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به مناسبت سال بین المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار

 می نامند( در بیشتر، اگ�ر نگ�وییم هم�ۀ، کش�ورهای جه�ان ک�اماًلSTEMعلوم پایه )که معموالً آن را 
محروم هستند. علی رغم عن�وان باش�کوه آن، نگ�اهی اجم�الی ب�ه بودجه ه�ای س�االنۀ دول�تی، ش�رایط
معیش��تی متوس��ط ی��ا ح��تی کم��تر از ح��د متوس��ط دانش��مندان، و ن��یز غیبت دانش��مندان در
تصمیم گیری های� سیاسی کالن و عوامل متعدد دیگر از این نوع، بدون شک جایگاه پایین و ُخرد علوم

پایه را در سلسله مراتب موجود در جامعۀ ما آشکار می کند.

    همۀ موارد در دستۀ فوق الذکر حول یک نقطۀ مرکزی دور می زنند: امور مالی و اقتصادی. مقصر کالن بع�دی رس�انه های ارتب�اط
جمعی هستند. اجازه دهید به چند دهه پیش برگردیم و با بررسی کوتاهی اثر مخرب رسانه ها� را به آسانی دریابیم.� در آن زم�ان ب�ه
عنوان یک دانش آموز دبیرستانی، مطمئناً ورزشکاران بزرگ و خوانندگان افسانه ای در بین الگوها و ستاره های� ما بودند. با این ح��ال
عادت داشتیم آثار کالسیکی مانند شش بال علم، مردان علم در رنسانس، از جرج سارتون و خاستگاه گونه ها از چ��ارلز داروین را ب��ا
اشتیاق زیاد بخوانیم. در کتابخانه ها� به دنبال شاهکارهایی مانند مبادی ریاضیات از برتراند راسل و آلفرد نورت  وایتهد می گشتیم و با
نهایت احترام با آن ها رفتار می کردیم. با حمل مجلدهای قطع بزرگ درس های فاینمن در فیزیک، و بحث در مورد مس��ائل موج��ود
در آن احساس قدرت می کردیم. مشتاقانه اخبار مربوط به رویدادهای مهم و جوایز بزرگ در علوم پایه را دنبال می کردیم. به غ��یر از
نمادهای� جهانی� مانند آلبرت انیشتین، بسیاری دیگر مانند جورج کانتور، ماری کوری، مکس پالنک ، دیمیتری مندلیف و الکس�اندر
فلمینگ در فهرست ستاره های ما بودند. با کمال تأسف نسل کنونی اینگونه نیستند. رسانه های اجتماعی بهش�ت ک�اماًل متف�اوتی را
برای فرزندان ما فراهم کرده است. ستاره های� آنها� کسانی هستند که هر روز در تلفن های همراه خ�ود آن ه�ا را می بینن�د و مطمئن�اً
دریافت کنندگان جایزۀ نوبل و برندگان مدال فیلدز در ویدیوهایی که در بین صدها میلیون نفر از آن ها پخش می شود، ظاهر نمی
شوند. آن ها استیو جابز را می شناسند و در پروژه های دبیرستانی خود از او به عنوان یک دانشمند برجسته یاد می کنند. با این حال،

 روز زودتر از او درگذش�ت، دنیس ریچی، غ�ول علمی واقعی ک�ه زبان ه�ای برنام�ه27به احتمال زیاد هرگز در مورد مردی که فقط 
 و نیز سیستم عامل یونیکس را اختراع کرد، چیزی نشنیده اند. هزینۀ این واژگونه سازی رس�انه های� اجتم�اعی را عل�ومC و Bنویسی 

پایه می پردازد.

    بسیاری از عوامل دیگر باعث عدم اشتیاق به علوم پایه در نسل جدید می شوند. در این یادداش�ت کوت�اه فق�ط دو م�ورد بنی�ادی
برجسته شده اند. اگر بدون بازنگری در وضعیت مالی دانش�گاه ها و مؤسس�ات تحقیق�اتی� و ب�دون ایج�اد تغی�یرات ج�دی در نگ�رش
شبکه های اجتماعی نسبت به نسل جوان، خواهان هر گونه تغییری باشیم، نمی ت�وانیم ح�تی ذره ای ح�رکت ک�نیم و پدی�دۀ مخ�رب

کنونی با سرعت فزاینده تری ادامه خواهد داشت. 

    از نیم قرن پیش تا کنون انجمن ریاضی ایران گام های بزرگی جهت اعتالی علوم پای�ه و ب�االخص شناس�اندن ش�اخه های متع�دد
درخت تنومند ریاضیات در ایران برداشته است. تعداد بی نظیر محققان درجۀ اول ریاضی در ایران، و همچنین در اقصا نقاط مختلف
دنیا، ثمرۀ زحمات بی شائبه اساتید محترم ریاضی است که سالیان متمادی چراغ علم را در دانش�گاه ها و ن�یز در انجمن ه�ای علمی
روشن نگاه داشته اند. در روزگار کنونی نیز علی رغم تمامی مشکالت موجود و به رغم اپیدمی فراگیری که عماًل دنیا را به زانو درآورد
و تبعات آن سال های� متمادی گریبان گیر همه دولت ها و ملت ها خواهد بود، همکاران گران قدر انجمن ریاضی ایران کماکان مش��عل
ریاضیات را در سراسر ایران فروزان نگه داشته اند. امیدوارم در سال بین المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار شاهد ع��زمی ج��دی تر جهت

تحکیم بیشتر پایه های انجمن ریاضی از جانب متصدیان امور اجرایی و رسانه ای باشیم. 
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