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   اعطاي جایزه هاي تحصیلي به دانشجویان مستعد  

بنیاد ملی نخبگان به منظور حمايت از دانشجويان صاحب استعداد برتر در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و مراكز فّناوري كشور، اعطای جايزه هاي تحصیلي به دانشجويان مستعد را در سال 1386 به 
تصويب رساند و پس از آن در راستای اجرای سند راهبردی كشور در امور نخبگان و همچنین 

به منظور هدايت هدفمند دانشجويان و تعريف جديدتری از روابط بنیاد، دانشگاه و دانشجو برای 
اختصاص مناسب و شايستۀ اين جوايز، مشموالن، جوايز و شرايط اعطای آن را در ارديبهشت ماه 

سال جاری)1393 ( مورد بازنگری قرارداد.
بنیاد ملّی نخبگان سعی  كرده تا در ارائۀ جوايز تحصیلی خود گروه وسیع تری از دانشجويانی را كه 

در طول تحصیل از خود توانمندی نشان می دهند، زير چتر حمايتی خود قرار دهد. 

 انواع جوایز تحصیلی
جوايز تحصیلی به دانشجويان مستعد در چهار دستۀ آموزش، پژوهش، فّناوری و فرهنگ و هركدام 

به نام يكي از دانشمندان اسالمي- ايراني اعطاء می  شود.
جايزۀ آموزش با هدف تسهیل مسیر آموزشی و هدايت دانشجويان برای ورود به عرصۀ آموزش 

و  جايزۀ پژوهش برای هدايت دانشجويان در مسیر پژوهشی در دانشگاه اعطاء می  شود. هم-
چنین جايزۀ فّناوری به منظور هدايت دانشجويان به عرصۀ كارآفرينی و نوآوری و جايزۀ فرهنگ 

در جهت ارتقای فرهنگ اسالمی- ايرانی، تقويت هويت ملّی و رفع نیازهای مادی و اجتماعی 
دانشجويان  درنظرگرفته شده است.

 مشموالن جایزه هاي تحصیلي
دانشجويانی كه می  توانند مشمول جوايز تحصیلی قرارگیرند شامل برگزيدگان المپیادهای ملّی 

دانش  آموزی و دانشجويی، برگزيدگان آزمون  های سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی، دانشجويان 
ممتاز مؤسسه  ها، برگزيدگان جشنواره های علمی، پژوهشی و فّناورانه مورد تأيید بنیاد، برگزيدگان 

مسابقه هاي قرآنی، برگزيدگان هنري و ادبي، برگزيدگان مسابقه هاي ملّي مهارت و مخترعان 
برگزيده است.

 فرایند دریافت جوایز تحصیلی
دانشــگاه  ها و مؤسســات كشور هر ســاله فهرستی از دانشجويان برتر خود را كه مشمول شرايط 
دريافت جايزۀ تحصیلی هســتند، برای بنیاد ملّی نخبگان ارســال می  كنند. بنیاد نیز پس از 

بررســي  و  تطبیق آن با شــرايط دريافت  كنندگان، مشــموالن نهايی را برمی  گزيند و جوايز را به 
آنان اعطا می  كند.
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 پـرویـز کـرمـی

اين جمله شاهانه معروف است كه »ما همه چیزمان به همه چیزمان می آيد«. اما 
اگر واقعا اين طور بود، شايد اين همه مسئله ای كه االن داريم، نداشتیم. واقعیت 

اين است كه ما با وجود سعی و تالشمان، به اجزای جدا از همی بدل شده ايم كه 
هیچ كدام به هیچ كدام ربط نداريم. مسائل جهان – به خصوص مسائل جهان مدرن 
– به هم پیوسته  است و هر تغییر و تغیری روی بقیه تاثیر دارد. نمی شود بخشی 
را سلیقه ای و شخصی دست كاری يا تعطیل كرد و بعد نگران نبود كه دومینو و ار 
روی بقیه تاثیر بگذارد. ما نمی توانیم در علم و فناوری پیشرفت كنیم و قله های 

مرتفع را فتح كنیم، اما به گردش آزاد اطالعات در اين حوزه بی اعتنا باشیم و آن 
را تجملی و زائد و فرمالیته )تشريفاتی( بپنداريم. گردش آزاد اطالعات اتفاقا جزء 

قدم های بنیادين توسعه و پیشرفت است. در گردش آزاد اطالعات نیز جايگاه 
»نقد« آن قدر موكد و مهم است كه بی آن ديگر كارهايمان روی هواست. درباره 

نان چطور می گويند بی  مايه فتیر است، بی نقد هم جز تعارف و اجمال، چیزی 
عايدمان نمی شود. ما نیازمند نقد منصفانه و دلسوزانه ای هستیم كه نقاط ضعف 

و اشكاالت كار را يادآورمان شود. طبیعی است كه مسئولیت های سیاسی و 
اجتماعی گاهی ما را چنان به خود مشغول می دارند كه حتی از بديهیات و مسائل 

دم دستی غافل می شويم. مطبوعات، چشم و گوش های باز جامعه هستند كه اگر 
از موقفی دلسوزانه و خیرخواهانه رصد  كنند، می توانند مسئوالن را نیز به ايرادات 

و اشكاالت كار واقف كنند. 
فلسفه وجودی نشريه ای مثل »سرآمد« همین است كه عالوه بر گردش آزاد 

اطالعات در زمینه علم و فناوری، امكان نقد و گفت وگو بین مسئوالن و منتقدان 
و نخبگان را فراهم آورد. ما با مسائل بنیادی و مهمی در عرصه علم و فناوری 

و موضوع نخبگان مواجهیم كه بررسی آن ها محتاج گفت وگو و تامل است. 
ساده ترين راهی كه می توانیم به اين گفت و گو برسیم، همین »سرآمد«ی است كه 
بی ادعا دست ياری به سوی شما دراز كرده تا نظريات و نقدهای شما را بشنود و 

باب گفت و گو را با شما باز كند. 
                                                                                ان شاءاهلل.

بی نقد فتیر است
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گفت وگو با ستارگان تیم ملی والیبال ایران 

نام ایران را به صفحه نخست
روزنامه های جهان بردیم

31
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69
76

ــان  ــرم، صاحب ــدگان محت ــه خوانن   از هم
اســتعدادهای برتــر، نخبــگان علمــی و هنــری 
دعــوت بــه همــکاری می شــود. لطفــاً نظریات، 
و  یادداشــت ها  و  پیشــنهادات  انتقــادات، 
ــریه  ــل نش ــه آدرس ایمی ــود را ب ــاالت خ مق
ارســال فرماییــد تــا نســبت بــه چــاپ و نشــر 

و انعــکاس آنهــا اقــدام کنیــم. 

آرا طرح شده در مقاالت،
الزاماً دیدگاه »سرآمد« نیست
نشریه در حک و اصالح مطالب آزاد است

 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی
شماره دوم/ دوره جديدتحلیلی بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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ظاهر دنیا عوض شده اما در باطن عین هزار 
سال و دوهزار سال پیش است و حكومت ها 

پُز دانشمندانشان را می دهند و به جهت تیراژ 
كتاب  و تعداد مدرسه و دانشگاه و بیمارستان 

و پژوهشكده و اخیرا چاپ مقاالت علمی به 
رقبايشان فخر می فروشند. سر اين فخر و 
مباهات بعضی ها كلک هم می زنند و خود 

را چیزی بیش از آن چه در واقعیت هستند، 
نشان می دهند. گندم نمايی می كنند در حالی 
كه حقیقتا جوی قابل توجهی هم برای عرضه 

ندارند. چطور بعضی كشورها برای میزبانی 
جام جهانی و المپیک سر و دست می شكنند 

و رشوه می دهند و ظاهرفريبی می كنند؟ عین 
همین كارها را در عرصه علمی هم می كنند و 

با احداث آزمايشگاه و پژوهشگاه و ريخت وپاش 
پول و توسل به نام های معتبر، دام می گسترند 
تا دانشمندان را به تور بیندازند. می گويند در 
دنیای آينده علم و آب جای نفت و رسانه را 
می گیرند و هر كس اين دو را بیشتر داشته 
باشد، اوضاعش بهتر است و از همین اآلن 

محسود بقیه. اين طور كه پیش بینی می كنند، 
آسمان در سی، چهل سال آينده با ما مهربانی 

نمی كند و آب را با مالحظه و قطره چكانی 
برسرمان می ريزد. ما گرفتار خشک سالی 

دوره ای و نسبتا طوالنی هستیم و بايد هر 
چه زودتر فكری بكنیم كه نمی كنیم. الاقل از 
شواهد و قرائن پیداست كه اين انذار عالمانه 
را مثل باقی خبرهای محیط زيستی جدی 
نگرفته ايم و واگذار كرده ايم به خود خدا كه 

 سـیدعلـی مـیرفـتـاح

تدب�ی و امید و پدیده هماجرت عیمل

کارها و کاردان ها

رحمی به حال خرابمان بكند. اال ما رحم ربی... 
غیر آب در مورد علم و تكنولوژی هم كار مهمی 

نمی كنیم و جز حرف و شعار –انگار-  قرار 
هم نیست كاری بكنیم. يعنی اين ها كه دارند 

می روند، می روند و اين ها كه نمی خواهند 
بیايند، نمی آيند. چرا؛ حرف می زنیم و شعار 

می دهیم، اما در عمل –اگرچه بعضی دلسوزان 
جسته و گريخته كار می كنند- عین خیالمان 

هم نیست و كاری هم نمی كنیم. در خبرها 
آمده است كه روزانه تعدادی بچه با استعداد و 
به دردبخور و آدم حسابی و نخبه از كشور خارج 

می شوند و می روند به اروپا و آمريكا و اخیرا 
مالزی. حتی اگر اين تعداد هیچ كاره و بی سواد 

و خنگ هم باشند رفتنشان جای نگرانی 
دارد، چه برسد به اينكه مملكت برای اين ها 
پول خرج كرده و شرايط تحصیل و پرورش 

استعدادشان را فراهم آورده. باالخره بايد بررسی 
جدی كنیم كه اين ها كجا دارند می روند و چرا 
دارند می روند؟ آيا همه اين ها برای كار در ناسا 
و دانشگاه های معتبر و موسسات پژوهشی صف 
خروج بسته اند؟ آيا اين ها برای مقاصد سیاسی 

دارند مهاجرت می كنند؟ برای بهبود شرايط 
اقتصادی شان دارند می روند؟ زمین خدا كوچک 

نیست و هر كس آزاد است كه به هر كجا كه 
راحت تر و راضی تر است برود، سلمنا؛ اما باالخره 
آيا حكومت و دولت نبايد رفتن اين ها را و رفتن 

خیلی بیش از اين ها را كه طی سالیان رفتند و 
مهاجرت كردند، بررسی كند؟ حكومت مسئول 
استعدادهای شهروندان هم هست و تعهد دارد 

ول
ت ا

اش
دد

یا
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مراقبت كند كه استعدادها در زمینه های معقول 
و سالم و مقبول شكفته شود و پرورش يابد. اگر 

جوانی مستعد نجوم است. دولت وظیفه دارد 
شرايطی را فراهم كند تا استعداد اين جوان 
پرورش يابد و يک منجم بالقوه را به فعلیت 

برساند، اما اگر به هر دلیلی استعداد اين جوان 
هرز برود و از بخت بد تبديل به گارسون بالفعل 

ايران يا اروپا شود، در دنیا و آخرت حكومت 
بايد جواب بدهد. همه اين چهارصد و ده نفری 
كه روزانه از ايران خارج می شوند، توی ناسا و 
آر آند دی كمپانی های معتبر كار نمی كنند. 

خیلی هايشان توی پمپ بنزين كارگر می شوند 
و توی پیتزا فروشی پیتزا دلیوری می كنند. 

منظورم تحقیر مهاجرين نیست، بلكه می گويم 
حیف و صد هزار حیف از اين استعدادهای 
درخشان كه در میان چرخ دنده های واقعی 

زندگی هبا و هدر می شوند و كسی هم ككش 
نمی گزد.

سیاه نمايی بد است و ناامید كردن مردم 
گناهی نا بخشودنی است، بی ترديد. اما امید 
واهی دادن و سفیدنمايی بی مبنا هم غلط 

است و غلط تر و اشتباه تر وقتی است كه اين 
ظاهرسازی بی مبنا به ظاهرفريبی بینجامد 

و مقدم بر ديگران خودمان باورمان شود كه 
همه چیز خوب و بخیر و عالی است. قدم 

اول وقوف بر وضع موجود است. خودآگاهی 
نسبت به آن چه هستیم، هزار مرتبه مهم تر 

از تمنای وضع موعود است. »من عرف نفسه، 
فقد عرف ربه« در اين جا هم مصداق دارد و 
بايد قبل از هر كاری، اصولی و واقع بینانه به 
نفس جمعی مان معرفت پیدا كنیم. ما بچه 

بااستعداد زياد داريم، باهوش و بامعرفت هم 
كم نداريم. از نظر تعداد نخبه و بااستعداد 

و تیزهوش و نابغه هم شكر خدا در مضیقه 
نیستیم. به لحاظ تاريخی هم چند سر و 

گردن از بقیه هم قطارانمان باالتر ايستاده ايم. 
وقتی ما دارالفنون داشتیم، ژاپنی ها دانشگاه 

قابل عرضه نداشتند. دانشگاه تهرانمان از 
همه دانشگاه های همسايه بهتر و معتبرتر 

و باكالس تر است. با سوادهای ما از بقیه 
كشورهای منطقه هم بیشترند، هم جدی تر 

و عمیق تر. در صد سال اخیر دو انقالب 
مهم و بزرگ و تاثیرگذار و سرنوشت ساز در 
ايران رخ داده. جنگ هشت ساله را تجربه 

كرده ايم. تجربه های سیاسی مان از ديگر 
مردمان دور و بر جدی تر و اساسی تر است... 

مع ذلک برای اين كه در هزار و چهارصد و 
چهار قدرت اول علمی خاورمیانه شويم چنین 

داشته هايی كافی نیست. اصوال برای نیل 
به چنین مقصودی به لوازمی بیش از اراده 
و دستور و سند نیاز داريم. بگذاريد در اين 
باره بیشتر حرف بزنیم. ما در علم و معرفت 

پیشینه حیرت انگیزی داريم و با اين پیشینه 
می توانیم به جهان مدرن فخر بفروشیم. 

اما فخر به گذشته دردهای امروزی مان را 
درمان نمی كند. با افتخار به ماضی و وعده به 
مستقبل نمی توانیم حالمان را بهبود ببخشیم. 

گذشته و آينده ايجاد انگیزه می كنند و 
اطمینان به نفسمان را باال می برند، اما به 

صرف انگیزه و اراده كه نمی توانیم كاری از 
پیش ببريم. بايد عقل هايمان را روی هم 
بريزيم و ببینیم چطور می توانیم جلوی 

مهاجرت بی رويه و توهین آمیز اين چهارصد و 
ده نفر در روز را بگیريم. سوال جدی و بنیادی 

اين است كه اين ها برای چه می روند؟ قضیه 
رفتن و مهاجرت نیست. وقتی می بینی برای 
خروج از ايران مسابقه راه افتاده و همه از هر 
طرف مهیای رفتنند، ناچاريم فعل سوالمان 
را عوض كنیم و به صراحت بپرسیم اين ها از 
چه می گريزند و از چه چیز در می روند؟ آيا 
با نظام سیاسی مشكل دارند؟ آيا از هويت 

خود ناراحتند؟ آيا از ايرانی بودنشان به ستوه 
آمده اند؟ آيا فكر می كنند اگر توی ايران 
بمانند می پوسند و هبا و هدر می شوند؟ 
آيا دنبال بهشت خیالی اسیر و سرگردان 

موهومات می شوند؟ آيا دنبال چیزی هستند 
كه در ايران يافت نمی شود؟ آيا دشمنان 

برايمان نقشه كشیده اند كه باسوادها و نخبه ها 
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و درس خوانده ها را بفريبند و بدزدند و ببرند 
خارج؟ آيا عالوه بر دشمنان، ندانم كاری 

دوستان نیز مزيد بر علت شده و در فراری 
دادن فرزندان مملكت موثر افتاده؟ آيا... 
و ده ها آيا كه ذهن پرسشگرتان می تواند 
بسازد و برايش دنبال جواب بگردد. ما دو 

كار می توانیم بكنیم: اولی اش اين كه صورت 
مسئله را با عصبانیت پاک كنیم و بگويیم 
اين ها كه رفتند، بی ارزشند و هیچ اهمیتی 

ندارد كه بروند هم چنان كه نادر رفت و چه 
بهتر اين افراد سست عنصر بروند و فضا را 

برای ما و دوستانمان باز كنند و... يكی هم 
اين كه بنشینیم و متخصصین و اهل فن و 

دردآشنايان را دعوت كنیم تا بیايند و برای 
تک تک سواالتمان جواب پیدا كنند. شايد 
بر خالف ظاهر ماجرا يافتن راه حل بسیار 
آسان و دم دستی باشد و به سادگی بتوان 
مشكل را حل كرد؛ شايد. اما ظاهرا نوع 

مواجهه ما با مسائل طوری است كه راه حل 
اول را می پسنديم و دنبال می كنیم؛ راه حلی 

پرهزينه و از سر غرور و تعصب.
مِن روزنامه نگار كه تمام سوانح و اتفاقات و 
اخبار اين سی و چند سال را رصد می كنم، 
به اين نتیجه می رسم كه نظام سیاسی مان 

به يک پختگی و وقار و متانتی رسیده كه با 
عقل و تدبیر در پی حل و فصل معضالت و 
مشكالت است. طی اين سال ها ما آزمون و 
خطا كم نكرده ايم، راه های درست و غلط را 

بسیار پیموده ايم، از موانع و مشكالت به سختی 
و گاهی هم به سهولت عبور كرده ايم؛ سرد و 
گرم دنیای سیاست و اقتصاد را چشیده ايم. 

هم جنگ ديده ايم، هم گفت وگو؛ هم قهر 
ديده ايم، هم ديپلماسی؛ هم آرمان خواهی 

كرده ايم و روی مواضعمان ايستاده ايم هم با 
دنیا از در تعامل درآمده ايم. تاريخ اين سی و 

چند سال درس فشرده تاريخ و سیاست است. 
در دوره های مختلف حكومتی كار به همه 

جناح ها و سلیقه ها سپرده شده است. ديگر 
كسی نیست كه مدعی باشد هنوزحرف های 

نزده و راه های نرفته را در چنته دارد. از 
سوپر راديكال انقالبی بر مسند امور نشسته تا 

لیبرال آشتی طلب محافظه كار. از حزب الهی دو 
آتشه تا سوسیال دموكرات روشن فكر... منتها 

تصور من اين است كه حاال نظام اسالمی 
ايران در نهايت پختگی و تجربه به اين تصمیم 

رسیده كه كارهای مهم و اساسی خود را به 
كاردانان بسپارد تا با عقل و تدبیر و البته با 
حفظ اصول به حل و فصل مسائل بپردازند. 

مسئله هسته ای كه الينحل می نمود به دست 
ديپلمات های با سابقه و با تجربه و عالم افتاد 
و دوست و دشمن را به تحسین واداشت از 

اين همه خالقیت و فطانت و حوصله و دقت و 
درک موقعیت. در مسائل اقتصادی هم رشته 

كاری كه همه فكر می كردند از دست دررفته، 
به دست نخبه های اين فن و متخصصین اين 

علم افتاد تا با صبر و درايت همه چیز را به 
مدار اصلی اش برگردانند. بی جهت نام دولت 
يازدهم را تدبیر و امید نگذاشته اند. فراتر از 
دولت به نظر می رسد كه جمهوری اسالمی 
پس از گذشتن از دوره های انقالب و جنگ 

و سازندگی و اصالحات و عدالت خواهی 
به دوره ثبات تدبیر و امید رسیده است و 

بهترين و مغتنم ترين فرصت است تا هر كاری 
به كاردان ترين و متخصص ترين فرد برسد. 

رئیــس دولتی كه خود را با افتخار حقوق دان 
می نامد، در اصل دوره ای را بشــارت می دهد 

كه خبرگان و نخبگان بر ســرير قدرت و 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی بنشینند. من 

بــه مجامله نیفتاده ام و بنا ندارم تا با نمد 
ســتايش از ارباب قدرت برای خودم كالهی 
درســت كنم. نه؛ منظورم اين است كه حاال 

كه كار به كاردان ها ســپرده شده، مناسب 
اســت كه كاردان ها و نخبه ها و باسوادها 

و اهل فكر و ذكر بنشــینند و فكری برای 
وضعیت علمی كشــور كنند و به دور از شعار 

و غرور و تعصب، راهی بینديشــند تا روزی 
چهارصد و ده نفر عطای وطن شريفشــان را 

به لقايش نبخشند. 
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ت
اش

دد
یا  دکتـرسـعید سـهراب پـور

بايد به روحیات دانشجو احترام گذاشت؛ احساسات 
دانشجو مقتضای سن او است. جوانان نبايد زود ناامید 

و ناراحت شوند. من بارها به جوانان و دانشجويان 
گفته ام كه ايدئولوژی ما با ناامیدی در تضاد است. در 

ايدئولوژی ژاپن خودكشی يک افتخار است اما در دين 
و فرهنگ ما يک گناه كبیره است. يک مسلمان حتی 

در بدترين شرايط نیز حق ندارد ناامید شود. همواره 
به جوانان و اعتقاداتشان احترام گذاشته ام. در روزی 

كه دانشجوی ما برای صحبت كردن با مقام معظم 
رهبری وقت خواست، حضرت آقا به او فرصت دادند و 
دانشجوی جوان ما انتقادات صريح خود را بیان كرد؛ 
حضرت آقا نیز پدارنه جواب گفتند. نبايد اين اتفاق 
وارونه و پیچیده جلوه داده شود. 15 سال پیش كه 

از مشهد مقدس بازمی گشتم، در هواپیما، يک جوان 
در جايی كه نبايد می نشست، نشست. مهماندارها با 

برخورد بدی او را از جايش بلند كردند، احساس كردم 
غرور جوان شكسته شد. دقايقی بعد سرمهماندار، 
كه مردی پا به سن گذاشته بود پیش جوان رفت 

و دقايقی كنار او نشست و به خاطر برخورد بد 
مهماندارها از او عذرخواهی و دلجويی كرد؛ وقتی اين 

صحنه را ديدم لذت بردم و از سرمهماندار به دلیل اين 
حركت بزرگی كه انجام داده بود تشكر كردم. حتی در 
مورد مهاجرت و رفتن دانشجويان هم موافق برخورد 
سلبی نیستم. نبايد مانع رفتن دانشجويان به خارج از 
كشور برای تحصیل علم شد؛ بلكه بايد آنان را تشويق 
نیز كنیم. آنچه مهم است بحث اشتغال است. امسال 
2500 نفر از دانشگاه شريف فارغ التحصیل شده اند؛ 

حاال اگر شمار كل فارغ التحصیالن دانشگاهی در 
كشور را محاسبه كنید به عدد بسیار جالبی خواهید 
رسید. همه آنان خواستار شغل مناسب با تحصیالت 

و روحیاتشان هستند. يافتن شغل مناسب، دلیل 
رفتن خیلی از اين افراد است. امروزه در هر برنامه ای 

كه در كشور مطرح می شود بايد بحث اشتغال در 

ا�ن و حفظ کرامت انسا�ن * دانشجوی ا�ی

ما حق ناامیدی نداریم

نظر گرفته شود. تمركز دكتر ستاری و كلیت معاونت 
علمی-فناوری و بنیاد ملی نخبگان روی شركت های 

دانش بنیان نیز به همین دلیل است. بايد صادق 
باشیم: دولت در حال حاضر ظرفیت جذب نیروی 

جديد را ندارد. امكانات در كشورهای پیشرفته زياد 
است اما آنجا برای ما بهشت نیست. در آنجا ما خارجی 

محسوب می شويم. حتی اگر كسی برنده جايزه نوبل 
شود و جزء مديران ارشد ناسا هم باشد، در محل كار 
محترم است و از امكانات بی نظیری بهره مند است اما 
در شهر و در بین مردم عادی آن كشور يک خارجی 
به حساب می آيد. انسان در يک كشور بیگانه خواه يا 

ناخواه بعضا مورد  ظلم قرار می گیرد و تحقیر می شود؛ 
اگر نتواند در اين مواقع از حق خود كوتاه بیايد زندگی 

دشواری را خواهد داشت. در آمريكا بعد از جنگ 
جهانی تعداد بسیار زيادی ژاپنی-آمريكايی را به بهانه 
ترس از خیانت آنان در كمپ حبس كردند و اينگونه 
كرامت انسانی آنان را به تاراج بردند. جنبه ديگر بحث 
اسالم است. خیلی از دوستان ما كه در آمريكا زندگی 

می كنند مرتبا به فرايض دينی می پردازند و زيارت 
عاشورا و دعای كمیل می خوانند اما سوال اينجاست: 

تكلیف تربیت فرزندان آنان در عصری كه نقش جامعه 
در تربیت كودكان بسیار پررنگ است، چه می شود؟ 

قطعا آنان نمی توانند فرزندانشان را مانند خود تربیت 
كنند. كسانی كه به كشور برمی گردند، معموال به 

خانواده اهمیت می دهند؛ خیلی از آنان به پدر و مادر 
خود اهمیت می دهند و تمام امكانات وتسهیالت 

آمريكا و اروپا را رها كرده اند تا بتوانند در كنار خانواده 
خود باشند. دانشجو ايرانی بايد در بهترين دانشگاه های 

دنیا تحصیل كند، بیاموزد، از امكانات آنجا استفاده 
كند؛ اما پس از پايان تحصیل به كشور خود بازگردد. 

اين نوع بازگشت به نظر من يک نوع فداكاری است.  
* )بخشی از گفت وگوی تارنمای بنیاد ملی نخبگان 
با قائم مقام بنیاد ملی نخبگان(



10          سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه

یک؛ امیر كبیر درست تشخیص 
داده بود؛ او می دانست برای عقب نماندن 
از قافله دانش چاره  ای ندارد غیر از اين كه 
علم دوستی را ترويج دهد و مدرسه عالی 

علوم و فنون تاسیس كند و اسمش را 
بگذارد دارالفنون و بعد آموزگارانی مثل ياكوب 

ادوارد پوالک، موسیو كرشیش، آلفرد بارون 
دی گومنس، موسیو دانتان، يوهان لويیس 

شلیمر و يک دو جین آدم ديگر را بیاورد تا به 
بچه های مردم طب و شیمی و رياضی و زبان 
و هندسه  و فیزيک و مشق جنگ ياد بدهند. 

صرف نظر از اين كه خواسته تاريخی میرزا 
تقی خان، مبنی بر ضرورت مشاركت ايرانی ها 

در تمدن غربی، با تاسیس مدرسه ای چون 
دارالفنون - كه كارش آموزش رشته های علوم 
كاربردی بود و درواقع از اهمیت علوم انسانی 

غفلت كرده بود- هرگز محقق نمی شد، او 
درد را درست تشخیص داده بود و می دانست 
دارد چه وظیفه خطیری را به عهده می گیرد. 

اگرچه هرگز نمی دانست بعدها از دارالفنون 
غیر از يک ساختمان متروک و كهنه در 

خیابان ناصرخسرو تهران، چیز ديگری باقی 
نخواهد ماند؛ ساختمانی كه اگر بخواهیم 

تعارف را كنار بگذاريم، شايد از بعضی جهات 
نمادی از وضعیت علم در ايران و نسبت ما 
با جهان دانش به حساب آيد. درس تاريخ 
بلد نیستم، ولی می شود فهمید میان ترک 

برداشتن ديوارهای دارالفنون در خیابان ناصر 
خسرو، با شكافته شدن رگ میرزا تقی خان 

در تاريكی حمام فین كاشان، رابطه 
تنگاتنگی وجود دارد؛ رابطه ای كه در 

خصومت تاريخی هواداران جهل با اهالی 
دانش خالصه می شود. ظاهرا حافظ نیز 
دل پرخونی از اين خصومت بی حاصل و 

نابرابری ناجوانمردانه داشته كه گفته:
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس!

دو؛ با خودمان روراست باشیم؛ خیلی 
وقت هاعالم ستیزی يا دست كم علم گريزی 

يكی از مشكالت تاريخی كشورما بوده است. 
البته گاهی پیش می آمده كه مردم كوچه و 

بازار قدر دانشمند را می دانستند و در برابرش 
تواضع می كردند، ولی واقعیت اين است كه 

رشته امور غالبا به دست عالمان نبوده و اگر 
گاه گداری اين اتفاق ها می افتاده، بركاتش 

در زندگی مردم مشخص می شده است. 
مثال كسی نمی داند اگر خواجه نصیر نبود، 

چه اتفاقاتی در آن برهه تاريخی رخ می داد. 
ولی مشخص است كه صرف حضور مردی 

مثل او تا حدودی جلوی هجوم بی خردی را 
می گرفته است. حاال كه قسمتی از درد را 
شناختیم، می شود درباره درمان حرف زد. 

اگرچه عمل كردن طبق نسخه های معتبری 
كه تا به حال در اين باره پیچیده شده، كار 

سختی است. اگر با حرفم موافق نیستید، 
مثال می آورم. رهبر معظم انقالب چند سال 

پیش در ديداری كه با تعدادی از نخبگان 

 مـحمـد یوسـف نـیا

؟ ی حرف یم زن�ی ن ، از چه چ�ی ن حرف یم زن�ی
گ

ب� ن لیل �ن ب
ت

وق�ت از �

مده کار معظم به نوخاسته
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داشتند، دردمندانه بر ضرورت 
حمايت از نخبگان تاكید كردند. 

ولی آيا پس از آن بیانات، در اداره 
امور از برگزيدگان و اهالی دانش 

مشورت خواسته شد؟ چند خط از 
بیانات ايشان در آن جلسه شريف 
را بخوانید: »يک چیز ديگری كه 
من اين جا الزم است مطرح بكنم 
- اگر چه مخاطبش درواقع كس 
ديگری است - مسئله  بزرگداشت 

نخبگان و تكريم نخبگان است. در اين 
زمینه، درواقع رسانه های ما و به خصوص 

رسانه  ملی و صدا و سیما، مخاطب اند. خب، 
شما مالحظه كنید در تبلیغاتی كه انجام 

می گیرد: هنرپیشه ها و هنرپیشه های خارجی 
و اسم های گوناگون تبلیغ و ترويج می شوند. 

مثال مسابقه می گذارند توی تلويزيون و سؤال 
می كنند: اسم قهرماِن اوِل فالن فیلم چی 

بود؟ اگر گفتی و بلد بودی، برنده می شوی! 
حاال ندانند اين را؛ مگر چه كسری و چه 

نقصی وارد می شود؟ فرض كنید میلیون ها 
نفر اين فیلم را نديده اند و اين هنرمند يا اين 

بازيگر را نمی شناسند؛ اين شد يک نقیصه؟ 
كه شناخت او بشود يک امتیاز؟! يا مثال 

ورزش. خب البته می دانید و بارها گفته ام، من 
از طرفداران ورزش قهرمانی ام؛ يعنی من بر 

خالف يک حرفی كه گفته می شد آقا! ورزش 
قهرمانی چیست؛ بنده گفتم كه نه، ورزش 

قهرمانی الزم است. ورزش قهرمانی در واقع 
نخبه پرورِی در باب ورزش است؛ اين می شود 

يک قله؛ تا قله نباشد، دامنه نیست. وقتی 
يک قله درست شد، آن وقت دامنه - يعنی 

ورزش عمومی - شكل خواهد گرفت. 
بنابراين بنده به ورزش قهرمانی معتقدم؛ 

به اين قهرمان هايی هم كه می روند و 
پرچم كشورمان و سرود ملی كشورمان 
را اين جا و آن جا به چشم و گوش 

مردم دنیا می رسانند، عالقه مندم؛ از 
آن ها هم تشكر می كنم؛ خیلی هم 
دوستشان می دارم؛ گاهی هم پیش 
من می آيند. اما حرف من اين است 

كه چرا ما بايد يک نخبه  علمی را كمتر از يک 
نخبه  ورزشی بها بدهیم؟ ما چقدر نخبه های 
علمی داريم كه در قله اند؛ چقدر نخبه  علمی 

داريم كه اگر چنان چه دست كشورهای 
ديگر به اين ها برسد، آن ها را فورا می قاپند 

ومی برند؛ اين ها را بايد تجلیل كنیم.«
حرف آن قدر روشن است كه نیازی نیست چیزی 

به آن اضافه كنیم. وقتی ايشان روی اهمیت 
چنین موضوعی تاكید دارند، چرا كار كشور ظرف 

سال های گذشته به جايی رسید كه از چند 
كیلومتری هم می شد تشخیص داد كار به دست 
بی دانش ها و علم گريزان افتاده است. گیريم آن ها 
برای دانش و تخصص ارزشی قائل نبودند، آيا با 
ادبیات هم میانه ای نداشتند تا دست كم بوستان 
بخوانند و نصیحت سعدی را آويزه گوش كنند:  

گرت مملکت باید آراسته 
مده کار معظم به نوخاسته 

به خردان مفرمای کار درشت
که سندان نشاید شکستن به مشت 
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ديپلم نداريد؟ هیچ نگران نباشید. همین 
تا سر كوچه برويد و برگرديد، روی ديوار 

شهر، 10 تا نمره تلفن پیدا می كنید كه با 
تخفیف و فوری – و با استعالم از آموزش 

و پرورش- تقديمتان می كنند... می خواهید 
توی اداره تان پیشرفت كنید و پله های ترقی 

را سه تا يكی باال برويد؟ بد به دلتان راه 
ندهید. يواشكی تر و گران تر از ديپلم، لیسانس، 

فوق لیسانس –كمی سر كیسه را شل كنید و 
پا فشاری كنید- دكتری هم می توانید ابتیاع 

كنید... دانشجو هستید و حوصله درس و 
تحقیق و پايان نامه نداريد؟ هیچ مهم نیست؛ 
به هر زيراكسی و دفتر فنی  ای مراجعه كنید، 
با نازل ترين قیمت انواع و اقسام تز و لكچر و 

پیپر و بريف و پروپازال و غیره را می توانید 
بخريد... برای ارتقای پرستیژ و شأن اجتماعی 

نیاز به يک مدرک و نشان درست و حسابی 
داريد؟ چه جای غصه؟ هستند بزرگوارانی كه 
حتی نشان شوالیه دولت فرانسه را تقديمتان 

می كنند... احتیاج به لقب ِسر داريد؟ دلتان 
می خواهد اول اسمتان پروفسور بیايد؟ از دوک 

و دوشس خوشتان می آيد؟ با لرد كارتان راه 
نمی افتد؟ بارون چطور؟ سر سبیل شاه اتريش 
می خواهید نقاره بزنید؟ هیچ عیبی ندارد. شما 

فقط بگويید چقدر پول داريد تا متناسب با 
آن توی كاسه تان آش مدرک و اعتبار بريزند. 
زبان خارجی هم بلد نبوديد، به جهنم. توی 
اين بلبشو كی می آيد از شما امتحان زبان 
بگیرد. مهم اين است كه اوضاع دالری تان 

 امـیـررازی

�ی در نسبت مدرک و دا�ن

عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی

چطور است؟
اين ها كه گفتم، مگر دو، سه تای آخر، 

هیچ كدام شوخی نیستند و متاسفانه جزو 
واقعیات تلخ روزگار ما به حساب  می آيند و 
متاسفانه تر هیچ كسی هم درصدد آن نیست 

تا فكری بكند و ريشه اين ترويج دروغ را بزند. 
اما مسئله فقط ترويج دروغ نیست؛ يا بهتر 
بگويم: ترويج دروغ فقط منحصر به جعل و 

خريد مدرک نیست، بلكه در مراتب به ظاهر 
رسمی و واقعی هم دروغ دست از سرمان 
برنمی دارد. يعنی اگر يک نفر واقعا كنكور 

داده باشد و دانشگاه رفته باشد و نمره اورده 
باشد و لیسانس گرفته باشد، اما چیزی فرا 
نگرفته باشد و چیزی به معنای واقعی بلد 

نباشد، يعنی كه روزگارش را بر مدار وهم و 
دروغ سپری كرده و عمرش را بابت يک دروغ 
شرم آور هدر داده است. اگر كارشناس ادبیات 

فارسی از نوشتن يک متن ساده عاجز باشد 
و اگر يک استاد ادبی نتواند كه –نه بیدل و 
خاقانی كه همین- سعدی و حافظ و نظامی 
را از رو بخواند و اگر اين همه فارغ التحصیل 

از پس كار روزمره مملكت برنیايند، معنی اش 
اين است كه وهم و دروغ در نسج نظام 

آموزشی مان نفوذ كرده اند و دارند از درون 
تباهمان می كنند... نه، نه؛ من نه بدبینم و نه 
مروج بدبینی. اتفاقا همه سعی و تالشم اين 

است كه در حد وسع و در خور تعهدم، راستی 
و صداقت را ترويج كنم و جلوی دروغ و تنبلی 

را بگیرم، اما قبلش برای اين كار الزم است 

ت
اش

دد
یا



13سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه          

كه نسبت به وضع فعلی مان 
وقوف يابیم.

ما در اقتصاد و سیاست 
وضعیت فوق العاده 

داريم و بايد كه 
در آشفتگی دنیا 

و شب تاريک 
و بیم موج و 

گردابی چنین 
هايل به سختی 

و به سالمت عبور 
كنیم و خود را به 

سرمنزل مقصود برسانیم. 
ما جدی ترين دشمن امپريالیسم هستیم و 

از سوی قدرت های طماع و زياده خواه جهان 
تحت فشاريم كه از مواضعمان عقب بنشینیم 
و اوامر و نواهی ابرقدرت ها را بپذيريم. از يک 

سو تحريم سفت و سختمان كرده اند و از 
سوی ديگر هم دائما برايمان نقشه می كشند 

و دشمنی می كنند تا به ستوه بیايیم. اصل 
و اساس اقتصاد مقاومتی برای همین است 
كه با درايت و مقاومت توطئه  دشمنان را 

خنثی كنیم و از اهدافمان عقب ننشینیم. ما 
هم بايد اقتصاد خرابمان را ترمیم كنیم، هم 
بايد عقب ماندگی های علمی و تكنولوژيكمان 

را جبران كنیم و هم با كشورهای منطقه 
رقابت كنیم و جايگاه و نگذاريم كه پايگاه 

ايران مخدوش شود. ما نه تنها با آمريكا و اروپا 
بر سر انرژی هسته ای و مسئله فلسطین و 

سوريه و عراق و افغانستان در تقابلیم، بلكه با 
كشورهای منطقه هم در رقابتیم تا از مسابقه 

همه جانبه توسعه عقب نمانیم و طبق سند 
چشم انداز به آن جايگاه موردنظرمان برسیم. 

هر طور فكر كنیم، ما وضعیت ويژه داريم 
و با همه كشورها تفاوت اساسی داريم و 

وضعیت فوق العاده  داريم و به قول معروف بايد 
كمربندها را سفت ببنديم. اما نوع زندگی و 

كار و فعالیت و نحوه تعاملمان متاسفانه هیچ 
نشانی از مقاومت و ايستادگی و تالش مضاعف 

ندارد. كشوری كه می خواهد 
با ابرقدرت ها دربیفتد و 
30 سال بیشتر است 

كه درافتاده، چاره ای 
ندارد جز اين كه اوال 

از مدرک گرايی 
و توهم دانايی 
دست بردارد، 
ثانیا تنبلی و 

تن پروری و باری 
به هر جهت بودن 
را به كل كنار بگذارد. 

ما كه با دنیا مقابل شده ايم 
آيا زشت و زننده نیست كه دانشگاه هايمان 
به كارخانه تولید مدرک بدل شوند؟ آيا بد 
نیست كه فارغ التحصیالن از حداقل توان و 

دانايی بی بهره باشند؟ شوخی نیست. ما خیلی 
بیش از آن چه در اسناد باالدستی قید شده كار 
داريم. رقبای ما جدی هستند و انصافا دارند كار 
می كنند و زحمت می كشند. تركیه و پاكستان 

و قطر و امارات و برزيل و آرژانتین و اروگوئه و... 
حسابی دارند كار می كنند و روز به روز دارند 

به مدارج باالتر می رسند و پول درمی آورند. 
جاهايی مثل كره جنوبی و اندونزی و مالزی 

در حقیقت جزو توسعه يافته ها درآمده اند. 
حساب آلمان و ژاپن و چین و فرانسه كه 

علی حده است. حقیقت اين است كه حساب 
ما هم بايد علی حده باشد. ما بايد كار كنیم 
و پیشرفت كنیم و بار خودمان را ببنديم و 
حرف حقمان را به كرسی بنشانیم و جلوی 

طالمان بايستیم و از مظلومان دفاع كنیم. اين 
كار با شعار و تبلیغات میسر نیست. با اين 

كاله آن كاله كردن هم میسر نیست. با دروغ 
و توهم هم يقینا نمی شود. بايد همت كنیم 
و به تعهداتمان عمل كنیم و از اين وضعیت 
ناهنجار تنبلی و توهم فاصله بگیريم. لیس 

لالنسان اال ما سعی. اگر می خواهیم به آن چه 
تمنايش را داريم برسیم، بايد سعی كنیم و از 

باطن پیران سحرخیز همت عالی بطلبیم. 
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مجید محسنی فیلمی 
دارد به نام »پرستوها به 

النه باز می گردند« كه 
كمی تا قسمتی مبتذل و 
در زمره فیلم فارسی است، 
اما در باطنش بیان كننده 
مسئله ای –بلكه دردی- 

است كه هم چنان 
گريبانمان را گرفته و 

آزرده مان می كند. قصه 
مربوط به خانواده ای 

روستايی است كه برای آتیه فرزندشان به شهر 
می آيند و هزار مصیبت و بدبختی می كشند تا 
گل پسرشان درس بخواند و دكتر شود و سری 

توی سرها دربیاورد. پدر، دست به هركاری 
می زند و حتی صورتش را سیاه می كند و 

حاجی فیروز سر چهارراه می شود تا آقازاده اش 
كم و كسری نداشته باشد و در لباس و 

خوراک از هم كالسی های شهری و پول دارش 
كم نیاورد. پدر و مادر نان و چای می خورند 

تا سهم شامی كباب به بچه برسد و از شكم و 
لباس خود می زنند تا بچه نونوار و شكم سیر 
باشد... چند جای فیلم اما همین بچه، بابت 

پدر روستايی اش جلوی هم كالسی هايش 
خجالت می كشد و احساس سرافكندگی 

می كند و ناجوانمردانه باغبان و نوكرش صدا 
می زند. اما پدر و مادر عاشق بی عارند و با اين 

ناماليمات از میدان به در نمی روند و از راه 

آتیه سازی برای بچه شان 
عقب نمی نشینند. پسر 
شاگرداول می شود و در 
زمره استعدادهای برتر 
قرار می  گیرد و به قول 

معروف نخبه می شود و با 
بقیه نخبه های سر از تخم 

درآورده بورس می گیرد 
و مشمول فرار مغزها 

می شود و به غرب می رود 
و ادامه تحصیل می دهد. 
در آن جا اما مزه دوست دختر و رقص و آواز 
و كالس مختلط و آزمايشگاه مجهز و تمدن 

غربی به كامش شیرين می آيد و فكر برگشتن 
را از سر دور می كند. پدر اما در تاثیرگذارترين 

صحنه فیلم، درست وقتی كه پسر تا كله در 
غفلت رويای آمريكايی فرو رفته، مشتی خاک 
وطن را برايش می فرستد بلكه ببیند و به خود 
بیايد و متنبه شود و عرق ملی اش بجنبد... اين 
داستان بعد از 50، 60 سال هم چنان مصداق 

دارد و تقريبا –وكمابیش- اكثر فرار مغزی ها را 
شامل می شود. هم چنان برای ما مسئله مهم 
اين است كه پرستوها به النه  اصلی شان باز 

می گردند يا نه؟
از امام خمینی)ره( جمله معروفی نقل شده 

كه نظیرش را به ديگر رهبران دنیا نیز نسبت 
داده اند: »نگويید انقالب برای ما چه كرده، 
بگويید ما برای انقالب چه كرده ايم؟« اين 

 سـیدرضـاعلـوی

یع �ی و تهعد اج�ت در نسبت دا�ن

پرستوها به النه باز می گردند؟

ت
اش

دد
یا
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جمله نسبت شهروندان را نه فقط با نظام 
سیاسی شان، بلكه با وطنشان معلوم می كند. 

اينجا »انقالب« مفهومی فراتر از حكومت و 
دولت دارد و بار عاطفی اش آن را به مفهوم 
وطن نزديک می كند. مفهوم وطن طی صد 

سال اخیر با نظام سیاسی و كشور و مملكت و 
دولت خلط شده است و بارها و بارها از سوی 

جناح های سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته. 
اما وطن چیزی فراتر از اين حرف هاست و به 
هويت و فرهنگ و جوهر ما مربوط می شود. 
جغرافی مهم است، اما به تعبیر مولوی اين 

وطن مصر و عراق و شام نیست و نبايد آن را 
با گرايش های ناسیونالیستی مترادف دانست. 

مجید محسنی وطن را معادل النه برای 
پرستوها می دانست و پان ايرانیست ها چنین 

وانمود می كردند كه ايران جايگزين همه 
عاليق و آرمان ها و ايدئولوژی هاست. در ايام 

انتخابات معموال دوز وطن خواهی و وطن ستايی 
باال می رود و هر كمپین با هر سلیقه خود 
را نماينده وطن می نامد. اما آيا می توانیم 

وطن حقیقی را از اين همه  پیرايه  سیاسی و 
اجتماعی  كه به آن می بندند و می بنديم، باز 

شناسیم؟
تا صد، صد و پنجاه سال پیش معنی وطن 

منحصر به ديار آبا و اجدادی بود و هر كس، 
هر كجا كه به دنیا آمده بود، آنجا را وطن 

مالوف خود می دانست. حتی فرمايش »حب 
الوطن من االيمان« نیز ناظر به شهر و دياری 

است كه برای متوطن ايجاد انس و الفت 
می كند. منتها رفته رفته، به خصوص بعد 

از مواجهه ما با تمدن غربی، مفهوم وطن و 
ناسیون )نیشن( بر هم منطبق شدند و فالت 
ايران معنی وطن را برای ايرانیان پیدا كرد. 
سوال مهم و اساسی اما اينجاست كه آيا ما 

واقعا به اين فالت تعهدی داريم و بايد برايش 
دل بسوزانیم؟ انترناسیونالیست شدن كار 

سختی نیست و عملی و نظری هم می شود 
برايش توجیهاتی دست و پا كرد و تمام و 

كمال جهان وطن شد و دنیا را جور ديگر ديد. 

از آن جايی كه نصف بیشتر جنگ ها بابت وطن 
و آب و خاک بوده، چه بهتر كه آدم ترک 

تعلق و توطن كند و بي جهت خون خودش و 
بقیه را هدر ندهد.

اما مگر به همین آسانی می شود دست از 
تعلق كشید؟ به قول سعدی »ما نتوانیم و 

عشق پنجه در انداختن/ قوت او می كند بر 
سر ما تاختن«. تعلق به وطن از جنس عشق 
و وابستگی است و با حرف و توجیه منطقی 
نمی توان از آن منصرف شد. جالب اينجاست 

كه اتفاقا حب وطن ايرانی ها به داليلی كه 
مختصری از آن را عرض خواهم كرد، يک 

نیروی قدرتمند و حیرت انگیز است كه با هر 
نوع عصبیت قومی و نژادی فرق دارد و ايرانی 

را به خصوص ايرانی باسواد و سن و سال دار 
را احاطه می كند. عرب ها بیش از آن كه حب 
وطن داشته باشند عصبیت قومی دارند و در 
طول تاريخ در بسیاری مواقع عصبیت عربی 

را جايگزين تعصب دينی كرده اند. اصال تاريخ 
عرب انباشته از تعصبات قومی و نژادی است 
كه حتی در روزگار مدرن و تاريخ معاصر نیز 
از آن رهايی نیافته اند. يهودی ها نیز خود را 
قوم برگزيده می دانند و مقدم بر پاس دين 



16          سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه

موسی)ع(، بنی اسرائیل و رگ و ريشه اسرائیلی 
را پاس می دارند. اروپايی ها گرفتاری های 

ديگری دارند كه بزرگ ترين و اصلی ترينش 
وجود اياالت متحده آمريكاست كه فرصت 

هر نوع عرق ملی را از ايشان سلب كرده 
است. مجال بحث در اين باره را به وقت ديگر 
موكول می كنم و به همین قدر بسنده می كنم 
كه اروپا برای گريز از ناسیونالیسم افراطی و از 
سر ناچاری به ترويج و تبلیغ خرده فرهنگ های 

بی خطر و تلطیف كننده روی آورده است. 
ضمن اين كه قدرت فائقه آمريكا و هژمونی 

سیاسی و فرهنگی آمريكا 
فرصت پرداختن به 

ناسیونالیسم آلمانی يا 
فرانسوی را از فرانسوی ها 
و آلمانی ها گرفته است... 
برگرديم به ايران؛ ايران 

خودمان.
ايران جای مهمی است 

و غربی ها بهتر از ما 
فهمیده اند كه بايد 

حساب اين كشور را از 
بقیه جدا كنند. از ابتدای 
قرن نوزدهم ايران چیزی 
فراتر از يک كشور و يک 

جغرافیا بوده است. به 
نظرم لرد كرزن بهتر از هر كسی فهمید كه 
برای دنیای جديد ايران يک مسئله و يک 
قضیه است كه بايد آن را حل كرد و با آن 

كنار آمد. آن قدری كه غربی ها متوجه اهمیت 
همه جانبه ايران شدند، متاسفانه خودمان 
نشديم، سهل است، غالبا گرفتار حكام و 

مديرانی شديم كه نه فقط چیزی از قضیه و 
مسئله ايران نمی دانستند، بلكه بابت گره  های 
نفسانی و حقارت های شخصی ايران را تا مرز 

اضمحالل و تجزيه پیش بردند. قصدم مرور 
تاريخ اين سرزمین نیست، بلكه می خواهم اين 

نكته مهم و بديهی را يادآور شوم كه تاريخ 
معاصر ايران توام با دريغ و افسوس است و 

هر كس كه بیشتر به اهمیت ايران واقف باشد 
دريغ و افسوسش جدی تر و عمیق تر می شود. 

شايد مهم ترين دلیل اينكه روشن فكری ما 
آمیخته با وطن دوستی و همراه با آه و دريغ 

است همین است كه روشن فكرها بیش از 
مردم عادی به اهمیت و استعداد بالقوه ايران 

پی می برند. تمام نوشته های روشن فكران و 
روحانیون دوره قاجار مشحون اين حقیقت 
تلخ است كه خواجه تاشان ايران اسیر نقش 
بی حاصل ايوان شده اند و از ايران و ايرانی 

غفلت كرده اند. دانايی در ايران از اين جهت 
مالزم دردمندی است كه آدم در مطالعه تاريخ 

معاصر می فهمد كه تا چه حد فرصت سوزی 
كرده ايم و تا چه حد عمر و فرصت خود را تباه 

كرده ايم. 
بحثی را كه شروع كرده ام به نظرم مهم است 

و بايد به تفصیل در شماره های بعد به آن 
بپردازم و اگر با هم گفت وگو كنیم، شايد 
بتوانیم از میان اين دريغ و افسوس راهی 
به سوی آبادی و آبادانی ايران باز كنیم. 

خوشبختانه شرايط خوب و مناسبی بر كشور 
حاكم است و از لحاظ سیاسی و اجتماعی 

و عقیدتی موقعیت مغتنمی به وجود آمده تا 
هر ايرانی وظیفه اش را نسبت به موطنش ادا 
كند. از روشن فكری كه آشنا به مسائل ايران 
و جهان بود، جمله ای شنیدم كه قابل تامل 

است: »ما محكوم به پیشرفت و سربلندی 
هستیم.«

اين جمله را نبايد تبلیغاتی و شعاری ببینیم، 
بلكه اگر به اوضاع و احوال كشورمان و اين 

نیروهای جوان باسواد تازه نفس متعهد صادق 
واقع بین نگاه كنیم، می بینیم كه در حقیقت 

چاره ای جز پیشرفت و ترقی نداريم. اما قبلش 
شايد الزم باشد كه پیران قوم و بزرگان 

خردمند مشتی از خاک اين سرزمین را به 
ضمیمه مهربانی و عاطفه و نوع دوستی و مدارا 
و مروت همچون امانتی گران بها به جوان ترها، 

به خصوص جوان ترهای دانا و باسواد و 
خوش فكر و باهوش بسپارند. 

ایران جای 
مهمی است و 
غربی ها بهتر از ما 
فهمیده اند که باید 
حساب این کشور 
را از بقیه جدا 
کنند. از ابتدای 
قرن نوزدهم ایران 
چیزی فراتر از 
یک کشور و یک 
جغرافیا بوده است
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کار که در دست سرآمدان باشد
جامعه شکوفا می شود

ره معنای  ن کزازی در�ب جالل الد�ی گفت وگو �ب م�ی

به، فرهیخته و فاخر ن ملکا�ت مانند �ن

واقعیت این است که زبان کارگاه آموزش آشپزی 
نیست که بشود در آن هر چیزی را به جای چیز 
دیگری مورد استفاده قرار داد. داروخانه هم 
نیست که اگر دارویی را تمام کرد، داروی مشابهی 
دست مشتری بدهد. کلمات هر یک معنای خاصی 
دارند و برای منظور ویژه ای وضع شده اند. یکی از 
گرفتاری های ما این است که خیلی وقت ها کلمات 
را در جای عوضی می نشانیم و مفاهیمی بی ربط از 
آن استنباط می کنیم. اگر با همین وضع پیش برویم، 
ممکن است چند صباح دیگر سرمان را برگردانیم و 
ببینیم همین زبان نیمه جان فارسی که همه هویت 
ما در آن خالصه شده، رو به ویرانی گذاشته است. 
برای مثال کلماتی مانند نخبه، فرهیخته و فاخر بار 
معنایی ویژه ای دارند، ولی ما طبق یک عادت ناپسند 
آن ها را مصرف می کنیم. کنسرو و ساندویچ و پودر 
رخت شویی را می شود مصرف کرد و بهتر است 
بگوییم آن ها اصال ساخته شده اند برای این که مصرف 
شوند، ولی زبان را نباید مصرف کرد. زبان بنیان های 
تفکر یک قوم را می سازد و آماده می کند. البته ناگفته 
نگذاریم که کلماتی مانند نخبه در سند راهبردی 
کشور در امور نخبگان معنای اصطالحی ویژه ای دارند 
و مسئولیت هایی به عهده شان گذاشته شده که فعال 
مورد بحث ما نیست. آن سند و آن مسئولیت ها برای 
همه علم دوستان قابل احترام است. منظور از نوشتن 
سطرهای باال این بود که تاکید کنیم معنای واقعی و 
اصلی کلماتی مانند نخبه در ادبیات روزمره نادیده 
گرفته و چه بسا معموال در جای غیر خودش استفاده 
شده است. بنابراین تصمیم گرفتیم با میرجالل الدین 
کزازی، استاد زبان و ادبیات فارسی در این باره 
حرف بزنیم . گفت وگوی زیر نتیجه این رویکرد مجله 
»سرآمد« است.

