ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ

∗

ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﻮﺷﺶ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .او ﭘﺲ از
اﺧﺬ درﺟﮥ دﮐﺘﺮی از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﯿﻮن اﺳﻤﯿﻞ )ﺑﺮﻧﺪۀ ﻧﺸﺎن ﻓﯿﻠﺪز( و ﺗﺪرﯾﺲ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺑﺮﮐﻠﯽ ،ﻧﻮرث وﺳﺘﺮن در اﯾﻠﯿﻨﻮی و وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ در ﻣﺪﯾﺴﻮن ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ درآﻣﺪ و ﺧﻮد را وﻗﻒ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ از
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮد .دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ.
او در ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ،ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل در اﺗﺼﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﮥ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد و از ﺳﺎل ١٣٨٢
ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٨٨ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ داﻣﻨﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ) (.irﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻣﻨﮥ آﺳﯿﺎ-اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای
اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وزارت ﻋﺘﻒ ،ﻣﺆﺳﺲ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺸﺮ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻼت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﺘﺮﯾﮏ
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن درﺳﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و اﻧﺘﮕﺮال اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
در دو ﺟﻠﺪ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺟﺰو ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨٢ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮۀ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ،ﺟﺎﯾﺰۀ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ راهاﻧﺪازیِ اوﻟﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﻄﺎ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٨٨و ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد راهاﻧﺪازیِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
اﯾﺮان ،ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋۀ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ.
∗اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ١۴٠٠و ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎدﻣﯿﻦ زادروز دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
رﺟﺎﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ.
© ) ١٣٩٩اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان(

١۵٧

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﻮﺷﺶ

١۵٨

ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٣٩٩ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 .١ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪاﯾﺪ .روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪام و اﮔﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻮده ،در ﺟﻬﺖ
اﻋﺘﻼی داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ رﮐﻮد آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوﺗﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و آﯾﻨﺪه واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮا ﻣﻨﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ آن ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗ ﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪام و ﺗﺎ ﺣﺪی در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮﯾﺖ در داﻧﺸﮑﺪه ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪۀ
رﯾﺎﺿﯽ )ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ( ﺑﺴﯿﺎر ﮐُﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل »ﺟﺬب ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز« ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺨﺼﺺ ،ﺑﻮدهاﯾﻢ
)ﺑﻪﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪنِ ﺑﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮدﻣﺎن( .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻫﯽ درﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪه ﺧﻮدش ﭘﺲ از رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ،ﻣﺴﯿﺮش
را ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده(
و ﺑﻪﻧﺪرت اﺻﺮار ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮدی ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ »ﺟﺬب ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز« ،ﺑﺮای
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﮐﻢﺳﻮاد .ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻟﻄﯿﻔﻪای ﻣﯽاﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ »ﺑﺎﺳﻮاد« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ »ﻣﺘﺨﺼﺺ« ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ! اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﯿﺎز ،ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎل اول ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ﻣﯿﺎن آدمﻫﺎی درﺳﺖ درسﺧﻮاﻧﺪه در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ،ﻓﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ ﯾﺎ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی
زﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردِ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺸﮑﺪه را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس در ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺎص،
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در راﮐﺪ ﮐﺮدن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آن ﺗﺨﺼﺺ در داﻧﺸﮑﺪه .اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﻫﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
در رﺷﺘﻪای ﮐﻪ در آن ﻗﻮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻓﺮادی ﺟﺪﯾﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ( اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮآﻏﺎز اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﺳﻨّﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﻗﻮی در
رﺷﺘﮥ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺧﻮدش ﺑﻪدﻟﯿﻞ »ﻋﺪم ﻧﯿﺎز« رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮل داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗ ﺄﮐﯿﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺤﻮل
ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت رﺷﺘﻪﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در دﻫﻪﻫﺎی  ۵٠ﺗﺎ  ٧٠ﻗﺮن ﻣﯿﻼدی
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ﭘﯿﺶ ،داﻧﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﻄﺐ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی در ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن
ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ از ﺑﻌﻀﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﮑﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ رﺑﻂ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺘﺮاز از »ﮐﺮﺳﯽﺳﺎزی« ﯾﺎ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و اﻟﺰاﻣﯽ
