
ویالن سدری با گفت وگو

١٣٩۴ اردیبهشت

برجستۀ جوایز او است. پاریس در (IHP) پوانکاره هانری مؤسسۀ رئیس و لیون اه دانش استاد ،(Cédric Villani) ویالن سدری
جایزۀ به م توان او علم جوایز ر دی میان از است. (٢٠١٠) فیلدز نشان آن ها مهم ترین که است کرده دریافت عمیقش پژوهش های به سبب متعددی
در النداو میرایی اثبات کرد. اشاره (٢٠٠٩) پوانکاره هانری جایزۀ و (٢٠٠٩) فرما جایزۀ ،(٢٠٠٨) اروپا ریاض انجمن جایزۀ ،(٢٠٠٧) هربراند
دستاوردهای مهم ترین از برخ دیفرانسیل هندسه در آن کاربردهای و بهینه انتقال و بولتزمان معادلۀ جواب های مجانبی رایی هم ، غیرخط حالت
موضوع با کوتاه درس او مدت، این در بود. بنیادی دانش های اه پژوهش مهمان ویالن ١٣٩۴ اردیبهشت ٢٧ تا ١٩ از هستند. ویالن ریاض
سه به عالوه، کرد. ارائه اه پژوهش در معاصر ریاضیات همایش چهارمین قالب در م کند» مالقات را ریمان مونژ وقت ؛ ریچ انحنای انتزاع «نظریۀ
ایشان با تا داد دست فرصت برنامه ها این خالل در نمود. ایراد اصفهان در IPM شعبۀ و تهران و شریف صنعت اه های دانش در عموم سخنران

باشد. مواجه آن با ریاض جامعۀ یا ده پژوهش یا ر پژوهش هر است ن مم که مختلف مسائل دربارۀ کنیم گفت وگویی

هرکس از بیش که م شوید تبدیل شخص به دکتری تز از دفاع هنگام در
این مابین م فهمید! م کنید، صحبت آن دربارۀ که را خاص موضوع ر، دی
و حساس بسیار ر پژوهش ی تربیت برای که است زمان دورۀ نقطه، دو
با و کند کار تاری در ونه چ که یرد ب یاد باید دوره این در است. حیات
اطالعات کارآگاه، ی که آن گونه شود؛ مواجه پنهان اطالعات زیادی مقدار
متخصص ی که یرد ب یاد باید م کند. جمع آوری آن سو و این سو از را
درخصوص درعین حال، و کند تمرکز کامال خاص زمینۀ ی روی و باشد
در افراد عالیق توسعۀ کلید این باشد. او کنج ریاض موضوعات ر دی

بود. خواهد ریاضیات

باید ابتدا ر پژوهش که م کنم تأکید سخنران هایم در همیشه من اما
حوزۀ توسعۀ سراغ به سپس و بشود متخصص خاص موضوع ی در
همه جانبه و وسیع خیل نگاه با فرد که نیست خوب این برود. تحقیقاتش
تخصص شدن برای باری زمینه های به دنبال بعد و شود پژوهش وارد
راه این من هرچند بود؛ این گونه کمابیش هم من خود تجربۀ ردد. ب

خاص بسیار مسئله روی کردم، شروع وقت نکردم. انتخاب گاهانه آ را
که م کردند فکر ارانم هم از بعض و بودم متمرکز بولتزمان معادلۀ دربارۀ
دربارۀ هم زمان همان در اما کرده ام. محدود را خودم فعالیت بیش از حد
با فردی مرا همه سال چند گذشت از بعد بودم. او کنج خیل همه چیز
در نم کنم احساس که است درحال این م دانستند. وسیع بسیار عالیق
از عمیق فهم از من باشد. کرده تغییر من ورزیدن ریاض نوع مدت این
موضوعات به ورود هنگام عمیق فهم این و کردم شروع خاص موضوع ی

کرد. کم من به ر دی

یاد زود خیل باید جوان ر پژوهش هر که است این ر دی مهم نکتۀ
را سؤاالت بپرسد. خودش را سؤاالت و باشد خودکفا و مستقل که یرد ب
استاد راهنما سؤاالت به را خود برود. هم آن ها پاسخ به دنبال و بیابد خودش

ایراد ،IPM در شما حضور بابت ر تش و باسالم افتخاری:
اجازه اگر گفت وگو. این برای وقت اختصاص و عال تان سخنران های
در ران پژوهش که مسائل پرسید: خواهم سطح سه در را پرسش هایم دهید
مسیر در ها ده پژوهش که مسائل م شوند؛ مواجه آن ها با خود رشد مسیر
آن با ریاض جوامع که مسائل و م شوند درگیر آن ها با خود تعال و توسعه
تا دبیرستان از کنیم. شروع اول گزینۀ از ذارید ب م کنند. نرم دست وپنجه
هر استادی، به رسیدن تا پسا دکتری دوره های بعد و دکتری دورۀ تا اه دانش
تصمیم گیری های و است روبه رو مختلف مسائل با مدام ریاض ر پژوهش
ریاض دان ی به عنوان را او موفقیت میزان مقاطع، این در او غلط و درست
نحوۀ در که اصل نکات برخ دربارۀ م توانید م دهد. قرار تحت تأثیر
ضروریات جزو شما ازنظر ریاض جامعۀ با تعامل و تحقیق یادگیری،

کنید؟ صحبت ما برای کم هستند، موفقیت

داشت توجه باید هر چیز از پیش است. مهم بسیار سؤال این : ویالن
زندگ آن در که است محیط به وابسته بسیار ر پژوهش هر رشد مسیر که
جوان در را آن ها باید که هستند چیزهایی با وجود این، م کند. رشد و

که چیزی اولین نم شوند. آموخته هیچ گاه این صورت غیر در زیرا آموخت؛
فرد اینکه و است خاص موضوع ی بر تمرکز ونگ چ و معنا آموخت، باید
را خاص موضوع آن با مرتبط و الزم پیش نیازهای تمام ونه چ که یرد ب یاد

بیاموزد.

دارد؛ قرار مطلق تاری در دانشجو م شود، آغاز دکتری دورۀ وقت
او از که سؤال نم فهمد حت و م دهد انجام کاری چه نم داند چراکه
بعد که است این دکتری دورۀ معجزۀ دارد. معنایی چه م شود، پرسیده
چنان که یا م فهمید را سؤال شما نه تنها سال، سه معموال سال، چند از
معموال ه بل م دهید، تغییر درست سؤال به را سؤال م افتد، اتفاق معموال
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تعامالت این کرد؟ شروع باید ونه چ را علم تعامالت است: این پژوهش
با ر پژوهش ی تعامالت یا ارشد اساتید با دانشجو ی تعامالت م تواند
با علم ارتباطات برای حد چه تا به عالوه، باشد. او ار هم ران پژوهش

هستید؟ قائل اهمیت و ارزش اول طراز ریاض دانان

کسان باید دانشجویان دکتری دورۀ ابتدای از م کنم فکر من : ویالن
را سؤال هایشان بتوانند که کنند پیدا را راهنمایشان استاد از غیر ری دی
و صداها تنوع به موضوع این که است این دلیل ی بپرسند. آن ها از
فرآیند در که است این ر دی نکتۀ و م افزاید م شنوند که پیشنهادهایی
شرح آن ها برای را خود مسئلۀ که هستند مجبور ران دی با ارتباط برقراری
پیداکردن عمق به و دارد اهمیت بسیار مسئله شرح دادن همین و دهند
سؤال م کنیم فکر که م آید پیش زیادی نمونه های م کند. کم مسئله
درم یابیم م کنیم، مطرح ران دی برای را آن هنگام که اما م شناسیم؛ را
دانشجوها بین جلسات برگزاری نداریم. سؤال از کامل و درست فهم که
انجام دانشجو هر که کاری کردن توصیف چراکه م کند. کم بسیار هم
م کنم فکر است. مفید بسیار هم دانشجو خود برای ران، دی برای م دهد

شود. آغاز دکتری مقطع در زود خیل باید که است فعالیت این
به کند؛ آغاز را تدریس هرچه زودتر دانشجو است بهتر همچنین
بسیاری نمونه های است. آن فراگیری حال در که موضوع تدریس خصوص
شده اند. آغاز این چنین دانشجویی برنامۀ ی از که داریم مرجع کتاب های از
در که افرادی نداشته، وجود موضوع آن در خوبی منبع چون نهایت در
نگارش به را چیزی که گرفته اند تصمیم کرده اند م شرکت برنامه این
یادگیری فرآیند در تدریس واقع ارزش و اهمیت  از درست تخمین درآورند.

نیست. ن مم تقریباً پژوهش و
محیط در من اما است. ونه چ ایران در کاری عادت های نم دانم
دوره های مهم ترین از برخ و شده ام بزرگ لیون باالخص و پاریس علم
و بودم ارشد نسبتاً لیون در گذرانده ام. لیون ENS در را ریاض ام زندگ
این عادی ام برنامۀ بودم. فعالیت مشغول استاد بعدها و دانشیار به عنوان
در هم گاه و م کردم شرکت سمینار دو در حداقل هفته، هر که بود
و م کردم شرکت احتمال و آنالیز سمینارهای در همیشه سمینار. چهار
شرکت احتمال کاری سمینار و آنالیز کاری سمینار در هم هفته ها بعض
هفته ی در سمینار پنج و م شد اضافه هم عموم سمینار گاه م کردم.
این در م کردم. ارائه سمینار خودم هم وقت ها بعض م کردم. شرکت
سمینار در ارشد فرد به عنوان بود. گسترده خیل تعامل میزان سمینارها
کنم متوقف را سخنران دفعات، به که م دانستم خودم وظیفۀ همیشه آنالیز
همیشه بپرسم. را احمقانه سؤاالت حت م آمد، ذهنم به که سؤال هر و
است ارشدی فرد وظیفۀ سؤاالت احمقانه ترین پرسیدن که بوده ام معتقد
سؤال م کشند خجالت جوان افراد چراکه م کند؛ شرکت سمینار در که

راحت به م توانند و ندارند ازدست دادن برای چیزی ارشد افراد اما بپرسند.
متوجه خوب را چیزی ارشد فرد به عنوان شما اگر به عالوه، بپرسند. سؤال
آن کرده اند، شرکت سخنران در که هم افرادی بقیۀ حتماً باشید، نشده
داشت را سخنران به حمله سنت لیون، در ENS نفهمیده اند. را موضوع

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

من تز ٨٠درصد شاید کنم، نگاه خودم دکتری دورۀ به اگر نکند. محدود
خودم را سؤال ها این بود. نپرسیده را آن ها استادم که بود سؤاالت دربارۀ
بسزایی تأثیر تزم در استادراهنما بی ش بودم. کرده پیدا آن سو و این سو
شاید بود. بیشتر هم استادراهنما تأثیر از حت ران، دی تأثیر اما داشت،

بزرگ تأثیرات هری از که داشتم راهنما و استاد چهار که ویم ب بتوانم
با من اما کن؛ صحبت افراد این با و برو که نگفت من به کس گرفتم.
به این ترتیب، گرفتم. تأثیر آن ها از هم بسیار و کردم برقرار ارتباط آن ها
شاید من. راهنمای استاد دکتری تز نه و بود من دکتری تز دوره، آن محصول
در من سرعت از دکتری دورۀ پایان از پس که شد باعث موضوع همین
مستقل فعالیت برای ل مش هیچ و نشود کاسته به هیچ وجه پژوهش فضای
من مستقل فعالیت شروع دکتری دورۀ ر، دی بیان به نیاید. به وجود من
بود. دکتری دورۀ شروع من، برای دشوار دورۀ بود. ر پژوهش ی به عنوان

چندان ورود که کرد روشن من برای را موضوع این من راهنمای استاد
استقالل من به او بود. شلوغ بسیار سرش چراکه کرد؛ نخواهد من تز به
این بعدها من دهم. انجام دارم، دوست که کاری هر کمابیش که داد زیادی
بودم آن ها مواظب کمتر و بردم به کار خودم دانشجویان تربیت در را روش
برای و بترسند کارهایشان به نتیجه نرسیدن از و بریزند عرق دادم اجازه و
بوده درست کار این که هستم مطمئن و کنند جست وجو طوالن مدت های
بشوند. مستقل افراد آن ها دکتری دورۀ پایان در که م شود باعث این است.

