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نگاه

میراث بشری ایران

ما بنا بر دالیل بسیار مانند میراثی که در کشور  �
ما قرار گرفته، بایــد همکاری های بین المللی در 
زمینــه علم را تقویت کنیم. این میراث متعلق به 
جامعه بشری است که درون مرزهای ایران قرار 
گرفته و حفاظت از آن به نحو احسن بر  عهده ما 
است. نه فقط به دالیل ملی و برای اینکه ما یکی 
از کشورهای تمدن ساز دنیا بوده ایم، بلکه به این 
دلیل که دنیا باید روند تکوین شــکل گیری تمدن 
را بشناســد. ما از این نظر در برابر دنیا مسئولیت 
داریم. در حال حاضر مشغول مطالعه بر غار هوتو 
و کمربند در منطقه بهشــهر هســتم. از معدود 
غارهایی اســت که در آن به بقایا و آثار فرهنگی 
۱۵ هزار ســال الی چهار هزار ســال قبل برخورد 
می کنید. این میراث فقط متعلق به ایران نیست و 
جامعه بشری را شامل می شود؛ پس پاسداشت 
آن نیز نیازمند یک همکاری و تعامل دوسویه در 
سطح ملی و بین المللی است. مسئله دیگر فقر 
علوم  میان دانشی یا بین رشــته ای در ایران است 
که نیاز ما را به جامعه بین الملل نشان می دهد. 
هنوز مطالعات باستان گیاه شناسی در ایران بسیار 
دشــوار اســت. داده های بانک های گیاهی ما به 
حــد کافی نیســت و در آن نیازمنــد همکاری با 
کشــورهای اروپایی و حتی چین هســتیم. نمونه 
دیگر امراض ژنتیکی است که امروز وجود دارد. 
بررســی این مسئله مســتلزم آن است که ببینیم 
در نسل های گذشــته ایرانیان آیا چنین مشکالتی 
وجود داشــته اســت؟ چه زمانی بــه ایران وارد 
شــده اســت؟ چه تأثیری در روند به وجود آمدن 
ایــن امراض داشــته؟ اینجا نیاز بــه متخصصان 
بین المللی ژنتیک باســتان هســت. یــا خطرات 
زیست محیطی که باعث از میان رفتن فرهنگ ها 
و تمدن های گذشــته شده اســت. تجربه بشر در 
مواجهه با این سوانح به چه شکل بوده است؟ ما 
در آینده با استفاده از این تجارب چه باید بکنیم؟ 
برای دسترســی به چنین دانشی باید خودمان را 
به سطح دانش دنیا برسانیم. ما در زمینه دانش 
و فناوری توان انجام مطالعه به شکل مستقل در 
بســیاری از این موارد را نداریم. پلتفرم بسیاری از 
علوم  طبیعی در ایران اصال وجود ندارد. تعریف 
پلتفــرم شــاخه ای از دانش که موجود نیســت، 
بدون همــکاری بین المللی ممکن نیســت؛ اما 
آنچه درباره یونسکو و موفقیتی که برای ایران به 
دســت آمد، حائز اهمیت است، این است که این 
کرســی در واقع فرصتی اســت که به ایران داده 
شده تا این کشور مرکز مطالعات ساحلی در دنیا 
باشد؛ بنابراین کرسی یونسکو به عنوان یک کرسی 
فرهنگی جایگاهی اســت که ملــل مختلف دنیا 
می تواننــد با جای گیری حول آن همکاری کنند و 
مــا نیز می توانیم دیپلماســی فرهنگی خود را از 
این طریق پیش ببریم. این کرســی کاری معادل 
و هم ارز چندین ســفیر را هم چه بسا بهتر انجام 
دهد. از طریق یونسکو می توانیم با دانشگاه های 
معتبــر دنیا در چین، ژاپن، روســیه و اروپا ارتباط 
مفید داشــته باشــیم. همچنین می توانیم ایران 
را به عنوان کشــوری صاحــب  علم معرفی کنیم 
و بدون انکار کاســتی ها به جهان نشــان دهیم 
که علم در ایران فهم می شــود. فعالیت علمی 
بی وقفــه در ایــران جریــان دارد. وظیفــه همه 
دپارتمان ها در همه علوم است که این موفقیت 
را پاســداری و یاری کنند تا حضور ایران در آن به 