دو ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .اﯾﻦ درسﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺴﺸﺎن
در اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮوﻫﯽ »ﻣﺘﺨﺼﺺ« ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .دﯾﺪهام ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ و
رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮدم در داﻧﺸﮑﺪه ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای ﺑﻮد
در ﻣﻮرد ﺗﺪرﯾﺲ دروس آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ٩واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن درسﻫﺎ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺻﻼ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺎﺑﻊ وارون
و ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد و اﺻﻮﻻ اﻃﻼﻋﺸﺎن از ﻣﺸﺘﻖ ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد و
اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ،درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ درسﻫﺎ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد را ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻏﺮق
ﺑﻮدن در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ،اﺻﻼ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺟﺰو آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﺠﺎدﻟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ،ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺗﺪرﯾﺲ درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﮥ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻟﻮﺋﯽ
ﻧﯿﺮِﻧﺒِﺮگ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ آﺑﻞ و ﮐﺮاﻓﻮرد ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ و اﺧﯿﺮاً ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺳﺮ راه ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
اروﭘﺎ ،از اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺴﺖ .او را
ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ .او اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ درﺑﺎرۀ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﯿﺮﺑﺪﯾﻬﯽ
و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎآﺷﻨﺎ از ﻗﻀﯿﻪای در آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد
اول دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﺎدان ﻫﻢ از ﺗﺪرﯾﺲ آن ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮدش ﻗﻀﯿﮥ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻮد! اﯾﻦ
اﻣﺪاد ﻏﯿﺒﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﻧﺤﺼﺎری درسﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻤﮥ درسﻫﺎی
اﻟﺰاﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز ،ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع در
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺿﯽ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻨّﺖ ﮔﺮدش ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان
ﺟﻮان ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را در ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺒﺮ ،درس ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻫﺬﻟﻮﻟﻮی ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺣﺘﻤﺎل،
درس آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ،درس ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺟﺒﺮی .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﻨﺎن در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪروز ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاش ﺑﻨﮕﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورتِ
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ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﭼﺎر اﯾﻦ
ﮐﻨﺠﮑﺎویﻫﺎ ﻧﺸﺪه و از ﮐﻨﺞ ﻻﻧﮥ اﻣﻦ و ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎد دارم وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻪ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻢ .ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﮑﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ درسﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه را ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪم ،ﻫﯿﭻ درﺳﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ اراﺋﻪ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد،
ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره در ارﺗﻘﺎ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ درسﻫﺎﯾﻢ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮدهام .دﻟﯿﻞ ﺳﺎدهاش وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﺎن رﯾﺎﺿﯽﮐﺎر
ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺮرات ﯾﮑﺪﺳﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ آن و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام و ارﺗﻘﺎ در داﻧﺸﮑﺪه
ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺪی وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .دو ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورم .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ،ﺷﺎﮔﺮد اول
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮی در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮاز اول ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺗﺪرﯾﺲ
و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎزﮔﺮدد .از ﻫﻢدورهایﻫﺎی او دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎرج ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﺎﯾﮥ
ﯾﮏ در داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎر ﮐﺮد؛ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ آﻧﻘﺪر او را ﭘﯿﭽﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ
ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﮐﺎرش در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر .ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽام ،دو ﺳﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢﺷﺎن اﺳﺘﺨﺪام در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞﺗﺮاﺷﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آی.
ﭘﯽ .ام ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ رد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در رﺷﺘﮥ او دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ را ﺳﺮوﻗﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ! اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اوج ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﻧﻈﺮﺗﻨﮕﯽ و
اﻧﻔﻌﺎل را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻌﺎﻧﮥ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از اﻓﺮاد ﺷﻮد.
 .٢آﯾﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟ آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ دوﺳﺘﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪارم .در آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ وﻟﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ،ﭼﻨﺪان
ﺑﻪروز ﻧﯿﺴﺘﻢ.