دکتری دانشجویان به حد چه تا راهنمایتان استاد و شما افتخاری:
مسیر در و کنند انتخاب را درست منابع و موضوعات تا م کنید کم

نیفتند؟ تصادف یادگیری

هنگام مثالَ م کنم. در این خصوص راهنمایی هایی معموال : ویالن
این ادامه، در اما م کنم. معرف مسیر آغاز و مطالعه برای را منابع شروع،
دانشجو ببینیم اگر مثال دارد. بستگ دانشجو سؤاالت و پیشرفت نوع به
او به یرد، ب یاد را آن ها باید و است کرده برخورد تصادف فرآیندهای به
از بعض که ویم ب باید کند. مطالعه را کتاب فالن که م کنم پیشنهاد
گفتم آن ها از ی به ی بار بوده اند. اعجاب آور واقعاً من دانشجویان
شده اند. داده توضیح خوب وردان و استروک کتاب در تصادف فرآیندهای
تا خواند کامل به طور را کتاب آخر صفحۀ تا اول صفحۀ از هم دانشجو آن
هم ری دی کس آیا که نم دانم است. قرار چه از موضوع که بفهمد کامال
از مستقل م کنم فکر به هرحال، نه! یا باشد داده انجام را کار این که هست
خوب راهنمایی کردن و پیشنهاددادن دکتری، دانشجوی شخصیت و سلیقه
راهنمایی معنای ول کند. راهنمایی است قرار راهنما استاد چراکه است؛
قرار کنید. راهنمایی را شخص و بشنوید را مسئله شما که است این
که باشد مسئله ای بر تمرکز نباید به عالوه، کنید. حل را مسئله که نیست
دانشجو که باشد مسئله ای بر تمرکز است بهتر ه بل م پرسد؛ راهنما استاد
لذا و بپرسد باید را سؤال چه نم داند دانشجو ابتدا در البته م پرسد.
دانشجو مدت از پس اما است. خوب راهنما استاد ازسوی سؤال پرسیدن

کند. دنبال را آن ها و بپرسد را خودش سؤاالت باید

حوزۀ در شخص مسائل درخصوص من ر دی سؤال افتخاری:

٢



بود کرده سخنران ری دی جای در فرد همان که شنیدم باشد. ناامیدکننده
ترک و سخنران اتمام هنگام و است بوده الهام بخش بسیار او سخنران و

کل قانون ی به نظرم بنابراین بوده اند. هیجان زده مستمعین همۀ سالن،
بستگ متعددی پارامترهای به بزرگ ریاض دانان با تعامل و ندارد وجود

و کنید صحبت بزرگ ریاضیدان با است ن مم هستید جوان وقت دارد.
بعض که دریابید سال چند از بعد و کنید ارزیابی بی فایده را صحبت این

او با ر دی بار و کرده اند پیدا معنا برایتان است، گفته شما به که مسائل
شما که است این من کل نسخۀ یرید. ب خوبی ایده های و کنید صحبت

یرید. ب یاد همه از و کنید صحبت همه با باید

برای شما که کنم سؤال ریاضیات موزۀ دربارۀ م توانم امام راد:
چه و شد خواهد تأسیس کجا در و ک موزه این م کنید؟ تالش آن تأسیس

دارد؟ مأموریت هایی

مطمئن است! خوب حتماً لذا و است من پروژۀ این که اوال : ویالن
تخمین م شد، پیشنهاد پروژه وقت م شود. افتتاح زمان چه که نیستم
الزم بودجۀ و شد تصویب وقت افتتاح شود. ٢٠١٨ سال در که بود این
که اکنون شد. برنامه ریزی ٢٠١٩ برای افتتاح شد، داده اختصاص آن برای
٢٠٢٠ زمان اش تخمین کرده، ارائه من به زمان برنامۀ ساختمان معمار
از عقب تر و شود متوقف همین جا در افتتاح زمان تخمین امیدوارم است.

نرود. این
ان ها م م کنم فکر که است به این دلیل پروژه این انجام برای من اقدام
مقاله، کتاب، طریق از م تواند ریاض آموزش و پیشرفت دارند. اهمیت
آن در علم تعامالت که ان م این ها همۀ کنار در اما باشد؛ و... فیلم
هانری مؤسسۀ ما، مؤسسۀ مثال دارد. فوق العاده ای اهمیت هم م گیرد ل ش

ریاضیدانان که است ان م و است شده بنا نگرش چنین براساس پوانکاره،
١٩٢٨ سال از یعن ابتدا، همان از م آیند. گردهم آن در جهان سراسر از
همین براساس نوع، این از مؤسسات اولین از ی به عنوان مؤسسه این هم
ر دی مؤسسات فعالیت از زمان طول در اما کرد. به کار شروع نگرش
گرفت. الهام هم ر دی مؤسسات و است برکل در که مؤسسه ای مثل دنیا،
ایجاد برای مؤسسات چنین وجود هم، جامعه با علم ارتباط درخصوص
برای نه فقط م کنند. ایفا موزه ها که نقش همان است؛ الزم مؤثر تعامل
است، شده تولید گذشته در که ریاضیات نمایش دادن و به تصویرکشیدن

م شود. آشنا ریاض پژوهش با جامعه آن در که ان م به عنوان ه بل
موزۀ هم تعدادی و علم موزه های از نمونه هایی جهان سراسر در البته
موزۀ آن ها معروف ترین از ی شاید دارد. وجود معروف ریاضیات
آن ها موفق نمونه های از بعض دارد. قرار نیویورک در که است ریاضیات
دارد؛ قرار (Giessen) گیسن در که موزه ای مثال دارند: قرار آلمان در هم
این از بعض ر. دی موارد و دارد قرار (Dresden) درستن در که موزه ای
بازدید که بچه هایی به خصوص و مردم هستند. بازی محور خیل موزه ها
بازی های م کنند. بازی ریاض محتوای با چوبی اسباب بازی های با م کنند
این ایده دست. این از ری دی کارهای و م دهند انجام انی م یا ویدئویی
لمس را آن ها و آشنا شوند ریاض قوانین با بچه ها به این ترتیب، که است
ریاضیات ول م کنند؛ بازی روبی عب م با بچه هایی همان طورکه  کنند.

البته رفت. بین از کامال و شد سان ی خاک با م کرد، صحبت آن دربارۀ
سالیوان و گروموف سمینارهای خشونت اندازۀ به ما سمینارهای خشونت
م کنند سؤال پیچ را سخنران آن قدر که بودند معروف آن ها نبود. IHES در
نم کردیم؛ زیاده روی حد این در ما کند. ترک گریه با را سخنران معموال که
سمینار م کنم فکر من بود. دشوار واقعاً لیون ENS در سخنران کردن اما
مجبور و شود پرسیده سخنران از سخت سؤاالت و باشد چالش برانگیز باید
از زیادی چیزهای زندگ ام طول در دهد. توضیح خوبی به را موضوع شود
دادم سمینار گروموف روی پیش وقت گرفتم. یاد لیون ENS سمینارهای
و بودم آماده کامال شدم، مواجه گروموف خشن حمله های و سؤاالت با و
آماده که را کوبنده ای پاسخ درنگ بدون م کرد، که حمله ای هر درمقابل
باشید، شنونده فقط اینکه با سمینارها این گونه تجربۀ م کردم. ارائه داشتم
دقیق دنبال کردن درحال دائماً شما سمینارها این گونه در دارد. تفاوت کامال

شود. پرسیده باید که هستید سؤال پیداکردن برای جست وجو و مطلب
بین تعامل بیشترین که م کنم فکر و م فهمم من که است چیزی این
م گیرد. ل ش این چنین سمینارهای حین که است تعامالت همین اران هم
هنگام یا نهار سر را آن م توان شود، شروع سمینار در خوبی بحث اگر
اهمیت اران هم با نهار صرف منظر، این از داد. ادامه قهوه و چای صرف
چون کردم؛ متوقف را اران هم همراه نهار به رفتن من ، مقطع در دارد.
رسیدم نتیجه این به بعداً اما کنم. صرفه جویی وقت در کم م خواستم
صحبت ارانم هم با کمتر که شد باعث چون نیست. خوبی ایدۀ این که
برقرار داشتیم، سخنران یا مهمان که هروقت را نهار برنامۀ دوباره لذا کنم.

است. بوده مفید خیل من برای تجربه  این م کردم.
بود. گروه ها همۀ بین تعامل داشت، وجود لیون ENS در که خوبی نکتۀ
در گروه هایی و بود رسم تر که بودم آمده پاریس محیط از من زمان، آن در
معادالت گروه احتمال، گروه بود: گرفته ل ش افراد تخصص براساس آن
هم با همه ما و بود متفاوت کامال وضع لیون در . و... پاره ای دیفرانسیل
و بود احتمال کار ری دی و بود هندسه کار من همسایۀ ی م کردیم. تعامل
انجام به کردم شروع من اینکه م کردیم. ریاض بحث های هم با همیشه ما
لیون به ورودم از بعد سال ی دو که موضوع هندسه، باز و احتمال هندسه،

علم اران هم البته بود. ذهنیت این عوض شدن به خاطر بیشتر افتاد، اتفاق
م کردم، صحبت لیون در ارانم هم با اینکه اما نبودند؛ لیون اساتید من
فهمیدم داد. ل ش را ریاضیات به من جدید نگاه و داد تغییر مرا ذهنیت
مسائل به م توانم است، آنالیز در من اصل تخصص و توانایی هرچند که
که است چیزی این است. همه به متعلق ریاضیات و کنم فکر هم هندسه
و شد آن متوجه بتوان ل مش م کنید، شروع را خود ریاض زندگ وقت

دارد. بسیاری اهمیت افراد آیندۀ رشد برای درعین حال
نگاه هم اول طراز ریاض دانان با تعامل و صحبت کردن درخصوص
آن ها با صحبت که هستند برجسته ای ریاض دانان دارم. دوگانه ای کمابیش

وقت و هستند عجیب خیل که هستند هم کسان و است الهام بخش خیل
م کنند صحبت چه چیزی دربارۀ نم فهمید حت م کنید، صحبت آن ها با
کامال که شوید خارج اتاقشان از درحال صحبت از بعد است ن مم و
PDEکاران برجسته ترین از ی که م آید یادم هستید. مأیوس و افسرده
بودند؛ افتاده گریه به تقریباً سخنران از بعد دانشجویانم و م داد سمینار دنیا
م تواند تجربه هایی چنین بودند. نفهمیده او صحبت از هیچ چیزی چراکه
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به فعالیت هایمان و ما از صادقانه ای و خوب معرف که م کنم فکر و دادیم
م کند. نگاه ما به بیرون از که است مخاطبی

کشیده ریاضیات در مهم ان های م به صحبت که حال افتخاری:
پژوهش مؤسسات و اه ها دانش کنم. مطرح را سؤال دهید اجازه شد،

در این میان هستند. ریاض تعامالت ل گیری ش برای مهم ان های م از
در دارند مأموریت ظاهراً آن ها دارند. روشن مأموریت کمابیش اه ها دانش
کنند. تربیت را ران پژوهش و متخصصان بعدی نسل های پژوهش، کنار
داریم قرار سؤال این برابر در معموال ، پژوهش مؤسسه ای به عنوان ما اما
اما دارد؛ وجود آن برای هم پاسخ هایی البته و چیست شما مأموریت که
هم با تفاوت هایی شود، سؤال کس چه از اینکه به بسته پاسخ ها این
م دهند قرار مدنظر را دنیا پژوهش موفق مؤسسات افراد، معموال دارند.
، تغییرات با همراه کرده اند، انتخاب آن ها که را مأموریت هایی از برخ و
ریاضیات با کشوری برای م کنند. مطرح ما برای مطلوب مأموریت به عنوان
ریاضیات با کشوری از را آن که دارد وجود محدودیت هایی در حال توسعه
مؤسسۀ ی برای شما مسئله، این باتوجه به م کند. متمایز توسعه یافته
ارزیابی مهم تر را مأموریت هایی چه ایران، مانند کشوری در پیشرو پژوهش

م کنید؟

مؤسسه ای پوانکاره هانری مؤسسۀ که است درست نکتۀ این : ویالن
دارد. قرار خوب اه های دانش از اکوسیستم قلب در که است پژوهش

رسم ساختار از خارج که پژوهش مؤسسۀ ی برای بسیاری مأموریت های
بپردازد. آن ها به است الزم که است تصور قابل دارد، قرار اه دانش

مدت برای حداقل آن در بتوانند افرادی که دارید نیاز جایی به شما اوال
نم دانم من بپردازند. پژوهش به تنها و کنند فراموش را تدریس دغدغه های
اما گرفت؛ خواهد ل ش ونه چ یا است ونه چ شما کشور در عادت ها
دارد. قرار پرینستون اه دانش مجاورت در که یرید ب درنظر را IAS مثال
است این خصوصیاتش از ی اما دارد. کوچ بسیار علم هیئت IAS
سال چند یا سال ی یا ماه شش مثال ، کوتاه مدت م توانند افراد که
شش من باشند. نداشته تدریس دغدغۀ مدت، این در و باشند آنجا در
من علم زندگ در مهم نقش ماه شش این و گذراندم آنجا در را ماه
در م دهند. افراد به را پژوهش بر تمرکز ان ام جاهایی چنین داشت.
مؤسسۀ وجود در منافع چراکه هستند؛ راض هم اه ها دانش حالت چنین
مؤسسات این گونه انات ام از استفاده که است این نکته دارند. پژوهش
این باشد. افراد پژوهش کیفیت از سخت گیرانه ارزیابی های براساس باید
انات ام این از استفاده ان ام مقطع در خوب ران پژوهش که است مهم

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

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

ر دی ستون به م خواهیم ما اما است؛ خوب خیل این ها همۀ البته
نمایش هایی و ارائه ها است. قصه گفتن آن و بپردازیم هم جامعه با ارتباط
مثال م کنند. بیان را قصه هایی و م شوند عوض گاه چند از هر که
تغییر را اطرافمان دنیای هندسۀ از ما فهم ریاضیات، ونه چ اینکه دربارۀ
و اطالعات گستردۀ حجم درخصوص ارائه هایی و نمایش ها یا است داده
استفاده آن از ونه چ و است شده متحول آن اثر در ما دنیای ونه چ اینکه
را کاری چنین ما . نام ریاض دانان دربارۀ نمایش هایی و ارائه ها یا م شود.
انجام الگرانژ یا تورینگ آلن یا گالوا اواریست یا پوانکاره هانری درخصوص
داستان و ریاضیات داستان فرد، زندگ داستان برنامه ها این در داده ایم.