نحو احسن باشد.
* استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

افق هاى نو

 رسانه و فهم پذیری دانش

دانــش و دانش ورزی کنشــگری خردورزانه بشــری  �
اســت. از نخستین درخشــش های ذهن بشــر در یونان 
باســتان و از زمان افالطــون، اجتماع هایی بــود که برای 
دوســتداران دانش تأســیس شــد. در آکادمی افالطون، 
مجمعی از دانش پژوهان گردهم  آمــده و دریافته  بودند 
که دانش دوستی و راه رفتن در این مسیر به تنهایی ممکن 
نیســت؛ حتی در آن دوره که انباشــت دانش بشــری به 
انــدازه ذره ای از دانش امروزی انســان نبود. روح آکادمی 
افالطونی در یونان تداوم پیدا کــرد و در هر دوره مردان و 
زنانی حلقه زده و پژوهش می کردند. موضوعات دانشی، 
به ویــژه در مرزهای آن و حتی در دانش های مهندســی، 
کاری انتزاعی اســت که حتــی می تواند بی هدف پیگیری 
شود. دانش جســت وجوی راه حل برای مسئله ای است 
حل نشده و فهم موضوعی خارج فهم امروزی و فرارفتن 
اســت از دانش کنونی. از نخستین تمثیل های اسطوره ای 
تاریخ علم نیز تصویر انسان دانشمند سربه هوا است. روایت 
اســطوره ای این اســت که تالس، روزی در حال پیاده روی 
بود، به آســمان خیره شده بود و به ناگاه در گودالی افتاد. 
زنی به طعنه گفت: به دنبال اســرار آسمانی و از زیر پای 
خود بی خبر! اما هنوز که هنوز است به کودکان مان قضیه 
تالس را می آموزیم. در جهان مدرن که انباشــت بی اندازه 
علوم و تخصصی شــدن مویرگی آنهــا دیگر حتی ظهور 
چهره هایی جامع االطراف همچون ابن ســینا و دکارت را 
ناممکن کرده، ترســیم کار و چهره دانشــمندان دشوارتر 
از هــر زمان دیگری اســت. روزگاری هرازچندی عالمه ای 
ظهور می کرد همه چیزدان که هرکس به وســع خودش 
با قســمتی از اندیشــه او ارتباطی برقرار می کرد و محترم 
می داشت. دانش او دانش زمان بود. دانش زمان ما دیگر 
عالمه پرور نیست. وسعت دانسته های ما از جهان، از زمین 
و آسمان و پیچید ه تر از همه از ذهن و درون خودمان، چنان 
گسترده است که دانش بشــری در ذهن هزاران دانشمند 
تکه تکه شده  و هر تکه کوچک آن در دست کسی است. اگر 
روزگاری علم به نظریه پردازی و مهندسی تقسیم می شد، 
امروز در مقیاس روز و ماه پیشــرفت می کنیم و گاهی جا 
می مانیــم. فهم ناپذیری بســیاری از پژوهش های علمی 
حتی برای بســیاری از دانشمندان و نیز تکه تکه شدن آنها 
به هزاران قســمت در دوران مدرن، بازتاب آن را در رسانه 
ناممکن می نماید. رسانه، شــاید در نظر اول، دورترین جا 
باشد برای بازنمایی کار علمی؛ تصوری که با اولین برخورد 
با دانشمندان دود می شــود و به هوا می رود. دانشمندی 
ســر در آســمان مثل تالس، به خوبی چاله هــای زیر پا را 
می شناخت و باز در اسطوره های مشهور دانش می خوانیم 
که هنوز زمســتان به سر نرسیده، می دانست که سال بعد 
زیتون محصول خوبی خواهد داشــت؛ بنابراین به بهایی 
اندک همه دستگاه های روغن کشی را از پیش کرایه می کرد 
و فصل برداشــت پول هنگفتی به جیب می زد؛ تمثیلی از 
زمینی بودن، اجرائی بودن و به روز بودن کار دانشمند. امروز 
با همه تغییرات جهان، ماهیت کار دانشمند تغییری نکرده 
اســت. هنگامی که الزم باشد، مســئله پیچیده ای از علم 
برای عامه مردم بازگو شود، به ساده ترین شکل ارتباط آن با 
زندگی روزمره ما را نشان می دهند. در مورد حاضر، هرچند 
تحقیقات بــرای فرد خارج از جهان پژوهش آســان فهم 
نیست، اما ارتباط زلزله، سونامی و تغییرات اقلیمی با زندگی 
امروز ما را کمتر کسی هست که درک نکند. رسانه پل انبوه 
مردم مشــتاق به دانایی با محتوای فعالیت دانشــمندان 
اســت. این بار بهانه این  کار کسب یک کرسی بین المللی، 
کرسی یونسکو، در زمینه مخاطرات زمین شناسی به ریاست 
دوســت خوبم دکتر حمیــد نظری برای ایران اســت که 
هرچند نامی سنگین دارد، اما توضیحات ارباب این دانش 
برای عموم فهمیدنی است و بیشتر از این، بخشی دیگر از 