 مـهـدی وزیـربانـی
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استفاده نابجا از کلمات باعث شده 
گاهی آن کلمه جایگاه اصلی خودش را 
از دست بدهد. طبیعی است که در این 

فرایند معنای اصلی کلمه آسیب ببیند. با 
این نگاه بفرمایید ریشه اصلی کلمه نخبه 

چیست و از کجا آمده است؟
درباره ريشه اين كلمه نمی توان از باور يا 

ديدگاه سخن گفت، زيرا اين واژه، واژه ای است 
كه ريشه اش روشن است. ما هنگامی می توانیم 

از ديدگاهی درباره واژه حرف بزنیم كه ريشه 
آن گمان آمیز باشد و مايه چندوچون؛ اما نخبه 

واژه ای تازی است كه در آن زبان از »نخب« 
گرفته شده است. هر آن چه را كه »گزيده« 

است و »برتر« و »سرآمد«، می توان نخب 
نامید. نخبه به هر روی واژه ای است كه از 

مصدر برآمده است، اما هر واژه ای در هر زبان 
می تواند كاركرد معنی شناختی گسترده تر بیابد. 

به سخنی نغزتر از دل معنای نخستین واژه 
كه معنای قاموسی است، معنی يا معنی هايی 
ديگر می تواند برآيد كه دامنه معنی شناختی 

واژه را بگسترد. اين معنای ديگر كه آن را 
ادب دانان »معنای مجازی« می نامند، بسته به 

نیاز های زمان دگرگونی می تواند پذيرفت. ما در 
زبان های گوناگون و از آن میان زبان فارسی، 
واژه هايی را می يابیم كه دارای چندين معنای 

مجازی بوده اند و هستند.
امروزه تغییر در حوزه معنایی کلماتی 

چون نخبه، فرهیخته و فاخر اتفاق افتاده 
است، درحالی که ما در حوزه معنایی هنر 

تغییراتی داشته ایم، اما معنای کلماتی مثل 
نخبه و فرهیخته چگونه تغییر یافته است؟

يكی از پرسمان های فرهنگی كه جامعه ايرانی 
چندی است به آن دچار آمده است، اين است 
كه مرز معنايی واژگان به درستی پاس داشته 
نمی شود. به سخنی ديگر واژگان ارج و ارزش 
خود را از دست داده اند و در هر جايی بر پايه 

پسند گوينده يا نويسنده به كار برده می شوند. 
يكی از اين واژگان كه روشنی و رسانايی معنايی 

خود را كمابیش از دست داده است، واژه »نخبه« 

است يا واژگانی هم سنگ و هم ساز با آن، مانند: 
استاد، فرهیخته، فرزانه و... گوينده يا نويسنده 
هنگامی كه اين گونه واژگان را به كار می برد، 
بیش پاس كسان را می نهد تا پاس زبان را. به 

سخنی روشن تر واژه در جايی به كار برده می شود 
كه شايسته آن نیست، زيرا خواست به كاربرنده واژه 

خوشايند شنونده يا خواننده اوست.
تلقی شما از نخبه و نخبه گرایی 

چیست؟
اين واژه اگر از نگاه بسیار فراخ به آن بنگريم، 
دو كاربرد معنا می توان داشت؛ يكی آن است 

كه معنای آن، كاربرد آن وابسته و كرانمند 
باشد؛ قصد من از اين سخن آن است كه در 

میان هر گروهی، به ويژه آن گروه های اجتماعی 
كه با دانش و انديشه سروكار دارند، نخبگانی 

پديد می توانند آمد. برای نمونه شما می گويید 
كه در میان فالن گروه، فالن كس نخبه است! 

كاركرد و معنای ديگر آن معنا و كاركردی است 
فراگیر. در اين كاركرد نخبگان از هر گروه كه 
باشند، اليه ای اجتماعی را پديد می آورند كه 
آن را اليه گزيدگان يا سرآمدان می نامیم و 

در زبان های اروپايی آن را »الیت« می گويند. 
كاركرد و معنای نخبه در هركدام از اين دو 
بستر كم وبیش يكسان است، آن چه اين دو 
كاركرد را از هم جدا می دارد، دامنه معنايی 

است. آن چنان كه گفته شد، كاربرد دوم گسترده 
است. در اين كاركرد دوم است كه نخبگان 

اليه ای اجتماعی را پديد می آورند. پیداست كه 
هنجار آن است كه هم وندان اين اليه اجتماعی 

در شمار فرزانگان، دانايان، دانش آموختگان 
و انديشمندان باشند. كسانی را كه ما آنان را 

در واژه ای روشن و رسا فرهیخته می نامیم. 
فرهیخته كسی است كه به »فرهیزش« رسیده 
است. فرهیزش رده ای از آگاهی و دانايی است 
كه هر كس به آن برسد، با هر دانش و آموزش 
و خوی و خیم، به ناچار فرهنگ مند خواهد بود 
و روشن رای و انديشه ور. در جامعه ای كه شمار 
فرهیختگان در آن بسیار باشد، از سويی ديگر 

آنان سر رشته ها را در دست داشته باشند و 
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كارهای آن جامعه را سامان بدهند و نیازهايش 
را برآورند و جامعه را آگاهانه با شناخت راه 

بنمايند، آن جامعه بیش شكوفان و پیشرفته و 
به آيین خواهد بود. زيرا در جامعه ای چنین به، 

آن سان كه در آن داستان پارسی گفته می شود، 
كار در دست كاردان خواهد بود. پس كارها خام 

و نافرجام نخواهد ماند و زمان و توان و هزينه 
بیهوده، به هرز و هدر نخواهد رفت.

چگونه است که هرگز به یک شاعر 
نمی توان نخبه گفت، اما کسی که مثال در 

جشنواره خوارزمی رتبه ای کسب کند، 
نخبه خوانده می شود؟

بر پايه آن چه من درباره اين واژه گفتم، در 
میان شاعران نخبگانی شاعر همواره پديد 

می تواند آمد و آن چند تن كه نخبه می شوند، 
در میان شاعران به سرآمدگی آمده اند. از ديگر 

سوی نخبگان اليه ای را پديد می آورند كه شاعر 
هم اگر به نخبگی رسیده باشد، می تواند هم وند 

و بخشی از آن اليه باشد، اما اين كه واژه ای 
در جای خود به كار نمی آيد، رفتاری است 

آسیب شناختی كه به آن پرسمان اجتماعی باز 
می گردد كه يادی از آن رفت؛ زيرا واژه نخبه به 
معنی گزيده و سرآمد و برجسته است. به هیچ 
روی در كاركرد و معنای راستین خود به كسی 
يا گروهی ويژه در جامعه باز نمی گردد كه نتوان 

آن را برای ديگر كسان به كار برد.
نخبه را باید به معنای نبوغ در نظر 

بگیریم یا نوعی تولیدکننده؟
نخبه را نمی توان به درست با نابغه يكی داشت، 
زيرا رسیدن به نخبگی كاری است كه كم وبیش 
در توان هر كس هست. كسی كه مايه دارد و به 
شايستگی می كوشد تا آن مايه را بشكوفاند و به 
كردار درآورد، می تواند به نخبگی برسد. اما نبوغ 

ويژگی و شايستگی و توان است كه با تالش 
و تكاپو نمی توان به آن رسید. می توان گفت 

مايه ای است خدادادی يا مادرزادی كه تنها در 
اندكی از كسان هست. در فشرده ترين سخن 

می توان گفت هر نابغه ای نخبه می تواند بود، اما 
هر نخبه ای نابغه نه! 

تعریف نخبگان در سند راهبردی کشور 
نخبه؛ به فردی برجسته و كارآمد اطالق می شود 

كه در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، 
ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چهارچوب 
ارزش های اسالمی اثرگذاری بارز داشته باشد 

و هم چنین فعالیت های وی بر پايه هوش، 
خالقیت، انگیزه و توانمندی های ذاتی از يک سو؛ 

و خبرگی، تخصص و توانمندی های اكتسابی از 
سوی ديگر، موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت 

و اعتالی كشور شود.
صاحب استعداد برتر؛ به فردی اطالق می شود 

كه با توجه به ويژگی های ذاتی خود امكان 
رسیدن به مرحله نخبگی را داراست، ولی هنوز 

زمینه های الزم برای شناسايی كامل و بروز 
استعدادهای ويژه او فراهم نشده است.

فعالیت نخبگانی؛ فعالیتی است آگاهانه، 
خالقانه و نوآورانه با اثرگذاری محسوس بر 

پیشرفت كشور در حوزه های مختلف از قبیل: 
علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با 

تاكید بر شناخت مسائل و مشكالت كشور.
گروه نخبه؛ هر يک از گروه ها، سازمان ها و 
نهادهايی كه در مقايسه با ساير هويت های 

مشابه، توانمندی انجام فعالیت های نخبگانی را 
دارا هستند.

گروه صاحب استعداد برتر؛ هر يک از 
گروه ها، سازمان ها يا نهادهايی كه استعداد 
كسب توانمندی های ويژه ای را دارد، ولی 

برای تبديل آنها به گروه نخبه ، بايد حمايت و 
برنامه ريزی های الزم صورت پذيرد.

اجتماع نخبگانی؛ شامل افراد يا گروه هايی 
است كه به تشخیص بنیاد ملی نخبگان، 

توانمندی های بالقوه يا بالفعل انجام فعالیت های 
نخبگانی را دارا هستند؛ بنابراين شامل همه افراد 

و گروه های نخبه و صاحب استعداد برتر است. 
نظام نخبگانی؛ شامل مجموعه بخش های 

مختلف كشور مشتمل بر نقش آفرينان، نهادها،  
قوانین، سازوكارها و روندهايی است كه بر 

»فعالیت های نخبگانی« و »اجتماع نخبگانی« به 
صورت مستقیم اثر گذارند.
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اين روزها بحث درباره شهر مجازی در سطوح 
مختلفی در جريان است. كافی است همین 

عنوان را در اينترنت جست وجو كنید. به 
دامنه متنوع و گسترده ای از معانی و مفاهیم 

برخواهید خورد؛ از شبكه  های الكترونیكی 
برای ارائه خدمات فنی گرفته، تا مقاالت و 

يادداشت های فلسفی درباره اقتضائات دنیای 
شگفت انگیز نو. 

قطعا جهان ما در دومین دهه از هزاره سوم، 
متفاوت از سال های آخر قرن گذشته است. 

دنیای ارتباطات، اشكال و ابعاد بزرگ تر و 
البته پیچیده تری يافته است. بال های بزرگ 
جهان الكترونیكی در همه جهان پهن شده 

است. از دورترين روستاهای دورافتاده ترين 
كشورهای آفريقايی گرفته، تا 

قلب نیويورک، تصور دنیای بدون 
اينترنت هم امری محال است. 

اگر در دهه 90 برخی متفكران و 
نظريه پردازان در فضاهای آكادمیک با استفاده 

 حـنا خـدابـنـده

ازی چه بال�ی رس دنیای ما آورده اند؟ رهای حمب �ش

آرمان شهر قرن بیست ویکمی

از نشانه شناسی های پیچیده از سیطره مفهوم 
دهكده جهانی مارشال مک لوهان سخن 

می گفتند، امروز مردم عادی در كوچه و خیابان 
از جهان بسیطی سخن می گويند كه مرزهای 

جغرافیايی را از درجه اعتبار ساقط كرده و 
چیزهای ديگری را در مقام اعتبار نشانده است. 
امروز انسان ها به راحتی از تهران، بیزينسی را 

در پاريس پیش می برند. در كابل نمايشگاه 
مجازی از آثار هنری برگزار می كنند و برای 

برجسته ترين منتقدان هنرهای تجسمی 
در نیويورک دعوت نامه مجازی می فرستند 

و... از اين هم جدی تر تندروهای القاعده در 
ويرانه های حلب با نئولیبرال های واشنگتن 

ارتباط برقرار می كنند و از لندن برای برقراری 
»دولت اسالمی عراق و شام« نیرو جمع آوری 

می كنند. اين ها را اگر كسی 20 سال پیش 
برای يک مفسر سیاسی تعريف می كرد، 

حرفش به يک شوخی بی مزه شباهت داشت. 
اما امروز اين شوخی و شوخی هايی بی مزه تر 

ت
اش

دد
یا
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تبديل به واقعیت های عینی 
و مطلق دنیای جديد 

شده اند كه بايد با آن ها 
كنار آمد. 

امروز مرزهای جغرافیايی 
اعتبار سابق خود را از 

دست داده اند. در دنیای 
قديم مرزها دو كاركرد را 

ايفا می كردند. اول آن كه دو 
منطقه را از هم تفكیک می كردند و 

دوم آن كه ابزاری برای كنترل رفت وآمد میان 
مناطق مختلف به شمار می رفتند. مرزها امروز 

فقط كاركرد دوم را دارند و ديگر نمی توانند 
جلوی يک پارچه شدن شهرها و كشورها را 

بگیرند. اين در حالی است كه در گذشته 
دولت ها برای اين مرزها را گسترش می دادند 

كه نفوذ و اقتدار خود را در حفظ و توسعه 
هويتشان افزايش ببخشند. امپراتوری كوروش 
كه از هند تا روم وسعت داشت، جريان هويت 

پارسی را در نیمی از جهان 
جاری می كرد، امپراتوری 

سلجوقیان نیز همین طور، 
ايرانی را كه كمی لهجه 

شرقی-شمالی يافته بود، 
تا آن سوی مديترانه 

می گستراند. همین طور 
امپراتوری سلطان سلیمان 
عثمانی و... همه تالش برای 

انتشار حوزه اقتدار فرهنگی، هويتی 
و مذهبی بود. اما امروز بلندپروازان به جای 

آن كه مرزهای جغرافیايی را در دنیای حقیقی 
گسترش دهند، حوزه اقتدار خود را در 

شهرهای مجازی افزايش می دهند. 
در دنیای مجازی امروز، تعداد طرفداران يک 

صفحه، همان قدر ارزش و اعتبار دارد كه 
تعداد سربازان و مرزبانان در دنیای قديم مهم 

بود. به تحوالت سیاسی سال های اخیر نگاه 
كنید؛ از وقايع چهار پنج سال كشورهای عربی 
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گرفته تا وقايعی كه امروز 
در عراق بیخ گوش ما در 
جريان است. وزن كشی ها 

در دنیای مجازی است 
كه معادالت را در دنیای 

حقیقی تغییر می دهد. 
بازتاب خودسوزی معترض 

تونسی، قرار و مدارهای 
جوانان آزادی خواه مصری 

در فیس بوک و تويیتر، بازنشر 
وقايع مصر و تونس در صفحات مجازی 

تحول خواهان لیبی و 
بحرين، در عربستان 
و... معادالت حقیقی 

خاورمیانه را همین ها به 
هم می ريزد. 

به وقايع يک سال 
گذشته سوريه و اتفاقات 
يک ماه اخیر عراق نگاه 

كنید.
ترديدی در ماهیت 

متفاوت اين ها با هم 
نیست، اما شباهت های 

زيادی میان ساختارهای 
فعالیت های اين ها در 

دنیای مجازی می توان 
پیدا كرد. میدان بازی 

داعش نیز دنیای 
مجازی است. داعش نیز در فیس بوک دنبال 

اسالم گراهای تندرو و ساده لوح می گردد 
و سرباز جذب می كند. ويديوی سخنرانی 

رهبر آن كه –به استهزای عمومی- مشهور 
به خلیفه امیرالمومنین شده، در فیس بوک 

و شبكه های اجتماعی منتشر می شود. 
بعد از انتشار همین سخنرانی، در همین 

فیس بوک و شبكه های اجتماعی بحث 
درباره ساعت گران قیمت جناب خلیفه باال 

می گیرد و همین جا تصوير دروغینی كه او در 
اسالم گرايی و عدالت از خود میان هوادارانش 

ترسیم كرده، فرومی ريزد. 
در دنیای جديد تكلیف 
همه چیز در شهرهای 

مجازی روشن می شود؛ 
شهرهايی كه  مرزهای 
جغرافیايی آن ها را از 
هم تفكیک نمی كنند، 

بلكه مجموعه ای از عاليق 
مشترک و ساليق فرهنگی، 

هويتی و مذهبی آن ها را از 
يكديگر جدا می كنند؛ شهرهايی كه 

بی شباهت به آرمان شهر فیلسوفان ايده آلیست 
شرقی و غربی در قرن های گذشته نیست. 


اما اين مطلب چه ارتباطی با ماهنامه 

»سرآمد« دارد؟ بحث شهرهای مجازی و 
اشكال و اقتضائات آن ها چه ربطی دارد به 
مخاطبان اين ماهنامه كه طیف متنوعی از 
تحصیل كردگان جامعه را در بر می گیرد؟ 

قطعا بی ارتباط نیست اگر در نظر بگیريم كه 
ساختار و فرم اين شهرهای مجازی را عالمانی 

طراحی كرده اند كه فرصت عرض اندام آزاد 
پیدا كرده اند و توانسته اند با اتكا به دانش 

تجربی، فضايی ترسیم كنند كه انسان معاصر 
نمی تواند مستقل از آن به شكل فعال زندگی 

كند.
برای مواجهه با اين جهان مجازی بايد ساختار 

آن را به درستی شناخت و بتوان قواعد و 
قوانین فیزيكی آن را به درستی تفسیر و تعبیر 

كرد. از اين مهم تر بايد تحلیل و تفسیری 
درست از محتوای آن نیز داشت. قطعا چنین 
كاری از عهده مردم عوام برنمی آيد، بلكه بايد 

طبقه الیت و نخبه جامعه چنین كاری را 
انجام دهد. 

اگر بخواهیم حوزه اقتدارمان را در دنیای 
جديد گسترش دهیم و در جهان منتشر 
كنیم، چاره ای جز شناخت، پذيرش و تن 

دادن به اقتضائات دنیای جديد و شهرهای 
مجازی نداريم. 

 برای مواجهه با 
این جهان مجازی 
باید ساختار 
آن را به درستی 
شناخت و بتوان 
قواعد و قوانین 
فیزیکی آن را 
به درستی تفسیر 
و تعبیر کرد. از 
این مهم تر باید 
تحلیل و تفسیری 
درست از محتوای 
آن نیز داشت
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از ماست که بر ماست

بود شدن اند؛ متاسفانه ره  آسیاب های آ�ب که در حال �ن در�ب

 دکـتر مـهـدی زارع

)دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(

در سال های كودكی نگارنده در اوايل دهه 
50 شمسی هم چنان می شد در منطقه 

مازندران - و البته بسیاری از مكان های ديگر 
در ايران- تعداد زيادی آسیاب آبی را ديد كه 

در آن مردم  گندم را تحويل آسیابان می دادند 
و آرد تحويل می گرفتند. ساختار آسیاب آبی  

كامال سازگار با محیط و معموال در شیبی 
در كنار رودخانه ها و جايی بود كه نهری از 

باالی آسیاب آب را با فشار وارد اتاقک آسیاب 
می كرد و  آب به مسیری وارد می شد كه در 

آن با درگیر كردن سنگی دوار - كه به آن 
سنگ آسیاب می گفتند - و چرخاندن آن، 

امكان حركت سنگ دوار به منظور خرد كردن 
گندمی كه زير آن ريخته می شد و تبديل 

كردنش به آرد فراهم می شد. آبی كه به اين 
ترتیب وارد اتاقک آسیاب آبی شده بود، بعد 

از  گذر از محل سنگ آسیاب با كانالی به 
بیرون -معموال محلی زير اتاقک آسیاب- 

هدايت می شد و به نهری ديگر يا به رودخانه 
می ريخت. حتی ديدن چنین فرايندی 

می توانست برای يک دانش آموز كنجكاو جالب 
باشد، چراكه می توانستی اصول اولیه فیزيک و 

مكانیک را با آن مرور كنی. 
در دهه های اخیر، سرعت در توسعه و 

رشد، بسیاری از فناوری های بومی از جمله 

آسیاب های آبی را به ورطه نابودی كشانده، 
يا عمال آن ها را به حاشیه رانده است. اين كه 

نسل های جديدتر عمال سرعت عمل و 
سهولت دسترسی به نان - آن هم طبخ شده 
و بسته بندی شده!- را به طی كردن مراحل 

مختلفی از خريد گندم تا سپردن به آسیابان 
برای تبديلش به آرد و بعد استفاده از آرد 
در طبخ  نان در تنورهای خانگی )كه در 

مازندران ما فراوان وجود داشت و اكنون آن ها 
نیز متاسفانه به طور دسته جمعی در حال 

نابودی هستند( ترجیح می دهند، قابل درک 
است، ولی چندين نكته هم چنان قابل ذكر 

باقی می ماند.
 1

نگارنده به ياد دارد كه مرحوم مادربزرگش 
تا همین حدود 30 سال قبل عالوه بر خريد 

نان از نانوايی، سنت پخت نان در تنور 
منزل شخصی در مازندران را ادامه می داد. 

شايد اين اواخر اين طبخ خانگی نان حالتی 
تفننی و صرفا برای  مناسبتی مانند اعیاد 
يا مهمانی های فامیلی يا اتفاق خجسته ای 

مانند تولد و عروسی يكی از  فرزندان يا 
نوه ها شده بود، ولی اين  استفاده از امكانات 

خانگی برای تولید كه از سده های پیشین 

ت
اش

دد
یا
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به ما رسیده بود، هم چنان موجود بود و 
می توانست حسی از امكان خودكفايی و تولید 

خانگی را منتقل كند. اين در حالی بود كه 
پدربزرگ و مادربزرگ از جوانی ساكن 

تهران شده بودند و فقط ماه هايی 
از سال را در مازندران – به ويژه در 
تابستان ها - ساكن می شدند، ولی 

سنت های پیشینیان، به ويژه مهارت 
و قابلیت های  فردی و خانوادگی 

برای تولید- يا مشاركت در 
فرايند تولید – هم چنان 

برقرار بود و فرزندان و نوه ها 
هم می توانستند ببینند كه اين 

نان های خوش مزه خانگی از تبديل گندم به 
آرد در آسیاب آبی و سپس تا طبخ نهايی 

چه مراحلی را طی می كند. چنین فرايندی 
هم اكنون وجود ندارد، يا بسیار كم رنگ شده 

است. در مازندران و بسیاری از استان های 
ديگِر ما، حتی در روستاها نیز مردم به جای 
ساخت يا نوسازی منازل به سبک سنتی و 

سازگار با محیط، به ساخت  آپارتمان و ايجاد 
آشپزخانه اوپن )!( روی آورده اند. لزوم تحول و 

مدرن شدن و مقبولیت زندگی راحت تر قابل 
درک است، ولی نابود شدن سبک زيست بومی 

و ملی و سازگار با سنت ها و فرهنگ بومی و 
محیط زيست، آن هم در يک بازه زمانی كوتاه  

در عرض دو يا سه دهه، قابل فهم نیست. 

2
در فرايند نابودی آسیاب های آبی داليل و 

عوامل مختلفی قابل درک و بررسی  است. 
از طرفی فروش سريع باغ ها و زمین های 

كشاوری برای ساخت آپارتمان و ويال، كه 
در بیشتر مواقع سال كسی در آن ها ساكن 

نیست و صرفا نوعی سرمايه گذاری يا داشتن 
خانه ای تفريحی برای ساكنان شهرهای بزرگ 
است كه هیچ نسبت و قرابتی هم با محیطی 
كه در آن  اقدام به خريد  يا ساخت آپارتمان 
و ويال می كنند، ندارند. از سوی ديگر فضای 

سبزی كه نابود می شود، ديگر قابل بازسازی 
و بازيافت نیست. ولی مهم تر از آن  نهرهايی 

هستند كه برای آبیاری اين باغ ها و مزارع 
سابق الزم بودند و اكنون با از بین رفتن 

باغ ها و مزارع عمال ديگر مورد نیاز تشخیص 
داده نمی شوند، بنابراين بیشترشان خشک 

می شوند. نهری كه آب را به آسیاب آبی 
منتقل می كرد، وقتی خشک شد، عمال نیروی 

محركه آسیاب آبی هم از بین رفته است. 

3
سرعت بیشتر زندگی و مكانیزه شدن بسیاری 

از روندها، وقت و حوصله ای برای صرف 
وقت برای تبديل گندم به آرد در آسیاب و 
بعد طبخ نان در تنور خانگی باقی نگذاشته 
است. حتی حوصله ای هم برای ايستادن در 

صف نانوايی ها باقی نمانده. و خانواده ها برای 
صرفه جويی در وقت برای اين زندگِی به شدت 

سريع شده، به خريد نان بسته بندی شده 
از سوپرماركت ها - كه ديگر هیچ كدام نیز 
نام بقالی را بر خود نمی پسندند و ترجیح 
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می دهند كه »سوپرماركت« و اخیرا 
»هايپرماركت« نامیده شوند!- 

روی آورده اند. 

4
گريزی از  تمايل مردم 

به راحت تر شدن زندگی 
و بهره گیری از مواهب 

زندگی مدرن نیست. اين 
تمايل به وضوح در سنتی ترين 

خانواده های ايرانی هم ديده 
می شود. ولی بايد توجه داشت كه: اوال 

می توان با حفظ فرايند های مثبت گذشته، 
فناوری های بومی و قبال موجود يا پررونق را 
قوام و دوام بخشید و در اين زمینه، حداقل 
در مناطق روستايی و شهرستان ها و بعضی 

محله های شهرهای بزرگ، مثال به احیا و 
بازسازی - يا ساخت – آسیاب های آبی 

و بادی از سوی  شهرداری ها و شوراهای 
شهر و روستا كمک كرد. دوم: با احیای اين 
فناوری های بومی می توان از آن ها به عنوان 

جاذبه های گردشگری در شهرها و روستاهای 
كشور استفاده كرد. اين مسئله هم به اقتصاد 
شهرهای كوچک و روستاها كمک می كند و 
هم به ادامه كار و قوام فناوری بومی، مانند 

آسیاب. سوم: برای بخشی از مردم می توان با 
كار در فرايند سنتی تولید نان و در آسیاب ها 

اشتغال ايجاد كرد. در اين زمینه، يكی از 
آسیابان های شهر بلده نور در استان مازندران 
چندی پیش به نگارنده اعالم آمادگی می كرد 

كه هم در احیای آسیاب ويران شده خود 
آماده است  و هم هر نوع كمكی از دستش 

برآيد، حاضر است انجام دهد  تا  فنون ساخت 
و اداره آسیاب را به جوانان آموزش دهد. 

چهارم: نگارنده به ياد دارد كه در فرانسه و 
آلمان روالی وجود داشته - و تا آن جا كه 

می دانم، هنوز هم وجود دارد- كه برای ورود 
يک فناوری جديد به كشورشان، تا زمانی 

كه ساخت و تولید اين فناوری از سوی يک 

سرعت بیشتر 
زندگی و مکانیزه 
شدن بسیاری از 

روندها، وقت و 
حوصله ای برای 

صرف وقت برای 
تبدیل گندم به 

آرد در آسیاب و 
بعد طبخ نان در 

تنور خانگی باقی 
نگذاشته است. 
حتی حوصله ای 

هم برای ایستادن 
در صف نانوایی ها 

باقی نمانده

تولیدكننده داخلی عملیاتی و 
اجرايی نشده، مقاومت می كنند 
و واردات فناوری و محصوالت 

فناورانه جديد را مشمول 
مقررات گمركی سخت 

می كنند تا ابتدا توان تولید 
محصولی مشابه در كشور 
خودشان فراهم شود و بعد 

عرصه رقابت در بازار آزاد 
را برای محصوالت داخلی و 

خارجی باز می كنند. اين در حالی 
است كه در كشور ما 

هم چنان درها برای ورود 
آنی هرنوع محصول 

جديد، بدون توجه به 
توان يا امكان تولید ملی 
در آن زمینه فناورانه باز 

است.
پنج: با روندی كه پیش 
می رويم، آيا نبايد نگران 

باشیم كه اين تغییر روال 
و سبک زندگی مان عالوه 

بر نابودی فناوری های 
بومی، منابع طبیعی و 

مسیل های رودخانه ها و 
زيستگاه های طبیعی مان 

را نیز به تدريج نابود 
می كند؟ كه البته 

بیشترشان نیز غیرقابل 
بازگشت هستند.

آيا نبايد دلیل سیل های پی درپی اخیر در 
شمال كشور را دخل و تصرف بی مالحظه در 
منابع طبیعی و تبديل شتابان باغات و مزارع 

كشاورزی به ويال و آپارتمان و تجاوزهای 
بی محابا به حريم رودخانه ها  و نهرهای 

طبیعی و كانال های انتقال آب كشاورزی 
بدانیم؟ به قول ناصر خسرو قباديانی بلخی: 

چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید
گفتا ز که نالیم از ماست که برماست. 
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 1
 اعطاي جایزه هاي 

 تحصیلي به دانشجویان 
 مستعد

بنیاد ملی نخبگان به منظور 
حمايت از دانشجويان صاحب 

استعداد برتر در دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها و مراكز فناوري 

كشور، اعطای جايزه هاي 
تحصیلي به دانشجويان 

مستعد را در سال 1386 
به تصويب رساند و پس از 
آن در راستای اجرای سند 

راهبردی كشور در امور 
نخبگان و همچنین به منظور 

هدايت هدفمند دانشجويان 
و تعريف جديدتری از روابط 

بنیاد، دانشگاه و دانشجو 
برای اختصاص مناسب و 

شايستۀ اين جوايز، مشموالن، 
جوايز و شرايط اعطای 

آن را در ارديبهشت ماه 
سال جاری)1393( مورد 
بازنگری قرارداد. هدف از 
اعطای جوايز تحصیلی به 

دانشجويان مستعد، هدايت 
اين دانشجويان در زمینه های 

تخصصی فعالیت های علمی 

خود، پشتیباني از فعالیت 
نخبگاني دانشجويي در سطح 

مؤسسه ها و دانشگاه های 
 كشور، رفع موانع پیشرفت 

اجتماعات نخبگاني 
دانشجويي و  رشد تدريجي 

و پیوستۀ دانشجويان مستعد 
در مسیر نخبگي در محیط 
دانشگاه و در كنار استادان 

خود است. 
جوايز تحصیلی به دانشجويان 

مستعد در چهار دستۀ 
آموزش، پژوهش، فناوری و 

فرهنگ و هركدام به نام يكي 
از دانشمندان اسالمي- ايراني 

اعطاء می  شود.
جايزۀ آموزش با هدف 

تسهیل مسیر آموزشی و 
هدايت دانشجويان برای 

ورود به عرصۀ آموزش و  
جايزۀ پژوهش برای هدايت 

دانشجويان در مسیر پژوهشی 
در دانشگاه اعطاء می  شود. 
هم چنین جايزۀ فناوری به 
منظور هدايت دانشجويان 

به عرصۀ كارآفرينی و 
نوآوری و جايزۀ فرهنگ 
در جهت ارتقای فرهنگ 
اسالمی- ايرانی، تقويت 

هويت ملی و رفع نیازهای 
مادی و اجتماعی دانشجويان  

درنظرگرفته شده است.
دانشجويانی كه می  توانند 
مشمول جوايز تحصیلی 

قرارگیرند شامل برگزيدگان 
المپیادهای ملی دانش  آموزی 

و دانشجويی، برگزيدگان 
آزمون  های سراسری در 

مقاطع مختلف تحصیلی، 

دانشجويان ممتاز موسسه  ها، 
برگزيدگان جشنواره های 

علمی، پژوهشی و فناورانه 
مورد تأيید بنیاد، برگزيدگان 

مسابقه هاي قرآنی، برگزيدگان 
هنري و ادبي، برگزيدگان 
مسابقه هاي ملي مهارت و 

مخترعان برگزيده است.
جوايز اعطايی به دانشجويان 
مستعد با توجه به زمینه  های 

آموزش، پژوهش، فناوری 
و فرهنگ و  هم چنین 

مقطع تحصیلی كارشناسی، 
كارشناسی ارشد و دكتری 

متفاوت است. در جايزه 
آموزش كه هدف تسهیل 
مسیر آموزشی و هدايت 

دانشجويان برای ورود 
به عرصۀ آموزش است، 

تسهیالتی برای توانمندسازی 
آموزشی آنها از جمله 

فراهم  آوردن شرايط حضور 
در كارگاه های آموزشی، 

كالس  های زبان و رايانه و 
اعتبار آموزش  ياری درنظر 

گرفته شده است. برای 
اعطای اعتبار آموزش ياري، 
دانشجو بايد از سوي يكي 

از اعضاي هیئت علمي 
مؤسسه متبوع براي دستیاري 
آموزشي و عقد قرارداد مورد 
تأيید بنیاد پذيرش دريافت 

كند. در جايزۀ پژوهش 
نیز تسهیالتی برای ارتقای 

ارتباطات علمی دانشجويان 
مانند اشتراک نشريات علمی 

داخلی و خارجی، عضويت 
در انجمن  های علمی و خريد 

كتاب درنظرگرفته شده است.  
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جايزۀ فناوری در راستای 
كارآفرينی و نزديكی بیشتر 
دانشجويان با فضای صنعت 

و كسب و كار پیش  بینی 
شده است. به همین منظور 

تسهیالتی برای ايجاد 
هستۀ فناوری و كارآفرينی 
و تشكیل شركت زايشی از 

مؤسسۀ متبوع اعطا می  شود. 
توانمندسازی دانشجويان 
مستعد و حمايت از آنان 
برای شركت در دوره  های 

كارآفرينی، تجاری  سازی و 
حقوق مالكیت معنوی بخش 
ديگری از جايزۀ فناوری است.

جوايز متعددی نیز در قالب 
جايزۀ فرهنگ به دانشجويان 

مستعد اعطا می  شود كه از آن 
جمله می  توان به وديعۀ اجاره 
مسكن به دانشجويان متأهل، 

هديه ازدواج،كمک هزينه 
سفرهای زيارتی-فرهنگی و 

راتبۀ ساالنه اشاره كرد. البته 
میزان راتبه ساالنه با توجه 
به مقطع تحصیلی دانشجو 

متفاوت است و در ازای كار 
دانشجويان در موسسه متبوع 

پرداخت می  شود.  
دانشگاه  ها و موسسات 

كشور هر ساله فهرستی از 
دانشجويان برتر خود را كه 

مشمول شرايط دريافت جايزه 
تحصیلی هستند، برای بنیاد 
ملی نخبگان ارسال می  كنند. 

بنیاد نیز پس از بررسي و 
 تطبیق آن با شرايط دريافت -
كنندگان، مشموالن نهايی را 
برمی  گزيند و جوايز را به آنان 

اعطا می  كند.

2
 ایران، صادرکننده 
 تجهیزات پزشکی 

شركت دانش بنیان پويندگان 
راه سعادت با حمايت معاونت 

علمي و فناوري رياست 
جمهوري، در قالب طرح 

كالن فناوري تولید تجهیزات 
پزشكي، نیازهاي كشور به 

دستگاه هاي مانیتورينگ 
مورد استفاده در اتاق هاي 
عمل و بخش هاي مختلف 

بیمارستاني كشور را 
تامین و حتي سیستم هاي 

مانیتورينگ تولیدشده خود 
را به كشورهاي مختلف صادر 

كرده است.
عبدالرضا يعقوب زاده طاري، 

مديرعامل شركت، در اين 
خصوص گفت:  اين شركت 
براي تولید محصوالت خود 

بر استفاده از توان تحقیقاتي 
و پژوهشي استوار است، به 

گونه اي كه 10 درصد از 
مجموع فروش محصوالت 

اين شركت صرف هزينه هاي 
تحقیقاتي مي شود كه در اين 
بخش 70 محقق و كارشناس 
مشغول به كارند و اين تعداد 

در مقايسه با مجموع توان 

نیروي انساني 230 نفره اين 
شركت آمار بااليي به شمار 

مي رود. در حال حاضر عالوه 
بر تامین نیاز داخلی، خط 

تولید شركت در كشورهايي 
چون مالزي، آلمان، كانادا و 
در آينده نزديک در تركیه، 
فعال است و در جمهوري 

بالروس نیز با ارائه تكنولوژي 
و سرمايه گذاري از سوي طرف 
بالروسي خط تولید راه اندازي 

شده است. ارزش صادراتي 
تجهیزات پزشكي ساخت 

شركت ما در سال گذشته به 
شش میلیون و پنج هزار دالر 

رسیده است.
چندی پیش نیز تفاهم نامه ای 

برای انتقال فناوری و 
بومی سازی تجهیزات پزشكی 

بین پژوهشكده سالمت 
الكترونیک دانشگاه صنعتی 

امیركبیر و شركت صنايع 
الكترونیک ايران )صا ايران( 

منعقد شده است. معاون 
فناوری اطالعات شركت 

صنايع الكترونیک ايران درباره 
اين تفاهم نامه گفته است: 

قرار است تجهیزات پزشكی 
از جمله تجهیزات اتاق 

عمل، تجهیزات مانیتورينگ، 
ضربان قلب، تجهیزات 

مخابراتی سالمت الكترونیک 
و در صورت امكان دستگاه 

بیورزونانس تولید شود. حوزه 
سالمت الكترونیک در بخش 
سالمت كشور مغفول مانده 
است و اين امر به تازگی به 

صورت يک پروژه بزرگ و چند 
منظوره تعريف شده است.
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3
 خیانت به پژوهش 

ابوالقاسم خسروی، عضو 
كمیسیون آموزش و تحقیقات 

در مجلس شورای اسالمی، 
گفت: از يک تا سه درصد 

اعتبارات تصويب شده برای 
امور پژوهشی تاكنون يک 

درصد هم محقق نشده 
است. در حالی كه كشورهای 

توسعه يافته با تخصیص 
اعتبارات به اين بخش، زمینه 
رشد علمی را فراهم كرده اند.

خسروی در حالی از اعتبارات 
تصويب شده برای امور 

پژوهشی سخن می گويد كه 
پیشتر نیز سورنا ستاری، 

رئیس بنیاد ملی نخبگان، 
بارها و در جلسات مختلف 

نارضايتی خود را از روند 
پژوهش در كشور اعالم كرده 

بود. معاون علمی و فناوری 
رياست جمهوری معتقد است 

كمک های مالی مستقیم 
نمی تواند به بخش پژوهش 

كمک شايانی كند و به عنوان 
مثال از پژوهشكده های بزرگ 
و زيبايی نام برد كه علی رغم 

امكانات و تجهیزات كامل 

در طی اين سال ها خروجی 
پژوهشی خاصی نداشته اند. 

اين بودجه خیانت به پژوهش 
و چراغ سبزی بود برای 

پژوهشكده های بی فايده و 
بدون نتیجه.

4
 رو در رو با چالش آب 

درحالی كه هر روز خبرهايی 
مبنی بر بحران خشک سالی 

و كم آبی در كشور شنیده 
می شود، دانشگاه صنعتی 

شريف، پیش نويس سند ملی 
فناوری های راهبردی آب را كه 
با تالش دو ساله انستیتو آب و 
انرژی اين دانشگاه و همكاری 

نمايندگان وزارت خانه های 
جهاد كشاورزی، نیرو، 

سازمان حفاظت محیط 
زيست، سازمان هواشناسی، 
اساتید دانشگاه های كشور و 
متخصصان حوزه آب تدوين 
شده است، به معاونت علمی 
و فناوری رياست جمهوری 

ارائه كرد.
علم الهدی، رئیس انستیتو 

آب و انرژی دانشگاه شريف، 
چالش های موجود در فناوری 

آب كشور را در شش بخش 
عنوان كرد و در اين خصوص، 

گفت: چالش های اقتصادی، 
طبیعی، زيست محیطی، 

اجتماعی، مديريتی و فنی 
چالشهای اصلی آب هستند 

كه در اين سند به آن ها 
پرداخته شده است. دكتر 

اسماعیل كهرم درباره آن چه 
الزم است اين سند به آن 
توجه ويژه داشته باشد، به 

»سرآمد« گفت: ما مملكتی 
هستیم در منطقه خشک و 
نیمه خشک جهان و میزان 
آب دريافتی مان، يک سوم 

جهان است. درحالی كه میزان 
بارش ساالنه در جهان، 850 

میلی متر است، اين میزان برای 
ما به 250 میلی متر در سال 

می رسد. ولی موقع مصرف 
آب، آن چنان بی محابا عمل 

می كنیم كه گويی در انگلستان 
هستیم. بنابراين ما يک سند 

باالدستی برای برنامه ريزی 
آب الزم داريم. میزان آبی كه 
ما در طی يک سال دريافت 
می كنیم، 420 میلیارد متر 
مكعب است و هرچند اين 

مقدار آب كمی نیست، ولی 
هرجا با آن برخورد می كنیم، با 
عدم مديريت صحیح مواجهیم. 

ما تنها از 90 میلیارد متر 
مكعب استفاده می كنیم، يعنی 

كمتر از 25 درصد. 4-93 
درصد آن صرف كشاورزی 

می شود. 4-5 درصد به صنعت 
می رسد و 3-4 درصد آن هم 
برای شرب مصرف می شود. از 
اين مقدار حدود 20 میلیارد 

متر مكعب هم تبخیر می شود. 
من اسم اين را می گذارم عدم 
مديريت صحیح! و الزم است 

كه اين سند روی اين فقره 
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كار كند. به خصوص در بخش 
مديريت آب در كشاورزی كه 

بخش عمده آب مصرفی را 
تشكیل می دهد.

5
 برنامه های بنیاد برای 

جذب نخبگان خارج از 
کشور 

معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور از برنامه های اين 

معاونت برای جذب نخبگان 
ايرانی خارج از كشور و 

تضمین آينده شغلی آنها در 
صورت بازگشت به كشور خبر 

داد. سورنا ستاری با اشاره 
به برنامه هايی كه معاونت 

علمی و فناوری رئیس جمهور 
و بنیاد ملی نخبگان برای 

تعامل با نخبگان ايرانی خارج 
از كشور دارد، گفت: امور 

بین الملل بنیاد ملی نخبگان 
با اين هدف فعال شده است 
و طرح های مفصلی در اين 
حوزه در دست انجام دارد.

اين در حالی است كه بارها 
خبرهايی مبنی بر میزان 

خروج استعدادهای برتر از 
كشور و میزان ضرر و زيان 
حاصل از آن توسط منابع 
رسمی و غیررسمی اعالم 

شده است. چندی پیش رضا 
فرجی دانا، وزير علوم، اعالم 

كرد: »هر سال 150 هزار نفر 
از تحصیل كردگان ايران كشور 

را ترک می كنند.« اين يعنی 
ماهی 12 هزار و 500 نفر، 

يا روزی 410 نفر از نخبگان 
كشور بدون قصد بازگشت 

به خارج سفر می كنند؛ سفر 
بدون بازگشتی كه به گفته 

وزير علوم، باعث می شود 
»ساالنه 150 میلیارد دالر« به 

كشورهای ديگر كمک كنیم 
و خودمان ضرر ببینیم؛ يعنی 

برای هر يک دانش آموخته 
مهاجرت كرده يک میلیون 

دالر و اين سبب شده تا ايران 
در زمینه مهاجرت مغزها 

در میان كشورهای دنیا در 
صاحب رتبه است.

اين خبر كه در سايت های 
خبرآنالين، انتخاب و... بازتاب 

گسترده ای داشت باعث 
واكنش های مختلفی اعم از 
تايید و تكذيب شد. اگر از 
بحث عدد و رقم اين خبر 

صرف نظر كنیم واقعیت روند 
مهاجرت را نمی توانیم منكر 
شويم. لذا انعكاس اين خبر 

به معنی تايید يا تكذيب 
آن نیست بلكه مجالی است 
برای تامل بیشتر در زمینه 

مهاجرت.
صندوق بین المللی پول در 

گزارش سال 2009 خود 
اعالم كرد ايران در میان 
91 كشور توسعه يافته و 

توسعه نیافته بیشترين میزان 
مهاجرت مغزها را به خود 

اختصاص داده است. به 
طوری كه در حال حاضر 250 

هزار مهندس و فیزيک دان 
ايرانی و بیش از 170 هزار 

ايرانی با مدارک علمی باال در 
اياالت متحده آمريكا زندگی 

می كنند. حتی براساس 
تحقیقات نهاد ملی علوم 89 

درصد از ايرانی هايی كه به 
آمريكا پرواز كرده اند، پس 

از اخذ مدرک دكترا در اين 
كشور برای همیشه می مانند 

و اقامت می گیرند.

6
 حمایت از مهندسی 

 ژنتیک در کشاورزی 

ستاد توسعه زيست فناوری 
معاونت علمی و فناوری 

رياست جمهوری، از حمايت 
از مراحل مختلف پژوهشی 

كشاورزی تا تولید محصوالت 
تراريخته خبر داد. براساس 

مصوبه مشترک گروه پژوهش، 
زيرساخت و توسعه فناوری 

و كارگروه زيست  فناوری 
كشاورزی ستاد توسعه 

زيست فناوری معاونت علمی، 
مقرر شد از تحقیق و توسعه 

محصوالت كشاورزی تراريخته 
حمايت شود. در اين مصوبه 
آمده است كه اين حمايت ها 

بايد به گونه ای انجام شود 
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كه متضمن تولید ملی اين 
محصوالت در كشور باشد. 

هم چنین در اين مصوبه تاكید 
شده است كه اين حمايت ها 

از شركت های دانش بنیان 
خصوصی صورت می گیرد 
و شركت های دانش بنیان 

نوپا كه با هدف تولید 
محصوالت تراريخته و با 

توجه به اولويت های ستاد در 
اين زمینه فعالیت كنند نیز 

حمايت خواهند شد.
مهدی راد، مهندس كشاورزی، 
در توضیح محصوالت تراريخته 

به »سرآمد« گفت: عنوان 
محصوالت تراريخته به 

محصوالتی اطالق می شود 
كه مهندسی ژنتیک شده 

باشند. مهندسی ژنتیک يعنی 
دی ان ای )DNA( باكتری، 

گیاه يا محصول كشاورزی را به 
گونه ای تغییر دهید كه خاصیت 

جديدی در آن ايجاد شود.
مثال در برابر آسیب ها مقاوم 
شود يا رشدی بیش از حد 
معمول خود داشته باشد. 

البته فقط محدود به همین 
چیزها نیست و فاكتورهای 

متفاوتی دارد و مهندسی 
ژنتیک يک محصول می تواند 

راندمان و عملكردهايش را 
باال ببرد. اين كار حدود 10 

سال پیش هم در كشور انجام 
می شد، ولی به داليل مختلف 

بعضی گروه ها با اين كار 
مخالفت كردند و به فراموشی 
سپرده شد. گويا حاال دوباره 

تصمیم گرفته اند تا از اين 
محصوالت حمايت كنند.

7
 حمایت از نخبگان علوم 

 پزشکی 

درحالی كه از چندی پیش 
بحث پژوهش در كنار 

آموزش برای دانشجويان 
پزشكی از سوی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی مطرح شده بود، 

جزئیات طرح پزشک 
پژوهش گر كه كار مشترک 
بنیــاد ملی نخبگان و دكتر 

ملک زاده است اعالم شد.
دكتر ملک زاده، معاون 

تحقیقات و فناوری وزير 
بهداشت، با تاكید بر اين كه 

دانشجويان نخبه كشور 
در كنار توجه به آموزش 

و يادگیری بايد به مباحث 
تحقیقاتی نیز اهمیت دهند، 

گفت: در اين راستا الزم 
است زيرساخت ها، امكانات 
مراكز تحقیقاتی و فرصت 
انجام تحقیقات و پژوهش 

در اختیــار اين افراد قرار داده 
شود.

دكتر مجتبی زارعی، مشاور 
معاون تحقیقات فناوری 

وزير بهداشت، با اشاره به 
ثبت نام 14 نفر از دانشجويان 

پزشكی در سامانه حمايتی 
معاونت فناوری رياست 
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جمهوری و وزارت بهداشت 
گفت: هدف از اجرای طرح 
پزشک پژوهش گر، حمايت 

از كار پژوهشی افرادی 
است كه دارای ايده های 

تحقیقاتی هســتند. او از انواع 
حمايت های اين معاونت 
از نخبگان علوم پزشكی 
خبر داد و درباره شرايط 

متقاضیان ثبت نام در طرح 
پزشک پژوهش گر گفت: 

شاخص هايی كه برای افراد 
متقاضی در نظر گرفته شده 

است، شامل يكی از موارد 
داشتن جايزه المپیادی، 
رتبه برتر در آزمون های 

پزشكی، معدل باالی 15 و 
داشتن كار تحقیقی در طول 

تحصیل است. اين سخنان 
در حالی مطرح می شود كه 

پیش تر، وزارت بهداشت، 
نسبت به كمی بودجه 

تحقیقاتی اين وزارت خانه 
اعتراض داشت. دكتر شاهین 
آخوندزاده، قائم مقام معاونت 

تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت، در اين باره گفته 

بود: مجموع سهم تحقیقات 
از بودجه كشوری تنها يک 
میلیارد دالر است كه سهم 

وزارت بهداشت از آن در 
خوش بینانه ترين حالت 85 
میلیون دالر خواهد بود كه 

ايــن برابر با بودجه تحقیقاتی 
يک سال 40 محقق معمولی 
در اروپا و آمريكاست. سهم 

پژوهش دو وزارت خانه 
علوم و بهداشت از بودجه 
كشور، به مراتب كمتر از 
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ساير دستگاه های اجرايی 
است، در حالی كه تحقیقات 

اصلــی در اين دو بخش انجام 
می شود.  اين در حالی است 
كه بودجه پژوهشی نیروی 

انتظامی به اندازه كل بودجه 
وزارت بهداشت است.

8
 جایگاه بیست و یکم

 المپیاد ریاضی و ششم 
 المپیاد کامپیوتر برای

 ایرانی ها 

تیم ملی المپیاد رياضی 
جمهوری اسالمی ايران، با 
كسب مجموع نمره 131، 
همراه تیم تايلند در رتبه 
بیست و يكم تیمی قرار 

گرفت. به ترتیب چین با 201 
نمره،آمريكا  با 193 ، تايوان 
با192 ، روسیه با 191، ژاپن 

با 177 ، اوكراين با 175 ، 
كره جنوبی با 172، سنگاپور 

با 161، كانادا با 159 و 
ويتنام با 157 نمره، ده تیم 

برتر اين رقابت ها بودند.
دانش آموزان ايرانی در اين 

مسابقات موفق به كسب 
چهار مدال نقره و دو 

مدال برنز شدند؛ شايان 
غالمی، محمد حسین سید 

مختاريان  صالحی، احسان 
و آرين حسین قلی زاده، 
مدال نقره و يگانه علی 
محمدی و آرمین بهنام 

نیــا، مدال برنز را به گردن 
آويختند. در بیست و 

ششمین دوره مسابقات 
 IOI جهانی المپیاد كامپیوتر
نیز كه با شــركت 83 كشور 
در تايوان برگزار شد، تیم 
كشورمان موفق به كسب 

مقام ششم تیمی شد.
حسن ساعی دهقان؛ معاون 
باشگاه دانش پژوهان جوان، 
ضمن ابراز رضايت از نتیجه 
بدست آمده، در مورد روند 
انتخاب اعضای تیم المپیاد 
ايران گفت: بعد از برگزاری 
مسابقات المپیاد كامپیوتر 

كشوری، 8 نفر به مدال 
طال دست پیدا كردند كه 

اين هشت نفر در اردوی 9 
ماهه ای كه توسط باشگاه 

دانش پژوهان جوان بر 
اساس برنامه های كمیته ملی 
كامپیوتر برگزار شد، شركت 

كردند. پس از برگزاری 
كالس های برنامه محتوايی، 

در نهايت در يک رقابت 
فشرده 4 نفر از اين افراد برای 

شركت در مسابقات المپیاد 
جهانی كامپیوتر انتخاب 

شدند.
وی با تاكید بر ســطح باالی 

رقابت در المپیادهای جهانی 
افزود: اين مسابقات با شركت 
83 كشــور برگزار شد و تقريبا 

همه كشورهای صاحب 
نام در اين رقابت ها حضور 

داشتند. تیم ايران در سال 
گذشــته نیز به همین عنوان 

دســت پیدا كرده بود و امسال 
با اين نتايج توانســتیم جايگاه 

خود را در جهان تثبیت 
كنیم. البته شايان ذكر 

اســت كه به لحاظ تعداد و 
كیفیت مدال ها ما توانستیم 

با دو مدال طالی محمد 
امین خشخشانی مقدم و 

امیرحسین آهن چی، و دو 
مدال نقره ايلیاد رمضانی و 
مجتبی فیاض بخش، بعد از 
اياالت متحده در رتبه سوم 
جهان قرار بگیريم. اين در 

حالی اســت كه بیش از پنجاه 
درصد، دانش آموزان در اين 

رقابت ها، حتی از دست 
يافتــن به ديپلم افتخار نیز باز 

می مانند.
الزم به ذكر است پیش 
از ايــن نیز تیم ايران در 

رقابت های المپیاد جهانی ؛ 
در رشــته زيست 1 مدال طال 

و 3 مدال برنز و در رشــته 
فیزيک نیز 5 مدال طال  

كسب كرده بود. هر مسابقه 
در اين دور از المپیاد حدودا 
پنج ساعت به طول انجامید 
و با شروع ساعت مسابقات، 

سواالت و مسائل پیچیده 
ای برای تجزيه و تحلیل و 

استفاده از مهارت های شركت 
كنندگان به آنها سپرده شد تا 

به حل آن بپردازند.
بیست و ششمین المپیاد 

جهانی كامپیوتر، به مدت 8 
روز از 22 تا 29 تیرماه 1393 

برگزار شد. 
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 الـمیـرا حـسیـنـی

رها  هوا در الکن �ش
گ

آلود�

نفس  های سنگینی
که به شماره می  افتند

ساکنان تهران و سایر کالن شهرها با 
مسائلی چون وارونگی هوا، تعطیلی 
مدارس و اداره  ها به دلیل آلودگی 
هوا و هشدارهای تلویزیونی و 
تاکید بر ماندن در خانه در روزهای 
آلوده، آشنایی کامل دارند. انگار 
بخشی از زندگی  مان شده و به آن 
عادت کرده ایم. شاید روان ما به این 
سیستم ناموزون عادت کرده باشد، 
ولی آمارها می  گویند جسم ما چنین 
چیزی را نمی  پذیرد و این هوای پر 
از ذرات معلق را پس می  زند. در 
بهمن ماه سال 92، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی کشور به 
صورت رسمی اعالم کرد ساالنه 
در شهر تهران بیش از چهارهزار و 
400نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود 
را از دست می  دهند. این آمار در 
مشهد بیش از سه هزار و 200نفر و 
در اصفهان چیزی بالغ بر دوهزار و 
700نفر بود. اما سوال این جاست که 
ما چرا امروز در این نقطه خطرناك 
قرار داریم و برای این که از این 
نقطه، به نقطه امنی نقل مکان کنیم، 
چه تدابیری باید اندیشیده شود.