م شود. ارائه و تلفیق علم پیشرفت
کشیده تصویر به هم تکنولوژی بر ریاضیات تأثیر است قرار به عالوه،
هستند. صنایع از پروژه این در ما حامیان و اران هم از بعض ازاین رو، شود.
م کنند: استفاده ریاضیات از درخور توجه تاحد که بزرگ شرکت های
داده، باالی حجم آنالیزکردن برای چه کامپیوتری، شبیه سازی های برای چه
به هرحال، ر. دی زمینه های بسیاری و مخابرات برای چه صنعت، برای چه
بزرگ شرکت های این م گیرد. قرار استفاده مورد همه جا در امروز ریاضیات
بزرگ شرکت ده حداقل حاضر، درحال بود. خواهند ما شرکای و اران هم
این یابد. افزایش تعداد این که امیدواریم و کرده اند مشارکت برنامه این در
که هستند مایل هم آن ها چراکه هست؛ هم آن ها منافع جهت در مشارکت

ریاضیات که بدانند ضمن در و شوند ریاضیات وارد مستعدی و جوان افراد
همچنین م دهد. قرار تحت تأثیر را تکنولوژی حد چه تا م دهند، انجام که
که ریاضیات که درم یابند والدین باالخص و بازدیدکنندگان به این ترتیب،
آن ها دارد. اهمیت صنعت برای حد چه تا م پردازد، آن به فرزندشان
این در م تواند آن ها فرزند ریاضیات، تحصیل با و آینده در که م فهمند
و شرکت این که درم یابد جامعه ر، دی ازسوی شود. استخدام شرکت ها
اهمیت هم پژوهش توسعۀ به خود، منافع گرفتن نظر در ضمن شرکت، آن
نباشد؛ تمایل روی از است ن مم و نباشد گاهانه آ است ن مم م دهند.

دارند. دانش توسعۀ در مهم نقش شرکت ها این به هرحال اما
هم چندان که ان م این و پروژه این در که است این ایده بنابراین،
، ریاض بازی های از تلفیق است، صدمتر چند حدود در و نیست بزرگ
ریاضیات به که صنعت از بخش هایی و ریاض قصه های ، ریاض تجربه های
مدارس، بین ارتباط و شود گذاشته نمایش به مخاطب برای است، مرتبط
در برنامه این شود. برقرار پژوهش و صنعت با معلمان و دانش آموزان یعن
در که شد خواهد اجرا ساختمان در و پوانکاره هانری مؤسسۀ مجاورت

هستیم. آن مهیاکردن حال
کتابخانه ی قالب در عام مخاطب برای کتاب هایی مجموعه این در
هم فروش و بازی برای مختلف وسایل و اسباب بازی ها داشت، خواهیم
من به نظر که داشت خواهد وجود هم هنری بخش های بود. خواهد موجود
کردیم منتشر کتابی گذشته، سال هستند. مؤثر ریاضیات خوب عرضۀ در
شامل کتاب این است. پوانکاره هانری مؤسسۀ در که ریاضیات خانۀ دربارۀ
پژوهش هایی آن، فعالیت های آن، اهداف پوانکاره، هانری مؤسسۀ پیشینۀ
قرار آن در هم جالبی عکس های است. آن افراد و م گیرد صورت آن در که
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به را برنامه ها بتوان آن از استفاده با که دارد نیاز خود اطراف در را بزرگ
که است موضوع IHP مثل مؤسسه ای ایجاد م کنم فکر و درآورد اجرا
بوده خوب خیل IMPA مدل درمقابل، کنید. فکر آن به باید بعد سال ها
بسیار هسته ای از را خود فعالیت IMPA که بدانید است خوب است.
امروز وضعیت به و شد بزرگ تر و بزرگ به تدریج اما کرد؛ آغاز کوچ
م توانم من که است مدل بهترین این بله دارد. مرجعیت کامال که رسید

کنم. فکر آن به

جامعۀ ویژگ های کنم، سؤال آن دربارۀ مایلم که ری دی نکتۀ افتخاری:
تلق دوستانم از ی است. آمری با مقایسه در به خصوص فرانسه، ریاض

فرانسه، در پژوهش محرک که م کند بیان این طور را تفاوت این از بیرون
دوست ابتدا است. بیرون انگیزه های و بلندپروازی ا، آمری در و اوی کنج

بدانم. این باره در را شما نظر دارم

که گفت بتوان شاید است. چنین حدودی تا م کنم فکر : ویالن
با مقایسه در و است حرفه ای حدودی تا ا آمری ریاض جامعه ساختار
دو از هری است. آماتور حدودی تا فرانسه ریاض جامعۀ ساختار آن،
اول نگاه در که تفاوت اولین دارد. را خود منف و مثبت نکات سیستم
فرانسه، اه های دانش هیئت علم اعضای اکثر که است این م شود، دیده
م کنند. اداره فرانسوی ریاض دانان را علم فضای و هستند فرانسوی
و است بین الملل کامال ا آمری اه های دانش هیئت علم ترکیب درمقابل،

ریاض دانان از بسیاری م شود. اداره بین الملل ل ش به آن ریاض جامعۀ
انگیزۀ و کرده اند مهاجرت ا آمری به زمان م کنند، فعالیت ا آمری در که
متبوعشان اه دانش با آن ها رابطۀ به عالوه، دارند. موفقیت برای خوبی
مثال داراست. را ر دی تجاری و اقتصادی روابط خصوصیات کمابیش
م آورد. فشار اه دانش به مزایا و حقوق افزایش برای بتواند، فرد درصورت که

احساس و عاطف جنبه های متبوعشان اه دانش با افراد رابطۀ فرانسه، در اما
مناقشه ای و است سان ی مختلف اه های دانش در پرداخت ها دارد. قوی تری
دوست که است مسائل سر بر بیشتر مناقشه ها ندارد. وجود پرداخت سر بر
نباید که کارهایی و دهیم انجام باید که کارهایی نداریم، دوست یا داریم
که چیزهایی و است خوب ریاض جامعۀ برای که چیزهایی دهیم. انجام
دارم دوست من اما کردید، اشاره اوی کنج به شما نیست. خوب آن برای
در مختلف مناقشات و دعواها به این ترتیب کنم. اضافه آن به هم را عشق
مناقشات و دعواها البته هم ا آمری در است. جریان در فرانسه ریاض جامعۀ
ن مم دعواها این مثال متفاوت. موضوعات سر بر اما دارد؛ وجود مختلف
باشند. پرداخت مسائل یا ده ها دانش در جنسیت تعادل حفظ سر بر است

است. علم دغدغه های سر بر عموماً فرانسه در مناقشه  ها اما

من دوستان برخ که باشد این قبل پرسش دلیل شاید افتخاری:
توسعۀ برای م پرسند خود از همواره ایران ریاض جامعۀ و اه پژوهش در
حرکت باید دنیا موفق وهای ال از کدام ی به نزدی ایران، ریاض جامعۀ
جذب برای بیرون انگیزه های ایجاد را ا آمری بر حاکم وی ال اگر کنند.
پیاده سازی بدانیم، درخشان پژوهش نتایج به رسیدن و رقابت ران، پژوهش
با قابل رقابت و مشابه زیربنایی و اقتصادی انات ام نیازمند آن موفق

علم استاندارد با پژوهش مؤسسه های که است این نکته دومین
هستند، اطرافشان در که افرادی برای بین الملل روابط ایجاد در خوب،
سراغ به معموال کند، سفر بخواهد ری پژوهش اگر م کنند. ایفا مهم نقش
و هستند متعهد پژوهش به ، کوچ عین در که م رود پژوهش مؤسسات
کرده اند. پژوهش وقف را خود که کند تعامل ری دی افراد با م تواند آنجا در
به من اگر م کنند. ایفا را نقش این که هستند دنیا در مختلف مؤسسات

طبیع انتخابی این و کنم انتخاب را IMPA باید که م دانم بروم، برزیل
مشخص جای برزیل در اگر که م دانند خوب ریاض دانان همۀ است.
ریاض دانان آنجا در حتماً چراکه بزنند؛ IMPA به سری باید نشناسند، را

اگر نشناسند. را آن ها اینکه ولو کنند؛ علم بحث آن ها با م توانند که هستند
پوانکاره هانری مؤسسۀ سراغ رفت، باید کجا که نداند و برود پاریس به کس
حضور آنجا در زمان هر در بسیاری ریاض دانان م داند چراکه م رود؛
بخش مؤسسات چنین به این ترتیب، م روند. آنجا به پژوهش برای و دارند
باشیم، داشته خوب اه دانش تعدادی فقط اگر م شوند. اکوسیستم از مهم
برود اول اه دانش به است ن مم م شود، وارد اکوسیستم به که ری پژوهش
را چندروزی هرکدام در اینکه یا و ر دی اه های دانش یا دوم اه دانش به یا
جایی باید نم افتد. اتفاق محیط ی در ران پژوهش ال شدن چ ذراند. ب
شوند: جمع آنجا در کنند، تمرکز پژوهش بر م خواهند که افرادی تا باشد
ایجاد در مهم نقش پژوهش مؤسسات به این معنا، جمع شدن. برای محل

مؤسسات چنین ضمن، در م کنند. ایفا بین الملل سطح در ریاض تعامالت
اول طراز و خوب ریاض دانان خوب، دانشجویان که باشند جایی م توانند

مالقات کنند. آن در را دنیا سرتاسر از
دکتری و ارشد دوره های پاریس در زمان که در و دانشجو به عنوان من
استفاده به وفور پوانکاره هانری مؤسسۀ فعالیت های از م گذراندم، را

هرازچندگاه اما م شد؛ ارائه اه دانش در عادی درس های البته کردم.
در هفته ی مدت طول در مثال را ویژه ای درس بین الملل متخصص ی
به عنوان داشت. مطلوبی بسیار سطح که م کرد ارائه پوانکاره هانری مؤسسۀ
در برنامه هایی چنین در حضور اما نفهمم، را همه چیز بود ن مم دانشجو
مطالبی برنامه هایی چنین در چون بود. مهم بسیار من ریاض تربیت غنای
من به نظر هم این کنم. پیدا را آن نم توانستم اه دانش در هرگز که آموختم

است. مهم خیل
فعالیت های که است مهم این سیستم هر در که است این ر دی نکتۀ
اما نیست. آن در مستقیم آموزش مقصود که باشد جریان در پژوهش
مهم بسیار نیز هستند پژوهش محیط ی در که افرادی برای درمقابل،
هیچ پژوهش از غیر کس اگر دهند. انجام را تدریس از حداقل که است
دانشجوها برای تدریس شود. دیوانه است ن مم ندهد، انجام ری دی کار
برای تدریس دارند. مسئولیت زندگ در کنند احساس که م شود باعث
دهند؛ انجام بد یا خوب را آن است ن مم که م کند تعریف مأموریت افراد

خاص کار انجام به ر، دی مشخص زمان تا مشخص زمان از همین که اما
مدرس به خوبی ایده های خیل وقت ها تدریس است. خوب شوند، متعهد

باشد. مفید هم او پژوهش های برای است ن مم که م دهد
درحال توسعه، کشورهای در که مدل هایی میان در اینکه هم آخر نکتۀ
IMPA من به نظر است، شده انتخاب پژوهش مؤسسات برای ایران، مثل

ریاض جامعۀ IHP مدل گرفت. و ال آن از م توان که است مدل بهترین
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است. اقدام کردن دیر در ه بل نیست؛ سیاست این خود در

است؟ شده دیر ر دی اقدام این برای م کنید فکر یعن افتخاری:

خواهد سامان آشفته فضای این که م کنم فکر من البته بله. : ویالن
باشیم: مواجه نامناسبی شرایط با سال پانزده یا ده تا شاید گرفت.