ماهیت دانش را پیش رو می گذارد: بی مرزی.

شــرق: اخبار مربوط به آکادمی و آکادمیســین ها عمدتا در محافل خود بســته 
می ماند. هرچند تحوالت آکادمی در ایران نظر به ماهیت خود دانش، دست کمی 
از تحوالت صنعت، سیاســت و ورزش ندارد  و در دانشــگاه نیز مســائلی وجود 
دارد که نه فقط برای متخصصان بلکه برای جمعی عمومی تر  نیز جذابیت دارد. 
روابط میان دانشگاه ها در ایران و رقابت میان آنها، تازه های نشر، موفقیت های 
بین المللی یا حتی کاســتی های کار پرزحمت دانشگاهی چنانچه بازتابی عمومی 
داشته باشند، هم به غنای جهان خبر می افزایند و هم رقابت آکادمیک را جذاب تر 
می کنند. عمومی شدن مسائل هر حوزه، به تجربه منجر به پویایی آن خواهد شد؛ 
خاصه از این جهت که به رقابت انســانی، بزرگ ترین محرک پیشــرفت، دامن 
می زند. مثال یک پژوهشکده در ایران موفقیتی بین المللی کسب کرده و یک کرسی 
در یونسکو را از آن خود کرده است؛ خبری که می تواند در یک بولتن دانشگاهی گم 
شــود و می تواند به متن اخبار بیاید و مردم نیز از کار شبانه روزی و دشوار گروهی 
از دانشــگاهیان درباره مسائلی که روزمره آنها نیز هســت، آگاه شوند؛ سونامی، 
زمین لرزه یا تغییــرات اقلیمی. با این کار جامعه می داند که قدر چه  چیزی را باید 
بداند و چنانچه توصیه شده است، تکریم علما کند. مصاحبه دکتر «حمید نظری» 

استاد دانشگاه و رئیس کرسی مخاطرات زمین شناختی یونسکو را بخوانید.

 ممکن است ابتدا کمی درباره تحصیالت خود توضیح بدهید؟ �
سال ۲۰۰۶ از دانشگاه مونپلیه دو در زمینه پارینه لرزه شناسی دکتری گرفتم. در 
سال ۲۰۰۷ به عنوان پژوهشگر پسادکتری به دانشگاه کمبریج رفتم و تا سال ۲۰۱۱ 
به طور ناپیوســته به همکاری علمی خود با این دانشگاه ادامه دادم. هم زمان از 
ســال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحصیل در یک دوره دکترای مدیریت پژوهش را در فرانسه 
آغاز کردم که باالترین درجه علمی اروپاســت. ســال ۲۰۱۵ نیز از رساله دکترای 
خود در این رشــته دفاع کردم. اخذ مدرک دکترای مدیریت پژوهش نیازمند ارائه 
پژوهش و مقــاالت علمی و تأثیرگذاری اجتماعی در محیط زندگی پژوهشــگر 

است؛ به همین دلیل معموال طی این دوره حدود ۱۰ سال به طول می انجامد.
 می توانید اندکی درباره پژوهشــکده علوم زمیــن و فعالیت های آن نیز  �

بگویید؟
حتما. پژوهشــکده علوم زمین حدود ۲۶ ســال پیش با مجوز شورای عالی 
گســترش تأسیس شد و از آغاز مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد داشت 
و بعدا مجوز پذیرش دانشــجوی دکتری هم به آن اضافه شد. در مجموع حدود 
۴۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشــد در چهار گرایش زمین شناسی پذیرش شده اند 
و پژوهشــکده دو دوره دکتری را اجرا کرده اســت. از سال ۹۷ پیرو تصمیم عدم 
پذیرش دانشجو توسط پژوهشــگاه ها و پژوهشکده های وابسته به دستگاه های 

