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 ،پاسخشالي است كه ؤولي به نظر من س .افتدبيكمدي هاي فيلمبعضي از ياد  بهممكن است  ،اين يادداشت با عنوانانسان 
  .رسانديمواقعي آدم را به يك تراژدي 

بورس دولتي براي تحصيل در  وازه تنگو در ،بود سيس شدهأتدر ايران تازه هاي دكتري سال پيش كه دوره 30حدود 
براي ادامه تحصيل به كه نظرتان چيست « كه ه بودپرسيد شاز يكي از استادان فرديهاي خارجي بسته نشده بود، دانشگاه
 بعدها فهميد اما »!هم مثل اونجاست، فرقي ندارد(دانشگاه ما) اينجا  !نه«كه  استاد به وي گفته بود ».؟از كشور برومخارج 

  .»است! آسمان تا زمين از ميان ماه من تا ماه گردون، تفاوت« و نيستچنين  اساساً كه

چند ممكن بود با  ،گذراندمي انداتاس بعضيهاي ايران و با از دانشگاه بعضياش را در دوره دكتري ،اگر مريم ميرزاخاني
به  يپژوهشهاي الؤس دادن به به تنهايي، پاسخآن به تنهايي، فهميدن موضوع رساله : يافتن موضوع شودمشكل روبرو 

ميرزاخاني هيچ مشكلي با آن كارهاي  البته قطعاً... و  به تنهايي، نگارش رساله و تصحيح مقاله به تنهايي نگارش، تنهايي
در پاي خود هميا پژوهشگري توانست استادي ولي آيا مي .آمدها به خوبي بر ميو از عهده همه آن باال نداشت »تنهايي«

  ايران بيابد تا او را در تحقيقاتش همراهي نمايد؟

 به نااطمين عدم ،پيچيده اداري ساالريِديوان ها،آدماز بعضي نظريِتنگ تنبلي مزمن به همراهيك نوع كنار در  ،هاهمه اين
اقتصادي و  مشكالتتمام  باتشكيل خانواده و در نهايت  ،قوانين و ها برنامه تغييرمداوم اميدبخش، روشن و اي آينده

  !؟آوردبه ارمغان ميچه براي او  ،اجتماعي آن

 .Amer. Jو  .Annals of Mathچون فاخري همپژوهشگري در سطح ميرزاخاني (يعني نگارش مقاله در مجالت 

Math. Soc.(، براي نيازهاي اوليه متناسب با شأن محقق تأمين شود.  مگر ،شودخواهد كه پديدار نمي يك وارستگي مي
هاي دور و نزديك ها و حتي دبيرستانمجبورند براي گذران زندگي به تدريس در دانشگاه ويان دكتري در ايران كهدانشج

شان را براي انجام كارهاي  انرژيشود. مشكالتي كه  ظاهر مي و جدي يكي پشت سر ديگري متعددمشكالت ، بپردازند



در طول  اي العادهكمك مالي) فوقگرنت/ پژوهشي (بودجة ميرزاخاني  دهد. به شدت كاهش مي ،عميق پژوهشيِ
 ممكن نبود. ،در ايران هااخذ آن گرفت كهدر آمريكا تحصيلش 

علي رغم تواناييهاي ذهني سطح بااليش تحت فشار شرايط محيطي قرار ممكن بود  ،ماندمريم ميرزاخاني در ايران مياگر 
، وسيع و ژرفنيازمند تحقيقات كه  هاي پژوهشي جدي لهئمس مي گرفت و نمي توانست آن گونه كه مايل است روي

تا  له آخر فرما تحقيق كردئروي مس چندين سالتوانست مانند آندره وايلز كه مياو آيا . تمركز نمايد طوالني مدت است
  ؟شدميفارغ التحصيل  اًسريع ،يا بايد براي يافتن كار ، به چنين مسائل عميق و پيچيده اي بپردازدآن را حل نمود