سخت شرایط و کنند نرم دست وپنجه ستگ ورش با زیادی اه های دانش
بزرگ و برجسته اه های دانش از ی که اورس اه دانش مثال باشند. داشته
لغو را میهمانش ران پژوهش قراردادهای تمام پیش سال چند است، فرانسه

مدع که اه دانش برای اقدام این که کنید تصور م توانید نم دانم کرد.
شرم آور حد چه تا است فرانسه در علوم حوزۀ در اه دانش بهترین مقام
شد؛ خواهند رفع باالخره الت مش چنین که هستم مطمئن من البته است.

بود. خواهد زمان بر اوضاع سامان گرفتن اما

است؟ بوده درست اقدام این که م کنید فکر شما پس افتخاری:

تبعات و است بوده الزم اقدام این م کنم فکر قویاً من بله. : ویالن
اقدام این که م کنم فکر من باخت. خواهد رنگ زمان طول در آن منف

کنند. اداره را خود که یرند ب یاد باید اه ها دانش و است بوده مهم

بپرسم که باشد مناسب شاید رسیدیم، اینجا به که حال افتخاری:
را فرانسه ریاض و علم محیط های بر حاکم ساختار بخواهید شما اگر
ضعف نقاط از اما نکند؛ تغییر آن در جاری روح به گونه ای که کنید، بازطراح

م دانید؟ الزم را اقدامات چه شود، کاسته آن

پیش سال ها باید اه ها دانش استقالل برای اقدام من به نظر : ویالن
انسان منابع مدیریت قوی تیم های اه ها دانش در سپس م گرفت. صورت

با که تعارضات و اه ها دانش ساختمان و قانون مسائل و م شد،  یل تش
خوب شاید م شد. حل وفصل دارد، وجود اه ها دانش بیرون مجموعه های
مدیریت غیرمتمرکز به صورت یا زیربنایی مسائل که ویم ب این طور باشد
بخواهد دولت اگر م شود. گرفته آن ها از بدی نتیجۀ یا م شوند انجام و
تا یرد، ب تصمیم اه دانش تعمیرات یا جدید بناهای احداث درخصوص
گیرد. صورت اقدام که داشت انتظار نم توان نشود، بحران کامال شرایط
شماست چشم جلوی دارد، تعمیرات به نیاز که ساختمان اه، دانش در اما
مسائل سایر در کرد. خواهید برایش فکری آن فروریختن از قبل حتماً و
الزم جهات، این همۀ اجراکردن موفق برای البته است. چنین وضعیت هم
زمان بر تربیت این و شوند تربیت مناسبی به طور اه دانش ساختارهای است

شویم. دست به کار زود تغییرات چنین برای که است الزم لذا است.
از برهه ای در داریم. زیادی اه های دانش ما که است این ر دی مسئلۀ
شهر هر در به طوری که شد؛ متداول بسیار جدید اه های دانش احداث زمان،

سیاس آبروی اسباب موضوع این و شدند تأسیس اه هایی دانش متوسط،
تعداد اگر انتها، در اما م شد. محسوب محل سیاس مقامات برای
دردسرهای اسباب اه ها دانش زیاد تعداد نشود، زیاد تناسب به دانشجوها
شاید و است شده ل ساز مش مسئله این درحال حاضر، بود. خواهد بزرگ

بسیار ریاض جامعۀ با فرانسه حت گفتید، شما آن طورکه است. ا آمری
نداشته غیرفرانسوی ریاض دانان جذب در چندان توفیق توسعه یافته اش،

است؟ خوبی ایدۀ فرانسوی وی ال به سوی حرکت آیا اما است.

کس اگر و دارم دوست خیل را فرانسوی وی ال من خوب : ویالن
نخواهم مخالفت کند، پیاده ری دی جای در را آن م خواهد که وید ب
به مراتب دارد، وجود فرانسه ریاضیات ساختار در که مال انات ام کرد.

ی حقوق درواقع، است. کمتر ا آمری ریاض ساختار مال انات ام از
حقوق ی سوم کمابیش فرانسه، در بین الملل وجهۀ با خوب ریاضیدان

من به ا آمری در اه دانش ی بار کند. دریافت م تواند ا آمری در که است
به راحت ا آمری اه های دانش داد. را سال در دالر میلیون نیم حقوق پیشنهاد

کنند. ارائه را وسوسه انگیزی پیشنهادهای چنین م توانند
فضای است. به همین صورت وضع هم زیربنایی مسائل درخصوص
هفته چند . و... پرهزینه و بزرگ بسیار ساختمان های وسیع، اه دانش
ا آمری غربی شمال در که م کردم بازدید واشنگتن ایالت اه دانش از پیش
با را اه دانش فوتبال استادیوم به تازگ دارد. قرار واشنگتن ایالت در و
از آن پول تمام که بودند کرده بازسازی دالر سیصد میلیون بالغ بر هزینه ای
میزان بود. شده جمع آوری اه دانش به کم قالب در و خصوص بخش
واقعاً کنند، جذب دارند، قرار آن در که اکوسیستم از م توانند که حمایت
نم توان هم نزدی حت ارقام و اعداد این به فرانسه در است. فت آور ش
بسیار البته دارند. فاصله قدرت مراکز از ریاض جامعۀ سیاست گذاران شد.
در اما ندارند. وسیع مال منابع به دسترس و قدرت اما هستند، مشهور
دعوایی که است این نکته اولین گفتم، همان طورکه فرانسه، اه های دانش
این است. حاکم سان ی وضعیت و ندارد وجود پرداخت و حقوق سر بر
دوست واقعاً را اهشان دانش افراد، به عالوه است. خوب خیل من به نظر

هستند. عاشقش که ویم ب م توانم ه بل دارند.
مدت تا است ن مم بیاید پیش بحث اگر فرانسه در : منف نکات اما

خود اه دانش موقعیت از شما اگر مثال کند. پیدا ادامه طوالن بسیار
قبل تان اران هم است ن مم کنید، شروع را جدیدی کار و دهید استعفا
م شود. برخورد احساس بسیار مسائل چنین با نبخشند. را شما هیچ گاه
اه ها دانش که است این مهم تر بسیار موضوع نیست. مهم چندان این البته
وابسته کامال تصمیم گیری ها در و ندارند استقالل برای را الزم انگیزۀ هنوز
و م کند اداره را آن ها دولت ساختاری و هستند دولت اه ها دانش هستند.
که دارد وجود ذهنیت این م گیرد. تصمیم مسائل سایر و حقوق دربارۀ
پول تا بمانیم منتظر است کاف باشیم. اجرایی مسائل نگران نیست الزم
مدیریت به کاف توجه شود. پرداخت حقوق ها و برسد دولت ساختار از
سارکوزی راست گرای دولت پیش سال چند ندارد. وجود علم محیط
همچنان اه ها دانش ساختار این در شوند. مستقل اه ها دانش که کرد تالش
م کنند؛ تأمین دولت منابع از را خود هزینه های بیشتر و م مانند باق دولت
باشند. هم غیردولت مال منابع به دنبال که م شوند تشویق درعین حال اما
و تعمیرات مدیریت، پرسنل، حقوق دربارۀ خود اه ها دانش درعین حال،
در وحشتناک آشفتگ اقدام این نتیجه م گیرند. تصمیم زیربنایی اقدامات
که است این آشفتگ این علت من، به نظر اما است. بوده اه ها دانش ادارۀ
ایراد ر، دی بیان به م گرفت. صورت این از زودتر بسیار باید اقدام چنین
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کمیته این پایداری م کنم فکر اما هستم، موافق متقاضیان دقیق بررس
سریع تغییرات نباید کمیته هویت و ترکیب و دارد فوق العاده ای اهمیت هم
پایدار هویت و ترکیب ی از سال چندین برای باید ه بل باشد. داشته
ترکیب سال چهار برای استخدام کمیتۀ جدید تحوالت از قبل کرد. استفاده

یعن بودم؛ ENS در استخدام کمیتۀ رئیس دوره دو در من و داشت ثابت
بودم. هیئت علم جدید اعضای انتخاب سیستم اصل مسئول سال هشت

گرفت؟ تصمیم شغل موقعیت چند برای سال در کمیته این افتخاری:

نبود. بزرگ چندان لیون در ENS چون نبود، زیادی تعداد : ویالن
مدت مهم، نکتۀ اما م کردیم. انتخاب جدید عضو دو یا ی سال، هر در
رد عمل بتواند م شد باعث که بود استخدام کمیتۀ ی برای رد عمل طوالن
جذب را فردی ریاضیات از حوزه ای در امسال اگر و باشد داشته متعادل
این به عالوه، برود. ریاضیات از ری دی حوزه های سراغ به ر دی سال کرد،
و برود مختلف افراد سراغ به که م دهد ان ام استخدام کمیتۀ به موضوع
ده دانش آن در استخدام برای که کند تشویق را آن ها آینده سال های برای
کمیتۀ پایداری صورت در ان، ام این به خصوص کنند. اقدام ده پژوهش یا
داشتیم تمایل ما بار ی مثال دارد. وجود کمیته رئیس برای استخدام،
تمایل پاریس از پیشنهادی داشتن وجود با هم او و کنیم جذب را فردی
رشتۀ در شغل موقعیت به خصوص، سالِ آن در اما بیاید. لیون به داشت
کند، صبر سال ی اگر که دادیم قول او به ما نداشت. وجود لیون در او
را پاریس پیشنهاد او به این ترتیب، کرد. خواهیم استخدام را او آینده سال
نداشت، پایداری استخدام کمیتۀ اگر شد. ملحق ما به بعد سال و نپذیرفت
جدید سیستم در و بود ن مم قبل سیستم در این نبود. ن مم اقدام چنین
یل تش جدیدی کمیتۀ جدید، شغل موقعیت هر برای چراکه نیست؛ ن مم
م شود، مطرح استخدام مسئلۀ وقت که م کنم فکر من همچنین م شود.
مدنظر، تخصص زمینۀ در که کسان حت بدهند، نظر باید افراد همۀ
مجموعه ی کل که است موقعیت هایی از ی این نیستند. متخصص
است اشتباه این م کند. تبادل نظر و صحبت آینده اش دربارۀ و م شود جمع
فقط و کنند دخالت آنالیز رشتۀ استخدام فرآیندهای در آنالیزکارها فقط که

کنند. دخالت هندسه رشتۀ استخدام فرآیند در هندسه کارها
تعادل مسئلۀ کنم، صحبت آن  درخصوص دارم دوست که ری دی نکتۀ
فرانسه، در است. ظریف و دقیق موضوع این است. تدریس و پژوهش بین
مثال دهد. تغییر حدودی تا را اساتید تدریس بار دارد اجازه اه دانش رئیس
نم کند، چندان پژوهش کس که از اه دانش رئیس که م دهد اجازه قانون
عمل در اما دارد؛ وجود قانون این دهد. انجام بیشتری تدریس بخواهد
است ل مش بسیار عدم مساوات توجیه کردن چراکه نم شود. اجرا هیچ گاه
ندارد. سرانجام که م شود متعددی مناقشات باعث عدم مساوات درواقع و
همان ول م کنند؛ کار ران دی برابر دو عمال که هستند کسان نتیجه، در

م کنند. دریافت را حقوق
هیچ گونه بدون پژوهش شغل موقعیت های که است این ر دی نکتۀ
موقعیت هایی چنین CNRS و دارند تاریخ سابقۀ فرانسه در تدریس بار
بعد ما جوان ریاض دانان بهترین از بعض سنت به طور م کند. ایجاد را
چنین از پسادکتری، دورۀ سال ی دو یا دکتری دورۀ از فارغ التحصیل از

پاریس۶ یا اورس مانند اه هایی دانش باشد. ما فعل ل مش بزرگ ترین
شهرهای اه های دانش اما دارند؛ دانشجو درخورتوجه تعداد هم هنوز
بسیار آن ها برای دانشجو جذب شده اند. ل مش دچار واقعاً کوچ تر
چراکه است؛ دشوار هم اه ها دانش این بستن ر، دی ازسوی است. ل مش
و است شده آن ها آموزش فضای توسعۀ و ساخت برای هنگفت هزینه های
اه دانش برقراری به آن ها معاش امرار که هستند آن ها استخدام در زیادی افراد
است دشوار هم دارند مستقل هویت که اه هایی دانش الحاق است. متک
م شود. منجر اعتصاب  و اعتراض به معموال و دارد را خودش الت مش و
وجود بی عدالت هایی تلفیق هایی، چنین در م کنند احساس ذی نفع افراد
تقریباً و دشوار بی نهایت هم تأسیس از بعد تلفیق های اینکه خالصه دارد.