اجرائی، مجوز پذیرش دانشجو در این پژوهشکده نیز لغو شد.
 معنی یک کرســی در یونســکو گرفتن، در این نمونه کرســی مخاطرات  �

زمین شناسی، دقیقا چیست؟
منظور از کرسی، جایگاه علمی رفیعی است که قابل لغو نیست؛ خواه کرسی 
علمی یک استاد دانشگاه باشد، خواه یونسکو. اخذ کرسی مخاطرات زمین شناسی 
در یونسکو نیز به این معناست که جایگاهی در یونسکو اخذ شده است که توسط 
دولت ها قابل لغو نیست و کارکردی بین المللی دارد، مگر اینکه ما نتوانیم مراحل 
ارزیابی یونســکو را مطابــق ضوابط و پروتکل ها طی کنیم. کرســی ها به لحاظ 
ساختاری پس از کمیسیون های اصلی یونسکو، در باالترین رده این نهاد قرار دارند. 
همچنین کرســی ها محدود به منطقه یا کشور خاصی نیستند و نقش آفرینی در 
سطح بین المللی دارند. معموال یک مؤسسه علمی به عنوان میزبان کرسی تعیین 
می شــود و رئیس کرسی هم توسط یونســکو بر مبنای پروپوزال های داوطلبان 
تصدی این مسئولیت تعیین می شــود. به این منظور پروپوزالی تهیه کردم که با 
معرفی پژوهشــکده به عنوان میزبان و ارائــه توصیه نامه هایی از مجامع علمی 
بین المللی مبنی بر صالحیت ارائه دهنده پروپوزال برای تصدی این کرسی همراه 
شــد. این موارد از سوی یونسکو ارزیابی می شــود و در صورت تأیید، برای چهار 
سال با قابلیت تمدید، ارائه دهنده پروپوزال به عنوان رئیس کرسی تعیین می شود.

 حاال که این موفقیت کسب شده است،برنامه شما برای تصدی این کرسی  �
چیست؟

هدف ما این بود که ســازمان زمین شناســی را با توجه به اینکه در چند دهه 
گذشــته کمی از استانداردهای علمی و پژوهشــی بین المللی فاصله گرفته، در 
مسیر علمی درســت قرار دهیم و مطالعات گذشته این سازمان را مستندسازی 
کنیم و خالصه آن  را به زبان های انگلیسی و گاه فرانسه برگردانیم تا برای مجامع 
علمی و پژوهشــگران در سطح بین المللی قابل اســتفاده و ارجاع باشد. در این 
فرایند ممکن اســت به خألها و کمبودهایی نیز بربخوریــم که در این صورت با 
هم اندیشی در این چارچوب بین المللی برای جبران این کمبودها، راهکارهای الزم 
قابل پیش بینی و اجرا خواهد بود. از دیگر اهداف ما، آموزش نیروی متخصص هم 
در قالب دوره های آکادمیک و هم دوره های آموزشــی کوتاه مدت و بلندمدت و 
همچنین فراهم کردن دسترســی برابر آموزشی برای ساکنان همه مناطق کشور 

است. میزبانی این کرســی در پژوهشکده، همچنین ترسیم کننده نقشه راه آینده 
مطالعات سازمان زمین شناسی خواهد بود؛ به گونه ای که از این پس فعالیت ها و 
مطالعات این سازمان مطابق با شیوه نامه ای با استانداردهای جهانی انجام شود 
تا بتوانیم از ظرفیت علمی کشورهای همکار در شورای راهبردی بین المللی که 
به  این  منظور شکل گرفته است، استفاده کنیم و در این فرایند مشارکتی، پرورش 
نیروی علمی متخصص و کارآمد در سطح ملی و بین المللی را نیز داشته باشیم.

 قبال درباره دانشگاه های همزاد صحبت کرده اید. ممکن است کمی درباره  �
سابقه و شیوه کار این دانشگاه ها توضیح دهید.

