
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١ ١۵٢ پیاپی شماره

 سرمقاله
علم رهبری ، علم توسعه

میرزاخان مریم برای خیال ریِ بازی ی ن مم نقش های
آرین نژاد∗ مسعود

اشاره
زندگیست، تای ی نمایش در الجرم اجرای و نقش ری»، «بازی
هوشیار پیش نوشته ای، از نمایشنامۀ بی هیچ که اجرایی و نقش همان
در انسان ی هویت و تصویر تمام و م رود صحنه بر ناهوشیار، و

م شود. بودنش مقدر فرصت و تاریخ قاب
و بی انقطاع نقش های توال «خاطرۀ» و «سرگذشت» زندگ
از سرشار سرگذشت هایی است، الجرم و تا ی ری بازی این تودرتوی
ست ها، ش و پیروزی ها پریشان ها، و آرامش ها غفلت ها، و فرصت ها
و غم ها امیدها، و بیم ها از سرشار خاطره هایی و حجران ها و وصلت ها

شوق ها. و شورها و دلبستگ ها نفرت ها، و عشق ها ، شادی ها،
و نقش بی همتا، و وه باش نمایش این ران بی و بزرگ صحنۀ در
که است این راست و است معمول و ساده بسیار آدم ها، اغلب رفتار
محق هم و راحت اند و طبیع هم تقدیر، و طریق این بر ران بازی این
نیست پنهان این وجود با سربلند. و مفتخر حت زیادی حد تا و شاکر و
صمیمیت همۀ رغم به صحنه، از آمدن پایین از پس دسته، این از که
تاریخ دفتر در پایداری خاطرۀ و یادگار هیچ تقریبا صداقتشان و صفا و
فراموش سرنوشت های و سرگذشت ها از مملو تاریخ نم ماند. برجای

است. شده
همان نقش تاریخ، نم شود، و است نشده فراموش چیز همه اما

برخ را آن واژه های و است نشده فراموش خاطره های و یادها
فرصت و نقش که کسان م نویسند! خود سرگذشت روایت با
در که کسان م کنند، پیدا را دگرگون ساز و دگرگون بازی های
و منفعل ران بازی که کسان م کنند، سیر هم ری دی افق های
که نفس به اعتماد با ران بازی نم شوند، و نیستند صحنه ها تسلیم

ران بازی م کنند، بازی را خویش رانۀ انتخاب و مستقل سناریوهای
«داستان از بخش مستقل روایتگر که وارسته و پیراسته ساخته، خود
هستند، خود آرمان های و آرزوها چارچوب در چیز»، همه بزرگ
ایفای رهبر ی و قهرمان ی بازی ساز، ی نقش در که ران بازی
این ورود اقبال به تاریخ رسم احترام، و تکریم ، سالم م کنند. نقش

است. نمایش این بزرگ صحنه های به جماعت

های صحنه و پرده ها از برخ همیشۀ نشان و نام دانش» و «علم
پرده های همۀ چون رفتنش باال که پرده هایی است. تاریخ وه پرش
درنگ خالش تک و ویژه ران بازی و ستاره ها ورود انتظار در وه، پرش
قهرمانان، حضور و ظهور هیجان و شور از آکنده پرده هایی م کند،
روزگار و زندگ روزمرگ و رکود که سازان بازی و ران بازی ، رهبران
از تازه تری اندازهای چشم و دورتر افق های و م رانند حاشیه به را

م کنند. ترسیم را انسان بی منتهای علم رویاهای و آرزوها
کن این در ریاض متعلقین و اهال ما برای شرایط، این در

دانشوران ما برای ویژه تری طور به و علم، اندیش متعال و معصوم
آنچنانچه عالم، اینجایی گوشۀ این عزلت در ایران ان ریاض پیش و
قامت در « میرزاخان «مریم چون کس ظهور نیست، پنهان و هست
خاک و آب این در که جهان و بزرگ «ریاضیدان» ی مثال بی
برای نظیر بی و بزرگ فرصت ی است پرورده و آزموده و رسته
اندازه های در ری بازی فرصت های وسیع پهنای به گشودن» «چشم
به آموختن، و انتخاب سر از نگاه نوشته این است. تاریخ و جهان
بزرگ صحنۀ این در میرزاخان ماندگار و تاریخ اما کوتاه ری بازی