وا
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ی
دگ

لو
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پ
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آثار سوء نادیده گرفتن مقتضیات طبیعی تهران
سیدمحمد بهشتی
استاد دانشگاه و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

گفته می  شود تغییر خط 
گسترش تهران از شمالی- 

جنوبی به شرقی- غربی، 
سبب شده تا بادها نتوانند 
آلودگی را جابه جا کنند و 
این مسئله یکی از دالیل 
آلودگی هواست. این ادعا 

درست است؟
بله، خط گسترش تهران 

مسئله  مهمی است و اين نظر 
هم درست است. اقتضای 

بستر طبیعی تهران اين بوده 
كه به صورت ديگری توسعه 

يابد. اگر به نقشه تهران 
توجه كنید، خواهید ديد كه شكلی لوزی  گونه 

دارد و شكل توسعه آن بايد به صورتی باشد 
كه قطر بزرگ آن شمالی- جنوبی باشد نه 

شرقی- غربی. در صورتی كه در حال حاضر 
اين طور نیست. متاسفانه طرح جامع و طرح 
توسعه، چندان روی مقتضیات طبیعی شهر 

تهران مثل جريان بادی اين شهر تاملی نكرده 
و اين مسائل در آن رعايت نشده و همین 

گرفتاری هايی را سبب شده است.
چقدر بلندمرتبه سازی در شهر تهران 

را روی جریان  های بادی و آلودگی هوا 
موثر می  دانید؟

بلندمرتبه  سازی هم يقینا تاثیرات خود را 
خواهد داشت. مثال طرح نواب قطعا در محیط 

پیرامون خود تاثیر بسزايی دارد. چون اين 
ساختمان  ها در مقابل باد به مثابه سد عمل 

می  كنند، يا خود ممكن است باعث ايجاد 

باد شوند، ولی كسی روی میزان و نحوه 
تاثیرگذاری  شان مطالعه نكرده است.

بلند مرتبه سازی می  تواند ایجاد باد 
کند؟

بله، در مقیاس خرد می  تواند باعث ايجاد يا 
تشديد باد شود. جريان باد و كوران، حاصل 
اختالف پتانسیل حرارتی و فشار است. حاال 

اين كوران يک جاهايی ممكن است مفید 
باشد و مطلوب ما. مانند خانه  های سنتی كه 

در طراحی آن  ها گاهی تدابیری انديشیده 
می  شد كه در خانه كوران داشته باشیم. يک 
جايی هم ممكن است اين اتفاق مفید نباشد 

و اين كوران حتی روی محیط زيست اثر سوء 
بگذارد و اين در صورتی است كه ما برای 

جريان باد برنامه  ای نداشته و تصمیمی نگرفته 
باشیم. از سوی ديگر هم امكان دارد جريان 
باد طبیعی را كه الزم داريم، ضعیف يا قطع 

كند.
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برنامه  های کارگروه محیط زیست شورای 
شهر برای مقابله با آلودگی هوا چیست؟ 

موضوع آلودگی هوای شهر تهران يک باره ايجاد 
نشده كه بشود يک باره آن را از بین برد. در سال 
79 آيین نامه اجرايی قانون كاهش آلودگی هوا به 
همت سازمان حفاظت از محیط زيست تدوين و 
اقداماتی نیز انجام شد كه از جمله آن می  توان به 
بنزين  های بدون سرب و خارج كردن خودروهای 

فرسوده از سیستم حمل ونقل اشاره كرد. اما 
متاسفانه در سال های اخیر اين مورد به فراموشی 

سپرده شده بود. يكی از اين مواردی كه آن را 
ناديده گرفته بودند، استانداردسازی خودروها و 
سوخت است. از اسفندماه سال گذشته، اصالح 
كیفیت سوخت منطبق با استاندارد يورو4 در 
دستور كار قرار گرفت و قول داده  اند تا پايان 
شهريورماه در تمام كالن شهرها بنزين يورو4 

توزيع شود. البته بحث استانداردسازی خودرو 
هم مطرح است كه در كنار سوخت، الزم و ملزوم 

يكديگرند. اما چیزی كه به نظر من بسیار قابل 
توجه است، مسئله جمعیت شهر تهران و تالش 
در جهت تمركززدايی است. جمعیت زياد، نیاز 

به خدمات، از جمله وسیله اياب وذهاب دارد. 
در كنار اين مسئله، در تهران نكته بسیار مهم 

توسعه حمل و نقل عمومی و اصالح مديريت 
ترافیک است. ايجاد راه و بزرگراه در شهر خوب 

است، اما بايد مواظب باشیم كه خود اين  ها گاهی 
مانع بازدارنده اصالح هوای آلوده هستند و اگر 

خارج از روال گسترش يابند، فرش قرمزی است 
برای ماشین  های تک سرنشین. بنابراين توسعه 

زيرساخت  های حمل ونقل عمومی در اولويت است.
مصوبه عملیاتی هم در این زمینه دارید؟
 تمام كارشناسان می  گويند توسعه مترو بايد در 
رأس امور قرار بگیرد. اما متاسفانه ما نتوانستیم 

مترو را به موازات ساير خدمات شهر توسعه 

دهیم. تهران با اين وسعت و جمعیت به چیزی در 
حدود 700 كیلومتر خط مترو نیاز دارد، ولی در 
حال حاضر حدودا 150، 160 كیلومتر خط مترو 
داريم. شورای شهر تهران در برنامه دوم پنج ساله 
شهر تهران تصويب كرده تا هر سال 30 كیلومتر 
به خط مترو اضافه شود. با اين حساب در پايان 

برنامه در حدود 310 كیلومتر خط مترو خواهیم 
داشت و اين نشان می  دهد با پايان اين برنامه 

به نیمی از اين راه هم نخواهیم رسید. اين حد 
توان و اختیارات شورا بوده و امیدواريم دولت با 

شورای چهارم همكاری و در توسعه زيرساخت  ها 
به پايتخت كمک كند. خوشبختانه با حضور 

وزير نفت در شورا و قول مساعد ايشان در جهت 
همكاری در امر زيرساخت  ها مثل اتوبوس و مترو، 

امیدواريم در آينده بتوان اين نقیصه را رفع كرد.
شورا برای توسعه فضای سبز تهران چه 

برنامه  هایی دارد؟
تاكید من نه بر توسعه فضای سبز، بلكه بر 

نگه داری و حراست از باغات و درخت  هايی است 
كه در حال حاضر در تهران وجود دارند. متاسفانه 

به دلیل درآمدهايی كه از بخش ساخت وساز 
نصیب شهرداری می  شود و افزايش قیمت زمین، 

باغات بسیاری تخريب شده و تعدادی نیز در حال 
حاضر در معرض تهديد قرار دارند. ما در شورا قصد 
داريم سند حمايتی تهیه كنیم در جهت حمايت از 
باغات تا با هر ساخت وسازی شاهد نابودی درختان 

نباشیم. پس از تالش برای حفظ فضای سبز 
موجود، دومین قدم تاكید بر اجرای كمربند سبز 
تهران در حاشیه اين شهر است. در شهرداری در 
گذشته كارهای خوبی صورت گرفته، ولی در اين 

زمینه هم نیاز به همكاری دولت وجود دارد؛ اين كه 
كمک كند و وزارت جهاد كشاورزی زمین  های 

اطراف را در اختیار شهرداری قرار دهد تا كمربند 
سبز تهران تحقق يابد.

توسعه مترو، در درجه اول اهمیت
محمد حقانی
رئیس كارگروه محیط زيست شورای شهر تهران
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طرح زوج و فرد، مکانیزم قابل توجهی نیست
یوسف رشیدی
مدير كل دفتر هوا و اقلیم سازمان محیط زيست

آالینده  ها واقعا چه 
هستند؟ سهم مواردی 

مثل دود سیگار در این 
مورد چقدر است؟

آن چیزی كه ما به صورت 
عام از آلودگی هوا در 

محیط بیرون در مناطق 
شهری می شناسیم، آلودگی 
ناشی از خودروها و صنايع 

و كارخانجات است. مواد 
شیمیايی و دود سیگار به 

آلودگی هوای محیط داخل 
برمی  گردد كه حتی می  تواند 

آلوده  تر از محیط بیرون 
باشد.

بحثی وجود داشت 
درباره این  که گاز وقتی 

به خانه  ها می  رسد، به 
سیستم الکتریسیته تبدیل شود. این 

طرح به کجا رسید و اصال چقدر تاثیرگذار 
است؟

اگر می  توانستیم اين كار را به صورت متمركز 
انجام دهیم تا منازل به عنوان منابع آلودگی 

مطرح نباشند كه بسیار مفید بود، ولی 
چون زيرساخت شبكه گازرسانی در كشور 

فراهم شده، فعال اين كار امكان  پذير نیست و 
به عنوان نكته اصلی هم مطرح نمی  شود.
نزدیک به 16 سال از اجرای طرح 

زوج و فرد می  گذرد و در طی این سال  ها 
مشخص شده این کار پاسخ مناسبی در 

برابر آلودگی هوا نیست.

مهم  ترين اصل اين است كه آلودگی را از 
منابع كنترل كنیم. در حال حاضر خودروهای 
فرسوده زيادی داريم و سوخت و خودروهای 
ما به طور كلی استاندارد نیستند. كشورهای 

موفق تالش كرده  اند تا تقاضا را برای خريد و 
استفاده از خودرو كاهش دهند. اين اتفاق هم 
به وسیله گسترش سیستم حمل ونقل عمومی، 
تحقق دولت الكترونیک و دوركاری امكان  پذير 

است. ما هم در تالشیم كه حداقل میزان 
انتشار آلودگی را داشته باشیم. طرح زوج و 

فرد، مكانیزم قابل توجهی نیست. در اين طرح 
باز هم خودروهای فرسوده و موتورسیكلت  ها 

وارد شهر می  شوند، چون جدا كردن  ها به 
دلیل سطح آلودگی نیست، بلكه براساس 
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ما در آخرين جلسه فراكسیون، در دستور 
كار خود رسیدگی به بنزين و برنج آلوده را 

داشتیم كه خوشبختانه از بین 36 مورد برنج 
آزمايش شده تنها يک مورد مشكوک به آرسنیک 

بود. در مورد بنزين هم كه در اثر تعامل دولت 
و گشايش واردات توانستیم بنزين يورو4 وارد 
كشور كنیم تا در آينده، دولت تالش كند تا 

پااليشگاه  های داخلی بتوانند اين بنزين را تولید 
كنند. اجالس محیط زيست خاورمیانه نیز در 

مهرماه در تهران برگزار خواهد شد كه فراكسیون 
محیط زيست مجلس در اين مورد نیز همكاری-
 هايی خواهد داشت. اما در صحن علنی مجلس، 
به زودی اليحه جامع محیط زيست خواهد آمد. 

اين اليحه كه از طرف سازمان محیط زيست 
و همكارانشان در سازمان حفاظت از محیط 

زيست، بررسی و به مجلس تقديم شده است، 
هم اكنون در كمیسیون كشاورزی دارد چكش -

كاری می  شود. اين اليحه همه مسائل روز محیط 
زيست از جمله آلودگی هوا، تاالب  ها، ريزگردها 
و... را در بر می  گیرد. بخشی از اين اليحه درباره 

تخريب جنگل  هاست كه بسیار مهم است و 
فراكسیون محیط زيست از صاحب منصبان 

كشور خواهشمند است بهره  برداری از جنگل  های 
طبیعی را ممنوع كنند.

خوشبختانه دولت مشكالت محیط زيست را در 
كانون توجه خود قرار می  دهد و ما هم امیدواريم 

تمام پروژه  هايی كه اجرا می شود، با رويكرد 
و پیوست محیط زيستی انجام شود كه برابر 

قانون اساسی، محیط زيست، امانتی است برای 
آيندگان. 

شماره پالک است.
گفته می  شود یورو4 که ما از آن 

حرف می  زنیم، ضعف  هایی را نسبت به 
استاندارد یورو4 اروپایی دارد. این حرف 

صحت دارد؟
استاندارد يورو4، واحد است و همان چیزی 

است كه در اروپا هم وجود دارد. اين گفته  های 
من براساس اسناد و مدارک است. در هر حال 

اسما كه اين طور است، اما اين كه غیراسمی 
ممكن است تغییر كند، بحث ديگری است، 
ولی ما براساس همان استاندارد واحد جلو 

می  رويم.
عده  ای از مردم معتقدند تابلوهای 

سنجش آلودگی هوا، اطالعات درستی را 
به مخاطب خود نمی  دهد. شما بفرمایید 

که آیا ممکن است این اطالعات بنابر 
دالیلی تغییر کند؟

عمال نمی  شود در اطالعات اين تابلوها دست 
برد و هیچ نهادی هم اجازه دخل و تصرف در 
داده  ها را ندارد. بسیاری از اطالعات حتی به 

صورت مستقیم از دستگاه  ها به تابلوها منتقل 
می  شود. اصال حساسیتی در اين زمینه وجود 

ندارد. هر وقت میزان آالينده  ها باال بوده، اعالم 
كرده  ايم و مخفی  كاری  ای وجود ندارد.

آیا افزایش مرگ ومیر در روزهای آلوده 
درست است؟ به نظر می  رسد مالحظاتی 

درخصوص اعالم آمار مرگ ومیر در 
روزهای آلوده وجود دارد.

مرگ ومیر بر اثر آلودگی هوا، امری است 
اثبات شده. اما بعضی آالينده  ها رابطه سريعی 

ندارند. وقتی غلظت برخی آالينده  ها مثل بنزن 
باال می  رود، ممكن است تاثیر آن را مثال دو 

يا پنج سال بعد ببینید و دچار بیماری شويد 
و اين روند زمان می  برد. اما ذرات معلق در 

هوا همواره سبب شده تا آمار مراجعه بیماران 
قلبی و تنفسی به مراكز درمانی افزايش 

يابد. در اين مورد، آمار دقیق را بايد وزارت 
بهداشت اعالم كند، ولی بدانید هیچ بحث 
طبقه بندی شده و محرمانه  ای وجود ندارد.

الیحه جامع محیط زیست 
در صحن علنی مجلس

کمال  الدین پیرموذن
عضو فراكسیون محیط زيست
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در بحث آلودگی هوا، مجلس به شدت درباره 
تخريب طبیعت و بروز بیماری  های جديد 

ناشی از اين آلودگی  ها نگرانی و حساسیت 
دارد. خود من بارها در نطق  هايم اشاره جدی 
به مسئله آلودگی هوا و استانداردسازی بنزين 
داشتم. نهادهای متولی چون سازمان حفاظت 
محیط زيست، بايد نیازها و گرفتاری  های اين 

حوزه را رصد كرده و چنان  چه خأل قانونی 
مشاهده می  كنند، آن را در اليحه  ای با يک يا 

دو فوريت تقديم مجلس كنند. اين سازمان 
می  تواند برای حصول نتیجه بهتر تعامل 

بیشتری با كمیسیون ها و فراكسیون  های 
وابسته داشته باشد تا مجلس بتواند نیازهای 
دستگاه  های اجرايی را مهار كند. اما تا آن  جا 

كه من اطالع دارم، تا امروز شاهد وصول 
اليحه جدی در اين زمینه نبوده  ايم.

همکاری سازمان حفاظت
از محیط زیست و مجلس
محمدرضا خان محمدی
عضو مركز پژوهش های مجلس

حوادث جهاني آلودگي هوا
از سال1925 به بعد، حوادث نگران كننده  اي 

در رابطه با آلودگي شديد هوا در شهرهاي 
بزرگ دنیا اتفاق افتاد كه به سه مورد آن 

اشاره مي كنیم.

 حادثه دره میوز بلژیک: دسامبر1930 
حدود60 نفر و تعداد زيادي گاو و گوسفند به 
علت وجود وارونگي هوا و تراكم آالينده هاي 
خروجي از صنايع سازنده اسید سولفوريک، 
شیشه سازي و تهیه روي، تلف شدند. حالت 
وارونگي حدود پنج روز طول كشید و بیشتر 

مرگ ومیرها در روزهاي چهارم و پنجم دسامبر 
گزارش شده است. غلظت So2 هوا طي 

روزهاي يادشده تا38 قسمت در میلیون بوده 
است.

 دونورا پنسیلوانیا- آمریکا:31 اکتبر1948
حالت پايداري بر فراز شهر دونورا مستقر 

شد و تراكم آالينده هايي كه از صنايع فوالد 
ناشي مي شد، باعث بیماري شش هزار نفر از 

جمعیت12 هزار نفري شهر شد كه تعداد 
زيادي از آن ها بستري شدند.

  لندن: 5 تا9 دسامبر1952 
مه- دود يا اسماگ شهر لندن را فرا گرفت. اين 

پديده از معروف ترين حوادث ناگوار آلودگي 
هواست. در آن روزها حدود چهارهزار مرگ ومیر 

به علت آلودگي هوا گزارش شده است. در اين 
حادثه نیز تراكم ذرات و انیدريد سولفورو كه 
به علت پديده وارونگي هوا افزايش يافته بود، 
علت اصلي مرگ ومیر شناخته شده است. در 

تمام موارد يادشده و ساير حوادث مشابه بیشتر 
قربانیان افراد مسن، بیماران ريوي و اطفال 

خردسال بوده اند.
اين حوادث و حوادث مشابه در نیويورک، 

لس آنجلس، پوزاريكاي مكزيک و غیره منجر به 
وضع قوانین، مقررات و استانداردهايي شد كه از 
آن زمان تا به حال چندين بار تجديد شده است.
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مالكیت هوشمند به يكی از منابع مهم در قرن 
بیست ويكم تبديل شده است. اكنون  اين يک 

واقعیت  پذيرفته شده است كه مانند سرمايه 
مالی يا كاال يا حتی نیروی كار، مالكیت 

هوشمند يا همان IP، چیزی بیش  از يک 
دارايی اقتصادی است. هم چنین اين مقوله 

يک بازار مالی را بنیان می گذارد؛ چیزی كه 
زمانی بخشی از  صنعت فناوری بود و اكنون 

به حوزه ابداع در دنیای تجارت و قوانین 
تبديل شده است. به همین دلیل است كه در 
صنعت فناوری جنگ برسر مالكیت هوشمند 

باال گرفته است. واقعیت اين است كه اين 
تغییرات  اشارات مهمی برای شركت های 

بزرگ و كوچک دارند. آن ها هم چنین 
پیامی برای دولت ها دارند؛  بايد توازن در 

سیستم های حق امتیاز فراهم شود تا نوآوری 
ترويج شود و ماندگار بماند.

در هفتم مه 2012، نخستین مرحله از جنگی 
سه بخشی میان اوراكل و گوگل بر سر حق 

امتیاز و ادعای كپی رايت مربوط به زبان 
برنامه نويسی جاوا به تصمیمی منتهی شد كه  

پیروزی هر دو شركت را  نفی می كرد. اپل، 
سامسونگ و  ديگران اكنون بر سر حق امتیاز 

تلفن  های هوشمند جنگ دارند. فیس بوک 
و ياهو نیز برای حق امتیازهای اينترنتی 
با يكديگر اختالف دارند. تمام اين موارد 

 خبر خوش برای فناوری
بد برای وکال

ره بورس ایده بدان�ی ید در�ب آن چه �ب

 شـیـوا سـعیـدی

نشان می دهد زمان برای ايجاد روشی جديد 
در تجارت هوشمند  فرارسیده بود. جرارد 

پانكوک، مدير IPXI )بازار جهانی سهام ايده(، 
در اين باره  می گويد: بازار بین المللی سهام 

مالكیت هوشمند  به شركت ها و دانشگاه های 
ارائه دهنده محصول  تعهد می دهد تا 

قراردادهای حق استفاده را پشتیبانی كند. 
قراردادهای ULR محصوالت فناوری را به 
كاالهايی قابل تجارت تبديل می كنند. به 

اين ترتیب شفافیت و روان شدن روند انتقال 
فناوری و كارآمدی افزوده می شود.

بازار جديد به شركت ها اجازه می دهد  حق 
امتیازها را بخرند، بفروشند يا روی آن 

سرمايه گذاری كنند، درست مانند هر دارايی 
ديگری. ايده  اصلی ارائه حق امتیاز يا 

مجموعه ای از حقوق امتیاز)ULR( است كه 
می توان آن را مانند هر سهام ديگری خريد 

يا فروخت. ULR حقوق يک بار مصرف  

ت
اش

دد
یا
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برای فناوری خاصی  را در يک محصول 
فراهم می كند، مانند يک حس گر ايربگ در 

خودرو. اگر شركت بخواهد از اين فناوری در 
100 هزار خودرو استفاده كند، بايد 100 

هزار ULR به بهای بازار بخرد. آن ها به طور 
لحظه ای در بازار خريدوفروش می شوند. به 

گفته مديرارشد اجرايی بازار بین المللی سهام 
ايده يا همان مالكیت هوشمند، ارزش بازاری 

صادركننده قرارداد ULR بیش از 250 
میلیون دالر است.

اين بسیار سريع تر و ارزان تر از فرايندهای  
قانونی مذاكره دو جانبه برای استفاده از يک 
مالكیت هوشمند است. البته بهای گزاف اين 
روند نوعی تبعیض برای شركت های كوچک 

محسوب می شود و به بی استفاده ماندن 
ايده منجر می شود. روش IPXI برای تمام 

مالكیت های هوشمند يكسان نیست. اين 
روند اجازه استفاده خصوصی از حق امتیاز را 
نمی دهد. البته بازار جهانی مالكیت هوشمند 
اكنون كمی درهم ريخته و پر از قیمت های 

مختلف میان خريداران و فروشندگان است. 
اين بازار مانند هر بازار بالغ ديگری، ظرفیت 
نظم گرفتن و عملكرد ساختاری در آينده را 

دارد.
در اين بورس 30 شركت فعال هستند، از 
جمله فیلیپس، غول الكترونیک. بد نیست 

بدانید بر اساس روش IPXI در سال 
2008 میالدی، يک بانک تجاری توسط 
»اوشن تومو« پی ريزی شد كه در بحث 

مالكیت هوشمند تخصص داشت و يكی از 
سرمايه گذاران آن CBOE Holdings بود 

 Chicago Board Options كه شركت والد
Exchange به حساب می آمد. در چهارم 
مه 2012 اين سازمان قوانین نظارتی خود 

را برای نحوه كاركرد بازار منتشر و درهمان 
سال فعالیتش را آغاز كرد. اين شیوه ای نوين 
برای اعطای امتیاز غیرانحصاری به تلفن های 

هوشمند است. اين شايد خبر خوشی برای 
دست اندركاران نوآوری باشد، اما قطعا خبر 

بدی برای وكالست. 
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جمع زيادی از مردم ايران و جهان، از جمله 
نگارنده، طی روزهای 23 خرداد تا بامداد  

23 تیرماه 93 جام جهانی  2014 برزيل را 
با عالقه دنبال می كردند. آمارهای مربوط به 
بینندگان تلويزيونی نشان می دهد كه جام 

جهانی فوتبال پربیننده ترين رويداد ورزشی 
-حتی بیش از بازی های المپیک- است. )شايد 
پربیننده ترين رويداد در میان تمام رويدادهای 

فرهنگی، اجتماعی،... كه هر چهار سال يک 
بار در يک كشور برگزار می شود، 

ولی توجهی جهان شمول را 
برمی انگیزد.( از اين جهت می تواند 
منبع مهمی برای كسب وكار باشد. 

)كه از نظر فیفا همین طور هم 
هست و بايد باشد. آقای هوشنگ 

نصیرزاده، داور پیش كسوت فوتبال 
و مدرس داوری، در روزهای اول 

جام جهانی 2014 يادداشتی در صفحه 
فیس بوكش نوشت كه نشان می داد از نظر 

فیفا »فوتبال يک  كسب وكار است«.
 بنابراين اين اتفاق ورزشی، بیشتر يک رويداد 

اجتماعی  با پوششی عالم گیر و جنبه های 
كاسبی مهم است. وقتی برای حامیان مالی 

لم
ه ع

شب

 دکـتـر مـهـدی زارع

م فوتبال ره کسب  و اکری به �ن در�ب

ترویج خرافه های مدرن

Football
is
a

business

چنین رويدادی هدف كاسبی مطرح باشد، 
احتماال از هر وسیله ای برای جلب توجه و نظر 
به موضوع در رسانه ها و وسايل ارتباط جمعی 

استفاده خواهند كرد. 
از سوی ديگر تا آخرين لحظه در زمین فوتبال 

پديده های مختلف و گاه پیش بینی نشده 
می تواند نتیجه ای قابل انتظار )روی كاغذ 
و از پیش( را تغییر دهد. مثال تیمی كه از 

قبل ضعیف تر به نظر می رسید، در مقابل تیم 
قوی تر بازی را به سادگی واگذار 

نكند و نبازد )مانند مساوی ايران 
و اسكاتلند در جام جهانی 1978(، 

يا حتی ببرد )مانند برد 1-2 
الجزاير در مقابل آلمان غربی در 
جام جهانی 1982(، يا آن گونه 

كه از پیش تصور می شد، با تعداد 
گل زياد نبازد )مانند باخت 0-1 

ايران در مقابل آرژانتین كه آن هم در دقیقه 
91 رخ داد و يک پنالتی مسلم روی بازيكن 
ايران، اشكان دژاگه، هم ناديده گرفته شد(. 
چنین است كه غیرقابل پیش بینی بودن يا 
مشكل بودن پیش بینی نتیجه بازی فوتبال 

يكی از جذابیت های مهم آن در دنیاست. 
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شرط بندی و پیش گويی  و 
البته داستان بافی در مورد 

داليل مرموز و خیالی برای 
اين كه نتايجی كه از قبل 

انتظار می رفته رخ می دهد 
يا نه، يكی از پديده های 

همراه بازی های فوتبال )به ويژه 
پوشش رسانه ای بازی های فوتبال 
در راديو و تلويزيون و مطبوعات و 

اخیرا در وب سايت ها( است. 
در ايران و به ويژه در 16 سال 

گذشته بهترين گزارشگر و 
برنامه ساز تلويزيون در زمینه فوتبال 

آقای مهندس عادل فردوسی پور 
بوده است. در نظرسنجی ای كه اخیرا در 

مجله همشهری جوان منتشر شده بود، او از 
سوی خوانندگان به عنوان بهترين مجری و 
گزارشگر فوتبال در تلويزيون ايران انتخاب 
شد. عادل فردوسی پور را در ايران بیشتر با 
برنامه تلويزيونی »نود« می شناسیم كه به 

صورت هفتگی به تحلیل مسابقات لیگ برتر 
فوتبال ايران و البته ساير مسابقات مربوط 
به فوتبال ايران می پردازد. او فارغ التحصیل 

دانشگاه صنعتی شريف و يک تهیه كننده  
حرفه ای است. وقتی او برنامه ای را تهیه كرده 

است يا فوتبالی را گزارش می كند، نگارنده 
احساس می كند كه برنامه ای با كیفیت 

بهترين تلويزيون های كشورهای اتحاديه 
اروپا )به ويژه آن چه در فرانسه و انگلیس 

ديده است(، منتها در كشور خودمان و به 
زبان فارسی و تولیدشده از سوی سازمان 
صدا و سیمای كشورمان در حال پخش 

است. گزارش و تفسیر بسیاری از بازی های 
فوتبال در جام جهانی 2014 را كه آقای 
فرودسی پور گزارش نمی كرد، نگارنده از 

راديو RMC فرانسه از طريق اينترنت و به 
زبان فرانسه شنید. )و هم زمان به تصوير 

تلويزيون خودمان كه صدای آن بسته شده 
بود، نگاه كرد!( ولی وقتی عادل فردوسی پور 

گزارش می كرد، تصوير با 
صدای او البته شنیدنی تر 

بود. اين را نوشتم تا میزان 
توجه و عالقه ام را به اين 
تهیه كننده، برنامه ساز و 

مجری و گزارشگر حرفه ای 
و باسواد كشورمان، كه اكنون در 

سال های آغازين 40 سالگی است، 
نشان دهم. 

ولی نكته  قابل توجه، به ويژه در 
برنامه 2014 تلويزيون در جريان 

جام جهانی، اين بود كه آقای 
فرودسی پور و بعضی از همكارانش 

در جريان گزارش و تفسیر بازی ها 
عبارت هايی را تقريبا در تمام بازی ها به كار 
بردند )نقل به مضمون و برای مثال( نظیر 

اين: »در هشت بازی آخر آرژانتین هر وقت 
پیراهن راه راه و اصلی  خود را پوشیده، 

هرگز نباخته«، »تیمی كه در اين ورزشگاه 
از سمت راست بازی را آغاز كرده، همیشه 

برنده بوده«، »دروازه بانی كه دستكش سفید 
پوشیده، اولین گل را نخورده«، »تا كنون 

وقتی بازی های جام جهانی در آمريكای التین 
برگزار شده، هیچ تیم اروپايی در 19 دوره 
قبلی قهرمان نشده«. )كه خوشبختانه اين 

موضوع »عدم امكان قهرمانی تیم اروپايی در 
خاک آمريكای جنوبی« در همین جام جهانی 

منتفی شد و يک تیم اروپايی قهرمان شد تا 
مشخص شود كه اين داليل و استدالل های 

خرافی و رازآلود پايه و مايه و اساسی ندارد.( 
اين گزاره ها كه تیمی كه بازی را از سمت 

راست يا چپ استاديوم شروع كرده در چند 
سال گذشته هرگز بازنده نشده، يا اين كه رنگ 
روشن يا تیره پیراهن تیم يا پوشیدن پیراهن 

اصلی يا دوم ممكن است چه تاثیری در نتیجه 
داشته باشد، عالوه بر اين كه گزاره هايی يک سر 

بی ربط و غیرمنطقی هستند، صرف طرح 
آن ها در تلويزيون نیز )حتی اگر از سر تفنن و 
تفريح نیز صورت گرفته باشد( مروج خرافه و 
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شبه علم است.   
در جام جهانی پیشین 

)2010 در آفريقای 
جنوبی( هم پیش بینی های 

يک هشت پا در رسانه ها )به ويژه تلويزيون 
و روزنامه ها و بعضی سايت ها( به عنوان 

موضوعی بعضا مهم مطرح شد. اين كه يک 
جانور كه احتماال كمترين توانايی های 

مغزی – از نظر تشخیص رنگ – را در میان 
جانوران دارد، با ديدن  دو توپ قرارگرفته در 

كف يک حوضچه  كه به رنگ پرچم آلمان 
يا آرژانتین رنگ زده شده اند، چگونه می تواند 

نتیجه يک بازی بین دو تیم را حدس بزند 
)به دلیل اين كه به سوی يكی از اين دو توپ 

رفته است(، خود از عجايبی است كه بايد 
به طور مستقل به آن پرداخت. ولی عجیب تر 
پرداختن غیرمعمول بعضی از رسانه های ما 

به چنین اخباری است! اين نوع اخبار معموال 
در نشريات و كانال های راديو تلويزيونی 

عامه پسند )به اصطالح زرد( در كشورهای 
پیشرفته مطرح می شود و طبیعی است كه 

بیشتر مردم هم آن ها را جدی نمی گیرند يا 
حداكثر از جنس تفنن )Fun( به آن نگاه 

می كنند. ضمنا در همان كشورها نیز اين نوع 
كارها غلط و غیرعلمی و مروج خرافات است.

ولی سرگذشت همین هشت پا )و اين كه 
اين هشت پا نامش »پل« بوده و بعد از جام 
جهانی 2010 مرده است، و بعد از او البته 
پیش بینی های چند جانور ديگر بهتر از آب 

درآمده است!( چندين بار از سوی آقای 
فردوسی پور و همكارانش در برنامه 2014 

مطرح شد. اين نوع مطرح كردن موضوعاتی 
از قبیل پیش بینی نتايج فوتبال از سوی 

جانوران در برنامه های تلويزيونی )آن هم در 
پربیننده ترين برنامه تلويزيونی كشور در 

طول سال( از سوی تهیه كننده حرفه ای 
و فرهیخته ای مانند آقای مهندس 

فردوسی پور متاسفانه از مصداق های 
بارز ترويج شبه علم و سوق دادن ذهن 
بینندگان پرشمار چنین برنامه هايی به 

سوی خرافات و روابط علت و معلولی 
موهوم است. 

نگارنده بر اين باور است كه مسئولیت رسانه ها 
در شكل دادن افكار عمومی بسیار مهم و 
حساس است. رسانه ای كه پربیننده ترين 

رويداد ورزشی جهان را پوشش تلويزيونی 
می دهد و تهیه كننده برنامه ويژه اش 

پربیننده ترين برنامه تلويزيونی )يا يكی از 
پربیننده ترين برنامه ها( را تولید می كند و 

خود فردی تحصیل كرده و فرهیخته و در كار 
خود وارد و مسلط و مولف و مترجم چند 

كتاب هم هست، مسئولیتش بسیار خطیرتر 
و حساس تر )و توقع از او بسیار بیشتر( است. 
نه جانوران می توانند پديده پیچیده ای مانند 

بازی فوتبال را پیش بینی كنند كه خود با 
كلی متغیر فیزيكی و روانی انجام می شود و 

22 بازيكن در آن دخیل هستند و تصمیم های 
سه داور )و اخیرا چهار داور( مستقیما بر آن 
تاثیر می گذارد و نه رنگ لباس يا دستكش 

دروازه بان فالن تیم. حتی اين كه كدام تیم از 
كدام سوی زمین بازی را آغاز كند، به هیچ 
شكل و فرمی در نتیجه فوتبال اثری ندارد. 
اگر دنبال جذابیت می گرديم، از راه )های( 
ديگری بايد برويم تا به ترويج خرافات نیز 

نینجامد و روابط علت و معلولی غلط و بی ربط 
را در ذهن مخاطبان ننشانیم 

و عموم مردم را بیشتر به 
سوی تفكر غیرعلمی 
)ضدعلمی( و خرافی 

سوق ندهیم. 
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چندی پیش رئیس جمهور در حضور جمعی 
از دانشگاهیان کشور، از غیبت نخبگان و 
کارشناسان و متخصصان در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی گالیه و تاکید کرد دانشگاه نباید 
خاموش باشد. این در حالی است که ظرف چند 
سال گذشته، خیلی از استادان دانشگاه بازنشسته 
شدند، گروهی سکوت اختیار کردند و تعدادی 
نیز ناامید از شنیده شدن حرف هایشان، مجبور 
شدند فقط نظاره گر تحوالت اجتماعی و اقتصادی 
و سیاسی باشند؛ چراکه مسئوالن بلندپایه 
دولت غالبا گوشی برای شنیدن حرف های 
علمی نداشتند. حاال فضای عمومی کشور عوض 
شده و روحانی از متخصصان در حوزه های 
مختلف دعوت می کند نظرات کارشناسی خود 
را به گوش جامعه برسانند. مشخص است که 
در غیاب نخبگان، بی دانش ها اداره امور را به 
دست می گیرند و حرف هایی به زبان می آورند 
که ممکن است برای منافع کشور گران تمام 
شود. در شماره پیش و در گزارشی مشابه، در 
گفت وگو با صاحب نظران حوزه های مختلف، موانع 
حضور نخبگان در عرصه های عمومی را رصد 
کردیم و از پیامدهای احتمالی تسلط این موانع 
و هم چنین راهکارهای پیشنهادی گفتیم. در این 
گزارش نیز، به ادامه همان بحث خواهیم پرداخت. 
این بار هم از چند اقتصاددان، پژوهش گر حوزه 
فقر و عدالت اجتماعی، فعاالن سیاسی - فارغ 
از سلیقه و گرایش سیاسی شان- و نیز یک 
فعال فرهنگی از چندوچون این موانع و مسائل 
پیرامونی پرسیده ایم که نتیجه آن را در گزارش 
زیر می خوانید.
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 نهادهای ضدتوسعه
حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهش گر حوزه 

فقر و عدالت اقتصادی، معتقد است عمده  ترين 
مانع حضور نخبگان در عرصه های مختلف، 

فقدان نهادهای حامی توسعه در كشور است. 
از سوی ديگر، او مهم ترين دلیل نبود نهادهای 

حامی توسعه را شیوه نامناسب توزيع و 
استفاده از منابع نفت می داند و می گويد اين 
شیوه منجر به سفله پروری و رواج چاپلوسی 

می شود. او اعتقاد دارد نخبگان معموال فرصتی 
برای سخن گفتن پیدا نمی كنند، چراكه 

برخی ها از شنیدن واقعیات كشور ناخشنود 
می شوند. آن ها همان كسانی  هستند كه 

درواقع صالحیت به دست گرفتن امور كشور 
را ندارند. »به طور طبیعی اين افراد از كسانی 

دعوت به همكاری می كنند كه از خودشان 
كوچک تر باشند. بنابراين افراد صالحیت دار 

خودبه خود حذف می شوند.« در همین مورد، 
لطف اهلل آجدانی، مورخ و پژوهش گر تاريخ، 
میان دانايی و توسعه ارتباط تنگاتنگی قائل 
است. او می گويد نمی توان از توسعه سخن 

گفت، اما از دانايی بی بهره بود يا بهره ای اندک 
داشت. »حضور نخبگان در سطوح باالی 

تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، يكی از 
بزرگ ترين نقاط قوت يک جامعه در راستای 

حركت به سوی توسعه عمیق، فراگیر و پايدار 
است.«

 نخبه گریزی و نخبه ستیزی 
لطف اهلل آجدانی داليل اصلی غیبت نخبگان 
در عرصه های عمومی را ناشی از تنگ نظری 
در ساختارهای سیاسی و اجتماعی می داند. 

»نبايد اين واقعیت تلخ را انكار كرد كه حضور 
برخی از مديران دولتی كه از دانايی بهره 

اندک برده اند، همواره يكی از موانع پیش روی 
نخبگان جامعه است. چنین مديرانی به سبب 

بی دانشی قادر به درک جايگاه و نقش مهم 
نخبگان در جامعه نیستند، الجرم حمايت از 

نخبگان با هدف مشاركت آن ها در سطوح 

مختلف تصمیم سازی  و تصمیم گیری ، در 
برنامه  ريزی های اين دست از مديران حكومتی 
جايگاه مهمی ندارد. وجود پاره ای كژتابی های 

فكری در میان بسیاری از مردم جامعه كه 
صاحبان زر را به اهل علم ترجیح می دهند، 
مانع ديگری برای اعتالی جايگاه و منزلت 

عالمان و حضور نخبگان علمی در عرصه های 
عمومی است.« 

آجدانی يكی ديگر از موانع جدی حضور 
گسترده و اثربخش نخبگان در عرصه های 

عمومی را نخبه گريزی و نخبه ستیزی می داند. 
»از آن جايی كه نخبگان همواره در پی حركت 

به سوی وضع مطلوب هستند، ممكن است 
از سوی محافظه كارانی كه نوآوری را خالف 
مشی خود قلمداد می كنند، مورد بی اعتنايی 

قرار بگیرند.« بنابراين آجودانی ضرورت وجود 
بسته های حمايتی از نخبگان را مورد تاكید 

قرار می دهد و معتقد است اين كار بايد فراتر 
از شعار برود. »اين بسته های حمايتی بايد بر 

اساس درک واقع بینانه از موانع حضور نخبگان 
در عرصه های عمومی و اهمیت اين حضور و 

دستاوردهای آن برای توسعه كشور تهیه شده 
باشد.«

 دولت و مانع دولت های در سایه
از سوی ديگر، حسین راغفر معتقد است ريشه 

موانع حضور نخبگان در عرصه های عمومی 
بسیار عمیق تر از آن است كه دولت به  تنهايی 

بتواند درصدد رفع آن ها برآيد. »ما چند دولت 
داريم و گاهی دولت های در سايه متاسفانه 

قدرتمندتر هستند.« او می گويد بسیاری 
از موانع، نتیجه عملكرد اين دولت های در 

سايه است؛ اين در حالی است كه پاسخ گوی 
مشكالت بايد دولت باشد؛ دولتی كه تقصیر 

چندانی در بروز اين موانع نداشته است. 
مانع ديگری كه راغفر به آن اشاره می كند، 

ناهماهنگی قسمتی از بدنه دولت با 
قسمت های ديگر است. در حالی كه با تشكیل 

يک نظام يک پارچه آن الين برای ثبت و 
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بررسی تحقیقات و پژوهش ها می توان فرار از 
زدوبندها و دسترسی به منابع را تسهیل كرد. 

در كشور ما نوآوری از سوی نخبگان هست، 
اما منابع مالی تامین نمی شود. اين گونه است 
كه نخبگان می روند و در خارج از كشور خلق 

ثروت می كنند. چرا تا اين میزان اشتیاق 
برای جذب نخبگان ما در آن جا وجود دارد؟« 

درواقع بايد يک نظام تحقیق و پژوهش 
منسجم تشكیل شود و گروه های متخصص 

برای بررسی پروژه ها تشكیل شوند و بر اساس 
اولويت های كشور، منابع در اختیار نخبگان 
بگذارند. به باور راغفر ارزيابی طرح ها بايد از 
سوی نظام بانكی صورت بگیرد تا اعتبارات 
به درستی تخصیص داده شود. »اگر شما در 
انگلیس باشید، به صورت آن الين می توانید 
طرح های تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی تان 

را در اختیار مراجع بگذاريد. گروه های 
مختلف طرح ها را رده بندی می كنند و تا 

چندصدمیلیون پوند برای آن ها بودجه در 
نظر می گیرند. پس از آن نظام بانكی تامین 
اعتبار می كند؛ نظامی كه در جهت توسعه 

ملی حركت می كند نه مبتنی بر منافع 
داللی.« فرمول پیشنهادی راغفر به زعم 

خودش فرمولی ساده نیست، اما بی توجهی به 
آن موجب دل سردی بیش از پیش نخبگان 

خواهد بود؛ نخبگانی كه بايد تبديل به سرمايه 
شوند. در صورتی كه نه تنها اين اتفاق رخ 
نداده است، بلكه با وجود هزينه  های زياد، 

دست كشور هنوز خالی است.    
 

 شغل، نیاز اصلی نخبگان نیست
راغفر می گويد گروهی از نخبگان را 

می شناخته كه  اكنون مدت هاست مهاجرت 
كرده اند و در روسیه و فرانسه نرم افزار تولید 

می كنند. گروهی ديگر از نخبگان هستند كه 
در كشور تركیه با حقوق ماهانه  4500 دالر يا 
در استرالیا با حقوق 9 هزار دالری،  ايده های 
خود را به كار بسته اند. اين اقتصاددان معتقد 

است نخبگان نیازی به وعده  برای اشتغال 
ندارند، آن ها خود ايده هايی دارند كه می تواند 

اشتغال زا باشد. بايد ضوابطی تعیین شود تا 
ببینیم كه نخبگان، اولويت هايی جز شغل 

دارند يا نه؟
حال آن كه بهمن آرمان مشكل را در گزينش 
افراد برای سپردن مسئولیت به آن ها می داند. 
»در كشورهای پیشرفته، معیار گزينش افراد 

برای واگذاری مسئولیت كلیدی به آنان، 
بسیار پیچیده است.« اين اقتصاددان به 

گزينش های پیچیده آمريكا برای جايگزينی 
افراد در سمت های دولتی و خصوصی 
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اشاره می كند. »در آمريكا كه بزرگ ترين و 
پیچیده ترين اقتصاد جهان را دارد، انتخاب 

فردی برای تصدی مسئولیت مهم و حساس و 
كلیدی، منوط به موفق بیرون آمدن از آزمون 

پرسش هايی كه از سوی سنا و كنگره طرح 
می شود. در اين وضعیت عالوه بر خصوصیات 

علمی، ويژگی های اجرايی كانديدای پست 
مهم  بايد احراز شود.

البته تحصیالت در اين جريان چندان 
مهم نیست، زيرا در اين صورت بیشتر 

صاحب منصبان آمريكا با توجه به اين كه جايزه 
آكادمی نوبل را اين كشور برگزار می كند، 

بايد از بین نوبل گرفته ها انتخاب می شدند، 
درحالی كه هیچ مسئولیت اجرايی به عهده 

آنان گذاشته نشده است. زيرا آن ها معتقدند 
متخصصانی كه بینش الزم را دارند و از توان 

اجرايی برخوردارند، بايد بتوانند مسئولیت های 
مهم را  به عهده بگیرند.«  

 رهایی از دایره بسته نهادهای موازی
حسین راغفر از بروز وضعی كه از آن به نام 
»خالی شدن عرصه ها از نخبگان و پر شدن 

آن از افراد غیرمتخصص« ياد می كند، متاسف 
است؛ وضعی كه آن را محصول سیاست های 

دولت های نهم و دهم می داند. او می گويد 
معضل اصلی، استفاده نكردن از نخبگان است؛ 

نخبگانی كه رفتنشان از كشور پرهزينه تر از 
چپاول سرمايه های ملی است. »بايد به مدد 

ابزارهای فرهنگ ساز و از جمله رسانه ها، 
زمینه های نهادينه كردن مشاركت نخبگان در 
عرصه های عمومی را تسهیل و تسريع كرد.« 
با اين شرط است كه می توان با وضع قوانین 

موضوعی، ضرورت استفاده از نخبگان در 
سطوح عالی تصمیم سازی  و تصمیم گیری  در 

كشور را قانونمند كرد. 

 کم توجهی به نخبگان؛ عاملی غربی
حمیدرضا ترقی اما مهم ترين مانع حضور 
نخبگان در عرصه های عمومی را »فقدان 

ارزش گذاری مناسب« می داند. او می گويد 
همان گونه كه امر آموزش اهمیت چندانی در 

كشور ندارد، با وجود هزينه های فراوانی كه 
برای نخبگان می شود، ارزش آن ها نیز ناديده 

گرفته می شود. اين فعال سیاسی با اين كه 
موج خروج نخبگان از كشور را نشان دهنده 

اهمیت  دادن به نقش نخبگان و توجه به 
ايده های خالق از سوی غرب معرفی می كند، 
برخی سیاست های استعماری را در بروز اين 

وضع دخیل می داند. »توجه داشته باشید 
كه وضع موجود، محصول تاثیرپذيری از 

سیاست های وابسته به 
غرب در گذشته است. 
در گذشته آن ها سعی 

می كردند توجه به 
نخبگان را كمتر ترويج 
كنند، چون اين توجه، 

عامل استقالل بود؛ 
درحالی كه آن ها استقالل 

ما را نمی خواستند و 
نمی خواهند.«

 دسته بندی امکانات 
تحقیقاتی

حمیدرضا ترقی می گويد: 
»بايد برای شناسايی 

نخبگان تالش كرد. بايد 
امتیازات و تسهیالتی 

برای تشويق نخبگان تعیین كرد تا آن ها حفظ 
شوند و مهاجرت نكنند.« اين ها راهكارهای 

پیشنهادی است كه ترقی به صورت كلی 
مطرح می كند، اما در ادامه اضافه می كند: 
»توجه كنیم كه نخبگان هر يک تخصصی 

دارند و از توانمندی هايشان بايد در تخصص 
خودشان بهره برد. بايد دسته بندی كرد 

و امكانات تحقیقاتی در همان راستا را در 
اختیارشان قرار داد. اگر از توانمندی های 

آن ها استفاده كنیم، امكان پیشرفت و توسعه 
فناوری فراهم خواهد شد.« 

تعریف روشنی 
از نخبه و نخبگی 

وجود ندارد و 
نخبه اصطالحا 
به کسی گفته 
می شود که از 

تحصیالت باالیی 
برخوردار است. 

در حالی که 
به واقع بین بینش 
و سطح تحصیالت 

رابطه چندانی 
وجود ندارد
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 تعریف نخبگی، مانع نخبگان
بهمن آرمان، اقتصاددان و اســتاد دانشگاه 
در ايــن باره می گويد: »موانع پیش ِ روی 

نخبگان در كشــورهای در حال رشد، 
يک مشــكل مشترک است. حاكمیت 

جريان های سیاســی گوناگون در مراكز 
تصمیم گیــری، به خودی خود باعث 
می شود افراد نزديک به جناح های 

سیاســی حاكم، مورد استفاده مسئوالن 
قرار بگیرند.«

ايــن معضل از نظر آرمان در دو بخش 
پیــش از انقالب و پس از آن قابل 

بررســی است: »هرچند پیش از انقالب 
تــا حدودی اين معضل مطرح بود، اما 
پس از آن تشــديد و منجر به اين شد 

كــه صاحب نظران و نخبگان جامعه، 
نقش چندانی در تصمیم گیری های 

بهمن آرمان

حسین راغفر

حمیدرضا ترقی

لطف اهلل آجدانی

در ايران فارغ التحصیل 
كشاورزی در مواردی 
وزير كشاورزی شده يا 
استاد اقتصاد در جايگاه 
رئیس بانک مركزی قرار 
می گیرد

نبايد اين واقعیت تلخ 
را انكار كرد كه وجود و 
حضور برخی از مديران 
حكومتی كه از دانايی 
بهره اندک برده اند، 
همواره يكی از موانع 
پیش روی نخبگان جامعه 
است

 بايد با وضع قوانین 
موضوعی از سوی 
قانون گذار، ضرورت 
اولويت استفاده از 
نخبگان در سطوح 
عالی تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری های 
مديريتی را قانونمند 
ساخت

وضع موجود محصول 
تاثیرپذيری از 
سیاست های وابسته به 
غرب در گذشته مبتنی 
بر گسترش وابستگی و 
عدم استقالل است
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كالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نداشــته 
باشــند. بروز چنین مشكالتی شايد از اين جا 
آغاز شــده باشد كه تعريف روشنی از نخبه 
و نخبگــی وجود ندارد و نخبه اصطالحا به 

كســی گفته می شود كه از تحصیالت بااليی 
برخوردار است.

درحالی كه به واقع بین بینش و ســطح 
تحصیــالت رابطه چندانی وجود ندارد. هر 

چند نبايد فراموش كرد كه ســطح تحصیالت 
فرد معموال می تواند در درک مســائل به 
او كمک كند.« او برای روشــن شدن اين 

گفته به دو نمونه يوشــكا فیشر، وزير خارجه 
آلمــان و هم چنین وزير خزانه داری انگلیس 
اشاره می كند.»فیشر تحصیالت دانشگاهی 
نداشــت، اما اكنون در معتبرترين دانشگاه 

جهان، اســتنفورد آمريكا، علوم سیاسی 
تدريــس می كند. يا وزير خزانه داری انگلیس 

و جانشــین مارگارت تاچر در جايگاه 
نخست وزيری نیز تحصیالت آكادمیک 

نداشــت. حتی آنگال مركل، صدراعظم آلمان، 
تحصیالتش دكترای فیزيک اســت و ربطی به 

منصبش ندارد.
بايــد گفت تعداد افراد نخبه در جامعه به 

تعداد انگشــتان دست هم نیست، درحالی كه 
اگــر تحصیالت را از موارد مهم نخبگی در نظر 

بگیريــم، در ايران با جامعه نخبگان روبه رو 
هســتیم.« اين است كه آرمان برای رفع اين 

مشــكل باز تعريف كلمه نخبه را الزم می داند، 
چــون با نگاهی دقیق تر می توان به اين نتیجه 

رســید كه در هیچ جای جهان تحصیالت 
افراد درجه نخبگی آن ها را مشــخص نمی كند. 

به نظر او، بايد به جای اســتفاده نادرست از 
كلمه نخبه، از لفظ كارشــناس يا متخصص 

استفاده شود. 
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در كشور ما سال هاست كه در پايان دوره 
ابتدايی، استعدادهای برتر را با سازوكاری 

مشخص می كنند و به مدارس خاصی كه برای 
تیزهوشان مناسب سازی شده می فرستند. 
معروف ترين اين مدرسه ها »عالمه حلی« 
است؛ مدرسه ای حوالی چهارراه لشكر، در 

مركز تهران كه وصفش را همه شنیده اند؛ النه 
نخبگان جوان، مهم ترين و فعال ترين مركز 

نخبه پروری در ايران كه بسیاری از المپیادی ها 
و شاگرداول های كنكور از آن بیرون آمده اند. 
مدرسه عالمه حلی، به معنی واقعی مدرسه 

است. برای كسانی كه روزگاری را در آن 
گذرانده اند، »عالمه حلی« يک برچسب هويتی 
است كه آن را با خود همه جا می برند. نه گذر 

زمان و نه بعد مكان، هیچ يک رشته پیوند 
بچه ها را با مدرسه شان قطع نمی كند. بسیاری 

از دانش آموختگان دوره های مختلف اين 
مدرسه، امروز در اقصی نقاط دنیا پراكنده اند، 
اما مغناطیس مدرسه آن قدر قوی است كه 

بچه ها را دور همديگر نگه می دارد. 
در مراسم افطاری ماه رمضان عالمه حلی های 

امسال از زبان يكی از بچه های اين مدرسه كه 
تازه از آمريكا رسیده بود، شنیدم كه در غربت، 

گاهی ديدن يک هم مدرسه ای شیرين تر از 
تجديد ديدار با خانواده است. و خوشبختانه 
يا متاسفانه چیزی كه در غربت كم نیست، 

هم مدرسه ای است.

 هـومـن مـرادی

شبه گزاریسش از افطاری امسال 

یف ه رسش
گ

عالمه حیل ها در دانش�

انجمن شاعران 
مرده

صحبت مراسم افطاری شد كه هر سال 
در سلف دانشگاه شريف برگزار می شود و 
بسیاری از بچه ها، هركه دستش و وقتش 
برسد و به موقع ايران باشد، در آن حاضر 

می شود. امسال هم مثل بقیه سال ها خیلی ها 
آمده بودند؛ از جديدترها، تا قديمی ها كه 
بعضی هايشان ورودی و خروجی دوره های 
پیش از انقالب بودند و همین طور معلم ها. 

)در مدرسه رسمی غیررسمی هست كه 
اغلب معلم ها، دانش آموخته خود مدرسه اند.( 
خیلی ها با خانواده آمده بودند، خیلی ها هم 
مجرد و تک وتنها. بعضی  مستقیم از سر كار 

آمدند. بعضی هم بعد از افطار از راه رسیدند. 
معلوم بود كه نیم ساعتی مانده به افطار از 

پشت میزشان بلند شده بودند تا به جلسه ای 
مهم برسند؛ حلقه دوستان قديمی كه حضور 
محفل انس است و دوستان جمع اند/ وان يكاد 

بخوانید  و در فراز كنید. 
كافی بود دم در بنشینی و يكی كه اسم ورسم 
همه را می داند، مهمانان را برايت معرفی  كند. 
بعضی دانشمندانی برجسته و اسم ورسم دار و 
بعضی صاحب مشاغلی معتبر بودند؛ مدير و 

ش
زار

گ
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محقق و معلم. اما خبری از ژست و ادا نبود. 
همه بچه های مدرسه عالمه حلی بودند كه 

از دوره های مختلف تازه به هم رسیده بودند. 
بی تعارف، بی آن كه ترتیبی و آدابی بجويند، از 
هر آن چه دل تنگشان می خواست، می گفتند؛ 

از حال وروزشان، از كاروبارشان، از خاطراتشان، 
از مذاكرات ژنو، از اين كه آن شب چه كسی 
جام جهانی فوتبال را باالی سر خواهد برد 

و... مراسم افطار در شبی بود كه فینال جام 
جهانی برگزار شد. 