هستند. ن غیرمم
مراکز به جای بزرگ، نسبتاً مراکز با ابتدا از که است این من توصیۀ

خیل خیل اه ها دانش تعداد نیست نیازی کنید. شروع را کار ، کوچ متعدد
و باشد یر چشم که است ران پژوهش تعداد ضروری و مهم نکتۀ باشد. زیاد
اه، دانش یا مرکز هر برای کرد. محقق هم بزرگ مراکز در م توان را امر این
ضرورت ی پوشش تحت علم موضوعات و تحقیقات موضوعات تنوع
تعامل باهم کاف میزان به مرکز هر در شاغل افراد است الزم همچنین است.
در ما بزرگ ل مش ، علم مسائل درخصوص کنند. صحبت و باشد داشته
شویم. مواجه سان ی رویۀ با مسائل تمام با م خواهیم که است این فرانسه
از همه و باشد داشته وجود قانون و قاعده که است این فرانسوی ایده آل
کارایی به هیچ وجه علم مسائل در نگاه این کنند. تبعیت قانون و قاعده این
تفاوت و... کامپیوتر علوم اقتضائات با بیولوژی اقتضائات چراکه ندارد؛

مسائل ENS در مثال دارد. وجود مسائل این از بسیاری نمونه های دارد.
به هستند کامپیوتر علوم و ریاض در که کسان آن ها دربارۀ که م آید پیش
کامال هستند، زیست علوم و شیم در که کسان و م کنند فکر ل ش ی

بینابین روش است ن مم فیزی دانان درحال که م کنند. فکر آن با متضاد
و است متفاوت نیازها است. متفاوت رشته ها این در عادت ها بپسندند. را

شود. انجام رشته ها این برای سان ی به صورت نباید تصمیم گیری ها لذا
هر برای باید مقایسه ها و ارزیابی ها که است این ر دی مهم نکتۀ
ریاض دان ی با را بیولوژیست ی نباید گیرد. صورت جداگانه رشته
مسئوالن قانع کردن معموال ندارد. معنایی هیچ مقایسه این کرد. مقایسه

موضوع این است. دشوار بسیار دراین باره اه ها دانش تصمیم گیرندگان و
مثال ذارد. ب تأثیر کم کم تا کرد تکرار را آن مرتب باید که است فرهنگ
را علوم مختلف حوزه های در پژوهش پروژه های به تخصیص بودجۀ
بودجه تخصیص ه بل داد. تخصیص و کرد تنظیم سان ی ل ش به نم توان

باشد. مختلف رشته های پژوهش ضرورت های و نیازها با متناسب باید
موضوعات اه آزمایش ی در یا ده پژوهش ده، دانش ی محیط در
موضوعات از ی شوند. مناقشات آغاز باعث م توانند که هستند مختلف
ر، دی مهم موضوع شود. ارائه باید که است درس هایی انتخاب اولیه، 
متحول فرانسه در استخدام فرآیند به تازگ است. جدید استخدام های فرآیند
روش جدید، فرآیند در است. فاحش و بزرگ اشتباه من به نظر که شده

فرصت جدید شغل موقعیت هر و است شده کپی برداری آنگلوساکسون
و متقاضیان بررس به کمیته این م شود! تلق جدید کمیته ای ایجاد برای
برای کمیته ای چنین یل تش با من چند هر م پردازد. فرد بهترین انتخاب
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و است سال ده زمان دورۀ این ارشد، اساتید برای است. بیش از حد احتماال
به این ترتیب شده اند. انتخاب خوب من به نظر زمان دوره های این دوی هر
در شده اند، شناخته بین الملل سطح در که فرانسوی برجستۀ ریاض دانان
مدت این در عالوه، به دارند. کمتری تدریس بار ده ساله، زمان دورۀ ی
بسیاری مسافرت های ان ام که م گیرد تعلق آن ها به خوبی پژوهانۀ ده ساله

م کند. فراهم برایشان را

م گیرد؟ قرار اساتید از درصدی چه اختیار در ان ام این افتخاری:
است؟ درست داد؛ قرار همه اختیار در را ان ام چنین نم توان به هرحال

من به نظر یافت. آن برای بهینه ای تعادل نقطۀ باید بله، : ویالن
شناخته کمابیش بین الملل سطح در که فرانسوی خوب ریاض دانان همۀ
جوان ریاض دانان برای که پنج ساله ای ان ام از مقطع در هستند، شده
برای که ده ساله ای ان ام از استفاده ول م شوند. برخوردار دارد، وجود

یعن ستاره ها، برای فقط شاید است، شده گرفته نظر در ارشد ریاض دانان
شده کاسته بورس ها این تعداد از به تازگ باشد. ن مم برجسته بسیار افراد
هم ستاره ها برای حت به هرحال، است. بزرگ اشتباه من به نظر که است
گذشته، سال در است. دشوار بسیار دوم بار برای ان ام این از برخورداری
برخوردار ده ساله ان ام این از علوم رشته های تمام در ر پژوهش دو تنها
است کوچ بسیار بسیار عدد این من به نظر و بود ریاضیدان ی که شدند

است. احمقانه کاهش چنین به تصمیم و
اوال دارند: بسیاری محاسن موقعیت ها این من به نظر به هر صورت
ر پژوهش مثل جدیدی و خاص عنوان و م شود حفظ فرد اه دانش عنوان
و م ماند باق استاد اول، وهلۀ در فرد ثانیاً نم شود. اطالق او به صرف
از بهتر است، شده گذاشته او عهدۀ به کم تدریس که استادی من به نظر
اصال از بهتر درس دادن کم نم کند. تدریس اصال که است ری پژوهش
اصال اما م کند؛ ایجاد زیادی الت مش درس دادن زیاد است. درس ندادن
این من به نظر دارد. به دنبال را خودش خاص الت مش هم درس ندادن
سیستم این در کسان که ویم، ب هم را این است. خوبی خیل سیستم
که نیست این طور و م مانند باق خودشان اه دانش در م شوند، انتخاب

بروند. جای بخصوص یا ر دی محیط به مدت این در

ری دی نکتۀ فرانسوی سیستم و ایی آمری سیستم مقایسۀ در افتخاری:
درحال که است؛ بیشتر رقابت ایی آمری سیستم در م رسد: به نظر هم
است؟ صحیح تلق این آیا است. بیشتر شغل امنیت فرانسوی ساختار در
دارد؟ سیستم دو این خروج در تأثیری چه تفاوت ها این است، چنین اگر و

سیستم دارد. را خودش منف و مثبت نکات شغل امنیت : ویالن
ا. آمری کشور سطح در جابه جایی زیادی تعداد با است همراه ایی آمری
م افتد اتفاق بزرگ کشور در ماجرا این که است مهم نکتۀ هم این

سان ی زندگ سب و م شود صحبت واحدی زبان آن، سراسر در که
که دارد وجود سیستم این در مهاجر زیادی تعداد به عالوه، م فرماست. ح

هستند. مؤثر جابه جایی ها این ان پذیری ام در
در م توانستیم ما ندارد. وجود فرانسه در مثال خصوصیات چنین

پژوهش بورس های این در حال حاضر م شوند. برخوردار موقعیت هایی
چنین در پرداخت حقوق ندارد. زمان سقف و م شود اعطا عمر تمام برای
اما دارند؛ تدریس بار که است عادی شغل های در حقوق از کمتر شغل هایی
ندارند، تدریس بار و هستند صرف پژوهش برای موقعیت ها این ازآنجاکه
کارهای سودای که جوان ریاض دانان برای دارد. وجود آن ها به زیادی اقبال
بسیار بورس ها این کنند، تمرکز پژوهش بر م خواهند و دارند سر در بزرگ

هستند. مفید بسیار و جذاب

م کنند؟ دریافت را بورس هایی چنین نفر چند ساالنه افتخاری:

نفر. ١٢ یا ١٠ حدود : ویالن

م آید. به نظر معقول تعداد افتخاری:

در فیلدز، نشان فرانسوی برندگان همۀ است. همین طور بله : ویالن
من به جز کرده اند؛ استفاده بورس هایی چنین از خود کاری دوران از مقطع
معلم ی هرچیز از قبل را خود همیشه من دارد. را خود دالیل هم این و
نسخۀ اما است. خوب خیل بورس ها این جوان ها برای به نظرم م دانم.
نیستم. موافق آن با چندان من که دارد وجود هم بورس هایی چنین ارشد
ایدۀ اصال ارشد ریاض دانان برای تدریس، بدون صرف، پژوهش من به نظر

باشد. داشته وجود همیشه باید تدریس از حداقل و نیست خوبی

ارشد ریاضیدان ی برای تدریس ایده آل میزان شما به نظر افتخاری:
است؟ چقدر

«مؤسسۀ در عضویت با که است چیزی ایده آل میزان من به نظر : ویالن
سیستم این IUF در بود. شده فراهم من برای IUF یا فرانسه» اه دانش
برای و م شوند انتخاب اه ها دانش اساتید از تعدادی هرساله که دارد وجود

قابل توجه اندازۀ به آن ها اجباری تدریس مقدار از مشخص زمان بازۀ
ی سوم به تدریس زمان اینکه یعن قابل توجه کاهش م شود. کاسته
انجام جداگانه به طور ارشد و جوان افراد انتخاب م کند. پیدا کاهش
ارشدبودن یا جوان به هم ان ام این از برخورداری مدت طول و م شود
چهار من است. سال پنج مدت این طول جوان اساتید برای دارد. بستگ
شدم. پوانکاره هانری مؤسسۀ مدیر بعد و کردم استفاده ان ام این از سال
وجود من برای تدریس حجم کاهش ان ام ر دی سال ی به این ترتیب،
زمان کاهش از که سال چهار کنم. استفاده آن از بعداً م توانم که دارد
ی صد تدریس زمان آنجا در بودم. لیون ENS در کردم، استفاده تدریس

واقع تدریس میزان عمل در هرچند بود؛ شده تعیین مفید تدریس ساعت
م کردیم پیدا اجرایی راه کارهایی همیشه ما و بود مقدار این از کمتر کم
کنیم. توجیه دارد، وجود مفید ساعت صد با که را مختصری اختالف تا
باید مفید ساعت س حدود م کردم، استفاده ان ام این از زمان که در لذا
و م کردم تدریس جدی درس ی باید ر، دی عبارت به یا م دادم درس
واحد، آنِ در درس، دو یا ی تدریس م کنم فکر من بود. خوب خیل این
لذا و م زند لطمه پژوهش به کمابیش مقدار، بیش از این و است خوب
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به اما کردید. صحبت جابه جایی فواید و رقابت دربارۀ افتخاری:
انگیزه افراد برای رقابت نپرداختیم. شغل امنیت به مربوط مسائل از بعض
هراس ر، دی ازسوی و کنند تولید پژوهش محصوالت که م کند ایجاد

پژوهش محصوالت تولید به افراد سوق دادن باعث شغل نا امن از ناش
چیست؟ شغل امنیت و رقابت بین تعادل بهینۀ نقطۀ م شود. کم کیفیت

کردن برقرار که است این زندگ قوانین از ی م کنم فکر من : ویالن
بیش از حدی فشار ا آمری در که موافقم هم من نیست! ن مم صحیح تعادل

کاف فشار فرانسه در درمقابل، در و دارد وجود جوان ریاض دانان روی
پژوهانه شان تمدید زمان وقت من ایی آمری اران هم که م بینم من نیست.
نوشتن صرف را زیادی زمان و م شوند مضطرب بسیاربسیار م رسد، فرا
است. واقعیت ی این هستند. فشار تحت واقعاً و م کنند پژوهانه تقاضای
تعمق، و وقت صرف برای واقعاً شغل امنیت که م کنم فکر من
محاسن از ی این گفتم، هم قبل تر که همان طور و م کند ایجاد انگیزه
افراد وقت م کند. تعریف CNRS که است صرف پژوهش موقعیت های و
توب م را گذشته کارهای کنند، تمرکز م توانند م گیرند، CNRS بورس
نشان تجربه ذارند. ب وقت جدید پژوهش کارهای در تعمق برای و کنند
ادامه در موارد، ٩۵درصد در م گیرند، را بورس ها این کسان که است داده
م توانند اینکه وجود با نم شود؛ متوقف آن ها تالش و م کنند کار به سخت
که دارد وجود ارزیابی هایی البته نشود. قطع آن ها حقوق و نکنند کاری هیچ
شود؛ بورس ها توقف باعث است ن مم باشد، منف خیل آن ها نتایج اگر