است.
، زندگ از فشرده ای و کوتاه فرصت در میرزاخان مریم
رهبر و ساز بازی ، اول نقش ی شخصیت از ممتازی ویژگ های
اوست. سرگذشت آموختن گرانقدرترین این و داد نشان را علم
راهبردهای برای شایی راه وی ال و نمونه میرزاخان علم زندگ
قرار رر م کنکاش و تأمل مورد باید که ماست امروز ریاض پیش
با دوست و همراه همقطاری، جز داعیه ای اه هیچ وی البته و گیرد
ارزندۀ یادگارهای از هم این درجه، این با و نداشت ما ریاضیات و علم

ماست. نزد در او گرام خاطرۀ و یاد

درآمد
دورافتاده گوشۀ دراین پیشه علم و علم اهال ما برای که شاید
که باشد عجیب و یرکننده غافل قدری امروز، جهان پرهیاهوی و
هم خیل واقعا علم، اهال «ما که وییم ب هم صادقانه و وییم ب
آن سخن این از منظور نشود بدفهم و مغالطه نیستیم»!! مهم
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پیشرفت و «توسعه راهبردی و عال هدف تحقق برای که است
به و « علم پیشرفت و «توسعه نام به شرط ،« تاریخ اجتماع
مقدم، شرط ی لزوما ران دانش و دانشمندان مرتبت تَفضل آن تبع
اقدام ی نوع از چیزی حت یا و مهم ترین ، بهترین حساس، فوری،
نیست! کشور پیشرفت و توسعه برای مؤثر و موفق همیشه محسوس
از و اگر و اما هزار با « علم توسعه و علم به «توجه ر دی سخن به

ی فقط مؤثر، و موفق ری های بازی و هدایتگری ها در اگر و اما جمله
یا راه تنها نه است « مل «توسعه طریق ط ن مم مسیرهای تمام از
و گفته گاه که آنطور راه، فوری ترین و مهم ترین یا راه اصل ترین
هم اندیشه و علم اهل ما خود گاه و م رود انتظار یا م شود شنیده
م شویم خودبینانه مغلوط توهم این دچار واق در و داریم را گمانش
مدخالن ذی و حامالن ما همین کشور توسعه اصل مجرای و معبر که
و دولت اگر و هستیم آن رسم و اه دانش معن به علم وادی در
حال باشند!». داشته هم را ما «هوای باید م خواهند توسعه ملت
و شا راه اسرار «همۀ که نشویم غَره خیل است خوب عکس، بر
و جالل و کمال و رفاه و سعادت و کامیابی آرمان به نیل غایی رازهای
همت و تدبیر انگشتری نگین در که ماییم این را جامعه وفای ش جمال
نیست! چنین خیر داریم»، خود غیرت و زحمت و درایت و دانایی و
اندیشه ورزی های و خالقیت ها مساع تمام اینکه از باشیم برحذر نیز
تعریف و مبهم مسیرهای خرج بی گدار را کشور اهتمام و نیاز مورد
ره این که نکنیم علم توسعه و علم دیررس و ناپیدا آرزوهای نشدۀ

نیست!؟ نخلستان به الاقل و است ترکستان به

سخن این درنگ
که است آن سخن و حرف این درنگ و کانون صریح، و صادقانه
که است موظف و محق حت و م تواند جامعه هوشمند مدیریت
متوقف و متک را کشور عموم توسعه مسیر در رفتن پیش و توفیق
کشورهای از بسیاری نسازد! جامعه در علم موثر و جدی پیشبرد به
ار کام و کامیاب خود، شرایط مقتضای و نسبت به و توسعه حال در
عربی، متحده امارات جنوبی، کره چین، هند، مانند امروز جهان در
دریافتند دوراندیشانه و زود خیل آن ها مانند و سنگاپور مالزی، قطر،
از دسترس ناپذیرتر و سخت تر بسیار علم» «کاروان به رسیدن که

زندگ ساختن و تدارک برای بشری ر دی کاروان های به رسیدن
و ننهادند کف از فرصت پس است امروز دنیای در آبرومند و عصری
بهره برداری و مدیریت بر راهبردی) گاه و موقت ، (موضع تأکید با
ری، گردش ، زمین زیر منابع مانند ر دی مل مزیت های از مناسب
که آن مانند و جمعیت انبوه کار، نیروی تجارت، ، دست صنایع هنر،

