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شهشهانی∗ سیاوش دکتر با مصاحبه
کوشش محمدرضا کوشش به

از پس او است. ایران معاصر ریاضیات در چهره ها تأثیرگذارترین از یکی شهشهانی سیاوش دکتر
در تدریس و فیلدز) نشان (برندۀ اسمیل استیون نظر تحت برکلی در کالیفرنیا دانشگاه از دکتری درجۀ اخذ
و بازگشت ایران به مدیسون، در ویسکانسین و ایلینوی در وسترن نورث برکلی، در کالیفرنیا دانشگاه های
از نسلی تربیت و ریاضیات آموزش وقف را خود و درآمد شریف صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضویت به
است. بنیادی دانش های پژوهشگاه بنیانگذاران از یکی شهشهانی سیاوش دکتر نمود. برجسته ریاضیدانان
١٣٨٢ سال از و کرد ایفا اینترنت شبکۀ به ایران اتصال در فعال نقشی پژوهشگاه، این مقام قائم سمت در او
مدیرۀ هیئت عضو جایگاه در تاکنون شهشهانی دکتر بود. (.ir) فارسی دامنۀ ثبت مسئول ١٣٨٨ سال تا
شورای عضو اطالعاتی، جامعۀ مطالعات ایرانی انجمن مؤسس هیئت عضو آسیا-اقیانوسیه، دامنۀ اتحادیه
مؤسس عتف، وزارت برنامه ریزی عالی شورای ریاضی علوم کمیتۀ رئیس ایران، ریاضی انجمن اجرایی
سیاوش دکتر مقاله های است. کرده فعالیت ریاضی، نشر مجلۀ سردبیر و ایران ریاضی انجمن خبرنامۀ
«متریک مفهوم ایشان، پژوهش های میان از است. شده منتشر ریاضی مجالت معتبرترین در شهشهانی
که ایشان انتگرال و دیفرانسیل حساب کتاب است. یافته راه درسی متون برخی به وی نام به شهشهانی»
دانشجویان استفادۀ مورد و ارزشمند بسیار منابعی جزو همواره است، شده منتشر و یافته نگارش جلد دو در
کشور ریاضیات ماندگار چهرۀ به عنوان ١٣٨٢ سال در شهشهانی سیاوش دکتر است. بوده مهندسی و علوم
ارتباط اولین راه اندازیِ به کمک به علت ایران علم ترویج جایزۀ مراسمی، طی سال، همان در شد. معرفی
در اینترنت راه اندازیِ سالگرد بیستمین به مناسبت و ١٣٨٨ سال در شد. اعطا ایشان به ایران در اینترنتی

گرفت. تعلق او به نیز اطالعاتی جامعۀ مطالعات ایرانی انجمن ویژۀ جایزه ایران،

علی دکتر زادروز هفتادمین به مناسبت و ١۴٠٠ سال بهار در است قرار که است مصاحبه مجموعه یک از بخشی مصاحبه ∗این
یابد. انتشار رجالی

ایران) ریاضی (انجمن ١٣٩٩ ©
١۵٧
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شده انجام شهشهانی سیاوش دکتر با ١٣٩٩ مردادماه ششم تاریخ در که است مصاحبه ای زیر، متن
است.

پیشرفت روند داشته اید. زیادی نقش شریف صنعتی دانشگاه ریاضی دانشکدۀ به شکل دهی در شما .١
می کنید؟ ارزیابی چگونه را آن

جهت در بوده، نقشی اگر و داشته ام نقش دانشکده به دادن شکل در چقدر من اینکه شهشهانی:
هستند کسانی کنیم. واگذار آینده و دیگران به را قضاوتش باید آن، رکود یا است بوده دانشکده اعتالی
به اینجا من باشم. داشته خودشان با را بحث آن می دهم ترجیح ولی می کنند ارزیابی منفی مرا نقش که
قرار دانشکده در اکثریت قبول مورد مختلف دوره های در حدی تا و داشته ام أکید ت آن بر که دیدگاه هایی
دانشکدۀ علمی هیئت اعضای تعداد کمی رشد که کرده اید مالحظه حتماً کرد. خواهم اشاره است، گرفته
است بوده دیدگاه این از ناشی امر این است. بوده کُند بسیار سال ها) طی آن، مختلف اسامی (به ریاضی
بوده ایم تخصص، از مستقل باکیفیت، افراد جذب به دنبال بلکه نرفته ایم، نیاز» به دلیل «جذب به دنبال که
خودمان تشخیص از اشتباه ولی کرده ایم هم اشتباه گاهی البته خودمان). آموزشی بار شدنِ سنگین تر (به بهای
مسیرش شدن، رسمی از پس خودش استخدام شده فرد گاهی و نکرده ایم قضاوت درست گاهی است؛ بوده
بوده) کوشش هایی (هرچند شود تحمیل دانشکده به باال از کسی که نشده هیچ وقت ولی است کرده عوض را
برای نیاز»، به دلیل «جذب این است. انجامیده توافق به نیاز، به دلیل فردی استخدام بر اصرار به ندرت و
همیشه کم سواد. افراد استخدام برای است پوششی معموال و است مهلک اشتباهی ریاضی دانشکده های
کشورشان در گفت او کرد. نقل برایم پیش سالیان شرقی اروپای ریاضیدان یک که می افتم لطیفه ای یاد به
از یکی فقط که است کسی «متخصص» ولی باشد بلد نوشتن و خواندن که می گویند «باسواد» کسی به
کارشناسی اول سال حتی یا کارشناسی دروس تدریس نیاز، از مقصود اگر بداند! را نوشتن یا خواندن
فرد دانشکده، در ریاضی موجود رشته های در درس خوانده درست آدم های میان از بتوان باید که باشد ارشد
فردی اینکه کرد. برطرف حق التدریس استاد با موقتاً را مشکل استثنایی، موارد در یا کرد؛ پیدا مناسبی
خاص، تخصص در درس چند یا یک تدریس به منظور کنیم استخدام را دانشکده متوسط استانداردِ زیر
و علمی توسعۀ به منظور استخدام اگر دانشکده. در تخصص آن همیشگی کردن راکد در سرمایه گذاری یعنی
که ندارد عیبی نه تنها واقع، در است. واضح بیشتر حتی فرد کیفیت اهمیت مورد، این در که باشد پژوهشی
می تواند تمرکز این بلکه کنیم، استخدام باال) کیفیت با (البته جدید افرادی هستیم، قوی آن در که رشته ای در
در قوی افراد استخدام به نسبت فردی اگر باشد. دانشکده در علمی سنّت یا مکتب یک ایجاد سرآغاز
به وقتی است. خطر زنگ یک این نمی دهد، نشان رغبت نیاز» «عدم به دلیل خودش رشتۀ به نزدیک رشتۀ
تحول مستعد همواره آنها تخصصی أکید ت که می بینیم می کنیم، نگاه جهان مهم ریاضی دانشکده های تحول
میالدی قرن ٧٠ تا ۵٠ دهه های در مثال بوده است. موجود فعال افراد و رشته ها تحوالت با همراه و همگام
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پرینستون در توپولوژی اکنون ولی بود جهان در توپولوژی قطب تقریباً پرینستون ریاضی دانشکدۀ پیش،
است. اعداد نظریۀ یا ریاضی آنالیز مانند دیگر رشته های بعضی از کمرنگ تر

