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ
را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺑ ﯿﺮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺴﯿﺮ  IASﭼﻨﺪان ﻋﻮض ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻤ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﻫﻢ ،از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺪام ﻧﻤ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ آوردﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ
ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ آنﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂ و ﺳﺒﻘﻪ و ﺷﻬﺮت  IASﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی آن ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .در ﭼﻨﺪ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺑﺮای وزﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔ اوﺿﺎع در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ارﺷﺪ درﻇﺎﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ درواﻗﻊ ﺑﺎ
ﻣ ﮔﯿﺮد .در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠ اﻗﺪام اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ
داﻧﺸ ﺎﻫ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﻮﻓﻖ ﻇﻬﻮر ﻗﻄﻊﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺸﺎن اﺟﺎزۀ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎه ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪۀ اﻗﺪام ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﻮرسﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .آن وزﯾﺮ ﻣ ﮔﻔﺖ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ،راه ﺑﺎﻟ ﺎﻧ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﻣﻦ
داﻧﺸ ﺎه ﺑﺎ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻣﻄﺮح ،اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی از دﻧﯿﺎ دﯾﺪهام .ﺷﻤﺎ ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ و اﻓﺮاد ارﺷﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺻﺮف ﺗﺄﺳﯿﺲ و ادارۀ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ درﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺲ ﭘﺮده،
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ آنﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻗﺪرت آنﻫﺎ
ﻫﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه از اﯾﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮلﻫﺎی ﮐﻼن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﻀﻮری ﻣﺨﺘﺼﺮ و در ﺣﺪ اﻣﻀﺎﮐﺮدن ﻣ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻤﺎن در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ در اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗ را ﺑﺎ آدرس اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓاﻧﺪازیﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﻧﺠﺎمدادن اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺎ ﮐﺠﺎی
داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻃﯿﻒ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن ﯾ ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ
اﻓﺘﺨﺎری :ﺧﺐ ،اﻻن دﯾ ﺮ ﮐﺎﻣﻼ دﯾﺮوﻗﺖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺴﺘﻪ
ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن ﯾ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻤ ﻦ و ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪهاﯾﺪ .ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳ ﺰارم .ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﺟﺬاﺑﺘﺎن
دﺳﺘﺎورد ﻫﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دارد و ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎﻧ و ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
در ﺷ ﻞﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪای »دﻫﻪ« اﺳﺖ و ﻧﻪ »ﺳﺎل«.
ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ .ﻧﮑﺎﺗ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻓﺘﺨﺎری :و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ردهﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻧﺰدﯾ

وﯾﻼﻧ  :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻢ.
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