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ﮔﺎﻣﺎ  ،ﺷﻤﺎره یِ  ، ٢٣ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنِ ١٣٨٩

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رﺳﻮل رﮐﻨ زاده

 ١ﻣﻌﺮﻓ
رﺳﻮل رﮐﻨ زاده ﺳﺎلِ  (1960) ١٣٣٩در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺳﺎلِ  (1978) ١٣۵٧دﯾﭙﻠﻢ رﯾﺎﺿ را از
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنِ ﺳﻌﺪییِ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در رﺷﺘﻪیِ ﻓﯿﺰﯾ
ﺗﻌﻄﯿﻼتِ اﻧﻘﻼبِ ﻓﺮﻫﻨ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ یِ ﻓﯿﺰﯾ

اداﻣﻪیِ دورهیِ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ یِ ﻓﯿﺰﯾ

وارد داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮدوﺳ یِ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از
را ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﺎلِ (1986) ١٣۶۵

را از داﻧﺶﮔﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎلِ  (1990) ١٣۶٩دورهیِ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ یِ ارﺷﺪِ ﻓﯿﺰﯾ

را در داﻧﺶﮔﺎه ﻓﺮدوﺳ یِ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎلِ  (1999) ١٣٧٨دﮐﺘﺮایِ ﻓﯿﺰﯾ

ِ ﻧﻈﺮی را از

داﻧﺶﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘ یِ ﮐﻼوﺳﺖﻫﺎل  ١در آﻟﻤﺎن اﺧﺬ ﮐﺮد .او ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ١٨ﻣﻘﺎﻟﻪیِ ﭘﮋوﻫﺸ ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻫﻢاﮐﻨﻮن داﻧﺸﯿﺎرِ ﻓﯿﺰﯾ

٢

داﻧﺶﮔﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ.

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ

• اﻧ ﯿﺰهی ﺷﻤﺎ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﻪ ﺑﻮده؟

◦ اﻧ ﯿﺰه ﻣﺸﺨﺼ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤ آورم ،ﻓﻘﻂ ﻣ داﻧﻢ از دورهی ﻧﻮﺟﻮاﻧ از ﮔﻔﺘ ﻮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد آن ﻟﺬت
ﻣ ﺑﺮدم .ﻣﺜﻼ وﻗﺘ ﻫﻨﻮز دﺑﺴﺘﺎﻧ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ دورهی راﻫﻨﻤﺎﯾ ﺑﻮدم ﻣﺪتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﮐﻪ
اﮔﺮ ﯾ

ﻃﺮف ﺗﺮازو وزﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻃﺮف دﯾ ﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑ ﺸﻢ ﭼﻪ ﻣ ﺷﻮد .راﺑﻄﻪی ﺟﺎﻟﺒ ﺑﯿﻦ

دو ﻧﯿﺮو ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام .در آن زﻣﺎن ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﯾ

ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﯾﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻮدم )ﯾﻌﻨ

ﺣﺪود ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣۵٣ﺗﺎ  (١٣۵٧ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺒﯿﺖ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺎ وﻟ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮدم.
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮد،
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨ ﺎم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ در ﮐﻨ ﻮر  ١٣۵٧ﻓﻘﻂ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ

و رﯾﺎﺿ ﭼﻨﺪ داﻧﺸ ﺎه را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﺮدم.
Clausthal University of Technology١
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• آﯾﺎ اﻧ ﯿﺰهی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻋﻮض ﺷﺪه؟
◦ ﻧﻪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آن اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ور رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﯿﺰﯾ
در ﻗﺪﯾﻢ ﻓﻘﻂ از ﺑﻌﻀ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ وﻟ ﮐﻤ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮدم وﻟ ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه

اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ واﺿ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آدﻣ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪاﻧﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و
ﮔﺴﺘﺮش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮه ﻋﻼﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد.

• اﺳﺘﺎدﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ داﺷﺘﯿﺪ ﮐ ﺑﻮد؟
◦ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ

در داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮدوﺳ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدم .دﻟﯿﻞ رﻓﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﻣﻦ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم و در ﮐﻨ ﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ زﺑﺎن اﻣﺘﺤﺎن دادم .در آن زﻣﺎن ﺑﻌﻀ از داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺷﺮط ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧ ﻠﯿﺴ اﻣﺘﺤﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮدوﺳ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؛ و اﻣﺮوز ﺣﺲ ﻣ ﮐﻨﻢ ﯾ

از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻧﺘﺨﺎﺑ

ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺪﺗ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ،ﺳﻼماﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ،و در ﯾ

از داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﺸﻮر

ﺑﺎﺷﻢ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ

 ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﻢ ،ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دوره داﻧﺸﺠﻮﯾ ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن

زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ ) .(١٣۶٢در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ از دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮر و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻄﺎناﻟ ﺘﺎﺑ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدم ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤ ﺎری ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارم.
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در دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ؛ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮﺑﯿﺸﻪای و دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻢ
ﮐﻮﻫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﯾﻦ را دارم.
در دورهی دﮐﺘﺮی در آﻟﻤﺎن ﻧﺰد اﺳﺘﺎدم ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺎﻧﺲ دﯾﺘﺮﯾﺶ دوﺑﻨﺮ ) (H. D. Doebnerﻣ ﺎﻧﯿ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺸﻮد وﻟ درسﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر دِﺗﻠﻒ ﺑﻮخﻫﻮﻟﺘﺰ
) (Detlev Buchholzدر زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺪان و روشﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﺮی در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺪان در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻓﯿﺰﯾ
ﻧﻈﺮی ﮔﻮﺗﯿﻨ ﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ.
• آﯾﺎ از ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸﻪ ﺑﻮدن راﺿ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

◦ راﺿ ام .ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﺎدم ﻧﻤ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺪاﺷﺪن از آن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ.
• اﮐﻨﻮن در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﻣ ﺎﻧﯿ

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ )ﻫﻨﺪﺳﻪی آن( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ

◦ در زﻣﯿﻨﻪی اﭘﺘﯿ

ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻌﻤﯿﻢﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺪوس .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ اﭘﺘﯿ