یا «کرسی سازی» از احتراز نیست، بی ربط نیز پیشین موضوع به که دانشکده مشخصات از دیگر یکی
الزامی و پایه درس های به ویژه است؛ خاص گروهی یا فرد به مرتبط، درس چند یا یک تدریس کردن منحصر
تدریسشان نباید و نیستند تخصص یک فقط پیشنیاز معموال درس ها این کارشناسی. اول سال سه دو
و جبرخطی مانند درس هایی دانشگاه ها بعضی در که دیده ام گیرد. قرار «متخصص» گروهی انحصار در
بود مناقشه ای دانشکده، در خودم خاطرات اولین از یکی کرده اند. پیدا کرسی نوعی به هم عمومی ریاضی
بود. درسی واحد ٩ مجموعاً زمان، آن در که دانشکده کارشناسی ریاضی آنالیز دروس تدریس مورد در
وارون تابع قضایای دربارۀ چیزی اصال بودند، گذرانده را درس ها آن که دانشجویانی که بودم شده متوجه
و بود سطحی بسیار چندمتغیری توابع مشتق از اطالعشان اصوال و بود نخورده گوششان به ضمنی تابع و
که دریافتم تعجب، کمال با می کرد. دشوار را دیفرانسیل معادالت نظریۀ و هندسی دروس تدریس امر، این
غرق به سبب می دانست، ریاضی آنالیز متخصص را خود و می کرد تدریس را درس ها این معموال که گروهی
باال زمینه این در مجادله نمی کرد. محسوب آنالیز جزو را مطالب این اصال باریک، تخصص های در بودن
لوئی آقای شد. دانشکده پایۀ درس های تدریس در تحولی ایجاد موجب تصادف، یک از بهره گیری تا گرفت
به هند راه سر کرد، فوت اخیراً و شد نایل کرافورد و آبل جوایز کسب به بعداً که معروف ریاضیدان نیرِنبِرگ،
را او نیست. تهران در ریاضی دانشکدۀ یک از بازدید به بی عالقه که یافتیم خبر و می گذشت ایران از اروپا،
غیربدیهی کاربرد چند دربارۀ می خواهد که کرد شروع این گونه او کردیم. دعوت دانشکده به سخنرانی برای
برخورد در کارشناسی دورۀ دانشجویان برای که کند صحبت ریاضی آنالیز در قضیه ای از ناآشنا نسبتاً و
این بود! ضمنی تابع قضیۀ مقصودش البته گریزانند؛ آن تدریس از هم استادان بعضی و است دشوار اول
درس های همۀ تدریس بلکه شود، برچیده آنالیز درس های انحصاری تدریس که کرد کمک نه تنها غیبی امداد
در موضوع یک به نسبت متنوع دیدگاه های که شد باعث این درآمد. گردشی به صورت پیشنیاز، الزامی