دارند سیاست و اقتصاد و تجارت جهان در را خود خریداران همیشه
و فناوری ثروت، انتقال برای بین المل وسیع اری های هم صحنۀ به
بهره مندی و حفظ فن آوری، انتقال شهرسازی، (مانند کاربردی علوم
آن) مانند و انسان و مال سرمایه گذاری های زیست، محیط از توامان
و جستند بهره درایت و کفایت با آن مقدور سازوکارهای از و پیوستند
چند از کمتر در فرهنگ، و ثروت اقتصاد، جهان پویش های ذیل در
هستیم و بودیم خود متالطم احوال گرفتار و معطل ما که دهه ای
و دوختند زمان این و نسل و عصری زندگ نمد از کاله خود برای
تعامالت صرف به کشورها این از برخ فروختند! فخر حت و پوشیدند
گماردند همت توسعه مواهب به رسیدن در ری، گردش و تجاری
تولید برخ قطر، و عربی متحده امارات اسپانیا، مالزی، سنگاپور، مثل
و فناوری کارگیری به در نیابت و انتقال در خالقیت تولید، تنوع انبوه،
خود سرزمین به را جهان مصرف ترویج و صادرات ، توزیع مدیریت
و تایوان کره، چین، مانند کردند صاحبخانه بل و خانه دار و آوردند
بازگردیم بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر به اگر (که ژاپن حت
به امیرکبیر سرانجام بی و ناکام تالش با مقارن ژاپن ظهور و خیزش

بود). تجارت گسترش مدخل از و شیوه همین به نوین دنیای

ما فرجام نا حال شرح
نه و پهلوی عهد در نه ناصری، عهد در نه ما امانه تلخ و شوربختانه
منزل و مسیر از توسعه تحقق و تدبیر در چندان توفیق کنون عصر در
معلوم که معلوم قرار از و نداشته ایم دسترس تر در متنوع راه های این
در ملحوظ نظر و رآی خالف بر آنکه الجرم داشت! نخواهیم است
چنبرۀ و چاله از ما رفت برون برای راه اگر گذشت، که مقدمه ای
نادان ها و خطاها وانواع نیافتگ توسعه و ماندگ عقب پیچ در پیچ
«توسعه ثقیل و صعب «کورسوی» از شایی راه راه، آن که شاید باشد
که م رسد نظر به یعن این باشد!! کشور « علم نسبی پیشرفت و
که دیررس تری و دردسرتر پر و سنگالخ و سخت راه ی همین فقط
برایمان نیست طلبان فرصت طم و رغبت سوی و سمت در چندان
تقریبا ما دهه، چند این تمام در که گفت باید بی پرده است! مانده باق
سته ایم ش حت و گذارده فرو را ر دی ساده تر و شدن تر راه های همۀ
کرده ایم، کور اغلب که بسته ایم خود بر تنها نه را مدخل هایش تمام و
بیخ از را شاخه ها نشسته، بن بر کرده ایم، خراب را سر پشت پل های
و صعب تر سخت تر، راه این فقط تقریب، به حال و بریده ایم بن و

است!! باق مانده برایمان طوالن تر
پرسش اکنون هم است صحیح حدی تا الاقل مقدمه این اگر حال
عصر، این طوفان و مواج بحران های تالطم در که است آن بیمناک
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سیاست های بحران ، جمعیت و نسل نیازهای شدن سرریز و فوران
سو»ی «کور این آمال آن، مانند و محیط زیست بحران های ، جهان
چه با و ونه چ است رسیده نسل این دست به که را مبهم و بعید
پیش به گام آن ماحصل تا بپیماییم باید درایت و سیاست و احوال

باشد؟
برگ و شاخ پر گفتگوی و بحث ی از سخن مدخل همه این ها
اتمام ن لی است ناتمام و پوشیده آراء و حرف ها از پر و پرکرانه و
که پیداست وجود این با نیست. نوشته این هدف و فرصت در آن
باید هم پرسش ها، و بحث ها این مقابل در موجه موض گیری هر
که راه هایی چنان طریق ط در ما ناکام  علت فهم بر باشد متک
کالن آورده های از و پیمودند کامیابی و توفیق با جهان ملل از خیل
ضرورت و توان قدر به نیز را خود علم آرمان های و هدف ها آن
تدارک بر باشد متک باید هم و دادند سامان و سر آرزوهایشان و
در ما دانشوران اخیر نسل چند کارنامۀ تحلیل و ارزیابی از گزارش
چنین تهیه . علم تخصص سازمان های و مراکز ر دی و اه ها دانش
و متوجه که کثیری بخش های و ابواب به باید راهبردی و برنامه
صورت علم جامعه دست به و گردد تجزیه است پرسش این مخاطب