نم افتد. اتفاق این هیچ گاه عمل در اما
ندارند؛ بورس قطع شدن تهدید به نیازی حرکت برای افرادی چنین
از که افرادی هستند. باانگیزه ای بسیار و عالقه مند افراد معموال ه بل
احساس خود روی فشاری هیچ م کنند، استفاده CNRS بورس های
ارقام و اعداد براساس بود قرار اگر هم ارزیابی ها درخصوص نم کنند.
م بود. منف ارزیابی نتیجۀ موارد از بسیاری در شاید گیرد، صورت ارزیابی
صفحات تعداد برخ م شمرند، را مقاالت تعداد ارزیابی برای بعض
م کنند. بازی وارد هم را (IF) تأثیر ضریب بعض م شمرند، را مقاالت
چنان که ارزیابی ها، این است. بی معن و مزخرف این ها همۀ من، ازنظر
متخصص اران هم توسط و بماند باق انسان کامال باید بوده، تاکنون
کرد. اعتماد متخصصان نظر به جایی در باید به هرحال گیرد. صورت
این ول دارد؛ مقاله دو فقط فرد این که وید ب است ن مم متخصص
ریاض دان فالن از هم قوی توصیه نامه ای و هستند عمیق خیل مقاله دو
دربارۀ بسیاری مثبت نکات به و م کند تأیید را مطلب این سرشناس خارج

م کند. اشاره فرد این

ایران ریاض جامعه شغل مسائل مطالعۀ در که ری دی نکتۀ افتخاری:
برخ دارند. تدریس به وافری عالقۀ که هستند افرادی برخوردیم، آن به

ساختار تأکید برخالف اما داشته اند؛ خوبی خیل تحصیالت افراد این از
تدریس و ندارند پژوهش به چندان مشغولیت و عالقه پژوهش، بر حاکم
برای شغل موقعیت های کشورها برخ در که م دانم م دهند. ترجیح را
وجود پژوهش در نظر گرفتن بدون ـ کارشناس سطح در معموال ـ تدریس

شاید تحرک، این محقق شدن برای و باشیم داشته بیشتری تحرک فرانسه
همیشه بپذیریم. اه ها دانش در را بیشتری خارج دانشجویان که بود خوب
جواب در و م شود مطرح فرانسه داخل بحث های در موضوع این وقت 
گام به گام آن در باید و است فرهنگ موضوع این که م شود بیان آن به

کم کنیم وادار را افراد باید عالوه، به م شویم. عصبان من برویم، پیش
در است. الزم ر پژوهش هر برای شدن جابه جا کنند. ان م نقل بیشتر
جابه جا طبیع به طور فرد دکتری، درجۀ گرفتن از بعد فرانسوی، سیستم
خود فارغ التحصیالن ریاض دۀ دانش ی که ندارد ان ام معموال م شود.

کند. دائم استخدام را

هستید؟ موافق سیاست این با شما آیا افتخاری:

قانون ی باید این م کنم فکر کامال. هستم. موافق کامال بله. : ویالن
بروند ری دی اه دانش به حتماً افراد دکتری، درجۀ دریافت از بعد که باشد
نباید بهانه ای و عذر هیچ و شود گرفته درنظر نباید خاص حالت هیچ و

درصورت تنها قانون، این اجرای شود. پذیرفته قانون این اجرای عدم برای
در بپذیرند. را قانون این اتفاق، به اه ها دانش همۀ که بود خواهد ن مم
سیاست این ست خوردن ش باعث اه ها دانش منفعت طلبی این صورت غیر
م خواهید احتماال باشید، داشته درخشان فارغ التحصیل شما اگر م شود.
غیر در برود. ری دی جای به که است الزم او برای اما دارید؛ نگه را او

بعض در هری است ن مم که داشت خواهید اه هایی دانش این صورت،
اه ها دانش این بین گفت وگویی و تعامل هیچ اما باشند؛ خوب موضوعات

ندارد. وجود
یا استادی به استادیاری از افراد ارتقای م کنم فکر بعد، قدم در
برای قانون من به نظر البته باشد. کار محل تغییر با همراه باید هم دانشیاری
است ن مم مورد ، به بسته ، گاه و باشد خش چندان نباید مقطع این
این ر دی خوب سیاست من به نظر هم کل در باشد. الزم تجدیدنظرهایی
مثال کنند. عوض را خود اه دانش یا مؤسسه ی بار سال ده هر افراد که است
انجام پاریس در دانشیارشدن، از قبل را شغلم اولین و تحصیالت من، خود
سال هشت کنیم، حساب ENS به ورود زمان از را دوره این اگر که دادم
استاد. سپس و دانشیار به عنوان بودم؛ لیون ENS در سال نه پس ازآن، بود.
که اه دانش پاریس، در پوانکاره هانری مؤسسۀ به آمدن بر عالوه هم بعد
آن از بخش البته کرد. تغییر لیون اه دانش به ENS از هم دارم تعلق آن به
دوره ای ، سیاس جهت به دوره آن بود. ارانم هم با اختالفات پاره ای به دلیل
شده حل مسائل آن از بسیاری شاید امروز که هرچند بود؛ چالش با همراه

باشد.
قبل کار محل از جداشدن من به نظر اختالفات، آن از فارغ به هرحال،

مثل کوچ نخبۀ گروه از بخش وقت که به خصوص بود. درست تصمیم
از محدودی تعداد که کرده اند احاطه را شما افرادی و هستید لیون ENS
م رسد. به نظر الزم تر سال چند از بعد تغییری چنین هستند، برجسته افراد
توسعه یافته که فرانسه ریاض جامعۀ در قانون چنین که کنید توجه البته
شاید درحال توسعه، ریاض جامعۀ ی در اما م رسد؛ به نظر الزم است،
لزوم و ضرورت من حرف روح اما برد. به کار شدت این به را آن نتوان

است. تغییر و جابه جایی
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قرار آن در ما شاید که جایی م دهند. پوشش را ریاضیات از محدودی
باید و دارد قرار رو پیش گزینه هایی مرحله، این از بعد باشیم. داشته
نخبه دۀ پژوهش ی ایجاد به سمت م توان کرد. انتخاب را آن ها از ی
باشند ریاض جامعۀ ویترین که رفت هیئت علم عضو کم تعداد با
استخدام ها در درنتیجه و کنند ایفا جامعه بقیۀ برای را و ال نقش و
لحاظ کردن با را خاص فوق العاده استانداردهای و بود محتاط بسیار
IAS در آنچه شبیه چیزی گرفت. درنظر ریاض جامعۀ محدودیت های
بزرگ ده ای پژوهش یا ده دانش به سمت حرکت ر، دی رد روی م بینیم.
مقصود این برای و م دهد پوشش را ریاض مختلف شاخه های که است
پوشش ریاضیات از رشته ای اگر و کرد استخدام را بیشتری افراد باید

افق در ما، برای بود. زمینه آن در افرادی استخدام فکر به  نم شود، داده
یا ٢٠تا٢۵نفره ده ای پژوهش بین انتخاب معنای به مسئله این بیست ساله،
میان مختلف نظرهای در این خصوص است. ۴٠تا۶٠ نفره ده ای پژوهش
دارد. وجود هستند، مؤثر IPM تصمیم گیری های در کسان که مجموعه

م کنید؟ فکر ونه چ دراین باره شما بدانم دارم دوست

را توسعه و کنید توجه هسته چند به باید آغاز در م کنم فکر من : ویالن
خوب مثال دارد. وجود زمینه ها آن در پتانسیل که کنید شروع زمینه هایی از
در فعالیت هایی آن، در پیش سال ها که است برزیل در IMPA دراین باره،
از استفاده فعالیت ها این محور شد. آغاز دینامی سیستم های از بخش
برای و بود دینامی سیستم های بررس در آنالیز و هندسه تکنی های برخ
توسعه ای، هرگونه از قبل شد. یری پی IMPA در مسیر این طوالن مدت
چیزی آن شبیه این کنند. پیدا خاص حوزۀ این در شهرت توانستند ابتدا

خاص حوزۀ در ابتدا باید شما که کردم اشاره آن به افراد دربارۀ که است
توسعه و بزرگ شدن م توان که است نقطه ای اینجا شوید. قابل متخصص
همۀ در اینکه تا باشید ستاره حوزه ی در است بهتر کرد. شروع آن از را
داشته ستاره ی در اگر باشید. داشته جریان در معقول چیزهای حوزه ها
متفاوت کامال آن ها کاری زمینۀ اگر حت ر، دی ستاره های جذب باشید،
فعالیت آن در سال ها من که لیون ENS در بود. خواهد آسان تر خیل باشد،
را کاربردی و محض ریاض حوزه های تنها طوالن مدت برای م کردم،
ری دی بخش برهه ای، در بود. آنالیز و هندسه آن واقع معنای که داشتیم
جبر در بخش بعد، مدت ها و شد اضافه لیون ENS به احتمال بر تمرکز با
در را هیچ کس با وجود آنکه کردیم. جذب ستاره ی جبر برای و شد باز
زمینه های در ما وضع چراکه کنیم؛ جذب ستاره ی توانستیم نداشتیم، جبر

است. من مدنظر نکتۀ اولین این بود. خوب خیل ر دی
هم و دارد نیاز نخبه مؤسسۀ هم کشوری هر که است این بعدی نکتۀ
مؤسسۀ که است این ایده آل حالت هستند. نخبه کمتر که بزرگ مؤسسات
شناخته شده مدل باشند. داشته خوبی تعامل هم با بزرگ مؤسسۀ و نخبه
پرینستون اه دانش و IAS بین که است چیزی اری، هم این اعالی و
لیون ENS بین را اری هم چنین من پایین تر سطح در اما دارد. وجود
بین اری هم چنین پاریس، در مثال یا کرده ام. لمس هم لیون اه دانش و
شما به این ترتیب، دارد. وجود پاریس بزرگ اه های دانش و پاریس ENS
بهترین که دارید هیئت علم عضو کم تعداد با نخبه نهادی سو ی در
علوم زمینه های همۀ اما م کند؛ جذب را دانشجویان و فارغ التحصیالن

بدون تدریس آیا اما نم کنید؛ توصیه را تدریس بدون پژوهش شما دارد.
باشد؟ گزینه ی م تواند پژوهش

اصال نه! نه، نم کنم. توصیه هم را تحقیق بدون تدریس من : ویالن
مدرسه و اه دانش بین تفاوت به سؤال این جواب به نظرم نم کنم. توصیه
دانش آموز به را توانمندی ها از دسته ای باید معلم مدرسه، در برم گردد.
آن ها از و یرد ب یاد را توانمندی ها این باید هم دانش آموز و کند منتقل
اه دانش درمقابل، است. بسته سیستم مدرسه به هرحال، اما کند. استفاده
پژوهش دنیای با که م دهند درس کسان آن در که است باز سیستم
دنبال را ایده ها تحول م شناسند، را آن جهت گیری های هستند، ارتباط در
نه تنها تدریس، هنگام هستند. آشنا پژوهش دنیای بر حاکم روح با و م کنند
حاکم روح ه بل م کنند، منتقل دانشجو به را به خصوص توانمندی های
م دهند. انتقال هم م گذرد چه دنیا آن در اینکه و را پژوهش دنیای بر
است آشوبناک تر مدرسه از که باشد محیط باید اه دانش محیط ازاین جهت
متفکران و هستند بااستعداد که م دهند درس آن در افرادی وقت ها خیل و
مطالب انتقال دادن در هم چندان است ن مم اما هستند؛ عمیق و قابل
این از بعض هم گاه است. اه دانش محیط اقتضای این اما نباشند. توانا
م شوند، خسته پژوهش از مختلف دالیل به پژوهش، پس ازمدت افراد،
من م شود؛ دردناک و حوصله سربر و سخت پژوهش گاه اینکه ازجمله
وقت بتوانند افراد ، زمان چنین در که باشد باید کل قانون که م کنم فکر
اما باشند. داشته تمرکز پژوهش بر کمتر و کنند تدریس صرف را بیشتری
باشند. داشته پژوهش طوالن تجربۀ در هر صورت، باید اه دانش مدرسان
تجربۀ م توانند باشند، این گونه اگر . واقع پژوهش تجربۀ سال ده حداقل