کنند. مشاهده زنده به طور دانشجویان را ریاضی مختلف شاخه های ارتباط و شود مطرح دانشکده
استادان میان در به ویژه است، پابرجا شریف ریاضی علوم دانشکدۀ در همچنان تدریس، گردش سنّت
اخیر سال های درسی برنامۀ به اگر کرده اند. تجربه دانشکده همین در را خود تحصیل از مقطعی اکثراً که جوان
احتمال، متخصص است، کرده تدریس هذلولوی هندسۀ درس جبر، متخصص یک مثال می بیند کنید، نگاه
نیست، هنرنمایی برای صرفاً هم این جبری. توپولوژی درس اعداد، نظریۀ متخصص یا و مختلط آنالیز درس
می کند پیدا نیاز اغلب پژوهشگر یک که آمیخته اند هم در چنان ریاضی مختلف رشته های روزها این بلکه
ضرورتِ به گاهی یعنی بنگرد؛ مسئله اش به دیگر نوعی یا کند به روز دیگر رشته های در را خود معلومات که
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این دچار هستند، انبوه تولید به دنبال صرفاً که کسانی البته است. پژوهشی کار برای معلومات تعمیق
نمی شوند. خارج خود کوچک و امن النۀ کنج از و نشده کنجکاوی ها

مورد در فقط می دهم. خاتمه آن به کشید. درازا به خیلی هم همین ولی دارم زیاد خاطرات این از
دانشکده علمی هیئت علمی سطح که بگویم باید می کنم، ارزیابی چگونه را دانشکده پیشرفت که سؤال این
پیش سال چهل که می کنم خالصه را مطلب این گونه است. داشته پیشرفت خیلی پیش سال چهل به نسبت
بازنشسته که پیش سال هشت ولی می کنم ارائه دیگران از بهتر را دانشکده درس های بیشتر می کردم احساس
نبود، من عقب ماندگی و تنبلی علت به هم این نکند. ارائه من از بهتر کسی که نبود درسی هیچ می شدم،
ریاضی کار جوانان وجود ساده اش دلیل بوده ام. کوشا درس هایم سطح به روزرسانی و ارتقا در همواره چون
و وزارتخانه یکدست مقررات از ناشی موانع اخیر، سال پانزده ده در البته بود. دانشکده در قوی خیلی
دانشکده در ارتقا و استخدام به داخلی، تنگ نظری های بعضی متأسفانه و آن با دانشگاه مدیریت همراهی
اول شاگرد اختالف، با زمان یک که فردی می آورم. مثال مورد سه دو است. کرده وارد بدی ضربات
تدریس پروندۀ و بود کرده طی را کشور از خارج اول تراز دانشگاه یک در دکتری تحصیالت بود، دانشکده
به که نفر دو او هم  دوره ای های از بازگردد. دانشکده و ایران به می خواست داشت، خوبی بسیار پژوهش و
پایۀ استادیار حقوق با نیم و سال یک فرد این بودند. شده تمام استاد دانشکده همین در بودند، نرفته خارج
شد مجبور که پیچاندند را او آنقدر ولی نداشت هم اخالقی و سیاسی مشکل هیچ کرد؛ کار دانشکده در یک
هم دیگر مورد سه دو بازنشستگی ام، از پس سال های در که شنیده ام کشور. از خارج در کارش به برگردد
آی. به که شده مشکل تراشی برایشان آنقدر ولی است بوده ما دانشکدۀ در استخدام ترجیح شان که بوده اند
شده رد دلیل این به ظاهراً قوی، بسیار پروندۀ با جوانی مورد، یک برده اند. پناه دیگر جاهای یا ام پی.
مقاله نویسی الزامات نتواند است ممکن بنابراین و است دشوار او رشتۀ در پژوهش گفته کسی که است
و نظرتنگی عقب افتادگی، اوج واقعاً که نباشد درست شایعه این امیدوارم کند! طی سروقت را ارتقا برای

شود. افراد از محدودی تعداد مرتجعانۀ گرایش های تسلیم دانشکده که است حیف و می رساند را انفعال
می کنید؟ ارزشیابی چگونه را آن دارید؟ آشنایی نیز اصفهان صنعتی دانشگاه ریاضی دانشکدۀ با آیا .٢
را آنها است مدت ها که است آنجا در دوستانی طریق از و سطحی بسیار من آشنایی شهشهانی:
هیئت اعضای همۀ اصفهان، صنعتی دانشگاه تأسیس آغاز در ندارم. محکمی نظر بنابراین می شناسم.
چندان آن، به نسبت اکنون متأسفانه و یافت توسعه به سرعت دانشکده ولی می شناختم را ریاضی علمی

نیستم. به روز
با اصوال و داشتید تأثیری چه آنجا در بوده اید. علوم وزارت برنامه ریزی کمیتۀ مسئول مدتی شما .٣