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ در ﻣﺎدهی ﭼ ﺎل )ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ(

ﻧﯿﺰ ﻣ ﭘﺮدازم.
• ﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
◦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻓﺮد ﺗﺎزهﮐﺎر و ﻣﺘﻮﺳﻄ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرم زود اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﯾ
ﺧﻮدم آن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﯾ
آن ﯾ

ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐ را ﺑﺎ ﯾ

ﺑﺮﭘﺎﯾﺶ آزﻣﺎﯾﺸ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾ

روز

ﮔﺮوه آﻟﻤﺎﻧ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ در

ﺧﻤﯿﺪﮔ ﻓﻀﺎ ـــ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻃ ﻣﻘﺎﻟﻪای اراﺋﻪ ﮐﺮده

ﺑﻮدﯾﻢ ـــ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨در  PRAﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﻮزه
ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
• ﮐﺎر ﺟﻤﻌ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮدی را؟
◦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻌ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪم و آن را ﺿﺮوری ﻣ داﻧﻢ .ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ام ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸ
اﭘﺘﯿ

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ ﺑﺎ ﮐﻤ

ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ در داﻧﺸ ﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .در آن ﺟﺎ ﺳﻌ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺑﻌﻀ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎر

ﺗﯿﻤ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ واﻗﻌ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﺛﻤﺮات آن ﺑﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾ

ﺟﻤﻠﻪی اﺧﻼﻗ ﻫﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ .اﺳﺎس ﮐﺎر ﺟﻤﻌ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ »ﮐﺎر« ﺑﯿﺸﺘﺮ از

»ﺧﻮد« ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﺪه و ﻣﺒﻘﯿﻪی آن »ﮔﺬﺷﺖ« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﮐﺎر ﺟﻤﻌ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ارزﯾﺎﺑ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
◦ اراﺑﻪی ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ روانﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺻﻄ ﺎک ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﯾ

i

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺟﺪی .از اﯾﻦ رو

از ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن آن راﺿﯿﻢ .وﻟ اﯾﻦ اراﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ راه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﻞ دادن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ
ﯾ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .وﻗﺘ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺨﺸ از داﻧﺸ ﺮان اﯾﺮاﻧ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﭽﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻣ ﻧ ﺮﯾﻢ ،ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ راﻫ ﺑﺲ ﻋﺮﯾﺾ
و ﻃﻮﯾﻞ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم ﭘﮋوﻫﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺼ  ،ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪهای ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪهی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﺧﻠ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﻣﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺮﻓﻪای ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﻧﻮی آن اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﯿﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎران ﺟﻮان ﮐﻪ اﮔﺮ ﻇﺮف ﯾ

ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪای

ﭼﺎپ ﻧ ﻨﻨﺪ اﺧﺮاج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﯿﺎراﻧ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاری دارﻧﺪ
و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑ ﻮﺑﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای راه
ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣ رﺳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﻫﺎﯾ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾ آنﻫﺎ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ )ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﺪرت( در  PRLﯾﺎ ﻧﯿﭽﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ روال ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دراز ﻣﺪت دارد ،راه
ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪی ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﮋوﻫﺸ ﺮان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ ﻧ ﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺸﻤ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎ و ﭼﺸﻢ دﯾ ﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ .اﻣﺎ ﮐﺸﻒ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻣ ﺑﺎ روﯾ ﺮدی ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
• از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتِ ﺣﺮﻓﻪای اﺳﻢ ﺑﺮدهاﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ”ﻣﻨﻈﻮرم ﭘﮋوﻫﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺼ  ،ﯾﺎ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪهای ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد“ .ﮐﻤ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتِ ﺣﺮﻓﻪای ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ؟
◦ در ﺣﻮزهی ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑ ﻣﻨﻈﻮرم واﺿ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑ راهاﻧﺪازی ﺑﻌﻀ
از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪی ﺑﻌﻀ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای در
دﻧﯿﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﯾ

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ دﺳﺘ ﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾ ﺮ ﻣ ﺗﻮان

ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿ دﺳﺘ ﺎﻫ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﺤﺼﻮل ﯾ

رﺷﺘﻪی ﺗﺨﺼﺼ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر

ﭘﮋوﻫﺸ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸ ﺗﯿﻤ و ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﻈﺮی ،ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺻﻠ رﺷﺘﻪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠ آن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ اﺑﺘﺮ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﮐﺎرﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻈﺮی ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠ اﺳﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼ
ﯾ

ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺪف اﺻﻠ اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ :ﻣﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی دادهی ﺗﺠﺮﺑ در ﻣﺎدهی ﭼ ﺎل و ﻣﻮاد ﻧﻮﯾﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ
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ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿ دﻗﯿﻘ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟ اراﺋﻪی آنﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺟﺎن ﮐﺎردی )John
 (Cardyﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺪان را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺣ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
در ﻣﺎده ﭼ ﺎل ﻧﻮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻫﻤﺪﯾﺲ اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻋﻠﻤ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن از
ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﯾ

ﻣﺜﺎل دﯾ ﺮ را ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ در ﺟﺎی دﯾ ﺮ اﯾﻦ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
• آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ؟
◦ »ﺑﻠﻪ« و »ﻧﻪ« .ﺑﻠﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾ ارزﺷﻤﻨﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎر اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠ ﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻠ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﺎز ﻫﻢ داﻧﺸ ﺮان درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ ﻣﺎﻟ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﯿ ﮐﺸﻮری ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮدار و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی اﺷﺨﺎص را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ :ﯾ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺎﻣ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﻨﺪ

و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮔﺮوﻫ از داﻧﺸ ﺮان ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ .دوم آﻧ ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان از ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ دو ﻋﯿﺐ رﻓ ﺷﺪﻧ
اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾ

ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻈﺮی ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻠ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ راﻫ ﺟﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮاﻧﯿ ﺎهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﮔﺬارد.
• ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾ اﻣﯿﺪوارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪی دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان از ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟
◦ ﻣﻦ اﺻﻼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧ در ﺑﯿﺮون داﻧﺸ ﺎه ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻠ ﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻠﻤ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻋﻠﻤ در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی آﺗ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟ ﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻢ.
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• ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،اﺷ ﺎل
ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓ و ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﯾ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻢ ،ﺳﺘﺎد ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ

از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨ

از ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶاﻧﺪ )دﻓﺘﺮ

ﻫﻤ ﺎریﻫﺎی ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری( ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻨﺎوری ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ و
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾ

از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی

زﯾﺎدی را روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶ را در ﮐﺸﻮر ﺟﺪی و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهی ﻋﻤﻠ ﺮد ﺑﻘﯿﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ؛ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﺻﻨﻌﺘ  ،ﭘﮋوﻫﺸ ﺪهﻫﺎ ،و ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ
ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖ ﺑﺪﻫﻢ .اﻣﺎ ﯾ

ﭼﯿﺰ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻨ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ

اﻣﺮ

ﺿﺮوری ،اﺻﻠ و ﺣﯿﺎﺗ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺘ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺧﺮج
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ
اﻣﺎ ﯾ

ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﺷ ﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد وﻫﻤ ﺎراﻧﻢ ﺑ ﯿﺮم .ﻣﺎ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه دوﻟﺖ را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣ داﻧﯿﻢ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﺮﻓﻪای اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ﻧﺪارﻧﺪ،
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اﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺮون از داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾ

i

»ﮔﺮوه« در داﻧﺸ ﺎه

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺸ ﻠ از آﻧﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .ﺣﺘ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺟﺎﯾ ﺎه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ وﻗﺖ دﯾ ﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﺪی ﺧﻮدﻣﺎن در داﻧﺸ ﺎه دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل را ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺷﺮوع ﻧﺸﻮد ﻣﺎ از ﺣﻠﻘﻪی ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز دور ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ
ﺑﯿﺮون ﻧﻤ روﯾﻢ :داﻧﺸ ﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮی ﺑﺸﻮد و ﺑﯿﺮون ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آن
راهﮐﺎری اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎدِ ﻓﻦآورییِ ﻧﺎﻧﻮ از ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺮایِ
ارزﯾﺎﺑ یِ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮلِ ﭘﮋوﻫﺸ یِ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃ یِ ﺳﺎلﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ
ﭼﻪﺑﻮده؟ ﺑﻮدﺟﻪﺷﺎن ﭼﻪﻗﺪر ﺑﻮده؟ ﮐﻤ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿ دﻫﯿﺪ؟
◦ ﻣﻨﻈﻮرم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای را ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ دو دﻫﻪ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ روی
ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻣﻮاﻧ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺮﻓﻪای در اﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑ ﮐﻤ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖرﺳ ﻧﺪارم.
• ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻮدهاﯾﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدهاﯾﺪ؟
◦ زﻣﺎﻧ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷ ﯾ

از داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾ

و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸ ﺎه دﯾ ﺮی ﺑﻮدهام.

اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره رواﺑﻄﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺤﺪود )ﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده( ﺑﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل و ﭘﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤ

ﮐﺮدهام.

• آﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ؟ ﭼﻪﻗﺪر؟
◦ آﻣﻮزش را ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ دارم و ﻣﻌﻠﻤ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر
اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺪﻣﺘﻢ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮب و ﻗﺪر ﺷﻨﺎس را ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪام
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻧ ﯿﺰهام ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗ ﻤﻠﻪ ﻋﺮض ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮر و ﮔﺮﻣ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﻗﺘ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی روی
ﺗﺨﺘﻪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،از ﮔﺮﻣﺎی ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﺣﺲ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺒﺮی ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﻟﻮی در داﺳﺘﺎن دل اﻧ ﯿﺰ آن
ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺷﺘﺮش را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد راه ﻣ اﻓﺘﺎد و از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣ ﮐﺮد ،ﻣﻘﻠﺪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺘﺮ ﻓﻘﻂ از اﺷﺘﯿﺎق آن ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد:
ﮐﻪ ﮔﺰاﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﯿﻬﺎی او

ﺑﻮی ﺑﺮد از ﺟﺪ و ﮔﺮﻣ ﻫﺎی او

ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﻋﻠﻢ ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻣﻮزش
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ﻋﻠﻢ ﯾ
ﯾ

i

ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﮐﻼس ﻣﻄﻠﻘﺎً ﯾ

ﭼﯿﺰ را ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ! ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﮋواک ﺻﺪاﯾ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺻﺪا ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮم .ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﮐﺴﺎﻧ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ
را ﺑﻪ زﯾﺮﺑﺎران در ﺣﺎل رﯾﺰﺷ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮐﻨﻨﺪهی آن ﺑﺎراﻧﯿﻢ و ﻧﻪ از ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ آن ﺑﺎ ﺗﻦ و ﺟﺎن اﯾﻦ
اﻓﺮاد )ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ( ﺑﺎ ﺧﺒﺮﯾﻢ:
ﯾ

دو دﻫﺎن دارﯾﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮ ﻧ
دﻣﺪﻣﻪی اﯾﻦ ﻧﺎی از دمﻫﺎی اوﺳﺖ
ﺑﯿﻦ ﯾ

دﻫﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﺴﺖ در ﻟﺐﻫﺎی وی
ﻫﺎی و ﻫﻮی روح از ﻫﯿﻬﺎی اوﺳﺖ

آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی و آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﻌﻀﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘ ﺑﺎﯾﺪ

ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻦ دﯾﺪهام اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ دروس ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧ ﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺳﻮز دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑ ﯿﺮد
و آرام آرام داروی ﮔﺎﻫ ﺗﻠ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ ﻣﺸ ﻠ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ در
ﻧﻬ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ )ﺣ ﻤﺖ  ٣٧٢ﻧﻬ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺻﺒﺤ ﺻﺎﻟ ( :اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را
ﺿﺎﯾ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻫﻞ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﺑﺎز ﻣ زﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت از ﺿﺎﯾ ﻧ ﺮدن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن و ﭘﺎﺳ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن آن اﺳﺖ.
• ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی و ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
◦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی و ﻫﻔﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .دو ﻣﻮرد دﮐﺘﺮی و ﯾ

