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ریاض دانشجویی مسابقات برگزاری آئین نامۀ تغییر با ١٣٧٨ سال
برای مغتنم فرصت م شود، برگزار ایران ریاض انجمن توسط که
انفرادی قالب در تنها نه که آمد وجود به کشور اه های دانش کلیۀ
و منظور همین به بپردازند. رقابت به هم با نیز تیم قالب در ه بل
اه دانش ریاض گروه مستعد دانشجوی شش ، گروه کار انجام جهت
، غرقان نرگس رضاوند، رضا ، درخشان فریدون نام های به تهران
کردم. انتخاب را المع کامران و عظیم محمدجواد ، روشنائ مریم
موضوعات فراگیری مشغول شبانه روزی به طور ماه چندین افراد این
چهار دانشجویان، این هماهنگ با نهایت در و شدند ریاض مختلف
شدند. معرف اه دانش مسئولین به مسابقه تیم عنوان به اول نفر
آقای و کرد اخذ را تیم دوم مقام تهران اه دانش تیم سال آن در
یادآوری رابطه این در کرد. دریافت طال مدال نیز درخشان فریدون
(مریوان، درخشان فریدون آقایان که م دانم ضروری را نکته این
کامران و ( ٧۴ ورودی افغان، (مهاجر عظمیی محمدجواد (٧۵ ورودی
متعلق و محروم مناطق از اینکه به توجه با (٧٧ ورودی (سنندج، المع
کرده جلب خود به را بنده نظر بودند کشور کم درآمد خانواده های به
اطاق ی در ریاض فکری اشتراکات دلیل به که نفر، سه این بودند.
گروه وی ال براساس را گروه داشتند، ونت س اه دانش کوی در
در علم گوناگون فعالیت های بودند، داده یل تش بورباک معروف
در را خود نام که داشتند سع همواره و م دادند انجام ریاض گروه

دارند. نگاه پنهان دشوار، مسائل طرح جمله از فعالیت ها، این

برگزار اینجانب با ی جبر باالخص و جبر دروس معموال سال ها آن در
از را افراد معموال اه دانش از پیش آموزش اینکه به نظر م گردید.

است، متک افراد حافظه به فقط و داشته باز جدی تبادل نظر و بحث
را دانشجویان که م کردم سع همواره ی جبر درس چارچوب در
دفاع به وادار را آنها و کشانده بحث چالش به منطق بحث درقالب
استقبال مورد تکنی این چند هر بنمایم. پاس هایشان از منطق

م آن بر تکیه با که بود راه اما نم گرفت، قرار طلب راحت افراد
سه کنم. شناسائ را ریاض فراگیری به مشتاق دانشجویان توانستم
که بودند افرادی جمله از ی جبر کالس در فوق الذکر دانشجوی
لذا و بود مشهور کامال علم جدل و بحث در آنها شجاعت و جسارت
دروس تمام تقریباً اساس برهمین داشتند. قرار بنده ویژه موردتوجه

کردند. اخذ اینجانب با را خود جبر

که بود کارشناس دانشجوی اولین درخشان فریدون همچنین
اخذ را ارشد کارشناس مقط در جابجایی جبر و پیشرفته جبر دروس
در داد. اختصاص خود به را دروس این نمرات بهترین از ی و کرد
اه دانش مسئولین از تیم اعضای درخواست به و ،١٣٧٨ سال، همان
مقاری، عل دکتر آقای علوم، ده دانش محترم ریاست باالخص و

دانشجوئ مسابقات به تیم اعضای اعزام برای که کردم درخواست
اه دانش خوشبختانه آید. بعمل تیم از الزم حمایت لندن در ریاض

گرفت. عهده به را دانشجویان این اعزام هزینه های تمام تهران
س اجرائ مدیر عنوان به اینجانب سنگین مسئولیت به عنایت با

با مصادف تهران اه دانش در که ایران ریاض کنفرانس مین ی و
پیدا را تیم این همراه ان ام گردید، م برگزار ریاض جهان سال
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اه دانش ریاض گروه دانشجویان حضور اولین این اگرچه نکردم.
قابل نتایج توانستند تیم اعضای اما بود، جهان مسابقات در تهران
گردید. نقره مدال اخذ به موفق درخشان آقای و کنند کسب توجه
کردی زبان (در بیرکار کوچر به را خود نام درخشان فریدون آقای
ناتینگهام اه دانش از را خود دکترای و داد تغییر مهاجر) متفکر معنای به
در که زمان میالدی ٢٠١١ سال در کرد. اخذ انگلستان کشور در
جایزه که شدم باخبر بودم، فرانسه کشور در IHES تحقیقات مؤسسه
در ایشان است. گرفته تعلق بیرکار کوچر به فرانسه ریاض سال مهم
Col- در را خود دستاوردهای آخرین پاریس در ساله ی اقامت مدت
گذاشت. اشتراک به فرانسه نام صاحب ریاضیدانان با lege of France
پالنک ماکس موسسۀ در که زمان میالدی جاری(٢٠١٨) سال در

ریاض جایزه (مهمترین فیلدز جایزۀ که شدم باخبر آلمان، کشور در
به فانو واریته های زمینه در باالخص فعالیت هایشان دلیل به جهان)
به م توان بیرکار تحقیقات کارهای با آشنائ جهت شد. اهدا ایشان
«کارهای عنوان با «Allyn Jackson سون« ج آلن جالب بسیار مقالۀ

کرد. مراجعه بیرکار» کوچر
ارشد کارشناس دورۀ پایان از پس عظیم محمدجواد آقای
اه دانش به ساله ی تحقیقات دورۀ دو گذراندن جهت ایران، در خود

اری هم با را خود دکترای نهایت در و کرد عزیمت هلند اوترخت
کرد. اخذ فرانسه در متز و پرتغال در پورتو و کوییمبرا اه های دانش
ایران، در خود ارشد کارشناس دورۀ پایان از پس المع کامران آقای
در ۶ ‐ (پاریس) کوری ماری پیر اه دانش در را خود دکترای دورۀ
اه دانش در را خود پسادکتری دورۀ سپس رساند. پایان به فرانسه
ان نخب مل بنیاد بورس از استفاده با همچنین و ایتالیا کشور در جنوا

گذراند. تهران اه دانش در را خود پسادکتری سالۀ ی دورۀ
اه دانش از پیش زندگ طول در نفر سه این شد، اشاره که همانطور
اه دانش به ، ریاض در تحصیل ادامۀ جهت را خود زیاد، سخت با
جدی سرمایه گذاری ونه هیچ آن از پیش تا اینکه با و رساندند تهران
یا «تیزهوش» مانند عنوان هیچ و بود نشده انجام افراد این روی
توانستند خود همت و عزم با بودند، نکشیده دوش به را « «استثنائ

کنند. پیدا دست ریاض مرتف قلل بلندترین به
ایران دانشجویان و دانش آموزان سرلوحه فوق روایت امیدوارم

مراکز از گذر علم آرمان های به رسیدن راه تنها که بدانند و گیرد قرار
دارد. اساس تری نقش تالش و همت ه بل نم باشد رسم دار و اسم

تهران اه دانش ∗
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