چرا؟ هستید؟ موافق متمرکز برنامه ریزی
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به کردم، قبول را سمت این که اول روز از و مخالفم متمرکز برنامه ریزی با علی االصول شهشهانی:
برای را راه تدریجاً که بود خواهد این من کوشش که گفتم بودند پایه علوم مسئول که گلشنی دکتر آقای
زمانی است. برقرار بساط این هنوز که متأسفم خیلی کنم. هموار کار این برچیده شدن نهایتاً و تمرکز عدم
تمرکز عدم ایدۀ همین بودم، من که دوره  ای در ما کمیتۀ کارهای شد. احیاء دوباره ولی می رفت بین از داشت
طبق که بود مجری دانشکده های و گروه ها به زیاد اختیارات دادن کارمان، مهم ترین می کند. منعکس را
اساسی نکتۀ چند کنند. پیاده را داده شده کلی الگوی محلی، بعضاً اهدافِ و امکانات بضاعت، مقتضیات،
دانش آموختگان اینکه یکی می کند. توجیه را انعطاف این که هست ما کشور در ریاضی مثل رشته  ای دربارۀ
عده ای می خواندند، ریاضی دبیری کثیری عدۀ زمان، آن در مثال نمی شوند؛ تربیت واحد حرفۀ یک برای
و بیاموزند را کمی کارشناس به عنوان اداری سمت های در اشتغال برای الزم مهارت های مجموعۀ بود قرار
مختلف برنامۀ سه خوب! می شد گفته شوند. داده سوق شدن علمی پژوهشگر سوی به بود قرار هم عده ای
دانشجویان سطح تفاوت و تنوع آن، و می شد وارد دیگری عامل اینجا در ولی بنویسید. گروه سه این برای
بوده اند نخبه گرا ایران در سنّتی به طور که مهندسی و پزشکی رشته های برخالف بود. علمی هیئت اعضای و
ریاضی دانشجویان طیف کرد، تلقی همسطح حدوداً می توان را گرایش یا رشته هر در آنها دانشجویان و
از است. بوده صفر عمال کنکورشان ریاضی نمرۀ که کسانی تا نخبه ها باالترین از هست؛ و بوده وسیع بسیار
به نسبت باید بکشد، طول خیلی اگر حتی اساسی، و ریشه دار ایده های عمیق درک که می کردیم فکر این رو
رشته های طبیعت با تز این و باشد داشته اولویت سرفصل، زیادی تعداد فراموش شدنی و سطحی یادگیریِ

است. سازگار هم پایه
ما که بود درسی واحد ١٢ پایه، علوم رشته های برای عمومی ریاضیات استاندارد الگوی مثال، برای
بودیم کرده ایجاد شگردهایی (حتی کنند اجرا واحد ١٨ الی ٨ در را این بودیم داده اختیار مجری گروه های به
اعتقادم) این بر هم هنوز من (و می کردیم فکر چرا؟ داد). کش واحد ٢۴ تا را واحد ١٨ می شد عمال که
بیرونی و درونی کاربردهای بر اثرگذار و عمیق اساسی، آن چنان انتگرال و دیفرانسیل حساب مطالب که
تاریخ بزرگ جریان های از یکی از باشد، نکرده کسب آن در کافی مهارت که دانشجویی که است ریاضیات
مطالب این محروم، منطقۀ دانشگاه یک دانشجوی که دارد عیبی چه است. مانده به دور فناوری و علم
درس این واحد افزایش که هست مهم تری مطلب کدام بیشتر؟ یا واحد ١٨ در ولو بگیرد یاد خوب را
هیئت های درگیرکردن یعنی بود، اختیارات از استفاده اجتماعی مهم اثر دیگر، نکته شود؟ آن تدریس مانع
مربوط امور در مسئوالنه و درآیند آموزشی کارگر حالت از اینکه حرفه ای؛ و علمی تصمیم سازیِ با آموزشی
هنوز که باال از دستور دیرینۀ سابقۀ و می شود توجه کم خیلی نکته این به متأسفانه کنند. مداخله حرفه شان به
را بی تفاوتی و انفعال و کرده سلب را امور در مشارکت و تصمیم گیری همت ما از نیستیم، دست بردارش هم
جاافتاده شهرستانی دانشگاه یک ریاضی گروه از نامه ای وقت یک که هست یادم است. کرده آن جایگزین
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اینکه واحد. ۴ یا کنند اجرا واحد ٣ در را درس فالن کند مشخص می خواستند کمیته از ملتمسانه که داشتیم
عواقبش و بکنند انتخاب محدود مدت برای را یکی شیروخط، حتی یا رأی گیری یک با مثال نبودند حاضر
ترس اختیار، اعمال از علمی هیئت اعضای اندازه چه تا می داد نشان کنند، بررسی سال سه دو از بعد را

شوند. باال از دستور تسلیم مصالحه آمیز، و مشورتی تصمیم گیری یک به جای بودند حاضر و داشتند
رشد روند معیار، این به توجه با آیا و چیست ایران در ریاضیات رشد شاخص و معیار شما نظر به .۴
عنوان با ١٣٧٣ سال در میزگردی در شما کنم می یادآوری است؟ بوده بخش رضایت کشور در ریاضیات
بین در خارجی) یا (داخلی ایرانی ریاضیدانان سهم از مثال برای ایران» در ریاضیات وضعیت «بررسی
پیش بینی و بودید آورده میان به سخن معیاری چنین به عنوان ریاضیدانان بین المللی کنگرۀ مدعو سخنرانان
ارائۀ برای کنگره این به خارج) مقیم (شاید ایرانی ریاضیدان دو یکی احتماال بیستم، قرن پایان تا که کردید
سال در هاروارد) دانشگاه استاد و برجسته (فیزیکدان وفا کامران آن، از پس (البته شوند. دعوت سخنرانی
سخنران به عنوان ٢٠٠٢ سال در پردو) دانشگاه (استاد شهیدی فریدون اصلی، سخنران به عنوان ١٩٩٨
٢٠١٠ سال در فیلدز) نشان برندۀ زن ریاضیدان اولین و استنفورد دانشگاه (استاد میرزاخانی مریم مدعو،
استاد و فیلدز نشان (برندۀ بیرکار کوچر و اصلی سخنران به عنوان ٢٠١۴ سال در و مدعو سخنران به عنوان
٢٠١٨ سال در همچنین شدند. دعوت کنگره این به مدعو سخنران به عنوان ٢٠١٨ سال در کمبریج) دانشگاه
مدعو سخنران به عنوان تهران بنیادی دانش های پژوهشگاه از نصیری میثم ایران، داخل از بار نخستین برای