 يكی از مهمانان مدرسه، تازه به رياست سمپاد 
)سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان( 

منصوب شده بود. رئیس تازه از بچه های عالمه 
حلی بود. بچه ها می گفتند اولین بار است 

كه يكی از دانش آموختگان تیزهوش، روی 
صندلی رياست سازمان نشسته و همه امیدوار 
بودند؛ به خصوص آن كه طی سال های گذشته، 

به بركت رشد بی رويه مدرسه تیزهوشان در 
سراسر كشور و البته تهران، همه نگران بودند 

اعتبار مدرسه، كه هويت جمعی همه آن هاست، 
از دست برود. نگرانی شان بی راه هم نبود. طی 

سال های گذشته، بیش از 600 مدرسه استعداد 

درخشان در كشور باز شده كه به صورت 
فله ای نخبگان بالقوه را جذب  كرده است. حتما 

دوستان سوراخ غربال را گشاد كرده بودند، 
وگرنه جمعیت نخبگان كشور كه يک شبه 

چند برابر نمی شود. وقتی آمار پذيرش در اين 
مدارس زياد می شود، حتما خطر از دست رفتن 
و گم شدن استعدادهای درخشان زياد می شود. 

كسی كه صاحب هوش و ذوق و استعدادی 
عالوه است، شايد بتواند در يک مدرسه عادی 

راهش را پیدا كند، اما در میان 600 مدرسه ای 
كه توی هر كدام چند صد دانش آموز درس 

می خوانند و همه مدعی  نخبگی اند، گم شدن 
و هرز رفتن يک استعداد ويژه، اتفاق عجیب 

و غريبی نیست. اين بار اما همه امیدوار بودند 
حاال كه رشته كار به دست اهلش افتاده، 

بتوانند با يک شیب منطقی، حال وروز مدرسه و 
سمپاد را كه با يک شیب غیرمنطقی نابسامان 

شده، دوباره سامان دهند. 
آن شب همه، نه فقط به آينده سازمان، بلكه 
به آينده كشور امیدوارانه نگاه می كردند. امید 

سرمايه مهمی است، حتی مهم تر از سرمايه 
نخبگان و استعدادهای برتر و درخشان كشور.
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ترویج                                     
فرهنگ سازی و تحريک ذهن دانشجويان به 
كارآفرينی كار ساده ای نیست. بیشتر آن ها 

به علم نگاه كاربردی و درآمدزا ندارند و الی 
كتاب هايشان گیر كرده اند. بنابراين بايد كاری 

كرد كه از ابتدا به علم به عنوان يک عامل درآمدزا 
نگاه كنند. مركز كارآفرينی برای تحريک ذهن 

دانشجويان به سمت كارآفرينی و درآمدزايی 
فعالیت های زير را انجام داده اند:

مستندسازی تجارب كارآفرينان موفق: انتشار 
كتاب 30كارآفرين كه هر سال تجربیات 30 نفر 
از فارغ التحصیل های دانشگاه شريف در آن چاپ 
می شود. تابه حال شش دوره از اين كتاب چاپ 

شده است كه سر جمع  180 نفر در اين كتاب ها 
معرفی شده اند.

 برگزاری سمینارهای ترویجی 
دو نوع سمینار ترويجی برگزار می شود. در يكی، 

دانشجوها با كارآفرينان برتر رشته خود آشنا 
می شوند. آن ها فارغ التحصیل های دانشكده های 

مرتبط هستند كه متناسب با رشته خودشان، برای 

 سـناء شـایـان، سـارا مـهدی نـژاد

یف                                  ه رسش
گ

  گزاریسش از مرکز رشد دانش�

هم علم
بهتر است
هم ثروت

عقب مانده، در حال توسعه، در 
حال گذار؛ این ها عناوینی است که 
به ایران می دهند، گاهی بدبینانه 
و گاهی خوش بینانه، گاهی هم 
واقع بینانه. سال هاست اندیشمندان 
ایرانی در تمام حوزه ها به دنبال 
توسعه هستند، رشد هم بخشی از 
فرایند توسعه است که به درآمدزایی 
از طریق علم و فناوری یا توسعه 
اقتصاد دانش بنیان توجه دارد. مرکز 
رشد دانشگاه شریف با همین هدف 
در سال 1382 بنیان نهاده شد. این 
مرکز سال 87 به طور رسمی از وزارت 
علوم مجوز گرفت. مرکز رشد برای 
دست یابی به هدف خود، روندی را 
طراحی کرده که شامل سه مرحله 
»پیش رشد«، »رشد«، »پسارشد« 
است. هر کدام از این مراحل متولی 
خاص خود را دارند و مرکز کارآفرینی 
و مجتمع های فناوری در این روند 
به مرکز رشد کمک می کنند. تمام 
اعتبارات مالی هم توسط »صندوق 
پژوهش و فناوری« تامین می شود. در 
ادامه این روند را مرور می کنیم.

ش
زار

گ

 مرحله اول: پیش رشد
هدف: ترویج و ارتقای توانمندی

و مهارت صاحبان ایده
متولی: مرکز کارآفرینی
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هم دانشكده ای هايشان از تجاربشان می گويند. 
ديگری، سمینارهای گروهی »مسیر آينده من« 
است. اين مركز برنامه خاصی برای ورودی های 

جديد دانشگاه دارد كه هر سال اوايل مهر برگزار 
می شود. بچه ها در يک سالن جمع می شوند 

و عده ای از كارآفرينان بزرگ برايشان صحبت 
می كنند. در اين سمینار به صورت آن الين از 

بچه ها سوال هايی پرسیده می شود و آن ها پاسخ 
می دهند. مثال »10 سال آينده خودت را چگونه 

می بینی؟« هدف اين برنامه اين است كه با 
صحبت هايی كه از روز اول دانشگاه با دانشجويان 

می شود، اين تلنگر را به آن ها بزنند كه فقط به فكر 
درس و مشق و تكلیف نباش! از همین االن فكر 

كسب و كارت هم باش. به اين هم فكر كن كه بعد 
از لیسانس می توانی بروی پول دربیاوری، لزومی 

ندارد كه حتما فوق لیسانس بگیری.

 انتشار ماهنامه »رشد و کارآفرینی«
هر اتفاقی كه در حوزه كارآفرينی در دانشگاه 

بیفتد، در اين ماهنامه منعكس می شود. انتشارات 
مركز رشد و كارآفرينی به ماهنامه محدود 

نمی شود، آن ها كتابچه هايی با عنوان »زندگینامه 
كارآفرينان بزرگ ايرانی« را به چاپ می رسانند. 
مانند زندگی افرادی چون بهروز فروتن، مدير 

صنايع غذايی »بهروز«، يا مدير رستوران 
زنجیره ای »پدر خوب« و ساير افرادی كه ابتكار 

عمل داشته اند و اين ابتكاراتشان را در فضای 
كسب  به كار گرفته اند. مركز رشد به تالیفات و 

ترجمه های دانشجويان هم توجه دارد، مثال  كتاب 
»ای كاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم« كه 

در دانشگاه استندفورد به چاپ رسیده است، توسط 
دانشجويان ترجمه شده و از طرف مركز رشد و 

كارآفرينی به چاپ رسیده است. 

 بازدید از مراکز صنعتی 
در بازديد های صنعتی يک عضو هیئت علمی 

همراه بچه هاست.  مسئله طرح می كند و به كسی 
كه بهترين پاسخ را بدهد، جايزه می دهد. 

 ارتقای توانمندی و مهارت 
بعد از طی مرحله اول در دانشجويان ذوق ايجاد 

می شود و می خواهند ايده هايشان را به مرحله 
عمل برسانند. مركز رشد در اين مرحله خدمات 

زير را ارائه می دهد:

 آموزش 
آموزش اولین نیاز است. مركز رشد هر سال 

كالس های آموزشی می گذارد و بیزينس مدل، 
بیزينس پلن، اصول و فنون مذاكره، مديريت 

شركت های نوپا و... را به دانشجوها ياد می دهد. 
سال 92 حدود 10 هزار ـ نفر ساعت آموزش 

داده است. 

 برگزاری جشنواره ساالنه »کارآفرینی و 
توسعه کسب وکار شریف« 

 اين جشنواره محلی است برای رقابت صاحبان 
ايده، صاحبان طرح های كسب و كار و حتی 

مديران شركت های نوپا. در اين جشنواره ابتدا 
از داوطلبان ثبت نام به عمل می آيد و سپس 

آن ها را ارزيابی می كنند. آن ها به اين جشنواره 
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»دمو ده« )Demo the( نیز می گويند. يعنی 
فرد از ايده خودش دمو می كند. هیئت داوری از 
سرمايه گذاران خصوصی و دانشگاه هستند. افراد 

می آيند آن جا از بیزينس پلن، يا بیزينس مدل 
يا شركتشان دفاع می كنند. 10 دقیقه برای 

اين دفاع فرصت دارند. بعد سوال هايی پرسیده 
می شود. چهار نفر داور هستند و داور پنجم 

تماشاچی ها هستند كه همان جا به صورت آن الين 
رأی می دهند. هركدام از گروه ها، به خصوص 

آن تیم هايی كه نهايی می شوند و قرار است روز 
آخر طرح هايشان را ارائه دهند، پشتیبان دارند. 

پشتیبان ها در حین كار، مشاوره و راهنمايی 
می دهند تا نواقص كار برطرف شود. جايزه های 
جشنواره چند نوع است. يک جايزه مالی برای 

ايجاد انگیزش و دوم تسهیالت مالی برای 
تجاری كردن دستاوردها. درواقع برگزاركننده 

اين جشنواره، صندوق پژوهش فناوری است كه 
به خاطر نیازی كه به طرح های خوب دارد، روی 

طرح های برتر سرمايه گذاری می كند. و جايزه 
آخر، استقرار در مركز رشد است كه يک نوع 

پكیج خدماتی محسوب می شود. 

 برگزاری مسابقات 
گرچه جشنواره ها حرفه ای تر هستند، اما برگزاری 

مسابقات در دانشگاه هم از راه های ترويج 
كارآفرينی و جذب مركز رشد است. خروجی اين 

مسابقات، ورودی مركز رشد است. هم چنین مركز 
رشد در قالب يک آيین نامه از فعالیت های فناورانه 

دانشجويی كه معطوف به نوآوری، خالقیت و 
ابتكار باشد نیز پشتیبانی می كند.

 ایجاد هسته های کارآفرینی و 
شتاب دهنده های ایده

در دنیا اكثر اين شتاب دهنده ها نهادهای 
خصوصی هستند. تجاری  كردن و آماده  كردن 

ايده، هم چهارچوب ذهنی و هم چهارچوب 
فكری می خواهد و مهم ترين مسئله برای اين كه 
بچه ها بخواهند ايده خودشان را پرورش بدهند، 
خدماتی است كه به آن ها ارائه می شود. تقريبا 

سه سالی می شود كه فضايی در مركز رشد ايجاد 
شده است كه دانشجوهايی كه ايده دارند، فرصتی 

داشته باشند تا با كمک گرفتن از مشاوران اين 
مركز ايده های خود را بپردازند. از طرفی فضای 

فیزيكی كه در اختیار اين افراد قرار می گیرد 
)يک میز و كامپیوتر و تلفن( كمكی است تا بهتر 

بتوانند اين ايده ها را به مرحله عمل برسانند. 
در حین كار مشاوران شركت های كارآفرينی 

با ايده پردازهايی كه وارد هسته های كارآفرينی 
شده اند، مصاحبه می كنند و برترين هايشان را 
انتخاب می كنند. به نوعی آن ها نقش مرشد را 

بازی می كنند و ايده پردازها نقش مريد. شركت 
سرمايه گذار دنبال ايده های خوب می گردد كه 

سرمايه گذاری كند. دانشجو هم دنبال اين است 
كه آن سرمايه گذار يا مرشد هم از نظر مالی و هم 
تجربی و علمی حمايتش كند. سرمايه گذار در اين 
بازه سه تا شش ماهه تا سقف 15 میلیون تومان، 

سرمايه مالی در اختیار دانشجوی صاحب ايده 
)يا گروهی كه تشكیل داده است( قرار می دهد. 
البته مبلغ ناچیزی به عنوان اجاره بها از دانشجو 
گرفته می شود. در اين فضا مشاوره های هفتگی 

به افراد داده می شود، برايشان برنامه مشخص 
می شود و طبق آن برنامه، هر هفته از آن ها گزارش 
گرفته می شود. اين خدمات تنها برای دانشجويان و 
فارغ التحصیالن دانشگاه شريف ارائه می شود و اگر 
پای گروهی در میان باشد، حتما بايد يک شريفی 

در میان آن گروه حضور داشته باشد. دانشجوها 
برای گرفتن اين تسهیالت بايد در سامانه »ستاک« 

ثبت نام كنند. ستاک در فارسی به معنای شاخه 
نورسته است و از طرفی اختصار نام »ستاد توسعه 

ايده های كارآفرينان« نیز هست. 

 کتاب خانه و بانک سی دی
مركز رشد فضايی را هم به بانک سی دی و 

كتاب های مرتبط با كارآفرينی اختصاص داده 
است. عالوه بر كتاب ها و سی دی هايی كه به امانت 
داده می شود، تمام دوره های آموزشی كه در رشد 
برگزار شده است، مستندسازی شده و در اختیار 

دانشجويان قرار می گیرد.
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پذیرش                      
تمام شركت ها و گروه هايی كه به دانشگاه 

شريف وابسته باشند، می توانند به مركز رشد 
بیايند. البته به شرط اين كه طرح خوب و قابل 

دفاعی داشته باشند. مركز رشد طرح آن ها 
را در يک فرايند مرحله/ درگاه قرار می دهد. 

به اين طريق كه برای ورود به هر مرحله بايد 
از يک درگاه رد شوند. اولین مرحله پذيرش 
طرح و ارزيابی اولیه آن توسط كارشناسان 

است. دومین مرحله تشكیل يک جلسه 
مصاحبه با صاحب طرح است. در اين مصاحبه 
به مالک هايی همچون نوآوری، تیم اجرا كننده 
طرح، بیزنس مدل  توجه می شود. در سومین 

مرحله بیزنس پلن طرح مورد بررسی قرار 
می گیرد. در اين مرحله شاخص های بازار و 
شاخص های فنی و مديريت نیروی انسانی 

مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله چهارم 
يک جلسه دفاع برای صاحب طرح ترتیب 

داده شده و در صورت پذيرش در مركز رشد 
مستقر می شوند.

 استقرار در مرکز رشد 
واحدهای مركز رشد، واحدهای كاربردی 
و جمع وجوری است. هر شركت حق دارد 
حداكثر سه سال در مركز رشد بماند و از 

خدمات آن جا بهره مند شوند. البته مركز رشد 
هر سال از شركت ها برنامه عملیاتی می گیرد 

تا در طی سال بنا به آن برنامه از آن ها 
بازخواست كند، هم چنین شركت ها موظف اند 

هر سه ماه يک بار گزارش عملكرد خود را 

بدهند تا برای مركز رشد مشخص شود كه 
آن ها دارند رشد می كنند و وقت و فضای 

مركز را تلف نمی كنند. تا كنون 150 واحد به 
مركز وارد شده اند و 23 درصد آن ها شكست 

خورده و باقی نیز با موفقیت از مركز خارج 
شده اند. االن تنها 35 واحد در مركز قرار دارند 

و از خدمات زير بهره مند می شوند.

 فضا 
يک فضای اداری آماده در اختیار افراد قرار 

می گیرد. البته اجاره ناچیزی هم از آن ها گرفته 
می شود، مثال در سال اول برای هر متر در ماه 

9 هزار تومان دريافت می شود، و در سال دوم و 
سوم كمی به اين رقم اضافه می شود.

 مشاوره و آموزش 
 آموزش ها در اين مرحله كامال تخصصی و 
حرفه ای است. مثال قانون كار، قانون بیمه، 

مديريت كسب وكار و... آموزش در حین عمل 
اتفاق می افتد و برای حل مشكالت آن هاست. 

در كنار اين آموزش، مشاوره  هم انجام می دهند، 
مثال مشاوره مالیاتی و مشاوره تجاری سازی. 

 خدمات مالی و اعتباری 
متناسب با نیاز واحد، اندازه واحد، حجم 

فروش و ايجاد اشتغال، به آن واحد از طرف 
صندوق پژوهش و فناوری تسهیالت مالی ارائه 

می شود. 
برنديگ و بازاريابی: ارتباط با بازار و سازمان ها 
و هم چنین توسعه برند شركت ها توسط مركز 

رشد انجام می شود.

 مرحله دوم: رشد
هدف: ایجاد کسب وکار

متولی: مرکز رشد
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مركز رشد عالقه مند است شركت هايی كه 
از اين مركز بیرون می روند، زياد دور نشوند، 

زيرا اين شركت ها می توانند برای دانشجويان، 
فرصت های شغلی ايجاد كنند و با دانشگاه 

همكاری داشته باشند. به همین منظور مركز 
رشد شريف دو مجتمع فناوری را ايجاد كرده 
است. يكی از اين مجتمع ها داخل دانشگاه و 
ديگری يک مجتمع 20 واحدی است كه با 
دانشگاه فاصله چندانی ندارد. واحدهای اين 

مجتمع ها توسط خود شركت ها خريداری 
شده و آن ها در كنار هم به فعالیت می پردازند. 

مركز رشد برای ازدياد فعالیت های گروهی، 
شبكه ای ايجاد كرده است تحت عنوان 

»خانواده اقتصادی شريف« كه شامل همه 
افراد اعم از دانشجو، استاد، كارمند، شركت ها 
و... است. به همین منظور همايش »دانشگاه 
شريف و اقتصاد دانش بنیان« نیز برگزار شد 

كه در اين همايش 74 شركت در 88 غرفه در 
فضای دانشگاه، دستاوردهای خود را به معرض 

ديد عموم گذاشتند. به هر حال دانشگاه 
شركت ها را رها نمی كند و هم چنان به آن ها 

خدمات می دهد و از آن ها نیز انتظاراتی دارد. 

 صندوق پژوهش و فناوری
این صندوق جیب پر از پول مرکز رشد 
است. که چهار خدمت را انجام می دهد:

 وام و تسهیالت
 صدور ضمانت نامه های مورد نیاز شركت ها

 مشاركت خطرپذير
 تضمین بازپرداخت خدمات پژوهشی

اعتبارات صندوق از سه طریق تامین 
می شود:

1. درآمد اختصاصی مركز از ارائه خدمات
2. منابعی كه دانشگاه در اختیار مركز قرار 

می دهد. 
3. كمک های بیرونی مانند كمک های 

معاونت های علمی وزارت خانه ها. 

 مرحله سوم: پسارشد
هدف: پایدارسازی و ماندگاری 

کسب وکار
متولی: مجتمع های فنی

هم گرایی فضای فناوری و علوم انسانی
دانشگاه صنعتی شریف، همان طور 
که از اسمش پیداست، جایی است 

برای یادگیری صنعت. بنابراین علوم 
انسانی جایی در آن ندارد. در مرکز 

رشد این دانشگاه نیز رشد و توسعه 
به طور همه جانبه صورت نمی گیرد. 

توجه نکردن به وجوه مختلف انسان 
از جمله نادیده  گرفتن مسائل 

اقتصادی، روان شناسی، جامعه شناسی، 
مردم شناسی، ارتباطات، مدیریت 
و... باعث تک بعدی شدن رشد و 

آسیب پذیری آن می شود.
چون محصوالت این رشد در خأل و 

بدون شناخت جامعه ایجاد می شوند 
و ممکن است با جامعه تطابق نداشته 

باشند و حتی به آن ضربه بزنند. 
بنابراین به گفته مجید دهبیدی پور، 
مدیر مرکز رشد، این مرکز به کمک 

مختصصان علوم انسانی نیاز دارد.
از زمانی که دانشکده مدیریت و 

اقتصاد در دانشگاه شریف ایجاد شده، 
بخشی از مشکالت آن ها حل شده 

است. به هرحال به نظر می رسد وقت 
این رسیده که مرکز رشد دانشگاه 
شریف از حصار خود بیرون بیاید و 
با دانش آموختگان علوم انسانی و 

دانشگاه های دیگر ارتباط برقرار کند.
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 شرمندگی سر درس زبان و تبدیل شدن 
به یک انگلیسی دان حرفه ای   

دكتر علوی پناه 56 سال پیش در شهرستان 
ابركوه كه البته آن موقع شهرستان هم نبود، 
به دنیا آمده و درس خوانده است. زندگی در 
يک خانواده متوسط كشاورز او را كاری و با 
پشتكار فراوان بار آورده، جوری كه خودش 

تعريف می كند شیطنت های معمول كودكانه 
را نداشته، چون مجبور بوده دوشادوش پدر و 
مادرش كار كند. شايد ما اسمش را بگذاريم 
دوران كودكی سخت، اما او از زاويه ديگری 

به ماجرا نگاه می كند كه انگار كیلومترها 
با تصورات آدم هايی مثل من و شما فرق 

دارد. »اعضای خانواده من مذهبی، كشاورز 
و در عین حال تحصیل كرده بودند. مثال 

جد پدری ام تحصیالت حوزوی داشت و به 
درجه اجتهاد هم رسیده بود. من مثل باقی 
هم كالسی هايم شیطنت و تفريح نداشتم و 

بايد به پدرم كمک می كردم. شايد به همین 
خاطر است كه االن كار كردن تا اين اندازه 

برايم راحت است.«
دوران كودكی دكتر علوی پناه در كار و كمک 

به خانواده و مطالعه خالصه می شده است 
تا اين كه يک روز سر كالس زبان احساس 

می كند در اين درس ضعف دارد و اين برای 
سیدكاظم نوجوان گران تمام می شود. »وقتی 

معلم معنی يک لغت ساده را از منی كه 
همیشه رتبه اول و دوم كالس بودم، پرسید 

و جوابش را نمی دانستم، برايم يک جور شوک 
بود. می ديدم كه بعضی از هم كالسی ها كه 

از نظر درسی از من ضعیف تر هستند، جواب 
سوال را می دانند و با خودم فكر می كردم چرا 

بايد در درس زبان ضعیف باشم؟«
اين اتفاق تنها يک تلنگر بود كه باعث شد 

دكتر علوی پناه ظرف شش ماه تنها با استفاده 
از كتاب هايی كه عمويش از تهران می آورد، 

زبان انگلیسی را ياد بگیرد و به درجه ای برسد 
كه بعدها بتواند به راحتی در يک دانشگاه 

انگلیسی درس بخواند.

ایرانی بود و قرار بود در یکی از 
دانشگاه های آلمان سخنرانی 
داشته باشد؛ سخنرانی ای که به 
قول خودش خارج از کلیشه ها و 
چهارچوب های آن زمان بود. اما 
این مسئله سد راهش نشد و او را 
نترساند. سخنرانی که تمام شد، 
رئیس آلمانی آن دپارتمان که اتفاقا 
از مریخ شناس های بزرگ دنیاست، 
از جایش بلند شد و گفت: »من 
امروز از این محقق ایرانی درسی 
گرفتم که می خواهم آن را با همه 
حاضران در این جلسه سهیم شوم. 
یاد گرفتم که کلیشه ای و در یک 
چهارچوب مشخص فکر نکنم و 
با خودم نگویم هیچ راه دیگری 
جز همین مسیری که می روم، 
وجودندارد.« 
شاید پیش خودتان فکر کنید که 
البد دارم خالصه یکی از همین 
داستان های موفقیت را که این 
روزها در خیلی از مجالت به چشم 
می خورد، برایتان می گویم. اما 
این اتفاق یک ماجرای حقیقی 
است و محققی که آن روز توانست 
با سخنرانی اش توجه جمعی از 
شاخص ترین چهره های علمی 
دنیا را جلب کند، دکتر سیدکاظم 
علوی پناه، استاد خاك شناسی و 
سنجش از دور دانشگاه تهران است 
که به تازگی جایزه عالمه طباطبایی 
ویژه اساتید و محققان برجسته 
کشور را از دستان رئیس جمهور 
گرفته است.
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 کالس درسی که با یک سوال روی تخته 
سیاه شروع می شد

اگر معلم های دوران دبیرستان دكتر 
علوی پناه هنوز زنده باشند، شايد سوال ها و 

كنجكاوی های جسورانه او را كه به صورت يک 
سوال روی تخته سیاه كالس نقش  می بست، 

يادشان باشد. او در مورد اين سوال ها كه قبل 
از شروع هر كالسی روی تخته می نوشت تا 
جوابشان را از معلم بگیرد، تعريف می كند: 

»منظورم از اين كار شیطنت نبود و 
نمی خواستم معلم را دست بیندازم. هرچند 

كه يكی دو بار مورد غضب قرار گرفتم.
سوال هايی در ذهنم به وجود می آمد كه 

بايد به هر نحوی كه شده، جوابشان را 
پیدا می كردم؛ از مثلثات بگیريد تا قضايای 

فیثاغورث و...
يادم می آيد سال سوم دبیرستان سر كالس 

شیمی، روی تخته نوشتم چرا بخشی از 
شمع زرد می سوزد و بخش ديگرش آبی. 

معلممان كه وارد شد و سوال را ديد، 
ناراحت شد و گفت فكر می كنی جواب اين 

سوال ها را نمی دانم؟! ولی نه اين برخورد، نه 
عكس العمل های مشابه باعث نشد كه بترسم يا 
از سوال پرسیدن دست بكشم. چون هیچ وقت 

نیت سوئی ندارم و فقط دنبال جواب برای 
چیزی هستم كه ذهنم را به خودش مشغول 

كرده است.«
روح جست وجوگر دكتر علوی پناه باعث شده 

بود كه او در دوران نوجوانی با حوزه علمیه نیز 
نامه نگاری كند تا درباره بحث زمان و منشأ 

آن، حركت و... بیشتر و بهتر بداند.
وقتی از دكتر می پرسم هنوز هم اين روحیه 

را دارد يا نه، لبخند آرامی می زند و می گويد: 
»االن هم همین طورم. حتی اگر بخواهم از 
يک وزير هم سوال كنم، نمی ترسم. معموال 

كسی از سوال پرسیدن واهمه دارد كه دنبال 
موقعیت و منصب و... باشد، درحالی كه من 

فقط می خواهم پاسخی برای دغدغه های 
ذهنی ام پیدا كنم.«

 درس خواندن با زور جواب نمی دهد
»خیلی درس نمی خواندم؛ اما هرچه 

می خواندم، با عشق بود.« دكتر علوی پناه اين 
را درباره دوران تحصیلش در مدرسه می گويد 

و ادامه می دهد: »درس خواندنم با عشق و 
انرژی بود. حاال هم هر كاری بكنم، با عشق 

است. اصال درس خواندن زوركی كه اين روزها 
گاهی شاهدش هستیم، جواب نمی دهد. شايد 

به همین خاطر است كه به تازگی كتابی با 
عنوان »علِم عشق يا عشِق علم« نوشته ام كه 
امیدوارم به زودی شرايط چاپش فراهم شود.

 از پشت نیمکت های چوبی ابرکوه تا 
دانشگاه انگلیسی شیراز

دكتر علوی پناه شیفته ادبیات و فلسفه، در 
ابركوه می ماند تا در رشته علوم تجربی ديپلم 
بگیرد. شايد چون رشته ديگری در اين شهر 

وجود نداشته، وگرنه به گفته خودش اگر 
ادبیات خوانده بود، احتماال به يک چهره 

تاثیرگذار در اين حوزه تبديل می شد. هرچند 
كه از نظر ما و خیلی از مجامع علمی سطح 
باالی دنیا، دكتر در رشته تخصصی اش هم 

زبانزد خاص و عام است.
او در سال 1355 به دانشگاه شیراز، كه در آن 

زمان با سیستم تمام انگلیسی اداره می شد، 
می رود تا خاک شناسی بخواند. همین سیستم 
آموزشی است كه دكتر را از ابركوه به شیراز 
می كشاند. »آن موقع دانشگاه شیراز امكانات 

بسیار خوب و سیستم فوق العاده منظمی 
داشت و سطحی علمی ا ش خیلی باال بود. به 
همین خاطر دلم می خواست در اين دانشگاه 

تحصیل كنم و مدركم را از آن جا بگیرم. 
در حال حاضر هم اگر آدم موفقی هستم و 

به اصطالح به جايی رسیده ام، به  خاطر پايه ای 
است كه در آن دانشگاه گذاشته شد.«

شاگرد اول مدرسه و نورچشمی معلم ها چطور 
به جای پزشكی و دندان پزشكی از رشته 

خاک شناسی سر در می آورد؟ اين سوالی است 
كه دكتر علوی پناه اين طور به آن پاسخ می دهد: 



60          سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه

»پزشكی انتخاب اولم بود كه در كنكورش موفق 
نشدم، شايد چون در آخرين سال تحصیلم در 

دبیرستان سردرد مزمنی گرفتم كه در تمام سال 
با من ماند و دوا و درمان هم تاثیری نداشت. 

البته انتخاب دومم هم خاک شناسی بود، چون 
هم زمینه كشاورزی داشت و هم به نوعی رشته 

فنی محسوب می شد.«
شايد اگر كس ديگری بود، وقتی درباره اين 

خاطره و اتفاق حرف می زد، می شد رگه هايی از 
ناراحتی را در صدا و چهره اش ديد. اما اين استاد 

دانشگاه تهران با شادی و رضايتی كه حاصل 
بیش از 30 سال تالش 

علمی است، می گويد: »نه 
فقط از اين كه در رشته 
پزشكی پذيرفته نشدم، 

ناراحت نیستم، بلكه فكر 
می كنم اصال نبايد بعضی 
رشته ها را اين قدر باال برد 
و بیش از اندازه به آن ها 
اهمیت داد. همه علوم 

ارضاكننده هستند و آدم 
می تواند در رشته های 

مختلف به كمال برسد. 
البته بعضی ها دنبال 

مسائل مادی هستند و 
زندگی خوب می خواهند. 
ولی آن هايی كه از خود 

علم لذت می برند، در 
رشته های ديگر مثل 

همین خاک شناسی هم 
می توانند به موفقیت كامل 

برسند.«

 دهه 60 و موفقیت در جهاد سازندگی
زمان تحصیل دكتر علوی پناه در دوره كارشناسی 
نوشتن مقاله و... چندان مطرح نبود. اما سمیناری 

كه او برای يک درس تک واحدی و با محوريت 
مناطق خشک ارائه داد، باعث شد كه از سوی 

اساتید بنام دانشگاه در آن زمان مورد تشويق قرار 

گیرد و احتماال اين مسئله در موفقیت های علمی 
او در سال های بعد بی تاثیر نبوده است.  

ادامه تحصیلش در مقاطع باالتر به خاطر انقالب 
فرهنگی به تاخیر می افتد. او دوره سربازی اش را 
به مدت پنج سال در جهاد سازندگی می گذراند 
و در اين دوره نیز با انجام يک پروژه بسیار موفق 

درباره كاشت برخی گیاهان در مناطق كويری 
از جمله ابركوه، اردكان، هامون و... نام خود را 

سر زبان ها می اندازد و اين پروژه را به تیتر يک 
روزنامه های آن زمان تبديل می كند، چراكه 

اين برنامه نه فقط از نظر علمی، بلكه به لحاظ 
كسب درآمد و اشتغال زايی در مناطق كويری 

دارای اهمیت است. حضور بازديدكنندگانی كه از 
استرالیا، نیوزلند و... برای مشاهده اقدامات دكتر 
به ايران می آيند، شاهدی بر موفقیت او در اين 
دوره است كه جايزه جوانان میهن اسالمی را 

برايش به ارمغان می آورد.

 طالهای همسرم را فروختم و به کنفرانس 
بین المللی چین رفتم

اين پروژه نیز موفقیت ديگری برای دكتر 
علوی پناه دارد، چراكه مقاله او در اين باره در 
كنفرانس بین المللی چین در سال 1372، به 

عنوان مقاله برتر شناخته می شود. حضور در اين 
كنفرانس می توانست تنها يک آرزو باشد اگر 

همراهی و همیاری همسر دكتر نبود. »حضور 
در اين كنفرانس سرآغاز خوبی برای فعالیت های 

تحقیقاتی بود. از آن جا كه مقاله ام منتخب 
كنفرانس بود، بخشی از هزينه های سفر به چین 
را برگزاركنندگان تقبل می كردند، اما برای باقی 
موارد به پول احتیاج داشتم. برای همین مجبور 
شديم طالهای همسرم را بفروشیم تا من بتوانم 
به اين كنفرانس برسم. اساتیدی در اين نشست 

بین المللی حضور داشتند كه من قبل از آن 
نام هايشان را فقط در كتاب ها خوانده بودم و 

حاال قرار بود جلوی آن ها مقاله ام را ارائه كنم. 
خیلی وحشت كرده بودم. ولی وقتی سخنرانی ام 
تمام شد، چند نفر از استادان برجسته آمدند و 

به من تبريک گفتند و اين مسئله باعث شد كه 

احساس می کنم 
حوزه هایی وجود 
دارد که می توانم 
در آن ها خودم را 
نخبه بدانم، چون 
هر وقت که چیزی 
را می خواهم، برای 
به دست آوردن 
و عملی کردنش 
عزم و اراده جدی 
پیدا می کنم. 
فرقی نمی کند 
که مسئله علمی 
باشد یا ادبی، 
اگر توجهم را 
جلب کند، تا 
آخر خط می روم
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اعتمادبه نفس فراوانی پیدا كنم كه تا امروز همراه 
من است.

 حتی به ماندن در اروپا فکر هم نکردم
انقالب فرهنگی و وقفه ای كه بین دوره 

كارشناسی و كارشناسی ارشد می افتد، ازدواج، 
كار در جهاد سازندگی و موفقیت های بعد از آن، 

باعث نمی شود كه دكتر علوی پناه از فكر ادامه 
تحصیل دور شود، يا به همین موقعیت قانع 

بماند. بنابراين با استفاده از بورسیه به يكی از 
دانشگاه های بلژيک كه دپارتمان خاک شناسی اش 
در سراسر دنیا مشهور است، می رود تا دكترايش 

را نیز در همین رشته بگیرد. البته او در اين 
دوره از كانادا، آمريكا و... نیز پذيرش گرفته 

بود. اما شهرت دانشگاه بلژيكی دكتر علوی پناه 
را به اروپا می كشاند. عمده فعالیت های دكتر 
در دوران تحصیلش در ايران بر بیابان زدايی 

متمركز بوده كه در دانشگاه بلژيكی كار زيادی 
در اين خصوص انجام نشده است. به همین 

دلیل است كه دكتر علوی پناه در اين دانشگاه 
يک فوق لیسانس ديگر در حوزه سنجش از دور 

و GIS می گیرد كه موضوع اصلی اش تفسیر 
تصاوير ماهواره ای است و سپس به درجه دكترا 

در همین رشته نائل می شود.
دكتر علوی پناه از اولین كسانی است كه تكنیک 

پردازش تصاوير ماهواره ای را به ايران می آورد 
و درباره بازگشتش به كشور و امكاناتی كه در 

خارج از ايران برايش فراهم بوده، می گويد: »به 
ماندن در خارج از كشور، حتی فكر هم نكردم. 

حاال هم جزو اساتیدی هستم كه بیشترين سفر 
خارجی را در طی سال می روم، اما اگر قرار باشد 

يک روز اضافه آن جا بمانم، شرايط برايم خیلی 
سخت می شود، چون خیلی ايرانی ام. نه اين كه 
محاسن اروپا و آمريكا را ندانم، حتی مواردی 

هست كه به كارهايشان غبطه می خورم، اما با 
فرهنگ خودمان خو گرفته ام و زندگی كردن 

در آن جا برايم تعريف نشده است. اين را از روی 
تعصب هم نمی گويم، چون واقعا دوست دارم 
با دانشگاه های خارجی در تعامل باشم و اين 

مسئله را بسیار ضروری می دانم. با اين حال 
هرگز به زندگی در آن جا فكر نكردم.«

 
 خداحافظی ابدی با »نه، نمی توانم، 

نمی شود«
جايی نیست كه حرف از نخبگی باشد و نام دكتر 

علوی پناه به میان نیايد. اين استاد میان سال 
دانشگاه تهران كه خودش هم در عین تواضع 

اين نخبه بودن را تايید می كند، اما اين بار تعريف 
جديدی از اين واژه برايمان می گويد: »احساس 

می كنم حوزه هايی وجود دارد كه می توانم در 
آن ها خودم را نخبه بدانم، چون هر وقت كه 
چیزی را می خواهم، برای به دست آوردن و 

عملی كردنش عزم و اراده جدی پیدا می كنم. 
فرقی نمی كند كه مسئله علمی باشد يا ادبی، اگر 

توجهم را جلب كند، تا آخر خط می روم.«
همین خصوصیت اخالقی است كه شهامت و 

همت الزم را به دكتر علوی پناه جغرافی دان داده 
تا او نه فقط در حیطه تخصصی خودش، بلكه در 
ادبیات هم به جايگاهی برسد كه پس از چندين 

ماه مطالعه بتواند يک 
مقاله صد درصد 
ادبی را در يک 

مجمع بین المللی 
ارائه كند و اتفاقا 
موفق هم بشود. 
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دانشجو نباید از چهارچوب علم بترسد
دكتر علوی پناه زاده كوير است، پس عجیب 

نیست كه چنین حجم عظیمی از اراده و تالش  
خستگی ناپذير را در وجودش ببینیم. اين سبک 
زندگی اوست كه در تمام لحظات زندگی علمی 
و شخصی اش آن را نفس كشیده است. خودش 

در اين باره تعريف می كند: »در اين سال ها 
دست روی پروژه هايی گذاشتم كه هیچ كس 

باور نمی كرد به سرانجام برسد. با اين حال موفق 
شدم آن ها را به پايان برسانم و هم در سطح 
ملی و هم در سطح بین المللی توجه محققان 

را جلب كنم. زمانی كه داشتم در يک دانشگاه 
اروپايی در مقطع دكترا درس می خواندم، 

تصمیم گرفتم برای پردازش تصاوير ماهواره ای از 
باندهای حرارتی استفاده كنم. همه دانشجوهای 

دكترايی كه دوروبرم بودند، مرا از اين كار منع 
می كردند و می گفتند اين باندها ويژگی های 

خاص و قدرت تفكیک ويژه ای دارد كه به درد 
اين كار نمی خورد. اما پاسخ من اين بود كه خب، 
چه اشكالی دارد؟ به هرحال من اين كار را انجام 
می دهم تا ببینم چه می شود. بنابراين كاری را 

كه می خواستم، انجام دادم. استادم در آن زمان 
به من گفت داری درست حركت می كنی، همین 
مسیر را ادامه بده. و من طی 20 سالی كه از آن 

ماجرا گذشته، همین كار را كردم.«
حاصل تالش دكتر علوی پناه برای انجام اين 
پروژه تحقیقاتی در خارج از كشور تولد اولین 

كتاب در خصوص سنجش از راه دور است كه 
به گفته خودش شايد به خاطر نبود امكانات 

مالی نتوانسته همه نظرياتی را كه در آن مطرح 
كرده، عملی كند. اما ايده هايش در خیلی از 

دانشگاه ها و پروژه های ديگر الهام بخش محققان و 
دانشجويان بوده است.

 
 جامعه شناس و سیاست مدار و روان شناس 

نیستم، اما...
دكتر علوی پناه می گويد نه جامعه شناس و 

سیاست مدار است نه روان شناس، اما به نظرش 
بايد ريشه مشكالتی را كه اين روزها گريبان گیر 

نظام آموزش و آموزش عالی كشور شده، در كل 
جامعه جست وجو كرد. »وقتی نیازهای اولیه 

زندگی آدم ها، امید به آينده و اشتغال برايشان 
حل شود، خیلی از مسائل ديگر نیز خودبه خود 
برطرف می شود. مشكل جوان های امروزی اين 

است كه درس می خوانند و بعد بايد مدت ها 
دنبال شغل بگردند تا بتوانند حداقل ها را برای 
زندگی خودشان تامین كنند. خب، مگر چقدر 
از عمر اين ها می ماند؟ مسلما اين مسئله باعث 

يأس نسل جوان می شود. آيا همه می توانند اين 
فشار طاقت فرسايی را كه وجود دارد، تحمل 
كنند؟ زمانی كه من لیسانس گرفتم، مدركم 

ارزش داشت و مطمئن بودم كه می توانم با آن 
شغل مناسبی پیدا كنم. ولی االن كسی كه دكترا 

گرفته هم برای به دست آوردن شغل دغدغه 
دارد. درست است كه آدم هايی كه دنبال تحصیل 

می روند، علم برايشان ارزشمند است، اما طرف 
بايد بتواند دوام بیاورد، وگرنه نگاهش به علم هم 

تجاری می شود.«  
 

 وقتی تخصص و عالقه به هم گره می خورند
دكتــر علوی پناه اين روزها عالوه بر كارهای 
علمی و تحقیقاتی و تحصیل در  دانشــگاه، 
به طور جدی در حوزه ادبیات نیز مشــغول 

اســت و تاكنون در اين حوزه بیش از چهار 
ســخنرانی در دانشگاه های معتبر خارجی 
داشــته است. او می گويد: »درست است 

كه گذشــتگان از علم امروز مطلع نبودند، 
امــا آن چه را درک می كردند، در قالب 

شــعر می ريختند و اين ادراكات با خیلی از 
يافته های علمی امروز منطبق اســت. به عنوان 

مثال آن چه در اشــعار كهن درباره آتش 
آمــده، با يافته های ترمودينامیكی امروز ما 
مطابقــت دارد. من در خصوص اين موضوع 
در دانشــگاه استرالیا و دو دانشگاه در آلمان 

ســخنرانی كردم كه برای خارجی ها بسیار 
جالب بود. به زودی كتاب »رمزگشــايی آتش 

و پديدارشناســی حرارت« هم كه در اين باره 
نوشته ام، زير چاپ می رود. 
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 مـحمـدجـواد تـاج الـدیـن

جسته کشور مندان �ب نشست دک�ت ستاری �ب اساتید و ه�ن

نوبل، اسکار، پولیتزر و چه 
و چه و چه! شاید تهاجم 
فرهنگی باشد، شاید هم 
کم کاری خودمان. شاید هم 
هر دو! یا هیچ کدام؛ این که 
یک سری اسم از جوایز علمی 
و ادبی خارجی بلدیم و وقتی 
نوبت کشور خودمان می شود، 
ته تهش جایزه خوارزمی 
یادمان باشد، آن هم تصویری 
که خبرنگارهای تلویزیونی 
از مراسم خوارزمی برایمان 
ساخته!

هر ساله در کشور یک سری 
جایزه به یک سری نخبه 
فرهنگی و علمی می دهند 
و آب هم از آب تکان 
نمی خورد. فوِق فوقش 
می شود تقدیرنامه و چند 
عدد سکه، که دری به 
تخته بخورد و آخر مراسم 
تحویلشان داده شود یا نه. 
این که نخبه هایمان بقیه سال 
کجا هستند و چه می کنند، 
آن قدری مهم نیست که 
برگزاری خود مراسم! حاال 

اما نشستی بود و بحث و نظر 
و شاید هم گالیه ای. معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد ملی نخبگان، در 
جلسه ای صمیمانه و بی تعارف، 
با برندگان جایزه علمی عالمه 
طباطبایی و جایزه هنری 
شهید آوینی گرد آمده بودند؛ 
موسپیدانی که دور میز 
بیضی شکل اتاق جمع شده 
بودند تا دغدغه هایشان را به 
گوش آقای ستاری برسانند. 
این که چرا خبری از جوان ها 
نبود، بماند. اما حرف های 
خوبی زده شد.
دکتر ستاری به رسم میزبانی 
حرف ها را شنید و در پایان 
نقطه نظراتش را بیان کرد. 
صحبت های ایشان به شکل 
یادداشت های مستقل در هر 
شماره مجله »سرآمد« منتشر 
می شود. در این گزارش از آن 
نشست تنها به پیشنهادات 
و انتقادهای اساتید برتر 
و هنرمندان برجسته 
می پردازیم.

ش
زار

گ   نه این جا   سیاه سیاه
نه آن جا   سپید سپید
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سرآمد، آمد!
نشست بعد از خوانش آياتی از قرآن كريم و 

سرود ملی كشورمان شروع شد. 

صحبت را آقای دكتر حسینی آغاز كرد. هنوز 
میكروفون ها گرم نشده بود كه سرم چرخید 

روی میز. چشمم گیر كرد به جلد مجله 
خودمان و دلم غنج رفت. شماره اول »سرآمد« 

آمده بود )در شكل و شمايل جديد( و من مانده 
بودم حواسم به صحبت های آقای حسینی 

باشد، يا عكس العمل كسانی كه مجله را باز 
می كردند و ورق می زدند. در هر صورت اولی 

را انتخاب كردم و شروع كردم به نوشتن. آقای 
حسینی بعد از تشكر از حضور مهمانان در اين 
نشست، چند كالمی در رابطه با جوايز عالمه 

طباطبايی و شهید آوينی صحبت كرد. از اين كه 
جايزه ها از سال 90 شروع شدند و در چند 

دوره برگزاری شان بیش از 100 نفر برگزيده 
داشتند. از استادان پیش كسوتی گفت كه 

سرمايه های بزرگ اجتماعی و الگوهايی هستند 
برای جوانان نخبه. حضور در اين نشست را 

قدردانی دوباره ای از اساتید دانست و در كنارش 
شنیدن صحبت هايی توسط رئیس بنیاد كه به 
اصالح و بهبودی روند موجود منجر می شود. از 

روند انتخاب اساتید برگزيده گفت. از مسئولیتی 
كه حاال بر گردن كسانی بود كه انتخاب 

شدند. حاال آن ها هستند كه بايد منتخبین 
دوره های بعدی را به شورای بنیاد ملی نخبگان، 

برای داوری و انتخاب نهايی، معرفی كنند. از 
پیشنهاد دكتر ستاری برای اضافه شدن بخش 

دانشمندان جوان به جايزه عالمه طباطبايی 
گفت. انگار من و آقای ستاری دغدغه يكسانی 

داشتیم. اين بخش را پررنگ تر نوشتم تا بار 
ديگر و بعد از برگزاری جايزه بعدی، ببینم اين 

صحبت عملی شده است يا خیر.

از جايزه منتخبین گفت. بسته ای علمی و 
تحقیقاتی كه شامل بودجه پژوهشی به مبلغ 

80 میلیون تومان، استفاده از چهار محقق 
پسادكتری برای پروژه های علمی،كمک هزينه 

سفر حج، بیمه تكمیلی و وام مسكن 100 
میلیونی بود. اين آخری را كه گفت، داشتم 

زير برگه های روی میز را می جوريدم شايد فرم 
شركت در جايزه عالمه طباطبايی را پیدا كنم! 

نبود كه نبود!
از آخرين بند بسته علمی و حضور اساتید 

خارجی گفت. از اين كه بنیاد تمام هزينه های 
استاد مدعو را تا شش ماه تقبل می كند. همان 

لحظه بود كه توی ذهنم اخبار اين چند وقت را 
مرور می كردم. از استاد آلمانی كه برای همايش 

میراث فرهنگی دعوت شده بود و در فرودگاه 
ديپورت شد تا ريچارد فرای فقید كه پای 

جنازه اش هم به ايران باز نشد و در كشورش 
سوزانده شد. آقای حسینی گله می كرد كه از اين 

بند استقبالی به عمل نیامده.
شايد منتخبین حق داشتند، برای عملی شدن 

اين مورد، همكاری چند نهاد دولتی و غیردولتی 
نیاز است. 

تکریم بزرگان فرهنگ ماست

دكتر سهراب پور، سخنران بعدی بود. در ابتدای 
صحبت هايش از فرهنگی گفت كه تكريم 

بزرگان در آن افتخار است و جايگاه ويژه ای 
دارد. از جايزه عالمه طباطبايی گفت و اين كه 

از تمام جوايز علمی كشور جايگاه باالتری دارد. 
به خاطر نوع گزينش و انتخاب برگزيدگانش. 
او هدف اين جلسه را شنیدن نظرات اساتید 

دانست.
به همین دلیل صحبتش را تمام كرد و خواست 

تا اعضای حاضر در جلسه صحبت كنند.

معاون شناسایی،  جذب و 
امور فرهنگی بنیاد ملی 

نخبگان

دکتر سعید سهراب پور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان



65سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه          

دكتر موسوی موحدی اولین سخنران بود. 
او سه پیشنهاد برای هرچه بهتر شدن جايزه 

علمی عالمه طباطبايی ارائه داد. اولین پیشنهاد 
درباره به كارگیری چهار محقق دوره پسادكتری 

بود. آقای موحدی گفت كه می شود حداقل 
يک نفر از اين محققان را از دانشمندان خارجی 
انتخاب كنیم. دست خودم نیست، اسم محقق 

و دانشمند خارجی كه می آيد، ياد خاكسترهای 
جسد ريچارد فرای می افتم كه در باد های 

بوستون اين طرف و آن طرف می رود.
پیشنهاد دوم برقراری هرچه بیشتر ارتباط 
بین اساتید برنده جايزه عالمه طباطبايی با 

دانشجويان برای جلوگیری از خروج آن ها از 
كشور بود. پیشنهاد سوم هم در مورد بسته های 

حمايتی بنیاد ملی نخبگان از استادان نمونه؛ 
مثل اين كه اگر قرار است بیمه ای شامل اساتید 

شود، شأن آن ها حفظ شود و برخوردی كه با 
ديگر مردم می شود، با آن ها نشود! 

با آرزوی روزی كه شأن همه مردم، در همه 
كارها حفظ شود؛ چه نخبه و چه شهروندان 

عادی جامعه.

همه جا خاکستری است

در ادامه صحبت اساتید، نوبت به دكتر 
آخوندزاده رسید. او از سیر نزولی مقاله های 
دانشمندان ايرانی در مجله ها و كنگره های 

بین المللی در چند سال گذشته صحبت كرد 
و اين كه حضور دانشمندان ايرانی به خاطر 

مسائل اقتصادی و بین المللی در سمینارهای 
علمی جهان كم شده. دكتر آخوندزاده 

پیشنهاد داد، همچون آمريكا، دانشجويان ما 
قبل از تمام كردن درسشان، امكان حضور 

در سمینارهای بین المللی را به همراه استاد 
راهنما پیدا كنند. او گفت عده ای فكر می كنند 

اگر دانشجو را قبل از گرفتن مدرک به خارج 
بفرستی، به خروج نخبگان از كشور كمک 

كردی، در صورتی كه اين طور نیست. دانشجو 
وقتی آن جا برود، می فهمد همه جا خاكستری 

است. نه اين جا سیاه سیاه است و نه آن جا 
سفید سفید. يا برعكس. آن موقع است كه 

انگیزه می گیرد در كشور خودش هم فعالیت 
كند.

لوح و تقدیرنامه نمی خواهیم

هرچه جلسه جلوتر می رفت، انتقادها جدی تر 
می شد. نوبت به دكتر سیم فروش رسید؛ 

استاد شیمی دانشگاه شهید بهشتی. دل پری 
داشت از تقسیم ناعادالنه امكانات. از وضعیت 

تاسف بار بخش خودشان كه خجالت می كشد به 
دانشجويان و احیانا مدعوين خارجی نشانشان 

دهد، چون باعث ترغیب بیشترشان برای خروج 
از كشور می شود! از دستگاه سونوگرافی ای 

صحبت كرد كه شش ماه در رديف خريد بوده 
و آخر با پول زمینی هبه شده به بیمارستان 

خريداری شده!
آقای سیم فروش در بخش ديگری از 

صحبت هايش گفت: »ما لوح و تقديرنامه 
نمی خواهیم. امكانات می خواهیم تا خدمات 
ارائه دهیم. اگر قرار است از خروج نخبگان 

جلوگیری شود، راهش تقسیم عادالنه امكانات 
در مراكزی است كه واقعا كار می كنند.« او 
از محیطی گفت كه حتی می تواند میزبان 
دانشجويان و متخصصان خارجی باشد و 

متاسفانه نیست.

قائم مقام معاون تحقیقات و 
فناوری وزیر بهداشت

و درمان

دکترای بیولوژی فیزیک
از دانشگاه منچستر

فوق تخصص ارولوژی اطفال 
از آمریکا
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حج با پول دولت نمی چسبد!

دكتــر كاوه تند صحبت می كرد و كمی لهجه 
داشــت. اما صريح بود و بی تعارف. تقريبا 

تمــام بندهای جايزه را از دم تیغش گذراند، 
هیچ كدام را ســالم به خانه نفرستاد! اول از 

تقســیم بندی سنی استادان گفت. 40 تا 65 
ســال و 65 تا 85 سال. از وام مسكن انتقاد 
كــرد و گفت كه همه را بدعادت می كند. او 
گفت: »به كســی كه خانه دارد، اصال نبايد 

وام مســكن بدهید.« من ياد خودم افتادم كه 
چنــد دقیقه قبلش به خاطر اين بند ترغیب 
شــده بودم در جايزه سال بعد شركت كنم و 

خجالت كشیدم! 
بیمه را هم بی جهت دانســت و گفت ما چند 
جا بیمه هســتیم. هزينه اضافی است. درباره 
حــج عمره هم گفت ترجیح می دهد با هزينه 
شــخصی خودش برود، آن موقع بیشتر به او 

می چسبد.
در مورد به كارگیری چهار محقق پســادكتری 
هــم گفت كه من هرگز اين كار را نمی كنم، 
چون ترجیح می دهم دانشــجويم همان سال 

اول برود و اســتخدام شود، نه اين كه كنار 
من بايســتد. درحالی كه هر چه زمان بگذرد، 

شــرايط كار و استخدام برايش سخت تر و 
سخت تر می شود.

از 80 میلیون بودجه كار پژوهشــی گفت 
و ارزيابی ای كه از كار اســاتید بايد صورت 

بگیرد. اگر كســی با اين بودجه چندين مقاله 
نوشــت و كار علمی كرد، بودجه اش تمديد 

شــود و اگر فقط سفر تفريحی رفت، قطع! او 
نبود ارزيابی را ضعف جايزه دانســت. استاد 

مدعو را هم كار بی دلیلی دانســت و خرج 
اضافی روی دســت دولتی كه اوضاع مالی 

خوبی ندارد! 