شخصي اعمال  جهت گيري هاي هاي ذهني همراه با اغلب ارزيابي ،در مورد آثار پژوهشي افراد در كشورهاي توسعه نيافته
. اما معيارهايي كه براي سنجش كيفي بگذريم از اين كه متخصص به تعداد كافي و وافي در آنجا وجود ندارد ،شود مي

مورد استفاده ها هاي چند صدساله آنبر اساس تجربه و سنتو هاي يك محقق در كشورهاي توسعه يافته پژوهش
، ديدگاه كلي جامعه متخصصان (داخلي و خارجي) كارهاي محقق، عمق و وسعت آثار او عبارتند از اصالت ،گيرندقرارمي

اند، و  بودن نتايج پژوهش در سطح ملي يا جهاني، اعتبار دانشمنداني كه به آثار محقق ارجاع داده ، كاربرديدر مورد وي
  به كارهاي او ارجاع داده شده است. ،هااعتبار مجالتي كه در آن

كه در  با آلكس اسكين استاد دانشگاه شيكاگو منتشر كرد 2013 سال دراي صفحه  200اي مقاله ،ميرزاخانيدكتر  مثالً
. اين مقاله در يادشده است» اثري سترگ«و » در رياضيات نوعصري  شروع«با عنوان  ،از آننفورد ابيانيه دانشگاه است

نظام در مقاله همين اما  .ه استاختيار عموم قرار گرفتدر به طور رايگان  ،arxiv.org/abs/1302.3320بايگاني 
ارزشيابي نظام  ،به عالوه !چاپ نشده استمعتبري مجله پژوهشي هيچ زيرا هنوز در  ،قابل قبول نيست ،دانشگاهي ما

به اين استه، بنابراين دانشجويان ناخو .ناچيز است ،وابسته است و تأثير كيفيت بر آنها هبه تعداد مقال ،هاي دكتريرساله
تر تقسيم كنند تا امتياز بيشتري به دست آورند! طوالني خود را به چند مقاله كوتاههاي هشوند كه مقالسمت سوق داده مي

در  توجه به كيفيتهايي براي تالش ،هادر بعضي از دانشگاهخوشبختانه (شد چنين كند؟ آيا مريم ميرزاخاني هم مجبور مي
كه دانشجو بتواند با داشتن  ايموضع كردهقانوني  ،در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد . مثالًحال انجام است

  ) .يعني درجه عالي بگيرد 20نمره  ،و يك رساله خوب Q1باال يعني  سطح كيفياز  JCRفهرست در يك مقاله 

. در ناچيزولي احتمالش  ،بود ممكناين گرفت. باز هم مدال فيلدز مي ،ماندگويند اگر ميرزاخاني در ايران ميمي هاعضيب
از يك آدم حتي  ،»ينگه دنيا«و كارساز است. همين اساسي  ،پردازدپژوهش ميبه  محيط و امكاناتي كه انسان در آن ،واقع

  سازد.يك دانشمند قابل مي ،علمي متوسطدر سطح 



هاي گوناگون دچار آفت ،زند يا اگر جوانه بزند بهترين بذر در زمين بد، يا جوانه نمي كه گويمام و باز هم ميبارها گفته
تواند به  مي ،خيزحاصلزمين يك در  عاديدهد. بر خالف آن، حتي يك بذر  نمي يمطلوب محصول ،شود و سرانجام نيز مي

  است. خشك يسيب در كوير حكايت توليد ،در كشورهاي توسعه نيافتهمحصولي قابل توجه تبديل شود. پژوهش 

و ديد آسيب مي، يمشكالت دانشجوي اختاپوسِ با درمواجههگذراند، اش را در ايران مياگر مريم ميرزاخاني دوره دكتري
  از بهترين رياضيدانان كنوني ايران!بهتر شد مي ،رفت و در بهترين شكلهدر ميبه استعدادش 

  روحش شاد.