سیستم چنین شما اگر اما کنند. منتقل دانشجویان به را پژوهش از خود
کس تمایل اگر که کنید ایجاد را گزینه این که م کنم توصیه من ندارید،

بتوان نم کرد، حاصل پژوهش در خوبی نتایج و یافت کاهش پژوهش به
را شما ما دارید. پژوهش حوزۀ در ضعف هایی شما که کرد مذاکره او با
درمقابل هم شما شاید اما نم کنیم؛ کم هم را حقوقتان نم کنیم، اخراج
این. به شبیه چیزی کنید. ارائه درس چهارتا درس، تا سه به جای بتوانید
اگر درمقابل، کند. کم اجرایی امور در هم کم بخواهید او از اینکه یا

درخشان کارهای شما که ویید ب او به است، موفق پژوهش امور در کس
وجود شما پژوهش های آیندۀ درزمینۀ هم قوی توصیه نامۀ این و داشته اید
مسئولیت هیچ شما آینده سال سه در که کنیم توافق م توانیم پس دارد.
داشته را ان هایی ام چنین که سیستم باشید. نداشته ده دانش در اجرایی
یل تش تدریس از فقط که را شغل موقعیت های اما است. خوب باشد،
دارد. تضاد اه دانش روح با این به نظرم نم کنم. توصیه اصال باشند، شده

بعض به و کنم عوض را موضوع کم بدهید اجازه اگر افتخاری:
را شما نظر و بپردازم بنیادی دانش های اه پژوهش روی پیش  دغدغه های
م گیرد، ل ش ده پژوهش یا ده دانش ی وقت شوم. جویا آن ها دربارۀ
استاد یا ر پژوهش تعدادی سراغ به باید ندارد. وجود زیادی انتخاب های
چند گذشت از بعد کرد. شروع را فعالیت هایی آن ها گرد و رفت خوب
را موفقیت هایی خاص زمینۀ تعدادی در ده دانش یا ده پژوهش آن سال،
حوزه های که م گیرد ل ش کوچ هیئت علم احتماال و م کند کسب
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مطرح IPM ده های پژوهش سطح در که ری دی مسئلۀ افتخاری:
از است. دکتری دانشجویان تربیت مقولۀ به ورود عدم لزوم یا لزوم است،
در دکتری دانشجویان تربیت نحوۀ ده پژوهش هیئت علم اعضای منظر
دارد. زیادی فاصلۀ هم مطلوب وضعیت با اما نیست، فاجعه اه ها دانش
عموماً دانشجویان هدایت که م دهد نشان دادیم، انجام اخیراً که مطالعات
ریاض دانان موردتوجه چندان که م گیرد صورت ریاضیات از حوزه هایی به
خیل وقت ها ارائه شده درس های نیست. ریاض فعال محیط های و برجسته
پوشش دکتری دروس در مهم موضوعات از بسیاری و ندارد را الزم کیفیت
است، ضعیف بسیار دکتری دوره های در بین الملل ارتباطات نم شود. داده
که است مطرح سؤال این بااین حال، ر. دی متعدد مسائل و موضوعات و
است الزم دکتری دانشجویان تربیت فرآیند به پژوهش مؤسسه ای ورود آیا

فیزی دۀ پژوهش درحال حاضر است. آن مأموریت های از انحراف یا و
در جز ریاض دۀ پژوهش اما م کند، تربیت دکتری دانشجوی منظم به طور

است. نشده دکتری دانشجویان تربیت وارد خاص، موارد

حوزه هایی به اقبال به خصوص کردید، اشاره آن به که مسائل : ویالن
هستند مهم بسیار نیست، بین الملل جامعۀ موردتوجه چندان که ریاضیات از
که م شود دیده جاهایی در مسئله این البته کرد. توجه آن ها به به دقت باید و
موردتوجه دنیا نقاط برخ در هنوز ریاضیات از فراموش شده ای حوزه های
و هندسه و آنالیز از اثری هیچ آن در که خالص توپولوژی مثال هستند.
در است، گذاشته کنار را آن که سال هاست بین الملل جامعۀ و نیست جبر
واقعیت ی این م شود. یری پی حدت و شدت با هنوز کشورها برخ
درمان که است این مهم نکتۀ کرد. مبارزه آن با جدی به طور باید که است
دارد. قرار جمع هایی چنین بیرون که شود شروع کس از باید مسئله این
مشترک دکتری برنامه های از استفاده کرد، فکر آن به م توان که راه ی
تعداد و وسیع سطح در آن اجرای به که است آن روش این ضعف اما است.
ذهن به که ری دی راه نیست. چندان امید ـ شود دیده آن تأثیر که ـ زیاد
م ی م شوند: پیش بین منظور دو به که هستند سیستماتی راه های م رسد،
حوزه هایی و ریاضیات به پرداختن در عدم تعادل این با اساتید آشنایی برای
معرف کردن برای دوم هستند؛ جهان ریاض جامعۀ بیشتر مورد توجه که
ارشد ، (کارشناس مختلف مقاطع دانشجویان به ریاضیات فعال حوزه های

دکتری). و
یا ده دانش سطح در م توان هستند. خوبی ایدۀ کاری سمینارهای
ماتریس های که گرفت تصمیم مثال کرد. انتخاب را موضوع ده پژوهش
نظریۀ نمایش، نظریۀ احتمال، آن در که است خوبی موضوع تصادف
تعامل و م شوند ظاهر باهم ریاض از ری دی مهم موضوعات و رها عمل
آن در که کند طراح کاری سمیناری م تواند ده پژوهش یا ده دانش دارند.
پیدا ادامه زمان بازۀ ی برای و هستند درگیر دانشجویان و اساتید از تعدادی
م خواند را مقاله ای گروه، اعضای از ی هفته هر برنامه ای چنین در  کند.
تبادل نظر و بحث موضوع سر بر و م دهد شرح ران دی برای را آن و
زمینۀ زمینه، این که م دهد نشان دانشجویان به که است راه این م شود.
برای درنهایت، حرکت این که بود امیدوار م توان و است جذابی و مهم
چنین دربارۀ کند. کم دانشجو به دکتری دورۀ پژوهش موضوع انتخاب
از که اطالعات براساس و ده پژوهش یا ده دانش در م توان فعالیت هایی

که دارید را بزرگ اه دانش ر، دی سوی در و نم دهد پوشش را ریاض
را دانشجویان و م دهد پوشش را ریاض علوم حوزه های همۀ کمابیش
چنین است. الزم سیستم برای که چیزی م دهد؛ پرورش زمینه ها همۀ در

رفت وبرگشت و خوب ارتباط که است پایدار و کارآمد زمان تنها سیستم
هرازچندگاه مثال باشد. داشته وجود نخبه مؤسسۀ و بزرگ اه دانش بین

که باشد داشته را این ان ام و شود انتخاب بزرگ اه دانش اساتید از ی
که بود سیاست این ENS در ذارند. ب نخبه مؤسسۀ در را سال ده یا پنج
را کار این آیا که بود جریان در هم مختلف بحث های البته م شد. اجرا
خب اما کند؛ پیدا ادامه باید برنامه این م کنم فکر من نه. یا داد ادامه باید
نم تواند استاد ی که داشتیم قانون ما دارد. وجود هم پیچیدگ هایی
ENS در ارانم هم که م کنم فکر بماند. پاریس ENS در سال ده از بیش
الزم سیستم بقای برای این و کنند اعمال را قانون چنین باید هم لیون
اری هم این در که کند احساس باید بزرگ اه دانش به هر صورت، است.

سال چند تا دارند را بخت این که کنند حس اه دانش اساتید و دارد منافع
داشته اول طراز دانشجویان و عال انات ام و کنند سر نخبه مؤسسۀ در را
این صورت، غیر در کنند. قبول را ساختار این که م شود باعث این باشند.
اگر شد. خواهد ختم مختلف موضوعات سر بر طرف دو دعوای به ماجرا
من به نظر باشد، ن مم بزرگ اه دانش و نخبه مؤسسۀ بین تعامل چنین
مختلف دالیل به اگر اما است. گزینه کارآمدترین و بهترین آن ها ترکیب
خواهد مختلف شرایط به بسته مسئله جواب نشد، ن مم تعامل چنین
ما که م کنم اتخاذ را سیاست این یرم، ب تصمیم بخواهم من اگر بود.

عال که کرد خواهیم استخدام را کسان تنها و هستیم نخبه مؤسسه ای
کرد. خواهیم رعایت استخدام در را سخت گیرانه ای سیاست های باشند.
توسعه م توانیم حد چه تا ببینیم تا م رویم جلو به استانداردها تنزل بدون
لیون ENS در مثال کنیم. محقق م آید، پیش که موقعیت هایی با توجه به را
نیست مطرح خاص رشتۀ معموال م شود، گه آ شغل موقعیت ی وقت
البته کنیم. انتخاب را بهترین م خواهیم ما که است این محدودیت تنها و
لیون ENS در استاد پنج تنها ما آن زمان کرد. را کار این نم توان همیشه
عمل دقت موقعیت چنین در شد. اضافه جبر در ششم نفر بعد و بودیم
موقعیت بازکردن از قبل حت را مدنظر فرد معموال ما است. الزم بسیاری
فاقد که نشویم فردی استخدام به مجبور ناخواسته تا م کردیم انتخاب شغل
م دانستیم که م شد باز زمان تنها شغل موقعیت است. شرایط حداقل
تطبیق و دارد وجود برجسته تحقیقات و عال توصیه نامه های با فرد این
م توانید هم شما دارد. وجود مؤسسه شرایط و ما نیازهای و او بین خوبی
و نخبه بسیار افراد استخدام بر اصل آن در که کنید بنا را سیستم چنین
چه تا و کنید پیدا توسعه م توانید حد چه تا که ببینید بعد و است شاخص
م شود. فراهم هیئت علم اندازۀ بزرگ شدن برای خوب موقعیت های حد
که برسید بزرگ دۀ پژوهش به روزی است ن مم سیاست این ادامۀ با
حدودی تا چنان که م دهد؛ پوشش را ریاضیات از گسترده ای شاخه های
در است. بزرگ نسبتاً مؤسسۀ اکنون و افتاد اتفاق برزیل در IMPA برای
سطح در ندارد؛ هم ایرادی و م مانید باق کوچ و نخبه این صورت غیر
مهمان ران پژوهش جهت از هم داشت. خواهید خوبی تأثیر همچنان مل

م کنند. پیدا حضور مؤسسه ای چنین در که خارج مهمانان هم و
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مختلف سطوح در در مجموع، است. تعداد چه م رسد، چاپ به ایران از
رشد اما است؛ بوده پژوهش محصوالت تعداد رشد شاهد ایران کیفیت،
بوده باکیفیت محصوالت رشد از بیشتر مراتب به کم کیفیت بخش های در

است.