ﻣﻮرد

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی و ﺷﺶ داﻧﺸﺠﻮی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ )اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ( ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧ آﻣﻮزش ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟

◦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠ ﻪ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎﺳﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺗﻘﻠﯿﺪی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ
از دﯾ ﺮان و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﻨ ﺎﻣ ﭼﯿﺰی را از ﮐﺴ ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ
آن را ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و در واﻗ از آن ِ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ .دروس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻓﯿﺰﯾ

ﺗﻘﻠﯿﺪی

اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻫﻢ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻼﻧ ﮐﻨﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪی دروس ﻣﻮﺟﻮد در
آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﭼﻪﻗﺪر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
◦ ﺧﯿﻠ زﯾﺎد .ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﻋﺎدت دارم ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪی ﭘﮋوﻫﺸ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻓﺎرﺳ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﯿﺰﯾ
ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪی ﻓﯿﺰﯾ

ﯾﺎ اﺧﯿﺮاً

ﯾﺎ ﺑﻌﻀ ﺟﺎﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪام .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪی ﮔﺎﻣﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام وﻟ

ﺟﺪاً ﻋﻼﻗﻤﻨﺪم ﮐﻪ ﻫﻤ ﺎری ﺑﺎ وﯾﺮاﺳﺘﺎران و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﮔﺎﻣﺎ را ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ
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ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﺑﺎ اﻧ ﯿﺰهای ﻣﺜﺎل زدﻧ روﺷﻦ ﻧ ﻪداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺗﻮان ﻫﻤ ﺎری ﺑﺎ آﻧﻬﺎ.
• اﺳﺘﺎدِ راهﻧﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﮐ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ او ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
◦ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻦ در دوره دﮐﺘﺮی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺎﻧﺲ دﯾﺘﺮﯾﺶ دوﺑﻨﺮ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ او ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ از اﺳﺘﯿﻞ او ﺧﯿﻠ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ آن ﺷﯿﻮه ﺷﺎﯾﺪ در آﻟﻤﺎن ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ وﻟ ﻣﻦ آن را
ﺧﯿﻠ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ﻧﻤ داﻧﻢ ﻣ ﺮ آن ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾ
او ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎﯾ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رﯾﺎﺿ ﻓﯿﺰﯾ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آ ﮐﺎدﻣﯿ

از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ

آرﻧﻮﻟﺪ زوﻣﺮﻓﻠﺪ ﺑﻮد و از

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮش را ﻃﻮﻻﻧ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪی ﻫﺸﺘﻢ زﻧﺪﮔ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ

ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻄﺎی ﺟﺎﯾﺰهی وﯾﻞ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿ ﺟﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
• آﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾ

ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﭼ ؟

◦ ﺑﻠﻪ .ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣ  ،ﻓﻠﺴﻔﻪ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻣﻀﺎف( و اﺧﯿﺮاً ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ.
• ﭼﻪ ﻗﺪر ورزش ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
◦ ﮐﻤ ﻧﺮﻣﺶ .دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﺒﻠ و ﺑ ﻫﻤﺘ اﺳﺖ و اﺻﻼ رﺑﻄ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺪارد.
• ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ دوﺳﺖ ﺑﻮدﯾﺪ .ﺧﺎﻃﺮهای از اﯾﺸﺎن
دارﯾﺪ؟
◦ ﺑﻪ واﻗ ﺷﻬﺎدت او ﯾ

از ﺗﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دوﺳﺘ ﺑﺎ او ﯾ

از ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ

دوﺳﺘ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهام .روﺣﺶ ﺷﺎد .ﺟﺪﯾﺖ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ او و ﻧﯿﺰ آزادﮔ اش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪون ﻧ ﺮاﻧ اﮔﺮ اﯾﺮادی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺣﺘ ﯾ

ﺷﺨﺺ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر

ﻣ دﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﺮد .ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷ و ﺟﺪﯾﺖ او را ﺑﻌﻀ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﺎ او دﻣﺨﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ
ﮔﻔﺘ ﻮی ﺗﻠﻔﻨ ﺳﺎده ﺑﺎ او ﯾ

ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻮد ،ﺑﻪ

ﮔﯿﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﯾ

از ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾ

ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ زﻧ

ﻣ زد ،ﻫﻤﺴﺮم ﻓﻮراً ﻣ ﻓﻬﯿﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘ ﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﺴﺘﻢ .زﻣﺎﻧ

ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن را داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ و دﻟﯿﻞ
آن را دﻟﺘﻨ

دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻃﻔ او اﺳﺖ .ﺣﺪود ﯾ

ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدﺗﺶ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از ﮐﻤ ﮔﻔﺘ ﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘ ﻮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺟﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻤ ﻣ ﮐﺸﯿﺪ و در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺎدهی ﺗﺎرﯾ

ﺗﻮﺿﯿ داد

و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮای او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .دو ﺑﺎر ﺑﺮای دﻓﺎﻋﯿﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
آﻣﺪ ﯾ

ﺑﺎر ﺑﺮای ﯾ

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و ﯾ

ﺑﺎر ﺑﺮای ﯾ

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﺑﺎ

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺟﺪی ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣ ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﺮد.
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ﺑﺎ ﺑﻌﻀ دوﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺳﺎﻟ ﺮد ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﯾ

i

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ ﻧﺎم او

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ را ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدم و ﻫﻢ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺠﻠﻪی ﮔﺎﻣﺎ ﮐﻪ از رﻓﯿﻘﺎن ﺷﻔﯿﻖ
او ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ ﻨﯿﻢ.
در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻮدم روزی اﯾﻤﯿﻠ ﻓﺮﺳﺘﺎد و در اﻧﺘﻬﺎی آن ﻧﻮﺷﺖ :ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ دﯾﺪم در ﻓﻀﺎزﻣﺎن ﺧﻤﯿﺪه ﺧﻂ راﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ژﺋﻮدزﯾ

ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ روﺣﺶ را ﺷﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺑ ﮐﺮاﻧﺶ ﻗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺼﺪاق :ﻋﺎش ﺳﻌﯿﺪاً و ﻣﺎت
ﺳﻌﯿﺪا ﺑﻮد.
• ﺷﻤﺎ در دوران ﺟﻨ
◦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﻨ

ﺗﺤﻤﯿﻠ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﯾﺪ .ﺧﺎﻃﺮهای از آن دوران دارﯾﺪ؟

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﻨﻪای ﺑﺮای آزﻣﻮدن ﻋﻘﺎﯾﺪم ﺑﻮد .ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی زﯾﺎدی دارم اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی

اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﻮﯾﻢ ﺟﻨ
ﺗﻼش ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آورد .ﻣﺎ در ﺟﻨ
ﺟﻨ

از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺎ رﺧﻮت را زدود و آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﯾ

ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ

را ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣ داﻧﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﯿ ﮐﺸﻮری ﻫﯿ ﮔﺎه دﭼﺎر آن ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻨ

از

ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻧﻈﺎﻣ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎﺧﺖ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
◦ ﻣﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺪﯾﺪهام .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﯾ

ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺰﺑ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر

ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪای اﺳﺖ .ﮔﺎﻫ ﺧﻮب در ﻣ آﯾﺪ و ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﺑﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺧﻮﺷﺒﺤﺘﺎﻧﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد از درون داﻧﺸ ﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ آ ﮐﺎدﻣﯿ

را دارﻧﺪ ﺧﯿﻠ اوﺿﺎع ﺧﺮاب ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ دو ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ :اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ و
دوم اﻧﺘﺨﺎﺑ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪی ارﮐﺎن داﻧﺸ ﺎه .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﮐﺮدن ،اﻣ ﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﺪﻧ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ از ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ  ،ﮐﻪ در ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺨﺒ

آنﻫﺎ ﺟﺎر زده ﻣ ﺷﻮد ،درﯾ

ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ) .ﻣ داﻧﯿﺪ در ﺑﻌﻀ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾ
اﻣﻀﺎ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ داﻧﺸ ﺎﻫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد( .ﺷﺎﯾﺪ ﯾ

داﻧﺸ ﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘ

اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺟﻤ آوری

از اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ

ادارهی داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻧﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز و ﻋﺮﺿﻪی آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم داﻧﺸ ﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ واﺿ اﺳﺖ
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ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ زﻣﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﯾ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺣﺮف روﺷﻨ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
• ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ را از ﭼﻪ زﻣﺎﻧ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﺪ؟
◦ از دوره داﻧﺸﺠﻮﯾ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﮐﺮدم .اوﻟﯿﻦ درس رﺳﻤ در داﻧﺸ ﺎه ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺪرک
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ،درس ﻓﯿﺰﯾ

ﻣﺪرن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق ﯾ

از داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻮد )ﺳﺎل

.(١٣۶٩
• ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸ از آﻣﻮزﺷﺘﺎن را در اﯾﺮان و ﺑﺨﺸ را در آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪهاﯾﺪ .اﻻن ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺳﺘﺎد
داﻧﺸ ﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷ  ،ﭘﮋوﻫﺸ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ یِ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر را در ﺣﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
◦ اول آﻣﻮزش :در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﻗﺒﻞ از داﻧﺸ ﺎه ﺗﻮﺿﯿﺤ ﺑﺪﻫﻢ .در آﻟﻤﺎن ،اﻓﺮاد ﭘﺲ از
ﻃ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دورهی دو ﺳﺎﻟﻪی راﻫﻨﻤﺎﯾ وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح Orientierungsstuﬀe
ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ دورهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟ دوم )اﻧ ﻠﯿﺴ ( ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ داﻧﺶآﻣﻮزان در دو درس رﯾﺎﺿ و زﺑﺎن دوم ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ :ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو درس ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ) (Gymnasiumﻣ روﻧﺪ ،درﺟﻪ دوﻫﺎ
ﺑﻪ رآلﺷﻮﻟﻪ )) (Realschuleﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ( و دﺳﺘﻪی ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺪارس
ﺣﺮﻓﻪای ) (Berufschuleوارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣ روﻧﺪ ﭘﺲ از ﻃ ﯾ

دورهی ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ

ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ دورهی ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺿ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﯾﻖ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨ ﮐﺴ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧ در رﯾﺎﺿ ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ادﺑﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧ دﯾ ﺮ وارد ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﺑﺮای

اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷ دوره ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ)ﮐﻪ از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ ﺷﻮد .ﺑ ﺬارﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻢ .در آﻟﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﯾ
ﮐﻼﺳﯿ

درس ﻣ ﺎﻧﯿ

در ﻣﺠﻤﻮع دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی در ﺣﺪ ﮐﺘﺎب ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ،

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻪ درس ﻣ ﺎﻧﯿ

ﮐﻼﺳﯿ

دارﯾﻢ .ﯾﺎ ﯾ

درس ﭼﻬﺎر واﺣﺪی اﻟ ﺘﺮودﯾﻨﺎﻣﯿ

در ﺳﻄ ﮐﺘﺎب ﺟ ﺴﻮن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻪ درس اﻟ ﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ  ١و  ٢و اﻟ ﺘﺮودﯾﻨﺎﻣﯿ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎزه ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دو درس اﻟ ﺘﺮودﯾﻨﺎﻣﯿ

اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﭼﻬﺎر درس ﻣ ﺎﻧﯿ

دارﻧﺪ ﮐﻪ
را اراﺋﻪ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ

اراﺋﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن دو درس اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﺳﺘﺎد ﻣﻦ در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪی درس ﯾ

از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد
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را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﮐﺮد .در دورهی دﮐﺘﺮی آﻧﻬﺎ درس رﺳﻤ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ دروس ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨ ﻪ ﯾ
ﺑﻮدم ،ﺣﺪود ده درس در ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿ و ﻓﯿﺰﯾ

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی

ﮔﺬراﻧﺪم .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ

ﺗﻔﺎوت اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮد اﺗ ﺎﯾ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ .ﻣﻦ
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺷﺮودﯾﻨ ﺮ ﺑﺮای اﺗﻢ ﻫﯿﺪورژن را اﺳﺘﺎدم در ﮐﻼس ﻣ ﺎﻧﯿ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ

ﺗ ﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣ داد.

دوم ﭘﮋوﻫﺶ :اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ در آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎ ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﯾ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﻠ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ
و ﻣ ﺎﻧﯿ

ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾ

ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪی دروس اﺻﻠ

ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ )ﻓﻮلﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﺪ .درسﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺷﺎﻣﻞ :رﯾﺎﺿ ﻓﯿﺰﯾ
اﻟ ﺘﺮودﯾﻨﺎﻣﯿ

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮیﻫﺎ و دروس ﻓﯿﺰﯾ

 ،ﻣ ﺎﻧﯿ

ﮐﻼﺳﯿ

،

ﭘﺎﯾﻪ و درسﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﺳﻄ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد .درسﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻤﺎن ﺷﺎﺧﻪ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﺠﻤ اﻓﺮاد در ﯾ

اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻣﺎ اﻧﺼﺎﻓﺎ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣ رود ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده آﻣﺎده اﺳﺖ .درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد وی ﺗﺪوﯾﻦ ﻣ ﺷﻮد و اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺷﺎن ﺧﻮد ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟ درس ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ روی
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮﻣ دارﻧﺪ .ﺟﻤﻼت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻨ دار اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی رﯾﺎﺿ  .در ﻃﻮل ﻣﺪت ﮐﻼس ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪای اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و از ﺳﺮ
ﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دادن و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد درسﻫﺎ ﮐﻢ و ﻋﻤﻖ آنﻫﺎ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﯿﺎران و اﺳﺘﺎدﯾﺎران ،ﮐﻪ
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪی درس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر اﺻﻠ ﻫﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻮدﺟﻪی ﭘﮋوﻫﺸ ﺗﻮﺳﻂ آن اﺳﺘﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ،از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ  .اﺑﺘﺪا ﯾ

ﭘﺮوژه

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﺷﻮد .در آن ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد ﻫﻤ ﺎران )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮیﻫﺎ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ از رﺷﺘﻪﻫﺎی
دﯾ ﺮ( و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی و ارﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﺎ درﺳﺖ ﻋ ﺲ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی را ﭘﺬﯾﺮش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾ

ﭘﺮوژه

ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣ ﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣ روﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﺳﻦ و ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده دادهاﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﺴ
ﺑﻪ ﻓ ﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪی ﭘﺰی ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣ دﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻼش اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ
وﻟ ﻫﯿﭽ ﺲ ﻗﺪر آﻧﻬﺎ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
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ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ،ﮐﻤ

i

ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣ دﻫﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻣ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨ ﯿﻦ آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎﯾ ﺑﻌﻀ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ دارای ﺑﻮدﺟﻪی ﮐﻢ و ﮔﺎﻫ ﺑﻮدﺟﻪی آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزﻣ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻮردش ﺣﺮف زدﯾﻢ.
ﺳﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ :اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎ را ﻓﺮد ﺷ ﻞ ﻣ دﻫﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن آن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ وﺿ ﻣﺎ!( و روﺳﺎی داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎﯾ ﮐﻪ دارای درﺟﻪی اﺳﺘﺎد
ﺗﻤﺎﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ،
اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﺣﺰﺑ و ﺳﯿﺎﺳ ﻧﺪارد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎب رؤﺳﺎی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎ
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﺟﺎﯾ ﺎه ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ دورهی رﯾﺎﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ

آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﮐﺲ دﯾ ﺮی ﺑ ﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﻧﺶ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧ

رﯾﯿﺴ

را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ از اﺑﻬ اﺷﺘ ﺮ ) (Abhay Ashtekarﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ اﺻﺎﻟﺘﺎً ﻫﻨﺪی اﺳﺖ و در ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﯾ
ﭘﮋوﻫﺸ ﺪهی ﮔﺮاﻧﺶ را اداره ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﻣ ﮔﻔﺖ دﻟﯿﻞ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ
ﺗﻮﺳﻂ وی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻨﺪی اﺳﺖ و از ﺑﻌﻀ اﺧﺒﺎر ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در آﻟﻤﺎن ﻧ ﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﭼﻘﺪر آنﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪی ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯿﺘ در آن ﻧﻘﺸ
ﻧﺪارد .ﻣﺜﺎل ﺳﺮﺑﺴﺘﻪای را ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ

ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ

ﮐﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻓﺮق ﭘﺮوﺗﻮن و ﻧﻮﺗﺮون را ﻫﻢ ﻧﻤ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻗﻮت آنﻫﺎ ﮐﺎر ﺟﻤﻌ اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨ داﻧﻪﻫﺎی ﺗﺴﺒﯿ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .اﺧﯿﺮاً ﯾ
از اﯾﺠﺎد ﯾ

از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ اﭘﺘﯿ

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ ﺧﺒﺮ

ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ ) (Quantum Highwayرا داد .ﻣﻨﻈﻮر آن ﺑﻮد ﮐﻪ ده داﻧﺸ ﺎه در اروﭘﺎ،

ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ راهآﻫﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ روی ﯾ

ﭘﺮوژهی ﺑﺰرگ اﻃﻼﻋﺮﺳﺎﻧ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣ ﮐﺎر

ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را از اﯾﺠﺎد آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗ ﺮاری و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
• ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ارزﯾﺎﺑ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷ  ،ﭘﮋوﻫﺸ و

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ یِ آنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
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◦ اﮔﺮ از ﻧﺴﻞ اول ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان و ﺣﺘ ﻧﺴﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﺑ ﺬرﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
داﻧﺸ ﺎه ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ در ﯾ