دكتر رمضانیان سخنران بعدی بود. او گفت ما 
ديگر به سنی رسیديم كه انتقال دهنده تجربیات 

هستیم. موتور محرک كار علمی كشور جوانان 
دانشجو هستند. از بودجه كمی گفت كه برای 
محققان پسادكتری در نظر گرفته شده و اصال 

مناسب نیست. انتقاد اصلی اش از برخورد با 
دانشجويانی بود كه به ايران برمی گردند.

او گفت ديدی كه در وزارت علوم وجود دارد، 
مربوط به 20 يا 30 سال پیش است. آن قدر 

طرف را اذيت می كنند تا بهش بفهمانند كه اصال 
نبايد برمی گشته، كار اشتباهی كرده و اين جا، 
جايی برای ماندن نیست. دانشجويان عالوه بر 
نیاز مادی، به تكريم و احترام به شخصیتشان 

هم احتیاج دارند. بايد وزارت علوم و بنیاد ملی 
نخبگان در اين زمینه قدم های بلندتری بردارد.

کاری که آموزش و پرورش نمی کند

میكروفون رسید به دكتر بهزاد، استاد رياضی. از 
سنت شكنی ای گفت كه در جريان دريافت جايزه 

عالمه طباطبايی انجام داده؛ اين كه 50 میلیون 
اهدايی را به جای صرف هزينه برای نوشتن 
مقاالت ISI ، خرج ساختن خانه های رياضی 
در مناطق روستايی و دورافتاده كشور كرده؛ 

كاری كه وظیفه اصلی آموزش و پرورش است، 
اما انجامش نمی دهد. دكتر بهزاد گزارشی آورده 
بود از عملكرد خانه های رياضی، و معتقد بود كه 

اين كار می تواند به پرورش و شناخت نخبگان 
در كشور كمک كند. قدری از مشكالت 

دانش آموزان مناطق محروم گفت و قدمی كه 
برای رفع محرومیتشان می شود برداشت.

دکترای مهندسی عمران از 
دانشگاه لندن

دکترای راه و ساختمان از 
دانشگاه لیدز انگلستان

دکترای ریاضی از
دانشگاه ایالتی نیشیگان
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محیط زیست در حال احتضار است
خوبی اش اين است كه آدم هايی كه دور آن 

میز نشسته بودند، چشم داشتی از حرف هايشان 
نداشتند. يعنی نیامده بودند تا از در و ديوار 
ساختمان بنیاد و مدل مو و تیپ مديرانش 

تعريف كنند. آمده بودند از مشكالت بگويند. 
مثال سهراب پور كه در رشته مهندسی هسته ای 

تحصیل كرده، تمام صحبتش را اختصاص داد به 
محیط زيست. او با اين جمله حرف هايش را آغاز 

كرد: »آقايان! محیط زيست ما در حال احتضار 
است!« و واقعا هم هست! او ادامه داد در سالیان 
گذشته جنگل های شمالی كشور تخريب شده 
و چیزی از گونه های جانوری و گیاهی كشور 

نمانده. نموداری نشان داد از سیر نزولی وضعیت 
محیط زيست در كشور و مقايسه اش با وضعیت 

كشوری مثل چین كه در اين زمینه چندين 
جايزه بین المللی برده است. آقای سهراب پور امید 
داشت بنیاد ملی نخبگان بتواند در اين زمینه قدم 

مثبتی بردارد. ما هم امید داريم اين اتفاق بیفتد.

نوبت رسید به باقر الريجانی. او از افت رتبه ايران 
در بین كشورهايی گفت كه مقاله ISI  تولید 

می كنند. در بخش ديگری از سخنانش با استفاده 
از نام مجله ما گفت: »ما در برخی حوزه ها 

بايد سرآمدی خودمان را حفظ كنیم تا بتوانیم 
در بخش علمی، حداقل در منطقه خودمان 

مرجعیت پیدا كنیم.« الريجانی از بودجه 
پژوهشی انتقاد كرد و گفت كه اين بودجه، 

كفاف مراكز علمی را با آن همه كارمند و فعالیت 
نمی دهد. درنهايت هم از لزوم وجود شركت های 

دانش بنیان گفت. از نیاز كشور و اقدام عملی 
درستی كه صورت نمی گیرد. الريجانی از 

بروكراسی روند تاسیس شركت ها انتقاد كرد 
و گفت اين كار بايد آسان تر صورت بگیرد. از 

نكات جالب سخنرانی الريجانی، استفاده بیش 

از حدش از كلمات انگلیسی بود. جای دكتر 
حدادعادل خالی، هرچند در آن موقع خدمت 

برادر بزرگ تر آقای الريجانی در مجلس بود!

گزینش عمومی، قانونی پوسیده

دكتر مقداری سخنران بعدی بود. او صحبت هايی 
كرد كه شايد حرف خیلی از نخبه های كشور يا 

دانشجويان عادی و كسانی باشد كه برای تصدی 
كاری به سازمان های دولتی و شبه دولتی مراجعه 

می كنند. آقای مقداری از روند جذب نخبه ها 
انتقاد كرد. از سازوكاری كه همه چیز را پیچیده تر 

می كند. شرايط موجود را مقايسه كرد با زمان 
جنگ و سال 66 و اين كه آن زمان نه كامپیوتر 

بود، نه اينترنت بود، نه موبايل بود و نه هیچ چیز 
ديگر. »من 27 آذر از آمريكا وارد كشور شدم 
و اول دی ماه حكمم زده شد. اما حاال، بعد از 

20 و خرده ای سال، به جای اين كه شرايط بهتر 
شده باشد، بدتر شده است.« مسئله مهم ديگری 
كه مقداری مطرح كرد، گزينش عمومی بود. او 

گفت: »در زمان انقالب با توجه به شرايط موجود، 
قانونی برای استخدام در ادارات دولتی وضع شد. 
اين قانون برای آن بود كه ضدانقالب يا طرفداران 
نظام سابق به زيرمجموعه های دولت ورود نكنند. 

متاسفانه وقتی در كشور ما قانونی تصويب 
می شود، ديگر به فكر بازنگری آن نیستیم. مايی 

كه نصف عمرمان را در رژيم سابق گذرانديم، 
برای بچه هايی اين قانون را وضع كرديم كه در 
جمهوری اسالمی به دنیا آمدند، مدرسه رفتند، 

دانشگاه رفتند و حاال فارغ التحصیل شده اند. اين ها 
بايد بر اساس قانونی كه ما تصويب كرديم، به 

ما ثابت كنند ايرانی و مسلمانند. درحالی كه در 
كشورهای خارجی ، همین ها را با يک معرفی نامه 

ساده و كارنامه در بهترين مراكز علمی و 
تحقیقاتی جذب می كنند.«

فوق تخصص غدد
و متابولیسم

دکترای مهندسی مکانیک 
و رباتیک از دانشگاه 

نیومکزیکو
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به ما اعتماد کنید

میكروفون رسید به آقای اصفهانیان. كسی كه 
دل پری داشت و با حسرت سخن می گفت. 
به قول خودش ديگر روی آورده به خوردن 

قرص های اعصاب! آقای اصفهانیان می گفت ديگر 
زمان ابوعلی سینا نیست. فعالیت های علمی گران 

شده. دولت بايد در اين زمینه هزينه مناسب 
صرف كند؛ هزينه ای كه مستمر باشد و ادامه دار. 

او  به كسانی اشاره كرد كه توی همین اتاق و 
دور اين میز نشسته اند و گفت بايد قدرشان را 

بدانیم؛ كسانی كه همه عمر و زندگی شان را 
صرف فعالیت علمی كرده  و از همه تفريحاتشان 

زده اند. او  به سن و سالشان اشاره ای كرد و 
شعر شهريار را برايمان خواند: آمدی جانم به 

قربانت ولی حاال چرا! از جايزه و  بودجه ای 
گفت كه خیلی قبل تر از اين بايد در اختیارشان 

قرار می گرفت. و در آخر صحبت هايش هم به 
چند نكته اشاره كرد. اول اين كه برای جذب 

پسادكتری به استاد اعتماد شود و مراحل 
بروكراسی جذب دانشجو و محقق حذف شود. 
دوم فرهنگ سازی و مستندسازی در بحث های 
علمی بود. سوم حمايت مستمر دولت همراه با 

ارزيابی فعالیت استادان بود و آخری توسعه علم 
با فرستادن نخبه ها در مناطق مختلف كشور و 

سخنرانی و كار علمی. 

باالخره میكروفون رسید به يک استاد خانم. 
دكتر اعظم ايرجی زاده با اشاره به اين كه ما در 

چند سال گذشته رها شده ايم، از حمايت مستمر 
دولت سخن گفت. از انتظاری كه حاال بعد از 

گرفتن جايزه عالمه طباطبايی از خودش دارد. 
از ايرانیان خارج از كشوری گفت كه می خواهند 

برگردند، ولی امكانی برای استفاده از آن ها 
وجود ندارد. او گفت ما در سرمان هزاران سودا 

داريم، ولی حمايت ها آن قدری نیست كه كارمان 
را جلو ببريم. از لزوم ايجاد بخش خصوصی و 

شركت های دانش بنیان گفت و ورود دانشجويان 
دكتری به اين حوزه.

در ادامه دكتر احمد شعبانی، استاد برجسته 
دانشگاه شهید بهشتی در رشته شیمی، گفت كه 

از حمايت های بنیاد از برگزيدگان عالمه راضی 
است، اما اين حمايت ها را فردی و در جهت 

ارتقای سطح فردی موثر دانست. او از معاونت 
خواست تا راهكاری را برای استفاده از تجربیات 
نخبگان در جهت ارتقای سطح عمومی علم در 

كشور بینديشد. پسادكتری در ارتقای سطح 
پژوهش مناسب است. معاونت كمک كند تا 

كتاب های نوشته شده توسط نخبگان با سهولت 
بیشتری منتشر شود. بايد كاری كرد كه توازن 

بین علم و فناوری به هم نخورد.

دكتر سید كاظم علوی پناه، استاد نمونه 
جی آی اس، هم گفت: »هر چه از مشكالت 

بگويیم، كم گفته ايم. البته بايد بدانیم ظرفیت 
علمی جوانان ما از مشكالت بیشتر است. آن چه 

امروز نیست و بايد باشد، هماهنگی است. ما 
بايد بتوانیم همه فعالیت هايمان را در يک راستا 

قرار دهیم تا از موازی كاری دور شويم.« او از 
پروژه هايی گفت كه با بودجه های گزاف، با 

هدف يكسان در كشور صورت می گیرد. 

دکترای شیمی آلی از 
دانشگاه تربیت مدرس

دکترای خاکشناسی
و سنجش از راه دور

از بلژیک

دکترای فیزیک
از دانشگاه ساسکس 

انگلستان

استاد تمام دانشکده 
مهندسی مکانیک دانشگاه 

تهران
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 مـهرنـوش حـیـدری

ان  ن ت�ی میل والیبال ا�ی
گ

گفت وگو �ب ستاراک

نام ایران را به صفحه نخست 
روزنامه های جهان بردیم

نهال نورسته تیم والیبال ایران در کوتاه ترین زمان تبدیل به درخت 
تنومندی شده و نگاه سراسر جهان را به والیبال ایران معطوف کرده است. 
بلندقامتان والیبالیست با نیروی اراده و پشتکار توانستند از سد قوی ترین 
تیم های حال حاضر جهان عبورکنند و قدرت های برتر والیبال دنیا را به 
زانو درآورند. بدون شک این افتخارآفرینی در تاریخ والیبال ایران ثبت 
خواهد شد، چراکه آن ها نه تنها در نخستین سال حضورشان در لیگ 
جهانی  خوش درخشیدند، بلکه در دومین سال حضورشان نیز با جنگندگی 
کامل به فینال صعود  کردند. با مردان والیبالیست کشورمان در آستانه دور 
نهایی مسابقات لیگ جهانی گفت وگو کردیم. این گفت وگو یک روز قبل از 
سفر تیم ملی به ایتالیا انجام شد. میرسعید معروف، فرهاد ظریف، شهرام 
محمودی و مهدی مهدوی مهمان ما در این گفت وگوی خودمانی بودند.

گو
ت و

گف



صعود به فینال لیگ جهانی والیبال چه 
حسی دارد؟

 سعید معروف: دل چسب و به يادماندنی. 
تیم ملی شايسته حضور در جمع برترين ها 

بود.

 مهدی مهدوی: شیرين و ماندگار در 
ذهن مردم.

 شهرام محمودی: خوب؛ با طعم گس 
نرسیدن

.
 فرهاد ظريف: شیرين برای اين كه بچه ها 

فعل خواستن را صرف كردند و تلخ به دلیل 
بی مهری بی شمار مسئوالن.

والیبال ایران با حضور در رقابت های 
لیگ جهانی اقتدار خود را به رخ دنیا 

کشید. تحلیل های زیادی می شود درباره 
این که چه اتفاقاتی افتاد که تیم ملی 

والیبال توانست به این درجه از توانمندی 

برسد که قدرت های بزرگ دنیا را از پا 
درآورد، درحالی که قبال حتی یک ست 

هم نمی توانست از آن ها امتیاز بگیرد. این 
دستاورد و پیشرفت حاصل چیست؟

سعید معروف: والیبال ايران در سال های اخیر 
پیشرفت های زيادي داشته. درواقع همان طور 

كه والیبال جهان رو به جلو حركت كرده، 
تیم ملی هم رو به پیشرفت بوده است. ضمن 

اين كه به نظر من مهم ترين دلیل بازيكنان 
هستند. بچه های تیم ملی به اين موضوع 

رسیده اند كه والیبال را بايد با 12 نفر بازی 
كرد و تیم وابسته به يک يا چند نفر خاص 
نیست. كار تیمی دلیل اوج تیم ملی ايران 
است. ما برای كسب اين موفقیت ها سال ها 

تمرين كرده ايم.
شهرام محمودی: برنامه ريزی خوب، برگزاری 

بازی های تداركاتی متعدد و از همه مهم تر 
خودباوری بازيكنان سبب شد كه اين سدها 
شكسته شود و تیم ملی به موفقیت برسد. 

البته  شش، هفت سال تالش و برنامه ريزی 
فدراسیون را نبايد ناديده گرفت.
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مهدی مهدوی: امروز ما جزو تیم های تاپ دنیا 
هستیم. تیم های مطرح را می بريم و اين خیلی 
ارزشمند است. تیم های بزرگ دنیا امروز به ما 
احترام می گذارند، درحالی كه تا دو سال پیش 

نگاهشان به تیم ايران در حد يک تیم ملی 
نبود. اما بچه ها آن قدر تالش كردند كه اين نگاه 
تغییر كرد. ما به مدد همان كار تیمی نام ايران 

را به صفحه نخست بسیاری از روزنامه های 
جهان برديم.

فرهاد ظريف: پشتوانه سازی و بازيكن سازی از 
عوامل مهم تاثیرگذار در اين پروسه بوده. البته 

به نظر من بیشتر اين موفقیت ها حاصل يک 
كار گروهی سازنده بود و به شخص خاصی 

محدود نمی شود.
فکر می کردید روزی برای والیبال ایران 

در دنیا چنین نتایجی را کسب کنید؟
سعید معروف: باور داشتم كه می توانیم عملكرد 

خوبی در دنیا داشته باشیم. تالش و پشتكار 
بچه ها اين نويد را می داد؛ البته در روزهای اول 

كسی فكر نمی كرد اين نتايج به بار بیايد.
فرهاد ظريف: من همیشه می گويم ما 12 

نفرهستیم كه در زمین بازی می كنیم. هیچ وقت 
شش نفر نبوده ايم. درتیم ملی والیبال »من« 

وجود ندارد و همه »ما« هستند. وقتی همه به 
فكر هدف اصلی باشند، پیروزی محقق می شود. 

شما اگر توجه كنید، می بینید كه بچه ها 
درحین مسابقه به يكديگر دل گرمی می دهند، 
حتی زمانی كه يكی از اعضای تیم چندين بار 

امتیاز از دست می دهد. به نظر من در میان 
هیچ يک از رشته های ورزشی اين صمیمیت و 
همراهی ديده نمی شود. ما يكديگر را حمايت 

می كنیم، چون يک هدف داريم و آن درخشش 
نام ايران است. 

بسیاری بر نقش والسکو در کسب این 
موفقیت ها تاکید دارند. نظرتان چیست؟ 

سعید معروف: والسكو مربی بزرگی بود و والیبال 
ايران را متحول كرد. او توانست باور »خواستن 

توانستن است« را در بچه ها تقويت كند. اما تیم 
والیبال ايران امروز بدون همراهی والسكو دارد 

قدرت های 
جهانی را شكست 

می دهد. قطعا حضور 
والسكو يا كواچ به عنوان 
مربیانی باسابقه درخشان 

اثرگذار بوده، اما نبايد زحمات شبانه روزی 
فدراسیون و بازيكنان را ناديده گرفت.

فرهاد ظريف: حضور والسكو خیلی موثر بود، اما 
رسانه های جهان بزرگ نمايی بسیاری كردند كه 
والسكو ايران را به اوج رساند. واقعیت اين است 

كه نبايد استعدادهای ما را ناديده گرفت. من 
نمی خواهم كار والسكو را كم رنگ جلوه دهم، 
اما به نظر من بچه ها نقش اساسی را در اين 

پیروزی ها داشتند. زمانی كه والسكو به ايران 
آمد، همه چیز برايش فراهم بود. البته او از 

داشته هايش نهايت استفاده را برد و كار بزرگی 
انجام داد. با توجه به روابط خوبی كه در دنیا 
داشت، برايمان بازی های تداركاتی بسیاری با 
ساير كشورها برگزار كرد. حضور والسكو واقعا 
اثرگذار بود، اما نه به اين معنی كه همه چیز 
در دستان والسكو باشد؛ مهم ترين دلیل اين 

موفقیت ها بچه های تیم بودند.
مهدی مهدوی: تا قبل از اين دوره ازمسابقات 

همه اتفاقات خوب به پای والسكو نوشته می شد. 
اين موضوع همیشه به بچه ها فشار روانی وارد 

می كرد، اما به نظرم اين موضوع كه اعضای تیم 
كلیدی ترين داليل موفقیت هستند، درست 

است. كسب اين نتايج بیش از همه چیز محصول 
هم بستگی بچه ها بود. والیبال بی شک می تواند 

الگويی باشد برای ساير ورزش های كشور.
بعد از آن نمایش خیره کننده در برابر 

لهستان، کسی انتظار باخت از لهستان را 
نداشت، اما شکست خوردیم. چرا؟ درباره 

بازی با لهستان و شایعاتی که در دور 
برگشت اتفاق افتاد، بگویید. چطور شد که 

بازی را واگذار کردید؟ 
مهدی مهدوی: درمجموع تیمی كه صعود كرده 

باشد، از انگیزه اش كم می شود و طبیعی است كه 
تمام توان خود را در میدان نگذارد. اما خودمان 
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هم از نتیجه به دست آمده ناراضی بوديم.
فرهاد ظريف: درباره بازی با لهستان حرف و 

حديث های بسیار زيادی مطرح شد، اما موضوع 
اين است كه ما صعود كرده بوديم، اگرچه بايد 

بهتر كار می كرديم.
شهرام محمودی: در برابر لهستان بازی قابل 
قبولی انجام نداديم. شايد دلیل آن شكست 

انگیزه پايین ما باشد. 
سعید معروف: با اين حرف شما موافق نیستم. 

حتی از اين موضوع ناراحتم كه چرا همه 
می پرسند: »چرا باختید؟«  ما در برابر لهستان 

خوب بازی نكرديم، اما برای باختن به آن جا 
نرفته بوديم. بچه ها يكی از بدترين روزهای لیگ 
جهانی 2014 را تجربه كردند. والیبال ما تالش 

كرد بهترين نتايج را كسب كند، طوری كه امروز 
روی قدرت والیبال ايران حساب باز می كنند. 

البته قبول دارم كه می توانستیم بهتر بازی كنیم، 
اما واقعا در باختن ما عمدی در كار نبود.

خیلی ها معتقدند این تیم، نسل طالیی 
والیبال ایران است.از نگاهی دیگر تجربه 

نشان داده بعد از روی کار آمدن یک نسل 
طالیی در یک ورزش، آن رشته در ادامه، 

روند نزولی پیدا می کند. فکر می کنید این 
اتفاق برای والیبال ایران رخ دهد؟

سعید معروف: اگرچه بچه ها خیلی تالش كرده اند 
و در هیچ دوره ای اين همه افتخار كسب نشده، 
اما به نظر من نسل بعدی هم اگر با اين سیستم 
مديريت گام بردارد، می تواند موفق تر از ما باشد. 

در حال حاضر پشتوانه سازی بسیارخوبی در 
والیبال انجام شده است. در فدراسیون تیم ملی 
الف، ب، جوانان و نوجوانان تشكیل شده و اين 

باعث شده حتی در لیگ جهانی هم شاهد حضور 
نیروهای تازه نفس باشیم.

انتظارتان از مسئوالن چیست؟
سعید معروف: آينده بسیار درخشانی در انتظار 

والیبال ايران است. به نظر می رسد زمان آن 
رسیده كه نگاه های انحصاری برداشته شود و 
نیم نگاهی هم به ساير رشته ها شود. مسئوالن 

ما بايد بدانند حضور میلیون ها نفر پای 

تلويزيون و حضور مردم در ورزشگاه 12 هزار 
نفری آزادی، حاكی از اين است كه والیبال به 
جايگاه واقعی خود رسیده. بايد در والیبال به 
جايی برسیم كه از بازيكن تا مربی و سايرين، 

دغدغه های فكری و مالی نداشته باشند.
فرهاد ظريف: من فقط می توانم بگويم متاسفم. 

چون بعد از اين همه تالش، هیچ كمكی از 
مسئوالن نديديم، حتی يک ريال دريافت 

نكرديم. وزير ورزش قول سه هزار دالر داده بود، 
اما از شما می پرسم كه آيا واقعا ارزش بازيكنان 
اين رقم است؟ آيا بازيكنی كه ماه ها در اردوی 
تیم ملی و دور از خانواده اين قدر تالش كرده 
و اين نتايج بی مثال در تاريخ والیبال ايران را 
رقم زده، مستحق اين رفتار است؟ باور كنید 
با میلیاردها تومان هم نمی شد تا اين حد كه 

تیم ملی والیبال سر زبان ها افتاده، نام ايران را 
در دنیا مطرح كرد. امروز نگاه به والیبال ايران 
توام با احترام است و قابل مقايسه با گذشته 

نیست. اما متاسفانه مسئوالن به راحتی از اين 
موضوع می گذرند. و بعید می دانم كه اگر اين 

روند ادامه پیدا كند، ديگر رمق و انگیزه ای برای 
بازيكنان باقی بماند. شما حس می كنید اين 
همه مرارت كشیده ايد، ولی مسئوالن شما را 

درک نمی كنند. ما مقابل مردم سربلند هستیم، 
اما اين حق بچه های والیبالیست نیست.

شهرام محمودی: والیبالیست ها تامین نیستند. 
با اين حال اخیرا نگاه ها خیلی تغییر كرده. 

مسئوالن بیشتراز ما حمايت می كنند و متوجه 
شده اند كه هر زمان به جوانان فرصت بدهند، 

پیشرفت را می بینند. سرمايه گذاری در والیبال 
نشان داد جوانان ما می توانند بر ورزش جهان 

اثر بگذارند. حرف من و ساير دوستانم اين 
است كه نگاه تک بعدی از ورزش را بردارند و 
به همه ورزش ها نگاه يكسان داشته باشند و 

زحمات بچه ها را درک كنند.
مهدی مهدوی: نگاه ها، از مسئوالن گرفته تا 

تماشاچیان، تغییر كرده و محسوس است. وزير 
قول سه هزار دالری داده كه امیدوارم محقق 
شود. برای ما واقعا همیشه موفقیت تیمی و 
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درخشیدن نام ايران در دنیا اولويت داشته، اما 
گاهی اندكی دل گرمی هم بد نیست. باور كنید 

مسافرت های طوالنی، دوری از خانواده، تمرينات 
سخت و فشرده، نیاز به انگیزه دارد. از مسئوالن 
می خواهم برای تیمی كه اين همه تالش كرده، 
بیشتر از اين ها ارزش قائل شوند. مردم بارها و 

بارها با حضور و حمايتشان خستگی را از تنمان 
درآورده اند. اما از مسئوالن انتظار داريم كاری 

كنند كه در میان خانواده هايمان سربلند باشیم.
آقای ظریف، علت خداحافظی شما 

همین بی مهری مسئوالن بود؟
نه، اين موضوع كامال شخصی بود و واقعا 

مادی نبود.
درباره بازی های دوران دانشجویی تان 

بگویید.
فرهاد ظريف: بازی های دانشجويی اصال ديده 

نمی شوند. چهار سال در مسابقات دانشگاه 
تهران و آزاد حضور داشتم و آن جا هم همین 

بی توجهی ها بود. به دانشجويان بهايی داده 
نمی شد كه بازيكن برای ادامه كار انگیزه 

داشته باشد.
شهرام محمودی: با اين كه ورزش را از مدارس و 
آموزشگاه های كرج شروع كردم، اما برای حضور 
در مسابقات دانشجويی هیچ وقت زمان نداشتم. 
البته در سال های اخیر شاهد حضوردانشجويان 

والیبالیست بسیارخوبی بوده ايم. اما مشكل 
اين است كه هیچ كس برای حضور دانشجويان 

در تورنمنت ها ريسک نمی كند و معموال از 
بازيكنان تیم ملی در اغلب مسابقات دانشجويی 

استفاده می شود و اين خود سبب شده در 
مسابقات دانشجويی شاهد پیشرفت در والیبال 

نباشیم. اين ضعف بزرگی است، درحالی كه 
اين دانشجوها ظرفیت بسیار بااليی دارند كه 

نبايد آن را از دست داد. البته تعامالتی در رده 
مدارس با فدراسیون برقرار است، اما در رده 

دانشجويی اتفاقی صورت نگرفته.
به نظرتان باید چه کرد تا والیبال روند 

رو به رشد خود را حفظ کند؟
سعید معروف: فدراسیون والیبال جزو باثبات ترين 

فدراسیون هاست 
و اگرهم چنان 
برنامه ريزی و 

مديريت آگاهانه 
وجود داشته 

باشد، بی شک روند 
رو به صعود ادامه خواهد 

داشت.
شهرام محمودی: در بحث 
استعداديابی اتفاقات بسیار 
خوبی افتاده و تجربه نشان 
داده هر زمان كه در زمینه 

استعداديابی و زيرساخت ها كار 
شود، موفقیت به دست می آيد.

فرهاد ظريف: ايجاد انگیزه برای 
ادامه كار به نظر من بسیار 

تاثیرگذار است. آينده والیبال 
ايران در گرو پشتوانه سازی 
و حمايت و رفع دغدغه از 

بازيكنان است.
مهدی مهدوی: روندی كه 
فدراسیون در پیش گرفته، 

خوب است. به هر حال 
برنامه ريزی و هزينه كردن همیشه نتیجه 
می دهد. البته نسل ما در نسبت با آن چه 

انجام داد، نتیجه خوبی گرفت. اما نسل آينده 
بی شک اين طور نخواهد بود. بايد برای حفظ 

استعدادها تالش كرد.
یکی از آرزوهای قلبی تان را بگویید. 

مهدی مهدوی: جای شهرام محمودی كه 
مصدوم شده واقعا خالی است. البته دوستان 
ديگر سعی خواهند كرد نبود او از نظر فنی 

حس نشود. امیدوارم به زودی به جمع ما 
برگردد. ازمردم هم می خواهم برای سالمتی و 

پیروزی بچه ها دعا كنند.
شهرام محمودی: امیدوارم بچه ها موفق باشند. 

برايشان دعا می كنم.
فرهاد ظريف: سربلندی در مقابل مردم.

سعید معروف: كسب نتايج خوب در رقابت ها. 
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در ساختمان الدِن خیابان شیخ بهايی، معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری میزبان 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی بود. قرار بود 
تفاهم نامه ای در زمینه همكاری بین دو نهاد 
زيرمجموعه دولت امضا شود و شروعی باشد 

برای توجه بیشتر به شركت ها و موسسات 
دانش بنیان در حوزه فرهنگ. در ابتدای مراسم 

كه با حضور مسئوالن و خبرنگاران در طبقه 
پنجم ساختمان الدن و اتاق كنفرانس اين 

مجموعه برگزار می شد، پرويز كرمی، مشاور 
ارتباطات و اطالع  رساني رئیس بنیاد ملي 

نخبگان، با تشكر از حضور اصحاب رسانه و 
مسئوالن دولتی، از فرهنگی گفت كه بازوی 

اجرايی گفتمان علم و فناوری در كشور است.
از دغدغه دكتر ستاری برای همكاری با وزارت 

فرهنگ در حوزه اقتصاد، فرهنگ گفت كه 
راه اندازی ستاد فناوری های نرم و تفاهم نامه ای 

كه قرار است شروعی باشد برای همكاری 
اين دو نهاد. بعد از صحبت های كوتاه كرمی، 
نوبت به دكتر ستاری، معاون علمی و فناوری 

 مـحمـدجـواد تاج الـدیـن

ن و وزارت فرهنگ
گ

ب� ن ن بنیاد میل �ن مه ب�ی امضای تفامه �ن

شرکت های دانش بنیان، ضرورت آینده کشور

رئیس جمهوری رسید تا در مورد تفاهم نامه 
و بندهايش چند كالمی صحبت كند. ستاری 
با اشاره به خألهای موجود در حوزه فناوری 

گفت: »در حال حاضر يكی از خألهای موجود 
در حوزه فناوری ها، خأل فناوری های نرم است 

كه قصد داريم با امضای اين تفاهم نامه كه بین 
معاونت علمی و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی امضا می شود، اين خأل را رفع و كم كاری 

 را جبران كنیم.
در حوزه سیاست های اقتصادی دانش بنیان 
بخش عمده ای از فعالیت ها مرتبط به حوزه 
فناوری های نرم و اقتصاد فرهنگ است كه 
در اين حوزه مهم ترين دغدغه ما اشتغال 

فارغ التحصیالن علوم انسانی، هنر و صنايع 
فرهنگی است. اين تفاهم نامه امكانات گسترده ای 

برای شركت های دانش بنیان در حوزه های 
مختلف سینمايی، هنری، رسانه ای، انیمیشن و... 
فراهم می كند تا بتوانند با كمک دولت خدمات 

ويژه ای به فرهنگ كشور ارائه كنند. اين خدمات 
شامل حوزه های مختلفی مانند فرهنگ سازی، 

ش
زار

گ
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فناوری های نرم، IT، رسانه های ديجیتال و 
پروژه های مشخص تولید محتوای فرهنگی كه 

 در اين حوزه وجود دارند، می شود. 
دسترسی معاونت به شركت های فناوری كه در 

حوزه فرهنگ فعال هستند، تنها از طريق وزارت 
فرهنگ و ارشاد و سازمان میراث فرهنگی است 

امكان پذير است كه قصد داريم با امضای اين 
تفاهم نامه شركت های حوزه اقتصاد و فرهنگ را 

شناسايی كرده و از اين طريق بخش جديدی در 
اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم.«

بعد از دكتر ستاری، نوبت به علی جنتی، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، رسید تا نظرش را در 
مورد تفاهم نامه بگويد. او با اشاره به كمک اين 

تفاهم نامه به دست اندركاران حوزه فرهنگ، گفت: 
»اين تفاهم نامه با هدف بهره گیری از فناوری های 
علمی و زيرساخت های دانش بنیان فرهنگی امضا 
می شود. با توجه به اين كه وزارت فرهنگ و ارشاد 
در حوزه های مختلفی مانند سینما، فیلم، هنرهای 
نمايشی، رسانه ها، مطبوعات و غیره فعالیت دارد، 
اين تفاهم نامه می تواند كمک بزرگی به تمام اين 

حوزه ها داشته باشد. مجموع فعالیت های فرهنگی 
كه وزارت فرهنگ و ارشاد مسئولیت محتوايی 

آن ها را به عهده دارد، در اين تفاهم نامه گنجانده 
شده اند و می توانیم از طريق امضای اين تفاهم نامه 

و با بهره گیری از دانش و فناوری های علمی 
روز كه در اختیار داريم، حمايت های ويژه ای از 
شركت های دانش بنیان اين حوزه داشته باشیم. 

با توجه به اين كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
وظیفه تولید محتوا و صدور تمامی مجوزهای الزم 
را به عهده دارد، می توانیم در سايه اين تفاهم نامه، 

خدمات خوبی به بخش فرهنگ ارائه دهیم.«
بعد از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیر ستاد 
فناوری های نرم معاونت علمی و فناوری رئیس 

جمهور، آقای دكتر قاضی نوری، از ضرورت امضای 
چنین تفاهم نامه ای گفت. از اقتصاد فرهنگ و هنر 

كه در كشور ما به شكل درستی وجود ندارد و 
مردم و حتی خود هنرمندان از مواهب اقتصادی 

آن بی بهره اند. از هنرمندانی گفت كه بايد در 
قالب شركت  ها و موسسات دور هم جمع شوند 

و از فعالیت فردی دوری كنند. از بازار صادرات 
محصوالت فرهنگی گفت و كم كاری ای كه در اين 
زمینه وجود دارد. محتوايی كه از غرب می گیريم 
و در عوضش چیزی صادر نمی كنیم. از ضرورت 

فعالیت های دانش بنیان در حوزه فرهنگ و هنر و 
بازار بزرگی كه اين عرصه می تواند برای هنرمندان 

ما داشته باشد.

 و اتاقی که روشن شد!
نوبت به امضای تفاهم نامه رسید. عكاسان و 

فیلم برداران آماده شدند و چند ثانیه بعد صدای 
فالش دوربین و همهمه خبرنگاران اتاق را پر كرد. 
تفاهم نامه ای كه دست به دست شد و لبخندی كه 
نشست رو به لنز دوربین ها. بازار گفت وگوهای دو 

نفره با وزير و دكتر ستاری داغ شد.  ما هم از طرف 
مجله »سرآمد«، سوالمان را درباره بندی مربوط 
به حوزه مطبوعات در تفاهم نامه و اقدامات بنیاد 

در اين زمینه پرسیديم. آقای ستاری وقتی فهمید 
از طرف مجله »سرآمد« هستیم، لبخندی زد و 

گفت: »بَه، »سرآمد« خودمون!« كمیته مشترک 
اجرايی سازی اين تفاهم نامه، از طرف وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی آقای كارانديش، معاونت 
توسعه و برنامه ريزی، و از طرف معاونت علمی و 

فناوری رئیس جمهور آقای كرمی، مشاور ارتباطات 
و اطالع  رساني معاونت علمی و فناوری، قرار شده 

است طبق توافق نامه كارگروه مشترک تشكیل 
بدهند برای تمام حوزه های فرهنگی هنری؛ از 

سینما گرفته تا موسیقی و انیمیشن و چیزهای 
ديگر. در حوزه مطبوعات هم با همكاری آقای 

انتظامی كارگروه جداگانه ای كه منجر به فعالیت 
شود، تشكیل خواهد شد و اين موضوع را پی گیری 

می كند؛ بحث ايجاد انجمن های صنفی و پرورش 
خبرنگار های حوزه فناوری و ايجاد سرويس های 
علم و فناوری در روزنامه ها و برگزاری دوره های 

آموزشی برای خبرنگاران و پرورش نیروی كارآمد 
در حوزه مطبوعات. شناسايی و معرفی خبرنگارها 
از طريق انجمن ها خواهد بود و وزارت فرهنگ و 

معاونت علمی و فناوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان 
سعی در پرورش آن ها خواهند داشت.« 
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ما
سین

ن �ی »جاذبه« روایت گر ییک از جذاب �ت
ن �ی اطره �ت حمن ن حال �پ و در ع�ی

ی است؛ سفر به فضا دستاوردهای ب�ش

ماموریت غیرممکن در فضا 
 صـوفـیا نصـرالـهی

جاذبه
کارگردان: آلفونسو کوارون

بازیگران: ساندرا بوالك و جورج کلوني
فیلمنامه نویسان: آلفونسو و جوناس 

کوارون )با همکاري جورج کلوني(
مدیر فیلم برداري: امانوئل لوبتسکي

)2013(



دکتر رایان استون)با بازي ساندرا بوالك( 
دانشمندي در زمینه مهندسي پزشکي است 

که به اولین ماموریتش خارج از مدار کره 
زمین اعزام شده است. مت کوالسکي)با بازي 

جورج کلوني( فضانورد باتجربه اي است که 
در این سفر او را همراهي مي کند. ماموریت 

آن ها تعمیر تلسکوپ هابل است. مت و رایان 
مشغول راه پیمایي فضایي هستند که پیغام 

اضطراري مي رسد. یکي از سفینه هاي روسیه 
منفجر شده و طبق نقشه ها یکي از تکه هاي 

آن با سفینه آن ها برخورد مي کند و آن ها باید 
به سرعت از مسیر خارج شوند. اما سرعت 

تراشه هاي ناشي از انفجار آن قدر زیاد است که 
قبل از این که آن ها به خودشان بیایند، سفینه 

به همراه همه همکارانشان نابود مي شود. مت و 
رایان یکدیگر را در فضاي معلق پیدا مي کنند 

و اول با طنابي به هم وصل مي شوند و به 
سمت یک ایستگاه فضایي کمکي، فضانوردي 
مي کنند. اما اکسیژن رایان رو به اتمام است و 
سوخت مت هم به پایان رسیده. مت طناب را 
پاره مي کند تا رایان بتواند با سرعت بیشتري 

قبل از این که اکسیژن تمام شود، خودش را 
به ایستگاه فضایي چیني ها، که نزدیک ترین 
ایستگاه فضایي به آن هاست، برساند. رایان 

درحالي که با از دست دادن مت بخش زیادي 
از روحیه اش را هم از دست داده، خودش را به 

ایستگاه فضایي چین مي رساند که پیداست 
تخلیه شده. دفترچه هاي راهنما همه به زبان 

چیني است و استون نمي تواند آن ها را بخواند. 
وضعیت بامزه اي شده. سعي مي کند آموزش ها 

را به یاد بیاورد و وارد سفینه کوچک کمکي 
مي شود. بنابراین دکمه اي را فشار مي دهد 

تا وارد مدار زمین شود. همه این ها در 
ظاهر ساده ولي به دلیل فشارهاي جوي کار 

پیچیده اي است. درنهایت سفینه کوچک رایان 
داخل دریا سقوط مي کند و او شناکنان خودش 

را به ساحل مي رساند. درحالي که از وجود 
زمین سفت زیر پایش ذوق زده شده و اشک 

مي ریزد. 

فیلم »جاذبه« در اسکار 
سال 2014 کنار »12 سال 
بردگي« بیشترین نامزدي 
در بخش هاي مختلف 
را داشت و درنهایت 
توانست با هفت جایزه 
رکورددار اسکار 2014 شود. 
مهم ترین جایزه بخش 
فني یعني فیلم برداري 
به امانوئل لوبتسکي 
براي کار اعجاب آور و 
فوق العاده اش در فیلم 
»جاذبه« داده شد و فیلم 
جایزه بهترین صدابرداري، 
بهترین صداگذاري، بهترین 
موسیقي متن، بهترین 
تدوین، بهترین جلوه هاي 
ویژه و بهترین کارگرداني را 
از آن خودش کرد. 
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1 وقتي آلفونسو كوارون براي نخستین 
 بار درباره طرح يک داستان پیرامون گرفتار 

شدن در فضا صحبت كرد، يكي از كارگردانان 
بزرگ اين روزها، ديويد فینچر، به كوارون و 
مدير فیلم برداري اش، امانوئل چیو لوبتسكي، 
هشدار داد كه تكنولوژي براي ساخت چنین 

فیلمي هنوز به وجود نیامده است. او به آن ها 
توصیه كرد پنج سال صبر كنند و بعد اين 

فیلم را بسازند. كوارون به ورايتي گفت: »ما 
لج باز بوديم و گفتیم كه هر طور شده اين 

فیلم را مي سازيم، اما حق با ديويد بود. ساخت 
»جاذبه« چهار سال و نیم طول كشید.«

2 كوارون چهار هفته قبل از اكران 
سراسري، فیلم را به جیمز كامرون، كارگردان 

»آواتار«، نشان داد و كامرون تبديل به يكي 
از طرفداران پروپاقرص فیلم شد. او مي گويد: 

»اين فیلم مرا شگفت زده كرد. در برابرش 
كامال تسلیم شدم. فكر مي كنم اين بهترين 
فیلم و بهترين فیلم برداري فضايي است كه 
تا امروز انجام شده. اين فیلمي است كه من 

مدت هاي طوالني مشتاق ديدنش بودم.« 
البته كامرون در كمال تعجب گفت كه وجه 

تكنولوژيک فیلم نبوده كه او را تحت تاثیر 
قرار داده است. بلكه ديدگاه انعطاف ناپذير 
كوارون و سرسختي اش در ساخت فیلمي 

كه دلش مي خواسته بسازد، تحسین برانگیز 
است. و اين كه چطور ستاره فیلم، ساندرا 
بوالک خودش را براي نقشي كه احتماال 
چالش برانگیزترين بازي كارنامه اش است، 

آماده كرده است. كامرون مي گويد:  »چیزي 
كه در اين فیلم جالب است، اهمیت انسان 
است. آلفونسو و ساندرا كنار هم كار كردند 

تا تصويري بي نقص از زني خلق كنند كه در 
جاذبه صفر براي زندگي اش مبارزه مي كند.«

3 از ســال 2006 و پس از تريلر 
علمي- تخیلي »فرزندان بشــر«، »جاذبه« 

چالشــي ترين اثر كوارون به حساب می آيد. 
با وجود تمام خطراتي كه اين پروژه 

داشت، كوارون به فرم وفادار ماند. از مسیر 
امتحان پس داده اجتناب كرد تا مرزهاي 
تكنولوژي را با خالقیتش بشكند و يک 

داستان به شدت احساس برانگیز را به مخاطب 
ارائه دهد. كوارون و تیمش در »جاذبه« 

تكنولوژي هاي ديجیتال و تكنیک هاي 
آزمايش نشده اي را به خدمت گرفتند تا 

مخاطبشان را به فضاي بي وزني پرتاب كنند.  
كوارون از زماني كه نماهايي از فرود سفینه 

آپولو روي ماه منتشر شده بود، طرفدار 
پروپاقرص فضانوردي بود. آن ها روي يكي از 
سناريوهاي كابوس وار ناسا در زندگي واقعي 

تمركز كردند؛ سندروم كسلر. 

4 سندروم كسلر چیست؟ در سال 1978 
دانشمند ناسا، دونالد.جي.كسلر، تئوري ای 
ارائه كرد درباره اين كه چطور در مدارهاي 

ارتباطي ماهواره اي، اشیای خارجي ای وجود 
دارد كه از تصادم سنگ هاي آسماني به وجود 

آمده اند. تصادم بین اين اشیا مي تواند باعث 
اثر آبشاري شود، يعني تصادم هاي بیشتري 

اتفاق بیفتد. وقتي سندروم كسلر شروع شود، 
هر كس يا هر چیزي در مدار مي تواند هدف 

تصادم هايي قرار بگیرد كه با سرعت فوق العاده 
زياد اتفاق مي افتند. كوارون تصمیم مي گیرد 

كه از اين استعاره براي فاجعه اي كه مي خواهد 
در فیلمش رخ دهد، استفاده كند. پیش از اين 

هم فیلم هاي فضايي واقع گرايانه اي در سینما 
ساخته شده بود. مهم ترينشان »آپولو 13« 
ران هاوارد در سال 1995 بود. اما آن ها از 

تركیب بازيگران روي سیم ها جلوي پرده آبي 
استفاده كرده بودند و نماهاي كوتاهي هم از 

طرح اصلی »جاذبه« از کجا آمد
و چگونه تولید شد؟
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صحنه هاي بي وزني از آرشیو سفینه هاي ناسا 
برمي داشتند، اما اين ها به درد سبک كاري 

كوارون نمي خورد كه همیشه از برداشت هاي 
بلند طوالني استفاده مي كند. 

5 اوايل كار پیش تولید، كوارون به دوست 
قديمي اش لوبتسكي فیلم بردار زنگ زد. 

لوبتسكي مي گويد: »وقتي آلفونسو زنگ زد 
و گفت مي خواهم فیلمي بسازم كه در فضا 
مي گذرد، فورا فیلم را در ذهنم با نماهاي 
بلندي مجسم كردم كه تا پیش از آن در 

سینما نديده بودم. به خصوص در فیلم هاي 
علمي-تخیلي. اما ناامید شده بودم، چون 

مي دانستم چنین كاري چقدر مشكل است، 
به ويژه وقتي قرار باشد شما بازيگري در 

جاذبه صفر داشته باشید و كات هم ندهید.« 
براي بعضي صحنه ها، جايي كه آن ها در 

كپسول هاي فضايي نشسته اند، بازيگراني كه 
نقش استون و كوالسكي را بازي مي كردند، 

بايد در صحنه هاي فیزيكال واقعي فیلم برداري 

مي شدند. در بیشتر زمان فیلم يک يا هر دو 
نفر آن ها در فضا معلق بودند. درضمن كوارون 
 )3D(همه اين صحنه ها را به صورت تری دی

مي خواست. كارگردان و فیلم بردار با تعدادي از 
دوستانشان كه كارگرداناني با درک درست از 

تكنولوژي بودند، مانند فینچر و كامرون تماس 
گرفتند. كامرون تكنیک هاي تركیبي را كه در 

»آواتار« از آن ها استفاده كرده بود، پیشنهاد 
مي دهد، اما كوارون نظرات خودش را دارد. 

6 كوارون سراغ تیم وبر، مسئول 
جلوه هاي ويژه، مي رود كه در فیلم »فرزندان 

بشر« هم با او همكاري كرده بود. گروه سه 
نفره كوارون، وبر و لوبتسكي خیلي زود 

متوجه شدند كه نمي توانند »جاذبه« را با 
شیوه هاي قديمي بسازند. وبر مي گويد: »براي 
صحنه هاي قدم زدن در فضا تصمیم گرفتیم 

كه فقط نماي صورت بازيگران را بگیريم 
و بقیه چیزها را كامال به صورت ديجیتال 

طراحي كنیم.« لوبتسكي هم پیشنهاد 
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مي دهد براي درست كردن نور، در جعبه هايي 
كه قرار است بازيگران در آن قرار بگیرند،  
پرده ال ای دی )LED( بگذارند تا نور پرده 
ال ای دی صورت بازيگران را روشن كند و 

همان حس وحال معلق بودن در فضا را تداعي 
كند. در پايان افراد پشت صحنه متفق القول 

بودند كه تكنولوژي موفق شده است يک كار 
احترام برانگیز انجام دهد. 

 آیا جاذبه مخاطب را جذب می کند؟
از همان نماي ابتدايي، از النگ شات كره 

زمین و بعد سیاهي مطلق در فضا كه فقط 
صداهايي به گوش مي رسد، معلوم است كه با 
يک فیلم كامال متفاوت طرف هستیم. يک اثر 
شگفت انگیز. به داستان فكر نكنید. »جاذبه« 

فیلم قصه نیست، فیلم جو و اتمسفر است. اثري 
كه يک  ساعت و نیم مخاطبش را در بي وزني 
مطلق در فضا نگه مي دارد. اشتباه نكنید. اين 
وصف قصه فیلم نیست، بلكه دقیقا شرح حال 
مخاطب فیلم است. از آن فیلم هايي كه باعث 

مي شود فرق پرده سینما را با صفحه 
كوچک تلويزيونتان متوجه شويد. 

هرچند »جاذبه« حتي روي صفحه 
كوچک هم جادوي خودش را نشان 

مي دهد. لوبتسكي، مدير فیلم برداري، 
در كنار آلفونسو كوارون، كارگردان، 

كار غیرممكني را به انجام 
رسانده اند. نیم ساعت ابتدايي فیلم 
نفس گیر است، به طوري كه حس 
مي كنید شاهد هیجان انگیزترين 

و ترسناک ترين فیلم عمرتان 
هستید. تصورش را بكنید از كلوني 

تا زماني كه در فیلم حضور دارد، 
حتي يک كلوزآپ هم نمي بینیم، با 

وجود اين لحن حرف زدن و صدا 
و ديالوگ هايش جوري است كه 

يكي از عمیق ترين رابطه هاي انساني 
سال گذشته را میان مت و رايان 

شكل مي دهد. اين تالش براي زنده  
ماندن و انگیزه براي جنگیدن با مرگ كه از 
بدوي ترين غرايز انسان است، در فیلم خیلي 

مومنانه نمايش داده مي شود. رايان در اوج 
ناامیدي تا آخرين نفس و اكسیژني كه دارد، در 
يک خأل مرگ بار و تنهايي ترسناک مي خواهد 

به زندگي اش ادامه دهد. تا اين جا همه چیز 
خوب است. مشكل در نیم ساعت پاياني فیلم 

اتفاق مي افتد. وقتي انگیزه رايان براي ادامه بقا 
به جاي اين كه درون خودش باشد، به شكل 
روح مت در آن سفینه تجسم پیدا مي كند، 

همه چفت وبست داستاني به هم مي ريزد. حتي 
جلوه هاي تصويري و فني فیلم هم تحت الشعاع 
اين انگیزه لوس قرار مي گیرد و ديگر جذابیت 
نیمه ابتدايي فیلم را ندارند. اما با وجود همه 

نقطه ضعف ها نمي شود منكر اين شد كه 
»جاذبه« يک نقطه عطف در سینماست؛ 

بلندپروازي فیلم سازي كه تكنولوژي را به هنر 
پیوند مي زند و از عظمت كهكشان  و شگفتي 

فضا استفاده مي كند، تا فیلمي در ستايش 
زندگي بسازد.
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1 نماي افتتاحیه كه از زمین 
شروع مي شود و به دكتر استون مي رسد كه 

مي خواهد خودش را از سازه فضايي جدا كند، 
چیزي حدود 12 و نیم دقیقه طول مي كشد و 

طوالني ترين پالن فیلم است. 

2 صدايي كه روي تصوير مي شنويم و 
مربوط به اتاق كنترل ايستگاه در زمین است، 

درحقیقت صداي اد هريس، بازيگر مشهور، 
است كه خودش در دو فیلم فضايي در نقش 

فضانورد بازي كرده است؛ »آپولو 13« به 
كارگرداني جن كرنز)1995( و »چرخش 
درست« به كارگرداني جان گلن)1983(. 

3 مدت زمان فیلم 90 دقیقه است. 
ممكن است كارگردان به دلیل كشش داستان 

فیلمش آن را فقط در طول يک ساعت و 
نیم ساخته باشد، آن هم در سالي كه بیشتر 

فیلم ها باالي دو ساعت هستند. اما درواقع 
دلیل غیرسینمايي هم مي تواند پشت اين 
قضیه باشد. حقیقت اين است كه ايستگاه 
فضايي بین المللي هر ساعت چیزي حدود 

17500 مايل را طي مي كند و هر 90 دقیقه 
دور مدار زمین مي چرخد. 

4 به  خاطر برداشت هاي بلندي كه 
آلفونسو كوارون مي گرفت، ساندرا بوالک 
مجبور بود تركیب هاي دقیق حركاتش را 

به خاطر بسپرد. اغلب اوقات بايد حركاتش 
را با سیمي كه بین او و دوربین متصل بود، 

هماهنگ مي كرد. 

5 مشخص است كه بازيگر نقش اول اين 

فیلم، كار بسیار سختي در پیش داشت. در 
طول 90 دقیقه دوربین دائم روي ساندرا 

بوالک متمركز بود كه در هوا به صورت معلق 
قدم مي زد و چرخ مي خورد. بوالک 

براي اين كه بتواند جلوي دوربین 
لوبتسكي برود، از شش ماه پیش از 
شروع فیلم برداري تحت تمرين های 
فیزيكي سختي قرار داشت و در عین 

حال فیلمنامه آلفونسو كوارون را هم مي خواند. 
كوارون مي گويد: »ما بیشتر از هر چیزي 

درباره نشانه هاي تماتیک و محتوايي فیلم 
حرف مي زديم؛ درباره اين كه چطور مي شود 

در دل يک مصیبت بزرگ دوباره متولد شد.« 
كارگردان و بازيگر كنار هم تک تک صحنه هايي 

را كه بوالک بايد بازي مي كرد، تمرين كردند. 

6 با وجود اين كه فیلم براي واقع نگري در 
فرضیه هايي كه مطرح مي كرد، مورد تحسین 
قرار گرفت و همه معتقد بودند خیلي خوب 

توانسته قصه اش را با قوانین فیزيكي منطبق 
كند، با اين حال خود آلفونسو كوارون اعتراف 

مي كند كه فیلم در همه جزئیاتش از نظر 
علمي دقیق نیست. آن ها كمي از واقعیات 
فاصله گرفته اند تا بتوانند قصه خودشان را 

تعريف كنند. 

7 آلفونسو كوارون و پسرش جوناس 
فیلمنامه را براي كمپاني يونیورسال نوشتند. 

يونیورسال عالقه مند بود كه آنجلینا جولي 
نقش اصلي را بازي كند. اما مجبور شدند فیلم 
را به خاطر هزينه هاي زيادش به حالت تعلیق 
درآورند. ناتالي پورتمن هم يكي از گزينه هاي 

اصلي براي بازي در فیلم بود، اما به دلیل 
بارداري اش در زمان فیلم برداري و كار فیزيكي 

سخت فیلم، از پروژه كنار رفت.  

8  فیلم با بودجه اي معادل 100 میلیون 
دالر ساخته شد و فروش جهاني اش بیش از 

700 میلیون دالر شد.

در حاشیه »جاذبه«
چه اتفاقاتی افتاد؟
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ریچارد کورلیس)تایم(:  
»جاذبه« شكوه آينده سینما را به ما نشان 

مي دهد. در سطح هاي مختلف مي تواند احساس 
شما را برانگیزد و به خاطر حضور آلفونسو 

كوارون به عنوان كارگردان، فیلم از نظر بصري 
هم در باالترين سطح ممكن است. نمي توانید 

حتي يک لحظه از پرده چشم برداريد. آن 
سكانس 13 دقیقه اي اول فیلم فوق العاده است؛ 

همان سكانسي كه در يک پالن گرفته شده. انگار 
اين سكانس مي خواهد بگويد اين فیلم با حركات 

خارق العاده دوربین شكل مي گیرد. شبیه يک 
طراحي رقص است. كوارون به عنوان قصه گو 
داستانش را چنان روايت مي كند كه مخاطب 
در طول اين پرواز در فضا تمام ناخن هايش را 
مي جود. كوارون يک فضانورد سینمايي است 

كه با كمک تیم وبر، جادوگر جلوه هاي ويژه اش، 
ماموريتش را به پايان مي رساند. 

