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دﻳﺸﺐ ﺑﻪ دﻳﺎر ﻓﺮﻧﮓ وارد ﺷﺪم و اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ )ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ( رﻓﺘﻢ .درﺧﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ،از ﻗﺪﻣﺖ
اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻴﺶ از  ۵٠ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان .در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺛﺒﺖ ﻧﺎم رﻓﺘﻢ .ﺧﺎﳕﯽ ﭘﺲ از اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮑﻢ
را ﭘﺮﺳﻴﺪ .ﺁن را در راﻳﺎﻧﻪ اش وارد ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻴﻢ را ﺑﺮ
زﺑﺎن ﺁورد و ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﺎن ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺧﻮش ﺁﻣﺪﻳﺪ! ﺳﭙﺲ از ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ام
اﺳﮑﻦ ﮔﺮﻓﺖ و از ﮐﺸﻮی ﻣﻴﺰش ﻳﮏ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺎﻣﻢ ﺑﺮ ﺁن ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد و ﮐﻠﻴﺪی ﮐﻪ ﴰﺎرﻩ اﺗﺎق ﮐﺎرم روی ﺁن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﭘﺴﻮرد
ورود ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺗﺎق و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﴰﺎ ﺁﻣﺎدﻩ
ﺗﺮاﺷﻪ اﻟﮑﱰوﻧﻴﮑﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ
اﺳﺖ .ﻳﺎدﺁور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان هﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ و اﺗﺎق ﮐﺎر وارد
ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩام را وارد و ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ راﻳﮕﺎن ﺁﻬﻧﺎ
را ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﲤﺎم دورﻩ ﺣﻀﻮر در ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﲢﻮﻳﻞ داد .ﺟﻌﺒﻪ
ﭘﺴﺘﯽام را ﮐﻪ در اﻃﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻣﺒﻠﻤﺎن راﺣﺘﯽ( ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن
داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﻴﻒ ﺣﺎوی ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راهﻨﻤﺎی ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ در ﺁن ﻗﺮار دادﻩ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﳔﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﳎﺎور ،ﻳﮏ ﺁژاﻧﺲ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ،دﻓﱰ اﻣﻮر وﻳﺰا ،ﻳﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻳﮏ ﺑﺎﺟﻪ ﭘﺴﺘﯽ ،ﻳﮏ اﺗﺎق اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮرﻳﺖهﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ و ﻧﻴﺰ رﺳﺘﻮران وﺟﻮد دارد و ﺳﺮاﳒﺎم ﻣﺮا
ﺑﺮای اﳒﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق دﻳﮕﺮی راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﳏﺾ ورود ﺑﻪ دﻓﱰ
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﻳﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺁﳒﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﻳﻢ اﳒﺎم دهﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩام .ﭘﺲ
از ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻃﻼﻋﺎﰎ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﮐﭙﯽ ﺑﻠﻴﺖهﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﰎ )از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ( و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از اﺳﮑﻦ ،ﺁﻬﻧﺎ را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﻠﻴﻄﻬﺎی ﻗﻄﺎر را ﮔﻢ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻇﻬﺎر ﻣﻦ هﺰﻳﻨﻪ ﺁن را ﻳﺎدداﺷﺖ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ( .ﺷﺮوع ﺑﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد و در
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﻳﯽ و ﺑﺪون هﻴﭻ ﭼﻮن وﭼﺮاﻳﯽ ،ﻳﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﻣﺮا ﺑﺎ
اﺣﱰام ﺑﻪ ﳘﮑﺎر روﺑﺮوﻳﺶ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﱳ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﻳﺸﺎن هﻢ ﲤﺎم هﺰﻳﻨﻪ
ﳏﺎﺳﺒﻪﺷﺪﻩ ﺳﻔﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ هﺰﻳﻨﻪهﺎی اﻳﺎب و ذهﺎب ،هﺰﻳﻨﻪ ﺻﺪور وﻳﺰا ،هﺰﻳﻨﻪ
ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ) ...اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮب ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ( و هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ
ً ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﳘﻪ هﺰﻳﻨﻪهﺎ در روز اول ﺑﺎﻋﺚ
را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻘﺪا
ﺁﺳﻮدﮔﯽ ﺧﻴﺎل ﭘﮋوهﺸﮕﺮ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻞ هﺰﻳﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪهﻔﺘﻪای
در روز اول ،ﻧﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮﺷﺎن اﺳﺖ و اﺣﱰام ﺑﻪ ﺁزادیهﺎی
ﺷﺨﺼﯽ وی؛ ﺁﻬﻧﺎ هﺰﻳﻨﻪ ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮب را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺎری
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﴰﺎ ﭼﻄﻮر ﺁن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﺎهﺎر ﻧﺎن ﺧﺸﮏ
ﻓﺮوﺑﺮدﻩ در ﺁب ﻣﯽﺧﻮرﻳﺪ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﮏ وﮔﻴﻮ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﱰﻳﻦ اﺳﺘﻴﮏ دﻧﻴﺎﺳﺖ!