علم جامعه جویی مسئولیت و معنوی خاطر تعلق پذیرد. تدوین
تدارک پشتوانۀ م تواند خود اجتماع و تاریخ کارنامۀ سنجش برای

باشد. شایی راه برنامه و گزارش چنین

علم رهبری
رفتن، پیش برای ناگزیر و ضروری امر ی «رهبری» وجود اصل

حت و جمع مقصود و مقصد و مسیر هر در صبوری و استمرار
ریاض جامعه بویژه و علم جامعه که است این واقعیت فردیست.

و نقشه ها دستاوردها، داشته ها، توفیق ها، همۀ وجود با کشور امروز
است‐ درون بررس و نقد نیازمند که آینده اندیشانه اش‐ تدبیرهای
سرمشق های و «رهبران وجود انزوای یا قلت فقدان، از حال عین در
و آزمون از و است زیان و خسران و رن در خود میان در « علم
بی وقفۀ رقابت های و زمان شتاب آوار در متفرق اش و رر م خطاهای

م بیند. و است دیده فراوان آسیب های ، جهان
اغلب در ما علم جامعه همۀ تقریباً که است آن کامل تر سخن
داران کرس و رهبران خود میان در ، اه دانش و علم رشته های
محور و باشند خود قوم احترام و اجماع مورد که چندان برجستۀ
فعالیت هایشان تجربی و فکری پشتیبان های و رهنمودها سرمشق ها،
فقدان و نسل تجربۀ آرام و منظم توال فقدان ندارند. گیرند، قرار
و علم توسعه و بسط آزمودۀ» و تدریج «تکوین به اعتقاد و اندیشه

مراکز گسترش و توسعه در آسیب زا شتاب  های عالوۀ به علم ورزی
در و علم ان نخب مهاجرت و انزوا خسارت ، علم ظاهرالصالح
از همه جامعه، این جای همه در علم بر سیاست تفوق نهایت
و علم «پیشاهنگان حضور به نیاز و فرصت فقدان در مؤثر عوامل

است. کشور امروز علم جامعه تاریخ گسترۀ در اندیشه ای»
تقریباً اینکه بر است گواه علم جامعه اکنون شرایط مجموعۀ
آواز و ساز هرکس و هستند رها خود حال به خانواده این اعضای همۀ
بی و پرسش بی و بی آزمون و خودمختار منش و راه و م نوازد را خود
و رهبری وجود فقدان یعن این ها همۀ م کند. ط را خود بازخواست
فردی عمل برنامۀ در روشن و متقن جهان اندیش و مل راهبردهای
هر جامعه این متفرق تقریباً آحاد ر دی سخن به ما. دانشوران جمع و
پیرامون محفل و فردی محدود مناف حسب را خود منش و راه ی
چندان نه آیین نامه های و ابالغیه ها از تبعیت خالل از صرفاً خویش
م کنند دنبال خود متبوع اه دانش سازمان و وزارت آزمودۀ و پخته
تجربه از بستری در علم توسعه خردگرای اقتضاهای برای از نه و
و کارآمدی ها برای از تعهدی به متک نه و جهان و تاریخ ، مل

. جمع پذیرش و توافق مورد روشن سودمندی های
و هدف گرا تحوالت چاره ساز روند، و روال این آیا حال
و کارکردها بهبود و ارتقاء در نیاز مورد عظیم دگردیس های
دستاوردهای مصرف کنندۀ عنوان به کشور متنوع ارکان کارآمدی های
و ظهور اداری و صوری اغلب سازوکار هست؟! کشور علم
قیاس به ، علم سازمان های و مجموعه ها و علم آدم های رشد
کارکردی و محتوایی نه و آماری یا صوری کلیشه ای، سنجش های
حاشیۀ در باشد، جهان و مل جامعه قضاوت به مستند که نوع آن از
گرایی»، «تمرکز چون شده ای متعارف واقعیت های ر دی از خیل
رایی» «عوام و « «سیاست زدگ ،« اخالق ضعف های و «آسیب ها
درون به دارند اه دانش بیرون در که تراکم و تسلط از را خود راه که
که است شده موجب گشوده اند و م گشایند هم اه دانش مرزهای
سخت بسیار « علم امور فرهیختۀ و تکوین ، طبیع «رشد فضای
و سوز طاقت و بی مناسبت و بی قوام دوام، کم و محدود ننده، ش و