 .٣ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻮدهاﯾﺪ .در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺘﯿﺪ و اﺻﻮﻻ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﺮا؟
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ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و از روز اول ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم ،ﺑﻪ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻠﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺠﺎً راه را ﺑﺮای
ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮﭼﯿﺪهﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﺴﺎط ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ
داﺷﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ وﻟﯽ دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﺷﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺎ در دورهای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدم ،ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪۀ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ
را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﺎن ،دادن اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺎد ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ،ﺑﻀﺎﻋﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻫﺪافِ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺤﻠﯽ ،اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ دادهﺷﺪه را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ
درﺑﺎرۀ رﺷﺘﻪای ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺮﻓﮥ واﺣﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ در آن زﻣﺎن ،ﻋﺪۀ ﮐﺜﯿﺮی دﺑﯿﺮی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای
ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻤﺖﻫﺎی اداری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻤﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و
ﻋﺪهای ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪن ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮب! ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی وارد ﻣﯽﺷﺪ و آن ،ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨّﺘﯽ در اﯾﺮان ﻧﺨﺒﻪﮔﺮا ﺑﻮدهاﻧﺪ
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪوداً ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،ﻃﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ؛ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮۀ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻨﮑﻮرﺷﺎن ﻋﻤﻼ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .از
اﯾﻦرو ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ درک ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺪهﻫﺎی رﯾﺸﻪدار و اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮیِ ﺳﻄﺤﯽ و ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪﻧﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﺮﻓﺼﻞ ،اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺰ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ١٢ ،واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺮی اﺧﺘﯿﺎر داده ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦ را در  ٨اﻟﯽ  ١٨واﺣﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ )ﺣﺘﯽ ﺷﮕﺮدﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﯽﺷﺪ  ١٨واﺣﺪ را ﺗﺎ  ٢۴واﺣﺪ ﮐﺶ داد( .ﭼﺮا؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ )و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدم(
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و اﻧﺘﮕﺮال آنﭼﻨﺎن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻋﻤﯿﻖ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ در آن ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،از ﯾﮑﯽ از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪدور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ دارد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺤﺮوم ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
را ﺧﻮب ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد وﻟﻮ در  ١٨واﺣﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ؟ ﮐﺪام ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ واﺣﺪ اﯾﻦ درس
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺪرﯾﺲ آن ﺷﻮد؟ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،اﺛﺮ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ درﮔﯿﺮﮐﺮدن ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیِ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪای؛ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﻮزﺷﯽ درآﯾﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪﺷﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﺑﻘﮥ دﯾﺮﯾﻨﮥ دﺳﺘﻮر از ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ دﺳﺖﺑﺮدارش ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،از ﻣﺎ ﻫﻤﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻧﺎﻣﻪای از ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎاﻓﺘﺎده
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داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﻓﻼن درس را در  ٣واﺣﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ  ۴واﺣﺪ .اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﯾﮏ رأیﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮوﺧﻂ ،ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪود اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻗﺒﺶ
را ﺑﻌﺪ از دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎر ،ﺗﺮس
داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺸﻮرﺗﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪآﻣﯿﺰ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺳﺘﻮر از ﺑﺎﻻ ﺷﻮﻧﺪ.
 .۴ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﯿﺎر و ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،روﻧﺪ رﺷﺪ
رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﺸﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺰﮔﺮدی در ﺳﺎل  ١٣٧٣ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان« ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺳﻬﻢ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ( در ﺑﯿﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺪﻋﻮ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﺑﻮدﯾﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ دو رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ )ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج( ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای اراﺋﮥ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از آن ،ﮐﺎﻣﺮان وﻓﺎ )ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد( در ﺳﺎل
 ١٩٩٨ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ ،ﻓﺮﯾﺪون ﺷﻬﯿﺪی )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮدو( در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان
ﻣﺪﻋﻮ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد و اوﻟﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان زن ﺑﺮﻧﺪۀ ﻧﺸﺎن ﻓﯿﻠﺪز( در ﺳﺎل ٢٠١٠
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺪﻋﻮ و در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ و ﮐﻮﭼﺮ ﺑﯿﺮﮐﺎر )ﺑﺮﻧﺪۀ ﻧﺸﺎن ﻓﯿﻠﺪز و اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ( در ﺳﺎل  ٢٠١٨ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺪﻋﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ٢٠١٨
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﻣﯿﺜﻢ ﻧﺼﯿﺮی از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺪﻋﻮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎران در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﯾﻞ
آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮش در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻌﺪادﭘﺮور اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﮥ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آن ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ،زﯾﺮا از ﯾﮏ ﺳﻮ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ،
ﺑﻌﺪاً در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
دورۀ دﮐﺘﺮی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﮐﺎرﺷﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﭘﮋوﻫﺶ
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮون آﻣﺪه از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﮥ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرگ ﻣﺎ ،در
رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ دﮐﺘﺮی و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮای
اﺷﺎﻋﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از درون ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎً ﮔﻔﺖ و ﺗﮑﺮار ﮐﺮد :ﻣﻘﺮرات ﯾﮑﭙﺎرﭼﮥ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ در
ﻫﻤﮥ ﺷﺌﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ارﺗﻘﺎ و ﺗﺮﻓﯿﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از رﺷﺘﻪ ،ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﺎً ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮی و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﻠﻤﯽ و