استفاني زاخارك )ویلج وویس(:  
»جاذبه« اول ويرانتان مي كند و بعد دوباره 

شما را مي سازد. فیلمي صمیمي و درخشان 
است. از آن فیلم هايي است كه باعث مي شود 

حس كنید بیشتر با جهان پیرامونتان در 
ارتباط هستید. حاال ديگر آلفونسو كوارون 
را يكي از بزرگ ترين فیلم سازان زنده دنیا 

می دانم. »جاذبه« هم به خاطر تصاويرش و هم 
بازی بوالک، تبديل به يک فیلم شگفت انگیز 
شده است. شايد باورتان نشود، اما در ادامه 

داستان »جاذبه« حس رمانتیكي وجود 
دارد كه با عناصري از كمدي- رمانتیک ها و 
منطق رويا، تركیب شده است. حتي صداي 

نفس كشیدن بازيگران هم ما را به آن ها 
نزديک تر مي كند. »جاذبه« هم شاعرانه و 
هم وحشت آور است. من با هر كسي كه 

بخواهد ادعا كند »جاذبه« فیلمي نامحتمل و 
غیرواقعي است، قطعا دعوا خواهم كرد. 

تاد مک کارتي)هالیوود ریپورتر(:  
»جاذبه« هم زمان هم زيباترين و هم 

واقع گرايانه ترين فیلمي است كه در فضا ساخته 
شده است. با وجود همه هیجان و زيبايي كه 

»جاذبه« همراه خودش دارد، در يک نقطه 
بخصوص، حول وحوش زمان طوالنی كه صرف 
معاوضه كوالسكی و استون می شود، كارگردان 
برای مخاطب روشن می كند كه »جاذبه« قصد 
ندارد چیزی بیشتر از اين كه هست، پیشنهاد 

بدهد. فیلم نمی خواهد درباره مسائل متافیزيک 
يا فلسفه يا مفاهیم سنگین حرفی بزند. برای 

بعضی از تماشاگران فیلم البته اين نكته خوبی 
است، چون از تظاهر دوری می كند. اما اين كه 
فیلم نمی خواهد وارد رمز و راز جاودانگی شود 

و چیزی بیشتر از يک درام تعلیق برانگیز و 
هیجان آور نیست، باعث می شود برخی ديگر 

درنهايت »جاذبه« را يک فیلم خوب اما نه 
چندان بزرگ بدانند. 

زان بروکس)گاردین(:  
فیلم با وحشت مداوم بین زندگی و مرگ جلو 
می رود، با اين وجود گاهی چنان دچار شفقت 

می شود كه از مسیر اصلی منحرف شده و 
تبديل به يک اثر احساساتی آشكار می شود. 

كلونی و بوالک اجرای قابل قبولی دارند، اما به 
طرز اجتناب ناپذيری برای اين كه صدايشان به 
گوش برسد، فرياد می كشند. »جاذبه« بعد از 

همه اين نكات فیلمی است كه درباره پارازيت ها 
و زباله های انسانی در فضا هشدار می دهد. 

نظر منتقدان

100
امتیاز

100
امتیاز

80
امتیاز

100
امتیاز
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سالن كنفرانس معاونت علمی و فناوری پر 
شده بود و اگر فرد جديدی از دانشگاه شريف 

خودش را به نشست دكتر ستاری با دانشجويان و 
دانش آموختگان رشته  های مهندسی برق و مهندسی 

كامپیوتر می  رساند، مسئوالن نشست، صندلی به 
سالن اضافه می  كردند. در اين نشست كه با تاكید، 

كلمه صمیمانه را در دل عنوان خود جای داده بود، 
قائم مقام بنیاد و دكتر فتوحی رئیس دانشكده برق 

دانشگاه شريف حاضر بودند. در نگاه اول به نظر 
می  رسید تنها مختص آقايان باشد، اما خانم ها هم 

اگر چه در اقلیت بودند، اما حضور فعال داشتند.
حتی اگر اين نشست، صمیمانه هم نبود، 

دانشجويان و دانش  آموختگان، در بیان نظرات 
خود با كسی تعارف نداشتند. اين موضوع، وقتی 

مسجل شد كه يكی از دانشجويان صراحتا به 
انتقاد از بی  اخالقی برخی اساتید دانشگاهی 
پرداخت. او كه از حضور دوربین های فیلم -

برداری و عكاسی در داخل سالن، ناراحت به 
نظر می  رسید، خواهش كرد تا با خاموش كردن 
اين دوربین  ها، به افراد اجازه دهند با آرامش و 

امنیت خاطر بیشتری به بیان نظرها و انتقادهای 
خود بپردازند. او گفت: »متاسفانه در حال حاضر 
در دانشگاه  ها، شاهد بی  اخالقی برخی از اساتید 

 الـمیـرا حـسیـنـی

ق ن همندیس �ب
گ

ن و دانش آموخت� نه �ب دانشجو�ی نشست مص�ی

یف ه رسش
گ

 و اکمپیو�ت دانش�

برای ایده و عقل ارزش قائل شویم

هستیم. در مواردی مشاهده شده، استاد از پروژه 
100 میلیونی، تنها دو میلیون به دانشجو داده و 
دانشجو هم چاره  ای جز همكاری ندارد. عالوه بر 

اين لطفا شجاعت به خرج بدهید و پی گیری كنید، 
پنج درصدی كه قرار بود از بودجه هر وزارت خانه، 

صرف كارهای پژوهشی شود، كجاست؟ و چه 
خوب می  شود اگر اين پنج درصدها را به معاونت 
منتقل كنند تا اين معاونت مشكل مالی نداشته 

باشد.«
پس از او، نوبت سلمان ابوالفتحی، فارغ التحصیل از 

دانشگاه MIT در مقطع دكترا بود كه از وضعیت 
مقاله نويسی در كشور انتقاد كند: »ما در سال 

2012 نزديک به 20 هزار مقاله ISI داشتیم كه 
در مجالت دنیا چاپ شده بود، اما سوال اين جاست 

كه چند درصد اين  ها خوب هستند؟ متاسفانه 
هرچند از نظر آمار كمی رتبه خوبی داريم، اما از 

نظر كیفی، اين مقاله  ها عمدتا فاقد ارزش هستند. 
همه اين  ها حاصل شرايط و آيین نامه های علمی 

است كه افراد را با تعداد مقاالت ISI مورد سنجش 
قرار می  دهند و همین سبب ايجاد فساد در اين 

سیستم شده است.«
يكی ديگر از فارغ  التحصیالن كارشناسی ارشد 

مهندسی كامپیوتر كه طرحی را در دست اجرا دارد، 

ش
زار

گ
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درباره حمايت  هايی كه اين معاونت می تواند از 
او و همكارانش كند، گفت: »ما به دنبال پول و 

كمک مستقیم نیستیم. اين فضا، فضای گدايی را 
در ذهن تداعی می  كند. اتفاقا اين مسئله خیلی با 
پول حل نمی  شود، بلكه مشكل اصلی ما بازار كار 

است. چنان چه معاونت و بنیاد بتوانند نیازهای 
كشور را به نخبگان اطالع دهند تا دستاوردها 
در اين راستا باشد و پس از آن هم بازار كار را 

تضمین كنند، بزرگ ترين كمک را به شركت  های 
دانش  بنیان كرده  اند. چرخه تولید در محصوالت 
دانش بنیان در مسئله تشخیص نیاز و تضمین 
بازار دچار كاستی  هايی 

است و همین استعدادهای 
برتر را فراری می  دهد.«

نفر بعدی كه استاد 
مهندسی برق قدرت بود، 

از نحوه انتخاب اعضای 
هیئت علمی گاليه داشت: 

»من اهل شهر مشهد 
هستم و از آن  جا كه دلم 

می خواست در شهر خودم 
زندگی كنم، برای عضو 

شدن در هیئت علمی تنها 
دانشگاه دولتی اين شهر، 

در سال 89 مصاحبه دادم، 
اما پذيرفته نشدم و عجیب 

آن كه علت اين مردود 
شدن را هم به من نگفتند. 
درخواستی كه من از بنیاد 

ملی نخبگان دارم، اين است كه اگر كسانی را 
تحت پوشش خود دارد، يک نامه حمايت برای 

جذب به آن  ها بدهد كه اگر در مصاحبه رد 
شدند، برای اين كار دلیل موجه آورده شود.«

اما در پايان صحبت  های دانشجويان و 
دانش آموختگان، تنها خانم حاضر در سالن، 

رويا مهاجری دانشجوی دكترا،  در صحبت  های 
كوتاهی از نتیجه نداشتن مقاالت صحبت كرد: 
»دادن مقاله واقعا مسئله امروز ما نیست. مهم 

اين است كه اين مقاالت نتیجه  ای در پی داشته 

باشد. ما كار تئوری را انجام می  دهیم، اما از حاصل 
آن، كشورهای ديگر سود می  برند و استفاده 

می  كنند.«
مهاجری به خبرنگار »سرآمد« درباره علت 

حاضر نشدن ساير خانم  ها در اين نشست گفت: 
»برخالف آن  چه در نشست ديديد، تعداد زيادی 

از دانشجويان اين دو رشته در دانشگاه شريف 
را خانم  ها تشكیل می  دهند، اما معموال انگیزه و 

عالقه  ای برای حضور در اين نشست  ها ندارند. البته 
من هم از اين كه تنها خانم اين جمع بودم، تعجب 

كردم.«
پس از آن، دكتر ستاری ضمن ابراز خوشحالی 

از حضور در جمع دانشجويان و دانش آموختگان 
دانشگاه شريف، گفت: »در حال حاضر شاهد مطرح 
شدن بحث هايی هستیم كه پیش از اين در كشور 

مطرح نبوده است، موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی 
يا بحث های اقتصاد دانش بنیان. در حوزه اقتصاد 

دانش بنیان حرف های جديدی را برای گفتن داريم 
و اين همان تغییرات ساختاری است كه بايد انجام 

 شود.
در كشور پژوهشگاه هايی داريم كه هزاران میلیارد 

تومان در آن ها هزينه شده است، در حالی كه 
هنوز از ارائه يک فناوری عاجز هستند. اين موضوع 
نشان می دهد كه روند فعلی اشتباه است و سیستم 

بايد اصالح شود. اين اصالح با فرهنگ سازی و با 
تالش همگان میسر است. هدف اصلی معاونت 

علمی، اجرايی كردن قانون حمايت از شركت های 
دانش بنیان است. در حالی كه اقتصاد نفتی نه نیاز به 
فناوری دارد، نه تكنولوژی و نه حتی دانشگاه. ما بايد 

برای ايده، عقل و برای مغز ارزش قائل شويم، بايد 
 برای برند ارزش قائل شويم.«

دبیر هیئت امنای صندوق شكوفايي و نوآوري، 
بزرگ ترين مشكل در راه اجرايی شدن قانون 

دانش بنیان را فرهنگ سازي و جا انداختن فرهنگ 
اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: »بزرگ ترين 

مشكلی كه در جامعه علمی و فناوری وجود دارد، 
بحث فرهنگی است، يعنی جا انداختن فرهنگ 

تاسیس و فعالیت شركت های دانش بنیان در اقتصاد 
كشور. كشوری كه از راه فروش نفت خام پول به 

بخش زیادی 
از هزینه های 
دانشگاه باید 
از محل فروش 
دانش تامین شود. 
باید از استادی 
که وارد حوزه 
تجارت می شود، 
حمایت کرد و در 
دانشگاه ها مرکز 
نوآوری راه اندازی 
شود که این اتفاق 
از دانشگاه شریف 
شروع شده است
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دست می آورد، حاال می خواهد از راه مغز، دانش 
و تكنولوژي پول به دست آورد؛ اين امر نیاز به 

فرهنگ سازی دارد. در اقتصادی كه پايه آن بر اساس 
رانت است و از راه فروش منابع درآمد بسیار بااليی 
دارد، در ظاهر نه احتیاجی به تربیت مغز است و نه 
احتیاجی به تربیت نیروی دانشگاه. قانون حمايت از 
شركت هاي دانش بنیان كه چهار سال پیش تصويب 

شده است، قانون بسیار مدرنی است. بر اساس 
اين قانون اگر كسی به سمت تاسیس شركت های 

دانش بنیان برود، تا 15 سال از دادن مالیات و 
گمرک معاف است و می تواند با سهولت از وام ها و 

تسهیالت صندوق نوآوري و شكوفايي استفاده كند.«
 معاون علمی-فناوری رئیس جمهور با تاكید به 
اين موضوع كه نبايد پول مربوط به مرز دانش 

در تجاری سازی صرف شود و تجاری سازی يعنی 
تسهیالت، افزود: »افرادي از شما كه مايل باشید 

براي تاسیس شركت دانش بنیان، مي توانید از 
طريق مراجعه به سايتdaneshbonyan.ir ثبت 

نام كنید و از شرايط آن مطلع شويد. استفاده از 
تسهیالت صندوق نوآوری و شكوفايی نیز به راحتی 

برای كسانی كه قصد ورود به حوزه دانش بنیان 
را دارند، قابل دسترسی است. در حال حاضر نیز 
صندوق دانشگاه شريف عاملیت اين صندوق را 
بر عهده دارد. تا سقف 300 میلیون تومان وام 

قرض الحسنه برای تاسیس شركت های دانش بنیان 
پرداخت خواهد شد.

بخش زيادی از هزينه های دانشگاه بايد از محل 
فروش دانش تامین شود. بايد از استادی كه وارد 

حوزه تجارت می شود، حمايت كرد و در دانشگاه ها 
مركز نوآوری راه اندازی شود كه اين اتفاق از دانشگاه 
شريف شروع شده است، اما برای رسیدن به مطلوب 

 نهايی چند سالی فاصله است.«
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با بیان اين نكته 

كه بايد از اول مهر فضای دانشگاه ها تغییر كند، 
ادامه داد: »برای اصالح وضع كنونی بايد در دانشگاه 

حركت انقالبی صورت بگیرد. دانشگاهی مانند 
شريف بايد پارک علم و فناوری داشته باشد و ما نیز 

در اين زمینه از هیچ گونه كمک و سرمايه گذاری 
 دريغ نخواهیم كرد.

بنیاد نخبگان يک جزء از كل است. كاستی های 
بنیاد در حال برطرف شدن است و روند كنونی 

رو به رشد است. حمايت های بنیاد در آينده 
هدف مندتر خواهد شد. برای دانشجويان دكترا تا 
18 میلیون تومان و برای دانشجويان ارشد تا 12 

میلیون تومان پرداختی در سال خواهیم داشت كه 
البته اين مبلغ به صورت مستقیم نخواهد بود و به 

شكل جوايز تحصیلي به اين افراد اهدا می شود.
در آيین نامه جديد ابالغي به هر دانشگاه ظرفیتی 
داده می شود تا بتواند نخبه های خود را شناسايی 

و به بنیاد معرفی كند. به اين ترتیب دانشگاه ها 
به مراكز نخبه پرور تبديل خواهند شد. اگر كسی 
در شركت دانش بنیان جذب شود، در سال اول 

80 درصد و در سال دوم 60 درصد حقوق او 
توسط بنیاد پرداخت خواهد شد و اگر فردی 
بخواهد جذب هیئت علمی شود نیز می تواند 

از تسهیالت بورس دكتراي شهید احدي ويژه 
بنیاد استفاده كند، از جمله، پرداخت 20 میلیون 
تومان تشويقي به گروه مربوط به دانشگاه مقصد 

 از طرف بنیاد.«
دبیر هیئت امنای صندوق نوآوری و شكوفايی، 

اتخاذ روش هاي اشتباه را عامل روند كنونی 
حوزه علم و فناوري دانست و افزود: »معاونت 

هیچ محدوديتی به لحاظ مالی ندارد، بايد 
كمک كنیم ارتباطات درست شكل بگیرد. با 

اطمینان می گويم هیچ محدوديت منابعی برای 
تجاری سازی پروژه ها و فعالیت های شركت های 
دانش بنیان وجود ندارد و تمام پروژه ها در قالب 
تسهیالت در نظر گرفته شده قابل حمايت است، 
البته به شرط دانش بنیان شدن اين شركت ها و 

در چهارچوب قانون آن. محدوديت در اين حوزه 
مالی نیست. فضای دانشگاه بايد به سمتی برود 

 كه مشكالت جامعه را حل كند.«
دكتر ستاری در پايان به تالش براي راه اندازی 

سامانه مجازی نخبگان در آينده ای نزديک 
اشاره كرد و ابراز امیدواری كرد رابطه بنیاد و 

 استعدادهای برتر نزديک تر از قبل شود.
اين مراسم كه عصر دوشنبه، نهم تیرماه برگزار 

شد، با ضیافت افطار پايان يافت. 
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توی يكی از رستوران های شلوغ مركز شهر دو 
مرد میان سال سر میز ِگرد و كوچكی

نشسته بودند و بلندبلند بحث می كردند.
يكی شان كه قدكوتاه و چاق بود، با كف دست

تُپلش محكم كوبید روی میز: »از اون طرف
رفت... چرخید و عین قرقی شد... مطمئنم...«
میان سال الغر و زردنبوی طرف صحبتش از
كوره در رفت و داد زد: »تو... تو مگه اون جا

بودی؟ حرف مفت می زنی.« چاق دوباره گفت: 
»از اون طرف... عین قرقی... چیز ديگه ای 

نمی تونه باشه...«
دو جوان 22، 23 ساله، چند میز آن طرف تر

قهوه شان تو فنجان های باريک و دراز
نیمه خورده مانده بود. گوشی های موبايل شان

هر يک به اندازه كف دست بود.
تبلت نقره ای رنگی روی میز بود و يكی برای 
ديگری كه چند رج بیشتر از اولی ابروهايش 

را برداشته بود، توضیح می داد: »اين طوری 
سه سوته كانورت می كنی... با كروم بهتر كار 

می كنه...رله تره...«
مكث كرد و با چشمان كهربايی اش زل زد به

دومی: »تو لكی...؟«
دومی پوک و دل زده خمیازه كشید: »از همه
چیز خسته ام... از اين زندگی پوچ... اگه بمب
داشتم... اگه بود، همین حاال نصف اين شهرو

می بردم رو هوا...«
اولی سر تكان داد و با صدای زير ناله مانند

گفت: »واقعا هم مزخرفه... می فهمم چی
می گی. بايد تِركوند...«

پیرمردی كه پشت سرشان نشسته بود،
صندلی اش را چرخاند سمت آن ها. صدايش

ضعیف و دوپوسته بود.
»راستی راستی دوست داريد شهرو 

بتركونید؟«
دو جوان نگاهشان را از تبلت گرفتند و خیره

شدند به پیرمرد. »چی؟«
پیرمرد كیف سامسونت كهنه اش را كه روی

میز بود، برداشت. چند رشته سیم از در كیف
بسته بیرون بود.

با خون سردی توضیح داد:
»اگه دوست داريد بتركونید، اين سیم ها

رو به هم بزنید... اگه نصف شهر نره رو هوا،
يک سومش حتمی می ره.«

جوانی كه زير ابرويش را كمی برداشته بود، با
صدای جیغ مانندی گفت: »برای چی سیم ها

رو به هم بزنم؟!«
- خودت گفتی... همین چند دقیقه پیش...

دوست داشتی نصف شهر بتركه...
- خب آره... نه... 

- بفرمايید... اين هم دو تا سیم. به همین 

 فـرزام شـیـرزادی

فقط کافیه این دو تا سیم رو 
به هم وصل کنی اه

وت
ن ک

ستا
دا
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راحتی... بفرمايید 
جانم.

جوان دستپاچه شد. »شما كی 
هستید؟ من... من...«

جوان ديگر هم چلپاسه وار دهانش بازمانده
بود.

چند كنجكاو دور میز جمع شدند. دو 
مرد میان سال كه اول داستان دور میز 

گرد نشسته
بودند، توجه شان جلب نشده بود و هم چنان

بلندبلند با هم حرف می زدند: »تو مگه اون جا 
بودی حرف مفت می زنی...«

مرد چاق دوباره جواب داد: »از اون طرف...
عین قرقی... چیز ديگه ای نمی تونه باشه...«

پیرمرد بی اعتنا به جماعت كنجكاو، سامسونت 
مشكی را پیش آورد.

- بفرمايید كار را تمام كنید.
يكی از جوانک ها به ِمن ِمن افتاد: »َمن... اون 

... نه...« و يک باره از كوره در رفت.
»شما هم سن پدربزرگ من هستید... شوخی

می كنید... مگه ما مسخره شمايیم...«
پیرمرد بی آن كه دلخور شود، سامسونت

را جلوتر برد. »شوخی نیست... بفرمايید...
خواهش می كنم... چرا معطلید؟ می ترسید؟«

صدای جیغ مانند جوان دوم مثل دوشیزگان
تازه بالغ شد. »ببريد عقب... ببريد عقب اين

كیف رو...«
اولی لب به گريه شد: »من بدبختم... سه ساله

برای دانشگاه درس می خونم قبول نمی شم.
نگاه به اين موبايل و َدک و پُزم نكن... اين ها

رو بابام با مكافات برام خريده... هزار تا
بدبختی دارم... من يک االغ به تمام معنام...

من گوساله ام.« بلندبلند گريه كرد.
پیرمرد، مغموم و معصوم، رشته سیم ها را

گذاشت توی كیفش و آهسته با تأنی و
پاكشان از در رستوران بیرون رفت.

دو میان سال صدايشان بلندتر شنیده می شد.
- از كجا معلوم... تو مگه اون جا بودی...

- از اون طرف رفت... 
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                                   سـپـیده سـرمـدی

ی اث ب�ش سداری از م�ی                             �پ

آن چه از جان آدم ها مهم تر است

آن چه دو جنگ پیاپی جهانی با موزه ها، 
بنا ها و محوطه های تاريخی كرد، كم از 

هولناكی فاجعه بشری آن نبود. شايد هم از 
بین رفتن آثار به جامانده از تمدن بشری، 

با قرائتی كه در فیلم »مردان آثار ماندگار« 
ساخته جورج كلونی می بینیم، به مراتب 

تاثیرگذارتر و هولناک تر از مردن آدم ها باشد. 
اين بازيگر و كارگردان شناخته شده در اين 
فیلم بازگوكننده روايتی حقیقی از مردان 

هنرمند و جنگ ناديده ای است كه در اواخر 
جنگ جهانی دوم، داوطلبانه ارتش كوچک 
چندنفره ای را تشكیل می دهند تا آثاری را 

كه ارتِش در آستانه شكست آلمان از سراسر 
اروپا ربوده است، باز پس بگیرند و از سوی 

ديگر نگذارند گلوله ها به بناها و محوطه های 
تاريخی شلیک شوند. در سكانسی از اين فیلم، 
فرمانده مردان آثار ماندگار كه به تازگی يكی از 
اعضای ارتش كوچكش را از دست داده است، 
می گويد اگر آدم ها را بكشند، باز هم آدم هايی 

در آن سرزمین به دنیا می آيند و زندگی 
می كنند. اما اگر تاريخ و فرهنگ آن ها را از 

بین ببرند، نسل های آينده نمی توانند آن گونه 
كه پدرانشان بودند، زندگی كنند، و اين گونه 

است كه درحقیقت نسل ها نابود می شوند.
)نقل به مضمون( 

ی
تگ
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می
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چهره شــهرها و پايتخت های اروپايی پس از 
پايان اين دو جنگ چنان دگرگون شــده بود 

كه شناســايی آن ها ناممكن می نمود. بعد 
از جنگ جهانی دوم برای آن ها كه ســبب 
مرگ غیرنظامیان شــده بودند، يا گروهی 

را بر اســاس تعصبات قومی، نژادی و دينی 
به كام مرگ فرســتاده بودند، جرم تازه ای 

تعريف شــد؛ جنايت علیه بشريت. دادگاه های 
بین المللی اين جانیان علیه بشــريت را تحت 
تعقیــب قرار می دادند، محاكمه می كردند و 

در حد توان، به ســزای اعمالشان می رساندند. 
ايــن اتفاق به گونه ای ديگر برای حفظ 

موزه هــا، بناها و محوطه های تاريخی نیز رخ 
داد. 

در كنار ســازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد، يونســكو و در راستای تحقق 

اهــداف آن، كمیته های ملی ايكوم و 
ايكوموس در كشــورهای مختلف دنیا به شكل 

تشكل های غیردولتی راه اندازی شد.
شــوراي بین المللي موز ه ها )ايكوم( سازمان 

غیردولتــي مربوط به امور موزه ها و كارگزاران 
حرفه اي موزه هاســت كه با هدف ترويج منافع 

موزه شناســي و ديگر رشته هاي وابسته به 
اداره و فعالیت هاي موزه ها ايجاد شــده است.

مقر شــوراي بین المللي موزه ها در پاريس 
اســت. اين شورا با بیش از 19000 عضو 

داراي 116 كمیته ملي از كشــورهاي مختلف 
و 6 ســازمان منطقه اي شامل آفريقا، آسیا 

و اقیانــوس آرام، آمريكاي التین و كارايیب، 
كشــورهاي عربي و اروپا فعالیت مي كند.

شــوراي بین المللي در كشورهاي مختلف 
دفاتــري را به منظور ترويج فعالیت هاي 

مرتبط با موزه و موزه شناســي با تأيید يونسكو 
ايجاد كرده است.

    )http://www.irunesco.org(     
بر اســاس كنوانسیون 1959 ژنو آموزش 
میــراث فرهنگی در زمان صلح از جمله 

وظايــف نهاد دولتی حافظ میراث فرهنگی در 

هر كشــور است. آن ها بايد نیروهای مسلح 
را در زمان صلح آموزش دهند تا در شــرايط 

بحــران و جنگ بدانند كه چگونه بايد از 
موزه ها و اشــیای آن حفاظت كنند. جنگ های 
اخیر در مصر، ســوريه و عراق و در پی آن به 

يغما رفتن آثار گران بهای تمدن بشــری از 
موزه ها اهمیت چنین آموزش هايی را بیشــتر 

آشــكار كرد. اما جای يادآوری است كه آمريكا 
در آســتانه حمله به عراق از يونسكو و ايكوم 

خواســت كه مراكز تاريخی اين كشور را اعالم 
كننــد و در نتیجه اين جنگ حتی يک اثر 

تخريب نشد. 
ايكوموس يا شــورای بین المللی بناها و 

محوطه های تاريخی كه در ورشــو و در سال 
1965 تشــكیل شد نیز يک تشكل مردم نهاد  

اســت كه مهم ترين مرجع بین المللی تخصصی 
در زمینــه حفاظت از بناها و محوطه های 
تاريخی اســت. اين تشكیالت نیز در حال 
حاضــر با بیش از 100 كمیته ملی و 20 

كمیته علمی در ســطح جهان گسترش يافته 
است.

كمیتــه ملی ايكوم در دوره جديد فعالیتش 
بعد از انقالب از ســال 1376 و كمیته ملی 

ايكوموس نیز از ســال 1381 در ايران تشكیل 
شده است.

با اين همه اما تخريب میراث بشــری، 
خود میراثی بود كه از قرن بیســتم به 

قرن بیســت ويكم رسید و در اولین گام، 
طالبان افغانســتان در سال 2001 میالدی 

مجســمه های تراشیده شده بودا را كه 
به جامانده از دوره اشــكانیان بودند، در دل 
كوه هــای بامیان ويران كردند تا اين فاجعه 

چنان دوســتداران میراث فرهنگی و نهادهای 
بین المللی را برآشــوبد كه تخريب میراث 
بشــری در شمار جنايات جنگی قرارگیرد 
و آن ها كه میراث تمدن بشــری را نابود 
می كننــد، در دادگاه های بین المللی پای 

میزهــای محاكمه بیايند و به دلیل جنايت 
علیه میراث فرهنگی محكوم شــوند. 
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 مـسـتـانه تابـش

)کارشناس تغذیه و رژیم درمانی(

نشی�ن ن ای دور زدن مصایب پشت م�ی پنج روش �ب

اندامتان را از نو بسازید

هوشمند بنوشید
نمی توانید از نوشابه دل بكنید؟ نوشیدنی محبوبتان 

سون آپ با طعم لیموست؟ اگر نوشابه نباشد، غذا 
اصال از گلويتان پايین نمی رود؟ الزم نیست خجالت 

بكشید، باالخره هر كسی يک نقطه  ضعفی دارد! 
پس حاال كه نمی توانید با وجود همه چیزهايی كه 
در مورد مضرات نوشابه خوانده و شنیده ايد، از اين 
نوشیدنی بگذريد، كافی است فقط يک لیوان از آن 

را با نوشیدنی ديگری مثل آب يا نوشابه رژيمی 
جايگزين كنید تا در مصرف 10 قاشق چای خوری 

شكر صرفه جويی كرده باشید.
شكری كه در نوشابه وجود دارد، 

احساس سیری را از شما 
می گیرد. در يک تحقیق 

دانشگاهی دو گروه از افراد 
كه روزانه 450 كالری 

اضافه از نوشابه و آب نبات 
ژله ای دريافت می كردند، با 

هم مقايسه شدند. آن هايی كه 
آب نبات می خوردند، اشتهايشان 

را از دست داده و به طور ناخودآگاه كمتر سراغ 
تنقالت ديگر می رفتند، اما گروه دوم احساس 

سیری نداشتند و باز هم به خوردن ادامه می دادند. 
جالب است بدانید، نتیجه تحقیق افزايش وزن دو 

كیلوگرمی گروه دوم طی يک ماه بود.

دانشجویید یا استاد دانشگاه؟ 
شاید هم مدیر یا محقق باشید. 
خیلی هم فرقی نمی کند، 
چون یکی از دردهای مشترك 
آدم های پشت میزنشین که 
آن قدرها هم حوصله یا انگیزه 
ورزش و فعالیت بدنی ندارند 
)احتماال دارید سرتان را به 
عالمت مخالفت تکان می دهید 
که ما حوصله داریم، وقت 
نداریم!(، چاقی است. پنج سال 
که از شروع پشت میز نشینی 
می گذرد، کم کم می توانید 
الیه های چربی را که در ناحیه 
شکم و ران یا باسن دور هم 
جمع شده اند، حس کنید. 
برای دور زدن این نوع چاقی 
روش های ساده ای هست که 
ربطی هم به گرفتن رژیم های 
سخت و طوالنی ندارد و شما 
با چند تغییر کوچک در سبک 
زندگی تان می توانید تناسب 
اندام خود را تضمین کنید. 
درست مثل این که قطعه های 
لگو را به هم بریزید تا خانه  
دیگری را از نو بسازید. 

ت
الم

س
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معجزه 20 دقیقه
خیلی از ما حتی موقع غذا خوردن هم از 

تلفن همراهمان دور نمی شويم و همین طور 
كه لقمه ها را تندتند فرو می دهیم، مشغول 

چک كردن ای میل، پیام های وايبری، جواب 
دادن به پیامک  و... هستیم. پس شايد بد 

نباشد ال به الی همه اين كارها، ساعت تلفنمان 
را هم تنظیم كنیم تا سر 20 دقیقه زنگ بزند. 

در اين مدت قرار است آرام غذا خوردن را 
امتحان كنیم. وقتی غذا را نیمه جويده قورت 

می دهید، مغز هیچ احساسی از غذايی كه وارد 
معده شده، ندارد و اين 

وضعیت شما را به 
سمت پرخوری 

می كشاند. به 
همین دلیل 

است كه 
احساس سیری 

نمی كنید. در 
حالی كه محققان 

نشان داده اند كه يكی 
از اصلی ترين و ساده ترين روش های الغر شدن 

بدون رژيم، رعايت اين فاصله زمانی است.

آدامس نعناعی تند بجوید
جويدن يک آدامس بدون قند با طعم تند و 
قوی يكی از روش های ساده، كم هزينه و البته 

موثر در پیش گیری از ناخنک زدن بیش از 
حد و پرخوری كردن ناآگاهانه است.

از قانون 20/80 پیروی کنید
بعضی از ما انگار كه در طول زمان شرطی 

شده ايم و تا وقتی كف بشقابمان را با يک تكه 
نان كوچک كامال تمیز نكنیم و با خودمان 

نگويیم »اين قدر خوردم كه نمی توانم از جايم 
بلند شوم«، قادر به دل كندن از میز غذا 

نیستیم. ولی مردم اوكیناوا، در جنوبی ترين 
نقطه ژاپن، عادتی دارند كه اسمش را »هارا 

هاچی بو« گذاشتند؛ يعنی همین قانون 
20/80. در اين روش ساده فقط كافی است 

كه 20 درصد از غذايی را كه در بشقاب 
كشیده ايد، كنار بگذاريد و به نتیجه آن شک 

نداشته باشید. چون تحقیقات در آمريكا نشان 
داده كه اين روش در اغلب افراد موثر است.

فقط یک ساعت بیشتر بخوابید
وقتی در مورد تاثیر خواب بر كاهش وزن 
حرف می زنیم، بعضی ها با خودشان فكر 
می كنند كه منظورمان 9 تا 10 ساعت 

خوابیدن است و سريع موضع می گیرند كه: 
»ما خیلی سرمان شلوغ است. اگر بخواهیم 

نصف روز هم بخوابیم تا الغر شويم، به 
هیچ كدام از كارهايمان نمی رسیم« و... در 

حالی كه بر اساس پژوهش های 
انجام شده در دانشگاه 

میشیگان، تنها يک 
ساعت خواب 

بیشتر در طول 
شب می تواند به 
شما كمک كند 
تا شش درصد 

در مصرف كالری 
روزانه صرفه جويی كنید. 

خواب كافی يک اثر ديگر هم روی چاقی دارد؛ 
محققان می گويند اگر كمتر از هفت ساعت 

در شبانه روز بخوابید، اشتهايتان به شدت 
افزايش پیدا می كند و در طول روز به  شكلی 

غیرمعمول گرسنه خواهید بود.
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آرامش را جرعه جرعه بنوشید
 بادرنجبویه 

قبول داريم كه استرس و نداشتن آرامش از 
معايب زندگی در قرن بیست ويكم است، اما 

انسان های 2000 سال پیش هم به اندازه من و 
شما به آرامش اهمیت می دادند و صدها روش 

برای رسیدن به آن داشتند. استفاده گسترده از 
گیاه بادرنجبويه در يونان باستان و اشاره ابن سینا 

به اين گیاه به عنوان يک داروی نشاط آور 
نشان می دهد كه بادرنجبويه يكی از موثرترين 
روش ها برای كسب آرامش بوده و امتحانش را 

طی اين همه سال به خوبی پس داده است. اين 
گیاه هم  خانواده نعناع است و يكی از اصلی ترين 

ويژگی هايش اين است كه بوی لیمو می دهد. 
مطالعات يكی، دو دهه اخیر نشان داده است كه 

بادرنجبويه خاصیت ضداسترس و ضداسپاسم 
دارد و حتی می تواند به عنوان يک داروی 

ضدنفخ موثر مورد استفاده قرار بگیرد. هم چنین 
پژوهش های انجام شده در كشور آلمان نشان 

داده اند كه بادرنجبويه می تواند تاثیر چشم گیری 
در افزايش كیفیت خواب داشته باشد.

 گل ساعتی
درست است كه اين روزها خانه اغلب ما باغچه 

ندارد، ولی اگر كمی از گل و گیاه سررشته داشته 
باشید، البد گل ساعتی را در پارک ها و فضاهای 

سبز داخل شهر ديده ايد. گل ساعتی جزو 
گل های تزيینی پرطرفدار است، با اين حال تنها با 
نگاه كردن به آن نمی شود آرام شد! تاثیر اين گیاه 

در رفع استرس و اضطراب و آرام كردن افراد در 
كارآزمايی های بالینی مختلف به اثبات رسیده، به 
 طوری كه خیلی از داروهای گیاهی ضداسترسی 
كه در قفسه های داروخانه پیدا می شوند، حاوی 
گل ساعتی هستند. در انیستیتوی ملی گیاهان 

دارويی انگلستان و انجمن غذا و داروی آلمان 
تحقیقات متعددی در زمینه تاثیر استفاده از 
گل ساعتی در درمان استرس انجام شده كه 
نتیجه شان حاكی از اثربخشی آن بوده است. 

البته مزايای جوشانده گل ساعتی فقط در كسب 
آرامش خالصه نمی شود، بلكه شما با استفاده 

روزانه از اين نوشیدنی می توانید از شر اسپاسم هم 
خالص شويد.

چطور بنوشیم؟

برای درست کردن این نوشیدنی فقط به یک 
قاشق مرباخوری از برگ های این گیاه، یک 

قوری و بخار آب احتیاج دارید! برای این 
کار پنج گرم از گیاه را همراه یک لیوان آب 
 جوش داخل قوری بریزید و اجازه دهید به 

مدت 15 دقیقه روی بخار آب دم بکشد. در 
ضمن یادتان باشد که مبتالیان به کم کاری 

تیرویید و خانم های باردار مجاز به استفاده از 
این نوشیدنی نیستند. ولی توصیه اکیدمان 
به خانم هایی که در حوالی سن یائسگی به 
سر می برند، این است که روزی دو فنجان 

جوشانده بادرنجبویه بنوشند.

چطور بنوشیم؟

برای درست کردن جوشانده گل ساعتی کافی 
است یک قاشق سوپ خوری از این گیاه را 

داخل یک لیوان آب  جوش بریزید، در ظرف 
را ببندید و بگذارید 8 تا10 دقیقه بماند. البته 

اگر باردار هستید، قصد رانندگی طوالنی 
دارید، یا از داروهایی مانند موکلوبومید 

استفاده می کنید، بهتر است نوشیدنی دیگری 
را برای رسیدن به آرامش امتحان کنید.
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تقصیر خودش بود كه پای ما را به چنین جايی 
بازكرد. ماكه ادعايی نداشتیم. حتی در مخیله مان 

هم نمی گنجید كه يک روزی سر از اين جور جاها 
در بیاوريم. هرچه ياد داريم، دعای شب های قدرمان 
همه چیز بوده اال اين يكی كه مثال روزی روزگاری 

سر سجاده دعا، نشسته باشیم و زمان هم زمان اجابت 
باشد و ما از خدا سالمتی و تعجیل در فرج و كنكور 

و كار و ثروت و ازدواجمان را خواسته باشیم و بعد 
قدری تامل كرده و با حال اعتذاری گفته باشیم:” خدايا 

خداوندا! ما را از اعضای بنیاد ملی نخبگان قرار بده! 
]تازه »عضو« هم نه! از »افراد تحت پوشش«...[ نه! هر 

چه فكر می كنم می بینم هیچ كدام ما هرگز چنین 
حرفی نزده است. كار، كار خودش بوده كه پای ما را به 
اين قصه باز كرده است. قصه ای كه برخالف شاهنامه، 

اولش خوش بود. چند صباحی باد به غبغبمان انداخت 
و مجابمان كرد كه وقتی در شهر راه می رويم  يک جور 

عاقل اندر سفیهی به ديگران نگاه كنیم... حاال برای 
منی كه سال هاست اينجا بست نشسته ام، خوشی های 
آخر شاهنامه ای خیلی وقت است تمام شده اند. اصال 

انگار يک روز ناگهان شاهنامه  ما را بسته و تذكره 
االولیاء به دستمان داده . يكباره ديديم باری بر دوش 
ما گذاشته و به تماشايمان نشسته است... ما را آورده 

در جريان زندگی به جايی رسانده كه امكانات خاصی 
برای ما فراهم كنند. گفتند بودجه كه هست، ما هم 

كه ارزشش را داريم، پس بگذار برايمان هزينه شود. اما 
خوب تر كه نگاه كرديم ديديم هم بودجه آنقدرها مفت 

و مجانی نبايد هدر رود، هم ما حاال حاال ها كار داريم تا 
اليق اين تخصیص خوردن ها بشويم. بعد ما يک چراغ 

برداشتیم و راه افتاديم در هزارتوی اين بنیاد عريض 
و طويل و كوچک و بزرگش را زير ذره بین گرفتیم. 
خیلی چیزها ناراحتمان كرد و خیلی تر، امیدوارمان. 

خیلی جاها صدايمان در نیامد و خیلی تر حرف هايمان 

آماده باش طوفان را
ن

گ
ب� ن  بنیاد میل �ن

گ
حسب حال یک فعال فرهنیک

 ماجـده مـحمـدی

را گفتیم. كلمه هايی كه صورت جلسه شد و صورت 
جلسه هايی كه گم! اين وسط تنها هم نیستیم. روز 

به روز بر شمارمان اضافه می شود. اما آنچنان كه بايد 
پیش نرفته ايم. در میانه بامی ايستاده ايم كه يک سويش 
دوستانمان هستند و سوی ديگرش مسئوالنمان و راه 

چنان حساس است كه افتادن از يک طرف بام همواره 
محتمل. خانواده ای كه ناخواسته عضوش شده ايم، روز 
به روز بزرگتر می شود و دل مشغولی هايش بیشتر. در 

كنارمان خواهرها و برادرهايی از شرق و غرب كشورمان 
داريم كه حقیقتا سرمايه اند. برای اينها كار كردن تمركز 

و تجربه بزرگترها و ايده های جوان ترها را می خواهد. 
و پیوند اين دو، گاه بسیار سخت است. در واقع 

گیركردن در پیچ و خم های اداری و رسم و رسومات 
مديريتی آن را سخت می كند. ما كه روحمان هم از 

اين تالش ها و دغدغه ها و شلوغ كاری ها خبر نداشت. 
خودش رشته ای برگردنمان انداخت و دوستانه به اينجا 
كشاندمان. قطعا گمانش اين بوده كه كاری قرار است از 

دست ما بر بیاد... گره مشكلی می تواند به دست ما باز 
شود يا... اين ياداشت را نوشتم كه بگويم ما نقشه اش را 
خوانده ايم و خیلی وقت است آماده به كار ايستاده ايم. 

اينجا می آيیم و می رويم و خراب می كنیم و می سازيم 
تا از آخرش يک خانواده ای شكل بگیرد كه در آن همه 
به درد هم بخورند و به كار كشور بیايند و نور بشوند به 

ديدگان رهبری كه به ما چشم دوخته است...
اين ياداشت را برای خواهرها و برادرهايم نوشتم كه 

بگويم همه مشكالتی را كه شما می بینید ما هم 
می بینیم... به عالوه آن ها در شما اراده ای هست كه 

امید می پاشد به دل ما، كه پیش خواهیم رفت... در 
شما عزمی هست كه به اينجا رسانده شما را... اين 

عزم را... به كار بايد بست!
به طفل تخته تعلیم دادن استاد... حكايتی است كه 

آماده باش طوفان را... 

ت
اش

دد
یا
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 مـهـدی اسـتاداحمد

خواستگاری نخبگان

; واژه  نخبه برای افراد مختلف 
می تواند معانی مختلفی داشته 
باشد. اما آن چه که اکثر افراد در آن 
اشتراك  نظر دارند، مطالبات جامعه 
از نخبگان است. مطالبات جامعه از 
نخبگان آن قدر زیاد و متنوع است 
که باید آن را هر روز و هر لحظه مثل 
آنتی ویروس ها به روز کرد. این مطالبات 
گاهی به شدت متناقض اند. مثال ممکن 
است بعضی  از مردم همواره از این گله 
داشته باشند که چرا نخبگان خود را 
تافته  جدابافته می پندارند و مثل بقیه 
زندگی نمی کنند. در عین حال نیز از 
نخبگان توقع دارند که مثال اگر به یک 
کشور ساحل دار که جام جهانی در آن 
برگزار می شود سفر کرده اند، هنگام 
قدم زدن در ساحل به جای شلوارك 
از کت وشلوار استفاده کنند. از سویی 
دیگر ممکن است فردی را به هیچ وجه 
نخبه حساب نکنند، اما از او توقع 
داشته باشند در استخرهای همان 
کشور خیلی مواظب رفتار خود باشد، 
چراکه او یک نخبه است. 
خواسته های جامعه از نخبگان آن قدر 
فراوان است که کسی به خواسته های 
خود نخبگان توجهی نمی کند. وقتی 
صحبت از خواسته های یک انسان 
می شود، بی تردید بحث به سمت 
خواستگاری می رود.

اگر هم نرفت، سعی کنید به زور برود، 
زیرا می خواهیم خواستگاری نخبگان 
را بررسی کنیم.

خانواده های نخبه دار در مراسم 
خواستگاری نخبه  دم بختشان با یکی 
از سه حالت زیر روبه رویند:
 خواستگاری نخبه از غیر نخبه
 خواستگاری غیرنخبه از نخبه
 خواستگاری نخبه از نخبه
در ادمه  مطلب، این سه حالت را به 
میمنت و مبارکی بررسی خواهیم 
کرد. از آن جا که نخبگان معموال پای 
رایانه شان هستند، الزم به ذکر است 
که برای دیدن ادامه  مطلب الزم نیست 
روی ادامه   مطلب کلیک کنید. صرفا 
کافی  است که چشمتان را از همین جا 
به سمت پایین صفحه ببرید، به طوری 
که در انتها به گل قالی ختم  به خیر 
شود.
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 خواستگاری نخبه از غیر نخبه
خواستگاری يک نخبه از يک غیرنخبه معموال 
با شكوه و اقتدار خاصی برگزار می شود. شكوه 

و اقتدار مذكور از روزهای قبل خواستگاری 
آغاز می شود. يعنی از روزی كه غیرنخبه  

مورد خواستگاری به دوستانش پز خواستگار 
نخبه اش را می دهد و آن ها را به  خاطر داشتن 

خواستگاران غیرنخبه تحقیر می كند و برای 
آن ها از مزايای زندگی با نخبگان می گويد. 
سرانجام روز خواستگاری فرا می رسد و فرد 

نخبه با گل و شیرينی و شكوه وارد منزل 
عشق نخبه كشش می شود. دو خانواده پس از 

گفت وگو درباره  قیمت خودرو، نوسانات دالر و 
بررسی بازی غرورانگیز ايران در برابر آرژانتین، 

سراغ اصل مطلب می روند و عروس و داماد 
آينده را با هم تنها می گذارند تا طبق آخرين 
مصوبات مجلس درباره  گفت وگوی دختران و 

پسراِن در آستانه  ازدواج، با هم گفت وگو كنند. 
اين گفت وگو در ابتدا با اشاره  فرد نخبه به 

سوابق و دستاوردهای بزرگ او آغاز و كم كم 
با شروع بحث درباره  مسائل مالی وارد دوران 
افول خود می شود. در همین زمینه گفته اند: 

خداوندا مرا نخ ده که نخبه.
و نخ احتماال مخفف نان خشک است.


 خواستگاری غیرنخبه از نخبه
خواستگاری فرد غیرنخبه از يک نخبه شايد 
شكوه و شیرينی خیلی زيادی نداشته باشد، 

اما احتماال نتیجه  جذاب تری دارد. 
مراسم خواستگاری به اين  شكل 

است كه دو خانواده پس از 
گفت وگو درباره  قیمت خودرو، 

نوسانات دالر و بررسی باخت ايران 
در برابر بوسنی، سراغ اصل مطلب 
می روند و عروس و داماد آينده را 

با هم تنها می گذارند تا طبق آخرين مصوبات 
مجلس درباره  گفت وگوی دختران و پسراِن در 

آستانه  ازدواج، با هم گفت وگو كنند. پس از 
انجام اين گفت وگو، فرد نخبه، بین نخبه ماندن 
و در كنار يک  غیر نخبه ماندن دومی را انتخاب 

می كند. در همین زمینه گفته اند:
بنده هستم آدمی غیرالیت / نخبه  جون! 

تنهایی ام را کن دیلیت


 خواستگاری نخبه از نخبه

خواستگاری يک نخبه از يک نخبه را می توان 
تفاهم مغزها نامید. اين خواستگاری در فضايی 
سرشار از درک متقابل و تفاهم عاشقانه برگزار 

می شود. 
مراسم خواستگاری به اين  شكل است كه دو 

خانواده پس از گفت وگو درباره  قیمت خودرو، 
نوسانات دالر و بررسی تساوی ايران در برابر 
نیجريه، سراغ اصل مطلب می روند و عروس 

و داماد آينده را با هم تنها می گذارند تا طبق 
آخرين مصوبات مجلس درباره  گفت وگوی 
دختران و پسراِن در آستانه  ازدواج، با هم 

گفت وگو كنند. اين گفت وگو با تفاهم آغاز 
می شود و با اولین تپش های عاشقانه  قلب دو 

كبوتر نخبه به پايان می رسد. اما اين پايان 
ماجرا و آغاز يک زندگی مشترک نیست. زيرا 
وقتی دختر و پسر مذكور در حال هم دلی و 

هم فكری و برنامه ريزی برای زندگی مشترک 
بوده اند، بزرگ ترهايشان با هم درباره  شرايط 

آن ها گفت وگو كرده اند و پس از بررسی 
اوضاع و احوال آن ها، در مورد مخالفتشان با 
شكل گیری زندگی اين زوج به توافق 

رسیده اند. اين جاست كه زوج نخبه  
تصمیم می گیرند با هم از خانه 

فرار كنند.
در همین زمینه گفته اند:

کبوترنخبه ای با شوق پرواز 
سفر را کرد باالجبار آغاز 
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1
 در آغاز کالم و سبب تاسیس این ستون

با سالم  و درود بی پايان
به حضور شما مخاطب جان!

بنده بعد از مطالعات زياد
كوشش و سعی و كسِب علم و سواد

توی تاريِخ علم، خبره شدم
 خودم استادی ام برای خودم!

پس بنا كرده ام كه بعد از اين
با زبانی صمیمی و شیرين

بكنم رخنه توی قايِق علم 
پرده بردارم از حقايِق علم

پای خود را فرو كنم تا بیخ
داخِل كفِش كهنه تاريخ

با سندهای معتبر اين جا
واقعیات را كنم افشا

 نـسیـم عـرب امیـری

بنويسم چگونه شد كه بشر
رفت دنبال اختراع فنر

چه كسی كشف كرد  توی تفنگ
بايد اينسان قرار داد فشنگ

يا چه شد كشف شد هواپیما
تلفن، تلگراف و قطب نما

چرخ و رايانه و ترانزيستور
كاغذ و دستگاه چاپ و موتور

كار من توی اين ستون اين است
گفتن قصه های شیرين است

پس به دور از حواشی و جنجال
قصه های مرا بكن دنبال

تا شود سینه ات ز غم خالی
مرسی از لطف حضرت عالی!

تلفن کشف شد به این ترتیب نز
ط
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2
در سبب اختراع تلفن

سال ها آتش و كبوتر و دود
بهترين راه ارتباطی بود

تا كه يک روز آدمی فاضل
نام ايشان:الف، گراهام بل

كه زنی داشت تنبل و وراج 
مدتی شد ز كار خود اخراج

شد پس از آن سه ماه خانه نشین
گوشه خانه دپرس و غمگین

طفلكی مثل آدمی عالف
بود هم صحبت زنی حراف

كه به جز حرف های بی پايه
 روز و شب با زنان همسايه،

دور هم جمع می شدند مدام
چه در ايوان، چه داخل حمام

الغرض مرد مفلس و بدبخت
شد گرفتار اين شرايط سخت

گفت: بايد كه فكر بكری كرد
راهكاری بیان و فكری كرد

تا كه اين بانوان همسايه
جای صرف هزينه و مايه،

بنشینند گوشه منزل 
هی نگردند در خیابان ِول 

نكنند اين َقَدر عبور و مرور
بشود ارتباط ها از دور

پس به اين قصد و نیت اين آقا
آستین را زد آن میان باال

رفت دنبال كشف های عجیب
تلفن كشف شد به اين ترتیب!

تا كه زن ها به جای آمد و ُشد
توی جمعی زنانه و بی خود

داخل خانه ها اسیر شوند
تلفن توی دست پیر شوند!
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 مـعصـومـه تـرکـانی

از تقسیم بندی
آب زاینده رود
تا تعیین قبله
مسجد شاه

چند روایت

ن عامیل اءالد�ی  عیمل شیخ �ب
گ

از زند�

ان
رگ

بز
د 

کنن
ن 

چنی

تاریخ معموال قاضی خوبی است؛ یعنی 
به ندرت اتفاق می افتد که درباره یک 

شخصت قضاوت غلط داشته باشد. 
نمی خواهیم بگوییم هر کس که از فیلتر 

تاریخ رد شد و بعدها از او به خوبی یاد 
کردند، یک آب شسته تر از بقیه بوده و 

مو الی درز کارها و تصمیماتش نمی رفته؛ 
بلکه منظورمان این است که البد یک یا 

چند دلیل قانع کننده برای برجا ماندن این 
نام نیک می توان ذکر کرد. مصداق این 

قضاوت تاریخی نام نیکی است که از شیخ 
بهاءالدین عاملی باقی مانده است؛ دانشمند 

و حکیم عصر صفویه که مردم درباره اش 
داستان های افسانه  ای کم نساخته اند. اگر از 
همه ماجراهایی که در اطراف زندگی علمی 

شیخ وجود داشته بگذریم، او دست کم 
دارای یک ویژگی تحسین برانگیز بوده 
که باعث شده ما در این شماره نشریه 

به سراغ سلوك علمی او برویم؛ استفاده 
از علم در خدمت زندگی مردم. این که 

شیخ با وجود تمایالت فلسفی و عرفانی، 
سعی می کرده در کنار مردم زندگی کند 

و به گرفتاری های آنان بی اعتنا نباشد، 
آن قدر مهم است که می تواند الگوی امروز 

دانشمندان و دانشگاهیان ما باشد. مثال 
می زنم؛ یکی از کارهای شیخ بهایی در کنار 
تعیین قبله مسجد شاه و نوشتن کتاب های 

حکمی، تقسیم بندی آب زاینده رود بوده 
که به شکل مستقیم در زندگی روزمره 

مردم اثر می گذاشته است. در صورتی که 
در سال های اخیر زاینده رود به خشکی 

گراییده و از آن رود زنده و زیبای اصفهان، 
تقریبا چیزی باقی نمانده است. آیا این که 
نخبگان و برگزیدگان علمی کشور قاعدتا 
باید بنشینند و درباره این بحران زیست 
محیطی هم فکری کنند و آن را به گوش 

مسئوالن برسانند، توقع زیادی است؟ 
علی ای حال ، زندگی علمی شیخ بهایی 

نشان می دهد یکی از وظایف اهل علم حل 
کردن همین گرفتاری هاست.  
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  1  دعوت عزالدین حسین به اصفهان
عزالدين حسین بعد از نماز عشا، دوباره نامه 
شیخ علی منشار »شیخ االسالم اصفهان« را 
كه او را از جبل عامل به اصفهان و حكومت 
شیعی صفويه دعوت كرده بود، با خود مرور 
كرد. عثمانیان چندی پیش استاد و دوست 

گران قدرش، شهید ثانی، را به شهادت رسانده 
بودند و در آزار و اذيت شیعیان از هیچ كاری 

فروگذار نمی كردند. قرآن را باز كرد، آيه 
 »والذين هاجروا...« آمد. 