در اخیر سال های در که اتفاق به دارد شباهت خیل این : ویالن
کرد تغییرات چین در اساتید ارزیابی نحوۀ ، مقطع در است. افتاده چین
این گرفت. قرار پژوهش مقاالت تعداد زیادی، حدود تا ارزیابی معیار و
م شد تولید چین در که شد پژوهش محصوالت انفجارگونۀ رشد باعث
در مجالت ویراستاران همۀ م کنم فکر بود. نامطلوبی بسیار سیاست و
مقالۀ زیادی تعداد با را آن ها چراکه هستند؛ متنفر سیاست این از دنیا
من دست به چین نویسندگان از مقاله ای وقت است. کرده مواجه بی کیفیت
آن قدر که چین مقاالت این از ی دوباره «وای! م گویم: خود به م رسد،
نویسندگان که است این ر دی ل مش کنم!» رد را آن باید که است بی کیفیت
این و م کنند علم اری هم بین الملل جامعۀ بقیۀ با به ندرت مقاالت این
به که کنید سیاست گذاری طوری باید هم شما است. بزرگ ل مش خود،

بعض به بی رویه توجه چه شما، الت مش البته نشوید. دچار ل مش این
عدم توجه و کمیت به افراط توجه چه و ریاضیات در متروک موضوعات
آن ها با برخورد و مواجهه در من که هستند موضوعات کیفیت، به کاف
پراگماتیزم نوع باید شروع نقطۀ م کنم فکر من اما ندارم. چندان تجربۀ
انجام م توان کاری چه عملیات منظر از که کنید فکر این به و باشد جدی

داد؟

چیست؟ پراگماتیزم این از شما منظور افتخاری:

سال چند تا که باشد معن این به م تواند افراط حالت در : ویالن
استخدام است، بین الملل جامعۀ مورد توجه که خاص رشتۀ چند این در فقط
هیچ کس سال، چند برای که پذیرد صورت اه ها دانش بین توافق مثال کنید.
کردیم، اشاره آن به که رشته هایی این از بعض یا تفاضل معادالت در
به ران پژوهش اجبار نوع به البته این هیچ کس! واقعاً نشود. استخدام
رفتارهای بود. خواهد پژوهش برای موضوعات از بعض نکردن انتخاب
و مناقشات و م شود زیادی نارضایت باعث احتماال این مثل افراط
گاهم آ مسئله این از کامال م کند. آغاز ریاض جامعۀ در را زیادی دعواهای
مدت ها ریاضیات از بخش هایی که کنند اعتراض افرادی است ن مم که
بهانۀ به نباید لذا و بازگشته اند اوج به دوباره مدت از بعد ول بوده اند، راکد
مرزهایی همیشه به هرحال، اما گرفت. را آن ها در پژوهش جلوی رکود
ر دی مهم نکتۀ گذاشت. جایی در را قیچ نهایت در باید و دارد وجود
را ریاضیات از خاص حوزه های باید ونه چ که است این به فکرکردن
سال، هر که است این تصور قابل سیاست های از بخش گرفت. هدف
قرار کاری سمینارهای محور تا کند انتخاب را موضوع سه یا دو ده پژوهش
دانشجویان و اساتید از تعدادی به این ترتیب، دادم. توضیح به نحوی که گیرد؛
این ر دی طرف در م گیرند. قرار ریاضیات داغ حرکت های برخ جریان در
دکتری دوره های در خاص حوزه های انتخاب به دانشجویان اجبار طیف،
نقطۀ باید است. دکتری دورۀ جهت گیری برای مشخص تعریف داشتن با

در شود. تصمیم اتخاذ م رسد، افراد گوش به دنیا ریاض مهم فعالیت های
مثل اول طراز مجالت در که کرد نگاه مقاالت به م توان حالت، بدترین
حوزه های و م شود چاپ Acta یا Inventiones یا Annals of Math
حوزه ها این در را کاری سمینارهای و شناخت طریق این از را ریاض داغ
را عمرم از بخش من م رسد. به نظر خوب که است راه این کرد. برقرار
در بسزایی تأثیر این و گذرانده ام کاری سمینارهای در شرکت و برگزاری در
کاری سمینارهای در اولین بار م کنم فکر است. داشته من ریاض تربیت
شرکت دکتری ام دورۀ زمان در م شد، برگزار Paris Dauphine در که
از م شد. برگزار و اداره اساتید و دانشجویان توسط سمینارها این کردم.
که بودم کاری سمینار ی برگزاری مسئول خودم هم دکتری دورۀ اواسط
این دانشجویان با گاه هم بعداً دادم. انجام را برنامه این متوال سال پنج
است بهینه ای و مؤثر خوب، خیل راه این به نظرم، دادم. ادامه را برنامه
چیزی هستند مجبور دانشجویان برنامه ها این گونه در چراکه آموزش؛ برای
بهتر بسیار را آن کنید، ارائه را چیزی بخواهید وقت و کنند ارائه و عرضه را

خیل هم اساتید برای این کنید. گوش را آن فقط زمان که تا م گیرید یاد
همین از را بسیاری نکات هم شده ام استاد که زمان از من است. خوب

گرفته ام. یاد کاری سمینارهای

به خوب مجالت توجه مربوط به نمودارهای [برخ افتخاری:
به را ایران ریاض جامعۀ توجه با مقایسه در ریاض مختلف حوزه های
که هستند نکات منعکس کنندۀ نمودارها این دادم.] نشان ویالن سدری
،Kنظریۀ مثل حوزه ها، برخ به م بینید که همین طور کردم. اشاره آن ها به
خوب مجالت موردتوجه که خمینه ها روی سرتاسری آنالیز یا جبری هندسۀ
در که حوزه هایی برخ برعکس، و نم شود توجه چندان ایران در هستند،
آن ها به اندک بسیار توجه خوب مجالت هستند، موردتوجه بسیار ایران

م کنند.

بحث با کمابیش این هستند. جالب خیل نمودارها این : ویالن
چندان هستند، مجرد و کل خیل که موضوعات دارد. همخوان ما قبل
است. ریاضیات دنیای واقعیت ی این و نیستند عموم معرض توجه در
به سمت م گیرند، قرار انزوا در ریاضیات از حوزه ای ران پژوهش وقت
کاربردی وقت م کنند. حرکت بیرون ریاضیات از بریده شدن و مجرد سازی

ریاض جامعۀ توجه از موضوع ندارد، وجود ریاضیات بقیۀ و بیرون در
من که Journal of Functional Analysis مجلۀ در م شود. دور
، تفاضل معادالت موضوع با بسیاری مقاالت هستم، آن اصل ویراستار
و م کنیم دریافت و... مجرد تابع معادالت کسری، دیفرانسیل معادالت
موضوعات این در که مقاالت نم کنیم. هم نگاه را آن ها حت درحال حاضر،
ریاض دانان از گروه مصر در م شوند. رد مستقیماً م شوند، نگاشته
هیچ کس و است متمرکز خالص و مجرد توپولوژی بر آن ها فعالیت که هستند

نم دهد. اهمیت و نم کند توجه آن ها پژوهش به دنیا در

کیفیت مختلف رده های سهم دربارۀ را ری دی [نمودارهای افتخاری:
نمودارها این م دهم.] نشان ویالن به مختلف پژوهش محصوالت در
که پژوهش محصوالت تعداد کیفیت، مختلف سطوح در که م دهد نشان

١٢



م شود. دشوارتر حت جلو به سمت قدم ها برداشتن م شویم،

کنند فکر ریاض جامعۀ اکثریت شاید مثال است. درست : ویالن
بوده درحال صعود استنفورد و درحال نزول برکل اخیر دهۀ چند در که
و نم کنید احساس تغییری شما ٣تا۴ساله زمان بازه های در اما است.
شهرت که تغییری چنین تا کنید نگاه ٢٠تا٣٠ساله زمان بازه های به باید
ایران ریاض جامعۀ ارشد افراد گفتید اینکه شود. مشاهده دارد، نسبی
و مثبت بسیار نکتۀ دارند، را ریاض جامعۀ در مثبت تغییر ایجاد دغدغۀ
درحال توسعه ریاضیات که کشورهایی از بسیاری در است. ارزشمندی
توانمند جوان نیروهای جذب موانع از ارشد، افراد رد عمل از بخش دارند،
یاد به م افتد. اتفاق گاه ناخودآ به طور موضوع این وقت ها خیل و است
برای را تمهیدات ان بال حوزۀ کشورهای ی آموزش عال وزیر که دارم
دکتری دورۀ برای کشور از خارج به مستعد دانشجویان از تعدادی فرستادن
از پس که م شد گرفته تعهد هم دانشجوها از بود. کرده ایجاد ریاض
هیچ کدام که م گفت من برای وزیر آن بازگردند. کشور به تحصیل اتمام
من نکردند. درخواست موقعیت این از استفاده برای خوب دانشجوهای از
استفاده برای شما چرا پرسیدم و گرفتم تماس دانشجویان این با تعجب با
نظیر آوردند بهانه هایی هم دانشجوها این نم کنید. اقدام موقعیت این از
باید و هستیم جوان خیل هنوز ما م کند فکر ما راهنمای استاد که این
بود شده مشخص وزیر برای پی گیری چند در کنیم. پیدا بیشتری تجربۀ
با درواقع اما نم کنند، جدی مخالفت در ظاهر ارشد اساتید چند هر که
به تهدید از پس تنها و هستند دانشجوها این اقدام اصل مانع بهانه جویی
اجازۀ دانشجویانشان به بودند شده حاضر اساتید این پژوهانه، قطع شدن
م گفت وزیر آن بدهند. را تحصیل بورس های این از استفاده برای اقدام
من را مسئله ای چنین است. مناقشات حل ان بال راه تهدیدآمیز، اقدام این
ارشد افراد و کنید کم م کنید سع شما دیده ام. دنیا از زیادی جاهای در
پرده، پس در اما م کنند. حمایت و هستند موافق همه چیز با درظاهر هم
آن ها قدرت و موقعیت اینکه ترس از م گیرند؛ را کارها پیشرفت جلوی
این از گاه ناخودآ به طور ما همۀ که است درست این البته بیفتد. خطر به
فاصله در که است این مسئله اما گیرد. قرار خطر در منافعمان که م ترسیم
کجای ما کار، این انجام دادن گاه ناخودآ یا سنگ اندازی کردن گاهانه آ بین

م گیریم. قرار طیف

خسته حتماً هم شما و است دیروقت کامال ر دی االن خب، افتخاری:
جذابتان سخنران های به خاطر هم زارم. سپاس شما از بی نهایت شده اید.
مصاحبه این به خصوص و جانبی برنامه های برای که وقت به خاطر هم و
بود. خواهد مفید بسیار ما برای بی تردید کردید، اشاره که نکات گذاشتید.

باشم. مفید توانسته ام که خوشحالم هم من : ویالن

جبری سیاست های و اول نوع تشویق ترویج سیاست های بین را بهینه ای
کردید، توصیف من برای که وضعیت به هرحال کرد. انتخاب دوم نوع
نیست باز چندان سیستم، از آنجا که دارد. جدی بسیار چاره جویی به نیاز
را بین الملل خوب علم مراکز از بازدید ان ام دانشجویان از بسیاری و
تعداد برای فقط هم مشترک دکتری دوره های از استفاده ان ام و ندارند
داشت. سریع تغییرات انتظار نباید دارد، وجود دانشجویان از محدودی

بود. خواهد زمان بر و دشوار مسئله، این درمان

بسیاری که است این گذشته سال هشت در من مشاهدۀ افتخاری:
تالش شد، اشاره آن به که وضعیت بهبود برای ما ارشد ریاض دانان از

است. زمان بر همیشه اجتماع ساختارهای در تغییر ایجاد اما کرده اند.

علم تحوالت در زمان مقیاس های که کنید توجه باید : ویالن
در پیش، چندی م افتند. اتفاق به آهستگ تحوالت این و هستند بزرگ
و کردم ادعا را نکته این ،IAS جدید رئیس رف، دای رابرت با گفت وگویی
رد عمل بدترین فرد اگر IAS نظیر مؤسسه ای در که بود موافق کامال هم او
نهایت در یرد، ب اشتباه تصمیمات فقط سال ده مدت به و باشد داشته هم را
باهم، برجسته افراد علم تعامالت شد. نخواهد عوض چندان IAS مسیر
خواهد باعث IAS شهرت و سبقه و محیط خصوصیات آن ها، هم افزایی

کند. پیدا ادامه زیادی حدود تا آن، جلوی به رو مسیر که شد
صورت کندی با علم محیط های در اوضاع منف یا مثبت تغییر
هیچ من به نظر گذشته، سال بیست در و بین الملل سطح در م گیرد.
ظهور موفق پدیده ای به عنوان باشد، بوده ناشناخته قبال که اه دانش
پدیدۀ هنگ کنگ اه دانش که هستند گمان این بر بعض است. نکرده
این و نیست چنین اصال ریاضیات در اما است. بوده اخیر سال بیست
هم شما منطقۀ در نیست. قابل مقایسه اصال مطرح، اه های دانش با اه دانش
اه هایی دانش ادارۀ و تأسیس صرف دالر میلیاردها که هستند کشورهایی

گاه کنند. مطرح بین الملل سطح در را آن ها کرده اند تالش و کرده اند
قبال در برجسته ای چهره های چراکه دارد؛ وجود آن ها موفقیت توهم هم
امضاکردن حد در و مختصر حضوری شده اند حاضر کالن پول های دریافت
این آدرس با را مقاالت یا باشند داشته اه ها دانش این در کاغذ تکه چند
اه های دانش به عنوان اه ها دانش این هیچ گاه اما برسانند. چاپ به اه ها دانش
سطح در پدیده ی سربلندکردن نم شوند. شناخته ریاض جامعۀ در موفق
سطح در است. دشوار بسیار علم مؤسسات بر حاکم فضای در بین الملل
همین اما است؛ متصور و ن مم موفق مؤسسۀ ی سربلندکردن منطقه، ی

زمان مقیاس و دارد برنامه ریزی و تالش به نیاز و است دشوار هم دستاورد
«سال». نه و است «دهه» مؤسسه ای چنین ل گیری ش در

نزدی طیف این  باالی رده های به هرچه م رسد به نظر و افتخاری:

١٣