است.) شده دعوت کنگره این به
نایل بزرگی موفقیت های به ریاضی زمینه های در ایرانی تباران می گویید، که همان طور شهشهانی:
آموزشی دستگاه که رسیده ایم نقطه ای به اکنون بنابراین است. بوده کشور خارج در بیشترش البته که آمده اند
می توان ریاضیات در نمی کند. نابود را استعدادها همۀ حداقل یا است استعدادپرور مرحله ای تا کشورمان
مراحل، این دانش  آموختگان سو، یک از زیرا زد، تخمین آن، از پس کمی یا کارشناسی دورۀ را مرحله این
فارغ التحصیالن از محدودی تعداد هرچند دیگر، سوی از ولی درخشیده اند خوش مناسب محیط های در بعداً
پژوهش محصول از اندکی بسیار حجم داده اند، نشان چشمگیر شایستگی کارشان در کشور داخل دکتری دورۀ
در ما، بزرگ ضعف نقطۀ است. شده نزدیک بین المللی برجستۀ سطح به کشور، داخل از برون آمده ریاضی
برای ظاهراً که مختلفی کوشش های در نه تنها که است بخشی این است. پژوهش و دکتری دورۀ ریاضیات
رسانده آسیب آن طبیعی پیشرفت به گوناگونی عوامل بلکه است، مانده مغفول می شود، ریاضیات اشاعۀ
مورد در می گیرد. سرچشمه ریاضی جامعۀ درون از دیگر بعضی و است بیرونی بعضی عوامل این است.
در مملکتی یکپارچۀ مقررات کرد: تکرار و گفت دائماً باید هرچند است؛ شده زیاد صحبت بیرونی عوامل
که مقرراتی رشته، از مستقل دانشگاهی ترفیع و ارتقا و پژوهش ارزیابی تکمیلی، تحصیالت شئون همۀ
و علمی مسئوالن تفکر محدودیت و کوته نظری واقعاً باشد. معنی دار می تواند تجربی رشته های برای صرفاً
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باشد. بی سابقه ایران عالی آموزش معاصر تاریخ در شاید اخیر قرن ربع یک به نزدیک در کشور فرهنگی
با باشند، حساس رشته علمی اصالت و حیثیت به نسبت باید که کشور ریاضی جامعۀ مراجع اکثر به عالوه،
بسیاری همراهی مانده اند. خاموش وضعیت این به نسبت فرصت طلبانه، دالیل به همراهی بعضاً و انفعال
تولید و مادی دالیل به عمدتاً استاندارد، حد زیر دکتری دوره های بی رویۀ توسعۀ با ریاضی دانشکده های از
بلکه است، نکرده حاصل پژوهش برای واقعی ارتقای هیچ نه تنها بی مایه، و صوری پژوهشی آثار انبوه
است. کرده ترسیم کشور ریاضی ورزان از دروغین چهره ای و کرده تنگ هم اصیل فعالیت های بر را عرصه
دانشگاهی مدارج از عبور مشکل کشور، ریاضیدان جوانان شایسته ترین و باسوادترین اکثرِ صحنه، این در
شده اند. امتیازها و افتخارات انواع به مزین ریاضی، جامعۀ در بی اعتبار افراد عده ای که حالی در دارند را
خط محصول دکتری مایۀ کم مدارک دارندگان توسط کشور آموزشی مراکز اشباع با که نگرانم شدیداً من
صورت، این در نماند. باقی میان مدت و کوتاه مدت آیندۀ در کیفی توسعۀ برای جایی وزارتخانه، تولید
بیشتر هجوم شاهد و شد خواهد کاسته شدیداً ریاضیات در تحصیل ادامۀ به مستعد داوطلبان اقبال از
که است پدیده ای همان این پایین تر، سطح در بود. خواهیم کشور از خارج به شایسته تحصیل کرده های
مربوط مدرک های با اشتغال امکان کمبود هستیم. شاهدش دانشگاه به ورود و دبیرستان سطح در اکنون

است. شده دیگر رشته های سوی به دبیرستانی ها رانده شدن باعث ریاضی-فیزیک، دبیرستانی رشتۀ  به
پیدایش به گذشته در که بوده دانشمند و دانش باالی شأن ما، کشور بارز فرهنگی مؤلفه های از یکی .۵
مؤلفه ها این آیا است. کرده کمک موضوع این به هم المپیاد جریان اخیراً است. انجامیده بزرگی دانشمندان

چیست؟ راهکار نه، اگر و هستند کارا هم هنوز
مشابهی فرهنگی ارزش های شهرنشینی، در دیرینه سابقۀ دارای جوامع همۀ در کلی به طور شهشهانی:
آگاه ناخود در دلیل، هر به جغرافیایی، بزرگ ناحیۀ این در دانشمند گذشتگان به پیوند احساس دارد. وجود
در را دانش راه می خواهند که کسانی برای روانی است پشتوانه ای و بسته نقش سرزمین این مردم جمعی
غالب هوای و حال تأثیر ولی بوده اند. مؤثر بی شک نیز المپیاد جریان مانند امروزی تمهیدات گیرند. پیش
پنجاه چهل جوان با امروزی جوان گرفت. نادیده نمی توان که است چیزی جوانان، میان در به ویژه جامعه در
البته است. داده بدانگاری و عمل گرایی به را جایش دوران، آن سادگی و آرمان گرایی دارد. فرق پیش سال
مهارت و زرنگی با سردرگمی، و ناامیدی ابراز همۀ با امروزی جوان نیست؛ منفی هم همه  اش عمل گرایی
را خودش فواید عمل گرایی این هم علمی رفیع قله های به رسیدن برای حتی می کشد. آب از خودرا گلیم
داریم عالقه مند جوان کافی اندازۀ به شوند؛ ریاضیدان و دانشمند همه که نیست هم الزم و نیست قرار دارد.
به می دهد سوق گذشته از بیش را دانشمند جوانان عمل گرایی، همین ولی نیستم. بدبین من نظر، این از و
عمل  گرایی البته شود. بهینه باشد) هم علمی می تواند (که او شخصی منافع که کنند فعالیت جایی در اینکه
مؤلفه های از «یکی که شما اول فرض نمی دانم است. جامعه در کلی گرایشی و نیست جوانان مختص