اولین کرسی یونســکو در ۱۹۹۲ تشکیل شد و پس از آن در سال ۲۰۱۰ شبکه 
دانشــگاه های همزاد نیز به کرســی های یونسکو پیوســت. اساس کار کرسی ها 
شبکه سازی میان دانشگاه هاست. دانشگاه های نسل اول، دانشگاه های آموزشی 
هســتند که قرن ها سابقه دارند. بعد از آن شــاهد ایجاد دانشگاه های پژوهشی 
هستیم و پس از آن دانشگاه های کارآفرینی زاده شدند. ایجاد دانشگاه های نسل 
چهار با ایجاد دانشگاه تماما مجازی گوگل در سال ۲۰۱۶ کلید خورد و پس از آن 
نیز شاهد شکل گیری دانشگاه های نسل پنجم بوده ایم که دانشگاه هایی هستند 
که از شــبکه همزاد استفاده می کنند. ممکن اســت درباره کارایی و سودمندی 
شبکه همزاد دانشــگاه ها برای عموم ابهاماتی وجود داشته باشد، ولی به بیان 
ســاده می توان گفت اگر می خواهیم شاهد کارآفرینی باشیم و جلوی مهاجرت 
نخبگان و فرار مغزها را بگیریم، باید شــبکه دانشگاه های همزاد و فعالیت برای 
کرســی های یونسکو را تقویت کنیم؛ چرا که به نیاز جوانان نخبه به دسترسی به 
پیشرفت ها، زیرساخت ها و ظرفیت های علمی دیگر کشورهای دنیا بدون نیاز به 
مهاجرت آنان به سایر کشورها، در چارچوب شبکه دانشگاه های همزاد می توان 
پاسخ داد. نتایج پژوهش ها و مطالعات علمی که در این چارچوب انجام می گیرد 
نیز می تواند به نام همه پژوهشــگران و این کرســی و پژوهشکده منتشر شود و 
در دســترس قرار گیرد. امروز حدود ۱۵ دانشــمند مطرح را در این کرسی داریم 
که اگر هر کدام حتی یک دانشــجوی دکتری را راهنمایی کنند، بعد از حدود سه 
ســال می توانیم حدود ۱۵ تا ۲۰ رساله دکتری و ده ها مقاله علمی داشته باشیم. 
همان طور  که گفته شد، از اهداف اصلی این کرسی دسترسی برابر آموزشی است 
که در سطح بین المللی نیز دنبال می شود. این فرایند فارغ از تفاوت های کشورها 
و به دور از مطامع و انگیزه های سیاسی و اقتصادی و با مشارکت افراد هوشمند 

و پایبند به ارزش ها دنبال می شود.
 شــما در پژوهشــگاه که خود یک نهاد حاکمیتی اســت با چه نهادهای  �

حاکمیتی دیگر همکاری دارید و آیا در این فرایند با شما همراهی کرده اند؟
خوشــبختانه با توجه به جایگاه زمین شناســی به عنوان اسپانسر این کرسی 
بین المللی و اهمیت این کرسی در سطح بین المللی و ملی در همین عمر کوتاه 
این کرسی که حدود ســه ماه از تشکیل آن گذشته، پژوهشگاه بین المللی زلزله 
و دانشکده های دانشگاه تهران، دانشــگاه های گلستان و مازندران و پژوهشکده 
اکولوژی دریای خزر، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، با این کرسی 
پیمان منعقد یا برای همکاری ابراز تمایل کرده اند. بر این باوریم که هیچ جریان و 
نهادی نمی تواند سیر اندیشه را متوقف کند. ما نیز بنا بر مسئولیت بین المللی که 

داریم به گسترش فعالیت خود ادامه خواهیم داد.
 گفته می شود یکی از اهداف پژوهشکده علوم زمین تحقیق در حوزه های  �

اثرگذار ، مسائل سواحل جنوب شرق کشور است. درباره مشکالتی که امروز با 
آن مواجه هستیم، بیشتر توضیح می دهید. این مشکالت چه هستند؟

یکی از اهداف اصلی ذکر شــده در اساسنامه پژوهشکده، آینده پژوهی است؛ 
به این معنا که باید مشــکالت آینده ســازمان را قبل از اینکه ســازمان با چالش 
مواجه شود، بررسی و مطالعه کند. پژوهشکده به لحاظ ابعاد و مقررات کوچک و 
چابک است اما به دلیل برخورداری پژوهشکده از امکانات سازمان زمین شناسی، 
در عرصه امکانات گسترده است. افزون بر این پیشینه ۶۰ ساله بین المللی سازمان 
زمین شناســی که امروز به عنوان میراث این ســازمان به پژوهشکده علوم زمین 
به عنوان بازوی آکادمیک آن واگذار شــده، کمک کرده است تا این پژوهشکده با 
وجود ابعاد کوچک در طرح های مهم و بزرگ در سطح کشور نقش آفرینی کند. 