باشد. بی پشتیبان
ما اهیان دانش نه و مدیران نه سازمان ها، نه شرایط، این در
و ساختارها داشتن برپا تکامل و تاریخ تدریج حوصلۀ هیچی
باشند استوار و پرقوام که شیوه هایی به را علم یابی های هویت
نظام در ، عموم عرصۀ شبیه و قیاس به درست یعن این ندارند.
ظریف پیچیدۀ طوالن راه های که است کار در زیادی تمایل هم علم
اعمال با میان بر و تعجیل و سریع خیل پروسواس، پراسرار پراجزاء
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کرس به و شوند ط غیرمباح حت و مباح نیرنگ های اقسام و انواع
میان این در و برسند تبلیغ و فروش و عرضه قابل دستاورد و منزل و
چندان دغدغه های عیار، و جوهره کیفیت، اصالت، مالحظۀ طبیعتاً

نیستند. اعتنایی مورد
نیاز مورد متعارف مناسبات تأسیس، تازه اه های دانش براین، سابق
تجربه و پرسابقه اه دانش ی نظر زیر تدریج به و مدت ها تا را خود
که هستیم زمانه ای در اکنون اما م ساختند مادر اه دانش عنوان به
ل ش به حت درشت و ریز اه های دانش و مراکز و مؤسسات ی روزه
رد ش چون برانگیز، پرسش فرایند ی ط در زنجیره ای و خوشه ای
و انواع از زدن برهم چشم به و م افتند برون پرده پس از شعبده ای
برخوردار فراقانون و قانون و معنوی و فرهنگ حمایت های اقسام
بشری علوم شاخه های و اه دانش مراتب همۀ در تقریباً و م شوند
استناد به و م کنند صادر علم مدرک و گواه و م پذیرند دانشجو

علم موض و نظر و کرس صاحب را خود ساخته ای خود رتبه های
مداف و مبل که را رویه هایی و سنت ها و م پندارند هست جهان در

به هستند تکوین و تدریج ، تاریخ ، مل علم ارزش های و اصول
م گیرند! استهزاء

مرتبه ای اه ها دانش در کرس داری و علم ارشدیت براین، سابق
صبوری و معن آفرین و کفایت و زحمت عمر ی سخت به که بود
به جانکاه و سخت خیل و تدریج اعتماد جلب و اقتدا و ریاضت و
عمیق و آزموده عال رتبه منزلت ی جنس از چیزی م آمد دست

واقع خداوندان همیشه استادان، رو این از توامان. اجتماع علم
جا همه در و م شدند محسوب اه دانش نظام چرای و بی چون و
رسیدۀ راه گرد از جوانان امروزه بودند. بسیار احترام و عزت مورد

مل عالیۀ مصال از بی شناخت و بی اعتنا و نا پخته و بی تجربه بسیاری،
حد در حت ، علم جامعه قضاوت و اظهار نظر به بی نیاز و آرمان بی و
مراکز به ظاهرالصالح مدارک آمار تسلیم صرف به ، موضع و محل
تخصص و رشته و عنوان فالن کرس دار و رتبه دار ، اه دانش دفتری
ارشدیت و بلوغ مراتب تکوین و تدریج تاریخ سنت و م شوند علم

عناوین اداری ام اح شبه پشت در را تجربه اندوزی و کرس داری و
مانند و ایندکس صاحب و درصدی ی و استادی و دانشیاری چون
م کنند. عوامانه و ساده و روزمره و کلیشه ای و دست دم و سهل آن،
و علم ثقل خود، اندازۀ به الاقل ، هری کاش ای آنکه ماحصل
همراه به اه دانش برای اعتمادی و اتکاء قابل معنایی و حقیق وزن
کارسازی مقاله های از انبان جز و نیست چنین معموال که م  آوردند
شماره هایشان سیاهۀ فقط و م شوند نهاده گنجه ای در که شده ای

حت و اه دانش تبلیغات دستگاه و آن و این فخر و مباهات موجبات

وجود در ری دی پیدای و مؤثر کارکرد م سازند فراهم را متبوع وزارت
نم جویند. و ندارند ظهور و حضور و

مناسبات در آداب، و ادب و اخالق و ارشدیت و تجربه براین، سابق
نسل ها، توال در و داشت قیمت و قدری و وزن ، علم زندگ و
رعایت هرکس عموم و تجربی و سن رتبۀ و شان و تقدم حرمت