کوشش محمدرضا کوشش١۶۴ محمدرضا کوشش١۶۴ محمدرضا ١۶۴

شعار یک به یا دارد اعتباری امروزه دیگر است»، بوده دانشمند و دانش باالی شأن ما، کشور بارز فرهنگی
مملکت دانشگاه های و دانش و علم تولیت مدعی که وزارتخانه ای بزرگان وقتی است. شده کاسته کلیشه ای
روی از (چه هستند کشور صنعت خدمت در دانشگاه ها اینکه به می کنند افتخار دانشگاه ها رؤسای و است
برنمی دارند؟ گام فرهنگی مؤلفۀ این نابود سازی مسیر در جاهالنه یا عامدانه آیا ریا)، روی از چه و سادگی
است چیزی یا «علم» که است این است، رایج هم دولتمردان از تعدادی بین در متأسفانه که تفکر طرز یک
شأن بزرگداشت راستای در تفکر، این کجای باشد. داشته مادی کاربرد باید یا و می شود تدریس حوزه در که

است؟ دانشمند و دانش
در ریاضیات آموزش اصالح و ریاضیات پیشرفت در ریاضیات خانه چون مراکزی تأثیر با آیا .۶

می کنید؟ ارزیابی چگونه را آن دارید؟ آشنایی ایران
علت یک است. اثرگذار و معنی دار سنجیده، فعالیت از بارز نمونه ای ریاضیات، خانۀ شهشهانی:
وزارتخانه. فالن و دولت بخشنامۀ یا باال دستور به نه است شده ساخته پایین از که است این هم آن موفقیت
تالش و شوند عمل وارد اهدافشان تحقق برای آماده اند و می کنند اجتماعی مسئولیت احساس افراد، وقتی

بود. اثرگذار می شود بدانند که باشد همه برای الگویی باید این می گیرد. صورت واقعی کار کنند،
پژوهش توسعۀ در مرکز این نقش به راجع نظرتان داشته اید. اساسی نقش IPM راه اندازی در شما .٧

چیست؟ ایران در ریاضی
هم اکنون و است داشته مثبت اثر بعضاً که آورد پدید را خوبی امکانات پژوهشگاه آن شهشهانی:
تأثیر من، نظر به بخواهید را راستش ولی دارند. اشتغال آن ریاضی پژوهشکدۀ در شایسته  جوان تعدادی
«اگرها» بحث البته باشد. می توانست که است بوده آن از کمتر بسیار ایران ریاضیات رشد در آن مثبت
با رو در رو است بهتر بحث این و دارند دیگر نظر که هستند افرادی مسلماً و نمی رسد جایی به  معموال
که فردی به عنوان هم من است، شده مطرح سؤال این که اکنون حال، هر به ولی گیرد، صورت افراد آن
می کنم. بازگو را نظرم و بروم طفره نباید است، گذرانده مؤسسه آن در را عمرش از مالحظه ای قابل بخش
بیشتر نه تنها دانشجویان. جوار در و است دانشگاه در ریاضی پژوهش جای که بود این من نظر آغاز، از
بضاعت و نوپایی به دلیل بلکه بوده اند، موفق دانشگاه ها از کمتر جهان در ریاضی صرفاً پژوهشگاه های
پژوهشگران اندک دادن کوچ که بودم معتقد مؤسسه، آن تأسیس آستانه در کشور ریاضیات محدود بسیار
پژوهش های شکل گیری مانع و می کند محروم استادان بهترین از را دانشجویان دانشگاه، از بیرون به بالقوه
با و است شده تبدیل دانشگاه ها رقیب مؤسسۀ یک به عمال پژوهشگاه اکنون می شود. دانشگاه در کیفی
می کرد اجرا بهتر را آن اقال کاش ای که می زند دامن نابرابر رقابت یک به دارد، اختیار در که بهتری امکانات
راه با شد. کشور از خارج در سرگردان ریاضی قوی تحصیلکردۀ همه این جذب برای موثرتر مأمنی بلکه تا
پژوهشگران آن)، واقعی معنای (به بنیادی علوم حامی بنیاد یک به عنوان مؤسسه این که بود این بهتر
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پژوهشگران این گونه اکنون می داد. قرار جدی حمایت مورد بودند، کیفی کار به متعهد که را ریاضی رشتۀ
نظر از هم هستند دانشگاهی اقشار محروم ترین هستند، هم جوان اکثراً که کشور دانشگاه های در ریاضی
که مقرراتی و آیین نامه ها چارچوب در دانشگاهی مدارج کردن طی در مشکل به لحاظ هم و مادی حمایت
پشتوانه، می توانست ام پی. آی. ندارد. تناسبی ریاضی رشتۀ طبیعت با و است نابینا کیفیت به نسبت
صدای کشور، سیاست گذار مجامع در و باشد کشور کل در ریاضی اصیل و کیفی پژوهش مدافع و حامی
که است رشته هایی معطوفِ مؤسسه این حمایت از عمده ای بخش اکنون شود. شناخته ریاضیات رسای
نقش نه چندان آن ریاضی پژوهشکدۀ که حالی در برخوردارند، دیگر مجاری از کشوری مکفی حمایت از