عزالدين حسین كه از نوادگان حارث همدانی 
از صحابه موالی متقیان حضرت علی بود، به 
همراه خانواده از جبل عامل به سمت ايران 

روان شد، همراه با چشمه ای بهشتی از جبل 
عامل، فرزند برومندی به نام بهاءالدين كه 

می آمد تا به زاينده رود ايران بپیوندد و دريايی 
شود به نام نامی شیخ ذوالفنون شیخ بهايی، 

عارف اديب شاعر، فقیه حكیم منجم مهندس.
  2  شیخ و ایران 

بهاءالدين 13 ساله بود كه وارد اصفهان شد. 
در اصفهان بود كه زبان فارسی را آموخت و 

نیز زبان تركی را، كه زبان دربار در عهد صفوی 
بود.  سه سال بعد پدر شیخ بهايی توسط 
شاه طهماسب و به توصیه شیخ منشار به 

مقام »شیخ االسالمی« قزوين، پايتخت صفويه 
رسید. شیخ بهايی همراه با پدر به قزوين رفت 
و  تحصیل علوم را در حوزه علمیه قزوين پی 
گرفت. اولین و مهم ترين استادش پدرش بود 

كه با او تفسیر و حديث و ادبیات عرب و معقول 
خواند و از او اجازه روايت دريافت كرد. بعد 
نزد مال عبداهلل يزدی حكمت و كالم و طب 
و منقول را فراگرفت و از پیر احمد قزوينی 

حكمت و رياضیات آموخت. بعدها پدرش به 
شیخ االسالمی هرات منصوب شد و بعد از وفات 

پدرش، بهاءالدين 31 ساله به جای پدر به 
شیخ االسالمی هرات رسید. اين اولین منصب 

رسمی او بود، ولی در همان سال پدر همسرش 
شیخ علی منشار درگذشت و شیخ بهايی به 

سمت شیخ االسالمی اصفهان رسید. 

  3  شیخ و سفر
بهايی پس از مدتی به شوق سفر حج از 

شیخ االسالمی كناره گرفت و سفر طوالنی 
خود را آغاز كرد. به صورت ناشناس و در 

لباس درويشی به سفر می رفت و با عالمان 
هر ديار از هر مسلک و مذهبی ديدار می كرد 
و اغلب تقیه پیشه می كرد. او در اين سفر به 
عراق و حلب، شام، مصر، سرانديب، حجاز و 

بیت المقدس رفت. برخی از علما از تسامح او با 
ساير مذاهب ايراد گرفته اند و گاهی او را سنی 
مذهب نامیده اند و گاهی نیز به زرتشتی گری 

متهمش كرده اند، اما خود او صريحا به اين 
نوع مشی در قصیده »وسیلۀ الفوز و االمان« 

كه در مدح صاحب الزمان و در 63 بیت سروده 
شده، اشاره می كند. آن چه مسلم است، بهايی 

فقیه شیعی معتدلی بوده و به شیوه قدما به 
اقوال و آثار عامه نظر داشته است.
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  4  شیخ و شاه عباس
شیخ بهايی را »نزديک ترين علما به شاه عباس« 

می دانسته اند. شیخ بهايی همواره مورد تكريم 
شاهان صفوی بود، ولی بیشتر به عزلت نشینی 

گرايش داشت  و در حسرت گذشته »دلم 
از قیل و قال گشته ملول / ای خوشا خرقه 
و خوشا كشكول« سر می داد. از سفرهای 

تاريخی شیخ بهايی همراهی او با شاه عباس 
در سفرهای پیاده اش به مشهد است. شاه در 
سفرها و لشكركشی ها شیخ را به همراه خود 

می برد و اين كار را در مقام تفال به فتح و ظفر 
انجام می داد؛ تا آن جا كه به گزارش »اوحدی 

بلیانی« در عرفات العاشقین كلمه »شیخ 
 بهاءالدين« طلسم فتح ايروان بوده است.     
اقامه نمازجمعه اصفهان نیز برعهده شیخ 

بهايی بود. اما اين امور سبب نمی شد در روابط 
خود با شاه جانب شرع را فروگذارد، چنان چه 
در چراغانی و جشن نوروز 1018 كه مقارن با 

دوازدهم محرم بود و هیچ يک از علما جرئت 
اعتراض و خرده گیری بر عمل شاه را نداشتند، 

بهايی با ساختن ماده تاريخ »علی ببخشد« 
اعتراض و نارضايتی خود را از عملكرد شاه 

صفوی اظهار داشت.

  5  شیخ بهایی و مردم
شیخ بهايی با وجود پايگاه واالی علمی و 

اجتماعی و آمدوشد با دربار، از معاشرت با 
توده عوام، حتی درويشان و معركه گیران 

اصفهان نیز رويگردان نبود و به قول خودش 
 »میل قلندری« داشت.

حكايت مشهوری هست كه گويند: شاه عباس 
شنید شیخ بهايی گاه در حلقه معركه گیران و 

شعبده بازان حاضر می شود و به تماشا می پردازد. 
چون اين كار را مناسب مقام شیخ بهايی 

نمی دانست، خواست با كنايه او را از رفتن به 
چنین جای ها بازدارد. به شیخ گفت: شنیده ام 

برخی از عالمان و طالبان علوم دينی، كنار اراذل 
و اوباش، در معركه شعبده بازان حاضر می شوند؛ 
حال آن كه چنین رفتاری مناسب شأن اهل علم 

و اعتبار نیست. شیخ بهايی بالفاصله در پاسخ 
شاه گفت: آن چه در اين باره به سمع مبارک 

رسیده، برخالف واقع است، چون من اغلب در 
آن مجامع حاضر بوده ام و تا به حال احدی از 

اهل علم و اشراف را آن جا نديده ام! 

 6  شیخ و معاصران و شاگردان
شیخ بهايی با بزرگانی چون مقدس اردبیلی و 
میرداماد و میرفندرسكی هم دوره و هم نشین 

بود و از بی شمار شاگردانش می توان به 
مالصدرا، فیض كاشانی و  محمدتقی مجلسی 

اشاره كرد كه هركدام برای خودشان جبل 
عاملی بودند در علم. در »روضات الجنات« 

آمده كه احاطه شیخ بر دانستنی های بسیار 
و حكايت و نوادر و اشعار، مجلس روزهای 

تعطیل وی را كه محل گفت و شنود 
چنین ظرايفی بود، از مجالس رسمی درس 

خواستنی تر ساخته بود.
  7  شیخ و تصوف 

او در آثار و اشعار خود به اكابر و بزرگان 
صوفیه پرداخته و از آن ها مانند محی الدين و 
بايزيد بسطامی به بزرگی ياد كرده و مثنوی 

مولوی را »قرآنی به زبان پهلوی« خوانده 
است. اين ها باعث شده تا برخی از علمای 

شیعه به دلیل گرايشش به تصوف بر او خرده 
 بگیرند.

 به گفته عالمه مجلسی او اهل رياضات شرعی 
و چله نشینی بوده. اگر تصوف را به معنای 

ترک تعلقات دنیوی و مجاهده با نفس در نظر 
بگیريم، بهايی سهم فراوانی از آن داشته است.

  8  شیخ و فلسفه
حقیقت اين است كه شیخ  به فلسفه روزگار 

خود كه آن را حكمت يونانیان می خواند، به ديده 
عنايت نگاه نمی كرد و بیشتر مايل به حكمت 

 ايمانی يا درواقع همان عرفان اسالمی بود: 
چند و چند از حکمت یوناییان

 حکمت ایمانیان را هم بدان 
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و نیز علم رسمی را بی حاصل می دانست و 
 گوهر سعادت را در آموختن علم عاشقی.  
علم رسمی سربه سر قیل است و قال

 نه از او کیفیتی حاصل نه حال
علم نبود غیر علم عاشقی
مابقی تبلیس ابلیس شقی

 9  شیخ و معماری 
آثار معماری شیخ به سه دسته تقسیم 

می شوند؛ اول آثاری كه نسبت آن ها به شیخ 
قوی است، مانند اثر مهندسی تقسیم بندی 

آب زاينده رود برای هفت ناحیه كه شرح آن 
در سندی كه به »طومار شیخ بهايی« مشهور 

است، آمده. دوم آثاری كه بنابر گزارش 
منابع به او انتساب دارد، مانند تعیین دقیق 

قبله مسجد شاه اصفهان، طراحی نقشه 
حصار نجف و طراحی و ساخت شاخص ظهر 

شرعی در مغرب مسجد شاه اصفهان و نیز 
در صحن حرم امام رضا)ع(، طرح ديواری در 

صحن حرم حضرت امیرالمومنین در نجف 
اشرف به قسمی كه زوال شمس را در تمام 

ايام سال مشخص می كند، طراحی صحن 
و سرای مشهد مقدس به صورت يک شش 
ضلعی، ساختن منارجنبان و طراحی گنبد 

مسجد شاه اصفهان كه صدا را تا هفت مرتبه 
منعكس می كند و ساختن ساعتی كه نیاز به 
كوک كردن نداشت. گروه سوم آثاری هستند 

كه انتساب آن ها به شیخ افسانه آمیز است، 
مانند حمام معروف شیخ بهايی كه می گويند 
مدت ها تنها با شعله شمعی گرم بوده است. 

 10  شیخ و تالیفات 
او در تمام علوم زمان خود دســت داشت و 
در بعضــی از آن ها منحصربه فرد بود و از او 

تالیفات زيادی به جا مانده اســت.  نام دارترين 
اثر او »كشــكول«، مجموعه ای از علوم و 

معارف اســت. »مفتاح الفالح« كتابی است در 
اذكار و ادعیه. »خالصه الحســاب«  يک دوره 
رياضیات مقدماتی و متوســط است. مهم ترين 

اثر او به نجوم 
»تشريح 

االفالک« 
است، »الفوائد 
الصمديه« را 

درباره نحو نوشته و 
»جامع عباسی« فقه نامه ای است همگانی 

كه به دستور شاه عباس نوشته شده است. 
از مصاديق بارز ذهن رياضی شیخ بر اصول 

بحث و تالیف او كتاب »زبده االصول« است. 
رساله »پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و 
موش« را به فارسی نگاشته و  »شیر و شكر« 
اولین منظومه فارسی در بحر ُمتدارک است.  

 11  شیخ و سفر آخر
مجلسی اول در كتاب »شرح مشیخه من 

اليَحُضره الفقیه« مكاشفه ای را بیان می كند كه 
طبق آن شیخ بهايی شش ماه قبل از مرگش 

آوازی را از گور»بابا ركن الدين« می شنود كه به 
 او می گويد آماده مرگ باش.

زمانی كه شیخ از دنیا رفت، در اصفهان قیامتی 
شده بود. قريب به 50 هزار نفر در میدان 

نقش جهان اصفهان بر پیكر او به امامت شیخ 
مجلسی نماز خواندند. سپس طبق وصیت 

جنازه اش را به مشهد مقدس بردند و در سمت 
پايین پای امام هشتم، در منزلی كه مدرسه 

شیخ بود، به خاک سپردند. عالم فرزانه ای كه 
 سفر آخرش مصداق بارز شعر رودكی بود:

از شمار دو چشم یک تن کم
از شمار خرد هزاران بیش 

طرح 
آب گرم کن 

و شمع همیشه 
روشن حمام شیخ 

بهایی
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گو
ت و

گف

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8 
1 9  2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2 
1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0 
1  2  3  4  1  2  3  4  5  6  7  8 
9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6 
1 7  1 8  1 9  2 0  1  2  3  4  5 
6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4 
1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  1  2 
3  4  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5 
1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  1 
2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9 
2 0  1  2  3  4  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4 
1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2 
1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  1  2  3  4v

ما باید درباره نخستین تماس یک موضوع با ذهنمان محتاط باشیم، زیرا پرسش 
جدیدی که برایمان پیش می آید، در مرحله ابتدایی دچار لکنت زبان است و 
فقط به اصطالحاتی عجیب دسترسی دارد که آمیخته با ارزش های اکتسابی و 
تداعی هاست. اما از همین راه است که این پرسش نیاز حقیقی ما را به گونه ای 
نامحسوس منحرف می کند. ما بدون شناسایی این امر، پرسش اصلی خود را رها 
می کنیم و در پایان به این باور می رسیم که عقیده ای را انتخاب کرده ایم که کامال 
متعلق به خودمان است و فراموش می کنیم که انتخاب ما صرفا بر مبنای توده ای 
از اعداد و ارقام و عقاید شکل گرفته است. این همان چیزی است که در نسبت 
ریاضیات با شعر اتفاق می افتد و گاهی دقیقا مطابق عالقه ما نیست. پرسش های 
فلسفی و علمی و هنری به میانجی گری مهندس کلمات یا همان شاعر احتیاج 
دارند و هر شاعری در این موارد چنان می تواند کلمات را بر مبنای تمایالت خود 
به کار گیرد که هم چون خیام در عصر کالسیک یا کیومرث منشی زاده در دوران 
معاصر منطقی خاص برای خودش بنا کند. آیا به راستی ریاضیات که دانشی 
گزاره ای است، می تواند با شعر که ویژگی اش فقدان زبان گزاره ای است، آمیخته 
شود؟ آیا زبان طبیعت، زبانی از جنس ریاضیات است؟ پرسش هایی از این دست 
را با کیومرث منشی زاده در میان گذاشتیم و او در حالی به این سوال ها پاسخ داد 
که در شعر معاصر با نام شاعر ریاضیات و رنگ ها شناخته می شود.

ضیات و شعر    ره نسبت ر�ی گفت وگو �ب کیومرث من�ش زاده در�ب

شعر و ریاضیات از یک جنس هستند     
 مـهـدی وزیـربانـی

1  2  3 
4 +  5 
6  7  8 
9  1 0 
1 1  1 2 
1 3  1 4 
1 5 
1 6  1 7 
1 8 + 
1 9  2 0 
1  2  3 
4  5 
6  7 
8 + 
9  1 0 
1 1  1 2 
1 3 
1 4  1 5 
1 6 
1 7 
1 8  1 9 
2 0  1 
2  3  4



103سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه          

اگر بگوییم که شعر نیز شکلی از 
شناخت است اما با اسلوب و چهارچوب 
خاص خودش که یکی از ویژگی های آن 
فقدان زبان گزاره است، در این صورت 

چگونه می توان قائل به شعری بود تحت 
عنوان »شعر ریاضی«؟ آن هم درحالی که 

ریاضیات دانشی سرتاسر گزاره است.
اين گونه نیست كه رياضیات صرفا گزاره باشد، 
بلكه رياضیات كاربرد گزاره ای دارد. رياضیات 

و شعر هیچ يک معقول نیستند، چون اصوال 
در تعريفی كه ارسطو ارائه داده است، شعر 

يكی از پنج چیزی است كه پايه عقالنی 
ندارد. در رياضیات هم وضع به همین منوال 
است. رياضیات اصال از اصول موضوعی آغاز 

می شود و اصول موضوعی همان آكسیون است 
كه در فلسفه رياضیات رواج دارد و اصولی 
هستند كه شما از ابتدا آن را پذيرفته ايد 

و بديهی فرض كرده ايد و به هیچ وجه قابل 
اثبات نیستند، ولی قضايا بر حسب اين ها 

اثبات شده اند. يكی از اصول اساسی فلسفه 
اين است كه جهان حادث است يا قديم؟ 

يعنی اين جهان به وجود آمده است يا وجود 
داشته است؟ بعضی ها معتقدند وجود داشته 
و جماعتی بر به وجود آمدن آن اصرار دارند؛ 
حاال رياضیات هم به همین صورت است. يک 

اصولی را از ابتدا آمدند درست كردند، چون 
انسان از وقتی كه به وجود آمده، فرضیاتی 

داشته كه عالقه مند بوده اين فرضیات واقعی 
هم باشد. چون اصوال انسان حیوان مصادره 

به مطلوب است، يعنی انسان دوست دارد به 
همان نتیجه ای برسد كه دلش می خواهد. در 
همه مقوالت هم ما تقريبا همین كار را انجام 

می دهیم. اقلیدس آمده پنج اصل را درست 
كرده كه اين پنج اصل كل هندسه را در بر 

گرفته است. قضايای هندسه معطوف و مديون 
اين اصول است و اين اصول هم مربوط به 

خط و نقطه است. خیلی از قضايای هندسی 
روی اين اصول حركت می كنند، ولی بعدها 

دو رياضی دان به نام های لوباچفسكی و ريمن 

آمدند و گفتند از يک نقطه در خارج از يک 
خط، می توان بی نهايت خط موازی آن خط 

رسم كرد و يكی هم می گويد هیچ خطی 
نمی توان رسم كرد. بر اين اساس هندسه ای به 
نام هندسه ريمنی ساخته شد. اما شما اگر از 
ريمن بپرسی چرا؟ يا چطور؟ نمی تواند اثبات 

كند. اقلیدس هم نتوانست چیزی را ثابت 
كند، بلكه فقط حرفش را زد. امهات قضايای 
هندسی خط مستقیم است كه انیشتین آمد 

و در آن خللی ايجاد كرد و گفت: نزديک ترين 
فاصله بین دو نقطه خط منحنی است و اين 

هم نظريه انیشتین 
است كه جهان را با آن 
به هم ريخت. رياضیات 

بر خالف آن چه مردم 
فكر می كنند، دگماتیک 

يا متحجر نیست. در 
زبان انگلیسی، لرد 

راسل می گويد: مالتی 
ريزالت است، يعنی چند 

نتیجه ای است. ما از 
اين جا شروع كرديم كه 
انتهای يک خط نقطه 
است، ولی امكان دارد 

در يک سیاره ديگر االن 
از يک جای ديگر شروع كنند. آن ها در يک 
تمدن ديگر قرار دارند و ما در تمدن ديگری 
قرار داريم. رياضیات خشک نیست، درواقع 

پايه رياضیات روی تئوری قرار دارد و تئوری 
به نوعی خیال است و نه فكر. تئوری بعد كه 
دكترين می شود، ارزش علمی پیدا می كند. 
يک زمانی توی دانشگاه معترض من شدند 

كه: شما دانش تدريس نمی كنی، چیزهايی كه 
ياد می دهی، تئوری است و ممكن است هرگز 
ثابت نشود. بنابراين بايد بپذيريم كه رياضیات 

صرفا گزاره نیست.
چنین می نماید که شعر تالش 

بی واسطه انسان باشد برای درك فهمی 
درخور از خود و جهان پیرامون. با ارائه 
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ریاضیات خشک 
نیست، درواقع 

پایه ریاضیات روی 
تئوری قرار دارد 
و تئوری به نوعی 

خیال است و 
نه فکر. تئوری 

بعد که دکترین 
می شود، ارزش 

علمی پیدا می کند
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چنین تصویری از شعر، شما در مقام 
شاعری که ریاضیات هم خوانده اید و 
هم چنین از مفاهیم ریاضی در زبان و 

شعر خود استفاده می کنید، چه تصوری 
از خود و جهان پیرامون دارید؟ آیا قائل 

هستید به این که زبان طبیعت زبانی از 
جنس ریاضی است؟

در اين سوال اشاره شد كه من رياضیات 
خوانده ام، كه بايد يک بار برای همیشه 

تصحیح كنم كه من هرگز رياضیات نخوانده ام 
و در زمان تحصیل در دروس رياضیات و 

هندسه بسیار كندذهن 
بوده ام. ولی خودم اول 
شعر رياضی نوشتم و 
بعد با رياضیات آشنا 

شدم. می خواهم بگويم 
شعر تقريبا ارادی 

نیست، يعنی مختار 
شعر است نه شاعر. 
درواقع شعر، شاعر 

را می گويد نه شاعر 
شعر را. البته االن 

نمی توانم انكار كنم 
كه سرم به اصطالح در 
حساب آمده، اما هنوز 

يک حساب معمولی 
را گاهی نمی توانم 

انجام بدهم. حتی در 
پمپ بنزين كه می روم، نمی دانم موقع حساب 

كردن چه اتفاقی می افتد. ولی می خواهم 
بگويم رياضی و شعر از يک جنس هستند. اوال 

رياضی و شعر معلول عقل متعارف نیستند. 
يک مقداری ذهن بايد معیوب باشد كه دنبال 
شعر برود، چراكه شعر خودش جنون ادواری 
است و شاعر لحظاتی ديوانه می شود و دوباره 

به حالت عادی برمی گردد. جنون هم كه 
چیزی به اصطالح اعتباری است و معلوم 

نیست در آن وقتی كه شاعر شعر می گويد، 
ديوانه است يا در آن زمانی كه نمی گويد. 

در فلسفه هنوز بحثی هست كه آيا وقتی ما 
خواب می بینیم، زندگی می كنیم، يا وقتی 

كه زندگی می كنیم، خواب می بینیم. فلسفه 
در پی آن است كه كدام درست است؟ اين 
مسئله را بايد كسی بگويد كه از جنس ما 
نباشد. چون يكی از امهات مسائل فلسفی 

اين است كه در تناظر بايد ناظر بیرون منظر 
باشد و در خود منظر اگر باشد، توجیهش 
صحیح نیست. كمااين كه توجیه ما درباره 

زندگی درست نیست، چون خودمان زنده ايم 
و ما هرگز نمی توانیم توجیه درستی از زندگی 

داشته باشیم. علی ايحال شعر و رياضیات 
می تواند بسیار تنگاتنگ باشد و آن كسی 
كه هم گرفتار رياضیات و هم گرفتار شعر 

می شود، »قوز باالی قوز« دارد.
در کارگه کوزه گری رفتم دوش
دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش

هریک به زبان حال با خود می گفت
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

این شعر، شعری است از 
شاعری که عالوه بر شاعر 

بودن، ریاضی دان بزرگی 
بوده و هم چنین 

انسانی که با مفهومی 
هم چون مرگ 

دست و پنجه 
نرم می کرده 

است. چه 
نسبتی میان 

این قیاس 
منطقی با 

حقیقت 
اسرارآمیز مرگ 

وجود دارد؟ خیام 
انسان است، پس خیام 
هم خواهد مرد. با یک 
درك شاعرانه شما چه 

تلقی ای در این باره دارید؟
اوال خیام با اين رباعیات بايد شاعر 

مختار شعر است 
نه شاعر. درواقع 
شعر، شاعر را 
می گوید نه شاعر 
شعر را. البته 
االن نمی توانم 
انکار کنم که 
سرم به اصطالح 
در حساب آمده، 
اما هنوز یک 
حساب معمولی 
را گاهی نمی توانم 
انجام بدهم
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بسیار پايینی باشد. چون رباعی منطقی ترين 
وجه شعر است، يعنی تقريبا رباعی يک جور 

قضیه منطقی است، ولی بر حسب تصادف 
روزگار شعرترين شعر روزگار شده.

كمااين كه خیلی از مردم دنیا كه اصال از 
ايران هیچ چیز نمی دانند، خیام را خوب 

می شناسند. درست مثل اين كه خیلی از 
ايرانی ها شايد يونان را خوب نشناسند، اما 

افالطون را به خوبی می شناسند. خیام را 
نمی توان گفت شاعر رياضی دان است يا 

رياضی دان شاعر، چراكه خیام همیشه خیام 
است و به هرحال او شاعر خارق العاده ای 

است و تخیل حیرت انگیزی دارد. او در بحث 
مرگ كه شما هم در سوالتان مطرح كرديد، 
می گويد: آدم وقتی كه می میرد، ديگر معلوم 
نیست چه زمانی مرده است! چراكه ديگر با 

هفت هزارسالگان هم سفر می شود. شما وقتی 
كه مرده باشید، آن طرف زمانی مثل زمان 

اين جهانی وجود ندارد. زمان در زندگی وجود 
دارد و نه در مرگ. شما چه 60میلیون سال 

قبل مرده باشید، چه همین ديروز، فرقی 
ندارد. خیام تخیل شگفتی دارد كه می تواند 

زمان را در شعرش بكشد.
به نظر شما خیاِم ریاضی دان مرگ را به 

چه رنگی می دیده است؟
مسلما خیام مرگ را سیاه می ديده است، چون 

تلقی از رنگ پديده ها بسته به تجربه زيستی 
ماست. ببینید، شما شعر قبل از سعدی را 

اگر مالحظه كنید - البته منهای فردوسی – 
می بینید كه هركس شعری گفته است، به 
دنبال »می« بوده يا سعی در دنبال كردن 

سبزه و باغ و بهار داشته است. ولی پشت همه 
اين تعابیر و خواسته ها واقعیتی است و آن 

اين كه بهار فصلی بوده كه آن ها از سرما به آن 
پناه می بردند.

شما غافلید كه در روسیه قبل از آن كه گاز 
پیدا شود، بیچاره ها چه مصیبتی می كشیدند. 

يا در سوئد و نروژ فوريه را لغت بدی می دانند، 
چون فوريه اوج سرمای آن هاست. كلمه فوريه 

خیلی از مردم 
دنیا که اصال از 
ایران هیچ چیز 

نمی دانند، خیام را 
خوب می شناسند. 
درست مثل این که 
خیلی از ایرانی ها 

شاید یونان را 
خوب نشناسند، 

اما افالطون 
را به خوبی 

می شناسند

در آن جا نفرت آور است و برای ما هم گرما 
و سرمای زياد نفرت آور است و شاعران آن 
دوران به دنبال باغ و بهار و سبزه بوده اند، 
چراكه در اقلیم ما تابش آفتاب وجود دارد 

و بنابراين رنگ سیاه برای ما رنگ بدی 
است. به همین علت مثال شما می گويید: 

»بازار سیاه«، يا »فالن كس سفیدبخت شده 
است«، يا برعكس »سیاه بخت«. ولی در سوئد 

يا روسیه رنگ مطلوب سیاه است و سفید 
نفرت آور، چون رنگ برف است. بالطبع خیام 

مرگ را سیاه می ديده است، ولی اگر خیام 
در میان اسكیموها بود، 

جريان فرق می كرد. 
زبان ها وتخیل و زندگی 

براساس احتیاجات 
ساخته می شود. در زبان 

اسكیموها شش نوع »تو« 
وجود دارد، چراكه آن ها 

بر اثر بوران به سختی 
می توانند خودشان را 

پیدا كنند.
تلقی کیومرث 

منشی زاده از مرگ 
چیست؟

فراموش نكنید كه ما 
زندگی می كنیم تا 

بمیريم. در ادبیات عرب 
شعری هست كه می گويد: »می زايند برای 

مردن و می سازند برای خراب شدن.« حقیقت 
اين است كه ما زندگی می كنیم تا بمیريم و 

اين مطلب فاجعه آمیزی است. در اين زندگی 
شما منحنی ای هستید كه باال می رويد و در 
يک آن فرو می ريزيد برای همیشه. من فكر 
می كنم كه همه چیز عالج دارد، اال مرگ و 

ای كاش هیچ چیز عالج نداشت جز مرگ. شما 
وقتی كفش نداريد، گیوه می پوشید، بستنی 

نداريد، فالوده می خوريد. اما مرگ تنها چیزی 
است كه بديلی ندارد. مرگ تنها مقوله الينحل 

زندگی است و تنها مقوله عجیب و غريب 

1  2 
3  4 
5 
+ 6 
7  8 
9 
1 0  1 1 
1 2 
1 3 - 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6  7 
8  9 
1 0  1 1  
1 3 
1 4 + 
1



106          سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه

زندگی است كه آدمی در آن عقلش به جايی 
نمی رسد. فقط يک بن بست است و شايد تنها 

كسی می تواند درباره مرگ حرف بزند كه 
الاقل يک بار مرده باشد و زنده شده باشد.
معیار ریاضی دان مانند معیار نقاش یا 

شاعر، زیبایی است. آیا در این وجه زیبایی 
نخستین معیار سنجش می تواند شعر باشد؟

شعر هنرترين هنرهاست، چراكه همه هنرها 
برای بروزشان احتیاج به ماده دارند. نقاشی 

احتیاج به رنگ دارد، مجسمه سازی احتیاج به 
سنگ و گچ دارد. شعر از اين جهت هنرترين 

هنرهاست كه صرفا 
فونكسیون مغز تبديل 
می شود به شعر و شما 

احتیاج به هیچ چیز 
ديگر نداريد. ولی مثال 
در تئاتر شما به دكور 

و بازيگر و متن احتیاج 
داريد. شعر درواقع همان 

خیال لگام گسیخته و 
جنون آمیز است. تالش 

ناخودآگاهانه ذهن است 
برای سرگرم كردن خود 

آدم. يعنی آرزوهای 
دست نیافتنی در شعر 

وجود دارد. اصوال شاعران 
بیچاره ترين آدم های 

روزگار هستند، چون آرزوهايشان بلند است. 
در ادبیات عرب شعری است كه می گويد: 

»كسی كه به دنیا خیلی مشتغل است، 
آرزوهايش هم بلند است.« اين خیلی بد است 

كه آرزوهای آدم بلند باشد و دستش كوتاه. 
چارلز ديكنز وقتی كتاب »آرزوهای بزرگ« 

را نوشت، به نحوی خواست به همین مسئله 
اشاره كند. چون آدمی هرچه آرزوهايش 
كمتر باشد، بهتر است. اصوال شاعر كسی 
است كه به مخالفت با جامعه برمی خیزد؛ 
چه بخواهد و چه نخواهد. شاعر جهان را 

تصحیح اعتباری می كند. شاعر خواه ناخواه 

موظف است با انديشه های غلط مبارزه كند. 
در حال حاضر هم مشكل دولت مردان جهان 

اين است كه از جنس مردم نیستند. وزير 
بهداری نبايد يک طبیب باشد، وزير بهداری 

بايد يک بیمار باشد، چراكه يک بیمار می داند 
در بیمارستان ها چه باليی بر سر آدم 
می آورند. شاعر وظیفه اش اين جاست 

كه در كلمه بايد بنويسد. ما مثال 
حرف ها و مثل های غلط بسیار 

داريم. مثال می گويند: 
»فالنی سرد و گرم 

چشیده است!« 
اصال گرما و 

سرما كه مربوط 
به المسه است 

و نه حس چشايی 
و شاعر به علت هوشی 
كه دارد، به واقعیت ها 
می پردازد. البته بگويم 

به اعتقاد من هرقدر آدم 
احمق تر باشد، خوشبخت تر است، 
چون آدم احمق خوشبخت است. 
شما اگر خودتان باشید و احمق 

نباشید، حداقل به خاطر بیچارگان 
بايد مضطرب باشید. شیخ اجل سعدی 

می گويد: »ای آن كه به اقبال تو در عالم 
نیست /گیرم كه غمت نیست، غم ماهم 

نیست؟« ما را مجبور كردند كه اين را اين طور 
بخوانیم: »گیرم كه غمت نیست غم ما هم 

نیست!« می گويیم چرا بايد اين گونه بخوانیم، 
می گويند آقا عرفان درونش موج می زند! 

بايد بگويم خاک بر سر عرفان كه مزخرفات 
درونش موج می زند! چطور آدمی كه گرسنه 
است و سلول هايش فرياد فقر می كشد، غم 

نداشته باشد؟ شاعر وظیفه اش در اين نكات 
نهفته است. شاعر وظیفه دارد به اين وجه 
زندگی بپردازد و ابزارش می تواند هم رنگ 
باشد، هم رياضیات باشد، ولی هدف نهايی 

بايد پیشبرد انسانیت باشد. 

 اصوال شاعر 
کسی است که به 
مخالفت با جامعه 
برمی خیزد؛ چه 
بخواهد و چه 
نخواهد. شاعر 
جهان را تصحیح 
اعتباری می کند. 
شاعر خواه ناخواه 
موظف است 
با اندیشه های 
غلط مبارزه کند



107سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه          

وفسور« �ب رمان »خدمت�ر و �پ ، م�ت م�ن ان �ب گفت وگو �ب ک�ی

ریاضیات یک زبان مستقل است
 النـاز اسـکـنـدری

ب
کتا

كتاب »خدمتكار و 
پروفسور« نخستین بار 
با نام »معادله محبوب 

پروفسور« در ژاپن 
منتشر شد و به سرعت 

در جمع رمان های 
پرفروش قرار گرفت. 

كتاب با فروش رويايی 
50 میلیون نسخه، 

پرفروش ترين كتاب 
سال ژاپن در سال 

2004 شد.
از روی اين كتاب كه 
محور آن »رياضیات« 

است، يک فیلم  هم 
ساخته شده است.  

داستان درباره رابطه يک خدمتكار و پسرش 
با يک پروفسور بازنشسته رياضیات است. 

درواقع پروفسور در دنیای اعداد و فرمول ها 
زندگی می ند و به همین دلیل است كه 

فرزند خدمتكار خود را »جذر« صدا می كند؛ 
عالمتی كه با آن اعداد زيادی در اين جهان 
شناخته شدند. عالقه اصلی پروفسور و البته 

يكی از شیرين ترين مسائل رياضی كتاب، 
»اعداد اول« هستند. نگران نباشید، اين 

كتاب قرار نیست به شما درسی بدهد. فقط 
از زيبايی ها و شگفتی های اعداد اول سخن به 
میان آورده است. اما، پروفسور در اين رمان، 

دارايی محبوبی دارد كه تم اصلی داستان 
روی آن شناور است. »فرمول اويلر«؛ يكی از 

جذاب ترين فرمول های شناخته شده رياضیات. 

يوكو اوگاوا با اين كه رياضی دان است، ولی 
تنها يک اثر در اين زمینه نوشته است. باقی 

كتاب های اين نويسنده در ژانری است كه به 
آن گوتیک ژاپنی گفته می شود. داستان های 

ترسناكی كه بازاری نیستند و جنبه های 
هنری آن ها غالب است. به هر حال خواندن 
اين رمان عالوه بر كسانی كه هنوز كابوس 

رياضیات دوران دبیرستان را در ذهن دارند، به 
دانش آموزان هم توصیه می شود.

اين مقدمه ای بود تا بگويیم رمان »خدمتكار و 
پروفسور« چندی قبل در ايران نیز به انتشار 

رسید. كیهان بهمنی، مترجم اين اثر، دكترای 
ادبیات و زبان انگلیسی دارد. از او تا كنون 20 

كتاب ترجمه منتشر شده است كه موضوع 
بیشتر آن ها ادبیات، تاريخ و روان شناسی است. 

 نمايی از فیلم »پروفسور و معادله محبوبش« كه بر اساس رمان »خدمتكار و پروفسور« ساخته شده است
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رمان »خدمتکار و پروفسور« را چگونه 
برای ترجمه انتخاب کردید؟

حدود شش سال قبل و در نمايشگاه كتاب 
كواالالمپور بر حسب اتفاق با كتاب »خدمتكار 
و پروفسور« برخورد كردم. مطلب پشت جلد 

آن برايم جالب بود. برای همین كتاب را 
خريدم و ترجمه آن را بعد از مدتی آغاز كردم. 

آن زمان با دوست عزيزی كه دوره پست 
دكتری رياضیات را می گذراند، دوست بوديم 
و وقتی كتاب را نشان او دادم، از ترجمه آن 

استقبال كرد. درباره مسائل رياضی كتاب كه 
نمی دانستم، با او مشورت می كردم. در درجه 

اول برای خودم خیلی جالب بود كه يک 
نويسنده آمده و دل مشغولی های رشته تحصیلی 

خودش را كه رياضیات است، دست مايه يک 
كار ادبی قرار داده است. يوكو اوگاوا اين كتاب 

را بسیار عاشقانه نوشته است. يعنی قبل از 
اين كه هدف ادبی از نوشتن آن داشته باشد، 

خواسته است مسائل رياضی را كه برايش 
خیلی جالب بوده، با ديگران درمیان بگذارد. 

برای همین هم هست كه بعد از انتشار كتاب 
در ايران، بازخوردهای مثبتی از آن می گیرم 
و خوانندگان اين كتاب به من می گويند به 

رياضیات عالقه مند شده اند. 
چقدر از مباحث ریاضیات در این کتاب 

وجود دارد؟
خیلی كم. پرده نازكی از رياضیات در داستان 

وجود دارد كه آن هم از مسائلی است كه بیشتر 
آن ها را می دانیم. مثل اعداد اول. فقط خواسته 
است داستانش شامل چاشنی رياضیات باشد و 
در آن خبری از فرمول های دشوار نیست. اين 

كتاب را به دانش آموزان دبیرستان به راحتی 
می توان پیشنهاد داد.

کتاب از فرمول خاصی صحبت می کند 
که ظاهرا مورد عالقه خانم نویسنده هم 

هست. آن فرمول چیست؟
فرمول اويلر، يكی از مباحث جبر است كه در 
داستان حالت نمادين دارد. اين فرمول مورد 

عالقه پروفسور است. يک جور پل ارتباطی میان 
خواننده و كتاب است. پروفسور فقط درباره آن 
صحبت می كند و خیلی وارد مباحث علمی آن 

نمی شود.
فرمول درواقع تم تكرارشونده داستان است 

كه با كنار هم گذاشتن جزئیات آن در طول 
داستان به يک كلیت از اثر می رسید. اويلر، 
درواقع در تمام طول داستان وجود دارد و 

بخش های مختلف آن را به هم مرتبط می كند.
در این اثر یک کودك در کنار یک 
ریاضی دان تقریبا غیراجتماعی قرار 

می گیرد و برخالف تصور ما با او ارتباط 
برقرار می کند. این ارتباط پیر و کودك در 
دیگر آثار ژاپنی هم وجود دارد. در این اثر 
خاص آیا هدف خاصی از این ارتباط وجود 
دارد؟ اصال یک دانشمند پیر چه جذابیتی 

برای یک کودك دارد؟
نكته جالب داستان هم همین است كه 

چطور چند آدم متفاوت در ارتباط با هم قرار 
می گیرند. آن هم پیرمردی كه كارتش چند 
ستاره دارد. يعنی با چند خدمتكار پیشین 

نتوانسته است كنار بیايد و آن ها را اخراج كرده. 
تنها چیزی كه باعث می شود آن ها با هم ارتباط 

برقرار كنند، نقش معجزه گر رياضیات است. 
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رياضیات يک زبان است.
اگر پروفسور را نماد رازآلودگی و پیچیدگی های 

علم رياضی در نظر بگیريم، پسربچه نماد 
معصومیت بشر است كه تا وقتی آلوده نشده 
است، می تواند ازاين علم لذت ببرد. اصال اگر 

بچه ها را از سن پايین با يک علم آشنا كنیم، به 
خاطر خلوصی كه دارند، راحت تر ارتباط برقرار 
می كنند. درواقع كودک نماد انسانی است كه 

هنوز ذهنش در اجتماع گسسته 
نشده و يک پارچه است. 

 خود علم این توانایی را ندارد 
که ذهن ساده یک کودك را 

گسسته کند؟ 
اتفاقا در علم روان شناسی می گويند 

آموزش بايد از يک سن خاصی 
آغاز شود. يعنی قبل از آن كه به 
خاطر مسائل اجتماعی ذهنش 

چندپاره شود. اين موضوع را اولین 
بار يونگ مطرح كرد. وقتی كودک می خواهد 
وارد نوجوانی شود، در ذهنش تحوالتی ايجاد 
می كند كه آن را از يک دستی خارج می كند. 

دلیل اين موضع هم اين است كه كودک 
می خواهد خود را با آدم ها و قواعد متنوع 

اجتماع وفق دهد.
به واسطه اين هماهنگی، فرد مدام بايد ماسک 

بزند. اين در حالی است كه يک كودک هیچ 
ماسكی ندارد و با همه چیز با خلوص برخورد 

می كند. به همین خاطر درک بهتری از مسائل 
مختلف دارد.

در ادبیات و سینمای ژاپن آدم ها معموال 
درون گرا هستند. ولی کودك این رمان 

درون گرایی خاص خودش را دارد. اصال آیا 
این وابسته به روحیات ژاپنی هاست یا در 
شخصیت پردازی این کودك تعمد خاصی 

مطرح بوده است؟
در ديگر آثار خانم اوگاوا هم كودكان بسیار 

درون گرا هستند. اين شايد به خاطر نوع ادب و 
تربیت ژاپنی ها باشد. بچه ها معموال مثل بچه های 

آمريكايی نیستند و آرام تر ظاهر می شوند.

در سال هايی هم كه خودم در كشورهای شرق 
آسیا زندگی می كردم، به عینه ديدم كه بچه ها 

در آن جا درون گراتر از كودكان ما هستند.
خب ژاپن یک کشور صنعتی است 

که پیشرفت های علمی خوبی هم داشته 
است. چقدر این روحیه درون گرا مربوط به 

نوع زندگی مدرن آن هاست؟
خب ما بارها در آثار هنری ديده ايم كه نشان 

می دهند پیشرفت صنعتی كشور 
ژاپن باعث شده مردم از فضای 
سنتی خودشان فاصله بگیرند. 
به خصوص در بنیان خانواده ها 

گسست غیرقابل انكاری به 
وجود آمد. در همین داستان هم 
می بینید كه بچه هیچ اطالعی از 
پدر خودش ندارد. فقط می داند 
پدرش مدتی با مادرش زندگی 

كرده است و بعد گذاشته و 
رفته. بنابراين درون گرايی ژاپنی قطعا معلول 

ساختارهای اجتماعی است.
در مقابل، تاثیر روحیه سنتی ژاپن 

روی پیشرفت صنعتی یک باره آن ها چه 
بوده است؟

اين تاثیر قابل انكار نیست. ژاپنی ها مردمی 
هستند كه اصوال برای »فردا« و »نسل آينده« 

زندگی می كنند. اين با روحیه مردم غرب بسیار 
متفاوت است.

در صحبت هایتان اشاره کردید که 
ریاضیات زبان مشترك پیرمرد و خدمتکار 

است. این که اعداد در علم ریاضی حرف 
خودشان را می زنند، مسلم است. اما این 
زبان چگونه می تواند یک وسیله ارتباطی 

در زندگی روزمره باشد؟
دقیقا نكته جالب همین جاست. من در 

دپارتمان رياضیات در خارج از كشور دو آدم را 
ديدم كه هیچ يک زبان همديگر را نمی دانستند 
و از آن مهم تر يک كلمه انگلیسی بلد نبودند، 

ولی به زبان رياضیات با هم ارتباط برقرار كرده 
بودند و حرف می زدند. ما اين جا داريم درباره 

اثری كامال 
خالقانه، بی نهايت 

دل نشین 
و به شدت 

تكان دهنده است.
   پل استر



110          سرآمد/ شماره دوم/ مرداد نود و سه

يک زبان حرف می زنیم كه 
كدهای خاص خود را دارد. 

شما به يک سمینار بین المللی 
رياضیات هم كه برويد، 

می بینید خیلی از آدم ها با هم 
به زبان رياضی حرف می زنند.
كدهای خاصی در هر جامعه 
وجود دارد كه تركیب آن ها 

به صورت خیلی عام می شود 
زبان مردم آن جامعه. اما همین 

كدها میان اقشار خاص جامعه تقسیم بندی های 
خاصی می شود و در جامعه هر گروهی زبان 

خاص خودشان را پیدا می كنند. زبان طالفروشان 
با زبان مكانیک ها متفاوت است. رياضیات هم 

يک زبان است و به جای حروف و كلمات، اعداد 
و فرمول ها و نمادها در آن وجود دارند. بنابراين 

نويسنده با زبان رياضیات رمان نوشته است. چند 
سال قبل هم رمان »مثل آب برای شكالت« 
منتشر شد كه محور آن درواقع آشپزی بود.

اگر بخواهم اين موضوع را بسط بدهم، بايد 
بگويم نزد زبان شناسان زبان سه كاركرد دارد؛ 
»بیان اطالعات«، »بیان احساسات« و »امر و 
نهی«. تعريف ديگر می گويد كه هرگاه زبان 
بیشترين كاركرد را در بیان احساس داشته 

باشد، ادبیات نامیده می شود. اما در رمان 
»خدمتكار و پروفسور« زبان عالوه بر بیان 

احساسات، برای بیان اطالعات نیز به كار رفته 
است. اين ادبیاتی است كه با علم تركیب شده 

است.
دقیقا این که جهان به سمتی برود که 

از زبان نمادین ریاضیات استفاده های 
بیشتری شود و کدها جای حرف ها و 
احساسات را بگیرند، همیشه دغدغه 
بوده و دست مایه آثار علمی - تخیلی 

زیادی هم قرار گرفته است. از 
همین جاست که اتفاقا ریاضیات تبدیل به 

مفهومی مبهم و گاهی ترسناك می شود 
که ممکن است آینده بشر را ماشینی کند 
یا حتی از بین ببرد. یک وجه از ریاضیات 

هم همین است.
بله. در فیلم »عدد پی« 
هم دقیقا با همین وجه 

از رياضیات مواجه بوديم. 
هرچیزی كه هويت انسانی 
را از بین ببرد، غلط است. 
بنابراين ادبیات پیوند داده 

شده با علم وقتی مفید و موثر 
است كه از انسان سلب هويت 
نكند و در عین حال جذابیت 

دانش را پیش روی او قرار دهد. مثال در 
رمان ها و فیلم های آخرالزمانی دقیقا می بینیم 
كه ماشین ها، ابزار و فرانكشتاين ها می آيند و 
جای انسان را می گیرند و او را از زمین محو 

می كنند. اين نگاه در ادبیات، نگاه قشنگی 
نیست. مسئله اصلی تعادل است و بايد اين 

دست نوشته ها به سمتی بروند كه علم را بر ما 
سوار نكنند. علم تنها ابزار است. بیش از آن، 
پرداختن به خطرهای علم از منظر يک نوع 

ادبیات آخرالزمانی است.
زبان های مشترك، باعث نزدیکی 

آدم ها به هم هستند. اما یک ریاضی دان 
ایرانی چطور می تواند با زبان اعداد با 

یک ریاضی دان غیرهم زبان ارتباط برقرار 
کند؟ کمی با زبان اصطالحات مشترك 

مکانیک ها متفاوت نیست؟
در پس دنیای رياضیات، مفهوم بسیار 

گسترده ای وجود دارد كه همان نظم جهانی 
است. ما معتقديم دنیا دارای نظمی است كه 
با زبان رياضیات نمود پیدا می كند. بنابراين 

رياضیات چیزی نیست به جز جهان ما و 
زندگی ما. هركاری كه ما انجام می دهیم، 
به طريقی دارد از رياضیات وام می گیرد. 

ساده ترين چیزی كه يک توريست وقتی از 
ايران می رود ياد می گیرد، اين است كه بتواند 
قیمت اجناس را بپرسد. اين جا پای رياضیات 
به عنوان زبانی كه همه آن را می شناسند، به 
میان می آيد. اين زبان نسبت به ديگر زبان ها 

بسیار پیشرفته تر است و می تواند برای خودش 

اگر همه ما 
رياضیات را از 

چنین معلمی ياد 
می گرفتیم، حاال 

خیلی آدم های 
باهوش تری بوديم. 

نیویورك تایمز
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يک زبان مستقل باشد.
درست است. ریاضیات برای 

دانش آموزان ما یک دانش گنگ است. 
شاید برای همین است که تعدادی از 

دانش آموزان در این درس ضعیف هستند 
و تا آخر عمر لنگ می زنند. از آن طرف، 

آن هایی که ریاضیات را می شناسند، 
شاعرانگی خاصی را در آن تجربه 

می کنند. آیا ریاضیات واقعا شاعرانه 
است؟

يک شعری وجود دارد كه سراينده آن را يادم 
نیست. ولی در آن تعريف می كند كه يک 
گوشه نشسته ام و به صحبت های منجمی 

گوش می دهم كه دارد درباره آسمان و 
ستارگان صحبت می كند. 

راوی می گويد كه تمام حرف های منجم مرا 
به مفهوم خدا می رساند. می گويد آن قدر اين 

مفاهیم جهانی از اين ديدگاه قابل لمس است 
كه اصال الزم نیست از نگاه يک منجم به 

مسئله نگاه كنم تا متوجه آن شوم.
حاال ما با يک علمی مواجه هستیم كه 

شاعرانگی، زيبايی و نظم خاص خود را دارد. 
اين كه چطور با اين نظم برخورد كنیم، 

می تواند بچه ها را به آن عالقه مند كند يا 
نه. اين لذت بردن وقتی ايجاد می شود كه 

دانش آموز بداند درسی كه می خواند، كجا به 

دردش می خورد. نه اين كه بچه بیايد و به ترم 
هشتم كارشناسی برسد، ولی هنوز نداند چرا 

دارد اين رشته را می خواند.
متاسفانه هنوز چرايی مطالعه رياضیات برای 
بچه های ما تشريح نشده است. شايد كتابی 
مثل اين كتاب بتواند اين وظیفه را به عهده 

بگیرد. اين كتاب در ژاپن چند میلیون نسخه 
فروخت، زيرا مطالب مورد نظرش را زيبا بیان 

كرده است. 
وقتی يک كتاب را برای ترجمه دست 

می گیرم، دو مخاطب را در نظر می گیرم؛ 
فرزند خواهرم و فرزند برادرم. به اين فكر 

می كنم كه آيا اين كتاب به درد آن ها 
خواهد خورد؟ چون خودم هم در دبیرستان 
با رياضیات بسیار كلنجار رفتم و از آن سر 

نمی آوردم، فكر كردم شايد اين كتاب بتواند 
كمكی به بچه ها بكند. رياضیات زيباست و 

اگر ما لذت نمی بريم، ارائه دهنده درست آن را 
ارائه نمی دهد. چرخه دارد غلط كار می كند. 

نمی گويم معلم های ما بد هستند. معلمی كه 
هزار مشكل دارد، نمی تواند به درستی درس 

بدهد. 

یوکو اوگاوا در ژاپن چهره ای شناخته شده است. او 
در سال 1990 موفق به دریافت جایزه آکوتاگاوا شده 
که باارزش ترین جایزه ادبی برای نویسندگان جوان 

است. اوگاوا این رمان را در سال 2004 نوشت. پس 
از آن نیز فیلمی سینمایی، یک فیلم داستانی و یک 
برنامه رادیویی بر اساس این رمان اوگاوا نوشته شد. 

من رمان را به زبان ژاپنی خواندم و سپس ترجمه 
انگلیسی آن را مطالعه کردم. مطمئن هستم افراد 

بسیاری از خواندن این کتاب لذت خواهند برد. این 
اثر کتابی خوش خوان است و مهم نیست خواننده آن 

چقدر با ریاضیات آشنا باشد.
کوجی فوجیوارا
ژورنال تخصصی انجمن رياضیات آمريكا
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ون
زی

وی
تل

 سـمـانه فـراهـانی

گفت وگو �ب جواد توا�ن

اکرگردان مستند »حدیث رسو«

آن ها به فکر مقام
و منصب نبودند

توی تاریخ آمده است ابن سینا و شیخ ابوسعید 
ابوالخیر با هم مالقات کرده اند. »محمد بن منور« یکی 
از نوادگان شیخ ابوسعید  این مالقات را طوری روایت 
کرده که بیشتر به افسانه ها می ماند ولی در نهایت 
موید نکته بسیار مهمی است: چراغ دانایی و فضیلت 
همیشه خدا به دست اهل علم بوده ولی کسی که 
این چراغ را برافروخته نخبگان سالکی هستند که 
هیچوقت خدا تمایل نداشتند شهرتشان دهان به 
دهان بچرخد. موالنا در مثنوی شریفش آورده است: 
در میان خلق یک تن صوفی اند / مابقی در سایه او 
می زیند. حاال مستند »حدیث سرو« روایتگر زندگی 
مردانی است که نخبگی به معنای واقعی کلمه  مصداق 
سبک زندگی آن هاست. تاریخ این سرزمین مردان 
این چنینی به خود کم ندیده است    چون همیشه در 
کنار دانشمندانی مثل رازی و بوعلی و ابوریحان و 
قیاس الدین کاشانی  عرفایی مانند شیخ ابوالحسن 
خراقانی و بایزید و ابوسعید ابوالخیر هم بوده اند و 
چراغ حکمت و دانش را روشن نگه داشته اند. آن ها 
نه زیر باد کولر نشستند  نه توقع گرفتن وام های 
میلیونی داشتند و نه چشم شان به دست کسی بوده 
تا امکانات ترویج دانش را در اختیارشان بگذارد  ولی 
الحق و االنصاف به تاریخ تفکر و حکمت و دانش ایران 
خدمات بزرگی کرده اند. نمونه اش عالمه طباطبایی 
که چندین تن از بزرگان حکمی و علمی این کشور 
شاگردان جلسات ایشان بوده اند.
چندین کارگردان مجموعه به مجموعه »حدیث سرو« 
را پیش رانده اند تا آن جا که به دست جواد توانا 
رسیده و او چهار سال از عمرش را صرف ساخت دو 
مستند کرده است. نخستین سری مستند »حدیث 
سرو« درباره زندگی عالمه طباطبایی بود و با ساخت 
مستندهایی درباره زندگی آیت اهلل سیدعلی قاضی 
و آیت اهلل حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی، 
آیت اهلل شهید سیدعبدالحسین دستغیب، آیت اهلل 
شهاب الدین مرعشی نجفی، آیت اهلل محمدجواد 
ملکی تبریزی و آیت اهلل بهجت ادامه یافت. جواد توانا 
که ساخت دو مستند اخیر »حدیث سرو« با موضوع 
زندگی آیت اهلل میرزامحمدعلی شاه آبادی و سیدجمال 
گلپایگانی را برعهده داشته است، اکنون با موهایی که 
اندکی سپید شده، مقابلمان نشسته و از چهار سال 
فرازونشیب ساخت این دو مستند می گوید.  
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با توجه به تحقیقاتی که در زمینه 
زندگی و اعتقادات آیت اهلل شاه آبادی 

و گلپایگانی داشتید، به نظرتان 
کدام بخش از رفتار و زندگی این 
شخصیت ها موجب نخبه بودن و 

سرآمد شدنشان در عرفان اسالمی 
شده است؟

بزرگ ترين نقطه قوت اين دو بزرگوار 
توحیدشان است. اين دو در همه 

زمینه های دينی، عرفانی و فقه اسالمی بر 
توحید تاكید داشته اند و هر كار و صحبتی 
را كه انجام می دادند، به مباحث توحیدی 

می رسید. آيت اهلل شاه آبادی و آيت اهلل 
گلپايگانی محور كارهايشان خدا بود و در 
همه امور تالش می كردند خودشان ديده 

نشوند. اين ها منیتی نداشتند و بدون 
وابستگی به مقام و منصب تمام تالششان 

اين بود كه مردم را به سوی خدا سوق 
دهند. به نظرم همین توحید موجب برتری 

و نخبگی شان شده است.
معموال شخصیت هایی که قرار است 
درباره آن ها فیلم ساخته شود، به چه 

شکل انتخاب می شوند؟
مجموعه »حديث سرو« به عرفان و 

مباحث اخالقی اختصاص دارد. در انتخاب 
شخصیت های مستند در درجه اول وجه 

عرفان شیعی اين افراد دارای اهمیت است. 
شیوه انتخاب را من نمی دانم، اما حدود 15 
نفر بودند كه از سوی عوامل تولید انتخاب 
شده بودند و بسته به اطالعاتی كه از اين 

افراد در دست بوده، مستندها ساخته شده 
است.