عرف بلبشوی ی در مفاهیم این همۀ تقریبا اما امروزه م شد
علم مراکز از خیل در و رفته اند فرو پرتنش پرآذرم پرآسیب شدۀ

هر بی پروای رسیده ای راه از هر که جریان اند در سازوکارهایی ما
دیر چراغ به دستان و پیران هم رتبۀ و هم شآن را خود مالحظه ای
چنین در مستحق. رفتاری و تصمیم و موقعیت هر بر و م داند
اختالف ها درشت ها، با ما علم بخش های از خیل فضای شرایط

مدیریت متعارف سازوکارهای و پریشانند و آشفته نابالغ منیت های و
سامان یا بروز از چلوگیری برای رویه ای و سنت هم اه دانش و
پایان بی رسیدگ دوران به «تازه ی در که چرا ندارند آن ها بخش
رهبری و سرمشق و ارشدیت نهاد کارکرد و موضوع اصل زاینده»، و

نم شناسند. رسمیت به را
و اجرایی استیالی اه دانش نظام امروز بلیه های از ی
و بودن متفاوت ، بالندگ ، اجتهاد نقادی، که هاییست دیدگاه مدیریت
فرمالیسم ها و کلیشه ها اه پرستش و معبد در را اندیشه و عمل استقالل
و محافظه  کاری ها بقا، تقالی و نگران بحران در و م کنند ذبح
م کنند. تحمیل همه بر را الجرم و ناخودآگاه مظلومیت های
، رسم داوری های به را اصالت ها و ارزش ها همۀ که دیدگاه هایی

وجه هیچ و م کاهند فرو فرمالیست و تکلیف بخش نامه ای، اداری،
را اه دانش اندیش نهاد در سازمان و فردی اجتهاد و استقالل از
رشد و بروز فرصت سلبی، و ایذایی مستمر رفتارهای با و بر نم تابند

م کنند. مصلوب حت و سلب را هویت ها و اصالت ها
مراکز همه در غالبی تقریباً سنت های و رویه ها این ها شوربختانه
این در اه دانش و علم زندگ آنکه ماحصلش و است کشور علم

بی سرانجام و بی هدف و بی صدایی و تفرق نشانه های از پر جامعه،
از این ها همۀ و است بی آرمان و ناامیدی مهل تر، و بدتر آن از و
محیط در « علم تعال گر رهبران و سرمشق ها وجود «فقدان عوارض
نظام این عرف و رسم استناد و اتکاء فقدان البته و اه دانش های
نهاد چنین اندیش متعال بخش های هویت و پویندگ و رشد به

ارجمندیست. آزمودۀ
نوع چون که هستند آسیب هایی انبوه از نمونه هایی این ها

فضای در را نفس به اعتماد و جسارت جوهرۀ ، بی پشتیبان و بی کس
رهبران این شرایط، این در کرده اند. فقیر یا و منحل ما علم
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رانند، پیش متفاوت و آرمان ارزش های مبل و مولد که هستند علم
، علم آرمان های تحقق و انجام برای که هستند علم رهبران این
نشاط که م دانند الجرم هزینه های از فرض را مخاطره پذیری
و بیدار را ویی پاسخ و ری پرسش و مسئولیت آفرین و نوآوری و
و سنت ها همۀ غیاب در که است این راست م  دارند. نگه هوشیار
نهاد غیاب در جمله از و اه دانش تاریخ و معنوی ، علم سرمایه های
ما دستاوردهای کارنامۀ ،« اندیش و علم رهبران و «سرمشق ها
محدودمان بسیار و اندک تاریخ فرصت های از انتظار محدودۀ در
بازارهای در اغلب ما علم مطاع اکنون که است شرم و نم گنجند
نم شوند. خریده بخس ثمن به هم دانشوری و دانش و علم جهان
ویرانگر و پرمخاطره شتاب های از سرریز جهان همۀ که زمانه ای در
برنامه ریزی ها خطای و آزمون که م رود آن بیم است رقابت و سرعت
باشند. داشته پرهزینه ای تاوان های ما کم توان علم مدیریت های و

سرمشق ی قامت در
و سنت به م توان اکنون ، علم مناسبات از شرایط چنین در درست
نمونه ای عنوان به « میرزاخان «مریم موفق علم تجربۀ و رسم و راه
و حاضر و نزدی ظهور برای و پرداخت دسترس در سرمشق ی از
را انتظارها و اندیشه ها دروازه ها، راه ها، سرمشق هایی چنین متفاوت

