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مرکز حتقيقات  هب اشتياقبا ديار فرنگ وارد شدم و امروز  هديشب ب
از قدمت  ،تنومند و هفلک کشيد هرفتم. درختان سر ب )هشگاهاملللی (پژو بين

 در شگران.هپژو هخدمت ب هسال سابق ۵٠گفتند: بيش از  اين مکان سخن می
نام کوچکم  احوالپرسی پس از . خامنیاتاق ثبت نام رفتم هختمان اصلی بسا

وارد کرد و سپس نام خانوادگيم را بر  رايانه اشدر آن را را پرسيد. 
 گذرنامه امصفحات از سپس  !، خوش آمديدگفت منتظرتان بوديم و زبان آورد

 هشد چاپبر آن م قبال نام هک کارت شناسايیکشوی ميزش يک  ازاسکن گرفت و 
 پسورد هرامه هب ،بود هروی آن نقش بست ماتاق کار همشار هک یبود و کليد

 هآماد اتاق و کامپيوتر مشا هک من داد و گفت هکامپيوتر را ب هورود ب
 الکرتونيکی کوچکیتراشه  حاوی  هبا کارت شناسايی ک هيادآور شد ک .است
وارد  و اتاق کار هشگاهساختمان پژو هروز ب هشبانر موقع ه توان می ،است

ا آهنرايگان  پزشکی هنام هرا وارد و بيمام  ه. سپس اطالعات اعضای خانواددش
 هجعبپرينت گرفت و حتويل داد.  هشگاهحضور در پژو هدورمتام برای نيز را 
نشان  ،بوداطاق عمومی (شامل تلويزيون و مبلمان راحتی) در  هام را ک پستی

 هقرار داد در آن هشگاهنمای پژوهرا هکتابچ حاوی کيفيک  هک داد و گفت
يک آژانس  ،ساختمان جماور خنست هدر سالن طبق هککرد  هاشار است. سپس هشد

 هاتاق ارائيک  پستی، هيک باج ،یبانک هيک شعب، ويزا دفرت امورمسافرتی، 
مرا سراجنام  شاپ و نيز رستوران وجود دارد و کافی ،ای پزشکیه خدمات فوريت

 دفرت هبحمض ورود  هب. کرد نمايیهرا اتاق ديگری هبمالی برای اجنام امور 
کاری  هچ هاز من پرسيد ک ندآجنا حضور داشت هدو نفری کيکی از ، مالیامور 

پس ام.  هآمد هشگاهپژو هب هامروز تاز هگفتم ک .دهتواند برايم اجنام د می
تا  هخانای مسافرمت (از ه کپی بليت، در کامپيوتر اطالعامت هاز مالحظ

ا را آهن ،را گرفت و پس از اسکنو ساير اسناد مالی ) و بالعکس هشگاهپژو
(البته يکی از بليطهای قطار را گم کرده بودم و صرفا بر اساس  برگرداند

در و  کرد هحماسب ه. شروع باظهار من هزينه آن را يادداشت و در نظر گرفت)
با داد و مرا  من هب هيک برگيچ چون وچرايی، هبدون با خوشرويی و پايان 
 هزينهم متام ه. ايشان دکرمعرفی  هزينهبرای گرفنت کار روبرويش مه هباحرتام 

 هزينهصدور ويزا،  هزينهاب، های اياب و ذه هزينهشامل  ،سفر هشد هحماسب
مدت اقامت  هزينهو  )هشگاهتا سقف مصوب پژو ه(البت خروج از کشور و ...