ﺳﻄ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ

آنﻫﺎ ﯾ ﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﻧﻘﺸ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾ ﺪاﻧﺎن ﻧﻈﺮی داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﮐﺘﺮی ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻧﺪ ،اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و روح اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی

ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﯿﺰﯾ

داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﯿ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧ ﯿﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی را
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن ﭘ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣ داﻧﻢ .اﻣﺮوز ﻣﺎ اﻓﻖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ و
ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی دارﯾﻢ .ﻣﻦ از ﯾ
رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾ

دو دﻫﻪی دﯾ ﺮ ﯾ

از ﻋﺰﯾﺰان زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘ
ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهﻫﺎی داﺧﻠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ

ﻫﻤﻪی آن ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻪ ﮐﻮﭼ ﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﺘ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﺎرتِ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺰای ﺧﯿﺮ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
• راﺑﻄﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻃﻮر اﺳﺖ؟
◦ راﺑﻄﻪای ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر وﻣﺎدر ،دﯾﺪن آنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺳﺖ .ﻓﺮﻗ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ .از ﺻﻤﯿﻢ دل دوﺳﺘﺸﺎن دارم.
ﭼﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟

• ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

◦ ﻣﻦ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

را ﻓﻘﻂ ﺷﻨﯿﺪهام ،ﻣﺜﻞ ﻣ ﺘﺐ ﻻﻧﺪاﺋﻮ؛ وﻟ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻓ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻧﺪارم.

ﻣ ﺘﺐﻫﺎ در واﻗ زﻣﺎﻧ ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺲ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی رهآوردﻫﺎی ﯾ

ﻋﻠﻢ ﻣﺜﻼ ﻓﯿﺰﯾ

ﻧ ﺎﻫ

ﻧﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾ ﺮ ﻫﻤﻪی ﻣ ﺸﻮﻓﺎت را ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ و زاوﯾﻪی دﯾﺪ دﯾ ﺮی را
در آن ﺷﺎﺧﻪی ﻋﻠﻤ ﺑ ﺸﺎﯾﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را در ﺳﺮی ﻻﻧﺪاﺋﻮ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣ ﺘﺐ ﮐﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ﯾﺎ ﻣ ﺘﺐ ﻓﺮاﻧ ﻔﻮرت.
ﯾ

ﻣ ﺘﺐ ﺗﻮﺳﻂ آدمﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻔ ﺮی ﺧﺎص اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﺑ ﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟ ﺑﺤﺚ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ.

در ﺳﺎل  ١٩٩٧ﯾ

ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪی Trans. Am. Math. Society

 (Arnoldرﯾﺎﺿ ﻓﯿﺰﯾ

٢

ﺑﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ آرﻧﻮﻟﺪ )V. I.

دان ﺷﻬﯿﺮ روﺳ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﻘﺪﻣﻪی آن ﺑﺨﺸ از ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ آرﻧﻮﻟﺪ

ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﺷ ﯿﻦ ) (A. S. Pushkinﻧﻮﺷﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮔﺴﺘﺎﺧ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑ ﻮﯾﻢ
از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮانﺗﺮ ،ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﮐﻞ وزارت آﻣﻮزش ﮔﺬاﺷﺘﻪام ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح
اﻣ ﺎﻧﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧ ﺎه و اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﯾ
را ﻣ دﻫﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ آرﻧﻮﻟﺪ در زﻣﺮهی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺒ

ﺷﺨﺺ ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد ﯾ

ﻋﻠﻤ در رﯾﺎﺿ ﻓﯿﺰﯾ

ﻣ ﺘﺐ

اﺳﺖ ـــ ﮐﺘﺎب

serie 2, vol. 80٢
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ﻣﻌﺮوف ﻣ ﺎﻧﯿ

او را ﺣﺘﻤﺎً ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﻼﺳﯿ

i

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴ دارد ﮐﻪ

ﮐﺴ ﺑﻪ روﯾ ﺮد و ﻧ ﺎه ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾ ﺮ ﻣ ﺎﺗﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺎ وﺟﻮد

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻨ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮد ﻣ ﺘﺐ ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻠ ﻪ ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ از اﻓﻘ دورﺗﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺴ ﻣ ﻧ ﺮﯾﻢ ،ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻘ ﻧﻮﯾﻦ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﮔﺎن آن ﻣ ﺘﺐ زده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﻗ آن ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺒﺎﻧ ﻓﯿﺰﯾ
اﻣﺎ زاوﯾﻪی دﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺣﺘ در ﯾ

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﻠﻄ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤ دور از ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺷﺎﺧﻪی ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺎﺷﺪ و روی ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری

ﮐﻨﺪ.
ﻫﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮان ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

• آﯾﺎ در اﯾﺮان ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

در

اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ؟
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣ ﺘﺐ ﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای »ﻋﺎرف« ﺷﺪن

◦ در اﯾﺮان ﻣﻦ ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

اﺳﺖ؛ ﻗﺼﺪ ﻋﺎرف ﺷﺪن ،ﻧﻘﺾ آن و ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﻣ ﺘﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺣﺸ روﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ

ﮔﻞ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ در ﯾ

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ

و ﺑ آب و ﻋﻠﻒ ﻣ روﯾﺪ .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را

در ﻫﺮ ﺳﻄﺤ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﺪی ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ،ﻣ ﺘﺒ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻬﻢﺗﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

• ﻧﻈﺮِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮردِ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪییِ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎیِ ﻓﯿﺰﯾ

◦ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و ﻣ ﺎن ﻣ ﺷﻮد.
ﯾﻌﻨ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺧﺎﺻ ﻣﻬﻢ ،اﻫﻢ و اﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺟﻬﺖدار و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ در ﻫﺮ دوره و در ﻣ ﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﮐﺎر ﻣﺸ ﻠ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺣﺠﺖ ﻋﻠﻤ )ﯾﺎ ﺷﺮﻋ !( دارد.
• ﺑﻌﻀ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ

در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ) .آﯾﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪﻃﻮر ﻣ ﺗﻮان