طرح پهنه بندی خطر لرزه ای کشــور که حدود ۱۰ ســال است از جانب سازمان 
برنامه به این پژوهشکده واگذار شده، از جمله این طرح هاست. دانشگاه های بزرگ 
و نام آوری در کشور وجود دارند که به لحاظ ابعاد قابل مقایسه با این پژوهشکده 
نیستند اما به دلیل جایگاه این پژوهشکده نسبت به سازمان زمین شناسی و حضور 
افراد مؤثر با سابقه علمی درخور  توجه و سابقه فعالیت در سازمان زمین شناسی 
در پژوهشکده علوم زمین، امکان نقش آفرینی برجسته برای آن فراهم شده است. 
طرح نجات دریاچه ارومیه، مطالعات زمین شناسی سایت نیروگاه اتمی بوشهر، 
ابداع روش های نوین در تهیه نقشــه های زمین شناســی، طرح تهیه نقشه های 
زمین شناســی موضوعی که در اکنون در کرسی یونسکو دنبال می شود، از دیگر 

نمونه فعالیت های این پژوهشکده بوده و هست.
 از اهداف کرسی یونسکو تقویت رشته ها و مطالعات بین رشته ای برشمرده  �

شده است. مطالعات بین رشته ای مورد نظر عموما در ایران قوی نیستند. در 
حوزه شما این رشــته ها دقیقا چه عناوینی دارند و چگونه قرار است تقویت 

شوند؟
همه مســائل از جمله ساختار، طراحی رشــته ها و مواد درسی هر چند سال 
یک  بار باید مورد بازنگری قرار گیرد. شاید در گذشته هر ۵۰ سال یک بار بازنگری 
در فرایندها صورت می گرفت ولی اکنون ســرعت تغییــرات در دانش و فناوری 
باعث شده است بازنگری ها در بازه های زمانی کوتاه ضرورت پیدا کنند. برای مثال 
حدود ۶۰ ســال است سازمان زمین شناسی با یک روش در  حال تهیه نقشه های 
زمین شناســی اســت، در حالی که دانش امروز روش های جدیدی می طلبد. در 
گذشته ابن سینا قانون را در پزشکی نوشته است و امروز ممکن است افراد برای 
پژوهــش در تاریخ علم به آن مراجعه کنند، اما مطمئنــا برای انجام یک عمل 
جراحی امکان ندارد کســی به آن کتاب مراجعه کند. در تنظیم محتوای درسی 
هم این موضوع مصداق دارد. به این معنا که ما درس هایی داریم که ۵۰ ســال 
پیش تعریف کرده اند، در حالی که بعضی از این گرایش ها امروزه دیگر نه خواهان 
دارد و نه بازار کار. این خواهان و طالب یک موضوع اســت که باعث رشــد آن 
موضوع می شــود و ادامه آموزش در زمینه هایی که خواهــان ندارد، هدر دادن 
بودجــه عمومی خواهد بود. بنابراین در ســطح جهان بازنگری در رشــته های 
مختلف صورت گرفته و رشته های جدیدی ایجاد شده است. این فرایند تا حدی 
در آموزش عالی ایران نیز انجام شــده، ولی اجرای این فرایند در ســطح آموزش 
عالی بسیار زمان بر است؛ اما در کرسی ها با توجه به وجود یک شورای بین المللی، 
این امکان وجود دارد که دوره های مختلف آموزشی با نظر اعضای شورای علمی 
و به روش مقتضی برگزار شــود. دوره های آموزشی می تواند بسته به موضوع و 

نیاز، در کشورهای مختلف برگزار شود.
 بــه نیازمندی ایران به تجهیزات خاص در ارتباط با موضوع ســونامی،  �

اشاره شد. با توجه به شرایط خاص کشور چنانچه بخواهیم از این تجهیزات 
و دیگر منابع خارجی استفاده کنیم، آیا با محدودیت خاصی روبه رو خواهیم 