ا در روز اول باعث ه هزينه همهپرداخت . دکر پرداخت نقدًابا لبخند  را
ای  هفتهاقامت چند هزينهشگر است. حتی پرداخت کامل کل هآسودگی خيال پژو

ای ه آزادی هشگرشان است و احرتام بهپژو ها بنشان اعتماد آهندر روز اول، 
گيرند ولی کاری  خوب را در نظر می هيک زندگی روزان هزينها آهن ؛وی شخصی

ار نان خشک هبرای نا ؛کنيد ور آن را مصرف میمشا چط هاين ندارند ک هب
 !وگيو که گرانرتين استيک دنياستخوريد يا استيک  در آب می هفروبرد

از بدو  با نظم و دقت کامل هشگاهاداری در پژو فرايندکل ر حال ه هب
 های توسعهدر بسياری از کشور هک در حالی ،طول کشيد هدقيق ٣٠ حدود ،ورود

حتی به ياد می آورم ! کشد طول می هفتها چندين روز يا آهن همه، اجنام نيافته
 چهار ای حتقيقاتی داشت که اجرای آن پروژه دوستامنکه ساهلا پيش، يکی از 
 ماه به طول اجناميد! پنج که فرآيند اداری امتام آن ماه زمان برد درحالی

 !اينجا کجا و آجنا کجا ،بودم هپکر شد
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رفتم و در آن چرخی زدم، از  هشگاهپژو هانکتاخب هپس از بازديد از اتاقم ب
فقط  های ختصصی را که ترين کتاب مهجديدترين و مبود.  هتعجب نفسم بند آمد

يافتم و با ، بودم هآمازون) ديدکتابفروشی ا را در اينرتنت (عکس جلد آهن
سالن مطالعه امانت گرفتم.  هان روز اول بمها را خوشحالی چند تا از آهن

شوق مطالعه را  ،گل بسيار زيبا و با پنجره های رو به باغاين کتاخبانه 
 هب ،املللی جمالت بينهبرتين  هضمن اشرتاک ب هاين کتاخباندر انسان زنده می کرد.

اگر  هک يادآورد شدول امانات ئنيز متصل بود و مس علمیای عظيم ه هپايگا
مپيوتر روی کا هشد افزار نصب از طريق نرم م کافی استهخوا ای می همقال
چنين اگر کتابی مه د.شو هيتا ظرف يک يا دو روز هت مهآن را سفارش د ،ماتاق
 شود.خريداری  هفتهتا ظرف يک  مهان طريق سفارش دمهبايد از  ،دارمالزم 

گرچه دستگاههای کپی رايگان در پژوهشگاه به  وفور به چشم می خورد ولی 
اين پژوهشگاه ممنوع است زيراکس و تکثير کتاب در  ،بر اساس قوانين حق چاپ

 فقط می توان از چند صفحه معدود يک کتاب کپی گرفت. و
 ایها و پرينرتهکامپيوتراست:  حمققانچيز در خدمت  همه مرکز پژوهشیاين در 

، جمالت علمی هبآنالين دسرتسی و  هکتاخبانپرسرعت، اينرتنت ، رنگی و معمولی
، مسکن برای يافنت، کمک ويزاکمک برای اخذ  جهت( کوچک ولی موثرای ه هادار

يک  ،ر اتاقشهدر  هک ای بسيار خوبهمانسراهم و و ...)،مسافرتی  هتيه بليط
وجود دارد، حتی  مهی ديگر اهاز جا و گچ در خيلی هختت نصب است! هسيا هختت

با کاغذ  های سادهمبلمان و ميزوجود ! هشگاهی وسيع پژواه و تراس هکافدر 
ايجاد علمی ای ه حميط مناسبی برای حبثعمومی نيز  ایهياداشت و مداد در فضا

، انهدر و ديوار پر است از تصاوير دانشمندان طراز اول ج .است هکرد
ُپنگ  ميز پينگ ينچند، زميندر زير .اه ايشمهای خمتلف ه یهگآو  صفحات جمالت علمی

 روِز ٧روز و  هشبان ساعِت ٢۴ا هاين همه. جود داردوديگر  ورزشی هوسيلو 
 هک ی کشورهای توسعه نيافتهاه هبعضی دانشگامثل  هناما  ،در دسرتسند هتفه

و  هويای هته رويد تا سيستم هخان هزودتر ب کند واست میز مشا درخابان هنگ
 !دکنا را خاموش ه چراغ
است.  هشد هداشت هنگ هزند هفتگی اش ایه سخنرانی ا و تکه ايشمهبا  هشگاهپژو