بودیم. دنبالش اول روز که نبود چیزی این است. پررنگ بازیگری مؤسسه، درون در نه و دارد کشوری
اینترنت تأثیر و بود چه تالش این دلیل هستید. جهانی اینترنت به ایران ورود پایه گذاران از شما .٨

می کنید؟ ارزیابی چگونه ریاضی، در پژوهش توسعۀ در را
علمی ارتباط تسهیل برای بودیم ایمیل به دنبال زمان آن در ما چه؟ یعنی تالش؟ دلیل شهشهانی:
از شدیداً رشته ها بقیۀ مثل هم ریاضیات نمی کرد. پیش بینی را اینترنت این چنینی توسعۀ کسی دنیا. با
در آن اثر از بیشتر ریاضیات، در پژوهش بر اینترنت اثر شاید نظر، یک از است. برده بهره اینترنت امکانات
بلند به اصطالح، و بحث و جر رو، در رو ارتباط بدون ریاضیات، در مشترک کار است. دیگر رشته های اکثر
کارهای است. آورده پدید را امکانی چنین اسکایپ مانند ابزاری امروزه است. ناممکن تقریباً کردن فکر
آی. بزرگ خدمت یک است. شده معمول بسیار اکنون دارند، فیزیکی فاصلۀ که ریاضیدانانی بین مشترک
تعهدنامه، اولین کردن امضا در زمان آن در مرکز رئیس شجاعت بود. الکترونیک شبکۀ پایه گذاری ام پی.
پژوهش محورِ و پرسرعت اینترنت تحقق در ایران متأسفانه دیگر، سوی از داشت. کلیدی بسیار نقش
وجود ام پی. آی. برای امکان این مقطع دو یکی در من، عقیده به است. عقب مانده بسیار آکادمیک،
دست از موقعیت ها ولی کند محقَّق نیز را آکادمیک شبکۀ اینترنت، راه اندازی جسارتِ همان با که داشت

نداد. نشان خود از کار این انجام برای را الزم سالمت و همت هم دیگری مؤسسۀ و رفت
دارید؟ ایران در ریاضی پژوهشگرِ جوانان به توصیه ای چه .٩

عاشقانه واقعاً که آنهایی است؛ ریاضیات در پژوهشگر جوانان برای سختی دوران این شهشهانی:
اولیای به بیشتر باید من توصیۀ کاغذ. کردن سیاه و کارنامه کردنِ فربه دنبال به نه هستند، ریاضیات به دنبال
میان ماهوی تفاوت های بدانند، را دارد شایستگی و اصالت علمی شان کار که جوانانی آن قدر که باشد امور
اجتماعی مهندسی طریق از یا بخشنامه با نمی توان را اصیل پژوهشی کار که بفهمند بپذیرند، را رشته ها
خواهد پرثمرتر و پایدارتر کند، طی را خودش طبیعی سیر اگر کار این اساساً گذاشت. پایه ساده اندیشانه،
اصولی کوشش ولی شود رفع ریاضیات، در دستوری مقاله نویسی با که نیست مملکت فوری نیاز هیچ بود.
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علمی بنیۀ افزایش در بازگشت ناپذیر و پایدار فراگیر، اثراتی کشور، ریاضیات سطح ارتقای در بنیادی و
داشت. خواهد کشور

در محصل ایرانی دانشجویان برای توصیه هایی چه ریاضی، در پژوهش جهانی روند به توجه با .١٠
دارید؟ ریاضی رشتۀ

مقطع یک در است ممکن است. جهانی فعالیت یک ریاضیات ندارد؛ ایرانی غیر و ایرانی شهشهانی:
ولی گیرد قرار توجه مورد دیگر رشته های از بیش ناحیه ای یا کشور یک در ریاضی رشتۀ چند یا یک زمانی،
آن مردم ذهنی خاص ظرفیت های از می داند، کسی که آنجا تا و نیست اقلیمی خاص شرایط به دلیل این
می تواند که است رشته یک در فرهنگ ساز و قوی ریاضیدان حضور اصلی، عامل نمی شود. ناشی نیز ناحیه
گاهی متأسفانه ببینید. هم خاص دانشگاه یک در شما است ممکن را پدیده همین کند. جذب را دیگران
حمایت های امکانات بلکه نیست، پژوهش موضوع بودن غنی یا او علمی توان پژوهشگر، یک جذب عامل
سهل الوصول گاهی همچنین می گیرد. قرار افراد بعضی انحصار در ناسالم، دالیل به که است اداری و مالی
تولید برای هم خوبی خیلی شرایط محیط  ها این گونه و است جذب عامل انبوه، تولید و نتیجه گیری بودنِ
اول سطح ریاضیات که ایران مثل جایی در کردم، اشاره قبل سؤال به پاسخ در که همان طور دارند. مثل
ارزیابی هیچ گونه زیرا است، ویران کننده حتی و جدّی خیلی آفت ها این است، نکرده کافی رخنه هنوز جهان
در معموال آسیب زننده، فعالیت های این گونه ریاضیات، در پیشرفته کشورهای در ولی نیست؛ مطرح کیفی