چرا کارگردانان مستندهای »حدیث 
سرو« این همه تغییر کرده اند؟ 

نخستین مستند را عبدالرسول گلبن 
ساخت، اما برای ايجاد تنوع و يكنواخت 

نشدن مستندها و هم چنین سرعت 
بخشیدن به روند تولید، آقای عرشی، 

تهیه كننده اثر، تصمیم گرفت از 
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كارگردان های مختلف برای ساخت مستندها 
استفاده كند. مستند زندگی آيت اهلل شاه آبادی 

را كه من قصد داشتم بسازم، جلیل سامان 
بخشی از مصاحبه های آن را پیش از من 

گرفته بود، اما كار در نیمه راه متوقف شده 
بود. برای مستند آيت اهلل گلپايگانی هم 

بخشی از مصاحبه ها از جمله مصاحبه با پسر 
ايشان توسط كارگردان اولیه كه آقای گلبن 
بودند، گرفته شده و در ادامه ساخت آن نیز 
متوقف شده بود. از آن جا كه اين مستندها 

نیازمند تحقیقات گسترده و طوالنی هستند و 
اطالعات اندكی درباره شخصیت های عرفانی 

وجود دارد، زمان ساخت طوالنی است. زمانی 
كه من كار را شروع كردم، به من گفتند 

مرحله تولید يک سال زمان می برد، اما چهار 
سال درگیر ساخت دو مستند آقايان شاه آبادی 

و گلپايگانی شدم. 
شــكل كار هم به اين گونه بود كه پس از 

پايــان تحقیقات، فیلم برداری از مصاحبه ها 
را شــروع می كرديم، چون بسیاری از افراد 
ممكن بود در جريان پیشــرفت پروژه فوت 

شــوند. فرايند راضی كردن اين افراد و ايجاد 
اعتماد در آن ها كه معموال ســن بااليی هم 
داشــتند، بسیار دشوار بود، چراكه عالقه ای 

به حضور مقابل دوربین نداشــتند و ديد 
آن ها نســبت به ساخت مجموعه ای در حد 

شــخصیت استادشان كه هم آموزنده باشد و 
هم مخاطب را درگیر 

كند، مثبت نبود.
تحقیقات 

چنین 
پروژه هایی 

چگونه شروع 
می شود؟ با توجه 

به حساسیت هایی 
که درباره آثار 

مذهبی وجود دارد، 
نظارتی در مرحله تحقیق 

وجود دارد؟

من از مرحله ای وارد شدم كه تحقیقات اولیه 
انجام شده و به صورت كتابچه درآمده بود. 
معموال يكی از مشكالت در مرحله تحقیق، 

فقدان اطالعات مكتوب از شخصیت مورد نظر 
است. افرادی كه انتخاب شده بودند، در طول 
دوره زندگی خود به دلیل فضای منفی ای كه 
نسبت به مباحث عرفانی و فلسفی در حوزه 

وجود داشت، معموال وجه عرفانی خود را بروز 
نمی داده اند. به همین دلیل ساخت مستند 

درباره اين افراد نیاز به تحقیقات میدانی 
عمیقی دارد. زمانی كه مصاحبه ها شروع 

می شود، مراحل تحقیق هم چنان ادامه دارد 
و هر جا كه احساس كنیم اسمی از اين افراد 
وجود داشته، تالش می كنیم سند مكتوب يا 
شاگردی پیدا كنیم كه به غنای كار افزوده 

شود.
در پروژه آقای شاه آبادی صحبتی مطرح 

شده بود مبنی بر اين كه ايشان زمان تالش 
رضاخان برای نشستن بر تخت سلطنت در 

حرم عبدالعظیم تحصن می كنند، و من هیچ 
سندی مبنی برای اثبات اين تحصن نداشتم. 

مدت ها تحقیق كردم و درنهايت در مركز 
مطالعات تاريخ معاصر كتابی پیدا كردم كه 
در سال 1328 منتشر و در آن اشاره ای به 

تحصن آقای شاه آبادی شده بود.
پیدا كردن عكس از اين شــخصیت ها هم 

دشــوار بود. بارها به دنبال نوادگان شاگرد 
يكی از اين شــخصیت ها می گشتیم تا شايد 
اين افراد عكس های منحصربه فردی داشــته 
باشــند. تمام اطالعات، از نوار صوتی گرفته 
تا يک نامه، برای ما چون گوهری اســت كه 
به مســتند ما بها می دهد. درواقع در مستند 

»حديث ســرو« از نوارهای صوتی ای كه وجود 
داشــت، استفاده شد و اين مستند را خیلی 
جذاب تر كرد. ضمن اين كه ما دوســتانی را 

به عنوان مشــاور و ناظر در كنار خود داريم 
كه بارها بر مباحثی كه قرار اســت در پروژه 
مطرح شــود، نظارت می كنند. اين مشاوران 

در مرحلــه تدوين بارها كار را می بینند تا 
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اطالعات در قالب كلمات به درســتی منتقل 
شــود. هنوز هم بر سر مباحث عرفانی 

حساســیت های بسیاری وجود دارد، به همین 
دلیل مســتند بارها مورد نظارت قرار می گیرد 

تا به پخش نهايی برسد.
معموال در مستندهای مذهبی شاهد 
لوکیشنی ثابت هستیم که چند شخص 
درباره موضوع یا فرد مورد نظر صحبت 
می کنند و مستند از صحبت های مداوم 

این افراد فراتر نمی رود. اما »حدیث سرو« 
تالش کرده از این قالب فاصله بگیرد. 

چطور به ساختار فعلی رسیدید؟
از همان مجموعه های ابتدايی كه آقای گلبن 
كارگردان بودند، تالش شد ساختار جديدی 

آزمايش شود كه هم جذابیت داشته باشد 
و هم مخاطبان خاص و عام را درگیر كند 

و در روايت به نگاه جديدی برسد. متاسفانه 
به دلیل فرمی كه شما به آن اشاره كرديد، 
مخاطب عالقه ای به تماشای آثار ارزشی و 

مذهبی نداشت و در مجموعه »حديث سرو« 
تالش شد از عنصر بازسازی استفاده شود تا 

مخاطب با اثری متفاوت روبه رو شود. 
ما در مستندسازی چقدر به 

استانداردهای جهانی نزدیک هستیم؟
به دلیل شكل و فرايند تولید، ساخت مستند 

بسیار دشوارتر از گونه های ديگر سینمايی 
است، اما متاسفانه به لحاظ مالی به درستی 
از آن حمايت نمی شود. در مستند نمی توان 
به اكران امیدوار بود و به همین دلیل بايد 

وزارت فرهنگ و ارشاد يا تلويزيون از ساخت 
آن حمايت كند. مستندسازان تالش می كنند 
با حضور در ورک شاپ ها از مستندسازی روز 

عقب نمانند.
موفقیت های بین المللی شان نشان می دهد 
سینمای مستند ما از مستندهای جهانی 

چندان عقب نمانده است، اما متاسفانه نگاه 
حرفه ای مالی كه به ساخت مستند در جهان 

وجود دارد، در كشور ما ايجاد نشده است. من 
در مجموعه »حديث سرو« خیلی تحت فشار 

بودم. از لحاظ مالی نمی توانستیم فردی را 
يک سال برای پروژه نگه داريم و در خیلی از 
موارد ناچار می شدم خیلی از كارها را خودم 

انجام دهم. 
گفتید بازپخش های مداوم »حدیث 

سرو« نشان از نیاز مخاطب دارد. آیا 
این نیاز از سوی مسئوالن هم احساس 

می شود؟
مديران صدا و سیما بايد به اين پرسش شما 
پاسخ دهند، نه مِن مستندساز. من هیچ گاه 
تالش نكردم از اين حرفه درآمد كسب كنم 

و همواره بخش اعظم بودجه را صرف ساخت 
می كنم. متاسفانه نگاهی كه صدا و سیما و در 

كل مراكز دولتی به مستند دارند، اين است 
كه بايد كارگردانی معروف از سینمای داستانی 

به مستند رو بیاورد تا بودجه بااليی به او 
اختصاص دهند. اگر يک مستندساز مطرح 

پروژه ای را تولید كند، حاضر به افزايش بودجه 
نیستند.

نگاه و تعريف درستی نسبت به مستندسازی 
در كشور ما وجود ندارد. مسئوالن حاضر به 

سرمايه گذاری در آثار داستانی ضعیف هستند، 
اما به مستند بهايی نمی دهند. درحالی كه 

گاهی مخاطب مستنِد خوب از آثار داستانی 
بیشتر است.

زمانی كه هزينه اندک اســت، نتیجه ساخت 
مســتندهايی می شود كه در صدا و سیما 

بســیار است و تنها برای پر كردن فهرست 
برنامه ها به كار می روند. متاســفانه همین 

نگاه اشــتباه مديران به مقوله مستندسازی، 
به خصوص در هشــت سال گذشته، مخاطب 
را نســبت به مستند دل زده كرده است. به 
موضوعاتــی بها دادند كه نه آگاهی دهنده 

اســت و نه تاثیری بر جامعه دارد. روزبه روز 
فضای مســتند به سمت بی تاثیر شدن رفت 
و بســیاری از مستندسازان خانه نشین شدند 
يــا مهاجرت كردند. البته در دولت جديد با 
حضور آدم هايی كه شــناخت كافی در حوزه 
مســتند دارند، بوی بهبود از اوضاع می آيد. 
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يكی از موضوعاتی كه در فهم مثنوی مولوی 
اهمیت دارد، اين است كه بدانیم موالنا با 

بسیاری از اصطالحات طبی آشنا بوده و در 
مثنوی معنوی و غزلیات شمس به بسیاری 
از اين اصطالحات اشاره كرده است. بايد در 
نظر داشت كه اين سخن بدان معنی نیست 

كه موالنا يک طبیب حرفه  ای بوده و هم چون 
بوعلی سینا به طبابت می  پرداخته است، 

بلكه منظور اين است كه بر اثر ممارست در 
مطالعه و دقت در كردار و گفتار اطبا با  برخی 

از ريز ه  كاری  های دانش طب آشنا شده و در 
بیان تمثیل  های خود در مثنوی از آن  ها بهره 

 علـی اصـغر بـشـیـری

ره عمل طب در مثنوی موال�ن اشارا�ت در�ب

ای طبیب جمله علت های ما

برده است. ممكن است بسیاری از مسائلی كه 
در مثنوی درباره طب مطرح می  شود، امروزه 

در دانش پزشكی مورد قبول نباشد كه اين 
موضوع ناشی از تحول بنیادين در همه علوم 
نوين است و صرفا پزشكی را شامل نمی شود.
در مثنوی در موارد بسیاری كه دردها بیان 

می  شوند، درمان  هايی هم برای آن ها ذكر 
می  شود؛ چراكه موالنا در بسیاری از موارد 

دردهای جسمانی را تمثیل دردهای روحی 
بشر به شمار می  آورد. بسیاری از اين اشارات 
صرفا برای تبیین ذهنیات موالناست؛ اما در 
البه  الی همین گفتارها نیز می  توان اشارات 
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دقیق طبی را جست؛ البته در بسیاری از 
موارد مولوی صرفا در بین گفت  وگوها و مسائل 

عرفانی به برخی از بیماری  ها و داروهای 
گیاهی اشارتی دارد و هیچ ويژگی خاصی برای 

آن  ها بیان نكرده است. در اين نوشتار بیشتر 
مواردی بیان خواهند شد كه همراه با نام بردن 

از يک بیماری يا داروی گیاهی و... به برخی 
ويژگی  های آن نیز اشاره شده باشد. هم  چنین 
اين نوشتار بیشتر نگاهی اجمالی و مختصر در 

مثنوی خواهد داشت و اگر قرار بود به  غزلیات 
شمس هم پرداخته می  شد يا همین مثنوی را 
هم به طور مفصل بیان می  كرد، بايد رساله  ای 

مفصل نوشته می شد.

1. آگاهی از توصیه  های پزشکان مشهور
اين موضوع از آن مواردی است كه بی  شک 

موالنا با مطالعه و غور در كتاب های پیشینیان 
به دست آورده است. آگاهی از گفته  های 

جالینوس، آن هم در دانش پزشكی، موضوعی 
نبوده كه در افواه مطرح بوده باشد. جالینوس 

يكی از مهم ترين پزشكان روم باستان و دنیای 
كهن بوده كه نظرياتش تاثیر بسیار مهمی در 

پیشرفت دانش پزشكی داشته است: 
 پس چنین گفته  است جالینوس مه

 آن چه عادت داشت بیمار آنش ده 
 کز خالف عادت است آن رنج او

 پس دوای رنجش از معتاد جو 
كه البته در كنار اشاره به نام و گفته 

جالینوس، اين اصل طبی را هم بیان كرده كه 
طبیعت هر بیماری راهی به درمان اوست.

2. آگاهی از اخالط اربعه
يكی از مهم  ترين اصول طبی كهن، آشنايی 

طبیبان با اخالط اربعه، يعنی بلغم، سودا، 
صفرا و دم بوده است. برای تشخیص هر نوع 
دردی، آشنايی با اين چهار خلط بسیار مهم 

بوده است و موالنا نیز در مطاوی داستان  های 
مثنوی بارها به انحای مختلف به اين اخالط 

اشاره كرده است. 

 روی سرخ از غلبه خون ها بود
 روی زرد از جنبش صفرا بود

 رو سپید از قوت بلغم بود
 باشد از سودا که رو ادهم بود

3. تشخیص بیماری
يكی از مهم ترين اصول طب تشخیص بیماری 

بوده است و برای اين تشخیص بیماری، 
گرفتن نبض و ديدن قاروره و نگاه كردن به 
خون و رنگ روی افراد از مهم ترين كارهای 

هر پزشكی بوده است:
 این طبیبان بدن دانشورند

 برسقام تو ز تو واقف  ترند
 تا ز قاروره همی بینند حال

 که ندانی تو از آن رو اعتدال
 هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم

 بو برند از تو به هر گونه سقم 

4. اصل پرهیز
يكی از اصول مهم پزشكی پرهیز از مواردی 

است كه منجر به بیماری می  گردد. موالنا اصل 
درمان را پرهیز )يا احتما( می  داند: 
 احتماها بر دواها سرور است

 زآن که خاریدن فزونی گر است
 احتما اصل دوا آمد یقین

 احتما کن قوه جان را ببین 

5. حجامت و فصد
حجامت يعنی گرفتن خون  های كثیف بدن و 
فصد يعنی گشودن رگ، دو اصل بسیار مهم 
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در اصول طبی كهن بوده كه گفته شده میراث 
يونانیان و ايرانیان برای دنیای پزشكی كهن 
بوده است و در دين اسالم نیز به آن توصیه 

شده و حتی روزها و ماه  ها و در طول روز 
حتی ساعت  های خاصی را هم برای آن در 

نظر گرفته  اند كه هر پزشكی می  بايست با اين 
موارد آشنا باشد. اين بخش از جمله مواردی 
است كه مولوی اشارات بسیاری به آن دارد. 

شاعر معتقد است كه اگر كسی فصد را به 
جای نیاورد، خون اضافه بدن او از بینی  اش 
خارج خواهد شد و حتی ممكن است باعث 
تب يا مرگ شود و اين تا حدودی با توصیه 

پزشكان كهن نیز منطبق بوده است: 
 تو نکردی فصد و از بینی دوید

 خون افزون تا ز تب جانت رهید   
در جايی ديگر در اهمیت حجامت گويد كه 
كودكان از حجامت می  گريزند، چون از درد 

آن می  ترسند و از سودهايی كه برای آنان 
دارد، ناآگاه اند، ولی مردان باتجربه كه از فوايد 
آن آگاه هستند، عاشقانه به سمت تیغ حّجام 

می  روند: 
 از حجامت کودکان گریند زار

 که نمی  دانند ایشان سّر کار
 مرد خود زر می  دهد حّجام را

 می  نوازد نیش خون  آشام را 

6. باد منشأ بیماری  ها 
يكی از فصول مهم در كتاب های پزشكی 

اين بوده كه بادها منشأ بسیاری از بیماری  ها 
هستند و بیماران بايد بدانند كه هر بادی چه 
طبیعتی دارد. برای نمونه باد باعث ايجاد درد 

دندان می  گردد: 
 هم  چنین در درد دندان  ها ز باد

 دفع می  خواهی به سوز و اعتقاد

7. آگاهی از  خواص برخی داروهای گیاهی
از بخش  های بسیار مهم در كتاب های قدما 
آگاهی از فوايد داروهای گیاهی بوده و در 
مثنوی هم بارها به برخی از اين گیاهان و 

كاربرد آن  ها اشاراتی شده است. افیون كه 
طبع سرد دارد، مصلح بالذر بوده كه طبع گرم 

و خشک دارد: 
 گر بالذر خورد او افیون شود

 سکته و بی  عقلی اش افزون شود
و اين كه محموده يا سمقمونیا باعث اطالق 

)اسهال( می  شود و حتی ممكن است موجب 
مرگ گردد: 

 نان چو اطالق آورد ای مهربان
 نان چرا می  گویی  اش محموده خوان 

8. آگاهی از ویژگی  های برخی بیماری  ها
موالنا با آگاهی از برخی از بیماری  های خاص 

در مثنوی، داستان  هايی را نیز ساخته و 
پرداخته است. برای نمونه گِل  خواری يكی از 

بیماری های شايع بوده كه برخی از افراد بدان 
مبتال بوده  اند. در داستانی موالنا بیان می  كند 

كه: مردی گِل  خوار به بازار رفت تا مقداری 
شكر بخرد. سنجه  ای كه شكرفروش با آن 
شكرها را وزن می  كرد، از جنس گل بود.

مرد گل  خوار، غفلت شكرفروش را غنیمتی 
دانست و شروع به خوردن آن ِگل كرد؛ از 
سويی شكرفروش هم متوجه بیماری اين 

مرد شد و عمدا سرش را دير برگرداند تا مرد 
گل خوار، مقدار بیشتری از گل را بخورد و در 
عوض شكر كمتری به او بدهد. موالنا حالت 

گل  خواران را هم كه زردرو هستند، كامل 
توصیف كرده است: 

 چون مزاج آدمی گل  خوار شد
 زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد 

و بیماری تُخمه يا هیضه كه از بد خوردن 
يا پرخوری حاصل می  شود و باعث اسهال و 

استفراغ می  گردد: 
 شورش مرگ است نه هیضه طعام

 قی چه سودت دارد ای بدبخت خام 
و همین طور خناق يا ديفتری بیماری ای است كه 

در گلو ايجاد می  شود و باعث خفگی می گردد: 
 چون که حق قهری نهد در نان تو
 چون خناق آن نان بگیرد در گلو 
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 استفاده از شن 
و ماسه برای 

بهبود عملکرد 
باتری ها 

شــايد تا پیش از اين كمتر 
كسی به فكرش می رسید 

كه همین شن معمولی كه 
در بنايی و خانه ســازی به كار 
می رود، بتواند عمر باتری ها 
را بیشــتر كند. ولی محققان 
دانشگاه كالیفرنیا با ساختن 

نوعی باتری لیتیومی، كاركرد 
اين منبع ســاده انرژی را تا 

سه برابر افزايش داده اند. 
شــايد با خودتان فكر می كنید 

كه چرا ساخت چنین 
باتری ای آن قدر اهمیت دارد 

كه در سرخط اخبار علمی 
دنیا قرار گرفته؟ جوابش 

خیلی ساده است؛ شن نه تنها 
ماده ای ارزان و غیرسمی 

است، بلكه سازگاری خوبی با 
محیط زيست دارد.

زاخاری فیورز كه صاحب ايده 
باتری شنی است، زمانی به 

فكر اختراع اين باتری افتاد كه 
داشت در ساحل گشت می زد 
و با نگاه كردن به شن های زير 

پايش متوجه شد ذرات شن از 
كوارتز يا دی اكسید سیلیكون 

ساخته شده اند.
او و همكارانش سعی دارند 
سیلیكون را در مقیاس نانو 

جايگزين گرافیت كنند.
فیورز با تخلیص شن و ماسه 
و افزودن نمک و منیزيم  به 

آن پودر خالص سیلیكونی 
متخلخل و عاری از اكسیژن 
تهیه كرده  و به اين ترتیب 

طول عمر باتری را تا سه برابر 
افزايش داده است.

 شیر گاو هم 
مصنوعی می شود 

»سال 2015 اولین 
محموله شیر گاو مصنوعی 
بدون الكتوز تحويل بازار 

می شود.« اين نويدی است 
كه سه دانشمند جوان كالج 
دانشگاهی كورک ايرلند به 

همه دنیا داده اند.
اين محققان كه از بنیان گذاران 

اصلی شركت زيست فناوری 
»موفری« هستند، قصد دارند 

با تولید شیر مصنوعی گاو 
كه فاقد قند الكتوز است، 

وابستگی انسان به محصوالت 
دامی را كاهش دهند. البته 

تامین محصوالت لبنی مورد 

نیاز 75 درصد از جمعیت 
دنیا هم كه به قند الكتوز 
حساسیت دارند، از ديگر 

اهداف اين سه محقق است. بد 
نیست بدانید كه اجزای اصلی 

اين شیر حاصل كشت مخمری 
خواهد بود.

 کم خوابی یا 
بی خوابی؛

مسئله این است

ت

پدر و مادرهايی كه به تازگی 
صاحب فرزند شده اند، هرشب 
چندين بار با صدای گريه های 
كودک بیدار می شوند و سعی 
می كنند ساكتش كنند. جالب 

اين است  كه بیشتر اين پدر 
و مادرها می گويند صبح ها 

وقتی از خواب بیدار می شوند، 
حتی از شب قبل هم كه 

داشتند برای خوابیدن آماده 
می  شدند، خسته تر هستند، 

انگار كه حتی يک دقیقه هم 
نخوابیده اند.

كشف اخیر محققان هم كه 
از بررسی 50 ساله الگوی 
خواب گروهی از افراد به 

دست آمده، اين ادعا را تاكید 
می كند. آن ها دريافته اند كه 
خواب منقطع شبانه نه تنها 
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4

بر قدرت و میزان تمركز فرد 
و خلق وخوی او تاثیر منفی 
می گذارد، بلكه توانايی های 

شناختی فرد را هم زير سوال 
می برد و مختل می كند.

 البته فقط والدين قربانی اين 
الگوی نامناسب خواب نیستند؛ 

نیروهای امنیتی، پزشكان 
و پرستاران شیفت شب و 

دانشجويانی كه به طور متناوب 
در طول شب بیدار می شوند 
تا درس بخوانند هم درگیر 

مضرات خواب منقطع اند.
شايد جالب باشد بدانید كه بر 

اساس نتايج به دست آمده در 
اين تحقیق كه اولین پژوهش 
از اين نوع است، اثرات منفی 
كم خوابی و خواب بريده بريده 

به مراتب بدتر از بی خوابی 
شبانه است و در مورد 

والدين ممكن است باعث 
پرخاش گری آن ها نسبت به 

شیرخوار شود.

 رایانه هایی به 
کوچکی یک اتم 

از راه می رسند 

در عصر ديجیتال كامپیوترهای 
غول پیكری كه يک اتاق را 

اشغال می كردند، به مرور 
جای خود را به رايانه های 

رومیزی دادند كه به يک میز 
مخصوص احتیاج داشتند و 

عمر اين دستگاه ها هم با تولد 
لپ تاپ ها، گوشی های هوشمند 
و تبلت ها به پايان رسید. حاال 
يكی از محققان دانشگاه آلبرتا 
به نام رابرت ولكوف می خواهد 

اين فشردگی تكنولوژيک را 
تا مقیاس اتمی پیش ببرد و 
پردازنده هايی ارزان، سريع و 

بسیار كوچک بسازند. پیش از 
اين نام ولكوف برای ساخت 

يک ابزار میكروسكوپی به قطر 
يک اتم در كتاب ركوردهای 
جهانی گینس ثبت شده بود. 
كوانتوم ولكوـ  كوچک ترين 
كوانتومی كه تا به حال در 

جهان ساخته شده ـ عبارت 
است از يک اتم سیلیكون كه 
می تواند فواصل كمتر از يک 
نانومتر را اندازه بگیرد. نقاط 

كوانتومی در يک اتم به حدی 
نزديک به هم اند كه الكترون 

در يک لحظه می تواند در 
دو كوانتوم قرار گیرد. اين 

ويژگی برای ساخت مدارهای 
كامپیوتری ايده آل است و 

درهای دنیايی كامال جديد 
را به روی علم نانوالكترونیک 

می گشايد. 

 چاق هستید؟
14 سال زودتر 

می میرید 
درحالی كه جوان های قرن 
بیست ويكمی دنبال كشف 

اسرار مرگ می گردند، روزبه روز 

چاق تر شده و يک قدم به 
نیستی نزديک تر می شوند. 

محققان موسسه ملی سرطان 
آمريكا )NCI( می گويند 
جوانان مبتال به چاقی 

درجه ســه يا چاقی شديد در 
معرض خطر مرگ ناشی از 
سرطان، بیماری های قلبی، 
سكته مغزی، ديابت و انواع 

بیماری های كلیوی و كبدی 
قرار دارند و به طور متوسط 

14 سال كمتر عمر می كنند.
اين در حالی است كه 

بیماری چاقی و خصوصا 
چاقی شديد، در جوامع 
امروزی از شیوع بااليی 

برخوردار است، به طوری كه 
تنها در  اياالت متحده 

آمريكا بیش از شش درصد 
جمعیت بزرگ سال مبتال 

به چاقی درجه ســه يا همان 
چاقی مرضی هستند.

دانشمندان در اين مطالعه، 
شركت كنندگان را بر اساس 
نمايــه توده بدنی  يا BMI به 
چند گروه تقسیم كرده اند:  
وزن طبیعی )18/5-24/9(، 
اضافه وزن )25/0-29/9(، 
چاقی درجه يک ) 34/9-

30/0(، چاقی درجه دو 
)39/9-35/0(، چاقی درجه 

سه )40 و باالتر(.
ســپس با حذف افرادی كه 
بیماری های خاص  سابقه  5
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يا اعتیاد به انواع و اقســام 
دخانیات داشتند، 9500 
فــرد مبتال به چاقی درجه 

ســه و 304هزار نفر با وزن 
طبیعی را مورد بررســی قرار 

دادنــد و دريافتند خطر مرگ 
زودرس در جوانان با افزايش 

BMI تشديد می شود كه 
علــت عمده آن ابتال به 

بیماری های قلبی، ســرطان و 
ديابت است.

 پروتئین ها؛
 ابزاری برای

 پیش گیری از
 آلزایمر 

تصور كنید كه يک نفر 
پاک كنی برداشته و همه 

خاطرات و اطالعات مغز شما 
را پاک می كند. شبیه يک 
كابوس است؛ مگر نه؟ اين 

همان كاری است كه بیماری 
آلزايمر با انسان می كند و 

تاكنون راه حلی هم برای دور 
زدن آن كشف نشده است. 
با اين حال به نظر می رســد 

كشف جديد دانشمندان 
كالج كینگ در انگلســتان ما 

را چند قدم به پیش گیری 
و درمان اين بیماری مهلک 

نزديک تر كرده است.
دانشمندان در اين پژوهش 
مجموعه ای از 10 پروتئین 
را در خون انسان شناسايی  

كرده  اند كه می تواند بروز 
آلزايمر را پیش بینی كند. 

در حال حاضر هیچ درمان 
موثری برای آلزايمر وجود 
ندارد، زيرا درمان دارويی 

معموال زمانی شروع می شود 
كه بیماری پیشرفت كرده 

 است.
به دنبال اين كشف پزشكان 

تنها با تجويز يک آزمايش 
خون می توانند روند از دست 

رفتن حافظه را در مراحل 
اولیه شناسايی و با تجويز 

داروی مناسب پیشرفت 
بیماری را متوقف كنند.

محققان طی بررسی 26 
پروتئین خونی دريافته اند 16 
نــوع از اين پروتئین ها با روند 
كوچک شــدن مغز و ابتال به 
بیماری آلزايمر در ارتباط اند 

و از اين تعداد 10 نوع 
پروتئین قادرند ابتالی فرد 
به آلزايمر را ارزيابی كنند. 

آسیب های مغزی در آلزايمر 
سال ها پیش از آن كه فرد 

عاليم بیماری را نشان دهد، 
آغاز می شوند. درنتیجه انجام 

آزمايش خونی كه بتواند 
احتمال ابتالی افراد مشكوک 
به اين بیماری را نشــان دهد، 

گام بزرگی در پیش گیری 
و درمان آلزايمر محسوب 

می شود.

 نشستنی
 که قلبتان را 

 می شکند! 

تا به حال فكر می كرديم كه 
نداشتن فعالیت بدنی است 
كه می تواند منجر به بروز 

بیماری های قلبی شود، اما 
دكتر جرت بری و همكاران 

آمريكايی اش با تحقیقات تازه 
خود دنیا را از اشتباه درآورده 

و نشان داده اند كه نه فقط 
بی تحركی در معنای عام آن، 
بلكه نشستن های طوالنی هم 
می تواند قلب ما را با مشكل 

مواجه كند.
يافته های اخیر اين 

دانشمندان نشان داده دو 
ساعت نشستن به همان اندازه 
برای قلب خطرناک است كه 
20 دقیقه ورزش به سالمت 
قلب و عروق كمک می كند. 

اين تحقیق به بررسی ارتباط 
میزان ورزش، تحرک و سكون 

فرد می پردازد. البته سكون  
تنها به معنی خوابیدن نیست. 

فعالیت هايی از قبیل پشت 
میز نشستن، رانندگی كردن، 
تماشای تلويزيون يا مطالعه 

پشت میز هم جزو حالت های 
سكون محسوب می شوند و 
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انسان را مستعد بیماری های 
قلبی عروقی می كنند.

محققان ضمن بررسی میزان 
تحرک افراد 12 تا 49 ساله  
بدون سابقه  بیماری قلبی، 

آسم يا سكته مغزی و توجه 
به عواملی نظیر سن، جنس 
و نمايه توده بدنی، دريافتند 

شش ساعت سكون همان قدر 
خطرناک است كه يک ساعت 

ورزش برای سالمت قلب و 
عروق فايده دارد. 

 در مواجهه با
 قند، باکتری ها

 پرخور می شوند

دانشمندان دانشگاه مینه سوتا و 
كارولینای شمالی گونه هايی از 
باكتری ها را كشف كرده اند كه 
به حضور هم زمان قند و ديگر 

مولكول های آلی در محیط 
پاسخ می دهند. اين يافته 

علمی قطعه ای تازه از پازل 
رفتاری باكتری هاست كه اسرار 

جديد را درباره باكتری های 
پاتوژن و باكتری های ساكن 

روده فاش می كند.
اين محققان سويه ای 

غیربیماری زا را از باكتری 
 ای كالی در محیط مايع غنی 
از انواع قند كشت دادند و به 

بررسی پاسخ باكتری به انواع 
مختلف قند پرداختند. نتايج 

حاصل شده حاكی از آن بود كه 
در اين حالت ای كالی به هشت 
نوع قند مختلف پاسخ می دهد 

و از اين هشت نوع، چهار نوع از 
قندها می توانند میزان مصرف 

قند موجود در محیط را توسط 
باكتری ها باال ببرند. يک پاسخ 
احتمالی برای تفسیر اين رفتار 
اين است كه باكتری ها قند را 

تبديل به سوخت زيستی كرده 
و از آن برای مصون ماندن 

در محیط های جديد استفاده 
می كنند.

اين يافته در كنار نتايج پیشین، 
نشان می دهد باكتری ها قادرند 

در شرايط محیطی جديد از 
مصونیت خوبی برخوردار باشند.

 نهنگ ها و نجات
 اکوسیستم
 اقیانوس ها

چندی پیش مشخص شد 
نهنگ ها نقشی كلیدی در 

سالم نگه داشتن اكوسیستم 
اقیانوس ها دارند و با اسپرم  و 

استخوان های خود چرخه غذای 
اقیانوس  را بهبود می دهند. 

اين يافته جديد برای صنايع 

شیالت در سراسر دنیا كه با 
تهديد جدی روبه رو هستند، 

اهمیت ويژه ای دارد. با اين حال 
دانشمندان هنوز هم درباره 

نقش نهنگ ها بر اكوسیستم 
اقیانوسی اختالف نظر دارند؛ 
گروهی معتقدند كه بعضی از 
انواع بی مهرگان و ماهی های 
كوچكی كه توسط نهنگ ها 
بلعیده می شوند، می توانند 

غذای گونه های باارزش صیدی 
و تجاری باشند.

در دهه های 1970 و 1980 
مشخص شد كاهش جمعیت 

نهنگ ها باعث افزايش جمعیت 
كريل ها )نوعی سخت پوست 
اقیانوسی( می شود. كريل ها 

منبع غذايی خوبی برای انواع 
گونه های دريايی هستند، اما 
مطالعات جديد حاكی از آن 
است  كه جمعیت كريل ها 

نسبت مستقیمی با جمعیت 
نهنگ ها دارد. دانشمندان 

معتقدند مواد ضروری 
مورد نیاز كريل ها از قبیل 

نیتروژن، آهن و... در ادرار و 
مدفوع نهنگ ها وجود دارد، 
به طوری كه محققان انتظار 

دارند افزايش جمعیت نهنگ ها 
در سال های پیش رو سبب 

افزايش 15 درصدی جمعیت 
فیتوپالنكتون های آب های 

نیمه گرمسیری شود.  
البته مرگ نهنگ ها در 

اقیانوس  هم برای اكوسیستم 
مفید است؛ زيرا به ازای مرگ 

هر يک نهنگ 40 تن كربن به 
دست می آيد كه معادل كربنی 
است كه از چرخه دوهزار ساله 
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موجودات ريز دريايی حاصل 
می شود. 

 شوك الکتریکی
 را به تنهایی 

 ترجیح 
 می دهید؟

سوال عجیب و غريبی است؛ 
اما روان شناسان دانشگاه 

كالیفرنیا پاسخ جالبی برايش 
پیدا كرده و می گويند خیلی ها 
هستند كه شوک الكتريكی را 
به تنها ماندن و غرق شدن در 
افكار خود ترجیح می دهند.  

اين محققان دريافته اند كه 
مردم از تنها ماندن و فكر 

كردن بدشان می آيد، چون 
فكر و خیال هايی كه در اين 

مواقع سراغشان می آيد، بیشتر 
از آن كه خوشايند و مثبت 

باشد، منفی و آزاردهنده 
است. در اين مطالعه از 

شركت كننده ها خواسته شد 
كه وسايل شخصی  خود 
از قبیل خودكار و تلفن 

همراهشان را كنار بگذارند و 
در بازه های زمانی كوتاه شش 
تا 15 دقیقه ای تنها بنشینند 

و فكر كنند. برخی از اين 
شركت كننده ها می توانستند 
به موضوع دل خواه و ديگران 

به موضوعاتی از قبیل گردش 
در خیابان، ورزش و غذا فكر 

كنند. سپس آن ها بايد به 
كیفیت تجربه خود از يک تا 
9 نمره می دادند كه نمرات 

باالتر نشان دهنده لذت بیشتر 
در طول آزمون بود. نتیجه  

بررسی ها نشان داد كه بیشتر 
از 50 درصد شركت كنندگان 

از فكر كردن لذت نبرده اند.
در ادامه محققان به 

شركت كننده ها اين امكان را 
دادند تا با زدن يک دكمه، 

به خودشان  شوک الكتريكی 
وارد كنند و جالب اين كه 67 

درصد آن ها با وجود اين كه 
قبال گفته بودند امكان ندارد 

به خودشان شوک بدهند، 
ترجیح دادند به جای نشستن 

و فكر و خیال كردن، شوک 
الكتريكی را تجربه كنند!

کشف بزرگ ترین   
پرنده هایی که  

می توانستند  
پرواز کنند

دانشمندان در كشفی جديد 
كه نتايج آن در ژورنال 

آكادمی ملی علوم منتشر 
شده، توانسته اند بقايای فسیل 

پرنده های غول پیكری را 
شناسايی كنند كه بزرگ ترين 

پرندگان تاريخ محسوب 
می شوند. طول بال های اين 

پرنده به هشت تا 10 متر 
می رسیده است.

اين فسیل اولین بار در 
نزديكی چارلستون در 

كارولینای جنوبی آمريكا 
هنگامی كه كارگران در حال 

ساخت ترمینال فرودگاه 
بین المللی چارلستون بودند، 
كشف شد. اين نمونه آن قدر 
بزرگ بود كه برای حفاری و 

استخراج آن مجبور به استفاده 
از بلدوزر شدند.

 اين پرنده دريايی كه 
 »Pelagornis sandersi«

نام دارد، حدود 28-25 
میلیون سال پیش روی زمین 

زندگی می كرده است؛ يعنی 
بعد از انقراض دايناسورها و 

قبل از حضور انسان بر زمین. 
محققان اطمینان دارند كه 

اين جانور قدرت پرواز داشته 
است، زيرا پاهای فوق العاده 

كوتاه و بال های بسیار بزرگی 
دارد. آن ها برای ساخت 

نمايی از جثه اين پرنده از 
شبیه سازی های كامپیوتری 

كمک گرفته  و دريافته اند 
ساندرسی با بال های بلند و 
باريكش بر سطح اقیانوس 

پرواز و از ماهی های مركب و 
مارماهی تغذيه می كرده است.

كشف اين فسیل می تواند 
به جانورشناسان كمک كند 
تا به راز انقراض اين گروه از 

پرندگان پی ببرند. 11
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 دستکشی که 
 به شما خط بریل

 یاد می دهد، 
 حتی اگر 

 حواستان نباش

د 

سال ها پیش برخی از 
دانشمندان دستكشی را با 
فناوری پیشرفته ساختند 
تا نوازندگان مبتدی پیانو 

بتوانند در  مدت زمانی حدود 
45 دقیقه نواختن ملودی را 

بیاموزند. حاال با پیروی از 
همان فناوری روشی ابداع 

شده كه افراد به كمک 
آن می توانند خط بريل را 

بنويسند و بخوانند.
اين دستكش بر پايه فرايند 

لمسی منفعل طرح ريزی 
شده و محققان می گويند 

انسان می تواند به كمک آن 
مهارت های حركتی را از طريق 
ارتعاشات و بدون نیاز به تمركز 

و توجه فعال ياد بگیرد. به 
عبارت ديگر انسان می تواند 

اطالعاتی را كه از طريق تايپ 
خط بريل ياد گرفته، به مهارت 

خواندن اين خط تبديل كند. 
اين در حالی است كه افراد 
مورد مطالعه در اين تحقیق 

تا به حال تجربه خواندن يا 
نوشتن خط بريل را نداشتند و 
تنها ظرف چند ساعت حروف 

اين خط را ياد گرفتند.
بد نیست بدانید در دنیا 40 
میلیون نابینا وجود دارد و از 
آن جا كه آموزش خط بريل 
در مدارس به خوبی صورت 

نمی گیرد، بسیاری از نابینايان 
توانايی خواندن و نوشتن به 

اين زبان را ندارند.

 پاگنده ها زیر 
 ذره بین

پاگنده ها كه در آمريكای 
شمالی به اين نام و در 

ارتفاعات هیمالیا به آدم برفی 
خبیث مشهورند، دوباره 

توجه گروهی از دانشمندان 
را در نیويورک به خود جلب 

كرده اند. اين موجودات كه 
بیشتر خیالی به نظر می رسند 

تا واقعی، تا به حال منشا 
تحقیقات فراوانی بوده اند و 

حاال اين گروه با بررسی 37 
موی مختلف كه از سراسر 

دنیا به دستشان رسیده، 
می خواهند معمای پاگنده ها 

را حل كنند.
اين دانشمندان با بررسی 

موهای 37 نمونه دريافتند 

كه دی ان ای اين موجودات 
به ژن های خارجی آلوده 
است. اين در حالی است 

كه محتويات میتوكندری 
آن ها كامال مشابه ژن های 

مادری شان است. از اين 37 
مورد، هشت نمونه دی ان ای 
كافی برای بررسی نداشتند، 
10 مورد شبیه خرس، چهار 

نمونه شبیه اسب، چهار مورد 
مشابه گرگ و بقیه شبیه 
موی راكون، گاو، گوزن و 

حتی جوجه تیغی بودند و باز 
هم نتوانستند اطالعات تازه ای 

درباره پاگنده ها به محققان 
بدهند. دانشمندان هم چنان 

در جنگل های آمريكای 
شمالی دنبال يک تار موی 

طاليی هستند كه كلید اين 
معما باشد!

 روغن پالم 
 سالمت آب را به

 خطر می اندازد
روغن پالم كه در بسیاری از 

فراورده های غذايی و بهداشتی 
كاربرد دارد، صنعتی چند 

میلیون دالری 
در سراسر جهان ايجاد كرده 

كه روزبه روز گسترش پیدا 
می كند. با اين وجود 

12
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پاک سازی جنگل های استوايی 
برای كشت اين نخل ها 

سبب انتشار حجم انبوهی از 
دی اكسید كربن در محیط 

می شود، اكوسیستم های 
جنگلی را به مزارع تک محصول 

تبديل می كند، زيستگاه های 
طبیعی جانوران را از بین 

می برد و هم چنین سبب ورود 
رسوبات و آلودگی های مختلف 
به منابع آب شیرين و درنتیجه 

تغییر اكوسیستم اين آب ها 
می شود. اندونزی تولید كننده 

بیش از نیمی از روغن پالم در 
جهان و محل سومین جنگل 
استوايی بزرگ دنیاست. اين 

كشور هم چنین به عنوان يكی 
از منابع اصلی انتشار گازهای 

گل خانه ای در جو شناخته 
می شود، زيرا جنگل ها را برای 
مصارف ديگر از بین می برد. از 

سال 2000 تا 2013 زمین زير 
كشت پالم در اين كشور سه 

برابر افزايش يافته و نسبت به 
سال 1990 دمای آب در اين 
منطقه چهار درجه و غلظت 

رسوبات 550 برابر افزايش يافته 
است. اين تغییرات سالمت آب 
ناحیه را به خطر انداخته اند و 
محققان در حال حاضر دنبال 

راهی برای مهار آن هستند.

 گناه تغییرات 
 آب وهوایی کره 
 زمین به گردن 

 کیست؟

يكی از داليل اصلی شكست 
كنفرانس آب و هوايی سال 

2009  در كپنهاگ، موضوع 
بازپرداخت »بدهی كربن« 

)جبران آلودگی كربنی( 
بــود.  مقاله ای كه اخیرا در 

مجله مرور تاريخ اقتصاد 
اسكانديناوی منتشر شده، 

ارائه كننده راه حلی برای 
حل وفصل اين مشكل است. 
محققان با بررسی چگونگی 
ارتباط اثرات زيست محیطی 

سوخت های فسیلی با 
درآمدهای ملی پیشنهاد 
داده اند برای انتشار گاز 

دی اكسید كربن به محیط، 
قیمتی جهانی تعیین شود 

تا در درازمدت هیچ كشوری 
نتواند در قبال تغییرات 

آب وهوايی ناشی از تولید گاز 
دی اكسید كربن بی مسئولیت 

بماند. به عبارت ديگر تمام 
كشورها در قبال آثار سوئی 

كه آلودگی های محیطی 
به آب وهوای جهان وارد 

می كند، مسئول خواهند بود. 
دانشمندان پیشنهاد داده اند 
جريمه ای كه هر كشور بايد 

به ازای آلودگی هايی كه 
قبال ايجاد كرده، بپردازد، با 
قدمت آلودگی نسبت عكس 
داشته باشد و هرچه آلودگی 

جديدتر باشد، جريمه اش 

بیشتر شود. زيرا در حال 
حاضر افزايش آلودگی 

هرچند به میزان اندک، اثر 
به مراتب بیشتری نسبت 

به گذشته دارد كه غلظت 
آلودگی كمتر بود.

 شوری اقیانوس 
 قمر زحل اثبات 

 شد

نتايج بررسی داده های 
توپوگرافی كه از ماموريت های 

متعدد فضايی كاسینی 
طی 10 سال گذشته به 

دست آمده، منجر به ارائه 
يک ساختار مدل از تیتان 

)اقیانوس قمر زحل( و درک 
بهتر ساختار پوسته بیرونی 

اين قمر شده است.
 اقیانوس تیتان احتماال از 

آب و نمک های خیلی شور 
گوگرد، سديم و پتاسیم 

تشكیل شده و چگالی باالی 
آب اين قمر میزان جاذبه را 

نیز افزايش می دهد. نتايج اين 
بررسی ها نشان داده است كه 

میزان شوری اين اقیانوس 
به اندازه اقیانوس مرده كره 

زمین است.
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يافته های كاسینی هم چنین 
نشان می دهد كه ضخامت 

پوسته يخی تیتان در 
قسمت های مختلف متفاوت 
است. قسمت های ديگر آن 

مثل موم شمع گرم است. در 
حال حاضر جو تیتان درست 

مثل نقاط داغ زمین در 
محدوده جزاير هاوايی، پنج 

درصد متان دارد كه احتماال 
در نقاط داغ اين قمر پراكنده 

شده است.

 مهارت های 
 ریاضی و توانایی

 خواندن در
 سیطره ژن های 

 مشترك

»رياضی توی ژن خانواده 
ماســت« يا »ما جد اندر جد 

در درس رياضی مردود 
می شديم«، »همه بچه های 
خانواده ما قبل از مدرسه، 
خواندن را ياد می گیرند« 
و... اين ها جمالتی است 
كه ممكن است روزی از 

زبان من و شــما هم شنیده 
شده باشد و حاال محققان 

 ،)UCL( دانشگاه های يوسی ال
آكسفورد و كالج كینگ 

لندن معتقدند حدود نیمی 
از ژن های موثر در مهارت 

خواندن در كودكان، بر 
مهارت های رياضی شان هم 

تاثیر می گذارد.
 استعداد خواندن و 

مهارت های رياضی نوعی 
از ويژگی های ارثی هستند 

كه ما از والدين خود به 
ارث می بريم. با اين حال 
سیستم پیچیده ژنتیكی 

پشت اين استعدادها تا حد 
زيادی ناشناخته مانده است. 

اگرچه عوامل محیطی هم 
نقش مهمی در يادگیری 

كودک دارند، اما  نتايج اين 
تحقیق به دانشمندان كمک 
می كند كه تعامل دو عامل 

محیط و ژنتیک را در پرورش 
ويژگی های شناختی از جمله 
مهارت های رياضی و خواندن 

بررسی كنند.
دانشمندان ضمن بررسی 

نتايج حاصل از اين مطالعه و 
تركیب آن با اطالعات ژنتیكی 

دريافتند ژن های دخیل در 
اين دو توانايی هم پوشانی 

قابل  توجهی دارند. البته اين 
اولین بار است كه دانشمندان 

نقش ژنتیک را در توانايی 
يادگیری موثر می دانند و 

معتقدند ضعف برخی كودكان 
در يادگیری می تواند ناشی 

از صفات ژنتیكی آن ها باشد 
كه بايد مورد توجه و احترام 
والدين و اولیای مدرسه قرار 

گیرد.

 انتخاب 
 اپلیکیشن بر
 اساس تجربه

 دوستانه
 یا پیشنهاد

 فیس بوکی؟ 

كاربران شبكه های  جزو 
اجتماعــی آن الين از جمله 
فیس بوک هســتید؟ هر روز 

تازه ای روی  اپلیكیشن 
صفحه شخصی خودتان 

می كنید؟ نصب 
تــا به حال به اين نكته كه 
چــرا و چطور اين برنامه ها 
را انتخــاب می كنید، فكر 

كرده ايد؟ الزم نیست 
خودتان را به زحمت 

دانشمندان  چون  بیندازيد، 
آكسفورد،  دانشگاه های 

لیمريک و هاروارد، برای 
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اجتماعی  شبكه های  بررسی 
آن الين يک مدل رياضی 

جديد طراحی كرده اند.
آن ها برای اين كه دريابند 

كه كاربران فیس بوک 
اپلیكیشــن های مختلف را 
بــر چه مبنايی در صفحه 

خــود نصب می كنند، نوعی 
مدل رياضی طراحی 

كرده و دريافته اند كه 
كاربران اپلیكیشــن ها را بر 
اساس آن چه دوستانشان 

انتخاب كرده اند،  قبال 
آن چه  نه  برمی گزينند 

به عنوان  فیس بوک 
به  پرفروش  اپلیكیشن های 

می دهد. پیشنهاد  آن ها 
تحقیق  اين  نتايج 

رفتارهای  تايید كننده 
تقلیدی در انســان است و 
فعالیت های  می دهد  نشان 

آن الين هركس می تواند 
تحت تاثیر  كوتاه مدت  در 
قرار  اطرافیانش  عملكرد 

گیرد.
اين پژوهش كه با اســتفاده 
ابررايانه های يک مركز  از 

انجام شده،  ايرلندی 
نشــان می دهد رفتار انسان 

در شرايط تجربی تابع 
مكانیزم های مختلفی اســت 

كــه تقلید نقش مهمی در آن 
دارد. از طــرف ديگر هنگامی 
كــه يک كاربر بايد در فضايی 

مملــو از اطالعات مانند 
اينترنت، تصمیمی ســريع 
ترجیح  ناخودآگاه  بگیرد، 
انتخاب های  پیرو  می دهد 

باشد. دوستانش 

 زندگی تبتی ها، 
 مدیون نسل های

 منقرض شده 

فالت تبت سرد و كم اكسیژن 
است، پس چطور مردم آن خطه 

در تمام اين سال ها اين شرايط 
سخت را دوام آورده و از بین 

نرفته اند؟ پاسخ اين
سوال را می توان در محتوای 

ژنتیكی تبتی ها جست وجو كرد.
محققان به تازگی دريافته اند كه 

بومیان فالت تبت از نظر ژنتیكی 
با گونه انسانی منقرض شده ای 
به نام Denisovanها تطابق 

دارند. دانشمندان پیش از 
اين نیز می دانستند كه نوع 

به خصوصی از ژن EPAS1 در 
بدن تبتی ها آن ها را با شرايط 

اين ناحیه و كمبود  اكسیژن 
در ارتفاعات وفق داده است، 
اما چگونگی پیدايش اين ژن 
مرموز برايشان معما بود. البته 

پژوهش های جديد اين معما را 
حل كرده و نشان داده است كه 
تبتی ها ژن مزبور را از اين گونه 

منقرض شده به ارث برده اند 
و حیات خود را مديون آن ها 

هستند.

 یک حس گر 
 جدید برای 

 سنجش میزان 
 آلودگی نفت

پژوهش گران دانشگاه رايس 
در مطالعه ای جديد موفق 

به ساختن نوعی نانوحس گر 
مبتنی بر كربن بلک شده اند 

كه می تواند میزان سولفید 
هیدروژن در نفت خام و گاز 
طبیعی را در چاه های نفت 

تخمین زده و به اين ترتیب 
پیش از اخراج میزان ترشی 

نفت و گار را معین كند.
 نتايج اين تحقیق از آن جهت 

اهمیت دارد كه مقادير كم 
سولفید هیدروژن انسان را 
دچار عاليمی مانند تنگی 
نفس، سرگیجه و سردرد 

می كند و چون بینی خیلی 
سريع حساسیت خود را 

نسبت به اين گاز از دست 
می دهد، فردی كه در تماس 
با آن قرار دارد، ممكن است 

مسموم شود و حتی جان 
خود را از دست بدهد. 
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 سـید حـسـین مـتولـیان

 دريا زيباتر است يا دشت؟ جنگل باشكوه تر است يا كوير؟
 هر كدام از ما آدم ها يک گوشه خلقت  تو را زيباتر می بینیم!

من كه فكر می كنم هر كجا اثر انگشت تو روی آن باشد، باشكوه است! درياها از 
زمان رود بودنشان زيبايند... جنگل ها از روز نخست دانگی و رويش شان سبز و 
ستودنی اند! وسعت دشت ها از نخستین نگاه خیره ات می كند! كويرها با رازهای 

درونشان شگفت انگیزند... اما میان اين همه دست نوشته تو روی سطرهای زمین 
هیچ وقت به خودم اجازه نمی دهم از شكوه كوه ها بپرسم... كوه ها باشكوه ترين اند! 
چه كسی نمی داند؟ كوه ها از يک سنگ ريزه شروع می شوند... اما هر روز به فكر 

قد كشیدن اند! روز تولدشان اگر سنگ ريزه ای باشند، كمی بعد تپه ای از خودشان 
 می سازند و از تپه ای دست يافتنی به مرتفع بودن و كوه شدن پل می زنند... آری!

كوه ها باشكوه اند، چراكه به ارتفاع می انديشند! و هر كس با كوهی دوست 
شود، ناگزير است از باال رفتن! كوه ها برای كوه شدنشان سال ها توی خودشان 

می نشینند... آن ها خوب می دانند يک جانشینی همه چیز را باشكوه می كند! كوه ها 
 وطن دارند!

مثال همین دماوند فرزند خلف البرز است! باور كنید همین دماوند آن قدر روی 
زبان مادری و خاک پدری اش تعصب دارد كه خدا می داند... برای همین هم با 

تمام خاطرات ِ خوب و بد ديوهای سیاه و سپید و رستم و ضحاک و آتش فشانی 
در قلبش سال هاست همان جا ايستاده است! همه شاعران زمین می دانند كوه با 

 شكوه هم قافیه است...
و همین هاست كه آدم را مجبور می كند به كوه ها احترام بگذارد... 

 راستی خدا جان!
چقدر بعضی آدم ها را كوه آفريده ای...

خر
ن آ

سخ

کوه، با شکوه هم قافیه است
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از پرسیدن نمی ترسم

�ب سیداکظم علوی پناه

ران ه �ت
گ

به دانش� ن استاد �ن

به ماندن در خارج از کشور، حتی 
فکر هم نکردم. حاال هم جزو 
اساتیدی هستم که بیشترین سفر 
خارجی را در طی سال می روم، اما 
اگر قرار باشد یک روز اضافه آن جا 
بمانم، شرایط برایم خیلی سخت 
می شود، چون خیلی ایرانی ام. نه 
این که محاسن اروپا و آمریکا را 
ندانم، حتی مواردی هست که به 
کارهایشان غبطه می خورم، اما با 
فرهنگ خودمان خو گرفته ام و 
زندگی کردن در آن جا برایم تعریف 
نشده است. این را از روی تعصب 
هم نمی گویم، چون واقعا دوست 
دارم با دانشگاه های خارجی در 
تعامل باشم و این مسئله را بسیار 
ضروری می دانم. با این حال هرگز به 
زندگی در آن جا فکر نکردم.

صفحه 75

 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

نفس  های سنگینی
که به شماره می  افتند

ره ونده ای در�ب �پ
رها  هوا در الکن �ش

گ
آلود�

دولت مشکالت محیط زیست را در کانون 
توجه خود قرار می  دهد و ما هم امیدواریم 

تمام پروژه  هایی که اجرا می شود، با رویکرد 
و پیوست محیط زیستی انجام شود که برابر 

قانون اساسی، محیط زیست، امانتی است 
برای آیندگان.