نات متنوع نور، صدا و تصوير ای کوچک و بزرگ با امکاه سالنا در ه سخنرانی
رسند.  پايان می های متعدد به ال و جوابئوشوند و با س موقع شروع می هب
ستند و در آخر هدر حال حبث  ای هدر گوش هبينيد ک را میافرادی  ،وقت رچنده

و ند هحتقيق مشرتکشان بايد اجنام ددر راستای  هايی کهی از کارراب هکولبا 
 شوند. م جدا میهاز  ،شان هپيشرفت در پروژ هباميد با 

ان هرا از سرتاسر ج هپژو و دانششگر هزار پژوه چندين هچنين مراکزی ساالن
ا و ه کنفرانسای ختصصی، ه های آموزشی خمتلف، کارگاه هاز دور هبرای استفاد

ای هشورکن ااز حمققمحايت مالی  هو خبصوص ب ستندها املللی پذير ای بينه کاریمه
از ملل،  ی راافراد توان می هاست کاين چنين  گمارند و ت میمهنيافته  هتوسع

م ه ، گردفناوریعلم و يمن  ه، بآميز ای صلح هگون هبو اقوام و اديان خمتلف 
 .و دنيايی بدون مرز  تعريف منود آورد

متام  ؟شوند اين مراکز دعوت می هان بهپژو شگران و دانشهاما چطور پژو
ا روی ی از آهنمند هرو شرايط هب هشگاهای مالی پژوه ا و محايته ايشمها، ه فعاليت

از  هاستفاد همايل ب هک انهاز سرتاسر ج افراد همهموجود است.  شوب سايت
 ای معتربه هنام عرفیمو  هرزومبا  هرامهبايد تقاضای خود را  ،ستندها آهن
و  هبسيار ساد ،يل شودبايد تکم هايی که فرمند. کنارسال  طور الکرتونيکی هب

. حتی شرح طرح حتقيقاتی (پروپوزال) در حد به دور از کاغذبازی و خمتصر است
و با مشورت افراد با صالحيت  هشگاهپژولت مقرر، هچند سطر است. پس از م

 ای ه، عداآهناز ميان خيل عظيم شی متقاضيان، های پژوه براساس کيفيت فعاليت
انتخاب و برای حضور ای خمتلف هو از کشورلی ای خمتلف سنی و شغه هرا در رد

محايت مالی جزيی و از بعضی ، د. از بعضی افرادکن دعوت می هشگاهدر پژو
ای ه هزينهکليه شامل پرداخت ا ه . اين محايتکند می محايت مالی کامل ،ديگر
 .استاو)  هخانواد هشگر (و نهپژو برای خوب زندگی يکای ه هزينهو نيز  سفر
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 هز بهای جمه هآزمايشگااز انواع  هاستفادنگفت هی ها  هزينهحتی  ،اين محايت
گيرد. در  قيمت را نيز در بر می ی گرانهمواد آزمايشگا وای مدرن ه هدستگا
ای ناب و ه هبروز انديش هزمين ،هدغدغا، حميطی آرام و بدون هاين همهکنار 

ای در حال هکشورشگران هپژو هويژ هب(در افراد را  هفتای هنه ور خالقيتهظ
) گريبانند هدست بجانکاه ساالری با ديوان هارومهدر کشور خود  هک هتوسع
 کند. م میهفرا
 ،فرادستی نيست هيک نگا ،ناحمقق هن او باو معاون هشگاهرييس پژو هنگا
آهنا متفاوت و به نقطه نظرات  دنبين می کارمهيک  همثاب هبرا  آنان هبلک

ن احمقق. نيستنقادی به معنای دمشنی آنان، به زعم  چرا کهاحرتام می گذارند 
آن ، کافی است تلفنی يا با ايميل ندباش همشکلی داشتدرخواست يا اگر 
رتين ترين مدت و هب هتا در کوتا نددر ميان بگذار همربوط کارمندرا با  مورد
حمقق انعطاف در جهت منافع و واضح هستند  و قوانين ساده. رفع گردد ،روش