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﻌﻀﺎً ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯽروﯾﮥ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺒﻮه آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻮری و ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﻘﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﮐﺮده و ﭼﻬﺮهای دروﻏﯿﻦ از رﯾﺎﺿﯽورزان ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،اﮐﺜﺮِ ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن رﯾﺎﺿﯿﺪان ﮐﺸﻮر ،ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺒﻮر از ﻣﺪارج داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
را دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای اﻓﺮاد ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻓﺘﺨﺎرات و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪاً ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﮐﻢ ﻣﺎﯾﮥ دﮐﺘﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﯿﻔﯽ در آﯾﻨﺪۀ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
از اﻗﺒﺎل داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺪﯾﺪاً ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺠﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﻣﺪرکﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ رﺷﺘﮥ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽ-ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺑﺎﻋﺚ راﻧﺪهﺷﺪن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۵ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎرز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺷﺄن ﺑﺎﻻی داﻧﺶ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﺧﯿﺮاً ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ ،راﻫﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ دارای ﺳﺎﺑﻘﮥ دﯾﺮﯾﻨﻪ در ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
وﺟﻮد دارد .اﺣﺴﺎس ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺑﺰرگ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ،در ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای اﺳﺖ رواﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ راه داﻧﺶ را در
ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﺮوزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻏﺎﻟﺐ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻮان اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺟﻮان ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮق دارد .آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ آن دوران ،ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺪاﻧﮕﺎری داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻤﻪاش ﻫﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺟﻮان اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﺑﺮاز ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،ﺑﺎ زرﻧﮕﯽ و ﻣﻬﺎرت
ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮدرا از آب ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎی رﻓﯿﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮدش را
دارد .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزم ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ و رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻮان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ دارﯾﻢ
و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻣﻦ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ او )ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻓﺮض اول ﺷﻤﺎ ﮐﻪ »ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎرز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺷﺄن ﺑﺎﻻی داﻧﺶ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ« ،دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه اﻋﺘﺒﺎری دارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر
ﮐﻠﯿﺸﻪای ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ
اﺳﺖ و رؤﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭼﻪ از روی
ﺳﺎدﮔﯽ و ﭼﻪ از روی رﯾﺎ( ،آﯾﺎ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻧﻤﯽدارﻧﺪ؟
ﯾﮏ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از دوﻟﺘﻤﺮدان ﻫﻢ راﯾﺞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ« ﯾﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،در راﺳﺘﺎی ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﺄن
داﻧﺶ و داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟
 .۶آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮاﮐﺰی ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت و اﺻﻼح آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در
اﯾﺮان آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟ آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺎرز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ،ﻣﻌﻨﯽدار و اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻋﻠﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ دوﻟﺖ و ﻓﻼن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ.
وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓﺸﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد.
 .٧ﺷﻤﺎ در راهاﻧﺪازی  IPMﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪاﯾﺪ .ﻧﻈﺮﺗﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :آن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ
ﺗﻌﺪادی ﺟﻮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ آن اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .وﻟﯽ راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺜﺒﺖ آن در رﺷﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ »اﮔﺮﻫﺎ«
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رو در رو ﺑﺎ
آن اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻋﻤﺮش را در آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻔﺮه ﺑﺮوم و ﻧﻈﺮم را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
از آﻏﺎز ،ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﮋوﻫﺶ رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و در ﺟﻮار داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎً رﯾﺎﺿﯽ در ﺟﻬﺎن ﮐﻤﺘﺮ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﻀﺎﻋﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﻮچ دادن اﻧﺪک ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدان ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﮐﯿﻔﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ رﻗﯿﺐ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﻪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش اﻗﻼ آن را ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺄﻣﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﺟﺬب اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدۀ ﻗﻮی رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺮﮔﺮدان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .راه
ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﻨﯿﺎدی )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن( ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
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رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽداد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺟﻮان ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻫﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﺸﮑﻞ در ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪارج داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد .آی .ﭘﯽ .ام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ،
ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ و اﺻﯿﻞ رﯾﺎﺿﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﮐﺸﻮر ،ﺻﺪای
رﺳﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻌﻄﻮفِ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮑﻔﯽ ﮐﺸﻮری از ﻣﺠﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ آن ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻧﻘﺶ
ﮐﺸﻮری دارد و ﻧﻪ در درون ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ روز اول دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدﯾﻢ.
 .٨ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ورود اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﭼﻪ ﺑﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
را در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :دﻟﯿﻞ ﺗﻼش؟ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺎ دﻧﯿﺎ .ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮥ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪاً از
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ اﺛﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺛﺮ آن در
اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط رو در رو ،ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﺑﻪاﺻﻄﻼح ،ﺑﻠﻨﺪ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﺑﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ آی.