علم جامعه گشود. فرا هست و بوده تاکنون که آنچه از بیش بسیار
بی رایی های علم از گریز و ارزیابی خود و نقادی شجاعت باید ما
را سیاس جویی های منزلت و دولت و رسم رتبه داری های راهبرد،
قضاوت و نظر و رای بدون که بداند باید ما علم جامعه کند. پیدا
و مل فعال و به روز مشارکت بدون و جهان و مل جامعه شفاف
اصالت ها و کارآمدی ها ارزیابی ار آش صحنۀ در حضور بدون و جهان
به را مل مصائب و مسائل از توجه قابل مسئولیت و بار نم تواند
سازمان های برساند. بزرگ آرزوهای و آرمان ها از مقصدی و مقصود
استقالل شجاعت و جسارت باید ما نظر بلند دانشوران و ما علم

ابالغ دستورنامه های و رویه ها از مستقل انتخاب گری هایی و عمل
علم نهاد کنون مقصدی و منزل بی و آباد ناکجا به را ما که مراجع

کنند. پیدا کشانده اند کشور در
منش و راه و نیستند هیچ کس مثل سرمشق ها که است این راست
و راه باشیم داشته انتظار نباید پس م کنند تأسیس مستقال را خود
ارزش واق در و باشد ما جاری رویه های و روش ها موید رسمشان
مقاومت و طریقت ها تغییر و ن ش سنت همین در هم پیشقراول

است. ناصواب سطح تکلیف های تۀ دی با سربلند رویی رودر و
سنت های با نسبت در علم اش سلوک شیوه های و میزاخان مریم
نوشته های در و دارد جنبه هایی چنین وضوح به ما اه های دانش جاری
داده اند شرح و شده واق تحلیل و کنکاش مورد معن این متعددی
کشور امروز علم بقای و زیست شرایط چارچوب در میرزاخان که
که ما اه دانش ران دانش از خیل مطمئنا نم بود. کامیاب ما
حیات تقالی در بی سودایی علم نظام چنین تنگنای در اکنون هم
بی آالیش و بی باک منش و راه که دارند را آن شیفتگ مماتند، و
ای و کنند چنین که کاش ای و سازند خود همت پیشۀ را میرزاخان
مدیران همه برای میرزاخان علم وفایی ش و رشد داستان که کاش
تامل و عبرت مایۀ ما اه دانش و علم نظام تصمیم  سازان و عال

باشد.

ما قهرمان رسم و راه
بی هویت یا هویت کم سازی های سند پی در اه هیچ میرزاخان

تبلیغات و آماری کلیشه های دام در اه هیچ میرزاخان نبود، علم
نردبان سازی های دام در اه هیچ میرزاخان نیفتاد، فرو علم سنج
نشد، واق تکمیل دانشجویان انبوه پذیرش خالل از علم و مال
بی بدیل اصل را علم جهان گفتمان های تکاپوی در حضور میرزاخان
نهادی اصالت های به میرزاخان م دانست، بودن به روز و شادابی
م ورزید، عشق بدعتگری و خلق و کشف برای علم جوهری و

بخش را ثمربخش و سودمندی کارآمدی، اصیل اصل میرزاخان
اقتدا ، میرزاخان نهایت، در و م دانست علم ساحت تقدس از
و علم سخاوت ، سوت پیش و پیشقدم به احترام ارشدیت، به

زندگ اصل تکیه گاه های از را انسان عال اخالقیات و اندیش
آن واقعیت ایستاد. اصول این همه بر و بود داده قرار خود علم
فرصت اکنون، ما ریاضیدان و دانشوری رسم قالب های که است
و آفرید میرزاخان که ارزش هایی پایداری و بروز برای چندان بقای
واقعیت نم دهد، را داد سامان را خود علم زیست تمام آن محور بر
و پایداری فرصت ما اکنون شرایط در روحیه هایی چنین که است آن
را عمیق درنگ این این ها همه آیا اما نم یابند. چندان بلوغ و رشد
سامانۀ وی سرمشق های منش و سنت به تاس با که ندارند همراه به
آن بهبود برای و کنیم نقد جدی طور به را خود ورزی ریاض و علم 

کنیم؟ ترسیم تدبیری و طرح و برنامه
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