به درک اين وظيفه خطير  مديران و کارشناسانمهه معنی که  به اين ،پذيرند
رفع مشکالت شناخت و به دنبال مهچون يک ياور خود رسيده اند که بايد 

به دنبال يافنت اشکاالت نگاه عيب جويانه  اب نه اين که ،باشند انپژوهشگر
سد راه پژوهش و مايه يأس پژوهشگر  ايجاد تأخيربا  و باشندو نقاط ضعف 

  .ندگرد
امروز در حمققی يچ سيستم حضور و غيابی در کار نيست. اگر هدر پژوهشگاه 

انی هچيز پن. ستا هحتما دليلی برای اين کار داشت ،حاضر نيست هشگاهپژو
يا  برای کنفرانسحمققی اگر است. و شفاف  هصادقانچيز  همه ،وجود ندارد

 هشگاهپژورت است هب ،کند ر يا کشور ديگری سفر میهش هبچند روز  ،کاری علمیمه
 هشگاهپژو ،در بسياری از موارد هآن ک . ضمنکنداز موضوع مطلع را 

 )هشگاهدر پژو آناندر مدت حضور ( ايشمهيک در حمققان را ای شرکت ه هزينه
 هوقتی مشا برگزيد هفرض براين است ک اساسًا! کند میپرداخت  طور کامل هب

برداری از  هررا برای هب هرتين شيوما هبايد و حت ها بوده رتينهبايد، يکی از  هشد
مهه از هر سوء ظنی مربايند مگر آن که  گيريد. در پيش می هشگاهامکانات پژو

اگر امر خالف ولی  يچ کنرتلی در کار نيستهخالفش ثابت شود. در نتيجه اصوال 
يک گزارش خمتصر از . می شودشديد برخورد  قانون يا تقلبی رخ دهد باآن

ن را والئ، مسهشگاهای حضورش در پژوهر حمقق در آخرين روزهی شهفعاليت پژو
رت، رفع خدمات هب های ارائه هيافنت را ای خود و نيزه ارزيابی سياست در

 رساند. ا ياری میه ا و گسرتش فعاليتهتنگنا
در  هشد ای اجنامه شهانتظار دارد پژو هشگاهامکانات، پژواين  همهازای در 

ولی اصراری بر اين امر  ،ی شودهمنتمی آبرومند ای عله همقال هاين مدت ب
فرد در ر هدر مدت حضور  هکو خردی  هانديش بذر هاست کمعتقد  زيرا .ندارد

تر از  در مدتی طوالنی ،ممکن است در مواردی خاص ،شود می هکاشت هشگاهپژو اين
 یچارچوب در. باشد هيا اصال مثری نداشت نشيند بار هب حد انتظار

مراکز  هديدگابا  واست  ارزمشندبسيار  هشگاهپژواين نگرش  ،هگرايان واقع
ای ه شهپژو هبدر برخی موارد  اساسًا هکنيافته  هتوسعای هشی در کشورهپژو

ای ه شهپژو های ک هعاميان هديدگا با نيزو دارند  هتوج هدون پاي کاربردی
نگی هفر هاين نگرش جنب. بسيار متفاوت است ،انگارد نظری را امری جتملی می

ن پس از بازگشت، اانتظار دارد حمقق هشگاهپژو هکعنی اين م هب ،نيز دارد
اجرا  هو ب هدکربومی را در کشور خود  هشگاهموفق پژوای علمی ه سنت

ای ه روش همعتقد بودند ک یهشگاهپژوچنين ن اموسسرسد  نظر می هب گذارند.
توانند  می متدن،ای گوناگون ه هضمن تغيير در مؤلف ،ای نوينه علمی و فناوری

آری،  ند.کنمؤثری کمک نيز  اه نگهفرتعديل و تلطيف ، تدقيقيل، هتس هب
 »زند! موج میپژوهشی  کزامرنوع شگر در اين هپژو هاعتماد ب«

 * استاد گروه رياضی دانشگاه فردوسی مشهد
 ** استاد گروه فيزيک دانشگاه حکيم سبزواری