ﭘﯽ .ام ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺒﮑﮥ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮد .ﺷﺠﺎﻋﺖ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ در آن زﻣﺎن در اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ،
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﻮرِ
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ،در ﯾﮑﯽ دو ﻣﻘﻄﻊ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای آی .ﭘﯽ .ام وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺴﺎرتِ راهاﻧﺪازی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﮥ آﮐﺎدﻣﯿﮏ را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﱠﻖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ از دﺳﺖ
رﻓﺖ و ﻣﺆﺳﺴﮥ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
 .٩ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪای ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮِ رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﺮان دارﯾﺪ؟
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :اﯾﻦ دوران ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ؛ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺑﻪ ﮐﺮدنِ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ .ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی
اﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪر آن ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن اﺻﺎﻟﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮی ﻣﯿﺎن
رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﯿﻞ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﮐﺎر اﮔﺮ ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدش را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و ﭘﺮﺛﻤﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دﺳﺘﻮری در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،رﻓﻊ ﺷﻮد وﻟﯽ ﮐﻮﺷﺶ اﺻﻮﻟﯽ
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و ﺑﻨﯿﺎدی در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر ،اﺛﺮاﺗﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻨﯿﮥ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .١٠ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯽ ،ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺼﻞ در
رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ دارﯾﺪ؟
ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ :اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد؛ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﯿﺶ از رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ذﻫﻨﯽ ﻣﺮدم آن
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ،ﺣﻀﻮر رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻗﻮی و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎز در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﯾﮕﺮان را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎص ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ او ﯾﺎ ﻏﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و اداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،در اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮل
ﺑﻮدنِ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ،ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب اﺳﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺜﻞ دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﻄﺢ اول
ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز رﺧﻨﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ آﻓﺖﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪّی و ﺣﺘﯽ وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از اﺟﺮ و ارزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺪﯾﺪۀ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺗﻬﯿﮥ ﺑﺴﯿﺎری رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ درﺑﺎرۀ آن ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورۀ دﮐﺘﺮی رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺸﺪار دﻫﻢ .دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽﮐﺎر
درﺟﻪﺳﻪ ﯾﺎ درﺟﻪﭼﻬﺎر ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ )و ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎدش ،اﮔﺮ
ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺒﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺧﻮب زﯾﺮ و رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﭘﯿﭻ و
ﻣﻬﺮهاش را ﺳﻔﺖﺗﺮ ﮐﺮد و ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺳﭙﻬﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻏﺎﻟﺐ دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻨﮑﺎش در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﻏﻠﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪی ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ،از ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖِ ﺗﻘﻠﺐ داد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺪآﻣﻮزی راﯾﺞ اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﺪن
و زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ﮐﺎر رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ آﻣﻮزﻧﺪه و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻟﮕﻮ ،ﯾﮏ
اﺛﺮ اﺻﯿﻞ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻬﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮد .در آن ﺻﻮرت ،ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺟﺪّی،
آﻧﻘﺪر ارﺗﻘﺎی ﺷﻌﻮر رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺒﺘﺬل ،اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎری ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﯽ ﮐﺮدن دورۀ دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ
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ﮐﺮده اﺳﺖ ،داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ وﻗﺖ در ﻣﻀﯿﻘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن و
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﯾﺎد زدن دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﻢ .ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻮان ﻣﺜﻼ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺎﯾﻪدار رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺎح ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺳﻤﺞ ،راه ﺧﻮدش
را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺗﻮان رواﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی اﯾﺪهآل در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از آن ﺑﺮﺳﯿﻢ و دﺳﺖﮐﻢ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﮑﻮس آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای درک ﻋﻤﯿﻖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ در ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ او ﻧﻘﺶ
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﻏﺬاﺧﻮردن ،ﻓﮑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎﻃﻊ دارم و آن ،ﮐﺎرِ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﺣﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﮏ درس .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪوﯾﮋه در
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻧﺰوا ﺳﻮق دﻫﺪ و اﻧﺰوا
رﯾﺸﮥ ﺧﯿﻠﯽ از ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ اﺳﺖ .در ﮐﺎر اﻧﻔﺮادی ،ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ اﺷﮑﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ از ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ ﺳﺎده،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد را ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻫﻤﮑﺎریِ ﺟﻤﻌﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی دﻗﯿﻖﺗﺮ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدش ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻓﺮد ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه ،اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ وﻟﯽ ﮐﻢاﻧﮕﯿﺰه را ﺑﻪ ﮐﺎر واﻣﯽدارد .ﺑﺎﻷﺧﺮه
وﺟﻮد ﯾﮏ ﻫﺪف و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺮدات رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ رواﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻓﯽ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﺮق ﺷﺪن
ﻓﺮدی در ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﮔﻢﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه و روزﻧﻪای در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ.
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