بود؟
هیچ مانعی وجود ندارد و ما همین االن هم مشــغول اســتفاده از این منابع 
خارجی هستیم و هیچ محدودیتی برای مشارکت های علمی بین المللی وجود 
ندارد و سال هاست که این مشارکت ها وجود دارد و اکنون که ذیل نام یونسکو این 
مشارکت صورت می گیرد، کارها حتی راحت تر از گذشته انجام خواهد شد. برای 
مشــارکت های بین المللی باید اصولی نظیر برابری و احترام به حقوق معنوی 
افــراد و منافع جمعی و جهانی را در نظر گرفــت. برای مثال با مطالعه الگوی 
سونامی در سواحل مکران، قابلیت تلفیق این مطالعات با دیگر مطالعات در سایر 
کشورها و استفاده بین المللی از این مطالعات به وجود خواهد آمد. دانشمندان 
مهمی اکنون عضو شورای علمی این کرسی هستند که حضور در کنار آنها برای 

شخص من مایه افتخار است.
 به عنوان سخن پایانی اگر نکته ای هست بفرمایید. �

کارهــای بزرگ، مردان بزرگ و اراده های بزرگ می خواهد و اکنون در کشــور 
در راه مهمی گام برداشــته ایم. می توانیم شــمع روابــط بین الملل را خاموش 
کنیم اما اگر چنین کنیم دوباره روشــن کردن این شمع دشوار خواهد بود؛ بنابراین 
باید از این فرصت اســتفاده کرد. در ســایت ســازمان ملل آگهی آغاز به کار این 
کرســی با پوســتری که نیمی از آن به فارسی نوشته شــده بود، منتشر شد. چه 
تبلیغ و دیپلماســی عمومی می توانســت تا این حد برای کشــور ما مؤثر باشد؟ 
مــا می خواهیم در این عرصه برای منافع کشــور کار کنیــم و از اهالی قدرت و 
اهالــی قلم می خواهیم به ما اجازه دهند بــه فعالیت خود ادامه دهیم. نتیجه 
ممانعت ها، ترک کشور از سوی نخبگان است و هر کس در هر مقام و مسئولیتی 
که باعث ترک کشــور از سوی نخبگان شــود، خائن است. آنچه می خواهیم این 
است که اگر همراهی وجود ندارد، شاهد سنگ اندازی هم نباشیم و امیدواریم با 
این شتاب و همراهی که تا کنون پیش رفته ایم، ادامه بدهیم و در ارزیابی یونسکو 
از عملکــرد خودمان موفق باشــیم و از جایگاه های بیشــتر و بهتری در عرصه 

بین المللی برخوردار شویم.

گفت وگو با دکتر «حمید نظری» به بهانه اخذ کرسی یونسکو در زمین شناسی

هیچ جریانی نمی تواند سیر اندیشه را متوقف کند
مهدى رحمانیان 

مدیرمسئول روزنامه «شرق»
حسن فاضلى نشلى*

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

رمانی عاشــقانه با زمینه مذهبی نوشــته مظفر ساالری 
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۱۰- جهت- مقبره های عظیم فراعنه مصر باســتان- 
نگهداری کــردن ۱۱- حیثیــت- همبازی لــورل- انبار 
کشــتی ۱۲- راه روشن- پوشــاک فصل سرما- شریک 
زندگی ۱۳- ســهل و ســاده- مکعب جورچین- زاده 
چهارپایــان ۱۴- بــرای نگه داشــتن ریتــم یک قطعه 
موسیقی به نوازنده کمک می کند- بررسی ۱۵- دریغ- 

کیسه بزرگ از پوست دباغی شده- دهان کوچک

عمودی: 
۱- کشــت بارانی- گاهی زیر نیم کاســه اســت!- 
عنوان ۲- آوای مخصوص خروس- وجود ۳- ورزش 
توپ و راکت-  ســازی باســتانی- کرایه  بها ۴- امانت- 
توبه کننده- دستگاهی در موسیقی ایرانی ۵- مخترع 
تلفن- شــاهکار آفرینش که تار و پــود وجودش را از 
مهربانــی آفریده انــد- مجموعــه مســکونی بزرگ- 
یادداشــت ۶- خرده ســنگ- بــاور- رفت وآمــد زیاد 
۷- نرم افزار نقشــه  کشــی- قابله- شــیر کوهی ۸- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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