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﮐﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اداری در ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺪو
ورود ،ﺣﺪود  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،اﳒﺎم ﳘﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﻳﺎ هﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ! ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽ ﺁورم
ﮐﻪ ﺳﺎﳍﺎ ﭘﻴﺶ ،ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﱎ ﭘﺮوژﻩای ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺁن ﭼﻬﺎر
ﻣﺎﻩ زﻣﺎن ﺑﺮد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ اداری اﲤﺎم ﺁن ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل اﳒﺎﻣﻴﺪ!
ﭘﮑﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم ،اﻳﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ و ﺁﳒﺎ ﮐﺠﺎ!
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ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ از اﺗﺎﻗﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ رﻓﺘﻢ و در ﺁن ﭼﺮﺧﯽ زدم ،از
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻨﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد .ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎبهﺎی ﲣﺼﺼﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻋﮑﺲ ﺟﻠﺪ ﺁﻬﻧﺎ را در اﻳﻨﱰﻧﺖ )ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺁﻣﺎزون( دﻳﺪﻩ ﺑﻮدم ،ﻳﺎﻓﺘﻢ و ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺁﻬﻧﺎ را ﳘﺎن روز اول ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻦ ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎی رو ﺑﻪ ﺑﺎغ ﮔﻞ ،ﺷﻮق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را
در اﻧﺴﺎن زﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد.اﻳﻦ ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﱰاک ﺑﻪ ﲠﱰﻳﻦ ﳎﻼت ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩهﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮل اﻣﺎﻧﺎت ﻳﺎدﺁورد ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺼﺐﺷﺪﻩ روی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
اﺗﺎﻗﻢ ،ﺁن را ﺳﻔﺎرش دهﻢ ﺗﺎ ﻇﺮف ﻳﮏ ﻳﺎ دو روز ﲥﻴﻪ ﺷﻮد .ﳘﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﻻزم دارم ،ﺑﺎﻳﺪ از ﳘﺎن ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﺎرش دهﻢ ﺗﺎ ﻇﺮف ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﮐﭙﯽ راﻳﮕﺎن در ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد وﻟﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻖ ﭼﺎپ ،زﻳﺮاﮐﺲ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﺘﺎب در اﻳﻦ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﳑﻨﻮع اﺳﺖ
و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺪود ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﭙﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺸﯽ ﳘﻪﭼﻴﺰ در ﺧﺪﻣﺖ ﳏﻘﻘﺎن اﺳﺖ :ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮهﺎ و ﭘﺮﻳﻨﱰهﺎی
رﻧﮕﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،اﻳﻨﱰﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ،ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ و دﺳﱰﺳﯽ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﳎﻼت ﻋﻠﻤﯽ،
ادارﻩهﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ )ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای اﺧﺬ وﻳﺰا ،ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﱳ ﻣﺴﮑﻦ،
ﲥﻴﻪ ﺑﻠﻴﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و  ،(...و ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮاهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﮐﻪ در هﺮ اﺗﺎﻗﺶ ،ﻳﮏ
ﲣﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ! ﲣﺘﻪ و ﮔﭻ در ﺧﻴﻠﯽ از ﺟﺎهﺎی دﻳﮕﺮ هﻢ وﺟﻮد دارد ،ﺣﺘﯽ
در ﮐﺎﻓﻪ و ﺗﺮاسهﺎی وﺳﻴﻊ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ! وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻣﻴﺰهﺎی ﺳﺎدﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ
ﻳﺎداﺷﺖ و ﻣﺪاد در ﻓﻀﺎهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﳏﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﲝﺚهﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻳﺠﺎد
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در و دﻳﻮار ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻃﺮاز اول ﺟﻬﺎن،
ُﻨﮓ
ﺻﻔﺤﺎت ﳎﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﺁﮔﻬﯽهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﳘﺎﻳﺶهﺎ .در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﭘﻴﻨﮓﭘ
ِ ﺷﺒﺎﻧﻪروز و  ٧روز
ِ
و وﺳﻴﻠﻪ ورزﺷﯽ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد .ﳘﻪ اﻳﻨﻬﺎ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ
هﻔﺘﻪ در دﺳﱰﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﴰﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ روﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی ﲥﻮﻳﻪ و
ﭼﺮاغهﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ!
ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﳘﺎﻳﺶهﺎ و ﺗﮏﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی هﻔﺘﮕﯽ اش زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ در ﺳﺎﻟﻦهﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻮر ،ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮابهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
هﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ،اﻓﺮادی را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای در ﺣﺎل ﲝﺚ هﺴﺘﻨﺪ و در ﺁﺧﺮ
ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎری از ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﱰﮐﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﳒﺎم دهﻨﺪ و
ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﭘﺮوژﻩﺷﺎن ،از هﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ هﺰار ﭘﮋوهﺸﮕﺮ و داﻧﺶﭘﮋوﻩ را از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دورﻩهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﳐﺘﻠﻒ ،ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎی ﲣﺼﺼﯽ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲهﺎ و
ﳘﮑﺎریهﺎی ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﺬﻳﺮا هﺴﺘﻨﺪ و ﲞﺼﻮص ﺑﻪ ﲪﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﳏﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﳘﺖ ﻣﯽﮔﻤﺎرﻧﺪ و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺮادی را از ﻣﻠﻞ،
اﻗﻮام و ادﻳﺎن ﳐﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ ،ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،ﮔﺮد هﻢ
ﺁورد و دﻧﻴﺎﻳﯽ ﺑﺪون ﻣﺮز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳕﻮد.
اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﭘﮋوهﺸﮕﺮان و داﻧﺶﭘﮋوهﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﲤﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ ،ﳘﺎﻳﺶهﺎ و ﲪﺎﻳﺖهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ و ﺷﺮاﻳﻂ ﲠﺮﻩﻣﻨﺪی از ﺁﻬﻧﺎ روی
وب ﺳﺎﻳﺘﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﳘﻪ اﻓﺮاد از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﺁﻬﻧﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ رزوﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﻌﺘﱪ
ﺑﻪﻃﻮر اﻟﮑﱰوﻧﻴﮑﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮمهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدﻩ و
ﳐﺘﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دور از ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی .ﺣﺘﯽ ﺷﺮح ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ )ﭘﺮوﭘﻮزال( در ﺣﺪ
ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ،ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ،از ﻣﻴﺎن ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺁﻬﻧﺎ ،ﻋﺪﻩای
را در ردﻩهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و از ﮐﺸﻮرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
در ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ،ﲪﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺰﻳﯽ و از ﺑﻌﻀﯽ
دﻳﮕﺮ ،ﲪﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﲪﺎﻳﺖهﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﻴﻪ هﺰﻳﻨﻪهﺎی
ﺳﻔﺮ و ﻧﻴﺰ هﺰﻳﻨﻪهﺎی ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای ﭘﮋوهﺸﮕﺮ )و ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ او( اﺳﺖ.