نیستند. برخوردار ارزشی و اجر از و دارند قرار حاشیه 
به آن دربارۀ می دانم الزم که کرده ام مشاهده دکتری رساله های بسیاری تهیۀ در هم دیگری پدیدۀ
ریاضی کار یک از معمولی خیلی مقالۀ یک که می شود دیده دهم. هشدار ریاضی دکتری دورۀ دانشجویان
اگر استادش، گاهی (و دانشجو که صورت این به می گیرد؛ قرار پژوهشی کار مبنای درجه چهار یا درجه سه
و پیچ بتوان که کنند پیدا جاهایی آن در که هدف این با می کنند رو و زیر خوب را مقاله نباشد) تنبل خیلی
مقاله ها می رسد نظر به متأسفانه آورد. به دست مقاله نتایج از ناچیز هرچند تعمیمی و کرد سفت تر را مهره اش
دارند. غالب نقشی کشورمان ریاضی پژوهش های سپهر در می شوند، تهیه سازوکار این با که رساله هایی و
نویسندگان یا نویسنده کار الگوی که را اصلی  مقالۀ می توان مراجع در کنکاش کمی با معموال موارد، این در
است دیگری کار از مو، به مو گاهی تقلیدی، مقاله متن بیشتر که می شود دیده اغلب و کرد پیدا است، بوده
خواندن است. رایج بدآموزی نمونۀ یک این داد. تقلب نسبتِ مقاله به قانونی، به طور بتوان اینکه بدون
یک الگو، کار که شرطی به باشد مفید و آموزنده هم خیلی می تواند دیگر ریاضیدانان کار کردن رو و زیر و
جدّی، خوانندۀ صورت، آن در گیرد. به کار مطلب فهم در صادقانه جهد خواننده و باشد عمیق و اصیل اثر
با می دانم البته کند. شرمساری احساس مبتذل، تعمیم از که کرد خواهد پیدا ریاضی شعور ارتقای آنقدر
تحمیل کشور عالی آموزش بر حاکم یکنواخت مقررات که دکتری دورۀ کردن طی برای زمانی محدودیت های
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و کردن گوشزد از که است ما وظیفه ولی مضیقه اند در وقت نظر از همه ریاضی استاد و دانشجو است، کرده
دکتری، دانشجوی یک مثال جوان پژوهشگر یک به من مثبت توصیۀ نکشیم. دست زدن فریاد گاهی حتی
خودش راه سمج، و کنجکاو سیاح یک مثل و بیفکند ریاضی مایه دار شاخۀ یک در را خود که است این
همه این تحمل روانی توان ما بیشتر که هرچند است روش بهترین من نظر به این کند. پیدا تاریکی در را
سعی می توانیم بگیریم، نظر در ایده آل الگوی به عنوان را این  اگر حال، هر به نداریم. را آزادی و استقالل

نکنیم. حرکت آن معکوس جهت در دست کم و برسیم آن از تقریبی به کنیم
که به گونه ای است صادقانه و عمیق درک برای کوشش من توصیۀ هم پایین تر تحصیلی مقاطع در
نقش او ذهنی فضای در آشنا کامال شکل به مطالب و نکند غریبی احساس مفاهیم، به نسبت دانشجو
که گرفته اند انس موضوعی با کنند ادعا می توانند وقتی که گفته ام را این دانشجویان به گاهی ببندند.
به موضوع فکر غذاخوردن، یا اتوبوس در نشستن مانند ندارند، را انتظارش که شرایطی در بی اختیار،
خواندن مانند است؛ جمعی کارِ آن، و دارم مقاطع همۀ برای هم دیگر عملی توصیۀ یک بیاید. سراغشان
در به ویژه کار این درس. یک مطالب دربارۀ مستمر و جمعی بحث حتی کتاب، یک یا مقاله یک مشترک
انزوا و دهد سوق انزوا به را انسان می تواند طبیعتش بنابر ریاضیات زیرا می شود، توصیه خیلی ریاضیات
ساده، نکتۀ یک از غفلت یا کوچک اشکال یک گاهی انفرادی، کار در است. گرفتاری ها از خیلی ریشۀ
می شود باعث جمعی کار می دهد. رخ کمتر این جمعی، همکاریِ در ولی کند فلج مدتی را فرد است ممکن
پیشبرد در می تواند نیز توانایی ها تنوع کند. کسب خودش جایگاه از واقع بینانه تر و دقیق تر تصویری انسان
باألخره وامی دارد. کار به را کم انگیزه ولی تواناتر افراد پرانگیزه، فرد یک حضور گاهی شود. واقع مؤثر کار
در که چیزی می بخشد؛ تجسم و معنا فرد هر فعالیت به افراد، میان مشترک موضوع و هدف یک وجود
شدن غرق به من قبلی توصیۀ نافی البته اینها همۀ می کند. ایجاد روانی پشتوانۀ ریاضی مجردات جهان
پیدا تاریکی در روزنه ای و راه می توانند بهتر گم شده همسفر چند نیست. ریاضیات از شاخه یک در فردی

کنند.
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