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را در اﯾﺮان راه اﻧﺪاﺧﺖ؟
◦ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻨﺎوری ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮهای را ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺠﯿﺮهی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ:
ﺗﻘﺎﺿﺎ↔ ﺑﺎزار ↔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ↔ ﭘﮋوﻫﺶ ↔ آﻣﻮزش
ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﭘﯿ ﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار و ﺑﺎزار
ﻣﺘﻘﺎﺿ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾ ﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ را دارد و ﺗﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯾ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ رﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﯿ ﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻋ ﺲ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑ در ﺑﻌﻀ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺟﺪی اﺳﺖ .اﺧﯿﺮاً ﻣﻼک
ﺗﻮﺳﻌﻪی داﻧﺸ ﺎه را ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ
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درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑ و ﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﻤ

i

ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺤﺼﻮل را ﻣ ﺗﻮان ﻃﻮری ﺗﻌﻤﯿﻢ داد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺾ و ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد .وﻟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ
ﺑﺪون آﻧ ﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آن زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎﻓ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر ﻧﺎﺻﻮاﺑ
اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ راهاﻧﺪازی ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺰی را ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ از او ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ آﻣﻮزش ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد و ﻻﺑ رﺷﺘﻪای را اﯾﺠﺎد
ﻣ ﮐﻨﺪ وﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻨ

اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺘﻪﻫﺎ و وﺳﻮﺳﻪی آن را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ درس را ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ در آن زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﻄﺤ ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .و اﮔﺮ ﯾ

ﺟﻤ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓ ﻋﻠﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺮو در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ رﺷﺘﻪای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎً در وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻣﺸ ﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺗﺄﻣﻞ!
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی را ﺑﯿﻦ ﻫﻤ ﺎران ﺗﺮوﯾ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در دورهی دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﻣﻨﺠﻤﺪ

ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
• آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻤﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
◦ ﺑﻠﻪ .ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾ

 .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻ ﻧ ﺮدم .اﻣﺎ ﻣﺮدم راﺿ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪﻧﺪ

وﻟ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺨﺼ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮد داﺷﺘﻢ )ﭼﻮن ﺟﻮان ﺑﻮدم و
ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ( وﻟ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎرم را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮم از ﮐﺎر اﺟﺮاﯾ در ﻫﺮ
ﺷ ﻠﺶ ﻓﺮاریام.
• آﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳ یِ ﻓﯿﺰﯾ
◦ ﺑﻠﻪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪی ﻓﯿﺰﯾ

را ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﮐﺪام ﻫﺎ را؟ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻠﻪی ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟

را ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗ را از ﮔﺎﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪهام ،ﻟﺬت ﺑﺮدهام .ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪی ﻓﯿﺰﯾ

ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮری .ﺧﻮدم ﻫﻢ اﺧﯿﺮاً ﮐﻤ ﮐﻤ

ﻣ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ در ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﻟﯿﻔ ﺧﻮﺑ دﯾﺪهام؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺎﻣﺎ ﻧﻤ روم و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻣﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﮔﺎﻣﺎ راه ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺎﯾﺪ از آن

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺠﻠﻪی ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺎﯾﺪ آﯾﻨﻪای از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸ ﺎن ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﺧﻮب آن ﺑﺸﻮد
آن را ﺑﻪ ﯾ

ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺟﺪیﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﻪی ﻓﯿﺰﯾ

در وﺿﻌﯿﺖ  ٢۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﯾﻌﻨ دورهای ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎبﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎزﻫﺎ
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و اﻣ ﺎﻧﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺰارﺷ از آنﻫﺎ را در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻤ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪی ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﯿﺰﯾ

ﻧﯿﺴﺖ.

• ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺸ ﻞﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﯿﺰﯾ

و اﻧﺠﻤﻦ

ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﻦ

ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺻﻼ آﯾﺎ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

◦ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾ

و ﻫﻢ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﭘﺘﯿ

و ﻓﻮﺗﻮﻧﯿ

اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻋﻤﺪهی ﮐﺎرﺷﺎن

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺗﺮ
ﺷﺪﻧﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﻣ ﮔﻮﯾﻢ :ﻧﻤ داﻧﻢ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﺮاغ اﻧﺠﻤﻦ
را روﺷﻦ ﻧ ﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
• ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟

◦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﺮﺻﺘ اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻢﻗﻄﺎران ﺧﻮد از ﺑﻬﺮهی ﻫﻮﺷ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ اﺳﺖ .اﻟﻤﭙﯿﺎد در واﻗ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﻌﺪادی ﯾ ﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺮای آن زﺣﻤﺖ ﻣ ﮐﺸﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
• ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ٣٢ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وارد داﻧﺶﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ در آن ﻣﻮﻗ

ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣ دادﯾﺪ؟
◦ اﻻن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑ دارم؛ در واﻗ از آن راﺿ ام .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﻨﻢ،
ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺟﺪیﺗﺮ درس ﻣ ﺧﻮاﻧﺪم وﻟ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﻢ ﻧﻤ دادم.
ﺷ ﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدم از ﺧﺪا

ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻬﺎی ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﺮان ﺷﺪم

ﻫﻤﺘﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد .اﻣﯿﺪوارم ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﺮای درک ﻓﻌﻞاﻟﻠﻪ ﻫﯿ ﮔﺎه از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و آن ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣ ﮐﻨﯿﻢ در ﭘﯿﺸ ﺎه رﺑﻮﺑ ﻗﺪری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺰرﮔﺎﻧ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻮا ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﻄ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻈﺮی از آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻬ

اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴ روزهدار ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﺧﻼف درک ﻗﻄﻌ ﺧﻮد از واﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ

دروغ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده و روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾ ﮐﺎروان ﻋﻠﻢ را ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ وارﺛﺎن
از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ و آن ﻣﯿﺮاث را ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻫﺮ ﮐﻮ ﻧ ﻨﺪ ﻓﻬﻤ زﯾﻦ ﮐﻠ

ﺧﯿﺎل اﻧ ﯿﺰ ،ﻧﻘﺸﺶ ﺑﻪ ﺣﺮام ار ﺧﻮد ﺻﻮرﺗ ﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
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