٢

اﻳﻦ ﲪﺎﻳﺖ ،ﺣﺘﯽ هﺰﻳﻨﻪهﺎی هﻨﮕﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﻮاع ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩهﺎی ﳎﻬﺰ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی ﻣﺪرن و ﻣﻮاد ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد .در
ﮐﻨﺎر ﳘﻪ اﻳﻨﻬﺎ ،ﳏﻴﻄﯽ ﺁرام و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ،زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز اﻧﺪﻳﺸﻪهﺎی ﻧﺎب و
ﻇﻬﻮر ﺧﻼﻗﻴﺖهﺎی ﻬﻧﻔﺘﻪ را در اﻓﺮاد )ﺑﻪوﻳﮋﻩ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﳘﻮارﻩ ﺑﺎ دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺟﺎﻧﮑﺎﻩ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻨﺪ(
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎﻩ رﻳﻴﺲ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن او ﺑﻪ ﳏﻘﻘﺎن ،ﻳﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﳘﮑﺎر ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﺁﻬﻧﺎ
اﺣﱰام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺁﻧﺎن ،ﻧﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﴰﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﳏﻘﻘﺎن
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﺁن
ﻣﻮرد را ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪت و ﲠﱰﻳﻦ
روش ،رﻓﻊ ﮔﺮدد .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎدﻩ و واﺿﺢ هﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳏﻘﻖ اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﳘﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ درک اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻄﻴﺮ
ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﳘﭽﻮن ﻳﮏ ﻳﺎور ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﱳ اﺷﮑﺎﻻت
و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﺪ راﻩ ﭘﮋوهﺶ و ﻣﺎﻳﻪ ﻳﺄس ﭘﮋوهﺸﮕﺮ
ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ هﻴﭻ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎﺑﯽ در ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ ﳏﻘﻘﯽ اﻣﺮوز در
ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻴﺰ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﳘﻪﭼﻴﺰ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ .اﮔﺮ ﳏﻘﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻳﺎ
ﳘﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ ،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﲠﱰ اﺳﺖ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ
را از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ ﺁن ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ،ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ
هﺰﻳﻨﻪهﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﳏﻘﻘﺎن را در ﻳﮏ ﳘﺎﻳﺶ )در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر ﺁﻧﺎن در ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ(
ً ﻓﺮض ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﴰﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ! اﺳﺎﺳﺎ
ﺷﺪﻩاﻳﺪ ،ﻳﮑﯽ از ﲠﱰﻳﻦهﺎ ﺑﻮدﻩاﻳﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﲠﱰﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ را ﺑﺮای ﲠﺮﻩﺑﺮداری از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ در ﭘﻴﺶ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ .ﳘﻪ از هﺮ ﺳﻮء ﻇﻨﯽ ﻣﱪاﻳﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺁن ﮐﻪ
ﺧﻼﻓﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻮﻻ هﻴﭻ ﮐﻨﱰﻟﯽ در ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ اﻣﺮ ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺒﯽ رخ دهﺪ ﺑﺎﺁن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﮏ ﮔﺰارش ﳐﺘﺼﺮ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوهﺸﯽ هﺮ ﳏﻘﻖ در ﺁﺧﺮﻳﻦ روزهﺎی ﺣﻀﻮرش در ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن را
در ارزﻳﺎﺑﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﺧﻮد و ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﱳ راﻩهﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﲠﱰ ،رﻓﻊ
ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎ و ﮔﺴﱰش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ ﻳﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
در ازای ﳘﻪ اﻳﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﭘﮋوهﺶهﺎی اﳒﺎمﺷﺪﻩ در
اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺁﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﺻﺮاری ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻧﺪارد .زﻳﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺬر اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺧﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر هﺮ ﻓﺮد در
اﻳﻦ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﳑﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ،در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻳﺎ اﺻﻼ ﲦﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ
واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ،اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎر ارزﴰﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺮاﮐﺰ
ً در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﭘﮋوهﺶهﺎی
ﭘﮋوهﺸﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدی دون ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﮋوهﺶهﺎی
ﻧﻈﺮی را اﻣﺮی ﲡﻤﻠﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﻧﻴﺰ دارد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﳏﻘﻘﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ،
ﺳﻨﺖهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوهﺸﮕﺎهﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روشهﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوریهﺎی ﻧﻮﻳﻦ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﲤﺪن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ،ﺗﺪﻗﻴﻖ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺁری،
»اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ!«
* اﺳﺘﺎد ﮔﺮوﻩ رﻳﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
** اﺳﺘﺎد ﮔﺮوﻩ ﻓﻴﺰﻳﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺣﮑﻴﻢ ﺳﺒﺰواری
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